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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЖАҢА ТЕРМИН ЖАСАУДЫҢ ҰСТАНЫМДАРЫ 
 

Ұлт тағдырын тіл тағдырымен 
теңейтін тұжырымды ойдың түйінін 
жүйелі түрде талдау күрделі мəселе. 
Соған орай, көптен толғағы піскен 
бірнеше ой орамдарымды ортаға 
салмақпын. 

Жаңа терминдер мен ұғымдарды 
қалыптастырудың мынандай бір жақ-
тары, меніңше, ұтымды: а) сөздердің 
түбірлік мазмұнына жаңа мəн беру; ə) 
екі немесе одан көп сөздерді дефиссіз 
қосып жазу арқылы жаңа терминдер, 
ұғымдар құру; б) қазақ тіліне аса тəн 
қос сөздердің бірін калдыру; в) бұ-
рыннан тұтасып кеткен қос сөздердің 
жігін ашып, əрқайсысының өзіне ғана 
тəн мəнін белгілеу жəне жеке пайда-
лану; г) жалғаулықтарды тың термин-
дер мен ұғымдар жасауға пайдалану. 
Халықаралық жəне орыс тілдерінде 
пайдаланылатын ғылыми ұғымдар 
мен терминдердің қайсысын қазақша-
ға аудару жəне қайсысын сол қалпын-
да пайдалану мəселелерін шешу.  

Қазіргі кезеңнің терминология-
лық келбетін бір сəт ойша саралап 
өткеннің өзінде, тілді дамытудың бұл 
сала айрықша мол арналы көзіне ай-
налғанын байқаймыз. Ғылым мен тех-
никаның ел өміріне етене енуіне орай 
туындаған сансыз арнайы сөз легі — 
бұларды реттеп, сұрыптап, қалыптас-
тырып отыру проблемасын күн тəрті-
біне шығарды. Екітілділік проблема-
сының мəні артып отырған бүгінгі Қа-
зақстан жағдайында термин сөздерге 
деген ынта, ықылас пен мұқтаждық 
шеңбері бұрынғыдан əлдеқайда кеңі-
месе, тарылған жоқ.[24] 

Термин қалыптастырудың бұ-
рынғы кезеңдерінде бұл үрдіс көбіне 
көп стихиялы түрде жүргізілгенін 
білеміз. Ол кезде атаулардың əр түрлі 
варианттары, жарыспалы сөздер, көп 
мағыналы сөздер саны молырақ бо-
латын. Бұлар түрлі терминологиялық 
сөздіктер шығару барысында сарала-

нып келеді. Бірақ бұл салада істелетін 
шаруа əлі жетерлік. 

Жалпыға ортақ сөздер мен тер-
минжасам процесін салыстырып қара-
сақ, өзара едəуір айырмашылық бар 
екенін байқамау мүмкін емес. Алдың-
ғылар үшін сөз өндірудің бір ғана тə-
сілі жеткілікті болып жатса, кейінгі-
лер үшін бұл аз, яғни, терминдердің 
негізгі жасалу жолынан басқа атаулық 
мазмұны анықталуы тиіс. Мұнысыз 
термин толық термин бола алмайды. 

Термин сөздің ішкі құрылысы 
ешқандай қосымша, қоспасыз, таза 
атаулық жүк арқалауға тиіс. Термин 
болуға икемделіп тұрған сөздің ішкі 
формасы мөлдір де таза күйге көш-
песе оның терминдік мəнінің əлі қа-
лыптасып бітпегендігі. Ал ішкі икем-
ділік дегеніңіз кəсіби алқаға тікелей 
байланысты, яғни бұл мамандық иеле-
рінің кəсіптік мұқтаждығынан (ынты-
зарлығынан) туындайтын терминнің 
ішкі мүмкіндігі. Терминнің ішкі түрін 
айқындауда əрине, стандартты сөз бі-
ріктіру, қосымшалар тəрізді сөзжасам 
құралдары едəуір рөль атқаратыны 
даусыз. Тіпті, кейбір ғалымдар пікірі-
не қарағанда сөзжасам морфемалары-
ның қызметі жалпы əдеби тілге қара-
ғанда терминология саласында басы-
мырақ көрінеді. 

Сөзжасамның терминологиялық 
акті ұғымдар классификациясына 
(жіктелуіне) тікелей қатысты. Өйткені 
термин сөз белгілі бір ұғымның ата-
уын ғана айқындап қоймай, сонымен 
бірге сол ұғымның мазмұнын да біл-
діреді. Мысалы, -лық, -ғы, -ым жұр-
нақтарының терминжасам процесін-
дегі қызметін алалық. Осы қосымша-
лар арқылы жасалған социалистік, кə-
мелеттік, қондырғы, жанарғы, басы-
лым, қойылым тəрізді терминдер қо-
ғамдық ғылымдар жүйесінде бір тек-
тес классификациялық топқа жата тұ-
рып, əрі атаулық қызмет атқарып, əрі 
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сол терминдердің ішкі мазмұнын да 
білдіріп отыр. Осы модель негізінде 
біз терминдердің əлденеше жүйесін 
жасап үлгердік. Міне осы ұғымдар 
мазмұнын білдірерлік қасиет көбіне 
көп күрделі терминдерге, құрамдас 
терминдерге тəн. Неге десеңіз тірке-
сім терминдер ұғымдық белгіні ана-
ғұрлым анығырақ, толығырақ əйгілей-
ді. Ал жалқы сөзден тұратын термин-
дерде бұл қызметті сөзтудырғыш мор-
фемалар атқарады. Міне, сондықтан 
термин жасайтын морфемаларды ба-
рынша ыждағаттылықпен, дəл пайда-
ланып отыру керек. Бұларды топ-топ-
қа бөліп, оларды өзара іштей бірнеше 
үйірге жатқызып жіктеп қарастыру 
қажет. 

Əдетте күрделі терминдер сын 
есім, зат есім, есімшелердің қатысуы 
арқылы жасалады. Бұларды таңдау 
оңай шаруа емес. Мұның қайсысы 
күрделі терминнің қандай түрін жа-
сауға ыңғайлы дегенді барынша сұ-
рып-тап, сауаттылықпен пайдаланып 
отыруға тура келеді. Мұндай саралап, 
сұрыптау, əсіресе терминге лайықты 
жарыспа сөздер көп болған тұста тіпті 
қажет. Əсіресе бірыңғай есім сөздер 
үйіріндегі варианттарды талғау, таң-
дай білу қажет-ақ. Бұл дамушы тілдің 
бəрінің басында ылғи болатын құбы-
лыс. Ғылым мен техника тілін жасау, 
қалыптастыру кезеңінде мұндай жа-
рыспалы сөздер қатары тіпті молынан 
кездеседі. [25] 

Сонда бұл жарыспалы сөздердің 
қайсысын терминденуге лайықты деп 
тауып, тани білуде əмбебап ереже 
ұсыну мүлде қиын. Əрбір ғылым 
саласының термин жасау практикасы 
нақты жағдайға орай өзіндік жолды 
нұсқап отыруға тиіс. Таңдауға түскелі 
тұрған варианттың бəрі бірдей семан-
тикалық келбеті жағынан тепе-тең тү-
се бермейтіні ақиқат. Жəне олардың 
дəл осы жағдайға бірі ғана дөп келуі 
ықтимал. Міне, осы тұста əлгі вари-
анттардың қайсысының семантикалық 
өрісі қазіргі терминденуі процесіне 
дəл келе алады дегенді айыруға əбден 

болады. Ол үшін өте бір ерекше 
пайым, айрықша тілтанымдық, линг-
вистикалық түйсік керек. Мəселен, 
бір кезде қырқушы, қырқымшы, қы-
рықтықшы; ақша қалта, күмəжнек, 
əмиен; жəрдем, көмек, үме, болысу, 
асар; əкпіш, күйенте, иінағаш; көйлек, 
жейде; шалбар, сым; букет, гүлгүл, 
гүлдесте; дача, жайлаужай, саяжай; 
столовой, асхана; парикмахер, шаш-
тараз; дəріс, сабақ; əмір, бұйрық; ауа 
райы, климат; себет, кəрзіңке, кəрзең-
ке; каша, ботқа, быламық, бөкпен; во-
кализм, дауысты дыбыстар; консонан-
тизм, дауыссыз дыбыстар; лингвис-
тика, тіл білімі; аффикс, жалғау, жұр-
нақ; парадигма, жіктеу, интонация, 
дауыс ырғағы; пунктуация, тыныс 
белгісі, орфография, емле ережесі; 
үтір, кіші тыныстық, кіші тыныс; нүк-
те, ұлы тыныс, ноқат; қос нүкте, екі 
нүкте, қос ноқат, екі ноқат; тұйық рай, 
тұйық етістік, инфинитив, тұйықша; 
кент, қала, шəрі, шаһар; ел, халық, 
жұрт, жəмиғат, əлеумет, қалайық, əу-
мет, бұхара т.т. ғылым мен техника 
саласында əр кезеңде əр қилы алы-
нып, қабаттаса қолданылып, ақырын-
да мұның бірінің ғана терминдік 
сипатқа көшкен мысалдарын көптеп 
келтіруге болады. 

Жарыспалы терминдер бұл про-
цестің даму заңдылықтарын, қалып-
тасу қисынын танытады. Осының өзі-
нен-ақ, ұғымдардың атаулық сипатын 
дəлірек беретін, қолданысқа ыңғайлы-
рақ варианттар таңдалғанын байқай-
мыз. Орайымен алынып, орнын тап-
қандары термин ретінде тілімізге сі-
ңіп, арнайы лексика қатарынан орын 
тепті. Ал бұл сүзгіден өтпей қалғанда-
ры басқа бір өң, реңк арқалап келесі 
бір сөз саптауға дайын материал есеп-
ті өз кезегін күтіп түр.  

Терминжасам тəсілдерін талда-
мас бұрын, осы процеске материал 
беретін мынадай негізгі үш тірекке 
назар аудару қажет. Мұны қарапайым 
тілмен айтқанда, термин сөздердің 
жасалу көздері болып табылады: 1. Өз 
сөздік құрамының ішкі мүмкіндігін 
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сарқа пайдалана алатын ұлттық тіл; 2. 
Дайын терминдер беретін немесе 
калькалау тəсілін ұсынатын орыс тілі; 
3. Дайын күйінде термин беретін не-
месе калькалау тəсіліне ерік беретін 
халықаралык терминдер. Халықара-
лық деп аталып жүрген терминдердің 
көпшілігі əдетте орыс тілі арқылы 
енген кірме сөздер. Шет тілдерінен 
тікелей енген терминдер мүлде аз. Тек 
бірен-саран ғана мысал келтіруге бо-
лады. Онда да араб, иран сөздерін ға-
на тілге тиек ете аламыз. 

Бір кезде қазақ тілінің даму-та-
рихында араб, парсы элементтері бе-
лең алған болса, қазіргі кезеңде тілі-
міздің құрамына орыс тілі арқылы ин-
доевропа элементтері басым енуде. 

Əйтсе де, термин жасаудың ең 
негізгі басты көзі үлттық тіліміз бо-
лып отыр деп толық айта аламыз. Бұл 
тұста əдеби тіліміздің барлық қабаты 
(көркем əдебиет тілі, ауыз əдебиет 
тілі, фольклор тілі, тіпті диалектілер 
мен тілде орын тепкен түрлі ерекше-
ліктер) түгел іске жаратылады. Ə де-
геннен-ақ қазақ зиялылары термин 
жасау процесіне тікелей ат салысып, 
ол үшін қазақ тілінің лексикалық бай-
лығы мен грамматикалық амалдарын 
түгел іске жаратуға бетбұрыс жасаған 
болатын. Соның нəтижесінде халық 
тілінің сарқылмас қазынасы сарапқа 
түсіп, қарапайым сөздер терминдік 
мəнге көшті. Ғасырлар бойы дамып, 
қалыптасқан сөзжасам тəсілдері тер-
минжасамның негізгі тірегіне айнал-
ды. Жəне атап айтуға тұратын бір нəр-
се, терминжасам тек ұлттық тіліміздің 
өз материалымен ғана шектелмей, 
кірме сөздер қатарын да сарқа пайда-
ланды.[26] 

Сонда қазақ, орыс, шет тілдері-
нің сөз материалдары арқылы жасал-
ған терминдер біздің халкымыздың 
ұлттық байлығына қосылған мол үлес 
болып табылады. Əрине бұл аталған 
үш арна тарихи кезеңдер болмысына 
орай кезектесе активтеніп отырды. 
Республика өмірінде өркендеп, өріс 
тапқан ғылым салалары мен техника 

тарамдарына орай бүл үш арна тер-
минжасам процесіне əрқилы ыңғайда 
қатыстырылады. Бір салада ұлттық тіл 
материалы негізге алынса, келесі бір 
ғылым тармағында кірме сөздер мен 
калька тəсіліне көбірек иек артылады. 

Түркі халықтары тіліндегі тер-
минжасам процесіне зер салғанда, 
терминология жұмысында мынадай 
үш ұстаным басшылыққа алынатын 
тəрізді. Біріншіден, СССР халықтары 
тілдерінің бəріне ортақ ұстаным; екін-
шіден, қоғам мен тілдің даму ерек-
шеліктеріне сəйкес туындайтын əрбір 
тілдің өзіндік термин жасау ұлттық 
ұстанымы жəне терминологияның же-
ке салаларына байланысты басшы-
лыққа алынатын салалық ұстаным. 
Алайда ұлттық терминологияны едə-
уір байыта түскені термин жасаудың 
бірнеше тəсілдері белгілі бола бас-
тағанмен, бұл жөнінде мамандарымыз 
əлі күнге бір пікірге келе алмай 
жүрген сияқты. Əсіресе, терминжасам 
амалдарын айқындауда қатып ұстай-
тындай қағидаға айналған келісім 
жоқ. Бұл термин жасау принциптерін 
дұрыс түсінбеуден туатын жағдай. 
Қөбіне көп термин қалыптастыру көз-
дері мен термин жасау амалдарының 
шегін айыра алмай қателесетін тұстар 
да бар. Тіпті термин жасау «жолдары» 
мен «амалдарын» қатар қойып қара-
стыратын кезіміз де жоқ емес. 
Сондай-ақ, терминжасам амалдары-
ның мөлшері, аумағы жəне олардың 
өнімді, өнімсіз түрлерін саралауда да 
бірізділік, бірегейлік шамалы. 

Қайсыбіреулер мұның 1) əдеби 
тіл сөздері мен диалектілерін термин-
дендіру, 2) ұлттық тіл амалдары не-
гізінде термин жасау, 3) өзге тіл сөз-
дерін термин ретінде қабылдау деген 
сияқты үш түрін бөліп қараса, екінші 
біреулер терминжасам амалдарының 
төрт түрін көрсетеді. Атап айтқанда: 
1) терминдендіру, 2) қайта терминдеу 
(ретерминологизациялау), яғни басқа 
бір саланың терминдерін пайдалану, 
3) термин жасау, 4) кірме сөздерге 
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халықаралық (интернационализация) 
сипат беру. 

Үшінші бір пікір бойынша мұ-
ның қосымшалау мен сөз біріктіру 
тəрізді екі-ақ амалы бар сияқты. Төр-
тінші біреулер ұлттық тіл негізіндегі 
сөзжасам амалдарын ұстанады: Олар 
мыналар: 1) семантикалық тəсіл, 2) 
морфологиялық тəсіл, 3) синтаксистік 
тəсіл, 4) калькалау тəсілі, 5) сөз қыс-
қарту (аббревиациялау) тəсілі. 

Осы тектес жіктеулерді қарас-
тыра келгенде, шынында да бұлардың 
ара жігі əлі де айқындала қоймағанын 
байқаймыз. Басқасын былай қоя тұ-
рып, кірме сөздер мен ұлттық тіл эле-
менттері негізінде жасалған термин-
дерді құрылысы, мазмұны, жасалу 
жолы жағынан тепе-тең түсетін тəсіл-
дер ретінде қарастыру көкейге қона 
қоймайды. Өйткені ұлттық тіл эле-
менттері арқылы жаңа термин жа-
салса, кірме сөздер негізінде дайын 
терминдер кабылданады емес пе? Сол 

себепті де əр нəрсе өзінің атымен ата-
лып, соған орай бағалануға тиіс.[27] 

Қорыта айтқанда, қазақ тілінің, 
тіпті басқа да түркі тілдерінің сөз-
жасам амалдары ұлттық тілде термин-
дендірілуге лайықты сөз болмай қал-
ған күнде ғана, немесе бар сөздердің 
бұл жүйеге жөні келмей тұрған жағ-
дайда, сондай-ақ əр түрлі себептерге 
байланысты кірме сөздер терминдік 
талаптан шыға алмаған сəтте ғана жа-
ңа термин жасауға тартылады. 
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