Ақаң ашқан қазақ мектебi, Ақаң түрлеген ана тiлi Ақаң салған
əдебиеттегi елшiлдiк ұраны – “Қырық мысал”, “Маса”, “Қазақ”
газетiнiң 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласына iстеген еңбегi,
өнер-бiлiм, саясат жолындағы қажымаған қайраты, бiз ұмытсақ та,
тарих ұмытпайтын iстер... Ақаң – еңбегi жанған жанның бiрi. Iстеген
iсiнiң жемiсi – артынан келе жатқан жастар... Оның арты Ақаң
мектебiне тiзiлiп кiрiп жатқан жас буын...
Қаламынан тамған бал ем болудан айнымайды.
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ҚҰРМЕТТI ОҚЫРМАН!
Ғылым Академиясының Орталық ғылыми кiтапханасы
2001 жылдан бастап “Ұлы тұлғалар” атты арнайы ғылымибиографиялық серия ашып отыр. Ондағы мақсат – халқымыздың
ұлттық зиялыларын, елеусiз қалған есiл ерлерiмiздi қалың көпшiлiкке
насихаттау.
Өткен тарихымызды бұрмалаусыз, тура қорытудың бiрден бiр
жолы, халқымыздың болашағы үшiн бар ғұмырын күресте өткiзген
арыстарымыздың артында қалдырған рухани мұрасын оқырманның,
əсiресе жас ұрпақтың қолына жеткiзу болса керек.
Мiне, сондықтан да бiртуар азаматтарымыздың өмiрi мен халық
үшiн атқарған қызметiн жан-жақты, терең зерттеу, олардың
əрқайсысын халық арасында жеткiзу – бүгiнгi күн тəртiбiнде тұрған
көкейтестi мəселе деп бiлемiз.
Бұл еңбек – ХХ ғасырдың басындағы iрi саяси тұлға, көрнектi
қоғам қайраткерi, аса iрi əдебиет теоретигi, ғұлама түрколог, жаңа
қазақ тiлi бiлiмiнiң негiзiн қалаушы Ахмет Байтұрсыновқа арналып
отыр. Жинаққа Байтұрсыновтың таңдамалы еңбектерi мен ол туралы
зерттеулер енгiзiлдi.
Қазақтың қараңғы түнiн жарық қылған санаулы жұлдыздарымыздың бiрi – Ахмет Байтұрсынов.
Ахмет Байтұрсынов – қазақ халқының əлеуметтiк өмiрi мен
мəдениетiне аянбай адал қызмет еткен iрi қайраткер, үлкен талант
иесi, тарихта орны айрықша зор тұлға.
Əрбiр көзi ашық адамға А. Байтұрсыновтың кiм екенiн таныту
үшiн осы сөздер де жеткiлiктi болар едi. Дегенмен, сəл анығырақ
айтсақ, А. Байтұрсынов ағартушы ғалым болу үшiн елеулi еңбектер
атқарып, мемлекет қайраткерлiгiне жету үшiн қиын да күрделi
жолдардан өттi. 1905 жылы педагогикалық училищенi бiтiрген
А. Байтұрсынов Қазақстанның əр түрлi облыстарынан мектептер
ашып, ұстаздық қызмет еттi, жатпай-тұрмай еңбек етiп, қайткенде
қазақ халқының көзiн ашуға, санасын оятуға барын салды. Яғни,
Ыбырай Алтынсариннiң қазақты сауатсыздықтан құтқару үшiн
қалаған сара жолын əрi қарай жалғады.
А. Байтұрсынов – ХХ ғасырдың басында демократиялық
бағыттағы зиялылардың көшiн бастаушылардың бiрi, сондай-ақ Алаш
партиясы мен Алаш автономиясын құруда басты рольдi
атқарушылардың бiрегейi болды десек артық айтқанымыз болмас.
Қазақ халқының маңдай жарқырап өзге елдермен қатар болуы
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үшiн ең алдымен оқу-ағарту iсiн аяғына қою керек екендiгiн түсiнген
А. Байтұрсыновтың осы оқу-ағарту идеясы – қоғамдық қызметiнiң
арқауы, азаматтық борышының негiзi болып табылды. Əрине,
А. Байтұрсыновтың еңбегi жанып, арманы орындалды десек əбден
болады.
Бiр сөзбен айтқанда, ол өзiнiң барлық саналы ғұмырын қазақ
қоғамында бiлiм мен ғылымның дамуына, ағартушылық iсiне арнады.
Ғылыми-биографиялық серияның “Көмекшi көрсеткiштер”
бөлiмiнде Ахмет Байтұрсыновтың өмiрi мен шығармашылық еңбегiн
сипаттайтын мəлiметтер əлiпби тəртiбiмен орналасқан: əуелi қазақ
тiлiнде, содан соң орыс тiлiнде берiлген, оның өз еңбектерi хронологиялық ретпен əр жылдың iшiнде əлiпби бойынша орналасқан.
Кiтаптың соңында еңбектердiң алфавиттiк жəне есiмдер
көрсеткiшi, бiрлесiп жазған авторлар көрсеткiштерiне енiп отырған
материал мен есiм атауларының тұсындағы цифрлар, олардың өмiрi
мен шығармашылық еңбегiн сипаттайтын жəне хронологиялық
көрсеткiштерiнiң тұсындағы рет тəртiбiн бiлдiредi.
“Ұлы тұлғалар” атты серия оқырман қауымның талап-тiлегiнен
шығады деген оймен ұсынып отырған жинақ туралы ой-пiкiрлерiңiздi,
ұсыныстарыңызды мына мекен-жайға хабарласуларыңызды сұраймыз:
480100
Алматы қаласы
Шевченко көшесi 28
Орталық ғылыми кiтапхана
Тел: (3272) 261-02-39
Факс (3272) 261-02-60
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АЛҒЫ СӨЗ
Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының Орталық
ғылыми кiтапханасы 2001 жылдан бастап “Ұлы тұлғалар” деген
арнайы ғылыми-библиографиялық серия ашып отыр. Ондағы мақсат –
халқымыздың ұлттық зиялыларын, елеусiз қалған есiл ерлерiмiздi
қалың көпшiлiкке таныстыру. Бұл серияның алғашқы пердесiн
көрнектi ғалым, iрi қоғам қайраткерi, үлкен ағартушы Ахмет
Байтұрсынұлы ашып отыр.
Ахмет Байтұрсынұлы - Əлихан Бөкейханов, Елдес Омаров,
Мiржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Мұхамеджан Тынышбаев,
Мұстафа Шоқай, Сəкен Сейфуллин, Мұхтар Əуезов, Смағұл
Сəдуақасов сияқты замандастарының жəне кейiнгi зерттеушiлердiң
танымы бойынша “қазақ” жұртының оқыған азаматтарының
тұңғышы, ХХ ғасырдың қазақ зиялыларының арасынан “халқының
намысын жыртып, ұлттық арын жоқтап шыққан”, қазақ халқының
алғашқы көсемi, сонымен қатар “бүгiнгi қазақ ғылымының
көгенбасы”.
Бұл кiтапта А. Байтұрсынұлының өмiрi мен қызметiн жəне
шығармашылығын əңгiме еткен 5-6 мақала берiлдi. Олардың iшiнде
Ахаңдар ақталған бойда, яғни 1989-1991 жылдарда жарияланған
Р. Сыздықованың (Ахмет Байтұрсынов.-“Қазақ əдебиетi”, 6 январь
1989), Б. Қойшыбаевтың (Көзқарас эволюциясы.-Кiтап: Зауал, 1991)
мақалаларында бiрқатар терминдердiң, ай аттарының сол тұстағы
қолданыстары бойынша берiлгенiн, сондай-ақ əлi айқындалып
болмаған кейбiр деректердiң орын алғанын ескертемiз. Бұл
мақалаларды беруiмiздiң бiр себебi – оларда А. Байтұрсынұлы
жайындағы мағлұматтар мен оның еңбектерi туралы танымтүсiнiктерiмiз бiрнеше ұзақ жылдардан кейiн (1930-1988 жылдар
аралығын есептесек) ең алғаш ұсынылған болатын. Сондықтан Ахмет
Байтұрсынұлының қоғам қайраткерi ретiндегi теңдесi жоқ қызметi
мен қалдырған мол мұрасын халқымызға қайтарылғаннан кейiнгi он
жылдан астам уақыттың iшiнде зерттеп тануымыздың тарихын,
көзқарастарымыз бен пайымдауларымыздың эволюциясын көрсету
үшiн қажет деп есептедiк.
А. Байтұрсыновтың өмiрi мен қызметi туралы берiлген
мақалалардың жарияланған көзi (газет, журнал, жинақ аттары, жылы,
беттерi) көрсетiлдi.
Бұл кiтапта А. Байтұрсынұлының өз қаламынан шыққан бiрқатар материалдар да ұсынылды, олардың да бұдан бұрын жарияланған орындары, жылдары көрсетiлдi. Оның iшiнде екi мақала
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А. Байтұрсынұлының “Ақ жол”, “Тiл тағылымы” сияқты үлкен
жинақтарында жоқ, кейiн табылып, əзiрге журнал беттерiнде орын
алған.
“Қосымша” деп аталған бөлiмi қалың оқырман үшiн де,
А. Байтұрсынов мұрасын зерттейтiн, пайдаланатын ғалымдар мен
студенттер үшiн де өте қажет, құнды материал болады деп ойлаймыз.
“Қосымшада” А. Байтұрсынұлының өмiрi мен қызметiнiң негiзгi
кезеңдерiн көрсеткен материал еңбектерiнiң хронологиялық жəне
алфавиттiк көрсеткiштерi Ахаңның өмiрi мен еңбектерi туралы
əдебиеттiң көрсеткiшi, көрсеткiштi құрастыруға пайдаланған
əдебиеттер мен журналдардың тiзiмi берiлдi.
Кiтаптың танымдық қуаты мол, ұлағаты ұшан-теңiз.
СЫЗДЫҚОВА Рəбиға,
филология ғылымдарының докторы,
Қазақстан Республикасы Ұлттық
Ғылым академиясының корреспондент
мүшесi
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ
(1873-1938 жж.)
Үлкен ағартушы, iрi ғалым-лингвист, қоғам қайраткерi.
Сарытүбек деген жерде, қазiргi Торғай облысы, Жанкелдин ауданында 1873 жылы 25 қаңтарда туған. Тоғыз жасынан бастап ауыл
мектебiнде, кейiннен Торғайдағы екi сыныптық орыс-қазақ
училищесiнде оқиды. Одан соң Орынбордағы мұғалiмдер мектебiне
түсiп, оны 1895 жылы бiтiредi. 1895-1909 ж. Ақтөбе, Қостанай жəне
Қарқаралы уездерiндегi мектептерде, орыс-қазақ училищелерiнде
мұғалiм болып қызмет атқарады.
Патша өкiметiнiң отаршылық саясатына қарсы күрестi тым ерте
бастаған Ахмет Байтұрсынұлы осы үшiн 1909 жылы Семей түрмесiне
қамалады. Кейiн қазақ жерiнен тысқары жерлерге жер аударуға үкiм
шығарылып, ұзақ жылдар бойы “саяси сенiмсiз” адам ретiнде
патшалық күзет қызметiнiң бақылауында болды.
1913 жылдан бастап “Қазақ” атты апталық газет ұйымдастырып,
1917 жылдың қыркүйегiне дейiн оның редакторы болады. Ол қазақ
мемлекетiн қалпына келтiру үшiн күрескен “Алаш” партиясы
көсемдерiнiң бiрi ретiнде де белгiлi. Қазан төңкерiсiнiң жеңiсiнен
кейiн А. Байтұрсынұлы бiраз уақыт алашордашылар қатарында қалды,
ал 1919 жылы бiрқатар ғалым-зиялыларымен бiрге Кеңес өкiметi
жағына өтуге мəжбүр болды. Осы жылдың маусым айында Ахмет
Байтұрсынұлы Қазақ өлкесiн басқару жөнiндегi əскери революциялық
комитеттiң (ВРК) мүшесi болып сайланады. 1922-1925 ж. Халық
ағарту комиссариатына қарасты ғылыми-əдеби комиссияның төрағасы
болды, Халық ағарту комиссары болып сайланды, Бүкiлресейлiк
Орталық Атқару Комитетiнiң Қазақ Орталық Атқару Комитетiнiң
мүшесi болып жұмыс iстедi, одан соң Түркiстан Компартиясы
Орталық Комитетiнiң газетi “Ақ жолда” еңбек еттi. 1925-1929 ж.
Қазақ халық ағарту институтында дəрiс оқыды, сабақ бердi.
Ахмет Байтұрсынұлы қазақ əдебиетi мен сөз өнерiнiң дамуына
айрықша еңбек сiңiрдi. 1909 жəне 1911 жылдары оның көпке белгiлi
“Қырық мысал” жəне “Маса” жинақтары жарияланды. Ахаң халықтық
көркем сөз өнерiнiң қорын жинаушы, зерттеп, бастырушы ретiнде де
көптеген құнды жұмыстар iстедi. Ол 1923 жылы жарияланған “Ер
Сайын” эпостық жырының кiрiспе мақаласын жəне түсiндiрмесiн
жазды, сондай-ақ “Жоқтау” деп аталатын жинақ (1926), “Əдебиет
танытқыш” деп аталатын оқу құралын шығарды. Соңғы еңбек əдебиеттiң тарихы мен теориясы туралы қазақ тiлiндегi тұңғыш
көлемдi де толымды еңбек.
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Ахаң қазақ балаларын ана тiлiнде оқыту iсiне арнап тұңғыш
оқулықтар жазды. Олардың арасында: “Оқу құралы” (1912), “Тiл
құралы” (1914), “Əлiпби” (1914), “Жаңа əлiппе” (1926-1928) жəне
“Баяншы” (1926) деп аталатын əдiстемелiк оқу құралдары балаларды
оқыту iсi барысында маңызды рөл атқарды. Бүкiл бiр халықтың
ұлттық тiлiн түрлеп, əдебиетiн жасап, ғылымын жетiлдiрiп, қоғамдық
санасын қалыптастырып, ойын оятқан Ахаң секiлдi алып тұлғалар
сирек.
ХХ ғасырдың 30-жылдары қазақ зиялыларын жаппай қуғындаудың басталғаны мəлiм. Сталиндiк жазалау машинасының қармағына
iлiккендердiң бiрi де А. Байтұрсынұлы болды. 1938 жылы ол əуелi
тұтқындалып, кейiннен атылды.
1988 жылы ақталды.
Ахмет Байтұрсынұлы ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының үркердей жарқыраған жарқын шоғырының келбеттi өкiлдерiнiң бiрi. Оның өмiрi өз халқына деген, ел-жұртының мəдениетi
мен əдет-ғұрпына деген айнымас махаббаттың айқын үлгiсi.

Қазақтар. – Алматы: Қазақстан даму институты,
1998. – Т. 2. Тарихи тұлғалар. – 146-148 б.
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АХМЕТ БАЙТУРСЫНУЛЫ
(1873-1938 гг.)
Казахский публицист, поэт, лингвист и общественный деятель
Ахмет Байтурсынулы родился 18 января 1873 г. в местности
Сарытубек – нынешнем Жангильдинском районе Торгайской области.
С девяти лет учился в аульной школе, затем поступил в
Торгайское русско-казахское училище, которое окончил в 1891 г.
После этого продолжил свое образование, в Оренбургской
учительской школе, окончив которую, с 1895 по 1909 гг. работал
учителем в школах, русско-казахских училищах Актюбинского,
Костанайского и Каркалинского уездов.
Ахмет Байтурсынулы рано начал борьбу против колониальной
политики царизма, за что в 1909 г. был арестован и заключен в
Семипалатинскую тюрьму, а через год сослан. В течение семи лет
(1910-1917) Байтурсынулы, как “политически неблагонадежный”,
находился под надзором царской охранки.
Живя в Оренбурге, А. Байтурсынулы был редактором газеты
“Казах”. Он являлся активным членом партии “Алаш”, которая
боролась за воссоздание казахского государства. После победы
Октябрьской революции Байтурсынулы недолго оставался в рядах
алашординцев, а в 1919 г. вместе с большой группой представителей
научной интеллигенции был вынужден перейти на сторону Советской
власти.
В июне того же года Ахмет Байтурсынулы избирается членом
ВРК Казахского края. В 1922-1925 гг. Байтурсынулы был председателем Научно-литературной комиссии при Наркомпросе,
избирался председателем Наркомпроса Казахстана, членом ВЦИК,
КазЦИК, работал в печатном органе ЦК Компартии Туркестана, газете
“Ак жол”. В 1925-1929 гг. Байтурсынулы преподавал в Казахском
институте народного просвещения, Казахском педагогическом
институте.
Ахмет Байтурсынулы сделал большой вклад в развитие
казахской литературы и письменности. В частности, наиболее
известны его басни, вошедшие в сборники “Сорок басен” и “Маса”,
вышедшие, соответственно, в 1909 и 1911 гг. Байтурсынулы провел
большую работу по собиранию и изданию образцов казахского
устного народного творчества. Он написал вступительную статью и
комментарии к поэме “Ер Саин”, опубликованной в 1923 г., выпустил
книги “23 причитания” (1923) и “Литературоведение” (1923),
последняя из которых является первым научным исследованием по
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истории и теории казахской литературы.
Байтурсынулы принадлежат тезисы “О терминологии в тюркских языках”, опубликованные в 1923 г.
Ахмет Байтурсынулы написал ряд учебников для обучения
казахских детей родному языку. Среди них: “Учебное пособие”
(1912), “Пособие по языку” (1914), “Азбука” (1924), “Новая азбука”
(1926-1928), и методическое пособие “Баяншы” (1926).
В 30-е гг. ХХ в. начались гонения на представителей казахской
интеллигенции. Байтурсынулы стал одним из тех, кто попал под пресс
сталинской репрессивной машины. В 1938 г. он был арестован, а
затем расстрелян.
В 1988 г. Ахмет Байтурсынулы был реабилитирован.
Ахмет Байтурсынулы – одни из ярчайших представителей
казахской интеллигенции начала ХХ в. Его жизнь является примером
безграничной любви к своему народу, его культуре и традициям.
Байтурсынулы был блестящим литератором, педагогом, лингвистом.
Он реформировал казахскую письменность на основе арабской
графики, дав возможность пользоваться ею миллионам казахов,
живущих за границей. Ахмет Байтурсынулы разработал основы
казахского языкования, научную терминологию для определения
казахской грамматики.

Казахи.-Алматы: Қазақстан даму институты,
1998.-Т.2 Исторические личности.-С.416-417.
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15

ҚАЛАМ ҚАЙРАТКЕРЛЕРIНIҢ ЖАЙЫНАН
Орынборға шақырған қазақ қайраткерлерiнiң съезi адам аз
келгендiктен съезд есебiнде болмай, кiшкентай ғана кеңес түрiнде
болып өткенi озған номерлерiнде жазылды. Орынборда отырғандар, о
жақ, бұ жақтан кез келгендер болмаса, съезге елден адам келiп
жарытпады: үш-ақ кiсi келдi. Съезге атын атап шақырған адамдар да
келмедi.
Келмеу себептерiн түрлi жоруға болады.
Келмеулерiне бiр жағынан жол қаражаты қаржы жоқтығы себеп
болған шығар; екiншi жағынан Жүсiпбек жолдас сияқты керексiз
съезд деушiлiк те себеп болған шығар; үшiншi жағынан, қазақ
қайраткерлерiнiң Орынбор қаласынан қараңғы үйден жаман
қашатындығы да себеп болған шығар; төртiншi жағынан, өзгерiс
уақытында қайрат жолы өзгерiп, қарқын бетi қайтқаны себеп болған
шығар. Бұл көп “шығардың” iшiнде көбiнен себеп болатын соңғы екi
“шығар”.
Съезге келуге ынталы адамдар болса қаржы да табылады,
керексiз съезд деп те айтпайды. Мұның бұлай болуы келуге ынталы
адамдар болмағандықтан, Орынборды көруге табиғаты шаппағандықтан болып отырған хал. Бұрын Орынбор қазақтың пiкiр құбылысындай болған заманда, съез түгiл жайда Орынборға келiп, бас қосып,
қазақтың қамын ойласып, қайғысына дауа қарастырып қайтатын ел
азаматтары ендi ерiншектiк етiп келмей отыр деуге болмайды. Мұның
мəнiсiн əрiрек, тереңiрек iздеу керек.
Қазақ қалам қайраткерлерi қайдан туған, қашан шыққан деп
сұрау қойылса, жауап қиын емес.
1)
Қазақ қалам қайраткерлерi орыстың қорлық көрген, таяқ
жеген, орыстың табанында езiлген жұрттан туған.
2)
Қазақ қалам қайраткерлерi қазақ басына қиын-қыстау зар
заман түсiп, үстiн торлап, қайғы бұлты қаптаған шақта шыққан.
Құл болған халықтан туып, құлдықтың қорлық, зорлығын көрiп
отырып, қазақ қалам қайраткерлерi қаламын ұлтының ауырын
жеңiлдету, ауырын азайту жолына жұмсамасқа мүмкiн емес:
кемшiлiк көрген жұрттан туып, кемшiлiктен құтқаруды мақсат етiп,
ылғи сол жолда жұмыс қылған қазақ қалам қайраткерлерi
жұртшыл, ұлтшыл, яғни халқына жаны ашитын, халқының жаны
ауырғанда жаны бiрге күйзелетiн, бауырмал болмасқа тағы мүмкiн
емес. Олай болмаған болмаса, онда табиғат заңының тысқары,
адамнан шошқа, шошқадан күшiк туған сияқты болып шығады.
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Қазақ баласын ұлтым, жұртым, бауырым деп үйренiп қалған
қазақтың бауырмал қалам қайраткерлерi октябрь өзгерiсi болғанда
бiрден интернационал (бибауырмал) болып өзгере алмады, өзгелердей
“алымсақтан берi” коммунист, интернационалист едiм деп айтуға аузы
бара алмады. Сондықтан бибауырмалдық жолға қызмет қылып,
басшылық қыла алмады. Бауырмалдық жолында қаламмен қайрат
етуiн бибауырмалдық жолындағы үкiмет хош көрмейтiн болды.
Сөйтiп, қазақ қалам қайраткерлерiнiң халiнде дағдарыс болып,
өзгерiстен бұрынғы қарқындары қайтып, тартыңқырап қалды. Сол
қайтқан қарқын əлi күнге қайта келiп жеткен жоқ. Бұрынғы қалам
қайраткерлерiнiң бəрi де өзгерiстен кейiн қалам қайратына əлi
белсенiп онша кiрiскен жоқ.
Бұл айтылған себептiң үстiне жамалған екiншi себеп болды. Ол
Қазақстанға ұлық болған адамдардың лағу – төңкерiс болса iстiң бəрi
өзiнен өзi iстеiлп, өзiнен өзi өзгерiп кететiндей көруi. Қалыпты
өзгертетiн адамның iсi, яғни жұмсайтын күшi, қайраты, iсi, бiлiмi
екендiгiн ойламады. Төңкерiс болды, патша үкiметiнiң орнына совет
үкiметi орнықты: қазақты билеген, патшаның оң қолы болған
чиновниктер қалып, олардың орнына совет үкiметiнiң оң қолы болып
коммунистер қазақты билейтiн болды. Елдiң төбесi өзгердi, төресi
өзгердi. Онан былайғысын өзгертуге көп күш, көп iс, түрлi еңбек,
қайрат керек, яғни iстей бiлетiн түрлi адамдар керек.
Қазақтың оқығаны аз, оның iшiнде халық iсiне қатысып, жұрт
үшiн жұмыс қылған адамдар өте аз. Бiрақ аз да болса, қазақта қызмет
қылып ысылған, төселген адамдар, қазақтың iсiне қатыспақ түгiл
қарасын көрмеген, атын есiтпеген жат жұртың адамдарынан гөрi,
қазаққа көбiрек пайда келтiретiнi шексiз.
Ескi үкiмет тұсында, қазақтың басына қаптаған қара бұлттай
қалың пəле торлаған заманда, жұрт үшiн, ұлт үшiн қызмет қылған,
қиналған адамдарға “жұртшыл”, “ұлтшыл” деген таңба басылып, олар
қораға жолатпайтын қотыр мал сияқты шетке шығарылып, əлеумет
жұмысынан аулақ ұсталды. Қазаққа жаны ашып, қазақ сөзiн сөйлеген
адам болса, оны ұлтшыл деп əдепсiздiк еткен сиырдай қылатын
болды.
Төбелеске шығатын адам сияқты, төсiн ұрып, тұлданып
“Жасасын бибауырмалдық!” – деген қазақ болса, қошемет айтып, қол
шапалақтап, төбесiне көтеретiн болды. Қазақтың көрген қорлығын,
зорлығын айтатын адам болса, ауызға қағып сөйлетпейтiн болды.
Қазақ өзгерiс үшiн құрбан болса, несi құрыйды деушi болса, арқаға
қағып, дұрыс пiкiр осы дейдi. Солай болып тұрғанда қазақтың
жұртшыл, ұлтшыл, бауырмал қалам қайраткерлерi қалайша белсенiп,
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қалам қайратына кiрiспек? Қалайша қаламды қолға алуға көңiлi
шауып, ықыласы түспек?
Қалам қайраткерi – жолын тастап, көрiнген жолаушыға ере
беретiн бұралқы ит емес. Бауырмал болып қалған қазақ қалам
қайраткерлерi, я бояумен түсiн өзгертiп, я түленмен түгiн өзгертiп
бибауырмал болмаса, нақ iшiн өзгертiп бибауырмал бола алмайды.
Жалғыз қалам қайраткерлерi емес, қазаққа жани ашитын, басқа
азаматтар да қазақтың басқалардан көрген кемшiлiгiн айтпай тұра
алмайды. Оны айтып отырса, бауырмал деген сөзден құтыла алмайды.
Солай болған соң, я бауырмал деген сөзден қашып, бибауырмал
үкiметтiң ыңғайымен болып, қазақты басқалар пiсiрiп жесiн, шикi
жесiн үндемей қарап отыру керек: не бауырмал деген сөздi басқалар
ауыр мағынада айтса да, қазақ азаматтары ауырламай, қазақтың сөзiн
қаймықпай сөйлеуi керек. Ендi осыған жеттiк.
Қазақ деп ауызға алмай, не болса о болсын, қараға қостық, не
көрсе көппен бiрге көрер деп отыруға болар едi, егерде қазақ
мəдениетi қасындағы халықтармен бiрдей болса. Қазақ қасындағы
халықтар: орыс, немiс, ноғай, жəуiт, ғайрилар.
Бұлардың бəрiнiң де мəдениетi қазақ мəдениетiнен жоғары.
Мəдениетi жоғары халық – мəдениетi төмен халықты аз-көбiне
қарамай жем қылатыны айдан анық, күндей жарық ақиқат. 200
миллион үндi халқын 5 миллион ағылшын жем қылып отырғаны, 500
миллион Қытайды өзiнен он есе аз жұрттар əжуалап отырғаны – адам
баласының теңдiгi=кемдiгi мəдениетiне қарай екендiгiн ыспаттайды.
Қазақ мəдениетi жəуiт, немiс, орыс, хатта ноғай мəдениетiндей
болса да, “қазақ” “қазақ” деп айыра сөйлеп, ауыз ауыртып, əуре
болмай-ақ, көппен бiрдей көрер деп қояр едiк. Қазақ айрықша сөз
болатын халi айырықша болатындықтан.
Қазақ мəдениетi қасындағы жұрттардан кем екенiн бiле тұра,
мəдениетi кем халық мəдениетi зор халыққа жем екенiн бiле тұра,
қазақты жемтiк есебiнде жей бер деп қазақ азаматтары тастай ала ма?
Оны қазақ азаматтары iстей алмайды. Оны iстей алмаса, бауырмал
деген сөзден құтыла алмайды. Олай болса, бауырмал десiн, қазақшыл
десiн, ұлтшыл десiн, оған құлақ ауыртып ауырламасқа керек.
Қазақ қасындағы жұрттардың қатарына жетiп теңелуiне керек
iсiмiздi қолға алып, қанаттамасақ, қазақ күнiн қараң қылатын
бибауырмалдық адам арасына жiк салады, бауыр керек емес,
“жасасын бибауырмалдық!” деп айқайлағанмен адам баласының
арасындағы құр айқаймен жоғалатын көрiнбейдi. Мəдениет жiгiн
жоғалтпай өз жiгiн жоғалту оңай жұмыс емес. Бұл айқайдың қолынан
келмейтiн iс екендiгiне көз жеттi.
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Алдымен бауырмалдық жiгiн жоғалту керек деп адасқандар
адаса берсiн, қазақ азаматтары мəдениет жiгiн жою жолындағы
жұмысқа күшiн, iсiн сарп ету керек. Басқалармен мəдениетi теңелiп,
жарыса, жармаса күнелтуге қазақ жеткен күнi, қазақты қасындағылар
қыңсылатуын қояды, қазақ азаматтарының қазақ үшiн айырықша
қайғыруы, қаны қызуы жоғалады, бауырмалдық өзiнен өзi жоғалады.
Мəдениет алға басуы тiрнек iсi шеберленуiмен, сана-саңылау
күшеюiмен болады. Тiрнек iсiнен шыққан шеберлiктi өнер деймiз,
сана-саңылау күшiнен шыққан бiлiмдi ғылым деймiз. Бұл екеуi де
iштен адаммен бiрге туатын нəрсе емес, үйренумен табылатын нəрсе.
Үйрену дегенiмiз – оқу. Сөйтiп, мəдениет жүзiнде халықтың алға
басуы, алдағы жұрт пен арттағы жұрт арасындағы мəдениет жiгi
жоғалуы оқуға келiп тiреледi.
Қазақта оқу iсi қалам қайраткерлерiне қарап тұрғаны, олар не
iстеуге керектiгi өткен номерлерде басылған съезге арналған мəселелерде айтылды. Мұнда айтайын дегенiмiз: қалам қайраткерлерiнiң бас
қосып бақыршылығын сөйлесуi. Қалам қайраткерлерiн июнь съезiне
“топалаң уақытындағы той” емес, топалаң келмеуiне амал қарастырайық деген ой едi.
Съезд июньде болмады деп қою керек емес, июньнен басқа да
айлар, күндер көп, əлi де болса бас қосып, сөйлесу, қалам қайраткерлерiнiң ұйымын жасау керек.Жазушыларымыз бытыранды болмай,
ұйымдасып, бiрлесiп iс iстесе, бəлкiм iстерi берекелi, өнiмдi болар.
Өзгерiс болғанымен өзгермей тұрған қазақта қалып көп, қашаннан
берi қазақ iшiне сiңiп, орнығып қалған қалыпты өзгерту оңды нəрсе
емес. Бас өзгердi, бастық өзгердi, төре өзгердi, басқасы əлi қарап тұр.
Қазақ көрген қорлық пен зорлық көбеймесе, кемiген жоқ. Жеуге жеңiл
тұрғанды жеу – табиғи iс. Тiске жұмсақ болған соң, қай уақытта да
жеуге қазақ жеңiл болып тұратыны мағлұм. Қазақты бұрын жегендерi
əлi де жеп отыр, бұрын зорлық қылғандары əлi де зорлық қылып отыр.
Өзгерiс кiмге жағымды, кiмге жағымсыз болып шыққаны көзi бар
адамдар көрерлiк, есi бар адамдар бiлерлiк болды. Өзгерiстiң негiзi
тартыс, талас болған соң тiршiлiкке қайым бiткен қайраттыларға, күн
көруге ептiлерге, дүние жиюға құмар адамдарға жағымды
болғанымен, момындарға, ақ көңiл, анайы, аңқауларға жағымсыз
болғаны шексiз.
Ақкөңiлдiлiк, анайылық аңқаулық табиғаттан да болады,
тəрбиеден де болады, яғни мəдениет жоғары-төмендiгiнен де болады.
Көбiнесе мəдениетi төмен жұрт ақ көңiл, анайы, аңқау келедi.
Сондықтан да мəдениет жоғары жұртпен араласқан жерде алдауына,
арбауына түсiп жем болады. Қазақ жерiндегi халық көбiнесе қазақ пен
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орыс. Қазақ мəдениетi орыстан кем болған соң жем болатыны шексiз.
Ол жем болудан мəдениетi жетiлгенше құтылмайды. Қазақ жем
болудан түбiнде декрет қуатымен құтылмайды, мəдениет қуатымен
құтылады.
Үкiмет тарапынан қазақтың қазiргi күтетiн көмегi – мəдениетi
жетiлгенше басқалардың зорлығынан қорғау, мəдениетi көтерiлуiне
қолдан келген жəрдемiн аямау. Солай болған соң қазақ үкiметi құр
декретiн көбейтумен бола бермей, қазақтың мəдениетiн күшейту
жағына көз салып, көбiрек күшiн жұмсау керек.
Мəдениет күшейедi өнер-бiлiм күшiмен, өнер-бiлiм күшейедi
оқумен. Оқу iсi сабақтас əдебиетпен. Оқу əдебиеттi күшейтедi,
əдебиет оқуды күшейтедi. Оқу мен əдебиет бiрiн-бiрi қолдап, бiрiнбiрi көтермелеп, бiрiн-бiрi сүйрейдi. Оқусыз əдебиеттiң күнi жоқ,
əдебиетсiз оқудың күнi жоқ, қазақта оқу да, əдебиет те жаңа ғана
көктеп көзге iлiнген күйде тұр. Оның өсiп, үлкейiп, гүлденуi үшiн көп
iс, көп күш керек. Сол көп iстi қолынан келгенше iстейтiн, сол көп
күш шамасынан келгенше сарп ететiн қазақ қалам қайраткерлерi.
Ол қалам қайраткерлерi бұл күнде өз жұмысында емес, өзге
жұмыста жүр. Оларды өзге жұмыстан алып, өз жұмысына салу қазақ
үкiметiнiң мiндетi: қалам қайраткерлерiнiң жұмысы - əдебиет,
əдебиетсiз оқу қуаттану жоқ, оқусыз мəдениет қуаттану жоқ, мəдениет
қуаттанбай қазақ қорлықтан, зорлықтан құтылу жоқ. Орыстан
қазақтың көрiп отырған отаршылығы, омыраулығы қазақ мəдениетi
орыс мəдениетiнен төмен болғандықтан. Азаттық асылы мəдениетте,
мəдениет күшеюiнiң тетiгi оқу мен əдебиетте (“Еңбекшi қазақ”
№ 29. 08 07 1922).

Дайындаған Тұрсынбек Кəкiшұлы

Егемен Қазақстан. – 2000. – 5 ақпан.
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП
Қазақ бастауыш мектебi қандай боларға керек? Бұл туралы
ашылып пiкiр айтылған жоқ. Петербургта болатын мұсылман
кеңесiнде мектеп мəселелерi қаралмақшы, оған қазақтан баратын
адамдар қазаққа қандай мектеп керек екендiгiн бiлiп барарға тиiс.
Сондықтан “Қазақ” өз пiкiрiн айтып, жұрт құлағына салмақшы.
Осы кезде қазақ балалары оқуды екi түрлi бастап жүр. Бiреулерi
оқуды ауылдағы мектептен бастайды, екiншiлерi ел iшiндегi орыс
школасынан бастайды. Солай болған соң, қазақтың қазiргi бастауыш
мектептерi осылар деймiз. Қазақ бастауыш мектебi қандай болу керек
деген мəселенi шешерден бұрын, осы күнгi тұтынып отырған
бастауыш мектептердiң жарамды, жарамсыздығын тексерiп, сонан соң
керек мектебiне түрлi болу жайын сөйлеу тиiс.
Əуелi, ауыл мектебiнен басталық. Осы күнгi ауыл мектептерiн
мектеп деп айтарлық емес. Оқуға керек құрал жоқ, оқыта бiлетiн
мұғалiмдер аз. Сонда да қазақша хат бiлушiлердiң процентi мұжықтардан жоғары. Осы күнгi тек хат жаза бiлетiн қазақтардан бастап,
газета, журнал, кiтап шығарып жатқандарымыздың бəрi де сондай
мектептен оқып, хат танып, жазу үйренiп шыққандар. Мұнан көрiнедi:
осы күнгi мектептер осыншама жайсыз, күйсiз қалыбында халық
арасына оқу, жазуды мұжықтар арасынан гөрi көбiрек жайып
жатқаны, бұл мектептiң халыққа жақындығы, балалар бiлiмдi ана
тiлiмен үйренгендiгi.
Алайық ендi орыс школаларын. Қазақ арасындағы орыс
школалары ауылнай, волосной екi класты школалар. Бұлардан
бiтiргендер iлгерi оқымаса, онда жоқ болып, шала оқумен қалады.
Елде бiр-екi жыл тұрса, оқығанның көбiнен айырылып, оқымағандармен бiрдей болып, оқыған еңбек бос кеткен есебiнде қалады. Бұл
күнде екi класты школа бiтiргендерден ауылнай учитель, писарь
болып жүргендерi бар екенi рас, бiрақ бастауыш мектепте үйренетiн
бiлiм жұрттың бəрiне тегiс керек бiлiм ғой. Адамға тiл, құлақ, қол
қандай керек болса, бастауыш мектепте үйренетiн бiлiмдер де сондай
керек. Осы заманда хат бiлмеген адамның күйi тiл я құлағы, я қолы
жоқ адамның күйiмен бiрдей; мұнан бұлай хат бiлудiң керектiгi онан
да аспақшы. Бастауыш мектептен оқығандар писарь, учитель,
фельдшер, адвокат, содия, инженер, агроном болар демей, ең əуелi,
қазақша толық хат бiлетiн дəрежеде болуын көздеу керек. Екiншi,
бастауыш мектептен үйренген бiлiм əрi оқимын дегендерге негiз
боларлық жағын көздеу керек. Егерде бастауыш мектептен оқып
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шыққандар iлгерi оқымай, үйiнде қалса, ұлт əдебиетi мен
матбуғатының мүлкiн пайдаланарлық даражалы бiлiммен қалсын. Əрi
оқимын деген халде, мұсылманша оқыса, бастауыш мектеп оқуы
артқы оқудың негiзi болуға жарасын; орысша оқыса, орысша
үйренудiң қиындығын жеңiлтерлiк демеу һəм негiз болуға жарасын.
Жоғарыда айтылған қазақ iшiндегi осы күнгi екi түрлi бастауыш
мектептiң екеуi де көңiлдегi мектептердiң түрiнен табылмайтын
мектептер. Бiрiнде оқуға керек құрал жоқ, тəртiп жоқ, мөлшер жоқ,
жоспар жоқ. Халық оқуды керек қылғандықтан жаманда болса
“жоғынан бары артық” дегенмен iстелiп отырған iс. Екiншiсiнде, яғни
орысша школаларда тəртiп те бар, құралдар да сай, мөлшер, жоспар
бəрi де бар. Бiрақ, сонысына қарай пайдасы аз. Олардың пайдасын
кемiтiп отырған бiр-ақ нəрсе: қазақты орысқа аударамыз деген пiкiр
бəрiн бүлдiрiп отырған. Сол школалар арқылы қазақ тiлiн жоғалтып,
орыс тiлiне түсiремiз дейдi, қазақ тұтынып отырған араб əрпiн
тастатып, орыс əрпiн алдырамыз дейдi. Соның үшiн бiреулерi ана
тiлiнде оқыған аты болу үшiн қазақ тiлiнде орыс əрпi басылған
кiтаптардан бастап оқытып, əрiрек барған соң кiлең орысшаға түспек
керек дейдi. Бұлар еппен қайырмалаушылардың жолы. Бiреулерi епсептi қойып, бiрден орысша оқыту керек дейдi.
Өткен жыл 14-ншi июньде патша жарлығы бойынша шыққан
правилада Россиядағы бөтен тектi жұрттардың мектебiнде бастапқы
екi жыл ана тiлiнде оқылсын деген. Ол правилаға Оқу министрi қол
қойған. Оның бер жағында Қазан округiнде бiр инспектор
попечительге жазған: учительдер чуваш балаларын чуваш əлiппесiмен
оқытпай, бiрден орыс əлiппесiмен оқытқанды оңай көредi деп. Оны
попечитель министрге жеткiзген. Министр ендi жазып отыр: чуваш
мектебiнде орыс əлiппесiнен бастап оқытқанды бек ұнаттым, бек
келiстi iс екен деп. Сүйтiп, чуваш балаларын чуваш тiлiмен һəм чуваш
əлiппесiмен оқытпай, бiрден орыс тiлiмен, орыс əлiппесiмен оқытуға
министр батасын берiп отыр. Бастапқы екi жылда ана тiлiмен оқытуға
тиiс деген правилаға қол қоюшы да министр, онан кейiн ана тiлiмен
оқытпай, бiрден орыс тiлiмен оқытуды ұнатушы да министр. Бұл екi
қағаздың қайсысы iске асып, қолдануда болмақшы? Қайсысы
хүкiметке жағымды болса, сонысы iске аспақшы. Хүкiметке
жағымдысы қол астындағы жұрттың жазу-сызуы, тiлi, дiнi бiр болу.
Россия қол астында түрлi тiлдi, түрлi дiндi, түрлi жазу-сызуды
тұтынып отырған жұрттар бар. Солардың бəрiн тiлiн, дiнiн, жазусызуын орысқа аударса, хүкiметке онан артық ұнамды iс болмас.
Сондықтан 14-ншi июньде министр қол қойған правиланы 16-ншы
ноябрьде министрдiң жазған қағазы жеңбекшi. Ондай правилалар iске
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аспай қалу үшiн, бiр миссионер инспектор жазса болғаны: өз
əлiппесiмен, ана тiлiмен оқытып отырсақ, қай уақытта жазу-сызу тiлi
жоғалады? Тегi, бөтен жұрттар тiлiнен, жазу-сызуларынан айырылып,
орыспен бiрдей болып сiңiсу үшiн, бiрден орыс тiлiмен оқыту керек
деп. Бастапқы кезде ана тiлiмен оқыту тиiс деген сөз 1906-ншы жылғы
31-ншi март правиласында да бар едi. Осы күнге шейiн ауылнай,
волосной, екi класты бастауыш мектептерде қазақ əлiппесiмен
қазақша басталып оқылғаны еш жерде естiлмейдi. Себебi не? Правила
бойынша қазақ тiлi мен қазақ əрпiнен бастап оқыт деп отырған
балалардың ата-анасы жоқ. Халықтың өз тiлiмен, өз əрпiмен
оқығанын əкiмдер жақтырмайтын болған соң, учительдер өз
беттерiнен ана тiлiмен, ұлт əрпiнен бастап оқытамыз дей қоймайды.
Сөйтiп, правила қағаз жүзiнде бар болса, iс жүзiнде жоқ. Бұл
айтылғанның бəрi де хүкiмет өз пайдасын көздегендiктен iстелiп
тұрған iстер. Бастауыш мектептер жалғыз хүкiмет пайдасы үшiн
болмай, халық пайдасы үшiн де боларға керек. Хүкiметке керегi
мемлекеттегi жұрттың бəрi бiр тiлде, бiр дiнде, бiр жазуда болу, əр
халыққа керегi өз дiнi, тiлi, жазуы сақталу. Солай болған соң
бастауыш мектеп, əуелi, миссионерлiк пiкiрден, политикадан алыс
боларға керек, яғни қазақтың дiнi, тiлi, жазуы сұмдық пiкiр суық
қолдан тыныш боларға керек. Қазақ дiнге нашар күйден өткен, ендi
қазақты басқа дiнге аударамын деу құр əурешiлiк. Қазақты дiннен
айыруға болмаса, жазуынан да айыру болмайтын жұмыс. Араб əрпi
ислам дiнiнен бiрге келiп қазаққа орнаған. Дiнмен байласқан жазу дiн
жоғалмай, жоғалмайды. Қазақта газета, журнал, кiтаптар жоқ кезiнде
жоғалмаған тiл, газета, журналы шығып, кiтаптары басылып, жылданжылға iлгерi басып келе жатқанда қазақ тiлi жоғалмас.
Олай болса, мектеп арқылы қазақтың дiнiн, тiлiн, жазуын
жоғалтып, орысшаға аударамын деген пiкiрден хүкiмет безiп, тиiстi
бастауыш мектеп екi жаққа да зиянсыз, пайдалы болуын көздеу
[керек]. Солай ойлағанда көңiлге ұнамды мектептiң түрi бiздiң
ойымызша мынау: бастауыш мектептер оқуы қазақ үшiн 5 жылдық
боларға [тиiс]. Əуелгi үш жылда балалар кiлең қазақша оқу [керек].
Соңғы екi жылда кiлең орысша оқу [керек]. Мұжық жөнiмен қала
болған қазақтар бар, қазақ ретiмен қала болатын қазақтар да болар.
Қыстаулары жиын қазақтар да бар, қыстаулары сирек қазақтар да бар.
Солардың бəрiне бастауыш мектеп қолайлы болуға тиiс. Бəрiнiң де
оқиын деген балалары мектеп жағынан қолайсыздық болып, оқи
алмай қалатын болмасқа тиiс. Сондықтан, əуелi қазақ бастауыш
мектебi екiге бөлiнерге: келiп оқитын, жатып оқитын мектептер. Келiп
оқитын мектептер қала болған, яғни қыстауы жиын жерлерде болу,
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жатып оқитындар мектептер əлi сирек отырған жерлерде болу [керек].
Екiншi, қыр мектебi һəм қала мектебi болып бөлiнерге. Қыр
мектебi – ауыл мектебi, волос мектебi болып, о да екiге бөлiнерге,
ауыл мектебiнде кiлең қазақ тiлiнен оқылатын үш жыл оқу оқыларға,
қалың кiлең орысша оқылатын екi жыл волос мектебiнде оқыларға
[тиiс]. Волос мектебiне ауыл мектебiнде бiтiргендер алынарға [тиiс].
Қала мектебi қаланың үлкендiгiне қарай үш жылдық, бес жылдық
оқулы боларға [тиiс]. Жатып оқитын ауыл мектебi мен волос
мектептерiне келiп оқи алмайтын балаларды ғана жатып оқитын
есепке алуға [тиiс]. Бастауыш мектепте кiлең қазақ тiлiнде үйретiлетiн
нəрселер: оқу, жазу, дiн, ұлт тiлi, ұлт тарихы, есеп, жағрафия, шаруакəсiп, жаратылыс жайы. Бастауыш мектептiң кiлең орысша оқитын екi
жылында үйретiлетiн бiлiм гимназияның, яки реальный мектептердiң
төменгi кластарына кiрерлiк болу тиiс. Бастауыш мектептер осындай
болса, бұлар əрi мұсылманша я орысша оқыту үшiн қазақ
балаларының бастауыш мектепте үйренген бiлiмi негiз болуға
жарайды.

“Қазақ” газетi. 1914. № 61.
А. Байтұрсынов. Тiл тағылымы.Алматы: Ана тiлi,1992.-435-438 б.
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МЕКТЕП КЕРЕКТЕРI
Өткен нөмiрде қазаққа қандай бастауыш мектептер керегiн
жазып едiк, ендi ол мектептерге не керек, сол жайынан жазбақшымыз.
Қазақ балаларын ана тiлiнде төте жолмен, қолайлы құралдармен
оқыту жайын жақсы бiлетiн мұғалiмдер үш жыл оқытқанда бiрталай
бiлiм үйретуге болады. Ана тiлiнде жазылған кiтаптар, газеталар,
журналдар о ғайри ана тiлiндегi жазу-сызу бастауыш мектептен
шыққандардың мүлкiнде болады, яғни солардың бəрiнен де пайдалануға қолынан келетiн болады. Бiздiң қазiргi ел iшiндегi мектептерiмiзде жоғарғы айтылған шарттардың бiреуi-ақ бар, ол бар
дегенiмiз – ана тiлiмен оқыту. Басқа шарттары орнына келмеген соң,
үйренерлiк бiлiмнiң көбiн бiлмей, балалар азын ғана бiлiп шығады.
Бiзде қазiрiнде төте оқу жолымен оқыта бiлетiн педагогика,
методикадан хабардар мұғалiмдерiмiз жоқ қасында. Бастауыш
мектепке керек құралдарымыз сайлы емес. Кесiп пiшкен программа
жоқ. Сондықтан қазаққа қандай мектеп керектiгiн сөйлегенде, ол
мектепке не керек екендiгiн де айту тиiс.
Мектептiң жаны – мұғалiм. Мұғалiм қандай болса, мектебi һəм
сондай болмақшы, яғни мұғалiм бiлiмдi болса, бiлген бiлiмiн басқаға
үйрете бiлетiн болса, ол мектептен балалар көбiрек бiлiм бiлiп
шықпақшы. Солай болған соң, ең əуелi, мектепке керегi – бiлiмдi,
педагогика, методикадан хабардар, оқыта бiлетiн мұғалiм. Екiншi,
оқыту iсiне керек құралдар қолайлы һəм сайлы болуы. Құралсыз iс
iстелмейдi һəм құрал қандай болса, iстеген iс те сондай болмақшы.
Iстiң толық жақсы болуына, құралдар сайлы һəм жақсы болуы шарт.
Үшiншi, мектепке керегi – белгiлеген программа. Əр iс көңiлдегiдей
болып шығу үшiн оның үлгiсi я мерзiмдi өлшеуi боларға керек. Үлгiсiз
я мерзiмдi өлшеусiз iстелген iс олпы-солпы, я артық, я кем
шықпақшы. Керексiз нəрселердi үйретiп, балалардың өмiрiн босқа
өткiзбес үшiн, үйретерге тиiстi бiлiмдi кем үйретпес үшiн, балалардың
күшi жетпейтiн өте алысқа сүйреп кетпес үшiн, бастауыш мектепке
үйрететiн нəрселердiң кесiмi-пiшiмi болуға тиiс. Сол пiшiм программа
деп аталады.
Өткен нөмiрде бiз айтып өттiк, қазақ үшiн ашылған орыс
школаларының мұғалiмдерi, оқу құралдары сайлы деп. Бiздiң ана
тiлiмiзде оқылатын мектептерiмiздiң құралдары, мұғалiмi сондай
болуға тиiс. Сонда мектеп программасын үлгерiп, орнына келтiре
алады. Мектепке керек нəрсенiң бiрi сайлы болмаса да мектеп
ақсайды, программа бойынша үстiне артқан жүктi дұрыс алып жүрiп,
мерзiмдi жерiне мезгiлiне жеткiзе алмайды. Сондықтан мектеп керек
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болса, мектепке керек нəрселерi де сайлы болуы керек.
Мұғалiм сайлы болу үшiн, мұғалiмге керек бiлiмдi үйрететiн
орыннан оқып шығарға тиiс. Ондай орын қазақ түгiл, қазақтан
бұрынырақ қимылдап жатқан ноғай бауырларымызда да жоқ.
Қазақтардың өздерi дариммұғаллимин (педучилище – Ред.) ашып,
мұғалiмдерiн сонан оқытып шығаратын заман алыс жатыр. Қолдан
келмейтiндерiн қоя тұрып, қолдан келерлiгiн дұрыстау тиiс. Орыс
мұғалiмдiк школаларынан шығып, учитель болып жүрген қазақ
жастары бар, мұсылман медреселерiнен оқып, мұғалiм болып жүрген
қазақ жастары бар. Осылардың екеуi де толық мұғалiмдiкке жарайды,
егерде бұлардың бiреулерi мұсылманша хат бiлу жағынан, екiншiлерi
педагогика, методика жағынан кем соқпаса.
Осы күнгi орысша оқығандардың көбi мұсылманша хат
бiлмейдi, мұсылманша оқығандардың көбi педагогика, методикадан
хабардар емес. Қазақтан тəуiрiрек школа һəм медресе бiтiргендер аз.
Ол аздың үстiне орысша оқып, мұсылманша да бiлетiндерi аз.
Мұсылманша оқып, педагогика бiлетiндерi аз. Жұртқа тəртiптi мектеп
керек. Мектепке сайлы мұғалiмдер керек. Мектептерге мұғалiм
боларлығымыз жоғарыда айтылған екi түрлi жастарымыз. Олардың
сайлы мұғалiм болуына жетiспей тұрған жерiн бiтегене жетiстiру ғана
қажет. Орысша оқығандардың мұсылманша хат бiлуiне бiр-екi-ақ ай
үйрену қажет, мұсылманша оқығандар педагогиканы дұрыстап
үйренбегенменен де методиканы бiлiп, жаңа усулдармен танысуына
оған да бiр-екi ай үйрену керек. Бұл бiр-екi ай үйрену қайсысына да
болса, қолдан келмейтiн iс емес.
Мұғалiмнен соңғы сайлы болуға тиiстi нəрсе оқу құралдары.
Оқуға керек қалам, қағаз, қара сия, сауыт, отыруға керек нəрселер –
пұлға табылатын заттар. Қазiрiнде пұлға табылмайтын: қазақ
мектебiнде қазақ тiлiнде оқытуға керек кiтаптар. Өткен нөмiрде қазақ
бастауыш мектебiнде үйретiлетiн бiлiмдер мынау дедiк: оқу, жазу, дiн,
ұлт тiлi, ұлт тарихы, есеп, шаруа-кəсiп, жағрафия, жаратылыс жайы.
Осыларды үйретуге керек кiтаптар қазақ тiлiнде жоқ. Мiне, қазiр
iздесек ақшаға табылмайтын құралдар осы. Осыларды дүнияға
шығару керек. Бiз бұларды уақыт жетуiнше қолға алып iстеп
жатырмыз. Бiрақ, бiр жағынан, басқа жұмыспен байланулы болғандықтан, бiр жағынан, басы ашық мəтбуғамыз болмағандықтан, тез
үлгерiп бола алмай жатыр. Шыға бастағандарына өкпесi бар
кейбiреулер сын таққан болып жатыр. Сынағанда бiреулерi тiптi
қолына алып қарамай, екiншiлерi қараса да танымай сынап жатқан
көрiнедi. Əркiм сынау керек өзiнiң жақсы бiлетiн нəрсесiн. Бiлмейтiн
нəрсенi сынаймын деп, құр өзiнiң бiлмегендiгiн көрсетедi. Бiреудiң бiр
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нəрсенiң бiлетiн, бiлмейтiндiгi iстегенде iсiнен көрiнедi. “Айқап”
журналында “Оқу құралы” есiмдi қазақ əлiппесiне сын тағып
отырғандар жаңа усулдарды бiлмейтiн адамдар. Ол əлiппе жазылған
жаңа усулдардың ең жақсысы – усул сотие жолымен. Оқу кiтаптары
жазылады оқыта бiлетiн, усулдармен таныс мұғалiмдер үшiн. Машина
һəм басқа құралдар жасалады сол машина құралдардың тетiгiн бiлiп
пайдаланатын адамдар үшiн. Жұмсауын бiлмей кiнə қою көзiлдiрiкке
кiнə қойған маймыл сияқты болады. Бiз оқу құралдарының подретiн
алып iстеп жатқанымыз жоқ. Бiздiкi жаман болса, жақсысын
шығарыңдар. Жақсы шықса, жаман қалатын.
Бұл оқыту жайының таласы ақыретте не болады деп таласу
емес, қазақ жердi олай я бұлай алса, түбiнде пəлен болады деп таласу
емес. Олар алдағы нəрселер. Оқыту жайын кiм жақсы, кiм жаман
бiлетiндiгiн көзге көрсетуге болатын нəрсе – педагогика,
методикаларды кəмiл бiлетiн адамдардың алдында əлiппе шығарушы
һəм сын тағушы, екi жағы сынға түссiн, тұтынған усулы бойынша
балаларға сабақ берiп көрсiн. Таласпайтын орында талассын, ауыз
ауыртпай соны iстеу керек. Əйтпесе, бiлiп сын таққанымды, бiлмей
сын таққанымды жұрт қайдан бiлсiн деп мiндеу – жұрттың бəрi жақсы
мен жаманды айырмайтын ақымақ деп ойлаған болады ғой. Бұ жағын
“Айқап” ойлап я ойламай орын беретiнiне түсiнiп жете алмаймыз.
Петербургта осы күнгi болып жатқан кеңесте рухани iстермен
қатар мектеп мəселелерi де қаралып жатыр, соңыра Думада да солай
қаралмақшы. Ана тiлiмен оқытамыз деген пiкiр – кiли орыстан тегi
басқа, тiлi басқа жұрттың бəрi қуаттайтын пiкiр. Ана тiлiмен оқу бiзге
де керек екендiгiнде еш талас болмасқа керек. Назаров кеңесiнде
қазақта ана тiлiмен оқуға оқу кiтаптары жоқ деп, бiрден орысша
оқытуды қуаттаушы чиновниктер болған. Сондай сөздер болмас үшiн
ана тiлiнде оқытатын кiтаптарымыз бар деп айтуға жарарлық
болуымыз тиiс.

“Қазақ” газетi, 1914 жыл, 17 май, № 62.
Ахмет Байтұрсынов. Тiл тағылымы. –
Алматы: Ана тiлi, 1992.–438-440б.
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ҚАЗАҚША ОҚУ ЖАЙЫНАН
Қазақ iшiнде əр жерде бала оқытатын адамдардан бала оқытуға
програмы (жосық) көрсетiлсе екен деген өтiнiштер келедi. Бұл күнде
қазақ арасындағы оқу жосықсыз һəм жосық жасауға болмайды да.
Үйткенi қазақтың бастауыш мектебiнде оқитын кiтаптар белгiленбек
түгiл, əлi шыққан да жоқ. Жаңа ғана əлiппе шыға бастады. Оның да
қайсысы оқылары белгiленген жоқ. Əлiппеден əрi оқытатын кiтаптар
əлi шыққан жоқ. Дiн жайынан оқытатын, есеп оқытатын, эағрафия һəм
тарихтан қысқалап хабар беретiн кiтаптар əлi жоқ. Сондықтан
програм деген сөз əзiр ертерек. Əуелi бала оқытатын кiтаптарымызды
түзеп, сайлап алып, сонан соң неден бастап, неге шейiн
оқытатынымызға жосық белгiлеуге дұрыс.
Бұл сөздi қоя тұрып, мұнан бұрынырақ ескеретiн бiр жұмыс бар.
Ол мынау: бар нəрсенi iстегенде сол iстi iстей бiлетiн адам iстесе,
шапшаң да, жақсы да iстейдi. Бұл жалғыз қол iсi емес, ми iсiне де
солай. Мал бағатындар мал бағуын жақсы бiлерге керек, ел
бағатындар ел бағуын жақсы бiлерге керек. Бала оқытатындар бала
оқытуын жақсы бiлерге керек. Бала оқытуын жақсы бiлейiн деген
адам əуелi балаларға үйрететiн нəрселерiн өзi жақсы бiлерге керек,
екiншi, баланың табиғатын бiлiп, көңiл сарайын танитын адам боларға
керек. Оны бiлуге баланың туғаннан бастап, өсiп жеткенше тəнiмен
қатар ақылы қалай кiретiн жолын бiлерге керек. Баланың iсiне, түсiне
қарап, iшкi халынен хабар аларлық болу керек. Ол үшiн бала
турасындағы* ... керек. Бұл күнгi ғылымды жұрттарда бала оқыту
жұмысы бала оқыту ғылымын оқып шыққан адамдардың қолында.
Сол ақылға да дұрыс. Содия содиялық ғылымды оқығаннан болғанда,
доқтыр доқтырлық ғылым оқығаннан болғанда, мұғалiм мұғалiмдiк
ғылымын оқып шыққан адамдардан болуы тиiстi.
Бiз болысымыз, басқа жұрттың болысындай, елдi баға алмайтын
мiнiн айтып жатырмыз, билерiмiзде содиядай əдiлдiк жоқ, мiнiн айтып
жатырмыз, дəрiгерлерiмiз, бақсыларымыз доқтырдай ауруды емдей
алмайтын мiнiн айтып жатырмыз, халқымыздың басқа жұрттай
бiлiмдi емес, надандық мiнiн де айтып жатырмыз. Бұлардың мiнiн
айтқанда бала оқытуымызда қандай мiн барын да айтып, əуелi бiз елдi
түзеудi бала оқыту iсiн түзеуден бастау керек. Неге десек, болыстық
та, билiк те халықтық та – оқумен түзеледi. Қазақ iсiндегi неше түрлi
кемшiлiктiң көбi түзелгенде оқумен түзеледi. Бұл күндегi үлкендердiң
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бiздiң
жаңалық
iсiмiздi
жатырқап,
жаңалық
пiкiрiмiздi
үсiнбей,айтқанымызды тыңдамай, iстегенiмiзге қосылмай отыр. Олар өтiп,
кейiнгi жастарымыздың да заманы жетер. Жаңалыққа жастар мойнын бұрып
қайырылар, халық түзелуiнiң үмiтi жастарда. Сондықтан жастардың қалай
оқып қалай тəрбиеленуi бəрiнен бұрын ескерiлiп, бəрiнен жоғары
қойылатын жұмыс.
Қазақтың оқу жұмысы бұл күнде школада: қазақ балаларының бiр
парасы орысша оқып жүр, бiр парасы ескi молдалардан оқып жүр, бiр
парасы соңғы замандарда ғана жаңа жолмен оқи бастады. Орысша
оқығандарды оқыту һəм тəрбиелеу ғылымы оқыған адамдардың қолында.
Орысша оқу орыс қолтығында тұрған жұртқа керек, керек болғанда қазақша
оқығанның үстiне керек. Қазақша оқи, жаза бiлген соң, шама келсе орысша
да бiлу қажет. Ескi жолдың оқуын сөз қылып, қозғамаймын. Бүгiн бар,
ертең жоқ болатын нəрсе. Дүния тегерiшi кейiн айналмайды. Ескi мен
жаңаның (оқытуға) шыдамдылығы бiрдей емес. Ескi əлi-ақ тозып,
жыртылып, пара-пара болып, тұтынудан шығады.
Жаңа жолдың оқуы жаңа оқып шыққан жас мұғалiмдердiң қолында.
Бұлардың күштерi тың, бiлiмдерi соны, пiкiрлерi жаңа. Ниетi – жұртына
қызмет ету. Бұлар бiлгенiн, тапқан-таянғанын жұртынан аяп қалатын емес.
Қазақтың бастауыш мектебiндегi жұмысын қолдарына алуға лайық адамдар.
Əр жайдан хабардар, дүнияда не iстелiп, не қалыпта тұрғанынан бұлардың
мағлұматы мол. Қысқасы, қазақ арасына бiлiм нұрын жаюға нағыз қолайлы
адамдар.
Бұлардың бiр кемшiлiгi сол: бала оқыту ғылымын оқығандары iшiнде
кем болады. Сондықтан көбiне бала оқытуында кемшiлiктерi – қазақ
мұғалiмдерi түгiл, ноғай мұғалiмдерiнiң көбi дыбыс айыру жағына шорқақ
көрiнедi. Дыбысты жақсы бiлмей, усул сотие жолымен жақсылап бала
оқытуға болмайды. Менiң көрген медресе “Ғалия”, медресе “Хұсиниядан”
шыққандардың азы болмаса, көбi қазақ тiлiнде қанша һəм қандай дыбыстар
бар екенiн жақсы бiлмейдi, көбi қазақ тiлiндегi дыбысты араб харыфына
қарап есептейдi. Араб харыфы дұрыс келмейтiн дыбыс қазақ тiлiнде де бар
болса да, жоққа санайды. Қазақ тiлiндегi дыбысты жақсылап бiлмей, қазақ
балаларын усул сотие жолымен жақсылап оқытуға болмайды.
Екiншi кемшiлiгi – қазақ мұғалiмдерi де, қазақ iшiнде бала оқытатын
ноғай мұғалiмдерi де оқуды дыбыспен жаттықтырудан бастамайтын
көрiнедi. Ол дыбыспен жаттықтырудың оқуды, жазуды
∗ Оқылмаған

(өшкен, жыртылған) жерлерге көп нүкте қойылды._
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жеңiлдетуге пайдасы көп екенiн я бiлмегендiк, я бiлсе де iстеп
көрмегендiк. Дыбыспен балаларды жаттықтыру – оқу мен жазу
үйретудiң негiзi. Iстiң басы түзу басталса, барысы да түзу болмақшы.
Осы айтылған кемшiлiктерiн түзеу мұғалiмдерге қиын емес.
Қазақ тiлiндегi дыбысты қазақ сөздерiнiң iшiндегi дыбыстарды
айырып байқаумен бiлуге болады. Дыбыспен жаттықтыруды олай
оқыта бiлетiн адамдардың оқытқанда iстеген iсiнен көрiп үйренуге
болады я бiлетiн адамдардан 10-15 күн сабақ алып үйренуге болады.
Бұлардың бəрi де балаларды қинамай оңай оқытуға керек
нəрселер. Қиналмай оқыса, оқуға балалар қызықпақшы, балалары тез
хат бiлсе, ата-аналары балаларын оқытуға ықыластанбақшы. Атаанасы баласын оқытуға ықыластанса, оның оқуына керек расходты
шығынсынбас едi. Сүйтiп, мұғалiм жақсы оқыта бiлгенi қазақ iшiндегi
оқушыларды көбейтiп, оқу iсiнiң шапшаңқырақ iлгерi басуына күш
берер едi.

“Қазақ” газетi. 1913. 16 май. №14 (Бас мақала).
Ахмет Байтұрсынов. Тiл тағылымы. –
Алматы: Ана тiлi, 1992. – 432-434 б.
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ОҚЫТУ ЖАЙЫНАН
Таһир Жомартбаев сұрайды: “Əуелi қазақша оқытуға керек
кiтаптар даяр ма? Даяр болмаса, ноғайша кiтаптарды аламыз ба?
Олардың қайсысы жақсы?” – деп. Екiншi, “Ноғайлардың тəртiптi
мектептерiнде тұтынып жүрген программаларын сол күйiнде аламыз
ба? Яки қазаққа лайықтап, ыңғайлаймыз ба?” – деп.
Бұл күнде қазақша оқуда кемшiлiк көп. Əуелi, оқу құралы
кiтаптар жоқ. Ноғайша оқу құралдары қазаққа үйлеспейдi. Екiншi,
қазақ мектебiне түзелген программма жоқ, онсыз оқу бiр жөннен
шықпайды. Үшiншi, бала оқыту ғылымынан хабардар мұғалiмдер аз.
Осы үш кемшiлiктiң үшеуi де есiмiзден тастамай, ойлап жүрген
нəрселердiң ең басы. Жастардың оқу-тəрбие жұмысы түзелмей, жұрт
iсi түзелмейдi. Оқу iсiн түзеуге көп нəрсе керек, оның бiзде бұл күнде
бiрi де жоқ. Ай мен күндей, əмбеге бiрдей бiлiм – көп ортасындағы
мүлiк, онан сыбаға ала алағандар алып жатыр, ала алмағандар құр
қалып жатыр. Құр қалғанын қазақтың өзi де сезiп, баласын оқытуға,
бiлiм үйретуге ықылассыз емес, бiрақ жаңадан басталған жұмыс
тəртiпке түсе алмай жатыр. “Қос жүре түзелер” деген, түбiнде
түзелмей қалмас, түзетуге жұрт азаматы қам қылса. Оқуды керек қыла
бастағаны – жұртқа ес кiре бастағаны. Халықтың есi енуi баланың есi
енуi сияқты: бiрте-бiрте, ақырындап болмақшы. Аспанда құстай ұшып
жүрген, теңiзде балықтай жүзiп жүрген, жылдық жерден сағатта хабар
алып, жүз шақырым жерлерден ауызба-ауыз сөйлеп отырған жұрттар
сол күйге бiрден емес, бiрте-бiрте жеткен. Барамын деген жерге, бетiң
түзу болса, тоқтамасаң, барасың. Жұрт жұмысы да, бетi түзу болса, азаздап iлгерi басқызып, оны қозғаушылар болса, көңiлдегi жерiне
жетедi. Сол жұрт iсiнiң бiрi – оқу. Оқуды керек қылмай жүрген қазақтар оқу керек нəрсе екенiн бұл күнде бiлмей тұрған жоқ, бiрақ оқудың
жөндi болатын мəнiсiн, ретiн бiлмейдi. Көбiне оқытты деген құр аты
болса, соған қанағаттанады. Қалай оқытып, не бiлдiрiп жатқанымен
жұмысы жоқ. Екi жыл, үш жыл оқып хат танымаса да, баланың атаанасының ойына кiрiп шықпайды.
Оқу жұмысының үш жағы үш нəрсеге тiреледi; бiрi ақшаға, бiрi
құралға, бiрi мұғалiмге. Осы үш тiреуi бiрден тең болса, оқу
қисаңдамай, ауытқымай, түзу жүредi. Ол үшеуi тең болмағандағы оқу
жұмысы аумалы жүк сияқты, орнықсыз. Жүгi ауған көштiң жүрiсi
өнбейдi. Орнықты оқу болмай, қалт-қалт етiп оқытқан оқу бiлiм
үйретiп дарытпайды. Жоғарғы айтылған оқу жұмысының үш тiреуi де
бiздiң қазақта бұл күнде сай емес. Бiрақ бiрте-бiрте сайлы болып,
жөнделер деп үмiт етемiз.
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Əуелгi тiреу – ақша, ол жұрттан шықпақ. Қазақ оқу керек екенiн
бiле бастады, баласын оқытпайын дейтiн қазақ жоқ. Бiрақ жұрт
баласын жұрттық қылып жұрт үстiнен оқытатын дəрежеге қазақ əлi
жеткен жоқ. Əркiм өз баласының ғана оқығанын ойлайды. Əр баланың
басын қосып құраса, бəрi жұрт баласы болатындығын, ол жұрт
баласын оқыту жұрт мiндетi екендiгiн айыратын ес қазаққа əлi кiрген
жоқ. Мұны бiлерлiк қазаққа ес кiргенше оқудың ақша жақ тiреуi
орнықты болмайды. Екiншi тiреуi – оқуға керек құралдар. Ол
құралдардың iшiнде ең қымбаты – оқу кiтаптары. Оқу құралдары
сайлы болмаса, оның iшiнде оқу кiтаптары оңды болмаса, оқу да оңды
болмайды. Шеберге аспап серiк, мұғалiмге құрал серiк. Аспапсыз
шеберлер еш нəрсе iстей алмайды, құралсыз мұғалiмдер бала оқыта
алмайды.
Сондықтан қазақта оқу құралы кiтаптар болмаса, ноғай
кiтаптарымен оқытпасқа шара жоқ. Қазақ балаларын ноғай
кiтаптарымен оқытуда қолайсыздық, кемшiлiк көп, бiрақ амалсыз ол
кемшiлiктермен келiсемiз. Ноғай кiтаптарымен оқытқан соң, олардың
программаларын алмасқа да болмайды. Программасын қазаққа
ыңғайлаумен, қазақша құралдар сай болмаған соң, программа бiр
жаққа, оқу екiншi жаққа – екеуi екi жаққа кетедi. Программада керек
деген нəрселердiң бiрi болмаса да, көбi оқу құралдарынан табыларға
керек. Ноғайдың тəртiптi мектебiндегi программасын ала тұратын
болған соң, оқу кiтаптарын да сол тəртiптi мектептерiнен аларға тиiс.
Оқудың үшiншi жағының тiреуi – мұғалiм. Жақсы мұғалiм
мектепке жан кiргiзедi, басқа ... кемшiлiгi болса, мұғалiмнiң
жақсылығы жабады, бiлiндiрмейдi. Мұғалiм нашар болса, сайлы
мектепте отырып сабақ бере алмайды. Мұғалiмдiк оңай нəрсе емес.
Тəртiппен жасалған оқу құралдарымен оқытуға тəртiппен оқыта
бiлетiн мұғалiм керек. Оны бiлмейтiн мұғалiмдер тəртiппен жасалған
оқу құралдарын тəртiпсiз жасалған құралдар орнында тұтынады.
Усулды құралдарды бұл сияқты, тұтынса, усулды құрал шығарғанда
не мағына бар? Усулды құралдар балаларға оқуды жеңiлту үшiн
шығарылады. Оқыту жайын бiлетiн мұғалiмдерге тəртiптi құралдармен оқытқанда өзiне де, балаларға да оқу жұмысы оңай болады, екi
жағы да қиналмайды. Оқыта бiлмейтiн мұғалiмдердiң белгiсi осы –
“Əй, оқыңдар!” бұлардан балалар бiлiм үйренiп жарымайды. Бұлардан
басқа усул жадид мұғалiмдерi бар. Бұлардың өздерi де екi түрлi
оқытады: бiреулерi усул мадие, бiреулерi усул сотие жолымен, бұл
екеуiнiң жақсысы – усул сотие жолы. Оны бiрақ жақсы бiлетiн
мұғалiмдер аз, сондықтан көбi – усул мадиеменен оқытатындар да
оқуды екi түрлi бастайды. Бiреулерi төте харiппен бастайды. Бiреулерi
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дыбыспен жаттықтырғаннан кейiн, балаларға харiп көрсетедi. Бұл
екеуiнiң абзалы дыбыспен жаттықтырғаннан соң харiп көрсету, усул
сотие тəртiбiнiң негiзi – дыбыспен жаттықтыру. Оны дұрыстап,
орнықты етiп iстегеннен кейiн, онан арғы оқу, жазу жұмысының
бəрiне сол тiреу болады. Бiрақ қазiргi бiр зор кемшiлiк – мұғалiмдердiң көбi дыбыспен жаттықтыру жөнiн бiлмейдi. Бiлмеген соң, онан
қашады. Төтелеп харiптен бастағанын оңай көредi. Онысы дұрыс
емес. Рас, дыбыспен жаттықтыруға бiлiм көбiрек керек, ондық оқыту,
жазу жұмысына онан келетiн жеңiлдiк көп. Мұғалiмдердiң көбiндегi
кемшiлiк – қазақ сөзiндегi дыбысты айыра бiлмейтiндiк. Ол кемшiлiк
түзелместей нəрсе емес. Оны жоғалту оңай. Ол жоғалмай тұрғанда,
усул сотие жолымен, əсiресе дыбыспен жаттықтырып бала оқыту
қиын. Сондықтан мұғалiмдер қазақ тiлiндегi дыбысты жақсы бiлерге
керек. Оны өздерi сөздi айыра-айыра үйренуге болады. Онымен бiле
алмағандарын бiлетiндерден үйрену – ол үшiн көп болса бiрер жетi
бөлер.
Сөздiң тұрар жерi мынау: қазақ мектебiнде оқытатын қазақ
тiлiнде əлiппелерден басқа қазiр кiтап жоқ. Бiрақ олардың бəрi де
болады. Қазақ мектебiнде оқу үш жылдық болуы қолайлы. Сол үш
жылға керек кiтаптар шығуына талап етiп жатырған адамдар бар.
Олар шыққанша мұғалiмдер де өз тарапындағы кемшiлiк жерлерiн
толықтыруға қам қыларға керек. Екiншi, мұғалiм алатын қазақтар
жоғарғы айтылған түрiне қарай мұғалiм оларға керек. Өзi тыныш
отырып: “Əй, оқыңдар!” деген мұғалiмдерге жоламасқа керек.
Олардан балалар еш бiлiм үйренбейдi. Оқырлық шағы зая кетедi.
Олардан басқа мұғалiмдердiң арасында таңдау усул сотие, оның
iшiнде де дыбыспен жаттықтыра бiлетiн мұғалiмдерге түсерге керек.
Усул сотиелiк табылмаса, усул мадиелiктердi алу керек. Жақсы
мұғалiм табылғаннан кейiн, мектепке керек құралдардың бəрiн сайлап
беру тиiс. Дүкенсiз ұста еш нəрсе iстей алмайды, мұғалiмдер де
қандай жақсы болғанмен, құралсыз балаларды оқыта алмайды.
1913 жыл.
Қазақ прозасы: Хрестоматия. –
Алматы: Ғылым,2001-509-512б.
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БIЛIМ ЖАРЫСЫ
Бiлiмдi жұрттарда бiлiм жарысы деген болады. Ол жарыста
бəйгеге түсе алатындар бiлiмдiлер, зейiндiлер. Оларға бəйге тiгiп,
жарыстыратындар бай адамдар я обществолар. Бəйге тiгу, жарыс iстеу
бiздiң қазақта да бар. Қазақта бай адамдар я қуаныш нəрсеге той iстеп,
ат шаптырады, я өлген адамына ас берiп, ат шаптырады. Байлығына
қарай, адамдығына қарай ас пен тойдың үлкенi де, кiшiсi де болады.
Зорлығы бəйгеге тiккен малынан гөрi, шақырған елдердiң санынан,
сойылған малынан байқалады.
Тойдан көбiне ас зор болады. Асқа сойылған малды, шайқантына шығатын пұлды, iшiлетiн қымызды, тiгiлетiн бəйгенi ақшаға
аударып есептегенде, зор астарға талмай мың жұмсалады. Соның бəрi
жұрт жиылып, бiр-екi күн iшiп, жеп кету үшiн iстеледi. Не жұртқа
келер онан пайда жоқ, не ас берушiге тиер сауап жоқ, құр далаға
кеткен бiр мал болады да қалады. Ақылдың ауанымен санағанда,
астың шын мағынасы босқа мал шашу болып шығады. Ат шаптырып,
ас бердi деген бес-он жылға ат қалады. Қазақ жомарттығының түрi
һəм оның ақырғы тиiмi осы.
Бiлiмдi жұрттардың бiлiм жарысына келсек, оның мағынасы да,
көздеген мақсаты да басқа. Ол бiрнеше ұлыс ел жиылып, бiр-екi күн
дуылдап, ет жеп, қымыз iшiп кету үшiн ғана жасалмайды, бүтiн ұлт я
дүниядағы бүтiн жұрт һəм көпке қаларлық iс үшiн iстеледi. Дүнияда
күн көрiп, тiршiлiк етудiң ауырын жеңiлту үшiн, жеңiлiн рақатқа
айналдыру үшiн iстеледi. Неше түрлi ғылым, өнер – бəрi де
тiршiлiктiң ауырлығын азайту үшiн, рақатын молайту үшiн шығарған
нəрселер. Ғылым, өнер артылған сайын дүнияда бейнет кемiмекшi.
Осыған ақылы жетiп, есi енген жұрттар ғылым мен өнердi бiрденбiрге асыруға тырысады. Асыру үшiн əр түрлi iстер iстейдi. Сол
iстердiң бiрi – бiлiм жарысы.
Бiлiм жарысы дегенiмiз; бай адам пəлен мың ақшаны бəйгеге
тiгедi де, мəлiм етедi – осы ақшаны пəлендей iс iстеген кiсi алады деп.
Мысалы: пəлен ауруға тапқан я пəлен ғылымнан, яки өнерден жаңа
жол тапқан, я пəлен турасында жазып, кiтап шығарған адамдарға
берiледi дейдi.
Ал бəйге тiгiлдi. Ендi ат жарысы болса, əркiм атын жаратып,
бəйгеге қосар едi, бiлiм бəйгесi болған соң, бiлiмдiлер бəйгеге
қосылады. Бəйгеден дəмесi бар бiлiм жүйрiктерi бiрiнен-бiрi озуға
жүйрiктiгiн аяп қалмайды. Тап дегендi табуға ойланады, iсте дегендi
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iстеуге қарманады. Ақырында əркiм iстегенiн, тапқанын сынға
жiбередi.
Сыншылары ғылым ордасында тұрған бiлiмдi ғалым адамдар
болады. Бұлар қарап, сынап, бəйге кеседi. Европада, мысалы,
Нобелевский бiлiм жарысы бар. Бұл жарыста бəйгенi ғылым
ауданында я əдебиет ауданында еңбек етiп, озған адам я соғысқа
қарсы һəм халық арасын жақындастыруға пiкiр жайған адамдар
алмақшы.
Жылда Рождество мейрамының алдында швед жұртының
астанасы Стокгольм шаһарында бiлiм жарысынан озғандарға бəйге
аталады. Өткен 1912-шi жылы Нобель бəйгелерiн алған адамдар:
1) Инженер Дален – ғылым хикметiнен көрсеткен үздiк бiлiмiне алды,
2) профессор Каррел – дəрiгерлiктен көрсеткен үздiк бiлiмiне алды,
3) немiс жұртының атақты драма жазғыш жүйрiгi Гауптман - əдебиет
жүзiнде үздiк бiлiмiне алды, 4) Сабатья һəм, 5) Гренкер – француз
ғұламалары, ғылым хикметiнен көрсеткен үздiк бiлiмдерiне алды.
Осылардың һəм басқалардың жылда озғанда алатын бəйгелерi
шведтiң Нобель деген бiр инженерiнiң бiлiм бəйгесiне деп шығарған
18 миллион ақшасы.
Осындай жұртқа пайдалы, үлгi аларлық жақсы iстi жұрттың
құлағына салып, бiздiң айтайын деп отырғанымыз мынау: бiлiм
жарысын iстеу əр жұрттың қолынан келетiн iс. Iстейiн десе, қазақтың
да қолынан келедi. Европадай зор iстеуге болмаса, бойымызға
шағындап, “сабасына қарай пiспегi, мұртына қарай iскегi” дегендей
етiп iстеуге болады.
Европада ғылым, өнер толық, қазақта олардың жұрнағы да жоқ.
Олар асқанның үстiне асыру үшiн iстеп отыр, бiздер жұрнағы болу
үшiн iстеу керек. Мың жылқысы бар байлар оның үстiне мал аз
дегенде, бiр аты жоқ жарлы мал аз демей, қарап отыруы дұрыс па?
Ғылым, өнер турасында бiздiң жайымыз да сол жарлының халi
сықылды. Ғылымның жаңа жолын табуға iздемек түгiл, тапқан
ғылымға қолымызды жеткiзерлiк бiзде еш нəрсе жоқ.
Жұртқа ғылым үйретумен, көрумен, бiлумен жайылады.
Бiлiмнiң бас құралы – кiтап. Қазақ арасына бiлiм жайылуына, əуелi,
оқу үйренетiн орындар сайлы болу керек, екiншi, бiлiм тарататын
кiтаптар жақсы боларға керек һəм халық арасына көп жайыларға
керек. Осы мақсатқа жетуге зор себепкер болатын iстiң бiрi – бiлiм
жарысы.
Бiлiм жарысының басқадан артық бiр жерi мынау: бұған
шығарған ақша далаға кетпей, көздеген мақсатқа тура тиедi. Егiн
салсаң, шықпай қалып, босқа шығындау ықтимал, мал жисаң, өлiп
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қалып, босқа шығындау ықтимал, бiлiм бəйгесiнен пайда болмаса,
шығын болмайды. Пайдасы боларлық iстi iстемей, бəйгеге ешкiм қол
созбайды. Солай болған соң, бұған шығарған ақша босқа кетуге тiптi
орын жоқ.
Европа байлары мұндай iске ақшасын басы бүтiн қиып,
жомарттық етедi. Ақшасын пайда қылып, сонымен малын көбейтуге
шығармайды, əуелден-ақ жұрт үшiн, көп үшiн қайтпас қайыр
құрбаным деп шығарады.
Бiздiң қазақ байларында Европа байларындай мол байлық жоқ,
аз байлықпен халiнше жомарттық қылатын байлар қазақта аз, жоқтың
қасында. Бiреудiң малы көп болса да, саңылауы жоқ болады. Жұрт
iсiне жаны ашып, жұрт намысына қаны қызатын қазақта адамдар аз
болады. Себебi, жұрт жұмысы деген қазақтың əдетiнде болған емес.
Өзге жұрттан оңаша жүрiп, қазақ басқа халықтармен бəсекелесiп,
жарысқа түскен жоқ. Сондықтан жұрт жұмысы, ұлт намысы деген сөз
қазақтың көбiне түсiнiксiз нəрсе. От басына келерлiк бəле болмаса,
жұрт басына келерлiк бəленi ойлап уайымдамайды. Қуанышы,
қайғысы от басынан аспайды.
Ұлт намысы дегендi қазақтың көбi екi ауылдың, екi таптың я екi
рудың намысы деп ұғады.
Басқадан кемшiлiк көрсе, намыстанбайды кектемейдi, бiрбiрiнен кемшiлiк көрсе, кегiн жiбермейдi. Ауылын шауып, адамдарын
сабаса, жауын мұқатып, мақсатына жетiп болғаны. Халықтың көбi
сондай болған соң, сол көптiң iшiндегi байлар қайда барсын?
Сондықтан қазақ байлары бiлiм бəйгесiне ақшасын Европа
байларындай басы бүтiн бере алмайды. Европаша iсте деп айтуға
аузымыз бара алмайды.
Осыны есiмiзге алып, Европа үлгiсiн қазақтың мүшесiне
лайықтап, артығын мiнеп, қазақ байларының алдына саламыз.
Қазақ байлары бiлiм бəйгесiне ақшасын басы бүтiн шығармасын, өзiне қайтаратын етiп бəйгеге тiксiн. Оны былай етуге болады:
жоғарыда айтылды, бiлiм жарысы қазақ арасына бiлiм тарататын
кiтаптар шығаруға болсын деп. Бiлiм түрлi болады. Бiлiмнiң əр түрiн
бiрдей жақсы бiлетiн адамдар аз болады. Бiр түрiн жақсы
бiлетiндердiң табылуы қиын емес. Докторлық ғылымын оқығандар
денсаулық жайынан керек кiтаптар жазуға мүмкiн нəрсе; шаруа
жайын оқығандар шаруа жайынан қазаққа керек жақсы кiтаптар
жазуға мүмкiн нəрсе; оқыту жайын жақсы бiлетiндер мектеп
кiтаптарын жақсылап шығаруға мүмкiн нəрсе; əдебиет ауданында
жүйрiктер халықтың қылығын, құлқын түзетуге керегi бар жақсы
романдар оғайри сондай сөздер шығаруға мүмкiн нəрсе.
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Осындай кiтаптарға бəйге тiгiлсе, ол бəйге нағыз жақсы
шығарған ғана кiтаптарға берiлсе, тiгiлген бəйгеге қарай бəйге
берiлген кiтапты бiр я екi рет бай бастырып, ақшасын өндiрiп алатын
болса, сонан кейiнгi бастырулары жазушының өз еркiне берiлсе, осы
шартпен бiлiм жарысы iстелсе, əуелi, бəйге тiгуге жомарттық көп
керек болмас едi: неге десең, сынаудан өтiп, жақсы деп бəйге берiлген
кiтап өтпей қалады деп қауiптенуге орын жоқ. Екiншi, жазушыға да
қолайлы. Шығарған кiтабы жақсы болса, еңбегiне тиiстi даяр ақшаны
алып, онан əрi тағы жақсы кiтап шығаруға кiрiсер едi. Еңбегiне ақысы
татымды болған соң, ол өзiн сол жұмысқа алаңсыз жегер едi. Əр
жерден сондай жазушылар шықса, бiлiм жұмысын айдап алға
бастырмай қоймас едi.
Бəйге тiгушiге де, бəйге алушыға да тынышты, жұрттың бiлiм
турасындағы iстерiн алға сүйреуге қолайлы һəм нағыз керек жолдың
бiрi, бiздiң ойымызша, осы. Бұған басқалар һəм байлар, не
айтасыздар?
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ҚАЙ ƏДIС ЖАҚСЫ?
Жалғыз əлiп-би үйретудiң өзiнде толып жатқан əдiс бар. Сол
əдiстердi əр əдiсқой өзiнше өзгертiп қолданған түрлерiн сөз қылсақ,
əдiс түрлерiн айтып түгесе алмас едiк. Бүтiн Жаурыпа
əдiсқойларының тұтынған əдiстерiн түгендемек түгiл, жалғыз
орыстың ғана əдiсқойларын алып сөз қылар болсақ, оның өзi де
əлденеше сан журнал бетiн аларлық сөз болар едi, сөз созылып,
ұзаруынан қашып, орыс əдiсқойларының бiрiн де өткен сандарда сөз
қылмай өтiп кеттiк.
Бұған дейiн сөз болған əлiп үйрету жүзiндегi əдiстердiң негiзгi
түрлерiн алып, солардың қайсысы жақсы деп сауал қояр болсақ, оған
ешкiм мынасы жақсы, мынасы жаман деп кесiп айтып, тура жауап
бере алмайды.
Орыс данасы Лев Толстой (бала оқытып, тəжiрибе жасаған
адам): “Жақсы дерiк те, жаман дерлiк те бiр əдiс жоқ. Олақтықтың
белгiсi – бiр ғана əдiстi болу; шеберлiктiң белгiсi – түрлi əдiстi болу;
керек орында жоқ əдiстi табу да қолынан келу. Мұғалiм əдiстi көп
бiлуге тырысу керек; оларды өзiне сүйенiш, қолғабыс нəрсе есебiнде
қолдану керек* дейдi.
Толстой олай десе, өзгелердiң де тəжiрибе жасағаннан кейiн
келген қарары онан алыс емес. Əдiс турасындағы басқалардың да
пiкiрлерiн қорытып қысқасынан айтқанда, əр əдiс өз орнында жақсы
деген пiкiр болып шығады.
Бұл не деген сөз болады?
Əдiс – керекшiлiктен шығатын нəрсе. Əдiстiң жақсы-жаман
болмағы жұмсалатын орнының керек қылуына қарай. Мəселен,
сауаттау əдiсiн алсақ, бiр жұрттың сауаттау iсiне қолайлы болған əдiс
екiншi жұрттың да сауаттау iсiне қолайлы боларға тиiс деп айтуға
болмайды. Екеуiнiң тiлiнiң заңы, емлесiнiң жүйесi бiрдей болса, бiрiне
қолайлы болған əдiс екiншiсiне де қолайлы болуы мүмкiн. Егер де
тiлiнiң заңы, емлесiнiң немесе əрiпiнiң жүйесi басқа болса, онда бiрiне
жақсы болған сауаттау əдiсi екiншiсiне де жақсы болады деп ешкiм
айта алмайды.
Кей жұрттар жазу үшiн əрiп алмаған, таңба алған. Кей жұрттар
жазу үшiн əрiп алғанмен, əрiптерi тiлi өзгергендiктен бұл күнде
тiлiндегi дыбыстарына сəйкес келмейтiн болған. Кей жұрттардың
əуелде дыбыстрына əрiп арнауында шатақтық бар болғандықтан,
сөздерiнiң жазылуы мен айтылуы екi басқа, кей жұрттардың тiлiнiң
шартына қарай дыбысына сəйкестеп əрiп белгiлеуге болмайды.
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Сондықтан оның да сөзiнiң жазылуы мен айтылуы арасында басқалық
болады. Кейбiр жұрттардың тiлiндегi дыбыстары мен əрiптерi екеуiнiң
арасында сəйкестiк күштi болғандықтан, сөзiнiң жазылуы мен
айтылуы арасында да сəйкестiк күштi болады.
Жазу үшiн əрiп алмай таңба алған жұрттың бiрi, мəселен, қытай.
Мұның жазуы бiздiң таңбамыз түрлi. Бiзде ٥ ٥ (арғын), // (қыпшақ), Ψ
(төре). Қытайдан ═ (ауыз) Ǻ (ит). Ауыз таңбасы мен ит таңбасы қатар
тұрса, мəселен былай ═ Ǻ “үредi” деген сөз болады. Бiздiң жазуымыз
əрiпше болмай таңбаша болса, бiзде арғын таңбасы мен төре
таңбасын қатар қойып
/ ٥ ٥ Ψ / “арғын төресi” деп оқыр едiк, қыпшақ таңбасы мен төре
таңбасын қатар қойып / // Ψ/ “қыпшақ төресi” деп оқыр едiк.
Қытай жазу жүйесiнiң мысалы осы. Бұл жазуша сауаттанғанда,
мұғалiмнiң дыбыспен де, əрiппен де жұмысы жоқ. Əр сөзге арналған
таңбаны танытса, сол таңбаларды қойдыра бiлсе, қытайша оқуды да,
жазуды да бiлiп сауаттанғаны.
“Ауыз” деген, “ит” деген, “үредi” деген – үшеуiнiң жазуын опоңай үйренiп алдық. Қытайша хат бiлу (сауаттану) қиын дейтiнi
қайда? Қиын жазу ұшыраған кезде, “қытай жазуы” деп мазақтайтындары қайда? Жоғарыда мысалға келтiрген 2-3 сөздiң таңбасын
тану да, таңбасын қою да оп-оңай емес пе? Қиындығы қайда?
Мұның оңай болып тұрғаны – алған сөздiң аздығынан. Қытай
тiлiндегi сөздiң саны 10, 20, 30 болса, қатта 100 болса да, қытайша
сауаттану оңай болар едi. Оңай болса, сөз саны 10 мың, 20 мың, 30
мың болса, ондай көп сөздiң əрқайсысына арналған таңбасын тануға
көп уақыт керек. Ондай көп таңбаны ұмытпай баста сақтау үшiн,
басты көп əурелеу керек. Қытай тiлiнде 5 мың сөз болса, 50 мың
таңбасын жатқа бiлгенде ғана қытайша кəмiл сауатты адам болмақ.
Оны жаттау [дың] оңай-жеңiлiн “Жаңа мектеп” журналының
оқушылары машалай жатар, басқа жүйелi жазулардың əңгiмесiне
көшейiк.
Жазу үшiн əрiп алғанмен, ол əрiптерi тiлiндегi дыбыстарына
сəйкес келмейтiн ағылшын, американ сияқты жұрттар. Бұлардың
сөздерiнiң жазылуы мен айтылуы айрылып, алыс кеткендiгi сонша,
“ит деп жазып, шошқа деп оқиды” деген мақал болған жазу жүйесi нақ
осылардiкi.
Олардiкiнен гөрi тəуiрлеу жазу жүйесi француздiкi. Бiрақ
тəуiрлеу дегенмен, мұның да оңған жерi жоқ. Мұның əуелiнде
дыбыстарына əрiп арнауында шатақтық көп. Французда əрiп басына
жасалған толып жатқан ереже бар; толып жатқан қосымша белгiлер
бар. 26 əрiптiң 100 шамалы ережесi бар. Ол ережелерi бойынша бiр
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əрiп түрлi орында түрлi айтылмақшы. Кей əрiптер тұрған орнына
қарай жазылғанмен, тiптi оқылмай да қалмақшы. Кей əрiптер басқа
дыбыстармен қатар келген жерде тiптi дыбысынан айрылып
қалмақшы. Анықтық үшiн азырақ мысал келтiрiп көрсетелiк.
“Бе ау” (beau) деп жазады, оны “бо” деп оқыды.
“орейлле” (oreille) деп жазады “орей” деп оқиды.
“мой” (moi) деп жазады, “мува” деп оқиды.
“Коин” (koin) деп жазады, “кувек” деп оқиды.
“Айгуйлле” (aiquille) деп жазады, “егуй” деп оқиды.
Тəуiрлеу деген жазу жүйесi мынау болса, мұнан жаманның
жазылуы мен айтылуы арасындағы сəйкестiгi қандай болмақ.
Бұл сияқты жүйелi жазумен сөздiң iшiндегi дыбыстарын
айырып, дыбыстарына қарап жазуға болмайды. Олай болса, сөздiң
дыбыстарын айыра бiлудiң қажетi жоқ. Мəселен, “егуй” деген сөздi
“айгуйле” деп жазатын болса, ол сөздiң дыбыстарын айырудың керегi
не?
Сондықтан ағылшын, америка, француз жазуларының жүйесi
əрiптi болғанмен мағынасы таңба жүйелi жазуға жақын. Мұнда да
сөздi дыбыстарына қарай əрiптерiн қойып жазбайды, тек əрiптерден
құрап сөздiң таңбасын салады. Мұндай жазулар мен қытай жазуының
арасындағы айырмасы тек таңба суретiн құрауында ғана: қытайлар сөз
таңбасын əрiп деп ат қойылмаған сызықтардан құрайды, ағылшын,
американ, француздар сөз таңбасын əрiп деп ат қойылған сызықтардан
құрайды.
Тiлiнiң шартына қарай дыбысына сəйкестеп əрiп арнауға
болмағандықтан, сөзiнiң жазылуы мен айтылуы бөлектенген жұрттың
мысалы – орыс халқы. Орыс тiлiндегi дыбыстарға сəйкестеп əрiптер
белгiлеу мүмкiн емес: “сақал” орысша “барада” (бородо), “сақалдар”
дегенде, “борыды” (бороды) дейдi, “тырма” орысша “барана”
(борона), “тырманы” дегенде “борыну” (борону) дейдi.
Бiзде көпше жалғау, немесе басқа жалғау қосылғанда, тек
жалғау қосылғаны болмаса, сөздiң басқа тұлғасы мен тұрпаты
өзгермейдi. Орыстiкiнде ондай емес: тек жалғау қосылып қана
қоймайды, бүтiн тұлға-тұрпаттарына да өзгерiс кiредi.
“О” дыбысы “а” дыбысына, “а” дыбысы “ы” дыбысына орыста
айналып кете бередi. Сөздiң дыбыстары сондай өзгергiш болған соң,
орыс тiлiндегi сөздердiң дыбыстарына сəйкестеп əрiп алуға болмайды.
Дыбысқа сəйкестеп əрiп алынбаса, сөздiң жазылуы мен айтылуы
бөлектенбей қала алмайды.
Мұндай жазуы бар жұрттың кей сөздерiн дыбыстарына қарай
жазуға болады, кей сөздердiң дыбыстарына қарамай, тек жатталған
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түрiнде ғана жазуға болады. Мəселен, орыстың бiр сөзiн дыбыстарына
қарай жазсаң, он сөзiн жатталған түрiнде жазасың. Солай болған соң
орыс жазуы сияқты жазуларға сөздiң дыбысын айыра бiлудiң керектiк
жағынан керексiздiк жағы басым болып шығады.
Дыбыстар мен əрiптер арасында сəйкестiк күштi болғандықтан,
сөздiнiң жазылуы мен айтылуының арасында да сəйкестiгi күштi.
Жазудың мысалы бiздiң қазақтiкi мен қырғыздiкi. Бұлардың тiлiндегi
дыбыс басына арналып əрiп алынған, əрiп таңылған дыбыстан қайда
тұрса да айырылмайды. Сөздерi жазылғанда көбiнесе-ақ сөзiнiң
iшiнде естiлетiн дыбысына қарай жазылады. Орыста бiр сөз дыбысына
қарай жазылып, он сөз дыбысына қарамай жазылатын болса, қазақта
он сөз дыбысына қарай жазылып, бiр сөз ғана дыбысына қарамай
жазылады.
Солай болған соң бiзде сөздiң iшiндегi дыбыстарын айыра бiлу
өте керек. Сөздiң дыбыстарын дұрыс айыра бiлiп, оларға арналған
əрiптердi қоя бiлудiң өзiмен де үйренушi емлемiздiң аз болса 60-70% iн бiлiп қалады.
Бiздiң жазу жүйемiзбен ағылшын, америка, француз жазу
жүйесiнiң арасы алыс. Олардiкi қытайдың таңба жүйелi жазуына
жақын. Он сөзiнен бiр сөзiнде де болса сəйкестiк бар, бiзге бiртабан
жақын жүйелi жазу орыстiкi. Онан да гөрi бiзге жақын жүйелi жазу
италиянiкi дейдi (оның да сөзiнiң жазылуы мен айтылуы арасында
сəйкестiк көп деп айтылады).
Сүйтiп жоғарыда айтылған сөзден мынадай нəрсе байқалады:
Əуелi жазу екi негiздi екендiгi: 1) таңба негiздi, 2) əрiп негiздi. Екiншi
əрiп негiздi жазулардың емле жүйелерi түрлi-түрлi болатындығы.
Үшiншi, емле жүйелерiне қарай, əрiп негiздi жазулардың таңба негiздi
жазуға жақыны да, алысы да бар екендiгi.
Осы күнгi қолданып отырған емлелердiң бəрi төрт жүйеге
бөлiнедi: 1) таңбаша жүйе, 2) дағдыша (тарихша) жүйе, 3) туысша
жүйе, 4) дыбысша жүйе.
Таңбаша емле – таңба негiздi жазумен тəртiптес, негiздес емле,
мəселен, қытайдiкi.
Дағдыша емле – баяғыдан берi жазып келе жатқан қалыпты
қолданып отырған емле, мəселен, ағылшынша.
Туысша емле – сөздiң тек басына қарамай, басқа түбiрлес,
туыстас сөздердiң де айтылуына қарайтын емле, мəселен, орысша.
Дыбысша емле – сөз дыбыстарының естiлуiнше жазу жолын
қолданатын емле, мəселен, италиянша, немiсше, қазақша.
Бұл айтылған емле жүйелерiнiң бəрi де - əрiп негiздi
жазулардың емле жүйелерi. Бұлардың бiреулрi таңба жүйелi жазуға
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жақын болатыны көрiнiп тұр. Сөздiң айтылуы мен жазылуының
арасын алыстаған сайын емле тəртiбi таңба негiзiне жақындамақшы.
Сөздiң айтылуы мен жазылуының арасындағы сəйкестiк күшейген
сайын емле тəртiбi таңба негiзiнен, алыстай бермекшi.
Емле тəртiбiнiң жүзiндегi жақындық, алыстық сауаттау əдiсiнiң
жүзiнде де болмасқа мүмкiн емес.
“Ауыз” деген сөздi мынадай (=) таңбамен жазатын қытай
дыбысы əдiспен үйретер ме?
Ондай таңба салмағанмен, “ит деп жазып шошқа деп оқыған”
сияқты “мой” деп жазып “мува” деп оқитын емле тəртiбi бар.
Ағылшын, американ, француз сынды жұрттарға дыбысты əдiстi
қолдану қолайлы бола ма?
Олар түгiл, “борода” депжазып “барада” деп оқитын емле
тəртiбi бар орыс сияқты жұрттарға да дыбысты, əдiстi қолдану
қолайсыз болатын орындары көрiнiп тұр.
Солай болған соң бұлардың бəрi де сөздi таңбаша жазып
отырған соң, немесе таңбаша жазуға жақын түрде жазып отырған соң,
таңбаша үйрету əдiсiн қолданып отыр.
“Тұтас сөз” əдiсi деген сол “таңбаша үйрету” əдiсi болады: бұл
əдiсше əрiппен жазылған сөз таңба мағынасында көрсетiлiп, таңба
есебiнде үйретiледi.
“Сақал” деп жазып, “сақал” деп оқитын, “тырма” деп жазып,
“тырма” деп оқитын дыбысша емлесi бар қазақ, қырғыз сияқты
жұрттарға дыбысты əдiстi қолдану тиiстiгiне дау болмасқа керек едi,
үйтскенi – басқа да дабысша емлесi бар жұрттар дыбысты əдiстi
қолданып оты. Мəселен, италиян жұрты.
“Тұтас сөз” əдiсiн мəнiспен қолданып отырғандарына назар
салмай, тек басқалар қолданып жатқанда, бiзге де қолдану керек
деушiлер бар. Рас, “тұтас сөз” əдiсiн бiзге қолдануға болады. бiрақ бiз
ағылшын, американ, француздарша шарасыздықтан, ең болмағанда
орыс қадары мұқтаж болғандықтан, оны қолданбаймыз, дыбысты
əдiспен үйретуден “тұтас сөз” əдiсiмен үйрету қолайлырақ. Оңайрақ
болса, қолданамыз. Олай болса, əуелi қайсысы қолайлы деген сауал
қойып, соған берiлген жауапқа қарай қайсысын қолдану тиiстi
болатындығын айту жөн.
Сауаттауға қайсысын қолайлы десек те, қолайлылығын
сипаттайтын тиiстi дəлелдерi боларға керек.
Сауаттауға əдiстерiн тексеру үшiн, əуелi, сауаттылық дегеннiң
не нəрсе екенiн, оның негiздiк жағы қайсы, негiздiк емес жағы қайсы,
онысын ашып алу керек.

42

Сауатты адам деп қандай адамды айтамыз? – Оқи да, жаза да
бiлетiн адамды айтамыз.
Сауаттылық негiзi оқу ма, жазу ма – мұны ашсақ, сауаттау əдiсi
қайсысынiкi болатынын да ашамыз, үйткенi – сауаттылықтың негiзi не
нəрсе болса, сауаттау əдiсi де соныкi болу керек.
Оқи бiлiп, жаза бiлмейтiн адам бола ма? – болады. Ескiше
үйренгендердiң көбi-ақ оқи бiлiп, жаза бiлмейтiн.
Ондай адамдарды толық сауатты деуге бола ма? – Болмайды.
Ондайлар шала сауатты адамдар.
Жаза бiлiп, оқи бiлмейтiн адам бола ма? – Жоқ. Жаза бiлетiндер
оқи да бiледi. Олай болса сауаттылық негiзi оқу бола ма, жазу бола
ма?
-Əрине, жазу болады.
Сауаттылық негiзi жазу екендiгiн сауаттылықтың шыққан жолы
да көрсетедi. Сауаттылықты оқу мұқтаждығы тудырмаған, жазу
мұқтаждығы тудырған. Мұқтаждық жазуды тудырған, оқу жаза
бiлумен бiрге қосыла бiлiп кететiн қосалқы күйдегi асылы жазу
болып, оқу соның бетiндегi нəрсе болып шығады.
Осы айтылғандардың бəрi сауаттылық негiзi оқу емес, жазу
екендiгiн сипаттайтын дəлелдер.
Сауаттылық асылы оқу болмай, жазу болса, сауаттау əдiсiнiң де
асылы оқудiкi болмай, жазудiкi болу керек.
Ол не деген сөз болады? – Ол – сауаттау əдiстерiн сынағанда,
оларға оқу үйрететiн əдiс деп қарамай, жазу үйрететiн əдiс деп қарау
керек деген болады, жаза бiлдiруге қолайлы əдiс – оқи бiлдiруге де
қолайлы болады, үйткенi негiздiк нəрсе – жазу, оқу жаза бiлумен бiрге
қосыла кететiн қосалқы күйдегi нəрсе.
Жаза бiлу үшiн тiлдегi дыбыстарды тани бiлу керек. Ол
дыбыстарға арналған əрiптерiн тани бiлу керек. Таныған əрiптерiн
жаза бiлу керек. Жазған əрiптерiн дыбысымен атай бiлу керек.
Əрiптердiң бəрiн шапшаң жазуға жарағанда, жазған əрiптерiн
атауға жарағанда, екiншi түрде айтқанда – шапшаң жаза бiлгенде,
шапшаң оқи бiлгенде сауаты ашылды, сауатты адам болды деймiз.
Сауаттау əдiсi дегенiмiз – соны бiлдiруге жұмсалатын түрлi
əдiстердiң шумағы болады.
Жазу - əрiптердiң сүгiретiн сала тiзу; оқу - əрiптердiң
дыбыстарын айта түзу.
Əдiсiн алғанша қай iсте болса қиын болады. Əдiс алған соң,
қайсысы да болса оңайланады. Iстiң шапшаң iстелу күйге жетуi,
қайта-қайта iстелiп, дағдыға айналған кезде болады.
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Сауаттану жас балалардың жүруге үйренгенi мысалды:
бастапқы кезде балалар аяғын бiр басып, бiр тұрады, онан соң апылтапыл басып жүруге жарайды. Онан кейiн ақырын да болса кəдiмгiдей
жүретiн болады. Онан əрi жүргiруге жарайды; жүгiруге жарағаннан
əрi жарысқа түсiп, жүрiстi өнер есебiнде қолдану даражаға жетедi.
Балалар түгiл үлкендердi алсақ, олардың да бiр нəрсемен жүруге
үйрету жолы нақ əлгiдей. Ши-аяқпен сырғанақ тебуге үйренгенде,
үрелiкпен немесе белесепетпен жүруге үйренгенде, бiрден сырғытып
кете алмайды. Бастапқы кезде жүру əдiсiн алғанша, олар да балалар
секiлдi өз денесiн өзi билей алмайды, мүшелерi өзiне көнбеген сияқты,
өзi жұмсаған жағына жүрмеген сияқты болып, əр iсiн бөлек-бөлек
аңдап, əр қозғалысын бөлек-бөлек алып, санап iстеген сияқты болады.
Əдiсiн алғаннан кейiн батылырақ қимылдайтын болады, онан əрi
батылырақ жүретiн болады, онан соң қалай болса солай жүретiн
болып əбден төселедi, төселгеннен əрман (қарай) басқалармен
жарысып өнер салыстырарлық даражаға жетедi.
Сол сияқты сауаттанарда балаларға болсын, үлкендерге болсын
əдiсiн алғанша сөздiң iшiндегi дыбыстарын танып, айырып шығару да
қиын, бөлек-бөлек дыбыстарды құрап-қосып сөз қылып айту да қиын.
Əдiсiн алғаннан кейiн айырудың да, қосудың да қиындығы
жоғалады. Онан əрi тек жаттығу, төселу ғана қалады. Жаттығу, төселу
үшiн iстiң қайта-қайта iстелуi ғана шарт.
Жазу да, оқу да бiр iстелiп қана қойылатын iс емес, мектепте
күнде керек болып, күнде iстелiп отыратын iс.
Сондықтан мектептен шыққанша жазу мен оқуға балалар
төселмек түгiл, əрi барған сайын қайсысында да болса өнер түрге
айналдырып, əдемiлеп жазу, безендiрiлiп оқу қолынан келетiн болады.
Сауаттау əдiсiнiң қызметi жазу мен оқу əдiсiн алғанша бастапқы
кезде болатын қиындықты кемiту, не жоғалту үшiн, жүруге
үйренгенде балаларға беретiн сүйенiш арба сияқты, ши-аяқ тебуге
үйренгендерге беретiн сүйенiш шана сияқты көмек беру.
Ендi үйрету табиғи жөнiмен жүрiп, үйрену əдiсiнiң жолымен
жүрiп отырып, дыбысты əдiс пен тұтас сөздi əдiстiң жолдарына
келейiк.
Дыбысты əдiспен үйрету жолы - əлгi айтылған үйренушiге
сүйенiш арба, сүйенiш шана берiп үйрету жолы. Мұнымен
үйренетiндер жүру əдiсiн алмай тұрғанда, бойын билей алмағандықтан арбамен, шанаға сүйенiп қозғалған сияқты жылжиды. Соларға
сүйенiп жүрiп бойын үйретiп, мүшелерiн жаттықтырып əдiсiн алу
сияқты болады. Бiрақ аяғын бiр басып, екi басып, ақырын жылжыса
да, өздiгiнен өз мүшелерiн жұмсаса, өз денесiнiң қуатымен жылжиды.
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Бұлай жылжыған уақыт əр қимылды мүшелерi өзi iстеп, өзi басынан
кешiрiп сезiп, түйiп отырғандықтан, қимыл тетiгiн тез аңдап, əдiсiн
тез алады.
Дыбыс əдiспен үйрету жолы – мысалмен түсiндiрiп
суреттегенде, осы болып шығады.
Тұтас сөздi əдiспен үйрету жолына келсек, ол – арбаны өзiне
берiп, соған сүйендiрiп, өзiн қозғалтып, өзiн жүргiзiп үйрету емес,
арбаға тiркеп, бiреу сырғытып жүргiзiп жiберiп отырып үйрету
сияқты. Немесе шанаға тiркеп, бiреу сырғанатып жiберiп отырып
үйрету сияқты. Өз күшiмен жылжымай, басқаның күшiмен бара
жатқан соң, сырттан қарағанда жүре бiлмейтiн баланың жүрiсi жүре
бiлетiн баланың жүрiсi сияқты көрiнедi. Ши-аяқ тебе бiлмейтiн
адамның сырғанағаны тебе бiлетiн адамның сырғанағанындай болып
көрiнедi. Бiрақ жүргiзiп жүрген қуат бiткен жерiне дейiн барады да,
одан əрi жылжымай тұрып алады, жылжу үшiн əрдайым бiреудiң
күшiн керек қылады. Үйткенi əрбiр жүрiп келген жерiне өз денесiнiң
қуатымен жүрiп келмейдi, бiреудiң жүргiзген қуатымен келедi. Мұнда
дайым бiреу жүргiзiп, басқаның қуатымен қозғалып отырған соң, өз
санасының iсiмен жұмысы өз денесiнiң қуаты аз қатысқандықтан,
қимыл тетiгiн тез таңдап, əдiсiн тез ала алмайды.
Тұтас сөздi əдiспен үйрету жолы – мысалмен түсiндiргенде осы
болады.
Осындай мысалға келтiрген жүруге, сырғанақ тебуге үйрету
əдiсiнiң екi жолын сауаттау əдiстерiнiң мысалына алмай, жас баланы
жүруге, үлкендi ши аяқ тебуге үйретудiң əдiсi болған нақ өз қалпында
алып сынға салсақ, жүрумен сырғанақ тебудi үйретуге жоғарғы екi
əдiстiң қайсысы жақсы дер едiк?
Əрине, алдыңғысы жақсы екендiгiне дау жоқ. Солай болған соң
алдыңғы əдiске ұқсас дыбысты əдiстi, соңғы əдiске ұқсас тұтас сөздi
əдiстi екеуiн де ешбiр тiлге, емлемен əлiп-би жүйелерiне матастырмастан өз алдына оңаша тұрған күйлерiнде алып тек қана асылын
тиiсiнше тексерiп қарасақ, дыбысты əдiспен үйрету жолының
артықтығы да даусыз нəрсе болып шығады.
Егерде тұтас сөздi əдiстi дыбысты əдiспен төмен бола тұрса да,
керек қылатын болсақ, онда басқа жұрттардiкiндей тiлiмiздiң,
емлемiздiң, əлiп-биiмiздiң жағдайына қарай, шарасыз керек қылатын
орнымыз боларға керек.
Ондай шарасыз керек қылатын орнымыздың бар-жоғы қазақша
сауаттау əдiсiн көрсеткен кезде бiлiнбекшi.
Келесi əңгiмелерiмiз қазақша сауаттау əдiсi туралы болмақшы.
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Басқарма. Жазушының дыбыс əдiсi мен тұтас сөз əдiсiн сынаған
ойларына, көз қарасына басқарма қосылмайды. Ол ойларын бiр
жақты, жаңылысы бар деп бiледi. Мұндай мəселе əлi қазақ оқытушыларына соны болғандықтан, бұл мақалы пiкiр алысу ретiнде басылып
отыр. Əдiс жұмысымен таныс адамдар, педагогтар бұл туралы пiкiрiн
жазуын өтiнемiз. Басқарма соңғы нөмiрлердiң бiрiнде өз ойын
жазбақшы. (“Жаңа мектеп”, 1928, № 4, 3-11 б.).

А. Байтұрсынов. Тiл тағылымы. –
Алматы: Ана тiлi, 1992. – 357-364 б.
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БАЙТҰРСЫНОВ АХМЕТТIҢ АРАБ ƏЛIП-БИIН
ЖАҚТАҒАН БАЯНДАМАСЫ
Баяндама қазақ тiлiнде болсын дегендерге менiң алдымдағы
баяндамашы орыс тiлiнде болсын, үйткенi жұртты үгiттеу, үйiру үшiн
жасалып жатқан мəжiлiс емес, мəндi мəселенi қарауға жасалып жатқан
мəжiлiс, орыс жолдастардың да қатысуы керек деп едi, үйдесе
баяндамасы пəн туралы емес, үгiттеу, үйiру түрiнде болып шықты.
Мен мəселенiң iлiм мен iс жүзiндегi жағын алып сөйлемекшiмiн.
Ең əуелi аңғартып өтетiн бiр нəрсе сол – латын əрпiн алу деген –
тiршiлiк мұқтаж қылғаннан, дiлгерлiк қысып туғызып отырған мəселе
емес. Дiлгерлiк қыспақ түгiл, еш уақытта əншейiн керек қылған
нəрсемiз емес.
Керек қылмағанымыз – қажетiмiзге жарататын басқалардiкiнен
анағұрлым артық əрпiмiз болғандықтан.
Əлiп-би деген – асылына адам арқылы жетпейтiн нəрсе емес.
Əлiп-биде бiрден мəдениет түрiнiң төбе басына шығарып жiберетiн
адам бiлместей айырықша қасиет те, жасырын сыр да болмасқа тиiс.
Əлiп-би деген тiлдiң негiзгi дыбысарына арналған таңбалардың
жұмағы. Неғұрлым тiл дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа
оңай болса, соғұрлым əлiп-би жақсы болмақшы.
Олай болса, əлiп-би сынға түсiп жақсы-жаман жағы тексерiлуге
əбден келетiн нəрсе болып шығады.
Қазақ алдақашан тiлiнде қандай дыбыстар бар екенiн айырған,
əр дыбысқа белгiлеп таңба арнаған. Оқуымызға онымыз жақсы,
жазуымызға тағы жақсы, үйрету жағынан орыстiкiнен, немiстiкiнен,
француздкiнен, ағылшындiкiнен оңай, оңтайлы.
Тағы немене керек?!
Жоқ! Араб əрпiн тастап, латын əрпiн алу керек, араб əрпi
қолайсыз деп алдақашан аты шыққан əрiп, онымен жақсылап емле
түзуге болмайды, онымен баспа iсiн жақсылауға болмайды, оны жазу
машиналарына, осы күнгi шығып жатқан түрлi өнер құралдарына
орнатуға болмайды, оларға араб əрпi ыңғайсыз дейдi.
Солай деп əрiп мəселесiн алдымен қозғаған əзербайжандықтар
ойлаған едi. Солай деп өздерiн жаңашыл, өзгелердi ескiшiл көретiн
бiздiң латыншылдарымыз да ойлайды.
Мұнда адасқандық болмаған күнде де анығына жетпегендiк бар
екенi шəксiз, өйткенi iс жүзiнде көрiп отырғанымыз олар ойлағаныңдай емес. Сондықтан назарларыңызды салыңқырап қарасаңыздаршы
деп айтуға қақымыз бар деп бiлемiн.
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Араб əрпiнен жасап алған əлiп-биiмiзге жер жүзiнде əлiп-би
баласы жетпейдi*. Араб əрпiмен түзеген емлемiзге бiзге мəлiм
емлелердiң бiрi
1
жетпейдi. Мұны ешкiм бекер деп айта алмайды. Араб əрпiн
жазу машинасына, əрiп теру машинасына орнатқанын көрiп отырмыз.
Түзелген араб əрпi жазу машинасына бiр түгiл, екi түрлi əрiп
қоюға болатын етiп отыр, əрiп теру машинасында екi суреттi əрiп
қоюға болатындығына көз жетiп отыр. Түзелген əрiп терушiлердiң де
бейнетiн жеңiлдетейiн деп тұр. Бұрын кассы үлкен болған соң, тұрып
теретiн едi, ендi кассы кiшiрейген соң, отырып теруге болады.
Отырып терсе тез шаршамайды, шаршамаса жұмыс өнiктi болады. Əрi
кассы ұясы аз болған соң, теру оңайланады. Ол жағынан жұмыс тағы
өнiктi болады.
Осының бəрi араб əрпiнiң қай жағынан болса да, қалай
жұмсаймын десе де келе беретiн, көне беретiн ыңғайлы, қолайлы əрiп
екенiн көрсетедi.
***
Түрiк жұртының 90-%-i баяғыдан берi араб əрпiн пайдаланып
келедi. Əрқайсысының араб əрпiмен жасалған хат мəдениетi бар (хат
мəдениетi деп əрiпке қатысы бар нəрсенiң бəрi айтылады, мəселен:
сауаттылық, оның жүзiндегi дағдылы өнер-бiлiм, iлiм, емле үйрету
əдiсi, баспа iстерi, баспа мамандары, жазба мамандары, жазылған,
басылған барша сөздер, тағысын тағы сондайлар).
Хат мəдениетi бар халыққа бiр əрiптi тастап, екiншi əрiптi ала
қою оңай жұмыс емес. Бiрте-бiрте барып алып кетуге бiр талай уақыт
керек, бiрталай артық тұрған қаржы керек. Бiрталай артық тұрған
адамның күшi, iсi керек. Əуелi, ондай қаржы, күш пен iс екi əрiппен
бiрдей қатар оқыту, сауат ашу iстерiне керек. Екiншi баспа
дүкендерiнде қатар дүкен құрылмақ, қатар жұмыс жүрiлмек, басылып
шығып жатқан нəрселердiң бəрi де екi əрiппен бiрдей басылып шығып
тұрмақ. Мұның аты екi шығын болмақ, екi жұмыс болмақ. Артық
қаржы, артық күш бұған керек.
Мұндай екi шығын, екi жұмысты көтергендей қаржы мен қайрат
қазақ түгiл түрiктiң қай жұртында да болса жоқ.
Латын əрпiн бiрден алып, бiрден соған түсiп кетуге, одан да көп
қаржы мен қайрат керек. Ондай бiрден табыла қоятын мол қаржы мен
қайрат түрiк жұрттарында тағы жоқ. Бiрден мұғалiмдердiң бəрiн
1

Бұл арада Ақаң əлiп-би мен əрiп таңбасын бiрге санап кетiп отыр.
Онысы дұрыс емес.
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латынша үйретiп, бiрден баспаханалардағы əрiптердi латынға
айналдырып, адамдарын латынша үйретiп, оқу кiтаптарын латынша
бастырып, арабша сауаттыларды латынша сауаттандырып жiберу
адамның керек қылуын былай қоя тұрғанда да, он шақты күнде, он
шақты миллион қаржымен бiте қоятын жұмыс емес.
Солай болған соң əрiп алмастыру деген жеңiл мəселе болып
шықпайды. Бұл – ел жағынан да, елдiң шаруасы жағынан да
ауырлығы зор мəселе екендiгiн еске алып отырып шешетiн нəрсе.
Үстiн қарап, ат үстiнен айтқандай, сөзбен, жеңiл шеше қоятын мəселе
емес. Салақ қарауға болмайтын салмақты мəселе.
Латын əрпiнiң араб əрпiнен гөрi көзге көрiнiп тұрған
артықтығы, бадырайып тұрған пайдасы болса екен; онда ел
көңiлденiп, қолдап жебеп, көтермелеп бiрдеме етер деп дəмеленер
едiк. Ондай артықтығы, пайдалылығы жоқ, араб əрпiн латын əрпiне
алмастыру мəселесi қозғалғаннан берi көп адам екеуiн салыстырып,
теңеп қарап, артық-кемiн тексеру, зерттеуге түстi. Екi əрiп те
жеткiлiктi дəрежеде терең тексерiлiп, терең зерттелдi. Сол терең
тексеру арқасында екi əрiптiң де бұрын назар салынбай, еске алынбай
жүрген көп сындары, сипаттары көзге түстi.
Менiң мұнан былайғы сөздерiм – жалғыз өз пiкiрiм, я өз
тапқандарым емес, көптiң көздеп, үңiлiп, зерттегеннен табылған
нəрселер.
Екi əрiптi теңестiрiп, артық-кемiн тексерiп, өлшеуге салғанда,
таразыңның табан тiрейтiн нəрселерi мыналар боларға тиiс:
1. – тiл дыбысына жеткiлiктi – жеткiлiксiздiгi қанша?*
2. – қайсысымен басылған я жазылған сөз оңай оқылады?
3. – қайсысымен жазу жеңiл, жазылғанын тану жеңiл?
4. – қайсысы баспаға қолайлы? (баспаға сыйымды болуы,
жұмыстың өнiмдi болуы о да сонда).
5. – үйретуге (сауат ашуға) қайсысы оңтайлы?
6. – көркемдiк пен көзге жайлылық жағынан қайсысы артық?
Əуелi, тiл дыбысына жеткiлiктi болу = болмай жағынан
салыстырып қарайық. Араб əрпiнен қазақ əлiп-биiне 14 əрiптi
өзгертпестен дайын күйiнде алдық. 5 əрпiне ереже қосып алдық.
Латын əрпiнен ең өзгертпестен алдық дегенде 15 əрiп-ақ алған.
Басқаларын өзгертiп алып отыр. Сөйтiп алғанда, 7 əрпi өзгертiп алуға
∗

∗

Бұл таңба қасиетiне жатпайды.
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жараған, басқалары тiптi жарамаған соң “ң” мен “й”
дыбыстарына ойдан шығарып, таңбаларын алып отыр.
Бұған қарағанда тiл дыбысына жеткiлiктi болу жағынан
араб əрпi артық болып шықты.
***
Оқуға оңай жағынан алып көрейiк.
Оқу жағынан алғанда қандай əрiппен басылған я жазылған сөз
болса да сүгiрет есептi. Бұ жағынан қытайдың сүгiрет жазуы да,
басқалардың əрiппен жазылған жазуы да бiрдей, жалғыз-ақ сүгiреттiң
құралған жөнi ғана басқа.
Сауаты ашылған адам жазылған я басылған сөздi əрпiне қарап
оқымайды, бүтiн тұрған сүгiретiн танып оқиды. Таныс адамды
көргенде мынау пəленше, анау түгенше деген сияқты, əр сөздi
тұрпатына қарап танып айтады. Неғұрлым сөз сүгiретi көзге
елеулiрек
болса,
соғұрлым
жылдам танылып,
шапшаң
оқылмақшы. Əрiп сөз сүгiретiнiң көзге елеулi болу, болмауына
себеп болмақ, сөздi бiрiнен-бiрiн айыруға көмегi тимек.
Латын əрпiнiң асылы – екi түрлi сызық, тiк сызық, сопақ
шеңбер сызық. Латын жүйелi əрiптердiң бəрi осы екi түрлi сызықтың
түрлiше үйлесiп құралуынан шыққан. Латын жүйелi əрiппен басылған
сөздердiң жолына қарап тұрсаңыз, екi сызықтың арасымен теп-тегiс
тартқан нəрсе сияқты болып көрiнедi. Əрiптерi бiрiне-бiрiн таяу
келтiрiп қатарынан қойған кiрпiш сияты көрiнедi. Iлуде бiреуi ғана
болмаса, қатардан шығып тұратыны аз болады. Үстiне қоятын
қосымша белгiлерi де аз болады.
Немiстiң Майман деген профессоры, басқа сондай сана заңын
тексерiп, тəжiрибе жасаған адамдар мынаны байқаған: басылған
сөздердiң iшiнде не төмен, не жоғары сойдиып қатардан шығып
тұрған əрпi бар сөздер, немесе үстiне қойған қосымша белгiсi бар əрiп
кiрiскен сөздер тез танылып шапшаң оқылады екен.
Араб əрiптерi сөз iшiнде сап түзеген солдат сияқты сымға
тартқандай, екi сызық арасында қысылып тұрған əлiп те болмайды.
Жолы бiр сызық бойымен тартылып, жалғыз сызықтан жоғары да,
төмен де ылғи асып шығып отырады. Оның үстiне қойылатын
қосымша асты, үстiнде белгiлерi, нүктелерi болады. Мұнда бiрдейлiк,
бiр өңкейлiк, бiр беткейлiк жоқ. Мұның əрiптерiнiң бiрi биiк, бiрi
аласа, бiрi ұзын, бiрi қысқа келiп, сөз əлпiне айрың-үйрiң ашық сүгiрет
бередi. Бiр жағынан онысы, екiншi жағынан қойылатын қосымша
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белгiлерi сеп болып, сөз сүгiретiн көзге елеулi етiп, тез танытады, тез
оқытады.
Əрiптердiң бiр өңкей, бiр беткей тұру = тұрмауы оқуды
ауырлату-жеңiлдету жағына қанша сеп болатынын мынау мысалдан
көруге болады.
Бiр ыңғай, бiр беткей қойған, бiр өңкейленiп тұрған бiрнеше
таяқша сүгiреттерiн алайық та, сонымен саны да, алатын орны да,
бойы да бiрдей, бiрақ қойылуы бiр ыңғай, бiр беткей емес, сондықтан
бiр өңкейленiп тұрмаған екiншi таяқша сүгiреттерiн алайық та,
аналардың астына мыналарды қойып санап қарайық
|||||||||
қайсысы
санауға оңай болар екен. Əрине, төменгiсi
санауға оңай.
||//||//||//||
латын əрпiнен басылған кiтап я газеттi алып,
араб əрпiнен басылған кiтапты я газеттi алып қарасаң, қайсысындағы
сөздердiң əрiптерiнiң əлпi таяқшалар сүгiреттерiнiң қайсысының
əлпiне ұқсайды?
Əрине, латындiкi жоғарғы, арабтiкi төменгi əлiптi. Араб əрпiнiң
ол артықтығы жалғыз баспада ғана емес, жазбада да артық болып
тұрады. Өйткенi араб əрпiмен басылған сөз бен жазылған сөздiң
арасында айырымы аз болады. Онда оңай оқылса, мұнда да оңай
болады.
Жаман жазылған хаттарды айыруға келгенде де, араб əрпi латын
əрпiнен артық. Мұнда да əрiптiң тұрпаттарымен түрлi қосымша
белгiлерi көп көмек болады.
Латын əлiп-биiне ұлы əрiп болатынын артықтығына дəлел еткiсi
келетiндер бар. Оның ұлы əрпiнiң пайдасынан зияны көп екенiне көз
салмайтындар ғана солай ойлайды. Əрiп санын көбейтетiнiмен, əрiп
кассаларын үлкейткенiмен, əрiп теру, жазу машиналарын қиындататынымен, сауаттандыру iсiн ауырлататынымен iсi жоқ адамдар
ғана латын əрпiнiң ұлы түрiн ұлы қасиетi деп ойламақшы.
Балаларды орысша оқытып жүргенде ұлы əрiпке қарғыс
айтпасақ, алғыс айтпайтынбыз, əрiп терушiлер де ұлы əрiпке алғыс
айтпайтын шығар.
***
Жазуға қайсысы қолайлы? – ендi сол жағынан келейiк.
Сөздiк оқығанда тұтасынан оқысаң, жазғанда да көбiнесе
тұтасынан жазамыз. Сондықтан екi əрiптi сынға салғанда əрiп
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басының жазылуына қарамай, тұтас сөздiң жазылуына қарай сын
тағамыз.
Сауатты адам жазғанда қол дағдысымен жазады. Жазып
отырғанда əр əрiптi ойлап барып жазбаймыз, қолымыз дағдыланған
күйiмен өзi кетедi. Ойың əрiп тiзiмiнде болмайды, сөз тiзуiнде болады.
Көз жазылғанның дұрыс – терiсiн бақылаумен ғана болады, неғұрлым
сауаты көбiрек ашылған адам болса, неғұрлым жазуды көп жазатын
адам болса, оның көз бақылауынан көрi қол дағдысы басым болмақ.
Мұны дыбыс жүйелi емлесi жоқ жазудан көру қиын емес. Мəселен:
“( ”ﻤﻌﻤﺪМахмуд) деген сөздi жазғанда, қолың өзi жазып кетедi.
Оқыған уақытта адамның көзiне күш түсiп, етiне күш түспейдi.
Жазған уақытта көзiне күш түспей, етiне күш түседi.
Жазуға қай жазу ыңғайлы болатынын айыру үшiн, басқа
жұмыстар жүзiнде қолға күш түсетiн iстерден жасалған iлiм
тəжiрибелерiн алып қарау керек болады.
Латын жүйелi əрiппен жазылғанда қол қимылдау бағдары сағат
тiлiнiң жүретiн бағдарына қарсы келiп отырады. Сол ыңғайына қарай
жазу жолы да солдан оңға қарай жүредi.
Араб əрпiмен жазғанда қол қимылдау бағдары сағат тiлiнiң
бағдарымен бiрыңғай келiп отырады. Сол ыңғайына қарай жазу оңнан
солға қарай жүредi.
Машина айналдырған жұмыскерге, қол машинамен тiккен
əйелдерге қарап тұрсақ, бəрi сағат тiлiнiң бағдарымен айналдырады.
Қалай да қолмен айналдыра – үйiлдiре қайта-қайта iстелетiн
жұмыстардың бəрi де мəселен: инемен тiгу, арқан есу бəрi де, сағат
тiлiнiң бағдарымен iстеледi, оңнан солға қарай жүредi. Оның бұлай
iстелетiнi қол талмау үшiн. Қайта-қайта көп рет қимылдағанда
ыңғайсыз жағына қимылдаса, қол тез талады. Мəселен: орысша
жазғанда қолдың талғаны бiлiнедi, қазақша жазғанда бiлiнбейдi.
Болонский деген орыстың тəрбие ғалымы қолдың əлгiдей
еткенде талмайтыны ұсақ бұлшық еттерiнiң бiтiсiнен дейдi. Менiң
оған қосатыным – қарды жаюдан, жию жеңiлiрек. Солдан оңға қарай
жазғанда қол қардың жайылатын жағына қарай жылжиды, жылжыған
сайын қиындайды. Оңнан солға қарай жазғанда, қол қардың
жиылатын жағына қарай жылжиды, жылжыған сайын жеңiлденедi.
Қол тыныққан есептi болып, талмайды.
Олай болса, араб жазуын оңнан солға қарай жазылады деп
айыптаушылар, тесе қарап тексермей, құр босқа сөйлейдi.
Қай жазумен жазғанда қолдың қимылдауы қандай болатынын да
азырақ айтып өту тиiс болады.
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Латын əрпiмен жазғанда қолдың қимылының бəрi iрi, толық
болып отырады. Араб əрпiмен жазғанда стенограф* жазуымен жазған
сияқты қолдың қимылы көбiнесе ұсақ болып келедi. Ирегiнiң
ұсақтығы жазуды жеңiлдетiп, шапшаң жазуға қолайлы. Сондықтан да
ұсақ иректi жазу стенографке алынған.
Араб əрпiне сын тағушылардың жаңа бiр кiнəлайтын жерi –
нүкте көптiгi. Нүкте жазуды ауырлатуға себеп болатыны рас, бiрақ ол
араб жазуының өз басын оңаша алғандағы кемшiлiгi, латын жазуымен
салыстырғанда қолсермелеуi, барша нүктелерiн қосып есептегенде,
латындiкiнен 25-30 % кем болып шығады.
Араб жазуымен жазғанда жалғыз ғана қолайсыздық қылатын –
цифр жазуы. Санды үлкендете атауымызға қарағанда, жазуымыздың
оңнан солға қарай жазылатын бағдарына қарағанда, санның үлкенiнiң
цифрлары оң жақта, кiшiлерiнiң цифрлары сол жақта болуы тиiс едi.
Онан келетiн кемшiлiк аз болғандықтан, басқалардың ыңғайына
қарап, көпке бiрдей болатын ретпен жазып отырмын.
***
Жазу жайын сөйлегенде жазу машиналарын да сөз қылып өту
қажет болады.
Соңғы кезге дейiн араб əрпiн жазу машинасына орнату iсi былай
болып келiп едi: бiр жағынан орыс машиналарының жүрiсi араб
жазуының бағдарына икемделушi едi де, екiншi жағынан, араб əрпi
созылып, жиырылып машина жүрiсiнiң адымына икемделушi едi.
Бұл күнде Шайқали деген инженер əрiптi емес, тек машинаны
ғана əрiпке ыңғайлайтын тетiгiн тапқан. Қазiрде Қазанда машина
жасайтын дүкен ашылып, əлгi инженер басына қойылып, iс жүргiзiлiп
жатыр. Олар жасап жатқан машиналарға татарша да, орысша да
жазылатын етiлiп, екi жұрттың да əлiп-биi қойылған. Онысы екi
тiлмен де iс жүргiзетiн бiздiң түрiк жұрттарының мекемелерiне өте
қолайлы болмақ.
Тiршiлiк өнерiнiң артылуы тiршiлiк керек қылуына қарай
болмақ.
∗

∗

Сөздi əрiппен емес, басқа белгiлермен жазуды стенограф дейдi. Стенограф көбiне ауызбен
айтылып тұрған сөздердi жазып алуға қолданылады.
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Араб əрпiнiң өнер құралдарына айналысуы соңғы кездерде ғана
бола бастауы тiршiлiк күйiнiң мəдениет, тарих, шаруа жағына
байланысқан жағдайына қарай болып отыр. Патша заманында
мекемелердiң iсiнiң бəрi орыс тiлiнде машинамен жазуды керек қыла
қоймайтын.
Өзгерiс болғаннан кейiн əр жұрт республика болып,
мекемелерiнде iстi өз тiлiнде жүргiзетiн болды. Оған машина керек
бола бастады. Мұқтаждық бола бастап едi, мұқтаждықтың лажын табу
шарасы да қарала бастады. Ол барып араб əрпiн машинаға, машинаны
араб əрпiне үйлестiруге түсiрдi. Ол үйлестiру жетiле-жетiле келiп,
бiр машинаға татарша-орысша екi түрлi əрiп орнатуға болатын
еткiзiлiп отыр.
Неғұрлым тұрмыс түрленiп, шаруа ұлғайып қажетi өскен сайын,
тiршiлiк əдiсi де молайып, өнер iсi де ұлғайып, өсе бермек. Жиындар,
топтар татар тiлiнде жасалуы, ендi стенограф жазуын керек қылған
соң, татарлар соны шығару шарасына кiрiсiп жатыр. Жазу дағдысы
оңнан солға болғандықтан, стенограф жазуын да сол бағдарлы етiп
шығармақ.
***
Ендi қай əрiп үйретуге оңай, со жағынан салыстырып өтейiк.
Қай əдiспен болса да, оқуға үйрету ақтығында сөз сүгiретiн тану
болып шықпақ. Сөздiң баспа сүгiретi мен жазба сүгiретiн таныта
бiлдiрсе, сол оқуға үйреткен болмақ.
Сөздiң тез танылу жағына араб əрпiнiң латын əрпiнен артық
екендiгiн мана айтып өттiк. Бұ жағынан араб əрпiнде бiр кемшiлiк бар
едi, ол ендi жоғалайын деп тұр. Ол кемшiлiгi жалғау қосылғанда сөз
сүгiретiнiң пiшiнi өзгерiлуi едi. Мəселен “қазақ” деген сөзге iлiк
жалғауын қоссақ, “қазағдың” болып, “қ” əрiптiң пiшiнi өзгеретiн едi.
Латын əрпiнде ол жоқ, бiрақ оның онан көрi де үлкен айыбы
бар: латын əрпi ұлылы-кiшiлi қосар таңбалы болады. Оның үстiне
баспа əрпi мен жазба əрпi бiрiне-бiрi ұқсамайтын түрде болады. Бiр
сөзде екi түрлi сүгiрет болады. Бiреуiн танудың орнына екi-екiден
тану керек болады. Сөйтiп əрiптiң екi баспа түрiн, екi жазба түрiн,
сөздiң екi баспа сүгiретiн, екi жазба сүгiретiн тану керек болады.
Мұның аты бiр жұмыстың орнына төрт, төрттен сегiз жұмыс деген
болады. Арабтiкiнде ол жоқ.
Араб əрпiнiң үйреткенде тағы бiр артық жерi – алғашқы кезде
жазуға қол үйренуге сызылғанның жеңiлдiгi.
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Латын əрпiнiң алғашқы кезде жақсылық қасиетiне саналса,
саналатын жерi баспа əрпiнiң даралығы. Бiрақ ол қасиетiнiң өмiрi аз,
өйткенi əрi барған сайын сөздi əрпiмен оқу жоғалып, сөздiң тұтас
сүгiретiн оқу күшейе бередi, даралықтың пайдасы кеми бередi. Сөз
сүгiретiн тез танытуға араб əрпi артық.
Сүйтiп, үйретуге жеңiлдiк жағынан да араб əрпi латын əрпiнен
анағұрлым артық болып шығады.
***
Ендi екi əрiптiң қайсысы баспа iсiне қолайлы, өнер құралына
үйлестiруге оңтайлы, баспаға сыйымды, iстi өндiруге икемдi екен –
сонысына келейiк.
Араб əрпiн баспаға айналдыру 16-шы ғасырдың аяғында болған.
Оны баспаға арабтардың өздерi айналдырмаған. Венеция шəрiндегi
италияндар айналдырған.
Олар араб əрпiнiң жəйiн бiлмегендiктен несiн алып, несiн тастау
керек екенiн бiле алмаған, араб əрпiн жазуда тұрған күйiнде алған да,
турап-турап баспаға айналдырған. Əрiптiң жəйiн жақсы бiлмей
баспаға айналдырғандықтан, арабтың 29 таңбасы 200-ден астам баспа
таңбасы болып шыққан.
Бұ қалайша соншама көбейiп шыққан? Мұнша көбейiп шығуы
мынадан болған.
1) Жазуда түйдектелiп жазылатын 2-3 əрiптi айырмай, оларды
түйдек түрiнде əрiп түйдегiне айрықша баспа белгiсiн жасаған.
Мəселен:  ﺪﺞетiп екi əрiптен құраудың орнына, “ ”ﺪﺞдеген жазу
түрiндегi түйдегiн алып, өз алдына “ ”ﺪﺞбелгi алған. “ ”ﺪﻤﺞдегендi де
“ ”ﺪﻤﺞетiп үш əрiптен құраудың орнына, оған да өз алдына “ ”ﺪﻤﺞбелгi
алған. Сондықтан 200-ден астам баспа таңбасы болып шыққан.
Баспа əрпi сол күйiнде мұсылман арасында тарап, 19-ншы
ғасырдың аяғына дейiн түзелместен келген.
1882-ншi жылы Петерборда Қырым татары Iлияс Бураганский,
Қазанда Ғалиасқар Камал мен Жүзейұлы дегендер кей əрiптердiң
түрiн италияндар жасаған түрiнен өзгертiп, баспа таңбасын жасайды.
Онан баспа таңбасының саны кемiп 150-ге түседi.
Онан əрi бiрте-бiрте түйдек таңбалары жоғалады. Бұдан баспа
таңбасы кемiп, 100-110-ға түседi (қазақтiкi 80-81).
1907-ншi жылдан бастап италияндар бүлдiрген жерлерiн түзеу
талабына кiрiсушiлер болады. Олай түзеу дегенiмiз - əрiп шегiн өзiнiң
тиiстi жiгiнен бөлiп айыру болады.
Əуел бастап бұ жолда 1907-ншi жылы талап етушiлер Алпарұлы
мен Рақманқұлұлы дегендер болады. Онан кейiн 1921-1922-ншi
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жылдарда Iдiрiсұлы Мұхамбет те сол талапқа кiрiседi. Соңғы
жылдарда Бұрнашұлы мен Тоқайұлы (23-24 жылы) кiрiседi.
Соңғы екеуiнiң жобасы қолайлы болып баспаханаларға
алынады. Бұлар баспа əрпiн екi пiшiнге ғана түсiрiп, кассы ұясын 50ге жеткiзген (қазақтiкi - 41), мұнымен қатар əрiп таңбаларын бiр-ақ
пiшiндi ету талабы тоқталмай iстеле бередi. Ақтығында сол талаптан
толып жатқан жобалар туады. Сол жобалардың iшiнен Қазанда болған
əнеугi кеңес əрiп таңбаларын бiр пiшiнге түсiрген жобаларды
қабылдады. Ондай жобалар Алпарұлынiкi, Шарапұлынiкi, Iдiрiсұлынiкi.
Жалғыз пiшiндi əрiптен сөз сүгiретiне кiретiн өзгерiсi аз.
Орыстың жуандық белгiсiн тастағандығысындай ғана сөз сүгiретi
өзгередi. Оны алғаннан түсетiн пайда есепсiз көп. Пайдасының есепсiз
көптiгi сол:
Əуелi, баспа əрпiн кемiтiп, татарлардiкiн 30-31-ге түсiредi.
Бiздiкiн 24-25-ке түсiредi.
Екiншi, əрiп жасау жұмысын жеңiлдетедi (понсон, матрица*
жасау).
Үшiншi, өнер құралдарына қоюға өте ыңғайлы.
Төртiншi, үйрету, əрiп теру, басқанды түзету iстерiн
жеңiлдетедi.
∗
Осыншама пайдасының орнына бiздiң жоғалтатынымыз –
жалғыз-ақ сөз аяғында созып кеткеннен шыққан əрiп құйрығы. Онан
басқа шығатын шығын жоқ. Ендi латын əрпiмен екеуiн теңестiрiп
қарайық.
Латын əлiп-биiнде əрiп ұлылы-кiшiлi болып, екi-екiден келедi.
Латын жүйелi əрiптер баспаға əбден икемделген, ол икемделуi Европа
жұрттарының өздерiне даяр болғанмен, бiзге даяр емес. Түрiк
жұрттары олардың даяр тұрғандарын сол күйiнде алып пайдалана
алмайды. Үйткенi – латын əрпiн өзгертпей алуға болмайды. Ең кем
болғанда 25-30% өзгертiлiп алынады. Латын əрпiн өзгертпей алуға
болмаса, латын əрпi орнатылған машиналарды да өзгертпей сол
күйiнде алуға болмайды. Оның мағанасы - өзгертпестен ешбiр жазу
машинасын, еш əрiп теру машинасын алып, пайдалануға болмайды
деген болып шығады.
Бiр жақтан ол солай болса, екiншi жақтан түрiк жұртындағы
қалалардың баспаханаларында өзгертпеген латын əрпi де жеткiлiктi
күйде табылмайды. Қызылорданы былай қойып, Қазан, Уфа, Ташкент,
Самарқан шəрлерiнде де табылмайды.
∗

Əрiп қалыптары.
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Əзербайжан латыншылдарды латын əрпiмен əлiп-би жасап,
бастырайын дегенде, ешбiр шəрiнде латын əрпiн таба алмаған. Басқа
жерден жасатып алдырғанша 5-6 ай өткен. Əрiп келген соң латын
əрпiмен еркiн тере бiлетiн адам табылмаған. 40 кiсiлiк курс ашқан.
Көптен келе жатқан латыншылдары бар, жетiлген кент
мəдениетi бар, өнерлi кəсiбi бар əзербайжандықтар əлiп-би бастыруға
соншама əурешiлiк шексе, басқа түрiктер, əсiресе бiздiң қазақ
сияқтылары оп-оңай дайын қып ала алмас.
Əзiрбайжанның латын кассысында 46-47 ұя бар. Ұлы түрiнiкi
де, кiшi түрiнiкi де бəрi сонда. Латындiкiн алғанда қазақ кассысында
46-46 ұя болмақ. Бұл араб əрпiнiң 3-ншi түзелген күйiндегiсiнен төмен
болып шығады (Бұрнашұлы мен Тоқайұлының түзетуi). 3-ншi түзету
бойынша қазақ кассында 41 ұя болмақ. Соңғы түзету кассымыздан ұя
24-25 ғана болады. Ол латындiкiнен 2 есеге таяу аз болмақшы.
Латын əрпiнiң баспаға сыйымы туралы қолымызда мағлұмат
болмағандықтан, орыс əрпiнiң сыйымы турасындағы мағлұматтарды
алып салыстырамыз. Өйткенi – орыс əрпi мен латын əрпiнiң арасында
айырымы аз, екеуi бiр жүйелi əрiп.
Қалыпты
баспа
табағына**
орысша
12-кегелмен***
шпонсыз**** жиғанда, 10-кегелмен шпондап жиғанда, 40 мың
шамалы əрiп сыяды. Бұл кiтаптар үшiн жиғанда. Газеттер үшiн 10кегелмен шпонсыз жиғанда 50 мың
** Баспа табақ жазба табақтың 4-ндей.
***Əрiптiң бөлiгi.
****Шпон - əрiптердi ыдырататын сына.
шамалы əрiп сыяды.
Араб əрпiнiң ескi күйiндегi қалпында – 12-кегел “нормал” түрi
мен шпондап жиғанда, 40 мың шамалы əрiп сыяды, 14-кегелмен
шпондап жиғанда, 32-35 мың шамалы əрiп сыяды. 3-ншi түрде
түзелген əрiптен сол шамалы сыяды. Соңғы түзелген түрдегi əрiптен
10-ншы кегелмен шпондап жиғанда 54 мың кiтап жə газет əрпi сыяды.
8-ншi кегелмен шпондап жиғанда, 65 мың шамалы əрiп сыймақ.
∗

Ескi əрiппен, үлкен кассымен тiреу салып жинағанда, күндiк
жұмыстың орыстiкiнен 10-15% төмен болады екен. 3-ншi түрде
∗
** Баспа табақ жазба табақтың 4-ндей.
*** Əрiптiң бөлiгi.
**** Шпон - əрiптердi ыдырататын сына.
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түзелген əрiппен жұмыс өнiмi орыстiкiнен артық та емес, кем де емес
– шамалас болған. Ең соңғы түзелген түрдегi əрiппен жиғанда, жұмыс
өнiмi орыстiкiнен 10% асқан.
Сүйтiп, баспа жағынан ескi əрiп латындiкiнен төмен болып,
түзетiлген əрiп артық болып шығады.
Араб əрпiн теру машинасына орнату жағынан қолайлығына
келсек, оған ескi əрiп те жарайды. Бакуде шығатын “Коммунистер”
газетi Америкадан алдырған ескi əрiптi теру машинамен терiлiп
шығып отыр. Түзетiлген жаңа əрiппен бiр түгiл, екi сүгiреттi əрiп
қойылып машина шықпақ.
Ендi көркемдiк пен көзге жайлылық жағынан бiр-екi ауыз сөз
айту қалды.
Көркемдiк деген əркiмнiң көңiл талғауына қарайтын нəрсе,
бiрақ Европа жазушылары латын əрпiнiң пiшiндеме сызықтары
сияқты көзге көсе көрiнетiнiн, араб əрпi сызығы түрлi болғандықтан,
көзге көркем шырайлы көрiнетiнiн айтқанын бiлемiз.
Көзге жайлы болу жағына келсек, мұнда қай əрiппен жазылған
жə басылған сөз оңай оқылса, сол əрiп көздi талдырмайды. Үйткенi
ондай əрiп көздi талдырмайды. Көздi талдырмайтын оқуға оңайлық
жағынан араб əрпi латындiкiнен артық екенi айтылып өттi.
Əншейiн үстiн қарағанда араб əрпiн түзету iсi дағдылы,
қалыпты нəрсе сияқты болып көрiнедi де, тура басқа əрiптi алу
төңкерiс есебiндегi нəрсе сияқты болып көрiнедi. Төңкерiс немесе
үлкен өзгерiс есебiнде болып шығу үшiн жасаған өзгерiстен өнетiн
үлкен пайда болу керек.
Латын əрпiнен өнетiн үлкен пайда түгiл, кiшкене де пайда жоқ.
Европа жұртымен бiрдей болу мақсатпен аламыз десек, алу
қиын болған себептi орыстар аяқ баспай отырғанда, бiз сол мақсатпен
iстеймiз деп айтудың қанша орны барлығын сөйлеп, көп сөз қылмасақ
та болар.
Латын əрпi цифр түрдегi таңба болса, əрiп бiрлестiру жағын сөз
қылуға болар едi. Цифрдi кiм жазса да түсiнемiз, түсiне беретiн латын
цифр сияқты жə қытай жазуы сияқты жазу таңбасы емес.
Басқалармен
ымыраластыруға
келетiн
жерде
iсiмiздi
ымыраластырамыз. Мəселен, мана цифр жазуын бөтендерге қарап
солдан оңға қарай жазамыз дедiм. Оны олай жазу бiздiң жазу
бағдарымызға терiс ыңғай келедi. Бiрақ терiс ыңғай болғанмен,
қолайсыздығы аз болған соң, көптен шықпас үшiн iстеп отырмыз.
***
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Жер жүзiнде бiрдей əрiппен түрлi тiлдi жұрттардың жазуын
бiрлестiру керек болса, онда қытай жазуын алу керек. Оны алсақ,
онымен кiм жазса да түсiнесiң. Латын əрпiн алғанмен, өз тiлiндегi
мен өзге тұқымдас тiлдегi ғана нəрселердi түсiнесiң. Оны латын
əрпiнсiз де iстеп отырмыз.
Жаңа да бiр айтатын сөз: латыншылдар екi əрiптi салыстырғанда, араб əрпiн баяғы Италия бұзған түрiнде алып, түзетiлген əрiп
жағына əдейi жуымайды. Латынға алмастырғаннан енетiн пайда көп
болса немесе латын əрпiн алу машақаты, шығыны араб əрпiн
түзетуден аз болып шығатын болса, олардың түзетудi менсiнбей,
латынмен болуы жөн дер едiк. Ол жоқ. Араб əрпiн түзетуге кететiн
шығын мен еңбек латынға көшу бейнетi мен шығыннан мың емес,
миллион есе кем екенi айрықша есеп қылмай-ақ айқын нəрсе.
Манағыдан бергi айтылғанның бəрiнен жасалатын жалпы
қорытынды мынау:
1.Араб əрпi латын əрпiнен жазуға, оқуға оңай. Онысын сауатты
адамдардың күндегi iсiнiң жүзiнде көп пайдалы болып шығады.
2.Сауат ашу жүзiнде араб əрпiнiң қолайлығы латын əрпiнен
артық.
3.Баспа iсi жағынан араб əрпiнiң ескiсi латын əрпiнен төмен,
жаңасы артық.
4.Машиналарға орнатуға араб əрпiнiң жаңасы латындiкiнен
анағұрлым артық, ескiсi де орнатуға келетiнiн iс көрсетiп отыр.
5.Араб əлiп-биiнiң əрпi қазақ тiлiнiң дыбыстарына толық
жеткiлiктi, қандай емле жасауына да келедi. Қазақ емлесi нағыз оңай,
бұқараға қолайлы емле.
Сүйтiп, екi əрiптi салыстырғанда, сап-саз, ап-айқын көзге
көрiнiп тұрған сындары əрiп алмастыру мəселесiн дəрiптеп көтеруге
орын жоқтығын көрсетедi. Бұ сияқты мəселенi көтерiп, уақытын
шығын қылып жүргендер болса, оны ерiккен адамдардың ермегi
есебiндегi құр қиял деп бiлемiн.
Əлiп-би түзеу, емле түзеу жағынан соңғы кезде iстелген iстер
жемiстi болып, бұ жағынан бiз Европа, Америка жұрттарының
алдында тұрмыз. Əрiптi өнер құралдарына икемдеу жағынан да
олардан асыратынымызға көз жетiп отыр.
Солай болған соң аз күшiмiздi алға шыққан жақтағы керексiз
iске салғанша, басқадан кейiн тұрған жағымызға жұмсауымыз жөн
емес пе деймiн.
А. Байтұрсынов. Тiл тағылымы. Алматы: Ана тiлi, 1992. - 399 - 410 б.
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ЕМЛЕ ТУРАЛЫ
(қысқартылып басылды)
ЕМЛЕ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ҚАРСАҢЫНДА
Емле негiзi 4 түрлi: 1) таңба жүйелi (негiзi ынтымақ); 2) тарих
жүйелi (негiз дағды); 3) туыс жүйелi (негiзi тегiне қарай); 4) дыбыс
жүйелi (негiзi естiлуiне қарай).
1.Таңба жүйелi емле – арғынға дөңгелек таңба алайық.
Қыпшаққа “жiп” таңба алайық деген сияқты немесе “бiрге” мынадай:
“1” белгi, “екiге” мынадай “2” белгi алайық деген сияқты, не болмаса
пəлен дыбысқа пəлен белгi алайық деп дыбыс басына əрiп арнаған
сияқты, тiл iлiмiне тiремей, тек ынтымақпен мына сөздi мынадай, ана
сөздi анадай етiп жазайық деумен жасалатын емле жүйесi, емленiң бұл
жүйесiн алу-алмау жағын сөз қылмай өтемiз, үйткенi жоғарыда
емлемiз қалай жасалса да, негiзi тiл iлiмiне, тiл жүйесiне тiрелiп
отырып жасалу тиiс дедiк.
2.Тарих жүйелi емле – баяғы бiр жасалған түрiнде қолданып
дағдыланғандықтан, тiл өзгерсе де, өзгерместен əдеттенген бойынша
қолданатын емле. Ондай емледе бiр дыбысқа арналған əрiп, тiл
дыбыстары өзгерiп кеткендiктен, бiрнеше дыбыстың ортасындағы
орта таңба болуы мүмкiн. Бiр дыбыста жазуға бiрнеше əрiп жұмсалуы
мүмкiн немесе тiптi дыбысы жоғалып кеткен əрiптердi əлi күнге
жоғалмастан сөз iшiнде жазылып жүруi мүмкiн. Емлемiз бұл жүйелi
болу-болмауын тағы сөз қылмай өтемiз, үйткенi дағдыланған емлеше
жазамыз десек, емле мəселесi қозғалмас едi.
3.Туыс жүйелi емле – сөздiң ауыздан шыққандай дыбыстарына
қарамай, тегiне қарап отырып жазатын емле. Мəселен, ауыздан
шыққанда “қорада бiр қара ат тұр екен” деген “ат” деген сөздердi
ауыздан шығуынша “қарат” деп жазбай, “қара ат” деп жазады. Сол
секiлдi ауыздан шыққанда, “солай болсигедi” болып естiлсе де,
жазғанда “солай болса игi едi” деп, “болса”, “игi” “едi” деген
сөздердiң тегiне қарап жазады. Бiрақ осы күнгi емлемiзше жазу бар
болғандықтан, емленiң бұл түрi сөз болуға тиiс.
4.Дыбыс жүйелi емле – сөздердi ауыздан шыққан күйiнше
жазатын емле. Сөздiң ауыздан шығуының өзi екi түрлi болады.
Сөйлегенде сөздер бiр-бiрiне жалғаса айтылғанда ауыздан бiр түрлi
болып шығады, əр сөздi оңаша жеке алып айтқанда ауыздан екiншi
түрлi болып шығады. Оның мысалын айқын түрде “ақ”, “көк” деген
сөздердiң айтылуынан көруге болады. Осы сөздердi оңаша жеке
түрiнде айтсақ, ауыздан айнымай шығады. Сол араға “өгiз” деген
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сөздi жалғас айтсақ, əлгi сөздерiмiздiң аяғы айнып, екiншi түрлi
естiледi (Ақ өгiз – ағ өгiз, көк өгiз – көг өгiз).
Дыбыс жүйелi емленiң сөйлегендегi ауыздан шығуынша жазу
түрiн тiлдiк iлiм-дiлiм жүзiнде қолданбаса, өнер-бiлiм жүзiнде еш
жұртта қолдану жоқ. Жеке айтқандағы ауыздан шығуынша жазу түрiн
бiздiң қазақ қолданып келедi. Сондықтан емлемiздi туыс жүйесiне
қатысқан жүйелерiне қарамай, көпшiлiгiне қарап, дыбыс жүйелi деп
атап келдiк.
Жаңа емлешiлер емле үйренуге жеңiл болу үшiн дыбыс жүйелi
болу тиiс дейдi: керек орындарда ғана туыс жүйелi (сөз жүйелi)
болсын дейдi. Бұрынғы емлемiз дыбыс жүйелi емес пе едi? Туыс
жүйесiн керексiз орында кiрiстiрушi ме едiк? Бұрынғы емлемiзде
дыбыс жүйелi екендiгiн, туыс жүйелi қандай керек орындарда
кiрiсетiндiгiн жоғарыда айтып өттiк. Олай болса, жаңа емлешiлердiң
емле жобасының бұрынғыдан басқалығы қай жерiнде? Басқалығы
мынадай: екi сөз, үш сөз жалғаса айтылғандағы дыбыстарының
естiлуiнше жазу тиiс дейдi (бұрынғы емлемiзде əр сөз жеке
айтылғандағы естiлуiнше жазылатын). Бұл бiр. Екiншi, үйлес
болғандықтан, бiрiнiң орнына бiрi алмасып айтылатын дыбыстардың
тегi тексерiлмей ауыздан шығуынша жазылсын дейдi. Бұрынғы
емлемiзде ондай дыбыстар ауыздан шығуына қарамай, тегiне қарап
жазылатын. Мысал үшiн бұрынғы емлеше жазу мен жаңа жобаша
жазылу арасындағы айырымын бiрнеше сөз алып көрсетiп өтейiк.
Алдыңғысы бұрынғыша, соңғысы жаңаша жазылған сөздер болады:
Тұрғанбай – Тұрғамбай, қонған – қоңған, көнген – көңген, iнге – iңге,
бара алмайды – баралмайды, келе алмайды – келалмайды, келе алмай
тұрмын – келалмайтұрмын, бүрсi күнi – бүрсiгүнi, бұрнағы күнi –
бұрнағыгүнi, жазды күнi – жаздыгүнi, тұзсыз – тұссыз, бассыз, басшы
– башшы, iзшi – iшшi, қазса – қасса тағы сондайлар.
Мұнымен емле үйренуге оңай бола ма? Көз тануына, қол
жүруiне жеңiл бола ма? Басқа түрiктерге түсiнiктiрек болып жақындар
ма? – Жоқ. Олай болса, бұрынғыдан мұның несi артық дей аламыз?
Емленi бұрынғысынан артық болғандай етiп өзгертуге мағана бар;
бұрынғысынан төмен болғандай етiп өзгертуге мағана да, мақсат та
жоқ. Кiлең туыс жүйелi болсын дейтiндер де, кiлең дыбыс жүйелi
болсын дейтiндер де алдарында неге барып қамалатындарына не көз
салмайды-ау деймiн.
Кiлең туыс жүйелi емле болсын дегенде, “балалы”, “тұзлы”,
“атлы”, “баланы”, “тұзны”, “атны” деп жазатын болмақ. Бұлай жазу
қолайлы болып табылар ма? Кiлең дыбыс жүйелi болсын дегенде,
“сөзшең” дегендi “шөшшең” деп “iзшiлер”, “iсшiлер” деген сөздердiң
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екеуiн де бiрдей “iшшiлер” деп, “кигiзсе” дегендi “кигiссе” деп,
“кигiзше” дегендi “кигiшше” деп, “жазса” дегендi “жасса” деп,
“қызса” дегендi “қысса” деп, “сезсе” дегендi “сессе” деп жазатын
болмақ. Бұлай жазу қолайлы бола ала ма? Екi жүйенi де аралас тұтыну
керек деушiлер; керегiне қарап, екеуiн де тұтыну керек дейдi. Солай
дейдi де, мынау сөздi мынадай, анау сөздi анадай етiп жазайық деп,
сөз басына ереже жасайды. Сөз басына ереже жасайтын болсақ, ондай
емле қолайлы, оңай емле болып табылар ма?
Одан басқа тағы бiр байқалып тұрған нəрсе сөздердi қосып
жазуға құмарлық. Ол құмарлықтың ар жағы неге барып килiгетiнiне
тағы көз салынбайды-ау деймiн. Мəселен: “бара алмайды” дегендi
“баралмайды” деп жазу керек дейтiн бар. Бұл қосылып айтылып
тұрған сөздердiң бiреуi көсемше етiстiк, екiншiсi көмекшi етiстiк екен.
Бұл екi түрлi етiстiктiң бiрлесiп айтылуы ылғи бiр көсемше, бiр
көмекшiден болып отырмайды.
Онан көбiрек болып бiрлесетiн орындары болады. Менiң
ойымша, қопа қардай етiп емле жүйесiн өзгертемiз демей, бұрынғы
емленiң кемiс жерлерi болса, соларын тексерiп, соларын ғана түзеу.
Басқа түрiктерге тiлiмiз түсiнiктi болу үшiн мүмкiндiгiнше жанастыру
жағына қарап икемдеу. Осы күнге дейiн тұтынып отырған емлемiздiң
кемшiлiгiнiң бəрiн түзеп, жоғарыда айтылған туыс жүйелi емленiң де,
дыбыс жүйелi емленiң де түкпiрiне қамалмай өтетiн екеуiнiң арасынан
жол тауып беретiн төменгi ұсыныс болады деймiн:
1.Əрбiр өз алдына түбiрi бар сөз оңаша айтылғандығы
естiлуiнше жазылу.
2.Азған сөз азған күйiндегi естiлуiнше жазылу.
3.Үйлестiктен дүдəмал естiлетiн болған дыбыстар айқын
орындардағы естiлуiнше жазылу.
4.Қосымшалар қосылатын сөздермен бiрге жазылу.
5.Қосалқы сөз, қос сөз, қосар сөз, қосынды сөз бəрi де
қосарлық (-) белгiмен жазылу.
6.Жалғаулықтар бөлек жазылу орындарынан басқа жағы жалғау
ережесiнше болады.
7.Үйiр айтылатын сын есiм мен зат есiм бөлек жазылу. Қосынды
сөзге айналғандары басқа қосынды сөздерше қосарлықпен (-) жазылу.
Сын есiмнiң шырай күшейткiштерi де қосарлықпен (-) жазылу.
8.Көсемше, көмекшi етiстiктер бөлек жазылу.
Мұның əрқайсысын бас-басына баяндасақ мынау болады:
1.“Əрбiр түбiрлi сөз” дегенде мағана жағынан алмай, тұлға
жағынан алып, өз алдына түбiрi бар сөздi айтып отырмын. Қазақ
тiлiнде екi сөз, үш сөз, төрт сөз қатта бес сөз бiрлесiп, бiр ұғым, бiр
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мағаналы болып келуi жиi ұшырайды. Мəселен “кете берер”, “кете
берер ме?”, “кете берер ме екен?”, “кете бере алар ма екен?”, “кете
бере алмай отырғанымды-ау”. Осыларды бiрге айтылғанына қарай, бiр
мағана көрсетуiне қарай бiрiктiрiп, тұтастырып айтып, естiлуiнше
тұтастырып жазу емленi оңайлатпайды. Сондықтан əрқайсысын түбiртүбiрiмен айырып алып, оңаша шығарып айтып, сондағы естiлуiнше
жазамыз.
Осылай жазғандар үйренуге де, көз тануына да, басқа түрiктер
оңай түсiнуiне де жеп-жеңiл болады.
2. “Азған сөз”, дегенде “үйтiп”, “бүйтiп”, “сүйтiп”, “əйтседе”,
“əйтпесе”, “бұрнағы”, “бүрсi”, “белбеу” деген сияқты сөздердi
айтамын. Сөздiң азып өзгеруi бар, айнып өзгеруi бар. Соңғысы –
дыбысы айнып, бiрде олай, бiрде бұлай айтылуынан болатын өзгерiс.
Алдыңғысы – ондай емес. Тұрлаулы өзгерiс. Солай болған соң сол
күйiнде айнымай қалатын сөздi айтамыз.
3. “Үйлестiкпен” дүдəмал естiлетiн дыбыстар деп б – п – т – д –
ж – ш – з – с – ш – з – ш – н сияқты айтылуында ұқсастық, үйлестiк
бар дыбыстар жанындағы басқа дыбыстардың əсерiмен күңгейленiп
немесе өздерi қатар келiп, бiрiн-бiрi күңгейлеп не болмаса бiрiне-бiрi
үйлес болған соң бiрiнiң орнына бiрiн алмастырып айтуы мүмкiн
болатын орындарда қайсысы екенi ашық естiлмейдi. Сондай
орындарда күңгейленбейтiн айқын жерге келтiрiп айтып, сондағы
естiлуiнше жазу. Мəселен: “Қасекең сау күндегi əнге басты” дегенде
“басты” деген жiктеу жалғауында “т” естiле ме, “д” естiле ме? –
Дүдəмал, ашық емес. Қасындағы “с” дыбысының əсерiмен
күңгейленiп анық естiлмей тұр.
Күңгейлеп тұрған дыбыстар аулақ, басқа жерге қойып айтып
көру керек. Мəселен, “Қас екең сау күндегi əнге салды” десек, қай
дыбыс екенi анық естiледi. Сол сияқты септеу жалғаулары да көмескi
естiлiп, дүдəмəлдiк болады: Мəселен: бастың ба? – басдың ба? басты
ма? – басды ма? баста ма – басда ма? бастан ба? – басдан ба? Дүдəмал,
анық емес. Мұнда да əлгiдей жалғауларды əсер етiп тұрған дыбыстан
құтқару үшiн аяғында əсер етпейтiн дыбыс бар сөздерге жалғап қарау
керек. Мəселен, балдың, малдың, қардың, қаздың, балды, малды,
қазды, қарды, балда, малда, қарда, қазда, балдан, қардан, қаздан. Қай
дыбыс екенi мұнда анық естiлiп тұр. Бұлар үйлес дыбыстар, басқа
дыбыстардың əсерiмен күңгейленгенде болатын дүдəмəлiк.
Ендi үйлес дыбыстардың əсерiмен күңгейленгенде болатын
дүдəмəлiктi мысалмен көрсетелiк: “мылтық атты”. Мұнда да жiктеу
жалғауы не болатыны дүдəмəл болып тұр: - ты ма? – ды ма? Белгiсiз,
анық емес. “Қымыз ашшы”, “су кешше”, “киiм пiшше”, “құс ұшша”,

63

“құлын қашша” аяғына қосылып тұрған рай белгiсi дүдəмəл: ше ме?
ша ма? са ма? Бұлар үйлес дыбыстардың бiрiн-бiрi күңгейлеуiнiң бiр
түрi. Бұлардың анығына жету үшiн алдыңғы айтылған əдiс iстеледi.
Мəселен, “мылтық алды” десек, не жалғау екенi ашылады. “Қымызға
қанса”, “су сепсе”, “киiм кисе”, “құс қонса”, “құлын қуса” дегенде рай
белгiсiнiң қандай екенi анық ашылады. Үйлес дыбыстардың бiрiн-бiрi
күңгейлегенде болатын дүдəмəлдiктiң екiншi түрi бар. Олар мынау
сияқтылар: “құрған тешше”, “басқан iшше”, “төккен тұсса”, “тұздық
тұссыз”, “қазан ашшы”, “нан кешшi”, “көссiз көбелектей”, “iшшiлер
iзiне түстi”, “iшшiлер iсiн тоқтатты”, “башшылар баж басты”,
“башшылар алға түстi”.
Сөздiң бұл жалғауларында емес, негiзiне əсер ету, негiзiнен
күңгейлеу болғандықтан, сөздiң негiзiн айқын шығарып, айтқандағы
естiлуiнше жазу. Үйлес болғандықтан, бiрiнiң орнына бiрi айтылу
мүмкiндiктен болатын дүдəмəлдiк мынау сияқтылар: ҚорғамбайҚорғанбай, Арғымбай-Арғынбай, Тасқымбай-Тасқынбай, қоңғанқонған, жоңған-жонған, жаңған-жанған, көңген-көнген, өңген-өнген,
мiңген-мiнген, сеңген-сенген, күңге-күнге тағысын тағы сондай
сөздер. Бұлардың қайсысы дұрыс? Əрине, соңғылары дұрыс. Үйткенi
“қорғам”, “арғым”, “тасқым” деген сөзден шықпағаны, қорған, арғын,
тасқын, деген сөздерден шыққаны көрiнiп тұр. Онан кейiнгiлерiне
келсек, бұларда əсер етiп тұрған “ғ”, мен “г” дыбыстары. Олардың
əсерiнен құтылса болғаны, дүдəмəлдiк жоғалады. Мəселен: “қоныс”,
“қондық”, “жону”, “жондым”, “жанып”, “жанды”, “көнiп”, “көндi”,
“өнiс”, “өнiм”, “иiнiп”, “мiнiс”, “сенiп”, “сенiм”, “күнде”, “күндiк”
дегенде, дүдəмəлдiк жоғалып, “ң” емес, “н” екенi ап-анық көрiнiп тұр.
4.Қосымшалар дегенiмiз – жұрнақтар мен жалғаулар. Олар
бұрын да солай (бiрге) жазылатын.
5.Қосалқы сөздер (демеулер) бiлiмпаздар съезiне дейiн қосарлық
белгiмен жазылып жүрдi. Бiлiмпаздар съезi бөлек жазылсын дедi. Оқу
жағына қолайсыздық ететiн болған соң ендi қосарлықпен (-) жазылуы
қолайланып тұр. Қосарынан айтылатын қос сөз, қосар сөз – бұлар
бұрында қосарлық (-) белгiмен жазылатын. Бұлар туралы өзгерiс жоқ.
Мəселен: құрт-құмырсқа, бақа-шаян, аяқ-табақ, төсек-орын, балашаға, келiн-кепшек, қысылып,-қымтынып, құрап-сұрап, артыптартып, ырғап-жырғап тағысын тағы сондай сөздер бұрында осылай
қосарлық (-) белгiмен жазылатын.
Қосынды сөз бұрын “Тiл құралда” қос сөздiң бiрiне саналып,
жалқылаушы қос сөз деп атанып келiп едi. Былтырдан берi атын
ықшамдау үшiн, балаларға үйреткенде жеңiл болу үшiн қосынды деп
атайтын болды. Балалар үшiн шығарған “Тiл жұмсар” кiтапшаларда
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солай аталған. Бұлар бiр өңкей болса, қосыла жазылатын. Бiр өңкей
болмаса, араларынан қосарлық (-) белгiсi қойылып жазылатын.
Мəселен: қолғап, жүк-аяқ, төсек-ағаш, тұс-киiз, тұстартпа, келi-саб,
балтасап, қаламсап, қаламбас, қазоты, Ақ-төбе, Ақмола, Қызылжар,
Атбасар тағысын тағы сондай сөздер. Ендi бұлардың бəрi де
қосарлықпен (-) жазылады.
6.Жалғаулықтар бұрыннан бөлек жазалатын. Олардың жазылу
жағы солай қалады. Мұнда қосымша ескерту есебiнде айтылып
отырған бөлек жазылуынан басқасы жалғау ережесiнше деген сөз.
Олай айтылып отырғаны мынау: жалғаулықтардың кейбiреулерi
алдыңғы сөздiң аяғындағы дыбыстың əсерiнен жалғауларша айниды.
Мəселен, “менен”, “мен”, “бенен”, “бен” болып айтылғанда, бұлардың
арасында дүдəмəлдiк жоқ. “Бенен”, “бен” алдындағы дыбыстың
əсерiмен “пенен”, “пен” сияқты болып естiлгенде дүдəмəлдiк туады.
Сондай жерде анығын жалғаулардың дүдəмiлдiгiн ашатын жолмен
айыруымыз керек.
7.Үйiр айтылатын сөздер бұрыннан бөлек жазылатын. Мəселен:
бұл ат ала байтал, ақ нар, құла құнан, тоз шелек, жез құман, күмiс
жүзiк тағысын тағы сондай сөздер. Үйiр сөзден қосындыға айналған
сөздер туралы көрсетiлген белгiлi жол жоқ едi. Сондықтан бұларды
əркiм əр түрлi жазуы мүмкiн едi. Ендi бұларға да тəртiп жасау үшiн
ашық айтылып отыр. Үйiр сөздiң қосындыға айналғаны да
қосарлықпен жазылады дегенде төмендегi сөздердiң төмендегiше
жазылуы айтылып отыр: ақ-сақал, ала-бота, сасық-қурай, май-шағыр,
боз-жусан, боз-торғай, боз-бұға, қара-құс, көк-құтан, ақ-қу, ала-қарға,
қара-қарға, торы-ала қаз тағысын тағылары осылай қосарлық (-)
белгiмен жазылады.
Шырай күшейткiштерi деп таңдаулы шырайдың басына сөздiң
өзiнен алып күшейту үшiн қосатын буындар айтылып отыр.
Мəселен: қып-қызыл, сап-сары, үп-үлкен, ып-ықшам, ыпыңғайлы, бiп-биiк, сып-сида, шiп-шикi тағысын тағы сондайлар. Бұлар
бұрын да солай жазылатын, қосып жазу керек деушiлер болғаннан
мұндай сөз болып отыр.
8.Көсемше, көмекшi етiстiктер бұрын жазылатын. Онда өзгерiс
жоқ. Тек бiрге жазу керек деушiлер болғандықтан, айырықша сөз
болып отыр. Бұған қосымша түрде айтып ескертiп өтетiн нəрселер
мыналар:
1.Лепестен, лебiзден шыққан сөздер шыққан лепес пен лебiздегi
айтылған қалпынан айнымай жазылу. Лепестен шыққан сөздер деп
одағаймен бiрлесе айтылатын сөздердi айтамыз. Мəселен: “Ой, пəлi”,
“А, құдай!”, “А, пiрiм-ау!”, “А, пiрiм-ай”.
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Лебiзден шыққан сөздер деп “кет əрi”, “əпер бақан”, “көрiпкел”,
“ұр да жық”, “барса келмес”, “найзамды əпер”, “шаш ал десе бас алар”
деген сияқты сөздердi айтамыз.
2.Есiмшелi қосынды сөздер де қосынды сөздерше қосарлықпен
(-) жазылады. Мəселен: Қой-бағар, Тай-мiнер, Жылқы-айдар, Қойайдар, Тау-соғар, Көп-жасар, Ит-алмас (жалқы есiмдер), бiр-санар,
бiр-тартар, бу-тартар, ат-шабар, бес-атар, құс-қонбас, ит-кiрмес, желкесер (жалпы есмiдер).
3.Дүдəмəлдiгi ашылмастай орындарда сондай дүдəмəлдiк
ашылған орындағы тəжiрибе бағытымен жазу. Мəселен: “аспан ба?”,
“асбан ба?” – дүдəмəл екен, жоғарыдағы айтылған жолмен айқынға
шығарып алу болмайды екен. Сол сияқты сөздер өте көп болмағанмен,
қазақ тiлiнде ұшырайды: дұспан-дұсбан, оқпан-оқбан, кетпен-кетбен,
шекпен-шекбен тағысын тағылар.
Бұлардың “п” мен “б” дүдəмəл орындағы ашылуы ылғи “б”
жағына болғандықтан, “б”-мен жазу. Түбiн қарап тексергенде де,
солардың көбi “б” – мен жазылуға тиiс болып шығады. Мəселен:
“асбан”, “дұсбан”, “данышбан”, “кетбен” деген сөздер “асман”,
“дұшман”, “данышман”, “кетмен” деген сөздерден шыққан: “м”
дыбысы “б” дыбысымен алмасып отырады. “Қақбан”, “қақба”,
“қақбақ”, “өкбе”, “оқыбан” секiлдi сөздерде “қақбан”, “қақба”,
“қақбақ”, “өкбе”, “обқан” дегеннен дыбыстары алмасу мен “б”
дыбысты сөз екенi көрiнiп тұр.
4. “Ы” əрпi бiтеу буындарда да қалмай жазылу, “қарт-қарыт”,
“арт-арыт”, “жұрт-жұрыт”, “сырт-сырыт”, “құрт-құрыт” дегендегi
сызықша мен қосақтап қатарлап қойған сөздердiң айтылуы бiрдей
емес. Бiтеу буынға “ы” жазсақ, бұлар бiрдей жазылатын болады:
бiрдей жазылса, бiрдей естiледi деген болып шығады.
5. “Асыу”, “алыу”, “барыу”, “келiу” деген сөздердi “сұу”, “шұу”,
“тұу” деген сияқты етiп, аяғына ұу келтiрiп жазамыз деушiлер бар.
Тiптi жалғыз ғана “у” келтiрiп жазамыз деушiлер бар. Олардың бəрi де
жете тексермегендiктен айтылып отырған сөздер. “Алып” демей,
“алұп” деп, “асыб” демей, “асұп” деп, “барып” демей, “барұп” деп,
“келiб” демей, “келүб” деп жазатын болсақ, алұу, барұу, келүу деп
жазуға болады. Олай жазбай, алып, асып, барып, келiп деп жазатын
болсақ, “у”-дың алдын “ұ” (ү) жазудың орны жоқ. Мұндай “у” сөздiң
аяғына “б” есебiнде қосылып тұрған дыбыс немесе “алыс, берiс,
барыс, келiс” дегендерi сөздердiң iшiндегi “с” есебiнде қосылып
тұрған сөз. “Алыс” деген “алыу” деген, “барыс” деген “барыу” деген,
“келiс” деген “келiу” деген сөздердегi айырыс аяқ дыбыстарында ғана,
басқа жерiне айырым жоқ. Егер алұс, барұс, келүс деп жазсақ, онда
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алұу, барұу, келүу деп жазу дұрыс. Бiрақ “алұс”, “барұс”, “келүс” деп
айтпаймыз ғой. Егерде “ұ” (ү) мен “ы” (i) дүдəмəл естiлетiн болса, ол
дүдəмəлдiк “ы” жағына қарай шешiлiп отырады ғой. Мəселен: “тан”
деген, “таны” деген, “жан” деген “жаны”, “тас” деген сөздердi алып,
аяқтарына “п”, “с”, “у” қосып туынды сөз жасасақ, аяғы дауысты
дыбыс болса, осы дыбыстарды қосамыз да қоямыз. Аяғы басқа
дыбыстар болса, “ы” арқылы қосамыз: танып, таныс, таныу, жанып,
жаныс, жаныу, тасып, тасыс, тасыу. Осында “у” дыбыстың келiп
кiрерлiк орны бар ма? Қай жерден келiп кiрiспекшi?
6.р, л, у, и əрiптерiнiң алдында “ы” əрпi жазылу-жазылмауы
естiлуiнше: естiлсе жазылады, естiлмесе жазылмайды. Мəселен: лыпа
леп, лепес, лап қойды, лаулап жанды, лоқы, лықылдап, Ленiн, Лепсi
деген сөздердiң алдында келген “л” тап-таза “ы”-сыз естiлiп тұр. Оған
“ы” жазудың керегi жоқ. “Ылай, ылайық, ылаж, ылау, iлiм, iлiк, ылғи”
деген сөздерде “л” алдында “ы” анық естiлiп тұр. Егерде осы
айтылған сөздердiң өздерiн дауға салушылар болса, онда əркiмнiң
құлағы əр түрлi еститiн болғаны немесе əркiм солай естiледi деп ұғып
əдеттенiп қалғаны. Ондай дау болған орында өлең өлшеуiмен
ашылады. Онан басқа ашатын кiлтiн əзiрге ешкiм тапқан жоқ. Өлең
арқылы тексергенде “р”, “и” сөз басында тiптi келмейтiн көрiнедi “у”
жалғыз-ақ “уақыт” деген сөзде келетiн көрiнедi. Онда да қазақтың
“ұуақытты” қысқартып, кейде “ұуақ” деп айтатындығынан, қазақтың
“ұуақыт” деп айтатын жерiн баспадағыдылар немесе жазудағылар
“уақыт” дегенде айналдырғаннан болады. Қалайда жалпы ереже бұлар
турасында естiлсе, “ы” жазу естiлсе “ұ” жазу, естiлмесе жазбау.
Мəселен: ұру, ұрықсат, дұрыс, ырыс, ырым, ырғақ, ыржаң, iрi, iрiмшiк
деген сөздердiң басында “ұ”, “ы” бар екенiне дау болмас. Болса қалай
етемiз? - Əрине, өлеңмен болмаса басқа шара жоқ.
“И” дыбысы жалғыз-ақ “иə” деген сөзде келетiн көрiнедi. (Иəки
“иə” мен тұқымдас). Оның өзiнде оқығандар болмаса, жай қазақтар
“жə” деп айтатын көрiнедi.
“И” туралы жалпы ереже: естiлсе “ы” жазылады, естiлмесе
жазылмайды. Даулы болса, өлең арқылы ашылады. Осымен емле
ережелерi туралы əңгiме бiтедi. (“Еңбекшi қазақ”. 1929. 17 март
(наурыз).
Дайындаған О. Жұбаева
ҚРБ жəне ҒМ ҰҒА Хабарлары.
Тiл, əдебиетсериясы.-2000.- № 3.- 4 б.
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ЖЕР ЖАЛДАУ ЖАЙЫНАН
Басқармаға келген кейбiр хаттардан: қазақ жерi алынбасқа амал
таппағанымызға өкпелеушiлер бар көрiнедi. Жер жайынан айтарлық
сөздiң бiрсыпырасы болып едi. Сөзiмiзге түсiнiп, ақылымызды алатын
қазақ болып, сол айтқандарымызды iстесе, iргесi ауып, табаны
көтерiлiп, жерiнен айырылып, боспас едi деймiз. Айтқан сөзге
түсiнбесе я түсiнсе де айтқанды iстемесе, бiз айтып отырсақ, жұрт оны
iстемей, ұнатқанын iстеп отырса, оған етер не амал бар? Жұрт iстеп
отырған iсiн қисық я түзу деп айту ғана қолымыздан келедi,
iстеткiзбей, тоқтату қолымыздан келе ме?
Қазақ жерiнiң тұтқасының екi ұшы екi қолда: бiр ұшы қазақта,
екiншi ұшы орыста. Əдiс қылған жағы ауыстырып алып жатыр, бос
ұстаған жағы айрылып қалып жатыр. Жердi қолында қатты ұстау, бос
ұстау қазақтың өздерiнен. Оған бiз не iстермiз?
Қазақ жерi қазақтан кетпес едi, қазақ жерi қазақтан кетпесiне iс
қылсаңдар. Жерiн алдыруға болмаса, алдырмасқа iс қылған қазақ жоқ.
Əркiм өз жерiн ғана ойлайды, өз басының ғана қамын ойлап, өз
пайдасын ғана көздеп iс қылып, жұрт пайдасы мен зарарына тiптi
қарамайды. Жұрт жер кетпесе; менiң де жерiм кетпес, жұрт жерден
айрылса, мен де жерден айрыламын ғой деп еш ойламайды.
Сондықтан жұрт үстiндегi, көп ортасындағы жер ғой деп, сатып,
пайдаланып қалайын деп ойлайды. Мұжықты қазақ жерiне үйiр
қылып, қоңсы қондырған əуелде де осылай ойлағандық едi, осы күнде
де сол ой қалған жоқ.
Қазақ жерiне мұжықтарды шақырып кiргiзген, хүкiметтен
бұрын, қазақтардың өздерi емес пе едi? Қазақты бағып тұрған
хакiмдердiң көбi келген мұжықтарды орнықтырмай, көшiргендерi де
болған. Дала уалаятының генерал-губернаторы Колпаковский қазақ
жерi өздерiне де тар, мал жаюға жер жетпеген соң, қазақ орыстардан
һəм Тобол губерниясындағы орыс жерлерiн жалдап, мал жайып отыр
деп көрсеткен. Бiрақ қазақтардың өздерi келген мұжықтарға жерiн
берiп, құшағын жайып, қойнын ашып, қабыл алып отырған соң,
Колпаковскийдiң қазақ жерiн қорғап, қызғанғаны босқа қалған. 1882шi жылы Жалғызкөл деген жерге түскен қаланы... отырсың деп,
Колпаковский көшiрген, 1888-шi жылғы 17-шi мартта шыққан
генерал-губернатордың бұйрығында Семей облысында еш жерге
мұжықтар қала салушы болмасын деген.
Бұл бұйрықтардың бəрi де орнына келмей, құр қағаз бетiнде
қалды. Өйткенi мұжықтарға жер керек болды, жұрт қамын ойлайтын
қазақтың бас адамдарына жұрт пайдасынан гөрi өз пайдалары
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жақынырақ болды. Жұрт келер зарарға қарамай, өздерiнiң жер сатып,
байып алғанын артық көрдi. Бiр жағынан, хакiмдер қазақ жерiн қорып
бұйрық шығарып жатқанда, бiр жағынан, мұжықтар мен қазақтар
хакiмдерден жасырын жердi бiрi сатып, бiрi алып жатты. Мұжықтар
жиылып, қала болып көбейiп, көзге түсерлiк болған кезiнде ғана
хакiмдер бiлiп қалатын болды. Переселен законы шықпай тұрғанда
қазақ жерiнде мұжық қаласы жоқ па едi? Оны шақырып, қоңсы
қондырған қазақтардың өзi емес пе едi? Қазақтың көбi жер сатуды
кəсiп қылып алған жоқ па? Қазақтың ауыл ағасы болған, атқамiнер
пысықсынған адамдарының жер сатуды кəсiп қылмағаны бар ма екен?
Болса, ауылнайлардың жұртты сыртынан сатып iс қылатындарын
былай қойып, жай қазақтарды алғанда да жер сатпайтындары аз болса
керек. Жер сату қазаққа əдет болып кеттi. “Ауру қалса да, əдет
қалмайды” деген, сол жер сату əдетiн жер мол болса да, жер тар болса
да тастамайтын көрiнедi.
Қостанай уезiнде Кеңарал волосында Щербина нормасы
бойынша “излишке” (артық жер) жоқ едi. Артық жер болмаған соң,
жер жалдау болмасқа керек едi. Қазақтар, жерi артық болмаса да,
жалдаудан тоқталған жоқ. Щербина есебiнше, бiр мұжық
қондырарлық жер болмасқа тиiс, қазақ ол жерге екi поселка қондырып
отыр. Каменский һəм Белоярский поселкалар, Щербина есебi
бойынша, жер жоқ кезiнде келiп түскен. Оған орын тауып берiп
қондырып отырған переселен чиновниктерi емес, қазақтардың өзi.
Каменский поселка болған жерге 1891-шi жылы бiр үй орыс қазақтан
жер жалдап келiп отырған. 1891-жылы бiр үй келiп қосылған. 1897-шi
жылы бұрынғыларға екi үй келiп қосылған. 1899-шы жылы 24 үй
келген, 1900-шi жылы 179 үй келген. Белоярский поселка тұрған
жерге 1899-шi жылы 10 үй келiп, қазақтан жер жалдап орныққан,
1900-шi жылы 63 үй келiп қосылған. Осы күнде сол екi поселкада 700
шамалы үй бар, бұлардың бəрi де “излишке” жоқ кезiнде келiп
орнағандар. Переселен чиновниктерi бұларға жер кесiп берерде, қалай
берерiн бiлмей, қысылған. Мұжақтарға беруге норма бойынша
“излишке” жоқ. “Излишке” болмаса, қазақ жерiн алуға жол жоқ.
Орнығып қалған екi поселкадағы 700 үйдi көшiру ретiн тағы таба
алмайды. Ақырында жолдан тысқары жан басына 5 десятинадан жер
кесiп берген. Қазақтар өздерi қондырмаса, сол екi поселкаға берiлген
жерлер – даусыз қазақта қалатын жерлер.
Қостанай уезiнде Меңдiғара волосында норма бойынша
“излишке” жоқ едi. Оған да орыс займкаларын қазақтардың өздерi
түсiрдi, мысалы, Гребенкин займкасы оғайрилары. Оларға да жоғарғы
екi поселка сияқты жер берiлдi.
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Мiнеки, бiздiң қазақтың iсi! Құты переселен чиновниктерi:
артығы жоқ, қалай аламыз деп қысылып, қызаратын жерлерден
қазақтар ұялмай, қызармай, жер сатып отыр. Осыны iстеп отырып,
жерiмiз аз, мұжыққа берерлiк артық жер жоқ деп, ұялмай, қызармай,
дауласпақшы. Ол дауды кiм тыңдамақшы? Қазақтың ондай дауын
тыңдар едi, қазақ арыз ететiн мекемелер қазақтың жоғарыда айтылған
сырларын бiлмесе. Оны бiлмейдi деп айта алармыз ба, осы
хабарлардың бəрiн сол мекемелерден алып отырып?
Бұлардың бəрi өткен iс. Ендi оларды түзету болмайтын жұмыс.
Болары болып, бояуы сiңiп қалды. Бұларды қопарып жазып
отырғандағы мақсат: өткен iстiң қатесiн байқап, iлгерi iстерге
iстемесiн деген. Қазақ көшпелi нормамен болсын, отырықшы
нормамен болсын – қайсысымен жер алса да, бұрынғыдай кеңшiлiк
болмайды. Кең жердегi əдетiн тар жерге де iстеп, сатудан тыйылмаса,
қазақтың күнi қараң: жерден айрылады. Кең жердегi əдетiн тар жерге
iстегенiн жоғарғы екi поселка турасында айтып өттiк. Онан да сорақы
iстi тағы естiп отырмыз. Ақтөбе уезiнiң Борлы болысының 8-шi
аулының қазағы Бакеш Дүйсенбай баласының 15 десятинадан алған
жерден арендаға жер сатқанын төменде газетаға жазып отырмыз. Жер
сатып əдеттенген бiр Дүйсенбай баласы емес, неше мың Дүйсенбай
балалары бар шығар. Бəрi де əдетiн тастамай, нормамен өлшеп берген
жерге де iстей бастаса, қазақ жерден айрылмай, кiм айрылады?
Артығы жоқ тар жерге орнаған орыстарды көшiрмей, сол жерден жер
кесiп берген жайын жоғарыда сөйледiк қой. Өздерiң шақырып
қондырған орыстарға ортаңнан ойып, өлшеп алған жерлерiңнен жер
кесiп бересiң. Бiр жағынан, 15 десятина аз, онымен күн көре алмаймыз
деп, зарлап жатып, бiр жағынан 15 десятина көп деп, артығын сатып
жатса, 15 десятина көп екен деп, оны да кемiтер. Ол кемiткен жердi
қазақ тағы сатар. Солай болған соң, қазақ жерi қалай өзiнде қалар?
Қазақ жерi өзiнде қалуға жол тауып бермейсiңдер деп
өкпелейтiндер жұртты айтқанымызға көндiрiп отырып өкпелесе екен.
Бiз көрген – бiлгенiмiздi аяп қалмай, халыққа айтамыз, оған құлақ
салмай жұрт өз бiлiмiнше iстесе, оған бiз не iстермiз. Қазақ пен мұжық
бiрiгiп iс қылғанда, Колпаковский бұйрығы да далада қалған. Осы
күнгi қазақ жерiне келiп орналасып жатқан мұжықтарды хүкiмет
келтiрмеске бұйрық шығарса, бəрiн болмаса да, көбiн қазақтың өзi
шақырып қоныс берер едi. Өйткенi мұжықтарға жер керек. Қазақтарға
еңбексiз тегiн табылған мал керек. Екi жақтың керегi бiр жерден
табыған соң, қазаққа мұжық қоңсы қонбай тұрар ма?
Əркiм жалғыз өзiм демей, өзгелер жайын да ойлап, пейiлiн
кеңге салып iс етпесе, жұрт жұмысы түзелмейдi. Жұрт пайдасын
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аяғына басып, бетiмен жайылатындарын қайырып, үйiрге кiргiзiп
отырмаса, бiр қойдың қотыры мың қйоға жұққан сияқты, бiр адамның
кесiрi мың адамға тимекшi.
1913 ж.
Қазақ прозасы: Хрестоматия. – Алматы:
Ғылым, 2001. - 468-471 б.
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5 МЫҢ ДЕСЕТИНА ЖЕР
Россияда құрт ауруға қарсы қару ететiн жамиғат (общество) бар.
Құрт ауруларды дала қымызымен емдеу үшiн қазақ жерiнен
қымызхана ашпақшы болған. Қымызханаға керек 5 мың десетина
жердi үкiмет тарапынан сұрап алмақшы болған. Бұ алатын жерi
Бершөгiр станциясының қасындағы Ырғыз уезiнiң Шеңгел
болысының қарамағындағы қазақтар пайдасындағы жер. Өткен жаз
землемер шығып, жердi өлшеп, бороздасын тартып алуға əбден
даярлап қойса керек. Бұл бес мың десетина жерде 13 үйдiң қыстауы
бар, басқа қазақтардың жайлауы бар. Ол қазақтар жерiн алғанына
разы ма, жоқ па? Беймағлұм. Бұл жер мұжықтарға алынған сықылды
зорлықпен алынып жатқан шығар. Қазақтың жерiн басқалар талап
алып жатыр деп бiздiң де талау жолымен алғаныммыз лайықсыз.
Басқалардан қазақтың жерi жылдан-жылға тартылып жатқанда бiз де
бiр жағынан жырмалап жер аламыз дегенiмiз жарамайды деп
жамиғаттың кейбiр ағзалары қазақ жерiн алуды мақұл көрмеген. Бұл
мақұл көрмеген жағы Мəскеудегi жамиғаттың бас советiне қазақ
жерiн алу лайық еместiгiн бiлдiрген. Жердi алу-алмасы талас болған
соң қай жағының сөзi дұрыс екендiгiн ашу үшiн Мəскеудегi бас совет
тарапынан Орынборға бiр адам келген. Осы марттың алтысында
Орынбордағы ағзалардың жиылысы болады. Iшiнде Мəскеуден келген
адам да болды. Осы жер туралы сөз болатын болған соң мен де барып
едiм. 5 мың десетинаны алу-алмас турасында көп сөздер сөйлендi.
Бiреулерi бұл жердi алу керек, мұнан қазаққа пайда болмаса зарар жоқ
дедi. Бiреулерi: “алмасқа керек. Қазақтың iске асатын жақсы жерлерiн
мұжыққа берiп құртып жатыр, оның үстiне бiз сықылды жамиғаттар
келiп тағы алса, қазаққа не қалады?” дедi. Ақырында көптiң пiкiрi
жердi алуға айналды. Мəскеуден келген адам бұлардың сөзiн тыңдап
болып айтты: Сiздердiң пiкiрлерiңiздi естiп болдым. Майдың 13-iнде
бұл турасында айтылған пiкiрдi Мəскеу Советiнiң жиылысына
саламын. Мен жалғыз-ақ бiле алмай тұрғаным бұл жер турасында
қазақ пiкiрлерi. Жерi алынатын қазақтардың пiкiрiн бiлсем екен дедi.
Орынборда “Қазақ” газетасы бар екен, сол арқылы сұрап бiлуге
болмас па едi. Газета арқылы сұрау керектiгiн мен де қуаттап,
қазақтардан сұрап, олардың газетамызға жiберген пiкiрлерiн Мəскеу
советiне жеткiзу мiндетiн мойныма алдым.
13 майға шейiн бұл турасындағы пiкiрлер Мəскеу правлениесiне
даяр болып тұрарға керек. Сонда қаралып, əркiмнiң пiкiрi сыналып,
жердi алар, алмас мəселе бекiп тəмəм болады.
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Ендi бiздiң өтiнетiнiмiз: Сол Бершөгiр станциясының жанындағы алуға ыңғайлап қойған жерде 13 үйдiң қыстауы болса, қыстап
һəм жайлап отырған қазақтар сол жердi алуға разы ма, жоқ па, осыны
солар бiзге бiлдiрсе екен. Бiлдiргенде сенiмдi һəм қуатты болуы үшiн
13 үйдiң адамдары тегiс қол қойып я таңбаларын салып, ауылнай, би
яки болыс сықылды адамдардың бiрi мөрiн басып жiберсе екен. Жəне
де пiкiрлерiн жiберетiн адамдардың есiне салатындарымыз мынау:
Бұл қымызхана салынғанда қазаққа болатын пайдасы қанша, зарары
қанша екенiн салыстырып, өлшеп, жердi беру-бермес пiкiрдi соған
тiреп айтарға керек.
Пайдасы, зарары қанша екенiн мұнан байқауға болады. Қымызхана жүз ауруға шамаланып жасалады. Олай болғанда жүз аурулы
адам қымыз iшiп жатуы ықтимал.
Жүз ауруды бағатын доктор, фелдшерлерi болмақшы. Ол
қымызхана үйлерiн жуып, тазартып тұратын жұмыскерлер болмақшы.
Ауруларға һəм оларды бағатындарға қымыз керек. Ет керек. Олардың
бəрiн қазақтан алмақшы. Олай болғанда биесi барлар 5 мың десетина
жерге биесiн бағып, сүтiн сатпақшы. Қой-қозысы барлар қойын
сатпақшы. Малы жоқтар жұмыскер болып жалданып мал таппақшы.
Бұл кəсiп жағынан қазаққа боларлық пайдасы. Мұнан басқа пайдасы
болуға ықтимал: Жақын жердегi қазақтардың ауруларына; құрт
аурулы адамдарға жақын жерден дəрiгерлер табылып тұрмақшы.
Мұның бəрi пайдалы жағы.
Ендi зарарлы жағын алалық. Қазаққа мұнан зарар болады:
Егерде қыстауы бар қазақтардың қыстап отырған жерi жақсы, шаруаға
қолайлы болып, көшiргендегi алатын жерi бұрынғы жерiнен төмен
болса; Екiншi – бұған кететiн жайлаулық жерлер – суы тұщы, шөбi
мол жайлауға қымбат жер болса һəм оны жайлап жүрген елдердiң
мұнан басқа қолайлы жайлаулары болмаса; Үшiншi – ақша табуға
қызығып, құлындарын қатырып, биелерiн жұтатып қысты күнi қырып
алып жүрсе. Мұнан басқа қандай зарары болар қазақтың өздерi
шамалап бiлер. Бiз сыртан қараған боларлық зарарларын һəм
пайдасын айтамыз.
Жəне де айтатынымыз: Бұл жер басқа осындай нəрселерге
болмаса, мұжыққа алынбайтын жер. Қазақ разы болмаса, жоғарыда
айтылған, жамиғат халықты ренжiтiп зорлықпен жер алмайды. Бұл
жамиғаттың iшiнде сендердiң ырзалығыңды керек қылатын адамдар
көп.
“Қазақ” газетi. – Алматы: “Қазақ энцикл.”
Бас редакциясы, 1998. – 29-30 б.
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... Қазақ даласына азаттық идеясы тарай бастаған тұста жаңа
поэзияның бастаушысы, алғашқы ту ұстаушысы болып Ахмет
қашанда тарих бетiнде тұрады..
Қирабаев Серiк
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ –
КӨРНЕКТI ҚОҒАМ
ҚАЙРАТКЕРI, ҒАЛЫМ,
АҒАРТУШЫ
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – АСА IРI ҚОҒАМ ЖƏНЕ
МЕМЛЕКЕТ ҚАЙРАТКЕРI
Ахмет Байтұрсынұлы – халқымыздың ұлы перзенттерiнiң бiрi,
əмбебап ғалым, ақын, аудармашы, журналист, көсемсөз шеберi... Бiр
сөзбен айтқанда, “сегiз қырлы, бiр сырлы” адам. Ахмет Байтұрсынұлының сан қырлы қасиеттерiнiң бiрi оның қоғамдық-саяси жəне
мемлекеттiк қызметi болып табылады.
Осы күнге дейiн А. Байтұрсынұлының аса iрi қоғам жəне
мемлекет қайраткерi, айлалы саясаткер ретiндегi қызметi туралы
жеткiлiксiз айтылып, аз жазылып келедi. Оның басты себебi, Ахмет
Байтұрсынұлының ұлттық демократиялық Алаш қозғалысы көсемдерiнiң бiрi, Алаш партиясы мен Алаш автономиясын құрудың бастау
көзiнде тұрған айтулы тұлғалардың бiрегейi болғандығына ғана
байланысты емес едi. Қоғам жəне мемлекет қайраткерi ретiнде Ахмет
Байтұрсынұлы – бiраз бұлтарысы бар күрделi жолдан өткен адам.
Алаш қозғалысының жетекшiлерiнiң бiрi болған ол 1918-1919
жылдары Кеңес өкiметiне қарсы саяси күштермен одақтас болып,
Қазақстанда большевизмге қарсы күресумен шектелмей, бұл күрестiң
барысында күш салмағы қарсылыстар жағына ауа бастаған 1919
жылдың көктемiнде Алаш басшылығының келiсiмiмен Кеңес өкiметi
жағына шыққан; В. Лениннiң ұйғаруымен Ахмет Байтұрсынұлы 1919
жылы жазда құрылған Қазақ өлкесiн басқару жөнiндегi жоғары
кеңестiк ұйым – Қазақ революциялық комитетiне мүше болып
тағайындалып, 1920 жылы қазан айында құрылған Ресей құрамындағы
автономиялы Қазақ Кеңестiк Социалистiк Республикасының
(ҚАЗКСР) үкiмет мүшесi – Оқу-ағарту комиссары болып сайланған.
Басқа сөзбен айтқанда, Ахмет Байтұрсынұлы – Алаш қозғалысы
аясындағы қоғам қайраткерi ғана емес, кеңестiк Қазақстанның
алғашқы жылдарында жоғары лауазымды мемлекеттiк қызметтер
атқарған адам. Ахмет Байтұрсынұлы өткен осындай күрделi жол оның
қайраткерлiк сан қырлы жəне саясаткерлiк қызметiн зерттеушiлер
үшiн айтарлықтай қиыншылықтар тудырды. Солай болғанына
қарамастан, Ахмет Байтұрсынұлы мемлекеттiк жүйелердiң қайсысында жұмыс жасамасын (алаштық жүйе ме, əлде кеңестiк жүйе ме –
бəрiбiр), ол бiрiншi кезекте өзiне басты нысана етiп жалпыұлттық,
бүкiлхалықтық мəселелердi таңдап алды да, оларды туған елiнiң
мүдделерiне сай шешу үшiн еңбектендi.
Ахмет Байтұрсынұлы азамат болып қалыптасқан кезең Қазақстанның Ресей империясының отарына түгелдей айналып болған
уақытқа тұспа-тұс келдi. Осыған орай патша үкiметiнiң əкiмшiлiктерi

76

тарапынан халықты əлеуметтiк-саяси тұрғыдан езу, оның жекелеген
намысқой өкiлдерiн жəбiрлеу мен қорлау жаппай орын алды. Мұны
Байтұрсыновтар əулетi де бастан кешiрдi. ХIХ ғасырдың сексенiншi
жылдарында Торғай уезiнiң бастығы Яковлев Ахметтiң əкесi
Байтұрсынды өз ауылында жəбiрлеп, қорлағаны үшiн Байтұрсын оны
соққыға жыққан. Сол үшiн ол ұзақ мерзiмге Сiбiрге жер аударылған.
Бала Ахмет осындай озбырлықтың талайын көрiп, тез есейген.
Азамат болып есейiп, Қарқаралы қаласында екi класты
училищенiң меңгерушiсi қызметiн атқарып жүрген Ахметтiң өзi де
полиция тыңшыларының жаласымен 1909 жылы Семей абақтысына
жабылып, 8-9 айдай түрменiң дəм-тұзын татқан. Осындай оқиғалар
тiзбегi жiгiт Ахметтiң қоғамдық-саяси күреске ертерек араласуына
түрткi болған.
Ал патша үкiметi болса, уақыт өткен сайын кең көлемдi отарлау
саясатын жүргiзудi күшейте түстi. Ол қазақ халқы мекендеген жердi
мемлекет меншiгi деп жариялап, сулы да нулы аймақтарды
Қазақстанға қоныс аудару қорына, казак (казачество) əскерлерiн
орналастыру қажеттерiне, патша əулетiнiң жеке меншiгiне жəне басқа
мақсаттарға пайдалану үшiн күштеп тартып алып отырды. Қазақ
халқы отарлық езгiнi əлеуметтiк-экономикалық салада ғана емес,
рухани салада да (тiл, дiн, дiл мəселелерiнде) бiрдей көтердi.
Сондықтан да қазақ өлкесiндегi əлеуметтiк-экономикалық жəне
саяси хал-ахуал ең алдымен аграрлық жəне ұлттық мəселелердiң
шиеленiсуiмен ерекшеленедi.
Осындай жағдайда ХХ ғасыр басында өрiстей бастаған қазақ
қауымына тəн қоғамдық-саяси қозғалыс өз алдына əуел баста жалпы
ұлттық-демократиялық мақсат-мəндеттердi қойды. Бұл iстiң басықасында екi ғасыр тоғысында қалыптасқан қазақ зиялылары болды.
Олардың Əлихан Бөкейханов басқарған көпшiлiгi қазақ халқының
жалпы ұлттық мүдделерiн бiлдiретiн қоғамдық саяси ұйымдар құрып,
солар арқылы өлкедегi буржуазиялық-демократиялық сипаттағы
қоғамдық қозғалысты басқаруға талпынды. Солардың қатарында
Ахмет Байтұрсынұлы да болды.
Ұлттық мəнi бар саяси-əлеуметтiк жəне мəдени мəселелердi
көтерiп, шешуде мерзiмдi баспасөздiң атқарар қызметiнiң маңыздылығын Ахмет Байтұрсынұлы жақсы түсiндi. Сондықтан да ол шын
мəнiндегi жалпыұлттық газет шығару iсiне көп күш жұмсады. Əлихан
Бөкейхановтың бағыт беруiмен, Ахмет Байтұрсынұлының басшылығымен, Мiржақып Дулатовтың қосшылығымен, озық ойлы, халық
қамын ойлаған жекелеген дəулеттi адамдардың демеушiлiгiмен 1913
жылдан бастап Орынборда жалпыұлттық биресмилiк “Қазақ” газетi
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шыға бастады. Оның бiрiншi санында жарияланған оқырмандарға
арналған мақаласында Ахмет Байтұрсынұлы газеттi “халықтың көзi,
құлағы һəм тiлi” деп анықтай келiп, “жұртым деп халықтың арын
арлап, зарын зарлап, халықтың сөзiн сөйлеп, пайдасын қорғап, зарына
қарсы тұрып, қарғаға көзiн шоқытпасқа тырысады”, - деген
тұжырымы арқылы газеттiң қоғамда алатын орнын, саяси маңызын
барынша айқындап бердi. Ахаң редакторлық еткен “Қазақ” газетiнiң
төңiрегiне топтасқан бiлiмпаз азаматтар оның беттерiнде жарияланған
жер, ұлт мəселесi, оқу-ағарту iсi, мемлекеттiк құрылыс сияқты
маңызды мəселелер жөнiндегi мақалалары арқылы, кейде ашық
айтылған пiкiрлерi арқылы патша үкiметiнiң отарлық саясатын сынап,
оған демократиялық мазмұндағы талаптар қоюмен қатар халықтың
саяси санасын тəрбиелейдi. Мiржақыптың “Оян, қазағындағы”,
Ахметтiң “Масасындағы” ұлттық намысты қайрау, халық санасын
ояту идеялары “Қазақтың” беттерiнде нақтыландыра, өткiрлендiрiле
түстi. Осы арқылы олар халық арасында отарлық езгiге қарсы саяси
хал-ахуалды қалыптастырды.
Газет 1917 жылы шiлде айында дүниеге келген ұлттықдемократиялық партияны дайындауда сан қырлы, салиқалы жұмыстар
атқарды. Партия Россияда 1917 жылы ақпан революциясы жеңiске
жеткеннен кейiнгi елде орын алған мүмкiндiктер жағдайында, 1917
жылғы 12-26 шiлдеде Орынбор қаласында өткен Бүкiлқазақтық
бiрiншi съезде құрылды. Бұл партияға “Алаш” деген ат бередi. Съездi
шақыру мен оны өткiзуде Ахмет Байтұрсынұлы үлкен белсендiлiк
көрсеттi. Ол съездiң хатшылар тобын (құрамында М. Дулатов,
Ə. Көтiбаров, А. Сейiтов бар) басқарып, оның маңызды құжаттарын
жасауға жетекшiлiк еттi. Съезд өткеннен кейiнгi екi-үш ай бойы оның
шешiмдерiне сəйкес Ахмет Байтұрсынұлы “Алаш” партиясы
бағдарламасының жобасын жасау iсiне қатысты. Социалистiк
идеялары, оның iшiнде большевизм мен оның ту етiп ұстаған Кеңес
өкiметiнiң саясатын қабылдамаған “Алаш” қайраткерi дайындаған бұл
саяси құжат 10 баптан тұрды да, онда “Алаш” партиясының мемлекеттiк құрылыс, жергiлiктi бостандық, жер, дiн, сот, оқу-бiлiм
мəселелерi жөнiндегi мақсат-мiндеттерi тұжырымдалды. Олардың
басым көпшiлiгi жаңадан орнап жатқан Кеңес өкiметiнiң айтылмыш
мəселелерiндегi үрдiстерiне қайшы келетiн едi. Бұл жағдайды Ахмет
Байтұрсынұлы кейiнiрек, 1919 жылы тамыз айында жариялаған
“Қазақтар жəне революция” деген мақаласында былай негiздедi:
“Қазақтарға Февраль революциясы қаншалықты түсiнiктi болса,
Октябрь социалистiк революциясы соншалықты түсiнiксiз көрiндi...
Екiншiсiнiң түсiнiксiз болуын оп-оңай ұғындыруға болады: қазақтарда
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капитализм де, таптық жiктелу де жоқ, тiптi жеке меншiктiң өзiн басқа
халықтардағыдай айдар тағып ажырату қиын;... Қазақтардың күн
көрiс жағдайына... байланысты... оларға əзiрше социалистiк қоғамға
деген мұқтаждық қажет болмай отыр”.
Ахмет Байтұрсынұлы 1917 жылы 5-17 желтоқсанда Орынбор
қаласында өткен Бүкiлқазақтық екiншi съезд жұмысына да белсендi
түрде ат салысты. Съезд күн тəртiбi Алаш партиясы программасы
жобасының талаптарынан жəне орталықта социалистiк революцияның
жеңiске жетуiне байланысты орын алған қоғамдық саяси өзгерiстерден туындады. Съезд талқылап, шешiм қабылдаған 10 мəселенiң
iшiндегi ең маңыздылары бүкiл қазақ жерлерiн бiрiктiретiн Алаш
автономиясын (қазақ мемлекеттiгiн) құру, оны басқаратын үкiмет –
Алашорданы сайлау жəне “халықтық милиция” аталған Алаш
автономиясының қарулы күштерiн жасақтау жөнiндегi қабылдаған
шешiмдер болды.
Алаш автономиясы мен Алашорда үкiметiнiң құрылуын Қазан
төңкерiсi мен большевиктiк билiк əкелген анархияға қарсы тосқауыл
ретiнде түсiнген А. Байтұрсынұлы большевиктiк үстемдiктiң Қазақстандағы алғашқы қадамдарына мынадай баға бердi: “Россияның
орталық аудандарында большевиктiк қозғалыстың қалай өткендiгi
қазақтарға белгiсiз, шет аймақтарда ол барлық жерде зорлау, қиянат
жасау жəне ерекше диктаторлық өкiмет билiгiмен қатар жүргiзiледi...
Егер бұрын патша чиновниктерi аталған адамдар тобы қазақтарды
ешбiр шектеусiз езiп-жаншыған болса, ендi мұндай əрекеттердi ...
большевиктер-коммунистердiң тобы жүргiзiп отыр”.
Сондықтан да Алашорда Кеңес өкiметiн мойындамай, 1918
жылғы жазда басталған азамат соғысы жағдайында оған қарсы ашық
күреске шыққан күштермен одақтасты.
1919 жылдың басынан Қазақстандағы жауласушы күштердiң
арасалмағы Кеңес өкiметi мен Қызыл Армия жағына ауысуы
Алашорданың жағдайын қиындатып жiбердi. Сондықтан 1919 жылғы
көктемде Алашорда, бiр жағынан, Колчак үкiметiмен байланысты
түгелдей үзбей отырып, екiншi жағынан, Кеңес өкiметiмен
келiссөздер жүргiзуге мəжбүр болды. Бұл ретте Алаш басшылығы
атынан емес, оның торғайлық тобының атынан жүргiзiлген жөн деп
шешедi. Сндықтан да Ахмет Байтұрсынұлы алдымен Қазақстанның
Далалық өлкесiндегi Кеңес үкiметiнiң комиссары Əлiби Жангелдинмен байланыс орнатып, одан кейiн Москваға барып, Ресей Федерациясының ұлт iстерi жөнiндегi халық комиссары (министрi) И Сталинмен
келiссөздер жүргiзедi.
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1919 жылы сəуiр айында Торғай қаласында азамат соғысы
жағдайында, қоғамның бiр-бiрiне қарсы екiге бөлiнуiнiң нəтижесiнде
Аманкелдi Имановтың опат болуы Алашорданың торғайлық тобының
Кеңес өкiметiмен ымыраға келiп жақындасуын күрделендiрiп жiбердi.
Саяси хал-ахуалдың дамуындағы осындай өзгерiстер келiссөз жүргiзу
үшiн Москваға барған А. Байтұрсынұлының жағдайын айтарлықтай
қиындатты. Осыған қарамастан А. Байтұрсынұлы большевиктердiң
Алашордамен байланысқа барып, қазақ халқының тағдыры жөнiнде
келiссөздер жүргiзу қажеттiгiн дəлелдеуге көп күш жұмсады. А.
Байтұрсынұлының табандылығы аяқсыз қалған жоқ. Кеңес үкiметi
қазақ халқының Ресей Федерациясы құрамындағы автономиялық
мемлекеттiгiн ұйымдастыру iсiн басқаратын орган құру туралы
шешiмге келдi. 1919 жылы шiлденiң 10-ы күнi В.И. Ленин “Қырғыз
(қазақ авт.) өлкесiн басқаратын революциялық комитет жөнiндегi
уақытша ережеге” қол қойды. Қазревкомның мүшелiгiне алғашында
А. Байтұрсынұлы, С. Меңдешев, С. Пестковский (төраға) енгiзiлiп,
кейiн əр кезде оның құрамында Б. Қаратаев, М. Тұнғаншин,
Б. Қаралдин, Т. Седельников, Т. Əлiбеков т.б. болды.
Қазревком төрағасының орынбасары жəне оның iшкi iстер
бөлiмiнiң меңгерушiсi болып сайланған А. Байтұрсынұлы көп
кешiкпей “Жизнь национальностей” газетiнде жарияланған мақаласында (Москва) басқа мəселелермен қатар Алаш партиясы мен
Алашорда үкiметi жетекшiлерiнiң саяси көзқарас ерекшелiктерiн (ең
алдымен өзiнiң) түсiндiретiн тұжырымдар жасады. “Мен – осы
жолдарды жазушы, - дедi өз мақаласында А. Байтұрсынұлы, - патша
үкiметi кезiнде қазақтың ұлттық саясатын жүргiзудi басқарған жəне
патша үкiметiне қарсы күрескен қазақ интеллигенттерiнiң өкiлiмiн...
Алашордашылардың торғайлық тобының делегаты ретiнде Орталық
Советтiк Россияға келiссөз жүргiзуге келген мен... Колчак билiгiнен
Совет өкiметiн артығырақ көруiмiз қате еместiгiн өз жолдастарыма
айтып, оларды тыныштандырғым келедi”.
Ахмет Байтұрсынұлының Кеңес өкiметi жағына шығуын жəне
оның Қазревкомның мүшелiгiне тағайындалуын большевиктер
айтарлықтай саяси науқанға айналдырып жiбердi. Көп кешiкпей (1920
жылғы сəуiрде) ол Кеңес мемлекетiнiң сол кездегi белгiлi əскери жəне
саяси қызметкерi М. Фрунзенiң ұсынысымен Ресей коммунистiк
(большевиктер) партиясының мүшелiгiне қабылданды. Осыған орай
Орынборда шығып тұрған, большевиктiк “Известия Киргизского
(Казахского – авт.) края” атты газеттiң сол жылғы сəуiрдiң 15 күнгi
санында арнайы мақала жарияланып, онда Ахмет Байтұрсынұлы
сияқты аса iрi “қайраткер жəне əдебиетшiнiң ...бейбiт ұлттық
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либерализмнен Қазан революциясын жəне Совет өкiметiн тануға дейiн
кезеңдерден өтiп ... халықаралық коммунизмге келуiн ... партияның iрi
жеңiсi жəне оның қазақтар арасындағы ықпалының өсуiнiң жақсы
көрiнiсi” деп бағалады. Ал Ахмет Байтұрсынұлы болса коммунистiк
партияға бiр жылдай ғана мүше болған болатын.
ҚР Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнде сақталған Ахмет Байтұрсынұлының 1929 жылы маусымның 2-күнi ОГПУ тергеушiсiне берген
жауабында осы жөнiнде былай делiнген: “Мен, - дейдi ол, - партиядан
1921 жылғы тазалау барысында енжарлығым (пассивность) үшiн
шығып қалдым. Менiң енжарлығым ғылыми жұмысқа тереңдей
берiлгендiктен жəне жалпы алғанда саясатқа аз көңiл аударғандығымнан көрiнедi”.
А. Байтұрсынұлы дəл сол кезде кеңестiк саясатты жүргiзуге, өзi
айтқандай, “аз көңiл аударғаны” рас болар. Алайда ол Кеңес өкiметi
құрған Қазақ өлкесiн басқаратын ревком төрағасының орынбасары,
əрi оның жетекшi iшкi iстер бөлiмнiң басшысы ретiнде Алаш
партиясының кейбiр бағдарламалық мақсаттарын мүмкiндiгiнше
Кеңес өкiметiнiң атынан жүзеге асыруға жəне Алашорданың жетекшi
қайраткерлерiн Кеңес өкiметi тарапынан төнiп тұрған аса ауыр
қатерден сақтап қалуға көп күш жұмсады. Бұл аса парасатты
қоғамдық қайраткерге жəне ақылды да айлалы саясаткерге тəн қасиет
едi.
Сол кездегi Ахмет Байтұрсынұлы осы бағыттарда атқарған сансалалы қызметтерiнiң ең маңыздылары: оның, бiрiншiден, ғасырлар
бойы қалыптасқан қазақ халқының этникалық территориясының
тұтастығы негiзiнде кеңестiк формада болса да қазақ мемлекеттiгiн
қалпына келтiру үшiн жүргiзген айқасы, екiншiден, Алаш
қозғалысының басшылары мен қатардағы мүшелерiне Кеңес өкiметi
тарапынан кешiрiм (амнистия) жасату үшiн жүргiзген күресi болды.
Қазревкомның 1919 жылы 41, ал 1920 жылы 50 мəжiлiсi өттi.
Қазiр зерттеушiлерге осы екi жылда өткен 91 мəжiлiстiң 89-ның
хаттамалары (протоколдары) белгiлi, тек қана оның екеуi ғана осы
кезге дейiн табылған жоқ. Қолда бар Қазревком мəжiлiстерiнiң
құжаттарына жүгiнсек, Ахмет Байтұрсынұлының сол мəжiлiстерiнiң
басым көпшiлiгiнде баяндамалар жасағанына, жарыссөздерге
қатынасқанына, ұсыныстар енгiзгендiгiне, қабылдайтын шешiмдердiң
жобасын дайындағанына, ал жекелеген мəжiлiстерге төрағалық
жасағандығына көзiмiз жетедi. Бұл ретте баса айтатынымыз: Ахмет
Байтұрсынұлы Қазревкомның мəжiлiстерiнде көбiнесе Ресей
құрамында құрылуға тиiстi Қазақ автономиялы Кеңестiк Республиканың шекараларын анықтауға, оның əкiмшiлiк-территориялық
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құрылымын қалыптастыруға, оқу-ағарту жəне мерзiмдi баспасөз
жүйесiн реттеуге, ұлттық-демократиялық интеллигенция тағдырын
шешуге арналған мəселелердi талқылау iсiнде үлкен белсендiлiк
көрсетiп, оларға байланысты ұлттық мақсат-мүдделерге сай келетiн
қарарлар мен заңдық мəнi бар құжаттар қабылдауына ат салысты.
Бұл ретте оның сол кезде орталығы Омбы қаласында болған
Сiбiр ревкомының құрамындағы Ақмола мен Семей облыстарын,
Челябi губерниясына қараған Қостанай уезiн, Түркiстан АССР-нiң
құрамында болған Сырдария мен Жетiсу облыстарын құрылуға тиiстi
Қазақ Республикасына қосу үшiн жүргiзген қажырлы да табынды
күресiн айтсақ та жеткiлiктi.
1919 жылғы жаз бен күзде Ахмет Байтұрсынұлының инициативасымен Қазревкомның мəжiлiстерiнде Алашорданың Кеңес өкiметi
жағына шықпаған басқа топтарымен, ең алдымен оның Батыс
бөлiмiмен байланыс жасау жəне оларға белгiлi шарттармен кешiрiм
(амнистия) жасау мəселелерi сан рет көтерiлдi. Осы мəселелердегi
А. Байтұрсынұлының табандылығы көп кешiкпей өз нəтижесiн бердi.
1919 жылы қарашаның 4-iнде Түркiстан майданының Революциялық
соғыс кеңесi “Совет өкiметiне қарсы тiкелей жəне жанама түрде күрес
жүргiзiп келген барлық қазақтарға” толық кешiрiм жасау туралы
қаулы қабылдады.
Ахмет Байтұрсынұлы Қазревком төрағасының орынбасары, əрi
оның iшкi iстер бөлiмiнiң меңгерушiсi ретiнде 1920 жылғы 4-12 қазан
күндерi Орынбор қаласында өткен кеңестердiң Бүкiлқазақстандық
құрылтай съезiн шақыру жəне оның басты саяси құжаты “Қазақ АССР
еңбекшiлерi праволарының декларациясын” дайындауға үлкен үлес
қосты. Бұл съезде Ресей Федерациясының құрамындағы Қазақ
Кеңестiк Социалистiк Автономиялық Республикасы құрылғаны
белгiлi. А. Байтұрсынұлы осы Республиканың үкiметi – Халық
комиссарлар Кеңесiнiң құрамына өтiп, оқу-ағарту комиссары
(министрi) болып сайланды, ол 1922 жылдан оқу-ағарту комиссариаты
жанындағы ғылыми орталықты басқарды. Сонымен қатар ол
Бүкiлроссиялық Орталық Атқару комитетi мен Қазақ Республикасы
Орталық Атқару комитетiне мүше болды.
Аталмыш “Декларацияда” А. Байтұрсынұлының тiкелей
араласуымен халық ағарту, денсаулық сақтау жəне халықты
əлеуметтiк қамсыздандыру мəселелерiне үлкен мəн берiлдi, қазақ
еңбекшiлерiнiң тегiн бiлiм алу құқығы заң жүзiнде бекiтiлдi.
Республиканың оқу-ағарту комиссары Ахмет Байтұрсынұлы
жер-жерлерде осы комиссариаттың губерниялық, уездiк, болыстық
бөлiмдерiн ұйымдастырды. Жаңа мектептер жүйесiн қалыптастырып,
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олар үшiн оқулықтар шығару iсiмен тiкелей араласуымен қатар,
А. Байтұрсынұлы басқарған комиссариат мектеп жасынан асып кеткен
ересектердiң сауатын ашу мəселесiне ерекше көңiл аударды. Сонымен
бiрге Республика тұрғындарына эстетикалық тəрбие беру iсiне
жетекшiлiк жасау үшiн Халық ағарту комиссариаты жанынан өнер
бөлiмi ашылды. “Декларацияға” Ахаңның мақсаткерлiк пен табандылық көрсетуi нəтижесiнде мектептер мен баспа оқу орындары ғана
емес, республиканң барлық мемлекеттiк мекемелерiне өзiнiң ана тiлiн
пайдалану құқығы берiлдi.
Оқу-ағарту комиссары болып тұрған кезiнде А. Байтұрсынұлы
мемлекеттiк аппаратты, оның басқару жүйесiн жергiлiктендiру
(коренизация) мəселесiн ойластырып, осыған байланысты үкiметке
енгiзер үсыныстарын дайындады. Ахаңның пайымдауынша, Кеңес
өкiметiнiң аппаратын жоғарыдан төменге дейiн жергiлiктендiрудiң
мəнi – оның жұмысын қазақ тiлiне аудару, билiк пен басқару
орындарының үлкендi-кiшiлi чиновниктерiнiң қызмет етуi мiндеттi
түрде қазақ тiлiн меңгеруiне тiкелей байланысты болуға тиiс едi. Бұл
саладағы жұмыстар Ақаң мемлекеттiк қызметтен тайдырылғаннан
кейiн бiрер жыл кейiн басталды да, көп кешiкпей аяқсыз қалды...
Азамат соғысы Кеңестердiң жеңiсiмен аяқталып, Кеңестiк
негiздегi Қазақ Автономиялы Республикасы құрылып, Алаш қозғалысы тарих сахнасынан күштеп кетiрiлген жағдайда оның басында
болған ұлттық-демократиялық зиялы қауым кеңес өкiметiмен
коммунистiк идеологияға қарсы күрестi рухани салаға ауыстырып,
оның (күрестiң) “бейбiт” жолдарын таңдады. Күрестiң бұл жолын
Ақаң олардың көбiнен бұрын 1919 жылдың көктемiнде таңдап алған
едi...
20-шы жылдардың басында елде қалыптасқан жаңа саяси
жағдайда Кеңес мемлекетiн мекендеген түркi тiлдес, мұсылман дiндес
халықтардың ұлттық-демократиялық интеллигенция көсемдерi
(Қазақстанда - Əлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Башқортстанда – Заки Валиди Тоған, Татарстанда – Мирсаид Сұлтанғалиев
т.б.) халықты күннен-күнге күшейiп келе жатқан билеушi режимге
қарсы қарулы күреске шақыру қажетсiз, тiптi зиянды деп санады.
Сондықтан да Кеңес өкiметiнiң бiлiмдi, оқыған ұлттық кадрларға аса
зəру екендiгiн ескере отырып, олар өз өкiлдерiн мемлекеттiк басқару
жүйеге енгiзу жəне сол арқылы халыққа идеялық ықпал жасау, ұлттық
мүдделердi қорғау құралдары ретiнде оқу-ағарту, мерзiмдi баспасөз,
ғылыми орталықтар, əр түрлi салалардағы баспа орындарын кеңiнен
пайдаланудың ауқымды шараларын 20-шы жылдардың алғашқы 8
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жылында (өздерi жаппай саяси қуғын-сүргiнге ұшырай бастағанға
дейiн) жүзеге асырды.
Ахмет Байтұрсынұлы “Ғылыми жəне практикалық бiлiмiнiң
жиынтығын бойына сiңiрген халық қана айбарлы да бай болады” деп
санады (ҚР Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң архивi).
20-шы жылдардың басында (1920-1923) А. Байтұрсынұлы,
жоғарыда айтылғандай, Қазақстанның оқу-ағарту комиссары, Мұхтар
Əуезов Қазақ Автономиялы Республикасының Орталық Атқару
комитетiнiң саяси хатшысы, жекелеген мемлекеттiк басқару
жүйелерiнде жауапты қызметтер атқарды. Осындай адамдардың
ықпалымен Алаш қозғалысының мүшелерi баспасөз, оқу-ағарту,
ғылым, өнер жүйелерiнде басшылық етiп, айтарлықтай лауазым
иелерi болды. Сонымен қатар олар ғылым, əдебиет, өнер салаларында
шығармашылық жұмыспен шұғылданды.
Əлихан Бөкейхановтың Қазақстанда тұрып, қызмет атқаруына
мүмкiндiк болмай, Москваға ауып кеткен жағдайында Қазақстандағы
күннен-күнге бел алып келе жатқан əкiмшiл-əмiршiл мемлекеттiк
билiкке қарсы рухани күрес көсемiнiң ролiн Ахмет Байтұрсынұлы
атқарды. Осының нəтижесiнде 1921-1928 жылдар аралығында А.
Байтұрсынұлының “Əдебиет танытқыш”, “23 жоқтау” (құрастырушы),
Телжан Шонановтың “Қазақ жер мəселесi тарихы”, Қошке
Кемеңгеровтың “Қазақ халқының тарихы”, Қ. Сəтбаев құрастырып,
өзiнiң алғы сөзiмен шығарған “Ер Едiгенiң” нұсқасы, М. Əуезовтiң
“Əдебиет тарихы”, “Қилы заманы” мен “Қараш-қарашы”, Х.
Досмұхаметовтың “Аламаны” мен “Исатай-Махамбетi”, Мұхаметжан
Тынышбаевтың тарихи зерттеулерi т.б. жарық көрiп, халық игiлiгiне
айналды. Бұл еңбектердiң басым көпшiлiгi 20-шы жылдардың
ортасынан бастап елде тоталитарлық жүйенiң күшеюiне орай ресми
саясатта жəне əлеуметтiк (коммунистiк) тапсырыспен жазылған
зерттеу-сымақтарда қазақтардың арғы – бергi тарихы мен
мəдениетiнiң өзектi мəселелерi, ең алдымен Қазақстанның Россияға
қосылу тарихы, ұлт-азаттық қозғалыстар мəселесi, жер-су мен ұлттық
мəдениет тарихы өрескел бұрмалауына қарсы бағытталған рухани
күрестiң жарқын көрiнiсi болды.
Егер 1917-1920 жылдар аралығында Əлихан Бөкейханов, Ахмет
Байтұрсынұлы, Мұстафа Шоқай жəне олардың сенiмдi серiктерi Кеңес
өкiметiне сөзбен де, қарумен де қарсы шықса, 20-шы жылдары
ұлттық-демократиялық қазақ зиялылары Ахмет Байтұрсынұлы
бастаған серкелер тоталитарлық жүйеге қарсы рухани майданда
бетпе-бет келдi.
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Ендi сталиндiк əкiмшiл-əмiршiл жүйе көш басында Ахмет
Байтұрсынұлы бар бұрынғы алаш қозғалысының жетекшiлерiн,
белсендi мүшелерi мен жақтастарын “Кеңес өкiметiне жау”,
“буржуазияшыл ұлтшылдар”, “террорлық əрекеттердi дайындаушылар” деген айыптар тағып, 1926 жылдан бастап түрмеге жапты,
1930 жəне 1932 жылғы екi сот процесiнiң үкiмiмен олар ұзақ
мерзiмдерге концлагерьге айдалды, басқа өлкелерге жер аударылды.
Одан елге оралғандар 1937-1938 жылдардағы “үлкен террордың”
құрбандары болды. Ахмет Байтұрсынұлы да алғашында ОГПУ, кейiн
НКВД жендеттерiнiң құрығына iлiгiп, 1929 жылы тұтқындалып, 1930
жылы он жыл мерзiмге концлагерьге кесiлiп, ол жаза Солтүстiк өлкеге
(Архангельск болысына) жер аударылуымен алмастырылды. Одан
1934 жылы қазан айында елге оралған Ахаң үш жыл өткен соң, 1937
жылғы сегiзiншi қазан күнi қайта ұсталды да, “халық жауы” деген
жалған жазамен ату жазасына кесiлдi.
Халқымыздың ұлы перзентi, гуманитарлық жəне қоғамдық
ғылымдардың əмбебап бiлгiрi, əдебиет теоретигi, аса iрi түрколог
ғалым, ақын, аудармашы, Алаш қозғалысы көсемдерiнiң бiрi, белгiлi
қоғам қайраткерi Ахмет Байтұрсынұлының өмiр жолы осындай
қасiретпен аяқталды.
Бұл күндерi туғанына 125 жыл толып отырған Ахаңның есiмi
халықтың зердесiнде мəңгiлiк сақталады.

НҰРПЕЙIС К., Қазақстан Республикасы
Ұлттық Ғылым академиясының
корреспондент мүшесi
Ұлттық рухтың ұлы тiнi. –
Алматы, 1999. – 144-155 б.
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АХАҢНЫҢ ƏДЕБИ ҚИСЫНДАРЫ
Ахмет Байтұрсынұлы 1926 жылы өзiнiң əйгiлi “Əдебиет
танытқышын” кiтап қып бастырып шығарды. Бұл – бiздiң жыл
санауымыздан үш жүз жиырма алты жыл бұрын Эллада елiнде жарық
көрген Аристотельдiң атақты “Поэтикасы” тəрiздi, сөз өнерiнiң
болмысы мен бiтiмiн жүйелi байыптайтын қазақ топырағындағы
тұңғыш теориялық зерттеу едi.
Егер Лессинг өзiнiң “Гамбург драматургиясында” Аристотель
“Поэтикасын” мiнсiздiк тұрғысынан “Евклид элементтерiмен” қатар
қойған болса, бiз бүгiн Ахаңның “Əдебиет танытқышын” Аристотель
“Поэтикасымен” салыстырар едiк.
Мұның мəнiсi – екеуi де: бiрi – грек əдебиетiнiң, екiншiсi – қазақ
əдебиетiнiң алғашқы “əлiп-билерi”. Асылы, үздiк қасиеттерi бiрбiрiнен неғұрлым ерекше болса, бiр-бiрiне соғұрлым ұқсас болады.
Мiнсiздiк дедiк.
Мұның өзi уақыт пен кеңiстiкке тығыз байланысты тарихи
категория: уақыт өтсе, кеңiстiк өзгерсе, бұл да адам танымастай
өзгерiске ұшырайды.
Айталық, Эсхил трагедиясындағы мифтiк құдайлар қырсықтан
қырсыққа шалдығып, қырылып жатқанда, шетiнен маңырай жылаған
гректер Лукиан комедиясындағы өлiмге жамырай күлген.
Тарихтың бұлай жылжу себебiн Маркстен артық айту қиын:
“Адам баласы өзiнiң өткенiмен күлiп қоштасып отырған”.
Мiнсiздiк дегендi де солай түсiну керек.
Мəселен, Аристотель өзiнiң Лессинге мiнсiз көрiнген
“Поэтикасындағы” ұғым һəм термин ретiнде тарихта тұңғыш рет өзi
қалыптастырған фабула дегеннiң композициялық бүтiндiгiн былай
түсiндiредi:
-Бүтiндiк дегенiмiз əр нəрсенiң басы, ортасы, аяғы болуы. Басы өзгеге ермейдi, өзiне ертедi; ортасы - өзi де ередi, өзгенi де ертедi;
аяғы - өзi ередi де, өзгенi ертпейдi (Поэтика. 62 б.)
Ал Ахаң болса, бiз тұңғыш қазақы теориялық трактат ретiнде
бағалап отырған өзiнiң “Əдебиет танытқышында” терменiң жанрлық
ерекшелiгiн былай сипаттайды: “Терме деп ат қойылуының мəнiсi –
бұл түрлi шығармалар бiр нəрсенiң жайынан сөйлеп тұрмай, көп
нəрсенi терiп сөз қылып өтедi. Көп нəрсенi сөз қылғанда, əрқайсысына
айналып, баяндап жатпайды. Түрлi шөптiң басын шалып оттап,
тоқтамастан желге қарай тартып бара жатқан мал сияқты”
(Шығармалары. 245 – б).
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Ал ендi бар ма, Аристотель мен Ахаңның өз мезгiлi мен
мекенiнде “мiнсiз” көрiнген осы қисындары мен қағидалары əдебиет
туралы ғылымның бiршама шарықтап өскен бүгiнгi деңгейiнен
қарағанда, шынын айтсақ, сын көтермейдi.
Онда қалайша мiнсiз? Гəп осы арада.
Бүгiнде бiзде – ана тiлiмiзде əдебиет теориясы жасалды. Қазақ
əдебиеттануын үш саладан - əдебиет тарихынан, əдебиет сынынан,
əдебиет теориясынан тұрады десек, бұл үш сала да қазiр тек өз
дəрежемiзде ғана емес, өзге де кəдiмгi өркениеттi елдер деңгейiнде
өрiстеп-дамып отыр.
Демек, күнi кешеге дейiн кешең қалып келген əдебиет теориясы
да бiзге туған əдебиетiмiздiң тарихы мен сыны секiлдi бүтiнделдi.
Əлгi бiр Аристотель қалыптастырған ұғыммен тұжырар болсақ, бұл
ғылым да бүтiн: мұның да “басы, ортасы, аяғы” бар. Басы –
жиырмасыншы жылдарда туған Ахмет Байтұрсынұлының “Əдебиет
танытқышы”, ортасы – қырқыншы жылдарға таяу басылып шыққан
Қажым Жұмалиевтiң “Əдебие теориясы” мен Есмағамбет Ысмайловтың “Əдебиет теориясының мəселелерi”; аяғы – алпысыншы
жылдардың ақырына таман жазылып бiтiп, жарық көрген Зейнолла
Қабдоловтың “Əдебиет теориясының негiздерi” (“Сөз өнерi”). Сəкен
Сейфуллиннiң сөзiмен айтқанда, “қазақ халқын байға, кедейге бөлмей,
намысын бiрдей жыртып, арын бiрге жақтаған” ардагер Ахаңның
араға алпыс жыл салып оралуы ағартушы – ақын – ойшыл –
оқымысты ретiндегi өзге қырларын өз алдына қойғанда, бiздiң əдебиет
туралы ғылымызды, оның теориясын осылай бүтiндедi.
Туған топырағымыздағы əдебиет теориясының басы болып
табылатын “Əдебиет танытқыштың” айта қалғандай қадiрi мен
қасиетi, тарихи мəнi мен маңызы осы арада жатыр.
Ахаң жоқта бiздегi əдебиет теориясы басы жоқ кеуде секiлдi едi.
Ал басы жоқ дене бола ма? Қайтейiк, болады деп келдiк...
Мəселен, айшықтаудың (фигураның) арнау деген бiр түрi бар.
Бүкiл дүниежүзiлiк əдебиет теориясында арнау деген бiр-ақ түр;
шауып шықса, бұған шешендiк сұрау қосылып қана аздап ажарлануы
мүмкiн. Ал қазақ поэзиясында Ахаң осының үстiне үш түр (сұрай
арнау, зарлай арнау, жарлай арнау) қосып, құбылтып, тотының
түгiндей құлпыртып əкетедi. Үлгiлерi төмендегiдей.
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2.Сұрай арнау:
Желi толған сар түйе,
Ағажан, кiмге тапсырдың?
Қора толған ақты қой,
Ай көке, кiмге тапсырдың?
Тоғай толған мың жылқы,
Күн көке, кiмге тапсырдың?
Тоқсанда əкең Тоқтарбай,
Жан көке, кiмге тапсырдың?
Алпыста шешең Аналық,
Бiрге туған мен зарлық,
Ақ көке, кiмге тапсырдың?
(“Қобыланды батыр”)
2. Зарлай арнау:
Сауықшыл есiл, елiм-ай,
Сарыарқа сайран, жерiм-ай!
Күмiстей таза суы бар
Айдын шалқар, көлiм-ай!
(Мағжан Жұмабаев)
3. Жарлай арнау:
Кел, балалар, оқылық!
Оқығанды көңiлге
Ықыласпен тоқылық.
Оқысаңдар, балалар,
Шамнан шырақ жағылар.
Тiлегенiң алдыңнан
Тiлемей-ақ табылар.
(Ыбырай Алтынсарин)
Əдеттегi дəстүр жалғастығының заңына орай осы үш түрлi
арнауды əрқайсымыз өзiмiзше пайымдап, қисындап, кейде тiптi
қиыннан қиыстырып, бiз де (Жұмалиев те, Ысмайлов та, Қабдолов та)
кiтаптарымызға кiргiздiк. Бiрақ амал не, бұл жаңалықты тапқан Ахаң
екенiн кезiнде ашып айта алмай, Қажекеңе сiлтеме жасауға мəжбүр
болдық...
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Бұл – бұл ма? Қазiргi қазақ тiл бiлiмiндегi секiлдi, қазақ
əдебиеттануындағы əдеби терминдердiң басым көпшiлiгiнiң баламын
ойлап тапқан да Ахаң: көрiктеу, меңзеу, ауыстыру, алмастыру,
кейiптеу, пернелеу, əсiрелеу, шендестiру, дамыту, түйдектеу... –
осылардың бəрiнiң түп-тамыры Ахаңда жатыр. Мұхтар Əуезовтiң
“Ахаң түрлеген ана тiлi” дейтiн əлдидiң əдебиет аясындағы бiр нақты
да затты көрiнiсi – осы.
Демек, “Əдебиет танытқыштың” ең басты бағалылығы –
осылайша əдеби терминдердi қазақша қалыптастырғандығы.
Əрине, бəрi бiрдей əдебиет теориясына тұлға боп орныға беруi
қиын. Мысалы, “Өрнектi сөйлемдер” деген тараудағы: а) себептi
оралым, б) мақсатты оралым, в) ұқсатпалы оралым, г) қайшы оралым,
д) шартты оралым, е) жалғасыңқы оралым, ж) серiппелi оралым, з)
айырықты оралым дегендер əдебиеттанудан гөрi тiл бiлiмiне тiкелей
қатысты орамдар. Осындай тұстарда Ахаңның əдебиетшiлдiгiнен гөрi
лингвистiгi басым шыға бередi.
Ахаң ə дегеннен өнер атаулыны тiршiлiк үшiн жұмсалатын
тiрнек өнерi, көркемдiк үшiн жұмсалатын көрнек өнерi деп екiге
айырып алады да, соңғысын бес түрге бөледi: сəулет өнерi
(архитектура), сымбат өнерi (скульптура), кескiн өнерi (живопись),
əуез өнерi (музыка), сөз өнерi (əдебиет). Бұлар - əдебиет теориясының
дəл бүгiнгi биiгiне шырқап, шалқып шығатын шынайы ұғымдар.
Бiрақ, мұның есесiне, “Дарынды сөз” тарауындағы əуезе – эпостың,
толғау – лириканың, айтыс – драманың бүгiнгi теориялық деңгейiндегi
баламдары болады деу қиын.
Затында Ахаң қалыптастырған əдеби-теориялық терминдерге
мұқият жауапкершiлiкпен қараған жөн. Дəлiрек айтқанда, Ахаң
терминдерiн жапа-тармағай жiпке тiзе бермей, таңдау керек, талғау
керек, сөйтiп барып талдау керек. Ахаңнан қалған атаулар сонда ғана
екшеледi, iрiктеледi, сұрыпталады. Мəселен, “Шешен сөз” бен “Көсем
сөз” дегендердi алып қарайық.
“Бұлардың айырмасы – шешен сөз ауызша айтылады, көсем сөз
жазбаша айтылады”, - дейдi де, Ахаң “шешен сөздi” бес мүшеге
бөледi: 1) бастамасы, 2) ұсынбасы, 3) мазмұндамасы, 4) қыздырмасы,
5) қорытпасы.
Мұның бəрi, əрине, стандарт – қолдан қалып қиып, канон жасау.
Ал қолдан “қалып” ұсынылған жердегi қисын қисық, қағида қасаң
болатыны мəлiм.
Жə, ендi Ахаңның “Көсем сөз” деп отырғаны не? Бұл –
публицистикаға алған баламы. Мұны қабылдауға əбден болады.
Публицистика – көсем сөз! Əдемi емес пе?
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Бұдан əрi Ахаң қазақ өлеңiнiң құрылысын, қазақ əдебиетiнiң
(фольклордан бергi) ұзақ тарихын шолуға көшедi.
Мұның өзi бiр қарағанда əдебиет туралы ғылымның екi саласын
(тарихы мен теориясын) қосып, қойыртпақтап жiбергендей көрiнедi.
Бiрақ байыбына барыңқырасақ, ол мұнда да əдеби-теориялық ұғымдар
қалыптастырып, өзiнiң “Əдебиет танытқышын” тағы да сөз өнерiнiң
əсем əлiппесiне айналдырады.
Бұл бөлiмнiң ең бiр құнды жерi - əдебиеттiң Аристотель
белгiлеген негiзгi үш тегiн, яки жанрын (эпос, лирика, драма) грек
тiлiнен түп-түгел қазақ тiлiне ауыстырып алады да, əр жанрдың
жанрлық түрлерiн өзiмiздiң төл əдебиетiмiзден iздейдi. Мысалы,
лириканың алғашқы үлгiлерiн қазақтың сонау тұрмыс-салт
жырларынан iздеп табады. Сонда, ең жеңiлi, жоқтау – эпиграфияға,
мақтау – одаға, даттау – сатираға балама боп шыға келедi. Дəл осы
ретпен əдебиеттiң үшiншi тегiн Аристотельше “драма” деп емес,
Ахаңша “айтыс-тартыс” деп алады да, осы жанрдың жанрлық
түрлерiн, айталық, трагедияны – мерт, яки əлектi тартыс, драманы –
сергелдең, яки азапты тартыс, комедияны – арамтер, яки əурешiлiк
деп атайды.
Сөйтiп, Ахаң əдебиет теориясының негiздерiн қазақтар
ортасына осылай əкелiп орнықтырып, əдебиет теориясына айрықша
ұлттық сипат дарытудың жолын, əдiсi мен амалын, мiне, осылай
iздедi.
Қорыта айтарымыз: Ахмет Байтұрсынұлы өзiнiң “Əдебиет
танытқышы” арқылы қазақтың таза ұлттық топырағына егiп-өсiрiп,
жалпы əдебиет дегеннiң болмысы мен бiтiмiн Ахаңша есiлiп, Ахаңша
көсiлiп бiр толғап бердi. Бұл – сөз өнерiнiң басы, “əлiп-биi”. Өйткенi
сөз өнерiнiң тек ұлттық қана емес, күллi адамбаласылық ұлы
проблемалары
əдебиеттiң
болмыс-бiтiмiн
белгiлеумен
ғана
шектелмейдi, бұдан əрi бiрiне-бiрi тұтасып, əдеби шығарманың сыры
мен сипатын парықтау, ақыр-аяғында əдеби дамудың мағынасы мен
мəнiн анықтау жатыр. Бұларды жүзеге асыру жолын “Сөз өнерiнде”
былай белгiлеймiз: əдебиеттiң теориялық мəселелерiн бiрыңғай
қисынға ғана айналдырып, оны əлдебiр қасаң ереже, кейде тiптi қатал
заң ретiнде ұсынбай, теориялық толғамдарымызды жазушылық
шеберлiк мəселесiмен, қажет жағдайда қаламгерлiк өнердiң қиын
иiрiмдерiмен ұштастыра, көркем творчествоның психологиясымен
байланыстыра жүйелеп отыруымыз керек.
Бұл мiндеттi Ахаң өзiнен кейiнгiлердiң үлесiне қалдырып кеттi.
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ҚАБДОЛОВ Зейнолла, Қазақстан Республикасы
Ұлттық Ғылым академиясының академигi,
филология ғылымдарының докторы, профессор
Ұлттық рухтың ұлы тiнi. – Алматы, 1999. – 121-127 б.
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ
Кезiнде Ахмет Байтұрсыновтың өмiрiн баяндаушылардың
мəлiметiне жəне өз қолымен жазған шағын өмiрбаянына қарағанда,
үстiмiздегi ғасырдың алғашқы онжылдығында ол Қарқаралыда қызмет
еткен. Мұнда ол патша үкiметiнiң отаршылдық саясатына қарсы
революциялық
қозғалысқа
белсене
қатысады,
сол
үшiн
А. Байтұрсыновты 1909 жылы 1 июльде жандармдар ұстап, Семей
түрмесiне қамайды. Түрмеде ешбiр жауапсыз-тексерусiз 8 ай бойы
отырады да, 1910 жылдың 21 февралiнде екi жылға туған жерi
топырағынан шет аймаққа жер аударылады. Сол кезеңде Қазақ
өлкесiне кiрмейтiн Орынборға 1910 жылдың 9 мартында келiп, Ұлы
Октябрь революциясына дейiн сонда тұрады. Əрине, мұнда ол қарап
отырмайды. Халыққа қызмет ету, отаршылдық саясатына қарсы
күресу сияқты өзiнiң алдына қойған мақсатымен қазақ қоғамының
рухани-мəдени даму тарихында елеулi орын алған iстерге кiрiседi.
Уфадағы “Ғалия” медресесiнде оқып жүрген қазақ жастарының
инициативасымен елден қаржы жиналып, 1913 жылы “Қазақ” атты
бейресми газет шығару ұйғарылдады. Газеттiң əдеби редакторлығына
А. Байтұрсыновты қалайды. Сөйтiп, бұл органның редакторы болып
А. Байтұрсынов 1913 жылдың басынан 1917 жылдың соңғы айларына
дейiн қызмет атқарады.
“Қазақ” газетi осы күнге дейiн ұлтшыл-буржуазияшыл орган
деп саналып келе жатқандығы мəлiм. Бес жылдай (газет 1918 жылға
дейiн шығып тұрған) уақыт өз қаражатымен, сол кезең үшiн өте үлкен
тиражбен (8000 дана) шығып тұрған газет ең алдымен қазақ халқының
ұлттық азаттығы мен мəдени-əлеуметтiк дамуы үшiн күрескен жəне ең
негiзгiсi – қазақ қоғамы мүдделерiн көздейтiн проблемалар көтерiп,
оларға əлеуметтiк үн бере бiлген орган болды. Тұңғыш жарияланған
нөмерiнде өзiнiң көздейтiн мақсаты мен ұстанатын бағыты жөнiнде
былай деп жазды: “Бұл газетаның мақсұты – жұрт пайдасына көз
болу, қазақ арасына ғылым, өнер жайылуына басшылық ету, басқа
жұрттардың халiнен хабар берiп, таныстыру. Сол мақсұттарды орнына
келтiру үшiн закүндердi, хакiмдердiң бұйрық-жарлықтарын бiлдiрiп
тұру. Государственная дума һəм Государственный совет жұмыстары
турасында жете хабар беру, iшкi һəм сыртқы хабарларды жазып тұру,
қазақтың бұрынғы жəне бүгiнгi жайын жазу, күнелту, сауда, кəсiп,
жер-су, егiн-таран, мал шаруасы жайынан кеңесу; оқу, оқыту, мектеп,
медресе, школа, ғылым, өнер, тiл, əдебиет турасында жөн көрсету;
адам һəм мал дəрiгерлiгi жайынан жазу” (“Қазақ”, № 1, 1913, 2
февраль).
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Патша үкiметiнiң Россия империясы қол астындағы халықтарға
қатысты саясатына, əкiмшiлiк тəртiптерiне қарсы пiкiр айтып,
шындықты көрсеткенi үшiн жергiлiктi үкiмет орындары тарапынан
газетке бiрнеше рет штраф салынады, редакторы түрмеге жабылады.
Əрине, бұл тегiн емес, “Қазақ” газетi бұл күнде мұқият зерттеудi
қажет етедi. Осы кезге дейiн оның бетiндегi материалдарды толық
қарап, бұлардың сол кезеңдегi қазақ қоғамы үшiн мəндi-мəнсiзiн,
ұстаған бағыт-бағдарын айқын ажыратқан ешкiм жоқ. Революцияға
дейiнгi қазақ баспасөзiнiң тарихын зерттеушiлердiң бiрде-бiреуi бұл
газеттi кеңiнен сөз етпей келедi. Редакторы “қып-қызыл
алашордашыл”, “нағыз халық жауы” болып танылып келген Ахмет
Байтұрсынов болған соң, “Қазақ” газетi ұлтшыл, буржуазияшыл,
либералшыл орган, алашордашылардың рупоры болды деп бiр
кездерде жапылама пiшiлiп, шолақ қайрылған пiкiр орын алып келедi.
Əрине, бұл газет өзiнiң бес жылдық өмiрiнiң iшiнде бастан-аяқ
бiркелкi бағытта болмағандығы, оның беттерiнде бүгiнгi
идеологиялық талап тұрғысынан қарағанда əрдайым прогрессивтiк,
демократтық бола бермеген сəттерiнiң орын алуы əбден заңды, бiрақ
əр нəрсенi, əр құбылысты қазiргi өлшеммен емес, өз кезеңiндегi мəнмаңызына
қарап
бағалау
керектiгiн
марксизм-ленинизм
қағидаларынан бiлемiз. Оның үстiне, тiлi мен стилi жағынан бұл газет
революцияға дейiнгi қазақ баспасөзiнiң iшiнде ең бiр жақсы, жатық,
қазақ əдеби тiлiнiң нормаларын таза сақтап отырған, қазақ
публицистикасы стилiнiң жақсы үлгiлерiнiң бiрi. Бұл да зерттеудi
қажет етедi.
Ахмет Байтұрсынов 1917 жылдың соңында газеттен кетiп, осы
кезден бастап 1919 жылдың мартына дейiн “Алаш” партиясының
жұмысына араласады. “Алаш” – 1917 жылдың орта тұсында
ұйымдасып, 1920 жылдың орта шенiнде тараған ұйым болатын.
Ұлттық ұсақ-буржуазиялық идеологияны негiзге алған бұл партияның
алғашқы кезеңдегi платформасы ұлттық даму, ұлттық тең праволылық
үшiн күрес болса, бұл идея сол теңдiкке оқу-бiлiм арқылы, халықтың
мəдениетiн көтеру арқылы жетуге болады деп танып, осы майданда
ширек ғасырдай аянбай тер төгiп, еңбек етiп келе жатқан
Байтұрсыновты елеңдетпей тұра алмады. Жалғыз Байтұрсынов емес,
сол тұстағы көзi ашық, саналы қазақ зиялыларының көпшiлiгiнiң
“Алаш” партясына топтасуының субьективтiкпен қатар обьективтiк
мотивтерiн дұрыс тауып, оны қоғамның даму заңдылықтарымен
ұштастырып тану (таныту) керек сияқты.
А. Байтұрсынов “Алаш” партиясын қолдады, идеологиялық
басшыларының бiрi болды, осы партия құрған “Алашорда” үкiметiнiң

93

мүшесi болды. “Алашқа” қызмет ете жүрiп, ол өзге партиялардың да
көздейтiн мақсаттарына үңiледi, оны қазақ халқы үшiн қайсысының
программасы қолайлы деген ой толғандырады. “Алаш” партиясының
Октябрь революциясынан кейiнгi ұстаған автономияшыл-ұлтшыл
платформасы қазақ қоғамының əрi қарайғы дамуына қол емес екенiн
түсiнедi. Сондықтан ол 1919 жылдың март айынан бастап өз
қалауымен совет өкiметi жағына шығады да, бiрден жауапты
мемлекеттiк iстерге араласады. Оның мұндай шешiмге келiп, совет
өкiметiне адал қызмет етiп кетуiне Əлiби Жангелдин де үлкен
себепкер болған. Бұлардың 1918-1919 жылдары идеологиялық
қарсыластар болып келгенi мəлiм. Тiптi Ə. Жангелдин Байтұрсыновты
қамау керек дегенге шейiн барған: А. Байтұрсынов та қарап қалмаған.
Баспасөз бетiнде Əлiби Жангелдинге, оның iстерi мен идеяларына
қарсы пiкiрлер бiлдiрген. Сөйте тұра, А. Байтұрсыновтың үлкен
бiлiмдi, саналы əрi қазақ жұртшылығына беделi зор адам екенiн жақсы
таныған Ə. Жангелдин оның совет жағына шығу ниетiн бiрден
қабылдайды, тiптi Қазақ өлкесiн басқаратын мемлекеттiк органның
құрамына енгiздiредi. Ол былай едi. 1919 жылдың 24 июнiнде РСФСР
Халық Комиссарлар Советiнiң қаулысы шығады. Ол қаулы Қырғыз
(Қазақ) өлкесiн басқаратын Əскери-революциялық комитет құру жəне
оның председателi мен мүшелерiн тағайындау туралы болатын. Бұл
Комитеттiң председателi болып С.С. Пестковский, мүшелерi болып
Сейiтқали Меңдешев, Бақытжан Қаратаев, Ахмет Байтұрсынов,
Мұхамедияр Тұнғашин, В.Л. Лукашев, Əлiби Жангелдин
тағайындалады. Қаулыға В.И. Ленин қол қойды. Сөйтiп, А.
Байтұрсынов совет үкiметi тұсындағы мемлекет қайраткерi ретiндегi
қызметiн В.И. Лениннiң мандатымен бастайды. Комитеттiң
шаруасымен В.И. Лениннiң алдында болып, жүзбе-жүз сөйлеседi.
Қазақ өлкесiнiң саяси жəне экономикалық жай-жапсарын баяндайды,
ағартушылық жұмыстарындағы қиыншылықтарды айтады. Владимир
Ильич председатель Пестковский екеуiн жақсы қабылдап, сөздерiн
тыңдайды, өлкенi басқару жөнiнде бiрнеше нұсқаулар жасау
керектiгiн, оларды қазақ тiлiне аударып жəне граммофон
пластинкаларына жазып халық арасына тарату қажеттiгiн айтады
(қара: В.И. Ленин о Казахстане. Алма-Ата, 1982, 313 – бет).
А. Байтұрсыновтың мұндай iске араласуына жəне бiр фактор
үлкен себепкер болды. Ол – “Алаш” партиясы мен “Алашорда”
үкiметiнiң бұрынғы басшылары мен мүшелерiне совет үкiметiнiң 1919
жылғы 4 апрельде жариялаған амнистиясы. Бұл амнистия В.И. Ленин
өлгенше, одан кейiн де екi-үш жылдай күшiнде болып, қазақ
интеллигенциясының көптеген өкiлдерiнiң совет мекемелерi мен
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басшы органдарында адал қызмет етулерiне мүмкiндiк бердi. Тiптi А.
Байтұрсынов сияқты қайраткерлердiң большевиктер партиясы
қатарына кiруiне жол ашты.
А. Байтұрсынов осы амнистиядан дəл бiр жыл кейiн, 1920
жылдың 4 апрельде РКП-ның Орынбор Комитетiнiң атына Россия
Коммунистiк партиясы қатарына алуды өтiнген арыз бередi. Арыз иесi
осы партияға адал қызмет етемiн деген қысқа қайырылатын өтiнiштi
ғана айтып қоймайды, бес пунт етiп коммунист партиясының сол
тұстағы программасының қазақ халқын езгiден, əлеуметтiкэкономикалық дамуда артта қалушылықтан, қараңғылықтан азат
етудегi маңызын, ролiн дəлелдейдi, РКП программасы мен В.И.
Лениннiң ұлт саясатының Россияны мекендеген шығыс халықтарының, оның iшiнде қазақ халқының мүдделерiн қорғайтындығын
көрсетедi. Осы программаны жүзеге асыруға бар күш-жiгерiн
жұмсауға ниеттенгендiгiн айтып, мүшелiкке қабылдауды сұрайды.
Бұл – тек жеке адамның өмiр жолы мен тағдырына қатысты əрекет
емес, үлкен саяси мəнi бар оқиға болды. А. Байтұрсыновтың бұл
арызы толық тексiмен Қырғыз (Қазақ) Өлкелiк Əскери- революциялық
комитетiнiң органы – “Известия Киргизского края” атты апталық
газетте (1920 жылдың 16 апрелiндегi санында) жарияланды. Осы
нөмiрде В.М.-т. деп қол қойған адамның “Ахмет Байтұрсынов
жолдастың арызы” атты көлемдi мақаласы басылды. Мақалада бұл
актiнiң зор саяси мəнi бар екендiгi, яғни идеологиялық оппозицияның
iрi уəкiлi болған адамның ұттық либерализмнен халықаралық
коммунизмге келуi – Коммунистiк партияның үлкен табысы екендiгi
айтылған.
Бiрақ А. Байтұрсынов партия қатарында ұзақ болмаған. Оның
нақты себептерiн ашып көрсететiн документтер жоқ. Мұны
А. Байтұрсыновтың 50 жасқа толған юбилейiмен құттықтап жазған
мақаласында Сəкен Сейфуллин былайша түсiндiредi: “А. Байтұрсынов
коммунистерше жалпы байлардың құлдығында жүрген жарлылардың
ғана арын, намысын жоқтаған жоқ, коммунистерше жалпы байларға
оқ атып, жалпы кедейлердiң таяғын соққан жоқ... Қанша ұлты үшiн
Коммунист партиясына кiрсе де, дүниедегi барлық адам баласының
ұлттарына қарамай, бəрiн бiрдей сүйетiн коммунистердi көрiп, өз
ұлтын ғана сүйетiн Ахаң өзi айтқандай, “қызыл бола алмады”. Бұл
жерде А. Байтұрсыновтың қазақ қоғамын таптарға бөлiп, езiлушi
таптың жоғын жоқтаушы бола алмағандығы айтылып тұр. Сондықтан
кейбiреулердiң жаламен айтып келгенiндей, ол Коммунист партиясы
мен совет үкiметiне қастандық жасау үшiн партияға алдап кiрiп,
күшпен шығып қалған жоқ.
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1920-жылдардың басында А. Байтұрсынов ағартушылық,
ғалымдық қызметтерiмен қоса, əрi қарай мемлекеттiк басқаруұйымдастыру жұмыстарын атқара бередi: 1922-1925 жылдары ол
Қазақстан Халық Ағарту Комиссариаты жанындағы Ғылыми-əдеби
комиссияның председателi, Қазақ өлкесiн зерттеу қоғамының
құрметтi председателi болды. Советтердiң Бүкiлроссиялық 7-съезi мен
8-съезiне дейiн ВЦИК-тiң мүшесi жəне Советтердiң Бүкiлқазақстандық 1-съезiне дейiн Кирвоенкомның мүшесi болып қызмет
атқарады. Советтердiң Бүкiлқазақстандық 1-съезiнен 2-съезiне дейiнгi
аралықта Қазақ АССР-ының Оқу-ағарту наркомы жəне ҚазЦИК-тiң
мүшесi, сонымен қатар Өлкелiк Халық комиссариаты жанындағы
Академиялық Орталықтың председателi болды.
“Кiшi Октябрь” деп атаған саясатының терiс болғанын сезген
Голощекин өзiне наразылық, қарсылық болатынын сезiп, жергiлiктi
қайраткерлер мен интеллигенция арасында репрессияны бастайды.
Əсiресе революцияға дейiн қалыптасқан қазақ интеллигенттерiне
шүйiлiп, олардың 30-ға жуығын қамауға алады. Солардың бiрi Ахмет
Байтұрсынов 1929 жылдың 2 июнiнде ұсталып, өзi Архангельск
облысына, семьясы: əйелi Александра мен қызы Шолпан Томск
облысына жер аударылады. Осы жерде айта кетелiк, А. Байтұрсыновтың жұбайы Александра атты орыс əйелi болады. Өзi тұрған пəтер
иесiнiң қолында жүрген жетiм қыз (тiптi фамилиясы белгiсiз)
А. Байтұрсынов түрмеде жатқанда тамақ тасып, кiр-қоңын жуып,
қызмет көрсетедi. Адамгершiлiгi зор азамат мұндай қайырымдылықты, адал көңiлдi аттап кетудi ар санап, түрмеден шыққан соң
сол жетiм қызға үйленедi. Ол кезде өзге дiндегi əйелмен мұсылманның некесiн қиғызу қиын iс болғандықтан, Александраға Бадрисафа
деген мұсылманша ат берiп, татар қызы едi деп некеге отырады.
Бұлардың өз балалары болмайды, Ахметтiң туған iнiлерi – Қали,
Кəкiш, Мəкендердiң екi ұл, екi қызын бауырларына салады. Олар:
Шолпан, Кəтез, Аумат, Қазихан. Бұлардың қазiр көзi тiрiсi Шолпан
Ахметқызы Байтұрсынова-Байсалова. Ол кiсi үш жасынан Ахмет пен
Бадрисафаның қолында өскен.
Дүниежүзiлiк Қызыл Креске М. Горькийдiң жұбайы
Е.П. Пешкованың жолдаған өтiнiшiмен А. Байтұрсынов 1934 жылы
мерзiмiнен бұрын ссылкадан босанып, Алматыға, туған елiнiң
астанасына қайтып оралады. Бiрақ ешқандай дұрыс жұмысқа орналаса
алмайды, ешқандай жауапты немесе ғылыми жұмыстарға араластырылмайды. Көп ұзамай 1936-1937 жылдардың зобалаңы басталып,
НКВД органдары А. Байтұрсыновты 1937 жылдың 8 октябрiнде
екiншi рет ұстап, көзiн жояды (сiрə, атылған болу керек).
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Ахмет Байтұрсыновтың өмiрбаяны мен еңбек жолын қысқаша
осылайша бiлдiре отырып, оның ағартушылық, ғалымдық, творчестволық қызметiмен таныстыралық. Жоғарыда айтылды, А. Байтұрсынов
өзiнiң еңбек жолын ағартушылықтан бастайды. 1895 жылдан 1909
жылдарға дейiн 13-14 жыл бойы ауылдық, болыстық мектептер мен
екi кластық училищелерде мұғалiм болып қызмет атқарады. Оның
iшiнде 1896 жылдан 1907 жылдарға дейiн Қарқаралыда əуелде екi
кластық орыс-қазақ мектебiнде, кейiн қалалық училищеде сабақ
берген. Бұл жылдарда А. Байтұрсынов қазақ графикасымен
(жазуымен) айналыса бастайды. Ол үшiн алдымен қазақ тiлiнiң
фонетикалық (дыбыстық) жүйесiн зерттеуге кiрiседi. Бұл екi əрекеттiң
екеуiне де А. Байтұрсыновты əкелген оның ағартушылық қызметi едi,
яғни қазақ балаларының сауатын ашатын “Əлiпби” мен ана тiлiн
үйрететiн “Тiл құралын” жазу мақсаты ең алдымен графиканы жөндеп
алуды қажет еттi.
Қазақ тiлiнiң дыбыс жүйесi мен оны таңбалайтын əрiптер
туралы пiкiрлерiн ол 1912 жылдан бастап “Айқап” журналы мен
“Қазақ” газетiнiң беттерiнде бiлдiре бастайды. “Айқаптың” 1912
жылғы 9-10-нөмiрлерiнде “Шаһзаман мырзаға” атты үлкен мақала
жазып, онда қазақ дыбыстарын бiлдiрмейтiн кейбiр араб таңбаларын
қазақ алфавитiне енгiзбеу керектiгiн, сөздiң тұтас жiңiшкелiгiн бiлдiру
үшiн оның алдына дəйекшi дейтiн таңба қою қажеттiгiн дəлелдейдi.
Осы мақалада “дыбыс, əрiп, дəйекшi, жуан дыбыс, жiңiшке дыбыс,
қағида” деген қазақша лингвистикалық терминдердi тұңғыш рет
кездестiремiз. “Қазақ” газетiнiң 1913 жылғы 34-ншi жəне əрi қарайғы
сандарында “Жазу мəселесi” деген көлемдi мақала жариялап, онда
кейбiр дауысты дыбыстарды таңбалау жайындағы өзiнiң пiкiрлерiн
айтады. Сөйтiп, əрi қарайғы iзденiстерiнде араб графикасын
пайдаланған қазақ жазуы үшiн мынадай ұсыныс-пiкiрлер айтады: 1)
қазақ жазуы үшiн араб алфавитiндегi жуан Т, С, З, Д, Ғ, Х
дыбыстарының таңбаларын алмау, 2) қазақ тiлiндегi Ы, Е, И, О, Ұ, У
дыбыстарының əрқайсысына таңба белгiлеу, 3) К, Г дыбыстарынан
басқа дауыссыз дыбыстармен келген сөздердiң жiңiшкелiгiн (яғни
қазiргi Ə, I, Ү дыбыстарымен айтылатандығын) бiлдiру үшiн сөздiң
алдынан дəйектi таңба қою. Бұлайша түзiлген алфавит сауат ашудың
дыбыс жүйесi əдiсiне сай келетiндiгi байқалады.
А. Байтұрсыновтың араб жазуын қазақ тiлiне икемдеген
нұсқасын қазақ жұртшылығы, əсiресе мұғалiмдер қауымы ешбiр
талассыз қабалдады, себебi Байтұрсыновтың реформасы қазақ тiлiнiң
табиғатына, яғни сингармонизм заңдылығына сүйенiп, ғылыми
негiзде жасалған болатын. Сөйтiп, қазақ дыбыстарының табиғатын
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айқындап, тануы ғалымға қазақтың жаңа əлiпбиiн жасауға мүмкiндiк
бердi. Оның 1912 жылдардан бастап ұсынған жаңа жазуы (“жаңа
емле” деп аталады) iс жүзiнде қолданыла бастады. Баспа беттерiнде
жарияланған мəлiметтерге қарағанда, 1915 жылдың бiр өзiнде бұл
емлемен 15-тей кiтап басылып шығыпты. Сондай-ақ А. Байтұрсынов
ұсынған “жаңа емле” 1913 жылдардан бастап мұсылман медреселерiнде де, қазақ-орыс мектептерiнде де қолданыла бастағандығы
айтылады.
Араб таңбаларын қазақ тiлiнiң фонетикалық табиғатына
лайықтап қазақтың ұлттық графикасы (жазуы) ретiнде реформалау
iсiн 1910-ншы жылдардан (оқыту тəжiрибесiнде, сiрə, одан да бұрын,
осы ғасырдың басынан бастап) бастаған Байтұрсынов оны əрi қарай да
қырнай түседi, полиграфиялық жағынан қолайлы-қолайсыздығын,
оқыту процесiндегi тиiмдi-тиiмсiз жақтарын салмақтайды. Сөйтiп,
араб əрiптерi негiзiнде лайықталған қазақ графикасы 1924 жылы
ресми түрде қабылданады. Бұл - өз кезiнде қазақ халқының мəдени
дүниесiнде үлкен роль атқарған, қалың көпшiлiктi жаппай
сауаттандыру iсiне, жазба дүниелердiң дамуына, баспа жұмысының
жандануына игiлiктi қызмет еткен прогрессивтiк құбылыс болды.
А. Байтұрсыновтың бұл тəжiрибесiн сол кезде өзге түркi халықтары
үлгi етiп тұтып, олар да өз жазуларына реформалар жасай бастады.
Ғалым ширек ғасырдай күш жұмсап, тер төккен бұл еңбегiн,
яғни реформаланған қазақ жазуын қорғап, бұл жазу қазақтың мəдени
талаптарын əбден өтей алады деген көзқарасын латын алфавитiне
көшу жайында əңгiме басталғанда барынша дəлелдеп, латынға көшуге
қарсы пiкiрде болғаны түсiнiктi.
1929 жəне 1937 жылдардағы репрессиялар кезiнде Байтұрсыновтың бұл пiкiрiн “ұлтшылдық, пантюркистiк, антисоветтiк” деп
балағатқан осы əрекеттi (яғни латынға көшуге қарсылықты) бүгiнгi
жас буынға жəне жалпы қалың көпшiлiкке түсiнiктiрек болу үшiн
кеңiрек əңгiмелейiк.
СССР-дi мекендеген аз ұлттардың өздерiнiң сан ғасырлардан
берi қолданып келген жазуларын тастап, латынға көшу керек деген
мəселе 1926 жылдан бұрынырақ басталғанды. Мерзiмдi баспасөз
беттерiнде, жиын-жиналыстарда алдын ала пiкiр айту, пiкiр
таластырулар жүргiзiлдi. Ақырында 1926 жылы 26 февральдан
6 мартқа дейiн Баку қаласында Бүкiлодақтық Бiрiншi Түркологиялық
съезд өткiзiлiп, онда күн тəртiбiне түркi халықтарының жазуы,
орфографияның негiзгi принциптерi жəне олардың əлеуметтiк мəнi,
терминология мəселелерi, түркi халықтарының тарихы, этнографиясы,
ана тiлiн оқыту методикасы, т.б. көптеген көкейтестi мəселелер
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қойылды. Солардың iшiнде ең үлкенi де, талас-тартысы көбiрек
болғаны да – СССР-дi мекендеген түркi халықтарының барлығының
тегiс латын алфавитiне көшуi жайындағы мəселе болды. Бұл съезге
Қазақстаннан Ахмет Байтұрсынов, Елдес Омаров, Əзиз Байсейiтов,
Бiлəл Сүлеев, Нəзiр Төреқұловтар делегат болып қатысты.
Қазақстаннан съезд президиумына А. Байтұрсынов сайланды, сондайақ ол съезде жұмыс iстеген бiрнеше комиссияның құрамына ендi.
Съезде түркi халықтарының бұрыннан қолданып отырған
алфавиттерiн тастап, латынға көшу жөнiндегi пiкiр таласында екi топ
бөлiнiп шықты. Бiрi – бұрыннан пайдаланып келген əр нақтылы ұлт
тiлiне лайықталып реформаланған, ресми қабылданған араб не орыс
графикасын (мысалы, сол кезде якуттар қолданып отырған)
латыншаға ауыстырудың ешқандай не саяси-идеологиялық, не
экономикалық тиiмдiлiгi жоқ, сауат аштыру, оқыту iсiнде де
лайықталған араб графикасы мен қабылданбақшы латын жазуының
бiр-бiрiнен артық-кемдiгi шамалы, керiсiнше, жазу таңбасын өзгерту
сан ғасырлық жазба дүниеден, жазба дəстүрден қол үзу қаупiн
тудырады дегендi айтты. Екiншi тобы – араб жазуы түркi тiлдерiнiң
фонетикалық жүйесiне сай келмейдi, латын алфавитi түркi тiлдерiн
Европа мəдениетiне жақындастыра түседi дегендердi дəлел еттi.
Алғашқы пiкiрдегiлердiң бiрi А. Байтұрсынов болды. Бұл жерде
Байтұрсыновтың концепциясынан ұлтшылдық, пантюркистiк немесе
советтiк қарсылық iздеу мүлде қисынсыз: араб жазуы арқылы ислам
дiнiн уағыздауды ол көздеген жоқ, өйткенi ол дiн қамқоршысы емес,
оның үстiне Байтұрсынов реформалаған қазақ жазуы харакеттi құран
жазуынан мүлде алшақ екенi айдан анық; пантюркистiк пиғылда
болды деу де орынсыз, керiсiнше, А. Байтұрсынов қазақ тiлiнiң
дербестiгiн қатты қолдаған адам; үшiншiден, бұл жердегi ғалым
əрекетiнен антисоветизм iздеу де нанымсыз, себебi жазу таңбасының
түрi идеологияның мазмұны мен бағытын өзгерте алмайтындығын
Байтұрсынов та, өзгелер де, бiз де жақсы бiлемiз. Бiрдей графика
халықтар мəдениетiн жақындастыратындығы сөзсiз, бiрақ латынға
көшкен түркi халықтары ол күнде отандас орыс халқының емес,
капиталистiк қоғамда өмiр кешiп отырған Европа жұрттарының
мəдениетiне жақындай түскен болар едi. Демек, ғалымның араб
жазуын жақтаудағы мақсаты – осы съездегi сөзiне қарағанда, 12-13
жыл бойы қолданылып орнығып қалған қазақ тiлiнiң дыбыстық
табиғатына лайықтап өзгертiлген, ресми түрде қабылданған
алфавиттiң қазақ жазуы мұқтаждығын толық өтеп отырғандығы, оның
дыбыс əдiсiмен оқыту iсiнде айтарлықтай қолайлы болып
шыққандығы,
полиграфиялық
мүмкiншiлiктер
жағынан
да,
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экономикалық мүмкiндiктер тұрғысынан да бұрынғы алфавиттi сақтау
пайдалырақ екендiгi. Əрине, қазiргi тұрғыдан келгенде, оның үстiне
совет үкiметi тұсында қолға алған шараларымыздың бəрi дүрыс, бəрi
прогрессивтiк болды деп сан жылдар өзiмiздi өзiмiз шатастырып
келген дəстүрiмiзге бассақ, мүмкiн, сол кезде латынға қарсы
шыққандардың пiкiрiн дұрыс емес деуге де болар, бiрақ айналасы 1415 жылдың iшiнде қазақ, өзбек, татар, т.б. сияқты көне мəдениеттi iрi
халықтардың үш түрлi графиканың бiрiнен соң бiрiне көшуi, əсiресе
бас-аяғы 13-14 жыл ғана қолданылған латын жазуы қаншалықты
ұтымды болды деген сауал туады.
А. Байтұрсынов – қазақ балаларының ана тiлiнде сауат ашуына
көп күш жұмсаған адам. Күш жұмсауға тура келген себебi мынада.
Қазақ балаларына арналып 1902 жылдан бастап ашылған үш жылдық
бастауыш мектептiң өзiнде (ол “ауыл мектебi” деп аталады) шəкiрттер
сауатын орыс тiлiнде ашатын, қазақша оқылатын пəндердiң тiлi
қазақша болғанмен, жазуы, яғни ресми түрде қабылданған графикасы
жоқ болатын, сондықтан əр мұғалiм өз ыңғайына қарай не орыс, не
араб жазуларын пайдаланатын. А. Байтұрсынов пен өзге де бiр топ
қазақ интеллигенциясы уəкiлдерi болып, 1905 жылы 26 июньде Россия
Империялық Министрлер Советiнiң Председателi атына петиция
жазады. Мұнда бiр пункт етiп қойған талаптары “қазақ даласында оқуағарту iсi дұрыс жолға қойылсын, ол үшiн ауыл мектептерiнде
балалар қазақша сауат ашатын болсын, оқу ана тiлiнде жүргiзiлсiн”
деген болатын. Осы талаптың жүзеге асуы үшiн А. Байтұрсынов
қазақша сауат ашатын тұңғыш əлiппе құралын жазады. Оны “Оқу
құралы” деген атпен 1912 жылы Орынборда басып шығарады. Бұған
дейiнгi қазақ балаларына ұсынылып келген “Букварь” немесе
“Самоучитель” дегендер “жазуға үйрететұғын кiнеге” ретiнде қазақ
балаларының сауатын орыс тiлiнде, орыс графикасымен ашуға
арналған болатын. Мысалы, 1892 жылы Қазанда басылған “Букварь
для киргизов” деген құралға А.Е. Алекторов: “Буквы русские, фразы,
тексты на чисто киргизском языке” (үстiмiздегi ғасырдың 20-ншы
жылдарының орта тұсына дейiнгi “қырғыз” деп аталған тұстарда
əңгiме қазақ туралы екенiн əрдайым ескертiп отыру қажет болмас) деп
анықтама бередi.
Демек, А. Байтұрсыновтың “Оқу құралы” – тұңғыш əлiппемiз.
Ол кейiн де бiрнеше рет басылған. Бiздiң жинаған əзiргi мəлiметтерiмiзге
қарағанда,
елiмiздiң
кiтапханаларының
арнаулы
фондысында 1914, 1916, 1924, 1925 жылғы басылымдары сақтаулы,
1925 жылғы Орынбор басылымы 7-ншi деп көрсетiлген.
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А. Байтұрсынов 1926 жылы “Əлiп-бидiң” жаңа түрiн жазып
ұсынады, бұл осы күнгiдей суреттермен берiлген əлiппе кiтабы
болатын, кiтапты “Жаңа əлiп-би” деген атпен 1926 жылы ҚызылордаТашкент баспалары бiрiгiп шығарған. 1927 жылдың өзiнде оның 2ншi, ал 1928 жылы 3-басылымы Қызылордада шығады. Бұл “Əлiп-би”
“Қазақ тiлiнде басылған кiтаптардың көрсеткiшiнде” (Қызылорда,
1926) былайша бағаланады: “Жаңа құрал. Қазақ тұрмысына үйлесiмдi
сүгiреттерi бар. Емлесi жаңа. Қазақстан бiлiм ордасы мектептерде
қолдануға ұйғарған... Ахметтiң 7 рет басылған бұрынғы “Əлiп-биi”
(“Оқу құралы”) қазақ жұртына орасан көп пайда келтiрген едi... бiрақ
соңғы кездерде жаңа тəртiптер шыға бастағаннан кейiн ол “Əлiп-би”
əдiс жөнiнен де, мазмұн жағынан да ескiрген. Мынау жаңа “Əлiп-биi”
бұрынғысынан қай ретте болса да аса артық. Бұл “Əлiп-бидiң”
мазмұны қазақ жағдайына қарай, Мемлекет Бiлiм Кеңесiнiң жаңа
программасына үйлесiмдi болып шыққан. Əңгiмелерi балалар үшiн
қызық, жеңiл, заманға лайық. “Əлiп-би” көңiлдегiдей болып шыққан”
(Бiлiм кеңесi).
А. Байтұрсынов тек мектеп оқушыларына ғана емес,
ересектердiң де сауаттарын ашуға арналған “Əлiп-би” жазған, ол 1924
ж. Орынборда, 1926 ж. Семейде басылды.
1912 жылы мектеп балаларын қазақша сауаттандыратын “Оқу
құралын” жазғаннан кейiн көп ұзамай ендi мектепте қазақ тiлiн пəн
ретiнде үйрететiн оқулық жазуға кiрiседi. Бұл оқулықтың фонетикаға
арналған 1-бөлiмi “Тiл құрал” деген атпен алғаш рет 1915 жылы
жарық көредi. Ол əрi қарай бiрнеше рет басылған, 1927 жылғы
Қызылордадағы басылымы 7-ншi деп көрсетiлген. “Тiл құралдың”
қазақ тiлiнiң морфологиясына арналған II бөлiмi бұдан да бiр жыл
бұрын 1914 жылы баспадан шыққан, оның 1927 жылғы басылымы 6ншы деп көрсетiлген. Синтаксиске арналған III бөлiмi де бiрнеше
басылым көрген. Оның 6-ншы басылымы 1928 жылы ҚызылордаТашкенттегi “Казгосиздаттан” шыққан.
“Тiл құрал” – қазақ мəдениетiнде бұрын болмаған құбылыс.
Оның қазақ жұртшылығы үшiн мүлде тың дүние екендiгiн автордың
өзi де ескертедi. Кiтабының “Сөз басында”: “Тiл құрал” деген аты
қандай жат көрiнсе, iшкi мазмұны да əуелгi кезде сондай жат көрiнер,
үйткенi бұл – қазақта бұрын болмаған жаңа зат. Халықта бұрын
болмаған нəрсе жат көрiнiп, бiрте-бiрте бойы үйренген соң қалатын”
дейдi.
Қазақ тiлiн талдап-тануда Байтұрсыновтың еңбегiн жəне бiр
тұрғыдан ерекше бағалау керек: ол – термин жасаудағы iс-əрекетi.
Ғалым қазақ тiлi грамматикасына қатысты категориялардың
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əрқайсысына қазақша термин ұсынды. Осы күнгi қолданылып жүрген
“зат есiм, сын есiм, етiстiк, есiмдiк, одағай, үстеу, шылау, бастауыш,
баяндауыш” деген т.т. сан алуан лингвистикалық ғылыми терминдердiң баршасы А. Байтұрсыновтiкi. Бұлардың өте сəттi жасалғандығын күнi бүгiнге дейiн қолданылып келе жатқан өмiршеңдiгi
дəлелдейдi. Байтұрсынов терминология мəселесiне қатты назар
аударған. Оның термин жасаудағы ұстаған негiзгi принципi – ең
алдымен қазақ тiлiнiң өз мүмкiншiлiктерiн пайдалану болса, сонымен
қатар 1912 жылдың өзiнде “Айқаптың” беттерiндегi мақалаларында
грамматика, фонетика, морфология деген халықаралық сөздердi
қолдануы оның орыс тiлi арқылы келетiн интернационалдық
терминдерден бас тартпайтын принципiн де көрсетедi. Бұл
принциптер осы күнгi терминологиямызда басты орын алып отырған
бағыт-бағдар екенi мəлiм.
Тағы бiр қатты ескеретiн нəрсе – қазақ тiлiнiң фонетикасы мен
морфологиялық тұлға-тəсiлдерiнiң бiрсыпырасын А. Байтұрсыновтың
жаңаша талдап, дұрыс көрсетуi. Орыс лингвистикалық мектебiнен
сусындап, негiзiн содан алғанмен, қазақ тiлi грамматикасын тануда ол
көп ретте тiлдiң типологиялық ерекшелiгiн ескеру принципiн ұстаған.
Қазақ тiл бiлiмiнiң басталар тұсындағы iзденiстерi мен табыстарын,
жетiстiктерi мен кемшiндерiн дұрыс тауып, мұқият зерттеу – алда
тұрған мiндеттерiмiздiң бiрi. Əзiрге көзiмiз əбден жеткен бiр ақиқат ол
– ана тiлiмiздегi ғылым саласы үстiмiздегi ғасырдың 10-ншы
жылдарынан басталғандығы жəне оның iргетасын қалаушы Ахмет
Байтұрсынов екендiгi. Олай дейтiн себебiмiз мынада, Н.И.
Ильминскийдiң 1861 жылы Қазанда басылған “Материалы к изучению
киргизского наречия” деген кiтабы қазақ тiлiнiң грамматикалық
жүйесiн танытқан тұңғыш еңбек болды. Бұл “Материалдар” орыс
тiлiнде жазылды, онда қазақша лингвистикалық терминдер жасалған
жоқ. Бұл жұмыс, атынан-ақ көрiнiп тұрғандай, оқулық та емес, жүйелi
түрде баяндалған грамматика құралы да емес, ол шығыс тiлдерiн,
оның iшiнде өзге түркi тiлдерiн зерттеушiлерге арналған еңбек
болатын. Оның өзiнде де бұл “Материалдар” қазақ тiлiнiң өзге түркi
тiлдерiнен (автордың жазуынша, татар тiлiнен) ерекшеленетiн
тұлғаларын көрсету мақсатымен жазылған-ды. Автор бұл еңбегiм
бiлiм алған қазақ жастарының ана тiлiн зерттеп, дамытуды өз
қолдарына алуларына мұрындық болар деп үмiттенедi. Бұл үмiтiн
бiрiншi болып ақтаған Ахмет Байтұрсынов болды.
П.М. Мелиоранскийдiң “Краткая грамматика казак-киргизского
языка” деген атпен I бөлiмi (фонетика жəне этимология) 1894 жылы, II
бөлiмi (синтаксис) 1897 жылы шыққан құнды еңбегi – қазақ тiлiнiң
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грамматикалық құрылымын ғылыми негiзде жүйелi түрде баяндаған
тұңғыш зерттеу екендiгi мəлiм. Бiрақ бұл да түркi тiлдерiн
зерттеушiлерге арналған, орыс тiлiнде жазылған ғылыми сипатты
еңбек болды. Сондықтан мұнда да қазақ тiл бiлiмiнiң ұлттық
терминологиясы жасалмады. Бұл ғылыми жұмыс та ана тiлiндегi қазақ
лингвистикасының басы болып таныла алмайды. Мiне, А.
Байтұрсыновтың қазақ тiл бiлiмi тарихындағы орны мен еңбегi
осындай.
Ғалымның тiл үйретуде жасаған еңбегi мұнымен де
шектелмейдi. Ол қолданбалы грамматика дегендi жазған. Бұл
жұмысын “Тiл жұмсар” деген екi бөлiмдi екi кiтап етiп 1928 жылы
Қызылордада жарыққа шығарды. А. Байтұрсынов қазақ тiлiн оқыту
методикасының iргетасын қалаушы болып жəне саналады. Ол – қазақ
тiлiнде дыбыс негiзiнде сауаттандыру əдiсiнiң негiзiн салушы. Ол бұл
салада 1910 жылдардан бастап 1927-1928 жылдарға шейiн бiрнеше
мақала жариялаған. 13-14 жыл бойы бала оқытқан тəжiрибесiнде
түйген методикалық нұсқауларын 1920 жылы Қазанда “Баяншы”
деген атпен кiтапша етiп шығарды. Мұнда автор мұғалiмдерге
“Əлiппенi” пайдаланудың, сауат ашу əдiстерiнiң жол-жобасын
көрсетедi. 1921 жылы Ташкентте шағын көлемдi тағы бiр
методикалық құралды шығарады.
Сөйтiп, тұңғыш қазақ лингвисi өзiнiң алдына жүйелi программа
қойғанға ұқсайды: ол əуелi қазақша сауат аштыруды мақсат еткен, бұл
үшiн “Оқу құралды” жазған; одан соң қазақ тiлiнiң грамматикалық
құрылымын ана тiлiнде талдап беру мақсатын қойған. Бұл үшiн “Тiл
құралды” жазған; үшiншi – тiлдi дұрыс жұмсай бiлу тəртiбiн көрсетудi
көздеген, бұл үшiн “Тiл жұмсарды” жазған, төртiншi – сауат аштыру,
тiлдi оқыту методикасын жасауды мiндетiне алған, бұл үшiн
“Баяншыны” жазған. Мiне, бұлар А. Байтұрсыновтың қазақ тiлiнiң
грамматикасын зерттеудегi жəне оқу-ағарту майданындағы iстеген
iстерi мен жасаған еңбектерi.
А. Байтұрсыновтың жас қазақ ғылымына еткен қызметi тек тiл
бiлiмi саласында емес, əдебиет тану саласында да айтарлықтай болды
деп санаймыз. Өткен ғасырдың II жартысында-ақ халық ауыз əдебиетi
үлгiлерiн жинап, жарыққа шығару дəстүрi отандық филологияда бел
алған игiлiктi қажет iс болды. Бұл дəстүрдi əр халық
интеллигенцияның озат өкiлдерi жақсы қабыл алып, өздерi де ат
салысқандары мəлiм. А. Байтұрсынов та 1895 жылы “Тургайская
газетаның” бетiнде “Киргизские предметы и пословицы” деген атпен
материалдар жариялайды. 1923 жылы “Ер Сайын” жырын Москвада
жарыққа шығарады. Оған “Алғы сөз” жазып, түсiнiктемелер бередi.
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А. Байтұрсынов ауыз əдебиет үлгiлерiн жинап бастыруды жəне жалпы
насихаттауды маңызды iс деп санағанын оның 1896 жылы Омбыда
белгiлi орыс ғалымы, ағартушысы, қазақ халқының əдебиетi мен
мəдениетiн зерттеушi А.Е. Алекторовпен жүздесiп, танысуы немесе
1915 жылы Ш. Уəлихановтың досы, атақты орыс ғалымы
Г.Н. Потанинге оның 8 жылдығына арнап өлең жазуы дəлелдей түседi.
“23 жоқтау” атты жинақ түзiп, оны 1926 жылы Москвадан
шығарады. Бұл да қазақ ауыз əдебиетi үлгiлерi (автордың терминi
бойынша “ел аузындағы тiл”). Ғалымның ауыз əдебиетi мұраларын
халық қазынасы, халықтың рухани байлығының сарқылмас көзi деп
тануына оның өнердiң осы түрiн жəне музыка өнерiн сүйе бiлгендiгi
де себепкер болған. А. Байтұрсынов музыкадан хабары бар, жақсы
домбырашы (пианинода да ойнай бiлген) болыпты. Қазақтың музыка
өнерiн тұңғыш зерттеп, əлемге танытушы атақты А. Затаевич “Қазақ
халқының 1000 əнi” деген 1925 жылы Орынборда шыққан кiтабында
Ахмет Байтұрсыновтың өз жұртының əндерiн жақсы бiлетiндiгiн жəне
ол əндердi тамаша орындайтындығын əрi шебер домбырашы
болғанын жазады. Ол қазақ халқының тарихын, этнографиясын,
тұрмыс-салтын жетiк бiлгендiктен, Торғай, Ақтөбе, Бөкей ордасы,
Қарқаралы өңiрлерiнiң əндерiн жазуда өзiне көп көмектескенiн, тiптi
екi тамаша күйдi Байтұрсыновтың өзi орындап жаздырғанын айтады
(А. Затаевич. 1000 песен казахского народа. Оренбург, 1925, 338-бет).
А. Байтұрсыновтың тiл мен əдебиет қана емес, этнография,
тарих мəселелерiмен де шұғылданғанын айту керек. М. Əуезовтiң
жазуына қарағанда, ол 1923 жылы “Мəдениет тарихы” атты кiтабын
жазып бiтiрген, мұнда, сөз жоқ, автор қазақ халқының азаматтық,
мəдени, рухани өмiрiн əңгiмелесуге тиiс (М. Əуезов. Ахаңның елу
жылдық тойы. – “Ақ жол” газетi, 1923, 4 февраль, 270-саны).
Ал таза əдебиетке қатысты ой-пiкiрлерiн бiлдiрудiң басы деп
оның “Қазақ” газетiнiң 1913 жылғы 39, 40, 41 нөмiрлерiнде
жарияланған “Қазақтың бас ақыны” деген үлкен мақаласын атауға
болады. Бұл – ұлы Абайдың творчествосы туралы арнайы жазылған
алғашқы еңбектердiң бiрiнен саналады. Бұл мақалада: “Қазақтың бас
ақыны – Абай. Онан асқан бұрын-соңғы заманда қазақ баласында бiз
бiлетiн ақын болған жоқ” деп, Абайды аса зор бағалаған автор əрi
қарай ақынның өмiрбаянынан қысқаша мəлiмет бере келiп, оның орыс
əдебиетiнен алған танымы мен тəлiмiн, поэтикасын сөз етедi.
Абайдың “Өлең – сөздiң патшасы, сөз сарасы” деп басталатын
өлеңiнiң тексiн тұтас келтiрiп, ақынның поэзияға, сөз өнерiне деген
көзқарасын, талғамын танытады. Мақаласын: “Абайды қазақ баласы
тегiс танып, тегiс бiлу керек! Абайды қолымыздан келгенше қадiрлi
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жұртқа таныту үшiн мұнан былай кейбiр өнегелi, өрнектi сөздерiн
газетаға басып, көпке көрсетпекшiмiз” деп аяқтайды.
А. Байтұрсыновтың “Əдебиет танытқыш” атты көлемдi еңбегi
(284-бет) - əдебиеттану ғылымы мен қазақ əдебиетi тарихына арналған
тұңғыш зерттеу жұмысы... Əрине, қазiргi кездегi ғылым дəрежесiмен
өлшенгенде, бұл құрал əдебиеттанудың бүкiл теориялық мəселелерiн
түгел қамтыған, қазақ əдебиетi тарихын жан-жақты толық баяндаған
құрал емес, бiрақ осы саладан қазақ оқырманына ұсынылған тұңғыш
дүние, оның құндылығы да осында. Мұнда да автор көптеген
жайттарды өзi шешiп, көптеген ұғымдарға терминдiк атаулар
ұсынады.
Ахмет Байтұрсынов – ақын жəне мықты ақын! Оны
профессионал ақын деуден гөрi iрi қоғам қайраткерi жəне ғалым деп
тану дұрысырақ деп 1927 жылы Смағұл Садуақасов жазған болатын.
Дегенмен Байтұрсыновтың қазақ поэзиясындағы орны да ерекше
екенiн айту керек. Бiздiң байқауымызша, оны ақындыққа да алып
келген - өзiнiң халыққа қызмет ету, қалың көпшiлiктi еңбекке,
мəдениетке шақыру, сауаттарын ашып, дүниенi таныту сияқты
мақсаттары тəрiздi. Оның өлеңдерi “Қырық мысал”, “Маса”, “Үзiк”
деген аттармен 1912 жылдан 1922 жылдарға дейiн бiрнеше рет
жарияланған. Ол жинақтардың басылған жерлерi Санкт-Петербург,
Қазан, Орынбор, Орал қалалары.
“Қырық мысал” орыстың атақты мысалшысы И. Крыловтан
аударылған жəне соның iзiмен, идеясымен жазылған өлеңдер. Ол
жөнiнде ақын замандастарына арнаған бастау сөзiнде:
Орыстың тəржiме еттiм мысалдарын.
Əзiрге қолдан келген осы барым.
Қанағат азға деген, жоққа сабыр,
Қомсынып, қоңырайма, құрбыларым, деп өзi айтып бередi. А. Байтұрсыновтың əдеби шығарманың
дəл осы жанрын таңдауында жəне нағыз халықтық Крыловты алуында
үлкен мəн бар. Мысал жанры қазақ халқына да жақын, таныс дүние,
ғибрат айтып дұрыстыққа, жақсылыққа шақырудың ең бiр түсiнiктi
амалы. Мұнда əрбiр мысалдың соңғы шумақтары алдыңғы
айтылғаннан шығатын ой түйiнi, ақыл-насихат болып бiтедi де, ол
қазақтың жалпақ тiлiмен жеткiзiледi. Айталық, “Қасқыр мен тырна”
деген мысалда сүйекке қақалып, өлгелi тұрған жерiнен қасқырды
құтқарған тырнаға алғыс айтудың орнына тап берiп жеп қоюға даяр
болғанын суреттеп келiп:
Қысқасы қасқыр, тырна болды тамам,
Мiнездес қасқырменен кейбiр адам.
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Басына бəле түсiп қысылғанда,
Жалынып, жалпаяды келiп саған.
Құтқарып ол бəледен жiберген соң.
Болмайды оған кiсi сенен жаман.
Жоқ болған отқа күйiп мүлкiндей-ақ
Қайырың зайғы кетер еткен оған... –
деп ғибрат айтады.
Ал “Масаға” енген өлеңдер болса, олар да осы мақсатта:
қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық, кəсiпке марғаулық –
осылардың бəрi, автордың бейнелеуiнде, қазақты шағуға дайын тұрған
жылан, өлең иесi “аяқтары ұзын, сары маса” болып, ызыңдап ұйықтап
жатқан халқын оятпақшы:
Мысалы, қазақ малшы ұйықтап жатқан,
Жыланды бəле делiк аңдып баққан.
Бəленiң түрiн көрген мен сары маса
Қазақты оянсын деп сөзбен шаққан.
“Қырық мысалды” Мұхтар Əуезов “Қалың қазақ жұртының
алғашқы естiген, төңкерiс рухындағы сөзi” деп бағалады. Ал “Маса” –
қазақ оқушысына естiлген екiншi елшiлдiк ұран болды” деп жазды.
А. Байтұрсынов жоғары бiлiмдi маман кадрларды даярлау iсiнде
де айтарлықтай еңбек сiңiрген: ол 1922-1923 жылдар мен 1929
жылдардың iшiнде Ташкенттегi Қазақтың халық ағарту институтында
(орысша КИНО – Казахский институт народного образования – деп
аталған) жəне Алматыдағы Қазақтың педагогикалық институтында
(қазiргi Абай атындағы ҚазПИ) студенттерге қазақ тiлi мен
əдебиетiнен лекция оқыған.
А. Байтұрсыновтың осындай ұлан-ғайыр еңбегi өз тұсында,
репрессияларға дейiн айырықша аталды. 1923 жылы қазақ қоғамы
бұрын-соңғы естiп-көрмеген соны оқиғаны басынан кешiрдi. Ол –
А. Байтұрсыновтың 50 жасқа толғанын атап өту едi. Əрине, тап
тартысы деп аталған идеологиялық күрес əлi қызу жүрiп жатқан бұл
кезеңде Байтұрсыновтардың қарсыластары да аз емес едi. Олар
аталған юбилейдi Орынборда болдыртпай тастайды. Қазақтан шыққан
қоғам қайраткерiнiң, ғалымның тұңғыш юбилейi қазақ мəдениетiнiң
сол кездегi жəне бiр орталығы Ташкентте өткiзiлдi. Осы тұстағы қазақ
баспасөзi түгелге жуық бұл мерекенi атап өттi. Түркiстан Орталық
партия комитетiнiң органы “Ақ жол” газетi өзiнiң 1923 жылғы
4 февральдағы санында “Ахаңның юбилейi туралы” деген мақаланы
редакция атынан бердi. Осы нөмiрде “Ахаңның 50 жылдық тойы”
деген атпен Мұхтар Əуезовтiң көлемдi мақаласы жарияланды. Мұнда
автор: “Ахаң ашқан қазақ мектебi, Ахаң түрлеген ана тiлi, Ахаң салған
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əдебиеттегi елшiлдiк ұраны, “Қырық мысал”, “Масаның” еңбегi,
“Қазақ” газетiнiң 1916 жылы қан жылаған қазақ баласына iстеген
еңбегi, өнер-бiлiм, саясат жолындағы қажымаған қайраты бiз
ұмытқанда да тарих ұмытпайтын iстер болды” деп асқан бiр
көрегендiк сөз айтты. Қазақ Советтiк Атқару комитетi мен облыстық
партия комитетiнiң органы – “Еңбекшi қазақта” (осы күнгi
“Социалистiк Қазақстан”) Сəкен Сейфуллиннiң (Манап Шамил деген
бүркеншiк атпен) “Ахмет Байтұрсынов 50-ге толды” деген мақаласы
жарияланды. Мұнда автор: “Ахаң байлардың құлдығында шiрiген
шаруалардың айқайшысы емес, олардың қолшоқпары емес, бiрақ адал
жүрек байын, кедейiн айырмай, қазақты сүйетiн таза ұлтшыл. Қалай
болса да, жазушысы аз ғана, əдебиетi нашар қазақ жарлыларына оқу
һəм тiл құралдарымен қылған қызметi таудай”, - деп шын көңiлден
құттықтайтынын бiлдiредi.
Газет мақалаларымен қатар “Труды Общества изучения
Киргизского края” аты жинақта оның өмiрi мен қызметiн, тiл
зерттеудегi еңбегi мен табыстарын жақсы баяндаған М. Дулатов пен
Е. Омаровтың мақалалары қалың жұртшылыққа ұсынылды. Бұл
кiтаптар күнi бүгiнге дейiн елiмiздiң iрi кiтапханаларында ашық
фондта сақталып келедi. Баспасөз бен жинақтарда жарияланған бұл
материалдардың барлығында да А. Байтұрсыновтың оқу-ағарту,
ғылым, əдебиет, мəдениет майданындағы орны ерекше екендiгi, көп
ретте тыңнан жол салған көш бастар болғандығы жəне қазақ
қауымына беделi күштi, абыройы биiк болып келе жатқандығы
айтылады.
А. Байтұрсыновтың тiл бiлiмi мен қазақ филологиясы
саласындағы еңбегi репрессиялардан кейiнгi кезеңдердiң өзiнде де
кейде ашық, кейде тұспалдап жоғары бағаланып келдi. Академикжазушы Ғабит Мүсiрепов: “Осы ғасырдың басында тұңғыш əлiппемiз
жасалды” деп, 1979 жылы (“Социалистiк Қазақстан”, 18 декабрь,
1979) жазғанда, ол айтып, отырғаны А. Байтұрсыновтың еңбегi едi.
Есiмi дүние жүзiне мəлiм аса беделдi түрколог академик А.Н. Кононов
Октябрь
революциясына
дейiнгi
отандық
түркологтердiң
биобиблиографиялық сөздiгiн (көрсеткiшiн) жасағанда, Ахмет
Байтұрсыновты отандық түркологтердiң қатарында көрсетедi де, оны
“жетiлдiрiлген қазақ алфавитiн жасаушы, қазақ тiлiнiң фонетикасын,
морфологиясын, синтаксисiн зерттеп, оқулықтарын түзушi, қазақ
əдебиетi мен мəдениетi тарихын зерттеушi” деп танытады
(Биобиблиографический
словарь
отечественных
тюркологов.
Дооктябрьский период. М., 1974, 115-бет). Демек, Совет Одағына,
тiптi бүкiл дүние жүзiне тараған бұл құнды көрсеткiштi
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пайдаланушылар Ахмет Байтұрсыновты революцияға дейiнгi Россия
түркологтерiнiң бiрi деп бiледi жəне бұл кiтап шыққаннан бергi 15
жыл уақыттың iшiнде ондағы осы мəлiмет таным-бағаны ешкiм жоққа
шығарған жоқ.
Сөйтiп, Ахмет Байтұрсынов, бiрiншiден, қазақ тiлiнiң тұңғыш
əлiппесi мен оқулықтарының авторы, соңынан iз салған жаңашыл
ағартушы. Ол жазған мектеп оқулықтары 1914-1915 жылдардан 19271928 жылдарға дейiн пайдаланып келедi. Қазақ оқушыларының
бiрнеше буыны сауатын Байтұрсыновтың “Əлiп-биiмен” ашып, ана
тiлiн Байтұрсыновтың “Тiл құралы” арқылы оқып үйрендi.
Екiншiден, А. Байтұрсынов – араб графикасына негiзделген
қазақ жазуының реформаторы. Бұл жазу да үстiмiздегi ғасырдың 10ншы жылдарынан бастап 20-ншы жылдардың соңына дейiн (латынға
көшкенше) қазақ мəдениетiне, оқу-ағартуына жақсы қызмет еттi.
Байтұрсынов жасаған жаңа жазу күнi бүгiнге дейiн қолданыс тауып
келедi: Қытай Халық Республикасы, Ауғанстан, Иран сияқты
елдердегi қазақ бауырластарымыз сауаттарын осы жазумен ашып,
баспа дүниелерiн осы графикамен шығарады. Шетелдiк бауырлас
қазақтарға арнап, осы күндерде өзiмiз шығаратын “Бiздiң Отан” атты
газетiмiз де Байтұрсынов реформалаған араб жазуын пайдаланады, ол
ұсынған емле ережелерiн ұстайды.
Үшiншiден, А. Байтұрсынов – қазақ əдебиетi мен мəдениетiн
зерттеушi тұңғыш филолог-ғалым жəне Қазақстан ғылымын алғашқы
ұйымдастырушылардың бiрi.
Төртiншiден, А. Байтұрсынов – қазақ халқына, жас совет
үкiметiне адал қызмет еткен iрi қоғам қайраткерi.
Мiне, қазақ халқының абзал ұлдарының бiрi, ХХ ғасырдың бас
кезiндегi үркердей шағын топ – демократтық бағыттағы қазақ
интеллигенциясының ең iрi, ең беделдi өкiлi, бiр емес, екi рет заңсыз
жазғырылып, сталиндiк режимнiң құрбаны болған Ахмет
Байтұрсыновты осылай танимыз жəне бұл танымға оның саясат пен
идеология майдандарының белгiлi кезеңдерiндегi қайшылықтары мен
жаңсақ басқан қадамдарын ескере отырып келiп отырмыз. Бұл таным
– бүгiнгi күнгi демократия мен əдiлеттiлiктiң жемiсi. Бұл – халыққа
сiңiрген адал еңбектiң тарихта өшпейтiндiгiнiң айғағы.
Өте ұзақ уақыт – 50-60 жылдар бойы А. Байтұрсыновтың есiмi
“қылмыскер” ретiнде сотталған адам деп аталып келдi. 1988 жылдың
4 ноябрiнде Қазақ ССР-iнiң Жоғарғы Соты Ахмет Байтұрсыновты
ешбiр қылмысы жоқ деп тауып, оны толық ақтау туралы шешiм
қабылдады. Сөйтiп, ғалымның адал азаматтық есiмi қалпына
келтiрiлдi.
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Ендiгi мiндет – Ахмет Байтұрсыновтың ұшан-теңiз, сан қырлы
еңбегiн қалың жұртшылыққа кеңiнен таныстыру. Бiз бұл мақалада
А. Байтұрсыновтың өмiрi мен қызметi жайынан 50-60 жылдан берi
айтылмай келген, ұмыт бола бастаған алғашқы мəлiметтердi ғана
ұсынып отырмыз, оның өзiнде де əзiрге қолға түскен материалдарды
ғана пайдаландық, ал əлi тауып, танысып үлгермеген, əсiресе А.
Байтұрсыновтың өз қаламынан шыққан дүниелер қаншама! Ғалымның
тiл бiлiмiндегi еңбектерi мен көзқарастарын өз алдына жеке талдаптаныту кезекте тұр. Сондай-ақ əдебиеттi танытушы ғалым ретiндегi
iзденiстерiн арнайы зерттеп, олардың сол кезең үшiн мəн-маңызын
ашу да кезегiн күтедi. Ал, Байтұрсыновтың поэтикалық мұрасын
талдап-танытумен қатар, басып шығарып, бүгiнгi оқырман қауымға
ұсыну – алдымыздағы ең қажеттi мiндеттерiмiздiң бiрi деп санаймыз.
СЫЗДЫҚОВА Рəбиға,
филология ғылымдарының докторы,
Қазақстан Республикасы Ұлттық
Ғылым академиясының
корреспондент мүшесi
Қазақ əдебиетi. – 1989. – 6 январь.
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КӨЗҚАРАС ЭВОЛЮЦИЯСЫ
“Тарихқа сiңiрiлген еңбектер тарихи қайраткерлердiң қазiргi талаптармен
салыстырғанда не бермегенiне қарай емес, өздерiнен бұрынғылармен
салыстырғанда жаңа не бергенiне қарай бағаланады”.
(В.И. Ленин. Шығармаларының толық жинағы, 5-басылым, 2-том,
178-бет).

Iрi ғалым-лингвист, əдебиет зерттеушi, тюрколог, дарынды
ақын-аудармашы Ахмет Байтұрсынов өз кезi үшiн көрнектi қоғам
қайраткерi де болған-тын. 1928 жылы Алматыда жаңадан ашылып
жатқан Қазақ университетiне (қазiргi ҚазПИ) профессорлық қызметке
шақырылып, Қызылордадан көшiп келгенде ол өмiрбаянына былай
деп жазды:
“1919 жылдың мартында Совет өкiметi жағына шығып,
Москваға кеттiм. 1919 жылғы 24 июельде РСФСР Халық Комиссарлар
Советi мен Қазақ Əскери-революциялық комитетiнiң мүшесi етiп
тағайындады.
7-Бүкiлроссиялық Советтер съезiнен 8-Бүкiлроссиялық Советтер
съезiне дейiн ВЦИК-тiң мүшесi, I-Бүкiлқазақ Советтер съезiне дейiн
Казвоенревкомның мүшесi болдым.
1920 жылғы 4 апрельден 1926 жылдың соңына дейiн
большевиктер партиясында болдым, Советтердiң I-Бүкiлқазақтық
съезiнен 2-Бүкiлқазақтық съезiне дейiн ҚАССР Ағарту халық
комиссары лауазымында iстеп, ҚазЦИК мүшесi болдым, Советтердiң
2-Бүкiлқазақтық съезiнен 3-Бүкiлқазақтық съезiне дейiн ҚазЦИК-тiң
мүшесi, сондай-ақ өлке Қазнаркомпросы жанындағы Академиялық
орталықтың председателi болдым. 1923 жылдан қазiргi уақытқа дейiн
Қазақ ғылыми-əдебиет кеңесiнiң председателi жəне Академиялық
орталықтың мүшесi болып келемiн”.
Осы сараң деректерден-ақ Байтұрсыновтың Қазақ республикасының шаңырағын көтерiскен мемлекет қайраткерi екенiн аңғару
қиын емес. Түсiнудi, мұқият талдау, айқын көз жеткiзудi тiлейтiн жайт
– оның советтiк қоғамды құру iсiне ат салысуға келу жолы. Ал бұл
жолда – баршамыздың санамызға халыққа дұшпандықтың
ұйымдасқан түрi ретiнде сiңiрген “Алашорда” атты қалтылдақ өткел
жатыр. Байтұрсынов сонау күмəндi қозғалыста əлгi қылкөпiрдi
салушылардың көсемi болыпты деседi. Ресми тарихтан да, белгiлi
əдеби-мемуарлық шығармалардан да құлаққа құйылып, көкiректе
жатталып қалған мағлұматтар бойынша, “Алаш” дегенiмiз – ұлтшыл,
қазақтың басына қайтадан хандықты орнатқысы келген, Қазақстанды
Росииядан бөлiп əкетудi мақсат еткен партия. Ендеше – ақыл-
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парасатының биiктiгiмен танылған, халқының ар-ұжданы атанған
Ахаңның сондай кертартпа ұйымның дем берушiлерiнiң бiрi болғаны
қайран қалдырмай қоймайды. Тағы бiр қайран қалатының – ол
жоғарыда келтiрiлген өмiрбаянында қызметiнiң сол бiр кезеңi жөнiнде
ешбiр бүкпесiз: “1917 жылдың соңынан 1919 жылға дейiн Алашорда
ұйымында iстедiм”, - деп жазады...
Осы бiр ауыз сараң сөйлемнiң астарына үңiлмес бұрын Ахмет
Байтұрсынұлының одан бұрынғы өткен жолына шағын шолу
жасайық.
“Мен Торғай уезiнiң Тосын болысындағы № 5 ауыл қазағының
баласымын, - деп бастаған университет оқытушысы өзiнiң өмiрбаянын
– 1886 жылдан 1891 жылға дейiн екi класты Торғай орыс-қазақ
училищесiнде оқыдым. 1891 жылдан 1895 жылға дейiн Орынбор
орыс-қазақ мектебiнде оқыдым, 1895 жылдан бастап Торғайдың əр
жерiнде, əртүрлi бастауыш училищелерде – ауылдық мектептерде екi
класты мектептерде iстедiм”. (Қосымша бiр дерек: Торғай облысының
1897 жылғы адрес-календарында Ахмет Байтұрсыновтың Ақтөбе уезi
Ақтөбе болысының № 2 ауылындағы Арынғазы мектебiнде мұғалiм
екендiгi көрсетiлген).
“1909 жылы, Қарқаралыда екi класты училище меңгерушiсi боп
жүрген кезiмде, Семей губерниялық жандарм басқармасының
бастығы үкiметке қарсы насихатпен айналысты деген айыптау
бойынша тұтқындап, Қарқаралыдан Семей түрмесiне айдады”. (Сəбит
Мұқанов “ХХ ғасырдың басындағы қазақ əдебиетi” атты кiтабында
“Шыңғысұлы Тəттiмбет дейтiн жандармада қызмет қылатын адам
“патшаға қарсы” деп көрсетiп, Ахметтi... абақтыға” жапқызғанын
жазған).
“Түрмеде сотсыз, тергеусiз 1909 жылдың июлiнен 1910 жылғы
21 февральге дейiн отырғызады да, қазақ облыстарында тұруыма 2
жылға тыйым салып, үш күннiң iшiнде Семейдi тастап кетуге
мiндеттеп, түрмеден шығарды. Тұруға Орынбор қаласын таңдадым да,
Семейден 23 февральда шығып, Орынборға 1910 жылғы 9 мартта
келдiм”. (Ахаңның белсендi ғылыми-ағартушылық, журналистiк
қызметi осы тұстан бастап айрықша жанданады).
1913 жылы “Қазақ” газетiнiң ашылуын ұйымдастырдым, оның
редакторы ретiнде қызмет атқардым. Аталмыш газеттi редакциялап
жүргенде бiрнеше мəрте əкiмшiлiк жолымен айып тартып,
тұтқындалдым, сондай-ақ Қарқаралы станциялық приставының почта
абыройын төгетiн мағлұматтарды баспасөзге шығарды деп
айыптауына байланысты iсiм сотқа берiлдi.
1917 жылдың соңына дейiн редактор боп iстедiм”.
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Бұдан ары Ахаңның “Алашорда” ұйымындағы қызметi
басталады... “Алашорда” тарихының 30-жылдардан кейiн зерттелмегенiн қазiргi таңда тарихшылардың өзi мойындап жүр. Ал
“халықтар əкесi” мен оның жер-жердегi сенiмдi уəзiрлерi ол жылдарда
кейiнгi ұрпаққа объективтi шежiре қалдыруды көздей қоймаған-тын.
Тек қана күстаналау, тұқырту тұрғысында баяндалып жүрген сол
күрделi де қайғылы, əрi маңызды кезеңнiң себеп-салдарын əдiл ашып
беру – тиiстi ғылыми мекемелер үлесiнде, бiздiң қарастырмағымыз –
рухани өмiрiмiзге қайта оралған халық ұлының жеке басына,
көзқарасына қатысы бар кейбiр деректер ғана.
Монархияның құлауын ел бостандыққа жеткендей шын
көңiлмен қарсы алды. Революция əперген азаттықты баянды ету
ұранымен əр аймақ өз съезiн өткiзiп жатты. Сондай серпiлiс
ахуалындағы Торғай облысы қазақтарының 1917 жылғы 2-8 апрельде
болған съезiн “Қазақ” газетiнiң редакторы Ахмет Байтұрсынов кiрiспе
сөз сөйлеп ашты. Ол сөзiнде ел өмiрiне iрi өзгерiс туғызған сол сəтте
бiрiгудiң аса қажеттiгiн, жаңа қоғамды құрылыс пен жеңiп алынған
бостандықты нығайту үшiн үкiметтi қолдап, жер-жерде реттiлiк пен
тыныштық сақтау керектiгiн атап айтып, жиналысты құттықтады.
Делегаттар оны съезд председателi етiп сайлады. Осы съезд
құлатылған өкiметтiң өкiлi деп, Торғай облысының əскери
губернаторы Эверсманға сенiмсiздiк көрсеттi, сұранса да сөз бермей,
залдан шығарып жiбердi. Осы съезде Орынбор орта оқу орындарының
бiрер оқытушысы мен Торғай облыстық басқармасының тiлмəшiне
жергiлiктi жандарм басқармасында агент болды деген айып тағылды.
Тiлмəштiң қызмет бабын пайдаланып iрi пара алып тұрғандығы да
айтылып, бəрi де қоғамға жат адамдар ретiнде съезд қаулысымен
жиналыстан аластатылды. Осы съезде бiрқатар бұрынғы патша
чиновниктерiнiң қазақтарды тыл жұмыстарына алуда қолданған
жазалау шаралары мен басқа да қылмыстары ашып айтылып, оларды
сотқа беру жөнiнде шешiм қабылданды. Осы съезде күллi қазақ
халқының мұң-мұқтажын анықтап, ортақ iске жұмылдыру мақсаты
мен жалпы қазақ съезiн шақыруды қамтамасыз ету үшiн ұйымдастыру
бюросы құрылды. Оның құрамына Ахмет Байтұрсынов та кiрдi.
Көзделген съезд сол жылы 21-28 июльде өттi. Онда Ахаң
председательдiң орынбасары болды. Съезд 12-мəселе етiп қазақ саяси
партиясы жөнiнде мəселе қарады. Қарарда қазақ iшiнде жеке саяси
партияның болғаны дұрыс екенi атап айтылып, партияның
демократиялық федеративтi-парламенттiк республикаға негiзделетiнi
көрсетiлдi де, оның программасын жасау Петроградта өтетiн
мұсылман съезiне сайланған делегаттарға тапсырылды.
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А. Байтұрсынов редактор боп iстейтiн “Қазақ” газетi 1917
жылғы 5 октябрьде жеке саяси партия программасын жасау жөнiндегi
съезд тапсырмасының əлi орындалмағанын хабарлай отырып,
Құрылтай жиналысына делегаттар сайлау жұмыстарына əр саяси
партия өз кандидаттарының тiзiмiн даярлап жатқандықтан, жержердегi қазақ комитеттерi партияның атын “Алаш” деп атап; науқанға
ат салыса беру керектiгiн жариялады. Ұзамай Құрылтай жиналысына
сайлау жүргiзу жөнiндегi Торғай округтiк комиссиясы социалистреволюционерлер,
социал-демократиялық
жұмысшылар
жəне
қазақтың “Алаш” партияларының кандидаттық тiзiмдерiн тiркедi.
Соңғы тiзiмге Ахаң да кiрген.
“Қазақ” газетiнiң 1917 жылғы 21 ноябрьде шыққан санына,
ақыры, партия программасы жарияланды. Соңына программаны
жасаған алты адам қол қойыпты, iшiнде Ахмет Байтұрсынұлы бар.
Программа он тармаққа бөлiнген. Бiрiншi параграфта – Россияның
демократиялық федеративтi республика болуға тиiстiгi, сайлау
правосы тегiне, дiни иланымына, жынысына қарамай, баршаға бiрдей
берiлу керектiгi, депуттарды тiкелей, тең жəне жасырын дауыспен
сайлау қажеттiгi айтылса, екiншi жəне одан кейiнгi басқа
параграфтарда болашақ қазақ автономиясының жөн-жобасы баяндалған. (Қазақ автономиясы дала облыстарынан қосылып, басқа
халықтармен қатар Россия федерациясына кiредi... Басқару, сот
органдарында iстейтiн адамдардың адал жəне халыққа пайдалы
болуына партия қол жеткiзуге тырысады... Басқармалар мен
милицияда iстейтiндер жөнiндегi мəселенi халық шешедi... Партия
халық үшiн дəулет пен мəдениет жасауға ұмтылады... Партия
кедейлердi – жолдас, қанаушыларды – жау деп санайды жəне солай
атайды... Дiн мемлекеттен бөлiнуге тиiс... Сот алдымен айыптау,
тергеу жұмыстарын жүргiзбей тұрып тұтқындай алмайды, соттай
алмайды. Судьялар жергiлiктi тiлдi бiлуi керек, ұлттық құрамы
əртүрлi жерлерде сот сол жерде көпшiлiк боп есептелетiн тұрғындар
тiлiнде жүргiзiлуге тиiс... Салық əркiмнiң байлығының дəрежесiне
жəне дүние-мүлкiнiң жағдайына қарап алыну керек: дəулеттi –
көбiрек, кедей – азырақ төлейдi... Халыққа бiлiм беру – баршаға ортақ,
барлық оқу орындарында тегiн оқытылады. Бастауыш мектептерде
сабақ ана тiлiнде жүргiзiлуге тиiс... Барлық мұғалiмдер мен профессорлар сайланып отырады. Жұмысшы заңдары жұмысшы мүддесiн
көздеуге тиiс... Халықты қорғау үшiн қазiргiден өзге негiзде
ұйымдастырылған əскер болуға керек... Құрылтай жиналысында жер
заңын жасағанда бiрiншi кезекте түземдiктер мүддесi ойластырылуы
қажеттi. Осы жөн-жобадан зайыр аңғарарымыз – оны жасаушылардың
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бiрi болған Ахаң – қателессе де, көзжұмбай ұлтшылдықтан аман
екен...
Автономия жариялау мəселесi 1917 жылғы 5-13 декабрьде өткен
екiншi жалпы қазақ съезiнде талқыланғаны мəлiм. Сонда
делегаттардың көпшiлiгi автономияны тездетiп жариялап жiберу
туралы ұсынысқа қарсы дауыс бердi. Бұл көпшiлiктiң ойы бойынша –
ең алдымен, дала облыстарының қазақтан басқа халықтарының қазақ
автономиясына көзқарасын анықтау қажет-тiн, осылардың жуан
ортасында Ахмет Байтұрсынов тұрды.
Съезд 25 мүшеден тұратын “Алашорда” атты уақытша халық
кеңесiн құрды. 15 мүшесiн сол жолы сайлап, 10 орынды қазақ
арасында өмiр сүрiп жүрген орыс жəне басқа халықтардың өкiлдерiне
қалдырылды... А. Байтұрсынов халық кеңесiнiң құрамына ұсынылған
жоқ, ол оқулықтар жазу жөнiндегi комиссияға сайланды.
Өмiрбаянында: “1917 жылдың соңынан... Алашорда ұйымында
iстедiм” дегенде ол осы съезден кейiн жаңа мазмұнмен басталған
қызметiн айтса керек. Алайда дүбiрлi он сегiзiншi жыл ол таңдаған
бағыттың сергелдеңi көп екенiн, халықтың мұңын жыртамыз деген
ұйымның халықтан оқшауланып бара жатқанын көрсеттi. 1918
жылдың көктемiнде халық кеңесiнiң мүшелерi бастаған делегация
Москваға барып қайтты, сол тұста “Алашорданың” басшылары
Орынбордан төте желi арқылы В.И. Ленинмен сөйлестi. Совет
өкiметiнiң қазақтарға автономия беру жобасын жасайтыны, бiрақ
оның жергiлiктi жұмысшы, шаруа депутаттары Советтерiнiң негiзiнде
жарияланатыны айқындалады. Ал “Алашорда” қайраткерлерi
жергiлiктi Советтермен тiл табыса алмаған, себебi олар таптық
көзқарастың мəнiн түсiну дəрежесiне жеткен жоқ едi, сондықтан да
олар орыс буржуазиясының құшағына бiржола құлағандай-тын.
Алайда “бөлiнбейтiн, бiртұтас Россия” идеологтары Уфа, Самарада
өткен Құрылтай жиналыстарында “қуатты мемлекеттерiн бұратаналарға автономия берем деп пышырата алмайтындықтарын
мəлiмдесе, Сiбiр үкiметiнiң басшысы əйгiлi адмирал А.В. Колчак 1918
жылдың күзiнде арнайы указымен “алашорданы” таратып жiбердi.
Мұндай жағдайды көрiп-бiле тұра Ахаң сынды ойлы адам өзiнiң
адасқанын ұқпауы, тыным таппай дұрыс жолды iздемеуi мүмкiн еместi...
Ахмет Байтұрсынұлы Совет өкiметi жағына өзi шығып қана
қойған жоқ, халқына шын ниетiмен қызмет етуге ден қойған бұрынғы
үзеңгiлестерiнiң де тарихи тура бағытқа түсуiне жəрдемдестi, Қазақ
революциялық комитетiнiң 1919 жылғы 15 сентябрьде өткен
мəжiлiсiнде оған, Совет өкiметi жағына қарату мақсатымен,
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“Алашорданың” батыс бөлiмшесiмен келiссөз жүргiзу тапсырылды.
Түрккомиссияның Түркiстан майданы мен Бiрiншi армия Əскериреволюциялық советтерiнiң қатысуымен өткен Казревкомның 1919
жылғы 27 октябрьдегi мəжiлiсiнде А. Байтұрсынов ақтарға қызмет
етiп жүрген қазақтарды Совет өкiметi жағына тартудың шарттарын
түйiндеп айтты... Декабрьдiң соңына қарай “Алашорда” батыс
бөлiмшесiнiң əскерi ақтарға қарсы соғыс ашып, Елек корпусын
талқандады, ақгвардияшылардың штабын iрi əскери шендермен қоса
тұтқындап, қару-жарақ қоймасын қолға түсiрдi, сөйтiп, күнəсiн
қанмен жуу арқылы совет өкiметiнiң қоластына өттi.
Советтердiң 7-Бүкiлроссиялық съезiнде ВЦИК мүшесi болып
сайланғаннан кейiн Ахмет Байтұрсынұлы Казревком председателi С.
Пестковскиймен бiрге тағы да Владимир Ильичпен кездестi. Ленин
қазақтар арасында түсiнiктi тiлде пəрмендi үгiт-насихат жүргiзудiң
маңызына тоқтала келе, нақты кеңестер бердi, дəулеттiлердiң малын
жарлыларға алып беруге асықпау керектiгiн айтты. Көсемнiң осы
ақылының күш беруiнен болар, кейiн “Кiшi Октябрь” науқаны
көтерiлгенде, А. Байтұрсынов конфискацияны жұтқа балады...
“Алашорда” қозғалысына қатысқан ниетi түзу азаматтарды
Совет өкiметi жағына шығару аяқталған соң, ВЦИК-тiң кешiрiм
туралы белгiлi декретiне бiр жыл толғанда, қазақ халқын қандай
жолдың бақытқа бастарына анық көзi жеткен Ахмет Байтұрсынұлы
большевиктер партиясы қатарына өтуге өтiнiш бердi...

ҚОЙШЫБАЕВ Бейбiт
Зауал. – Алматы, 1991. – 161-167 б.
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БҮКIЛ ҚАЗАҚ “АХАҢ” ДЕГЕН
Ахмет Байтұрсынов – аса iрi қоғам қайраткерi, көрнектi ақын,
қазақ тiлiнiң қолдану аясын кеңейту үшiн аянбай күрескен, тiл
ғылымының негiзiн салған тiл зерттеушiсi, қазақ поэзиясын теориялық
тұрғыдан тануды жүйелеп iзге салған теоретик-ғалым, халыққа бiлiм
беру саласында еңбек сiңiрген педагог-ұстаз. Оның “Қазақ” газетiн
шығарудағы атқарған қызметi өз алдына бiр төбе. Ол ХХ ғасырдың
басында, аумалы-төкпелi заманда қазақ қоғамының өмiрiне жаңа
бағыт, жаңа арна тапқан қайраткерлердiң алдыңғы шебiнде болып,
қазақ мəдениетi, қоғамдық ой-санасы дамуына өлшеусiз үлес қосты.
Ахаң осы салалардың бəрiн түгел айтпағанда, тек ақындығы мен
əдебиеттануға сiңiрген еңбегiмен-ақ тарихта аты қалуға əбден лайық.
Алдымен Ахаңның ауыз əдебиетi нұсқаларын жинап бастыруға үлкен
мəн берiп, “Ер Сайын” жырын Мəскеуде жарияланғанын, “Жоқтау”
атты жинаққа енгiзген 23 жоқтау үлгiлерiн атаған жөн. “Əдебиет
танытқыш” кiтабына, қазақ тiлiнiң оқу құралдарына кiргiзiлген
көптеген əдебиет нұсқаларын, өлең-жырлардың да құнды дүниелер
екендiгi талассыз.
Ал Ахмет Байтұрсыновтың ақындығына келсек, ол – қазақ
əдебиетiндегi Абай дəстүрiн ХХ ғасырдың басында тiкелей
жалғастырған Шəкəрiм Құдайбердiұлы, Мiржақып Дулатов,
Сұлтанмахмұт Торғайғыров, Мағжан Жұмабаев, Спандияр Көбеев,
Мұхамеджан Сералин, Ғұмар Қарашев секiлдi аса iрi ақындардың
қатарынан орын алады. Ахмет Байтұрсынов Абайдың əдеби
дəстүрлерiн көбiнесе қоғамдық, əлеуметтiк мəселелердi, заман жайын,
халық тағдырын жырлау тұрғысынан дамытты. Оның өлеңдерiнiң
Абай поэзиясымен үндестiгi бiр емес, бiрталай аса маңызды қоғамдық
мəселелердi толғауынан анық байқалады. Ахмет Байтұрсыновтың
“Жұртыма” деген өлеңiн алсақ, мұндағы халық тағдыры туралы
толғаныстары Абайдың “Қалың елiм, қазағым, қайран жұртым” атты
өлеңiндегi пiкiрлермен сабақтас келедi. Сондай-ақ “Жиған-терген”,
“Жауға түскен жан сөзi” атты өлеңдерi де ел жайын, халықтың
келешегiн ойлап тебiренуi, сыншылдығы жағынан Абаймен сарындас
шығады. Сонымен бiрге Ахмет Байтұрсынов халықты оқыту, оны
ғылымға, еңбек етуге шақыру, прогресс жолындағы өз заманы, жаңа
дəуiр алға тартқан көптеген мəселелердi қозғап, тебiрене жырлайды.
Бұл тұрғыдан қарағанда, оның ақындық шығармашалығы қоғамдық
ойшылдығымен, халықтық мақсат-мүдде үшiн күресiмен, əлеуметтiк
озат ой-пiкiрлерiмен тығыз байланысты.
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Қазағым, елiм
Қайқайып белiң,
Сынуға тұр, таянып.
Талауда малың,
Қамауда жаның,
Аш көзiңдi оянып,
Қанған жоқ па əлi ұйқың,
Ұйықтайтын бар не сыйқың? –
деген сияқты сөздерiн бiз ақының халық тағдыры, мешеулiктен
құтылып, прогресс жолына бет алуы қажеттiгi туралы мəселенi ақын
жаңа жағдайда қаншалық батыл қойып, жан ауыртатындай етiп айта
бiлгенiн көремiз.
Күн сайын өзгерiлiп, өнер артып,
Бəрi де жатыр алға таман, деп жастарға заман ағымына iлесе бiлуге, өнер-бiлiм, ғылым
үйренуге шақыру да ақынның қоғам көшiн жаңа, кең өрiске бағыттау
мақсатымен қабысып жатқаны даусыз.
Ақынның озат адамгершiлiк идеялары мысал өлеңдерiнде
өрiстей түседi. Бұл орайда айта кететiн бiр жай – Ахмет Байтұрсыновтың мысал өлеңдерi аударма деп саналып жүр. Ал бiзде аударма
өлеңдi екiншi қатардағы шығарма деп түсiну орын алғаны байқалады.
Мұндай ұғым осы кездегi кейбiр арзан қолды, көркем қасиетi шамалы
аудармаларға қарап қалыптасқаны сөзсiз. Үлкен ақындардың
поэзиясы, өнерпаздың өзгешелiгi, творчестволық өсу жолы жайлы сөз
болғанда оның аударма өлеңдерiн ауызға алып, тiлге тиек етуге
жеткiлiктi мəн берiлмейтiнi жиi кездесетiн жай. Бұдан аударма
өлеңдер ақынның толық мəнiнде өз туындысы емес, түбi басқа
жақтан, шеттен келген нəрсе деген сыңай байқалады. Ал шынына
келсек: түпнұсқаның мазмұн-мағынасын, көркемдiк қасиетiн
мүмкiндiгiнше толық, тура жеткiзетiн аударма өлеңдi құнды
поэзиялық туынды деп бағалауға тиiспiз. Оның үстiне, Ахмет
Байтұрсыновты қазiргi үйреншiктi мағынада аудармашы деуге
келмейдi. Ол белгiлi мысалдың жалпы сюжетiн, мағынасын сақтай
отырып, еркiн тəржiмелеп, өз пiкiрiн қосарлап, қазақ өмiрiне қатысты
жайларды да жалғастыра айтып отырады. Мысалы, “Қара бұлт” атты
мысалды алсақ, Ахмет оның жалпы мазмұнын өзiнше баяндап
шығады да, өз жанынан он сегiз жол өлең қосады. Оның сыр-сипатын
байқау үшiн бiр бөлiгiн еске түсiрелiк.
Мысалы қазақ – дала, басқа – теңiз,
Даланы шамаң келсе, көгертiңiз:
Мұң десең, мұқтаж десең, қазақта көп,
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Емес пе мұны ойламақ мiндетiңiз.
Мақал бар: жақсылықты басыңа қыл,
Басыңнан асса, – деген, – досқа iстеңiз.
Осы келтiрiлген шумақта жəне осындай екi шумақ өлеңде
Ахмет Байтұрсынов қазақ өмiрiне қатысты аса маңызды мəселенi
қозғап, оған өз көзқарасын бiлдiрген. Ақынның өзi қосқан бөлiгi
дербес поэзиялық туынды дерлiк дəрежеде.
Ал “Айна мен маймыл” атты мысалды алып, И.А. Крыловтың
нұсқасымен салыстырсақ, мұндағы Ахмет Байтұрсынов жанынан
қосқан 12 жол өлең орысша текстегi ойды мүлде басқаша өрбiтетiнiн
көремiз:
Бiреудiң мiнiн айтса өлеңшiлер,
Мəз болып тыңдағандар қарқ-қарқ күлер.
Болса да нақ сол мiндер өз басында,
Деп айтар: “Секiлдi емен пəленшелер”.
Орысша мысалда маймыл айнадан өз тұрпатын көрiп, мынау не
деген жексұрын едi деп таңданады ғой. Онда адамдар өлеңде өз
бойында бар мiн айтылса да, соны бiлiп түзелейiн демейдi, басқаға
сiлтейдi дегендей пiкiр мүлде жоқ. Ал Ахмет Байтұрсынов болса, бұл
пiкiрдi əбден нақтылап:
Мысалы, бидiң жеген парасын айт,
Көрсетер көзiн қысып ауылнайды, деп əбден қазақ жағдайына жанастырып қояды.
“Өзен мен қара су” атты мысалдағы Ахмет Байтұрсыновтың
қосарлап берген он сегiз жол өлеңi де ақының қазақ өмiрi жайлы
толғауымен туғанын:
Меңзеймiн қара суды, қазақ, саған,
Талпынбай талап ойлап қарап жатқан.
Барады қатар жұрттың бəрi озып,
Iлгерi жылжымайсың жалғыз аттам, –
деген жолдан-ақ аңғаруға болады. Ахмет Байтұрсыновтың
əдебиеттану саласындағы еңбектерiнен алдымен “Қазақтың бас
ақыны” атты Абай поэзиясының мəнiн, қазақ əдебиетi тарихындағы
орнын тыңғылықты, байсалды түрде терең ашып берген мақаласын
айрықша атаған жөн. Бұл еңбегiнде Байтұрсынов Абайдың ақындық
өнерiн аса жоғары бағалағанын айта отырып, бiр нақтылы мəселе
жөнiнде айтқан пiкiрiне ғана арнайы тоқталсақ деймiз.
Абай өлең жақсы болуға керек деген шарттардың бəрiн бiлген,
сондықтан өлеңi қай тарапынан болса да толық дей келiп, А.
Байтұрсынов: “Жалғыз-ақ мiн бар: ол мiн - өлең бунақтары текiстелiп,
орнына қойылмағандық. Оны оқығанда, əнге салып айтқанда,
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кемшiлiгi зор болады. Дауыстың ағынын бұзып, өлеңнiң ажарын
кетiредi. Мысалы, төселiп, желiп келе жатып, текiректеп кеткен
сияқты. Бұл кемшiлiктi түзетуге болады. Өлеңнiң үш буынды
бунақтары мен төрт буынды бунақтарын, алмасып кеткен жерлерiн
алып, өз орындарына қойса түзеледi”', – дейдi.
Абай өлеңдерiнiң “мiнi бар” деп қадап айтылғандықтан бұл
сөздердiң мəнiсiн, əбден байыбына барып, анықтап алған жөн. Он бiр
буынды өлеңнiң тармағына бастапқы бунақ бiрде төрт буынды болып,
ал бiрде үш буынды болып келе бередi. Сондықтан тармақтың
ырғақтық өрнегi бiрде 4 буын – 3 буын – 4 буын болып келсе, бiрде 3
буын – 4 буын – 4 буын болып келедi. Мысалы:
Өлең сөздiң /патшасы/ сөз сарасы,
Қиыннан /қиыстырар/ ер данасы, дегенде, алғашқы тармақ төрт буынды бунақтан, ал кейiнгi
тармақ үш буынды бунақтан басталады. А. Байтұрсыновтың айтып
отырғаны осы. Ол жаңағы өлеңнiң сөздерiн:
Өлең – сөздiң патшасы, сөз сарасы,
Қиыстырар қиыннан ер данасы, деп айтқанда “сөздерiнiң мағынасы жақсы келедi” деп санайды.
Алайда он бiр буынды өлеңде төрт жəне үш буынды бунақтар
осылай еркiн алмасып келуi тек Абайдың өлеңдерiнде ғана емес, басқа
ақындардың өлеңдерiнде де кездесе бередi. Сондықтан мұны өлеңдi
айтуға ауырлық келтiредi деп санаған А. Байтұрсынов: “Бұл
кемшiлiктен қазақ ақындарының көбiнiң-ақ сөзi аман емес. Əсiресе,
Абай өлеңдерiнде көбiрек ұшырайды”² – деп “Əдебиет танытқыш”
атты еңбегiнде тағы атап көрсеткен.
Ал шынында “Өлең – сөздiң патшасы” – ырғағы өте əдемi,
жеңiл өлең ғой. Сондай-ақ онымен қатар тұрған “Бiреудiң кiсiсi өлсе,
қаралы - ол”, “Күз” (Сұр бұлт түсi суық қаптайды аспан), “Қараша,
желтоқсанмен сол бiр-екi ай”, “Қыс” (Ақ киiмдi денелi, ақ сақалды)
секiлдi өлеңдердiң қай-қайсысын алсақ та, ырғақ - əуездiлiгi жағынан
ешбiр мiнi бар деп айта алмасақ керек.
Бұлардың бəрiнде өлең тармақтарының басында бiрде төрт
буынды бунақ келсе, бiрде үш буынды бунақ келiп, жоғарыда
айтылғандай, ырғақ өрнегi еркiн өзгертiлiп, түрленiп отырады. Мұның
өзi өлеңдi əндетiп айтуға ыңғайсыз екенi рас. Өлеңдi белгiлi бiр
мақаммен, яғни қысқа қайырылатын ықшамды, жеңiл речитатив
түрiндегi əуенмен айтуға да ыңғайлы емес. Ендеше, А. Байтұрсыновтың кемшiлiк деп айтуының сырын, түп - төркiнiн осы жерден
1
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А. Байтұрсынов. Шығармалары, А., 1989. 201 б.
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iздеу керек. А. Байтұрсынов өлеңдi əуендетiп оқуды машық еткенi,
үнемi солай оқығаны айқындалады. Бұл - өлеңдi осылай оқу өте кең
тараған əдет. Əсiресе, өлеңдi көп оқитын адамға, мысалы, дастанпоэманы оқығанда iштей, не естiрте əуенмен əндетiңкiрей айтып
отыру жеңiлдеу де болады. Ал тармақта төрт буынды жəне үш
буынды бунақтар бiркелкi түспей, ауысып түсiп отырса, онда өлеңдi
əуендетiп оқу қиындау болады. Мұндай өлеңдi “сол күйiнде өзгертпей
əнге қосуға болмайды” деп Ахмет Байтұрсыновтың айтуы орынды.
Бiрақ Абай “Өлең – сөздiң патшасы”, немесе жоғарыда аталған жəне
басқа сол секiлдi өлеңдерiн əнге салып айту үшiн шығармаған ғой.
Айталық, “Жарқ етпес, қара көңiлiм не қылса да” деген əнге арнап
жазған өлеңiнде тармақты бунақтардың ретi үнемi бiркелкi
келтiрiлген. Ал, əндетпей, əуенсiз сөйлеп оқуға лайық деген
өлеңдердiң ырғағы еркiн, белгiлi мөлшерде құбылмалы болуын
қалаған. Оқып айтатын өлеңде ырғақтың тұрақты, бiркелкi болуы
қандай қажет болса, өзгертiп, түрленiп отыру, екi ұдай ширатылуы
сондай қажет екенiн, əдемi, əсерлi болатынын Абай жақсы түсiнген.
Жазба əдебиетiнiң негiзiн салып, жазба поэзиялық дəстүрлердi
қалыптастыруға күш салған Абай өлең ырғағының мүмкiндiгiнше
еркiн болуына айрықша мəн берген. Бұл тұста ол қазақ поэзиясында
əбден үйреншiктi болған он бiр буынды өлеңнiң өзiне тəн мүмкiндiгiн
пайдаланған.
Абай өлеңдерiнiң дəл осы ерекшелiгiн А. Байтұрсынов жiтi
байқап, оны əуендiк, əндiк дəстүрге қатысты жағынан қарап, кемшiлiк
деп санайды. Асырып айтқан болса да, астарында көңiл қоярлық
мағына жатыр. Асылында А. Байтұрсынов қозғаған қазақ өлеңдерiндегi ырғақ өрнегiн, бунақтардың реттесу қалпын саралау – аса
маңызды, арнайы тексерудi қажет ететiн мəселе, өлеңдi он бiр буынды
өлшеммен жазылған дегенде, əдетте осы өлшемнiң iшкi ырғақтық
өрнегiне, бунақтың құрылысына үңiле қарау кездесе бермейдi. А.
Байтұрсынов он бiр буынды өлеңнiң тармақтағы соңғы бунақ төрт
буынды болып келетiн негiзгi түрiн жəне тармақтың соңғы үш
буынды бунақпен аяқталатын екiншi түрiн ажыратып, екi бөлiп
қараған. Осының екеуiне де Мағжан өлеңдерiнен мысал алып,
əрқайсысының ырғақ өзгешелiгiн байқатады. Бiрiншi түрi:
Таласқан /аспанменен/ көкпеңбек тас,
Қарасаң /төбесiнде/ айналар бас.
Жасаған /мейiрiмi кең/ қадыр тəңiрi
Шығарған /сол тауынан/ алтын, алмас.
2 А. Байтұрсынов. Шығармалары, А., 1989. 201 б.
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Екiншi түрi:
Кеудеде от /iште жалын/, көзде жас,
Күнi-түнi /қайғы жұтқан/ сорлы бас.
Сабан төсек, /тым қараңғы/ жатағы
Наны қара, /шайы қара/, қарны аш.
Өлеңнiң екiншi түрi соңғы бунағы үш буынды болғандықтан,
ерiксiз бiркелкi ырғақпен келедi. Мұнда ырғақты өзгертуге,
түрлендiруге ешбiр мүмкiндiк жоқ. Ал бiрiншi түрiнде алғашқы бiрi
үш, бiрi төрт буынды екi бунақты еркiн алмастырып отыруға
мүмкiндiк бар. Абай осыны толық ескерген. Жəне тек өлеңдерiнде
ғана емес, “Ескендiр”, “Масғұт”, “Əзiм əңгiмесi” атты дастандарда
“Вадим” (Батар күнге шымылдық – көк бұлт кең) дейтiн өлеңмен
жазған аудармасында он бiр буынды өлең өрнегiн еркiн келтiрген.
Мұның өзгешелiгiн жете бағалау үшiн Мағжанның “Батыр Баян”,
“Қорқыт”, Сəкеннiң “Көкшетау”, Iлиястың “Күй”, “Күйшi”
дастандарында он бiр буынды өлең өлшемдерi үнемi бiрыңғай
келетiнiн айтсақ та жеткiлiктi. Бұл қазақ поэзиясында əсiресе көлемдi
дастан-поэмаларда он бiр буынды өлең өлшем ырғағын еркiн
келiстiрiп қолдануға ақындар үлкен мəн бердi. Мысалы,
Сұлтанмахмұттың “Кедей”, “Адасқандар” атты дастандарын атауға
болады. Ал, Ш. Құдайбердiұлының “Қалқаман-Мамыр”, “ЕңлiкКебек” дастандарында, “Дубровскийдiң əңгiмесi” атты тəржiмалы
өлең-хикаясында он бiр буынды өлең ырғағы еркiн өрнектелген болса,
“Лəйлi-Мəжнүн” дастанында бiркелкi өрнектелгенiн байқаймыз.
Сонымен, Абай өлеңдерiнiң А. Байтұрсынов көрсеткен
өзгешелiгiн кемшiлiгi демей, өлең сөз өрнектерiндегi айырмасы деуге
лайық. Қазақ əдебиетiнде жазба поэзия дəстүрлерiн кеңiнен
орнықтыру мақсаты тұрғысынан қарап бағаласақ, айырмасы жəне
артықшылығы да кесек те болар.
Ахмет Байтұрсыновтың “Əдебиет танытқыш” атты кiтабын
алсақ, бұл еңбек Ахмет Байтұрсынов қазақ тiлi ғылымының негiзiн
салумен қатар, қазақ поэзиясының теориялық мəселелерiн ғылыми
тұрғыдан баяндауда да көп жаңалық ашқанына дəлел бола алады.
“Əдебиет танытқышта” негiзiнен поэтика, стилистика, өлең
құрылысына қатысты мəселелер көбiрек сөз болады. Автор үлкен
тiлшi-ғалым болғандықтан, оның қазақ поэзиясының ерекшелiктерiн
осы мəселелерге байланысты тексерiп талдайтыны түсiнiктi. Автор
поэзия тiлiнiң бейнелiлiгiн, сөз қолдану тəсiлдерiн мұқият зерттеп
теңеу, ауыстыру (метафора), алмастыру (метонимия), шендестiру,
арнау, қайталақтау, дамыту, бүкпелеу секiлдi ұғымдарды əдеби
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термин ретiнде қолданады. Сөйлемдердiң синтаксистiк топ болып
бiрiгуiн оралым, қайшы оралым деген сияқты түрлерiн ажыратып
көрсетедi. Қазақ өлеңiнiң ырғақтық құрылыс-жүйесiн айқындай бунақ,
тармақ, шумақ ұғымдарын қалыптастырады.
Поэзиядағы жанрлық түрлердiң ұлттық ерекшелiктерiн таныту
мақсатымен толғау, терме, өлең, жыр, айтыс, тағы басқаларды орынды
жiктейдi. Ахмет Байтұрсынов қолданған терминдердiң көпшiлiгi
əдебиеттану ғылымында əбден тұрақтап, бүгiнге дейiн пайдаға асып
келедi.
Сондықтан зерттеушiнiң бұл еңбегi əдеби ұғым терминдердiң
кейiнгi жылдарда толығып, топтау жүйесi жетiле түсуiне тiрек
болғанын атап айтқан жөн.
Ахмет Байтұрсыновтың баға жетпес бiрнеше сапалы еңбегiн
тереңдеп зерттеу – алдағы зор мiндеттердiң бiрi. Байыптап тексерген
сайын қоғам қайраткерi, ақын, ғалым кейiнгi ұрпаққа аманат етiп
қалдырған асыл мұраның мəнi толығырақ ашылып, айқындала
түспекшi.
АХМЕТОВ Зəки,
Қазақстан Республикасы Ұлттық
Ғылым академиясының академигi
Абай. – 1998. - № 3. – 1-4 б.
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ҰЛТТЫҚ БАСПАСӨЗДIҢ НЕГIЗIН ҚАЛАУШЫ
Ұлттық ой-сананың өркендеуi мен дамуына өлшеусiз еңбек
сiңiрiп, соны серпiлiс туғызған дара да, дана тұлғаның бiрегейi –
Ахмет Байтұрсынұлы.
Ол туралы сөз бола қалса, “Қазақ” газетiне соқпай өту əсте
мүмкiн емес. Өйткенi, Ахмет Байтұрсынұлының бар саналы
ғұмырының елеулi кезеңi осы мерзiмдi баспасөзбен тонның iшкi
бауындай сабақтас. Сондай-ақ, “Қазақ” газетi – ХХ-шы ғасыр
басындағы сахара елiнiң күллi қоғамдық-саяси, əлеуметтiкэкономикалық, мəдени-рухани тыныс-тiршiлiгiн, салт-санасын, əдетғұрпын, тiл байлығын қаз-қалпында айнаға түскендей бейнелеп берген
энциклопедиялық басылым. Əрине, газеттiң мұндай дiттеген деңгейi,
биiктен көрiнуi – оның бас сарапшысы мен идеялық-саяси дем
берушiсiне, рухани жебеушiсi мен қаржылай демеушiсiне өзара
байлаулы екенi аян. Бұл ретте қадау-қадау нақ осындай iргелi де
күрделi əрi жауапкершiлiгi зор мiндеттi – тағдыр-талайлары
қоғамдық-саяси өмiрдiң қиыр-қиыр соқтықпалы, соқпақсыз жолында
тоғысқан Ахмет Байтұрсынұлы, Мiржақып Дулатұлы, Əлихан
Бөкейхан сынды күрескер үш алып кемеңгер ынтымағы жарасып бiрге
атқарды.
Зады Ахаң – Ахмет Байтұрсынұлының сан салалы ғылымишығармашылық, ағартушылық ұстаздық қырларын байыптаған сайын
ұлттық баспасөзiмiзге қосқан айырықша үлесiне тарихи əдiл бағасын
берудiң лайықтығы өзiнен-өзi соғұрлым айқындала түседi. Бұл
тұрғыда Ахаңның əмбебаптығы қайран қалдырады. Ғалым еңбегiн əлi
де жан-жақты зерделеп, жүйелi зерттеудi қажет етедi. Сонда ғана
оның өзiне тəн адамгершiлiк, кiсiлiк мiнез-құлқы, ақыл-парасат əлемi,
оқыған-тоқыған бiлiм өресi, қаламгерлiк машығы мен шеберлiк
ерекшелiгiнiң басқа да сыр-сипаттары ашыларына шығар күндей куə
боларымыз анық. Ақылман жан не жайында жазса да, аз сөзге мағына
үстеп, оған ұлттық идеологияны сыйғызып, астары қат-қабат терең
пəлсапалық тұжырыммен түйiндейдi. “Қазақ” газетiнiң тұңғыш
санында Ахаң мерзiмдi баспасөздiң басты-басты төрт түрлi
функциясын атап, оған қысқа да нұсқа назар аудартып өтедi: “əуелi,
газета – халықтың көзi, құлағы һəм тiлi...”, - дейдi. Бұл мерзiмдi
баспасөздiң қоғамдық ақпараттық жан-жақты қызметiне берiлген
ғылыми анықтаманың классикалық үлгiсi деуге болады. Жыл он екi ай
бойы Табиғат – Ананың қас-қабағына қарап, үнемi ат үстiнде көшiпқонған, ата кəсiбi төрт түлiк мал шаруашылығымен айналысқан туған
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халқының талғам-түсiнiгi мен таным-көзқарасына орай газет
хақындағы ұғымды шым-шымдап сана-сезiмiне терең сiңiрудi ол
перзенттiк парызы санады.
Шындығында, бұл жаратылыстың қарапайым мысалымен кезкелгенннiң қабылдау түйсiгiне образдылығымен əсерлi жеткiзiлген.
Екi аяқты, жұмыр басты пендеге маңдайға бiткен қос жанар мен
құлақтың, ауыздағы тiлдiң анатомиялық-биологиялық жағынан
қажеттiлiгi қандай болса, қоғам өмiрiндегi баспасөздiң саясиəлеуметтiк, мəдени-рухани ортадағы атқаратын қызметi де сондай
айрықша маңызды. Яғни мерзiмдi баспасөз құралының барша қадiрқасиетiн қалың бұқараға, дүйiм жұртқа салыстырмалы түрде адамның
өз бойының дене мүшелерiмен шендестiрiп түсiндiру – тəжiрибесi
ғылымда Ахаңа дейiн кездеспеген жаңалық.
“Екiншi газета – жұртқа қызмет ететiн нəрсе, олай болатын
мəнiсi жұрттың бiлiмдi, пiкiрлi, көргенi көп көсемдерi, оқығаны көп
адамдары газета арқылы халықтың алдына түсiп, жол көрсетiп, жөн
сiлтеп, басшылық айтып тұрады”.
Иə, өзi өмiр сүрген уақыт аралығында бұл мақсат үдесiнен де
“Қазақ” газетi абыроймен шықты. Алаштың сол дəуiрдегi оқыған,
тоқыған аузы дуалы зиялылары осы баспасөздiң айналасына кеп
топтасты. Олар отарланған елiнiң, мешеу қалған халқының басындағы
ең өзектi де түйiндi мəселелерге үндерiн қосып, ақыл-кеңестерiн
бердi, темiрқазық бағыт-бағдар сiлтеп, саяси дербестiгi мен азаттығы
жолындағы күрес майданына шығуға белсендi iс-əрекеттерiмен үгiтнасихат жұмыстарын жүргiздi, мұның бəрiнде де ұлтын шексiз
сүйгендердiң маңдай алдында Əлекең, Ахаң, Жақаңдар қасқайып
тұрған едi.
“Үшiншi, газета – халыққа бiлiм таратушы...”.
“Қазақ” газетi шын мəнiсiнде туған халқының оқу-өнерге сусап,
шөлдеп қалған мерейiн қандырып, бiлiм дариясына армансыз шомып,
еркiн жүзуiне бар пейiлiн салды. Редакторы Ахаңның өзi бас боп,
газет бетiнде исi қазаққа арнап бiлiм жарысын ұйымдастырып, ата
салт-дəстүрдiң жоралғысымен бəйге жариялап, пiкiрiн оздырған шын
жүйрiкке де, ақ адал көңiлiмен қосылған талапкерге де сəт сапар тiлеп,
оң батасын бердi. Ал, мұндай “жұрт iсiне жаны ашып, жұрт намысына
қаны қызатын” Еуропа байларындай өнер-ғылымға қаржы бөлiп,
демеушi болатын қазақ байларының да шығып, өз үлестерiн қосарына
ұлы ұстаз имандай сенiп, зор үмiт артқан едi. Ахаңның ғибратты,
өнегелi насихатынан үлгi алған сахараның түкпiр – түкпiрiнен жан
дүниесi жомарт, қалтасы қалың, ұлт мүддесiне қолы береген, кең
қолтық, кiсiлiктi, кенен жандар табылды. Əсiресе, атышулы Жетiсу
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өлкесiндегi Маман бай əулетiнiң ұлт əдебиетi мен мəдениетiне қосқан
үлесi, “Ғалия”, “Расулия” сияқты медреселер мен Ресейдiң iрi-iрi
қалаларында бiлiм нəрiнен сусындаған қазақ шəкiрттерiнiң рухани
ағаруына барын сарп етiп, “Айқап” журналы мен “Қазақ” газетiнiң
үзбей басылып тұруына ақшалай көмегiн аямаған, тұңғыш ана тiлiнде
жарық көрген роман жарысына мұрындық боп, “Қарағашта” мектеп
ашып, ұстаздыққа Кайр университетiнiң заң факультетiн бiтiрген
Ғабдолғазиз Мұсағалиұлын шақырып, Бiлəл Сүлейұлы, Iлияс
Жансүгiрұлы сынды бiлiмпаздарды тəрбиелеп өсiргенiн тарих жады
ұмыта қойған жоқ.
“Қазақ” газетi шəкiрттерге бiлiм беру оқыту мəселесiне де зор
көңiл бөлдi. Қалалық, ауылдық жерлердегi мемлекет “қамқорлығымен” бұратаналар үшiн де тегiн оқытатын орыс-қазақ мектептерiн
ашудағы миссионерлiк саясатты əшкереледi. Бұл мектептердi бiтiрiп
шыққан қара көздердiң шала-шарпы орысша сауаттанып, орыс
əрiптерiн ежiктеп əзер жазатын деңгейден аспай, керiсiнше,
мұсылманша хат танудан мүлдем мақұрым қалып жатқанының
қоғамдық-саяси, əлеуметтiк – рухани тамырының тереңде екенiне
оқырман қауымның назарын аударады, ұлт қауiпсiздiгi үшiн дабыл
қағады. Мұның түпкi себебi ұлт болашағының iргетасы бұл қасиеттi
iске қазақ бiткеннiң басы бiрiкпеуiнен болып отырғанын талай мəрте
газет қатты сынға алды. Оқимын деген жастарға əрбiр ата-ана өз
жанқалтасынан ақшасын шығарса, “көп көтерген жүк жеңiл! Таза
қазақша сапалы бiлiм беруге, ұлтжанды, отаншылдық сезiмi асқақ
шəкiрт тəрбиелеуге толық болатынын газет бетiнде жан-жақты талдап,
əдемi түсiндiрдi. Бұл орайда тағы Ахмет Байтұрсынұлына жүгiнсек,
оның мына көшелi сөздерi бүгiнгi күнi де əмсе есте ұстайтын, мəнiн
еш жоғалтпайтын даналық қағида деуге болады.
“... Балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтiн бала қайдан
шықсын!” Балам деп бағып, оқытып, адам қылғаннан кейiн, жұртым
деп танымаса, сонда өкпелеу жөн ғой. Аталық мiндетiн атқарып
отырған жұрт жоқ, жұртқа борыштымын деп жүрген қазақ баласы
жоқ. Баққан – қазына, қазынаға борыштымыз деп жүр. Жастарды
оқыту расходынан қашып, қазынаға борышты қылып қойса, жастарда
не жазық? Баланы ұлша тəрбиелесең, ұл болмақшы. Құлша
тəрбиелесең, құл болмақшы...”.
Ұлы ойшыл, “рухани көсем” (М. Əуезов) тұлғаның бiр үзiк
келтiрген жоғарыдағы пiкiр толғанысының сымдай тартылған ойжелiсi кезiнде замана жүгiн арқалап, қазақы қаны бар жанның
санасына күйдiрiп басқан оттай əсер еткенi ақиқат. Оқу оқыту, бiлiм
берудiң мемлекеттiк деңгейдегi отарлау жүйесi тұтынған мақсат-
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мұратының қоғамдық-саяси, əлеуметтiк-рухани сыр-сипаттарын Ахаң
ел-жұртының көзiне шұқып жанына батырып, айтудай – ақ айтқан.
Халқының пiкiрiн тəрбиелеген ұлы ұстаздың бойына бiткен күллi
қадiр қасиетiн аңғартар осы ұлағатының өзi бiр елдiң жəдiгер
мұрағатына татырлық.
“Қазақ” газетi Ресейдiң орталық қалаларында, шет елдерде
жоғары дəрежелi бiлiм ордаларында оқып жүрген студент жастар
туралы, олардың көңiл-күйлерi, хал-ахуалдары хақында ұдайы
мəлiметтер берiп отыруды əдетке айналдырды. Бұл да ұлт болашағына
сенiм артқан талапкер iзбасарларды қанаттандыру, өзгелерге үлгi
тұтудан туған дəстүрдiң озығы. Елдiң рухани жан дүниесi мен тəнiнiң
салауаттылығына ат салысқан зиялылардың сан қилы ұсыныс
тiлектерi көптiң талқысына түсiп, көкейiне жетуiне газет алтын көпiр
болды. Соның бiр мысалы кедей-кепшiк, жарлы-жақыбай, жетiмжесiр, тұрмысы төмен отбасыларының оқуға күйi жоқ балалары мен
оқуда жүрген жəрдемге мұқтаждарына, денсаулығын түзеуге зəрулiк
қолын байлаған кəрiптерге қайырымдылық көмек көрсететiн ұлттық
қор ашуды күн тəртiбiне қояды. Бұған дейiн мұндай iзгiлiктi
шаруамен тiкелей “Қазақ” газетi айналысып, елден жылу жинағандай
жоқ-жiтiк жандарға қарасып, қол ұшын берiп келгенi аян. Келе-келе
басқарма жанынан арнайы есеп-шот ашқаны да белгiлi. Бұл ретте
газеттiң
қəзiргi
өркениеттi
елдердегi
сала-сала
бойынша
министрлердiң, мүдделi мекемелердiң мiндетiне кiретiн қызметiн
атқаруына тура келгенiн көремiз. Ендi бұл жауапкершiлiктi ресми
заңды тұлға ретiнде тiркеуге үмiттенген “Игiлiк қауымына” жүктеудi
ұйғарды. Осындай жалпы халықтық қайырлы iске шамасы келгенiнше
шапағатын тигiзiп, түрлi шаралар қолданып жер-жерде əдебиет
кештерiн өткiзiп, концерттер мен сахналық қойылымдар ұйымдастырып, онан түскен қаржыны жоғарыдағы мақсаттарға жұмсауға
аударып отырған алаш перзенттерiнiң есiмдерiн баспасөз бетiнен жиi
оқуға болады. Бiр ғажабы, бұл үрдiстiң имандылыққа, жан тазалығына
бет бұрған бүгiнгi кемелденген қоғамымыздағы етек алған рухани
əлеуметтiк құбылыстармен үндесiп, ұқсас болып келуi таңдандырады.
Қысқасы, “бiлiм” деген ұғымның тiлiмiзде мағынасы өте кең.
“Қазақ” газетi арасына бiлiм таратуды осы кең мағынасында жеткiзiп,
сана-зердесiне сiңiруге өлшеусiз қызмет еттi. Əрине, оның бəрiн
мақала көлемiне сыйғызып, жiктеп, сала-сала бойынша таратып,
баяндап шығудың өзi оңай емес. Сонда да Ахаң, Жақаң, Əлекеңдер
басшылық еткен “Қазақ” газетi – отарлық езгi мен қанаудан
титықтаған халқының басына қара бұлт үйiрiлген қиын кезеңiнде
күннiң нұрлы шапағындай жылуы мен жарығын шашып қоғамдық
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өмiрдiң сан-сапат қыр-сырынан толық мағлұмат берiп, бiлiм өрiсiн
жайған ұлттық төл баспасөз.
“Төртiншi, газета – халықтың даушысы. “Жұртым” деп
халықтың арын арлап, зарын зарлап, намысын жоқтайтын азаматтары
газета арқылы халықтың сөзiн сөйлеп, пайдасын қорғап, зарына қарсы
тұрып, қарғаға көзiн шоқытпасқа тырысады”.
“Қазақ” газетi тура осы бағытта “аталы жұртының, ауданды
ұлтының” ар-намысын қызғыштай қорыған бiрден-бiр медеу тұтар
қорғаны, мұңын шағып, шерiн тарқатар жанашыр досы, жiгер отын
жанып-жанып, қайрап-қайрап алатын шар болаттай бойға күш-қуат
дарытар рухани серiгi болды. Қазақта елдi iшiнен iрiткен, рулық
бақастық пен жiкшiлдiктен өресi аспаған “жер дауы, жесiр дауы”
деген бұрыннан бар əлеуметтiк кеселдi, ендi отаршылдық саясат
қасақана асқындырып, көшпелiлердiң бұ жалғанда тiршiлiк етуiне
екiталай күн туған ұлттық зор кесапатқа айналдырды. Ата кəсiбi малға
байлаулы қазақтың жылдың төрт мезгiлiне орай көктемде – көктеуi,
жазда – жайлауы, күзде – күзеуi, қыста – қыстауы қаншалықты
қажеттiлiктен туған болса, көшiп-қонып, Табиғат-Анамен үндесiп,
кiндiктес ғұмыр кешуi соншалықты қажеттiлiктен туады. Осынау
ғасырлар бойы қалыптасқан көшпелiлердiң өмiр сүру салтын, тiршiлiк
ету үрдiсiн бұзу арқылы империялық пиғыл ең бастысы, олардың
этникалық бiтiмiн рухани болмысын өзгертуге əрекеттендi. Бұл
идеяны iс жүзiне асыру мақсатын көздеген патша өкiметi Дала
өлкесiнде қоныстандыру басқармасын құрып, қазақты ашса –
алақанында, жұмса – жұдырығында ұстағысы кеп, жерiн жөнжосықсыз кесiп-пiшiп, “артық” деп санаған небiр нулы-сулы,
шұрайлы бөлiктерiн келiмсектерге қалайынша үлестiрiп, ту-талақайға
түсiрдi. Бұл басқыншылық қылмыстарының iзiн жасырып, думада заң
жүзiнде бекiттiрiп, өз пайдасына құқықтық жағынан шешiп қоюды
патшалық саясаткерлер, əрине, ұмытқан жоқ. Шет айғақтағы бұратана
саналған халықтың аграрлық мəселесi төңiрегiнде наразылық
туғызған отаршылдық саясаттың əдiлетсiздiктерiн “Қазақ” газетi
үнемi əшкерелеп, қылмысын бетiне басып арашашы боп отырды. Бұл
ретте түз елiне қатысты шығып жатқан заң жобаларын газет бетiнде
халықтық талқыға салып, оның оң-терiсiн, пайда-залалын қалың
бұқараға жеткiзе түсiндiрiп, қоғамдық пiкiр қалыптастыруға да
“Қазақ” газетi ерекше бейiл танытып үлкен үлес қосты. Жалпы,
“Қазақ” газетi ұлт мүддесiне байланысты қай мəселе болмасын батыл
көтерiп, ой-пiкiрлерiн өткiр айтуға машықтанды. Əсiресе, ана тiлiнде
бiлiм беру мен оқыту əдiстемелiк бағдарламасы, əлiпби мен емлеге
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көзқарас хақындағы ұсыныстарын һəм ұстанған үрдiсi күнi бүгiн де
өзiнiң мəн-маңызын жойған жоқ деуге болады.
Газет патша əкiмшiлiгiнiң қатаң бақылауына iлiгiп, əскери
цензура сүзгiсiнен өтiп отырды. Алайда соған қарамастан, ебiн тауып,
империялық саясаттың түпкi көздеген мақсаты – қазақтың жерiн
талап, елiн тонап, сана-зердесiн бұғауда ұстап, бiрте-бiрте ұлттық
ерекшелiгiн жою пиғыл-əрекетiн айыптаған жарияланымдардың газет
бетiне шығып кетуiне байланысты редакторы Ахмет Байтұрсынұлы
талай абақтыға қамалып, басқарма ұжымына ауыр тиетiн мөлшерде
айыппұл төлеуiне тура келдi.
Əйгiлi 1916 жылғы дүбiрлi дүрбелең тұсында да “Қазақ” газетi
мен оның шығарушылары һəм дем берушiлерi Ахмет, Мiржақып,
Əлихандар соңынан ерген күллi халықты орасан зор қантөгiс
қырғыннан аман сақтап қалды. Бұл жолы да бұлардың сыртынан
шағым айтып, жала жабушылар табылды. Зады, аққа құдай жақ.
Ахмет, Мiржақып, Əлихандарды қалың бұқараны патшаның 25
маусым жарлығына қарсы үгiттеп, желiктiрушiлер санатында жалаға
тарттырмақшы болған қаскүнемдердiң жымысқы ойларынан да, тiптi,
күдiктi сенiмсiз жандар ретiнде үйлерi мен “Қазақ” басқармасын
полиция жандармериясына тiнткiзу зұлымдық əрекеттерiнен де еш
нəтиже шығара алмады. Алайда, “Қазақ” газетi һəм оның
шығарушыларының пешенесiне не түрлi əкiмшiлiк қыспақты, қуғынсүргiндi көру жазса да, алған бетiнен қайтпады. “Алаш” ұранын жалау
ғып, азаматтық жолында ұлт сезiмiн оятудан тынған жоқ. Ұлы Мұхтар
Омарханұлы Əуезовтiң “... “Қазақ” газетiнiң 1916 жылдағы қан
жылаған қазақ баласына iстеген еңбегi, өнер-бiлiм, саясат жолындағы
қажымаған қайраты, бiз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын iстер болатын.
Оны жұрттың бəрi де бiледi. Бұның шындығына ешкiм де
дауласпайды” – деп ағынан жарылып бағалауында қаншалықты
мағына жатқанын зерделеу онша қиын емес.
Патшалық идеология халқымыздың өз атын бұрмалап, дербес
этностығына күмəн туғызып, рухын жасытып, ғылыми əлемдi
шатастырған шақта Ахмет Байтұрсынұлының “Қазақ” деген газет
бастыруы – көңiл түкпiрiндегi намыстың оқыстан бұрқ ете қалған
жанартаудай тегеурiнi күштi саяси-мəдени жаңалық, теңдесi жоқ
ерлiкпен пара-пар қайсарлық едi. “Қазақ” газетi атына заты сай
тұңғыш рет ана тiлiнiң табиғатына лайық төл емлесiмен жарық көрдi.
“Қазақтың” алушысы мен жазушысының сандық, сапалық өсу
деңгейiнен де бұрын-соңды баспасөз тəжiрибесiнде болмаған нəтиже
көрсеткiшiне жеткенiн аңғару қиынға соқпайды. Халықтың өз атымен
дүниеге таралған сəттен газеттiң ұстанған басты бағыт-бағдары, сара
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жолы – ұлтшылдық ұранын көтерiп, ұлт мүддесiн көздедi. Қазақ қазақ
болғалы тұңғыш саяси “Алаш” партиясының “Алашорда” өкiметiнiң
құрылуына мұрындық болып, əрi ұлттық дербес мемлекеттiң бұйрық
жарлықтары мен қаулы-қарарларын сахара елiнiң о шетi мен бұ
шетiне жеткiзiп, түсiндiру, насихаттау жұмыстары осы газеттiң
еншiсiне тидi.
“Қазақ” газетi – ұлт ақыл-ойының қайнар көзi бола бiлдi.
“Қазақ” газетi өзiнен кейiнгi ұлт баспасөзiне үлгi-өнеге бола бiлген
басылым.
Мұхтар Əуезов пен Жүсiпбек Аймауытұлының “Абай”
журналының 1918 жылғы № 5 санында “Екеу” деп қол қойған
“Абайдан соңғы ақындар” атты мақаласында: “... оянған ойдың бетiн
түзеп, жолға салып, iлгерiлеуiне қамшы болған “Қазақ” газетi. Бұл
газет – халықтың саяси көзi ашылуына, “жұрттық” деген ойдың
кiруiне қандай себеп болса, əдебиеттiң гүлденiп өркендеуiне де сондай
себеп болды” – деуiнде шынайы əдiл бағалау байқалады.
Қысқасы, “Қазақ” газетi ғасыр басындағы қоғамдық өмiрдiң
барлық саласында өз iз-бедерiн қалдырған ана тiлiнiң қолданыс
мəдениетiн жоғары сатыға көтерген, əдеби тiлдiң жөндiгiп, өрiс
аясының дамуына үлес қосқан – мерзiмдi баспасөз. Бұл ретте газеттiң
бас редакторы Ахмет Байтұрсынұлының сiңiрген еңбегi ұшан-теңiз.
Оны əлi де байыптап зерттей түсу алдағы уақыттың үлесi.
ƏБIЛҚАСЫМОВ Бабаш, филология
ғылымдарының докторы, профессор
Маңғыстау. – 1998. – 6 қазан.
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66. ƏБДИМАНОВ Ө. “Бiлiм жұмысы” һəм роман бəйгесi
// Қазақ əдебиетi.-1992.-12 маусым.
“Қазақ” газ., 1913 ж. № 16 жарияланған А. Байтұрсыновтың
мақаласы жайында.
67. ƏБДИМАНҰЛЫ Ө. Ахмет Байтұрсынұлы поэзиясындағы
азаматтық сарын, азаттық рух // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми
мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы:
Ғылым, 1999.-469-476 б.
68. ƏБДIҒАППАРОВ Н. Ахмет Байтұрсынұлы - əдебиет пəнiн
оқытуда // Қазақстан мұғалiмi.-1998.-10 маусым.
69. ƏБДIЛДАБЕК А.Ж. А. Байтұрсынов бастауыш мектеп
мəселесi хақында // Бастауыш мектеп.-1992.-№ 3.-3-6 б.
70.
3 шiлде.

ƏБДIЛДАБЕК С. Ахаңа арналады // Қазақ əдебиетi.-1998.-

71. ƏБДIМАНОВ Ө. Азаттықты аңсаған азаматтық поэзия
// Қазақ əдебиетi тарихының өзектi мəселелерi: Ғылыми мақалалар
жинағы / Құраст. Т. Қожакеев.-Алматы, 1993.-76-88 б.
72. ƏБДIМАНОВ Ө. Азаттықты ту көтерген
// Жұлдыз. - 1993.- № 7.-193-197 б.
А. Байтұрсыновтың “Қырық мысалы” жайында.

туынды
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73. ƏБДIМАНОВ Ө. “Ел бүгiншiл, менiкi – ертеңгi үшiн...”
// Қазақ тiлi мен əдебиетi. –1992.-№ 3.-33-36 б.
ХХ ғасыр басындағы қазақ əдебиетiнiң дамуындағы биiк тұлға
А. Байтұрсыновтың шығармашылығы жайында.
74. ƏБДIМАНОВ Ө. “Қырық мысал” – төл туынды // Алматы
ақшамы.-1992.4 наурыз.
75. ƏБДIМАНОВ Ө. Ұлы ұстаз ұлағаты // Қазақстан мектебi.1992.-№ 5-6.-70-74 б.
ХХ ғасыр бас кезiндегi Қазақстандағы оқу-ағарту iсiне үлес
қосқан ағартушы А. Байтұрсынов жайында.
76. ƏБДIМАНҰЛЫ Ө. Ұлылар үндестiгi // Қазақ тiлi мен
əдебиетi.-1996.-ю 1.-100-106 б.
Абай мен А. Байтұрсыновтар туралы.
77. ƏБДIРАШ Ж. “Құлпытас” кiтабынан: Арыстар аманаты;
Əлихан Бөкейханов (1870-1937); Ахмет Байтұрсынов (1873-1937) ,
Мiржақып Дулатов (1885-1935); Жүсiпбек Аймауытов (1889-1931)
// Қазақ əдебиетi.-1997.-27 мамыр.
Өлеңдер.
78. ƏБДIРАШҰЛЫ Ж. Ахмет
// Таң-Шолпан.-2001.-№ 2.-113 б.
Өлең. Құлпытас кiтабынан.

Байтұрсынов

(1873-1938)

79. ƏБЕНОВ Т. Мен едiм аңсаған бiрi көптiң // Коммунизм
таңы.-1990.-13 ақпан.
А. Байтұрсыновқа арналған өлең.
80. ƏБСАДЫҚ А. Ахаң – дарынды публицист // Қостанай
таңы.-1993.-17 қыркүйек.
81. ƏБСАДЫҚОВ А. Ахаң салған сара жол немесе оның
“Əдебиет танытқыш” еңбегiндегi фольклор теориясының мəселелерi
// Сарыарқа.-1998.-№ 2.-63-64 б.
82. ƏБIЛҚАСЫМОВ Б., МЕКТЕ-ТЕГI А. Ахмет Байтұрсынұлы һəм “Қазақ” газетi // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар
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жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде). – Алматы: Ғылым,
1999.-494-505 б.
83. ƏБIЛҚАСЫМОВ Б. А. Байтұрсынұлы // Қазақ тiлi:
Энциклопедия. – Алматы: Қазақстан Республикасы Бiлiм, мəдениет
жəне денсаулық сақтау министрлiгi, Қазақстан даму институты, 1998.56-58 б.
84. ƏБIЛҚАСЫМОВ Б., МОМЫНОВА Б. “Қазақ” газетiндегi
қоғамдық-саяси лексиканың негiзгi қабаттары мен ондағы жаңа
қолданыстар // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы
(қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде). – Алматы: Ғылым, 1999.-396-408
б.
85. ƏБIЛҚАСЫМОВ Б. Қазақ тiл бiлiмiнiң қос бəйтерегi
// Ана тiлi.-1999.-2 желтоқсан.
86. ƏБIЛҚАСЫМОВ Б. Ұлттық баспасөздiң негiзiн қалаушы
// Маңғыстау.-1998.-6 қазан.
87.
қаңтар.

ƏБIШ Қ. Ахаң тұрған үй // Қазақ əдебиетi.-1998.-13

88. ƏБIШЕВА Ш. Ахмет шығармасының тəрбиелiк мəнi
// Қазақ тiлi мен əдебиетi.-2001.-№ 6.-27-29 б.
89. ƏБIШҰЛЫ Ə. Жадымда қалған жатталып // Қазақ
əдебиетi.-1991.-24 мамыр.
Ақсақалдың естелiк əңгiмесiн редакцияға əкелiп тапсырған
баласы Қ. Əзiмбайұлы.
90. ƏЗМҰҚАНОВА А. Мұсылман мектептерiнде // Қазақ тiлi
мен əдебиетi.-1996.-№ 4.-86-95 б.
ХХ ғасырдың басындағы оқыту мəселесi А. Байтұрсынов,
Ə. Бөкейханов, М. Дулатов, Ғ. Қарашев еңбектерi бойынша.
91. ƏКIМОВ Т. Ахмет Байтұрсынов құрметiне // Лениншiл
жас.-1989-12 янв.
92. ƏЛДЕНОВ Б., ƏЛIМ Қ. Ахаң берген ақ бата // Егемен
Қазақстан.-1995.-30 қараша.
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Қазақ зиялысы А.
Ж. Жұмабайұлы туралы.

Байтұрсыновтан

бата

алған

зергер

93. ƏЛЖАНОВ Ж. Ахмет Байтұрсынов туралы өзекжарды сөз
// Торғай таңы.-1991.-6 маусым.
Қысқаша өмiрбаяны.
94. ƏЛЖАНОВ Ж. Қайта оралған қазына // Қазақ əдебиетi.1989.-28 июль.
А. Байтұрсыновты мəңгi есте қалдыруға байланысты Жангелдин
ауданындағы жұмыстар туралы. Қостанай обл.
95. ƏЛЖАНОВ Ж. Өмiр шындығын жырлаған // Торғай
таңы.-1991.-28 мамыр.
А. Байтұрсыновтың “Қырық мысал” жəне “Маса” кiтаптары
хақында.
96. ƏЛIМ Қ. Халқының көз жасынан жаралғандар // Соц.
Қазақстан.-1991.-13 маусым.
А. Байтұрсынұлы мен М. Дулатұлының Торғай жерiнде өткен
күндерiнен.
97. ƏЛIМБАЕВ М. Абайға iлессе – Ахметше... // Қазақ
əдебиетi.-1997.-13 мамыр.
А. Байтұрсынұлы поэзиясы жайындағы пайымдау.
98. ƏЛIМЖАНОВ Ə. Ой өрiсi // Соц. Қазақстан.-1990.-13
шiлде.
Ақталған арыстар Ш. Құдайбердиев, Ж. Аймауытов,
А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, М. Дулатовтар туралы.
99. ƏЛIМОВ Қ. Ахаң мен Жақаң – қос арыс // Соц.
Қазақстан.-1991.-4 ақпан.
100. ƏЛIППЕДЕН академияға дейiн жол ашқан // Бiздiң Отан.1989.-№ 2 /қаңтар/.
101. ƏМIРЕЕВ М. Бадрисафа // Сыр бойы.-1992.-11, 13 ақпан.
Дастан. А. Байтұрсынов пен жұбайына арналған.
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102. ƏМIРХАНОВ Ғ. Ахаңның елiнде // Коммунизм таңы.1989.-25 июль.
А. Байтұрсыновтың Қостанай облысындағы күндерiне орай
Жанкелдин ауданындағы ғалымға арналған салтанатты əдеби кештен.
103. ƏМIРХАНОВ Ғ. Ахаңның елiнде // Коммунизм таңы.1990.-25 шiлде.
А. Байтұрсыновтың туған жерi “Южный” совхозына
жазушының есiмi берiледi.
104. ƏМIРХАНОВ С. Жазудың ұлттық үлгiсi // Шалқар.-1994.27 мамыр.
А. Байтұрсынов енгiзген төте жазу туралы.
105. ƏНЕС Ғ. Қыл үстiндегi тағдырлар // Қазақ елi.-1997. 6 маусым.
Саяси қуғын-сүргiн құрбаны А. Байтұрсыновтың үстiнен
қозғалған “Өте құпия” iстiң құпиясы туралы.
106. ƏНЕСОВ Ғ., МЕКТЕПОВ А. Алматыда бiр үй бар
// Алматы ақшамы.-1990.-2 қаңтар.
А. Байтұрсынов тұрған үйдi музей етсе жəне Космонавтар
көшесiн А. Байтұрсынов есiмiне берiлсе деген мақала.
107. ƏНЕСОВ Ғ. Ахаңның əлiппелерi // Ана тiлi.-1990.-5 шiлде.
108. ƏНЕСОВ Ғ., МЕКТЕПОВ А. 1916 жыл дүрбелеңi жəне
“Қазақ” газетi // Ана тiлi.-1990.-7 маусым.
109. ƏНЕСҰЛЫ Ж. Елшiлiк ұран көтерген А. Байтұрсынұлы
// Торғай.-1998.20 ақпан.
110. ƏСIПОВ С. Өлең өзегi – езiлгендер мұңы // Торғай таңы.1991.-24, 25 қыркүйек.
А. Байтұрсынов пен М. Дулатовтың творчествосы жайында.
111. ƏСIПОВ С. Ұлттық ымыраға келудiң басы едi... // Алматы
ақшамы.-1988.-29 желтоқсан.
А. Байтұрсынов өмiрiнiң кейбiр кезеңдерi.
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112. ƏУЕЗОВ М. Ахаңның елу жылдық тойы // Қазақстан
мектебi.-1998.-№ 6.-39-41 б.
113. ƏУЕЗОВ М. Ахаңның елу жылдық тойы // Бес арыс:
Естелiктер, эсселер жəне зерттеу мақалалар / Құраст. Д. Əлiмханов. –
Алматы: Жалын, 1992.-185-191 б.; Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми
мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағлшын т.б. тiлдерде). – Алматы:
Ғылым, 1999.-8-15 б.; Тiлшi.-1923.-12 март; Ақ жол.-1923.-4 ақпан;
Қазақ əдебиетi.-1988.-23 дек.; Жетiсу.-1990.-15 қыркүйек; Қазақстан
мектебi.-1998.-№ 6.-39-40 б.
114. ƏУЕЗОВ М. “Қаз едiк қатар ұшып қаңқылдаған... ” // Ақ
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жыл.
115. ƏУЕЛҒАЗИНА Т. Ғасыр сынынан өткен арыстар
// Қазақстан жоғары мектебi.-1997.-№ 2.-44-48 б.
Ұлт бостандығы үшiн күрескен арыстардың қоғамдық саясиқызметi туралы.
116. Б.С. Тектiлер кеттi, тексiздер қалды // Жас алаш.-1997.-31
мамыр.
Суреттi дайындаған О. Мұхамеджанов.
117. БАЗАРБАЕВА З. Ақын поэзиясының интоноциялық
ерекшелiктерi // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы
(қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999. - 488 494 б.
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Өмiрi мен творчествосынан қысқаша мағлұмат.
119. БАЙҒАЛИЕВ Б. Ахаң жəне Орынбор мектебi // Дала
дидары.-1991.-16-22 мамыр.
120. БАЙҒАЛИЕВ Б. Қайта табысқан тағдырлар
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121. БАЙСАЛОВА Ш.А. Алдымда асқар тау боп сен тұрасың...
// Ана тiлi.-1993.-28 қаңтар.
А. Байтұрсынұлының қызының естелiгiнен.
122. БАЙСАЛОВА А. “Бағы жанған халықпыз” // Шалқар.2001.-№ 6.
А. Байтұрсынұлы музей-үйiнiң бас директорымен сұхбат.
Сұхбаттасқан Ж. Амантай қызы.
123. БАЙТЕЛЕСОВА Ж. А. Байтұрсынов: “Сөздi өнердiң басы
деп есептеймiн...” // Ақиқат.-1997.-№ 12.-91 б.
124. БАЙТҰРСЫН I.
Қазақстан.-2001.-14 тамыз.
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үйiнiң

тағдыры
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125. БАЙТҰРСЫН I. Бұл үйде Байтұрсынов тұрған // Егемен
Қазақстан.-2000.-22 наурыз.
126. БАЙТҰРСЫН I Қайран Аха, жолың қандай ауыр едi
// Егемен Қазақстан.-2000.-30 тамыз.
Сенiң тұрған үйiңе шенеунiктер сенбей күмəн келтiрсе, оған не
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127. БАЙТҰРСЫНОВ атындағы көше // Қазақ əдебиетi.-1989.20 қазан.
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130. БАЛАХМЕТОВ Е. Ахмет Байтұрсыновтың шыққан тегi
// Қазақ əдебиетi.-1991.-24 мамыр; Алматы ақшамы.-1990.-13 маусым;
Коммунизм таңы.-1990.-17 наурыз.
Жаңыл əжей шерткен сыр.
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131. БАЛТАБАЕВА Ж. А. Байтұрсынов “Əлiппесiнiң” маңызы
мен сапалылығының сыры туралы // ҚазМУ хабаршысы. Филология
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138. БЕЙСЕНБАЕВ М. Бiр суреттiң тарихы // Семей таңы.1990.-1 қыркүйек.
1918 ж. Семей қаласында түсiрiлген А. Байтұрсынов,
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ғалым, iрi мемлекет жəне қоғам қайраткерi А. Байтұрсыновтың 125
жылдығына арналған “Алып бəйтерек” атты оқырмандар
конференциясы болып өттi.
212. ЖҰМАБЕКОВ С. Атақазақ – Ахмет // Алматы ақшамы.1993.-27 қаңтар.
213. ЖҰМАТОВА Р. Үш арыстың үш томы // Соц. Қазақстан.1989.-6 окт.
А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытовтар туралы.
214. ЖҰМАХАНОВА А. А. Байтұрсыновтың ақындық мұрасы
// Қазақ тiлi мен əдебиетi.-1994.-№ 4.-34-37 б.
215. ЖҰРТБАЕВ Т. Шығармаған шындық немесе бiр тергеудiң
тарихы // Бес арыс: Естелiктер, эсселер жəне зерттеу мақалалар
/ Құраст. Д. Əшiмханов.-Алматы, 1992.-128-176 б.
А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов тағы басқалардың
тергеудегi ауыр тағдырлары баяндалады.
216. ЖҰРТБАЙ Т. Талқы // Жұлдыз.-1997.-№ 1.-131-177 б.;
№4.-3-40 б.; Түркiстан.-1997.-16, 21, 23, 28, 3 сəуiр; 11, 18 маусым.
Алаш ардагерлерiнiң қудалану iсi М. Əуезовтiң төңiрегiндегi
пiкiр арқылы дамыған ой.
217. ЖҮНIСБАЕВ Н. Торғайдағы ұлы той // Спорт.-1991.-15
маусым.
218. ЖҮНIСБЕКОВ М. Ахаңа арналған кеш // Қостанай таңы.1993.-3 ақпан.
219. ЖҮНIСОВ А. “Тұсыңнан атой салып өттiм, қазақ” // Соц.
Қазақстан.-1990.-26 қазан.
Қазақстанда қайта ақталған арыстарды Шыңжаң қазақтары да
ұмытпайды. Шəкəрiм, Ахмет, Мағжан, Жүсiпбек, Мiржақыптар
жайлы.
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220. ЖҮНIСОВ А. Үш алып туралы үш-төрт ауыз сөз // Семей
таңы.-1989.-6 май.
Ақындар Ш. Құдайбердиев, А. Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев
туралы.
221. ЖҮНIСОВ Ж. Ғұлама – ғалымға ел ықыласы // Коммунизм таңы.-1989.-4 авг.
222. ЖҮНIСОВ Н. Ахмет Байтұрсынұлы – фольклорист
// Қазақстан жоғары мектебi.-2001.-№ 1.-167-173 б.
223. ЖҮСIПҰЛЫ М. Ахмет Байтұрсынов жəне қазiргi қазақ
филологиясы.-Алматы: Ғылым, 1998.-216 б.
224. ЖҮСIПҰЛЫ М. А. Байтұрсыновтың еңбектерiнде
қолданылған лингвистикалық зерттеу əдiстерi // Қазақ тiлi мен
əдебиетi.-1998.-№ 9-10.-51-55 б.
225. ЖҮСIПҰЛЫ М. Ахмет Байтұрсыновтың үндестiк фонемографиясы // Қазақ тiлi мен əдебиетi.-2001.-№ 1.-3-5 б.; № 2.-3-5 б.
226. ЖҮСIПҰЛЫ М. Ахмет Байтұрсынұлының зерттемелерiндегi
сингармопозициялық
көзқарас
жəне
фонемасингармодыбыстар қоры ұғымы // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми
мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы:
Ғылым, 1999.-180-195 б.
227. ИБАТОВ Ə. Мен Ахмет Байтұрсынұлының күйеу
баласымын // Ана тiлi.-1994.-24 ақпан.
А.
Байтұрсыновтың
əкесi
Байтұрсынның
“Тектармақ
дарағының” үлгiсi.
228. ИМАНБЕКОВА Б. Ахмет Байтұрсынов мысалдарының
тəрбиелiк мəнi // Ақиқат.-1999.-№ 2.-83-85 б.
229. ИМАНБЕКОВА Б. Ахмет Байтұрсыновтың педагогикалық
көзқарастары // Бастауыш мектеп.-1999.-№ 8-9.-11-13 б.
230. ИМАНБЕКОВА Б. Ахметтану тағылымдары // Қазақстан
мектебi.-1999.-№ 10.-53-55 б.
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231. ИМАХАНБЕТОВА Р. Ахметтану iлiмiне қосылған үлес
// Ана тiлi.-2000.-25 май.
Доцент, педагогика ғылымының кандидаты А.С. Қыдыршаевтың “Ахмет Байтұрсынұлының əдiстемелiк мұрасы” атты оқу құралы
жарыққа шықты.
232. ИСМАҚОВА А. Əдебиеттегi [М.] Бахтин мен
[А.] Байтұрсынов үндестiгi // Заман Қазақстан.-1997.-7 ақпан.
Ресейлiк əдебиет зерттеушi ғалым М.М. Бахтин (1895-1975 жж.)
мен қазақ зерттеушiсi А. Байтұрсыновтың (1873-1937 жж.)
еңбектерiндегi үндестiк туралы.
233. ИЩАНОВА Р. Туған тiл жəне төл əдебиет // Қазақстан
мектебi.-1998.-№ 6.-63-64 б.
Шағын кешендi мектепте оқытылуы туралы. А. Байтұрсынұлы
атындағы университетте.
234. КАРБОЗОВ Д. Акмат Байтурсунов жана кыргыз тили
// Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс,
ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.-220-233 б.
235. КƏКIШЕВ С. Ахаң туралы ақиқат.-Алматы: ҚазақстанШапағат, 1992.-110 б.: портр.
236. КƏКIШЕВ С. Ахмет Байтұрсынұлы туралы естелiк
// Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-27 б.
“Бес арыс” кiтабынан. А., 1992. 226 б.
237. КƏКIШЕВ С. Əкемдей едi Ахмет // Жұлдыз.-1990.-№ 2.140-150 б.; Қазақстан мұғалiмi.-1990.-8 наурыз.
Естелiк.
238. КƏКIШЕВ С. Қайта қауышу // Бес арыс: Естелiктер,
эсселер жəне зерттеу мақалалар / Құраст. Д. Əшiмханов.-Алматы:
Жалын, 1992.-224-240 б.; Коммунизм нұры.-1989.-8 март.
239. КƏКIШЕВ Т. Əр дарынның өз орны бар // Қазақ əдебиетi.1990.-2 наурыз.
А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытовтардың т.б.
еңбектерiн оқушыларға сапалы жеткiзу жайында.
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240. КƏКIШЕВ Т. Қазақ əдебиетi сынының тарихы. Оқу
құралы.-Алматы: Санат, 1994.-448 б.
241. КƏКIШЕВ Т. Қазақ зиялыларының тағдыр-талайы // Қазақ
əдебиетi.-1989.-19, 26 май.
А. Байтұрсынов, О. Нұрбаев, Малдыбаев, С. Аспандияров
туралы.
242. КƏКIШЕВ Т. Қайта қауышу // Бес арыс: Естелiк, эсселер
жəне зерттеу мақалалар / Құраст. Д. Əшiмханов.-Алматы, 1992.-224240 б.
Естелiк.
243. КƏКIШЕВ Т. Сын мен қисын сардары // Ақиқат.-1994.-№
12.-78-81 б.
А. Байтұрсынов қазақ филологиясының негiзiн қалаушылардың
бiрi.
244. КƏКIШҰЛЫ С. Ахаң жайында айтар сөз көп // Алматы
ақшамы.-1990.-6 ақпан.
245. КЕЙIН табылған мұралар // ҚР Б жəне ҒМ ҰҒА
хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы.-2000.-№ 3.-3-4 б.
Ред. алқасының атынан Р. Сыздықова.
246. КЕКIЛБАЙҰЛЫ Ə. Ұстаз ұлағаты //Ұлттық рухтың ұлы
тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).Алматы: Ғылым, 1999.-81-103 б.; Қазақ əдебиетi.-1998.-16 қазан;
Егемен Қазақстан.-1998.-15 қазан; Ұлт тағылымы.-1998.-№ 1.-11-15 б.
Аса көрнектi мемлекет қайраткерi, жазушы, ғалым, ағартушы
А. Байтұрсыновтың туғанына 125 жыл толуына байланысты
салтанаттағы сөз.
247. КЕНЖАЛИН Ж. Алаштан бiлiм асырған // Халық кеңесi.1991.-20 маусым.
Рухани көш-керуенiмiздiң кемеңгерлерi А. Байтұрсынов пен
М. Дулатовтың Торғай топырағында өткен асынан соңғы ой.
248. КЕНЖЕАХМЕТОВ С. Ел ықыласы зор // Торғай таңы.1991.-8 маусым.
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249. КЕНЖЕАХМЕТОВ С. Озар ел арыстарын ардақтайды
// Ана тiлi.-1991.-30 мамыр.
Торғай жерiнде өтетiн Ахмет пен Мiржақып күндерiне орай.
250. КЕҢЕСБАЕВ I. Ұстаз ғұламаның есiмi мəңгi сақталсын
// Қазақ əдебиетi.-1989.-8 дек.
Қазақ ССР ҒА. Тiл бiлiмi институтына жазушы А. Байтұрсыновтың есiмi берiлуi туралы тiлек.
251. КӨШЕРБАЕВ Қ., АРЫН Е., ДҮЙСЕНБАЙ Е. Адамдық
диқаншысы // Қазақ əдебиетi.-1998.-1 мамыр, 8 мамыр; Қазақстан
мектебi.-1998.-№ 6.-5-25 б.
252. КӨШЕРБАЕВ Қ. Ұлт ұстазының ұлы жолы // Ана тiлi.1998.-15 қазан.
253. КРЫЛОВ мысалдары қазақша оқылды // Алматы ақшамы.1998.-25 қыркүйек.
Алматы қалалық Қазынашылық басқармасында А. Байтұрсынұлының 125 жыл толуына орай қазақ тiл ғылымының негiзiн салушы,
жазушы, қайраткердiң шығармашылығына арналып лекторий
өткiзiлдi.
254. КҮРЕСКЕР көсем ойларында – ел тəуелсiздiгi, халық
ынтымағы // Алматы ақшамы.-1998.-16 қазан.
А. Байтұрсыновтың 125 жылдығына арналған жиынды
Қазақстан Республикасының Президентi Нұрсұлтан Назарбаев ашты.
255. КIДI С. Ардақты едiң азаттық // Ауыл.-1993.-29 қаңтар.
А. Байтұрсыновтың туғанына 120 жыл.
256. КIТАП сыны // Еңбекшi қазақ.-1926.-17 июнь. - Қол
қойған “Н”.
1926 ж. Қызылордадан шыққан “Жаңа құрал” кiтабына сын.
257. КIТАПБАЕВ Б. Ахметтiң Ақтеңiзде жазып берген өлеңi
// Қазақ əдебиетi.-1989.-16 июнь.
А. Байтұрсыновтың түрмеде бiрге болған С. Мамырханов деген
азаматқа жазып берген өлеңi туралы.
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258. ҚАБДОЛҚАЙЫРҰЛЫ Ғ. Ахаңның Ақкөлi // Ана тiлi.1991.-27 маусым.
Торғайда өткен қос арыстың тойы туған ауылдарында жалғасты.
259. ҚАБДОЛҚАЙЫРҰЛЫ Ғ. Жаспен жусаң тарихың жазылар
ма? // Ана тiлi.-1991.-30 мамыр; 6 маусым.
Ахмет пен Мiржақыптың күндерiне орай.
260. ҚАБДОЛОВ З. Ахаң – ана тiлiн түрлеушi // Мемлекеттiк
тiл: бүгiнi мен болашағы: А. Байтұрсынұлының 125 жылдығына
арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.-Астана, 1998.-38-41 б.
261. ҚАБДОЛОВ З. Ахаң һəм əдебиеттiң əлiп-биi // Қазақ
əдебиетi тарихының өзектi мəселелерi: Ғылыми мақалалар жинағы
/ Құраст. Т. Қожакеев.-Алматы, 1993.-3-8 б.; Қазақ əдебиетi.-1990.-20
шiлде.
262. ҚАБДОЛОВ З. Ахаңның əдеби қисындары // Ұлттық
рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын
т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.-121-127 б.
263. ҚАҒАН Қ. Қоңыр кеш // Жас алаш.-1998.-19 ақпан.
А. Байтұрсынов атындағы № 139 мектеп-гимназиясында
А. Байтұрсыновтың қарындасы К. Əмiровамен кездесу өткiзiлдi.
264. ҚАЖЫҒАЛИҚЫЗЫ Г. Құтты ұяңа оралдың ба, арысым?!
// Алматы ақшамы.-1998.-16 қыркүйек.
265. ҚАЗАҚ бiлiмпаздарының съезiнде латын қарпы // Еңбекшi
қазақ.-1924.-2 шiлде.
А. Байтұрсыновтың баяндамасы жөнiнде.
266. ҚАЗАҚ Советтерiнiң тұңғыш съезi // Соц. Қазақстан.1990. - 4 қазан.
“Ұшқын” газетi, 1920 жыл (Қазан айы. Орынбор қаласы).
Дайындаған Р. Сарғожин.
267. ҚАЗАҚ ССР Ғылым академиясының
институтынан // Қазақ əдебиетi.-1989.-10 ақпа.

Тiл

бiлiмi
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Қолдарында А. Байтұрсынов еңбектерi сақталып қалған
азаматтарға сол еңбектердi институтқа тапсыруы туралы өтiнiш.
268. ҚАЗАҚ ССР прокуратурасында // Қазақ əдебиетi.-1988.-23
дек.
А. Байтұрсыновтың, М. Жұмабаевтың жəне Ж. Аймауытовтың
iстерi қаралып, ақталғандықтары туралы ҚазТАГ хабары.
269. ҚАЗАҚ тiлi ғылымының көшбасшысы // Сарыарқа.-1998.№ 5.
270. ҚАЗАҚ тiлiнiң сыры // Қазақ.-1915.-4 янв. /№ 93/.-Қол
қойған “М.Д.
А. Байтұрсыновтың оқулығының қолданылуы жайында.
271. ҚАЗАҚСТАН Коммунистiк партиясының Орталық
Комитетiнде // Қазақ əдебиетi.-1989.-6 янв.
Мағжан Жұмабаевтың, Ахмет Байтұрсыновтың жəне Жүсiпбек
Аймауытовтың творчестволық мұрасы туралы.
272. ҚАЗАҚСТАН Компартиясы Орталық Комитетiнiң Мағжан
Жұмабаевтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Жүсiпбек Аймауытовтың
творчестволық
мұрасын
зерттеу
жөнiндегi
комиссиясының
қорытындысы // Қазақ əдебиетi.-1989.-6 янв.; Алматы ақшамы.-1988.28 желтоқсан.
273. ҚАЗМАҒАМБЕТОВА З. А. Байтұрсыновтың əдiстемелiк
iлiмдерi // Бастауыш мектеп.-1997.-№ 4.-12-21 б.
274. ҚАЗТАЙ Ə. Ахаң тұрған үй // Қазақ əдебиетi.-1998.-13
қаңтар /№2/.
Алматыда Алаш ардагерi, қоғам қайраткерi, ақын, публицист,
ағартушы, түркiтанушы ғалым А. Байтұрсыновтың мұражай-үйi
ашылды.
275. ҚАЙДАРИ Ə., АЙТБАЙҰЛЫ Ө. Ұлт мəдениетiнiң Хан
тəңiрi // Егемен Қазақстан.-1993.-28 қаңтар.
276. ҚАЙДАРОВ Ə., СЫЗДЫҚОВА Р. Сан қырлы саңлақ
дарын // Соц. Қазақстан. –1989.-4 янв.
А. Байтұрсыновтың ғылыми-зерттеу еңбектерi жайында.
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277. ҚАЙТА оралған қаламгерлер (Жүсiпбек Аймауытов,
Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Мiржақып Дулатов, Шəкəрiм
Құдайбердиев): Библиографиялық көрсеткiш / Құраст.:С. Қойшыманова, Г. Жорабаева.-Алматы: Ротапринт НБ РК, 1994.-28-54 б.
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360. ҚЫДЫРШАЕВ А. Шеберлiктiң белгiсi – түрлi əдiстi болу
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361. ҚЫЗЫЛ қырғын: 37-де опат болғандар / Құраст.:
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1998.-15 қазан.
Республика Сарайында ұлы тұлға А. Байтұрсынұлының
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мамыр.
380. МЕКТЕПОВ А., ƏНЕСОВ Ғ. Ана тiлiн түрлеген Ахаң
// Бес арыс: естелiктер, эсселер жəне зерттеу мақалалар / Құраст. Д.
Əшiмханов.-Алматы: Жалын, 1992.-205-224 б.; Жалын. - 1989. - № 2.9-15 б.
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күндерiнен кейiн.
384. МЕКТЕПОВ А. Халқына қайта оралғандар // Арай.-1989.№ 5.-8-10 б.
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О. Бөкейханұлы, М. Шоқай, М. Дулатұлы, Х. Досмұхамедұлы.
389. МЕНДIБАЕВ С., АРҒЫНБАЕВ Ж. Асылдары елiнiң
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Отан.-1989.-№ 13 /шiлде/.
435. НҰРМҰХАНБЕТОВ Д. Халқым деп соққан қос жүрек
// сұхбат.-1991.-16-30 маусым.
А. Байтұрсынов пен М. Дулатовтың Торғайдағы күндерiнен.
436. НҰРПЕЙIС К. Алаштың күрескер ұлы // Қазақ тарихы.1998.-№4-5.-3-10 б.; Қазақстан мектебi.-1998.№ 6.-29-37 б.; Биология,
география жəне химия.-1998.-№3-4.-3-13 б.
437. НҰРПЕЙIС К. Ахмет Байтұрсынұлы – аса iрi қоғам жəне
мемлекет қайраткерi // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар
жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде) Алматы: Ғылым, 1999.144-155 б.
438. НҰРПЕЙIС К. Бiз А. Байтұрсыновты қалай бағалап
жүрмiз, ағайын? // Заман Қазақстан.-1998.-2 қазан.
439. НҰРПЕЙIСОВ К. Алаш һəм Алашорда.-Алматы: Ататек,
1995.-256 б.
440. НҰРПЕЙIСОВ К. Бiлiмге бастап ел-жұртын // Егемендi
Қазақстан.-1992.-7 мамыр.
Халқына қамқор болған есiл азаматтар С. Садуақасов,
А. Байтұрсыновтардың өмiр жолынан кейбiр деректер.
441. НҰРПЕЙIСОВ К. Бүгiнгiдей көз алдымда // Ленин жолы.1989.-5 апр.
442. НҰРПЕЙIСҰЛЫ К. Қазақ интеллигенциясының əкiмшiлəмiршiл жүйеге ғылым мен мəдениет саласындағы қарсылығы
// Столич. обозрение.-1998.-12 маусым.
(20-30 жылдар мысалында).
443. ОЙСЫЛБАЕВА А. Ахмет Байтұрсыновтың əдебитеориялық мұрасы // Қазақ тiлi мен əдебиетi.-1997.-№3-4.-39-43 б.
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444. ОЙСЫЛБАЙ А. Ахаң түрлеген ана тiлi // Ұлттық рухтың
ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б.
тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.-541-549 б.
445. ОЙСЫЛБАЙ А. Ахмет Байтұрсынов жəне Мұхтар Əуезов
// Ұлы суреткер ұлағаты: М.О. Əуезовтiң туғанына 100 жыл толуына
орай Орталық ғылыми кiтапхананың ұйымдастыруымен өткiзiлген
конференцияның материалдары / Жинақты баспаға дайындағандар
Б.П. Аманқұлова, Г.К. Ысқақова.-Алматы, 1997.-92-98 б.-Библиогр.:
4 атау.
Рухани үндестiк.
446. ОЛАР бұл ойларын журналист ретiнде айтқан болатын
// Түркiстан.-1997.-25 маусым.
Қазақ зиялылары Ш. Уəлиханов, Ы. Алтынсарин,
М. Шоқай, Ə. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Б.
Кенжебаевтардың əр кездерде журналист ретiнде айтқан ойлары жəне
қазақ баспасөзiнiң кейбiр бастау кездерi туралы деректер. Дайындаған
Ө. Қоңырбай.
447. ОЛАР халқына қайтып оралды // Мəдениет жəне тұрмыс.1989.-№ 3.-13 б.
448. ОМАРБЕКОВ Т. Голощекин тұсындағы алаш қайраткерлерiнiң тағдыры //Ақиқат.-1995.-№ 12.-30-34 б.
1928-1930 жылдардағы алашордашыларға қарсы күрестiң
күшейгенi жайында.
449. ОМАРБЕКОВ Т. Қателескен Ленин бе, жоқ əлде қазақ
зиялылары ма? // Егемендi Қазақстан.-1991.-26 қараша.
А. Байтұрсынов, Т. Рысқұлов жəне т.б. зиялылардың қазақ
ұлтының болашағы жолындағы күресi туралы.
450. ОМАРБЕКОВ Т. Рухани көсем болған // Ақиқат. - 1998. № 8.- 61-65 б.
451. ОМАРБЕКҰЛЫ С. Мысал жанрының бiрегей үлгiсi
// Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс,
ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.-460-469 б.
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452. ОМАРОВ Т.Қ., ƏПЕНОВ Б. А. Байтұрсыновтың тəуелсiз
құқықтық демократиялық мемлекет құру идеясы жəне қазiргi кезең
// Валихановские чтение – 6. Шоқан тағалымы-6: Қазақстан Республикасы Тəуелсiздiгiнiң 10-жылдығына арналған Халықаралық ғылымипрактикалық конференцияның материалдары.-Көкшетау, 2001.-Т.1.223-226 б.
453. ОМАШҰЛЫ Н. Ақаңдар ашқан арна // Жас алаш.-1992.-20
мамыр.
Қазақ республикасында алғашқы радио жұмысының
жандануы жəне оған А. Байтұрсыновтың қосқан үлесi жайында.
454. ОРАЗАЕВ Ф. Байтұрсынов Ахмет Байтұрсынұлы
/28.1.1873-8.Х.1937/ // Оразаев Ф. Қазақ əдебиетiн зерттеушiлер:
Өмiрбаяндық-библиографиялық анықтамалық.-Алматы, 1991.-59-61 б.
455. ОРАЗАЕВ Ф. “Қазақ” газетiн жазалатқан кiм? // Қазақ
үнi.-1999.-№ 1 /қаңтар/.
456. ОРАЗБАЕВА Ф. Ұлылық тағылымы // Егемен Қазақстан.1998.-14 қазан.
457. ОРАЗБАЙҰЛЫ М. Ахмет Байтұрсынұлы жəне араб жазуы
// Соц. Қазақстан.-1991.-7 маусым.
458. ОРАЗБЕКҰЛЫ К. Ахметтану сайысы // Ұлан. - 1998.27 қазан.
459. ОРАЛБАЕВА Н. Ахмет Байтұрсынұлы – тұңғыш
əдiстемешi ғалым // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар
жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.506-518 б.; ҚР ҒМ-ҒА хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы. - 1998. - № 4.11 б.
460. ОРМАНОВ Қ. Дəмеге емес дəлелге сүйенейiк // Егемен
Қазақстан.-2000.-30 тамыз.
Ахмет Байтұрсынов тұрған үй туралы.
461. ОСМАНКУЛОВ А. Ахмет Байтурсунов жана əл ағартуу
маселелери // ҚР Б жəне ҒМ ҰҒА хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы.2000.-№ 3.-14-22 б.

176

462. ОСПАНОВ С. Қаракөзайым // Торғай таңы.-1991.-18
мамыр.
Ақын А. Байтұрсынов жайында очерк.
463. ОСПАНҰЛЫ С. Ахаңның айшықтары // Ана тiлi.-2001.-22
наурыз /№ 12-13/.
464. ОТАР ƏЛI БҮРКIТ. А. Байтұрсынұлының еңбектерiндегi
қазақ стилистикасының теориялық мəселелерi // ҚР ҒМ-ҒА
хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы.-1998.-№ 5-6.-10-12 б.-Библиогр.:
7 атау.
465. ӨШКЕНIМIЗ жанып, өлгенiмiз тiрiлдi // Жалын.-1989.№ 2.-2-8 б.
Ұзақ жылдар бойына жазықсыз жапа шегiп, есiмдерi атаусыз
қалған қазақ интеллигенттерiнiң ұрпақтарымен, “Жалын” журналындағы кездесу.
466. ПОПОВ О. Байтұрсыновтың
// Орталық Қазақстан.-1989.-26 март.

Қарқарадағы

жылдары

467. ПIРМАНОВ Ə., ҚАПАЕВА А. Қазақ интеллигенциясы
(Ұлттық интеллигенцияның қалыптасу тарихынан): Монография.Алматы: Атамұра, 1997.-160 б.
468. РАЙ-ҚОҢЫРАТ, БАЙТҰРСЫНҰЛЫ А. Ұлт ұстазы
// Қазақстан сарбазы.-1998.-27 қараша /№ 94/.
469. РАҚЫШЕВ А. Ахмет Байтұрсынұлы еңбектерiнiң медицина атауларын жасаудағы ықпалы // Ұлттық рухтың ұлы тiнi:
Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).Алматы: Ғылым, 1999.-455-459 б.
470. РАХМАНОВ М. Естен кетпес есiмдер // Коммунизм
таңы.-1989.-24 февр.
А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытовтар туралы.
471. РСЫМБЕТОВ Ж. Халқына қайтып оралды. // Оңтүстiк
Қазақстан.-1989.-17 март.
А. Байтұрсыновтың өмiрi мен творчестволық қызметi
туралы.
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472. САҒАДИЕВ К. Алашорда: орташа жайды қайтiп
орнықтырамыз? // Қазақ əдебиетi.-1999.-11 маусым /№ 24/.
Ахмет Байтұрсынов пен алашордашылардың экономикалық көзқарасы.
473. САҒЫНОВА Б.Ұ. А. Байтұрсынұлы – ғалым, ағартушы,
қоғам қайраткерi // ҚР ҒМ-ҒА-хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы.-1998.№ 5-6.-119-120 б.
А. Байтұрсынұлының 125 жылдық мерейтойына арналған
халықаралық ғылыми конференция.
474. САДУАҚАСОВ А. Қазақта зиялы болған ба? // Заман
Қазақстан.-1997.-14 қаңтар /№ 4/.
Қазақ зиялылары А. Байтұрсынов, М. Дулатов,
Ə. Бөкейханов, М. Шоқай бастаған қазақ зиялылары туралы.
475. САДЫҚОВ Д. Ұрпақтар парызы // Өркен.-1989.-11 ақпан.
476. САЙРАНБАЕВ Т., ТӨЛЕГЕНОВ А. А. Байтұрсыновтың
морфологиялық еңбегi // Өркен.-1989.-29 апр.
477. САЙРАНБАЕВ Т. Ахмет Байтұрсынұлы еңбектерi жəне
оның басқа түркi тiлдерiне игi əсерi // Ұлттық рухтың ұлы тiнi:
Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).Алматы: Ғылым, 1999.-310-316 б.
478. САҚЫБЕКҚЫЗЫ Р. Мен бiлетiн Шолпан апа // Қазақ
əдебиетi.-1997.-25 қараша.
А. Байтұрсыновтың қызы Ш. Байтұрсынова туралы.
479. САҚЫБЕКҚЫЗЫ Р. Орнында бар оңалар // Ана тiлi.1999.-11 ақпан /№ 6/.
А. Байтұрсынов атындағы қор жəне музей-үйi ашылды.
480. САЛҒАРИН К., IЛИЯСОВ Б. Торғайдағы
Байтұрсынов күндерi // Соц. Қазақстан.-1989.-9 авг.

Ахмет

481. САЛҒАРИН К. Шын асыл иiлмей сынады // Коммунизм
таңы.-1989.-25, 27, 28, 29 июль.
А. Байтұрсыновтың облысымыздағы күндерiне орай.
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482. САЛҚЫНБАЙ А.Б. А. Байтұрсынов тағылымы // Қайнар
университетiнiң хабаршысы.-2001.-№1.-12-15 б.
483. САЛТАНАТТЫ кеш // Қазақ əдебиетi.-1989.-3 март.
Қазақстан жазушылар Одағында өткен ақын А. Байтұрсыновтың творчестволық кешi.
484. САМЫРАТҰЛЫ С. Жұмыла көтерейiк // Қазақстан
мектебi.-1998.-№ 6.-26-28 б.
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы қор жұмысынан.
485. САПАРАЛИН Б. Уақытты “тоқтатып”, ұлыларды көз
алдымызға əкелген // Қазақ əдебиетi.-1991.-20 желтоқсан.
486. САРБАЛАЕВ Б. Бес бəйтерек // Қазақ əдебиетi. - 1990. 23 ақпан.
Белгiсiз болып қалмас үшiн...
487. САРИЕВА Р. Ахаң мен Жақаң // Халық кеңесi.-1995.6
шiлде.
Сталиндiк нəубетке ұшыраған белгiлi ғалым-лингвист
А. Байтұрсынов пен М. Дулатов туралы.
488. САТЫПАЛДЫҰЛЫ Ф. Ахмет қайтыс болды дегенде;
Мiржақыпты жоқтап, Iдiрiстi жұбату // Сұхбат.-1991.-16-30 маусым.
Өлеңдер.
489. СƏЙДУОВА Т. Иə, Ахмет Байтұрсынов есiмi берiлсе екен
// Қазақ əдебиетi.-1989.-11 тамыз.
Қазақ ССР ҒА Тiл бiлiмi институтына А. Байтұрсынов есiмiнiң
берiлуiн қолдап жазған хат.
490. СƏРСЕНБАЕВ Ə. Ағалар рухына тағзым // Ана тiлi.1992.-26 қараша.
Өлең.
491. СƏРСЕНБАЙҰЛЫ Ə. Ардақта, ана тiлiңдi // Ана тiлi.1992.-26 қараша.
А. Байтұрсынұлы монологы.
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492. СƏРСЕНБАЙҰЛЫ Ə. Ахмет аға туралы толғаныстар
// Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-33 б.
493. СƏРСЕНБАЙҰЛЫ Ə. Рухани көсем-пайғамбар // Ана
тiлi.-1993.-28 қаңтар.
Ахмет аға туралы толғаныстар.
494. СƏРСЕМБИНА Б. Айтылмай келген газет // Коммунизм
жолы.-1989.-9 авг.
А. Байтұрсыновтың Орынборда 1913-1918 жылдар
аралығында шығарған “Қазақ” газетi туралы.
495. СƏРСЕМБИНА Б. Ағаңның ағайыны болғаны үшiн ...
// Жас алаш.-1997.-30 желтоқсан.
496. СƏТБАЕВА Ш. Ахмет Байтұрсынов (1873-1937)
// ХХ ғасырдың бас кезiндегi қазақ əдебиетi.-Алматы, 1994.-133-150 б.
497. СƏТБАЕВА Ш. Ахмет Байтұрсыновтың əдеби мұрасы
// ҚазССР ҒА хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы.-1990.-№ 1.-22-31 б.Библиогра.: 4 атау.
498. СƏТIМБЕКОВА М. Ахмет – педагог // Қазақстан
мұғалiмi.-1998.-27 мамыр.
499. СƏУЛЕМБЕКОВА М. А
Қап беттерiнде айтылған
Ахмет Байтұрсыновтың тарихи ойлары // Ақиқат.-2000.-№ 11.-73-75 б.
500. СЕЙДАҚҰЛОВ М. А. Байтұрсыновқа арналған кеш
// Жетiсу.-1989.-7 желтоқсан.
501. СЕЙДАХМЕТ Қ. “Белгiлi Бекзат данышпан...” // Қостанай
таңы.-1998.-13 ақпан.
Алты алашқа мəшһүр А. Байтұрсыновтың туғанына –
125 жыл.
502. СЕЙДIМБЕК А., ҚАЛИЕВ С. Ахмет Байтұрсыновтың
педагогикалық көзқарастары мен ағарту iстерi // Ұлттық рухтың ұлы
тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).Алматы: Ғылым, 1999.-519-530 б.
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503. СЕЙФУЛЛИН С. Ахмет Байтұрсынұлы елуге толды; Тағы
да Ахмет туралы (Əйтиевке жауап) // Бес арыс: Естелiктер, эсселер
жəне зерттеу мақалалар / Құраст. Д. Əшiмханов.-Алматы: Жалын,
1992.-180-185 б.
504. СЕЙФУЛЛИН С. Ахмет Байтұрсынұлы елуге толды
// Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-40-44 б.
1923 ж. 30 қаңтар. “Бес арыс” кiтабынан.
505. СЕЙФУЛЛИН С. Ахмет Байтұрсынұлы 50-ге толды
// Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс,
ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.-67-69 б.
506. СЕЙIТОВ С. “Мцыриды” алғаш аударған Ахаң // Егемен
Қазақстан.-1993.-30 қаңтар.
507. СЕРҒАЗЫ Г. Ахметтану тағлымдары // Алматы ақшамы.1998.-25 қыркүйек.
Қазақтың А. Байтұрсынов атындағы Тiл бiлiмi институтында көрнектi қоғам қайраткерi, Алаш ардагерi, қазақ тiл бiлiмi –
iргетасын қалаушы, ақын, публицист Ахмет Байтұрсыновтың 125
жылдығына арналған “Ахметтану тағлымдары” атты жас
ғалымдардың республикалық ғылыми-теориялық конференциясы өттi.
508. СЕРҒАЗЫ Г. Ұлтымыздың ұстазы // Алматы ақшамы.1998.-14 қыркүйек.
Ақын,
публицист,
түрколог-ғалым,
Алаш
ардагерi
А. Байтұрсыновтың ескерткiш-бюстi мен мұражай-үйiнiң салтанатты
ашылуы болды.
509. СЕРҒАЗЫ Г. Ұлы тағлымнан тəлiм түйер ұрпақпыз ба?...
// Алматы ақшамы.-1998.-16 қыркүйек.
Алматы қалалық əкiмшiлiгiнде көрнектi қоғам қайраткерi, қазақ
тiл бiлiмi ғылымының iргетасын қалаушы А. Байтұрсыновтың
туғанына 125 жыл толуына арналған “А. Байтұрсынов жəне Қазақстан
Республикасындағы Тiл туралы Заңның орындалу барысы” атты
ғылыми тəжiрибелiк конференция болып өттi.
510. СЕРҒАЛИЕВ М. Алыптарды ардақтай бiлейiк // Қазақстан
мұғалiмi.-1998.-27 мамыр /№ 10/.
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511. СЕРҒАЛИЕВ М. Ахмет Байтұрсыновтың синтаксистiк
зерттеулерiндегi сөйлем мүшелерi туралы // Ұлттық рухтың ұлы тiнi:
Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).Алматы: Ғылым, 1999.-345-353 б.
512. СЕРҒАЛИЕВ М. Ахмет Байтұрсыновтың сөйлем
синтаксисiне көзқарастары // ҚР ҒМ-ҒА хабарлары. Тiл, əдебиет
сериясы.-1998.-№5-6.-3-9 б.-Библиогр.: 15 атау.
513. СЕРҒАЛИЕВ М. Ұлыны бағалау да – ұлылық // Қазақстан
мұғалiмi.-1998.-14 қазан /№ 21/.
514. СМАЙЫЛОВ К. Арыстарды ақтағанда... // Смайылов К.
Жетi қыр, бiр сыр: Естелiктер, публицистика. Алматы: Атамұра,
2000.-107-113 б.
515. СМАНОВ Б. Асылдың сынығы // Қазақ əдебиетi.-1989.-26
май.
1924 жылы
оқулығы туралы.

Орынборда

шығарған

Ақаңның

“Тiл-құрал”

516. СМАНОВ Б. Кiмнен үйренуiмiз керек? // Соц. Қазақстан.1990.-2 қыркүйек.
А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, М. Дулатов жасаған оқу
құралдары хақында.
517. СОЗАҚБАЕВ С. Ахаң айтқан ақиқат // Жас алаш.-1993.30 қаңтар.
518. СОЗАҚБАЕВ С. Ахмет Байтұрсынов құқықтық мемлекет
туралы // Ақиқат.-1994.-№ 7.-54-57 б.
519. СОМЖҮРЕК Ж. Ақыл-ойдың алыбы // Сарыарқа.-1994. № 1.-15-18 б.
А. Байтұрсынұлының туғанына 121 жыл.
520. СОМЖҮРЕК Ж. Ақыл-ойдың асқар алыбы // Торғай
таңы.-1993.-7 желтоқсан.
А. Байтұрсыновтың 120 жылдығына орай.
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521. СОМЖҮРЕК Ж. Ақыл-ойдың асқар алыбы // Қостанай
таңы.-1998.-21 сəуiр.
А. Байтұрсынұлының туғанына 125 жыл толуына.
522. СӨЗ арқауы – Ахмет // Қазақ əдебиетi.-1990.-20 шiлде.Мазмұны: Əбiшев Ə. Ана тiлiн түрлендiрген Ахаң; Қирабаев С.
Поэзиясы; Сыздықова Р.А. Ахмет Байтұрсынов – қазақ тiл бiлiмiнiң
негiзiн салушы; Қабдолов З. Ахмет һəм əдебиеттiң əлiп-биi;
Ысмағұлов Ж. Аудармасы.
Байтұрсыновтың
творчествосы
туралы
Қазақстан
Жазушылар одағында Ағалар алқасының ұйымдастыруымен өткен
ғылыми конференция.
523. СҰБХАНБЕРДИНА Ү. Əйгiлi “Қазақ” газетi // Зерде.1990.-№ 5.-40-42 б.
1913 ж. шыға бастаған “Қазақ” газетiнiң материалдарынан
түсiнiк жəне оның редакторлары А. Байтұрсынов пен М. Дулатовтың
еңбектерi баяндалған.
524. СҰБХАНБЕРДИНА Ү. “Қазақ” газетi // Егемен Қазақстан.-1998.-25 ақпан.
Үш арыс: А. Байтұрсынов, Ə. Бөкейханов, М. Дулатов.
525. СҰБХАНБЕРДИНА Ү. “Қазақ” газетi қуғын-сүргiн
құрбаны болған едi // Егемен Қазақстан.-1998.-25 ақпан.
526. СҰЛТАН
Ж.
Ахмет
Байтұрсынұлының
қытай
қазақтарындағы төте жазуы // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми
мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы:
Ғылым, 1999.-215-219 б.
527. СҮЙIНКИНА П. Ахмет Байтұрсынұлы мен Мұхтар
Əуезов // Қазақстан мектебi.-1999.-№ 4.-75-77 б.
528. СҮЙIНОВ А. Асылымыз Ахаңды ардақтайық // Қазақ
əдебиетi.-1994.-22 шiлде.
Байтұрсыновтың əйелi Т. Иванова туралы.
529. СҮЙIНҰЛЫ Е. Академик Алдамжаров Қостанай мемлекеттiк университетiнiң негiзiн қалап, оған Ахмет Байтұрсынұлы
есiмiнiң берiлуiне тiкелей ұйытқы болды // Жас алаш.-1996.-17 тамыз.
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530. СҮЙIНҰЛЫ Ғ. Ахаңның аманатын ақтай алсақ // Жас
алаш.-1993.-3 наурыз.
531. СҮЛЕЙМЕН Ж. Арманы – ұлттың тəуелсiздiгi едi
// Ақиқат.-1996.-№ 8.-58 б.
А. Байтұрсыновтың еңбегi жайында.
532. СЫЗДЫҚ Р. Ахмет Байтұрсынов жəне қазақ жазуы
// Егемен Қазақстан.-1997.-1 шiлде; Қазақстан жоғары мектебi.-1997.№ 2.-84-89 б.
533. СЫЗДЫҚ Р. “Қазақстан мектебi” журналы жəне
А. Байтұрсыновтың мұрасы // Қазақстан мектебi.-2001.-№ 1.-5-7 б.
534. СЫЗДЫҚ Р. Термин жасау – Ахмет Байтұрсынұлы
көтерген тарихи жүктiң бiрi // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми
мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы;
Ғылым, 1999.-250-261 б.
535. СЫЗДЫҚ Р. Ұлттық бiлiм – ғылымның көшбастары
// Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-52-62 б.
536. СЫЗДЫҚОВА Р. Ахаң өлең арнаған... // Қазақ əдебиетi.1989.-8 қыркүйек.
537. СЫЗДЫҚОВА Р. Ахмет Байтұрсынов // Қазақ əдебиетi.1989.-6 янв.
Өмiрбаяны мен қызмет жолы.
538.
1990.-52 б.

СЫЗДЫҚОВА Р. Ахмет Байтұрсынов.-Алматы: Бiлiм,

539. СЫЗДЫҚОВА Р. Ахмет Байтұрсынов – ағартушы ғалым,
қоғам қайраткерi // Зауал: Мақалалар, естелiктер / Құраст.
Б. Қойшыбаев.-Алматы: Жазушы, 1991.-141-161 б.
540. СЫЗДЫҚОВА Р. Ахмет Байтұрсын жəне қазақ əлiпбиi
// Шалқар.-1993.-№ 40 /қазан/.
541. СЫЗДЫҚОВА Р. Ахметтану: бүгiнi мен болашағы // Қазақ
əдебиетi.-1993.-12 қараша.
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542. СЫЗДЫҚОВА Р. Ахметтану қалай басталды // Ана тiлi.1991.-6 маусым.
543. СЫЗДЫҚОВА Р. Ғалым – ағартушы // Қостанай таңы.1993.-27 қаңтар.
544. ТАБЫЛДЫ Ə. Қазақ этнопедагогикасының
қалаушы // Бастауыш мектеп.-1998.-№ 10-11.-7-9 б.

негiзiн

545. ТАСЫМБЕКОВ А. Ахметтiң жары – Бадрисафа // Қазақ
əдебиетi.-1994.-22 шiлде.
А. Байтұрсыновтың əйелi Т. Иванова туралы.
546. ТАСЫМБЕКОВ А. Əлiппе – халық жауының кiлтi
// Халық кеңесi.-1993.-6 ақпан.
547. ТАСЫМБЕКОВ А. Қаршадай қызды қамауға алған
// Өркен.-1989.-21 янв.
А. Байтұрсыновтың семьясы туралы əңгiме.
548. ТАСЫМБЕКОВ А. Қуғын // Алматы ақшамы. - 1989. 2 нояб.
А. Байтұрсыновтың қызы Ш. Байтұрсынованың өз өмiрлерi
жайлы əңгiмесiнен.
549. ТƏЖIБАЕВ Ə. Ахмет Байтұрсынов // Тəжiбаев Ə.
Есiмдегiлер.-Алматы.-331-333 б.
550. ТƏКЕБАЕВ Қ. Орыс мектебiндегi ашық сабақ
А. Байтұрсынов тағылымына арналды // Алматы ақшамы.-1998.-25
қыркүйек.
551. ТЕКТIЛЕР кетiп, тексiздер қалды // Жас алаш. - 1997. 31 мамыр.
Сталиндiк зұлмат құрбандары А. Байтұрсынов, Ж. Аймауытов,
Б. Майлин, С. Сейфуллиндердiң көрген азаптары жайлы.
552. ТЕМIРҒАЛИЕВ К. Алғашқы абайтанушы // Орталық
Қазақстан.-1996.-2 сəуiр.
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553. ТОҒЖАНҰЛЫ Ғ. Байтұрсынұлы жəне байтұрсыновшылар
туралы // Қазақстан большевигi.-1932.-№ 4.-21-24 б.
554. ТОҚМАҒАМБЕТОВ Т.
// Қазақ əдебиетi.-1991.-21 маусым.

Тойдан

кейiнгi

толғаныстар

555. ТОЛЫБАЕВ Қ. Қазақ жазуының төл таңбасы // Ұлан.1998.-12 мамыр.
556. ТОРҒАЙ түлектерi Ахаң мен Жақаң - қазақ елiнiң
мақтанышы // Торғай таңы.-1991.-14 маусым.
А. Байтұрсынов пен М. Дулатовтың Жангелдин ауданында
өткен күндерiнен есеп-репортаж.
557. ТОРҒАЙДА той өтедi // Дала дидары.-1991.-6-12 маусым.
Маусым айының 8-9 күндерi ежелгi Торғай жерiнде қазақ
халқының аса көрнектi қоғам қайраткерлерi, белгiлi ғалым-жазушылар
А. Байтұрсынов пен М. Дулатовтың күндерi мерекеленiп өтедi.
558. ТӨЛЕГЕНОВ Қ. Сол кезде айтқан екен қайран аға
// Өркен.-1989.-4 март.
А. Байтұрсынов экология, экономика туралы.
559. ТӨРТ арыс // Қазақ əдебиетi.-1989.-14 апр.
Қазақ əдебиетiнiң төрiнен орын алған А. Байтұрсынов, М.
Жұмабаев, Ж. Аймауытов, Ш. Құдайбердиевтер туралы. Газетке
дайындаған Мұстафин Ғ.
560. ТҰЛҒАҒА тағзым // Қазақстан мектебi.-1998.-№ 11-12.-7779 б.
Халқымыздың рухани көсемi атанған Алаш ардагерi
А. Байтұрсынұлының 125 жылдық мерейтойы жер-жерде кеңiнен
аталып өттi.
561. ТҰРҒАНБЕКОВ Ж. Алты алаштың ардақтысы // Сарыарқа
самалы.-1993.-28 қаңтар.
562. ТҰРҒАРАЕВА Г. “Аталы жұртымыздың аты деп...”
// Саясат.-1998.-№ 2.-78-81 б.-Библиогр.: 6 атау.
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563. ТҰРҒАРАЕВА Г. Ахаң жəне “Қазақ” газетi // Қазақ
тарихы.-1998.-№2.-39-42 б.-Библиогр.: 8 атау.
564. ТҰРҒАРАЕВА Г.
// Ақиқат.-1998.-№ 6.-69-70 б.

Қазаққа

“қазақ”

атын

қайтарды

565. ТҰРҒЫНБЕКОВ С. Ақкөлден ұшқан аққу едi... // Қазақ
əдебиетi.-1989.-18 авг.
А. Байтұрсыновтың Қостанай облысында өткен күндерi.
566. ТҰРҒЫНБЕКОВ С. “Алаш” деп ұрандаған Ахаң едi
// Қазақ əдебиетi.-1998.-10 сəуiр.
567. ТҰРҒЫНБЕКОВ С. Атылып кеткен арыстар // Ана тiлi.1996.-29 ақпан.
Өлеңдер.
568. ТҰРҒЫНБЕКОВ С. Тойлай бер, Торғай // Сұхбат.-1991.16-30 маусым.
Өлең. А. Байтұрсынов пен М. Дулатовтың күндерiне орай.
569. ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ С. Арыстар назасы: Ахмет; Əлихан;
Мiржақып; Тұрар; Сəкен; Бейiмбет; Iлияс // Ана тiлi.-1997.-29 мамыр.
Өлеңдер.
570. ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ С. Ұлылар үндестiгi // Ана тiлi.-1998.2 шiлде.
А. Байтұрсынов Абай туралы.
571. ТҰРСЫНҰЛЫ С. Ақ жүректi екпiндi ерлер немесе
М. Əуезовтiң əлеуметтiк саяси тақырыптағы көсемсөздерi // Столич.
обозрение.-1998.-31 шiлде, 7 тамыз, 14 тамыз.
572. ТҰРСЫНҰЛЫ С. “Еркiн ой, шарықтаған терең қиял...”
немесе М. Əуезовтiң мəдениет, əдебиет туралы көсемсөздерi
// Столич. обозрение.-1998ү-23 қазан, 30 қазан, 6 қараша.
573. ТҰРСЫНҰЛЫ С. “Мұхтажымыздың iшiндегi ең iрiсi –
ғылым...” немесе М. Əуезовтiң ғылым-бiлiм жөнiндегi көсемсөздерi
// Столич. обозрение.-1998.-2 қазан; Жалғасы келесi санында.
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574. ТҮЛIКОВ К. Халқымен қайта табысқан қаламгерлер
// Қазақ ССР ҒА хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы.-1990.-№ 3.-68-69 б.
А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытовтың
шығармалары туралы.
575. “ТIЛ тағылымы” // Ана тiлi.-1993.-7 мамыр.
А. Байтұрсыновтың “Тiл тағылымы” атты кiтабы жарыққа
шықты.
576. УƏЛИ НҰРГЕЛДI. Ахмет Байтұрсынұлы жəне қазақ
жазуының онтогенездiк дамуы // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми
мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы:
Ғылым, 1999.-268-281 б.
577. УƏЛИҰЛЫ Н. Байтұрсынұлы əлiпбиi // Қазақ тiлi.
Энциклопедия.-Алматы: Қазақстан Республикасы Бiлiм, мəдениет
жəне денсаулық сақтау министрлiгi, Қазақстан даму институты, 1998.58-59 б.
578. УКИН К. Торғайдан ұшқан қос қырын // Қазақ əдебиетi.1991.-31 мамыр; Торғай таңы.-1991.-5 маусым.
Торғай облыстық партия комитетiнiң бiрiншi хатшысымен
А. Байтұрсынов пен М. Дулатовтың туған жерiнде өтетiн күндерi
қарсаңында сұхбат.
579. ҰЛТ қаймағы едi // Жас алаш.-1997.-31 мамыр.
А.
Байтұрсынов,
М.
Дулатов,
М.
Жұмабаев,
Ж. Аймауытов, М. Тынышбаев, Ж. Ақбаевтар туралы.
580. ҰЛТТЫҚ рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы
(қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.-568 б.:
1п. портр.
А. Байтұрсынұлының туғанына 125 жыл толуына
арналады.
581. ҰЛЫ ғалым-тiлшi, ағартушы А. Байтұрсынұлының 125
жылдығына орай // Алматы ақшамы.-1998.-18 қыркүйек.
“Ахмет Байтұрсынұлы тағылымы жəне “Қазақстан
Республикасындағы “Тiл туралы” Заңның орындалу барысы”
тақырыбына өткiзiлген қалалық ғылыми-практикалық конференцияның ұсыныстары.
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582. ҰЛЫ жүрек иесi // Қазақстан мұғалiмi.-1998.-27 мамыр.
А. Байтұрсыновтың өмiрбаян жолдары Абайтану
Мемлекеттiк сыйлығының лауреаты, сыншы-ғалым Р. Нұрғалиев
құрастырған “Ақ жол” атты кiтаптың “Алып бəйтерек” алғы сөзiнен
iрiктелiп алынды.
583. ҰЛЫ тұлғаға тағзым // Қазақстан мұғалiмi.-1998.-28 қазан;
Ақтөбе.-1998.-17 қазан.
584. ХАСАНҰЛЫ Б. Ахмет Байтұрсынұлының тiл дамыту
жөнiндегi социолингвистикалық мұралары жəне тiл заңының
орындалу үрдiсi // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақаллар жинағы
(қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999. - 289 309 б.
585. ХОШЕМЕТОВ Қ. Ахаңның əлiппесi // Егемен Қазақстан.1998.-2 қазан.
586. ХҰСАЙЫН К. Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ тiл бiлiмiнiң
негiзiн қалаушы // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар
жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.127-133 б.
587. ШАЙМЕРДЕНОВ С. Жоғалтқанымызға жоқшы бола
бiлейiк // Қазақ əдебиетi.-1989.-20 янв.
588. ШАЛАБАЙ Б. Ахмет Байтұрсынұлының сөз өнерi туралы
iлiмi жəне көркем прозадағы баяндау түрлерi // Ұлттық рухтың ұлы
тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).Алматы: Ғылым, 1999.-476-478 б.
589. ШАМИЛЬ. Ахмет Байтұрсынов елуге толды // Еңбекшi
қазақ.-1923.-2 ақпан.
590. ШАҢБАЕВ Т. Улы тiл, көркем кесте // Қазақ əдебиетi.1993.-5 ақпан.
591. ШАХАНОВА Р. Əйгiлi “Балықшы мен балықты” аударған
// Зерде.-1990.-№ 2.-40-41 б.
А. Байтұрсынов аударған А.С. Пушкиннiң “Балықшы мен
балықтың” көтерген мəселесi жайында.
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592. ШАЯХМЕТОВ А. Аға туралы əн // Торғай.-1991.6 маусым.
Өлең.
593. ШАЯХМЕТОВ А. Ағажан // Коммунизм таңы. - 1989. 22 июль; Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-33 б.
594. ШАЯХМЕТОВ М. Қос арыс – ел жүрегiнде // Дидар.1991.-6 шiлде.
595. ШƏМШƏТҰЛЫ И: Азаттықты армандаған Ахаң едi // Ана
тiлi.-1998.-24 қыркүйек /№38/.
596. ШƏМШIБЕК М: Елi бар да Ахаңның рухы – биiк
// Қазақстан мұғалiмi.-1998.-18 қараша.
597. ШƏРIПОВ Ə., МЫҢЖАСАРОВА К. Есiмi қайта жанған
ел ағасы // Жұлдыз.-1989.-№ 6.-204-208 б.
598. ШЕГЕБАЙ Ə. Тiлге құрмет – елге құрмет // Алматы
ақшамы.-1998.-30 қыркүйек.
Əуезов ауданына қарасты № 139 мектеп-гимназиясында
Тiл апталығы мен А. Байтұрсыновтың 125 жылдығына арналған
конференция болып өттi.
599. ШЕЖIРЕ сурет шертер сыр // Шалқар.-1997.-28 қараша.
1917 ж. Бүкiл қазақтың құрылтайда сайланған ұлттықдемократиялық “Алаш” партиясының жетекшiлерi А. Байтұрсынов,
Ə. Бөкейханов, М. Дулатовтардың фото суреттерi берiлген.
600. ШЕРЛI шежiре // Егемен Қазақстан.-1997.-31 мамыр.
Дайындаған С. Мұстафина, О. Мұхамеджанов.
601. ШОЙМАҒАМБЕТОВ
// Парасат.-1995.-№ 2.-3 б.
Өлең.

Ф.

Түсiме

Ақаң

енiп

жүр

602. ШОНАНОВ Т. А. Байтұрсыновтың баяндамасы туралы
пiкiр // Жаңа əлiппе жолында.-Қызылорда, 1927.-51-70 б.
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603. ШОНАНОВ Т. Ахмет Байтұрсынұлы халық ағарту жəне
əдебиет саласында // Жұлдыз.-1992.-№ 2.-123-128 б.
Дайындаған Б. Байғалиев.
604. ШОНАНҰЛЫ Т. Ахмет Байтұрсынұлы халық ағарут жəне
əдебиет саласында (1923, наурыз) // Жұлдыз.-1992.-№ 2.
605. ШҰҒЫЛА шашқан үш тұлға // Оңтүстiк Қазақстан. 1989.-15 фервр.
М. Жұмабаев, А. Байтұрсынов, Ж. Аймауытовтар туралы.
606. ШҮКIРАНОВ М. Есте қалған екi кездесу // Ақтөбе.-1990.28, 30 қараша.
А. Байтұрсынов пен Т. Рысқұлов туралы естелiк.
607. ШҮКIРҰЛЫ С. Көз жетiп, көңiл сенгендей // Ана тiлi.1998.-15 қазан.
Қостанайда Ахаң күндерi өттi.
608. ШҮЛЕНБАЕВ Ұ. Таңқалдырған тiл аталымдары // Ана
тiлi.-1993.-1 шiлде.
Қазақ тiл iлiмiнiң бастауында тұрған ұлы ғалым
А. Байтұрсынұлы жасаған таулар.
609. ШIЛДЕБАЙ С. Алаштың ары болған // Алматы ақшамы.1998.-30 қаңтар.
610. ЫСҚАҚ Б. Аспанның ащы айқайы: “Көк шыбық”, “Керек
адам”, “Қиғаш толқын (Ықыласқа)”, “Тағдыр”, “Кiлт”, “Мезгiл əуенi”,
“Бiз бармыз”, “Бұлттар”, “Ақсауыт”, “Қара есек”, “Жүзiмдiкте”
// Жұлдыз.-1995.-№ 7-8.-57-65 б.
Өлеңдер. А. Байтұрсынов пен М. Дулатовқа арналады.
611. ЫСҚАҚ Б. Ұлы дана // Түркiстан.-1998.-23-29 қыркүйек.
612. ЫСҚАҚОВ Б. Ақсауыт // Торғай таңы.-1991.-14 маусым.
А. Байтұрсынов пен М. Дулатовқа арналған өлең.
613. ЫСҚАҚОВ Д. Отыз жетiншi асыл ойраны // Жалын.1990.-№ 6.-83-89 б.
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“Халық жаулары” деп жарияланған М. Жұмабаев,
А. Байтұрсынов, Ж. Аймауытов, М. Дулатов, Ш. Құдайбердиев жəне
т.б. ақын-жазушылар туралы.
614. ЫСМАҒҰЛОВ Ж. Ахмет Байтұрсынов // Жұлдыз.-1992.№ 1.-138-152 б.
Ақындық жəне тəржiмашылық тағылымы.
615. ЫСМАҒҰЛОВ Ж. А. Байтұрсынов пен М. Дулатов
творчествосындағы идеялық-көркемдiк iзденiстер // ҚазССР Ғылым
акад. хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы.-1990.-№ 2.-48-53 б.
616. ЫСМАҒҰЛОВ
// Жалын.-1989.-№ 2.-21 б.

Ж.

Шын

асылмен қайта қауыштық

617. IЗМҰҚАНОВ М. Ахмет Байтұрсынов əлiпбиi // Атырау.1994.-4 қаңтар.
Қазақтың тұңғыш алфавитiн құрағандығы жайлы.
618. IЛДЕБАЕВ Т. “Тəн көшiлер, көшiлмес еткен iсiм” // Арқа
ажары.-1993.-28 қаңтар.
619. IЛИЯС Б. Құсалықпен өткен өмiр // Егемен Қазақстан.1993.-27 наурыз.
А. Байтұрсынұлының жары Бəдрисафа Мұхамбетсадыққызы өмiрiнiң соңғы кезiнен дерек.
620. IЛИЯС С. Ақан жүрген жерлермен // Қостанай таңы.1996.-1,5, 8-9, 12, 15-16, 19, 22-23, 26, 29-30 қараша; 5 желтоқсан.
621. IЛИЯС Б. Ахмет Байтұрсынұлының тұрған үйi // Егемен
Қазақстан.-1993.-27 наурыз.
Қазақ зиялыларының бiрi А. Байтұрсынұлының Қостанай
қ. қызмет iстеген жылдарында тұрған үйi туралы.
622. IЛИЯСОВ Б. Торғайға наз // Коммунизм таңы.-1989.-22
июль.
А. Байтұрсыновқа арналған өлең.
623. IЛИЯСОВ Б. Тiлек // Коммуизм таңы.-1990.-3 наурыз.
А. Байтұрсыновқа арналған өлең.
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624. IРГЕБАЕВА Н. Таным үрдiсiнiң алғашқы баспалдағы
// Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-71-74 б.
625. АБДИМАНОВ
О.А.
Литературно-публицистическая
деятельность Ахмета Байтурсынова: Автореф. дис... канд. филол.
наук.-Алма-Ата, 1992.-26 с.-Библиогр.: 26 назв.
626. АБДУЛЛИН А. И засветилась угасшая звезда
// Ленинский путь.-1989.-22 июля.
О творческом наследии казахского ученого-языковеда
А. Байтурсынова.
627. АБИЛКАСЫМОВ Б.
// Местное время.-1998.-14 окт.

Путь

Ахмета

Байтурсынова

628. АВАЗБАЕВ Н. Исследование фонемографии Байтурсынова и фонологии сингармонизма // Рус. яз. и лит. в каз. шк.-1996.-№ 78.-с. 39-40.
629. АДИБАЕВ М. Плеяда // Новое поколение.-1997.-14-20
марта.
К 100-летию М. Ауэзова. Фото: М. Ауэзова,
А. Байтурсынов, М. Дулатов, Х. Габбасов, А. Байтасов, А. Маргулан,
Ж. Аймауытов.
630. АЙТИЕВ А. Фактические поправки к ст. Манай-Шамиль,
посвященной юбилею Ахмета Байтурсынова // Степ. правда.-1923.-15
февр.
Энбекши-Казах. 1923. № 64.
631. АЙТМАМБЕТОВА С. Расстрелять разрешаю!: Впервые –
документы о казни Сакена Сейфуллина и других // Арг. и факты.
Казахстан.-1996.-№ 48 /нояб./.
Интервью с секретарем Правления историко-просветительского общества “Адилет” о первом выпуске казахстанской
“Книги скорби”. Записала Л. Енисеева.
632. АККУУЛЫ С. Алихан Букейхан // Простор. - 1993. № 10.-с.196-213.
В данном исследовании, посвященном жизни и
деятельности государственного и общественного деятеля Казахстана
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А. Букейханова, имеются сведения о его сподвижниках по “АлашОрде” А. Байтурсынове и М. Дулатове.
633. АЛАШ-ОРДА: Сб. документов // Сост. Н. Мартыненко.Алма-Ата: Айкап, 1992.-191 с.
Имеются сведения о деятельности А. Байтурсынова и
М. Дулатова в движении партии “Алаш-Орда”.
634. АЛИМЖАНОВ А. Реабилитирован // Ленинская смена.1989.-12 авг.
Ахмет Байтурсынов, лидер партии “Алаш”, ученый лингвист,
тюрколог.
635. АМАНГЕЛЬДЫ Иманов: Статьи, документы, материалы
/ Сост.: М.К. Козыбаев, П.М. Пахмурный; Под ред. С.Б. Бейсембаева.Алма-Ата: Казахстан, 1973.-264 с.
Имеются сведения о лидерах партии “Алаш-Орда”
А. Байтурсынове и М. Дулатове.
636. АСАНБАЕВА Г. Родится ли новый “Казах”? // Қазақ үнiГолос Казаха.-1998.-№ 11 /нояб./.
637. АСКАРОВ А. Ахмет Байтурсынулы (1873-1938 гг.)
// Асқаров А. Ұлы Тұранның ұлдары.-Алматы: Нұрлы əлем, 1998.-с.
350-351.
638. АТАБЕК А. “Читайте сердец наших знаки” // Ленинская
смена.-1989.-7 окт.
О казахском поэте А. Байтурсынове.
639. АХМЕТ Байтурсынов // Астана дауысы.-1993.-№ 20 /29
мая/.
640. АХМЕТ Байтурсынов // Казахстан. правда.-1998.-16 янв.
641. АХМЕТ Байтурсынов: Вехи жизни // Тургайская новь.1991.-6 июня.
Краткая биография.
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642. АХМЕТ Байтурсынов (1873-1938) // Карпык А-Х. Абай.
Наследники. На перепутье... – Алматы: Агенство Ал-Халел, 1995. с. 188-190.
643. АХМЕТ Байтурсынулы (1873-1938 гг.) // Казахи.
Девятитомный популярный справочник.-Алматы: Қазақстан даму
институты, 1998.-Т. II.-Исторические личности.-с.-416-417.
644. АШНИН Ф.Д., АЛПАТОВ В.М. Казахский ученый и
просветитель Ахмет Байтурсынов // Altaica.-М., 1999.-№ 3.-с. 5-26.
645. БАБАСОВ М. Правда об Ахане, или Тяжкие уроки
истории // Местное время.-1997.-8, 12 апр.
Репрессии в Казахстане. А. Байтурсынов – ученый, лингвист,
государственный и политический деятель.
646. БАЙГАНИНА Н.М. Наследия Ахмета Байтурсынова:
история одного перевода // Вестн. Актюб. ун-та.-1998.-№ 1.-с. 65-70.
647. БАЙДИЛЬДИН А. Ложка дегтя в бочке меда // За партию.1929.-№ 5-6.-с.102-103.
По поводу неверной по мнению авт. Оценки творчества
А. Байтурсынова в “Литературная энциклопедия” (М., 193.-Т.1.-с. 305306.)
648. БАЙСЕНБАЕВА С. Ахмет Байтурсынов // Новое
поколение.-1996.-2-9 авг.
О жизни казахского поэта, одного из лидеров партии
“Алаш”.
649. БАЙТЕЛЕСОВА Ж. Ахмет Байтурсынов: дополнительные
штрихи к биографии // Мысль.-1997.-№ 11.-с 77-79.
650. БАЙТЕЛЕСОВА Ж. Ахмет Байтурсынов: “Первым из
искусств считаю слово...” // Казахстан. правда.-1997.-1 февр.
Литературоведческая деятельность А. Байтурсынова.
651. БАЙТЕЛЕСОВА Ж. Ахмет Байтурсынов:
своеобразное оружие” // Вечерний Алматы.-1996.-27 дек.
Языковедческая деятельность А. Байтурсынова.

“Язык-...
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652. БАЙТЕЛЕСОВА Ж. Газета вернула имя народу // Новое
поколение.-1996.-6 дек.
О
национальный
газете
“Казах”,
изданной
А. Байтурсыновым.
653. БАЙТЕЛЕСОВА Ж. “Живу завтрашним
// Казахстан. правда.-1997-21 окт.
О поэтическом наследии А. Байтурсынова.

днем...”

654. БАЙТУРСЫНОВ Ахмед Байтурсынович: Крат. биогр.
справка / Подпись: А.С. // Литературная энциклопедия / Отв. Ред.
В.М. Фриче.-М., 1930.-Т.1.-с. 305-306.
655. БАЙТУРСЫНОВ Ахмед Байтурсынович // Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов (Доокт. период) / Под
ред. и с введением А.Н. Кононова.-М., 1974.-с. 115.
Краткая биографическая справка.
656. БАЙТУРСЫНОВА Ш. Помню о нем всегда // Тургайская
новь.-1991.-6 июня.
Воспоминания об отце А. Байтурсынове.
657. БАКУРСКИЙ В. Его знал Лев Троцкий // Прикасп.
Коммуна.-1993.-10 нояб.
В Атырауском обл. музее искусств прошла конф., посвящ.
120-летию со дня рождения А. Байтурсынова.
658. БАЛЬДИКОВ А. У истоков просвещения // Тургайская
новь.-1993.-6 июня.
К Дням Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатов в
Тургае (О становлении просвещения в Казахстане во воторой
половине ХIХ века.)
659. БАРТ А. Несовместимость гения и зла // Вечерний
Алматы.-1998.-16 янв.
К 125-летию со дня рождения А. Байтурсынова.
660. БЕЙСЕМБИЕВ К.Б. Очерки истории общественнополитической и философской мысли Казахстана (Дорев. период).Алма-Ата, 1976.
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В содерж.: Гл. “Консервативно-буржуазное течение и его
идейно-политическое
поражение”,
посвященная
издательской
деятельности А. Байтурсынова и М. Дулатов. С. 264-302.
661. БЕЙСЕНБАЕВА С. Ахмет Байтурсынов // Новое поколение.-1996.-2-9 авг.; Вечерний Алматы.-1996.-12 июля.
662. БЕЙСЕНБАЕВА С. Ахмет Байтурсынов // Вечерний
Алматы.-1996.-12 июля.
О деятеле партии “Алаш”.
663. БЕКМЕТОВ М. Киргизский поэт // Оренбург. край. 1909. - 6 дек.; Казахстан. правда.-1992.-9 июня; Бурабаев М.С.
Общественная мысль Казахстана в 1917-1940 гг.-Алма-Ата, 1991.С. 232-234.
О А. Байтурсынове.
664. БОГАРАНГАЛИ-УЛЫ Т. Старейшина казахской печати
// Азия дауысы.-1993.-№ 4 /февр./.
К 120-летию со дня рождения А. Байтурсынова и 80летию со дня выхода газета “Қазақ”.
665. БРАЙНИН С., ШАФИРО Ш. Очерки по истории “АлашОрды”.-М.-Алма-Ата, 1935.-149 с.
Имеются сведения о деятельности лидеров алаш
А. Букейханове, А. Байтурсынове, М. Дулатове.
666. БУКВАРЬ из спецхрана // Вечерняя Алма-Ата.-1991.-27
мая.
После долгого забвения вышел в свет букварь
А. Байтурсынова “Төте жазу” в помощь изучению арабского языка.
667. БУРАБАЕВ М.С., ҚАЙНАЗАРОВА С.В. Общественнополитические взгляды Ахмета Байтурсынова // Вестн. АН КазССР.1989.-С. 48-84.-Библиогр. в подстроч. примеч.
668. В РЯДУ музеев прибыло // Тургайская новь.-1991.-14
июня.
В пос. Тургае Тургайской обл. открылся Дом-музей
А. Байтурсынова и М. Дулатова: (Сообщ.).
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669. ВЕЧЕР А. Байтурсынова // Знамя труда.-1993.-11 ферв.
В Жамбыл. обл. прошел творческий вечер, посвященный
120-летию со дня рождения А. Байтурсынова.
670. ВОЗВРАЩЕННЫЕ имена (Жусупбек Аймаутов, Ахмет
Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Магжан Жумабаев, Шакарим
Кудайбердиев): Указатель литературы / Сост. А. Баймуратова.Алматы: Ротапринт НБ РК, 1994.-С. 10-20.
671. ВОЛАНОВ И. В фонд музея // Казахстан. правда.-1989.-3
нояб.
О фонде создания музея А. Байтурсынова.
672. ГРИГОРЬЕВ В. Алаш-Орда // Заря.-1990.-№ 1-2.
Беседа с доктором исторических наук о партии “АлашОрда” и ее лидерах А. Букейханове, А. Байтурсынове. Беседу вел Ю.
Шапорев.
673. ДЖАНДОСОВА А. “Вопрос о КазГУ надо решить теперь
же” // Азия.-1993.-№ 47 /нояб./.-С. 6.
Из содерж.: В отчете У. Джандосова о поездке в Ташкент
по делам Наркомпроса (24 июня 1928 г.) говорится о привлечении
преподавателей Ташкентского пед. вуза, в т.ч. А. Байтурсынова, к
работев КазГУ.
Ураз Джандосов и Казнаркомпрос: Из материалов к полит.
биогр.
674. ДЖУСУПОВ М. Фонемография А. Байтурсынова и
фонология сингармонизма.-Ташкент, 1995.-176 с.
675. ДНИ памяти А. Байтурсынова и М. Дулатова // Казахстан.
правда.-1991.-11 июня.
Сообщ. о проведении Дней памяти видных обществ.
деятелей Казахстана в Тургайской обл.
676. ДУЛАТОВ М. Ахмед Байтурсынович Байтурсынов
// Труды Оренбургского общества изучения Киргизского края.-1922.Вып. 3.-С. 17-25; Алем: Лит. худож. и обществ.-полит. альманах.Алма-Ата, 1991.-Вып. 1.-С. 80-87; Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми
мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы:
Ғылым, 1999.-С. 17-25.
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Биографический очерк.
677. ДУЛАТОВ М. Ахмет Байтурсынович Байтурсынов
// Дулатов М. Шығармалары.-Алматы: Жазушы, 1991.-С. 295-302.
Биографический очерк.
678. ЖАЗЕТОВА Е. Аркалык встречает гостей // Тургайская
новь.-1991.-8 июня.
Для участия в Днях памяти А. Байтурсынова и
М. Дулатова в Аркалык прибыли дочери видных обществ. деятелей;
Ш. Байтурсынова-Байсалова, Г. Дулатова, Ж. Аймауытова. Фоторепортаж.
679. ЖАНТАСОВ Ж. Поэт – борец, ученый // Прикасп.
Коммуна.-1992.-3 апр.
680. ЖЕТПИСБАЕВА А. Слово об Ахмете Байтурсынове
// Новое поколение.-1998.-№ 6 /февр./.
681. ЖУНУСОВ Ж., НУРМУХАМЕДОВ Б. Тургай возвращает
сыновей // Ленинский путь.-1989.-9 авг.
В Кустан. обл. прошли Дни казахского поэта
А. Байтурсынова.
682. ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии ЦК Компартии Казахстана по
изучению творческого наследия Магжана Жумабаева, Ахмета
Байтурсынова и Жусупбека Аймаутова // Казахстан. правда.-1988.-28
дек.; Вечерняя Алма-Ата.-1988.-28 дек.
683. ИЛЬЯСОВ Б. Казахская судьба русской женщины
// Астана дауысы.-1993.-№ 20 /29 мая/.
Очерк о жене А. Байтурсынова Бадрисафе Мухамбеткызы
(Александре Ивановне). Перевод с казахского Б. Искакова.
684. ИСМАГУЛОВ Ж. Доброе имя Ахмета Байтурсынова
// Поэзия.-1990.-№ 23 /29 нояб.-12 дек./.-С. 8.
Жизнь и творчество выдающегося деятеля казахского
народа.
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685. К ГРАЖДАНИНАМ “Алаш” // Брайнин С., Шафиро Ш.
Очерки по истории “Алаш-Орды”.-М.-Алма-Ата, 1935.-С. 102-103.
Воззвание в поддержку царского приказа о призыве
населения на черную работу в тылу фронта // Подписали: Гали-Хан
(А. Букейханов), Ахмед (А. Байтурсынов), Мерьякуп (М. Дулатов).
686. К КАЗАХСКОМУ народу // Брайнин С., Шафиро Ш.
Очерки по истории “Алаш-Орды”.-М.-Алма-Ата, 1935.-С. 103-104.
Опровождение ложного слуха о неподчинении цар. Приказу о
призыве на черную работу в тылу фронта / Подписали: Ахмед (А.
Байтурсынов), Гали-Хан (А. Букейханов), Мерьякуп (М. Дулатов).
687. КАЗАХСКИЙ [Байтурсыновский] алфавит // Литературная энциклопедия / Отв. ред. А.В. Луначарский.-М., 1931. - Т.5.С. 23.
Таблица.
688. КАКИШЕВ С. Под сукном бумага не выгорает, но “горит”
дело, отложенное на потом // Казахстан. правда.-1997.-6 нояб.
К 125-летию А. Байтурсынова. Беседа с президентом
фонда им. А. Байтурсынова Какишевым. Записал В. Махин.
689. КАНДИДАТСКИЕ списки от Тургайской областной
комиссии по делам о выборах в учредительное собрание // АлашОрда: Сб. Документов / Сост. Н. Мартыненко.-Алма-Ата, 1992.-С. 82.
От кирг. Партии “Алаш” среди кандидатов был
представлен А. Байтурсынов.
690. КАРАГУЛОВА Р. Памяти Ахмета Байтурсынова
// Вечерняя Алма-Ата.-1989.-26 янв.
Ученый-лингвист, тюрколог, поэт, переводчик. О проведении занятия в народном университете казахской литературы и
искусства, посвященного жизни и творчеству А. Байтурсынова.
691. КЕКИЛБАЕВА А. Учитель перед именем твоим...
// Казахстан. правда.-1998.-15 окт.
Выступление на торжественном заседании, посвященном
125-летию со дня рождения А. Байтурсынова.
692. КЕНЕСБАЕВ С. “Причина ошибок – незнание лучшего”
// Казахстан. правда.-1989.-12 янв.; Ленинский путь.-1989.-4 февр.
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О судьбе и творчестве языковеда, лингвиста, литературного деятеля А. Байтурсынова.
693. КИРАБАЕВ С. С первой в потомков: История и судьбы
// Казахстан. правда.-1991.-8 июня.
А. Байтурсынов, М. Дулатов.
694. КОЗЫБАЕВ М.К. Великий реформатор ХХ века // Столич.
обозрение.-1998.-18 сент.; 25 сент.; 2 окт.
К 125-летию Ахмета Байтурсынова.
695. КОНОНОВ А.Н. Байтурсунов Ахмед Байтурсунович
// Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс,
ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.-С. 80.
696. КОНОНОВ Г. Ахмеду Байтурсынову посвящается
// Вечерний Алматы.-1998.-15 сент.
В г. Алматы прошла городская науч.-практич. конф.,
посвящ. 125-летию великого ученого-языковеда Ахмета Байтурсынов,
“Учение А. Байтурсынов и выполнение Закона “О языках в РК”.
697. КОШЕНОВА Р. Возвращенные имена // Рус. яз. и лит. в
каз. шк.-1994.-№ 9-10.-С. 32-34.
698. КОШЕНОВА Р. Жизнь после смерти // Вечерний
Алматы.-1993.-5 мая.
О жизни и творчестве А. Байтурсынова.
699. КОШЕНОВА Р. “Проснись, настал твой час...” // Советы
Казахстана.-1993.-28 янв.
К 120-летию А. Байтурсынова.
700. КУДЕРИНА Л. Геноцид в Казахстане: Ист. очерк: [О
судьбе каз. интеллигенции первого (предреволюционного) поколения
и ее истребление в годы сталинщины].-М., 1994.-63 с.
701. КУЛАГИН С. Послесловие к празднику // Тургайская
новь.-1991.-18 июня.
Об итогах проведения Дней памяти А. Байтурсынова и М.
Дулатов.

201

702. КУЛИКОВ В. Память // Тургайская новь.-1991.-6 июня.
Стихотворение, посвящ. А. Байтурсынову и М. Дулатову.
703. ЛАМАШЕВ А. Возвращение А. Байтурсынова // Тургайская новь.-1991.-14 мая.
704. МАУЛЕНОВ С. Были и легенды // Ленинский путь.-1989.27 июля.
О жизни ученого-языковеда А. Байтурсынова.
705. МЕЖДУНАРОДНАЯ научная конференция, посвященная
125-летию со дня рождения А. Байтурсынова // Вестн. МН-АН РК.1998.-№ 5.-С. 69-70.
706. МЕКТЕПОВ А., АНЕСОВ Г. В памяти народной
// Горизонт.-1989.-12 апр.
О казахском поэте А. Байтурсынове.
707. МЕКТЕПОВ А. Из плена забвения. Ахмет Байтурсынов
// Заря.-1989.-№ 5.-С. 8-10.
О языковедческой и литературной деятельности.
708. МОИСЕЕВА В. Одним музеем стало больше // Вечерний
Алматы.-1998.-15 сент.
В Алматы состоялась церемония открытия дома-музея и
памятника – бюста Ахмету Байтурсынову, приуроченная к его 125летнему юбилею.
709. МУРЗАХАНОВ А. Прерванный полет // Тургайская новь.1991.-6 июня.
Ноты кюя, посвящ. А. Байтурсынову, М. Дулатову,
Ф. Сатыбалдину.
710. НА земле, воспетой сыновьями // Тургайская новь. - 1991.14 июня.
Заметки с науч.-теор. конф., посвящ. Дням памяти
А. Байтурсынова и М. Дулатова.
711. НУРГАЛИЕВ Р. Ахмет Байтурсынов // Перестройка и
художественная литература.-Алма-Ата: Өнер, 1990.-С.3-20.
О творчестве А. Байтурсынова. Перевод Е. Сатыбалдиева.
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712. НУРЖАНОВ К. “О боже, чем не угодил я казахом...!”
// Заря.-1990.-№ 1.-С. 14-15.
Беседа с бывшим чекистом, которому довелось допрашивать в
тюрьме А. Байтурсынова в нояб.-дек. 1937 г. Беседу вел К. Даутов.
713. НУРПЕИСОВ К. “Назревшая потребность достижению
высшей культуры” // Наука Казахстана.-1998.-1-15 сент. /№ 17/.
О выступление А. Байтурсынова при открытии Казахского
государственного университета в начале октября 1928 г.
714. НУРУШЕВ С.Н. До конца искоренить буржуазнонационалистические извращения в изучении творчества Абая // Вестн.
АН КазССР.-1953.-№ 4.-С. 3-13.
Автор резко критикует литературные исследования
М. Ауэзова о творчестве Абая, упоминает о включении в сборник
казахских переводных басен произведений Байтурсунова без
упоминании его имени и басни “Каздар” от имени Абая.
715. О ПРАЗДНОВАНИИ 125-летия со дня рождения Ахмета
Байтурсынова // Собр. Актов Президента и Правительства Респ.
Казахстан.-1997.-№ 6.-С. 58.
Постановление Правительства РК от 4 февр. 1997 г.
716. О ПОДГОТОВКЕ и проведении Дней А. Байтурсынова,
М. Дулатова в пос. Тургай 8-9 июня 1991 год: Постановление пред.
Тургайского обл. Совета нар. депутатов // Тургайская новь.-1991.-23
апр.
717. О ПРОШЛОМ – для будущего.-Алма-Ата: Казахстан,
1990.-256 с.
Некоторые актуал. пробл. Истории Компартии Казахстана
в свете гластности. Имеются сведения о А. Байтурсынове.
718. О ТВОРЧЕСКОМ
наследии Магжана Жумабаева,
Ахмета, Байтурсынова и Жусупбека Аймаутова (В Центральном
комитете Коммунистической партии Казахстана) // Казахстан.
правда.-1988.-28 дек.; Вечерняя Алма-Ата.-1988.-28 дек.
719. ОМАРОВ И. Ученая деятельность А.Б. Байтурсынова
// Труды Оренбургского общества изучения Киргизского края.-1922.-
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Вып. 3.-С. 7-16; Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы
(қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.-С. 26-38.
720. ОРЛОВСКАЯ А. Основоположник казахского языковедения // Наука Казахстана.-1998.-1-15 янв. /№ 1/.
721. ПАМЯТЬ потомков // Тургайская новь.-1991.-14 июня.
Фоторепортаж об открытии Дней А. Байтурсынова и
М. Дулатова в Тургае.
722. ПАЧИН Ю. Праздник духовности // Огни Алатау.-1998.24 марта.
К 125-летию А. Байтурсынова.
723. ПИСКУНОВА Ю. Трудный путь Ахмета Байтурсынова
// Сев. Казахстан.-1998.-21 янв.
724. ПОЛИВАНОВ Е.Д. Новая казак-киргизская (Байтурсуновская) орфография // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар
жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.С.52-66;
Бюллетень
Средне-Азиатского
государственного
университета / Под ред. В.Г. Мухина, П.А. Баранова.-Ташкент, 1924.С. 35-43.
Спорный вопрос о киргизской графике и орфографии.
725. ПОНОМАРЕВА А. Память о них – на века // Тургайская
новь.-1991.-6 июня; Степной маяк.-1991.-6 июня.
О
буржуазно-национальной
партиии
“Алаш”
и
деятельности А. Байтурсынова.
726. ПОПОВ Ю. Из плена забвения // Заря.-1989.-№ 5;
Индустр. Караганда.-1989.-19 авг.
О казахском ученом, поэте, переводчике А. Байтурсынове.
727. ПРОГРАММА партии Алаш // Алаш-Орда: Сб. Документов / Сост. Н. Мартыненко. Алма-Ата, 1992.-С. 88-91; Брайнин С.,
Шафиро Ш. Очерки по истории Алаш-Орды.-М., Алма-Ата, 1935.С. 363-365.
Копия с копии / Прогр. Составили А. Букейханов,
А. Батурсынов, М. Дулатов и др.
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728. ПРОГРАММА партии “Алаш-Орда” // Бочагов А.К. АлашОрда: Крат. ист. очерк.-Кзыл-Орда, 1927.-С. 46-49.
Напечат. в кирг. газ. “Қазақ” № 251 от 21 ноября 1917 г.
/ Подписали А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. Дулатов и др.
729. ПРОГРАММА проведения Дней Ахмета Байтурсынова и
Мыржакыпа Дулатова в Тургае // Тургаская новь.-1991.-6 июня.
730. ПРОТОКОЛ заседания Военно-Революционного Комитета
с участием РВС туркфронта, особой Турккомиссии и РВС первой
армии – об объединении киргизского народа и склонении его на
сторону соввласти (27 окт. 1919 г.) // Алаш-Орда: Сб. документов
/ Сост. Н. Мартыненко.-Алма-Ата, 1992.-С. 170.
На заседании выступал А. Байтурсынов.
731. ПРОТОКОЛ заседания общекиргизского съезда в
Оренбурге 5-13 декабря 1917 г. // Алаш-Орда: Сб. документов / Сост.
Н. Мартыненко.-Алма-Ата, 1992.-С. 63-65; 71, 74, 75.
Упоминаются А. Байтурсынов, М. Дулатов, М. Жумабаев.
732. ПРОТОКОЛ № 2 // История Казахстана: белые пятна: Сб.
ст. / Сост. Ж.Б. Абылхожин.-Алма-Ата, 1991.-С. 165-167.
Объединенное совещание от 31 янв. 1921 г., созванное.
Наркомом просвещения и членом редколлегии при Госиздате КССР
А. Байтурсыновым по вопросу составления и перевода учебников на
киргизский язык для киргизской единой трудовой школы 1 и 2
ступеней.
733. ПРОТОКОЛЫ Революционного комитета по управлению
Казахским краем (1919-1920 гг.): Сб. документов.-Алматы: Ғылым,
1993.-277 с.
Имеются сведения об участии А. Байтурсынова на
заседаниях Казревкома.
734. ПЫЛАЮЩИЙ факел гения // Вечерний Алматы.-1998.-13
июля, 14 июля, 15 июля /№ 136-138/.
Биографический
очерк
“Ахмет
Байтурсынович
Байтурсынов”, опубликованный в “Трудах общества изучения
Киргизского края” в 1922 году публицистом М. Дулатовым. К печати
подготовили Р. Сакыбеккызы, А. Володцев.
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735. РАИМБЕКОВА Г.Ж. Мировозренческие аспекты в
творчестве писателей Казахстана конца ХIХ – начала ХХ веков
// Вестн. КазГУ. Сер. филос.-1993.-С. 97-106.
Ш. Кудайбердиев, М. Дулатов, А. Байтурсынов,
М. Жумабаев.
736. РЕПРЕССИРОВАННОЕ востоковедение // Народы Азии и
Африки.-1990.-№ 4.-С. 173.
В списке востоковедов, подвергшихся репрессиям в 20 50 - х гг. Значится А. Байтурсынов.
737. РЫСАКОВА М. Он служил народу // Иртыш.-1993.-28
янв.
К 120-летию со дня рождения А. Байтурсынове.
738. САГАНДЫКОВА М.Ж. АСАВБАЕВА Г.Б. Переводческое
мастерство А. Байтурсынова // Вестн. МН-АН РК.-1998.-№ 1.-С. 2228.- Библиогр.: 5 назв.
739. САМОЙЛОВИЧ А.Н. Байтурсунов Ахмед Байтурсунович;
Казахский (Байтурсуновский) алфавит // Ұлттық рухтың ұлы тiнi:
Ғылыми мақалалар жинағы (қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).
Алматы: Ғылым, 1999.-С. 77-79.
740. САРИЕВА Р. История Алаш-Орды // Столич. обозрение.1998.-16 янв.
741. САУЛЕМБЕКОВА М.Е. Политические мысли Ахмета
Байтурсынова по националному вопросу // 10 лет независимости
Казахстана итоги и перспективы развития: (Материалы Международной научной конференции 22-24 февраля 2001 года). В 4-х
частях.-Алматы: Ун-т Кайнар, 2001.-Ч. II.-164-168 с.
742. СЕГИЗБАЕВ О.А. Ахмет Байтурсынов (1973-1937) и его
вклад в казахскую философия начала ХХ века // Сегизбаев О.А.
Казахская философия ХV – начала ХХ сека.-Алматы: Гылым, 1996. § III. Разработка философских проблем гуманитарного знания в
Казахстане начала ХХ века.-С. 387-398.
743. СЕЙФУЛЛИН С. Ахмету Байтурсыновичу – 50 лет
// Энбекши казах.-1923.-17 янв.
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744. СЕКСЕНБИЕВА Л. Ученый,
// Прикасп. Коммуна.-1994.-18 янв.

педагог,

просветитель

745. СЕРГЕЕВА Т. Всю правду – для памяти, всю память – для
правды // На страже.-1991.-4 июля.
В Тургае прошли торжества, посвящ. памяти
А. Байтурсынова и М. Дулатова.
746. СИЗОНЕНКО А. Байтурсынов и сельская малокомплектная школа // Қазақстан жоғары мектебi – Вестн. Высшей шк.
Казахстана.-1998.-№ 5.-С. 129-130.
747. СИТЬКО Н. Памяти духовного вождя народа // Наука
Казахстана.-1998.-16-31 мая / № 10/.
748. СЛОВО о поэте // Сақшы.-1995.-27 июля.
Высказывания Байтурсынова А., Мустанбаева
Аймауытова Ж. об Абае.

И.,

749. СМИГУНОВА Г. Потомки чтут и ценят // Столич.
обозрение.-1998.-18 сент.
К 125-летию со дня рождения великого поэта и
переводчика, крупного общественного и политического деятеля
Ахмета Байтурсынова состоялась церемония открытия Дома-музея.
Здесь А. Байтурсынов провел последние годы своей жизни.
750. СОПИБЕКОВА К. Видный сын казахского народа
// Вечерний Алматы.-1998.-15 сент.; Қазақстан сарбазы – Воин
Казахстана.-1998.-29 сент. /№ 77/.
751. СУЛЕЙМЕНОВ Ж. Ахмет Байтурсынов и его время
// Мысль.-1996.-№ 8.-С. 82-91.-Библиогр.: 21 назв.
752. ТЕМИРГАЛИЕВА К. Ахмет Байтурсынов
свободы // Индустр. Караганды.-1998.-26 марта.

–

певец

753. ТОГЖАНОВ Г. История движения и победы нового
алфавита среди казахов // Большевик Казахстана.-1933.-№ 6.-С. 8-17.
В статье анализируются причины поражения араб.
алфавита, предложен. А. Байтурсыновым на I тюрколог. съезде в Баку
(1926 г.).
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754. ТОГЖАНОВ Г. Казахский колониальный аул / Под ред. А.М. Авигдора.-М.,
1934.-Ч. 1.-111 с.В содерж.: Разд. “Конкретная критика основных положений “теории”
А. Байтурсынова (о родовом строе казахов)”.С. 19-30.
755. ТОГЖАНОВ Г. О Байтурсынове и байтурсыновщине.-Алма-Ата.-М.: ОГИЗ,
1932.-42 с.; Большевик Казахстана.-1932.-№ 2-3.- С. 29-38; Там же.-№ 5.-С. 20-27.
756. ТРЯКИНА Л. На народные деньги // Ленинский путь.-1990.-3 февр.
Сообщение о стройтельстве и предстоящем открытии музея А. Байтурсынова в
Кустанайской обл.
757. ТУСУНБАЕВА Т. Сияет в полную силу // Иртыш.-1990.-11 сент.
758. УЗБЕК-УЛЫ. Ахмет Байтурсынов – видный реформатор правогого
государства // Юрид. газ.-1995.-№ 18.
759. УЛИЦА мудрого Ахана // Казахстан. правда.-1993. -20 март. О жизни и
деятельности А. Байтурсынова, о переимено-вании в Алматы улицы Космонавтов

в

улицу им. А. Байтурсынова.
760. УТЕГЕНОВ А. Душа в заветной лире // Актюб. вестн.-1998.-22 дек. К 125летию А. Байтурсынова.
761. ШАРИПОВА Г. ... Не только миру – народу своему // Акмол. Правда.-1993.16 февр.
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762. ШАРИПУЛЫ С. Имя ученого его наследии // Тургайская новь.-1993.-11 дек.
Замет. и с науч-практ. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения ученого, поэта,
педагога – просветителя А. Байтурсынова в Аркалык. пед. ин-те.
763. ШОНАНОВ Т. Ахмет Байтурсынович Байтурсынов в области народного
образования и литературы // Ұлттық рухтың ұлы тiнi: Ғылыми мақалалар жинағы
(қазақ, орыс, ағылшын т.б. тiлдерде).-Алматы: Ғылым, 1999.-С. 39-52; Актюб.
вестн.-1996.-3 сент.
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ ЕҢБЕКТЕРIНIҢ
ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКIШТЕРI
1. Маса // Ж.б.-№ 2.-93 б.
Өлең. Қолжазба.
2. * “Тiл құрал” // Қазақ.-№ 105.
3. Шаруашылық өзгерiс // Ж.б.-№ 4.-б.б.
Қолжазба.

1895
4.

Киргизские приметы и пословицы // Тургайская газета.-1895.-

№ 39.

1909
5. Қырық мысал.-СПб., 1909.-116 б.
Орыс тiлiнен қазақ тiлiне тəржiмə еткен Ахмет Байтурсынов.

1911
6. Крылов И.А. Басни.-Қазан: Матбəғə-и Кəримия, 1911.- 96 б.
Аударған Ахмет Байтұрсынов.

7. Кiтаптар жайынан. Қол қ.: Маса // Айқап.-1911.-№1.-12-13 б.
Шығыс əдебиетiнен “Зарқұм”, “Шəкiрат” қазақтың ауыз əдебиетiнiң
мұраларынан “Қыз Жiбек”, “Айман-Шолпанның” кiтап болып шыққандығын
хабарлай отырып, автор бастырушылардың татар тiлiнiң элементтерiн
қолданғанын сынаған. Мақалада қазақ тiлiнде шыққан кiтаптарға қысқаша сын
жазылған.

8. Қазақ өкпесi // Айқап.-1911.-№ 2.-12-14 б.
... Басқа келген нəубеттiң қайдан келгенiн, кiмнен болғанын бiле алмай
əркiмнен көрiп өкпелейдi. Пайдаланып отырған жерiн мұжыққа алып бердi деп
үкiметке өкпелейдi. Қазақ жерiн қазыналық етуге неге көнген деп өткендерге
өкпелейдi.
... Бiздiң заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы.
Атадан қалған мирасымыздың жайы мағлұм, балаға бұл қалыпта тұрып не мирас
қалдырмақпыз, оны болжауға да артық əулиелiк қажет емес... Өткендердiң көзiне
қырау түскенiне өкiнбей, өз көзiңе түскен қырауды аршып қара... Дүниеде теңге
теңдiк, кемге кемдiк, азды көпке теңгеретiн ғылым мен өнердi керек қылатын
қазақ аз”,-деген жолдарды оқимыз.
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9.
Қазақ пайдасындағы жердi алу турасындағы низамдар,
бұйрықтар // Айқап.-1911.-№ 9.-9-13 б.
“Қазақ пайдасындағы жерлердi алады, қыстауларынан көшiрiледi. Қай
жөнiмен алып, қай орында көшiредi, оны қазақ бiлмейдi” деп басталған мақалада
шыққан бұйрықтар мен заңды қазақ тiлiне аударып, халықты таныстыру мақсатын
көздеген.

10.

Қырық мысал. I-шi басылуы.-Орынбор, 1911.-96 б.

Орысшадан қазақшаға Ахмет Байтұрсынов 1901-1904 жылдары аударған.

11.

Тағы да жер жайынан // Айқап.-1911.-№ 4.-1-4 б.

“Қазақ осы күнде қалың орманға кiрiп, адасқан адам секiлдi, қалай жүрсе
жөн боларын бiлмей дағдарған кезi... Қазақтың жерiн алғанда жалғыз-ақ артық
деп, шығарып алып отыр, қандай өлшеуменен, қалай өлшеп артық дейдi ол бек
қараңғы нəрсе. Аларман жағы аларлық артық бар дейдi, алдырған жағы сен
өлшесең, мен де өлшедiм артығым жоқ деп көрсетерлiк дəлелдi қолында нəрсесi
жоқ. Бұл қазақтың баяғы қай iсiнде болса бос ұстайтұғын ғадетi, жаманды ретiн
тауып кiм жем қылмайды”,-деген жолдарды оқимыз.

12.

Тағы да народный сот хақында // Айқап.-1911.-№ 6.-6-8 б.

“... Сайлауды ерегес-талас деп ұқпай, сайлау мағынасында ұқса, талас дертi
мұндай зораймас едi. Қазақ мұнша iрiп-шiрiп азбас едi. Би-болыс, ауылнай сайлау
шыққанға 40 жылдан асты. Сонша жыл сайлауды көрiп келе жатып, ойға қалған
қазақ аз шығар...” Сайлау атыстырып, шабыстырып, таластыруға шығарған нəрсе
ме, яки мұның басқа бiр мағынасы бар ма?-деп... Народный сот дегенiмiз
қазақтың ғадетiндегi қағидалар бойынша айтылатұғын билiк. Бұрынғы ғадiл
билердiң қолында билiк қазақтың неше түрлi дертiн жазтын жақсы дəрi едi. Бұл
күнгi арам билердiң қолында дəру болмақ түгiл, у болып жұғып тұр”.-деген
жолдарды оқимыз.

1912
13.

Жазу тəртiбi // Айқап.-1912.-№ 4-5.-84-86 б.; 104-107 б.

Автордың қазақ балаларын оқыту үшiн əлiппе жазу алдындағы мақаласы.

14.

Қазақ һəм төртiншi дума // Айқап.-1912.-№ 12.-259-262 б.

Автор Думаға қазақтан депутат сайлау мəселесiн сөз еткен мақалада
“тiршiлiктiң таянышы жер мəселесi қаралмақшы... Сондықтан бұл думаға бiр ғана
болса да қазақтан уəкiл кiру бек қажет... Қысқасынан айтқанда, қазақты жатып
жеген де, сатып жеген де төрелер едi” деген жолдарды оқимыз.
15.
Оқу құралы. Усул сотие жолымен тəртiп етiлген қазақша əлiппе.Баяншы.-Орынбор, 1912.-15 б.
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16.
Оқу құралы. Усул сотие жолымен тəртiп етiлген қазақша алифба.
Бiрiншi кiтап.-Орынбор, 1912.-40 б.

17. Шаһзаман мырзаға // Айқап.-1912.-№ 9.-212-214 б.; № 10.229-233 б.; № 1.-251-254 б.
Журналдық 6, 7 сандарында басылып Жияшев Шаһзаманның “Бiрге
қозғалайық” деген сын мақаласына жауап. Қазақ тiлiндегi дыбыстар туралы
ғылыми түсiнiктер берген.

1913
18.
бiрге).

Алаш азаматтарына // Қазақ.-1913.-№ 42. (М. Дулатовпен

“Қазақ” газетiн шығарып тұру үшiн “Азамат” серiктiгiн ұйымдастырушылар атынан жазылған. “Бұл серiктiк көпес серiктiгi емес, кəсiпшi серiктiгi емес.
“Азамат” серiктiгi. Бұған кiретiн адамдар жұрт жұмысы турасында жалғыз
ақшасымен серiктес болмай, көңiлiмен, ниетiмен серiктес болу қажет” деген
жолдарды оқимыз.

19.

Бас қосу туралы // Қазақ.-1913.-№ 8.

Ел басқару, сиез шақыру туралы автордың пiкiрi. Бұл мақала үшiн газетке
айып салынған.

20.

5 мың десетина жер // Қазақ.-1913.-№ 6.

Ресейдiң өкпе ауруын емдеу қоғамына қазақ жерiнен бес мың десеина
жердi қымызхана ашу үшiн алу мақсаты талқыланған.

21.

Жазу мəселесi // Қазақ.-1913.-№№ 34, 35, 36.

Қазақ тiлiне арналған көлемдi мақала.

22. Жақын арада басылып шыққан һəм шығатын кiтаптар
“Оқу құралы” // Қазақ.-1913.-№№ 1, 3.
Қазақ тiлiнде дыбыстар жəне жазу емлесi туралы басылып шыққан “Оқу
құралы” туралы хабар.

23.

Жауап хат // Қазақ.-1913.-№№ 30, 31.

“Айқап” журналының 1913 жылғы 13-15 сандарында басылған Сейдалин
Жиһаншаның мақаласына жауап. Ел басқару, съезд шақыру туралы пiкiрiн
келтiрген. “Қазақ өзi теңелiп, ақысын ауыстырмайтын дəрежеге жеткенше қазаққа
қай жағынан болса да теңдiк жоқ... Съезде балгер сөзi сияқты дəлелсiз, құр мынау
былай, анау олай десек мұның дəлелi қайда демей ме? Сондықтан даярмыз деген
мырзалардың дайындығы – ат ерттенiп, киiмiн киiп тойға жүруге дайындаған
даярланыс емес, съезге келiп салатын дəлелдi докладтары даяр деп ұғамыз
(түсiнемiз)” деген жолдарды оқимыз.

212

24.
маусым/.

Көшпелi һəм отырықшы норма // Қазақ.-1913.-№ 20 /29

25.
29, 30.

Қазақ жерiн алу турасындағы низам // Қазақ.-1913.-№№

Қазақ жерi турлы шыққан заңдармен таныстырған.

26. Қазақтың бас ақыны // Қазақ.-1913.-№ 39, 40.
Абай Құнанбаевтың өмiрi, өскен ортасы, орыс əдебиетi,
мəдениетiмен идеялық байланысы Е.П. Михаэлис, С.Гросспен арасындағы қарымқатынас туралы. Абайдың “Өлең сөздiң патшасы, сөз сарасы”, жəне “Көк тұман
алдындағы келер заман” өлеңдерiн келтiрген. “Не нəрсе жайынан жазса да Абай
түбiрiн, тамырын iшкi сырын, қасиетiн бiлiп жазған соң, сөзiнiң бəрi де халыққа
тiрелiп, оқушылардың бiлiмiне сын болып, емтихан болып табылады. Оқушы
сөздi сынаса, сөз оқушыларды сынайды. Абай сөзi заманындағы ақындардың
сөзiнен оқшау, олар сөзiнен үздiк, артық. Ол оқшаулық артықтық басқа
ақындармен Абайдың жалғыз сөзiнде ғана емес, өзiде де болған” деген жолдарды
оқимыз.

27.

Қазақтың тарихы // Қазақ.-1913.-10 февр. /№4/.

Қазақ халқының болашағы жайында жазылған мақала.

28.

Қазақша оқу жайынан // Қазақ.-1913.-16 май.

29.

Қазақша сөз жазушыларға // Шора.-1913.-№ 4.-110-113 б.

Оқу ағарту, əдiсеме мəселелерi жайында.

30. Қырық мысал. 2-шi басылуы.-Орынбор:
Хұсаинов уə ширкəсiнiң матбəғəсi, 1913.-96 б.

Кəримов,

Орысшадан қазақшаға Ахмет Байтұрсынов 1901-1904 жылдары аударған.

31.

Қырық мысал // Қазақ.-1913.-№№ 18, 19.

Орыс тiлiнен аударған Ахмет Байтұрсынов. Орынбордан Кəримия
Хұсайынов баспаханасынан 2 рет басылған, Крыловтан өлеңмен аударылған кiтап
туралы хабар.

32.

5 мың десятина жер // Қазақ.-1913.-№ 6.

Ырғыз уезiнiң Шеңгел болысының жерiнен өкпе ауруларын емдеу үшiн
қымызхана ашуға 5 мың десятина жердi Ресейдiң қарамағына өткiзудiң зияны мен
пайдасын талқыға салған.

33.

Оқы жайы // Қазақ.-1913.-21 апр.
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34. Оқу құралы. Қазақтан басқа түркi, ғараб, фарсы сөздерiне
жазылатын əрiптердi үйрету үшiн һəм оқуға төселу үшiн тəртiп
етiлген. Алифбаға жалғас. Екiншi кiтап.-Орынбор, 14913.-52 б.
35.

Орысша оқушылар // Қазақ.-1913.-№ 26.

Автор қазақ елiндегi оқу-ағарту мəселесi туралы пiкiрiн жазған.
Орынбордағы “Киргизская учительская школада” оқитын қазақтар туралы
деректер берген. Егерде оқу iздеген талапкерлерiмiздiң қырықтан төртеуi ғана
оқырлық оры тауып, басқалары қаңғырып далада қалып отырса, жұрт
жұмысшысы көбейiп мандыр ма, жұмысшы көбеймесе, жұрт жұмысы iлгерi
басып өнер ме? Алты миллион қазаққа алты ат жегiп, тарта алмады деп өкпелеу
жөн бе?

1914
36.

“Аңдаспаған мəселе” турасында // Қазақ.-1914.-№ 48.

“Уақыт” газетiнiң 1397 санында басылған мақалаға жауап.
“Қазiргi қазақ мəселелерiнiң ең зоры жер мəселесi. Бұл қазақтың тiрi я өлi
болу мəселесi. Бұл турасында түсiнiп жетпей қателесiп, қазақты терiс жолға
салғанымыз 5 миллион адамның обалын мойнымызға жүктегенiмiз... мал
бағарлық жерде мал бағатын, егiнге жақсы жерде егiн егетiн қала болуды айтса,
бiз де ұнатамыз һəм “Айқап” журналының 1911 жылғы 4 номерiнен бастап айтып
һəм “Қазақ” газетасы жүзiнде тұтынып келе жатқан жолымыз” деген жолдарды
оқимыз.

37. Ахмет Байтұрсыновтың “Қазақ” газетiнiң оқырмандарына
арнау сөзi; 2-шi февраль // Қазақ.-1914.-№ 49.
38.

Бастауыш мектеп // Қазақ.-1914.-№ 61.

Оқу-ағарту мəселесi талқыланған мақалада бастауыш мектептерде қай
тiлде оқыту керектiгi сөз етiлген. “Адамға тiл, құлақ, қол қандай керек болса,
бастауыш мектептерде үйренетiн бiлiмдер де сондай керек” деген жолдарды
оқимыз.

39. Бұ заманның соғысы. Қол қойған “А.Б.” // Қазақ.-1914.-8
авг. /№ 73/.
40.

Губернатор өзгертулерi // Қазақ.-1914.-№ 50.

Автор мақалада Семей губернаторының қазақ елiн басқаруы, орыс пен
қазақ арасындағы қарым-қатынас туралы пiкiрiн жазған.

41. Досмайыл қажыға ашық хат // Қазақ.-1914.-№ 52. (М.
Дулатовпен бiрге).

214

Д. Қашқымбаевтың “Қазақ” газетiн шығарушылары “орыс тiлiнде оқыған
жəне мұсылман тiлiнде оқыған” деп екi жiкке бөлген пiкiрiне қарсы жазылған
мақала.

42.

Жаңа кiтаптар. Оқу құралы // Айқап. - 1914. - № 9. - 153-

154 б.
“Оқу құралы” 2-рет Орынборда “Кəрiмов, Хұсайынов һəм шикəсiнiң”
баспасынан жарық көргенi туралы хабар.

43. Закон жобасының баяндамасы // Қазақ.-1914.-№ 80 /30
қыркүйек/.
44.

Қазақ əм түрлi мəселелер // Қазақ.-1914.-№ 59 /23 сəуiр/.

45.

Қазақша əлiппе: Оқу құралы.-Орынбор, 1914.-97 б.

Текст араб əрпiнде. Кiрiспе сөз қырғыз тiлiнде берiлiп, кiтап Бiшкек
қаласында 1991 ж. басылып шыққан.

46. Қыр баласы. Алаш // Қазақ.-1914.-№ 78 /16 сент./. (М.
Дулатов, Ə. Бөкейхановпен бiрге).
Мақалада империалистiк соғыстың қазақ елiне тигiзген əсерiн сөз еткен.
Ендi соғысқа көмек беруге шақырған.

47.

Мектеп керектерi // Қазақ.-1914.-17 май.

48. Мұсылмандар үшiн Петерборда болатын кеңес жиналысы
// Айқап.-1914.-№7.-112-114 б.
Жиналыста қаралатын мəселелерге тоқталған.

49.

Наурыз // Қазақ.-1914.

Өлең.

50.

Наурыз құтты болсын // Қазақ.-1914.-9 март.

51. Оқу құралы. Усул сотиемен тəртiп етiлген қазақша
алифба. Бiрiншi жылдық кiтап. Екiншi басылуы.-Орынбор, 1914.-96 б.
52.

Роман не нəрсе? // Қазақ.-1914.-31 қаңтар.

Роман деген сөздiң мағынасы туралы.

53.

Соғысушы патшалар // Қазақ.-1914.-№ 72.

Империалистiк соғысқа қатысқан мемлекеттер.
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54.

“Тiл құрал” // Қазақ.-1914.-№ 87.

55. Тiл – құрал (қазақ тiлiнiң сарфы). Бiрiншi жылдық.Оренбург, 1914.-53 б.
56. Тiл – құрал (қазақ тiлiнiң сарфы). Екiншi жылдықОрынбор, 1914.-[Сыртқы мұқабада – 1915 ж.]. 120 б.
1915
57.

Газетiмiзге штраф // Қазақ.-1915.-№ 115 /31 март/.

“Қазақ” газетiнiң 91 санында басылған “Бұ қалай” деген мақала үшiн
редакторы А. Байтұрсыновқа 50 сом, немесе екi апта түрме жазаға бұйырылғаны
хабарланған.

58.

Екi қажы // Қазақ.-1915.-№139 /30 июнь/.

Ақмола уезiндегi молда-ишандардың iс-əрекетi əшкереленген мақала.

59.

Ержан Айманұғлы // Қазақ.-1915.-№ 129.

Омбы семинариясын бiтiрген, Қарқаралы қаласындағы екi класты орысқазақ мектебiнiң мұғалiмi Е. Аманов туралы қазанаме. “Опат” деп соңынан И.Щ.
қол қойып, Е. Аманұғлының көкiрек ауруынан дүние салғаны хабарланған.

60.
февр./.

Жəрдем комитетi // Қзақ.-1915.-№ 107 /25 февр./; №108 /28

Кедейлерге көмек беретiн комитеттер ұйымдастыру туралы.

61.

“Ов” туралу // Қазақ.-1915.-№ 102 /8 ақпан/.

62. Оқу құралы. Усул сотиемен тəртiп етiлген қазақша əлiппе.
Бiрiншi жылдық кiтап, екiншi басылуы.-Орынбор, 1915.-96 б.
63.

“Тiл құрал” // Қазақ.-1915.-№ 104 /18 февр./.ъ

А. Байтұсрыновтың “Тiл құрал” оқулығы басылып шыққаны хабарланған.

1916
64. Алаштың азаматтарына //Қазақ.-1916.-№192. (Ə. Бөкейханов, М. Дулатовпен бiрге).
Тыл жұмысына мобилизациялау указының қазақ шаруашылығына
тигiзетiн зияны айтылған. Авторлар 15 қыркүйекке дейiн берiлген уақытты
шаруашылықты жөндеу iсiне пайдалануға үгiттеген.
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65.

Əлiпппе басылып шықты // Қазақ.-1916.-№ 184.

А. Байтұрсыновтың “Оқу құралы” үшiншi рет басылып шыққандығы
хабарланған.

66. Қазақ жұртына // Қазақ.-1916.-№ 192. (Бөкейханов,
Дулатовпен бiрге).
А. Байтұрсынов, Ə. Бөкейханов, М. Дулатов қазақтан тыс жұмысына адам
алуға қарсы хат жазды деген өтiрiк қауесет таратқандарға қарсы жазылған.
Жандармдардың М. Дулатовтың үйiн тiнткенi, “Қазақ” газетiнiң редакциясынан
хаттар мен телеграммаларды алып кеткенi туралы деректер берiлген.

67. Қазаққа ашық хат // Қазақ.-1916.-№ 174. (Ə. Бөкейханов,
М. Дулатовпен бiрге).
68. Қыр баласы. Ахмет, Мiржақып. Қазаққа ашық хат
// Қазақ.-1916.-№ 174 /23 март/. (Ə. Бөкейханов, М. Дулатовпен бiрге).
Мал есебiн жасырмауға шақырған.

69.

Мұсылман фракциясы. Петроград хаты // Қазақ.-1916.-№

192.
Петроградта мұсылман
мəселелерге тоқталған.

фракциясында

қаралған

қазақ

елi

туралы

70. Оқу құралы. Усул сотие жолымен тəртiп етiлген қазақша
алифба. Бiрiншi жылдық кiтап. Үшiншi басылуы. - Орынбор, 1916. 98 б.
71. Торғай һəм Ырғыз халқына // Қазақ. - 1916. - № 207.
(М. Дулатов, С. Кəдiрбаев, М. Тұнғаншиндермен бiрге).
1916 жылғы июнь жарлығын қолдауға үгiттеген. “Желiкпеңдер, қор
болмаңдар! Құдайдың жазғанын, патшаның жарлығын екi етпеңдер!... ...Жұрттың
обалына, көз жасына қалып жүрмеңдер ...” деген жолдарды оқимыз. Патша
құрығынан құтыла алмай қырғынға ұшыраған өзбек, қырғыз елдерi, Түркiстан
халқының көргенiн мысалға келтiрiп, елдi қырғыннан сақтау ниетiмен жазылған.

1917
72. Алаш азаматтары // Қазақ.-1917.-11 июнь /№233/. (М.
Дулатұлымен бiрге).
25 июнь жарлығының кесiрiнен елдегi бүлiншiлiк жайлы мақала.

73. “Бостандық қарызы” // Қазақ.-1917.-№ 227. (Ə. Бөкейханов, М. Дулатовпен бiрге).
“Бостандық қарызы” заемы туралы түсiнiк берiлген көлемдi мақала.
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74.

Бұ заманның соғысы // Қазақ.-1917.-№ 73.

Империалистiк соғысқа қатысты мемлекеттердiң соғыс күшi туралы.

1918
75. Тiл – құрал (қазақ тiлiнiң сарфы). Бiрiншi жылдық.Ташкент, 1918.-32 б.
1919
76. Революция и киргизы (казахи) // Жизнь национальностей.1919.-3 авг.
1920
77.

Баяншы. Қазақ мұғалiмдерi үшiн.-Қазан, 1920.-15 б.

78.

Лениннiң 50 жасы // Қазақ.,-1920.-11 мамыр.

79.

Тiл – құрал. I жылдық. 2 бас.-Қазан, 1920.-50 б.

80.

Тiл – құрал. 2 жылдық. 2 бас.-Қазан, 1920.-48 б.

81. Тiл – құрал (қазақ тiлiнiң сарфы). Екiншi жылдық-Қазан,
1920.-104 б.
82. Тiл – құрал (қазақ тiлiнiң сарфы). Екiншi жылдықТашкент, 1920.-96 б.
83. Заявление товарища Ахмета Байтурсынова (в связи с
переходом на сторону большевиков) // Изв. Кирг. края.-1920.-15 апр.
84. В Оренбургский комитет РКП (большевиков): Заявление о
вступлении в члены РКПб // Изв. Кир. края.-1920.-15 апр.
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1921
85.

Оқу құралы.-Қызылорда, 1921.-14 б.

86. Оқу құралы. 1-кiтап: Үлкендер үшiн.-Семипалатинск,
1921.-24 б.
87. Оқу құралы. Жаңа жолмен тəртiп етiлген қазақша əлiппе.
Бiрiншi кiтап. Үлкендер үшiн.-Семей, 1921.-30 б.
88.

Оқу құралы. Қазақша əлiпби.-Оренбург, 1921.-17 б.

89. Оқу құралы. Усул сотие жолымен тəртiп етiлген қазақша
əлiп-биге баяншы.-Ташкент, 1921.-14 б.
90. Оқу құралы. Усул сотие жолымен тəртiп етiлген қазақша
əлiппе. Бiрiншi кiтап.-Орынбор, 1921.-90 б.
91. Еше о голоде в Киргизии (Казахстане) // Жизнь
национальностей.-1921.-25 окт.
1922
92.

Қазақты ағарту халiмiзден //Ақжол.-1922.-14 шiлде.
Мақала.

93.
8 шiлде.
94.

Қалам қайраткерлерi жайынан // Еңбекшi қазақ. - 1922. 40 мысал.-Қазан, 1922.-96 б.

Аударған А. Байтұрсынов.

95. Қырық мысал. 3 басылуы: Орысшадан қазақшаға 19011904 ж. ауд.-Қазан: Татарстан, 1922.-96 б.
Аударған А. Байтұрсынов.

96.

Лайықты қошамет // Тiлшi.-1922.-10 қыркүйек.

Ташкенттегi қазақтарды көшiрiп əкелу.

97.

Оқу құралы.-1-шi жылдық. 4-шi бас.-Ташкент, 1922.-95 б.
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98.

Оқу құралы.-4-бас.-Ташкент, 1922.-92 б.

99. Оқу құралы. Усул сотие жолымен тəртiп етiлген қазақша
əлiп-би.-Орынбор, 1922.-70 б.
100. Оқу құралы. Усул сотие жолымен тəртiп етiлген қазақша
əлiп-би. Бiрiншi жылдық кiтап. Төртiншi басылуы.-Ташкент, 1922. 95 б.
101. Тiл – құрал (қазақ тiлiнiң сарфы). Бiрiншi жылдық.Ташкент, 1922.-90 б.
102. Тiл – құрал (қазақ тiлiнiң сарфы). Екiншi жылдық. Екiншi
рет басылуы.-Ташкент, 1922.-96 б.
103. Выступление к открытию “Дома печати” в Оренбурге 24
сент. 1922 г. // Степ. правда.-1922.-26 сент.
В статье “У культурного очага”.

104. Ко всем киргизским поэтам, литераторам и любителям
киргизской литературы: Воззвание с призывом содействовать сбору
духовных ценностей киргизов (казахов) / Подписали: А. Бочагов,
А. Байтурсынов, Арсланов // Степ. правда.-1922.-27 сент.
105. Просвещение и голодовка // Степ. правда.-1922.-258 сент.
106. Речь [зам. наркомпроса КССР на I Всекирг. Съезде
работников нар. образования 18 мая 1922 г.] // Степ. правда. - 1922. 21 мая.
1923
107. Ер Сайын.-М., 1923.-95 б.
Жазып алып өңдеген Байтұрсынұлы Ахмет.

108. Қазақша жазу тақырыпты жаңа жазу ережелерi // Қазақ
тiлi.-1923.-22 наурыз (Е. Омаровпен бiрге).
109. Қазақша жазу туралы жаңа ережелер // Еңбекшi қазақ.1923.-19 февр. (Е. Омаровпен бiрге).
110. Оқу құралы. Букварь 6-шы бас. Оренбург, 1923.-126 б.
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111. Оқу құралы. Қазақша əлiп-би. Алтыншы басылуы.Орынбор, 1923.-72 б.
112. Орысша оқушылар // Қазақ. –1923.-15 авг.
113. Тiл – құрал. Дыбыс жүйесi һəм түрлерi. Бiрiншi тiл
танытқыш кiтап. Үшiншi басылуы.-Орынбор, 1923.-46 б.
114. Тiл – құрал. Сөз жүйесi һəм түрлерi. Екiншi тiл танытқыш
кiтап. Үшiншi басылуы.-Орынбор, 1923.-128 б.
115. Тiл – құрал. Сөйлем жүйесi һəм түрлерi. Үшiншi тiл
танытқыш кiтап. Бiрiншi басылуы.-Орынбор, 1923.-68 б.
1924
116. Əлiпппе астары. (“Оқу құралы” деген қазақша əлiп-би
бойынша үйретушiлер үшiн шығарылған баяншы).-Орынбор, 1924. 26 б.
117. Оқу құралы (қазақша əлiппе). Жетiншi басылуы.-Орынбор,
1924.-72 б.
118. Сауат ашқыш. Дыбыс əдiс жолымен тəртiптелген қазақша
əлiп-би. Сауатсыз үлкендер үшiн бiрiншi кiтап.-Орынбор, 1924. 114 б.
119. Тiл – құрал. 1-шi тiл танытқыш кiтап-фонетика; Дыбыс
жүйесi мен түрлерi.-Қызылорда: Қазмембас.
4 бас. – Орынбор, 1924.-48 б.
5 бас. – Орынбор, 1924.-46 б.
120. Тiл – құрал. 2-шi тiл танытқыш – этимология: Сөздiң
жүйесiмен түрлерi.-Қызылорда: Қазембас., 1924.-128 б.
121. Тiл – құрал. Дыбыс жүйесi һəм түрлерi. Бiрiншi тiл
танытқыш кiтап. Төртiншi басылуы.-Орынбор, 1924.-48 б.
122. Тiл – құрал. Дыбыс жүйесi һəм түрлерi. Бiрiншi тiл
танытқыш кiтап. Бесiншi басылуы.-Орынбор, 1924.-48 б.
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123. Тiл – құрал. Сөз жүйесi һəм түрлерi. Екiншi тiл танытқыш
кiтап. Төртiншi басылуы.-Орынбор, 1924.-128 б.
124. Тiл – құрал. Сөйлем жүйесi һəм түрлерi. Үшiншi тiл
танытқыш кiтап. Екiншi басылуы.-1924.-67 б.
1925
125. Əлiп-би тақырыпты [Байтұрсынов] Ахметтiң баяндамасы:
Əлiп-би тақырыпты Ахметтiң жобасы // Қазақ бiлiмпаздарының
тұңғыш съезi.-Оренбург, 1925.-55-65; 71-73 б.
Араб əрпiнен латын əрпiне көшу туралы.

126. Баулу мектебi // Жаңа мектеп.-1925.-№ 1.-22-257 б.
Баулу мектептiң жалпы жағдайы жəне оқытушылардың мiндеттерi жайлы.

127. Ендi “қазақ” демей болмайды // Ақжол.-1925.-17 сəуiр.
Мақала.

128. “Жаңа мектептi” шығару неге керек болды? // Жаңа
мектеп.-1925.-№ 1.-3-6 б.
129. Жоқшыға дерек // Еңбекшi қазақ.-1925.-14 дек.
Араб əрпiнiң қолайлылығы туралы.

130. “Қазақстан” мен “Қазағыстан” туралы // Еңбекшi қазақ.195.-19 май.
Осы сөздердiң жазылуы жайында.

131. Қара - Өзек ауданында “Жетiлiк” базар болса екен. Қол
қойған “А.Б.” // Еңбекшi қазақ.-1925.-7 сент. /№364/.
132. [1924 жылы қазақ бiлiмпаздарының тұңғыш съезiнде
алфавит жөнiнде жасаған баяндамасы] // Қазақ бiлiмпаздарының
тұңғыш съезi.-Орынбор, 1925.-55-65 б.
133. [1924 жылы қазақ бiлiмпаздарының тұңғыш съезiнде емле
жөнiнде сөйлеген сөзi] // Қазақ бiлiмпаздарының тұңғыш съезi.Орынбор, 1925.-27-31, 44, 47-48, 49, 53-55, 71-72 б.
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134. [1924 жылы қазақ бiлiмпаздарының тұңғыш съезiнде
ұсынған алфавит жобасы] // Қазақ бiлiмпаздарының тұңғыш съезi.Орынбор, 1925.-73-75 б.
135. Оқу құралы
Орынбор, 1925.-72 б.

(қазақша

əлiп-би).

Жетiншi

басылуы.-

136. Тiл – құрал. Дыбыс жүйесi мен түрлерi. Бiрiншi тiл
танытқыш кiтап. Бесiншi басылуы.-Қызылорда, 1925.-39 б.
137. Тiл – құрал. Сөздiң жүйесi мен түрлерi. Екiншi тiл
танытқыш кiтап. Түзетiлiп, толықтырылып, жаңа емлемен бесiншi
басылуы.-Қызылорда, 1925.-122 б.
138. Тiл – құрал. Сөйлем жүйесi мен түрлерi. Үшiншi тiл
танытқыш кiтап. Түзетiлiп, толықтырылып, жаңа емлемен үшiншi
басылуы.-Қызылорда, 1925.-73 б.
1926
139. Əдебиет танытқыш.-Ташкент, 1926.-280 б.
140. Əдебиет танытқыш. 1-шi басылуы.-Қызылорда-Ташкент,
1926.-285 б.
141. Əлiп-би: Жаңа құрал.-Қызылорда: Казмембас.,1926.-116 б.
142. Əлiппе: Үлкендер үшiн. 1-кiтап.-Қызылорда, 1926.-83 б.
143. Жиырма үш жоқтау.-М., 1926.-155 б.
Жинастырып
Бөкейханов.

түзеткен

Байтұрсынұлы

Ахмет

жəне

“Қыр

баласы”

144. Латын əлiппесiнiң керексiздiгi // Еңбекшi қазақ.-1926.-19
Айтыстағы баяндамасынан.

145. Латын əрпiн алу туралы // Еңбекшi қазақ.-1926.-30 дек.
А. Байдiлдiннiң , арапшыл А. Байтұрсыновтың баяндамалары.

146. Оқу құралы. III-IV жылдарда оқылатын кiтап (суреттерi
бар).-Қызылорда, 1926. (iшкi бетiнде - 1925).-412 б. (Т. Шонановпен
бiрге).
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147. Сауат ашқыш. Дыбыс əдiс жолымен тəртiптелген қазақша
əлiп-би. Сауатсыз Үлкендер үшiн. 1-кiтап.-(Семей), 1926.-83 б.
148. Түрiкшiлер құрылтайы // Жаңа мектеп. - 1926. - № 7-8. 43-50 б.
1926 жылы ақпанның 26-сында түрiкшiлердiң I-құрылтайы болды. Мұнда
түрiк жұртының тарихын, мəдениетiн, тiлдерiн тану мəселесi қаралған.

149. Тiл – құрал. Дыбыс жүйесi мен түрлерi. Бiрiншi тiл
танытқыш кiтап. Өзгертпей бесiншi басылуы.-Қызылорда: Қазмембас.,
1926.-39 б.
150. (Выступление в прениях) // Первый Всесоюзный тюркологический съезд. Баку, 26 мата 1926 г.: Стенографический отчет.Баку, 1926.-С. 167-168, 286-289 (об орфографии).
151. (Доклад о принцпах казахской терминологии) // Первый
Всесоюзный тюркологический съезд (г. Баку, 1926): Стеногр. отчет.Баку, 1926.-С. 203-208.
152. (Заключительное слово как докладчика) // Первый
Всесоюзный тюркологический съезд. 26 марта 1926 г.:
Стенографический отчет.-Баку, 1926.-С. 394-395.
О науке и культуре.

153. (О принципах казахской терминологии) // Первый
Всесоюзный тюркологический съезд. 26 марта 1926 г.: Стеногр.
отчет.-Баку, 1926.-С. 203-208.
154. Тезисы о терминологии на тюркских языках // Бюллетень
организационной
комиссии
по
созыву
I
Всесоюзного
тюркологического съезда.-Баку, 1926.-№ 2.-С. 20-22.
1927
155. Ана тiлiнiң əдiсi // Жаңа мектеп.-1927.-№ 9.-23-31 б.
156. Əлiп-би: Жаңа құрал. Қазақстан бiлiм ордасы мектепте
қолдануға ұйғарған. Түрлi суреттермен басылған.-ҚызылордаТашкент, 1927.-116 б.
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157. Əлiп-би: Жаңа құрал. 2 бас.-Қызылорда: Қазмембас.,
1927.-116 б.
158. (Байтұрсынұлы Ақыметтiң араб əлiп-биiн
баяндамасы) // Əлiппе айтысы.-Қызылорда, 1927.-16-29 б.

жақтаған

159. Дыбыс жүйесi мен түрлерi. Тiл құралы. 1-кiтап. 7-шi бас.Семей, 1927.-38 б.
160. Дыбыстарды жiктеу туралы // Жаңа мектеп.-1927.-№ 5.-6570 б.
161. Ел мектебi // Қазақ.-1927.-29 дек.
Қарқаралы елiнде мектептердiң көбiнде оқу жұмысына салақ қарауы
жайлы.

162. Жалқылау (айырыңқы) əдiс // Жаңа мектеп.-1927.-№ 1112.-45-49 б.
163. Жаңа əлiппе.-Қызылорда, 1927.-116 б.
164. Оқу құралы. 3-4 жылдарда оқылатын кiтап. Екiншi
басылуы.-Қызылорда, 1927.-412 б. (Т. Шонановпен бiрге).
165. Оқу құралы. 3-4 жылдарда оқылатын кiтап. Үшiншi
басылуы (75 суретi бар).-Қызылорда, 1927.-412 б. (Т. Шонановпен
бiрге).
166. Оқу құралы. 3-4 жылдық.-3 бас.-Қызылорда, 1927.-352 б.
(Т. Шонановпен бiрге).
167. Түзетiлген əрiп // Жаңа мектеп.-1927.-№ 1.-32-36 б.
168. Тiл – құрал. Дыбыс жүйесi мен түрлерi. Бiрiншi тiл
танытқыш кiтап. Өзгертiлiп, алтыншы басылуы.-Қызылорда, 1927. 39 б.
169. Тiл – құрал. Дыбыс жүйесi мен түрлерi. Бiрiншi тiл
танытқыш кiтап. Өзгертiлiп, жетiншi басылуы.-Қызылорда, 1927.-39 б.
170. Тiл – құрал. Сөйлем жүйесi мен түрлерi. Үшiншi тiл
танытқыш кiтап. Төртiншi басылуы.-Қызылорда, 1927.-73 б.

225

171. Тiл – құрал. Сөздiң жүйесi мен түрлерi. Үшiншi тiл
танытқыш кiтап. Түзетiлiп, толықтырылып, жаңа емлемен бесiншi
басылуы.-Қызылорда, 1927.-73 б.
172. Тiл – құрал. Сөздiң жүйесi мен түрлерi. Екiншi тiл
танытқыш кiтап. Түзетiлiп, толықтырылып, жаңа емлемен алтыншы
басылуы.-Қызылорда, 1927.-122 б.
173. Тiл – құрал. Сөздiң жүйесi мен түрлерi. Екiншi тiл
танытқыш кiтап. Түзетiлiп, толықтырылып, жаңа емлемен жетiншi
басылуы.-Қызылорда, 1927.-122 б.
1928
174. Ана тiлiнiң əдiсi // Жаңа мектеп.-1938.-№ 9.-23-31 б.
175. Əлiп-би: Жаңа құрал. 3 бас.-Қызылорда: Қазмембас.,
1928.-116 б.
176. Дыбыстарды жiктеу туралы // Жаңа мектеп.-1928.-№5.-6570 б.
177. Жалқылаулы – жалпылау əдiс // Жаңа мектеп.-1928.№ 1.31-37 б.
178. Қазақ арасында оқу жұмыстарын қалай жүргiзу керек?
// Қызыл Қазақстан.-1928.-№ 4.
179. Қай əдiс жақсы? // Жаңа мектеп.-1928.-№ 4.-3-11 б.
Қазақ тiлiн оқытудың əдiстерi туралы жазылған.

180. 40 мысал (3 басылуы).-Қазан, 1928.
Аударған А. Байтұрсынов.

181. Тiл жұмсар. Сөйлеу, оқу, жазу тiлiн жұмыс тəжiрибесi
арқылы танытатын бiрiншi кiтап.-Қызылорда, 1928.-46 б.
182. Тiл – құрал.-Қызылорда-Ташкент, 1928.
183. Тiл – құрал. Сөйлем жүйесi мен түрлерi. Үшiншi тiл
танытқыш кiтап. Түзетiлiп, толықтырылып, жаңа емлемен алтыншы
басылуы.-Ташкент-Қызылорда, 1928.-72 б.
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1929
184. Емле туралы // Еңбекшi қазақ.-1929.-27 наурыз.
Қазақ тiлiнiң жазу емлесi туралы.

185. Тiл жұмсар. Сөйлеу, оқу, жазу тiлiн жұмыс тəжiрибесi
арқылы танытатын екiншi кiтап. Екiншi рет, өзгертiлiп басылуы.Қызылорда, 1929.-(iшкi бетiнде - 1928) 90 б.
186. (О литературных работниках): В статье А. Байдильдина
“Ложка дегтя в бочке меда” //За партию.-1929.-№ 5-6.-С. 102.
187. Практическая грамматика. 2-ое стереотипное издание.
Вторая книга.-Кызыл-Орда, 1929.
1933
188. “Жазуға түскен жан сөзi”, “Қарқаралы қаласында”,
“Жұртыма” // Сарыарқа самалы.-1933.-28 қаңтар.
Өлеңдер.
1936
189. Доклад [пред. Секции соцобеса на учред. Съезде Советов
Кирг. (Каз.) АССР (11 окт. 1920 г.)] // Учредительный съезд Советов
Киргизской (Казахской) АСССР; (Протоколы) / Под ред. и с вступ.
статьей Е.Г. Федорова.-А.-М., 1936.-С. 60-61.
1988
190. “Сөз иесiнен”, “Жазушының қанағаты”, “Туысыма”,
“Оқуға шақыру”, “Қазақ қалпы”, “Досыма хат”, “Анама хат” // Қазақ
əдебиетi.-1988.-23 дек.
Өлеңдер.

1989
191. “Аққу, Шортан һəм Шаян”, “Қаптесер мен Көртышқан”
// Оңтүстiк Қазақстан.-1989.-5 февр.
Мысал өлеңдер. Аударған А. Байтұрсынов.
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192. “Анама хат”, “Айна мен Маймыл”: (Крыловтан аударған);
“Үлес”, “Қасқыр мен Мысық”: (“Қырық мысал кiтабынан”) // Семей
таңы.-1989.-6 янв.
Аударған А. Байтұрсынов.

193. “Аңшы мен Арыстан”, “Досыма хат” // Ленин туы.-1989.18 февр.
Өлеңдер.

194. “Арыстан, Киiк һəм Түлкi”, “Еменнiң түбiндегi шошқа”,
“Қаптесер мен Көртышқан”, “Жүргiншiлер мен иттер” // Соц.
Қазақстан.-1989.-4 қаңтар.
Мысал өлеңдер. Аударған А. Байтұрсынов.

195. Ахмет Байтұрсынов жолдастың арызы: РКП (б) Орынбор
комитетiне // Алматы ақшамы.-1989.-29 дек.
Россия Коммунистiк партиясы мүшелiгiне өту туралы.

196. Əдебиет танытқыш // Жұлдыз.-1989.-№ 6.-82-106 б.; № 7.101-118 б.; № 8.-102-106 б.; № 9.-102-116 б.; № 10.-124-147 б.
(“Əдебиет танытқыш” атты еңбегiнен). Текстологиясын қарап баспаға
əзiрлеген М. Мағауин.

197. Əлiппе таңбалар жұмағы // Жалын.-1989.-№ 2.-16-20 б.
Арап алфавитiнiң ерекшелiгi əңгiмеленедi.

198. Бастауыш мектеп // Қазақстан əйелдерi.-1989.-№ 4.-6-7 б.;
Бастауыш мектеп.-1989.-№ 4.-37-39 б.
Мектеп қандай болу керек деген мəселе төңiрегiнде “Қазақ” газетiнде 1914
жыл 9 майда № 61 мақаласы. Баспаға дайындаған Ғ. Əнесов.

199. “Ер Сайын” // Алматы ақшамы.-1989.-20, 21, 22, 23, 24
февр.
Өлең. Ахмет Байтұрсынов жариялаған нұсқа. Баспаға дайындаған
С. Дəуiтов.

200. “Жазуға түскен жан сөзi”, “Қарқаралы қаласында”,
“Жұртыма” // Өркен.-1989.-21 қаңтар; Мəдениет жəне тұрмыс.-1989.№ 4.-5 б.
Өлеңдер.

201. Жиған-терген // Лениншiл жас.-1989.-5 янв.
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202. “Жиған - терген”, “Нəбiк аты” // Лениншiл жас.-1989.-14
февр.; Алматы ақшамы.-1989.-4 қаңтар.
Өлеңдер.

203. “Жұртыма”, “Бақ”, “Ақын
// Мəдениет жəне тұрмыс.-1989.-№3.-13 б.

iнiме”:

(М.

Дулатовқа)

204. “Жүргiншiлер мен иттер” // Еңбек таңы.-1989.-№ 8.-11 б.
Мысал өлең. Аударған А. Байтұрсынов.

205. Закон жобасының баяндамасы // Алматы ақшамы.-1989.18-19 желтоқсан.
“Қазақ” газетiнде 1914 ж.-1915 ж. жарық көрген еңбегi, патша
əкiмшiлiгiнiң озбыр саясатын əшкерелеп отарлық бұғаудан құтылу үшiн, қазақ
халқының болашақ тағдыры туралы жазылған мақаласынан үзiндi.

206. “Замандастарыма”, “Аққу, Шортан һəм Шаян”, “Өгiз бен
Бақа”, “Емен мен қамыс”, “Қасқыр мен Тырна”, “Бұлбұл мен Есек”,
“Екi шыбын”, “Арыстан, Киiк һəм Түлкi”, “Қасқыр мен Қозы”,
“Ағаш”, “Қартайған арыстан”, “Маймыл мен көзiлдiрiк” // Жалын.1989.-№ 2.-22-27 б.
Мысалдар. Аударған А. Байтұрсынов.

207. “Қа... қаласына”, “И.Б. жездем хатынан”, “Жауап хаттан”,
“Жұртыма”, “Көк есектерге”, “Н.Қ. ханымға” // Алматы ақшамы.1989.-22 март.
Өлеңдер.

208. Қазақ өкпесi // Соц. Қазақстан.-1989.-7 февр.
Дайындаған Р. Нұрғалиев.

209. Қазақтың бас ақыны // Қазақ əдебиетi.-1989.-1 янв.
Баспаға əзiрлеген Т. Əбдiрахманов.

210. “Қарашекпен мен Қой”, “Кiсi мен көлеңке” // Семей таңы.1989.-14 янв.
(“Қырық мысал” кiтабынан). Аударған А. Байтұрсынов.

211. Қырық мысал // Жалын.-1989.-№ 2.
Аударған А. Байтұрсынов.

212. Қырық мысал // Лениншiл жас.-1989.-5 янв.
Аударған А. Байтұрсынов.
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213. “Қырық мысал”, “Шымшық пен Көгершiн”, “Маймыл”,
“Ала қойлар”, “Қасқыр мен Қозы” // Лениншiл жас.-1989.-5 янв.
Өлеңдер. Аударған А. Байтұрсынов.

214. Лениннiң 50 жасы. // Қазақстан коммунисi.-1989.-№ 4.-3334 б.
Ақынның “Ұшқын” газетiнiң 1920 жылғы № 22 нөмiрiнде жарық көрген
мақаласы. Мақаланы əзiрлеген Ғ. Əнесов пен А. Мектепов.

215. “Мамай”, “Жантай” // Қазақ əдебиетi.-1989.-17 дек.
(“Жиырма үш жоқтау” кiтабынан үзiндi). Газетке дайындаған С. Дəуiтов.

216. Мектеп керектерi // Бастауыш мектеп.-1989.-17 дек.
Дайындаған А. Мектепов.

217. Н.Қ. Ханымға // Коммунизм жолы.-1989.-14 февр.
Нəзипа Құлжановаға арналған өлең.

218. Оқу жайы // Соц. Қазақстан.-1989.-7 февр.
(“Қазақ” газетi, 1913, 21 апрель). Дайындаған Р. Нұрғалиев.

219. “Оқуға шақыру”, “Шал мен Жұмыскер”, “Екi шыбын”,
“Аққу, Шортан һəм Шаян”, “Шымшық пен Көгершiн”, “Егiннiң
бастары”, “Сары шымшық”, “Шал мен ажал”, “Қаптесер мен
Көртышқан”, “Сана” // Семей таңы.-1989.-11 февр.
(“Қырық мысал” кiтабынан өлеңдер). Аударған Ахмет Байтұрсынов.
Баспаға əзiрлеген Қ. Мұхаметханов.

220. “Сөз иесiнен”, “Жазушының қанағаты”, “Оқуға шақыру”,
“Қазақ қалпы”, “Туған тiлiм”, “Қасқыр мен Мысық”, “Дағдарыс”,
“Кiсi мен Арыстан” // Коммунизм таңы.-1989.-21 янв.
Өлеңдер. Аударған А. Байтұрсынов.

221. Тарту // Өркен.-1989.-30 дек.
Өлең.

222. Тəнi сұлудың жаны сұлу // Соц.Қазақстан.-1989.-7 февр.
(Қазақ календары, Орынбор, 1922). Дайындаған Р. Нұрғалиев.

223. “Туған тiлiм”, “Қасқыр мен Мысық”, “Дағдарыс”, “Кiсi
мен Арыстан” // Жетiсу.-1989.-13 янв.
Өлеңдер. (И.Н. Крыловтан). Аударған А. Байтұрсынов.

224. “Шал мен ажал” // Коммунизм таңы.-1989.-8 сент.
Өлең.
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225. Шығармалары: Өлеңдер, аудармалар, зерттеулер / Құраст.:
Ə. Шəрiпов, С. Дəуiтов.-Алматы: Жазушы, 1989.-318 б.
226. Благословение. Тризна. Колыбельная // Ленинская смена.1989.-7 окт.
Стихи, перевод с казахского А. Атабека.

1990
227. “Аққұм”, “Қарагөз” // Халық əндерi
композиторларының əндерi.-Алматы, 1990.-129 б.

мен

халық

Əн жазылған өлеңдерi.

228. Алаш партиясының программасының жобасы // Қазақстан
коммунисi.-1990.-№ 5.-83-84 б.
“Қазақ” газетiнiң 1917 ж. 21 қарашадағы санында жарияланған: (Жобаны
жасағандар Ə. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов ж.б.)

229. Алаштың азаматына // Ана тiлi.-1990.-7 маусым.
230. Байтұрсыновтың əлiппесi: “Қазақша баталар”; “Құлақ
екеу, ауыз бiреу”; “Балалық күй”; “Тарту” // Алматы ақшамы.-1990.-19
қаңтар.
(“Оқу құралы” кiтабынан). Дайындаған С. Дəуiтов.

231. Баулу мектебi // Қазақстан мектебi.-1990.-№ 8.-76-77 б.
Даярлаған Р. Сарғожин.

232. Бекболат би мен Абылай ханның түйiсуi; Қаракесек
Тiленшi би // Алматы ақшамы.-1990.-4 маусым.
А. Байтұрсынов құрастырған “Оқу құралы” кiтабынан. Дайындаған
С. Дəуiтов.

233. “Жұртыма” // Коммунизм нұры.-1990.-26 қазан.
Өлең.

234. Закон жобасының
29 қыркүйек; 6, 13 қазан.

баяндамасы

//

Өркен.-1990.-22,

“Қазақ” газетiнде 1914 ж. –1915 ж. жарық көрген еңбегi, патша
əкiмшiлiгiнiң озбыр саясатын əшкерелеп отарлық бұғаудан құтылу үшiн, қазақ
халқының болашақ тағдыры туралы жазылған мақаласынан үзiндi.

235. “Қазақ қалпы”, “Жұртыма” // Көкшетау.-1990.-6 қазан.
Өлең.
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236. Өкiнiштi өзгерту // Парасат.-1990.-№ 10.-4-7 б.
Қазақ жазбасын латын əрпiне көшiру мəселесi жөнiнде 1926 ж. 10 желтоқсанда өткен пiкiр сайыстан. Архив материалы. Орысшадан ауд. А. Құджыбаев,
М. Ерiмбетов.

237. “Сəлем бердiк!”, “Жас наурыз жылдың басы!” // Жетiсу.1990.-28 наурыз.
Өлең.

238. Тағы да народный сот хақында // Халық кеңесi.-1990.-31
шiлде.-6 тамыз.
(“Айқап”, 1911, № 6, 6-8 б.). Дайындаған Ү. Сұбханбердина, С. Дəуiтов.

239. Тəнi сұлудың, жаны сұлу //Денсаулық.-1990.-№ 1.-12-13 б.
240. Тəнi сұлудың, жаны сұлу // Көкшетау.-1990.-19 қаңтар.
Публицистикалық мақала: (Қазақ календары. Орынбор. 1922 ж.).

241. Торғай һəм Ырғыз уезiнiң халқына // Ана тiлi.-1990.-7
маусым. (М. Тұнғаншин, М. Дулатов, С. Кəдiрбаевтармен бiрге).
242. Түрiкшiлер құрылтайы // Ана тiлi.-1990.-22 қараша.
1926 жылы ақпанның 26-сында түрiкшiлердiң I-құрылтайы болды. Мұнда
түрiк жұртының тарихын, мəдениетiн, тiлдерiн тану мəселесi қаралған.

1991
243. Ағарту жəне ашаршылық // Темiржолшы.-1991.-20 шiлде.
“Степная правда” (1922 ж.) газетiнен дайындаған Қ. Қамзаұлы.

244. Ақ жол: Өлеңдер мен тəржiмелер, публицистикалық
мақалалар жəне əдеби зерттеу / Құраст. Р. Нұрғалиев.-Алматы:
Жалын, 1991.-464 б.
245. Ақаң жиған асыл сөз // Қазақ тiлi мен əдебиетi.-1991.№ 4.-76-79 б.
Мақал, мəтел, нақыл сөздер. Дайындаған Н. Уалиұлы.

246. Алаш азаматтарына // Қазақстан коммунисi.-1991.-№ 1.68-69 б.; Жұлдыз.-1991.-№ 1.-68-69 б. (М. Дулатовпен бiрге).
Мақала.

247. Ахмет Байтурсуновдын казакча алифбеси.-Бишкек, 1991.
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248. Əдебиет танытқыш // Əдебиеттануға кiрiспе: Жоғары оқу
орындарының филология факультеттерiнiң студенттерiне арналған
хрестоматиялық оқу құралы / Құраст. ф.ғ.к. С. Мақпыров.-Алматы,
1991.-130-141 б.
Үзiндi. (А. Байтұрсынов. Шығармалары. А., 1989.-138, 147, 224-228, 277294 –беттерiнен алынған).

249. “Жұртыма”, “Бiрлiк қып iс iстеуге шорқақ, жұртым”, “Ай
жiгiттер үлгi алма...”, “Салт сөзi” т.т. // Арқа ажары.-1991.-24 сəуiр.
Үгiт өлеңдер.

250. “Қазақ салты” // Қостанай таңы.-1991.-18 желтоқсан;
Халық кеңесi.-1991.-10 қаңтар.
Өлең.

251. “Қаншеңгел” // Ақтөбе.-1991.-14 желтоқсан; Торғай таңы.1991.-9 ақпан.
Өлең. Алғы сөзiн жазған И. Асқаров.

252. Лениннiң 50 жасы // Торғай таңы.-1991.-6 маусым.
253. Суретшi Хлудов неден қателестi? // Қазақ əдебиетi.-1991.25 қазан.
Ахмет Байтұрсыновтың суретшi Хлудовты айыптауы. Баспаға ұсынған
А. Мектеп.

254. А. Байтурсынов: Заключение по картинам художника
Хлудова // Мəдениет.-1991.-№ 3.-С. 1, 10.
В чем ошибка художника Хлудова? Подготовил А. Мектеп.

255. В Оренбургский комитет РКП (большевиков): Заявление о
вступлении в члены РКПб // Изв. Кирг. каря.-1920.-15 апр.; Бурабаева
М.С. Общественная мысль Казахстана в 1917-1940 гг.- Алма-Ата,
1991.-С. 235.
256. Зигзаги казахской графики // Алем: Лит-худож. и
обществ.-полит. альманах.-Алма-Ата, 1991.-Вып. 1.-С. 87-105.
Перевод с казахского Б. Ескене.

257. Письмо В.И. Ленину // Заря.-1991.-№ 4.-С. 2 (Совместно с
Т. Рыскуловым).
В статье М.Ж. Хасанаева “Дорогой товарищ Ленин!” Дата письма не
указана.
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1992
258. Араб таңбасы // Шалқар.-1992.-№ 11; № 12; № 13 /көкек/.
259. Ахмет Байтұрсыновтың сөзi // Егемен Қазақстан.-1992. 7 мамыр.
1928 жылы қазақ мемлекеттiк унверситетiнiң ашылуына арналған
жиналыста сөйлеген сөзi. Даярлаған К. Нұрпейiсов.

260. “Жаз”, Жазғытұрым“, “Наурыз” // Қазақ тiлi мен əдебиетi.1992.-№ 2.-65-66 б.
Өлеңдер.

261. Қазақтың бас ақыны // Абай.-1992.-№ 3.- 23-27 б.
Абай Құнанбаев туралы.

262. “Наурыз” // Денсаулық.-1992.-№ 3-4.-24 б.
Өлең.

263. Роман не нəрсе? // Егемендi Қазақстан.-1992.-14 наурыз.
Роман деген сөздiң мағынасы туралы.

264. Тəнi саудың – жаны сау // Жас алаш / “Сергектiк”
қосымшасы/.-1992.-12 қыркүйек.
265. Тiл тағылымы: Қазақ тiлi мен оқу-ағартуға қатысты
еңбектерi.-Алматы: Ана тiлi, 1992.-447 б.; портр.
1993
266. Ауыз əдебиетi // Қазақ бақсы – балгерлерi / Құраст.:
Ж. Дəуренбеков, Е. Тұрсынов.-Алматы: Ана тiлi, 1993.-90-93 б.
(А. Байтұрсынов. Ақ жол.-Алматы, 1991.-431-433 б.)
267. Ахмет Байтұрсыновтың ресми баяндамасы // Қазақ
тарихы.-1993.-№ 3.-40-43 б.
Қазақ əскери революциялық комитетiнiң 1920 жылы 7 сəуiрiндегi
отырысында жасаған Қостанай уезiнiң тағдырына байланысты баяндамасы.
Даярлаған М. Қойгелдиев.

268. Ахмет Байтұрсынұлының
Қазақстан.-1993.-25 желтоқсан.

баталары

//

Солтүстiк

Ел аузынан жинаған Б. Жақыпов.

269. Ахметтен аталы сөз // Мəдениет.-1993.-1-15 маусым.
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270. Ахметтiң айтқандарынан // Алматы ақшамы.-1993.-27
қаңтар.
А. Байтұрсыновтың əр жылдағы айтқан өсиеттерi.

271. Басқармаға тiлiграм // Ана тiлi.-1993.-11 ақпан.
[Орынбордан № 15, 12. 11. 1977 Бөкейханұлы, Байтұрсынұлы, Дулатұлы
жəне т.б.].

272. Ер Сайын.-М., 1993.-95 б.
Жазып алып өңдеген Байтұрсынұлы Ахмет.

273. Жазу мəселесi // Қазақ тiлi жөнiндегi революциядан
бұрынғы зерттеулер.-Алматы: Ғылым, 1993.-124-131 б.
274. Жазу тəртiбi // Қазақ тiлi жөнiндегi революциядан
бұрынғы зерттеулер.-Алматы; Ғылым, 1993.-66-73 б.
275. Жоқтау.-Алматы: А. Байтұрсынов атындағы қор, 1993. 96 б.
276. “Қазақ” оқушыларына һəм “Азамат” серiктiгiне // Ана
тiлi.-1993.-11 ақпан. (М. Дулатовпен бiрге).
277. “Қазақ салты” // Ақ орда.-1993.-№ 1.-22 б.
Өлең.

278. Қазақстан құрылысының жаңа дəуiрi // Егемен Қазақстан.1993.-23 қазан.
“Еңбекшi қазақ” 1923 ж. 12-13 қазандағы санына ықшамдалып алынды.
Əзiрлеген Р. Сарғожин.

279. Қазақтың бас ақыны // Абайды оқы, таңырқа.-Алматы,
1993.-54-65 б.
280. “Қазақша сөз жазушылар диққатына” сөз жазушыға
// Қазақ тiлi жөнiндегi революциядан бұрынғы зерттеулер.-Алматы:
Ғылым, 1993.-98-105 б.
281. “Қазақша мысал”, “Замандастарыма”, “Аққу, Шортан һəм
Шаян”, “Шымшық пен Көгершiн”, “Ат пен есек”, “Егiннiң бастары”,
“Өгiз бен Бақа” // Арқа ажары.-1993.-28 қаңтар.
Өлеңдер. Аударған А. Байтұрсынов.

282. “Наурыз” // Ауыл.-1993.-19-25 наурыз.
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Өлең.

283. “Сəлем бердiк!”, “Жас
// Əлеуметтiк қорғау.-1993.-№ 2.-12 б.

наурыз

жылдың

басы!”

Өлең.

284. Шаһзаман мырзаға // Қазақ тiлi жөнiндегi революциядан
бұрынғы зерттеулер.-Алматы: Ғылым, 1993.-84-95 б.
285. Доклад [чл. Военревкома по упр. Кирг. краем по поводу
включения Кустанайского уезда Тургайской обл. в Челябин. р-н на
заседании Каз. воен рев. ком. 7 апр. 1920 г.] // Қазақ тарихы.-1993. № 3.-С. 41-43.
286. Казахские нравы // Астана дауысы.-1993.-№ 20 /29 мая/.
Стихотворение. Перевод с казахского Л. Степановой.

287. О газете “Казах” // Простор.-1993.-№ 10.-С. 207-208.
В статье Аккуулы С. “Алихан Букейхан”. Статья А. Байтурсынова
посвящена первому номеру газеты “Казах”.

1994
288. Абай туралы сөз // Қазақстан мектебi.-1994.-№ 2.-10-11 б.
289. Алты миллион қазаққа алты ат // Ана тiлi.-1994.-27 қаңтар.
Оқыту, əдiстеме мəселелерi жөнiнде “Қызыл Қазақстан” журналы. 1923
№ 14, 12-13 беттер. Дайындаған А. Қыдыршаев.

290. Жан сөзiмдi кiм түсiнер: Өлеңдер, аудармалар.-Алматы:
Қазақстан: А. Байтұрсынұлы атындағы қор, 1994.-112 б.
291. Қазақ салты // Қазақстан мектебi.-1994.-№ 11-12.-20 б.
Өлең.

292. Оқуға шақыру // Қазақстан мектебi.-1994.-№ 6.-13 б.
Өлең. Аударған А. Байтұрсынов.

293. Тарту // Қазақстан мектебi.-1994.-№ 6.-47 б.
Өлең.

294. Казахская обида // Ай.-1994.-№ 2.-С. 114-12.
Перевод с казахского Е. Сайдалы.

236

1995
295. Абай туралы айшықты ойлар // Ақиқат.-1995.-№ 8.-6 б.
М. Əуезов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ф. Майор, Х. Ахмед, Ж. Ысмағұловтардың Абай туралы айшықты ойларынан.

296. Жұбату // Қазақ елi.-1995.-29 желтоқсан.
Өлең.

297. Заманымыздың кемеңгер ойшылы Абай жайлы ғұлама
тұлғалар айтқан сөз // Қазақстан əйелдерi.-1995.-№ 7.-1 б.
298. Қазақ өкпесi // Айқап.-1995.
Кесiк əңгiме. Фельетон.

299. Қазақ пайдасындағы жердi алу турасындағы низамдар,
бұйрықтар // Айқап.-1995.-76-79 б.
300. Қазақ салты // Халық кеңесi.-1995.-19 қаңтар.
Өлең.

301. Қазақ һəм төртiншi дума // Айқап.-1995.-118-119 б.
302. Қазақтың бас ақыны // Қазақ əдебиетi.-1995.-8 тамыз;
Торғай таңы.-1995.-9 тамыз; Қазақстан мектебi.-1995.-№ 7.-3-6 б.
Ұлы Абайдың туғанына 150 жыл.

303. Наурыз құтты болсын // Түркiстан.-1995.-22 наурыз.
304. Тағы да жер жайынан // Айқап.-1995.-58-61 б.
305. Тағы да народный сот хақында // Айқап.-1995.-65-68 б.
306. Шаһзаман мырзаға // Айқап.-1995.-123-126 б.
1996
307. Жазығым не? // Ақиқат.-1996.-№ 9.-80-81 б.
Материалды журналға əзiрлеген Ж. Сүлейменов.
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308. Жаңа низам: Жинақ: (Ақынның əр жылдары заң
тақырыбына жазған мақалалары топтастырылған).-Алматы: Жетi
жарғы, 1996.-128 б.
309. Қазақ салты // Парасат.-1996.-№ 9.-21 б.
Өлең.

310. Ленин жолдастың “ұлт жəне отар мəселелерi туралы”
тезистерiне қосарымыз // Ақиқат.-1996.-№ 8.-59-60 б.
311. Наурыз // Жетiсу.-1996.-22 наурыз.
Өлең.

1997
312. “Айтыңдар менен ұрпаққа сəлем” // Ана тiлi.-1997.-23
қаңтар.
А. Байтұрсынұлының назасы. Ахаң атынан толғаған Х. Мұсабай.

313. Наурыз // Бастауыш мектеп.-1997.-№ 3.-3 б.; Заң газетi.1997.-19 наурыз.
Өлең.

314. Осы күнгi соттың тəртiбiндегi кемшiлiктер // Тураби.1997.-№ 1(2).-108-127 б.
Дайындаған З. Қыстаубайұлы.

315. Главный поэт казахов // Мысль.-1997.-№ 4.-С. 85-87 б.
Об Абае. Глубина поэзии, ширина тематики, связи поэта с русской лит.,
значение творчества поэта. Пер. с каз. Ж. Байтелесовой.

316. Еще раз о народном суде // Ваше право.-1997.-17 янв.
Перевод Ж. Байтелесовой.

317. “Судьбы удар перенести
// Казахстан. правда.-1997.-29 янв.

и

снова

силы

обрести”

Стихи. Перевод с казахского М.Х. Сулейменова.

1998
318. Алаш азаматтарына // “Қазақ” газетi / Бас ред.
Ə. Нысанбаев.-Алматы: “Қазақ энцикл.” Бас редакциясы, 1998. - 78 79 б. (М. Дулатовпен бiрге).
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319. Алаштың азаматы // “Қазақ” газетi / Бас ред. Ə.
Нысанбаев.-Алматы: “Қазақ энцикл.” Бас редакциясы, 1998.-321-323
б. (Əлихан, Мiржақыптармен бiрге).
320. “Аңдаспаған мəселе” турасында // “Қазақ” газетi / Бас ред.
Ə. Нысанбаев.-Алматы: “Қазақ энцикл.” Бас редакциясы, 1998. - 86 87 б.
321. Ахмет Байтұрсыновтың “Қазақ” газетiнiң оқырмандарына
арнау сөзi; 2-шi февраль // Ақиқат.-1998.-№ 3.-70-71 б.
Əзiрлеген С. Иманбаева.

322. Əлiп-биi. Жаңа құрал.-Алматы: Рауан, 1998.-120 б.:
суреттi.
323. Бастауыш мектеп // “Қазақ” газетi / Бас ред. Ə. Нысанбаев.
Алматы: “Қазақ энцикл.” Бас редакциясы, 1998.-98-101 б.; Саясат.1998.-№ 5.
324. Баулу мектебi // Қазақстан мұғалiмi.-1998.-27 мамыр.
Ықшамдалынып алынды.

325. 5 мың десятина жер // “Қазақ” газетi / Бас ред.
Ə. Нысанбаев.-Алматы: Қазақ энцикл.“ Бас редакциясы, 1998.-29-30 б.
326. Бiлiм жарысы // Бастауыш мектеп.-1998.-№ 10-11.-4-43 б.
327. “Ғылым” // Қазақстан мектебi.-1998.-№6.-74 б.
Өлең.

328. Ержан Аманұғлы // “Қазақ” газетi / Бас ред.
Ə. Нысанбаев.-Алматы: “Қазақ энцикл.” Бас редакциясы, 1998.-199 б.
329. “Жаңа мектептi” шығару неге керек болды // Қазақстан
мектебi.-1998.-№ 6.-78-79 б.; Қазақстан мұғалiмi.-1998.-10 маусым.
330. Жауап хат // “Қазақ” газетi / Бас ред. Ə. Нысанбаев.Алматы: “Қазақ энцикл.” Бас редакциясы, 1998.-64-67 б.
331. “Жұбату” // Жұлдыз.-1998.-№ 2.-3 б.
Өлең.
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332. “Жұртыма” // Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-20 б.
Өлең.

333. Қазақ жұртына // “Қазақ” газетi / Бас ред. Ə. Нысанбаев.Алматы: “Қазақ энцикл.” Бас редакциясы, 1998.-323-324 б. (Əлихан,
Мiржақыппен бiрге).
334. “Қазақ қалпы” // Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-38 б.
Өлең.. “Маса” өлеңдер жинағынан. 1922.

335. “Қазақ қалпы”, “Жұртыма” // Бастауыш мектеп. - 1998. № 10-11.-19 б.; Көкшетау.-1990.-6 қазан.
Өлең.

336. “Қазақ салты”, “Қазақ қалпы” // Қазақстан мектебi.-1998.№ 6.-38 б.; Бастауыш мектеп.-1998.-№ 10-11.-20 б.; Қазақстан
мұғалiмi.-1998.-27 мамыр /№ 10/.
Өлең.

337. Қазаққа ашық хат // “Қазақ” газетi / Бас ред.
Ə. Нысанбаев.-Алматы: “Қазақ энцикл.” Бас редакциясы, 1998.-279 б.
(Қыр баласы, Мiржақыппен бiрге).
Мал есебi туралы.

338. Қазақтың бас ақыны // “Қазақ” газетi / Бас ред. Ə.
Нысанбаев. Алматы: “Қазақ энцикл.” Бас редакциясы, 1998.-71-75 б.;
Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-15 б.
Абай Құнанбаев туралы.

339. Қай əдiс жақсы? // Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-79-80 б.;
№ 11-12.-72-76 б.
Төте жазудан түсiрген Қ. Бексайын.

340. “Малшы мен Маса” // Бастауыш мектеп.-1998. -№10-11.24 б.
Өлең. Аударған А. Байтұрсынов.

341. Н.Қ. Ханымға // Бастауыш мектеп.-1998.-№ 10-11.-23 б.
Нəзипа Құлжановаға арналған өлең.
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342. “Оқуға шақыру”, “Жұртыма” // Қазақстан мектебi.-1998.№ 6.-20 б.; Биология, география жəне химия.-1998.-№ 3.-4-9 б.;
Қазақстан мұғалiмi.-1998.-10 маусым /№ 11/.
Өлең.

343. Орысша оқушылар // “Қазақ” газетi / Бас ред. Ə.
Нысанбаев.-Алматы: “Қазақ энцикл.” Бас редакциясы, 1998.-59-60 б.;
Бастауыш мектеп.-1998.-№ 10-11.-44-45 б.
344. Өгiз бен Бақа // Бастауыш мектеп.-1998.-№ 10-11.-23 б.
Өлең.

345. Сөз өнерi // Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-46 б.
(“Əдебиет танытқыш” кiтабынан. 1926 ж.)

346. Сөз өнерiнiң ғылымы // Қазақстан мектебi. - 1998. - № 6.49 б.
(“Əдебиет танытқыш” кiтабынан. 1926 ж.)

347. Торғай һəм Ырғыз халқына // “Қазақ” газетi / Бас ред. Ə.
Нысанбаев.-Алматы: “Қазақ энцикл.” Бас редакциясы, 1998. - 348 349 б.
348. “Тiлек батам” // Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-50-51 б.
Өлең.

349. Халық ағарту комиссариаты туралы // Ақиқат.-1998.-№ 7.45-47 б.
Əзiрлеген А. Мұсағалиева.

350. Шығарма сөз // Қазақстан мектебi.-1998.-№ 6.-49 б.
(“Əдебиет танытқыш” кiтабынан. 1926 ж.)

2000
351. Емле туралы // ҚР Б жəне ҒМ ҰҒА хабарлары. Тiл,
əдебиет сериясы.-2000.-№ 3.-4-11 б.
Емле конференциясы қарсаңына (қысқартылып басылды). Материалды
тауып мəтiнiн дайындаған О. Жұбаева.

352. Жер жалдау
6 сəуiр.

жайынан // Түркiстан.-2000.-31 наурыз. -
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353. Қалам қайраткерлерiнiң жайынан // Егемен Қазақстан. –
2000.-5 ақпан.
(“Еңбекшi қазақ” № 29, 08. 07. 1922). Дайындаған Т. Кəкiшұлы.

2001
354. “Аңдаспаған мəселе” // Қазақ прозасы: Хрестоматия. –
Алматы: Ғылым, 2001.-Т.2.-512-513 б.
355. Араб таңбасы // Шалқар.-2001.-№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Жалғасы бар.
Баяндама.

356. Ауру жайынан // Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы:
Ғылым, 2001.-Т.2.-480-483 б.
357. Əлiппе – таңбалар жұмағы // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т.2.-532-545 б.
358. Бас қосу // Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы: Ғылым,
2001.-Т.2.-492 б.
359. Бас қосу турасында // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-483-486 б.
360. Бас қосуға рұқсат берiлмейдi // Қазақ
Хрестоматия.-Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-490-491 б.

прозасы:

361. Бастауыш мектеп // Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы:
Ғылым, 2001.-Т.2.-516-519 б.
362. Бiлiм жарысы // Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы:
Ғылым, 2001.-Т. 2.-502-506 б.
363. Бiлiм жарысы хақында // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-506 б.
364. Губернатор өзгерiлуi // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-527-528 б.
365. Досмайыл қажыға ашық хат // Қазақ прозасы:
Хрестоматия.-Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-523-527 б.

242

366. Егiн егу // Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы: Ғылым,
2001.-Т. 2.-477-478 б.
367. Жауап хат // Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы:
Ғылым, 2001.-Т. 2.-486-490 б.
Бұл хат – Жаншаның “Айқаптың” 13, 14, 15-шi нөмерлерiнде жазылған
хатынан жауап.

368. Жер жалдау жайынан // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-468-471 б.
369. Земство // Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы: Ғылым,
2001.-Т. 2. 465-467 б.
370. Көшпелi һəм отырықшы норма // Қазақ
Хрестоматия.-Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-471-473 б.

прозасы:

371. Қазақ жерiн алу турасындағы низам // Қазақ прозасы:
Хрестоматия.-Алматы: Ғылым, 2001.-Т.2.-460-465 б.
372. Қазақ һəм 4-шi Дума // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-449-452 б.
373. Қазақ һəм түрлi мəселелер // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-513-516 б.
374. Қазақтың бас ақыны // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-452-459 б.
375. Қазақтың өкпесi // Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы:
Ғылым, 2001.-Т. 2.-448-449 б.
376. Қазақша оқу жайынан // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-497-499 б.
377. Мектеп керектерi // Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы:
Ғылым, 2001.-Т. 2.-520-522 б.
378. Оқу жайы // Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы:
Ғылым, 2001.-Т. 2.-500-502 б.
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379. Оқыту жайынан // Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы:
Ғылым, 2001.-Т. 2.-509-512 б.
380. Орынбор. 13-шi октябрь // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-493-496 б.
381. Орыс “мейiрманшылығы” // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2. –496-497 б.
382. Орысша оқушылар // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-507-509 б.
383. Соғысушы патшалар // Қазақ прозасы: Хрестоматия.Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-528-531 б.
384. Тағы да народный сот хақында // Қазақ прозасы:
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Исмақова А.-232
Ищанова Р.-233

Жақсылықұлы Ə.-193
Жақып М.-194
Жақыпов Ж.-195
Жалмаханов Ш.Ш.-196
Жалмышев С.-197, 198
Жаманов Х.-199
Жамбылов Д.А.-200
Жанбосынұлы Ə.-201
Жанпейiсов Е.-202
Жармұхамедов М.-203
Жарықбаев Қ.-204
Жарылғасынов А.-205
Жəкеев С.-206, 207
Жолдасбеков М.-209, 210
Жұбатқан Н.-211
Жұмабеков С.-212
Жұматова Р.-213
Жұмаханова А.-214
Жұртбаев Т.-215
Жұртбай Т.-216
Жүнiсбаев Н.-217
Жүнiсбеков М.-218
Жүнiсов А.-219, 220
Жүнiсов Ж.-221
Жүсiпов Н.-222
Жүсiпұлы М.-223, 225, 226

Карбозов Д.-234
Кəкiшев С.-235-237
Кəкiшев Т.-239-243
Кəкiшұлы Т.-244
Кекiлбайұлы Ə.-246
Кенжалин Ж.-247
Кенжеахметов С.-248, 249
Кеңесбаев I.-250
Көшербаев Қ.-251, 252
Кiдi С.-255
Кiтапбаев Б.-257

Жазутова Е.-678
Жантасов Ж.-679
Жетписбаева А.-680
Жунусов Ж.-681
Ибатов Ə.-227
Иманбекова Б.-228-230
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Ильясов Б.-683
Исмагулов Ж.-684

Кайназарова С.В.-667
Какишев С.-688
Карагулов Р.-690
Кекилбаев А.-691
Кенесбаев С.-692
Кирабаев С.-693
Козыбаев М.К.-694
Кононов А.Н.-695
Кононов Г.-696
Кошенова Р.-697-699
Кудерина Л.-700
Кулагина С.-701
Куликов В.-702
Қабдолқайырұлы Ғ.-259
Қабдолов З.-260-262, 306
Қаған Қ.-263
Қадырұлы Қ.-24
Қажығалиқызы Г.-264
Қазмағамбетова З.-273
Қазтай Ə.-274
Қайдари Ə.-275

Қайдаров Ə.-276
Қайырбек Ш.-279
Қайырбеков Ғ.-281-283
Қалиев С.Қ.-284-287, 502
Қалиұлы Б.-288
Қамаева С.-289, 290
Қамзабекұлы Д.-292-294
Қапаева А.-467
Қапалбеков Б.-295
Қараев М.-296
Қаралдина Д.Б.-297
Қарамендин С.-298
Қарашин Ө.-299
Қарашығалин Н.-300
Қасенұлы Т.-301
Қашқынбайұлы Ш.-302
Қирабаев С.-304, 305
Қожакеев Т.-307-310
Қозыбаев М.-311-312
Қозыбайұлы С.-313
Қойгелдиев М.-315
Қойшыбаев Б.-316-319
Қордабаев Т.-320-335
Қосабаев Ж.-336, 337
Қоспақов З.-338
Қуанышəлин Ж.-339
Құнантаева К.Қ.-340
Құрманбаева А.-341
Құрманбаева Г.-342
Құрманұлы Ш.-343, 344
Құрманова Н.-345, 346
Құсайын Р.-347
Құсайынов К.-348
Қыдырашов А.-349
Қыдырша А.-350, 351
Қыдыршаев А.-352, 354-360
Лəмбекұлы С.-363

Маұпырұлы С.-363
Мамажанов М.-366, 367
Манашқызы Г.-368
Манкеева Ж.-369
Машқанқызы Н.-372
Машақанова Н. –373
Машақанова Н.-374
Мəжiтаева Ш.-375
Мəмет С.-376
Мəуленов С.-377-379
Мектепов А.-106, 108, 380-385
Мектептегi А.-82, 386, 387
Меңдiбаев С.-389
Мешiлбаев Ə.-390
Момынова Б.-84, 391
Мұқаметов К.-392
Мұқаметханов Қ.-393, 394
Мұқанов Қ.-395
Мұқанов С.-396
Мұқанұлы С.-397, 398
Мұқатов Н.-399
Мұратханова Р.-284, 401
Мұсабаев Х.-402
Мұсабаева Ж.-403
Мұсағалиева А.-404
Мұсаев А.-405
Мұсаева Ж.-406
Мұсаұлы А.-407, 408
Мұсаұлы К.-409
Мұстафин Ғ.-410
Мұхамеджанов Ə.-411
Мұхамедханов Қ.-412
Мыңбай Д.-19
Мыңжасарова К.-597
Мырзағұл М.-413
Мырзағұлов Р.-414
Мырзалы М.-415
Мырзахметов Қ.-416, 417
Мiржақып.-418

Ламашев А.-703
Мауленов С.-704
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Мектепов А.-706, 707
Моисеева В.-708
Мурзаханов А.-709
Наурызбаев Б.-419, 420
Негимов Д.-421
Негимов С.-422
Неталиев М.-423
Нұрғали Р.-424
Нұрғалиев Р.-425-429
Нұржанов К.-430
Нұрмағамбетов Ə.-431-434
Нұрмұхамбетов Д.-435
Нұрпейiс К.-436-438
Нұрпейiсов К.-439-441
Нұрпейiсұлы К.-442
Нургалиев Р.-711
Нуржанов К.-712
Нурмухамедов Б.-681
Нурпеисов К.-713
Нурушев С.Н.-714
Ойсылбаева А.-443
Ойсылбай А.-444, 445
Омарбеков Т.-448, 450
Омарбекұлы С.-451
Омаров Қ.-452
Омашұлы Н.-453
Оразаев Ф.-454, 455
Оразбайұлы М.-457
Оразбекұлы К.-458
Оралбаева Н.-459
Орманов Қ.-460
Орынбаева Р.-287
Оспанұлы С.-463
Отар Əлi Бүркiт.-464
Омаров И.-719
Орловская А.-720
Попов О.-466
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Пiрманов Ə.-467
Пачин Ю.-722
Псикунова Ю.-723
Поливанов Е.Д.-724
Пономарева А.-725
Попов Ю.-726
Рай-Қоңырат.-468
Рақышев А.-469
Рахманов М.-470
Рсымбетов Ж.-471
Раимбекова Г.Ж.-735
Рысакова М.-737
Сғадиев К.-472
Сағынова Б.Ұ.-473
Садуақасов А.-474
Садықов Д.-475
Сайранбаев Т.-476, 477
Сақыбекқызы Р.-478, 479
Салғарин К.-480, 481
Салқынбай А.Б.-482
Самыратұлы С.-484
Сапаралин Б.-485
Сарбалаев Б.-486
Сариева Р.-487
Сатыпалдыұлы Ф.-488
Сəйдуова Т.-489
Сəрсенбаев Ə.-490
Сəрсенбайұлы Ə.-492, 493
Сəрсембина Б.-494, 495
Сəтбаева Ш.-496
Сəтiмбекова М.-498
Сəулембекова М.-499
Сейдақұлова М.-500
Сейдахмет Қ.-501
Сейдiмбек А.-502
Сейфуллин С.-503-505
Сейiтов С.-506
Серғазы Г.-507-509

Серғалиев М.-510-513
Смағұлов Ж.Қ.-196
Смайылов К.-514
Сманов Б.-516
Созақбаев С.-517, 518
Сомжүрек Ж.-519-521
Сұбханбердина Ү.-523-525
Сұлтан Ж.-526
Сүйiнкина П.-527
Сүйiнов А.-528
Сүйiнұлы Ғ.-530
Сүйiнұлы Е.-529
Сүлеймен Ж.-531
Сыздық Р.-532-534
Сыздықова Р.-276, 306, 536-543
Сагандыкова А.М.-738
Самойлович А.Н.-739
Сариева Р.-740
Саулембекова М.Е.-741
Сегизбаев О.А.-742
Сейфуллин С.-743
Сексенбиева Л.-744
Сергеева Т.-745
Сизоненко Т.-746
Ситько Н.-747
Смигунова Г.-749
Сопибекова К.-750
Сулейменов Ж.-751
Табылды Ə.-544
Тасымбекова А.-545-548
Тəжiбаев Ə.-549
Темiрғалиев К.-552
Тоғанбаева Ш.-60
Тоғжанұлы Ғ.-553
Тоқмағамбетов Т.-554
Толыбаев Қ.-555
Төлегенов А.-476
Төлегенов Қ.-558
Тұрғанбеков Ж.-561
Тұрғараева Г.-341, 562-564

Тұрғынбеков С.-565-568
Тұрғынбекұлы С.-569, 570
Тұрсынұлы С.-571-573
Түлiков К.-574
Темиргалиева К.-752
Шаймерденов С.-587
Шалабай Б.-588
Шамиль.-589
Шаңбаев Т.-590
Шаханова Р.-591
Шаяхметова А.-592, 593
Шаяхметов М.-594
Шəмшəтұлы И.-595
Шəмшiбек М.-596
Шəрiпов Ə.-597
Шегебай Ə.-598
Шоймағамбет Ф.-601
Шонанов Т.-602, 603
Шонанұлы Т.-604
Шүкiрұлы С.-607
Шүленбаева Ұ.-608
Тогжанов Г.-753-755
Трякина Л.-756
Тусунбаева Т.-757
Уəли Нұргелдi.-576
Уəлиұлы Н.-577
Укин К.-578
Узбек-улы.-758
Утегенова А.-760
Хасанұлы Б.-584
Хошеметов Қ.-585
Хұсайын К.-586
Шiлдебай С.-609
Шарипова Г.-761
Шарипулы С.-762
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Шафиро Ш.-665
Шонанов Т.-763
Ысқақов Б.-612
Ысқақов Д.-613
Ысмағұлов Ж.-614-616
Iзмұқанов М.-617
Iлдебаев Т.-618
Iлияс Б.-619
Iлияс С.-620
Iлиясов Б.-480, 622, 623
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КӨРСЕТКIШТI ҚҰРАСТЫРУҒА ПАЙДАЛАНЫЛҒАН
МЕРЗIМДI БАСЫЛЫМДАР МЕН ƏДЕБИЕТТЕР
ТIЗIМI
А. Байтұрсынов. Тiл тағылымы.-Алматы: Ана тiлi, 1992.- 448 б
Возвращенные имена (Жусупбек Аймаутов, Ахмет Байтурсынов,
Мыржакып Дулатов, Магжан Жумабаев, Шакарим Кудайбердиев): Указатель
литературы / Сост. А. Баймуратова.-Алматы: Ротапринт НБ РК, 1994.-48 с.
“Қазақ” газетi. Алаш азаматтарының рухына бағышталады / Бас ред. Ə.
Нысанбаев. Құраст: Ү. Сұбханбердина, С. Дəуiтов, Қ. Сахов.-Алматы: Қазақ
энцикл., 1998.-560 б.
Қазақ прозасы: Хрестоматия.-Алматы: Ғылым, 2001.-Т. 2.-672 б.
Қазақтар. Көпшiлiкке арналған 9 томдық анықтамалық.-Алматы:
Қазақстан даму институты, 1998.-Т.2. Библиография.-545 б.
Қайта оралған қаламгерлер (Жүсiпбек Аймауытов, Ахмет
Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Ш. Құдайбердиев): Библиографиялық
көрсеткiш / Құраст.: С. Қойшыманова, Г. Жорабаева.-Алматы: Ротапринт НБ
РК, 1994.-123 б.
Оразаев Ф. Қазақ əдебиетiн зерттеушiлер (Өмiрбаяндық-библиографиялық анықталмалық).-Алматы: Рауан, 1991.-256 б.
Сарыбаев Ш.Ш., Сарыбаев Қ.Ш. Қазақ тiл бiлiмi əдебиетiнiң библиографиялық көрсеткiшi.-Алматы: Ғылым, 1994.-240 б.
Ү.Сұбханбердина. Қазақ халқының атамұралары: Мазмұндалған
библиографиялық көрсеткiш.-Алматы: Қазақстан Республикасы Бiлiм жəне
ғылым министрлiгi. Орталық ғылыми кiтапхана, 1999.-834 б.
Абай
Ақ жол
Ақ орда
Ақиқат
Ақмола ақшамы
Ақ орда
Ақтөбе
Алматы ақшамы
Ана тiлi
Арай
Атырау
Ауыл мұғалiмi
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Əдiлет
Əлеуметтiк қорғау
Бастауыш мектеп
Бiздiң Отан
Дала дидары
Денсаулық
Дидар
Егемен Қазақстан
Егемендi Қазақстан
Еңбек туы
Еңбекшi қазақ
Еуразия университетiнiң хабаршысы
Жалын
Жас алаш
Жезқазған туы
Жетiсу
Жұлдыз
Заман Қазақстан
Заң газетi
Заң жəне заман
Зерде
Коммунизм нұры
Коммунизм таңы
Көкшетау
Көкшетау правдасы
Қазақ əдебиетi
Қазақ батырлары
Қазақ елi
Қазақ тарихы
Қазақ тiлi мен əдебиетi
Қазақ үнi
Қазақстан əйелдерi
Қазақстан большевигi
Қазақстан жоғары мектебi
Қазақстан коммунисi
Қазақстан мектебi
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Қазақстан мұғалiмi
Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының хабарлары. Тiл,
əдебиет сериясы
Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметiнiң актiлер жинағы
Қазақтар сарбазы
ҚазМУ хабаршысы
Қазақ ССР Ғылым Академиясының хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы
Қазақ ССР хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы
Қостанай таңы
Қазақстан Республикасы Бiлiм жəне Ғылым Министрлiгi Ұлттық
Ғылым Академиясының хабарлары. Тiл, əдебиет сериясы
Қазақстан Республикасы Ғылым министрлiгi – Ғылым Академиясының
хабаршысы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының хабарлары.
Тiл, əдебиет сериясы
Қайнар университетiнiң хабаршысы
Қызыл ту
Маңғыстау
Мəдениет
Мəдениет жəне тұрмыс
Ленин жолы
Лениншiл жас
Оңтүстiк Қазақстан
Орталық Қазақстан
Отан тарихы
Өркен
Парасат
Пионер
Сақшы
Сарыарқа
Сарыарқа самалы
Саясат
Семей таңы
Солтүстiк Қазақстан
Социалистiк Қазақстан
Спорт
Сұхбат
Сыр бойы
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Таң-Шолпан
Темiржолшы
Торғай
Торғай таңы
Түркiстан
Тiлшi
Ұлан
Ұлт тағылымы
Халық кеңесi
Шалқар
Цес info
Азия дауысы
Акмолинская правда
Актюбинский вестник
Аргументы и факты
Астана дауысы
Большевик Казахстана
Вестник Актюбинского университета
Вечерний Алматы
Вестник Академии наук Казахской ССР
Вестник Высшей школы Казахстана
Вестник КазГУ
Вестник Министерство науки-Академии наук Республики Казахстан
Вечерняя Алма-Ата
Воин Казахстана
Голос Казаха
Горизонт
За партию
Заря
Знамя труда
Индустриальная Караганда
Иртыш
Казахстанская правда
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Ленинская смена
Ленинский путь
Местное время
Мысль
На страже
Народы Азии и Африки
Наука Казахстана
Новое поколение
Огни Алатау
Позиция
Прикаспийская коммуна
Простор
Русский язык и литература в казахской школе
Северный Казахстан
Собрание Актов Президента и Правительства Республики Казахстан
Советы Казахстана
Степная правда
Степной маяк
Столичние обозрение
Тургайская новь
Энбекши казах
Altaica
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АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МƏЛIМЕТ
АХМЕТОВ Зəки Ахметұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық
Ғылым академиясының академигi, филология ғылымдарының докторы,
профессор, Қазақстан Ұлттық Ғылым академиясының М.О. Əуезов атындағы
Əдебиет жəне өнер институтының əдебиет теориясы жəне əдебиеттану
методологиясының бөлiм меңгерушiсi
ƏБЕНОВА Лаура Дүйiмқызы – Орталық ғылыми кiтапхананың
ғылыми-библиограиялық бөлiмiнiң меңгерушiсi
ƏБУҒАЛИЕВА Күльжиһан Күлшəрiпқызы – Қазақстан Республикасы
Бiлiм жəне ғылым министрлiгi – Орталық ғылыми кiтапхананың директоры
ƏБIЛҚАСЫМОВ Бабаш (Бабанияз) Əбiлқасымұлы – филология
ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық
Ғылым академиясының А. Байтұрсынов атындағы Тiл бiлiмi институтында
түркология жəне қазақ тiлi тарихы бөлiмiнiң бас ғылыми қызметкерi
ВДОВУХИНА Татьяна Василевна – Орталық ғылыми кiтапхананың
ғылыми-библиография бөлiмiнiң сектор меңгерушiсi
КҮЗЕМБАЕВА Венера Қожантайқызы – Орталық
кiтапхананың ғылыми-библиография бөлiмiнiң библиографы

ғылыми

ҚАБДОЛОВ Зейнолла Қабдолұлы – Қазақстан Республикасы Ұлттық
Ғылым академиясының академигi, филология ғылымдарының докторы,
профессор, Əл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекетiк университетiнiң қазақ
əдебиетi кафедрасының меңгерушiсi.
ҚОЙШЫБАЕВ Бейбiт – жазушы, журналист.
НҰРБЕКОВА Қарлығаш Нұрбекқызы – Орталық ғылыми кiтапхана
директорының орынбасары.
НҰРПЕЙIС Кеңес Нұрпейiсұлы – Қазақстан Республикасы Ұлттық
Ғылым академиясының корреспондент мүшесi, Қазақстан Республикасы
Ұлттық Ғылым академиясының Ш. Уəлиханов атындағы Тарих жəне
этнология институтында Қазақстан тарихының Кеңес дəуiрi бөлiмiнiң
меңгерушiсi.
СЫЗДЫҚОВА Рəбиға Ғалиқызы – Қазақстан Республикасы Ұлттық
Ғылым академиясының корреспондент мүшесi, филология ғылымдарының
докторы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының
А. Байтұрсынов атындағы Тiл бiлiмi институтында бас ғылыми қызметкер.
266

В.Қ. КҮЗЕМБАЕВА

ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ ҰСТАЗЫ
(Халқымыздың көрнектi қоғам қайраткерi, ғалым,
ағартушы Ахмет Байтұрсыновқа арналады.)
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