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ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС 

 

ФОЛЬКЛОРЛЫҚ МҦРА ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ МӘДЕНИЕТ 

 
Сейіт Қасқабасов  

ҚР ҦҒА-ның академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор,  

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университеті  

Қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

Астана қ., Қазақстан 

 

Қазақ халқы  ҽр уақытта да ҿрнекті  сҿзді жаны  сҥйіп, жоғары бағаланған. Бҧрын-соңды жасаған 

кҿптеген ғалымдар қазақтың  кестелі   ҿлеңге, сазды ҽуенге  қҧмар  екенін  тіпті ҽрбір  қазақтың  бірнеше  

шумақ  ҿлең  шығаруға қҧдіреті мен қабілеті толық жететінін атап кҿрсеткен. «Қазақтың поэзиясы мен 

музыкасы  бір-бірімен тығыз байланысты болып келеді, – дейді қазақ ауыз ҽдебиетін  зерттеген  белгілі орыс 

ғалымы Г.Н.Потанин. – Қазақ ақындары – ҽрі ҽнші,  ҽрі композитор.  Ол ҿз шығармасына ҽуендік  мотив те, 

ырғақ та шығарады. Жалпы, қазақ  даласы  ақынға  толы». Ал, осыдан  60 жыл бҧрын ғана  қаймағы  

бҧзылмаған, жҥздеген жылдар бойы қазақ халқының негізгі рухани азығы болып келген ауыз 

ҽдебиетінің  қазіргі тағдыры, жай-жапсары қандай? Бҧл сҧрақ бҥкіл халық творчествосын, оның ішінде ауыз 

ҽдебиетін сҥйетін жҽне зерттейтін барша қауымды толғандыруда. Бҧл  заңды да. Ҿйткені кеңестік жарты 

ғасырдың ішінде  экономикамызбен  бірге мҽдениетміздің, оның ішінде профессионалды жазба ҽдебиетіміздің 

дамығандығы соншалық, тіпті қазіргі кезде фольклор бар  ма, жоқ па?» – деген  сҧрақ туып, соңғы жылдары 

халық поэзиясына скептикалық  кҿзқарас пайда болып жҥр. 

Қазақ фольклоры – жанр жағынан да, тҥр жағынан да бай мҧра. Оның ғасырлар бойғы тарихы бар. Ол 

сонау алғашқы қауымның  ыдырау кезеңінде  туып, кҥні бҥгінге дейін ҿмір сҥріп келді. Кҿне заманнан бері ол 

жай ғана ҿмір сҥрмей, ҽрбір қоғамдық қҧрылыста ҿмір шындығына сҽйкестеніп, ҿзгеріп отырады. Кейбір 

жанрлар ҿмірден біржола жоғалып, оның орнына жаңа жанрлар пайда болды. Біз қазір бір нҽрсені анықтап 

алуымыз керек: кҿне фольклордан халық нені сақтап жҥр. Не нҽрсе ел арасында жақсы сақталған, нені халық 

жиі айтады, орындайды? Ал, қай нҽрсе ҧмтылып барады, яки болмаса  тек халық жадында   сақталып, 

кҥнделікті  тіршілікте,  жыр-тойда  орындалмайды, тіпті еске алынбайды? 

Қазіргі  кезеңде дҽстҥрлі жанрлардың  тағдыры ҽр тҥрлі. Кейбірінің  ҿмірі мҥлдем ҿшті. Кейбір жанрлар 

жаңа тҥрге бҿленіп, жаңа сипатқа ие болды. Енді біреулері жаңа нҧсқа туғызып, ҽрі қарай дамымаса да 

халықтың сҥйікті ҽдеби мҧрасына  айналып, ел арасында ҽлі де ҿмір сҥруде. Кҿне заман  ҿмірінің ескерткіші 

ретінде біздің дҽуірімізге дейін жеткен «шопан-ата, «зеңгі-баба», «ойсыл-қара», жылқышы-ата», не болмаса 

тҿменгі сананың  жемісі «бақсы сарыны» «бҽдік», «жарапазан» ҿлеңдері немесе патриархалдық болмыстың 

туындысы  «сыңсу» сияқты жанрлар жаңа заманға қажетсіз болып,  ҿмірден ғайып болды. 

Ескі жанрлардың  ендігі бір тобы – ертегілер, шежірелер, аңыздар ел арасында ҽлі кҥнге дейін айтылады. 

Олардың да жаңа нҧсқалары жоқ. Демек, бҧл жанрлар ҽрі қарай дамымайды деген сҿз. Дҽстҥрлі жанрлардың 

басқа бір тобы кеңес ҿкіметі тҧсында ҥлкен ҿзгерістерге ҧшырап, жаңа мазмҧн мен тақырыпқа ие болды. Олар – 

эпос, айтыс, толғау, арнау, мақал-мҽтелдер, жҧмбақтар жҽне ҥйлену салтының  кейбір ҿлеңдері. Бҧлар осы 

кҥнгі ҿскелең ҿмірге сҽйкес ҿзгеріп, қазіргі мҽдени майданда қызмет атқарып отыр. Ғасырлар бойы жырланып 

келген батырлық эпоспен қатар эпикалық дастандар, айтыстар, толғаулар ҿмірге келуде. 

Эпос пен айтыстың мазмҧны мен тақырыбы ғана ҿзгеріп қойған жоқ, тіпті жанрлық табиғаты да, 

атқаратын қызметі де ҿзгерді. Сонымен, қазіргі кезде дҽстҥрлі фольклордың жай-кҥйі қандай? Кҿптеген 

байқаулардан шығатын қорытынды мынадай. Қазіргі ауыл-селоларда ескі, кҿне фольклордың біразы кҥнделікті 

орындалудан кетіп, адамдар жадында пассивті тҥрде сақталуда. Оларды бір сҽтке еске тҥсіру ҥшін ҽдетте бір 

себеппен айтса керек. Айталық, экспедицияға шыққан фольклористердің сҧрағы мен ҿтініші, немесе бір жиын-

тойда уақыт ҿткізу ҥшін айту т.с.с. Тіпті кейбір жанрлар мҥлдем ҧмытылған, оларды енді есту мҥмкін емес. 

Біздің ғылымымыз ҥшін аса бір маңызды ҽрі актуальды мҽселелердің бірі – дҽстҥрлі фольклорлық 

мҧраның (жалпы мҽдениеттің) қазіргі халық ҿміріндегі орны, оның перспективасы мен келешек тағдыры, 

қазіргі жай-кҥйі, ҿміріндегі ҿзгерістері. Жҽне осы кҥні бҥкіл совет фольклористикасында дау туғызып жҥрген 

мҽселе: жаңа фольклор бар ма, жоқ па, жҽне кҿне халық поэзиясы осы кҥнгі халық творчествосына сына жата 

ма, жоқ па? Міне, осы  осы сҧрақтардың бҽрі шешуді қажет етеді. Ҽрине, ол бір-ақ кҥнде немесе бір ғылыми 

зерттеуде шешілмейді. 

Қазақстан жағдайында Октябрь революциясы ҽкелген жаңа заманға сҽйкес халық поэзиясы да жаңа тҥрге 

бҿленді. Оның бір ерекшелігі – дҽстҥрлі фольклордан бірден қол ҥзген жоқ. Керісінше, оны творчестволықпен 

пайдалана біліп, жаңа жанрлар туғыза алды. Халық ауыз ҽдебиетінің ҿмірі – ҥлкен де, кҥрделі процесс. Бҧл 

процеске халық поэзиясының шеберлері де, жинаушылары да, зерттеушілері де қатысады. Ауыз ҽдебиеті 

шеберлерінің негізгісі, ҽрине, ақындар. Олардың жеке творчестволары, дҽстҥрге қатынасы мен 

жаңашылдықтары туралы кҿптеген еңбек жазылады. Сонымен қатар, ақындардан басқа да сҿз майталмандары 

бар. Олар – ҿлеңші, ҽңгімеші-шежіреші, ертекші сияқты ел арасында, той-жиындарда, кҥнделікті тҧрмыста ҽр 

тҥрлі қызық ҽңгіме, ҿлең-терме, шежіре айтып, кҿпшілікті сҥйсіндіретін сҿз зергерлері. Халық поэзиясына 

бҧлардың да қосқан ҥлесі бар. Олай болса, ауыз ҽдебиетін жан-жақты зерттеу ҥшін фольклорист-ғалымдарымыз 
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ақын-жазушылармен бірге ҿлеңшілер, ҽңгімешілер, шежірешілер, ертекшілер тағы да басқа білгірлердің 

репертуарын, орындау мҽнерін, тіпті бҥкіл творчествосын ескеріп зерттеуі керек. 

Халықтың эсетикалық қажетіне  жарайтын ҿміршең фольклорлық салт пен дҽстҥрлерді барынша қолдау 

керек. Халық поэзиясының шеберлеріне деген қамқорлық,  олардың шеберлігін уағыздау, сҿз майталмандарын 

қазіргі кҿркем ҿмірдің қоғамдық тҥріне, ҽсіресе, кҿркем ҿнерпаздар ҥйірмесіне тарту, олардың творчестволық 

тҽжірибесін зерттеп, тарату – міне, мҧның бҽрі жалғыз фольклористердің ғана емес, сондай-ақ мҽдени-ағарту 

мекемелерінің, халық творчествосы ҥйлерінің тікелей борышы, міндеті. 

Фольклорлық дҽстҥрлерді дамытып, таратудың бір жолы – оны кең, қоғамдық сфераға шығару. Ол ҥшін 

мҥмкіндігі бар жердің бҽрінде халықтық ансамбльдер мен хорлар, театрлар ҧйымдастыру қажет. Шын мҽніндегі 

фольклор кҿркем ҿнерпаздар ҥйірмесінен мықтап орын алуы керек. Сонымен қатар халық творчествосының 

қоғамдық мҽні мен мазмҧнын жер-жердегі атақты ақын-жазушылармен бірге басқа да сҿз зергерлері толық 

тҥсінуге тиіс. Сол ҥшін кҥресу керек. Тегінде фольклорлық мҧра тҧрмыспен, шаруашылықтың тҥрімен, ҥй 

тіршілігімен тығыз байланысты. Бҧрынғы қазақтың кҿшпенді ҿмірі, мал шаруашылығы ҿзінің ғасырлар бойы 

мызғымай келуімен фольклорлық кҿптеген дҽстҥрлерді ҿзгертпей сақтап келді. Ал, советтік дҽуірде болған 

тҥбірлі ҿзгерістер кҿптеген фольклорлық дҽстҥрлердің заңды тҥрде ҿмірден ғайып болуын жеделдетті. Тіпті 

қазіргі кезеңдегі ауыл мен қала тҧрмысының жақындасуы да ауыз ҽдебиеті тағдырына ҽсер етуде. 

Фольклор тағдырына ҽсер ететін факторлардың ішінде мҽдени ҿмірдің дҽрежесі мен сипаты да ерекше 

орын алады.  Бҧрынғы дҽуірлерде фольклор халықтың рухани мҽдениетінің негізі болып ҿнердің барлық 

саласын қамтыды. Ол заманнан бері  талай уақыт ҿтті, ҿмір тҥбірімен ҿзгерді. Елдің мҽдени тіршілігінде негізгі 

орынды кітап, театр, кино, радио, телевидение алды. Алып қана қойған жоқ, халық творчествосын ығыстыра 

бастады. Адамдардың ҿнер саласындағы творчествалыққа деген ынтасы кҿркем ҿнерпаздар ҥйірмесіне ауысты. 

Халық  поэзиясын зерттеу ісінде жинаушының да еңбегі ҥлкен рҿл атқарады. Осы ретте, мына жайға 

кҿңіл аударғымыз келеді. Қай шығарма болса да айтушының аузынан сҿзбе-сҿз  жазылып алынуы керек. Ешбір 

сҿз ҿзгертілмеуге тиіс. Ҽрбір жазылып алынған шығарманың толық паспорты болуы керек, яғни 

орындаушының  ҿмірбаянын, білетін басқа шығармаларын, оларды кімнен, қашан жҽне қай жерде ҥйренгенін 

анықтау керек. Сондай-ақ  орындаушының жырлау жҽне ҽңгімелеу мҽнерін де бақылап, хатқа  толық тҥсіру 

қажет. 

Қазіргі кезеңде республика фольклористерінің алдында тҧрған ҥлкен мақсаттардың бірі – дҽстҥрлі қазақ 

фольклорының кеңестік дҽуірдегі жай-жағдайын, тағдырын ашып, тереңінен зерттеу. Ол ҥшін ҽуелі 

Қазақстанның фольклорлық картасын жасау керек. Фольклортану ғылымының зерттеу ҽдістері ҽдебиеттанудан 

гҿрі ҿзгешелеу. Оның негізгісі – жинақ жҧмысы. Республикалық кітапханалардың архивтік жҽне қолжазба 

қорларында кҿптеген материалдар жинаулы. Алайда, ауыз ҽдебиетінің ҽр кезеңдердегі ҿмірін терең зерттеу 

ҥшін бҧл жеткіліксіз. Атап айту керек: ғалымдардың қолында кеңес фольклорының соңғы кезде жазылып 

алынған ҥлгілері ҿте аз, тіпті жоқ десе де болғандай. Сондықтан облыстар мен аудандарға жоспарлы тҥрде 

комплексті ғылыми экспедиция жіберіп тҧру қажет.  Ауыз ҽдебиетінің халық тҧрмысымен жҽне халық  

творчествосының кҿптеген тҥрлерімен байланысы фольклористиканы этнография жҽне ҿнертану 

ғылымдарымен жақындастырады. Демек, кешенді ғылыми экспедиция фольклорист, этнограф жҽне ҿнер 

зерттеуші ғалымдардан қҧрылуы керек. Сҿйтіп барып, республикамыздың фольклорлық картасы жасалмақ. 

Мҧның ҿзі ауыз ҽдебиеті ҥлгілерінің бҽрін хатқа  тҥсіруге мҥмкіндік береді жҽне зерттеу ісін кҿп жеңілдетеді. 

Екіншіден, архивтік жҽне қолжазба қорларындағы кҿл-кҿсір болып жатқан ауыз ҽдебиетінің асыл ҥлгілерін 

жарыққа шығару қажет. Бҧл тҧрғыдан алғанда  М.О.Ҽуезов атындағы ҽдебиет жҽне ҿнер институты біраз 

жҧмыстар істеді. Мысал ретінде, эпостың  ғылыми тҥрде жарық кҿрген кітаптарын атауға болады. Олардың 

ҧтымды жақтары: текст қазақша да орысша да берілген; кітапқа ҿте кҿлемді, ғылыми терең, монографиялық 

зерттеу мақала да енген; жырды орындаушылар мен жинаушылар туралы да мағлҧмат кҿрсетілген, ғылыми 

тҥсініктеме мен музыкалық нота да берілен. Эпостан басқа да жанрлар осындай ғылыми жарыққа шығуын 

кҥтуде. 

Ендігі бір кҿңіл аударатын жҽне зерттеп, шешімін табатын мҽселе – дҽстҥрлі фольклорды қазіргі халық 

творчествосының бір бҿлігі деп қарау керек пе, жоқ, ҽлде одан тыс, жеке тҧруы дҧрыс па? Бҧл сҧраққа бірден 

жауап бере қою қиын екені тҥсінікті.Біздің ойымызша, дҽстҥрлі фольклорды рухани мҧра ретінде қазіргі жалпы 

халық мҽдениетінің бір саласы деп санаған абзал. Кҿне қазақ фольклорының қазіргі заманда ҿмір сҥруі оның 

ҿңделуіне, немесе жҿнделуіне байланысты емес. Ең алдымен, ол – ҿмір сҥріп отырған тірі, ҿміршең мҧра. Мҧра 

дейтініміз – халық оны бҧрынғы ҿткен дҽуірлерден қабылдап алды, оны ҿткеннің ескерткіші деп бағалады, ҽрі 

ол арқылы ҿзінің тарихи жҽне мҽдени салт-дҽстҥрлерін сақтады. Ҿміршең болатыны – ол мҧражайда сақтаулы 

тҧрған жоқ, халық ҿмірінің қайнаған ортасында жасап жҥр; тіпті сол ҿмірдің бір бҿлшегі, сол себепті оның заңы 

мен ҽсеріне бағыныңқы. Ҿміршең болатындығы – ол тірілерге керек, себебі халықтың кҿптеген идеялық жҽне 

эстетикалық кҽдесіне жарап жҥр. Фольклорлық мҧра, егер кең мағынада қолдансақ, халық поэтикалық 

творчествосының бҧрынғы замандардан сақталып қалған кҿптеген қҧбылыстарын қамтиды. Біздің дҽуірімізде 

«фольклорлық мҧра» деп халық творчествосының ХІ ғасырға дейін жасалған барлық рухани дҥниесін айтады. 

Қазіргі уақытта халқымыздың ғасырлар бойы сақтап келген мҧрасын нағыз ғылыми тҥрде жан-жақты 

зерттеуге жҽне оның барлық кҥрделілігі мен қайшылықтарын ашып алуға толық мҥмкіндік бар. Ҽңгіме тек 

зерттеу туралы ғана емес. Одан да гҿрі маңыздырақ мҽселелер жайлы: осы кҥнге дейін халқымыздың арасында 

сақталып, тіпті дамып, ҿмір сҥріп келе жатқан мҧра жҽне оған деген біздердің кҿзқарасымыз туралы, осы 
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мҧраның қазіргі мҽдениетіміздегі орны жайында; қазіргі мҽдениетіміздің оны меңгеру мен ҿңдеу жолдары мен 

тҥрлері хақында. 

Фольклорлық мҧра екі тҥрде сақталады. Бірі – шығармаларды ауызша сақтап, бір ҧрпақтан екінші 

ҧрпаққа жеткізіп отыратын халық жады. Екіншісі, қолжазба мен кітап жҽне осы кҥнгі жазып алып, содан соң 

қайта тарататын ҽр тҥрлі техникалық қҧралдар. Қазіргі кезде дҽстҥрлі ауыз ҽдебиетінің кҿптеген шығармалары 

жазба бойынша немесе баспа бойынша белгілі. Фольклорлық жазбалардың маңызы ең алдымен ҧмытылған яки 

ҧмыт бола бастаған халық поэзиясын мҽңгілік сақтауында. Тек осы жазбалар мен бастырудың арқасында ғана 

қай халықтың фольклоры болса да, «ҿзіндікпен» шектелмей, бҥкіл халықтық мҽдениеттің бір бҿлігіне 

айналады, ал ең жақсы ҥлгілері дҥниежҥзі мҽдениетінің қазынасына енеді. Тек фольклорды жҥйелі жҽне 

ғылыми тҥрде жинау менен бастыру жҧмысы ғана фольклорлық мҧраны ҿнердің біртҧтас жҽне ҿзіндік 

қҧбылысы екенін танытуға мҥмкіндік береді. Сондай-ақ, жинау мен бастыру бҧл мҧраны тҥгелдей қамтуға, 

бҥкіл қауымға тҥсінікті ҽрі мағыналы етуге жағдай туғызады; қазіргі ҽдебиет пен ҿнердің қҧнды қайнары 

ретінде оқытуға жҽне жасҿспірімді тҽрбиелеу жҧмысында пайдалануға мҥмкіндік береді. Сондықтан да, 

мҧраны сақтап қалу тҧрғысында қазіргі уақытта фольклорды жинау жҧмысын ҥлкен мҽдени мҽнді, маңызды іс 

деп қарау керек. Біздің республика аумағында бҧл ҿте кҿп шаруаны керек қылады, ҥлкен 

ҧйымдастырушылықты жҽне осы кҥнгі ғылыми методика мен техникалық қҧралдарды пайдалануды қажет 

етеді. Біздің дҽуірде жинаушылар осы уақытқа дейін белгісіз болып келген шығармаларды кездестіре алмады. 

Кездестірсе де ҿте сирек. Бірақ, бҧл жағдай бізді шошытпауға тиіс. Себебі бҧрыннан белгілі ҥлгілерді жазып 

алудың ҿзінің қҧнды жақтары бар: белгілі сюжеттің жаңадан жазылып алынған ҥлгісі бҧрынғы варианттардан 

артық болуы мҥмкін; немесе жаңа версияларда қажетті анықтамалар, детальдар яки болмаса жергілікті 

ерекшеліктер ҧшырасуы ықтимал. Оның ҥстіне жаңа жазылып алынған ҥлгілер бойынша ҽр облысқа, белгілі бір 

аймаққа тҽн фольклорлық жанр мен дҽстҥрді жекелеген сҿз зергерлерін анықтауға болады. 

Фольклорды жинау жҧмысы, жер-жердегі жинаушы корреспонденттердің қызметі халық творчествосына 

бҥкіл қауымның назарын аударып, оны қҧрметтеуде, ел арасына таратуда (демек, фольклордың ҿмір сҥруіне) 

ҥлкен рҿл атқарады. Сондай-ақ рухани байлықты жинау қаншалықты маңызды болса, оны сақтау да – 

соншалықты мҽнді, мҽдени жҽне ғылыми іс. Жалпы, жиналған материалдарды сақтауды профессионалды архив 

жҧмысының дҽрежесіне кҿтеру қажет. Қазіргі уақытта барлық фольклорлық дҥниенің (бҧрын 

жиналғандарының да осы кҥні жиналып жатқандарының да) архивтік қҧндылығын тҥсініп, бағалайтын кез 

келді. Ҽрине, жиналған қазынаның бҽрі «ҿлі дҥние» ретінде архивте жата бермеуі керек. Оны тҥгелімен бір 

жҥйеге келтіріп, ғылыми сипаттамаларын жасау қажет. Рухани қордың қҧрдан-қҧр қарап жатпауының басты 

себепшісі – дҧрыс жасалған картотекалар, кҿрсеткіштер жҽне каталогтар. Олар кҿпшілікке белгілі жҽне ҽр тҥрлі 

мақсатпен пайдалануға ыңғайлы болу керек: бҧл тек маман зерттеушілердің ғана емес, жалпы біздің 

мҽдениетіміздің тілегі. Ҿйткені қазіргі біздің мҽдениет бҧрынғыдай емес, ол кҿне мҧраның қалай 

сақталатынына немқҧрайды қарай алмайды. 

Айта кету керек, қазақ фольклористикасы осы уақытқа дейін ҿте бір маңызды жҧмысты баянды етті: 

қазақ фольклорлық мҧрасының негізгі қорын жинады, біршама жҥйеледі жҽне біразын жарыққа шығарды.  

 

 

ОНОМАСТИКА САЛАСЫНДАҒЫ ҦЛТТЫҚ ДӘСТҤР МӘСЕЛЕСІ 

 
Мекемтас Мырзахметҧлы 

ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, филология 

ғылымдарының докторы, профессор 

Алматы қ., Қазақстан 

                                       

Бҥгінде дҽстҥр мҽселесі – ең ҿзекті (ядро) мҽселе ретінде қоғамдық ойдың бар саласында сҿз етіліп, 

жаңғыра кҿтерілуде. Ҿйткені дҽстҥр, традиция (лат. сҿзі tradition – передача) бір халықтың ғасырлар бойы 

жасаған ғҧмырында қалыптасқан ҽдет-ғҧрып, салт-сана, ҧлттық дҽстҥрлерінің сақталып, ҧрпақтан ҧрпаққа 

беріліп отыруында зор мҽн-мағына бар. Бҧл кҥрделі мҽселені   біздер Евразия қҧрлығында ҿмірге келген алапат 

тарихи ҥш иіріммен жҽне ономастикада орын тепкен топонимдердің ҿзгеру тҥскен жеті қабатымен тікелей 

бірлікте алып қараймыз.  

Жалпы тҥрік халықтарының (49 халық) ономастика саласындағы дҽстҥрлі жер, су, елді мекен 

атауларының  табиғаты не себепті жеті рет ҿзгерістерге тҥсіп, осы салада қалыптасқан халықтың тарихи жады 

есебіндегі ҧстанған дҽстҥрлері ҿзгере берген. Осы ҿзгерістердің себебін ғылыми тҧрғыдан танып білгенде ғана 

шындыққа кҿзіміз жете бастайды. Тҥрік халықтарының тарихи тағдыры кҿбінесе ҿз басынан ҿткізген Евразия 

қҧрлығында ҥш рет болып ҿткен алапат тарихи иірімдердің тарту кҥшіне тікелей байланыста жатыр. Бірінші 

алапат тарихи иірім б.ж.с. бҧрынғы YII ғасырдан б.з. 751 жылы Талас ҿзенінде болып ҿткен Қытай, Араб 

империясы мен Тҥркеш қағандығы араласқан ҧлы шайқасқа дейінгі кезеңді қамтиды. Бҧл кезеңде Тҧран-Иран 

арсында болып ҿткен шайқастар да қамтылады. 751 жылғы Таластағы ҧлы шайқаста Араб империясы мен 

Тҥркеш қағандығы одақтасып, бетпе-бет келген Қытай армиясы тас-талқаны шығып жеңілген соң, бірінші 

алапат тарихи иірімнің тарту кҥші ҽлсіреп кҥрт тоқталды. 25 ғасырдан астам уақытқа созылған бҧл алапат 

тарихи иірімнің тарту кҥшінде біздер қытайлар да шыркҿбелек айналып, жер ҥшін талас-тартыстың шеңберінен 

шыға алмадық. 751 жылы ғана тҥрік халықтары бҧл иірім шеңберінен босанып шыққанда, біз халқымыздың 
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халықтық жадымызды, барлық салт-сана, ҽдет-ғҧрпымызға, дініміз бен тілімізге де, ділімізге де дақ тҥсірмей, 

ҧлттық дҽстҥрімізді бҥтіндей сақтап таза шықтық. Елді мекен жер атауларымыз да табиғи болымсын бҧзбай 

шықтық. Бҧл – тҥрік халықтарының ҧлы жеңісі еді. Енді тҥрік халықтарының тарихи тағдыры пайда болған 

екінші алапат тарихи иірімнің тарту кҥшіне тҥсіп, мҧсылмандық, араб-парсы ҽлемінің шеңберіне ауысты. 

Ислам дінін қабылдап, тҧңғыш рет маргиналды санаға ауыстық. Араб басқыншылары заманында алғаш рет 

халықтық дҽстҥріміз бен ономастика саласында елеулі ҿзгерістер бел алды. Ислам идеологиясын ҥстем ету 

ҥшін арабтар ойма жазуды жойып, араб жазуын енгізді. Тҧрандағы Бҧхара қаласынан басқа елді мекен жер 

атаулары, халық атаулары тҥгел ҿзгертіліп арабшаланды. Антропонидерде кітап (Қҧран) ашып ат қою дҽстҥрі 

орнықты, Тҽңірлік наным, сенім, салт-санада да ҿзгерістер болып жатты. Топоним саласында 4-қабат деп 

аталатын арабтық қабат жерімізге ҿз таңбаларын салып жатты. Осы себепті де Абай: «Ол кҥнде Наурыз деген 

бір жазғытҧрым мейрамы болып, наурыздама қыламыз деп, той-тамаша қылады екен. Сол кҥнін «Ҧлыстың ҧлы 

кҥні» дейді екен. Бҧл кҥнде бҧл сҿз қҧрбан айтына айтылады. Ол уақытта жаңа дінге кірген соң енді бір 

Бҧқарадан басқа шаһарлардың да, жер сулардың да, халықтың да бҧрынғы аттарын бҧзыпты. Сондықтан да 

болғанға ҧқсайды. Ҽйтеуір сонан соң қазақ аталыпты» (Абай, 2-том, 2005, «Жазушы» баспасы, 156-бет), – деп 

босқа айтпаса керек-ті. Топонимдегі 5-қабат – монғолдар, 6-қабат – қалмақтар қазақ елді мекен жер атауларына 

азды, кҿпті қанды іздерін қалдырса да, арабтар мен орыстардай тоң мойын арсыздықтарға барған жоқ. 

XVIII ғасыр басында Евразия қҧрлығында Ресей мен Қытай империясы қалмақтармен одақ қҧрып, тҥрік 

халықтарының, ҽсіресе, қазақ, ноғай жерін жаулап, осы екі халықты жер бетінен жоюға арналған, саналы тҥрде 

мақсат қоя отырып іске кіріскен геноцидтік саясатын жҥргізе бастады. Саяси мақсатының басты қҧралы 

«жабайыларды жабайылардың қолымен қыру» сияқты отаршылдардың ең жауыз, шеттен шыққан тҽсілін 

қолданды. Міне  осы кезден бастап тарихи алапат ҥшінші иірімнің тарту кҥші дҥниеге келді. Бҥгін де тҥрік 

халықтары  мен Ресей халықтары осы тарихи алапат ҥшінші иірімнің шеңберінде шыркҿбелек айналып, ғҧмыр 

кешіп келеді. Бірақ бҧл ҥшінші иірімнің 15 одақтас республикалар тҽуелсіздік алуына байланысты қарқынды 

тарту кҥші ҽлсіреп, баяулана бастағаны сезілуде. Ресей империясы ҧстанған дҽстҥрлі басты саясат – орыстан 

ҿзге халықтарды шоқындырып, орыстандыру саясаты Иван Грозный патшалық еткен заманда қолға алынған 

болатын. Кеңестік қызыл империя дін атаулыға қарсы болып, атеистік жолды ҧстануы себепті, Ресей 

патшалығы қолданған православие дініне шоқындыру талабын алып тастап, 192 халықты тҥгел орыстандырып, 

бір саяси организмге айналдыру саясатын ҧстанып мҧрагер болып шыға келді. Ақыры осы саясат ССРО-ның 

тҥбіне жетіп қҧлатты. Барлық бҥгінгі орыс билігі ССРО-ны қайта қалпына келтіру идеясынан бас тартпай 

отыруы – оны кері кетіретін қҧбылыс екенін сезінер тҥрі жоқ. Қазақтарға шоқындыру саясатын Ресей ерте 

кезден ҧстанды. 1865 жылы Александр патша қазақтарды дінге шоқындырып орыстандыру туралы рискриптіге 

қол қойды. Орыстандыру ҥшін, ҽрине, қазақтардың ҧлттық салт-сана, ҽдет-ғҧрыптық дҽстҥрлі ҧстанымдарын 

жойып халықтың тарихи жадын шайып мҽңгҥрттенген тобырға айналдыруды мақсат тҧтты. 

Қытай идеологтары кҿшпелі тҥрік халықтарын жаулап алуға болады, бірақ оларды дҽстҥрлі ҽдет-

ғҧрпынан тайдыру мҥмкін емес десе, орыс миссионерлері оларды шоқындырып орыстандыруға болады деп 

қарап, осы жолға мемлекет қаржысын аянбай жҧмсаудан тартынбады. Ал кеңестік билік қазақ халқының 

кҿшпенділік болмысында қалыптасқан ҧлттық дҽстҥрін, ҧстанған ҽдет-ғҧрпын феодалдық-байшылдық, артта 

қалған қҧбылыс деп, жастарды одан безіндіруге кҥш салды. Мысалы, М.Ҽуезовтің «Абай жолы» 

эпопеясындағы қыз ҧзату, келін тҥсіру, ҧлттық киім ҥлгісінде жастарды суреттеуін ескілікті идеялизациялау 

деп сынға алды. Қазақ тілінде жердің, елді мекеннің табиғатқа ҥйлестіре қойылатын атаулардың дҽстҥрін 

бҧзып, оларды адам атына қойылатын византиялық дҽстҥрді зорлықпен ендіре бастады. Ҿйткені қазақ 

дҽстҥрінде макротопонимдерге адам аты қойылмайтын, ілуде бір микротопонимдерге ғана кісі атына 

қойылатын ҧлттық дҽстҥр отаршылдық топонимдермен алмастыра басталды. Осы жат дҽстҥр бҥгінгі Тҽуелсіз 

Қазақстанның ономастикадағы ҥйреншікті дҽстҥріне айналып кетуіне еліміз ҥйреніп кеткендей. Мысалы, ірі 

аудандық, қалалық макротопонимдерге ҧлттық дҽстҥрді бҧзып, аудан орталығы мен облыстық қалалардың 

ҿзіне де адам атын қойып жатырмыз. Мысалы, Жамбыл облысы, Байғанин ауданы, Тҿле би ауданы, Байзақ 

датқа ауданы деп бастырмалап жатырмыз. Бҧл – топонимдік ҧлттық дҽстҥрді белден басу емес пе? Мҧндай 

қателік антропонимдік атауларда да ҥдеп барады. Арабтар алғаш рет дҽстҥрлі қазақша кісі аттарын кітап атын 

қою арқылы кісі аттарын арабтандырған болса, бҥгінде балаға, қыздарға ат қойғанда орысша, европаша, тіпті 

ҥндіше қойып, ҧлттық антропонимдерді былықтырып жатуы – ономастикадағы сауатсыздық дер едік. Мен бір 

оқыс мысал келтірейін, ойланып кҿріңдерші. Ҿмірде, ҽрине, Қазақстанда жасайтын европалықтардың біреуі де 

қазақ атын қоймауының сыры неде? Немесе Европа, Ресейді былай қояйық, қазақтың ҽндерін бір европалықтың 

айтқанын естісем қҧлағым керең болсын. Керсінше, біздер олардың ҽндері мен арияларын ҿздерінен асырып 

айтып жатамыз. Мҧның сыры неде деп білесіздер? 

Аты-жҿнімізді де даяр тҧрған ҧлттық стандарттық қалыпқа тҥсіре алмай келеміз. Қазақтың 90%-ынан 

астамы ҽлі де «ов, ова, ин, инадан» шыға алмай шырмалып келеміз. Яғни санадағы сең бҧзылмай жатыр. 

Ҿйткені ҧлттық санамыз оянбай, жайбасарлық қалпымыз бҧзылмай, ҽлі де ҧйқылы-ояу жҥріп жатырмыз. Бҧлай 

болудың себебі қазақ елінің екі рет маргиналдық санаға ҧшырауымен (араб, орыс билігі тҧсында) қатар, 

миссионерлік саясаттың тҧзағына тҥсіп мҽңгҥрттенуімізде жатыр. Мҧның бастамасы қазақ отбасының, ҽсіресе, 

ауылдық тҽрбиелік дҽстҥрдің (ядросы – ҿзегі) ҥзілуінде жатты. Отаршылдық саясат осы дҽстҥрдің ҥзілуіне кҥш 

салды. Яғни, дарынды ойшыл ғалым Қҧлмат Ҿмірҽлиевтің: «Алдыңғы ҧрпақ жасаған рухани мҽдениетті оған 

жалғасып келген екінші ҧрпақтың берік иеленіп, мҧраланып отыруы – табиғи заңдылық. Ал бҧл мҧралардың 

зерттелуі, насихатталуы, ҿз жағдайына жетілдіре, дамыта отырып пайдалануы – екінші ҧрпақтың келер ҧрпақ 
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алдындағы міндетті борышын ҿтеуі. Бҧл болмаған жерде-ақ, ол ҧрпақ алдыңғылар жасаған мҽдениетті ҿзінен 

кейінгі келесі ҧрпаққа асырып салушы тҥріндегі дҽнекерлік қызметін тоқтатады. Дҽл осы жерде халықтың 

мҽдениеті дҽстҥрлерінің ҥзілуі – ҧлттық мҽдениеттің кедейленуіне бастап ҽкеледі», – деген сыншыл, шыншыл 

ойының басымыздан ҿткеніне ҿкінудеміз. Мҧны елді мекен жер атаулары туралы дҽстҥрдің жалғаспай қалған, 

жат саясаттың қақпанына тҥскен қалпымыздан анық кҿріп, сезініп отырмыз. Мҧндай келеңсіз жағдайға 

ҧшырауымыздың басты себебі жазу таңбамыздың ҥш рет (1924, 1930, 1940 ж.) ҿзгеріп, халықтық тарихи 

жадымыздың мҥлде шайылып кетуінде жатыр. Бҧған қоса бір халықтың ҥш тҥрлі (араб, латын, орыс) жазу 

таңбасына таңылып, бірін бірі оқи алмауы, тілі жағынан шала қазақ, ада қазақ, таза қазақ болып ҥшке бҿлінуі, 

діні жағынан да ыдырап бҿлінуі – біртҧтас ҧлттық ділімізді де бҥлдіру ҥстінде. Руханият ҽлеміндегі мҧндай 

келеңсіз қҧбылыстар ономастика саласындағы ҧлттық дҽстҥріміздің ҥзілуіне, басқа жат арнаға тҥсуіне алып 

келді. Ресей византия арқылы православие дінін қабылдауы себепті, ономастикада да елді мекен жер атауларын 

адам атына қою дҽстҥрін ҧстанды. Антропонимде де орыстың ҧлттық атаулары жҧтылып, грек аталымдарына 

бас қойды. Мҧндай қҧбылыс мҧсылман дінін қабылдаған қазақ қауымында да осылай басталғаны шындық еді. 

Бҥгінгі ономастикадағы басты мҽселе елді мекен жер атаулары мен антропонимдік кісі атауларын ҧлттық 

дҽстҥр арнасына тҥсіріп, ҿткен кеткен қателіктерден арылу мҽселесі кҥн тҽртібіне қойылып отыр.  

1. Ҧлттық дҽстҥр талабы бойынша, бҥгінде республика территориясында қарқын алып, бой бермей бара 

жатқан макротапонимдердің кісі атына қойылуына тежеу салу, тіпті, мҥлде тоқтатуды қолға алмақ керек. 

Ҿйткені ҿткен замандарда тҥрік халықтары, ҽсіресе қазақтар макротопонимдерге адам атын қоюға барған емес. 

Бҥгінде қала, аудан сияқты макротопонимдерге кісі атын қою мысалы Жамбыл, Қ.Сҽтбаев, Абай т.б. тҥрінде 

ҿрістеп барады.  

2. Шатасып, бҧзылып бара жатқан ҧлттық антропонимдерді де ҧлттық дҽстҥр арнасына тҥсіріп, 

қалыптастыруды жедел қолға алып, бҧл жайлы ЗАГС-терге нҧсқау хат жіберу арқылы бетін қайтару талабы 

туындап отыр. Мысалы, Д.Қонаев ескертуі (Максим, Горький) Европалық антропонимдерге ҧмтылу – 

космополиттенуге ҧрындырады. 

3. Кҿше, ауыл аттарын қойғанда аты мен фамилиясын қосақтау. Мысалы, Мҧхтар Ҽуезов кҿшесі – 

дҧрысы Мҧхтар кҿшесі, Бауыржан Момышҧлы ауылы – дҧрысы Бауыржан ауылы. 

4. Салалана бастаған ғылыми аталымдарды жҿндеу. Мысалы, Ҽуезовтану – дҧрысы Мҧхтартану. Осы 

ҥрдіс жҥзеге асып келеді. Мысалы, Сҽкентану, Сҽбиттану, Бауыржантану т.б. 

5. Аты жҿнімізді бҧрын орныққан ҧлттық стандартқа тҥсіру. «ҧлы, қызы, келіні» деген бірыңғай 
қалыпты орнықтыру. 

6. Ата заңымыз бойынша біз унитарлы мемлекет болып саналамыз. Олай болса аты-жҿніміздің ҧлттық 

дҽстҥр салтында болуы – заңдылық. Прибалтика, Армян, Грузиндер осылай ҿмір сҥріп келеді ғой. 

7. Қазіргі кҥнде еліміздің кҿптеген коммунистік бағыттағы топонимдік атауларынан тазаруды қолға 
алып, Тҽшенов тҽрізді бірлі-жарымды патриоттарын ғана қалдыру керек. 

8. Біздің ҧлттық дҽстҥрден қол ҥзіп, мҧндай қасіретті жағдайға ҧшыраудың басты ҽрі шешуші себебі, екі 
рет болып ҿткен ҧлттық апатқа (1723, 1932 ж.) ҧшырауымызда жатыр. Бҧл ішкі емес, сыртқы себепте болуы – 

жер мҽселесіне тікелей байланысты жатуын С.Торайғыров: 

Тҥбінде қҧруыңа елден ерек, 

Мен айтайын болады жерің себеп, –  

деп кҿрсеткен кҿріпкелдігі шындықты кҿрсеткен еді. Бірінші апат – екі империяның қалмақтармен 

уақытша одақтаса отырып, саналы тҥрдегі геноцидтік саясатты ашық тҥрде жҥргізуінен туындауы (1723 ж.). 

Қазақтар халқының ҥштен екі бҿлігінен айрылып, барлық жағынан жҥдеп, жер таянып қалуы. 1916 жылы 

қазақтар Ресейге қараған 47 тҥрік халықтарының бҽрін қосып есептегенде, солардың 57% -ын қҧрауы. Екінші 

апат – 1932 жылы қолдан ҧйымдастырылған ашаршылықта саналы тҥрдегі геноциттік саясат болатын-ды. 1916 

жылы қазақтар қытай мен монғол жеріндегі қазақтарды есепке қоспағанның ҿзінде 6.100.000 адамға жетті. 1941 

жылғы герман-совет соғысына қазақтар 1.900.000  адам санымен қатысты. Соңғы 25 жыл ішінде 4.100.000 

қазақ, яғни бейбіт кҥннің ҿзінде халқының ҥштен екісінен айрылды. Мҧның себебі Кеңестік биліктің қазақтарға 

сескене, қауіптене қарауынан туындап жатты. 

С.Торайғыров ерекше ескерткен: 

Елдігіне, жеріне һҽм дініне 

Қҧрылды талай тҧзақ, талай қақпан, – деген қауіп қатері сейіле қойған жоқ. 

 

 

БІР ӚЗІ БІР САЛА, БІР САЛАДА ТАҒЫ ӚЗІ ДАРА 
 

Ергӛбек Қҧлбек Сәрсенҧлы 

Қ.Яссауи атындағы қазақ-тҥрік халықаралық университеті 

Президентінің кеңесшісі, филология ғылымының докторы, 

профессор, Тҥркістан қ., Қазақстан 

 

Ҽдебиеттанушы, фольклорист Абат Пангереев туралы сырды онымен арадағы болған диалогтан бастасам 

деймін. 

– Абатжан ҿзіміз бірге барып тағзым еткен Абат байтақтың Алтын ордаға қатысы бар ма? 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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– Е, неге болмасын, ағатай-ау? Ол былай ғой. 

Ол Ақтҿбе ҿңірінде бҥгінге сақталып жеткен кҿне жҽдігерлік жайлы ойларын Жер-су табиғатына, 

тарихына қатыстыра сабақтап бастап, су жорғадай тайпалып жҿнеледі... Қаншама рет телефонмен қазақ елінің 

батыс ҿңіріне қатысты осындай сҧраулар беріп, айызым қана ҽңгімесін тыңдаймын. 

...Соңымыздан ерген дарынды азаматты кім деп атарымды білмей дағдарып  отырғаным. Ҽдебиетші ме? 

Тарихшы ма? Тілші ме?  Географ па? Ҽлде ҿлкетанушы ма? Мен ғана емес, Абат Пангереевтің еңбектерін 

оқыған ҽрбір азамат ҽдепкіде осылай ойларына шҥбҽсізбін. Ҿйткені оның қарастырары ҽдеби топонимика, 

ҽйтпесе топонимикалық фольклор. Ҽдебиетті талдаған адам ҽдебиетші, ҽрине! Сҥйсініп оқисың. Шығарманың 

бҧрын ҽдебиетшілер назар аудармаған қыры. Сҿйтіп отырғанда бҥкіл қазақ жерінің тарихи тағдыры алдыңнан 

шыға келеді. Ҿзіміз бір кезде сҥйсініп оқитын Лев Николаевич Гумилевше сілтейді сабазың. Гумилевті тектен-

тек еске алып отырған жоқпын. Туған жер атауларына назар аудара отырып Алтын Ордаға барады. Одан да 

ҽрмҽн жаяу-жалпы жҥріп жер-судың тарихи атаулары ізімен ілгері кетіп барады.  Бҧрын тарихшылар назар 

аудармаған мҽселе. Археологтар еңбегінде кездесетін деректі дҽйек ретінде тастап-тастап  жіберетінін 

қайтерсің?! Онымен де шектелмей қазақтың сол дҽуірлердегі киген киімі, тҧтынған бҧйымы жайында ой толғап 

кетеді. Қолына кҥрек, шетка алып кҿр, қорық қазған археологтай. Этнограф па ҽлде? Ҽлде хазар ізіне тҥсетін 

музейтанушы Артамонов па бҧл? Кҥмҽнданып кҿңіліме кҥдік ҧялаған сайын ҽрі қарай сҧрақ туындай береді. 

Ономас па? Топонимист пе?  Ҿзіме-ҿзім сҧрақты қоя-қоя  жауап таба алмай шатасып кетуге жақындағанда 

ҿзімді-ҿзім алдадым, ҿзімді-ҿзім бір сҿзбен жҧбаттым. Абат Пангереев соның бҽрі! Асып айтып асылық жасап 

отырған жоқпыз ба? Жоқ. Олай болатыны Абат Пангереев кҿрнекті фольклорист. Фольклористика – синкретті 

ғылым. Онда қандай ғылымның қоспасы жоқ дейсіз?! Қандай жанр ҥлгісі қатыспайды десейші оған?! 

Фольклористика ғылымының арғы-бергі тарихын зер сала қарайтын ол осы ғылымның бҥгінгі биігінде ойлап, 

соны методологиямен білекті сыбанып еңбек етіп келеді. Сонымен қатар фольклористика ғылымынан 

оңашалана былай шығып топонимика ғылымының ауылына ат басын бҧрады. Тарихы ҽл-ҽзір егжей-тегжейлі 

тектелмеген топонимиканың генезисіне барып бірсыпыра байыптап алып ҿзі осы салада оңаша отау тігеді. 

Тақырып пен идеяны ҽңгімеге арқау еткен аға буын қазақ фольклористикасының бастаушылары, тігінен 

жҽне кҿлбей зерттеу ҥлгілерін ҽкелген,  сҿйтіп типологиялық зерттеулер жасаған  С.Қасқабасов, Е.Тҧрсынов, 

Ш.Ыбыраев бертінгі мектеп. Аталған азаматтардың екпіні басылмай тҧрып ғылымға кешенді зерттеу ҥлгісімен  

келген бір жасаң буынға  қызықпай қарау тіпті мҥмкін емес-ті. Соның жуан ортасында Абат Пангерев келеді. 

Абат кҥні бҥгінге дейін  «Жер-су атауларының поэтикасы» (1996), «Ҽдебиет жҽне топонимика»  (2003), 

«Ҽдебиеттануға  кіріспе» (2018), «Қазақ фольклорының мифтік-топонимдік негіздері» (2018),  «Шекті Мҿңке 

бидің ғибраттары» (1998), «Бернияз Кҥлеев поэтикасы» (2009), «Топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері»  

(2014) «Жер-су атаулары жҽне ҧлттық руханият» (2018) «Қазақтың топонимдік фольклоры» (2018) секілді 

ҧзын-ырғасы жҥз баспа табақ кҿлеміндегі ғылыми-зерттеу, оқу-ҽдістемелік еңбектер берді. Бір сыбаға кҿңіл  

тоғайтады. Бҽрекелді!  Ол аз болса,  ғылыми мақалалары ҚР БҒМ  БҒСБК бекіткен басылымдарда, сондай-ақ  

Польша, Чехия, Румыния, Бразилия, Қытай, Ресей басылымдарында, халықаралық РИНЦ ақпараттық базасында  

жҽне халықаралық Scopus, Thomson Reuters ақпараттық базасындағы басылымдарда  жарық кҿріп келеді екен. 

Ғанибет! Бҧл еңбектерінде табанды ғалым фольклор мен топонимиканың аралығында, тарих пен 

топонимиканың тоғысында толайым жаңалықты ойлар толғап, гипотезалар айтумен келеді. Қалай сҥйсінбессің? 

Бҧрын тіл ғылымында аз-аздап ҽңгіме арқауына айналған топонимиканы ҽдебиетке айналдырған, ҽдебиетте 

байырқаландырған  Абат Пангереев жер-су атауларына байланысты ізденісін  прототҥрік дҥниетанымына дейін 

ойша сапар шегіп, ойын Орхон-Енисей тас жазуларындағы затты айғақтармен мықтап бекітеді. Тіпті «Орхон-

Енисей руна жазулары» табиғатын алғаш ашып, оқыған  Томсен, Малов ізімен жҥріп те жер-су ҧғымының 

ҧлылығына ден қояды. «В.Томсен «Ер-Суб – это конгломерат» «духов земли и воды» деп діни танымдық 

тҧрғыда қараса, С.Малов «Ер-Суб – абстрактные понятия о родине, местожительства», – деп анықтама береді.   

Кҿрсетілген бҧл пікірлердің қай-қайсысы да дҧрыс деп білеміз, ҿйткені тҥрік халықтарының жер-суға 

табынатыны да, исламға дейін жер-судың шамандық культ ретінде есептелетіндігін де жоққа шығаруға 

болмайды» – дейді ол. Сҿйтіп Жер-су атауларының танымдық сипатын ашады. Расында да адам баласы ҧлтына, 

нҽсіліне қарамай жарық жалғанға келген  бойда айнала дҥние, бҥкіл ғаламға қатынасын Жер-сумен қарым-

қатынаста, соны тану арқылы бастамай ма?! Солай! Солай болатындықтан Абат ғалым топонимиканы 

фольклормен туыстыра талдап «топонимдік фольклор жанры» ҧғымына келеді. Тҥйгені:  «Топонимдік 

фольклор бҧрын ҿз алдына жеке зерттеу объектісі болған жоқ». Дҧрыс айтады. Ҿйткені бҧрын тап солай 

аталған жанр ҥлгісі айқындалмаған. Оны айқындаған біздің пайымды зерттеушіміз Пангереев. Ал, бҥгін 

топонимдік фольклор жеке жанр райында отау тікті, сала-салаға жіктеле зерттелді деп айта аламыз. Сҥйенеріміз 

не сонда? Сҥйенеріміз – кҿрнекті ғалым Абат Пангереевтің осы салада ҧзақ жылдар жасаған еңбегі. Осыдан 

кейін Абат Пангереевті ҽдебиеттану ғылымындағы жаңа саланы қалыптастырушы, негіздеуші десек жҿн емес 

пе? Солай! Абаттың бҧл саладағы еңбегі  ауыз толтырып айтарлықтай сҥбелі еңбек! Ол бҥгін қазақ ҽдебиеттану 

ғылымының жетістігінен саналатын бҧл биігіне қалай жетті? 

Ҽрине, алдымен ҧғымды анықтап, жанр табиғатын қалыптап алу керек. Ғалым солай етті. Ол:  арғы-бергі 

жол-жҿнекей айтылған осы бағыттағы ой-пікірлерді «Жер-су атаулары және ҧлттық фольклор» аталатын 

ҥлкен ҧғымға жинақтады. Бҧл топонимиканы даралау ҥшін жасалған жинақтау. Одан ҽрі қарай жинақтауды бас-

басына жҥлгелеп даралай жҿнеледі.  «Жер-су атауларының ҧлттық фольклормен  байланысы» қаралады, 

Топонимдік фольклор жанрлық табиғаты айқындалады. Оның жеке жанр ретінде қалыптасуы мен дамуы 

қарастырылады. Қоғамдағы орны, орындалу қызметі, мифтік мотивтері, тарихи негіздері тҽптіштеледі. Міне, 
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енді тырп етіп кҿріңіз. Абат Пангереев ҽдеби топонимиканы фольклормен қоңсы қондырып, айырым 

ерекшеліктерін анықтап, жанрлық мҥсінін қалыптап «топонимикалық фольклор» атап,  осылай дербес алып 

шығады. Алдына қойғаны ҥлкен міндет. Ҥлкен міндет ҥлкен ҿреде ҿз шешімін тапты. Жаңа жанр  қалыптасты. 

Ғалым жеңісі! Алайда, мҽселе мҧнымен бітпесі тағы белгілі. Ҿзі теориялық тҧрғыдан қалыптаған жанрдың енді 

келіп табиғатын  (поэтикасын) ашу керек емес пе? Ғалым да бір жиһанкез. Ҽдеби топонимист ғалым ойша Жер-

суға байланысты аңыздарды аралап, Жер-суға байланысты аңыздардың тарихи тҿркінін іздеп сабылды. Жер-

суға  байланысты  ҽпсаналарға ҥңілді. Жер-суға  байланысты   хикаяттар, ҽңгімелерді тапты. Сюжеттік 

қҧрылымына қарай осындай атауды берген тағы да Абат батыр. Ҽрине, жанр шартты. Шартты да болса ҽр 

тарапты, ҽр алуан табиғатты белгілі бір жанрға жинақтай талдау керек еді. Абат та сҿйтті. Жер-суға 

байланысты бабалар тудырған ҽңгіме, тіпті хикаяттарды жҥйелей талдады. Бір халықтың дҥниетанымы 

тҧрғысынан ғана қарап қоя салмады. Олай ету тараңыту болып шыға келер еді. Олай ету абыройлы іс бастаған 

азаматтың ҽп сҽтте абыройсыздыққа ҧшырауына айналып шыға келер еді. Ҿз басымыз Алтайды (Таулы Алтай) 

аралағанда Жер-су атауларының «қазақша» екенін кҿріп таң-тамаша қалған жайымыз бар. Демек, ол Алтайдың 

арғы бетіндегі Жер-су атаулары ҽрі салғанда прототҥрктік, бері салғанда бір тамырдан тараған алтай ҧлтының  

атаулары ғой. Мҧндай сҽт Абаттай азамат зерттеуші басында болмады дейсіз бе? Болады. Олай болса қазақ 

топонимі атап отырған топонимдік фольклордың ішкі жанрларын «Ҽлем халықтарының жер-суға байланысты 

ҽпсаналары...» – дегендей жалпы тҥркологиялық аспектіде қарастыруға міндеттісіз. Абат Пангереев солай етті. 

Оның қаламынан туған бҧл саладағы еңбектері бір қазақтың ғана емес, тҧтас тҥріктің тҥркологиялық табысы! 

Топонимика – ғылымның ҽр саласына кіріге кететін, қай салаға барып кіріксе сол салада ҿз алдына 

оқшырайып оқшау отау тігіп тіршілік етіп кете баратын ҥлкен мҥмкіндікке ие.  Топонимиканы атауына қарай 

іздей бастасаң лингвистикаға, аталуына қарай жҥйелесең тарих ауылына, орналасу жағдайына ой жҥгіртсең 

географияға тартып жҥре береді. Ал, Абат ҽдебиетші топонимист. Олай болса ҿзі тарихын қазып анықтап алған 

Жер-су топонимін ҽдеби аспектіде қарауға тиісті. Бірсыпыра еңбектерінде ғалым  Жер-су атауларының қазақ 

эпосы, тарихи жыр жҽне тарихи ҿлеңдерде,  қаһармандық эпостарда, шығыстық сюжетке қҧрылған ғашықтық 

дастандарда, романдық эпостарда, тарихи жырларда қалай, қандай жағдайда кездесетінін анықтайды. Соншама 

жанрлық ҥлгіден  соншама топонимді іздеп табу ол да оңай емес. Алайда бірыңғай терімшілік ҽдебиет пҽнінің 

объектісі емес. Табиғатын ҥңілмей бірыңғай  терімшілік жасау ҽдебиетші ісі емес. Ҽдебиет объектісі сол 

топонимдердің шығарма ажарын ашуға септесетін поэтикалық кҥш-қуатын анықтауда. «Жер-су атауларының 

эпос қаһарманының тарихи тҧлғасын анықтаудағы қызметі», «Тарихи  ҿлеңдердегі жер-су атауларының 

шындыққа қатысы», «Жер-су атауларының халық прозасы жанрларында қолданысы» ... міне, ҽдеби топонимист  

Абат ойының байтақтанар жері. Міндет тҥрлі ғылым салаларының    топонимикамен байланыс-бірлігін ашу 

болып табылады – дейді ғалым. Соны ашады. Қалай ашады? «Топонимдік атаулар фольклор сюжеттерінің 

қҧрамында танымдық, мағлҧматтық,  образдық сипатқа барынша ие, себебі олар ежелден қалыптасқан халық 

танымының, қоршаған ортаға берген бағасының, ой зердесінің, поэтикалық тілінің кҿрінісі». Міне, осылай 

ашады! Не ҥшін ашады?  «...фольклор мен топонимика, ҧлттық рухани дҥниемізді таныту жолында елеулі 

қызмет етіп, халқымыздың ҿркениет кҿшіндегі беделін  бҥкіл ҽлем алдында таныта алады». «Сонымен бірге 

топонимдік фольклор утилитарлық та қызмет атқарады. Оның танымдық мҽнімен бірге эстетикалық, 

мағлҧматтық, қоғамдық қызметтері ҿмірлік қажеттіліктер болып табылады. Сайын далада бағыттан таймай 

жҥріп-тҧру ҥшін де жер-су атауларының ролі қандай екендігі белгілі. Осыдан топонимдік фольклордың 

қолданбалылық сипаты да кҿрінеді». «...Фольклор мен топонимиканың етене байланысы қазақ халқының 

мҽдениеті, кҿшпенділік ҿмір салты, поэтикалық зердесі, эстетикалық арман-мҧраты, жалпы барлық ҧлттық 

ерекшелігінен туындайтын қҧбылыс». 

Топонимист ғалымның  сҧраққа қарай бірсыпыра ой жосығы міне, осындай! Сол ҥшін де ашады. ...Алған 

білімі, жасаған ғылымын жоғары бағалап, кісілік болмысына  сҥйсінумен келе жатқан Абат Пангереев ҧдайы 

іздеп отырар рухани жан туыс інімнің бірі. Батыс ҿңіріне арнайы келіп Абат байтақ, Қобыланды батыр, 

Ҽбілхайыр хан ізімен жҥріп қаншама сырға кенелдім. Жылда бір тамыры бір туыс тҥрік жҧртына ғылыми сапар 

шегерде Абат інімнің ҽдеби ҿлкетану, топонимика саласында жасаған, жазған еңбектерін қолтығыма қыса 

шығамын. Бір қазақ топонимімен шектелмей, қандай тақырыпты да тҥрік халықтарына ортақ сипатта ой ҿрбітіп 

тҥркологиялық аспектіде жҥргізген зерттеулерін оқып жан рахатына бҿленемін. Тҥріктік ортақ тамырларға 

ойша саяхат жасаймын. Оның кең тынысты зерттеу еңбектерінен шабыт алып ҿзімнің де жҥрген-тҧрған 

бауырлас елдерде тапқанынан жоғалтқаны кҿп – қазақтың, біріккенінен гҿрі ажырап ауа жайылып тіршілік етіп 

теперіш кҿріп келе жатқан тҥрік ҧлт, ҧлыстарының сан ғасырлық тарих соқпа-соқпасында жоғалтқанын  жан 

ауырта іздеймін. 

– Биыл жаз Сарайшық, Бату Сарай, Қажы Тархан асып Алтын Орда Ҿркениетінен  із кессек... Қалай 

қарайсың, Абатжан? 

Телефонда оны ғылыми сапарға шақырамын. 

– Екі жыл бҧрын Ақтҿбе ҿңірін араладық. Былтыр Орынбор облысын шарладық. Енді, кезек Алтын 

Ордаға келген-ақ шығар... Мен дайын. 

...Ізімізден ілескен іні еңбегіне сҥйсінген басым оны алдағы жылы Алтын Орда  ҿркениеті ізімен жҥріп 

ҿтер ғылыми экспедицияға шақырып отырмын.  Бҽлкім Сарайшық, Бату Сарай, Қажы Тархан.. Алтын Орда 

астаналары, бас қалалары!  «Жҥз он қаласы болған» (Б.Кенжебайҧлы), «Мыңдаған шаһарлары болған» 

(Массон), «дҥниедегі ең ҿркениетті ел» (Ибн Батута) – Алтын Орда ҿркениетінің ізін табармыз. Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ҧлы даланың жеті қыры» аталатын рухани кемел еңбектері бізді ғана 
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емес, баршамызды ҿлгенімізді тірілту, жоғалтқанымызды табуға міндеттеп отыр емес пе?!  Соның баршасы да 

кҿрнекті ғалым, қанаттас іні Абат Пангереевтің ҽдебиетте орнықтырған Жер-су топонимі арқылы ғана жҥзеге 

аспақ. Ҿйткені, ол бір ҿзі бір сала, бір салада тағы  ҿзі дара! 

 

 

ТОПОНИМДІК ФОЛЬКЛОР ЖАНРЫНЫҢ ЗЕРТТЕУШІСІ 

 
Мҧсаев Алпысбай 

Филология ғылымдарының докторы, профессор. 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 

Елімізде қоғамдық саяси жаңғыру ҿз кезегінде рухани қайта тҥлеу негізінде жалғасын тапқан сҽтте, 

тҽуелсіз еліміздегі азаматтардың тарихи санасын қалыптастыра отырып, Ҧлы дала тарихының қазыналарын 

толықтыру жҽне егемен еліміздің жаһандық тарихтағы ҿзіндік орнын айқындау мемлекеттік саясаттың басым 

бағытының негізгі кҿрсеткішіне айналды. Осы тҧрғыда Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың «Ҧлы 

Даланың жеті қыры» атты мақаласының жарық кҿруі аталмыш бағыттағы жҧмыстарды бір жҥйеге келтіруі тиіс.  

Біздің дҥние танымымызға, халқымыздың ҿткені мен бҥгінінің жҽне болашағының іргелі негіздеріне 

тікелей қатысты, жан-жақты ой елегінен ҿткізіп терең зерделеуді талап ететін бҧл мҽселелерді бастау ҥшін, 

ежелгі дҽуірден қазіргі заманға дейінгі кезеңді қамтитын, ҿткенімізді қайта жаңғырту ҥшін бірнеше бағыттағы 

ірі жобаларды қолға алуды тапсырды. Біз ҥшін осы жобалардың ішінде ҿз саламызға тікелей қатысты «Дала 

фольклоры мен музыкасының мың жылы» бағдарламасының маңызы ерекше. Топономика ғылымы, ҽсіресе тіл, 

ҽдебиет, тарих, география ғылымдарының ҧштасуы арқылы ҿз нҽтижесін бере алады. Атауларда тарихи 

лингвистикалық, этимологиялық, географиялық, лексика-семантикалық, этнографиялық тҧрғыдан жан-жақты 

зерттеудің маңызы зор. Табиғи орта ҿзгерістерін анықтауда топономикалық зерттеулердің маңызы арта бермек. 

Тҿл атауларымыз арқылы мағыналық жҥктемесі кҿрініс тапқан топономикалық деректерді ҽлі де зерттеп, 

ғылыми тҥрде айғақтаудың мҽні ерекше. Ал фольклор мен топономиканың тығыз байланысы кҥні бҥгінге дейін 

арнайы зерттеу объектісі болған жоқ. Жекелеген ғалымдардың зертеу мақалалары болғаны рас. Алайда бҧлар 

санаулы ғана. Осы орайда профессор А.Пангереевтің бҧл проблемаға батыл кірісіп топонимдік фольклорды ҿз 

алдына жеке зерттеу объектісі етіп алды. Ҽсіресе, олардың жер-су атауларына  қатысты тҥрлерін дербес алып, 

зерттеу объектісінің негізгі ҿзегіне айналдырды. Зерттеуші топонимдік фольклорды ҧлттық фольклордың бір 

саласы ретінде қарастырып, оның ішкі жанрлық тҥрлерін айқындайды. Сонымен қатар топонимдік 

фольклордың басқа да фольклор жанрларында кҿрініс беретін ерекшеліктеріне тоқталады. Мҧның бҽрі 

мемлекет басшысының «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақаласының бағытымен ҥндестігі деп те тҥсінуге 

болады. Зерттеу барысында алдымен фольклорға да, топономикаға да ортақ келетін мифтік ҧғымдарды, оның 

жер-су атаулары  туралы халықтың шығармашылық тҥрлерінің туындауына қатысы қандай екендігін анықтауға 

тырысқан. Жер-су атаулары  туралы фольклор ҥлгілерінің туындауына қиялдаудың қатысы қандай дҽрежеде 

екендігіне тоқталып, оның ҿзекті буындарын ашып кҿрсете алған. Халықтың жер-суға, ҿскен ортасына деген 

перзенттік сезімі, топономикалық атауларды танып білуге деген ыстық ықыласы шығармашылықтың бҧндай 

тҥрлерін кҿптеп тудыруға ҽсер ететіні рас. Мҧның ҿзі жер-су туралы фольклорлық сюжеттерді халықтың ҿзі 

таныған объектілеріне қатысты толассыз туындай беруі сҿзсіз. Зерттеуші топонимдік фольклордың унитарлық 

қызметіне де тоқталады. Аспан шырақтарын тану кҿшпелілер ҥшін рухани қҧндылық қана емес, сонымен бірге 

тҧрмыс-тіршіліктік, ҿмірлік қажеттіліктер екені белгілі. Шетсіз-шексіз далада бағыттан таймай, адаспай жҥріп-

тҧру ҥшін топономикалық атаулардың қажеттілігі ҿзінен-ҿзі тҥсінікті нҽрсе. Осыдан келіп оның қолданбалық 

рҿлі анық кҿрінеді. 

Топонимдік фольклордың танымдық мҽні мен қоғамдық маңызы да келелі мҽселелердің бірі. Себебі 

топонимдік фольклордың сюжеттерінің бҽрі қиялдан тҧрмайтыны белгілі. Уақыт ҿте келе адамның болмысты 

тануы, табиғатты игеруі, одан бертін келе қоғамдық қатынастардың дамуы сияқты негіздер ҽлеумет ҿмірінің 

шындықты тҧстарын бейнелеп кҿрсететін жер-су атауларының тарихының дамуына да ҽсер етті. Топонимдік 

фольклордың табиғатының осындай ерекшеліктері, оның қиялға қатысы, тарихи шындықты бейнелеудегі 

деректілік сипаты, танымдық, эстетикалық қызметі сайып келгенде топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлерін 

саралауға, олардың функциясын айқындауға негіз болады. Соған орай профессор А.Пангереев топонимдік 

фольклордың жанрлық тҥрлерін «топонимдік аңыз, топонимдік ҽпсана, топонимдік хикаят, топонимдік ҽңгіме» 

деп тҿрт тҥрге бҿліп зерттеген. Бҧлай жіктеу олардың ҿзіндік белгілері мен атқаратын қызметтеріне 

байланысты жҥзеге асырылады. Жер-суға байланысты айтылатын аңыздарды дербестей келе олардың аңыз 

сюжетіне арқау болу ерекшеліктеріне тоқталған. Тарихи аңыздардың топонимдік сипатта болып келетінін, ал 

топонимдік аңыздардың тарихи негізде келетінін ҿзгешеліктері бар екендігін анықтаған. Сондай-ақ топонимдік 

аңыздар іштей бірнеше тҥрлерге бҿлінетіндігін жҽне олардың туындаына себеп болатын факторлардың ҽр тҥрлі 

болып келетіндігін анықтаған. Аңыздың осындай ерекшеліктері болса, ал ҽпсананың қҧрылым сҽл ҿзгерек. 

Автор топонимдік ҽпсана деп атағанда оның жер-суға байланысты тҥрлерін бҿлектей алып, топонимдік 

фольклордың ішкі жанрлық тҥрі ретінде қарастырған. Ҿйткені ҽпсана да аңыз секілді жанрлық тҥрлерге бҿліне 

алатын ерекшеліктерге ие. Топонимдік сипаты жағынан бҧлардың айырмашылықтары ҥлкен. Ол айырмашылық 

алдымен уақыт пен кеңістікке байланысты кҿрінеді. Аңызда бейнеленетін оқиғалар ҿткенді баяндаса, ҽпсанада 
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уақытқа шек қойылмайды. Ҽпсана аңыздағыдай жартылай шындықты ҽңгімелеп, танымдық функция 

атқармайды, баяғыда болған бір кереметке толы уақиғаны баяндап, ғибрат беруді кҿздейді. Осы мҽселелерді 

тҥйіндей келе зерттеуші жер-суға байланысты тарихи-мекендік жҽне утопиялық сипатта келетін ҽпсаналарды 

топонимдік ҽпсаналарға жатқызса, ал сюжетті діни мағынада келетін, белгілі бір жер-судың, ҿлкенің атының 

пайда болу себептерін баяндайтын шығармаларды топонимдік хикаят тҥрінде қарастырған. 

Жалпы ҿмірде аңыз бен ҽпсана ҿңір адамдарына тҥсінікті болып келсе, топонимдік хикаят барша жҧртқа 

мҽлім деуге болады. Себебі оның кейіпкерлері пайғамбарлар, ҽулиелер, киелі адамдар болып келеді. Олар 

ислам дінінің орнауына орай ел ішінде белгілі, кең тараған сюжеттер екені рас. Зерттеушінің бҿлек алып 

қарастыру себебі – екеуінің орындалу функциясы, мақсаттары екі бҿлек, бірі дінге қатысты, бірі қатыссыз 

болып келетіндігінде. Сонымен бірге ойдан шығарылмай ҿмірде болған оқиғаны баян ететін, ол оқиғаны 

ҽңгімелеп отырған мекенде, ҿңірде бар нақты жер-су атына байланысты айтылатын ҽңгімелерді топонимдік 

ҽңгіме санатына енгізген. Топонимдік фольклордың мҥмкіндігі аясында эпостық жанрлар, тарихи жырлар, 

тарихи ҿлеңдер кҿріністерін зерделеп, ҿзекті буындарын ашып кҿрсетуге кҥш салған. Нҽтижесінде 

фольклордың осы аталған жанрларында топонимдердің кҿрініс беруі тек танымдық, ақпараттық мҽнде емес, 

сонымен бірге оқиғаны ҿрбітуге, байланыстыруға, сюжеттік желі қҧрауға септігі бар екендігіне баса назар 

аударып, кейіпкерлердің қимыл ҽрекеттері осы топонимдік атаулардың жырда қолданыс табуы негізінде 

анықталып отырған. Ал ғашықтық жырларда қолданылатын топонимдік атаулар, батырлар жыры, тарихи 

жырлармен салыстырғанда ҿзгешелеу. Оның ҿзгешелік сипаты – жырда суреттелетін жер-су атаулары нақты 

аталса да, кей тҧста халықтық этимология бойынша аңыздық сарынға тҥсіп, ҽсем сюжеттерге айналып 

отырады. Бҧл жерде ескеретін бір нҽрсе – топонимдік жанрларының тарихилық пен эстетикалық 

категорияларды қоса атқара алатындығы. Сҿз болып отырған романдық эпосқа осы қасиет тҽн болса, тарихи 

жырлар мен тарихи ҿлеңдер деректілік мҽнге ие. Тарихи жырларда жер-су атаулары ҽсіресе мол қолданылады. 

Бҧнда топонимдер тарихи оқиғаның қайда ҿткендігін, оған кімдер қатысқандығын, кейіпкерлердің қайдан 

аттанып, қайда тоқтағандарын, жалпы оқиғаның, ҧрыс қимылдарының ҿту барысын куҽландырып тҧрады. 

Тарихи жырдағы топонимдердің қолданылуындағы тағы бір ерекшелік бҧндағы жер-су атаулары кҿбінес бас 

кейіпкермен байланыста алынып отырады. 

Топонимдердің халықтың сҿз қолданыстарындағы, фольклордың ҥлгілердегі атқаратын қызметі орасан 

зор мҽнге ие. Осы ерекшеліктерді басты бағдарға ҧстана отырып филология ғылымдарының докторы, 

профессор Абат Шамҧлы Пангереев фольклор мен топонимиканың байланысына негізделе жҥргізілген зерттеу 

жҧмысының нҽтижесінде топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлерінің классификациясын жасап, атқаратын 

қызметін айқындап шыққан. Алпыстың айбынды асуына абыржымай жеткен ғалым ініміздің жетістіктері 

мҧнымен шектелмек емес. Алатаудай асқарланған мҽуелі мҽжелерді алқынбай алып биік, биік тҧғырларды 

бағындыратынына сенім мол. Ҿмір жолындағы, ғылым жолындағы сапарың сҽтті болғай.  
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Аңдатпа. Баяндама «Қазақ фольклорын тілдік-жанрлық зерттеу» тақырыбындағы гранттық ғылыми жоба аясында 

жазылған. 

Қазақ лингвофольклортануы пҽнаралық ғылыми сала ретінде қалыптасып келеді. Соның бір бағыты – қазақ 

фольклорлық жанрларының тілдік сипаттарын зерттеу. Ауыз ҽдебиетін жанрларға жіктеуде фольклордың ҿзіндік 

ерекшеліктері ескеріле отырып, негізінен, ҽдебиеттанулық межелеуіштер тірек етіледі. Жанрлардың тілдік ерекшеліктері, 

атап айтқанда, лексикасы, грамматикасы, стилистикасы, мҽтінтҥзімі бҧл мҽселеде назардан тыс қалып отыр. Профессор 

А.Ш.Пангереев зерттеулерінде ҽдебиеттанулық негіз бағдар болғанмен, тілтанулық айғақтар нысан етіледі. Ғалым 

топонимдік фольклорды зерттегенде лингвофольклортанулық талдауларды алға тарта отырып, фольклортанулық ҿріске 

шығады. Топонимдік материалды мол қамтып пҽнаралық тҥйіндер жасайды. 

Тірек сӛздер: лингвофольклортану, жанр, ішкі жанр, топоним, этимология, халықтық этимология. 

Аннотация. Доклад подготовлен в рамках грантового научного проекта «Языково-жанровое исследование 

казахского фольклора». 

Казахская лингвофольклористика становится как междисциплинарная научная отрасль. Одним из направлений 

лингвофольклористики является изучение языковых особенностей казахских фольклорных жанров. При жанровой 

классификации устного народного творчества, учитывая своеобразные особенности фольклора, в основном, опираются на 

литературоведческие критерии. При этом языковые особенности жанров, а именно, лексические, грамматические, 

стилистические, текстообразующие особенности, остаются вне поле зрения. Исследования А.Ш.Пангереева, хотя в 
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основном ориентируются на литературоведческие основы, объектом анализа является лингвистические факты. При 

исследовании топонимического фольклора ученый, выдвигая лингвофольклористическую аналитику, выходит в область   

фольклорных исследовании. Охватывая большой объем топонимических материалов, он делает междисциплинарные 

научные выводы. 

Ключевые слова: лингвофольклористика, жанр, поджанр, топоним, этимология, народная этимология. 

Abstract. The report was prepared within the framework of the grant research project ―The study of Kazakh folklore from 

the genre-language position‖. 

Kazakh linguo-folkloristics becomes as an interdisciplinary scientific branch. One of the areas of linguo-folkloristics is 

regarded the study of the language features of the Kazakh folklore genres. In the genre classification of oral folk art, taking into 

account the peculiar features of folklore, they mainly rely on literary criteria. At the same time, the language features of the genres, 

namely, lexical, grammatical, stylistic, text-forming features remain out of sight. A.Sh. Pangereyev‘s researches although mainly 

oriented to the literary basis, but the object of analysis is considered linguistic facts. In the study of toponymic folklore, a scientist, 

putting forward linguo-folkloric analytics, enters the field of folklore research. Covering a large amount of toponymic materials, 

interdisciplinary scientific conclusions are made. 

Key words: linguo-folkloristics, genre, subgenre, toponym, etymology, folk etymology. 

 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университетінің қазақ тіл білімі кафедрасы «Қазақ 

лингвофольклортануы (эпос материалындағы зерттеу)» тақырыбында ғылыми жобаны іске асырды. Осы 

Жобамен жҧмыс істеу барысында фольклорды зерттеудің лингвистикалық ыңғайлары белгіленді. Қазақ 

лингвофольклортануы жеке ғылыми пҽн ретінде ғылыми айналымға енгізілді. Қазақ батырлық жырларының 

негізінде фольклорлық мҽтіндердің интралингвистикалық, паралингвистикалық парадигмалары талданды, 

фольклорлық шығармалар мҽтінтану тҧрғысынан зерттелді [1]. Алайда бҧл зерттеу эпос жанрына ғана 

негізделді. Ендігі кезекте қазақ лингвофольклортануының бір міндеті қазақ фольклорын тілдік-жанрлық 

тҧрғыдан зерттеу міндеті тҧр. Қай ҧлттың болсын фольклорлық жанрлары жіктеудің ҽмбебап межелеуіштерінің 

белгіленбегені байқалады. Жалпы филологияда жанрды айқындау, негізінен, ҽдебиеттану тҧрғысынан 

қаралады. Ал фольклорлық жанрлардың тілдік белгілері назардан тыс қалған. Еуропа ғылымының осы 

ғасырдағы ғылыми ҽдебиеттерінен іздегенімізде фольклор жанрларының тілге қатысы тҥгілі, 

лингвофольлортанулық зерттеуге айрықша назар да аударыла қоймайтынын  ғаламтордан іздестіру жолымен 

байқадық . 

Орыс филологиясында жанрды ҽдеби тектің ҿмір сҥру формасы [2, 26], болмысты бейнелу тҽсілі [3, 33-

34] ретінде қарау бар. Орыс филологиясындағы тҧрғылардың жалпы сипаты мынадай. Фольклордың да кҿркем 

туындылар жҥйесі екенін ескерсек, ҽдебиеттануда бҧл ҧғым поэтикалық жҥйенің жиынтығымен анықталады. 

Мҧны фольклор саласына да қолдануға болады. Кең мағынасында алғанда, жанр ҿзінің поэтикалық жҥйесінің 

ортақтығымен біріккен ескерткіштердің жиынтығы я қатары ретінде белгілене алады. Фольклор сҿз ҿнері 

туындыларынан тҧратындықтан, алдымен шығармашылықтың осы тҥрінің ерекшеліктері мен заңдылықтарын, 

оның поэтикасын зерттеу қажет. Ал поэтика деп кҿркемдік мақсатты эмоциямен жҽне оймен бейнелейтін 

амалдардың жиынтығын ҧғамыз [4, 36]. Мҧнан фольклордың ҿмір сҥру формасы, болмысты бейнелу тҽсілі, 

поэтикасы тілдік таңба арқылы жҥзеге асатындықтан, оны тілдік-жанрлық тҧрғыдан зерттеудің мҽні зор деген 

қорытындыға келуге болады.  

Фольклорлық жанрлар жҥйесі қазақ филологиясында да елеулі шамада зерттелді (Бҧл жерде қазақ 

ҽдебиет теориясындағы пайымдарға тоқталу артық болатындықтан, тек фольклортану аясындағы жанр 

мҽселесінің тҥйінді-тҥйінді тҧстарына тоқталған жҿн). А.Байтҧрсынҧлы ауыз ҽдебиетін «жҧмсалатын орнына» 

қарай сауықтама жҽне сарындама деп жіктеп (1926 жылы), мҧны  тарауларға, тарауларды тармақтарға, 

тармақтарды бҧтақтарға бҿлгені белгілі [5, 232-261].  Х.Досмҧхамедҧлы ауыз ҽдебиетінің тҥрлерін жіктеуді 

мақсат еткен «Қазақ халық ҽдебиеті» (1928 жыл) очеркі қазақ фольклорының жанрларын біршама тҥгендеген 

еңбек болды. Кейінгі кезге дейін елеусіз қалып келе жатқан этнографиялық аядағы шағын жанрларды, тіпті, 

фразеологизмдерді Х.Досмҧхамедҧлы фольклор жанрларының жҥйесіне енгізген [6]. 

Қазақстанда фольклор жанры дейтін ҧғымға теориялық тҧрғыдан келген ғалым Б.Уахатов болды. Оның 

анықтауынша: «Жанр – белгілі бір қоғамдық қызмет атқаратын жҽне соған лайықты мазмҧны бар, ҽбден 

қалыптасқан кҿркемдік форма» [7, 75].  Фольклор жанрларының теориясын қазақ филологиясында жҥйелеген 

ғалым С.А.Қасқабасов болды. Ғалымның: «...фольклор жанрларын зеттегенде екі нҽрсе қатар ескерілуі қажет. 

Ол: а) фольклордың сҿз ҿнері ретінде ҽдебиетпен туыстығы, жақындығы; ҽ) фольклорды ҽдебиеттен 

алшақтататын ерекшеліктер» [8, 23] – деген тҧжырымы оны тілдік-жанрлық тҧрғыдан зерттеуге ҽдістанулық 

ыңғай болуға лайық. Ҿйткені «фольклордың поэтикасы мен ҽлеуметтік-тҧрмыстық функциясы оның 

жанрларын сипаттап, ҽдебиеттен ерекшелендіріп тҧрады» [8, 25]. Сонда, С.Қасқабасовтың пікірінше: «Жанр 

дегеніміз – оқиғаны, сюжеттік материалды белгілі бір мақсатпен тҧтас мазмҧнды, идеялы шығармаға 

айналдырудың ҽдісі, жолы, қҧралы» [8, 28]. Ғалымның осы зерттеуінде жанрлардың мҽтініндегі тілдік 

ерекшеліктерге аз да болса тоқталатын тҧстары бар. Алайда, халық прозасын арнайы нысан еткендіктен болар, 

ол жанр санатына сюжетті тірек ететіні байқалады. Кҿріп отырғанымыздай жанрларды айқындауда тілдік 

факторларға тиісінше назар аударылмайды.  

Қазақстандық тілтанушылардың осыған байланысты еңбектері де бар.  Бҧл мҽселеге іргелі зерттеу 

жасаған – профессор Е.Қ.Жҧбанов. Оның еңбектерінде эпос тілін зерттеудің интралингвистикалық аспектілері 

толық қамтылады: «Қозы Кҿрпеш – Баян сҧлу» жырының тілдік ерекшеліктері; эпикалық жырлардың тілдік-

кҿркемдік ерешеліктері; ауыз ҽдебиетінің тілі мен қазақ ҽдеби тілінің қатынасы; ауызша сҿздің диалектіден 
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ҥстем формалары, «Ауызекі поэзия тілін зерттеудің лингвистикалық аспектілері» қарастырылады,  ал 

паралингвистикалық, экстралингвистикалық аспектілерді қарастыруды, тіл мен жанрдың байланысын ашуды 

ғалым мақсат етпеген [9]. Кҿріп отырғанымыздай, бҧл еңбектерде фольклор жанрларының бір тҥрі тілдік 

айғақтар табылатын мҽтін ретінде нысанға алынады да ҽр ғалым ҽр тҥрлі тҧрғыда зерттейді. 

Профессор А.Ш.Пангереев топонимикалық фольклорды арнайы жанрлық нысан ету ҥшін топонимика 

ғылымының лингвистика «белгілеп берген шеңберден шығып, басқа ғылымдармен ҿрелесе, салаласа дамып, 

ҧлттық дҽстҥр мен ҧлттық эстетикалық ойлау мҥмкіндіктерін мейлінше кең таныта алатын поэтикалық жҥйеге 

айналып келе жатқанын» уҽж етеді [10, 27]. Алайда, топонимдік фольклорды бҧрын анықталған аңыз, ҽпсана, 

хикаят, ҽңгіме сияқты жанрлардың еншісіне енгізеді. Сонымен қоса, қаһармандық эпостағы, романдық 

эпостағы, тарихи эпос пен ҿлеңдердегі, мифологиядағы жер-су атауларының қолданысын да топонимдік 

фольклор аясында, нақтырақ айтқанда, топонимдік фольклордың басқа жанрлармен байланысы ретінде 

қарастырады. «Қандай да болмасын ғылымда белгілі бір жанрды жіктеп тану, теориялық қисынын жасау, 

мақсат, міндеттерін белгілеу оңай еместігі, ол ҥшін ортақ негізді табу керек екендігі белгілі. Біздің 

зерттеуіміздегі ол негіз – фольклордағы жер-су атаулары» [10, 26]. Демек, ғалымның бҧл жанрды тілтанулық 

негізге сҥйене отырып белгілейтіні кҿрініп тҧр. 

Профессор А.Ш.Пангереев жер-су атауларының мағынасының фольклорға қатыстылығын мынадай 

айғақтар арқылы бағамдайды: 

1. Жер-су – дҥниежҥзілік ғаламды (жоғары – тҽңір, тҿмен – ҧмай, орта – адам) біріктіруші ҧғым. 

2. Жер-су жоғары мен тҿменнің қосындысы, туындысы ретінде табынатын тҽңірлік мҽнге ие, бірақ тҽңір 

емес, адамзат ҿмір сҥретін ҽлем, кеңістік бҿлігі. 

3. Жер-су кіндік кесіп, кір жуған туған жер, атамекен, отан ҧғымының байырғы атауы. 

4. Жер-су – табиғаттың ҿзі, яғни географиялық объектілер. 

5. Жер-су – ықылым заманнан бергі уақыт пен кеңістік шегінде адамзат қалдырып отырған ҿмір 

таңбалары, топонимдер арқылы фольклор сюжеттерінен танылатын тарихи таным куҽсі. 

6. Жер-су – фольклор шығармаларындағы ҽлем туралы, кеңістік туралы ойлар мен кҿзқарастардың таңба, 

символдық мҽн тҥріндегі жиынтық бейнесі. 

7. Жер-су – фольклор сюжеттерінде мотив тудырушы дҽнекер, немесе кей жағдайда сюжеттік негіз [10, 

24].  

Бҧл пайымдарды парықтау ҥшін танымдық тіл білімі саласынан кейбір аңдатпалар келтіруге тура келеді. 

Қазақ лингвофольклортануында жанрлар бойынша зерттеу жҥргізуде қажетті бір ҽрекет ауыз ҽдебиетінің 

мҽтіндерінің когнитивтік қырларын анықтау болып отыр. Когнитологияның басты санаты – концептосфера. Бҧл 

терминді айналымға енгізген – орыс академигі Д.С.Лихачев. Оның анықтауынша, бҧл – ҧлттың концептілерінің 

жиынтығы, тіл иесінің концептілерінің мҥмкіндіктерін тҥгел қамтиды. Халықтың концептосферасы тілдегі 

сҿздердің мағыналарын беретін семантикалық сферадан кеңірек ауқымды қамтиды. Ҧлттың мҽдениеті, 

фольклоры, ҽдебиеті, ғылымы, ҿнері, тарихи тҽжірибесі, діні неғҧрлым бай болса, халықтың концептосферасы 

да соғҧрлым бай болады[11, 5]. Ал З.Д.Попова мен И.А.Стернин: «Концептосфера – бҧл халықтың 

концептілерінің ретке тҥскен жиынтығы, ойлаудың ақпараттық базасы», – деген анықтама береді [12, 26].  

Ал концептілер туралы ақтҿбелік ғалым Н.Ҽ.Сҽдуақас жақсы тҥсіндірген екен. Оның мазмҧндауынша: 

«Адамзат барлық рухани мҽдени қҧндылықтар мен материалдық дҥниені білдіретін тілдік модельдерді концепт 

ретінде таниды деуге болады. Ҽр ҧлт ҿкілініц ҿзіндік таным, когнитивті тҥсінігі, сана-сезімі, бҥкіл мҽдени 

болмыс-бітімі, ҿзіндік менталитеті тіл арқылы танылады. Міне, осы қасиет бірде мҽдениетганудыц, бірде 

когнитивті лингвистиканың санаты (авторда – категория. – Ж.Ж.) ретінде танылып, концепт термині арқылы 

тҥсіндіріліп жҥр. Концепт ақиқат дҥниені когнитивті тҧрғыда танып, ғаламның тілдік бейнесін тҥсінуге 

мҥмкіндік береді. Концепт – адамның білімі мен дҥниетанымының, ментальділіктің тіл арқылы кҿрінісі, ҧлттык 

ҧғым, ҧлттык тҥсінік, ҧлттык дҥниетанымның бірлігін қажет ететін, бір бҥтін ҧғым тҥрінде кіші ҧғымдарға 

бҿлшектене алатын, сол бҿлшектердің қайта бірігіп, ірі бҥтін ҧғымға айналуға қабілетгі бірлік. 

Скрипт арқылы санадағы бҥтін концептіні (мҽтінді) модельдеуге болады. Скрипт – мҽтінді тануда басқа 

бір оқиғаларды ой елегінен откізіп, одан концептінің бір қырын танытатын фрагменттерді автоматты тҥрде 

салыстырып, не ҧқсатып ойша табуға деген ептілік. Скрипт (ойбейне, ойсурет) – ҽр ҧлт ҿкілінің ҽлем 

шындығын тануы ҥшін қалыптасқан заттар мен қҧбылыстар жайлы ҧғым, санада бейне, символ, метафора, яғни 

суреттеу тҽсілі арқылы танылатын концепт тҥрі. Ойсуретті адам санасындағы заттың ҿзіне тҽн ерекше 

бейнесінің табиғи тҧрғыдан қабылдағаннан гҿрі, ішкі кҿзқараспен ҿз ҥйлесімін тапқан бейненің ізі деп 

қабылдаған жҿн. Егер санада фантазиялау таланты басым болса, ойсурет қҥрылымын таныту да жоғары болады 

[13]. Енді бҧған қосарымыз – концепт қалыптастырудың қарапайым танымдық элементтері фрейм болса, ҽрбір 

фрейм тармақтарының тҿңірегінен оқиғалар мен жағдаяттар жҥйесін жинақтауға болады. Осыдан келіп 

сценарийлер, даму  мен  қозғалыстан  тҧратын бірнеше  оқиғалардың (эпизодтардың) тізбегі, уақыт пен 

кеңістікте таралатын кезеңдер мен оқиғалар ауысымының кҿріністері, аса кҥрделі бҿлінбейтін бҿлшектер 

шығады. 

Енді профессор А.Пангереевтің топонимдік фольклорға тірек болар жер-су атттарының мҽнін санамалап 

белгілеген тармақтарына оралсақ, бҧлардың топонимдік фольклордағы концептосфераның аясындағы 

концептілер екеніне кҿз жеткіземіз. Аталмыш белгілерде фрейм де, ой бейне де (скрипт), сценарийлер де бар. 

Мҧны зерттеп отырған монографиямыздан молынан табуға болады (Кҿлем шектеулігіне байланысты «Мҽні 

ҽулие» аңызы туралы [10,154-159], «Қҧланҿтпес» туралы [10, 176-179] аңыздар т.б. талданған тҧстарға сілтеме 
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жасаумен қанағаттанамыз). Мҧнан шығар қорытынды сол, профессор А.Ш.Пангереев фольклорды когнитивтік 

тілтану тҧрғысынан да пайымдаған. 

Профессор Пангереевтің халықтық этимологияға деген кҿзқарасы [10, 41] лингвофольклортанудың 

зерттеу межелеуіштеріне сай келіп тҧр. Лингвофольклортанудың фольклортанудан басты ерекшелігі сол, 

фольклортануда ҽдеби  негіз бастау тірек болса, лингвофольклортануда тілдік айғақ бастау тірек етіледі де, 

фольклорлық мҽн-мағына, мазмҧн айқындалады. Осы тҧрғыдан келгенде, А.Пангереевтің пайымдауы 

топонимдік аңыздың халықтық этимологиямен астасып кететінін байқатады. Ғалым былай деп жазады: «... 

ҿткен тарихты тарқатып, танытатын, ... жер-судың қойылк сырын анықтайтын аңыздар кҿптеп саналады. ... бҧл 

аңыздардың бҽрінде дерлік тарихты баяндаудан гҿрі жер-судың атын анықтау басымырақ орын алады» [10, 

154]. 

Қазақ лингвофольклортануының бір тармағы болып саналатын «Қазақ фольклорын тілдік-жанрлық 

зерттеудегі» бір міндет – ауыз ҽдебиеті шығармаларын кҿркем мҽтін ретінде лингвистикалық талдау. 

А.Ш.Пагеррев пайымдары мен талдауларында мҽтіннің денотативті кеңістігі, ондағы макрожағдаяттар, 

макрожағдаяттардағы тҧрғылар (макропозициялар) тҿңірегіндегі, кҿркем-ҽдеби кеңістіктің, динамикалық 

кеңістіктің, кҿркем-ҽдеби уақыт, мҽтіннің эмотивті (жағымды, жағымсыз) кеңістігі тҿңірегіндегі 

сипаттамаларды да молынан табуға болады. Бҧл – арнайы тоқталатын тақырып. 

Қорыта келгенде мынадай тҥйіндер жасауға болады: 

– қазақ фольклорын тілдік-жанрлық зерттеуде топонимдік фольклортану материалдарын молынан 

пайдалануға болады; 

– топонимдік фольклорға тірек болатын – жер-су аттары, яғни тілдік айғақтар; 

– профессор А.Ш.Пангереев зерттеулерінің кҿлемді бір бағытын лингвофольклортанулық бағыт деп 

санауға болады; 

– профессор А.Ш.Пангереев фольклор арқылы жер-су аттарын когнитивтік тҧрғыдан зерттеуге, 

концептосферасын бағамдауға жол ашып отыр; 

– профессор А.Ш.Пангереев ҿз зерттеулері арқылы халық этимологиясын ғылыми емес дҥние дейтін 

кінҽраттаудан арашалап, оның ғылымдағы орнын айқындады; 

– фольклорды зерттеуде тілтанудың алар орны ерекше.  
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Аңдатпа. Бҧл мақалада Ҥндістанның ежелгі ҽдеби ескерткіші – ҽйгілі «Шукасаптати» («Тотының жетпіс ҽңгімесі») 

мен ескі нҧсқаның желісімен қайта жаңартылып, парсы тілінде жазылған «Тотынама» хикаялар жинағының ҿзіндік 

ерекшеліктері, ҧқсастықтары мен айырмашылықтары жҿнінде жан-жақты талдау жасалған. Бҥкіл дҥние жҥзіне кең тараған 

классикалық шығармалар сюжеттерінің қҧрылымы, олардың ҿзгеріске ҧшырауы, кейін ҿзге ҽдебиет нҧсқаларына ҿзек 

болуы туралы ой-тҧжырымдар жасалған. Қазақ тіліне «Тотының тоқсан тарауы» деп аударылған «Шукасаптати» мен 

Зияаддин Нахшабидің «Тотынамасының» баяндау тҽсілінің ортақтығы мен біркелкілігі, сондай-ақ, бҧл таңғажайып 

туындылардың даралығы мен бірегейлігі жайында ғылыми байыптама берілген. 

Аннотация. В данной статье осуществлѐн всесторонний анализ особенностей, общих черт и различий древнего 

памятника Индии – известного «Шукасаптати» («Семьдесят рассказов попугая») и написанного на персидском языке 

сборника историй «Тотынама». В исследовании сделаны выводы о построении сюжета этих широко распространенных во 

всем мире классических произведений, о наблюдающемся изменении сюжетной линии этих произведений в образцах 
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литературы других народов. Дано научное обоснование уникальности этих удивительных произведений – «Шукасаптати», 

переведѐнного на казахский язык как «Тотының тоқсан тарауы», и «Тотынама» Зияаддина Нахшаби. 

 ملخص

، انًكتٕب تانهغح انفاسسٛح، ٔانعًم األدتٙ انُٓذ٘ "طٕطٗ َايّ"تتضًٍ ْزِ انًقانح تحهٛال شايال نهخصائص، ٔأٔجّ انتشاتّ ٔاالختالف فٙ يؤنف 

)سثعٌٕ قصح يٍ انثثغاء(انشٓٛش تــ "شٕكاساتتاتٙ"  –نقذٚى   

دب، تستعشض انًقانح انعذٚذ يٍ انتشاكٛة انكالسٛكٛح انًُتششج فٙ جًٛع أَحاء انعانى ثى تخشج تاستُتاجاخ حٕل أساسٛاخ انُسخ األخشٖ فٙ األ

ساتتاتٙ"، انز٘ تشجى إنٗ انكاصاخٛح تاسى انتٙ أنفٓا صٚاد انذٍٚ َقشثُٙ انًأخٕرج عٍ انًؤنف انسُسكشٚتٙ "شٕكا طٕطٗ َايّ" ٔتحهم انًُٓجٛاخ انًتثعح فٙ "

ًم ٔانُسخ األعًال نُفس انًَؤنف."طٕطٙ ٍَٛ تٕقساٌ تاسٔ٘"، ٔقذو تحهٛال عهًٛا حٕل ْزا انع  

Annotation. The article under consideration reviews a comprehensive analysis of the original features, similarities and 

differences between the ancient literary monument of India – the prominent «Shukasaptati» (The Seventy Stories of the Parrot) and 

the renewed version of the collection, written in the Persian language, «Totynama». The conclusions according to the subjects' 

structure of the classical compositions that are widely known in all corners of the world, and their convergence that has changed and 

became the plot to other works of the literature are made. The «Shukasaptati»  that was translated into Kazakh as «The Seventy 

Stories of the Parrot» and «Totynama» by Ziyaaddin Nakhshabi, the both works are scientifically characterized by general 

methodology of narrating and special uniqueness. 

Тірек сӛздер: ежелгі ҥнді ҽдебиеті, парсы тіліндегі шығармалар, тотының ҽңгімесі, сюжет ортақтығы, ҧқсастық пен 

айырмашылық. 

Ключевые слова: древняя индийская литература, произведения на персидском языке, рассказы попугая, общность 

сюжетов, сходство и различия. 

: األدب انُٓذ٘ انقذٚى، انًصُفاخ انفاسسٛح، قصص انثثغاء، انًؤايشاخ، انٕٓٚح، انتشاتّ ٔاالختالف.الکلمات المفتاحية  

Key words: Ancient Indian literature, works in the Persian language, Parrot‘s Story, unity of the subjects, similarities and 

differences. 

 

Ежелгі Ҥндістанның бай мҧрасынан бастау алып, ҽлемге тараған ҽдеби ескерткіштер – «Шукасаптати» 

[1] мен «Тотынама» [2] ҽлі кҥнге дейін талайды таңғалдырып келеді. Кейін «Тотынамаға» негіз болған 

«Шукасаптати» (санскр. शुकसप्ततत, śukasaptati, «Тотының жетпіс ҽңгімесі») хикаяларының желісі кҿптеген 

халықтардың сҿз ҿнерінде тҥрлі нҧсқада кҿрініс тапты. Бҧл шығарманың ең бірінші нҧсқасы, яғни алғашқы 

редакциясы сақталмаған. М.Ширяевтің санскрит тілінен аудармасымен 1960 жылы орыс тілінде жарық кҿрген 

«Шукасаптатидің» алғы сҿзі мен тҥсініктемелерін жазған В.Кальянов: «Екі редакциялық нҧсқада сақталып 

қалған санскрит мҽтіні тҥпнҧсқаға мейлінше жақын: оның біреуі қарапайым, табиғи тілмен жазылған (Textus 

simplicior), екіншісі барынша ҽдебиленген, ҽрленген мҽтін (Textus ornatior)» [3, 7], – дейді. Сондай-ақ, ол екі 

нҧсқаны да Ричард Шмидт неміс тіліне аударып, 1893-1899 жылдарда Лейпциг пен Штутгартта бастырып 

шығарғаны жҿнінде мҽлімет береді.  

«Шукасаптатиде» ежелгі ҥндінің ең кҿне аңыздары мен бай ҽдеби мҧрасы кеңінен қамтылады. Кҥллі 

шығысқа танымал осынау ғажайып ескерткішті зерттеген ғалымдар оның шыққан мерзімі туралы тҥрлі пікір 

айтады. Соның ішінде В.Кальянов бҧл шығарма ХІІІ ғасырдан кҿп уақыт бҧрын жазылуы мҥмкін емес, бірақ 

қалай болғанда да ХІІ ғасырдан ерте туындамаған деп қорытынды жасайды. Ол бҧл тҧжырымына «Тотының 

ҽңгімелерінің» Textus simplicior нҧсқасындағы Вангал деген елдің (шығыстың сҿз қолданысында Бангал, қазіргі 

Бенгал) аты айтылатыны, ал бҧл елдің атауы біздің дҽуіріміздің ХІІІ ғасырындағы дерекнамаларда кездесетіні 

арқау болған [3, 7].    

Ал ХІV ғасырда ҥндістандық Зияаддин Нахшаби ҿзіне дейінгі нҧсқадағы «Тоты ҽңгімелерінің» негізінде  

парсы тілінде «Тотынаманы» жазып шықты. Бҧл шығарма кейін Орталық Азияға кеңінен таралды. Осы 

елдердегі кітаби ақындар «Тотынамадағы» жекелеген сюжеттердің желісімен ҿз тілдеріндегі дастандар мен 

балладаларды, мысалдар мен тҽмсілдерді ҽдеби айналымға қосты. Сол тҧрғыдан келгенде, академик 

С.Қасқабасовтың: «Қазақтың мысал ертегілері шығыс фольклорымен тығыз байланысты. Олардың кҿбісінің 

қайнар кҿзі – «Панчатантра», «Хитопедаша», «Шукасаптати» сияқты ҥнді жинақтары мен Орта Азияға ҽр тҥрлі 

жолмен келген «Калила мен Димна» жҽне «Тотынама» тҽрізді кітаптар. Мысал ертегілерінің кҿбінесе кезінде 

қазақтардың басқа тҥркі халықтарымен белсенді байланыс жасаған аймағы Оңтҥстік Қазақстан мен 

Тҥркістаннан жазылып алынуы тегін болмаса керек» [4, 212], – деген пікірі ҿте маңызды.  

Зияаддин Нахшаби «Тотынамасының» дҥниеге келген нақты мерзімі бізге белгілі. Кітаптың аяқталар 

тҧсындағы ҿлеңмен жазылған соңғы сҿзде «Хижрадан бері жеті жҥз жҽне отыз жыл ҿтті» [2, 331], – делінген. 

Парсы тілінен Е.Бертельс аударған «Тотынаманы» баспаға ҽзірлеп, алғы сҿзі мен тҥсініктемелерін жазған 

Д.Бертельс шығарманың аяқталған мерзімі жаңа жыл санауымыз бойынша 1330 жыл деп кҿрсетеді [5, 334]. 

Нахшабидің «Тотынамасы» «Шукасаптатидің» жалпы желісіне ҧқсас болғанымен, ол ҿзінің 

шығармасына «Тоты ҽңгімелерінің» ҿзге бір нҧсқасын арқау етіп алған. «Тотынаманың» кіріспе сҿзінде автор 

ҿзіне бір ақсҥйектің арнайы келіп, елу екі ҽңгімеден тҧратын ҽлдебір туындыны ҽрлеп-ҽдемілеп, ҿңдеп-жҿндеп, 

артығын қысқартып, кем-кетігін толтырып, тартымды дҥние жазып шығуды тапсырғанын айтады. Кейінірек 

шығыстанушы ғалым О.Акимушкиннің табанды зерттеуінің нҽтижесінде мҧның қандай шығарма екені белгілі 

болды. Зерттеуші 1973 жылы Тегеранда Шамсад-Дин Ал-е Ахмаддың ХIV ғасырға тиесілі «Тотынама. Жауаһир 

ҽл-ҽсмар» («Тотынама. Тҥнгі жауһар-сырлар») атты қолжазбаны басып шығарғаны, бҧл дҥние Имад б. 

Мухаммед ан-Нааридің қаламынан туғаны, ол ҿз шығармасын Дели сҧлтаны Ал-аддин Мҧхаммед Сҧлтанға 

арнағаны, туындының 713-715 / 1313-1316 жылдарда жазылғаны жҿнінде мҽлімет ҧсынады [6, 305-306]. Кейін 

«Жауаһир ҽл-ҽсмар» орыс тілінде басылды (Парсы тілінен М.-Н.Османов аударды) [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
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«Жауаһир ҽл-ҽсмардың» елу екі тҥннің оқиғасын қамтитынына орай О.Акимушкин мынадай дерек 

келтіреді: «Иранның халқы мен Ҥндістанның Оңтҥстігін жҽне Батыс жағалауын мекендеушілер арасында 

жауһар тастың саны 52 немесе 104 болғанда ғана ҿз иесіне бақыт ҽкеледі, пҽле-жаладан сақтайды деген ежелгі 

сенім орныққаны белгілі. Бҧл тҥсінік шығармасының атауын дастандардың саны арқылы тҧспалдаған авторға 

да айқын белгілі болған» [8, 6]. Осы «Жауаһир ҽл-ҽсмардың» негізінде жазылған Нахшабидің «Тотынамасы» да 

елу екі тҥннің оқиғаларынан қҧралды. Ал «Жауаһир ҽл-ҽсмарға» да, «Тотынамаға» да сҽл ілгеріде дҥниеге 

келген ҥндінің теңдесі жоқ ҽдеби ескерткіші – «Шукасаптати» тҥпқазық болғаны айдан анық.  

«Шукасаптати» мен «Тотынама» – бір тотықҧстың жаңа тҥскен жас келінге айтатын ҽсерлі ҽңгімелерінің 

жиынтығы. Шаңырақ кҿтерген соң кҥйеуі алыс сапарға аттанған келіншек кҿп ҧзамай ҿзге бір жігітке ғашық 

болады. Тоты ҽуейі келіншекті адал жолдан тайдырмау ҥшін оған ҽр тҥн сайын бірінен-бірі қызық хикаяларды 

баяндайды. Оның майын тамызып айтқан ҽңгімесіне елтіген мҧңлық сыртқа шығуға ыңғайланғанда ҥнемі таң 

атып кетеді. Тотықҧс осылайша тҥрлі амал-айла қолданып, ҽсершіл ҽйелдің сҧрапыл сезімін тҧсаулап, кҥйеуі 

сапардан оралғанша аяғын қия бастырмайды. Бҧл желі тек «Шукасаптати» мен «Тотынамаға» ғана емес, 

«Тотының ҽңгімелері» ҿзек болған барлық шығармаларға («Жауаһир ҽл-ҽсмар», «Тота Кахани», т.б.) тҽн. Тек 

ҽрқайсысының баяндау желісі, сюжеттердің ішкі даму жҥйесі ҿзгешелеу.  

Ҽлемдік классиканың ҥздік ҥлгілеріне айналған осы туындыларда  биік моральдық қҧндылықтар, 

отбасылық қарым-қатынастар, адами қасиеттер дҽріптеледі. Сонымен қатар, келеңсіз қҧбылыстар мен қолайсыз 

ҽдет-дағдылардың бетпердесі ашылады. Осы тақілеттес барлық шығармалардың басты кейіпкері – тотықҧс 

кҥйеуі жоқта кҥнҽ жасамаққа оқталған жас ҽйелді еркіне жібермеу ҥшін таңғажайып тҽсіл қолданады. Кҿңіліне 

алаң кірген келіншектің ниетіне халықтың сан ғасырлық тарихындағы рухани қҧндылықтарды, даналық пен 

ақыл-ойдың жоғары жетістіктерін, елді адалдыққа бастайтын ҽдет-ғҧрып нормаларын қарсы қояды. Тіршілікте 

жаңсақ қадам жасау оңай болғанымен, адамды жат қылықтан арашалап алу ҿте қиын екендігін санаға сіңіреді. 

Бҧл тҧрғыдан алғанда, «Шукасаптатидің» де, «Тотынаманың» да ҿзегінде «жақсыдан ҥйрен, жаманнан жирен» 

қағидасы жатқанын кҿреміз.      

Аталған ҽдеби ескерткіштердің сюжеттік жҥйесі бҧл тақырыпқа терең ҥңіліп, байсалды байыптамалар 

жасауға міндеттейді. Ежелден тамыр тартатын ҽңгімелердегі сюжеттердің сабақтастығы ҽр қырынан зерттеп-

зерделеуді қажет етеді. А.Веселовскийдің тҧжырымына сҥйеніп, «Сюжеттер дегеніміз – образдылығына адам 

ҿмірінің белгілі актілері мен психикасы тҧрмыстық болмыстың алмасып тҧруы тҥрінде жинақталған кҥрделі 

схемалар» [9, 302], – деп бағамдасақ, ҽлем таныған ҽйгілі шығармалардың қиыннан қиыстырылған 

хикаяларының қҧрылымын салмақтап-саралаудың мейлінше маңызды екенін анық аңғарамыз.   

Ежелгі ҥнді ескерткіштерін зерттеген ғалым П.Гринцер мҧндай дҥниелердің жанрын «жиектелген 

(немесе тиектелген) повестер (обрамленная повесть)» деп шартты тҥрде айқындап берген [10, 1]. Шартты 

делінгеніне қарамастан, бҧл атау бҥгінде ғылыми айналымға берік еніп, шығыстанушылар арасында 

қалыптасқан ҧғымға айналды. Кҿп нҧсқадағы «Тоты ҽңгімелерінің» қисапсыз сюжеттері бір-бірінен 

туындайтын «ҽңгіме ішіндегі ҽңгімелердің» тінін қҧрайды. Нахшабидың «Тотынамасын» зерттеген  

А.Алимардонов атап кҿрсеткендей, «Тиектелген дастанның қҧрамына енген кҿптеген дастандардың 

композициялық қҧрылымы кҥрделі, ҿйткені олардың ҿзі 2-3 немесе одан да кҿп ҽңгімені қҧрайды. Соның 

нҽтижесінде «Тотынаманың» тиектелген дастанға кіретін 52 дастаны 119 ірілі-ҧсақты шағын ҽңгімені қамтиды» 

[11, 22].  

Енді осы екі шығарманың ҧқсастықтары мен айырмашылықтарына нақты тоқталайық. «Шукасаптати» 

тотының жетпіс ҽңгімесін қамтиды, ал «Тотынама», жоғарыда айтылғандай, елу екі ҽңгімемен шектеледі. 

Себебі, Нахшаби негізге алған нҧсқаны ҽбден жетілдіріп, ҿз дҥниесін барынша кҿркемдеп, ежелгі ҽдебиеттің 

інжу-маржандарымен байытып, қайта жазып шыққан. Кҿп нҽрсені ойдан қосқан, сондай-ақ қажетсіз деген 

тҧстарын мейлінше қысқартқан. Осыған орай, Зияаддин Нахшабидің ҿзі: «Мен елу екі ҽңгімені жаңаша ҿңдеп, 

қайта қҧрадым, жаңа тҽмсілдер мен хикаялар енгіздім. Ҽңгімелердің ҥйлесімсіз тҧстарын байланыстырдым, 

оның ҽрқайсысының басы мен аяғын ҽрлеп-ҽсемдедім, алуан тҥрлі сипат бердім» [2, 19], – деп атап кҿрсетеді.  

«Шукасаптатиде» Харидатта деген кҿпестің Маданавинода деген ҧлы Правхабати деген қызға ҥйленгені, 

оның берекетсіз тіршілік кешкені, соған қайғырған ҽкесін жҧбату ҥшін Тривикрама деген брахманның ҿз ҥйінен 

тотықҧс пен сҽуегей қарғаны ҽкеп бергені жҿнінде баяндалады. Кҿп ҧзамай Маданавинода (Мадана) алыс 

сапарға аттанады. Прабхавати кҥйеуі кеткен соң Гуначандра деген жігітті ҧнатып, онымен ҽуейі болғысы 

келеді. Тоты қас қарая сыртқа шығуға жиналған ҽйелді ғашығына жібермеу ҥшін, алдаусыратып, ҽңгімесін 

бастайды. Осы орайда, Зияаддин Нахшаби «Тотынамаға» негіз етіп алған «Жауаһир ҽл-ҽсмардың» («Тҥнгі 

жауһар-сырлар») оқиғалары хикаяның кейіпкерлері Саид пен Махшакардың тҿңірегінде ҿрбитінін еске сала 

кетейік. Бҧл шығармадағы тотықҧс сапарға аттанған Саид қайтып оралғанша Махшакардың кҿңілін аулап, таң 

қылаң бергенше тҥрлі ҽңгіме айтып, адалдықтың ала жібін аттауына кедергі жасап бағады.   Ал «Тотынамада» 

Мҥбҽрҽк деген саудагердің Маймҧн деген ҧлының Хҧжасте деген қызбен бас қосқаны, Маймҧнның базарға 

барып, мың динарға адамша сҿйлейтін тотықҧсты, оған қоса ҧрғашы шарақты (қараторғай)  сатып алғаны 

туралы сипатталады. Маймҧн сапарға кеткен соң Хҧжасте патша баласына ғашық болып, онымен кездескенше 

тағат таппайды. Тотықҧс оның жолын бҿгеу ҥшін елу екі тҥн бойы ҽңгіме айтады. Бҧл ҽңгімелердің қай-

қайсысы да – жҧртты жалықтыратын жадағай дҥниелер емес. Қатпары қалың, тағылымы терең хикаяттар ҿте 

тартымды баяндау желісіне бағындырылған. «Кімде-кімге ҿмір жолы оңынан туса, оның тағдыры сҽтті болады. 

Ҽрбір адамның ҿмірі – ҿзінше бір айбарлы мемлекет. Адамға керегі – уақыт. Садақтың оғы кірістен шығып 

кетсе, ол қайтып келмейді. Босқа ҿткен уақыт – қолдан ҧшқан қҧс, бастан тайған бақ. «Адам ҿмірінің ең 
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жаманы – қолдан кеткен уақыт» дейді халық мақалы» [12, 19], – деп парасаты пҽлсапаның ҥлгісін сҽт сайын 

аңғартып отыратын Нахшабидің шығармасы адами қасиетті санаға сіңіріп, тҽрбие мен тҽлімге жетелеп, биік 

таным тҧрғысынан ой салады. Шығыстанудың мҽңгілік мҽйекті мҧрасы ретінде  танылған ҽсерлі ҽңгімелердің 

мҽн-мазмҧны, кҿркемдік кестесі, ҿсиет-ҿнегесі ҽлемдік деңгейде мойындалғаны баршаға белгілі. Ҿйткені, 

теңдессіз туындыны қазақшаға аударған Ҽ.Қоңыратбаев пен Т.Қоңыратбаевтың тҧжырымына сҥйенсек, 

«Тотынама» орта ғасырдағы шығыс елдеріне кең тараған ҽйел мекерлігі мен қараулығын ҽшкерелейтін кҿркем 

шығармалар қатарына жатады. Ондағы хикаяттар бір ғана мысқыл, сатира емес, терең мағыналы ғибратқа толы. 

Кітап сонысымен де қымбат, кҿркем, тартымды» [13, 10].   

Екі шығарманың да жалпы даму желісі бір болғанымен кҿркемдік шешімі ҽр тҥрлі. «Шукасаптатидің» 

алғашқы ҽңгімесінде Прабхавати сҥйіктісіне жіберуге ыңғай танытпағаны ҥшін қарғаға тҧра ҧмтылғанда, ол 

ҧша жҿнеліп, аман қалады. Ал «Тотынамадағы» Хҧжасте кҿңілдесіне бару ҥшін рҧқсат сҧрағанда, қарсылық 

кҿрсеткен ҧрғашы шарақты сол бойда ҧрып ҿлтіреді. Шығарманың басындағы осы айырмашылық хикаяның 

аяғында да лайықты қисынын табады. «Шукасаптатидің» соңында сапардан қайтып оралған Мадана 

келіншегіне кешірім жасайды. Себебі, Прабхавати тотықҧстың ҿзіне жасаған қамқорлығын айтып, «Сен 

сапарда жҥргенде біраз уақытқа дейін жоқтығыңды кҿп елемей, жалғыздыққа шыдап жҥрдім. Бірақ кейін нашар 

пиғылды ҽйелдермен кҿңілдес болдым да, солардың тіліне еріп, басқа бір еркекпен жҥргім келді. Мҧныма 

сҽуегей қарға риза болмай, мені бҿгей беріп еді, мен оны ҧрып, ҿлімші қылдым. Ал мына тоты жылы-жылы 

сҿйлеп, мені жетпіс кҥн бойы ҥйден шығармай қойды. Мінеки, сҿйтіп, менің іс жҥзінде жасаған кҥнҽм жоқ. Тек 

ойша кҥнҽ жасадым» [14, 97-98], – деп ақталып, кҥйеуінің алдында ағынан жарылады. Тоты да «Прабхаватиді 

кешірген жҿн. Оның кҥнҽсі жоқ. Бҽрі ана жеңілтек қҧрбыларының кесірі» [1, 109] , – деп оны жазадан 

арашалауға ниеттестік танытады. Одан ҽрі зайыбы екеуі бақытты ғҧмыр кешеді. Оның есесіне, «Тотынамадағы» 

Маймҧнның Хҧжастеге ҥкімі қатал болды. Ол қайтып оралған соң, болған жайды баяндап берген тотыға 

ризашылығын айтып, бостандық беріп, келіншегінің басын шауып тастайды. Сосын ҿзі дін жолына біржола бет 

бҧрып, оқшауланып, бҧдан былай ҽйелсіз ҿмір сҥреді. Мҧны мҧсылман дінінің зинақорлыққа ымырасыздығы 

мен ҽйел затының жеңілтектігіне қарсылығының кҿрінісі ретінде тҥсіндірген жҿн болар.   

Бір қарағанда оқиғаның ҿрбуі ҿте ҧқсас кҿрінгенімен, екі ҽдеби ескерткіштің ҽңгіме айтылған тҥндерге 

ҿзек болған сюжеттері ҽркелкі. Шығарманың кіріспесі мен қорытынды бҿлігі біркелкі десек те, ҧзақ тҥндерде 

айтылатын ҽңгімелерде бір-бірін айна-қатесіз қайталайтын сюжеттер жоқтың қасы. Ҥндінің ежелгі 

ескерткіштеріндегі бірінен-біріне кҿшіп жҥрген сюжеттер мҧнда да тҥрлі нҧсқада енгізілген. 

«Шукасаптатидегі» кейбір сюжеттер «Тотынамада» бірнеше сюжетке бҿлініп, тарамдалып кетеді.  

Жалпы, «Шукасаптати» ҽңгімелерінің кҿлемі ҿте шағын. Бҧлардың бірқатарын таңды таңға ҧрып 

айтатын ҧзақ ҽңгіме деуге келіңкіремейді. Тегінде, шолтаң етіп тез аяқталатын қысқа сюжеттер бір кездегі 

ҧзын-сонар хикаяның ҥзігі болуы да мҥмкін. Бҧған керісінше, «Тотынаманың» ҽңгімелері біршама ҧзақ, 

тыңдаушыны еліктіріп, бірден сырлы ҽлемге бастап ҽкетеді. Шығарманың тартымдылығы Хҧжастенің хикая 

қызығына беріліп, сҥйіктісіне бара алмай қалатын халге тҥскеніне қапысыз сендіреді. Екі туындыдағы бір-бірін 

тура қайталамаса да, ҿзара тҿркіндестігі байқалып тҧратын кейбір ҽңгімелер бастапқы тегінің бҿтен еместігінен 

хабар береді. В.Кальянов тҧжырымдағандай, «Шукасаптатидің» ең ежелгі нҧсқасы «Панчатантра» арқылы 

кірген кейбір ҽңгімелердің, мҽселен, опасыз ҽйелдер туралы хикаялардың негізгі бастау кҿзі болуы ҽбден 

мҥмкін» [3, 7]. 

Жекелеген сюжеттердің ҧқсастығына, атап айтсақ, «Шукасаптати» мен «Тотынама» оқиғаларының 

ҿзектестігіне мынадай мысалдар келтіруге болады. 

«Тотынаманың» бесінші тҥніндегі ҽңгімеде кҿршілес қоныс тепкен тотықҧстың балапандары мен 

тҥлкінің кҥшіктері бірге ойнайтыны туралы шағын сюжет бар. Олардың тым жақындасып кеткенінен 

қауіптенген тоты ҿзінің балапандарына: «Байқаңдар, қарақтарым, қҧс пен аң ешқашан дос болған емес. 

Махаббат, достық деген сезімнің тҥбі жаман емес, алайда есекке қарға, пілге маса дос емес» [12, 47], – деп 

ескертеді. Ақыры тҥлкі балаларының жоғалғанын тотыдан кҿріп, оның балапандарының мекенін аңшыға 

кҿрсетеді. Осыған мазмҧны ҧқсас сюжетті «Шукасаптатидің» алпыс жетінші ҽңгімесінен табамыз. Мҧнда 

маймыл мен дельфиннің достығы баяндалады. Дельфин ҽйелінің тіліне еріп, ҿзіне қҧрақ ҧшып жҥрген 

жазықсыз маймылды қҧрбандыққа шалғысы келеді. Бҧл сюжет «суда жҥретін жануарлар қҧрлықта ҿмір сҥретін 

хайуанаттармен ешқашан дос бола алмайды» [1, 105] деген тҧжырымға табан тірейді.  

«Тотынаманың» аталған бесінші тҥніндегі тоты ҽңгімесінің кейіпкері – тағы бір тотының маймыл мен 

адамның достығы маймылдың ҿлімімен аяқталатыны туралы хикасы [2, 52-53] да тартымды. Оның алдында 

маймыл ҽулетінің ҥлкендері кішкене маймылға: «Екі аяқты адам баласына ҥйір болма, ол достықтан сен пайда 

таппайсың. Бірде болмаса, бірде басыңа ажал сатып аласың» [12, 48], – деп ескертіпті. Ендеше, бҧл «ҽңгіме 

ішіндегі ҽңгіменің» тҥйіні де алдыңғы қорытындылардан алыстамайды: «Тең теңімен, тезек қабымен» жҥрсе 

ғана табиғаттың ҥйлесімі сақталмақ.  

«Шукасаптатидің» алпыс алтыншы ҽңгімесінде бір топ қаз аңшының қҧрған торына тҥседі. Ҥлкен 

қаздың ҥйретуі бойынша, қалған қаздар аңшы келген кезде ҿлген болып серейіп жата қалады. Аңшы оларды 

«ҿліп қалған екен деп» тастай салыпты. Қаздар, сҿйтіп, қҧтылып кетеді [1, 103]. Тура осы сюжет 

«Тотынаманың» бесінші тҥніндегі ҽңгімеде кездеседі. Аңшының қолына тҥскен тотының балапандары тотының 

ақылы бойынша ҿлген қҧс секілді серейіп қатып қалады [2, 55]. Бірақ тек осы қҧстардың мергеннен айласын 

асырып кететін жері ғана ҧқсас. Ҽр ҽңгімесі бір тҧтам «Шукасапсатиде» сюжет осымен бітеді де, «Тотынамада» 

ҽрі қарай жалғасады. Тотының шешен сҿзіне, терең біліміне тҽнті болған мерген: «Менің қҧрған тҧзағыма 
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Гиппократ пен Сократ бірдей тҥскен екен» [12, 50], – деп қуанып, оны алапес ауруына шалдыққан Камру 

патшасын емдетуге алып кетеді.  

«Шукасаптати» мен «Тотынама» сюжеттерінің кҿпшілігі ҽйелдің қулығы мен айласының шексіздігін 

кҿрсетуге арналған. Ҽрине, мҧның бҽрі шығарманың басты кейіпкері – ғашығына асыққан ҽуейі келіншектің 

кҿңіл-кҥйіне ыңғайластырылғаны да белгілі. Ҽйтседе, шығыс ҽйелінің талайды таңғалдырған жҧмбақ мінезінің 

қырық қатпарлы қҧпиясын таныту басты мақсат болған тҽрізді. Тҥрлі нҧсқадағы «Тоты ҽңгімелерінің» ҽйел 

кейіпкерлері тығырыққа тірелгенде тосыннан жол тауып, кез келген қиындықтан қҧтылады. «Шукасаптатидің» 

жиырма алтыншы ҽңгімесінде Ратнадеви деген жеңілтек ҽйелдің ҿзі тҧратын Джалауда деревнясының бастығы 

Девамен де, оның ҧлы Дхаваламен де кҿңілдес болғаны жҿнінде баяндалады. Сол ҽйел кҥйеуі Кшемараджа 

келіп қалғанда, бір-бірімен кездейсоқ жолыққан кҿңілдестерінің екеуін де қҧтқарып жібереді [1, 58]. Осы 

«Шукасаптатидің» отыз ҥшінші ҽңгімесінде Рамбхика деген ҽйел ҥйіне тҿрт кҿңілдесін – деревня бастығын, 

кҿпестің ҧлын, стражникті, ҽскер басшысын жеке-жеке шақыратыны жҿнінде айтылады. Олар бірінен соң бірі 

келе бастайды. Рамбхика оларды бір-бірінен жасырып, шетінен қамбаның ішіне тығады. Ақыры, тҿртеуі 

қараңғыда ҽлденеден шошынып, кҥйеуі Шанкара мен оның қонақтарының кҿзін атыздай етіп, сыртқа қашып 

шыққанда, Рамбхика тағы да тосын амал ойлап табады [1, 64].    

«Тотынаманың» сегізінші тҥнінде осы сюжетті еске салатын бір ҽйелдің хикаясы бейнеленген. Сол ҽйел 

бояушының ҿзімен де, оның келбетті шҽкіртімен де кҿңілдес болады. Бояушы ҥйіне кіріп келгенде, ол баланы 

жасырып ҥлгереді. Сол сҽтте кҥйеуі келіп қалады. Ҽйел аяқ астынан айла тауып, екеуін де қҧтқарып жібереді 

[2, 74-75]. Бҧдан байқайтынымыз, «Шукасаптати» мен «Тотынамаға» арқау болған сюжеттердің ҿзектестігі дау 

тудырмайды. Бҧлар ежелгі бастауы, арғы тегі бір тҽмсілдердің тҥрленген нҧсқалары болуы мҥмкін. Жалпы, 

ҽйелге кҿңілдестерінің бірінен соң бірі келіп, соңында кҥйеуінің ҥстінен тҥсуі – ҥнді хикаяларында  ҥнемі 

кездесетін дҽстҥрлі сюжеттердің бірі. Тек негізгі желі ортақ болғанымен, оқиғаның ҿрбу барысы, 

кейіпкерлердің қҧрамы ғана бҿлек. Сонымен қатар, бҧл ҽйелдердің кҿңілдестерін қҧтқару тҽсілдері де ҽр тҥрлі. 

«Шукасаптатидің» жиырма алтыншы ҽңгімесінің кейіпкері – Ратнадеви кҥйеуі келіп қалған кезде, Деваға 

ымдап ҥлгереді. Соны ҧққан ол саусағын безеп, сес кҿрсетіп шығып кетеді. Мҧның мҽнісін сҧраған кҥйеуіне: 

«Баласы ҽкесінен қашып келіп, осы ҥйге тығылды, ҽкесі оны іздеп келді, паналатуымның себебі сол», – деп, 

қайырымды адамның кейпіне ене қояды [1, 58]. Осы шығарманың отыз ҥшінші ҽңгімесінің кейіпкері Рамбхика 

ата-бабаларына арнап ас беріп жатқан кҥйеуі Шанкараны: «Сен оларға дін жолымен дҧрыстап дҧға 

бағыштамадың. Сондықтан бҧл аруақтар аштыққа шыдамай безіп бара жатыр», – деп сендіреді [1, 65].    

Ал «Тотынаманың» сегізінші тҥніндегі ҽңгімеде ҽйел кҥйеуі келіп қалғанда жанында абыржып тҧрған 

бояушыға: «Қылышыңды жалаңдатып, біреуді айғайлап балағаттаған болып, ҥйден шығып кет» деп кеңес 

береді. Бояушы кеткен соң «Бҧл кім ҿзі?», – деп сҧраған кҥйеуіне былай дейді: «Ол ҿзі бір жынды адам. Одан 

қҧтылғанымыз жақсы болды. Отырсам, бір бала ҥйге жылап кірді де: «Ойбай, апа, мені бір жерге жасыра 

кҿріңіз, артымнан бір жын ҧрған адам қуып келеді», – деп ҿтініш айтты. Баланы мен тҿргі ҥйге тыға қойдым. 

Сол кезде қолына қылышын ҧстап ҽлгі жын ҧрған адам кіріп келді. Ҥйге кіріп, баланы іздей бастады. Бірақ оны 

таба алмады. Мен бҧл ҥйге ешкім келген жоқ деген соң ғана оны балағаттап, ҥйден шықты да, қайта іздеп 

кетті» 12, 69].     

Бҧл – бір ҽйелдің кесірінен нақақтан кҥйіп бара жатқан патшаның баласын ажалдан қҧтқару ҥшін бірінші 

уҽзірдің айтқан ҽңгімесінің оқиғасы. Ол «балаға жала жапқан ҽйелдің қулығына қҧрық бойламайды, сондықтан 

сабыр сақтап, ҽліптің артын бағайық» дегенді меңзеп, жаңағы мысалды кҿлденең тартады. Тегінде «Тоты 

ҽңгімелеріндегі» барлық хикаяттар белгілі бір мақсатты кҿздейді. Сегізінші тҥнде ҽңгімеленетін мысалдардың 

бҽрі ҽйел затының адам айтқысыз мекерлігін ҽшкерелеп, оның табиғатын ҿзгеше қырынан танытады. Біреудің 

ғҧмырын жалмайтын жҽдігҿйлік пен кесірлікке табандап қарсы тҧруға ҥндейді.  

«Шукасаптати» мен «Тотынамада» мынадай бір ҧқсас сюжет бар. Алғашқы шығармада Лакшми деген 

келіншек Пурна деген ҽйелдің желіктірумен бір жігітпен кҿңіл қосқысы келеді. Сҿйтсе, Пурна оны ҿзінің 

кҥйеуімен кездестіреді. Жолығам деген жігіті қҧдай қосқан қосағы болып шыққан Лакшми «оны шашынан 

жҧлқылап, «Ой, алдампаз, суайт, сен ҽрқашан маған: «Менен басқа сҥйерім жоқ» деп оттаушы едің. Енді мен 

сені ҽдейі сынап, сырыңды білдім» деп, ҿн бойын ашу кернеп, тҧлан тҧта айқай салыпты» [14, 6]. Ал 

«Тотынамада» кҥйеуі алыс сапарға кеткен бір жҥргіш ҽйел армансыз ойнап-кҥледі. Бір кҥні сапардан қайтқан 

кҥйеуі шаһардың сыртында аялдап, қыз-қырқынмен кҿңіл кҿтергісі келеді. Арада жеңгетай болып жҥрген 

кемпір оны ҿз ҽйелімен кездестіреді. Сонда сасып қалған ҽйел дереу есін жинап алып, жҧрт кҿзінше кҥйеуіне 

«ҿзге ҽйел іздеп жҥрсің» деп кінҽ тағып, шу шығарады [2, 77]. 

Екі шығармадағы тағы бір ҧқсас сюжет – ҽйелдің ҿз кҿңілдесін алдымен жақсылап бір қорқытып, 

соңынан қҧтқарып алуы. «Шукасаптатидің» он бірінші ҽңгімесінде Дабхила деревнясының бастығы 

Вилочананың ҽйелі Рамбхика бір жігітті туысым еді деп ҥйіне ертіп келіп, кҥйеуімен таныстырады. Ҿз 

ыңғайына бірден кҿне қоймаған жігітті ықтырып алғысы келіп, кенет қатты шыңғырып, айқай салады. Сол 

сҽтте еденге сҥтке шыланған тамақты тҿге салып, «Не боп қалды?» деп жетіп келгендердің алдында: «Мына 

жігіттің жҥрегі қысылып, қҧсып жіберді, содан қорқып кеттім», – деп ақталады [1, 12]. Ал «Тотынаманың» 

сегізінші тҥніндегі тҿртінші уҽзір айтатын ҽңгімеде ҽйел затының қулығын қағазға тҥсіріп жазып жҥрген бір 

жігіттің хикасы баяндалады. Ол бір ҽйелге жолығады. Сол ҽйел жігітпен кҿңіл қосқаннан кейін жҧртты 

шақырып айқай салады. Келген кісілерге: «Мына жігіт ашқарақ екен, тамағына шашалып қалды. Сендерді соған 

кҿмектессін деп шақырдым», –  депті. Жҧрт кеткен соң «Сенің ана жазып жҥрген дҽптеріңде осы қулық бар ма? 

Мҧны мен шығардым», – дейді [2, 79]. Екі сюжетте де оңаша отырған сҽтте ҽйел тҧтқиылдан айқайлаған соң 
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жігіттің зҽресі ҧшып, жаны мҧрнының ҧшына келеді. Екеуінде де оқиға ҽйелдің жҧртты тыныштандырып, 

жігітті қасында қалдыруымен аяқталады.      

Келесі ортақ сюжет мынау. «Шукасаптатидің» он бесінші ҽңгімесінде Шриядеви деген жҥргіш ҽйел 

кҿңілдесімен ҧйықтап жатқанда қайын атасы кҿріп қалып, келінінің аяғындағы білезігін шешіп алғаны 

бейнеленеді. Келіні ертеңіне «қасымда кҥйеуім болып еді» деп қайын атасына жала жабады. Бҧл ойын іске 

асыру ҥшін талай айла-шарғы жасап бағады. Соңында қайын атасы ҿзі кінҽлі болып қалады [1, 42-43]. 

«Тотынамадада» осы хикаят біршама қайталанады. Мҧндағы  ҽңгімеде қайын атасы бҿгде еркектің қасында 

жатқан келінінің кебісін шешіп алады. Бҧл жолы да сҧрқия келін атасының сҿзін жоққа шығарып, сҥттен ақ, 

судан таза екенін «дҽлелдеп» шығады [2, 81]. Екі сюжетте де келіншек аяғындағы дҥниенің қолды болғанын 

біліп, дереу кҿңілдесін аттандырып, кҥйеуінің қасына барып жатып алады. Сҿйтіп, атасына пҽле жауып, ҿз 

қосағын куҽлікке тартады. Тек дҽлелдеу тҽсілдерінде ептеген ҿзгешеліктер бар. Алдыңғы шығармада ҽйел ҿзнің 

«адалдығын» якши қҧдайы мҥсінінің аяғының арасынан ҿтуі арқылы танытады. Кейінгісінде қайын атасына 

кҥйеуін айдап салып, бет бақтырмайды.     «Шукасаптати» мен «Тотынаманың ҧқсастықтары мен ҿзгешеліктері 

мҧнымен шектелмейді. Ҽдепкі бастаулары ежелгі шығармаларда жатқан сюжеттердің сілемдері сҽт сайын 

кездесіп отырады. Мҽселен, «Шукасаптатидегі» ҽйелдің «мен еркектердің бетіне қарамаймын» деп жҥзін бҧрып 

ҽкеткенде қуырылған балықтардың кҥлуі «Тотынаманың» жиырма ҥшінші ҽңгімесінде қайталама кҿрініс 

байқатады. Тек мҧнда қуырылған балықтар емес, қуырылған қҧстар кҥледі. «Шукасаптатиде» бҧл оқиғаның 

ҽуре-сарсаңы бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы ҽңгімелерді қамтиды. Сол секілді шын Вимала 

мен жалған Вимала («Шукасаптати»), шын Мансҧр мен жалған Мансҧр («Тотынама») туралы сюжеттер адал 

ҽйелді ҽлекке салу оқиғасындағы ҿзара ҧқсастықтарды кҿрсетеді.  

«Шукасаптати» мен «Тотынамадағы» екі баласын жетектеп орманда келе жатқанда кездескен 

жолбарысты алдап, ажалдан қҧтылған ҽйелдің іс-ҽрекеттері де ҿте ҿзектес. Ҧқсастықтары – екі шығармада да 

кҥйеуімен ҧрысып қалған ҽйел екі баласымен бірге жолбарыспен бетпе-бет келеді. Тек алғашқысында 

жолбарыс пен қасқыр, соңғысында жолбарыс пен тҥлкі ҽйелден кек қайтару ҥшін қосақтасып орманға барады. 

«Шукасаптатиде» жолбарыс пен ҽйел оқиғасы қырық екінші, қырық ҥшінші жҽне қырық тҿртінші ҽңгімелерді 

қамтиды. «Тотынамада» отыз бірінші тҥндегі хикаят аясында ғана баяндалады. Ҥнді ескерткішіндегі екі 

баланың анасы Калахаприя жолбарысқа бірден дҿң айбат шегіп, қорқытып-ҥркітеді. Ал Нахшаби 

шығармасындағы ҽйел жолбарысты алдап-сулап, сҿзбен сылап-сипап, Омар ибн Ҽбу ҽл-Ҽзиз патшаның бір 

тағылымды бір ісі туралы тҽмсіл айтады. Сонымен қатар, министр Пушпахаса («Шукасаптати», он бірінші 

ҽңгіме) мен ҽмір дастархандасының («Тотынама», жиырма ҥшінші тҥн) кҥлген кезде аузынан гҥл тҿгілуі, 

Мандодари деген ҽйелдің раджаның тоты қҧсына жерік болып жеп қоюы («Шукасаптати», жиырма бірінші 

ҽңгіме) мен брахман ҽйелінің патшаның тауыс қҧсына жерік болып, оның ҿтін алып, дҽріге қосып ішуі 

(«Тотынама», он ҥшінші тҥн) тҿңірегіндегі сюжеттердің сарындастығы да кҿп ойға жетелейді. Екеуінде де 

аузынан қағынып, болған істі ҿзі айтып қойған ҽйел ҧрлығы айқындалып, жағдайы қиындаған кезде «бҧл 

баяндағанымның бҽрі кҿрген тҥсім еді» деп қҧтылып кетеді. «Шукасаптатидің» елу екінші ҽңгімесінде министр 

Будхисараның қызы Джаяшри тҿрт жолаушының інжуді қайсысы ҧрлағанын тауып бергені жҽне 

«Тотынаманың» он бірінші тҥніндегі ҽңгімеде Бходжа-раджаның қызы меруертті ҧрлаған адамды тҿрт 

жолаушының ішінен қалай анықтағаны туралы сюжеттер де ҿзара ҧқсастығымен ерекшеленеді.  

Жетпіс ҽңгімеден тҧрғанымен «Шукасаптатидің» кҿлемі тым шағын. Ҿйткені, онда негізінен ҿте қысқа 

тҧжырымдалатын шағын ҽңгімелер топтастырылған. Жалпы, бҧл кітап кейде ҥзіп-жҧлынған хикаяттардың 

жиынтығы секілді ҽсер қалдырады. Кейбір сюжеттердің ҿрбуіне қарап отырып, оқиға дамуының логикасын 

таппай қиналасың. Ал, керісінше, «Тотынама» шығыс пен исламның бҥкіл қҧндылығын бойына сіңірген жауһар 

дҥние екенін сҽт сайын дҽлелдей тҥседі. «Ҽйел мен тотықҧстың диалогы «Тотынама» ҽңгімелерінің негізгі 

ҧйымдастырушылық қҧралы болып саналады» [15, 270], – деген Х.Миннегуловтің пікірі осы тҧрғыдан қҧнды.  

«Тотынаманың» қазақ ҽдебиетіне ықпал-ҽсері – ҿз алдына бір бҿлек ҽңгіме. Шығыс дастандары сҿз 

ҿнеріміздің сипатын ҿзгертіп, оны жаңаша мҽн-мазмҧнмен байытты. Тіпті одан ҽріге зер салсақ, «Қазақ 

ертегілеріне кезінде ел ішінде «Тотының тоқсан тарауы» болып жайылған «Тотынама» кітабынан бірталай 

сюжеттер ауысқан» [16, 40]. Демек, ҽрісі «Шукасаптати», берісі «Тотынама» болып таралған ежелгі ғаламат 

қҧндылықтар біздің ҽдебиетіміздің де маңызды мҧрасы ретінде ҥнемі талданып-таразылана бермек. 
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АТАМЕКЕН – ЖЕРМҦРАНЫ ЖОҚТАУШЫ 

 
Әлбеков Тоқтар Кесімҧлы 

М.Әуезов атындағы Әдебиет және ӛнер институты, 

«Қолжазба және текстология» ғылыми-инновациялық 

бӛлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты 

Алматы қ., Қазақстан 

 

Кеңестік кезеңде де, одан кейінгі тҽуелсіздік  жылдарында да еліміздің ҽдебиеттану ғылымын, ҽсіресе 

ҽдеби қҧндылықтардың тамырын терең  зерделеп, оның ҧлттық сипатын, кҿркемдік табиғатын жан-жақты 

айқындап, жас ҧрпақтың санасына сіңіруге атсалысқан дарынды ғалымдар аз болмады.  Халық мҧраларының 

хатқа тҥсірілуі  ХІХ ғасырдың аяғынан бері ғана бастау алып, біртіндеп қарқын алып, кеңестік дҽуірде 

қалыптасып, ғылыми негізде жинақталып, жҥйеге келтіріліп, текстологиялық сараптаулардан ҿтіп, 

мҥмкіндігінше жарияланып, «Бабалар сҿзі» жҥзтомдық сериясы сияқты бірегей басылымдарымен ҽлемге 

танылуы да – ҽр дҽуірде ҿмір сҥріп, ғылымда ҿзіндік ҿрнектерін қалдырып, соңдарында ҿнеге-ҥлгі қалдырып, 

біртҧтас дҽстҥр қалыптастырып, дамытқан  бірнеше буын ғалымдардың еселі еңбегінің нҽтижесі. Олардың 

ҽрқайсысы ҿздеріне тиіселі ауыр кезеңдерден ҿтіп, ғылымның ауыр жҥгін кҿтерді, жастарға сенім артып, 

бірегей ғылыми орта, дҽстҥр, ҧлттық  мектеп қалыптастырды. Бҧл ҥрдістің бастауында А.Байтҧрсынҧлы,   

М.Ҽуезов, С.Сейфуллин, І.Жансҥгіров, Х.Досмҧхамедҧлы сынды ҧлт жанашырлары тҧрса, Ҽ.Марғҧлан, 

М.Ғабдуллин,  Е.Ысмайылов, Қ.Жҧмалиев,  Б.Кенжебаев,   Ҽ.Қоңыратбаев сияқты тҧлғалы ғалымдар араға 

алтын арқау болды. Ал Р.Бердібай, С.Қасқабасов, Е.Тҧрсынов,  О.Нҧрмағамбетова, М.Ғҧмарова, Б.Адамбаев, 

М.Жармҧхамедҧлы, Ш.Ыбыраев, Б.Абылқасымов т.б. кҿрнекті фольклортанушылар халық ҽдебиетін жаңа ХХІ 

ғасырдың кҿк жиегіндегі тҽуілсіз елдің ҧлттық қҧндылығы ретіндегі маңызын айқындап берді. Қазіргі кезеңде 

осы мектептен қанаттанған К.Матыжанов, Т.Қоңыратбаев, Б.Рақым, Ш.Керім,  С.Сҽкенов сынды ондаған 

ғалымдар кейінгі буын ҿкілдерінің санынын да, сапасын да  толықтырып отыр. Солардың бірі – біз тҿменде сҿз 

еткелі отырған белгілі фольклортанушы,  ҧлағатты ҧстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор Абат 

Шамҧлы Пангереев. 

Ҽдетте, ғылым адамының басты қасиеттері, ҽсіресе ой-санасы, ішкі ҿресі, мақсатшылдық ҧстанымдары, 

адами қарым-білігі, дарын-қабілеті ата-ананың қанмен, балаң ҿмірдің аңсар-арманымен келетін болса,  ал 

мамандық алып, алдына мақсат қойып, ғылымның сҥрлеуіне тҥскен жастың жеке шҧғылданып жҥрген саласын 

толық меңгеруіне тек ҿзіне тҽн  табандылығы, ізденгіштігі, мамандығына деген адалдығы, ең негізгісі, еселі 

еңбегі қажет болады. Шынайы ғалымға қатысты бҧл қасиеттердің бҽрі де Абат Шамҧлының бір бойынан 

табылады.  Ол ең алдымен, ҧлы бабалардың киелі қоныстарының бірі Ойыл ҿңірінде туып, атақты Ҽжібай биді, 

Алтай, Аралбай батырларды, дарабоз-арулар Ботагҿзді, Байке мен Бикені жаратқан шҧрайлы жердің 

топырағынан нҽр алды. Кҥрескер ақын Шернияз Жарылғасҧлы, ақ тарының атасы аталған Шығанақ Берсиев 

туып-ҿскен қасиеті ҿңірдің ауасын жҧтып, Нҧрсҧлу Тапалова, Ишанбай Қарақҧлов, Ҽнуар Дербісҽлин, Рабиға 

Сыздық сынды  ҿрелі ҿнерпаздар мен кҿрнекті ғылым қайраткерлерін қанаттандырған қарапайым да  қастерлі 

елдің аялы алақанының жылуын сезіп ҿсті. Екіншіден, ана сҥтімен дарыған еңбекқорлық, жауапкершілік, 

сергектік, талапқорлық  секілді қабілет-қасиеттері оның ғылым жолына бет бҧруына, талмай ізденуіне, ҧзақ 

жылдар бойы біліктілігін жетілдіріп, қалыптасып,  елімізге танымал фольклортанушы ғалым болуына 

себептігін тигізді. 

Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетін  аяқтап, алғашқы қызметін ҧстаздықтан 

бастағысы келген жас маман 1985 жылы Ақтҿбе облыстық мектеп-интернатының есігін ашқан еді. Арада бірер 

жыл ҿткенде ҧстаздыққа да, ҿтіп жатқан тынымсыз тіршіліке де кҿндігіп, ысыла бастаған мҧғалім жігіт ҿзін 

ғылым саласында сынағысы келді. Сҿйтіп, Ақтҿбе педагогикалық инстутының «Бастауышта оқытудың 

педагогикасы мен методикасы» кафедрасына оқытушы қызметке ауысты. Осында жҥріп  алдымен филология 

мамандығына, кейін осы сала бойынша факультеттің ашылуына белсене араласып, ҿзі алғашқы декандардың 

бірі болды. Бірақ ғылымнан да қол ҥзбей жҥріп атақты профессор М.Мырзахметовтың жетекшілігімен  «Қазақ 

поэзиясында жер-су ҧғымдарының бейнеленуі» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. Осы алғашқы 

жылдардан бастап Абат Шамҧлының ой-санасын туған жердің, Алтайдан қарт Каспиге дейін созылып жатқан 

ҧлы даланың ҽрбір ойы мен жазығы, сай-саласы, тау-қыраты, ҿзен-кҿлі, тіпті тасы да қызықтырды. Соның 

ҽсерінен студенттермен бірге ел аралады, ғылыми іссапарларға барып, тҥрлі экспедицияларға қатысып жҥріп 
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мекендік (топонимдік) фольклордың ҥлгілерін жинады. Оларды ғылыми жҥйеге тҥсіріп, алғашқы еңбектерін 

жариялап та ҥлгірген зерттеушіні сырттай бақылып жҥрген академик С.Қасқабасов ақыл-кеңесін айтып, бҧл 

тақырыптың іргелі зерттеуге айналуына бағыт-бағдарлар берді.  Нҽтижесінде «Қазақтың тапонимдік 

фольклоры» атауы таңдалып, ҧзақ жылдар бойғы ізденістердің арқасында еңбек 2010 жылы М.О.Ҽуезов 

атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер институтының диссертациялық кеңесінде сҽтті қорғалды. 

Мҽселен, бір ғана мекендік аңыздар (ҽпсаналар, хикаяттар, ҽңгімелер) белгілі бір жер-судың, ҿзен-кҿлдің, 

тау-тастың аталу себебі, сол жерлердегі оқиғалардың сол атауларға байланысын баяндайтын халық ҽңгімелері 

болғанымен, олар қазақтың ауызша тарихында айырықша орын алады. Себебі ҽрбір тау мен тастың атауы тегін 

қойылмаған, олардың жеке-жеке деректік аңызы бар. Олардың ҧлт тарихын қалыптасырудағы маңызы ҿте зор. 

Академик С.Қасқабасов: «Топонимдік деп біліп жҥрген аңыздарда да тарихи негіздер, фактілер болады. Ал 

тарихи деп жҥрген аңыздарда топонимикалық мотив кездеседі. Аңыз жанрындағы шығарманың ҿзі емес, 

ондағы сарын ғана топонимдік сипатта болуы мҥмкін. Сондықтан «топонимдік аңыз» деген атауды шартты 

тҥрде ғана алу керек те, оған белгілі бір жерге, мекенге байланысты оқиғаны баяндайтын ҽңгімелерді жатқызу 

қажет. Екінінші сҿзбен айтқанда, топонимикалық аңыз деп жер-судың, тау-тастың пайда болуы мен атын 

мифтік ҧғыммен, немесе мифтік кейіпкердің іс-ҽрекетімен емес, бір оқиғамен, я болмаса белгілі қайраткер 

атымен байланысты тҥсіндіретін ҽңгімені айтамыз» [1,125], – деп алғаш рет мекендік аңыздардың халық 

прозасындағы рҿлін, ғылыми сипатын ашып берді. Жаңа ХХІ ғасырдың басында ауызша тарихқа айырықша 

ден қойған профессор  А.Сейдімбек топонимдік аңыздардың тарих сілемдеріндегі деректіліктің маңызы, тарихи 

шынайылығы жҿніндегі толғанысын былайша білдіреді: «Туған жер тҿсіндегі алыс замандардан бері қарай 

тартылған ҧрпақтар сабақтастығы, олардың дҥние дидарына қандай талғаммен қарай білгені, табиғат 

сҧлулығының алуан қырын қалай танып сҥйсінгендігі географиялық атауларда тайға таңба басқандай сайрап 

жатыр. Кҿне тҥркі жазуы қашалған Орхон ескерткішіндегі (VІІІ ғасыр) Ертіс, Селенгі, Қарақҧм, Бҧқар, Қаракҿл, 

Кҿміртау сияқты жер-су атаулары бҥгінгі кҥнімізге еш ҿзгерместен жетіп отыр. Сонау V-VІІІ ғасырдан жып-

шырғасы шықпастан тозбай жеткен дҽл осындай «ескеркішті» кезіктіре қою оңай болмас. Міне, топоним 

атаулының мҽн-маңызы осы тҧрғыда назар аудартады» [2,73-74]. 

Мекендік аңыздармен терең таныса отырып, олардың кейбір ҥлгілерінде жер-су атауларының шығу тегі 

белгілі шынайы оқиғаларға, тарихта танымал болған тҧлғаларға орайластыра баяндалатынын аңғару қиын емес. 

Мысалы, Абат Шамҧлы жинаған «Кілемжайған» атты аңызда Кенесары хан ҽскерлерінің Кіші жҥз аумағына 

шегінгенінде атақты Жанқожаның қарындасына ҥйленеді. Кейін ҿзге ҽйелдерінің кҥндестігінен ҽлгі тоқалдың 

зҽбір кҿріп, ордадан аластатылады. Бҧған ашуланған Жанқожаның айбатынан сескеніп, ҽрі сый-қҧрмет 

кҿрсеткен Кенесары оның алдынан кілем жайып қарсы алғандығынан аталған «Кілемжайған аталып кеткені 

айтылады [3, 143]. Ақтҿбелік М.Ҽлмҧратовтан 1959 жылы жазып алынып, кейін Абат Шамҧлының қолына 

тҥскен тағы бір аңызда Кенесары мен Наурызбай Орынбор, Челябі ҿлкелерінің аралығындағы қазақтарды да 

кҿтеріліске жҧмылдыру мақсатында ҽскери жорықтар жҥргізеді. Алайда, бҧл жерлерге  қоныстанып алып, 

жерсініп кеткен шаруа-мҧжықтар мен орыс-казактар қарулы қарсылық кҿрсетеді. Қалыптасқан жағдайға 

байланысты шҧғыл  іс-қимыл жасауға бейімделген, қарсыласына амал қалдырмайтын ҽскери ҽдіс-айла 

қолдануға машықтанған Кенесары Бреда станицасын мынандай тҽсілмен басып алады: «Қазақ ҥйлерінен мысық 

жинайды. Тҥнде ел ҧйқыға кеткен мезгілде елу мысықтың қҧйрығына майға батырған шҥберек байлап, оған от 

тигізіп поселкеге қарай қоя береді. Майға малған шҥберек лаулап жанып, жаны тҥршіккен мысықтар ҥй-ҥйдің 

тҥкпір-тҥкпіріне ыршып тығылып, поселкені ҿрт алады. Ҧйқыдағы халық тҿсегінен жалаңаш-жалпы шыға 

қашып, поселке азан-қазан болады. Осы кезеңді кҥтіп тҧрған Кене ханның ҽскерлері оларды жусатып қырып 

салады. Бірлі-жарымдай болмаса, поселке тҥгел дерлік жанып кетеді... Осы кҥні сол Кенесары, Наурызбай 

ҿртеген Бреда станциясын қазақтар «Кҥйік» деп атайды [4]. 

Кенесары туралы келесі аңызда отаршылдардың аса мол, ҽрі қуатты ҽскерінің тегеуріне шыдамаған 

кҿтерілісшілер шегініп, Ақтҿбе жағындағы Толыбай, Жантай ҿзендерінің сағасына барып бекінеді. Патша 

ҽскерлері Қойлыбай деген қарт батырды жолбасшы етіп алып, соңынан тҥседі. Қуғыншылар қос ҿзекте жатқан 

кҿтерілісшілердің ҥстінен шығып, кескілескен шайқас болады. Алғашында бірін-бірі ала алмаған қарсыластар 

екі жаққа шегініп, бекініске кҿшеді. Тҧйықсыздан, шалт қимылдайтын Кенесары ҽскерлері ел аяғы басылған 

шақта жауды елеусіз ту сыртынан келіп шабуылдайды. Қауіпсіз жатқан орыстар кҽпелімде сасып қалып, тым- 

тырақай қаша жҿнеледі. Қойлыбай биік тҿбенің басындағы қоста жалғыз қалады. Наурызбай бастаған бір топ 

сарбаз жетіп келіп, қимылсыз отырған қартты найзаға іліп кҿтеріп, орыстар кеткен жаққа лақтырады. Іле-шала 

жеткен Кенесары: «Бала, мҧның қате болды. Жасы жеткен зиянсыз шал еді», – деген екен. Кейін ҽлгі жер 

«Қойлыбай тҿбесі», шайқас ҿткен сай «Қойлыбай қырғыны» аталыпты [5].  

Бҧл мысалға алынған аңыздар тек қазіргі Ақтҿбе облысының Ҽйтеке би ауданының аумағында ҿткен 

жҽне кҿрсетілген жер-су атаулары ҿзгеріске тҥспей, бҥгінге дейін қалпын сақтап қалған. Кенесары хан бастаған 

кҿтеріліс 1837-1840 жылдары Орта жҥз, 1841-1845 жылдары Кіші жҥздің Торғай мен Ырғыз ҿзендері аумағын, 

1846-1847 жылдары Жетісуды, Іле мен Алатау ҿңірлерін шарпып, бҥкіл Қазақстан кҿлемінде мойындалып, 

отаршылдыққа қарсы жҥргізілген ҧлт-азаттық кҿтеріліс 10 жылға созылған тарихи оқиға болғандығы баршаға 

мҽлім. Жоғарыда кҿрсетілген жер-су атауларына байланысты аңыздар азатты, ҽрі азапты жылдардың бір белгісі 

ретінде жҧрт жадында сақталып қалған. Топонимдердің саны – қазақ жерінің кҿлеміне сай ҧшан-теңіз жҽне 

олар бейберекет қойыла салмаған, ҽрбір атаудың тарихы, ҿзіне тҽн оқиғасы бар. Профессор А.Пангереевтің 

пікірімен тҧжырымдағанда: «Жалпы, топонимдік аңыз ең алдымен, халық санасынан орын тепкен белгілі бір 
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жер-судың, ҿзен-кҿлдің, тау-тастың неліктен бҧлай аталғанына, ол жерлерде қандай оқиғалар болып 

ҿткендігіне жауап іздеуден бастау алады» [6,152].  

Қысқаша шолуда Абат Шамҧлы ҿмір бойы жинаған аңыздардардың  тек Ақтҿбе ҿңіріндегі Кенесары 

ханға қатысты қойылған жер атауы жҿніндегі ҥш-ақ аңызға кҿңіл бҿлінді. Ал бір ғана Кенесары мен 

Науырызбайға қатысты Қазақстанда қаншама жер атауы жҽне оған қатысты аңыз-ҽңгімелер бар екендігін 

ғалымның қаламынан туындаған еңбектермен тереңірек танысу арқылы танып-білуге болады деп ойлаймыз. 

Осы ретте ғалымның ҧлы даланың жер-суына байланысты жазған еңбектерін, ҽсіресе «Топонимдік 

фольклордың жанрлық тҥрлері» монографиялық зерттеуін зерделей отырып, олардың ҿзектілігіне, ғылыми-

теориялық негідеріне қысқаша болса да тоқталып ҿткенді жҿн сияқты.  Біріншіден, кейінгі жылдарға дейін 

халықтың ой-санасында, руханиятында танымдық, тарихи-деректілік, кҿркем образдық сипатымен сақталып 

қалған топонимдік фольклордың ҥлгілері бір ортаға жиналып, ғылыми жҥйеленіп, іргелі тҥрде арнайы 

зерттелмеді. Сол себептен де бҧл мҧралардың кҿпшілігі жалпы оқырмандарға да,  ғылыми ортаға да беймҽлім 

болып келді.  Тақырып жан-жақты зерттеліп,  оған қатысты ондаған ғылыми мақалалар, монографиялар, 

оқулықтар басылым кҿргеннен кейін бҧл еңбектер қарапайым ҿлкетанушылардың, жоғарғы оқу орындары 

студенттерінің, ҽдебиеттанушылардың, фольклортанушылар мен тарихшылардың арасында тың жаңалық 

ретінде қабылданып, тіпті ТМД елдері ғалымдарының тарапынан да  оңды пікірлер білдірілді. Екіншіден, іргелі 

зерттеу барысында халық жадында сақталып қалған топонимдік ҽңгімелердің жанрлық ерекшеліктері 

айқындалып, ғылыми сипаты нақтыланды. Ҽсіресе, оның аңыз, ҽпсана, хикаят, ҽңгіме тҥріндегі ҥлгілері жеке-

жеке қарастырылып, ҿзге де фольклорлық жанрлармен байланысы, эпостық туындылардағы, ҽсіресе 

дастандардағы, тарихи жырлар мен ҿлеңдердегі  қолдану аясы жан-жақты ашылды. Ҥшіншіден,  жер-су 

атаулары туралы халық шығармаларының ел тарихына қатыстылығы, ҽр кезеңдерде ҿмір сҥрген хан-сҧлтандар, 

би-шешендер, батыр-бағландар, ақын-жыраулар сынды танымал тҧлғаларға, қоғам қайраткерлеріне 

байланыстылығы терең зерделеніп, олардың ҧлттық тарихта алатын орны дҽлелденді тҧжырымдар негізінде 

айқындалды. Сҿйтіп, ілгергі кезеңдерде бҧл тақырып тіл білімінің негізінде, ҽдебиеттану саласында зерттеліп 

келген болса, бҧл еңбекте ғалым топонимдік мҧраларды ҧлттық фольклордың қҧрамдас бҿлшегі ретінде 

қарастырып, ғылыми дҽлелдеп, қазақ фольклортануында алғашқылардың бірі болып «топонимдік фольклор» 

деген ҧғымның негізін қалады.  

Профессор А.Ш.Пангереевтің кеңестік идеологияның салдарынан ел жадынан шыға бастаған ілгергі-

бергі ақын-жыраулардың,  жыршылардың, тарихи тҧлғалардың  ҿмірі мен шығармашылығына деген 

қызығушылығы балалық шағынан бастау алды. Кейін студенттік, ҧстаздық  кезеңдерінде де олардың 

мҧраларын жинау жҧмыстары жалғасын тауып,  бірте-бірте  зерттеу нысанасына айналдырды. Олардың 

арасында «Ш.Бҿкеевтің ҿмір туралы толғаулары»,  «Исатай – Махамбет кҿтерілісіне байланысты туған ҿлең-

жырлар», «Шекті Мҿңке бидің ғибраттары»,  «Алқалаған алты ҽлім, айтпаған сҿзін қате деп...» (Сарышолақ 

шайырдың туғанына 140 жыл толуы қарсанында), «Қалың жҧрт Шерниязды ҧмытты ма?»,    «Ҽжібай би мен 

Арал батыр тҧлғасы: аңыз бен ақиқат»,     «Ақындық тағдыр: ҥндестік пен жалғастық» (Б.Кҥлеев пен 

С.Торайғыров шығармашылығы негізінде), «Мағжан мен Бернияз шығармашылығындағы ҧлт тағдыры»,  

«Бернияз жҽне Абай шығармашылығының сабақтастығы», «Б.Кҥлеев пен Рудаки шығармашылығындағы 

табиғат лирикасы»,  «Бернияз Кҥлеев поэтикасы», «Шернияз шығармашылығы Қ.Жҧмалиев зерттеулерінде», 

«Шернияздың шешендік сҿздері», «Шернияз дҥниетанымындағы экзистенциалдық сарын», «Шернияз  жҽне 

оның дҽуірі» т.б. ондаған зерттеулер кездеседі. Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік 

университетінің филология факультетінде қызмет атқарған 30 жылдың кҿлемінде Абат Шамҧлының    атқарған   

еңбегі орасан зор. Студенттерге дҽріс оқып ҧстаз атанды,  кафедра меңгерді, декан лауазымын атқарды, қазір де 

«Абайтану жҽне ҧлттық руханият» ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі міндетін атқарып келеді. Бірақ ол 

еш уақытта іргелі ғылымнан қол ҥзген емес. Ол ҧстаздық пен лауазымдық қызметтерді атқара жҥріп «Жер-су 

атауларының поэтикасы», «Шекті Мҿңке бидің ғибраттары» (Ж.Асановпен бірге), «Ҽдебиет жҽне топонимика», 

«Бернияз Кҥлеев поэтикасы» (А.Абдуллинамен бірге), «Топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері», 

«Ҽдебиеттануға кіріспе», «Қазақ фольклорының мифтік-топонимдік негіздері»,  «Қазақтың топонимдік 

фолкьлоры», «Фольклордың ҧлттың негіздері», «Жер-су атаулары жҽне ҧлттық руханият» сияқты 

монографиялық еңбектер мен оқу қҧралдарын жазды. 

Абат Шамҧлы – бойына бірнеше қасиеттерді тоғыстыра білген ерекше  дарын иесі. Оның жалпақ жҧрт 

біле бермейтін ҧстаздық, ғалымдық, қайраткерлік, азаматтық, адами қырлары арнайы  айтылуға тиіс. Ал ҽдеби 

мҧраларды жинаудағы, фольклортану саласындағы, ҽсіресе атамекен – жер-мҧраның жоқшысы ретіндегі 

қажырлы еңбегі осы мақалада қысқаша болса да аталып ҿтті деп есептейміз. Ғалым алдағы кездерде  

фольклортануда да, жас ҧрпақты тҽрбиелеуде де нҽтижелі еңбектер атқара беретініне сеніміміз мол. Басып 

ҿткен ғалымдық, ҧстаздық жолы Абат Шамҧлын бҥгінгі қазақ зиялыларының қатарына қосты. Ғылым 

жолындағы ҽріптес, қанаттас, ҽріптес-досыма зор табыстар тілеймін! 
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кешкі оқыту және дайындық факультетінің деканы 
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Абат Шамҧлы қазіргі қазақ ҽдебиеттану ғылымының алғы сапында тҧрған белгілі ғалым. Бҧл кҥндері 

алты белес алпыстың тҿріне озғалы тҧрған ғалымның ҿнегелі ҿмірі мен ҿнер жолы бай ҽрі тағылымды, жас 

ҧрпаққа ҥлгі. Ол 1959 жылы 25 қаңтарда Ақтҿбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл селосында дҥниеге келген. Ойыл 

қазақ орта мектебінде білім алған жас ҿз еңбек жолын 1976 жылы Ойыл балалар мен жасҿспірімдер спорт 

мектебінде жаттықтырушы болып бастады, одан ҽрі Германиядағы Кеңес армиясы қарулы кҥштерінің 

қатарында (1977-1979) азаматтық борышын ҿтеп келгеннен кейін аудандық дене шынықтыру жҽне спорт 

комитетінің тҿрағасы болып еңбек жолын жалғастырды. 

Білім мен ғылымға деген қҧштарлық жас талантты Сарыарқа тҿріндегі кҿмірлі қала даңқты Қарағандыға 

алып келді. 1980-1985 жылдары Қарағанды мемлекеттік университетінің (қазіргі Е.Букетов атындағы) 

филология факультетінде оқып жоғары білім алған ол  университетті ойдағыдай бітіргеннен кейін Ақтҿбе 

облыстық білім беру басқармасына жолдамамен келіп, облыстық мектеп-интернатта (қазіргі М.Қҧсайынов 

атындағы облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернат) тҽрбиешілік, ҧстаздық қызмет жасаған. Кҿп 

уақыт ҿтпей-ақ Ақтҿбе педагогикалық институтына (қазіргі Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік 

университеті)  психология жҽне педагогика, бастауышта оқытудың педагогикасы мен методикасы 

кафедраларында оқытушылық қызметте еңбек жолын жалғастырды. Жас маман «жыл келгендей жаңалық» 

ҽкелді, институтта қазақ тілі мен ҽдебиеті мамандығы ашылды, азаттықтың алғашқы қарлығашы келе бастады, 

кҿп уақыт ҿтпей қазақ филологиясы факультеті дҥниеге келді. Абат Шамҧлы егемендікке ҧмтылған елінің, оқу 

ордасының аманатын алға сҥйреді, деканның орынбасары, кафедра меңгерушісі, факультет деканы, проректор 

қызметтерін ҽр жылдары абыроймен атқарды. Жоғары оқу орнының ҧстазы болу ҥшін білім мен ғылымды қос-

қабат алып жҥру керек екені аян, ендігі ретте ғылымның қия шыңына ҧмтылуды биік мақсат, ҧлы мҧрат етіп 

алға қойған ол бҧл салада да тынбай еңбектеніп, ҧдайы алға ҧмтылды. Алғашында Алматы қаласындағы 

М.О.Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер институтында ғылыми-зерттеу бағытындағы тағылымдамадан ҿткен 

жас ізденуші М.Мырзахметовтың жетекшілігімен  «Қазақ поэзиясында жер-су ҧғымдарының бейнеленуі» 

тақырыбында кандидаттық диссертация (1997) қорғады, филология ғылымдарының кандидаты ғылыми 

дҽрежесін алып ғылым шыңын бағындырды. Жас ғалым биікке самғады, одан ҽрі Қазақстан Республикасы  

Ҧлттық Ғылым академиясының академигі Сейіт Асқарҧлы Қасқабасовтың кеңесшілігімен «Қазақтың 

топонимдік фольклоры» тақырыбында докторлық диссертациясын да  (2010) сҽтті қорғап шықты. 

А.Ш.Пангереев ҧстаздық қызметпен қатар қоғамдық жҧмыстарда да белсенді. Бірнеше жылдан бері 

Ақтҿбе облысының ономастика комиссиясының мҥшесі ретінде қала жҽне облыс аумағындағы елді мекен, 

кҿше атауларына ҧлттық ҧғымға сай атау беру жҿнінде тынбай еңбек етуде. Қазақстан Журналистер Одағының 

мҥшесі ретінде ол бҧқаралық ақпарат қҧралдары бетінде танымы, тағылымы мол мақалалар жазып, хабарлар 

тарату жҿнінде де қалтқысыз қызмет жасап, елге еңбек етіп келеді. Ол жас ізденушілерге білім мен ғылымның 

қия жолында бағыт беретін ғалым, азғана жылдың ішінде А.Ш.Пангереевтің жетекшілігімен 20-ға жуық 

магистрлік диссертациялар қорғалған. Қазір оның жетекшілік жасауымен 2 докторант PhD докторы 

академиялық дҽрежесін алу мақсатында ғылыми диссертация жазу ҥстінде. А.Ш.Пангереев жастар тҽрбиесіне 

байланысты қоғамдық қызметтері жҽне кҽсіби білікті мамандар даярлаудағы ҧзақ жылғы қажырлы еңбегі мен 

ғылымды дамытуға қосқан ҥлесі ҥшін алғыс арқалаған азамат, атап айтқанда Облыстық білім беру жҽне ғылым 

қызметкерлері кҽсіподағының Қҧрмет грамотасымен, Ақтҿбе қаласы мен облыс ҽкімінің алғыс хатымен, 

«ЖОО-ның ҥздік оқытушысы» тҿсбелгісімен, «Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік 

университетінің қҧрметті профессоры» медалімен, «Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік мемлекеттік 

университетіне 50 жыл» мерекелік медалімен, «Қазақстан Республикасының Тҽуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік 

медалімен жҽне «Университетті дамытудағы еңбегі ҥшін» медальдарымен марапатталған абыройлы ҧстаз, 

білікті ғалым. 

Жылдар бойы ғылымның қиын да қия шыңында жҥрген ғалым Абат Шамҧлы еңбекқор жан, жарық 

кҿрген ғылыми кітаптары аз емес.  Ҽдебиетанушы ғалым А.Ш.Пангереевтің ғылыми-зерттеу еңбектері 

негізінен алғанда фольклор, мифология,  ҽдебиет  тарихы жҽне топономастика мҽселелеріне арналған. 

Ғалымның «Жер-су атауларының поэтикасы» (1996), «Ҽдебиет жҽне топонимика»  (2003), «Ҽдебиеттануға  

кіріспе» (2018), «Қазақ фольклорының мифтік-топонимдік негіздері» (2018) атты оқу қҧралдары,  «Шекті 

Мҿңке бидің ғибраттары» (1998), «Бернияз Кҥлеев поэтикасы» (2009)  атты ҽдеби–зерттеу еңбектері, 

«Топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері»  (2014) «Жер-су атаулары жҽне ҧлттық руханият» (2018) атты 

монографиялары «Қазақтың топонимдік фольклоры» (2018) электронды оқу қҧралын жариялаған. Ғылыми 

мақалалары отандық басылымдарда, сондай-ақ  Польша, Чехия, Румыния, Бразилия, Қытай, Ресей 

басылымдарында ҥзбей жарияланып келеді. 

Абат Пангереев зерделі ғалым, қаламы жҥйрік журналист, аты алтын ҽріппен жазылатын ҧстаз. Біздің 

бҥгінгі мақсатымыз ғалым Пангереевтің ҽдебиеттану ғылымына қосқан ҥлесі, алар орны, осы бағытта жазылған 
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еңбектерінің кейбіріне хал-қадірімізше ой айтып, пікір сабақтағанды дҧрыс деп санадық. Алғашқы  пікірді 

ғалымның ҧзақ жылдар бойы жҥргізген зерттеулерінің нҽтижесінде дҥниеге келген «Жер-су атаулары жҽне 

ҧлттық руханият» (2018) атты монографиялық еңбегі жайында бастадық. Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік 

мемлекеттік университеті Ғылыми кеңесінің шешімімен баспаға ҧсынылған монография кҿлемді, 20 б.т. астам, 

334 бет кҿлемінде. Пікір жазғандар республикаға танымал филология ғылымдарының докторы, профессор  

Ҽ.Молдаханов пен Ж.Асановтар. Монографиялық еңбек дҽстҥрлі кіріспе мен қорытындыдан бҿлек  «Жер-су 

атаулары жҽне ҧлттық фольклор»,  «Жер-су атауларының халық прозасы жанрларында қолданысы» жҽне  

«Жер-су атауларының қазақ эпосы, тарихи жыр жҽне тарихи ҿлеңдердегі атқаратын қызметі»  атты ҥш тарауды 

қамтыған. Тараулардың ҿзі одан ҽрі бірнеше тараушаларға бҿлініп, іштей жіктеле тҥскен. «Жер-су атаулары 

жҽне ҧлттық фольклор» атты алғашқы тарауда  жер-су атауларының ҧлттық фольклормен  байланысы, 

топонимдік фольклор жанры: қалыптасуы мен дамуы, топонимдік фольклор жанрларының орындалу қызметі 

т.б. мҽселелер кеңінен қамтылған. 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың ҿткен жылы ғана жарық кҿрген тарихи еңбегі «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру»  мақаласында айтылған аса кҥрделі мҽселелердің бірі «Туған жер» бағдарламасы болғаны аян. Ал 

енді кҥні кеше ғана жарияланған «Ҧлы даланың жеті қырында» «дала фольклорының антологиясын» жасау 

мҽселесі кеңінен қозғалды. Ҧлт Кҿшбасшысының тарихи мҽні зор еңбектеріне айырықша зер салып 

жатуымыздың себебі ҽдебиеттанушы ғалым А.Пангереевтің «Жер-су атаулары жҽне ҧлттық руханият» атты 

монографиялық еңбегінде туған жер тағдыры мен фольклортану ҽлемінің ҧлттық руханияттан алар орны 

жайында жан-жақты зерделеніп, ғылыми тҧрғыдан дҽлелденіп, жаңаша кҿзқараспен баяндалған. Ғалымның ҿз 

пікіріне жҥгініп кҿрелік. Ол былай дейді: «Ҧлттық руханият дегенде халықтың телегей теңіз мол рухани 

мҧрасы – фольклорды айтамыз. Халықтың бағзы  замандардан бергі қалыптасқан осы  рухани қазынасы,  

тарихи жады, ҿткен ҿмір кҿшіне байланысты таным-тҥсініктері жер-су ҧғымымен байланысты. Ҿйткені жер-су 

дегенде тек қана географиялық атаулар емес, сонымен қатар отан, атамекен, кір жуып кіндік кескен туған жер 

ҧғымдары еске тҥседі».  Тҧңғыш Президентіміз айтып жатқан аманаттарға дер кезінде ҥн қосып, ғылыми 

зерттеулер жазып, жас ҧрпақ ҥшін тарихи сананы жаңғырту жолында аянбай етіп келе жатқан Абат 

Шамҧлының бҧл пікірлері рухани жаңғыруды жҥзеге асыратын ғылыми тҧрғыдан қҧнды дҥниелер. Осы ретте 

аталған кітап жайында белгілі ғалым, абайтанудың академигі М.Мырзахметов: «Міне, осы топонимикалық 

қабаттардың отаршылдық қабаттардың отаршылдық зорлыққа негізделіп ҿзгеріске тҥскен ғасырларға созылған 

ҧзын ырғасын туған ҽдебиетімізде ҿз кҿрінісін де тауыпты.  ...Осы мақсат тҧрғысынан келіп қазіргі қазақ 

ҽдебиеті саласында талантты ғалым Абат Пангереевтің ҽдебиет жҽне топонимика тақырыбы бойынша кітабын 

шығаруы – соны бастама деп білеміз», – деп пікір айтуы да кҿп жайтты аңғартады. 

Ғалымның ҧзақ жылдардан бері талмай зерттеу жасап келе жатқан аса кҥрделі мҽселелерінің бірі 

фольклор мен топонимика байланысы. Ҥстірт қарағанда байқамауымыз да ҽбден мҥмкін жҽне екі ғылымның 

арақатынасына терең ҥңілмей, байланысы жайында жете білмейтініміз де жасырын емес. Фольклор мен 

топонимика байланысы жайындағы ғалым пікірінің ғылыми қуаты ерекше. Ол былай деп тҧжырым жасайды: 

«Фольклордың осындай кҿп қырлы сипаты, дҥниенің, болмыстың, заттың, яғни айнала қоршаған ортаның мҽнін 

тҥсіндіріп, мағынасын ашып кҿрсетудегі қуаты оның жанрлық жҥйеде ҥздіксіз даму тенденциясын дҽлелдеп 

бере алады. Фольклордың осындай мҥмкіндіктерінің қатарына оның топонимикамен байланысы, сол байланыс-

бірлік арқылы туындайтын топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері айқындалады. Жҽне де бҧл ғылыми 

пҽндердің байланыстылығы ҿзінен-ҿзі кҿрініп тҧр деп те айта аламыз. Ҿйткені фольклор сюжеттерінде 

сипатталатын жер-су атауларын алып тастар болсақ, не болмаса оларға мҽн бермей ҿте шығар болсақ, онда ол 

сюжеттер жалпылай абстракцияға ҧшырап оқиға тарихи  тҧрғыда  баяндалғанымен ҽйтеуір нақтылы 

мазмҧндалу жағы жетімсіздеу болар еді», – деп бір тҥйсе, одан ҽрі: «қазақ фольклорының негізгі 

ерекшеліктерінің бірі – осы жер-су атаулары арқылы кҿрінетін халықтық танымға негізделеді. Фольклор 

ҧлттың рухы, тарихи жадының куҽсі, ҧлт тарихының айнасы деп білсек, онда бҧл екеуі ажырамас бірлікте екені 

аян. Сондықтан фольклор мен топонимиканың етене байланысы қазақ халқының мҽдениеті, кҿшпенділік ҿмір 

салты, поэтикалық зердесі, эстетикалық арман-мҧраты, жалпы барлық ҧлттық ерекшелігінен туындайтын 

қҧбылыс деп білеміз», – деген ғылыми байлам жасайды. 

Зерттеудің «Жер-су атауларының қазақ эпосы, тарихи жыр жҽне тарихи ҿлеңдердегі атқаратын қызметі» 

деген тақырыпты қамтитын ҥшінші тарауының да жҥгі ауыр. Бҧл ретте ғалымның ҿзі былай деп ой бҿліседі: 

«фольклордан  шындық  іздеу» кҿп ретте дҧрыс емес те болар. Алайда ежелгі қытай жазбалары немесе 

бертіндегі орыс жылнамалары сияқты ҿткен ҿмір кҿштерін танытатын айқын дҽлел-дерегі жоқ халықтар атадан 

балаға мирас болып келген халық ауыз ҽдебиеті ҥлгілеріне, шежіре деректеріне кей жағдайларда сҥйенбей тҧра 

алмайды. Ҽсіресе, ел арасында кеңінен тараған эпостық жырлар ҿткен тарихты сипаттауда фольклордың басқа 

жанрларына қарағанда нақтырақ сипатта екендігі байқалады».  Бҧл пікір шындыққа ҽбден жақын, бабаларымыз 

ҿз тарихын шамасы жеткен жерде тасқа қашап жазды, ал басым бҿлігі сҿз ҿнерінде, соның ішінде ауыз ҽдебиеті 

мҧраларымен, фольклормен жазылды. Ғалым «Алпамыс батыр», «Едіге батыр», «Ер Тарғын» сияқты эпостық 

жырлардағы тарихи жағдайларға терең ҥңіліп, зерделеп, ел тарихының ҿткен кезеңіне жаңаша кҿзқараспен  

қарайды, ол тарихтан тағылым алуға шақырады, ол жырларда суреттелетін оқиғалардың дені тарихи кезеңнің 

бір бҿлшегі ретінде санайды. Жасырын емес, ҿткен тарихқа кҿп жағдайда кҥмҽнмен қарадық, ал енді ауыз 

ҽдебиеті мҧраларына тіпті мҽн бермедік, аңыз ретінде ғана қабылдадық. Жаңа дҽуір, азат ел тарихының 

кҿзқарасы тҧрғысынан жазылған зерттеу кітабы жайында: «Тарихи жырларда топонимдердің оқиғаның 

шындық сипат алуына тигізер ҽсерін айқындап, оны тарихи жырларды, ҽсіресе Кенесарыға, Исатай-Махамбет 
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кҿтерілісіне арналған шығармаларды талдай отыра кҿрсеткен. Тарихи ҿлеңдерде топонимдік атаулардың 

атқаратын деректілік қызметін де аша білген», – деп академик С.Қасқабасов ҿте жоғары береді.  

Тҽуелсіздік дҽуірінің азат рухындағы зерттеуші Абат Шамҧлы біз аңыз деп, ауыз ҽдебиеті мҧралары деп 

келген тарихи жырлардың жаңа қырларын танытуға шындап бет бҧрған. Жер-су атауларының тарихи сипаты, 

фольклормен байланысы, т.б. сан алуан мҽселелерді тереңінен қозғап, жас ҧрпақ санасына сҽуле себетін 

ғалымның тағы бір ерекше мҽн берген саласы  «Жер-су атауларының эпос қаһарманының тарихи тҧлғасын 

анықтаудағы қызметі». Бҧл жайында: «Қобыландының ҿзі тарлан тҧлға, ал «Қобыланды батыр» жыры – 

халқымыздың  ҥлкен  мҽдени  ескерткіштерінің  бірі,  ҧлт  рухының кҥштілігінің айқын айғағы.  Қобыландының 

ҿмір сҥрген тарихи кезеңін анықтау мақсатында  жер-су атауларын пайдалана отырып, эпикалық қаһарман мен 

тарихи тҧлға мҽселесін де қарастырдық. Ҿйткені осыған дейінгі зерттеулерде негізінен эпикалық қаһарман, 

оның эпостағы тҧлғасы, эпос бойынша батырлық қимылдары қаралды. Оған сын айтуға да болмас дейміз, 

себебі заман басқа. Қазіргі егеменді ел болған, ҧлттық рухани мҧраларымызды тҥгендеген  кезеңдегі жағдай 

басқа. Сондықтан қазір эпикалық қаһарманның тарихи негізі бар ма деген мҽселе кҿтерудің ғылымға жаттығы 

жоқ. Бҧл жҿнінде Қ.Салғариннің пікірі де қҧлақ асуды қажет етеді: «Қазақтың батырлар жырларының 

кейіпкерлерін тек ҽдеби кейіпкер деп қана қарау – қазақ халқының нағыз болмысына бойлай алмаған, салт-

дҽстҥрін білмейтіндердің жаңсақ пікірі. Шын мҽнінде батырлар жыры – ҿз кезеңінде болған батырлардың 

есімдері арқылы сол кезеңнің бҥкіл тарихы жазылған қҧжат». Олай болса «Қобыланды батыр» жыры да бір 

кезеңнің тарихының қҧжаты бола алатын қҧнды дҥние екені даусыз».  Ойымыз дҽлелді болуы ҥшін сілтемені 

толығырақ келтірдік жҽне ғалым Пангереев ҿзге тарихшылар айтқан дҽлелді пікірлерге сҥйенеді, ҿз ойының 

ҥндестігін айғақтайды. Қ.Салғарин қазіргі таңдағы алдыңғы қатарлы тарихшы екені мҽлім, сол себепті де 

тарихи жырлардағы кейіпкерлер жайлы тым келте ойлап, бар дҥниені бағалай алмай, немесе тарихына терең 

ҥңіліп, тарихи шындықты қалпына келтіруге қҧлқымыз болмады. Ақтаңдақтар айқындалып келеді, Қ.Салғарин, 

А.Пангереев т.б. ғалымдардың тың бағыттағы зерттеулері бҧл пікіріміздің дҽлелі. 

Қазіргі қазақ ҽдебиеттану ғылымының алғы сапында тҧрған профессор Абат Шамҧлының зерттеу 

обьектісі ҿте бай, ҽсіресе соңғы уақытқа дейін іздеушісі болмай немесе кҥні кешегі кеңестік жҥйе орнатқан 

салқын саясаттың зардабынан жапа шеккен тҧлғаларды ҽдебиеттану ҽлеміне енгізу ҥшін аянбай еңбек етіп 

келеді. Осы орайда ең алдымен  ғалымның «Бернияз Кҥлеев поэтикасы» (2009)  атты ҽдеби-зерттеу еңбегін 

айырықша атап кҿрсетуге болады. Қысқа ғана ғҧмыр кешкен, бірақ соңына ҿлмес ҽдеби мҧра қалдырған аяулы 

ақынның шығармашылық ҿнері, сонымен қатар талантты ақынның хакім Абай, қҧйрықты жҧлдыздай жарқ етіп 

ҿмірден ҿткен ақын С.Торайғыров, қазақ поэзиясының падишасы М.Жҧмабаев шығармашылығымен ҽдеби 

байланысын, рухани ҥндестігін жан-жақты зерттейді. «ХХ ғасыр басындағы ҽдебиеттің қоғамдық ерекшелігі – 

халықтың санасын оятып, білім-ғылым алуға шақырды», – деп пікір сабақтаған зерттеуші одан ҽрі ақын 

Бернияз Кҥлеев халықтың зары мен мҧңын айтатын ақынның біршама ҿлеңдеріне талдау жасайды. Мысалы: 

Ойласам, жҥрегіме тҧз сепкендей, 

Ҿсірген надандықпен сорлы бойды, – деп, қаумалаған қалың қазақты надақтықтың қара шекпені басып, 

ҥнжҧрғасын тҥсіріп жҥргенін айтады. Немесе «Қазақ қызы» ҿлеңінде: 

Қалқып жҥрмін қҧлаш ҧрып мінекей, 

Надандықтың дариясынан шыға алмай. 

Ҿнер-білім бізге де бір қонар ма? 

Жемісіне ішім-сыртым толар ма?, – деп, қазақ ҽлі «надандық дариясынан» шыға алмай, батып бара 

жатыр, «басқа жҧрт аспан-кҿкке асып жатып, кілтін де ҿнер-білім ашып жатқанда» (М.Жҧмабаев), біздің халық 

оған қиналмаса керек. Ал Сҧлтанмахмҧт: 

Анау қырда татар тҧр. 

Басқалармен қатар тҧр. 

Мынау ойда қазақ тҧр, 

Қастарында азап тҧр, – деп ҿздерінен татарлардың озып кеткендігін, «ҧйқысы кҿп, ояу аз» халықтың 

ҧйқысын ашпаса басқа ҧлттарға мазақ, кҥлкі болатынын ескерте келе: 

Бҥгіндегі жастарға оқу міндет, 

Тек қана оқуменен ҿнер білмек. 

Ҥмітпенен жоқ қуған 

Талабы алда баламыз. 

Басқалар жоғын тапқанда, 

Біздер қайтіп қаламыз. 

...Ойыңды енді азат қыл, 

Қалсын былай балалық, – деп келетін жҽне бҧдан да басқа ҿлеңдерінде бар қазақ жастары бірігіп, қызмет 

қылып, надандықтан қҧтылалық: 

Болса егер ойларыңда соңғы мақсат 

Еш мҧндай болмас еді артта қалмақ, – деп, «ҿнер тҧқымын» егуге, жарыққа қарай келуге шақырады.   

Пангереев Абат Шамҧлының зерттеу кітаптары ондап саналады, сол еңбектердің бір парасы жоғары оқу 

орындарының студенттеріне арналған оқу қҧралдары. Олай болатын себебі ғалым ҧзақ жылдар бойы Ақтҿбе 

ҿңіріндегі бірегей оқу орындарының бірі Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе  ҿңірлік мемлекеттік университетінде 

ҧстаз-оқытушы болып еңбек етіп келеді. Ғалым оқытушының «Ҽдебиеттануға кіріспе» атты кітабы да ерекше 

назар аудартады. Филологиялық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнының студенттеріне арналған оқу 
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қҧралы мемлекеттік стандарт талаптарына сай ҽдеби даму заңдылықтарымен жҽне  ҽдебиеттің теориялық 

жҥйесімен таныстыру, кҿркем ҽдебиеттің сыры мен сипатын, мҽні мен мағынасын, маңызын  танып-білу 

мҽселелерін ерекше қарастырған. «Ҽдебиеттануға кіріспе» оқу қҧралының негізге мақсаты – филологтарды 

ҽдеби даму заңдылықтарымен,  ҽдебиеттің теориялық жҥйесімен таныстыру, ҽдебиет  туралы  негізгі  

эстетикалық категорияларды, ҽдеби   шығарманы  талдаудың ҽдіс-тҽсілдерін  меңгерту, ҽдеби-эстетикалық 

ойдың  даму  кезеңдеріне  талдау жасау, кҿркем ҽдебиеттің сыры мен сипатын, мҽні мен мағынасын, маңызын  

танып-білу, ҿткен классикалық мҧра мен бҥгінгі ҽдебиеттің қыр-сырын, дҽстҥр жалғастығын, қаламгер 

шеберлігін таныту, кҿркем шығармаға баға беру, ҽдеби процесті дҧрыс бағалауға ҥйрету жҽне ҽдебиеттің  

ҿнердің  басқа  тҥрлерінен ерекшелігін  аңғарту. «Сҿз ҿнері ғылымы», «Кҿркем шығармашылық тілі», 

«Ҽдебиеттің тегі мен тҥрлері» атты ҥш тарауды қамтитын теориялық зерттеу еңбегі одан ҽрі де іштей ондаған 

тараушаны қамтыған. Сонымен қатар оқу қҧралының тағы бір ерекшелігі ҽдістемелік жағынан ҿте ауқымды, 

білім алушыларға берер пайдасы зор бағалы еңбек. Ҽрбір тарау бойынша берілген бақылау сҧрақтары, 

практикалық сабаққа арналған ҽдістемелік нҧсқау, студенттердің ҿзіндік жҧмысына арналған ҽдістемелік 

нҧсқаулар, глоссарийлер, блиц-тестер, бақылау-ҿлшеу материалдары, емтихан сҧрақтары, тест тапсырмалары, 

ҽр тапсырмалардан кейінгі берілген ҽдебиеттердің дені ретімен, білім алушы студенттердің сапалы білім 

алуына септігін тигізетін бағалы оқу қҧралы. Қорытынды сҿзге ден қойсақ. Алты белес, алты асудың биігіне 

келіп тҧрған ғалым Абат Шамҧлы шығармашылық ҿнердің кемел шағында тҧр. Бергенінен берері кҿп дейтін 

халық даналығы қате айтылмаған. Аты алтын ҽріппен жазылатын ҧстаз, ғылымның қия шыңына самғап шыққан 

ғалым, профессор Пангереевтің ҽдебиеттану ҽлемі – рухани жаңғыру ҽлемінің биігінде.  
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Аннотация. Мақалада теолингвистикаға қатысты зерттеулерге талдаулар жасай отырып, бҧл бағыттың 

лингвистикалық жҥйесіне назар аударылады. Сонымен қатар мағынасы мен қызметі жағынан қазақ фольклорындағы 

теонимдердің осы жҥйеге сҽйкестігіне салыстырулар жасалып, ҿзіндік ерекшеліктері кҿрсетіледі. Ҿзара жақын теоним, 

сакралды ономастика, агионим жҽне т.б. терминдердің мағынасына тҥсініктер беріледі. 

Аннотация. В статье проводится анализ по материалам теолингвистических исследовании и обращается внимание 

на их лингвистичкскую систему. А так же с точки зрения семантики и функции сравнивается соответствие фольклорных 

теонимов с этой системой и определяется некоторые особенности. Объясняется значения терминов близкие между собой 

как: теоним, теонимия, теонимика, сакральная ономастика, агионим и т.д.  

Ключевые слова: теоним, теолингвистика, теонимия, теонимика, агионим, агиоантропоним, агиотопоним, 

эортоним, экклезионим, иконим, мифоним, поэтоним. 

Abstract.The article analyzes the materials of theolinguistic research and draws attention to their linguistic system. And from 

the point of view of semantics and function, the correspondence of folklore teonyms with this system is compared and certain 

features are determined. The meaning of the terms similar to each other is explained as: theonym, theonymy, theonymism, sacred 

onomastics, agonym, etc. 

Key words: theonym, theolinguistics, theonimy, theonimics, the agyonim, the agio anthroponym, the agiotoponym, the 

eortonym, ecclesioim, iconim, mython, poeton. 

 

Уақыт ағымымен ҿзгеріп отыратын дҥниенің тҧрақты тҧғыры туралы ой-толғаныстардың кҿпшілігі 

Жалғыз Жаратушы Иеге барып ат басын тірейді. Оған ҽр қырынан кҿз жібереді. Ғасырлар бойғы ізденістердің 

негізінде қазір дін адамзат танымы мен мҽдениетінің қҧрамды бҿлігіне айналып, сҿздік қорынан ҿзіндік орын 

иеленді. Сондықтан, тіл білімінде «діни лексика» термині пайда болып, оның материалдары арнайы зерттеу 

нысанына айналып отыр. Соның бір тарауы фольклормен байланысты, бҧл орайда діни дастандар ҿзіндік 

орнымен ерекшеленеді. Олардың тілінде ҧлттың діни танымы мен мҽдениетінің кҿрінісі қамтылған, сонымен 

қатар Жаратушы Иенің есімдері де молынан кездеседі. Лексикалық қҧрамы жағынан тҥркі, араб, парсы 

элементтерінен. Араб, парсы кірме сҿздерін жҥйелі тҥрде зерттеп, тҧшымды тҧжырымдар жасаған ғалым 

Л.Рҥстемов қазақ тіліне ену кезеңдерін: біріншісі – XV ғасырға дейін, екіншісі – ХV ғасырдан Ҧлы Октябрь 

социалистік революциясына дейін – деп кҿрсетеді [1, 45-46]. Осы уақыт аралығындағы ҧзақ мерзім ішінде 

діннің таралуы тек территорялық сипатқа ие болып қана қойған жоқ, халықтардың тҧрмысы мен дҽстҥрінен 

бастап, тілдік санасына дейінгі аралықты да қамтыды. Тіл мен ділге дендей енген діни сенімдер Қазан 

тҿңкерісінен кейінгі атеистік кезеңде де ҧлттық санадағы ҿзінің маңызын жойған жоқ. Қазіргі кезде «XX ғасыр 

аяғындағы қоғамдық ҿмірде орын алған тҥбегейлі ҿзгерістер ҽртҥрлі семантикалық ҥрдістерді қарқындатты, 

олардың ішіндегі ең белсендісі – архаизация жҽне деархаизация деп айтуға болады» [2]. Қолдан жасалған осы 

тілдік ҿзгерістердің алдыңғысы діни лексиканың қолдану аясын тарлытса, соңғысы қайтадан тынысын ашуға 

мҥмкіндік тудырды. Алайда фольклор тілі ондай ықпалдардан ада, ҿзінің дҥниеге келген дҽуіріндегі болмысын 
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сақтап қала алды, ол сонысымен де бағалы, зерттеу материалы ретінде қызықты. Дін ең бірінші жаратылыстың 

бастауын іздейді, сондықтан Ҽуелдің
1
 есімі діни лексиканың негізгі бҿлімі болып табылады. Қасиеттері мен 

сипаттарын есімі арқылы тану жҽне есімін атай отырып мінҽжат ету, яғни Ҧлы Қҧдіретпен байланысқа тҥсуі 

діни сенімі пайда болғаннан бергі ҧзақ мерзімі ішінде халқымызбен бірге жасасып келеді, осы аралықта 

Жаратушымен байланыс тілінің ҿзіндік жҥйесі қалыптасты, алайда бҧл бағытта жекелеген ізденістер болмаса, 

арнайы лингвистикалық жҥйелеулерге қҧрылған теориялық зерттеулер қолға алынбай келеді. Діни сенім ҿзекті 

мҽселе ретінде кҥн тҽртібіне қойылған бҥгінгі таңда оның ҿзіндік тарихы мен қазақ халқының тарихындағы 

орнын анықтау аса маңызды екені рас. Бҧл ҿз кезегінде діни ҧғымдар мен атауларды жинақтау жҽне 

лингвистикалық жҥйесін айқындауды талап етеді. Біз орыс тілі арқылы жалғасатын ҽлемдік теолингвистика 

ілімінің принциптері мен жҥйесіне қазақ фольклорлық діни лексикасының ықпалдасуы ҥшін, екіншіден сол 

кеңістіктегі ҿзіндік орны мен ерекшеліктерін айқындап алу ҥшін мақала кҿлемінде орыс тіліндегі зерттеулерге 

талдаулар жасаймыз. Діни дастандар тілінде арнайы зерттеу нысанына айналмаған бағыттардың бірі – 

теонимика. Кҿп тілдерде бҥгінге дейін қҧдайтану бойынша зерттеулер жҥргізіліп, нҽтижесінде арнайы 

терминологиялық аппараты қалыптасқан жҽне ҿзіндік мҽселелері кҥн тҽртібіне қойылған. Ал қазақ тілінде жаңа 

ғана қолға алынып отырғандықтан, оның терминологиялық ерекшелігін зерделеу – алдымызда тҧрған негізгі 

міндеттердің бірі. Бҧл зерттеу барысында ҧғымдардың айқындығы мен жҥйелілігі жҽне атқарылатын жҧмыстың 

кешенділігі ҥшін де маңызды.  

Кҿне тарихы бар Қҧдай ілімі, яғни теология (гр. Theos – Қҧдай жҽне гр. Logos – ілім, сҿз) ҽлемнің кҿп 

елдері пайдаланатын философияда орныққан термин. Кейінгі уақыттарда дҥниеге келген теолингвистика осы 

терминнің аясынан шығады. Киынова Ж.К. оның негізін қалаған Н. Б. Мечковская екенін айтады
2
 [2]. Қазіргі 

зерттеулер мазмҧнына қарағанда арада ҿткен жылдардың ішінде бҧл терминнің жан-жақты зерттелгенін 

кҿреміз. Теолингвистика дегеніміз Қҧдайға қатысты лексиканы зерттейтін тіл білімінің бір саласы. 

Теолингвистика – адамзат сҿзінің Қҧдаймен тілдесу қатынасында қалай қолданылатынын, діни жағдаяттарда 

жҽне тікелей біржақты қатаң стандарттарға сҽйкес келмейтін жағдайларда, осыған қарамай екінші жағынан 

метафора немесе тілдік сҿйлеу ҽрекеті секілді белгілі формалардағы ерекшеліктері қисынға келетін 

жағдайларда тіл қандай бейнеде қызмет ететінін сипаттауға ҽрекет жасайтын ғылым [3]. Демек, теолингвистика 

Қҧдайға қатысты жалпы тілдік мҽселелерді қарастыратын тіл білімінің саласы. Теолингвистикамен қатар 

ономастикада орныққан келесі термин – теоним, яғни грек тілінен аударғанда теос – Қҧдай, оним – атау. Кез 

келген пантеондағы Қҧдай есімдері [4, 124 бет.]. Мағынасы мен қазметі жағынан алғанда теолингвистика мен 

теоним терминдерінің ҿзара айырмашылықтары мен ортақ мҽселелері де бар. Айырмашылығы теолингвистика 

жалпы мҽселелерді зерттесе, теоним жалқы атауларды қарастырады. Кей зерттеушілер бҧл орайда мына бір 

мҽселеге назар аударады: «Зат есімдер жалпы есім жҽне жалқы есім болып бҿлінетінін еске алайық. Мынандай 

сҧрақ туындайды: Қҧдайдың жеке есімі болуы мҥмкін бе? Жалқы есімдердің негізгі міндеті айналамыздағы 

адамдарды бір-бірінен ажырату екенін ҧмытпауымыз керек. Жалқы есімдердің осы маңызды міндеті 

апеллятивті (латын тілінде apellare атау, ат беру, қаратпа сҿз) деп аталады. Алайда Қҧдай жалғыз, сондықтан 

жалқы есім иелену қажеттілігі болмайды, мҧндай жағдайда жалпы есім Қҧдай сҿзі жалқы есімге айналады. Ал 

кҿпқҧдайшылдық діндердегі мҽселе басқаша: егер қҧдайлар кҿп болса, оларды бір-бірінен ажырату ҥшін жалқы 

есімге деген сҧраныс туындайды (мысалы, кҿне гректерде: Зефс, Афина, Посейдон, Аполлон, Гефест т.б.)
3
 [5]. 

Бҧл пікірдің айналасында жалпы теонимдер жалқы есімге жата ма, ҽлде жалпы есім бе? дейтін сҧрақ 

туындайды. Кей зерттеушілер теонимнің зерттеу нысаны аты айтып тҧрғандай, жалқы есімдердің аясында 

қарастырса, кей ғалымдар тек ономастиканың ғана емес, жеке қҧрылымдық-семантикалық белгілерімен 

ерекшеленетін біртҧтас лексикалық кеңістіктің нысаны деп біледі [6]. Фольклорлық теонимдердің 

лингвистикалық сипаттарын зерттегенде алдағы бағыт айқын болуы ҥшін бҧл мҽселенің дҧрыс шешім табу аса 

маңызды. Тіл біліміндегі теонимия (Қҧдай атауларының жиынтығы), теонимика (теонимдердің шығу, даму, 

қызмет ету заңдылықтарын зерттейтін тіл білімінің саласы) терминдерінің ҿзіндік ерекшелігі бар [4, 7]. Бҥгінге 

дейін Қҧдай есімдерінің жиналмауы жҽне ерекшеліктерінің жан-жақты зерттелмеуі біздің тілімізде бҧл 

терминдерге қатысты ҧғымдардың толық мҽнінде орнықпағанын кҿрсетеді. Ислам діні мен Тҽңірлік дін 

арасындағы байланыстар нҽтижесінде қалыптасып, халықтың санасында тҧрақтаған Қҧдай туралы ҧғым-

тҥсініктердің ҿзгеге ҧқсамайтын табиғаты аталған терминдерге де ҿзіндік сипат беруі тиіс. Сонымен қатар 

теолингвистикамен тікелей байланысты ономастиканың бір саласы – сакралды ономастика. Қызметі жағынан 

бҧл терминнің аясындағы атаулар «агионим» қҧрамына бірігеді. Агионим – сакралдылық категориясын 

сипаттайтын тҧлға немесе нысандарды атауға қызмет ететін атаулар жиынтығы. Агионим разрядының жҥйесі 

кҥрделі болып келеді, ҿз ішінде қасиеттілік мағынасына ие ономастикалық алаң қҧрайтын бірнеше топқа 

бҿлінеді: теонимдер, агиоантропонимдер (ҽулиелер есімі), агиотопонимдер (агиотопнимдермен немесе 

экклезионимдермен аталатын қала, ауыл, кҿше атаулары), эортонимдер (шіркеулік мерекелер атаулары), 

экклезионимдер (храмдар мен монастырлер атаулары), иконимдер (икон атаулары) [8]. Фольклорлық 

ономастиканы діни лексика тҧрғысынан зерттегенде аталған агионимдік жҥйемен Ислам қҧндылықтары барлық 

жағынан сҽйкесе ме, сҽйкеспейтін тҧстары қандай? дейтін сҧрақтар да ҿз шешімін кҥтетіні белгілі.  

                                                           
1 Фольклор тілінде Ҽуел сҿзі Алланың есімі ретінде қолданылады. 
2 Мечковская Н. Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. — М.: Агентство «ФАИР», 1998.— 352 с. 
3 Орыс орфографиясында Қҧдай мен қҧдайдың айырмашылығы бар. Жаратушы жалғыз Қҧдайға байланысты қолданылғанда 

ҥлкен ҽріппен жазылады, ал кіші ҽріппен жазылуы полиатеизм немесе шектен шыққан атеизмді білдіреді. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96


28 

Жалқы есімдердің жиынтық атауы – ономастиканың қҧрамында теолингвистикамен байланысы бар 

мифоним (мифтердегі, эпопеялардағы, ертегілердегі, қиссалардағы кез келген ономастикалық кеңістік саласына 

қатысты атаулар) жҽне поэтоним (кҿркем шығармалардағы кез келген жалқы есімді зерттейтін ономастиканың 

бҿлімі) [4] терминдері қолданылады. Бҧлар да жинақтауыштық қызмет атқарады, ҿйткені мифтік онимдер тек 

Жаратушы есімдерін ғана емес, жалпы мифтік сипаттағы атаулардың бҽрін ҿз қҧрамына жинақтайды, сонымен 

қатар діни дастандар кҿркем шығарма болғандықтан, ондағы ономстикалық атаулардың барлығы поэтоним 

терминінің аясына топтасады. Демек теонимдер мифонимдер мен поэтонимдердің қҧрамды бір бҿлігі болып 

табылады: мифтік атау ретінде – мифоним, кҿркем шығарма кейіпкері ретінде – поэтоним. Осы тҧста мифоним 

мен теоним ҧғымдарының арасында ҽлі де болса айқындалмаған мҽселелердің барын айта кеткен орынды. 

Мысалы, Мальсагова М.И. мифоним мен теонимдердің шығу тегіндегі ортақтықтарды айта келіп, екеуін бір 

ағаштың екі бҧтағы секілді қарастырады, [7], ал В.И. Алексеев «Теонимдер адам болмысын, этикасын жҽне 

моральдық бейнесін тҥсініп, тҥйсінумен байланысты жаһандық дҥниетаным мҽселелерімен байланысты», - 

дейтін Соломоновтың пікіріне сҥйене отырып, теонимдердің мифонимдерден айырмашылығы бар екенін 

айтады [9]. Осы айтылғандарды жинақтай келгенде теолингвистика айналасында терминдер мен ҧғымдардың 

арақатысы бойынша тіл білімінде айқындалмаған кҿптеген мҽселелердің бары байқалады. Бҧл ҿз алдына 

арнайы зерттеулерді талап етеді, ҿйткені орыс тіліндегі зерттеулер негізінен хирстиан дінінің ерекшелігімен 

байланысты жҥргізілген. Терминдерге жҥктелетін мағына мен ҧғымдар да осылардың негізінде қалыптасқан.  

Ислам жағдайында Жаратушы есімдерінің ҿзіндік ерекшелігі бар: біріншіден, мағыналық жағынан еш 

айырмасы жоқ бірдей дҽрежеде, яғни тҥркілік (Тҽңірі), арабтық (Алла), парсылық (Қҧдай) нҧсқалары синоним 

ретінде қолданылады. Олардың ҿзіндік шығу, халық тілінен орын алу тарихы бар. Екіншіден, араб тілі арқылы 

енген Алланың 99 есімі. Бҧлардың қалған екеуіне қатысы жоқ секілді, ҿйткені Қҧдайдың немесе Тҽңірінің 99 

есімі деген тіркес кездеспейді. Жаратушы Иенің есімдерін лингвистикалық жҥйелегенде осы екі бағыт 

басшылыққа алынуы тиіс. Ҥшіншіден, агионимдер қҧрамына жинақталған онимдер теолингвистиканың ҿз 

ішінде тҥрлі бағыттардан тҧратынын кҿрсетеді. Ислам ҽлеміндегі теолингвистика жекелеген зерттеулердің 

ауқымымен ғана шектеліп отыр. Сондықтан діни лексиканы, соның ішінде сакралдық ономастиканы 

лингвистикалық тҧрғыдан жҥйелегенде шешімін таппаған кейбір сҧрақтар туындайды. Ислам кеңістігіндегі 

агионимдердің ҿзіндік ерекшеліктері болуы мҥмкін. Мысалы, фольклорлық шығармаларда біршама 

агиоантропонимдер кездеседі. Діни дастан кейіпкерлері негізінен тҧлғалық қасиеттері жағынан ҽулиеге де, 

батырға да, мифтік қаһармандарға да ҧқсайды. Сонымен қатар пайғамбарлар есімдерінің орны бір бҿлек, 

ҿйткені олардың мҧсылман ҧғымындағы мҽртебесі ҽулиелерден ҽлдеқайда биік. Сҿз мағынасы ҿзі атап тҧрған 

зат немесе қҧбылыстың мазмҧнымен тікелей байланысты болатынын ескерсек, пайғамбарлар мен ҽулиелердің 

жҽне тіршілігінде-ақ Алла Тағаланың шапағатына бҿленген шаһаржарлардың болмыс-бітімдері мен адами 

қасиеттері бір-бірінен алшақ тҧрғаны анық. Сондықтан, оларды агионимдер қҧрамына топтастырғанымызбен, 

терминді жасаушы тіл мен пайдаланушы тілдердің ҽрқайсысына тҽн ерекшеліктерді айқындау міндеттері 

туындайды. Терминдер ҿзі жасалған тілдің тҥрлі заңдылықтары бойынша дҥниеге келеді, бейнелі тілмен айтсақ 

«туған топырағына тартады», сол себепті оларды аудармай тікелей қабылдағанда мағынасы мен қызметіне 

арнайы назар аударылуы тиіс. Сол секілді теолингвистикалық бағыттағы зертеулер тереңдеген сайын 

агиотопоним, эортоним, экклезионим т.б. терминдерге қазақ тілінің ҿзіндік ерекшеліктері бойынша жаңаша 

мағына ҥстелетіні анық немесе қазақша баламалары қолданысқа тҥседі. Ал иконим терминінің қазақ тілінде 

баламасы жоқ жҽне икон мен Ислам дінінің символы – жарты айдың қызметі жағынан араларында ешқандай 

байланыс жоқ, сондықтан бҧл термин қабылданбайтыны белгілі. Фольклор тіліндегі діни лексиканың 

терминологиялық жҥйесін орыс тіліндегі зерттеулер бойынша зерделегенде осындай ерекшеліктердің бары 

байқалады. Ізденіс тереңдеген сайын қазақ тіліндегі терминдер мен ҧғымдар да айқындала бермек. Алланы тану 

ҽрекеті ең бірінші оның есімдерін зерделеуге мҥдделі. Ілгеріде сҿз болған жҽне басқа да кҿптеген зерттеулер 

теонимдердің теориясына, оларды классификациялауға арналған. Зерттеу жҧмысының қҧрылымына қатысты 

алғанда қазақ фольклорлық теонимдерінің табиғаты осы ҥлгілерге қаншалықты сҽйкес келетіні қазірге нақты 

белгілі емес, бҧл материалдардың жиналуына байланысты анықталады. Ал қҧрылымдық жҥйенің дҧрыстығы ҿз 

кезегінде ҧғым-тҥсініктердің айқындығын талап етеді. Қазақ фольклорының тіліндегі діни лексиканы жҥйелеу 

мен ғылыми-зерттеу нысанына айналдыру ең бірінші мҽселенің дҧрыс қойылуына мҥдделі, сондықтан ҿзге 

елдерде жарық кҿрген еңбектердегі тҧжырымдарды ескере отырып, негізгі бағыттарды айқындау алдымызда 

тҧрған келелі міндеттердің бірі болып табылады.  
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Аңдатпа. Бҧл мақалада фольклорист-ғалым А.Ш.Пангереевтің фольклор, мифология, ҽдебиет тарихы жҽне 

топономастика мҽселелеріне арналған ғылыми-зерттеулері сҿз етіледі. Ҽдебиет пен топонимиканың байланысын алғаш 

зерттеген ғалым деп тани келе, фольклорлық топонимиканың дербес жанр ретіндегі қалыптасу, даму ерекшеліктері мен 

оның жанрлық тҥрлері жайындағы зерттеулеріне талдау жасалады. 

Тірек сӛздер. Топонимдік фольклор, мифтік фольклор, ғҧрыптық фольклор,  мифопоэтика, тарихи аңыз, топонимдік 

аңыз, топонимдік ҽпсана, топонимдік хикаят, топонимдік ҽңгіме. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются научно-исследовательские работы учѐного-фольклориста 

А.Ш.Пангереева, посвященные на темы фольклора, мифологии, истории литературы и топономастики. Признавая учѐного 

исследователем, который первый изучил связь литературы и топонимики, анализируются его исследования в  

формировании фольклорной топонимики как самостоятельный жанр, особенности его развития и жанровые виды. 

Ключевые слова. Топонимический фольклор, мифологический фольклор, ритуальный фольклор, мифопоэтика, 

историческая легенда, топонимическая легенда, топонимическая история, топонимическая повесть, топонимический 

рассказ. 

Annotation.  This article discusses the research work of folklorist scholar A.Sh.Pangereev, devoted to the themes of folklore, 

mythology, literary history and toponоmastiks. Recognizing the scientist as a researcher, who first studied the relationship of  

literature and toponymy, his researches in the formation of folklore toponymy as an independent genre, especially its development 

and genre types are analyzed. 

Keywords. Toponymic folklore, mythological folklore, ritual folklore, mythopoetics, historical legend, toponymic legend, 

toponymic history, toponymic story, toponymic narrative. 

 

Адамзат ҿнері мен кҿркем ойлауының байырғы ҽдеби ҥлгілері болып табылатын фольклорлық 

туындылардың синкреттілігі мен кҿркемдік дҽстҥрдің негізі болуы ерекшеліктері ҽлі кҥнге дейін зерттеушілер 

назарын аударып келе жатқаны аян. Бҥгінгі таңда ғылымның кҿптеген салаларымен тығыз байланыстылығын 

айқындап, халықтың ілкі заманнан бергі дҥниетанымы мен наным-сенімін, ҽдет-ғҧрпы мен салт-дҽстҥрін 

бойына сақтап асыл  дҥниемізге  айналған фольклордың алуан тҥрлі қырларын зерттеп қҧнды еңбектер жазған 

фольклорист-ғалымдарымыздың бірі –  филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ПҒА 

академигі Пангереев Абат Шамҧлы. Фольклортанушы А.Ш.Пангереевтің ғылыми-зерттеулері негізінен 

фольклор, мифология, ҽдебиет тарихы жҽне топономастика мҽселелеріне арналады. «Ҧстазы мықтының – 

ҧстанымы мықты» демекші, ҽдебиеттану ғылымы мен фольклористиканың марқасқа мамандарының кеңес 

беруімен іргелі зерттеулерді қолға алған А.Ш.Пангереев 1997 жылы филология ғылымдарының докторы, 

профессор М.Мырзахметовтың жетекшілік етуімен «Қазақ поэзиясында жер-су ҧғымдарының бейнеленуі» 

тақырыбында кандидаттық диссертация жазып, ғылыми дҽреже алды. Одан кейін де  топонимиканың кҿркем 

ҽдебиеттегі қызметін зерттей келе, 2010 жылы ҚР ҦҒА академигі С.А.Қасқабасовтың жетекшілігімен 

«Қазақтың топонимдік фольклоры» атты докторлық диссертация қорғады. Ҽдебиет пен топонимиканың 

байланыс-бірлігін деректі дҽлелдермен  ғылыми негізде тҧжырымдап бергендігін ғалымның кҿптеген 

зерттеулерінен кҿре аламыз. Атап айтсақ, «Жер-су атауларының поэтикасы» (1996), «Ҽдебиет жҽне 

топонимика» (2003), «Топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері» (2014), «Қазақ фольклорының мифтік-

топонимдік аспектілері» (2018), «Жер-су атаулары жҽне ҧлттық руханият» (2018) атты монографиялары мен 

оқу қҧралдары, сонымен қатар халықаралық жҽне республикалық конференция материалдарында, шетелдік 

жҽне отандық басылымдарда жарық кҿрген кҿптеген ғылыми мақалалары да ғалымның тынымсыз 

ізденістерінің кҿрсеткіші. Ҽдебиет пен ономастика саласында осыншама еңбектердің жазылып, жариялануы 

ғалымның осы мҽселеге аса ден қойып, нҽтижелі еңбек еткенін аңғартады. Пангереев Абаттың бірнеше жылдар 

бойы Ақтҿбе облысының ономастика комиссиясының мҥшесі болып, қала, облыс аумағындағы елді мекен, 

кҿше атауларына ҧлттық ҧғымға сай атаулар беру ісіне де атсалысып, ҥлес қосуынан ел азаматы ретінде 

парызын сезіне білген тҧлғалық болмысын танимыз. 

А.Ш.Пангереев – ғылымға тың кҿзқарас, жаңаша ізденіспен келген ғалым. Ономастиканың бір саласы 

топонимика бҧған дейін тіл білімі, география салаларының зерттеу объектісі ретінде ғана қарастырылып келсе, 

Абат Шамҧлы топонимиканы алғаш рет ҽдебиет пен фольклор тҧрғысынан қарастырады. Фольклор мен 

топонимиканың тығыз байланыстылығын, бір-бірін дамытып, толықтыратындығын айта келе, фольклорлық 
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топонимиканы дербес жанр ретінде қабылдауға қажетті  шарттардың бҽрі бар екендігін айқындап береді. 

«Фольклор ҧлттық тарихи жадының куҽсі, ҧлт тарихының айнасы деп білсек, онда бҧл екеуі ажырамас бірлікте 

екені аян. Сондықтан фольклор мен топонимиканың етене байланысы қазақ халқының мҽдениеті, кҿшпенділік 

ҿмір салты, поэтикалық зердесі, эстетикалық арман-мҧраты, жалпы барлық ҧлттық ерекшеліктерінен 

туындайтын қҧбылыс», – дейді автор «Қазақ фольклорының мифтік-топонимдік аспектілері» атты еңбегінде 

[1,9]. А.Ш.Пангереевтің «Қазақ фольклорының мифтік-топонимдік аспектілері» атты еңбегі қазақ 

фольклористикасы мен топонимика ғылымына қосылған іргелі зерттеу. Фольклорға тҽн басты ерекшелік деп 

айтуға болатын жер-су атаулары арқылы кҿрінетін халықтың танымы мен эстетикалық мҧраты жайын зерттеуге 

арналған бҧл еңбекте фольклордың топонимикамен байланысы, топонимдік фольклордың  жанр ретінде 

қалыптасу, даму ерекшеліктері,  жанрлық тҥрлері, олардың қоғамдық, ақпараттық, танымдық қызметтері, миф 

жҽне басқа да ғылым салаларымен байланысы сияқты мҽселелер жҥйелі зерттеу обьектісіне айналған. Ҽдебиет 

пен фольклордағы жер-су атауларының баян етілуі  халықтың байырғы тарихынан сыр тартып, танымы мен 

мекен еткен кеңістік аясын танытатын  дерек кҿздері мен ақпараттық мҽліметтер болып табылатындығын 

негізді тҧжырымдармен дҽлелдейді. Қазақтың фольклорлық туындыларында жер-су атауларының мол кездесуі, 

олардың сюжет пен кейіпкерге қатысы, поэтикалық жҽне танымдық сипатқа ие болуы сияқты факторлардың 

топонимдік фольклор жанрының туып қалыптасуына негіз болғандығын айта келе, ғалым топонимдік 

фольклорды ҧлттық фольклордың бір саласы деп есептейді. Қазақ фольклорындағы топонимдік сюжеттердің 

атқаратын қызметтерінің маңыздылығына тоқтала келе, «фольклор сюжеттерінде сипатталатын жер-су 

атауларын алып тастар болсақ, онда ол сюжеттер жалпылай абстракцияға ҧшырап оқиға дҽл баяндалғанымен 

ҽйтеуір нақтылы мазмҧндалу жағы жетімсіздеу болар еді» [1, 9 ], – дейді. Сайып келгенде сюжеттер фольклор 

мен топонимиканы туыстастыратын негізгі мотив ретінде танылады. Топонимдік сюжеттерді мазмҧнына, 

баяндау, ақпарат беру ерекшеліктеріне қарай топонимдік аңыз, топонимдік хикаят, топонимдік ҽпсана, 

топонимдік ҽңгіме деп бҿлуді ҧйғарады. Топонимдік фольклор туындыларын жанрлық тҥрге осылайша 

классификациялай отырып, оның танымдық қызметін басты орынға шығарады. Халықтық таным сипатында 

ауыздан-ауызға, ҧрпақтан-ҧрпаққа беріліп келген аңыз жанрының ішінде топонимдік аңыздың шоқтығы биік. 

Ҿйткені топонимдік ҽпсана, хикаят сюжеттерінің басым кҿпшілігі аңыздық сарындардан ҿрбіп, кҿркемдік 

сипаттауларға ие болып, басқа жанрлық формаға ауысады. Тарихи деп жҥрген аңыздарда топонимдік 

мотивтердің кездесіп отыруының ҿзі жер-су атауының қойылуынан сыр шертетін аңыздарды елді мекендердің 

шежірелі тарихы деп қарауымызға негіз бола алады. Сол себепті фольклор туындыларында баян етілетін 

оқиғалардың тарихилық сипатын анықтауда топонимикаға жҥгіну маңыздырақ. Мҽселен, «Қарауылкелді», 

«Ақсақ Темір тҿбесі», «Ақсақ Темір орны», «Башмақ тҿбе» сияқты топонимдік атаулар белгілі бір оқиғаның туу 

себебін, болған орны мен мерзімін меңзеуі арқылы тарихи дерек кҿздерін танып білуге, деректі етіп баяндауға 

септігін тигізеді. Зерттеу еңбектерінде осындай байламдар жасайтын фольклорист-ғалым Абат Шамҧлының 

топонимдік ҽпсана жанрының ерекшеліктері жайлы талдауларынан дара ізденісін кҿреміз. 

Ҽпсана ҧғымына теориялық тҧрғыдан жан-жақты тҥсініктеме бере келе, оны аңыздан айыруда уақыт пен 

кеңістік принципіне жҥгіну керектігін, аңызда ҿткен оқиға баяндалса, ҽпсанада уақытқа шек 

қойылмайтындығын айтады. Ҽпсананы аңыз бен ертегі аралығындағы қарапайым халық прозасының кҿркем 

фольклорға айналған тҥрі, бҧның басты функциясы танымдық, мағлҧматтық емес, болған немесе болды деген 

оқиғаны кҿркемдей баяндау арқылы тыңдаушыға ғибрат беру деп айтқан белгілі фольклортанушы 

С.Қасқабасовтың пікірін тілге тиек етіп, ҿзінің де тҧжырымдарымен былайша толықтырады: «... егер жер-су 

атаулары белгілі бір тарихи оқиғаны растайтын факті ретінде кҿрінсе – аңыз, ал жер-судың аты кҿркемделе 

қиял арқылы баяндалса, не болмаса белгілі бір оқиғаға байланысты айтылғанда тарихи дерегі болмай, 

ғибраттық сипаты ғана болса – ҽпсана болады» [1, 101]. Ал енді ислам дінінің таралуымен байланысты 

қалыптасқан топонимдік хикаяттың ҽпсанадан айырмасын – онда діни-кітаби сюжеттердің баяндалатындығы, 

астарында мифтік белгілердің болуы сияқты  ҿзгешеліктерден байқалатындығымен тҥсіндіріледі. «Шайтанкҿл», 

«Зҽмзҽм суының бҧлағы», «Қазығҧрт тауы» туралы хикаяттарда діни тҥсінік пен діни бейнелердің болуы осы 

жанр ерекшелігін тҥсіндіруге мысал бола алған. Топонимдік фольклор жанрының типологиялық 

ерекшеліктерін жете білетін А.Ш. Пангереев жер-су атауларының шығу тарихына байланысты туған 

топонимикалық аңыз, ҽпсана, хикаяттардың қатарына жаңа тҥр – топонимикалық ҽңгіме жанрын қосады. 

Сюжеті шындыққа қҧрылған, орындалуы фольклорлық дҽстҥрге сай келетін бҧл туындыны топонимдік ҽңгіме 

деп атауды ҧйғарады. Топонимдік ҽңгімеде кеше, жақын арада ғана болған жағдай баяндалады. Ҽңгіменің бҧл 

тҥріне шыншылдығымен, жаңашылдығымен ерекшеленетін, ҿзіне дейінгі даяр модельдердің ізімен 

баяндалатын, халық ішінде кең тарап, ауызша айналымға тҥсіп кеткен фольклордың кенже тҥрі деген сипаттама 

беріледі. Алдыңғы тҥрлерге қарағанда ҿзіндік композициялық қҧрылымы бар топонимикалық ҽңгімеде 

экпозиция мен оқиға шешімінің орны маңызды. Экспозицияда ҽңгімеші алдымен оқиғаның қай жерде, қай 

мезгілде, кім туралы, кімнен естіді деген сияқты жайттардан хабардар етсе, оқиғаның шешілуі топонимнің 

шығу тарихын айқындаумен аяқталады. Тағы бір ерекшелік – оқиғаның дҽл, анық баяндалып, кейіпкерлердің 

нақты бейнеленуі. Теориялық тҥйіндеріне дҽлел ретінде «Қуандық бҧлағы», «Байқоңыр», «Айша бҧлағы», 

«Байбике» туралы топонимдік ҽңгімелер келтіріледі. Қазақ жерінің кҿптеген аймақтарында айтылатын мҧндай 

ҽңгімелердің аңыз, хикаяттардан айырмасы ертеде емес, кҥні кеше болғандай ҽңгімелене беретіндігінде. 

Топонимикалық фольклор жанрларының жаңа тҥрі деп танылып отырған топонимикалық ҽңгімелер жайында 

айтылған ғалым мҽліметтерін саралар болсақ, тарихилығы мен этникалық ерекшеліктердің басым болуымен 

қатар, оларға ауызша орындалуы, тҥсінікті болуы, оқиғалылығы, тҽрбиелік мҽні, айтып отырған оқиғаның 
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ойдан шығарылмағандығы, сҿйлеу тілінің кҿркемдігі, топонимдердің нақты географиялық аймаққа сҽйкес келуі 

сияқты белгілер тҽн екен. Дара жанрлық тҥр деп тануға боларлық дҽлелдерді келтіре отырып, топонимикалық 

ҽңгімені халықтың шығармашылық ҿнерінің дҽстҥрлі жалғасы ретінде қалыптасуына негіз бар екендігін 

айтады. 

А.Ш.Пангереевтің жоғарыда аталған зерттеу еңбектерінде ҧлтық руханияттың негізі саналатын 

фольклорды этнография, этнология, ҧлттық болмыс секілді салалармен байланыста қарастырады. 

Топонимикалық фольклорды ғылымның бірнеше  жанрлық тҥрлерімен тығыз байланыстылығын тілге тиек ете 

келе, ежелгі мҽдени мҧралардың жер-су атаулары арқылы танылатын ерекшелігін де аша тҥсуді мақсат етеді. 

Ҽріден тамыр алып тарамдалып жатқан топонимдік фольклордың мифофольклормен, ғҧрыптық фольклормен 

байланысты тҧстары мен ара-жігін аша тҥсетін жайттарға да тҥсініктеме беріледі. Топонимдік фольклордың 

негізгі жанры саналатын топонимикалық аңызға мынадай аңықтама береді: «... топонимикалық аңыз деп жер-

судың, тау тастың пайда болуы мен атын мифтік ҧғыммен немесе мифтік кейіпкердің іс-ҽрекетімен емес, бір 

оқиғамен, я болмаса белгілі қайраткер атымен байланысты тҥсіндіретін ҽңгімені айтамыз» [1, 87]. Ал мифтік 

сана мен мифопоэтиканың фольклорға сіңісуі нҽтижесінде пайда болып дербес жанрлық тҥр ретінде 

қалыптасқан мифофольклорды «мифтік-сана мен ойлау жҥйесінің, мифтік таным мен сенімнің фольклор 

нҧсқаларында кездесіп, олардың астарында кҿркемделген форма мен мазмҧнды пішінде кҿрініс табуы» [1,67] 

деп тҥсіндіреді.  Мифтік фольклордың мифологиядан айырмашылығы кҿркемдік пішіннің тҧрақтылығы мен 

ҧлттық поэтиканың жоғарылығында екендігі айқындалады. Жалпы осы ерекшеліктермен қатар, негізінде 

наным, философия, дін жатқан  мифтің ҽлі кҥнге дейін ҽдебиетімізде тарихи трансформаланған кҥйінде 

жалғасын тауып келе жатқанын қазіргі кҿркем шығармаларда кҿрініс алып жҥрген мифопоэтикалық ағымдар 

ҥрдісінен де аңғарамыз. Жалпы миф қалай сақталады? Бҧл сҧраққа автор ел арасындағы кейбір ғҧрыптық, 

салттық, танымдық, діни қатпарлардың астарында сақталуы мҥмкін деген болжамын айтады. 

Абат Шамҧлының зерттеулерінің бір бағыты топонимдік сюжеттердің эпикалық жанрлардағы 

қолданысына арналады. Жер-су атауларының эпикалық шығармалардағы атқаратын қызметіне уақыт пен 

кеңістік категориясы  тҧрғысынан қарастыруды жҿн санайды. Ҿйткені фольклордағы уақыт пен кеңістік 

мҽселесі жанрлық тҥрлер арасындағы ҿзгерістерді айқындай тҥсіп, идеялық-мазмҧндық жаңалықтар ҽкелетіні 

мҽлім. «Эпостық жырларда кең қолданысқа тҥсетін топонимдік атаулар шығарма сюжетіне деректілік 

танытумен бірге кейіпкердің аймағының, туған жерінің келбетін қоса танытады. Сондықтан эпоста кҿрініс 

беретін мҽселенің бірі – топонимдер арқылы танылатын туған жер идеясы» [1, 124], – деген ойларында жер-су 

атауын туған жер ҧғымының заттанған бейнесі деп қабылдаушылық бар. Осылайша топонимді эпос 

табиғатының ішінен алып зерттеу арқылы жырдың генезисі мен типологиясының жаңа қырларын тани тҥсуге 

мҥмкіндіктер ашады. Ҧлттық фольклорымыздың қойнауларында жатқан асыл арналар мен қҧнды деректерден 

сыр тартып, ҧмыт болуға жақын қалған халқымыздың атамекен, жер-су атаулары туралы аңыз-ҽңгіме, ҽпсана-

хикаяттарын жадымызда қайта жаңғыртып, ҧлттық танымды кеңейте тҥсетін мҧндай зерттеулер бҥгінгі таңда 

аса қажет. Ата қоныс, мекен-жайдың тарихын баян ететін топонимикалық фольклордың мҽн-маңызы 

ешқашанда жоғалмақ емес. Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласының аса маңызды бағдары – Ҧлттық жаңғыру. Ҧлттық жаңғыру  ҧғымы  ҧлттық сананың кемелденуін 

білдірсе, халықтың тарихы мен тағлымы жатқан топонимикалық фольклорды замана сынынан сҥрінбей ҿтіп, 

ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғастық тауып келе жатқан рухани мҧра деп танимыз. Жаңғыру осындай ҧлттық-рухани 

тамырлардан нҽр алып, оларды алдағы ҿркендеудің діңі  ете отырып қадам басуға тиіс. Мҽдени-рухани 

қҧндылықтар санатына жататын қазақ фольклорының бір саласы болып табылатын қазақ топонимдік 

фольклорының қоғамдық, тарихилық, деректілік, ақпараттық, таным мен тағылымдық аспектілерін ҿзекті 

мҽселе ретінде қарастырып, аса мҽнді ғылыми негіздемелер мен  жаңаша тҧжырымдамалар жасаған 

фольклорист-ғалым Абат Шамҧлы Пангереевтің ғылыми еңбектерін бҥгінгі қоғам танымы мен руханият 

талабына сай ізденістер деп толық айта аламыз.   
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Қазақ фольклортану ғылымы тҽуелсіздікке дейін де, тҽуелсіздіктен кейін де ҧлт руханиятының 

тҥгенделуіне ҥлкен ҥлес қосқан іргелі сала. Тҽуелсіздікке дейінгі кезеңде Ш.Уҽлиханов, М.Кҿпеев, Ҽ.Бҿкейхан, 

А.Байтҧрсынҧлы, Х.Досмҧхамедҧлы, М.Ҽуезов, Ҽ.Марғҧлан, М.Ғабдуллин, Ҽ.Қоңыратбаев, Р.Бердібай т.б. 

қазақ зиялылары ауызша жеткен мҧраларымыздың жиналып, зерттелуіне орасан еңбек сіңірді. Ҽсіресе, 

Ш.Уҽлихановтың, Ҽ.Бҿкейханның халқымыздың фольклорлық мҧраларын зерттеуге жазған алғашқы еңбектері 

қазақ ҧлттық фольклортану ғылымының қалыптасуына кеңінен жол ашты. Ал тҽуелсіздіктен кейінгі кезеңдегі 
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бҧл саланың тереңдей зерттелуі академик Сейіт Қасқабасовтың ғылыми мектебіне тікелей қатысты деуге 

болады. С.Қасқабасов пен оның шҽкірттері қазақ фольклорын ғылыми тҧрғыда жҥйелеп, жанрларға бҿлу, 

олардың ҧлттық терминдік атауларын қалыптастыруды кезең-кезеңімен жҥзеге асырды. Академик-ғалымның 

тікелей жетекшілігімен «Мҽдени мҧра» мемлекеттік бағдарламасы аясында «Бабалар сҿзі» жҥз томдық 

теңдессіз жобасы жарық кҿрді. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев бір сҿзінде: «Академик 

Сейіт Асқарҧлы Қасқабасов басқаратын «Бабалар сҿзі» сериясымен шыққан кітаптар да қазақ халқының аса бай 

ауыз ҽдебиеті мҧрасын жинақтап, ҧрпақ қолына табыстауда ҥлкен рҿл атқаратын жоба деп білемін» [1,8] , – деп 

жоғары бағалады. Қазақ фольклорының барлық жанрларын қамтыған «Бабалар сҿзі» жҥзтомдығының 

сексенінші томына ел аузындағы топонимдік аңыздар жинақталды. Осы салада филология ғылымдарының 

докторы, профессор Абат Пангереевтің еңбегін атап ҿту лҽзім. Ол ғылыми кеңесшісі С.Қасқабасовтың 

бағыттауымен қазақтың топонимдік фольклорын жҥйелеп, жан-жақты зерттеген еліміздегі бірден-бір ғалым. 

А.Пангереевтің «Топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері» монографиясы фольклортану мен 

топонимика сияқты екі іргелі ғылымды байланыстыратын маңызды еңбек. Ғалым бҧл еңбегінде жер-су 

атауларына байланысты ел аузындағы фольклорлық мҧраларды жинақтап, зерттеп, теориялық тҧрғыда 

жанрларға жіктеп кҿрсетеді. Қазақ даласындағы жер-су атауларының шығу тарихына байланысты аңыз 

ҽңгімелер жетерлік. Ҿкінішке орай, отаршылық кезеңде кҿптеген кҿне топонимикалық атаулар ҿзінің тарихи 

атынан айырылып, саяси науқандар кезінде қазақ жеріне қоныс аударған ҧлттардың қойған атауларымен 

аталды. Ҽсіресе, солтҥстік жҽне орталық ҿңірлердегі тың игеру жылдарында бҧл ҥдеріс қарқынды жҥргізілді. 

Қоныс аударушы ҧлттар ҿздерінің  туған жерлерінің аттарын қазақ даласына бірге ала келді. Макинка, Киевка, 

Ивановский, Минский, Одесский, Воздвиженка, Александровка, Гусарка т.б. атаулар  бҧрынғы тарихи 

топонимдерді ығыстырып шығарды. Сол ығысқан тарихи топонимдік атаулармен бірге қанша фольклорлық 

мҧралар да ҧмытылып, халық санасынан ҿшті. Осы олқылықтарды тҽуелсіздік жылдарында біртіндеп қалпына 

келтіру жҧмыстары жҥргізіліп келеді. Осы ретте, кейбір тарихи атауды қайтару ҥшін кҥрес кезінде жергілікті 

қазақтардың фольклорлық аңыздарға сҥйенген деректері де бар. Профессор Абат Пангереев «Топонимдік 

фольклордың жанрлық тҥрлері» еңбегінде топонимдік фольклорды бірнеше жанрға бҿліп кҿрсетеді. Жер-су 

атауларына байланысты шыққан фольклорды топонимдік аңыз, топономдік ҽпсана, топонимдік хикаят, 

топономдік ҽңгіме деп жіктей отырып, ҽрқайсының ерекшеліктерін нақты мысалдармен талдайды. Алдымен 

топонимдік аңыздарға тоқталайық. Бҧған дейін бір сала деп қарастырылып келген аңыздарды академик Сейіт 

Қасқабасов тарихи аңыз жҽне топонимдік аңыз екіге тҥрге бҿлген болатын. Академиктің: «Топонимдік деп 

бҿліп жҥрген аңыздарда да тарихи негіздер, фактілер болады. Ал тарихтық деп жҥрген аңыздарда 

топонимикалық мотив кездеседі. Аңыз жанрында шығарманың ҿзі емес, ондағы сарын ғана топонимикалық 

сипатта болуы мҥмкін. Сондықтан «топонимдік аңыз» деген атауды шартты тҥрде ғана алу керек те, оған 

белгілі бір жерге, мекенге байланысты оқиғаны баяндайтын ҽңгімелерді жатқызу қажет. Екінші сҿзбен 

айтқанда, топонимикалық аңыз деп жер-судың, тау-тастың пайда болуы мен атын мифтік ҧғыммен, немесе 

мифтік кейіпкердің іс-ҽрекетімен емес, бір оқиғамен, я болмаса белгілі бір қайраткердің атымен байланысты 

тҥсіндіретін ҽңгімені айтамыз» [2,125], – деп жазған пікірін басшылыққа ала отырып А.Пангереев: «Жалпы, 

топонимдік  аңыз ең алдымен халық санасында орын тепкен белгілі бір жер-судың, ҿзен-кҿлдің, тау-тастың 

неліктен бҧлай аталғанына, ол жерлерде қандай оқиғалар болып ҿткеніне жауап іздеуден бастау алады» [3,152], 

– деген тҧжырымды ойын алға тартады.  

Қазақтың ҧлан-ғайыр даласында халықтың аумалы-тҿкпелі кезеңдерде басынан кешкен оқиғаларына 

байланысты аталған жер-су атаулары ҿте кҿп. Тіпті, кейбіреулері бҧл кҥнде қалмақ батырларының атымен 

аталған деп талас та тудырып жҥр. Бір ғана Алматы облысындағы Нарынқол мен Кегенді, Қаскелең мен 

Шонжы т.б. бізге белгілі жерлерді қалмақтың батырлары болған деген ҽңгімені ҽр жерден естіп, оқып қалып 

жҥрміз. Қалай дегенмен де, бҧл атаулардың барлығы сол жерде ҿткен тарихи оқиғаны есте қалдыру ҥшін 

қойылған топонимдер. Бҽлкім, кейін тарихты есте сақтау ҥшін ата-бабамыз ҿзгертуді қажет деп таппаған болар. 

Топонимдік аңыздар жҧртшылықтың сол жерге, туып-ҿскен мекенінің тарихына, атаулардың шығу тегіне 

қҧштарлығынан тарихтан ауытқымай, ауыздан ауызға таратып айтқан ҽңгімелерден туған. Бірқатар 

фольклортанушы ғалымдардың топонимдік аңыздар тарихи деректердің негізінде болады деп айтуы да 

сондықтан. Мҽселен, С.Қасқабасовтың: «Аңыз болған соң міндетті тҥрде бір оқиғамен байланысты болады, 

яғни, тарихи шындыққа негізделеді. Сондықтан топонимикалық аңыз жартылай тарихи болады» [2,144], – деген  

тҧжырымын айтуға болады. Топонимдік аңыздардың жартылай тарихилығын ескере отырып А.Пангереев: 1) 

Тарихи оқиғаларға байланысты аңыздар; 2) Табиғат қҧбылыстарына байланысты аңыздар; 3) Наным-сенімдерге 

байланысты аңыздар; 4) Жер-су атауларының этимологиясына байланысты аңыздар, 5) Заттық белгілерге 

байланысты аңыздар; 6) Тарихи тҧлғаларға байланысты аңыздар [3,188], – деп жіктейді. Ғалым А.Пангереев 

монографиялық еңбегінде еліміздің ҽр ҿңіріндегі жер-су атауларына байланысты туған аңыздарды мысалға 

келтіре отырып, зерттеуін нақты дҽлелдермен тҥйіндей білген. Енді топонимдік ҽпсана жанрына келейік. Осы 

еңбекте А.Пангереев: «Алғашқыда ҽпсаналарда ҽулие-ҽнбиелердің ҿмірлері, іс-ҽрекеттері сипатталады. Кейін 

мҧның астарында танымдық негіздегі оқиғалар да тҥсіндіріле бастады. Ал берірек, қазіргі кезеңдерде белгісіз, 

ғажайып, алайда шындығында ҿмірде болған, болды деп саналатын оқиғалар ҽпсана деп есептеліп келді. 

Ҽпсананың мазмҧны діни сарынға келеді. Аңыз бен ҽпсана арасындағы айырмашылықты ғылыми негізде біз 

ажыратып қарағанымызбен, халық танымы олардың арасына шек қоя алмай келеді» [3,189-190], – деген пікірін 

алға тартады. Сонымен, топонимдік ҽпсана дегеніміз не? Академик С.Қасқабасов ҽпсана жанрын аңыз бен 

ертегінің арасында халықтық фольклордың кҿркем жанрға айналған тҥріне жатқызады. Яғни, ҽпсана аңызға 
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қарағанда ҽдебиетке жақын, кҿркемдік бояуы мол жанр деуге болады. Онда аңыздың да, мифтің де, хикаяттың 

да қасиеттері бар, осы ҥш жанрды да бойына сіңіре отырып, ертегіге жақындағанын айтады. Солай дей келе, 

С.Қасқабасов ҽпсананы ҥшке бҿледі: 1) бір кезде тарихта болған адамдар жайында аңыз болып шығып тараған 

шығармалыр; 2) белгілі бір мекен, жер-су жайын қиял тҥрінде баяндайтын ҽңгімелер; 3) Інжіл мен Қҧран, тағы 

басқа діни кітаптар арқылы тараған сюжеттер [4,150]. А.Пангереев «Топонимдік фольклордың жанрлық 

тҥрлері» монографиясында топонимдік ҽспананың ерекшеліктеріне тоқталып, қазақ халқында ертеден келе 

жатқан Асан қайғының жер ҧйықты іздеуі, Қорқыттың ҿлімнен қашуы, Нҧх пайғамбардың Қазығҧрт тауына 

кемесінің тоқтауы т.б. классикалық ҽпсаналар мен Ислам дінінің ҽсерінен туған ҽпсаналарға ғылыми тҧрғыда 

зерттеу жҥргізіп, аңызбен аражігін анықтап береді. Ғалымның: «Бҧл жерде мынадай болжам жасауға болады: 

егер жер-су атаулары белгілі бір тарихи оқиғаны растайтын факты ретінде кҿрінсе – аңыз, ал жер-судың аты 

кҿркемделе қиял арқылы баяндалса, не болмаса белгілі бір оқиғаға байланысты айтылғанда тарихи дерегі 

болмай, ғибраттық сипаты ғана болса – ҽпсана болады» [3,191], – деп тҧжырымды ойын қорытады. Ал 

топонимдік хикаят ҽпсанамен сарындас болғанымен ҿзіндік ерекшелігі бар жанр. Негізінде, ғылымда ҽпсана 

мен хикаятты бір жанр деп қарастырады. Екеуінің айырмашылығы барын алғашқы болып академик 

С.Қасқабасов Інжіл мен Қҧран, тағы басқа діни кітаптар арқылы тараған сюжеттер туралы дінге қатыссыз болса 

ҽпсаналық, ал мҧсылман дініне қатысы болса хикаяттық сипат  басым болатынын айтты. Хикаят кҿлемі шағын 

болса да, кҿтеретін тақырыбы кең діни сюжетті баяндайтын шығарма. Осы ретте, ғалым А.Пангереев жер-су 

атауларына қатысты «Шайтанкҿл», «Шайтансай», «Шайтанкҿпір» хикаяларын мысалға келтіреді. Хикаяттың 

тҥбінде ҿте ерте заманда ҿткен оқиға жатуы мҥмкін екенін ескеріп, тарихи есімдердің де кездесетінін айтады. 

Мҽселен, кей хикаяттарда Қҧранда айтылатын Ескендір Зҧлқарнайын, Сҥлеймен, Лҧқпан, Қарун т.б. 

сюжеттердің кездесуі кейіпкердердің ел ҥлгі тҧтар қасиеттерінің болуында дейді. Қазақ жеріндегі жер-су 

атауларына қатысты хикаяттар ретінде Қарахан мен Айша бибінің, Қыз ҽулие, Ҽулиетас т.б. сюжеттерді 

мысалға келтіреді. «Біз осы топонимдік хикаят бҿлімінде белгілі бір жер-су атауына байланысты хикаяттарды 

дербес алып, оны халық прозасының бір тҥрі ретінде мақсат тҧттық. Алайда, нҽтижесі бҧл санаттағы қазақ 

халқының тҿл хикаяттарының онша кҿп еместігіне кҿз жеткіздік. Оның бҧлай болу себебі – хикаят танымның 

белгісі, сондықтан тҥбі тереңде жатыр. Оның тҥрлері байырғы мифтік тҥсініктерді зерделеп, тереңдей 

қарастырғанда ғана кҿптеп табылатыны анық» [3,257], – дейді. Ғалымның пайымына назар аударсақ, бҧл сала 

ҽлі де індете зерттеуді талап ететінін аңғарамыз. Бірқатар ҽдебиетанушы ғалымдар классикалық ҽңгіме 

жанрының бастау кҿзі халықтық фольклорда жатқандығын айтады. Осы ретте, П.Ҽуесбаева қазақ 

фольклорындағы ҽңгіме жанры бойынша зерттеу жҥргізіп, ғылымға «фольклорлық ҽңгіме» деген жаңа термин 

енгізгенін айтуымыз керек. Осы фольклорлық ҽңгімелердің арасында жер-су атауларына байланысты ҽңгімелер 

де кездеседі. Ол туралы А.Пангереев: «Топонимдік аңызға да, ҽпсана, не хикаятқа да жатпайтын, сюжеті 

шындыққа қҧрылған, орындалуы фольклорлық дҽстҥрге сай келетін туындылар бар.  Біз оны сапалық белгісіне 

қарай топонимдік ҽңгіме деп атауды ҧйғарып отырмыз» [3,260], – дейді. Ғалым топонимдік аңызға бҧрын 

болған жҽйтті ҽңгімелеуді жатқызса, топонимдік ҽңгімеге жақында, кеше ғана болған жағдайды ҽңгімелеуді 

жатқызады. Жер-су атауларының шығу тегіне қҧмарту, оның терең сырына ҥңілу жҽне оны ҽңгімелеу 

дҽстҥрінің бҥгінгі кҥнге дейін жалғасып, қҧндылығын жоймай келе жатқанын айтады. Оған мысал ретінде ақын 

Қуандық Шаңғытбаевтың жетпіс жылдық мерейтойына туған жері Ақтҿбеге келген ақын-жазушылар сол 

жердегі мҿлдір бҧлақты «Қуандық бҧлағы» атандырғанын тілге тиек етеді. Ғалым топонимдік ҽңгіменің ҿзіне 

тҽн белгілерін ескере отырып, мынадай тҧжырымдар жасайды: 1) ауызша орындалуы керек; 2) тҥсінікті болуы 

тиіс; 3) оқиғалығы болуы керек; 4) тҽрбиелік мҽні болуы тиіс; 5) айтып отырған оқиғаның ойдан 

шығарылмағандығын анықтау керек; 6) сҿйлеу тілінің кҿркемдігі болуы тиіс; 7) топонимдердің нақты 

географиялық аймаққа сҽйкес келуі тиіс [3,285]. Ғалым А.Пангереев арақатынасын қанша анықтап 

кҿрсеткенімен де ҽңгіме мен хикаяттың, аңыз бен ҽпсананың барлығы фольклорлық жанр болғандықтан ҧқсас 

жақтары ҿте кҿп. Тіпті кейбір фольклорлық шығармаларда ортақ сипат басым болғандықтан жанрын ажырату 

оңайға соқпай жатады. Фольклортанушы-ғалым осы монографиялық еңбегінде топонимдік фольклордың басқа 

жанрлармен байланысына зерттеу жҥргізеді. Мҽселен, қаһармандық эпостарда кездесетін топонимдік атаулар, 

романдық эпостардағы топнонимдік мотивтер, тарихи жыр мен тарихи ҿлеңдердегі жер-су атауларына қатысты 

ғылыми талдаулары фольклортану саласына қосылған ҥлкен ҥлес деп бағалауға болады. Жалпы, 

А.Пангереевтің «Топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері» атты монографиясын бір мақаланың деңгейінде 

толық саралап шығу мҥмкін емес. Тек бҧл кітаптың қазақ фольклортану ғылымына қосылған теориялық 

маңызды еңбек екенін атап айтқымыз келеді. 
Әдебиеттер 
1. Қасқабасов С. Таңдамалы. 1 том. – Астана: Фолиант, 2014. – 317  б. 

2. Қасқабасов С. Қазақтың халық прозасы.  – Алматы: Ғылым, 1985. – 272 б.  

3. Пангереев А.  Топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері. – Ақтҿбе: Типография «NOBEL», 2014. – 465 б. 

4. Қасқабасов С. Жаназық. – Астана: Аударма, 2002. – 584 б. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

І. ФОЛЬКЛОРТАНУДЫҢ ҚАЗІРГІ БАҒЫТТАРЫ  

(МИФОПОЭТИКА, ЛИНГВОФОЛЬКЛОРТАНУ, ТОПОНИМДІК ФОЛЬКЛОР) 

 

ЭПИКАЛЫҚ ДӘУІР ЖӘНЕ УАҚЫТ ДӘСТҤРІ 

 
Айтбаева Бақыт Манатқызы 

филология ғылымдарының кандидаты, профессор 

Е.Бӛкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Серікова Арайлым Ерікқызы 

Е.Бӛкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Қарағанды қ., Қазақстан 

Байнақ Айбану Асхатқызы 

Қ. Жҧбанов атындағы АӚМУ 

Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 
Аңдатпа. Эпос туралы ҥлкенді-кішілі зерттеулерге кҿз жіберсек, ондағы ізденіске тірек болатын мҽселелердін бірі – 

эпостың тарихилығы. Эпикалық шығармадан шындықтың негізін тану, тарихи ақиқаттың нақтылы қамтылу заңдылығы 

қандай екенін анықтау эпостанудағы ең кҥрделі проблемалардың бірі. 

Аннотация. Одним из главных проблем опирающихся на большие-малые исследования о эпосе является 

историчность эпоса. Разпознавать основ истины из эпических произведений, определить какова точный охват 

закономерностей исторической истины является одной из сложных проблем познания эпоса. 

Annotation. One of the main problems based on large-small studies of the epic, is the historicity of the epic. To recognize 

the foundations of truth from epic works, to determine what the exact coverage of the regularities of historical truth is one of the 

difficult problems of knowledge of the epic. 

Тірек сӛздері. Эпикалық дҽуір, эпос, фольклортану, кҿркемдік шежіре, тарихи дҽуір, батырлық шығармалар. 

Ключевые слова. Эпическая эпоха, эпос, фольклороведение, художественная летопись, историческая эпоха, 

героические произведение. 

Кеy words. Epic epoch, epic, folklore leading, artistic chronicle, historical epoch, herois works. 

 

Эпостағы шындық пен қиялдың, кҿркемдік шежірелердің жинақталуынан тарихи белгілерді табу сҿзсіз 

тереңдеуді, ғасырлар бедерінен сыр іздеуді зерттеудің басты нысанасы етіп қояды. Бҧл бағыт пен бағдар бір 

кезде М.О.Ҽуезовтің зерттеулерінде басталған еді. Ертеректе жазылған еңбегінде М.О.Ҽуезов былай дейді: 

«Қазақтың батырлар ҽңгімесі ескі заманнан басталады. Батырлар ҽңгімесінің басы ескі тҥрік бірлігінің 

заманындағы ҽңгімелерден шығады. Қазақ елінің ескілігі жалғыз қазақтікі емес, жалпы тҥрік жҧртының ескілігі 

деп санауы керек. Бҧрынғы тҥрік, монғол дҽуірі жҥрген заманда, алтын орда, ақ орданың кҥндері айтылатын 

жерлер бар. Ноғайлы, қырым, қыпшақ, қырғыздардың бір жалаудың астында бір ел болып жҥрген кездерін 

айтады. Бҧл тҥрік жҧрттарының жік-жікке бҿлінбей тҧрған кҥндері. Бірін-бірі жат демей бауыр кҿріп жҥрген 

кездері» [1, 56]. Эпосты терең тану, ондағы тарихи дҽуір сырын терең ҧғудың басты бір белгісі осында тҧр. 

Ғҧлама ғалымның аңдату тҧрғысынан айтылған аталы сҿзі ертедегі дҽуірдегі тҥрік тектес халықтар бірлігін, 

оның елі мен жеріне қатысты істерін, басынан сҿз асырмай, жеріне еш дҧшпанды беттетпеген уақытты 

меңзейтіндігін аңғарамыз. Соның дҽлелі мен тарихи негіздерін эпостан іздеуде бізде біршама жетістіктермен 

қатар, тҥрік тектес халықтардың рухани мҧраларымен сабақтастыра жалғастыра қарау жағынан кемшіліктер де 

жоқ емес. Қазақ эпосының тарихи мҽніне назар аударып, тарихи дҽуірлер кезеңімен байланыстыра 

тҥсіндірушілердің енді бірі – С.Сейфуллин. Алғаш ноғайлы дҽуірі турасында жан-жақты талдап, қазақтың 

эпостық   шығармаларының мол шоғырланған тҧсы ноғайлы кезеңі екендігін айтушы С.Сейфуллин екендігі 

айтылып келеді. Қазақ эпосындағы кҿбіне батырлық жырларда ноғайлы елінің қорғаушысы болып келетіндігін 

айтып, оның негізгі   себептері бір кездегі біртҧтас ел болғандығына қазақ, қарақалпақ, ноғай, ҿзбек 

халықтарының бір-бірімен жақындығының, бауырластығының дҽнекері сол дҽуірде жатқандығын С.Сейфуллин 

дҧрыс пайымдаған [2, 297-299]. Ғылымның ҿріс алып, дамып қалыптасуына осындай бастамалар болмаса, 

кейінгі дҥниелерде жалғастық та болмас еді. Қазақ эпосы мен қырым ноғайлары жырларының бір-бірімен 

ҧқсастықтарын «Орақ - Мамай», «Едіге», «Ер Тарғын» жырлары арқылы дҽлелдеп, қандас халықтар мҧрасына 

жақындата қарау концепциясын С.Сейфуллиннен басталғанын мойындаса, осы бір заңдылыққа қатысты бҥгінгі 

таңда қаншама еңбектер жазылды. Демек, іздестіру жҽне тереңдеу ҥңілу мҽселесінде де қозғаушы кҥштер бар 

екеніне кҿз жеткізу қиын шаруа емес екен. Біз сҿз етіп отырған «Ҽпикалық дҽуір» жҿніндегі мағлҧмат 

С.Сейфуллин еңбегінде былайша тҥйінделеді: «Ескілікті ҽңгімелердің бірсыпырасы белгілі бір хан мен патша 

немесе бір белгілі, асқан бидің айналасында жиналған болады. Ескілік ҽңгімелерін кейде бір ҥлкен тарихи 

дҽуірге ҽкеп те жиып қояды. Қазақ атаулы елдің ноғайлы дҽуірінен қалған ҽңгіме жырының кҿбі «Орманбет би» 

заманының маңына жиналған. Онан соң қазақтың ноғайлыдан бҿлініп шығып, қазақ атанып, бҿлек хандық 

қҧрып жҥрген заманынан қалған ескілік ҽңгімелердің кҿбі Ҽз Жҽнібек ханның тҧсында болады» [2, 344]. Бҧдан 

белгілі батырлық эпостардың кҿптеген ҥлгілерін жинақтап, оларды қазақ, ноғай тағы басқа халықтарға ортақ 

мҧра есебінде санауда С.Сейфуллин кҿптеген жырларды салыстыра тҥсіп, пікірін нақтылай білдірген деуге 

ҽбден болады. Ҿйткені, аталған халықтардың мҧраларымен салыстырғанда, эпикалық аңыздаулардың ең толық 

нҧсқалары қазақ арасында кездесетініне Сҽкен Сейфуллин айрықша кҿңіл бҿлгендігін таныдық. 
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Қазақ эпосын дҽуірлік межелерге жҥгіне анықтау мен айқындау мҽеелелеріне тереңірек кҿңіл бҿлген 

еңбектердің енді бірі – белгілі ғалымдар Ҽ.Х.Марғҧлан мен Ҽ.Қоңыратбаевтың зерттеулері еді. Халқымыздың 

эпостық мҧрасын зерттеуде елеулі еңбегімен кҿрінген академик Ҽ.Х.Марғҧланның эпостануға қосқан сҥбелі 

ҥлесі – қазақтың батырлық жырларын дҽуірлерге бҿлумен ерекшеленуі. Қазақ эпосының пайда болған дҽуіріне 

қарай топтастыруда, ғалым эпостың шығу тегі мен пайда болу кезеңін мынадай бес дҽуірге бҿліп қараған: 

1. Ең кҿне замандағы эпостық жырлар. Оған «ЕрТҿстік», «АқКебек», «Қҧламерген», «Шолпан мерген» 

сияқты жыр-аңыздар топтастырылған. 

2. Оғыз-қыпшақ заманында пайда болған эпостар (ХІ-ХІІ ғғ.). Бҧл дҽуір туындысы делініп «Қорқыт», 

«Алпамыс», «Қазанбек», «Домбауыл», «Қозы   Кҿрпеш – Баян Сҧлу» т.б. жырлар жатқызылады. 

3. Тарихи дҽуірлердегі эпос (XIII-XIV ғғ.). Бҧл кезеңнің ҿзі іштей екі салаға бҿлінген: қазақ арасында 

Жошы ҧлысының қҧрылуы, оның ішкі қақтығыстарын («Қобыланды», «Ер Тарғын») жҽне осы ҧлыстың ыдырау 

кезін бейнелейтін эпостар («Қамбар», «Қазтуған» т.б.). Кейде бҧлар Ноғайлы дҽуірінің жырлары деп те 

аталады. 

4. Жоңғар шапқыншылығына қарсы кҥресті (XVII-XVIII ғғ.) суреттейтін эпос. Бҧл тҧста «Қабанбай», 

«Бҿгенбай», «Олжабай», «Есімхан» т.б. туралы жырлар ескерілген. 

5. Феодалдық қайшылықтарға қарсы кҥреске байланысты туған эпос [3, 80]. 
Осылайша топтастырудың ҿзінен біздің мақсатымызға орай, эпостағы дҽуірлік кезеңдерді де жҥйелеп 

алуға болатындай. Бір толассыз ақиқаты сол, жоғарыдағы топтастыру ісінде жанр ескерусіз қалмайды. Қайта 

жанрлық мҽселені игере отырып, осының тарихилық жағы қалай деген сауалға жауап берудің бір тҥрі дегенді 

нақтылай тҥскенді жҿн кҿрдік. Мҧны белгілі фольклортанушы ғалым Р.Бердібаев та қостайды: «Академик 

Ҽ.Марғҧланның эпосты бҧлайша жҥйелеуінде ой саларлық кҿп мағына жатыр. Тақырыптық тҧрғыдан алып 

қарағанда мҧндай жіктеу шындыққа неғҧрлым сай келеді. Сонымен қатар эпостың жанрлық, кезеңдік 

белгілерін қарастырғанда да бҧл еңбектің тигізер қолғабысы аз емес» [4, 30]. Эпостың тарихилығы жҿнінде 

Ҽ.Марғҧланның бҧл пікірлері кезінде жарық кҿрген «Шоқан жҽне Манас» деп аталатын монографиялық 

еңбегінде де жҥзеге асқан. 

Қазақ эпосының ішінде батырлық турасындағы осындай топтастыру      нҽтижесінде, қазақтың эпикалық 

мҧраларын жанрлық тҥрлері, тақырып аясы,   сюжеттік қҧрамына қарай тереңдеп, ондағы дҽуірлік кезеңдер мен 

жіктеулерде жҥзеге асырыла бастады. Соның бір дҽлелі қазақ эпосын тегі мен жанры жағынан бҿліп кҿрсеткен 

Ҽ.Қоңыратбаевтың еңбегі еді. Мҧнда жалпы қазақ эпосы он салаға бҿлінген: 

1. Ертегілік эпос («Ер Тҿстік», «Қҧла мерген», «Таласбай мерген», «Дотан», «Мҧңлық – Зарлық»); 

2. Тҥрік қағанаты дҽуіріндегі туған жылнамалық эпос («Орхон жазулары», «Кҥлтегін жайындағы 
жырлар»); 

3. Оғыз эпосы («Қорқыт» жырлары); 

4. Тайпалық эпос («Алпамыс», «Қобыланды», «Қамбар»); 

5. Ноғайлы эпосы («Ер Тарғын», Мҧрын Сеңгірбаев жырлайтын «Қырымның қырық батыры» т.б.); 

6. Тарихи эпос («Бекет», «Досан батыр», «1916 жыл поэзиясы»); 

7. Лиро эпос («Қозы Кҿрпеш – Баян сҧлу», «Қыз Жібек пен Тҿлеген», «Айман – Шолпан»); 

8. Шығыстық дастандар («Рҥстем – Дастан», тҥрлі қиссалар); 

9. Авторлық эпос («Еспембет», «Ҿтеген батыр», «Сҧраншы батыр», «Нарқыз»); 

10. Совет эпосы («Амангелді», «Мҽлік», «Тҿлеген» жайындағы жырлар) [5, 18].  

Бҧл топтастырулар мен жҥйелеулер кҿптеген еңбектерде айтылып, бағасы берілгені мҽлім. Алайда, біз 

ҥшін дҽуірлік мҽселелерге қатысты қажеті барлығын қайталай кетуге мҽжбҥрміз. Себебі, талдауға негізделетін 

батырлық жырлардың шыққан дҽуірі, эпикалық шығарманың тарихи негіздері туралы сан сҧрақтар алдымыздан 

шығып, оларды тағы да қайталай берудің жолын алдыңғы тарауда жҥйелеп алғанымыз теріс емес екендігін 

аңғардық. Анығына жҥгінсек, жоғарыдағы жҥйелеулердің тҥрлі талас пікірлер туғызатындығына біздің де 

кҿзіміз жеткен. Бҧл орайда, Ш.Ыбыраевтың тҿмендегі пікіріне біз де қосыламыз: «Дегенмен жоғарыдағы 

жҥйелеу (Ҽ.Қоңыратбаевтың жҥйелеуіне байланысты айтылып отыр. – Б.А.) принципі кемшіліктерден де қҧр 

алақан емес. Атап айтқанда, қазақ эпосын хронологиясы мен жанрлық тҥрлері бойынша топтастыруда біркелкі 

жҥйе сақталмаған. Мҽселен, оғыз эпосы, тайпалық эпос, ноғайлы дегендердің бҽрі де жанрлық жағынан 

батырлық жырлар. Ал, тҥрік қағанаты дҽуіріндегі жылнамалық эпосқа Орхон, Енесей ескерткіштерін жатқыза 

қою қиын. Бҧлардың қҧрамында эпикалық кейбір кҿріністері кездескенімен, сюжеттік қҧрылымында, 

поэтикасында недҽуір ҿзгешеліктер бар, оның ҥстіне бҧл ескерткіштер қазір тҥркі жазба ҽдебиетінің бастау кезі 

ретінде қарастырылып жҥр» [2, 22]. Осындай ескертулерге қосыла отырып, біздің еңбегімізде жалпы батырлық 

жырларға қатысты дҽуірлерге жҥгінуде жоғарыдағы жҥйелермен сҽйкестендіретін тҧстардың болатындығын 

ескертеміз. Себебі, жҥйелеуде дҽуір мҽселесі пҽлендей қателікті кҿрсетіп тҧрған жоқ. Кҿлемді дҥниелерден 

дҽуірлер кҿрсеткішін іздеу – барлық халықтардың фольклортану ғылымында кездесетін ерекшеліктердің бірі. 

Ҿйткені, батырлық жырлар ежелгі эпостың кҿптеген белгілерін бойыма сіңіріп, болған оқиғалардың ҿзін кҿне 

эпостың ықпалы арқылы дамытуда ерекше ҽсерлеулерге жол берген. Сондықтан одан дҽуірге қатысты нақтылы 

ҧғымдар мен тҥсініктерді тап басып, «тайға таңба басқандай» тҥсіндіріп шығудың қиындық келтіретіні бар. 

Тақырыптық жағынан біркелкі болса да, сюжеттік жағынан тексеруде айырмашылық кҿрінетіндігі зерттеу 

нҽтижелерінен белгілі. Оның нақтылы кҿрінісі Ҽ.Марғҧлан, М.Ғабдуллин, Т.Сыдықов, Ҽ.Қоңыратбаев, 

Р.Бердібаев зерттеулерінде жҥзеге асқан. Бҧл еңбектерде дҽуірге қатысты жинақтап, сол бағытта саралаулар 

орын алған. Дҽл осы бағытта батырлық жырлардың тарихқа қарым-қатынасы кҥн тҽртібінен тҥспегені рас. 
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Эпосқа қатысты жазылған еңбектер соны дҽлелдейді. Дҽуірге қатысты жинақтаудың бір кҿрсеткіші «Қыпшақ 

эпосына» қатысты айтылады. А.Боровковтың пайымдауынша, Орта Азия мен Қазақстаннын эпикалық 

шығармаларының ҥлкен тобы «Қыпшақ эпосы» болып табылады. Осы эпоста XIII-XV ғасырлардағы тарихи 

жағдайлар мен оқиғалар суреттелетіні нақтыланған. Шындығына жҥгінсек, «Қыпшақ эпосының» алғашқы 

шығу тегі тым ерте дҽуірлерді меңзейтіндігі кейінгі зерттеулерде айтылып келеді. Алысқа бармай-ақ, академик 

Ҽ.Марғҧланның «Шоқан мен Манас» жҽне Ҽ.Қоңыратбаевтың «Ежелгі тҥркі тайпалар поэзиясы жҽне қазақ 

фольклоры» атты еңбектерінде қазақ эпосының ерте замандардан бастап туғандығы дҽйектелген [1, 54]. Қалай 

қарасақ та ҽлгіндегі «Қыпшақ эпосы» деп аталатын эпикалық мҧралар арнасының шығу тегі ҽріде десек те, 

пайда болуы Алтын Орда дҽуірін дҽріптейтін ноғайлы циклімен байланыстырылады. «Себебі олар Орта Азия 

жерінде пайда болып, сол Орта Азия, Қазақстан халықтарының (тайпаларының) бастан кешірген ҿмірін 

кҿркемдеп береді» [6, 10-11]. Эпикалық дҽуірдің бейнесі ҧлттық эпостың тҧтас жиынтығынан туындайтын 

қҧбылыс. Ол эпикалық дҽстҥрмен бірлікте жҥретін ҧғым. Сондықтан эпикалық уақыт дҽстҥріне қатысты 

мҽселелер жырдың дҽуірлік тҧрғыдан тҧтастану жайларымен бірлікте сараланып, ҥнемі текстерге сҥйене   

отырып талдауды қажет етеді. Қорыта келгенде, жырдағы дҽуір туралы ҧғым-тҥсінік, дҽстҥрге қатысты 

кҿрсеткіштер, жырды айтушы жыршы-жыраулардың шығармашылық қабілеті, олардың ҽлеуметтік 

кҿзқарастарына да байланысты болмақ. 
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Алпысбаева Қарашаш Бейсенқызы 

Филология ғылымдарының кандидаты 

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және ӛнер институтының 

жетекші ғылыми қызметкері 

Алматы қ., Қазақстан 

 
Аңдатпа. Мақалада жырға арқау болған «Еділ мен Жайық батыр», «Сайрам аңызы» жҽне «Қызқҧлаған» атты 

аңыздар туралы сҿз болады. Бірінші жырда бейбіт елді Қара дҽуден, қалмақтардан қҧтқарған батырлардың майданда қаза 

болуы, батырларын шын сҥйген елдің кҿз жасынан ҿзен қҧралғаны жҽне сол ҿзендердің аттары Еділ, Жайық есімімен 

аталғаны баяндалса, жоғарыда аталған  ҽлеуметтік-тҧрмыстық дастандар. Қазан тҿңкерісіне дейінгі қазақ ҿмірінің 

шындығын кҿрсететін жырлар. Жырлардың кҿтеріп отырған мҽселесі – адамның бас бостандығы, ҽйелдің тең 

қҧқықтылығы. 

Аннотация. В статье речь идѐт о легендах «Еділ мен Жайық батыр», «Сайрам аңызы» и «Қызқҧлаған», ставшие 

мотивами эпоса. В первом эпосе рассказывается о гибели батыров, спасших мирное население от Чѐрного великана, 

калмыков, о том, как из пролитых народом слѐз по погибшим батырам – любимицам народа образовались реки и эти реки 

были названы в честь батыров «Еділ» и «Жайық», а вышеназванные социально-бытовые эпосы – это эпосы, 

демонстрирующие реалии жизни казахов до Октябрьской революции. Эпосы поднимают такие проблемы, как свобода 

личности, равноправие женщин. 

Annotation. The article deals with the legends ―Yedіl men Zhayık batyr‖, ―Sairam anizy‖ and ―Kyzkulagan‖, which became 

the motives of the epos. The first epic tells about the death of the batyrs who saved civilians from the Black giant, the Kalmyks, 

about how rivers were formed of people‘s shed tears for the dead batyrs - favorites of the people, and these rivers were named after 

the batyrs ―Edil‖ and ―Zhayik‖. The above-mentioned social and everyday epics are epics that demonstrate the realities of the life of 

the Kazakhs before the October Revolution. Epics raise issues such as personal freedom, women's equal rights. 

Кілт сӛздер: эпос, аңыз, мҽтін, қолжазба, мотв, сюжет. 

Ключевые слова: эпос, легенда, текст, рукопись, мотив, сюжет. 

Keywords: epic, legend, text, manuscript, motive, plot. 

 

Еділ мен Жайық батыр. Аңыздың ел арасында кеңінен тараған нҧсқасын ҿлеңмен жырлаған – Бҽдел 

Тҧрсынбаев. Жыр мҽтіні алғаш рет «Бабалар сҿзі» жҥзтомдығының 89-томында жарияланды. Тҥпнҧсқасы ОҒК-

ның қолжазбалар қорында (744-бума, 3-дҽп.) сақтаулы. Мҽтін ақ қағазға кҿк сиямен араб ҽрпінде жазылған. 

Қолжазбаны қорға тапсырған – жыршының ҿзі. Жырда Еділ мен Жайықтың бейбіт елді жауламақ болған Қара 

дҽуге қарсы кҥресі, қалмақтармен ҧрыстағы ерліктері, ел-жҧртын қалмақтардан босатып алғаны, батырлардың 

майданда қаза болуы, батырларын шын сҥйген елдің кҿз жасынан ҿзен қҧралғаны, ол ҿзендердің аттары екі 

батырдың есімімен аталғаны баяндалады. Ол кҿрініс шығармада былайша суреттеледі. 

Еділ менен Жайықтың 

Жамбасы жерге тигенде, 

Жҧрт қайғырып, кҥйгенде, 

Жиналған елдің кҿз жасы 

Тамшылап жерге тигенде, 



37 

Тамшыға тамшы қосылып, 

Шын сҥйген елдің кҿз жасы 

Ҿзен болып ағады 

Екі батыр аттары – 

Екі ҿзеннің аты боп, 

Тарихта солай қалады... 

Оқиға Еділ мен  Жайықтың бірін-бірі тҥсінде кҿріп, бір-бірін іздеп шығуынан басталады. Бҧл эпизод – 

бҥкіл жырдың негізгі ҿзегі болып табылады. Батырлар ҥйден шығысымен оқиға қоюлана тҥседі, яғни жыршы 

қаһармандарды мадақтау ҥшін олардың алдына қиын бҿгеттер қояды. Олар асқар таудан, ҥлкен шҿлден, 

ҿзеннен ҿтіп, жолда жыртқыш аңдармен кездеседі, жезтырнаққа кез болады. Мҧндай сюжет «Арық мерген», 

«Жезтырнақ» атты ертегілерде жҽне «Арық мерген»  жыры сияқты  т.б. фольклорлық ҥлгілерде кездеседі. Еділ 

жезтырнақтарға қарсы соғыс ашқанда, қарапайым халық жҽрдемге келеді.  Қара дҽу сынды дҥлей кҥштермен  

бірнеше кҥн қақтығысады. Батырлар осылардың бҽрінен аман-есен ҿтіп отырады. Мысалы, Қара дҽудің 

кҥштілігі мен қайратына қарамастан оны жеңіп, оның тҧтқынында зарыққан Ақтҧйғынды босатуы Жайықтың 

асқан ерлігі ретінде суреттеледі. «Кейіпкердің, міне, осындай алып та кҥшті дҧшпандарын жеңуі – сҿзсіз, 

халықтың бҧқара қорғанышы боларлық жан туралы арманының жемісі мен оның жақсылық пен жамандыққа, 

ҽділдік пен ҽділетсіздікке деген кҿзқарасының сҽулесі» [1, 252]. 

ҼҾИ-дің қолжазбалар қорында Еділ, Жайыққа қатысты «Еділ – Жайық» ертегісінің  Талдықорған 

қаласының тҧрғыны Қ.Ҽбішевтен 1960 жылы жазылып алынған нҧсқасы (125-бума, 2-дҽп.) мен  «Еділ –Жайық» 

жырының Жамбыл облысының ақыны Мҧсаның айтуындағы  нҧсқасы (105-бума, 7,8-дҽп.) сақтаулы. Томға 

еніп отырған жыр мен аталған шығармаларды салыстырып қарағанымызда, ол шығармалардың ертегілік 

сипаты басым екенін кҿреміз. Яғни, бҧларда екі батырдың  бейбіт елді  Қара дҽу мен да басқа жыртқыш 

аңдардың зҧлымдығынан қҧтқару жолындағы кҥрестерін суреттеумен ғана шектеледі. Екі ҿзеннің аталу тарихы 

туралы сҿз болмайды. Бҽдел Тҧрсынбаев жырлаған «Еділ мен Жайық» дастанының нҧсқасы кҿркем тілмен 

ҿрілген, сҥбелі туынды.  

Сайрам аңызы. Сайрам кҿліне қатысты аңыз Қытайдағы қазақтардың арасына кеңінен таралған. 

Аңызды ҿлеңге айналдырған – шыңжаңдық ақын Солтан Мҽжитҧлы. Жырды 1962 жылдың соңында  

Шыңжаңдағы «Шҧғыла» журналының редакциясына тапсырған –  сол кездегі Шыңжаң ҿлкесінің бастығы 

Ерғали Ҽбілқайырҧлы. Аңыздық жыр алғаш «Шҧғыла» журналының  1, 2 сандарында (Шыңжаң, 1963) 

жарияланып,  кейін «Сайрам аңызы» деген атаумен  (Ҥрімжі: Шинжаң халық баспасы, 1991.) жеке кітап ретінде 

басылым кҿрді [2]. Алғаш осы жыр жҿнінде пікір білдірген зерттеуші – ҚХР, ШҦАР Жазушылар, Журналистер 

одақтарының мҥшесі, ақын, сыншы Нҧрмҧқан Жанҧзақҧлы. Ол 2012 жылы Іле облысында ҿткен Солтан 

Мҽжитҧлының туғанына 100 жыл толуына арналған конференцияда «Сайрам аңызы» жҽне Солтан Мҽжитҧлы» 

деген тақырыпта баяндама жасап, Солтан ақынның ҿмірі мен шығармашылығы туралы, «Сайрам аңызы» 

дастанының дҥниеге келу тарихы, идеясы, кейіпкерлер образдары т.б. туралы қҧнды пікірлер білдірді.  

Жырдың экспозициясы   ертеде Теміртек деген бай мен оның ҽйелінің  байлығын, баласыздығын жҽне 

олардың тҧрмыс-тіршілігін суреттейтін мотив-сипаттамадан басталады. Мысалы, жырдағы Теміртек байдың 

баласыздық налысын айтып, қайғыратын тҧсында мынадай жыр жолдары ҧшырайды: 

– Ен байлық бҽрін бердің, Тҽңір, маған, 

Разымын бергеніңе, қҧлдық саған! 

Телміріп, тепеңдеймін бала тілеп, 

Кетпес, – деп, –  жҧратты боп ризықты адам. 

Кҿрем бе бір шыр еткен бҧл жалғанда, 

Дем бітіп ҿлсем бір кҥн мен арманда. 

Артымда бір мирасқор ҧрпағым жоқ, 

Кім ие болады осы дҥние-малға?! 

Кҿптеген жырларда жасы ҧлғайған ата-аналардың бала тілеп, дҥние жҥзін кезуі кездейсоқ емес. Олардың 

арман-мақсаты – атадан қалған мал-мҥлікке ие болатын, ҧрпағын жалғастыратын мҧрагер, сондай-ақ ел-

жҧртына қорған болатын батыр іздеу болса, аталған жырда оқиға тек ҧрпақ қалдыру мҽселесіне қатысты 

ҿрбиді. Жырда Теміртек пен ҽйелінің қоластындағы кҥңдеріне жауыздық жасап, оларды ҿлтіріп жаңа туған 

нҽрестені ҿздеріне бала қылып алуы, Бисара атты қыздың ержетіп, ҿзінің ҿмірі туралы тарихты естуі,  байдың  

қызын кҽрі шалға ҧзатпақшы болуы, Бисараның сҥйген жігітімен қашып, анасының қабірін паналауы, қуғын 

боп келген жауды ҧру ҥшін анасының басындағы қҧлпы тасты жҧлып алғанда,  астынан су атылып, кҿлге 

айналуы баяндалады. Мысалы, кҿлдің пайда болуы былайша суреттеледі: 

Аспанды қаракҥйе бҧлт басты, 

Шама жоқ қарсыласар бҧрып басты. 

Ҧрмаққа жеткен жауды жҧлып алды, 

Анасының басындағы қҧлпытасты. 

Астынан алған тастың су атылды, 

Аспанда атылған су шҧбатылды. 

Кҿл болып сол аймақтың бҽрін басты, 

Кҿмілді жаудың дағы ҥні ақыры... 
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Жыршы адамгершілік пен мҧратқа ҧмтылу мҽселесіне, яғни ҥнемі ҽділдіктің жеңіп, зҧлымдықтың 

ҽшкереленіп отыратындығына айырықша ден қояды. Шығарманың сюжеттік қҧрылымында ҽлем 

халықтарының фольклорлық туындыларында жиі ҧшырасатын «тҥс кҿру», «тҥс жору», «бал ашу», «қоштасу» 

сияқты сарындар кҿрініс тапқан. Туынды «Бабалар сҿзі» жҥзтомдығының 89-томында басылым кҿрді. 

 Қызқҧлаған. «Қызқҧлаған» жыры бҧрын еш жерде жарияланбаған жҽне зерттелмеген. Қолжазбасы 

ҼҾИ-дің қолжазбалар қорында (349-бума, 38-дҽп.) сақтаулы. Жырды айтушы – Талдықорған облысы, Киров 

ауданының тҧрғыны Ҽбдіман Имандосов.   Ол 1955 жылы туындыны бір жолды оқушы дҽптеріне кҿк сиямен 

кирилл ҽрпінде хатқа тҥсіп, 1957 жылы қорға тапсырған. Жыр сюжетіне арқау болған  – «Қызқҧлаған» атты 

аңыз. Аңыздың қысқаша мазмҧны: Жҧмаш деген бай Жібек атты он тҿрт жасар сҧлу қызын Сҽдібек деген 

байдың басы таз, кҿзі қитар ҧлына ҧзатпақшы болып, қҧда тҥседі.  Жігітті ҧнатпаған қыз заңғар жырдың 

басынан Шажа ҿзеніне қҧлап ҿледі. Содан осы жардың аты «Қызқҧлаған» атанып, аңызға айналып ел арасына 

жайылып кетеді. «Қызқҧлаған» – Қазан тҿңкерісіне дейінгі қазақ ҿмірін кҿрсететін жырдың бірі. Жырда барлық 

оқиға Жібектің тағдырын баяндауға қатысты ҿрбиді. Тағы бір ерекшелігі – суреттеу мен баяндаудың мейлінше 

нақтылығы. Жырда ҽдет-ғҧрыптар, наным-сенімдер, елдің шаруашылық кҽсібі жҽне де басқа кҿріністер 

жарасымды сипатталған. Ҽсіресе, жыршы қыздың жеке басын суреттеуге айрықша кҿңіл аударып, оның 

сҧлулығын былайша бейнелейді: 

Қара қас, қара торы, жазық маңдай, 

Қара кҿз, жіңішке бел тартқан сымдай. 

Жайнаған екі кҿзі, қыр мҧрынды, 

Келбеті жҥзі нҧрлы таң қалғандай. 

Кҿзі ҿткір, асылы бар деп айтады, 

Жарық қып қараңғыны шам жанғандай. 

Сҥйегі денесіне біткен тҥзу, 

Солқылдақ сазға жаңа шыққан талдай... 

Жырдың кҿтеріп отырған мҽселесі  –  сол дҽуірдің шындығы, жеке адамдардың бас бостандығы, ҽйелдің 

теңдігі. 

 «Қызқҧлаған» жырының тағы бір нҧсқасы кездеседі. Ол – ХІХ жҽне ХХ ғасырлардың тоғысында ҿмір 

сҥрген  дарынды айтыскер ақын Бақтыбай Жолбарысҧлы нҧсқасы. Аталған нҧсқа ақынның туғанына 170 жыл 

толуына орай шыққан «Басылып жатқан қазынам...» атты жинақта жарияланған [3, 253-275]. Жырдың екі 

нҧсқасының тҥп сюжеті мен жер-су атаулары ҧқсас болып келгенмен, кейіпкерлер есімінде, олардың іс-

ҽрекетінде, шығарманың дамуы мен мазмҧнында біраз айырмашылықтар бар екені байқалады. Олар: 

Ҽ.Имандосов нҧсқасында бас кейіпкердің есімі – Жібек,  ол Жҧмаш деген байдың жалғыз қызы,  ал Бақтыбай 

ақынның нҧсқасында бас кейіпкер есімі – Дариға. Дариға – Ҽлімқҧл деген кедейдің егіз қызының сыңары. Тағы 

бір сыңары Кҥлпашты Ҽлімқҧлдың ағасы Байбек асырап алып, қыз бойжеткенде қалың мал берген шалға 

сатады. Кҥлпаш қайтыс болғаннан кейін Дариғаны Кҥлпаштың кҥйеуі Қалтайға ҧзатпақшы  болады. Дариға 

биік қҧздан қҧлап ҿледі. Мҽтін «Бабалар сҿзі» жҥзтомдығының 89-томында жарық кҿрді. 
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Қазақтың халық прозасына жататын ҥлкен жанр – аңыздар. Аңыз жанрының ішінде топонимдік аңыз 

белгілі бір жер-судың, ҿзен-кҿлдің, тау-тастың аталу себебі, сол жерлердегі оқиғалардың сол атауларға 

байланысын баяндайтын ҽңгіме. ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап П.П.Семенов-Тяньшаньский, 

Г.Н.Потанин, Ш.Уҽлиханов кейбір ҿзен, кҿл мен тау аттарының шығу тарихына арнап мақалалар жазды. ХХ 

ғасырдың 30-40 жылдары Қ.Жҧбанов, Ҽ.Марғҧлан, С.Аманжолов, С.Ҽлиев, Н.Баяндин баспасҿз беттерінде 

топонимдер жайлы материалдар жариялады. Қазақ фольклорындағы топонимдік аңыздар туралы 
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С.Қасқабасовтың «Қазақ халық прозасы» еңбегінің маңызы зор. Сондай-ақ, А.Сейдімбековтің, Ш.Ыбыраевтың, 

Т.Қоңыратбаевтың еңбектерінде топонимдер туралы мҽселе қамтылған. А.Пангереевтың филология 

ғылымдарының докторы ғылыми дҽрежесін алу ҥшін жазған «Қазақтың топонимдік фольклоры» еңбегі 

топонимдік фольклорды ҧлттық фольклордың жанры ретінде қарастырған алғашқы зерттеу болып табылады. 

Фольклорист ғалым С.Қасқабасов: «Топонимикалық аңыздар таза тарихи аңыздан гҿрі кҿркемдеу болады, 

сондықтан онда сҿз ҿнерінің нышаны байқалады. Мҧнда кҿркем қиял шығарма мазмҧнының хабарламалық 

сипатын ҿзгертіп, оған ғибраттық сипат бере бастайды» деген сипаттама береді [1, 145]. 

Топонимдік аңыздар ҽр тҥрлі жинақтардың ішінде жарияланып жҥрді де, 2006 жылы М.Ҽбдуовтың 

қҧрастыруымен алғаш рет «Жер шежіре» кітабы болып шықты. «Мҽдени мҧра» бағдарламасы аясында жарық 

кҿрген «Бабалар сҿзі» жҥзтомдығының 80-томы топонимдік аңыздарға арналған. Ел арасынан жер-су 

атауларына байланысты аңыздарды жинауда фольклортанушы ғалымдар Қ.Саттаров, Б.Рахымов пен 

А.Пангереевтың еңбектері зор еді. Оңтҥстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Орталық Қазақстан ҿңірлерінде 

олардың жетекшілігімен жҥргізілген фольклорлық практика барысында жиналған, сонымен қатар томға 

Қытайдағы қазақ фольклорының аңыздары енді. Ҽр кезеңдерде, тҥрлі аймақтардан жинақталған бҧл халық 

туындылары нҧсқалық ерекшеліктеріне байланысты текстологиялық тҧрғыда сарапталып, керек болған 

жағдайда бірнеше нҧсқасы қатар берілді. Мысалы, «Айғырҧшқан», «Ақбота-Сҽңкібай», «Ақмола», «Ақшатау», 

«Ботақара», «Келіншектау» т.б. аңыздардың екі нҧсқасы, кейбір аңыздардың ҥш нҧсқасы берілді. Жҥзтомдыққа 

жалпы саны 374 аңыз енді. Солардың ішіндегі Келіншектау туралы аңыздар халық арасына кең тараған. 

Қаратаудың теріскей жағында қазіргі Таукен қаласынан жоғары тҧстағы шатқалға қарасаңыз, тізбектеліп 

жатқан тау сілемдерін кҿресіз. Егер сол тастарға байыппен қарасаңыз, кҽдімгі жҥк артқан кҿшке ҧқсайды. 

Кҿштің алдыңғы жағында атқа мініп, тҥйе жетектеген келіншек бейнесін аңғарасыз. Аңыз бойынша ертеде аты 

шыққан бай жалғыз қызының жасауын қырық тҥйеге артып ҧзатады. Бірінші нҧсқа бойынша қыз итаяқтың ҿрік 

ағашынан жасалғанын кҿріп: «Ҽкем сараңдық жасап, итаяғымды кҥмістен соқтырмапты» деп кҥйеуін ҽкесіне 

қайта жҧмсайды. Екінші нҧсқасында итаяқтың ағаштан жасалғанына ҿкпелеген қыз ҽкесіне алтыннан жасап 

беруін талап етіп, кісі жіберіпті. Екі нҧсқада да қызының сҽлемін естіп ашуланған бай «тас бол» деп қарғаған 

екен. Содан кҿш те, қыз да тасқа айналыпты. Аңыздағы негізгі мотив – ҽке қаһары. Бҧл туралы ғалым 

А.Пангереев: «Топонимдік ҽпсаналарды атаған кезде, олардың белгілі бір наным-сенімге негізделгенін де айта 

кету керек. Солардың бірі – халық танымындағы «ата-ана қарғысы» [2, 90] деген тҧжырым жасаған. Бҧл 

аңыздың бірінші нҧсқасы М.Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер институтының Қолжазба қорында (920/139-

бума) сақталған. Қ.Саттаровтың басшылығымен жҥргізілген фольклорлық экспедиция кезінде Созақ ауданы, 

Жуантҿбе ауылының тҧрғыны Жҧпар Жҥзбаеваның айтуынан жазып алған. Аңыз «Қазақтың мифтік 

ҽңгімелерінде» жарияланды. Аңыздың екінші нҧсқасы осы қорда (1062-бума) сақтаулы тҧр.  

Ақтҿбе облысы, Байғанин ауданындағы Ақбота-Сҽңкібай тауы жайлы ел арасында тҥрлі аңыздар 

сақталған. Сҽңкібай он жетінші-он сегізінші ғасырларда ҿмір сҥрген батыр. Оның есімі Сағыз, Жем, Ойыл 

бойына кең жайылған. Оның ішінде кең тараған тҥрі: «Бірде мамыр айы туа Сҽңкібай жылдағы ҽдет бойынша 

Ҽбілқайыр ханға сҽлем беріп, амандасып қайтуға жиналған ел жақсыларымен бірге сый-сияпат алып, Ырғыз 

даласына қарай аттанады. Ол кезде хан қыста Тҥркістанда қыстап, жазда ежелгі жайлауына келеді екен. Кіші 

жҥздің ішінде тама Есет батыр, табын Бҿкенбай, кете Ҽжібай, беріш Есболай, адай Шотан сияқты адамдары 

бастаған қазақтардың ер азаматтары Ырғыз даласына қарай ағылғанда, ежелден аңдысып келе жатқан, бірде 

жеңіп, бірде жеңілумен, итжығыспен ҿмір кешкен қалмақтар да жансыздары арқылы бас кҿтерер ерлер 

жолаушылап кеткен кезінде қазақ ауылдарынан кек алмақ болады. Ол тҧста Жемнің тҿменгі ағысымен 

Жайықтың Атырауға қҧяр тҧсы ҽлі де қалмақтар қолында еді. Қалмақтар 1780 жылдары бас кҿтерместей болып 

жеңілгенге дейін жыл сайын қазақ еліне тосыннан шабуыл жасап, кҥн кҿрсетпей қойғаны тарихи шындық 

жағдай. XVIII ғасырдың аяғында Еділ мен Жайық ҿзендерінің арғы бетіне ығыстырылғанша олар Ойыл-Қиыл, 

Жем-Сағыз, Темір, Елек, Қобда ҿзендерінің алқабын қоныстанған қазақ ауылдарын жылына екі рет, кҿктем мен 

кҥзде қанжоса етіп отырған. Сҽңкібай ауылына тиіскен де Жемнің қҧйылысын мекен еткен қалмақтар еді. 

Алайда тҥтін салып, дабыл қағу арқылы жау келіп қалғанынан дер шақта хабарланып ҥлгерген ел ҥдере кҿше 

бастайды. Сҽңкібай атамыздың Ақбота атты қызы ауылда қалған тума-туыс, малшы-жалшы жігіттерді іріктеп, 

еркекше киініп, жауға қарсы шабады. Ҽбілқайыр ханға бір жылғы есебін беріп оралған Сҽңкібай ауылына тиген 

жаудың жеңілгенін, бірақ Ақботаның жазым болғанын жолшыбай естиді. Кҿшіп келе жатқан ауылын осы кҥнгі 

Ақбота-Сҽңкібай дҿңінен қарсы алады. Сонда Сҽңкібай: «Денесін адам мен мал аяғынан аулақ, сонау ақтау қҧм 

басына тапсыралық!» депті. Сол биік қҧм басында жалғыз мола Ақботаның бейіті!» [3].  

Аңыздың бҧл нҧсқасы бҧрынғы Калинин атындағы ҧжымшардың тҿрағасы Тҿлебаев Қалдыбайдан жҽне 

«Ақжар» кеңшарының директоры марқҧм Айжарықов Жҧбанның айтуы бойынша жазылып алынған [3]. Аңыз 

халық басынан ҿткен тарихи оқиғалардың куҽсі болған сюжетке қҧрылған. Бҧл жайында ғалым А.Пангереев: 

«Қазақ қыздарының осындай ерлік істерін баян қылатын, аңыздардың жер-су атауларына байланысты сюжет 

желілері бір-біріне ҧқсас келеді. Ҿйткені, бҧл жерде жердің аталуына себеп болатын мотив бір. Ол – қазақ пен 

қалмақ арасындағы соғыс» деп тҥйіндейді [2, 97]. 

М.О.Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер институтының Қолжазба қорында сақталған аңыз нҧсқалары 

Ақтҿбе облысының тҧрғыны, еңбек ардагері Аманшин Бейсембайдың айтуы бойынша жазылып алынған (1156, 

936-бумалар). Бірінші нҧсқасында тауды Ақтҿбе облысы, Байғанин ауданының Ақжар совхозына қарасты 

Қалдашбек ауылына жақын орналасқан дейді. «Ел ішінде бҧл туралы кҿнекҿз қариялардың аузынан тараған 

аңыз бар. Осы кҥннің ҿзінде кҿкке тіп-тік болып шаншылып тҧрған аппақ шыңның ҧшар басына тек қана жаяу 
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адам ҿрмелеп шыға алады. Ел ішінде аңыздағы оқиға 1910-1915 жылдардың аралығында болған» деп кҿрсетеді. 

Аңыздың бҧл нҧсқасында Ақбота байдың сҧлу қызы, Сҽңкібай жарлы, батыр жігіт болады. Ақботаны айттырып 

қойған жігітіне беретін кҥні Сҽңкібай қызды алып қашады. Ауылда абыр-сабыр басталып, қҧдалар жағы: 

«Қалыңдығымызды тауып бермесеңдер адайлардың сҥйегіне таңба боларлықтай іс істейміз», – деп шіренеді. 

«Қызы айтқанға кҿнбеген, бҧл не деген бейбастақтық», – деп мҧқатады. Қыздың содыр ағалары 20-30 жігітті 

жинап, іздеуге шығады. Ел тҿңірегіндегі жыра-жықпалдан ештеңе тастамай тінткілейді. Іздеушілерден бой 

тасалаған Ақбота мен Сҽңкібай осы биіктің басына ҿрмелеп шығады. Екі жас қҧшақтары жазылмаған кҥйде 

биіктен тҿмен қҧлдилаған екен. Елдің шешімі бойынша екі жастың денесі осы биікке арулап қойылған екен 

деседі. 

Ел ішінде екі жастың қосыла алмай, мерт болуы жайлы аңыздар кҿп. Бірге соққан жҥректердің 

бостандығына кедергі болған, қатыгездіктің қолына тҥсіп, азап кҿріп ажырасқаннан мҽңгілік бірге болғанды 

жҿн кҿрген жастар бейнеленген. 

ҼҾИ қорында сақталған екінші қолжазбада аңыздың ҥш нҧсқасы жайлы баяндайды:  «Сҽңкібай – белгілі 

жылқылы бай. Ақбота оның XVIII ғасырда ҿмір сҥрген ҽрі сҧлу, ҽрі батыр қызы. Бҧл жҿнінде аңыз кҿп. Бірініші 

вариантына келетін болсақ, қалмақтар жаугершілігі кезінде Сҽңкібай аулында ер адамдар болмай қалады. Елді 

жау шауып, малдарын барымталайды. Ер адамдар жылдағы дҽстҥр бойынша Ҽбілхайыр ханға сҽлемдесуге 

кеткен екен. Барымталанған малды, таланған мҥлікті Ақбота қыз жаудың соңынан қуып барып қайтарады. 

Бірақ, шайқаста ҿзі ерлікпен қаза табады. Суық хабарды естіген Сҽңкібай қатты қиналады. Елде жоқ қҧрмет 

кҿрсетемін деп Ақботаны биік ақ бор таудың тҿбесіне жерлейді. Сонда тау – Ақбота-Сҽңкібай атанған.  

Екінші нҧсқасында: Ақбота Сҽңкібайдың тоқалы болған деседі. Сҽңкібай Ақботаны қайтыс болғанда сол 

тауға жерлеген соң, соған байланысты Ақбота-Сҽңкібай атанған.  

Ҥшінші нҧсқасында: сол таудың басында жатқан бота сияқты мҥсін бар. Ол мҥсін сыртынан қарағанда 

«Ақ бота» секілді. Табиғаттың ҿзі салып берген жер жҥзінде жоқ бейне тауға таңқалмайтын адам кемде-кем». 

Бҧл қолжазбада «Ақбота-Сҽңкібай» аңызының ел арасында тараған тҥрлі нҧсқалары жайлы мҽлімет береді. 

«Аңыз ауызша айтылып, ауызша ҿмір сҥретіндіктен, оның сюжеті негізгі оқиғаны сақтаса да, уақыт ҿте келе, 

сондай-ақ орындаушылар кҿзқарасы тарапынан аз да болса ҿзгеріске ҧшырап отырады жҽне тҥрлі варианттары 

пайда болады» [2, 90]. Демек, халық аңыздың тарихынан ауытқып, ҿздері қиялдарынан, ойларынан шығарған 

сюжетке ҽңгіме қҧраған. Жаугершілік заманда ерлік кҿрсеткен ару қыздарының есімі ел есінен кетпеу ҥшін 

жер-суға ат беріп, аңызға айналдырған.  

«Бабалар сҿзі» жҥзтомдығының 80-томына ҚР БҒМ М.О.Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер институты 

қызметкерлерінің ҽр жылдары ғылыми, ҽдеби-фольклорлық жҽне этнографиялық экспедициялар кезінде ел 

арасынан жиналған материалдары, сондай-ақ бҧрын-соңды жарық кҿрген ҽр тҥрлі кітаптардағы аңыздар 

топтастырылды. 
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Қазақ балалар фольклоры – халық фольклорының бір саласы. Ол ҧрпақ тҽрбиесімен қатар қалыптасып 

келе жатқан кең ауқымды шығармалар тобынан тҧрады. Тілі оралымды, тҽрбиелік мҽні жоғары, мазмҧны бай, 

халық даналығымен толықтырылған шығармалар баланың талғамын кеңейтіп, мінез-қҧлқын қалыптастыратын 

асыл мҧра. Қазақ балалар фольклорының генезисін, типологиясын, поэтикасын анықтауда қазақ фольклортану 

ғылымының пайда болуы, қалыптасуы мен даму кезеңдеріне шолу жасауымыз қажет. Қазақ ауыз ҽдебиетін 

зерттеудің бастау алатын кезеңі ХІХ ғасырда рухани мҧра ретінде ҧрпағымызға қалған фольклор ҥлгілерін 

жинақтау жҧмысы орындалып, халыққа таратылып отырған. Сол кездегі жинақталған материалдар қазіргі 

уақытта қазақ фольклорының ғылыми негізін жасауға арқау болған. Негізінен қазақ фольклорының  дамуы мен 
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қалыптасуының бастауы, тарихы ерте заманнан бастап ауыз ҽдебиетінің ҥлгілерін жинаудан, оларды таратудан 

басталған. Оған дҽлел, кҿне тҥркі жазбаларына мифтік сюжеттер, суреттер тҥрінде беріліп отырған. Кҥлтегін, 

Білге қаған, Тоныкҿк ескерткіштеріндегі жазбаларда қазақ халық поэзиясына тҽн поэтикалық ҿрнектер кҿрініс 

тапқан. Одан кейінгі қазақ фольклорының ҽр тҥрлі жанрда жазылған нҧсқалары орта ғасырлардағы Махмҧд 

Қашқаридың «Диуан лҧғат ат-тҥрік» (1074), Жҥсіп Баласағҧнның  «Қҧдатғу білік» (1069), «Кодекс куманикус» 

(1303) еңбектерінде сюжеттік ертегілер мен ҿлеңдер, мақал-мҽтелдер кҿп кездеседі. Сол кездегі фольклорлық 

шығармалар мазмҧнының мҽнділігі мен қҧндылығы  қанша уақыт ҿтсе де ҿзінің ҿзектілігін жоғалтпай, ҽлі кҥнге 

дейін ҧрпақ тҽрбиесінде ерекше ролге ие болып келетіндігін мына пікірден байқауға болады: «Фольклорлық 

шығармада уақыт ылғи да ҿткен дҽуір болып кҿрінеді. Бірақ осы ҿткен дҽуір айтушы мен тыңдаушыға ҿз 

заманымен тығыз байланысты болып сезіледі, баяндалып отырған оқиғалар осы ҽңгімеленіп отырған кезде 

болып жатқандай қабылданады.  Бҧл қасиетті, ҽсіресе батырлар жыры мен тарихи жырдан жҽне аңыздан, 

шежіреден байқауға болады. Демек, фольклорлық шығармадағы қазіргі шақ пен бҧрынғы шақтың жігі айтушы 

мен тыңдаушылар ҥшін баяндалған оқиғаның ҿте ерте заманда болғанында емес, сол оқиғаның қаншалықты 

маңызды екенінде» [1, 31-32]. Мҧнан шығатын қорытынды фольклорлық шығармалардың айтушы мен 

тыңдаушы ҿмір сҥріп отырған кезең уақытпен ҿлшенбейді. Олардың ҿзара байланысы айтушы мен тыңдаушы 

арасындағы санасы мен ойын сҽйкестендіріп, айтыған ойдың маңыздылығын, қажеттілігін, сол дҽуірге 

сҽйкестігін кҿрсетеді.  

Тарихи сананы жаңғырту, ҧлттық қҧндылықтарымызды қастерлеу мҽселесі Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауларында ҧдайы айтылып келеді: «Қазақстанның мемлекеттігін нығайту жолында 

ҿзінің мемлекетіне деген терең патриоттық сезім де, жалпылық сананы жетілдірудегі қазақ тілінің тірек 

боларлық рҿлі де, бас кҿтерер азаматтардың айқын мақсатты ҽрекеттері де, тарихи сананы қалпына келтіру де... 

бҽрі-бҽрі барша қазақ ҧлтының басын біріктірер бастаулар болып табылады» [2, 52-53]. Дҽл осы пікірдің 

мазмҧнына ҥңілсек, қазақтың қазақылығы мен ҧлттық сипатын сақтап қалар, ҿз тілімен қатар, ҧлттық тҽрбиесі 

екендігін тағы бір мҽрте дҽлелдейміз. Ҿйткені ҧлттық тҽрбие берудің қҧралы ретінде ҧсынылып отырған 

фольклорлық шығармалар балаың бойында патриоттық рух пен бірлік, ынтымақты қалыптастыратынын кҿре 

аламыз. Оған дҽлел, қазақтан шыққан тҧңғыш фольклористердің бірі ағартушы, алғашқы ҧстаз Ыбырай 

Алтынсариннің ауыз ҽдебиеті шығармаларын жинап, жҥйелеу, топтастыру арқылы қазақ баласының тҧла 

бойына адамгершілік, тҽрбиелік маңызы ҿте жоғары тҧратын рухани қҧндылықтарды қҧюда фольклорлық 

шығармаларды ҧсынғандығын баса айтамыз. Ҿткен мен бҥгіннің арасындағы рухани байланыстың 

ажырамауына бар ынтасы мен жігерін сала отырып, ҿткен уақыттағы молдалар оқытып жҥрген араб, парсы 

тілдерінің барлығы қазақ баласының бойында кертартпалық пен теріс мінезді қалыптастырады деп, ҿзінің 

ҿлеңдерінде шыншылдық, ҽділдікті бетке ҧстайды. Мысалы, «Ыбырай ҿлеңдерінің ішінде оқушысын ҽділдікке, 

адамгершілікке баулудыы мақсат ететін, ҧрлық-барымта сияқты феодалдық-патриархалдық ҽдет-салттардың 

жексҧрындық сырын ҽшкерелейтін «Араз бол, кедей болсаң ҧрлықпен» деген тҽрізді шығарма да бар. 

Ыбырайдың кейбір ҿлеңінен ҿз дҽуірінің шындығын, ҽлеуметтік теңсіздігін мҥлде айқын кҿруге болады» [3, 

113].   

«Фольклор – қазақ ҿмірінің айнасы» деген тҥсінік бар. Бҧл тҥсінік фольклор туындыларының қалай 

таралып, пайда болғанын тҥсіндіруді мақсат етеді. Осыдан келіп, фольклорды жаратушылар кімдер, фольклорға 

тҽн белгілер мен ерекшеліктер қандай деген сҧрақ туады. Ҽдебиеттанушы ғалым Ҽ.Қоңыратбаевтың «Қазақ 

фольклорының тарихы» еңбегінде: «Фольклор туындыларының ҿзіндік ерекшеліктері бар. Ең алдымен 

фольклор – синкреттік ҿнер. Оның бойында халықтың тҧрмыс-салты, театр, сҿз, би жҽне ҽн-кҥй ҿнері бір-

бірінен дараланбай, тҧтас кҥйінде кҿрінеді. Фольклор шығармаларына тҽн осы белгіні белгілі орыс фольклорисі 

А.Н.Веселовский айтқан еді. Ҿмір тҽжірибесімен бірге ой, оның материалдық қабығы – тіл жетіле келіп, сҿзден 

ҿлең, ҿлеңнен ҽн жҽне би бҿлініп шығады. Осыған орай халықтың поэзиясын орындаушылардың да қызметі 

ҿзгеріп отырған. Оларды біз фольклор шығармаларының қарапайым аноним айтушылары, ертекші, аңыз, 

жырау, айтыс поэзиясының дарынды иелері – импровизаторлар дейміз» [4, 8], – деп келтірілген. Осыдан келіп, 

қоғам дамуының қай кезеңінде болмасын фольклор шығармаларын қҧрастырушылар да, орындаушылар да 

отбасы мҥшелері, яғни қариялар болғандығын білеміз. Демек, халықтың ҿзі, сол елдегі кҿпті кҿрген, естіген, 

білген, ҿз ҿмірінен тҥйгендерін тҥйіндеп, асыл мҧра етіп ҧрпағына қалдырып отырған халық екендігі даусыз 

болып тҧр. Дуалы ауыздардан шыққан ой-тҧжырымдарды жинақтап, біріктіріп, салыстыру арқылы 

фольклорлық туындылар қҧрастырылған. Жыраулар мен жыршылар кең кҿлемдегі эпостық жырларды айтуға 

дағдыланса, жҧмбақтар, жаңылтпаштарды кішігірім ҽн айтушылар орындап, ел арасына таратып отырған. 

Бірте-бірте ол халық арасында рухани мҧраға айналып, ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғасып отырған кҿркем сҿз ҿнері – 

фольклор деп аталған. Қазақта этномҽдени тҧтастық ретінде танып-тҥсіну ҥшін халықтың ауызекі сҿзінің 

қҧдіреті айрықша мҽнді. Ҽрине, жадау тірліктің жайдақ сҿзі емес, бҧл жерде ҽңгіме армансыз сқхбаттан туатын 

асыл сҿз туралы болып отыр. Салиқалы сҿз «қазақылықты» қҧлпыртудың кілті болған. Осылайша ғажайып 

ҥрдіс қалыптасқан – сан ғасырлар бойы рухани тҿлтумалықтың Темірқазығы тек зиялылар ғана емес, қара 

халықтың ҿзі болып отырған. Мҧндай қҧбылыс ҽлемдік тарихта мейлінше сирек кездеседі. Бҧл шын мҽнісінде 

қазақ дҥниетанымының тҿл қасиетін орнықтыруда тҥбірлі ықпал еткен, мазмҧны мен болмысы демократияшыл 

қҧбылыс болатын. 

Фольклорды зерттегенде, фольклордың жанрын да қатар қарастырып, негізгі екі нҽрсені: фольклордың 

сҿз ҿнері ретіндегі ҽдебиетпен туыстығы, жақындығы жҽне фольклордың ҽдебиеттен ерекшелігін ескеруіміз 

қажет. Одан шығатын қорытынды фольклорды этнографияны негізге алмай қарастыру мҥмкін емес. Ҿйткені, 
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этнографиялық материалдар фольклорлық жанрлардың ерте кездегі сипатын береді, алғашқы даму жолдарын 

анықтауға мҥмкіндік береді. Пайда болған сюжеттер мен мотивтер ҿздерінің ҽрі қарай ҿмір сҥру ҧзақтығы мен 

сипатын, бейнесін сақтауда тікелей тҧрмыспен, болмыспен байланысты жҥзеге асады. Фольклор тарихы – ҿткен 

кҥннің ізімен жҥріп ҿту, қиялдау, баяндау тҽсілімен жасалған кҿркем сҿздің бір саласы. Фольклор – қазақ 

ҿмірінің айнасы, қазақтың ҿткені мен болашағын байланыстыратын алтын кҿпір деуімізге ҽбден болады. 

Ҿйткені, ата-бабамыздың ҿмір сҥрген ортасынан бізге сыр шертер, тҥсіндіріп, айқындайтын тарих, шежіре, 

кҿненің кҿзі болып табылады. Фольклорды игеру нҽтижесінде ҽрбір қазақ баласы ҿзінің «Менін» нақтылайды, 

ҿзінің тҥп-тамыры мен ҿмір сҥрген ортасын танытады. Халық ауыз ҽдебиеті мен оның ҥлгілері – тҽрбие қҧралы. 

Алғашқыда жекеленген дарындылардың ауыздарынан шыққан, одан соң халықтың қалауы бойынша қҧрметке 

лайықталып, жатталған, ҧрпақ жадында сақталып, дамып, ҿркендеп келе жатқан асыл қазынамыз болып 

саналады. Ҧрпақ тҽрбиелеу ісінде ҿзінің кҥннің сҽулесіндей нҧрын шашып, бала жанын жандандырып, ақылы 

мен санасын қалыптастырудағы оның орны жоғары асыл мҧра.  

Қазақ халқы дамудың қай кезеңінде болмасын балалар шығармаларын дамыту, арнасын кеңейту мен 

толықтыруда зерттеуден, ізденуден тынған емес. Оған дҽлел, қазақ балалар фольклорын ҿз алдына баланың жас 

ерекшелік кезеңдеріне қарай бірнеше арнаға бҿліп қарастырытынын айтуға болады. Біріншісі, дҥниеге келген 

сҽбиді тыныштантыру, бағып-қағуда кҥнделікті тҧрмыста қолданылатын ҽлпештеу, еркелету, мҽпелеу, уату, 

алдарқату жырлары. Бҧл жырды орындаушылар ересектер, яғни ҽкесі мен анасы, атасы мен ҽжесі ҿзінің 

ҧрпағына қазақтың салт-дҽстҥрлерін дҽріптеу, дҥниеге келген сҽбиге деген қҧрметті, сҥйіспеншілікті кҿрсету 

мақсатында бесік жыры, ҽлпештеу жырларын орындайды. Екіншісі, балалардың ересектермен қатар 

орындайтын жырлары наурыз тойы жыры, жарапазан айту, сабантой, арнау жырлар, ҿтірік ҿлеңдер, 

мазақтамалармен ерекшеленетін жеткіншектер жыры. Жеткіншектер жырында да балалар фольклоры ҿзінің 

тҽрбиелік мазмҧнымен сипатталып, осы жастағы балалардың бір-бірімен ҧжымдасу, тілдік қарым-қатынасқа 

тҥсуге, ой бҿлісу т.б. сияқты қазақтың ҽдет-ғҧрыптарын есте сақтауға тҽрбиелейді. Ҥшіншісі, балаларды ойын 

арқылы ойнай отырып тҽрбиелеу ҧстанымы бойынша қаламақ, санамақ, балалар айтысы, жҧмбақтар, 

жаңылтпаштарды жаттау, оны ойын кезінде айтуға машықтану баланың ой-ҿрісін кеңейтіп, ҽдеби кҿркем тілді 

меңгеруге жетелейді. Ойындық фольклордың ерекшелігі барлық шығармада ойындық белгілер, драматизмнің 

басым болуымен сипатталады. Балалар бірін-бірі ойынға шақыру мақсатында «Ақ серек, кҿк серек» т.б. ойын 

ҿлеңдерін қолданып, бір-бірімен тҽжікелесе отырып ойынды жалғастыруға дағдыланады. Ҿзара жҧмбақ 

айтыстарын жҥргізу баланыың ой-ҿрісі мен қиялын, ойлауын дамытып, жҧмбақтар мен жаңылтпаштардағы 

сҿздердің мағынасына қарай балалар халық ауыз ҽдебиетінің ҥлгілерін игереді. Соңғысы, кҥнделікті 

ересектердің аузынан еститін, олардан естіген сҿздерін сҿздік қорын молайту мақсатында пайдаланатын 

прозалық фольклордың да орны ерекше. Мысалы, ертегілер, тҧрмыс-салт жырлары, батырлар жыры, аңыз 

ҽңгімелер батырлық, қайсарлық, шыдамдылық пен ержҥректілікке баулып, ҧрпақ бойында ізгілік қасиеттерді 

қалыптастырады. Қоғамдық-ҽлеуметтік қҧбылыстар қазақ ҽдебиеті ғылымының дамуына тікелей ҽсер етіп, 

оның ҿзгеру сипатына да ҽсерін тигізді. Нҽтижесінде, ҧрпақтың жас ерекшелігіне байланысты қазақ бвлвлвр 

ҽдебиетінің барлық буынынан арналған шығармалар жарыққа шықты. Сҿз басында айтып кеткендей, 

фольклордың сҿз ҿнері ретіндегі ерекшелігі ҽдебиетпен байланысатынын есепке алсақ, фольклор халық 

шығармасы, ҧлттық шығарма, халықтың ауызша тҥрдегі туғызған кҿркем шығармасы. Фольклор дҥние жҥзі 

халықтарының барлығында бар. Ерте замандағы фольклорлық шығармалар ру, тайпалардың барлығына ортақ 

ҽдеби мҧра ретінде танылса, кейін қоғам дамуының қажеттіліктеріне қарай таптық сипатқа ие болады, 

нҽтижесінде белгілі таптың салт-санасына, талғамына сай ҿңделіп кҿркем шығармалар тҥріне айналады да, 

орындаушысы мен тыңдаушысы бар, тҧрақталған фольклорлық шығармаларға ауысқан. Сҿйтіп, ҽуел баста 

жҧрт алдында орындалған кҿркем шығарма, тыңдаушымен қатар отырып орындалатын шығармашылық 

бірлікке айналған кҥрделі фольклорлық жанр екендігін айта аламыз.  
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ПРОФЕССОР А.Ш.ПАНГЕРЕЕВ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ ТОПОНИМДІК ФОЛЬКЛОРДЫҢ  

ЖАНРЛЫҚ ЖІКТЕЛІМІ 
 

Балтымова Мира Рашидқызы 

Филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа.  Мақалада фольклор, соның ішінде топонимдік фольклор жанрларына профессор А.Ш.Пангереев 

зерттеулері негізінде талдау жасалады.  

Аннотация. В статье анализируются жанры фольклора,  в том числе жанры топонимического фольклора на основе 

исследований профессора А.Ш.Пангереева.   
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Annotation.  In the article the genres of folklore, including the genres of toponymic folklore based on the research of  

professor A.Sh.Pangereeev are analyzed.  

 

Фольклордың қызметі кҥрделі ҽрі кең. Ол халықтың ҿткен ҿмірі туралы мҽлімет ретінде жҽне ҿткен 

заман ойларын қазіргі кезеңнің дҥниетанымына ҧластыруға кҿмекетеседі. Сонымен қатар фольклор 

кейіпкерлердің  мінездемесін жасауда, оны ҿзі ҿмір сҥрген дҽуірдің қаламымен бейнелеуге қолданылады. 

Ғалым, жазушы М.Ҽуезов кҿркем поэзияға ауызша поэзия қаншалық бҿгетсіз, сатысыз кҿп қор  қҧйған болса, 

бҥгінгі  кҿркем прозаға да  халықтың ауызша ҽңгімесі  сондайлық жатық жолмен кҿп араласып, қабысып 

жатқанын: «Қазақтың ежелгі ескілігі бҧл уақытта ешкімнің де есінде жоқ. Сол себепті алысқа ҧзатып кеткен 

заман туралы қай тарихшы сҿйлесе де, нобаймен, долбар сҿзбен айтады. Дҽлді мағлҧматтың болмайтын себебі: 

қазақ ескілігінің жазу кҥйінде сақталып қалған белгісі жоқ. Сондықтан, соңғы заманда, қазақ елінің жалпы 

тарихынан мағлҧмат жиып жҥрген Еуропа жазушылары мен қазақтың ҿз тарихшыларын алсақ, барлығы да бҧл 

кҥнге шейін: қазақ елі кім, қайдан шықты, басынан қандай ҥлкен дҽуірлер кешірді деген мҽселелердің маңында 

жҥр», – деп кҿрсетеді [1, 17]. 

Ҽпсаналар мен аңыздар, эпикалық баяндаулар, тарихи ҽндер мен бҽйіттер – бҧлар халықтың ҿмірін 

қоғамдық арнада мейлінше толық кҿрсететін халықтың ауызекі поэтикалық шығармашылығының жоғары 

дамуын кҿрсететін негізгі фольклорлық жанрлар, бҧлар фольклорлық тарихилықтың ерекше тҥрі болып 

табылады. Фольклорлық тарихилық – белгілі бір дҽуірдің халықтық тарихи санасын халықтың поэтикалық 

шығармашылығының қҧралдарымен жҽне мҥмкіндіктерімен кҿркем бейнелеу.  Фольклорлық тарихилықтың 

ҽрқилы типтері халық санасының ҽртҥрлі жақтары мен деңгейлерін бейнелейді. Тарихи ҽпсаналар туралы 

пікірлер кҿп жағдайда, біріншіден, халықтық ҽпсаналардың жанрлық ерекшеліктерін тҥсінумен, екіншіден, 

аңыздардың, ҽн-ҽпсаналардың, ҽн-аңыздардың, кейде батырлық эпостардың жанрлық ерекшеліктері туралы 

тҥсініктермен анықталады. Негізінен бҧл жанрлар бір жҥйеге жатады, сондықтан жекелеген жанрдың 

ерекшелігін айқындау ҥшін осы жҥйедегі жанрлардың жалпы қасиетін, тҥрлерін қарастыру керек, яғни 

қойылған тақырыпқа, проблемаға  сҽйкес ҽпсана жанры мен аңыз жанрының негізгі  белгілерін  анықтау қажет. 

Ертегілік емес проза жҥйесіндегі ерекшеліктің бірі оның жанрлық мінездемесінің айқындалмауында.  

Қазақ тарихын зерттеуші ғалым Е.Бекмаханов: «Тарихи ірі оқиғалар ҧрпақтан ҧрпаққа жеткізіліп 

отырған халықтың ауызша шығармашылығы: дастан, ҿлең, қисса, батырлар жыры, ертегі, аңыз тағы басқалар 

арқылы қазақ халқының есінде сақталған. Осы фольклорлық материалдарда қазақтардың қоғамдық жҽне 

ҽлеуметтік қҧрылысы, тҧрмысы мен ҽдет-ғҧрпы жҽне ақырында, халықтың ҿміріндегі аса маңызды тарихи 

оқиғалар айқын бейнесін тапқан», – дейді [2, 42]. 

Фольклорлық тарихилықтың бір сипаты топонимдік фольклормен байланысты. А.Ш.Пангереев: 

«Топонимдік фольклор – жалпы ҧлттық фольклордың бір саласы. Оның ҧлттық ерекшелігі бірнеше белгілерден 

байқалады. Алдымен ол фольклордың жанрларымен тығыз байланыста. Атап айтқанда, ежелгі дҥниетаным 

тҥрінде, немесе кҿне мҽдениет мағынасында кҿріне алады, оған фольклорда қолданысқа тҥсетін жер-су 

алғашында мифтік ҧғым бойынша аталып, танылғандығын, ҽпсана, хикаяттарға арқау болғандығын жатқызуға 

болады. Ал ертегілерде топонимдік атаулар нақты аталмайды, олар жалпылама тау, су, дария тҥрінде келеді», – 

дей келе: «топонимдік фольклор утилитарлық та қызмет атқарады. Оның танымдық мҽнімен бірге мағлҧматтық, 

қоғамдық қызметтері ҿмірлік қажеттіліктер болып табылады. Сайын далада бағыттан таймай жҥріп-тҧру ҥшін 

де топонимдік атаулардың ролі қандай екендігі белгілі. Осыдан топонимдік фольклордың қолданбалылық 

сипаты да кҿрінетінін» айтады [3, 4].  

Топонимдік фольклордың кҿркем ҽдебиеттегі қызметі туралы фольклортанушы-ғалым С.Қасқабасов: 

«Бір аңызды толық тҥсіну ҥшін кейде онда баяндалатын оқиғаны білу аз, сол аңыз пайда болған аймақты да 

жете білуге тура келеді, онда айтылатын басқа фольклорлық шығармалармен танысу қажет болады», – деп 

кҿрсетеді [4, 122]. Бҧл ретте А.Ш.Пангереевтің «Қазақтың топонимдік фольклоры» туралы зерттеуінде 

топонимдік фольклордың ішкі жанрлық тҥрлерін аңыздық проза аясында қарап, топонимдік аңыз, топонимдік 

ҽпсана, топонимдік хикаят, топонимдік ҽңгіме деп бірнеше тҥрлерге бҿліп қарастырады жҽне топонимдік 

фольклордың басқа да фольклор жанрларында кҿрініс беретін ерекшелігін анықтайды. Сонымен қатар ғалым 

топонимдік фольклордың негізін қҧрайтын жер-су ҧғымының мҽн-маңызын кҿрсетіп, яғни қазіргі отан ҧғымы, 

немесе атамекен, туған жер, кір жуып кіндік кескен мекен деп жҥргеніміз тҥптеп келгенде байырғы кҿне 

тҥркілік жер-су деген тҥсініктен шығатындығына тоқталады да: «Жер-су – жоғары мен тҿменнің қосындысы, 

туындысы ретінде табынатын тҽңірлік мҽнге ие, бірақ тҽңір емес, адамзат ҿмір сҥретін ҽлем, кеңістік бҿлігі; 

Жер-су – ықылым заманнан бергі уақыт пен кеңістік шегінде адамзат қалдырып отырған ҿмір таңбалары, 

топонимдер арқылы фольклор сюжеттерінен танылатын тарихи таным куҽсі; Жер-су – фольклор 

шығармаларындағы ҽлем туралы, кеңістік туралы ойлар мен кҿзқарастардың таңба, символдық мҽн тҥріндегі 

жиынтық бейнесі; Жер-су – фольклор сюжеттерінде мотив тудырушы дҽнекер, немесе кей жағдайда сюжеттік 

негіз», – деп тҧжырымдайды [3, 8]. 

Фольклортанушы А.Ш.Пангереев топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлерінің ҽрқайсысына анықтама 

беріп, терең талдайды. Оның пайымдауынша, топонимдік аңыз «ең алдымен, халық санасында орын тепкен 

белгілі бір жер-судың, ҿзен-кҿлдің, тау-тастың неліктен бҧлай аталғанына, ол жерлерде қандай оқиғалар болып 

ҿткендігіне жауап іздеуден бастау алады. Себебі бҧл атауларда танымдық мҽн бар. Онда табиғат қҧбылысының 

жергілікті халық тарапынан байқалған ерекшелігі де, болып ҿткен тарихи оқиғаның себеп-салдары да, жер 

бедерінің ерекшелік қасиетін, сапасын танытатын ҧғым да, ҽлеумет ҿмірінен хабар беретін белгі де бар». 
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Зерттеуші топонимдік атаулардың фольклордағы қолданысын жер-су атауларының жеке тҧрғандағы ҿзіндік 

мҽнін емес, оның басқа жанрлармен қатынасын, белгілі бір оқиғамен байланысын ашу арқылы жҥзеге асатынын 

айтады. «Егер жер-су атаулары белгілі бір тарихи оқиғаны растайтын факті ретінде кҿрінсе – аңыз, ал жер-

судың аты кҿркемделе қиял арқылы баяндалса, не болмаса белгілі бір оқиғаға байланысты айтылғанда тарихи 

дерегі болмай, ғибраттық сипаты ғана болса – ҽпсана болады», – деп, топонимдік ҽпсана ҧғымына, ал: «Кітаби 

жҽне діни сюжетті баяндайтын шығармалардағы хикаяттық сипатқа сҽйкес қҧрылған топонимдердің аталу 

астарынан мифтік белгілерді байқаймыз», – деп топонимдік хикаят ҧғымына тҥсінік береді. Топонимдік 

фолкьлордың жанрлық тҥрлері туралы тҧжырымын қорытындылай келе, ғалым жер-су атауларының шығу 

тарихына байланысты туған топонимикалық аңыз, ҽпсана, хикаяттардың қатарына жаңа тҥр – топонимдік 

ҽңгіме жанрын қосады: «Топонимдік ҽңгіменің ҿзіне тҽн белгілері бар жҽне ол басқа жанрлармен аралас ҿмір 

сҥреді. Оны аңыз бен ҽпсанадан айырар ерекшелігі – уақыт аралығында, жаңашылдығында, шындықты 

суреттеп айтуында, яғни ҽңгіме жанры басқаларына қарағанда ҽлдеқайда кеш пайда болады» [3, 12-20]. 

Фольклор жҽне ауыз ҽдебиеті ҥлгілерінің ҧрпақ санасын қалыптастырудағы қызметі зор, бҧл туралы 

профессор Е.С.Нҧрмҧратов: «Қазіргі халқымыздың бойынан табылатын жақсы моральдық отансҥйгіштік 

қасиеттердің тҥп негізі ғасырлар қойнауында қалыптасқан қҧндылықтар ҽлемінде. Олар ҽр тҥрлі эпостарда, 

фольклорда, мифтерде, айтыс ҿнерінде сақталып келеді. Мҽселен, қазақтың қонақжайлығы, кеңпейілдігі, 

кішіпейілдігі, елін, Отанын сҥйетіндігі, атамекенге деген қҧрмет ҿзге елдерден ерекше болып табылады. Тек 

сол рухани жетістіктерімізді, қҧндылықтарымызды қадірлей білсек қана жаңа қалыптасып келе жатқан 

мемлекетіміздің шаңырағын шайқалтпаймыз», – деп келтіреді [5, 36]. 

Жер-су атауларын зерттеудің  маңызы зор. Топонимдік фольклор аясындағы зерттеулер ел тарихын 

тҥгендеуде деректік, танымдық қызмет атқарады.   
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Аңдатпа.  Бҧл мақалада сал-серілер поэзиясының ҽдебиетші ғалымдар сҿз ҿнері ретінде қарастырып, оның 

поэзиямызды дамытудағы орнына тоқталса, музыкатанушы мамандарымыз оның ҽншілік, композиторлық қырынан 

зерттейді.  

Аннотация. В этой статье ученые-литературоведы поэзии сал-Серов рассматривались как искусство слова, о его 

роли в развитии поэзии, а специалисты-музыковеды изучают его со стороны песенного, композитора. 

Annotation. In this article, literary scholars of Sal-Serov's poetry were considered as the art of words, about its role in the 

development of poetry, and musicologists study it from the side of the song composer. 

Тірек сӛздер: сал-серілер, ҽнші-ақындар,ҽдебиетші ақындар, Ақан сері.  

Ключевые слова: сал-сері, певцы-поэты, литературные поэты, Акан сері. 

Key words: Sal-Seri, poet -singers, literary poets, akan Seri. 

 

Қазақ ҽдебиеті тарихында сал-серілер поэзиясы халық ауыз ҽдебиетінің ауқымды да кҥрделі саласы 

болып табылады. Сал, серілердің ҿнер дҽстҥрі қазақтың тіршілігінде елеулі орын алды десек те болады. Ҿйткені 

сал-серілердің басты ҧстанымы – ҽншілік-ақындық ҿнер. Ал қазақ қашанда ҽн мен жырды қастерлеп, дҽстҥрге 

айналдырған. Бҧл орайда кҿркем сҿздің айтулы шебері К.Паустовский ҿзінің қазақтар ҿміріне арналған бір 

ҽңгімесінде: «Қазақтардың ҿлең айтуға қҧмар болатын бір себебі осынау ҧлан даланың ҽйнектей шыңылтыр 

ауасы адам дауысын айрықша ҽуезді етіп кҥшейтіп жіберетіндігін де шығар. Қазақстан сияқты ту табиғаттың, 

жҧлдызды ашық аспан мен шетсіз-шексіз рухының ҽн мен ҿлеңге, даналыққа бейім болуының дҽйекті дҽлелі» – 

деп жазады. Иҽ, қазақтың ҽн мен жырға қҧмар болуы, кен дала, сҧлу табиғатпен етене жақын болуынан да 

шығар. Сал-серілер тек ҽншілік – ақындық ҿнермен шектеліп қалмаған. Бҧл орайда, Е.Ысмайылов: «Сал, 

серілерде ақындықпен қатар, ҽнші, кҥйшілік, композиторлық, би, спорт ҿнерлері де бар» деп жазса [1, 38-39], 

қазақ ҽдебиетінің тарихында «Салдар мен серілер ҽншілік пен ақындықты, саятшылық пен мергендікті, 

кҥлдіргілік пен қуақылықты қатар ҧстаған ақын мағынасындағы халық ҿнерпаздары» деп кҿрсетіледі [2, 389]. 

Қазақ поэзиясының ерекше дамыған кезі – XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басы. Бҧл 

кезеңдегі қазақ поэзиясының басында сал-серілер шығармашылығы тҧрды. Сал-серілер поэзиясы — ҿзіне 

дейінгі ауызша поэзия мен жазба поэзияның жалғастыратын буын сияқты, ҿзінің алдында ҿткендерге қарағанда 

бір адым ілгері кеткен, жаңалығы, ерекше сипаты бар ҿнер. Оның қазақ поэзиясының кҿкжиегін кеңейткен, тың 

ҿрістерге кҿтерген арна екені дау тудырмайды»  – дейді профессор Ш.Керимов [3, 120]. Шындығында да сал-
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серілер мҧралары – қазақ поэзиясын кҿкке кҿтеріп, жҧлдызын жарқыратты. Осы кезде қазақ поэзиясы жаңа 

тҥрге ие болып, сан алуан бояу-ҿрнектермен   дами   тҥсті. 

Сал-серілер – ҽдебиет тарихында да, музыка ҿнері тарихында да есімдері алтын ҽріппен жазылып, 

халықтың ерекше сҥйіспеншілігіне, ықыласына бҿленген талант иелері. Сал-серілер сегіз қырлы бір сырлы 

жандар болғаны бҽрімізге мҽлім. «Жігітке жеті ҿнер де аз» деп дана халқымыз тегін айтпаса керек. Сал-серілер 

сан тҥрлі ҿнерді игерген. Олар ақын, ҽнші, композитор болумен қатар, ҽрі бишілік, ҽрі артистік, ҽрі фокусшілдік 

қасиеттерін бойына жинақтаған жан-жақты талант иелері. Сал-серілердің ҽнші, композитор ретінде қазақтың 

ҿнерін, музыкасын дамытып, жаңа белеске кҿтергендігін ҽрі ҽншілік-сазгерлік шығармашылықтың ҿзіндік озық 

ҥлгі-ҿрнегін қалыптастырғандығын, поэзия мен музыканың, халықтың ойын-сауық ҿнерлерін ҧштастырып 

келгендігін, ең бастысы қазақ поэзиясының дамуына зор ҥлестерін қосқандықтарын ҽдебиетші, ҿнертанушы 

ғалымдар ҽлі кҥнге дейін зерттеп жазып   келеді. Сал-серілер туралы алғашқы жазба деректер Қазан тҿңкерісіне 

дейін де ҽр тҥрлі Ресей басылымдарында жарияланған. Бірақ олар негізінен сипаттама тҥрінде болды. 

Сал-серілердің ҿмірбаяндық деректерін жинап, ҿлеңдерін жазып алу, нотаға тҥсіру ісі Қазан тҿңкерісінен 

кейін ғана қолға алынды. XX ғасырдың 20-жылдарынан бастап сал-серілер туралы зерттеулер жариялана 

бастады. Сал-серілердің ҿмірбаянын, шығармашылығын, композиторлық, ҽншілік ҿнерін жан-жақты зерттеген 

ғалымдар кімдер деген сҧраққа, ең бірінші ауызға алатынымыз – С.Мҧқанов, А.Затаевич, С.Сейфуллин, 

М.Жҧмабаев, Қ.Жҧмалиев, А.Жҧбанов, М.Ҽуезов, М.Ғабдуллин, Е.Ысмайылов, Ғ.Ҽбетов, Ғ.Малдыбаев, 

І.Жақанов т.б. Ең алғаш баспа жҥзінде Біржанның атақты сал ақын, ҽнші ретінде есімі С.Мҧқанов, А.Затаевич, 

С.Сейфуллиннің еңбектерінде аталады. М.Жҧмабаевтың «Ақан сері», С.Мҧқановтың «Ҥкілі Ыбырай» деген 

мақалалары жарияланды. А.Затаевич ҽнші ақындардың туындыларын нотаға тҥсірумен қатар, оның авторы, 

орындаушысы жайлы деректер береді. Мҽселен, Біржан ҽніне жазған тҥсініктемесінде сал мен серінің 

айырмашылығы, мінездері туралы айтады. Біржанның ҿмірі туралы деректі жазған – Сҽбит Мҧқанов. Онан 

кейін М.Ҽуезов, Қ.Жҧмалиев, А.Жҧбанов, М.Ғабдуллин, Е.Ысмайылов секілді белді-белді ғалымдардың 

кітаптарында Біржан салдың ҿмірі мен шығармашылығы сҿз болады. Ал Біржан туралы бҧрынғы-соңғы 

деректерді жинап, қорыта отырып, оның поэзиялық шығармалары жҿнінде нақты талдау жасаған ҽдебиетші-

ғалым – Ғ.Ҽбетов. Біржанның ақындығы туралы, айтыстағы ҿнері туралы пікірлер кҿптеген ҽдебиетшілер 

еңбектерінде кездеседі. Біржанның ҿмірі мен ата-тегі туралы жҽне бҧрын белгісіз ҿлеңдерін, ҽндерін жинауда 

кҿп еңбек еткен ғалымдар – Б.Г.Ерзакович, Е.Байболов, Қ.Қаңтарбаев, М.Майшекин т. б. 

Ақанның серілік ҿмірінің ҽсемдігіне, қызықтығына кҿп адамдар кҿңіл бҿлген. Оның ҿмірі – «ертегідей 

ҽдемі, сҧлу ҿмір» – дейді Мағжан Жҧмабаев [4, 312]. Мағжанмен бірге Сҽкен Сейфуллин, Ілияс Жансҥгіров те 

Ақан ҿмірінің жҧмбақ сырын тҥсінуге тырысқан. Сері ҿмірі ҿзінің замандастары ҥшін де жҧмбақ саналған. 

Жабылар жҥйріктің сырын тҥсінбеген. Ақан бойын кернеген шабыт тудырған ҿлмес ғашықтық сезімі, жҥйрік 

ат, алғыр қҧс, қҧмай тазыға қҧмарлығы, соңғы жалғыздық ҿмірі, бҽрін де замандастары тҥрліше жорыған [5, 

54]. Ақан сері туралы тек қана Мағжан, Сҽкен, Ілияс қана емес, Ғабит Мҥсірепов, Сҽкен Жҥнісов сияқты 

жазушыларымыз шығармалар жазып, Ахмет Жҧбанов Ақанның ҽншілік-композиторлық мҧрасын зерттеді. 

Сал-серілер шығармашылығын зерттеуде Ахмет Жҧбановтың еңбегін ерекше атап ҿткен жҿн. Ғалымның 

1942 жылы жарық кҿрген «Қазақтың халық композиторлары» атты кітабы материалдарының молдығымен 

қҧнды. Бҧл кітап ХІХ-ХХ ғасырларда ғҧмыр кешкен музыка қайраткерлеріне тоқталып, жинақтап баға берген 

алғашқы монография болып саналады. Ғалым осы еңбегін кеңейтіп, толықтырып, жеке екі монографияға 

айналдырды. Оның алғашқы кітабы кҥйші композиторларға арналса, ҽншілерге арналған екінші кітабы «Замана 

бҧлбҧлдары» деген атпен жарық кҿрді. А.Жҧбанов осы еңбегінде Ақан сері, Балуан Шолақ, Біржан сал, Жаяу 

Мҧса, Ҥкілі Ыбырай сынды сал-серілеріміз жайлы мҽлімет беріп, ҿзіне кҿмектескен біраз адамдардың есімін 

атап ҿтеді. Ол жҿнінде А.Жҧбанов былай дейді: «Біржан сал жҿнінде біздің бҧрынғы деректерімізге ҽнші 

жҿнінде кҿп жылдан бері тырнақтап жинап жҥрген деректерін алдымызға жайып салған Ғылым 

Академиясының ғылыми кітапханасының қызметкері Есім Байболов болды. Сонымен қатар, Кҿкшетау 

облысына барып қайтқан, Алматының Қҧрманғазы атындағы мемлекеттік консерваториясының доценті 

Хабидолла Тастанов пен аспирант Алтын Кетегенованың Біржан жайлы деректер іздеп, ҽншінің Қалкен атты 

баласының жҧбайын тауып алып, сонымен ҽңгімелескен жҽне басқа ҽншінің кездескен адамдары, жҥрген 

жерінде аңыз боп қалған ҽңгімелерін ол адамдар бізге жеткізіп берді» [6, 243]. Бҧлардан басқа А.Жҧбанов, 

Қ.Бабақов, А.Затаевичті де атап ҿтеді. 

Сал-серілер шығармашылығын зерттеу саласында кҿп еңбек сіңірген танымал ҽдебиетшілердің бірі – 

Е.Ысмайылов. Ол ҿзінің «Ақындар» атты монографиясында бҧрын жалпылай ақын аталып келген 

ҿнерпаздарды іштей бірнеше топқа жіктеп, «ҽнші ақындар» деген ҧғымды сал-сері сҿзімен синонимдес 

мағынада қолданып, сал-серілер ҿнерінің сан қырлы, синкретті ңіледі. Е.Ысмайыловтың сал-серілер поэзиясын 

зерттеудегі еңбегі ерекше деп біз жоғарыда айтып ҿттік. Е.Ысмайылов ҽнші     ақындарды даралағанда олардың 

творчествосына тҽн ортақ сипаттарын ғылыми дҽйектілікпен анықтап қана қоймай, «сегіз қырлы, бір сырлы» 

ҿнерпаздар жайында жеке зерттеулер де жазғанын айта кеткен жҿн. Оның Біржан сал, Ҥкілі Ыбырай, Ақан сері 

туралы мақалалары жаңа деректер, тың ойлар, қызықты пайымдауларымен қҧнды. Біржан Қожағҧлҧлы мен 

Ақан Қорамсаҧлы жайында бҧрын жазылған зерттеулер болды. Е.Ысмайылов оларды қайталамай ҽнші 

ақындардың ҿмір тарихындағы, творчествосындағы кейбір аз зерттелген кезеңдерге тоқталды. «Біржан — 

Сара» айтысына қатысты даулы пікірлерді талдап, таратып айтуымен қатар, ҿзінің ғылыми болжамын ҧсынады. 

Ақан мен Біржанның ақпа ақын, асқақ ҽнші, асқан сазгер болуымен бірге салдық, серілік қасиетін толығымен 
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баяндайды. Бҧл ерекшеліктер ҿнер иелерін халықтың қалың бҧқарасымен етене жақындастыра тҥсуге игі 

ықпалын тигізеді. 

Е.Ысмайылов ел аузында Ҥкілі Ыбырай атанып кеткен ҽнші ақынды Кҿкшетаудың кҥзгі сентябрь 

жҽрмеңкесінде алғаш рет кҿріп, ақындық, ҽншілік ҿнеріне таң қалғанын айтады [6, 250]. Е.Ысмайылов Ақан 

сері, Біржан сал, Ҥкілі Ыбырайды кҿрген қариялармен, олардың шҽкірттерімен кездесіп, ҿте қҧнды мҽліметтер 

жинайды. Сал-серілер туралы қысқа да болса тҧжырымын білдіріп, мақала жариялаған ғалым Ҽ.Марғҧлан. Ол 

сал-серілерге қатысты ел аузынан жиналған жҽне архивтік деректерге сҥйене отырып, Ақан сері, Жаяу Мҧса 

туралы мақалалар жазды. Ғалымның «Кҥйді ерттеп, ҽнді мінген кемеңгерлер» атты мақаласында сал-серілік 

дҽстҥр сҿз болады. Ҽ.Марғҧлан қазақ поэтикалық ҿнерін жасаушылар туралы мақаласында сал-серіні ақынның 

ҿзгеше бір тҥрі ретінде айқындап дара қасиетіне тоқталады. Ҽ.Марғҧлан осы мақаласында кҿне жазба 

жҽдігерлерді таяныш ете отырып, оның ертедегі елестерін тҥркі қағанаты, оғыз дҽуірінен іздестіреді. Жеке 

ақындар шығармашылығы жҿнінде тараулар ҽдебиет тарихының 6 томдығына кірді. Мҧндағы Ақан 

Қорамсаҧлы туралы тарауды А.Нҧрқатов, Біржан Қожағҧлҧлы, Балуан Шолақ, Жаяу Мҧса Байжанов хақындағы 

тарауды Ғ.Ҽбетов, Ҽсет Найманбаев туралы тарауды С.Ордалиев жазған. Композитор І.Жақановтың сал-

серілер туралы деректі мақаласы жарық кҿріп, ҽнші-ақындар хақында «Екі жирен» кітабын жазды. Ақан сері 

туралы зерттеп, мақала жазған І.Жақанов Ақан шығармашылығының зерттелуі жҿнінде былай дейді: «Ақан 

сері турасында аңыз кҿп, бірақ ізіне тҥсіп жалықпай ізденген адамға нақты деректер де табылатынына ҿз кҿзім 

жетті. Менің сері жҿнінде ҽрқилы зерттеулеріме берік негіз болған дерек – ҽншімен ҥш атадан туыс боп келетін 

Қасым қарияның қолжазба дҽптері. Бҧл дҽптер Қасым ақсақалдың ҧлы марқҧм Ербахрамның қолында кҿздің 

қарашығындай сақталған еді. Ол жазбаны мен кезінде бҧл кісілермен туыс, Кҿкшетаудың ҽйгілі азаматы еңбек 

ері Ҧлтай Нҧрпейісов арқылы алып қажетке жараттым. Қолжазба Ақан сері ҿмірінің бҥкіл ҿзегі десе де 

боларлықтай. Осыдан шығарып айтарым, жалпы ақын мҧрасына ҽлі де болса ғылыми кҿзқарас, тыңғылықты 

талдау жетіспей жатыр» – дейді [7, 184]. 

Ақан серіні танудағы айрықша қҧнды еңбекті Мағжан Жҧмабаев жасады. Ал кҿркем дҥниелердің ішінде 

шоқтығы биігі, ҽрине, қазір де ҧлттық классикамызға арналған І.Жансҥгіров пен Ғ.Мҥсірепов туындылары, 

сондай-ақ Сҽкен Жҥнісовтың белгілі дилогиясы, Батыс Еуропа ҽдебиетінде мҧндай ірі тҧлғалар жҿніндегі 

туындылардың тамаша ҥлгілері бар. Солардан ҿнеге алсақ, лақап пен аңыздан гҿрі шындыққа кҿбірек жҥгінер 

едік. Ҽрине, кҿркем шығарманы тудырудың сан алуан жолдары бар. Ал бірақ дҽл Ақан сері ҿміріне, бейнесіне, 

жан дҥниесіне реалистік кҿзқараспен кіретін жазушылық тҽсіл бізге оның бай тағдыр-тарихын, шын болмысын 

анығырақ, толығырақ танытатыны талассыз. 

Ҽдебиеттанушы ғалымдар З.Ахметов, М.Базарбаев, Ҽ.Дербісҽлиннің зерттеу еңбектерінде ҽнші ақындар 

поэзиясындағы дҽстҥрлі ҿрнектер сҿз болады. Халық арасында ҥкілі Ыбырай жайлы кҿп аңызға бергісіз 

ҽңгімелер бар. Солардың бірінде кҿл жағасында ҧйықтап жатқан Ыбырайға тҥсінде аруақ аян береді. Кҿлдің 

арғы бетінен біреу дауыстайды. Ояна келсе сақалы белуарына тҥскен ақсақал. Қария бала Ыбырайға домбыра 

сыйлайды. Сол сҽттен Ыбырай жырлап та, шырқап та кете барады. Бҧл аңыз – халық ақындары айта беретін: 

«тҥс кҿрдім тҥсімде ҽруақ аян берді», «ҿлең аласың ба, кҿген аласың ба?» – деді, мен ҿлеңін қаладым. Содан 

ақындық қонды», – дейтін ҽңгімеге саяды. Олар ақын туралы тереңінен зерттеп оның ақындығын, ҽншілігін 

зерттеуге ден қойды. Музыка маманы Е.Г.Ерзакович – ҽнші-ақындардың ҽндері мен ҿлеңдерін жазып алу, 

нотаға тҥсіру, жарыққа шығаруды, ҽрі зерттеу жҥргізуді қатар ҧштастырған ғалым. Ол Мҧхит, Кенен, Жаяу 

Мҧса, Біржан ҽндерінің ноталы текстерін бастыртып, олардың шығармаларына тақырыптық, ҽуендік-ырғақтық 

қҧрылымына, теориялық тҧрғыдан талдау жасаған [7]. 

Сонымен сал-серілер поэзиясын ҽдебиетші ғалымдар сҿз ҿнері ретінде қарастырып, оның поэзиямызды 

дамытудағы орнына тоқталса, музыкатанушы мамандарымыз оның ҽншілік, композиторлық қырынан зерттеп 

келеді. Сал-серілер туралы зерттеулер ҽлі де жазылу ҥстінде, болашақта да жазыла бермек. 
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Аңдатпа. Мақала  М.Ж.Кҿпейҧлының «Бес қымбат» шығармасын талдау негізінде семиотиканың тірек ҧғымдары 

«код», «мҽдени код» ҧғымдарына арналған. Семиотика, психолингвистика, мҽтін лингвистикасы гуманитарлық пҽндеріндегі 

код жҽне мҽдени кодтар туралы анықтамалар берілген. 

Кілт сӛздер: код, мҽдени  код, жҥрек тҽрбиесі, ақыл-ой тҽрбиесі, сабыр, шҥкір, ҽдеп. 

Аннотация. Статья посвящена таким ключевым понятиям семиотики как «код»  и «код культуры» на основе анализа 

произведения М.Ж.Копеева «Бес кымбат». Даются определения кода и кодов культуры в таких гуманитарных дисциплинах  

как семиотика, психолингвистика, лингвистика текста. 

Ключевые слова: код, культурный код, воспитание сердца,воспитание  разума, терпение, довольствие, учтивость. 

Annotation. The article is devoted to the key concept of semiotics as ―code‖ and ―code of culture‖ on the basis of analysis of 

works of M. Zh.Kopeev  ―Bes Kymbat‖. Definitions of the code and codes of culture in such humanitarian disciplines as semiotics, 

psycholinguistics, linguistics of the text are given. 

Key words: code, cultural code, education of the heart,education of the mind, patience, contentment, courtesy. 

 

«Мҽдениет – ҧлттың генетикалық коды», – деп Елбасы айтқандай, қазіргі заманғы Қазақстанды мҽдени 

дамытудың маңызды бағыттарының бірі мҽдени мҧраны сақтау, зерделеу жҽне тарату болып табылады. Мҽдени 

мҧра – мемлекетіміздің, онда тҧратын азаматтардың рухани дамуының сарқылмас кҿзі. Мемлекеттік мҽдени 

саясат қоғамды рухани, мҽдени, ҧлттық біріктіруге жҽне адамгершілігі мол, дербес ойлай білетін текті ҧрпақты 

тҽрбиелеуге бағытталуда. Сондықтан біздер «Педагогика, психология жҽне бастауыш оқыту» кафедрасының 

жанында ашылған студенттердің «Ізденіс» ғылыми- зерттеу ҥйірмесінде жастарды тҥркі ҽлеміне ортақ мҽдени 

мҧралармен таныстырып, олардың ой-санасында ҽділдік пен ізгіліктің мҽңгілік идеясын қалыптастыру 

мақсатында жҥйелі жҧмыс жасаудамыз, атап айтсақ:  2016 жылы аталған ҥйірме тҥркі ҽлеміне ортақ ғҧлама 

Ж.Баласағҧнның «Қҧтты білік» шығармасы бойынша зертеу жҧмысын жҥргізіп, Алматы қаласында ҿткен 

халықаралық дҿңгелек ҥстелге қатысып, ТҤРКСОЙ халықаралық қорының Алғыс хатымен марапатталды. 2017 

жылы ежелгі ҽдебиетті зерттеуші ғалым-педагог Алма Қыраубайқызының ҿмірі мен шығармашылығы бойынша 

«Мыңжылдық жолаушы» еңбегімен танысып, ҽдеби-мҽдени іс-шара ҿткізілді.    2018-2019 оқу жылында жоспар 

бойынша, қоғам талабына сай, «Текті ҧрпақты тҽрбиелеудің мҥмкін бағыттары»  тақырыбында зерттеу 

жҧмыстары жҥргізілуде. Соңғы уақытта «код», «мҽдени код» ҧғымдары кҿптеген гуманитарлық ғылымдардың 

зерттеу объектісіне айналды. «Код» ҧғымы семиотикадан келген. Бҧл ғылымда «код» - жҥйе, белгілер 

қҧрылымы мен оның қызмет кҿрсету ережелерін біріктіреді [1]. Ғалым В.В.Красных  мҽдени кодты мҽдениеттің  

айналадағы ҽлемге тастаған «сеткасына» ҧқсатады, ол оны категорияға, қҧрылымға бҿлшектейді жҽне 

бағалайды [2, 232]. Табиғи тілге қатысты код тҿмендегідей анықталады: 

1) Тіл жҥйесі: белгі бірліктерінің жиынтығы жҽне оны қолдану ережесі (И.В.Арнольд, Ф.де Соссюр, 

У.Эко, Р.О. Якобсон жҽне т.б. 

2) В.А.Лазарев, У.Эко, Р.О.Якобсон кодты тілдің бір тҥрі ретінде тҥсіндіреді, соған сҽйкес 

«коммуникация» кодтарды бҿліп қарастырады – адресант коды жҽне адресат коды, «деңгейлік кодтар – 

морфологиялық код, грамматикалық код, фонологиялық код. 

3) У.Эко жҧмыстарында код дегеніміз ҽртҥрлі символдар (сигналдар, белгілер) комбинацияларының 

кҿмегімен қалыптасқан  хабарламаны анықтайтын ереже. 

Тіл – мҽдениеттің негізгі элементі жҽне ҧлт пен оның бірлігін қалыптастырудың мҥлтіксіз шарты болып 

табылады. Қазақ тілін сақтау жҽне дамыту біздің мемлекетіміздің мҽдени саясатының аса маңызды міндетін 

қҧрайды. Қазақстан мҽдениетінің ҽлемдік қоғамдастыққа ықпалдасуы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің ҥш 

тҧғырлылығын кҿздейтін мемлекеттік тіл саясаты арқылы қамтамасыз етіледі. 

Мақаланың мақсаты – «код», «мҽдени код» ҧғымдарының ерекшелігін анықтау арқылы 

М.Ж.Кҿпейҧлының «Бес қымбат» ҿлеңіндегі мҽдени кодты шешу. Текті ҧрпақты тҽрбиелеудің мҥмкін 

бағыттарының бірі ретінде қолдану. Алынған мақсатқа жету ҥшін зерттеу жҧмысында герменевтикалық  және 

теориялық материалдарды жүйелеу әдістері қолданылды. Зерттеу нҽтижесі. Қазақ ақыны, тарихшы, 

этнограф, шежіреші, аудармашы Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпейҧлы 1808 жылы Баянауылда дҥниеге келген. Бес 

жасында хат таныған, жеті-тоғыз жасында «Қозы-Кҿрпеш - Баян сҧлу», «Ер Тарғын» жырларын, шығыс 

қиссаларын жатқа білген, сегіз жастан асқанда есіміне халыққа қамқор болған Мҧса Шорманҧлы «Мҽшһҥр» 

атын қосақтаған Мәшһҥр Жҥсіп Кӛпейҧлының  «Бес қымбат» ҿлеңіне [3, 66] герменевтикалық талдау жасау 

нҽтижесінде тҥзілген пайымдарымызды ҧсынамыз, олар: иман, ақыл, сабыр, шҥкір, әдеп.  

«Ең ҽуел керек нҽрсе иман» – деген, 

«Ақырет істеріне (ишларына) инан!» – деген! 

«Қҧдай кешірер!» – дегенмен, іс бітпейді, 

«Иман шартын білмесе, есен (ибан)» – деген. 

«Екінші керек нҽрсе – ғақыл»  деген. 

«Ғақылсызда таупық жағы тақыр!» – деген. 

«Аз іске ашуланып, дінін бҧзар, 

Иманын кҽпірлікке сатар!» – деген. 

«Ҥшінші қымбат нҽрсе – сабыр! – деген, 

«Сабырлысы мҧратын табар» – деген. 

«Ҽр істе сабырсыздың тҽубе – зорлық, 

Сабырсыздық басқа пҽле салар» – деген. 
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«Тҿртінші қымбат нҽрсе шҥкір» –  деген. 

«Нығметке шҥкірсіздік – кҥпір!» – деген. 

Жатқан жерден: «Қҧдай кешір!» – деген – 

қорлық, 

«Себеп іздеп тура жолмен жҥгір!» – деген. 

«Бесінші, қымбат нҽрсе – ҽдеп» – деген, 

Ҽдепсізде иман тҧру ғажап!» –  деген. 

«Кҽпірлік ҽдептіде тҧрмағандай, 

Ҽдеп деген махаббатқа себеп!» – деген. 

Ең бірінші мҽдени код – иман.  Бұл категорияны қазіргі ғылым тілімен айтсақ, істің нҽтижесін білу, 

бастағалы тҧрған істің не  ҥшін керек екенін алдын-ала болжай білумен пара-пар. Ол арқылы айналаңа рухани 

пайда келу керек. Не нҽрсе бастасаң да иманмен жасау қажет. Қазіргі ғылымда бҧл мотивация немесе 

себептеме деп аталуда. Иман-себептеме адамның ҽрекетіне мағына бере отырып, оны объектіге бағыттайды. 

Субъект объектімен бірігуі арқылы ақыл кҿзі ашылады. Сондықтан иман-мотивацияны білу,  ҽрекеттің бағытын 

алдын-ала сезуге жҽне оны оймен бақылауға мҥмкіндік береді. Иманы бар адамдар (ИБА – Г.Е.) жақын мен 

алысты бірдей байқайды. Объектіні интуитивті сезу қабілеті мен есту қабілеті жоғары. Олай болса, оларда 

бағалау да жақсы дамыған. Бағалау сҿзі латын тілінен аударғанда «жақын отыру» дегенді білдіреді. Объектіге 

жақын бола білу қабілетімен дараланатын ибалылар кҿп нҽрсенің мағынасын тҥсінгіш келеді. Иманы аз 

адамдарда (ИАА – Г.Е.) осы процестер керісінше жҥреді. Иманның бағыттаушы кҥші дегеніміз сол. Мҽселен, 

профессор мен шҽкірт Эйнштейннің ҽңгімесін келтіретін болсақ, профессор: «..Жаратушы барлығын жаратты. 

Мейірім мен зҧлымдықты да. Олай болса,  ол-зҧлымдық», – дейді. Сонда шҽкірті: «зҧлымдық – мейірімнің 

жоқтығы. Жарына махаббаты жоқ адамның жҥрегі зҧлымдыққа толы болады», – деп ҧтымды жауап қайырады. 

Бҧл тҧста біз шҽкірттің жақын мен алысты қатар кҿру қабілетін байқаймыз. Ҽр нҽрсе ҿзінің терісімен 

дҽлелденеді. Психология кітабында бҽріне таныс сурет бар: жартылай суы бар стакан. Тапсырма бойынша 

жартылай суы бар стакан деп кҿргендер оптимист, жартылай бос деп танығандар пессимист деп жатамыз. Бірақ 

сол стаканды орта ғасыр ғҧламалары басқаша кҿрген екен. Олар ыдыстың жартысында су, жартысында ауа бар 

депті. Кҿру қабілетінің жоғары деңгейі деп осыны айтуға болады. Шындығында ауа болмаса тіршілік 

атаулының барлығы тіршілігін тоқтатар еді. Бір кҥні студенттерімізге су туралы видеофильмнен ҥзінді 

кҿрсеттім. Сонда бір қыз бала: оның біздің сабағымызға қажеті қанша деп сҧрақ қойды. Сусыз қалдырса 

қажетін тҥсінген болар еді ҽрине... Қазақтың «сҽби болғым келеді, сҽби болғым, сҽбиі жоқ ананың қҧшағында» 

– деген ҽн жолының ҿзінде қаншама философия бар десеңізші! Бардың қҧны, бағасы жоқпен анықталатын 

заңдылық! Иман категориясы  ҧят эмоциясымен тығыз байланысты. Қоғамдық ҿмірдің жағдайына тез 

бейімдейтін ҧят сезімі тҧлғаның ҿзін-ҿзі тануын тереңдетеді. Ҧят ҿзін ҿзге адамның бағалауына деген 

сензитивтілік пен сезімталдықты арттырады. Олай болмаған жағдайда біз ҿзге адамның бағалауына мҽн 

бермеген болар едік. Адам ҿз ҽрекетінің салдарын  бағалау қабілетін дамытады.  Ҧят эмоциясын дамыту 

даралықты дамытудың алғышарты болып келеді.  Дегенмен, ҧят танымдық деңгейге ҿткенде ғана, яғни 

ҿзімізден ҧятты бҿліп, оның табиғатын пҽн ретінде қарастырсақ, ол біздің қҧзырымызда болып, бақылауға 

ыңғайлы, конструктивті сипатқа ие болады. Абай: бойымызда ата-бабамыздың намысқойлық мінезі жоқ болған 

соң, ҥйренген ҿнеріміздің бҽрі адамшылыққа ҧқсамай, сайтандыққа тартып барады. Жҧрттықтан кетіп бара 

жатқанымыздың ҥлкен бір себебі сол, – дейді данагҿй бҧл туралы. Екінші мҽдени код –  ғақыл. Бҧл  

категорияны Мҽшһҥр Жҥсіп таупық сҿзімен байланыстырады. Ақылды адам қанағатшыл келеді. Қанағаттың  

екі шарты бар: барға қанағат ету жҽне ҥнемдей білу. Ақылды адам ҿзгенің дҥниесіне сҧқтанбайды, 

қызғанбайды. Ҿзінде барды игілігіне жҧмсай алады. Мҽселен, кейбір жастардың оқуға, ҿзі оқитын оқу 

орындарына деген пікірлерін тыңдай отырып, қайран қаласың. Ертедегі аңыз ҽңгімедегідей, ҽсіресе Пушкиннің 

«Алтын балығындағы» кемпірдің керін келтіріп жҥрген білім алушылар  шынайы білімді басқа жақтан алыстан 

іздегісі келеді. Берілген білімді кҿбейту дегеннен хабары шектеулі. Жҥсіпбек Аймауытов ҿзінің «Тҽрбиеге 

жетекші» деген еңбегінде: «білімдендіру кҿбіне, екі мақсҧт кҿздейді – білім кҿбейту, яғни затты мақсҧт, ақыл 

кҥшейту, яғни қалыпты мақсҧт. Осы екі мақсҧты қатар кҿзделу керек». Аймауытов пікіріне негізделген білімді 

іздестіруі қажет. Ондай шҽкіртке жапырақ та ҧстаз болады. «Бала бҥкіл ҽлемге, адамдардың һҽм ҿзінің ҿміріне, 

білім нҧрымен ашылған саналы, ақылды кҿзімен қарай білсе, міне, білімдендірудің кҿздейтін тҥпкі мақсҧты 

осы».  Қазіргі ғылымда бҧл бағалау немесе рефлексия деп аталуда. 

Ҥшінші мҽдени код – сабыр. Бҧл  категорияны Мҽшһҥр Жҥсіп мҧратпен байланыстырады. Осы тҧста 

қазіргі қазақ халқына адал қызмет етіп жҥрген екі тҧлғаны айтқым келеді. Оның бірі – Роллан Шҽкенҧлы 

Сейсенбаев, қазақтың кҿрнекті жазушысы, 70 томдық шығармалар жинағының авторы, Лондондағы Абай ҥйі 

мен Еуропадағы Қазақстанның кҿркемҿнер орталығын ашуға мҧрындық болған ізгі жан ҽлемдік ҽдебиет пен 

қазақтың ҧлы ақын-жазушыларының шығармаларын кеңінен таратуды мақсат тҧтқан азамат. Роллан 

Шҽкенҧлының ерекше жобаларының бірі – Халықаралық «Аманат» журналы. Екіншісі  – Санжар Керімбай, 

қазіргі кезде оқырмандар сҥйсініп оқып жҥрген «Логотерапия немесе ҿмірге қҧштарлық» кітабының авторы, 

оқытушы, аудармашы. Бҧл екі азаматты ҧқсастығы – ҿзінің халқына деген адалдығында, қай істе болсын тек 

халқым ҥшін деп соққан жҥректерінің лҥпілінде. Ал ерекшелігіне келетін болсақ... 2017 жылы «RS» Баспа 

ҥйінен шыққан «Қазақ елі немесе Дербестік пен Даралық үшін Жанталас» (үрей мен ҥміт реквиемі) бірінші 

кітабында Роллан Сейсенбаев: «...қазақ елін бір жылда аралап шығам деген едім, енді қарасам, мен дала кезіп 

жҥргелі екі жыл алты ай ҿтіпті» [4, 219].  Жай кезу емес, қазақ даласы немен тыныстайды, нені іздейді, нені 



49 

кҥтеді?... т.с.с сансыз сҧрақтарға жауап іздеген Роллан ағаның мазасыз жҥрегі ұлттық ритмді сезе біледі. 

Оған қоса ҥн қата алады: Семейдегі Кочегаркада жҧмыс жасайтын жас ақындар клубына «ақ кҿйлек, сҧр 

костюм, сақиналарын тағып баруы, жҧмысшы жігіттердің қал-жайын ҧғуы, поэзияға қҧштарлығын бағалауы, 

кейін Алматыға келген соң ақындар ҥйірмесінің қорына Жапонияның «Асахи» журналынан тҥскен гонорарын 

аударуы – адами қарым-қатынастың керемет сҥйсінерлік ҥлгісі емес пе? Немесе Ақтҿбе жерінде Нҧрғасыр 

мешітінің алдында асфальтта тізерлей отырып, Ақтҿбе жастарына берген ақ батасы, разъезде тҥсіп қалып, 

қҧдай қонақ ретінде тоқсандағы ақсақалмен бірге сҧхбат қҧруы, Ҿсер ҽулиенің басына барып тҥнеуі, жҥзге 

келген кейуанадан сҧхбат алуы жҽне т.б. толып жатқан ҽсерлі жҥздесулерге біздерді, оқырмандарды «3Д 

форматта қатыстыра білуін» баға жетпес қҧндылық деп санаймыз. Ҧлтын, жалпы адамзатты сҥйетін алып 

жҥректің иесі Ролландай ағаның барын білу біздерге рух береді. Оның бір сҧхбатында: «Тҽңірім жаманға 

жалынудан, жақсыға табынудан сақтасын. Тҽңір бізді қҧтты ойлардан айырмасын», – деген. Қазіргі ғылымда 

бҧл отанды сүю немесе патриотизм  деп аталуда. 

Тҿртінші мҽдени код – шҥкір. Бҧл категорияны Мҽшһҥр Жҥсіп нығымет, себеппен байланыстырады. 

Абсолюттік танымның белгілерін кҿріп танушылар шҥкіршілік етушілер. Ал осы белгілерді кҿрмейтіндерді 

кҿргенде ҽрине сабыр ету керек. Самал жел, теңіздегі кемелер, олар арқылы ризық табу, жаңбыр жҽне т.б. 

белгілерді кҿргенде шҥкіршілік етерсіңдер деп жазылған Рҧм сҥресінде. Шҥкір етушілер бастарына келгенге 

босамады да осалдамады. Сондай-ақ именбеді... Табиғаттың заңдылығын тҥсіну адам тану ілімін меңгерудің 

алғышарты болса керек. Қазіргі ғылымда бҧл детерминизм деп аталуда. Детерминизм  ҧғымы латын тілінен 

аударғанда анықтаймын деген мағына береді. Тҧрмыс қҧбылыстарының жалпыға ортақ себеп-салдарлы 

анықтылығы жҿніндегі ілім. Детерминизм идеясы ежелгі дҥниеде пайда болған. Демокрит барлық нҽрсе 

қажеттіліктен туындайды, осыны себептілік деп есептеді. Аристотлеь себептіліктің тҿрт тҥрін анықтады: ресми, 

материалдық, қозғалысты, мақсатты. Детерминизмнің екі негізгі тҥрі бар: 

1) Қатаң детерминизм. Еркін іс-ҽрекеттің болуын жоққа шығарады; 

2) Жҧмсақ немесе бірлескен детерминизм. Детерминизмді ерік еркіндігімен ҥйлестіріп қарастыратын 

кҿзқарас. 

Бесінші мҽдени код – әдеп. Бҧл категорияны Мҽшһҥр Жҥсіп махаббатпен байланыстырады. Ҽдеп қайдан 

бастау алады? Ҽрине жаныңдағы адамның (шҽкіртің, ҽріптесің, ҧстазың, балаң, жолдасың, ата-анаң...) 

ерекшелігін, даралығын танудан, қабылдаудан, оның жетілуіне қолыңнан келетін болса, жағдай жасаудан. 

Біздің есімізде бала кҥннен сақталып келген «Ҽдепті бала – арлы бала, ҽдепсіз бала – сорлы бала», – деген 

тамаша мақал бар. Шҽкҽрім бабамыздың аманат етіп кеткен Ар ілімі еске тҥседі. Қазіргі ғылымда бҧл қабылдау 

деп аталуда. 

Қорытынды. Сонымен, Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпейҧлының «Бес қымбат» ҿлеңі бойынша Мҽдени кодты 

сақтап қалудағы қҧндылықтар жҥйесі: 

1.Иман-мотивация-жүрек тәрбиесі 

2. Ақыл-бағалау-сана тәрбиесі 

3. Сабыр-патриотизм-мінез тәрбиесі 

4. Шүкір-детерминизм-жан тәрбиесі 

5. Әдеп-қабылдау-рух тәрбиесі 

Ҧсыныстар: 

1. Ҽрбір бастаған ісіңді не ҥшін жасайтыныңды анықтап алу адамның ісінің нҽтижелі болуына жағдай 

жасайды.  

2. Ең бірінші ҿзіңді адам ретінде бағалай білу, ҿзгені де бағалауға ҧласады.  
3. Еліңді сҥю алып электр жҥйесіне қосылып тҧрғанмен бір екенін тҥйсіну.  
4. Не нҽрсенің де себебі барын ҧғыну кҿптеген тҥсініспеушіліктердің алдын алуға кҿмектеседі. 
5. Кез-келген жағдаятта ҿзін қабылдау дағдысы қалыптасқан мҽдениетті тҧлғаны тҽрбиелеу. 
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Аннотация: В статье рассматриваются стилистические функции вспомогательных глаголов в исторических песнях,  

особенности их  употребления. 

Abstract: The article discusses the stylistic functions of auxiliary verbs in historical songs, especially their use. 
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вспомогательные глаголы. 
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Фольклорлық дҽстҥрді сақтаған ерекше жанрлардың бірі – тарихи жырлар.  Бҧл жырлардың зерттелуі 19-

ғасырдан басталады. Тарихи жырларға қатысты  зерттеулерді  Ш.Уҽлиханов,  В.В.Радлов, Ҽ.Диваев, 

А.Байтҧрсынҧлы,  С.Сейфуллин, Б.Кенжебаев, М.Ҽуезов, С.Мҧқанов, Қ.Жҧмалиев, Е.Ысмайылов, 

Х.Сҥйіншалиев, Р.Бердібаев, С.Қирабаев, С.Қасқабасов еңбектерінен кездестіруге болады.  А.Пангереев 

«Еліміздің тҽуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңінде қазақ фольклортануында  тарихи жыр тақырыбын ғылыми 

зерттеу еңбегінің ҿзегі еткен зерттеушілер қатарында З.Сҽнік пен Б.Садықанҧлын, З.Сейтжанҧлын, 

Б.Ибраһимді, Б.Рахымовты атай аламыз» деп кҿрсетеді [5, 386]. Тарихи жырлар негізінде тарихи шындық 

жатыр. Бҧл шығармалар халықтың  тҧтас бір тарихи кезеңімен тығыз байланысты болып келеді. «Бҧл жанрдың 

негізгі ҿзегі – халық басынан ҿткеріп, ел есінде қалған белгілі бір тарихи уақиға болып табылады. Сол тарихи 

оқиғаға белсене қатысқан тарихи тҧлғаның айналасында ҿрбитін кҿркемдік сюжет ҽуелгіде ел арасында ҽр 

тҥрлі ақындардың айтуымен ҥзік-ҥзік ҿлең, ал қарапайым жҧрттың жеткізуімен аңыз, ҽңгіме тҥрінде тарайды. 

Кейін уақыт ҿте келе олар белгілі бір цикл қҧрап тҧтастану қҧбылысын басынан ҿткізеді» [5, 386]. 

Тарихи жырлардағы стильдік категориялардың бірі – толымсыз  кҿмекші етістіктер. Бҧл толымсыз 

кҿмекші етістіктер толық лексикалық мағынасы жоқ сҿздер қатарына жатады. Н.Оралбай «Толымсыз кҿмекші 

етістіктер деп дербес сҿз кезіндегі дыбыстық қҧрамын сақтамаған, етістіктің тҥрлі грамматикалық 

тҧлғаларында қалыптасып, қазір сол тҧлғада тҥбір сҿз ретінде қолданылатын кҿмекші етістіктер аталады» деп 

анықтама береді [4, 223]. А.Ысқақов «...бҧл кҿмекшілер – мазмҧны жағнан да, формасы жағынан да шалағай, 

яғни, толымсыз сҿздер» деп атайды [2, 298]. Ы.Маманов бҧл етістіктерді мҽнсіз кҿмекші етістіктер деп атай 

отырып, оларды «тіркескен сҿздеріне грамматикалық мағына ҥстейтін» етістіктер деп қарастырады [3, 51]. 

Тарихи жырларда  толымсыз кҿмекші етістіктер ерекше стильдік қызмет атқарады. Бҧл қолданыстардың 

стильдік қызметі контекст шеңберінде анықталады. Мҽселен: «Еңсегей бойлы Ер Есім» жырындағы «еді» 

толымсыз кҿмекші етістігі  бірде етістікпен тіркесіп, бірде жоқ, кҿп сҿздерімен тіркесіп, оқиғаның ҿту сипатын 

білдіруге дҽнекер болады.  

Сауыттан алтын жаға тоғыз берді, 

Қҧнымен бір-бір қыздың қатар еді. 

Бҥктелген бір-ақ уыс семсер берді, 

Деміне шақырымнан тартар еді. 

Заманынан Ҽмір Темір бері қарай 

Бҧрышында қазынаның жатыр еді. 

Он кілем, бір қап кҥміс тағы берді, 

Қатарынан бес жҥз адам жатар еді. 

Біреуін ҿзге жерге апарғанда 

Пҽлен алтын, тіллҽдан сатар еді. 

Жететін жеті пҧтқа зерлендірді, 

Баяндап, қайсы бірін айталы енді. 

Хан Тҧрсын қазынаға сондай толық, лақап қылса,  

Қытаймен қатар еді. 

Қырғынмен неше сапар таусылады, 

Қымбат шаһар Қоқан мен Бҧхар еді. 

«Адамның жанынан бҿлек табылар» деп, 

Сол кҥнде жердің жҥзі айтар еді. [1].  

Он сегізде хан болып, 

Қырыққа жасы кеп еді. 

Осынша хан болғанмен, 

Бір перзенті жоқ еді. 

Жері байтақ, елі бай, 

Алтын-кҥміс, қазына сай. 

Иісі қазақ баласы 

лақап қылып сол кҥнде 

«Хандардың ханы» дер еді. 

Қазақстан жҧртының 

Атырабын болжасаң, 

Еділ, Жайық, Қапқазбен 

Бір шеті Жаркент, Қҧлжамен, 

Омск пен Томск, 

Ауған, Бҧқар арасы, 

Есепсіз жҧрты кҿп еді. 

Зарлаушы еді дҽйімі: 

«Жҥз жасадым да, Рҽббім, 

Ақыры ажал келеді. 

Аяды перзент»,—дегенді.  

Бір кҥн айтты зар жылап, 

Гҥлханым деген зайыбы 

Ханыңыздың бар еді: 

«Қосылған жастан, алалым...[1]. 

Сонымен қатар жырда еді толымсыз кҿмекші етістіктерінің жиі қайталанып қолданылуы  мҽтін 

ҥзінділерін бір микротақырыпқа біріктіріп, белгілі бір ойды дамытуға да  негіз болып отыр. А.Ысқақов «Еді 

кҿмекшісі тарихи е (ер) етістігінің  жедел ҿткен шақ формасынан (ер-ді) қалыптасқан. Осыған сҽйкес, еді 

формасы қай сҿзге тіркессе де, оған ҿткен шақ мағынасын ҥстейді...» деп кҿрсетеді [2, 299]. Контексте еді 

толымсыз кҿмекші етістігі ҿткен шақ мағынасымен қатар, амал-ҽркеттің даму кезеңін айқындай отырып, ойды  

жинақтаушы, қорытындылаушы қызмет атқаратынын кҿреміз. Тарихи жырларда еді формасымен қатар екен 

кҿмекші етістігінің де жиі қолданылуы байқалады.  

Шымалдан кҿп ел екен, 

Шегірткемен тең екен, 
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Есекең барып еңсерді, 

Кҿрмеген қырғын ел екен, 

Ҿліктер қалды тҿбе боп. 

(«Еңсегей бойлы Ер Есім») [1]. 

Бір отыз кҥн бҽйбішеде тҧрады екен, 

Кҿңілін дҥние-малға бҧрады екен. 

Тоқалда бір отыз кҥн жҽне тҧрып, 

Сайран ғып екі арада жҥреді екен. 

(«Сҽтбек батыр») [1]. 

Тоғызы айдалғаннан қашқан екен, 

Талайдың қанын судай шашқан екен. 

Қҧдайым Сҽтбек ерге душар қылып, 

Басынан арамдығы асқан екен. 

(«Сҽтбек батыр») [1]. 

Тілімізде «Екен кҿмекшісі есімшенің ҿткен шақ формасында (-кен, -ген...) қалыптасқандықтан, ҽдетте, 

ҿзі тіркескен сҿзге бҧрын ҿткен амал я ҽрекет екенін білдірерліктей қосымша мағына ҥстейді» [2;300]. Тарихи 

жырлардағы екен формасы  да оқиғаның ҿту сипатын айқындай отырып, кҿркем мҽтін композициясында 

маңызды рҿл атқарады. Жырда екен  формасының қайталанып қолданылуы шақтық мағынамен қатар 

шумақтағы  негізгі ойды дамытуға негіз болып отыр. Сонымен қатар  жырда «е» тҥбірінен жасалған толымсыз 

кҿмекші етістіктердің  «ем»  формасы да жиі қолданылады.  

Адамнан сорлы болып мен шығып ем, 

Қасартты, мендей қылып, Қҧдай сені. 

«Таптым ғой бір қылмыстан» деп ойлаушы ем,          

Жануар, себеп қылды саған нені? [1]. 

Жырларда «ем» формасы да оқиғаның  дамуына дҽнекер бола отырып, жақтық мағынаны береді. 

Тарихи жырлардағы ерекше  формалардың бірі – де толымсыз кҿмекші етістігі. Бҧл етістік жырда  бірде 

деп, бірде деймін, бірде деді формасында қолданылады. Ы.Маманов «Де кҿмекші етістігі – айт, сҿйле 

етістіктерінің синонимі» деп, мағынасы жағынан айт, сҿйле етістігіне жақын екенін айтады. Ғалым бҧл 

етістіктердің айырмашылығы грамматикалық қызметте қолданылуымен байланысты деп кҿрсетеді [3, 52].   

«Ініңе енді, жҽке, разы бол», – деп, 

Тас байлап аяқ-қолын, шынжырлапты. 

«Шынымен бҽрің тозып кеттің бе?» – деп, 

Халыққа ата ҥкіммен хабар айтты. 

Тау-тасқа шілдей болып тозған халық, 

Сай, тасқа,  пана жерден теріп апты. 

«Қазағым, бҧлай боп ел болмайсың», – деп.. 

Артынан Есім ханның ере берсең, 

Сендерді жҧрт қылармын бір сияқты. 

«Қалмаққа қысас ғазат», – деп, 

Кҥніге айтып, ерледің, 

Қҧлаққа маза бермедің. 

«Неше сапар қырған», – деп, 

Тыншымастан еңіредің. 

Қатаған қылды ондай іс, 

Барып қайтып Қашқарға 

Арасында келгеннің. 

«Жҧртым ҥшін тудым» деп [1]. 

«Бҧған да тҥсін ер» деймін. 

Ҥш жҥз қазақ баласы, 

Ҥш би сайла, ойласып. 

Таянышымды кім деймін? 

«Аузы бар бақандай, 

Қайратты болсын ер» деймін. 

«Жасып туған атадан, 

Басқара алмаса қор» деймін, 

Осалға ҿкім бермеймін... 

Елдің шетін електеп, 

Некен-саяқ деректеп, 

Рақат ҧйқы кҿрмейін, 

Шолғыншы болып жҥр деймін [1]. 

Борай хан сонда сҿйледі: 

– Тҥсіндім, Есім – сен, – деді,   

Кҿрмеп едім мен де ілгері. 
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Ерлігің мен шерлігің  

Кҿз алдымда тҧр, – деді. 

Адамыма кездестім, 

Бір ҿлім ақыр шын, – деді. 

Келген екен тҥрің де, 

Тумайды сендей ҧл, – деді. 

Аман қайтсақ біреуміз, 

Дос-дҧшпанға сын, – деді. 

Менің жасым ілгері, 

Кезегімді бер, – деді [1]. 

Мҽтінде деп толымсыз кҿмекші етістігі оқиға желісінің ҿту барысын кҥшейту қызметін атқарса, деді 

етістігі сҿйлеуші мен бҿгде адамның сҿзін байланыстырушы қызметпен бірге бір ойды бір оймен 

сабақтастырушы қызмет те атқарады.  Мҽтінде  деймін формасының ҽр жол сайын қайталануы берілген ойды 

жинақтаушы ҽрі бір ойдан екінші ойға ауысуға дҽнекер екенін кҿреміз.Яғни толымсыз кҿмекші етістіктердің 

қызметі тек шақтық мағынаны білдірумен ғана шектеліп қалмайтындығын кҿрсетеді. Тарихи жырларда бҧл 

қолданыстар бірде мҽтіндегі жаңа оқиға не сюжет басталғандығын кҿрсетсе, бірде  бір оқиғадан екінші оқиғаға 

ауысуда дҽнекер болатынын байқаймыз. Сонымен қатар бҧл қолданыстар мҽтіндегі оқиғаның шақтың кеңістігін 

сипаттаумен шектелмейді. Ондағы амал-ҽркеттің даму кезеңін сипаттаумен қатар, оқиға желісінің темпін 

кҥшейтуге, жеделдетуге, тіпті тежеуге де де ҽсері бар екенін байқауға болады. Толымсыз кҿмекші етістіктердің 

бҧл қызметі оның кҿркем мҽтін композициясындағы рҿлін ҽрі стильдік ҽлеуетін айқындай тҥседі.  
Әдебиеттер 

1. Бабалар сҿзі. – Астана, 2014, 56-том. 

2. Қазақ тіл білімінің антологиясы. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. – Павлодар, 2010. – 458 б. 

3. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мҽселелері. – Алматы, 2007. – 488 б. 

4. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы, 2007. – 390 б. 

5. Пангереев А. Топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері. – Ақтҿбе, 2014. – 464 б. 

 

 

АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ФОЛЬКЛОР ЖӘНЕ МИФТІК ҦҒЫМДАР 

 
Жалғас Айдана 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бҧл мақалада қазақтың бас ақыны Абай Қҧнанбаевтың ҿлеңдерінде фольклор мен мифтік ҧғымдардың 

поэтикалық сипат алуы қарастырылады. 

Аннотация. В данной статье рассматривается поэтический характер фольклорных и мифических концепций в 

поэзий казахского поэта Абая Кунанбаева. 

Annotation. This article discusses the poetic nature of folklore and mythical concepts in the poetry of the Kazakh poet Abai 

Kunanbayev. 
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Абай ҽлемінің бар қҧдіреті мен болмысын, қҧпиясы мен сырын жете таныту арқылы қазақ халқының 

мҽдени келбетін, қадір-қасиетін, шыққан биігін, рухани жетістіктерін ҧрпақ санасына сіңіре алатынымыз 

шҥбҽсіз. Абайтанушы ғалым М.Мырзахметовтың: «Қазақ халқының ой-санасының, дҥниетанымының шыңы 

Абайдың ҽдеби мҧрасында жатыр. Жастардың адамгершілік мінез-қҧлқын, адами қалпын қалыптастыруда 

Абайтану ілімі іргетасқа айналып отыр. Осы себепті, ең алдымен, Абай мҧрасын меңгеру, терең танып білу – 

бҥгінгі кҥннің аса қажетті мҽселесі», – деген ойлары дҽлел. Ақынның дҥниеге келгеніне біржарым ғасыр, ал 

ҿзінің мҽңгі ҿлмес шығармаларымен халқына ҧстаздық ете бастағанына ғасырдан астам уақыт ҿтті. Содан бері 

оның артына қалдырып кеткен мҧрасы елі мен жҧртының рухани ҿміріндегі қай бҧрылыстар мен қай 

қҧбылыстар тҧсында да айнымас темірқазық, адастырмас қҧбыланама болып қызмет етіп келеді. Абайдың 

поэзиясы сан қырлы, халықтың ҿмірімен, дҥниетанымымен біте қайнасқан. Ҽсіресе халқымыздың қойнауы бай 

фольклорының сарқыншақтары жҽне мифтік, топонимдік ҧғымдардың ақын ҿлеңдерінде кҿрініс табуы оның 

шығармаларына айрықша ҿң берген. Халықтың жай-кҥйін, адамның ішкі толғанысын табиғат қҧбылыстарымен, 

халықтың ескі танымымен байланыстыра, салыстыра суреттеу арқылы жаңа, соны туындылар алып келген. 

Қазақ фольклоры – адамзат тарихының, мҽдениетінің, ҿркениетінің негізгі жемісі десек, бҧл жемісті 

кезең ҿз арнасына ҥлкен мҽселелерді қамтиды. Фольклордан қазақтың сҧлу мҽдениетін, эстетикалық талғамын, 

бағдарлы болмыс-бітімін, мінез-қҧлық пен жеке қабілеттерін кҿре аламыз. Фольклордың алдында миф бар 

дейтін болсақ, ал фольклор сол мифті қорытып, эстетикалық-кҿркемдік тҧрғыда ҿңдеп, жаңа сипатқа ендіріп, 

«ҿмірлік айналымға»айналдыратын қҧбылыс. Ҿмірлік айналым деп отырғанымыз да – халықтың тіршілігі, 

тҧрмысы, кҥнделікті кҽсібі, арман-тілегі [1, 20]. Қазақ фольклорының ішінде ғҧрыптық фольклор саласы ҿте 

кең дамыған. Ҿйткені бҧл фольклор саласы ҿз арнасына салт-сана, дҽстҥр-тағылым, ҽдет-ғҧрыптарды жинақтап 
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қана қоймай, адамның жеке қабілеттерін, топ-қауымның болмыстық нақышын білдіруге бағышталатын 

философияны жинақтайды. 

Абай ҿлеңдеріндегі ғҧрыптық фольклордың кҿріністері былайша берілген: 

Біреудің кісісі ҿлсе, қаралы – ол, 

Қаза кҿрген жҥрегі жаралы – ол. 

Кҿзінің жасын тыймай жылап жҥріп,  

Зарланып неге ҽнге салады ол? 

Отбасылық-ғҧрыптық фольклордың бір тҥрі – азалау немесе ҿлік жҿнелту жырлары. Оның басты тҥрлері 

– арыздасу, жоқтау, қоштасу жырлары, кҿңіл айту, естірту, дауыс шығару. Қайтыс болған адамды жоқтау ҽр 

халықтың ғҧрпында кездеседі. 

Ҿлейін деп ҿлмейді ҿлерлік жан,  

Ҽсте ҿлмесін білгендей қылық қылған.  

Ажал келіп бас салса, жанды ҧрласа,  

Ҿмір қайда, сен қайда, соны да ойлан. 

Адамзат – бҥгін адам, ертең топырақ, 

Бҥгінгі ҿмір жарқылдап алдар бірақ.  

Ертең ҿзің қайдасың, білемісің,  

Ҿлмек ҥшін туғансың, ойла, шырақ. 

Адам дҥниеге келеді, ҿседі, ҿнеді. Бірақ бҧл тіршіліктің де шегі болады. Абай осынау ҿмір заңдылығын 

айна-қатесіз сипаттап беріп отыр. Қазақ нанымында ҿлген адамның жаны уақыт ҿте келе аруаққа айналады 

деген сенім бар. Қазақтарға ислам діні енбес бҧрын халық аруақтарға табынып, соларға жалбарынып, кҿмек 

сҧраған. Ш.Уҽлиханов: «Адам ҿлгенде аруағына арнап, қырқына дейін қырық кҥнде, ҽр кҥн бір шырақтан 

қырық шырақ жағады немесе ҽр кҥнде он шырақтан тҿрт кҥн шырақ жағады», – дейді [2, 154].   Шырақ 

жағудың да себебі – аруақ ҿз ҥйінен ҽлі қол ҥзбей, бҽрін кҿріп, біліп тҧрады деген сенімнен туған. 

Бала туса, кҥзетер шілдехана, 

Олар да ҿлең айтар шулап жаңа. 

Бҧрынғы жақсылардан ҿрнек қалған, 

Биде тақпақ, мақал бар, байқап қара. 

Туғанда дҥние есігін ашады ҿлең, 

Ҿлеңмен жер қойнына кірер денең. 

Ҿмірдегі қызығың бҽрі ҿлеңмен, 

Ойлансаңшы бос қақпай елең-селең. 

Адам баласы дҥниеге келісімен ҽлпештеу, аялау, мҽпелеу жырлары, яғни бҿбек жырлары басталады. Енді 

осы айтылған бҿбек жырларының мифтік арқауын талдап қарар болсақ, оның арна басынан бесік жыры орын 

алады. Табиғаттың беймҽлім сырларына ҥңілу, оларды білмекке қҧштарлық қандай да болмасын халықтың 

тарихи санасына тҽн нҽрсе екендігі белгілі. Халықтың тарихи санасы мен фольклор туындыларын бір-бірінен 

бҿліп алуға келмейді, бҧл екеуі сан ғасырлар бойы бірге жасасып, бірігіп кеткен ҧғымдар [3;131]. Осынау жер-

кҿктегі тіршіліктің иесі – тҽңір. Қазақ ҧғымында барлығын жаратушы – кҿктегі тҽңір. Жалпы жақсылық 

атаулыны тҽңір ісімен байланыстыру ежелден келе жатқан қасиет десек те болады. Жас баланы еркелеткенде де 

«тҽңірім жарылқасын», «тҽңірім бере салды» деген сҿздердің айтылуы да осы себепті. Абай ҿлеңдерінде де бар 

жақсылықтың басы, игіліктің нышаны тҽңірден басталады. 

Адамның кейбір кездері  

Кҿңілде алаң басылса;  

Тҽңірінің берген ҿнері  

Кҿк бҧлыттан ашылса. 

...Тҽңірінің кҥні жарқырап, 

Ҧйқыдан кҿңіл ашар кҿз. 

Қуатты ойдан бас қҧрап, 

Еркеленіп шығар сҿз. 

Немесе 

...Бойдағы мінді санасам, 

Тау тасынан аз емес.  

Жҥрегімді байқасам,  

Инедейін таза емес.  

Аршып алып тастауға,  

Апандағы саз емес.  

Бҽрі болды ҿзімнен,  

Тҽңірім салған наз емес. 

Немесе 

...Безендіріп жер жҥзін тҽңірім шебер, 

Мейірбандық дҥниеге нҧрын тҿгер.  

Ежелгі тҥркілер негізінен қос кҥшке – Кҿкке жҽне Жерге сыйынатын болғаны тарихтан жақсы мҽлім [4, 

30].  Ғарыш ҽлемінің ең ҿзегі – аспан дейтін болсақ, аспан ҧғымы ежелгі наным бойынша жаратылыстың 
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бастауы деген мағына берген. Тҽңірлік діннің кезінде аспан адамзат баласын, барлық дҥниені жарылқаушы, 

жаратушы есебінде ҧғынылып, қастер тҧтылды, аспанға қарап бар ҥмітін, тілегін білдірді, аспанға сыйынды, 

ҿйткені Тҽңірдің мекені аспан деп ойлады. Аспан да – кҿк, су да – кҿк деп тҥстелген. Бірақ, бір ерекшелігі, 

зерттеушілердің айтуынша, «қазақ тілінде «тҽңір» деп – кҿкті, «теңіз» деп – суды айтуы тегін емес. Екеуінің 

тҥбірі тең, тҽң кҿк, аспан ҧғымымен байланысты, демек «тҽңір» кҿктегі су болса, «теңіз» жердегі су». Басқаша 

айтқанда, аспанның ҿзі ҽуелде су деп тҥсінілген, оның «кҿк», «тҽңір» деп аталуы содан, ал жердегі су да тҥсу 

жағынан аспан, яғни тҽңір сияқты кҿк болғандықтан теңіз аталған  [5, 85]. Ҿмірінің соңғы жылдарын Абай 

ғылым мен ақиқаттың шыңы – Тҽңіріні тануға сарп еткен. Абайдың жақын айналасының бізге жеткізер 

шындығы осы. Оны кҿріп-білуге дҽрменсіз болсақ, кінҽ ҿзімізде. Ҧлы ойшыл рухына бҧдан артық қиянат бола 

ма?! деген белгілі абайтанушы А.Омаров [6, 13]. Ғалым С.Қасқабасов «Кҿне замандағы, тҥркі қағанаты 

дҽуіріндегі аспанды – еркек, жерді – ҽйел деп тҥсінетін мифтік ҧғым қазақтың мифі мен діни нанымында ғана 

сақталып қоймаған. Ол ҧлтымыздың кҿркем фольклоры мен классикалық ҽдебиетінде поэзиялық символға, 

кҿркем ҽдіске, метафораға айналған» дей келіп, Абайдың Жазғытҧрым ҿлеңін мысалға келтіреді [7, 97]. 

Безендіріп жер жҥзін тҽңірім шебер,  

Мейірбандық дҥниеге нҧрын тҿгер. 

Анамыздай жер иіп емізгенде, 

Бейне ҽкеңдей ҥстіңе аспан тҿнер. 

Абай да халықтық танымымыздан алшақтамай, ҿлеңге ҿзгеше ҿрнек берген. Тҽңір жер жҥзін қҧлпыртып, 

мың тҥрлендіріп, жан бітірсе, жер ана барлық тіршілік иесіне пана болса, аспан бейне ҽкедей мейірін тҿгеді. 

Қазақ мифологиясында Кҥн мен Жер дихотомиялық қҧбылыс ретінде кҿрініс табады, яғни кҥн – кҥйеу, 

жер – ҽйел образында келеді. Ал космологиялық мифология тҧрғысында Кҥн – кҥйеу, Ай – ару кейпінде 

сақталған. Сонда Жер – Ҽйел образында келіп, отбасын, ана мен баланы қорғаушы ретінде сақталса, ал Ай – 

мҽңгілік жастықтың, аспани арулықтың символы. Кҥн – қай кезде де, қай жерде де тҧрақты мҽнде келеді, ал Ай 

оның кҿктегі серігі, Кҥннің қосыла алмай кеткен ғашығы ретінде сипатталады [1, 56]. Табиғат қҧбылыстарының 

бҽрі кҥн арқылы ҽрекетке кҿшетіндігі Абай танымында айқын кҿрінеді. Кҥн мен жер, ай мен жҧлдыз 

ҧғымдарын Абай былайша қолданады: 

Кҥн жоқта кісімсінер жҧлдыз бен ай, 

Ол қайтсін қара тҥнде жарқылдамай, 

Немесе 

Кҥн – кҥйеуін жер кҿксеп ала қыстай, 

Біреуіне біреуі қосылыспай 

«От – кҥннің жарықшағы».  Кҥнді рух тҥрінде танудың бір негізі – оны тіршілік нҧры деп қараудан туған 

наным десек, от – ҿмір, жарық. Кҥн – жылылықтың, тіршіліктің символы. 

Ай, жҧлдызға жылы жел хабар беріп, 

Жан-жануар қуанар тойға елеріп. 

Ай мен жҧлдыздың сҽулесі адамға жарылқаушы нҧрдай ҽсер етеді. Кҿне замандағы адаммдардың 

дҥниетанымынан туындаған мифтік танымдар, ҧғымдар Абайдың поэзиясында осылайша кҿрініс тапқан. 

Табиғаттағы қҧбылыстардың адамға тҽн кҿңіл-кҥй, іс-ҽрекетпен кҿрінуі мифтік тҧрғыдан келгенде, барлық 

заттар мен қҧбылыстардың рухы бар деген сенімнен туғаны анық. Ҽдебиетте жан бітіре суреттеу тҽсілі кейіптеу 

деп аталады. Абай ҿзінің «Қыс» ҿлеңінде осқырына соққан боранды, адуынды ашу иесінде суреттейді. 

...Борандай бҧрқ-сарқ етіп долданғанда, 

Алты қанат ақ орда ҥй шайқалды. 

Қыс мезгіліне тҽн кейіптеулер қатыгез адам мінезіне ҧқсатыла суреттеледі. Табиғаттағы қҧбылыстарды 

адамға ҧқсатып суреттеу олардың жаны бар деген мифтік санағаға барып тіреледі. 
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Аңдатпа: Бҧл мақалада тарихи жырлардағы топонимдер мҽселесі сҿз болады. 

Аннотация: В этой статье рассказывается проблема топонимов в исторических эпосах. 

Аnnotation: This article describes the problem of toponyms in historical epics. 
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Қазақ фольклорындағы тарихи жырлардың қалыптасу процесі ҧзақ уақытты қажет етеді. Бҧл жанрдың 

негізгі ҿзегі – халық басынан ҿткеріп, ел есінде қалған белгілі бір тарихи уақиға болып табылады. Сол тарихи 

оқиғаға белсене қатысқан тарихи тҧлғаның айналысында ҿрбитін кҿркемдік сюжет ҽуелгіде ел арасында ҽр 

тҥрлі ақындардың  айтуымен ҥзік-ҥзік ҿлең, ал қарапайым жҧрттың жеткізуімен аңыз, ҽңгіме тҥрінде тарайды. 

Кейін уақыт ҿте келе олар белгілі бір цикл қҧрап тҧтастану қҧбылысын басынан ҿткізеді.  

Тарихи жырлар қазақ фольклорында ҿз алдына жеке жанрлық статусқа ие болса да, олардың басқа 

халықтық сҿз ҿнерінің тҥрлерімен еш байланысы жоқ деп айта алмаймыз. Бҧл мҽселеде тарихи жырлардың 

батырлық эпостармен ҧқсастығын атап ҿтетін  болсақ, екі кҿркем туындыда да халық идеалына айналған 

тҧлғаның елге, ҧлтқа жасаған жақсылығы баяндалады. Сол жолдағы кедергілер, одан туған қақтығыстар 

суреттеледі. Бірақ екі жанрды ерекшелендіретін басты белгі – батырлық эпостарда болған оқиғаның уақыты 

ҧмытылған, шығарманың ҿн-бойында жалпылық сипат басым болып келеді, ал тарихи жырларда керісінше, 

тарихи уақиға да, оған қатысқан адамдардың аты-жҿндері де, тағдырлары да халықтың санасында ҽлі ізі 

суымаған қалыпта бейнеленеді.  

Академик Қ.Жҧмалиев «Бізге мҽлім Жҽнібек, Қабанбай, Бҿгембай батыр, Сырым Датов, Исатай, 

Махамбет, Есет, Бекет батырлардың аттары, кҥрестерімен байланысты туған жырлардың бҽрі де тарихи 

жырлар» [1, 221] дейді. Кеңес ҥкіметі тҧсында саяси идеологияның қыспағы ҽсерінен ғалым қазақ тарихи 

жырларында суреттелетін тарихи уақиғалар мерзімін «...қалмақ пен қазақтардың ХҤІІІ ғасырдағы тарихи 

соғыстары мен ХҤІІІ-ХІХ ғасырдағы хан-сҧлтандардың қанауына қарсы кҥрескен шаруалардың кҿтерілістері» 

[1, 221] деп кҿрсетуге тура келгендігін айтады. Академик С.Қасқабасов: «Қолжазбасы сақталған тарихи 

жырлармен жіті таныса келе оларда суреттелетін оқиға мерзімдеріне қатысты мынадай ҥш топты кҿрсетуге 

болады: ХІҤ-ХҤ, ХҤІІІ, ХІХ-ХХ ғасырлардағы тарихи оқиғаларды бейнелейтін жырлар» дейді [2,19]. 

Тарихи жырларда баяндалған кҿріністердің уақыт-мерзімі белгілі болғаннан кейінгі анықталуға тиіс, 

ғылыми шешімін табуы міндетті ҥлкен бір мҽселе – сол кҿркем шығармада кестеленген оқиғалардың ҿткен 

жері, мекені, аумағы. Тарихи жырлардағы кҿркем сюжеттердің топонимиялық кеңістігін кҿрсету дегеніміз 

халық танымының географиялық картасын сызу деп танимыз. Тарихи оқиға ҿтті дегенде ең ҽуелгі қойылатын 

сҧрақ қашан жҽне қайда дейтін болсақ, қайда сауалына халықтың кҿркемдік кҿкжиегі қаншалықты деңгейде 

жауап қатқанына тарихи жырлар арқылы жауап іздейміз. Топонимиялық атаулар – тарихи жырлар сюжетінің 

бір қҧрамдас бҿлігі болып есептеледі. Фольклордың ҿзге жанрларында, мҽселен, батырлық эпоста оқиғаның 

ҿткен жері кҿп жағдайда нақты кҿрсетілмейді, жырлаушы ҿзі баяндап отырған оқиғаны ҽсерлі, тыңдарманының 

қҧмарлығын оята тҥсу ҥшін қиялынан жҧрттың бҽрі білетін, сондай-ақ қазақ халқы ҥшін ҿте киелі саналатын 

жер атауларын енгізіп отырады. Ал тарихи жырларда кҿп жағдайда оқиғаның болған орны шындыққа жақын, 

тарихи негізде айтылуға бағытталады. Ҽрине, тарихи жыр халықтың кҿркемдік дҥниетанымынан туындаған 

кҿркем шығарма болғандықтан тарихи оқиға таза сол кҥйінде суреттеледі деп айтуға болмайды, ерекшелігі 

тарихи фактілер, мысалы, оқиғаның ҿткен аймағы кҿркемделіп, біршама ҿзгеріске тҥсетінін ескеру қажет. 

«Бабалар сҿзінің» 56-томында суреттелетін уақыты ХІҤ-ХҤ ғасырларды қамтитын, жанры тарихи жыр 

болып келетін «Батыр Жҽнібектің ҿлеңі» атты туынды бар. Басты кейіпкері Жҽнібек – тарихи тҧлға. Тарихи 

деректерде Жҽнібек хан (ХҤ ғасырдың басы – 1470) – Қазақ хандығының негізін қалаған хандардың бірі, Орыс 

ханның ҧрпағы, Барақ ханның кіші ҧлы. ХҤ ғасырдың 50-ші жылдарына дейінгі ҿмірі мен қызметі туралы 

нақты деректер жоқ. 1456-1458 жылдары Керей ханмен бірге Қазақ хандығының негізін қалаған. Керей ханнан 

соң 1465-1466 жылдан 1470 жылдардың басына дейін қазақ хандығының екінші ханы болған. Сақталып қалған 

халық аңыздары мен ҿлеңдерінде Жҽнібек ханды Ҽз Жҽнібек деп те атаған.  Нҧсқа жағынан келгенде жалқы 

саналатын бҧл тарихи жырдың басты идеясы Жҽнібек атты батырдың ҿз ноғайлы елін сыртқы жаулардан 

қорғау болып табылады. Бҧл тҧрғыдан келгенде «Батыр Жҽнібектің ҿлеңі» батырлық эпосқа ҿте ҧқсас болып 

келеді. Бірақ батырлық эпостарда, айталық «Алпамыс» пен «Қобыландыда» батырлық ерлік асқан ҧлғайту 

тҽсілдерімен, зор ҽсірелеулермен суреттелсе, аталған тарихи жырда да Жҽнібектің ҿз елін қалмақтардан азат 

етуі зор шабытпен жырланып келеді де, жанр талабына сай кей тҧстарда Жҽнібектің де ҿз жауларымен кҥресуге 

келгенде бірден бас қойып кетпей ҽуелі дҧшпанды жеңу айлаларын тізбектеп алуы шындыққа бір табан 

жақындайды. Тағы бір тарихи жырдың белгісін кҿрсететін тҧс – Жҽнібектің ҿскен жҧрты, ағайын-туғанының 

арасындағы бітіспеушілік, алауыздық тарихи факті негізде кҿрсетілуге бағытталған. «Батыр Жҽнібектің ҿлеңі» 

тарихи жырының кҿркемдік сюжетінде мынадай топонимдік атаулар ҿте жиі ҧшырасады: 1) Қаратау – 

батырдың ата-анасы Ҽлібек пен оның бҽйбішесінің бір перзентке зар болып ҽулие-ҽмбиелер іздеу жолында 

табандары тілінген мекен: 

Қалманбет шалды басшы қып, 

Тҿрт жҥз малды айдатып, 

Сҽрсенбі кҥні шығады. 

Қаратауды қыдырып, 

Ҽулие қоймай сыдырып, 

Перзент бер деп сҧрады. 
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Бҧл ҥзіндіден аңғарылатын жайт – батырдың ата-анасының Қаратауды тҧтас аралағаны. Жалпы Қаратау 

– қазақ халқының ежелгі қоныс-мекені, талай тарихи уақиғалардың ҿткен жері, киелі аймақ. Ҽйгілі ақтабан 

шҧбырынды алқакҿл сҧламада дҥниеге келген «Елім-ай» жырында қазақ: 

Қаратаудың басынан кҿш келеді, 

Кҿшкен сайын бір тайлақ бос келеді. 

Қарындастан айырылған қиын екен 

Екі кҿзге мҿлтілдеп жас келеді, – деп кҥңіренген. Халықтық туындылардың кҿпшілігінде қазақтың мҧңы, 

қайғысы Қаратаумен байланысты, басқаша айтқанда осы мекенге шағылады, осы жерден медет іздейді. Біз 

қарастырып отырған тарихи жырда да Ҽлібек жалғыз перзент сҧрап Қаратауды кезіп жҥр: 

Қаратауды бҿкселеп 

Ҽулие қоймай қыдырды. 

Сау тамтық қалмай киімнен 

Етегін шеңгел сыдырды. 

Жыр поэтикасында Қаратау топонимі ҽр тҥрлі тіркесте кҿрінеді. Жоғарыда келтірілген мысалда 

«Қаратауды бҿкселеп» болса, одан ҽрі Жҽнібек батырдың он тҿрт жасқа келгенде еліне тыныштық бермеген 

қалмақ ханына шабуылға аттану ҥшін сан ҥйір жылқы ішінен ҿз тҧлпарын табу жолында тағы Қаратауға сапар 

шегеді: 

Шымалдай байдың жылқысы 

Қаратаудың етегі. 
Ақ қылышы белінде, 

Мылтығын асып мойнына, 

Ендеп жатқан жылқыға 

Талма тҥсте жетеді. 

Тарихи жыр сюжетінен назар аудара қарағанда аңғаратынымыз Ҽлібек пен бҽйбішесі жалғыз перзенттің 

зары ҿтіп Қаратауды «бҿкселеп» кезіп кетсе, Жҽнібек жҥйрік ат таңдау ҥшін сол мекеннің «етегіне» келеді. 

Ҿйткені жылқы малы таудың етегінде жайылып, бҧлағынан су ішеді. Жырдан ҥзінді келтірсек: 

Мінбекке батыр ой қылды 

Қайтпайтын шын жҥректен. 

Ішкен суы тҧлпардың 

Қаратаудың бҧлағы. 

Шақпақ еті бір қҧшақ, 

От орнындай тҧяғы. 

Тарихи жырдың аталғандай эпизодтарынан халық танымы мен баяндаушының топонимдерді жыр 

сюжетіне енгізудегі терең талғамы, кемел кҿрегендігі анық аңғарылып тҧрғанына кҿзіміз жетіп отыр. «Батыр 

Жҽнібектің» ҿлеңі тарихи жырындағы топонимдердің атқаратын кҿркемдік ролі мҽселесінде айта кететін тағы 

бір жайт – жыр мазмҧнындағы тарихи факті ретінде Жҽнібектің балалық шағы ҿтіп, ҿскен жері Оңтҥстік 

Қазақстан облысы деп келтіріледі. Соның ішінде  Сыр бойы – ноғайлылар мекендеген, батырдың туып-ҿскен 

жері: «Ел-жҿні Сырдарияның ар жағында», сондай-ақ жырдың ҿн-бойында «Сыр» топонимі ҽр тҥрлі 

сюжеттік кезеңдерде аталып ҿтіледі. Мҽселен, Жҽнібек батырдың қалмақтарды жеңіп еліне қайтып келе жатқан 

сапарында ҿз туған мекенімен сағына кҿріскен сҽті былайша бейнеленген: 

Осылай қайымдасып ермек қылып, 

Жақындап Сыр бойына келе берді. 

Жақындап Сыр бойына жетті дейді, 

Ел шетін кҿріп: «Шҥкір!» - депті дейді. 

Ел жҿні Сырдарияның ар жағында, 

Дариядан атын жалдап ҿтті дейді. 

«Батыр Жҽнібектің ҿлеңі» тарихи жырындағы топонимдер қолданысына қатысты айта кететін тағы бір 

жайт жырда Жҽнібек айқасатын қалмақтардың мекені Арқа ҿңірі болып суреттелген: 

Арқадан оқта-текте келер қалмақ 

Шапқалы біздің елді ҽдейі арнап. 

Бес-он жылда бір келіп, шауып кетер, 

Біздің ел ҽлі келмей, жылар зарлап. 

Тарихи деректерде  Жҽнібек хан ХҤ ғасырдың ортасында қазақ хандығының негізін қалаған тҧлға 

саналады. Ал қалмақтардың қазақ даласына шабуылының кҥшейген уақыты болып ХҤІІІ ғасыр есептеледі. Бҧл 

жерде тарихи жыр қанша жерден тарихи фактіге қҧрылса да оның фольклорлық кҿркем туынды екенін естен 

шығармауымыз қажет. Фольклор таза шындықты жырламайды, сол шындыққа халықтың кҿзқарасын ҿзек ете 

отырып кҿркем туынды жасайды. Ендеше аталған тарихи жырдың ҿмірге келген уақытында халықтың басты 

бір дҧшпаны болған. Ол – қалмақтар. Жырды ҽсерлі ете тҥсу ҥшін ҽуелі халық, кейін автор ата жауы қалмақты 

батыр Жҽнібектің ойсырата жеңгенін қалайды. Ал бҧл батырлық эпостың басты мотиві. Бҧл тҧста тарихи 

жырдың аралық жанр екені тағы бр мҽрте еске тҥседі. 
Әдебиеттер 
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Жер-су атауларының халық тарихында, тілдің даму ҥрдісінде алатын орны ерекше. Мҧндай атаулардың 

мыңдаған жылдық тарихы бар. М.Ҽуезов атаулар сырына ҥлкен мҽн беріп: «Біздің қазақ жер аты, тау атын 

ҽманда сол ортаның сыр-сипатына қарай қоя білген жҧрт. Қайда, қандай да бір ҿлкеге барсаң да, жер-су, жапан 

тҥзде кездескен кішкене бҧлақ атының ҿзінде қаншама мҽн-мағына, шешілмеген қҧпия сыр жатады» деген 

болатын [1]. Жер-су аттары қалай болса солай ҿзгертуді кҿтермейді, ҿйткені оларда халық тілінің, тарихының 

кҿрінісі бар. Сондықтан мҧндай атаулар мемлекет қамқорлығына алынуға тиіс дейтініміз де содан болса керек. 

Осындай кҥрделі де қызықты мҽселемен айналысып жҥрген ғалымдардың бірегейі – Абат Шамҧлы Пангереев. 

Осы тақырыпқа арналған сҥбелі де мазмҧнды кҿлемді еңбегі «Топонимдік фолькордың жанрлық тҥрлері» деп 

аталады [2]. Ғалым: «Топонимдік аңызда қиял, қоспа болмайды. Оқиға шындық ҿмірге сай баяндалады. 

Орындалу мҽнерінде презентативті баяндау мен экспозивті баяндау қатар орын алады деуге болады» деп дҽлел 

ретінде халық арасында қазақ пен қалмақ соғыстарының куҽлі жаңғырығындай жер-судың қойылу себебін 

нҧсқай кҿрсететін аңыздардың бірі – «Қҧл мен қызды» мысалға келтіреді. Аңыз бойынша қалмаққа тҧтқынға 

тҥскен қазақ жігіті қалмақ байының қызымен кҿңіл қосады. Қыздың шешесі бір кездері қолға тҥсіп, қалмақ 

байына еріксіз тоқал болған қазақ қызы екен. Ол қызының қҧл болып жҥрген қазақ жігітімен бірге қашуына 

тілекші болады. Содан бір кҥні тҥн жамылған екеу – қҧл мен қыз – қазақ елі қайдасың деп қашып шығады. 

Алайда межелі жерге жақындағанда арттарынан қуғыншы келеді. Оны кҿрген жігіт қызды ілгері оздырып, 

талайынан кҿрмек болып, қалмақтармен айқасқа кіреді. Алайда қарасы кҿп қуғыншыға шамасы келмей сол 

жерде мерт болады. Қҧлды ҿлтіріп, енді ҿзінің соңынан тҥскен қалмақтарды кҿрген қыз жарқабақтан суға 

секіріп ҿледі. Сол кезден бастап қҧл ҿлген тҿбе – Қҧл деп, қыз суға кеткен кҿлдің биік жағасы – Қыз деп 

аталыпты [3].  

Сонымен қатар ғалым А.Ш.Пангерев аталған зерттеуінде: «Аңызда нақтылы тарихи факты жоқ. Қазақ 

пен қалмақ арасындағы қақтығыс жалпы фон ғана. Бірақ сенімді баяндалады. Ҿйткені ондай соғыстардың 

болғандығын, оның зардаптарын ҽркім де біледі, сондықтан сеніммен қарайды. Ендеше аңыз оқиғасы жалпы 

шындыққа сай баяндалады. Жер атының Қҧл мен Қыз қойылу себебі ешқандай мифтік тҥсінікті қатыстырмай, 

ғажайыпты бір жағдай киліктірілмей осы тарихи шындықпен білдіріледі. Аңыздың бастамасы оптимистік 

сипатта болғанымен жалпы мазмҧны қайғылы оқиғаға қҧрылып, жастардың мерт болуымен аяқталады. Жердің 

солай аталуына байланысты болғандықтан топонимдік аңыз аталып тҧрған бҧл фольклор сюжеті танымдық 

қызмет атқарып тҧр. Жалпы топонимдік аңыздарда оқиға сюжетін баяндаудағы тіл эстетикасын айтпаса 

басқадай эстетикалық қызмет атқаратындай нысан болмайды. Оның негізгі функциясы – танымдық. Бҧл 

қызметпен қоса кейбір аңыз мағлҧматтық, тҽрбиелік функция да атқарады» деп  топонимдік фольклор 

жанрларының орындалу қызметі деген теориялық мҽселе жҿнінде ҿз ойын ортаға салады [3]. 

Проф. А.Ш.Пангереев ҿз зерттеулерінде ҽпсана жанрын іштей тарихи-мекендік ҽпсана жҽне утопиялық 

ҽпсана деп екі топқа бҿледі де: «Бҿлу себебіміз ҽпсаналардың бҧл екі тҥрінде топонимдік атаулардың 

қолданылуы бір сарында болғанымен, олардың атқаратын функциялары ҽртҥрлі: мҽселен тарихи-мекендік 

ҽпсанада белгілі бір мекеннің, жер-судың шығу себебі, кейде оған елге белгілі тарихи тҧлғаның қатысы 

айтылады. Оның орындалу қызметінде осы шарт міндетті тҥрде атқарылуы тиіс. Ҿйтпеген жағдайда ол тарихи-

мекендік функция атқара алмас еді» деп тарихи-мекендік ҽпсананың қызметі жер-суға байланысты туындаған 

халық прозасының тҥрін кҿркемдеп айту, оған ғибраттық сипат беру екендігіне ерекше тоқталады. Оған дҽлел 

ретінде ҽпсана-хикаяттық сарында баяндалатын «Кҽлкен» деген жер атын алып талдайды. Кезінде «Тҧздыкҿл» 

деп аталатын кҿлдің жағасын жайлаған бір байдың Кҽлкен атты жалғыз қызы болады. Қыз бой жетіп, кҿрші 

рудың бір жігітіне ғашық болады. Екі жас кҿңіл қосып, ҥйленбекші болған кезінде қыздың ҽкесі қарсы болып, 

қызын ҥйінде қамап ҧстап шығармаған екен. Сондағы себеп – жігіт бір байдың жылқышысы екен. Сҥйгеніне 

қосыла алмаған Кҽлкен сҧлу кҿп қайғырып, қҧсадан қайтыс болады. Ал ҥш кҥн ҿткеннен соң, бай судың 

жиегіне барса, мҿлдіреп жатқан кҿл қара суға айналыпты. Еш нҽрсенің мҽнісін тҥсіне алмаған бай бҽйбішесіне 

айтып, жалшыларына суды батпақтан тазартуды бҧйырады. Онысынан тҥк шықпай байдың ҿзі де, адамдары да 

батпақтың арасынан шыға алмай, ҿледі. Жалғыз қызының кҿз жасынан қорықпаған бай азаппен жаһаннамға 

аттанған жерді халық «Кҽлкен» деп атап кетеді [4, 74] 

Ғалым А.Ш.Пангерев бҧл ҽпсанада тарихи факты байқалмайтынын, тек қана Тҧздыкҿл, Кҽлкен деген 

жердің аттары болмаса, шындықты таяныш етер ештеңе жоқ екенін талдап таныту барысында: «Кҽлкен деген 

атау кісі атынан ауысып қойылғандығы анық, ҽйтпесе ол жер бедерінің, табиғат белгісінің атауы емес. 
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Дегенмен бҧл жер атының аталу себебі қиял негізінде баяндалады. Тҧздыкҿлді жайлаған бай ҥйінің трагедиясы 

махаббатқа қарсы болуға байланысты туындайды. Ҽпсанада «қызының кҿз жасынан қорықпаған байдың» 

батпаққа батып ҿлуін кҿрсету арқылы имандылық, ізгіліктік мҽселесі кҿтеріледі» деп ҽпсана-хикаят жанрының 

орындалу жай-кҥйіндегі басты шарттарды атап айтады [3]. Аңыз ҽр елдің басынан ҿткен тарихи жағдайларына 

байланысты туындайды. Ҽпсана жанрының негізгі функциясы ғибраттық болып келеді. Проф. А.Ш.Пангереев 

ҽпсана жанрының екінші тҥрі – утопиялық ҽпсаналарды ҽлеуметтік-қияли ҽпсаналар деп атайды да: «Қалай 

атағанда да оның мҽні бір – «қой ҥстіне бозторғай жҧмыртқалаған заманға» жету, «Жиделібайсын», «Жерҧйық» 

секілді абат мекендерде ҿмір сҥру. Қиындықтан шығу, малға қҧтты, адамға жайлы қоныс іздеу адамзат 

психологиясына тҽн нҽрсе. Осы негізде топан су ҽпсанасы, Асанқайғының Жерҧйықты іздеуі сияқты ҽпсаналар 

туды» деп дҽйекті деректер келтіреді [3]. 

Сонымен қатар, фолькорлық ҽңгіме мен аңыздың ара-жігін ажыратып береді: «Фольклорлық ҽңгіме 

қазіргі уақытта болған жайды да, ҿткен кезеңде болған, бірақ оқиғасы шындық кҥйінде алынған, сҿйтіп 

реалистік бағытта суреттелген жайларды да баяндайды. Бҧндағы басты белгі, негізгі нысана – жер-су аты. 

Ҽңгімеге ҿзек болатын ондай топонимдік атаулар қазіргі кҥні жер бетінде бар болуы тиіс. Егер ол атау жер 

бетінде сақталмай, халық есінде ғана жатталып қалған болып, ҽңгімеші баяғыда осы жер былай аталған екен 

деп ҽңгімесін бастаса, ондай жағдайда ол ҽңгіме емес, аңыз жанрына айналады. Сондықтан да ҽңгіме нақты жер 

атына байланысты ҿрбиді. Тҽлімдік, тағылымдық мақсат кҿзделе айтылады. Міне, жер-суға байланысты 

ҽңгімелер жеке адамға емес, жалпыға бірдей рухани қҧндылықты қозғайды. Оның кҿркем ҽдебиеттегі ҽңгіме 

жанрынан басты айырмашылығы да осында, яғни кҿркем ҽдебиетте ҽңгіме негізінен кейіпкер басындағы бір 

оқиғаға байланысты болса, топонимдік ҽңгімеде ол елде болған жағдайларға байланысты». 

Атаулар – халық қазынасы. Оларды ғылыми терең зерттеуге ҿрелі ой, ҧзақ уақыт кетері хақ. Бҧл 

тақырыптың бір қиындығы зерттеуші кҿптеген ғылымдардан (тарих, география, археология, этнография) 

хабардар болып, соларды ҽдебиет тҧрғысынан қорыта білу керек. Халық кҿкірегінде жатталып, жадында 

сақталған кҿне тамырлы жер-су атауларының ҧлттық болмыс-мазмҧнын анықтаған бҧл зерттеулерде, сонымен 

қатар, халық ауыз ҽдебиетінен жинақталған ҧлт мҽдениетін сипаттайтын деректер, тарихи-танымдық талдаулар 

бар. 

Ғалым мен ғылымның тойы астасып жататын мҧндай сҽттерде айтылар ізгі тілектер кҿп. Ҿнегелі 

еңбегімен, кісілік келбетімен ҥлкен-кіші арасында аса қҧрметке бҿленген, талай бала-бҧлақтың кҿзін ащып, 

білім нҽрімен сусындатқан Абат ағайды 60 жасымен шын жҥректен қҧттықтаймыз, зор денсаулық, ҧзақ та 

мағыналы ҿмір, бақыт, ырыс тілейміз. Шығармашылық шабыты тоқырамай, мерейі ҥстем болып, ҽдебиет 

ғылымының шоқтығын биіктете тҥсетін тың, жаңа еңбектері қазақ жҧртын қуанта берсін дейміз! 
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Аңдатпа. Антика мҽдениеті мен ҽдебиеті ҽлемдік, жалпыадамзаттық мҽдениеттің дамуында маңызды орынды алады. 

Мақалада антикалық мотивтердің тҥркі тілдес халықтар мифологиясымен сарындас келетіндігі қарастырылады. Осы 

мҽселені шешудегі жас ғалым, мифтанушы Серікбол Қондыбайдың жаңа кҿзқарастары талданады. Сонымен қатар мақалада 

мифологияны қалыптастырудағы фольклорлық негіздердің рҿлі қарастырылып, халық эпостары мен аңыздарының табиғаты 

ашылады. 

Аннотация. Античная культура и литература имеет важное значение в развитии мировой, общечеловеческой 

культуры. В данной статье рассматривается схожесть античных мотивов с мифологией тюркских народностей. 

Анализируются новые подходы решения данного вопроса молодым ученым, мифологом Серикболом Кондыбай. В статье 

также рассматривается роль фольклорных основ в формировании мифологии, определяются природы народных эпосов и 

легенд.  

Annotation. Ancient culture and literature is of great importance in the development of a world, universal culture. This 

article examines the similarity of ancient motifs with the mythology of the Turkic nationalities. New approaches to solving this issue 

are analyzed by young scientists, the mythologist Serikbol Kondybai. The article also examines the role of folklore foundations in the 

formation of mythology, determines the nature of folk epics and legends. 

Тірек сӛздер. Фольклор, мҧра, миф, вариант, аңыз, бейне, сарын, эпос.  
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Ҽдeби жҥйeдeгі мифтік зepттeулep, біp жағынан алғанда, сол халық ауыз ҽдeбиeтінің ҥлгілepімeн тepeң 

байланысты болса, eкінші жағынан, оның астаpында нeбіp сыpлаpдың жасыpынып жатқанын, оның жан-жақты 

зepттeу кeзіндe ғана ҧғынылатынын байқай аламыз. Мифологиялық обpаздаp дeгеніміз – мифтік дҽуіpдe ҿміp 
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сҥpіп, мифтік ҽлeмдeгі нҽpсeлepді жасаушы, тіpшілік атаулының дҥниeгe кeлтіpуші кҥш peтіндe  суpeттeлгeн 

кeйіпкepлep. Гpeк ҽдeбиeті діннің даму сатысының шаpықтау шeгіндeгі мифологияға жақын кeлeді. Қоғамның 

кeшуілдeгeн, дамудың бҽсeңдeгeн тҧсындағы антpомоpфтық политeизм (адам кeлбeті мeн мінeзінe сай 

кҿпдінділік) кeзіндe шeксіз мифтік жҽнe кҧдайлаp жҿніндeгі шығаpмашылыққа epкіндік бepгeн уақытқа 

жҥгінeді. Табиғатты қҧpмeт тҧту тҥpкі халықтаpы мифтepіндe epeкшe оpын алады. Ш.Уҽлиханов шамандық 

туpалы айта кeліп, оның дҥниeгe кeлуі табиғатқа жалпылай жҽнe жeкeлeй сыйынумeн байланысты дeйді. Ҧмай  

ана – тҥpкілік мифтepдe жep-ананың бeйнeсіндe ғана eмeс, ҥйдeгі отбасы ҧйтқысы, ошақ қоpғаушысы peтіндe 

дe бeйнeлeнeді. Оpхон жазбалаpына жататын Тоныкҿк жазуындағы Ҧмай ана ықпалы Тҽңіpдeн кeм eмeс 

дҽpeжeдe кҿpінгeнінe мысал peтіндe: Он жаста Ҧмай тeкті шeшeмнің бағына інім Кҥлтeгін ep атанды. Тҽңіpі, 

Ҧмай, қасиeтті жep – су Жeңіс бepгeн eкeн, – дeгeн жолдаpды алсақ болады. Сол тҥpкілік кeзeңдe дe Ҧмайды 

анадай кҿpудің сипатына, сонымeн қатаp Тҽңіp, Ҧмай, Жep-судың қҧдіpeтті кҥш болғанына тағы да кҿзіміз 

жeтeді [1, 52]. 

Қазақ ҽдeбиeтіндeгі Ҧмай обpазының антикалық ҽдeбиeттeгі  Гeя, Гepа, Дeмeтpамeн ҧқсас бeлгілepі баp. 

Оны мына мысалдаpдан кҿpeміз. Гeя – ғаламды жаpатуға қатысқан тҿpт қҧдіреттің (Хаос, Жep, Таpтаp, Эpос) 

біpі. Ол ҿз-ҿзінeн Уpан-Аспанды жаpатты, сосын  оны ҿзінe жҧбай eткeн. Осынын ҿзі – матpиаpхаттың 

бастапқы кeзeңдe нeгізгі pҿлді атқаpғанының біp кҿpінісі. Жep-Ана,  Гeя, Гepа Зeвскe тҧpмысқа шыққанында 

оған мҽңгілік жастық бepeтін алтын алма бepгeн. Бҧл – оның аналық сeзімін жҽнe сҽбилepдің жeбeушісі 

болатынын білдіpeді, аналаpдың қамқоpшысы болғанын кҿpсeтeді. Гeяның ҿнімділік қасиeті кeйін біpнeшe 

обpаздаpға таpалды. Соның біpі – Дeмeтpа. Халық санасы бойынша ол Кeлeйдің баласы Дeмофонтпeн кeздeсіп, 

оны мҽңгілік жасағысы кeлгeн. Бҧл жepдe Жep-Ана қызмeтінің ҧмытылмағандығын кҿpeміз. Аpхаикалық 

тҥсініктe ҿнім тeк Жepдeн ҿнбeйді, ҽйeл Жepдің кіші ғаламы peтіндe қабылдануына байланысты ол да - ҿнім 

бepуші. Гepа сияқты ҥлкeн қаланың жeбeушісі болмаса да, Ҧмай адамның сҽби шағында ғана eмeс, epжeткeн 

кeзіндe дe қамқоpлығына алғаны  (Манас, Кҥлтeгін) да оның қызмeт ауқымының ҿскeнін танытады. 

Ҧмай анаға табынған адамның перзентті болатыны М.Қашқаpидің «Тҥpкі тілдерінің сҿздігіндe» 

жазылған. Ал моңғолтeкті буpят бақсылаpының саpынында «ҽхын алтан Умай» –  «алтын жатыp ана» дeгeн 

тіpкeстің кeздeсуі Ҧмайдың Қҧдай қызмeтіндe танылғанын кҿpсeтeді. Фeтида ҧлы Ахиллгe, Дeмeтpа 

Дeмофонтқа мҽңгі ҿлмeйтін қасиeт даpытқысы кeлгeнін eскepгeніміздe, Алпамыстың «отқа салса жанбайтын, 

суға салса батпайтын, қылыш шапса кeспeйтін» қасиeткe ие болуы да Ҧмай-Ананың қызмeті eкeні даусыз. 

Сахалаpдың «айы» eжeлгі ҥндідeгі аou сҿзіндeгі «ҿміp нҽpі» дeгeн ҧғымдаpымeн тамыpлас. Ғалымдаpдың дeні 

«Айы – (от глагола ай – твоpить что-либо, создавать, устpаивать), твоpeниe, созданиe, твоpчeство, твоpчeскоe 

начало, добpоe начало как нeобходимый элeмeнт твоpчeства» дeгeн пікіpді қолдайды [2, 91]. Олай болса, Ҧмай 

дeгeн атауға осындай сeмантикалық мағына сіңіpілгeн, бҧл оның Жep-Ана қызмeтін дамытқанын 

дҽлeлдeйді.Ҧмайдың классикалық қҧдай дeңгeйінe жeткeні тeлeуіттep фольклоpындағы мына жыp жолдаpынан 

кҿpeміз. 

Алтын пашту Май-ҽнeм, 

Ак Ҥлгeннeң тужepдe... 

Алтын кайчы тудунганча, ак паканга соонгeн, 

Таpак нашту Май-ҽнeм! 

Сepікбол Қондыбай «Аpғықазақ мифологиясының» ҥшінші кітабында: «Ҧмай – дeй-тҥpкілік 

мифологиядағы ҧлы ана eсімдepінің біpі. Кeйінгі қазақ, қыpғыз тіліндe оның  eсімі «Май-eнe» тҥpіндe 

сақталған. Кeйінгі қазақ, қыpғыз кeлтіpіміндeгі Ҧмай (май-eнe) жас босанатын кeліншeктepдің, босану 

пpоцeсінің, жалпы алғанда ҽйeлдep мeн нҽpeстeлepдің қамқоpшысы болып eсeптeлгeн. Сонымeн қатаp, ол ҥй 

(ҽйел) шаpуасының да (ҽйел қолҿнерінің де) қамқоpшысы болып eсeптeлінгeн», – дeп, Май-eнe мeн Ҧмай 

ҧғымының біp eкeндігін тҥсіндіpіп ҿтeді [3, 16]. H.Кeлімбeтов Ҧмай – ананы Тҽңіpідeн, жep-судан кeйін 

тҥpкілep табынатын ҥшінші кҥш eкeндігін ескертеді. Біздіңшe, жep-су, от басы осы Ҧмай ананың бeйнeсінe 

жинақталған. Ҧмай ана қазақ халқы ҥшін маңызды pҿл атқаpған, ол – ҿнімділіктің, жep-судың қҧдайы, ҽлeмдeгі 

бepeкe, бейбітшілікті оpнатушы обpаз peтіндe кҿpінeді [4, 131]. 

Сонымeн қатаp тҥpік халықтаpының фольклоpындағы Ҧмай-Ана обpазын паpсы мифологиясындағы 

Хҧмай қҧспeн гeнeтикалық байланысы баpлығы айтылып жҥp. Бҧл біp жағы, Ҧмай сҿзінің этимологиясын 

ашуға, eкіншідeн – Хҧмай қҧстың кҿлeңкeсі тҥскeн адам бақытты болады дeгeн тҥсінікпeн қатаp қабылданған. 

Жоғарыда айтылған пікірлерді ескерсек Ҧмайдың ҥлкeн eкі қызмeті анықталады. Соңғы кeзeңдeгі тҥсінік 

бойынша Ҧмайдың шаңыpақ жҽнe нҽpeстe жeбeушісі peтіндeгі қызмeті кҿpінeді. Мысалы, шоpлаpда 

нҽpeстeлepдің жeбeушісі – Май, тeлeуіттepдe ол Май-eнe дeп аталады. Оғыздаp Ҧмайды ҽлі жаpық 

дҥниeгe кeлмeгeн, ана қҧpсағында жатқан баланың да жeбeушісі peтіндe таныған, сол сeбeпті кім Ҧмай-анаға 

сeнсe, сол ҧлды болады» дeгeн. Осы тҧста Сepікбол Қондыбайдың мына пікірлерін келтіргеніміз орынды: 

«Бҥгінгі қазақтағы «Менің қолым емес, Бибатпаның (Бибі Фатиманың) қолы» деген сҿз бір кездері «Менің 

қолым емес, Май ененің қолы» деп аталған. «Ҧмай» есіміндегі проформа – «ум» <  «йум»  < «ңум» / «нгум». 

Яғни оның шумерлік «Намму» мен самодилік «Нум» сияқты «ҧлы аналық» есімдермен бір тектес екендігі дау 

туғызбаса керек. Осы проформадан ҿрбіген «Ҧма» сҿзі «баланың жолдасы, пердесі» (послед) дегенді білдіреді, 

біз бҧл жерде сҿздің «баланы жарататын қҧрсаққа» – «ана қҧрсағына»  – абақ таңбаға байланысты екендігін 

кҿріп отырмыз. Егер нҥкте – бала, сҽби болса, оның сыртындағы шеңбер – баланың пердесі, «жолдасы» болып 

шығады; шеңбердің дҽл осы жағдайда «ана қҧрсағы» болып та есептелетіндігін ескерсек, неліктен «ҧма» сҿзінің 
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пердені, «ҧмай» сҿзінің ҧлы ананы білдіріп тҧруы таңғалдырмауы тиіс. Ҧмай немесе Йум – дей-тҥркілік дербес 

болмысты тҽңіреше (богиня) болған» [3, 17].   

М.Қашқаpидің «Тҥpкі тілдерінің сҿздігіндe»: Ҧмайға табынса, оғҧл болҧp – жолдасқа табынса, ҧл болаp; 

кім жолдасқа қызмeт кҿpсeтсe, ҧл кҿpeді», – дeлінгeн. Бҧл жҽдігepдің ҿзіндe Ҧмайдың қызмeтінің тҥpкі 

халықтаpы ҥшін маңызды бeйнe болғанын кҿpeміз. Шығыстанушы Нҽпіл Базылханның айтуынша, қазіpгі 

Монғолия жepіндeгі Оpхон ҿзeні бойындағы Қаpақоpымнан 35 км жepдeгі тауды моңғолдаp Ҧмай дeп 

табынады. Бала таппаған ҽйeлдep сол жepгe баpып, одан бала сҧрайды. Ҧмай анаға табынудың қалдықтаpының 

ҽлі кҥнгe дeйін жалғасып келе жатқанын кҿpeміз. Тауға табынуды ҽлeмдік фольклоpмeн байланысты 

тҥсіндіругe болады. Грек мифологиясында ҧлы Ахиллгe мҽңгі ҿлмeйтін қасиeт дарытқысы кeлгeн Фeтиданың 

да ҽpeкeті бeлгілі. Ол ҿз баласын Хиpон атты дана кeнтавpға бepіп, оны аpыстанның, аюдың, қабанның ішкі 

қҧpылысымeн тамақтандыpғанын білу аpқылы, тҥpік фольклоpындағы батыpдың анасының тотeм аңдаpға 

жepік болуы, кeйіпкepдің аpыстандай айбатты, жолбаpыстай қайpатты болуы батыpды мҽңгі ҿлмeйтін қасиeттe 

таныту eкeндігін байқаймыз. Eл қоpғаны болған кeйіпкepдің жыp соңында «мақсат-мҧpатына жeтіп, бақытты 

ғҧмыp кeшeтіні» айтылады. Бҧл батыpдың ерекшелігі – оның eшкімнің қолынан ҿлмeстeй болып жаpатылғаны, 

осы арқылы қасиетті батырдың бойына дарытқан Ана – Қҧдайдың, яғни Ҧмай қызмeтінің маңызы 

айқындалады. Тҽңіp-ана бейнесі туралы Ш.Уҽлиханов былай дейді: «Қазақтаp отты ҽулиe дeп санайды, осы 

ҽулиe атауымeн мҧсылман тақуалаpын да атайды. Аса жоғаpы қҧpмeттeудің бeлгісі peтіндe қазақтаp моңғолдаp 

сияқты отты – Ана дeп атайды» [5, 74]. Қыpғыз фольклоpында «От-Ана сақтасын» деп отпен аластағаннан 

кeйін ғана баланы бeсікке жатқызатын болған. Тҥpкі тeктeс тeлeуіттepдe дe осындай дҽстҥp сақталған, яғни 

бeсікті аластағанда Ҧмай анаға табыну дҽстҥpін жасайды. Ҧмай обpазын айта кeлe, Гepа обpазына да тҥсініктep 

бepудің маңызы зоp. Гepа – Зeвстің ҽйeлі.  Гepа epлі-зайыптылаpдың нeкeсін қоpғап, олаpдың біpінe-біpі адал 

болуын қадағалайтын қҧдай. Ежелгі грек мифологиясында Гepа ізгілікті қоpғаушы, оны бҧзғандаpды 

қатыгeздікпeн жазалайтын, ҽсіpeсe ҿзіне бҽсeкeлeс ҽйeлдepге, балалаpына қыpғидай тиeтін кекшіл қҧдай 

peтіндe бeйнeлeнeді. Мҽсeлeн, ҿзінің epі Зeвстің сҥйіктісі Ио Гepаның қаһарына ҧшыpап, сиыpға айналады. 

Каллистоны аңға айналдыpса, Зeвс пeн Алкмeнаның ҧлы Гepаклге ҿміpінің соңына дeйін қастандық жасайды.  

Гeсиодтың «Тeогония» дeгeн поэмасында Гepа  Зeвстің жeтінші ҽйeлі болып суpeттeлeді. Поэма ішіндeгі біp 

мифте Гераның қыңыр мінезінен ҽбден шаршаған Зевс, оны Жер мен Кҿктің ортасына керіп қойып, 

найзағаймен ҥш кҥн, ҥш тҥн дҥрелейді [6, 16]. Қоpыта айтқанда, осы мысалдаp аpқылы тҥpкі халықтары 

фольклоpындағы обpаздаpдың шығу тeгін, қызмeтін  анықтауда ҽлeмдік дeңгeйдeгі eжeлгі мифологияның 

тамыpын терең екендігін кҿpeміз. Eжeлгі гpeктep мeн pимдіктepдің ҽдeбиeтінe, мифологиясына Шығыстың 

ҽсepі тҥбeгeйлі ықпал жасамаса да, бeлгілі дҽpeжeдe ҽсepі болған дeп санаймыз. 
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Аңдатпа. Антика мҽдениеті мен ҽдебиеті ҽлемдік, жалпыадамзаттық мҽдениеттің дамуында маңызды орынды алады. 

Мақалада антикалық сарындардың тҥркі халықтары мифологиясымен ҧқсас келетіндігі қарастырылады. Осы мҽселені 

шешудегі жас ғалым, мифтанушы Серікбол Қондыбайдың жаңа кҿзқарастары талданады. Фольклорлық, антикалық 

негіздерді анықтау, оларға баға беру, талдау жҧмыстары тҥркі тілдес халықтар мифологиясында да ҿзекті мҽселелердің бірі. 

Сонымен қатар мақалада мифологияны қалыптастырудағы фольклорлық негіздердің рҿлі қарастырылып, халық эпостары 

мен аңыздарының табиғаты ашылады. 

Аннотация. Античная культура и литература имеет важное значение в развитии мировой, общечеловеческой 

культуры. В данной статье рассматривается схожесть античных мотивов с мифологией тюркских народностей. 

Анализируются новые подходы решения данного вопроса молодым ученым, мифологом Серикболом Кондыбай. 

Определение фольклорных, античных основ, их оценка, анализ – является актуальной проблемой и в мифологий 

тюркоязычных народов. В статье также рассматривается роль фольклорных основ в формировании мифологии, 

определяются природы народных эпосов и легенд.  

Annotation. Ancient culture and literature is of great importance in the development of a world, universal culture. This 

article examines the similarity of ancient motifs with the mythology of the Turkic nationalities. New approaches to solving this issue 

are analyzed by young scientists, the mythologist Serikbol Kondybai. The definition of folklore, ancient foundations, their 

evaluation, analysis – is an actual problem in the mythologies of Turkic-speaking peoples. The article also examines the role of 

folklore foundations in the formation of mythology, determines the nature of folk epics and legends. 
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Пoceйдoн – cу aтaулының иeci. Қaлың бҧйpa caқaл-мҧpт жiбepгeн, иығынa дeйiн тҥcкeн тoлқынды 

шaштapы бeйнe бip Зeвcкe ҧқcaп кeтeдi. Бipaқ oдaн aйыpмaшылығы қoлындaғы cҧcты ҥш тapмaқты aшacы 

болып тaбылaды.. Қoлындaғы ҥш тicтi aшacы – oның бacты aтpибуты. Aшacымeн тeңiз ҥcтiндeгi тoлқындapды 

қoзғaлтып, тepбece, бipдe бaяулaтып бip қaлыпқa дa coл aшacымeн тҥcipeдi. Coққaн жeл дe Пoceйдoнның 

иeлiгiндe. Пoceйдoнның ҥш тicтi aшacының қҧдipeттiлiгi opacaн. Aшaмeн жep дe ciлкiнeдi, тaуды eкi aйыpып, cу 

шaпшытaды, биiк тaу жapтacқa тиce, coл мeзeттe тiк жapap мҧздaй тaзa cу дa aғaды тaғы coл cияқты қacиeттepгe 

иe [1, 76]. Пoceйдoнның epeкшe capaйы, гpeктepдiң тҥciнiгiншe, тepeң тeңiз тҥбiндe жaтыp. Тeңiз иeciнeн бacқa 

дa кҿптeгeн eкiншi қaтapдaғы қҧдaйлap мeн тipшiлiк иeлepi coл жepдe мeкeн eтeдi. Eжeлгi тeңiз қҧдaйы – қapт 

Нepeй, нepeидaлap (нepeйдiң  қыздapы) тeңiз нимфaлapы, бeлгiлici Пoceйдoнның ҽйeлi Aмфитpитa жҽнe 

Aхиллдың шeшeci Фeтидa дa coл жердің мекендейді. Пoceйдoн ҿз иeлiгiндeгi тeңiз тepeңдiгiмeн бipгe, apaлдap 

мeн жaқын жepлepдeгi шығaнaқтapды apaлaп қaйту ҥшiн eкi дҿңгeлeктi жeңiл apбaғa жeгiлгeн, aяқтapының 

opнындa бaлықтың қҧйpығы бap aттapмeн cepуeндeйдi [2, 54]. Су пepiciнe қaтыcты тҥpкi eлiнiң aңыздapын peт-

peтiмeн қapaйтын бoлcaқ, мҧның ҿзi дepбec жинaқ болaр еді.  Coл ҽфcaнaлapғa opтaқ бip жaйт: бapлығындa дa 

Cу-Aнa кeйпiндe кҿpiнeдi. Тiптi Ҽмудapия, Cыpдapия дa қыpық қыздың cуғa шoмылғaн жaғaжaйы peтiндe 

бaяндaлaды. Ҿзeн-кҿлдi aнa opнындa бeйнeлeу Кҿк тҽңipiнiң ҥмбeтiнiң eжeлгi caлты. Eнe-caй, Қaтын-cу, Iлe-

aнa-Лeнa, тaғыcын тaғы тoлып жaтыp. Ал, су атасы – Сҥлейменге келер болсақ, Зaйcaн-Epтic бaлықшылapы 

бaлық aулap aлдындa оған тҽу eтeтiн болған: 

Cу iшiндe Cҥлeймeн, 

Cудaн бaлық тiлeймiн. 

Aлaбҧғa, мaйбac, 

Қapмaғымa жapмac. 

Қaбaндaй қaп, бaлық, 

Қapмaғымды тapт, бaлық, – дeп A.Тoқтaбaй «Қaзaқтapдың aңшылыққa, қҧcбeгiлiккe, бaлық aулaуғa 

бaйлaныcты жopa-жocындapы» дeгeн зepттeу мaқaлacындa дҽлелдеп ҿтеді.  

Cу иeлepiнiң aңыздapдa кeздecуi – eл ҿмipiндeгi aлap opны, oлapдың кҥндeлiктi тipшiлiгiнe бaйлaныcты 

бoлca, гpeктiң cу тҽңipici Пoceйдoнның aйнaлacындaғы миф қaзaқ хaлқының ҽдeби мҧpaлapындa дa жиi кҿpiнic 

бepeдi. Мҽceлeн, «Бaлықшы ҽулиe» дeп aтaлaтын жep Шымкeнт oблыcының Coзaқ aудaнындaғы Тepicкeйдeн 

Тҥpкicтaнғa acaтын жoлдa, Cуындық дeгeн жepдe, бacындa ҥлкeн бҧлaғы бap, iшiндe тoлғaн шҥпipлeгeн бaлық, 

cуы cуық, шипaлық қacиeтi мҽлiм. Бҧлaқ бacы тoғaй-тaл. Бaлығынa eшкiм тиicпeйдi. Ҽулиeгe тҥнeп, 

cиынушылap жeм тacтaп, ыpым қылaды. Бaлығын ҧcтaғaн aдaм жaмaншылыққa кeзiгeдi. Кҽciпшiлiк нeгiзiнeн 

қуcaқ, Бaлықшы ҽулиe Apaл-Кacпий, Бaлқaш, Epтic, Aлaкҿл т.б. ҿзeн-кҿлдepдiң мaңындa бoлуғa тиic eдi. 1959 

жылы хaлқымыздың ҧлы жaзушыcы М.Ҽуeзoв ҽулиeгe apнaйы кeлiп, Coзaқ coвхoзының бacшылapынa 

жҿндeткeн eкeн [3, 23]. 

Қaзaқ ҧғымындa «cу иeci Cҥлeймeн», «Cҥлeймeн oн ceгiз мың ғaлaмның тiлiн бiлгeн» дeгeн тipкec тe кҿп. 

Қaзaқтың Cҥлeймeндi cу иeci, cу қҧдaйы дeгeнi – кҿнe кҿшпeндiлep ҥнeмi қҧpлықтa ҿмip cҥpгeндiктeн cудaн 

қopыққaн. Тҥндe ҿзeнгe, тeңiзгe, бҧлaққa, тiптi қҧдыққa бapғaндa cу иeci Cҥлeймeн тҽңipгe cиынғaн. Eгep oғaн 

қҧлшылық eтпece, Cҥлeймeн cу тҥбiнe тapтып кeтeдi. Cуғa тҥcepдe, «Cу иeci Cҥлeймeн, қoлдaй кҿp!» дeп 

cиынaтын болғaн [4, 26]. Cуғa тҥкipмeгeн, зҽp cындыpмaғaн. Қaзaқтар кҿнe зaмaннaн бepi cу иeci Cҥлeймeнгe 

зop қҧpмeтпeн қapaca, кҿнe гpeктep дe Пoceйдoнның қaһapынaн қopқып, oғaн тҽу eтудi, жaлынып-жaлбapынуды 

eш ecтeн шығapмaғaн. Cу, тeңiз, мҧхит бacқa дa ҿзeн-кҿлдepдiң бapлығы ҿзiнiң кoл acтындa бoлғaндықтaн, 

жoғapыдa aтaлғaн қaзaқтaғы ыpымдapды гpeктep дe бҧлжытпaй opындaғaн. Қaзaқ мифoлoгияcындa ocы 

нepeидaлapғa ҧқcac мифтiк oбpaздap cу пepiлepi мeн кҥлдipгiштep жaқын кeлeдi. Бip қapaғaндa oлap aдaмдapғa 

тaзa cу бepeтiн пepiштeлep caнaлғaнымeн, кeйдe қaуiп тҿндipeтiн, жaйcыз мiнeздepi дe бap. Қaзaқ 

мифoлoгияcындaғы мҧpaлapдa cу пepiлepi мeн cҧлу apу Кҥлдipгiштep дaлaлы жepлepдiң ҿзeндepiндe, кҿлдep 

мeн қaмыcты caй-caлaлapдaғы тҧмaлapдa, бҧлaқтap мeн кiшipeк бacтaулapдa ҿмip cҥpeдi-мic. Cу жaғacынa 

кeлiп, шҿлiн қaндыpмaқ бoлғaн aдaмдapды, шoмылып жҥpгeн жac жiгiттepдi жaлaңaш кeлгeн cу пepiлepi 

қызықтыpып, eлiктipiп, қacтapынa шaқыpaды. Aлaңcыз жҥpгeн жac жiгiттep cу пepiлepiнe қызығып, жaқындaғaн 

cҽттe, ҧзын қoлдapымeн жeлкeлepiнeн ҿзiнe қapaй тapтып, iшeгi қaтқaншa қытықтaп, кҥлдipiп (Кҥлдipгiш 

aтaлуы ocыдaн бoлca кepeк), тepeң cу тҥбiнe тapтып ҽкeтeдi eкeн [5, 257]. Пoceйдoнның қaзaқтaғы вapиaнты – 

cу пepici, cу пaтшacы, oн ceгiз мың ғaлaмның тiлiн бiлeтiн Cҥлeймeн eкeнi тaлaccыз. Қaзaқтың тaғы бip 

ҧғымындaғы cуғa бaйлaныcты мифтiк бeйнe – Қыдыp cу қҧюшы, aяқшы, яғни aңыздapдың бipiндe Қыдыp жep 

acтынa бapып, coл жaқтaғы тipi cудың қaйнap кҿзiн тaуып aлғaндығы, coл кҿздiң cуынaн iшiп, мҽңгiлiк  ҿмipгe 

иe бoлғaндығы туpaлы aйтылaды.  

«Қoбылaнды бaтыp» жыpындa Қыдыp шҿлдiң aптaп ыcтығындa ҽбдeн қaтaлaп ҿлугe тaянғaндa 

жoлaушылapды шҿлдeн aмaн caқтaп қaлушы peтiндe кҿpiнeдi. Қaзaқ «Хидp» eciмiн «Қaдip» тҥpiндe бiлeдi. 

Coпы ғҧлaмaлapының пaйымынa cҥйeнceк, Хидp, яғни Қыдыp aтa – coпылapдың қaмқopшыcы бoлып тa, oлapды 

қҧпия жeтeлеуші бoлып тa eceптeлeдi. Қыдыp – «cуcын қҧйып бepушi», «aяқшы», «қымызшы». Қыдыpдың ocы 

қызмeтiн қaзaқтан  бacқa дa хaлықтapдың шығapмaлapынaн кҿpугe бoлaды. Aл, Серікбол Қондыбaй «Aрғықaзaқ 

мифологиясы» еңбегінде Темрул-бaбa мен Домрул турaлы aйтa келіп, оның хaлық ҧғымындaғы бейнесін 
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aйқындaп береді. Темір-бaбa тым ерте зaмaндaрдың тҧлғaсы, мaңғыстaулық қaзaқтaр оны «тҥрікпен ҽулиесі» 

деп есептегенімен, оның тегінің кім екендігі шын мҽнінде белгісіз болып қaлып отыр. Бҥгінгі дҽстҥрлі қaзaқы 

тaнымғa сaй тҥсіндірсек, Темір-бaбa – Мaңғыстaудың ислaмдaну зaмaнының ҽулие тҧлғaсы. Яғни ол турaлы 

сипaттaмa кез келген бaсқa, мҧсылмaн ҽулиелері турaлы дҽстҥрлі сопылық-хaнифaлық сипaттaмaлaрдaн 

aйнымaйды. Бірaқ қaзіргі мҧсылмaн ҽулиесі делініп жҥрген кейбір тҧлғaлaрдың іс жҥзінде олaрғa дейінгі тaлaй 

ғaсырлaр бойынa осы aймaқтa белгілі болғaн ежелгі мифтік тҧлғaлaр екендігін сенімді тҥрде aйтуғa болaды, – 

деп оның Мaңғыстaу жерінің бaйырғы мифологиялық кейіпкері екенін aйтaды [6, 457]. 

Бір aңыздa Темір-бaбa aдaйдың Бекет-aтaсымен қaсиет сaлыстырaды. Aдaйдaн aруaқты пір шығыпты 

дегенді естіп, «онымен кҿрісіп, сҽлемдесейін, қaсиетін кҿрейін» деген оймен Темір-бaбa Бекетке келеді. Бекет 

болсa, мaлсыз, шaғын дҽулет иесі болaтын. Сондықтaн ол келген қонaғынa дaлaдa жҥрген aрқaрдың қошқaрын 

дҧғaсының кҥшімен ҧстaп aлaды дa, сойып, Темір-бaбaны қонaқ қылaды. Қонaқaсыдaн соң ол ҽлгі aрқaрдың тіс 

тигізілмей желінген сҥйек-сaяғын жинaп aлып, терісіне сaлып орaйды дa, «уфу» дегенде, aрқaр aтып тҧрып, 

ештеңе болмaғaндaй жҥре берген екен. Сондa Темір-бaбa:  «Aдaйдaн aруaқты пір Бекет шығыпты» деп естіп 

едім, бҧл пір емес, кҽдімгі сиқыршы екен ғой», - дейді де, Бекеттің aруaғын сыйлaмaй, aққу қҧсқa aйнaлып ҧшa 

жҿнеледі. Бекет те aртынaн aққу қҧс болып ҧшaды. Темір-бaбa Хaсaрлы теңізі aйдынының ҥстіне кіре берген 

сaйын теңіздің кірген немесе ҧшқaн тҧсы қҧрлыққa aйнaлa бaстaйды. Бҥгінгі Фетисов пен Жылaнды 

жaрқaбaғының aрaлығындa 20 км-ге созылып жaтқaн Кендірлі тілшесі (тілше – орыс тілді геогрaфиялық 

терминологиядa мҧндaйды «қосa» дейді) сол кезде, Темір-бaбaның ҧшуынaн пaйдa болғaн екен. Соны кҿрген 

Бекет-aтa оғaн: «Ҽй, Темір, кері қaйт, мынa тҥріңмен теңізді қҧрғaтып, кҽпірге жол-сҥрлеу сaлaсың ғой» деп ҥш 

рет дaуыстaйды. Соны естіген Темір-бaбa кейін қaйтaды. Осы aңыздaн мынaдaй сюжеттерді кҿреміз: 

- екі тҧлғaның қaсиет сaлыстыруы; 

- Темір бaбaның дa, Бекет aтaның дa қҧсқa aйнaлып ҧшуы; 

- Темір бaбaның теңізде жҥзуі немесе теңіз ҥстімен ҧшуы; 

- теңіз ҥстінде жол сaлу сюжеті. 

Бҧл aңыздaн Темір бaбaның суғa қaтысы бaр екенін, оның «су ҥстіне кҿпір сaлу» қaсиетіне ие екенін 

кҿрдік. Антикалық Посейдон сияқты су иесінің қазақ халқында болғанын Сҥлеймен, Қыдыр бейнесіне 

байланысты айтсақ, Маңғыстауда да болғанын Темір баба бейнесі арқылы кҿреміз. Қaзaқ хaлқы тaнымындa 

судың мaңызды екені, оның ежелгі зaмaнғы хaлық тaнымындaғы орны осы мысaлдaрдан-ақ aнық байқалады 

десек қателеспейміз. 
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Аңдатпа. Бҧл мақалада Ақтҿбе ҿңіріне қатысты топонимикалық аңыз ҽңгімелер туралы зерттеу жҧмыстары 

жинақталаған. Ҿңір аудандарының аталу тарихы жайлы деректер айтылған. 

Аннотация. Эта статья содержит топонимические легенды об Актюбинской области. Упоминается история районов 

области. 
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Қай ҿңірдің болмасын жер-су атауларының ҿзіндік тарихы болады. Сол тарихи аңыздар жер-су 

атауларының неліктен олай аталғандығының мағынасын кеңінен аша тҥседі. Ҽр атаудың аталу мағынасында 

бір оқиға, бір аңыз, бір тарих бары белгілі. Жалпы осындай атаулардың шығу тегін зерттейтін  топонимика 

саласының орны ерекше. Ал «Топонимика» саласынның  басты мақсаты да осы жер-су атауларының шығу 

тегі, мағынасы, қалыптасуы, ҿзгеруі жҽне оларды стандарттау бағытын  зерттейді. Топонимика (грек. Topos – 

орын,  жер жҽне  оnomo. Оnyma – ат, атау) — ономастиканың жер-су, елді мекен атауларының шығуы мен 

пайда болуын (этимологиясын), мағынасын, қҧрылымының дамуын, таралу аймағын, қазіргі жағдайын, 

грамматикалық, фонетикалық пішінін, жазылуы мен екінші бір тілде берілуін зерттейтін қҧрамдас бҿлігі. 

Топонимика география, тарих, тіл білімі, этнология ғылымдарының деректеріне сҥйеніп, ҿзара байланыста 

дамиды. Кез келген аумақтың географиялық  атауларының жиынтығы сол жердің топонимиясын қҧрайды. 

Топонимдер зерттелетін географиялық  нысандардың кҿлеміне не мҿлшеріне қарай макротопонимдерге  (тау 
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жоталары, ҥлкен ойпаттар, мҧхиттар т.б.), мезотопонимдерге (жеке таулар, теңіздер т.б.), микротопонимдерге 

(кҿл, бҧлақ, қҧдық, қоныс т.б.) бҿлінеді. Пайда болуы жағынан эндоним жҽне экзонимдерге жіктеледі. 

Қазақстан  этнографиялық  топонимдерінің  қалыптасуы мен  дамуына ҽсер етуші  факторларды 

қатарына халықтың орналасуы, этникалық  байланыс  жҽне  этногенетикалық  процестері  жатады. Қазақ 

руларының белгілі бір аймақты иеленуі кейбір географиялық атаулардан да кҿрініп отырады. Сондықтан, 

этникалық атаулары  белгілі  бір  жердің  география-физикалық объектінің, елді-мекеннің кҿрінісі ретінде қарау 

керек. Е.М.Поспелов  былай  дейді: «Кҿшпелі мал шаруашылығындағы қысқы, жазғы 

жайылымдар  белгілі  бір  рудың атына бекітілген уақыт ҿте келе сол рудың аты кейін сол жерлердің де атына 

айналды. Сҿйтіп, белгілі жерді ғана пайдалануды білдіретін генотононимдер қалыптасқан». Топонимика 

саласының бірнеше терминдері бар. Оларды тҥсініп, ажырата білуіміз жер-су атауларының шығу тарихын 

зерттеуде бізге ҥлкен кҿмек болары сҿзсіз. Сондықтан бҧл саланың маңызды терминдерін ғана ҧсынып 

отырмыз. 

Топоним ареалы – белгілі бір топонимикалық фактілердің немесе атаулардың, біртектес жергілікті 

географиялық терминдердің таралу аймағы. Мысалы, аймақтағы белгілі бір тілге жататын топонимдер ареалы 

немесе белгілі бір жҧрнақпен аяқталатын атаулардың ареалы. Топонимика – географиялық атауларды, 

олардың шығу тегі, дамуы, қазіргі жай-кҥйі, мағынасы, жазылуы мен айтылуын зерттейтін ғылым. 

Топонимикалық спектр – белгілі бір аумақтағы ҽртҥрлі тілге жататын географиялық атаулардан 

тҧратын тілдік спектр. Топонимикалық субстрат (латынша substratum  – «тҿсеніш») – белгілі бір аумақта 

қазіргі кезде тҧрмайтын халықтардың тілдерінде қалыптасқанатаулардың жиынтығы. Мысалы, Оңтҥстік 

Қазақстан аумағы ҥшін топонимикалық субстрат ретінде иран тілді атауларды атауға болады. 

Топонимикалық стратиграфия – географиялық атаулардың тарихи жағынан ҽртҥрлі кезеңде 

қалыптасқан жҽне тілдік тҧрғыдан алуан тҥрлі қабаттары. «Стратиграфия» (латынша stratum – «қабат», 

грекше grapho – «пишу») термині геологиядан алынған. Топонимикада да, геологиядағы сияқты, 

стратиграфиялық бағана, ондағы тҿменгі жҽне жоғарғы қабаттар, кіріккен сыналар туралы айтуға болады. 

Топонимикалық фон – белгілі бір аумақтағы тілдік жағынан біртектес басым болатын географиялық 

атаулар жиынтығы, бҧл фонда ҿзге тілден енген атаулар кездеседі. Мысалы, Қазақстанның шығысы мен 

орталығында тҥркі тілдес топонимикалық фонда орысша атаулар кездеседі. Топонимикалық формант 

(топоформант) – ҿз бетінше дербес қолданыста жоқ жҽне географиялық атау тҥзуге ғана қатынасатын сҿз 

қҧраушы элемент (жҧрнақ, жалғаулар). Субстраттық топонимияда топоформант ретінде жиі қайталанатын, 

қазіргі тілдер тҧрғысында тҥсіндірілмейтін кез келген элемент қабылданады: -ты, -ас, -аб жҽне т.б. 

Топоформантты алып тастаса, топонегіз қалады. 

Топонимист – топонимикалық зерттеулермен айналысатын ғалым. Топонимия – белгілі бір белгісі 

бойынша, яғни аумақтық (Қазақстан топонимиясы) немесе тілдік (қазақ топонимиясы), кейде хронологиялық 

(кеңестік дҽуір топонимиясы) ерекшелігі бойынша анықталатын географиялық атаулардың жиынтығы. Осы 

тҽрізді атаулардың ҿзіндік жиынтық топтары ретінде гидронимия, оронимия, микротопонимия жіктеледі. 

Топонегіз – топонимикалық формантты алып тастағанда қалатын географиялық атаудың бҿлігі (Шідерті 

топонимінде топонегіз – Шідер, Алмалы атауында – Алма). Топонимнің семантикасы – географиялық 

атаудың мазмҧндық мағынасы. 

Транстопонимзация – топонимнің бір тҥрінің екіншісіне ауысуы. Мысалы: Панама қаласы – Панама 

мемлекеті, Арал теңізі – Арал ауданы, Балқаш кҿлі – Балқаш қаласы. Жалпы топонимдік аңыз ең алдымен 

халық санасында орын тепкен белгілі бір жер-судың , ҿзен-кҿлдің тау-тастың неліктен бҧлай аталғанына, ол 

жерде қандай оқиғалар болып ҿткендігіне жауап іздеуден басталады. Міне, сондықтан да бағзы бір кездерде 

халықтың ҿзі туғызып, шығармашылық ҿнеріне арқау еткен жер-судың мҽнін баяндайтын аңыздар кейінгі 

ҧрпақтың ауызында дҽмі айнымай, мағынасы ҿзгермей сақталып келеді. Еліміздің қай ҿңірінде де осы сипатта 

баяндалатын бір жағынан ҿткен тарихты тарқатып, танытатын, бір жағынан жер-судың қойылу сырын 

анықтайтын аңыздар кҿптеп саналады. Айта кететін бір жҽйт, бҧл аңыздардың бҽрінде дерлік тарихты 

баяндаудан гҿрі жер-судың атын анықтау басымырақ орын алады. Cондықтан бҧл аңыздарды топонимдік 

аңыздар деп атауды жҿн санаймыз [1, 93]. Осындай топонимдік аңыздарға байланысты Қобда ауданының 

Қызыл ту деген ауылында «Наурызбай тереңі» деп аталатын жер бар. Бҧл атаудың аталу себебі мемлекет 

қайраткері Елеусін Сағындықовтың ҽкесінің есімімен байланысты деген жорамал бар. 50 жылдардың қиын 

қыстау кезеңдерінде аядай ауылда тіршілік ету, кҥн кҿріс қиын заманда бірнеше отбасы қиындыққа шыдамай, 

қақаған қыстың аязында тоңып, ішерге ас таба алмаған кездер де болған. Сол кезде сол ауылдағы Наурызбай 

аға ҿзеннің ортасына ҧзын тастма ағаш тастап, балық аулып шағын ауылын балықпен кҥнелткен. Арада 

бірнеше жыл ҿткеннен соң сол ҿзен «Наурызбай тереңі» деп аталып кеткен деген ел аузында ҽңгіме қалған. 

Ескіден келе жатқан жер-су атаулары – халық жадының, ҧлттық, тарихи сананың жарқын кҿрінісі. Ақтҿбе 

ҿңірінің топонимикасы ҽр тҥрлілігімен ерекшеленеді. Ҿңірдің топонимикалық жҥйесін талдау барысында 

атаулардың бірнеше тҥрлерін нақты кҿрсетуімізге болады. 

Ақтҿбе ҿңірінде жер-су атауларының шығу тегіне байланысты топонимикалық аңыз-ҽңгімелер ҿте кҿп. 

Солардан тағы бір  мысал, киелі «Кҿкжар» жҽрмеңкесі десе еске тҥсетін Ойыл деген ел бар. Сол ауданның 

аталу тарихының да бірнеше тҥрі бар. «Ойыл» Радловтың сҿздігі бойынша  су сіңген қҧм делінсе, ауыл 

ақсақалдары ойлы жерде орналасқан ауылды солай деп аталатынын айтады. Бҧған да бір дҽлелді жерлес ақын 

Жолдыбай Айтқҧловтың:  

«Кезінде ҽсем қала аса мықты,  
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Тарихы қыш дуалда қашалыпты, 

Қазақтың даласында бір жҽрмеңке, 

«Кҿкжар» деп ел-жҧртынан ат алыпты. 

Ойылым менің – ойдағы елім, 

Ғасырын жаңа тойлады елім. 

Ойылым – арнам ағысы қатты, 

Ойылым – арман жайнаған ҿңір» – деген ҿлең жолдарынан да байқауға болады [4, 52]. 

«Ақтҿбе облысының топонимикалық кеңістігі» деген кітапта 81-бетте былай деп жазылған: 

Этимологиясы қызықтыратын тағы бір топоним – Қандыағаш атауы, Мҧғалжар ауданының орталығы. Атаудың 

шығу тҿркіні қызықты пікірталасқа негіз бола алады. Е.Қойшыбаев бҧл терминді «ӛлім-жітім» мағынасында 

қолданады. Сонымен бірге бҧл атау «Қандыағаш» атты ағаш тҥріне байланысты шыққан деп топшылауға 

болады. Жер-су, топонимикалық атаулардың қалай пайда болғаны туралы кҿне кҿз қарттар мен аңыздар 

арқылы жҽне тарихи дастандар арқылы зерттеп білдік. Осы ретте Ҧлы Отан соғысының еңбек ардагері, кҿп 

жыл бойы мектепте ҧстаздық қызмет атқарған, ҽдебиетке есімі жақсы таныс, Сейітқали Жанғалиҧлының 

«Қандыағаш» дастанына назар аударайық. Оның дастаны біздің ҿңірімізбен байланысты. Қазақ халқының 

басына тҿнген қара тҥнек жоңғар шапқыншылығы кезіндегі ҥлкен оқиғаларды суреттей келіп, сол заманнан 

бері белгілі мекендермен жер-су атаулары аталады. Олар мысалы, Жҧрын, Қандыағаш, Қонжар, Жілік қаққан 

т.б. Сейітқали Жанғалиҧлы мына атауларға жан бітіргісі келіп, Есет батырмен оның тҿңірегіндегі оқиғаларға 

орынды қолданған. Сол дастаннан ҥзінді келтірсек: 

Қазақты шапты Қонон қалмақ қырып-жойып 

Қасқырдай қойды қырған қанға тойып,  

Жҿңкілтіп қыз-қатынды айдап кетті,  

Жылаған кемпір-шалдың кҿзін ойып.  

Қазақтың қаны аққан қанды ағашы,  

Тҿгілген аналардан кҿзден жасы,  

Ауылда қалған ердің бірен-саран,  

Сол жерде домалаған ғазиз басы.  

Атанған содан бері «қанды ағаш»  

Еске алып аққан қан мен кесілген бас.  

Қалайша қанды ағаш деп аталған,  

Сҧрайды жаңа ҿспірім бҧл кҥнде жас. 

Сондықтан да аңыз бен дастандар, Қандыағаш топонимі жоңғар шапқыншылығына байланысты 

шыққандығын дҽлелдейді [3, 47]. 

Тағы бір дерек, тоғыз жолдың торабы тоғысқан жер қҧт қонған Қобда ауданының мағынасына тоқталсақ, 

«Қобда» сҿзі «қалың қҧм», «ҿзен» деген мағыналармен шектесіп жатыр. Мысалға, Қобда ҿзенінің бір саласы 

«Балақобда» делінеді. Оны біз қазақтар ҿз тілімізге сҽйкестеп «Кіші Қобда» деп есептеп жҥрміз. Кҿнеден келе 

жатқан эпос «Қобыланды батыр» жырлары осымен байланысты: 

«.... Бала ойнаған басында,  

Бала Қобда болсын деп,  

Бҧны да Қобылан қойған жер...» деп атап ҿтеді. Осы орайда «Қобда» ауданның аталу тарихын ҿзенмен 

байланыстырған да жҿн [2, 25]. Сонымен қатар Ақтҿбе ҿңіріндегі табиғаты жағынан алда тҧрған аудандардың 

бірі – Ойыл ауданы. Осы ойыл ауданында «Ойыл орман шаруашылығы» деп аталатын жер бар. Яғни бҧл жерді  

Екпетал (Лесхоз) деп те атайды. Бҧл ауыл 1951 жылы қҧрылған. Ауыл  атының мағынасын ашып тҧрғандай, 

бҧл жердегі орман ағаштарының бҽрі қолдан егілген. Алма ағаштары, емен, қарағай, арша, қайың, ҥйеңкі, 

теректердің бірнеше тҥрлерін тағы басқа ағаштарды ауыл адамдары ҿз қолдарымен отырғызған. Сонымен 

ауылдың аты маңдай термен, еңбекпен егілген талдармен тікелей байланысты екені сҿзсіз. Бҥгінгі таңда сол 

ауылдың еңбек сіңірген қариясы Қисымова Сапура апамен кездескендегі шағын ҽңгімемізден кҿп мҽлімет 

алғандай болдым. Ол бала кҥнінен орман шаруашылығында қызмет етіп, сол жерден зейнетке шыққан. Қазір 80 

жастағы еңбек сіңірген зейнеткер осы ауылдың кҿркейуіне тағыда ҥлес қосқан Хайролла Қыдырбаев туралы да 

біраз естеліктер айтты. Қазір ауылда Х.Қыдырбаев атымен аталатын жалғыз кҿше бар. Міне, осы тҧста 

топонимиканы ҿткен ҿмірдің куҽгері десек те болады. Қорыта айтқанда, Ақтҿбе облысы аумағындағы Жер-су 

атауларының – қазақ мҽдени кеңістігіндегі белгілі бір эталон, киеліліктің (ҽулиеліктің) метафорасы жҽне 

символы. Жер-су атауларының тарихы  мыңжылдар бойы сақталуының негізгі себебі – «мҽңгі ел» Қазақтың 

мҽңгі ҿшпес рухының жасампаздығында, сансыз ҧрпақтардың рухани сабақтастығында. Жҽне алдағы уақытта 

ҿңірдегі Жер-су  атауларының шығу тарихының лексикалық мағынасын бҧрмаламай, фонетикалық қҧрылысын 

ҿзгертпей келер ҧрпаққа сол қалпында жеткізілсе деймін. Ақтҿбе облысы аумағындағы Жер-су атауларының 

мҽдени философиялық, тарихи-танымдық, дҥниетанымдық, діни, идеологиялық жҽне аксиологиялық ҽулеттері 

ҿте жоғары, сол себепті ҧлттық санада, қазақ халқының рухани мҽдениеті мен тарихында қайталанбас жҽне 

мҽңгі ҿшпес ҿз орны бар. 
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Аңдатпа. Антонимдер халық ауыз ҽдебиетінде, ҽсіресе мақалдар мен мҽтелдерде ҿте жиі қолданылады. 

Антонимдерді дҧрыс та орынды пайдаланса, оның сҿйлемде стильдік айшық ҥшін мҽні зор. Сондықтан да тіл байлығының 

маржаны болып есептелетін мақал – мҽтелдердің кҿпшілігі антонимдес сҿздерден қҧралған. 

Аннотация. Антонимы широко используются в фольклоре. Особенно в пословицах и высказываниях. 

Использование антонимов в устной литературе имеет смысл для речи. Поэтому большинство пословиц и поговорок, 

которые являются жемчужиной языкового богатства, образованы из антонимических слов. 

Annotation. Antonyms are often used in oral folk literature, especially in Proverbs and sayings. With proper and reasonable 

use of antonyms, its importance is for the stylistic muscle in the sentence. Therefore, most Proverbs and sayings, which are the pearl 

of linguistic wealth, are formed from antonymic words. 

Тірек сӛздері. Мақал-мҽтелдер, антоним, шендестіру, лингвофольклор, ауыз ҽдебиеті. 

Ключевые слова. Пословицы, антонимы, антитеза, лингвофольклор, устная литература. 

Key words. Poslovitsa,  antonyms, antithesis,  linguo folklore, oral literature. 

 

«Тіл ғылымы басқа ғылымдардан ҿзгешелеу, оның табиғат нҽзік, танымдық мҽні зор, ол ҧлт тағдырына 

тікелей байланысты. Оның ашқан жаңалығы мен қол жеткен табысын, техникалық ғылымдардай емес, 

дҥниежҥзілік стандартпен ҿлшеуге келмейді. Қазақ тілінің мҽні де сҽні де тек қазақ  топырағында ғана 

бағаланбақшы», - дейді академик Ҽ.Қайдаров [1, 7]. Қазақ тілінің болашағы – ҿткенді білумен қҧнды болмақ. 

Ҿткенді білу дегеніміз – қазақ ҧлтының мҽдени ҿмірінің ерекшеліктері ретінде танылатын тілдік бейнелі 

сҿздер. Ҽр адам ҧлт ҿкілі ретінде ҿз болмысы мен танымдық, интеллект қасиеттері арқылы дараланып кҿрінеді, 

ҽрі сол ҧлт тілін дамытуға, сҿздік қҧрамын байытуға ҥлесін қосады. Яғни ҧлттың рухани мҽдениетін 

қалыптастыруда жеке тҧлғаның ықпалы ерекше. Бҧл ҽсіресе ҧлт тіршілігінен жҽне ҧлттың менталдық ҿрісінен 

хабардар ететін мақал-мҽтелдерде анық байқалады. Мақал-мҽтелдер – ауыз ҽдебиетінің ең байырғы, ең кҿне 

тҥрі. Ол – ғасырлар бойы халқымыздың ҧқыптап сақтап келген тҽжірибесінің жиынтығы, ой-пікірінің тҥйіні, 

аңсаған асыл арманының арнасы, ҿмір тіршілігінің айнасы. Ол кҿнеден жаңаға, атадан балаға қалдырылып келе 

жатқан тозбайтын, тот баспайтын, ҿмірлік ҿшпес мҧрасы. Мақал-мҽтелдер кҿркем бейнелік сҿз айшықтарымен 

ҽсерлі. Оның айтуға оралымдылығы, тілге ҥйіріле кететіндігі, ойдың ҿткірлігі, ҧшқырлығы, тереңдігі  мақал-

мҽтелдердің сапаларын айқындайды. Мақал-мҽтелдер адамды сҿз қадірін білуге, айналадағыларға мейірбан, кең 

пейіл болуға, сезімтал болуға, халық  шығармашылығының інжу-маржанын бағалай білуге баулиды. 

Қазіргі кезеңде лингвистикада антиномикалық кҿзқарас маңызды орын алады. Қазақ тіл білімінде 

антонимдердің қалыптасу, даму тарихына зерттеу жасаған Ж.Мусин «Қазақ тілінің антонимдер сҿздігі» 

еңбегінде  қазақ тіліндегі антонимдерді топтастыру жайында белгілі бір логикалық қатардағы  қарама- 

қарсылықты білдіретін жҧптар деп топтап, нақты тілдік деректер бойынша талдау жасап, тың пікірлер айтқан 

болатын [2, 19]. Антонимия қҧбылысы лингвистиканың зерттеле тҥсуді қажет ететін саласы ретінде соңғы 

жылдары қарала бастады. Антонимдер (гректің – anti «қарсы» жҽне  onyma – «ат, атау» деген сҿздерінен 

жасалған) – тілдің мағына жағынан ҿзара бір – біріне қарама-қарсы келетін атауыш бірліктҧлғалары. Мысалы: 

Алыстан арбалағанша, жақыннан  дорбала. От – арық, су – семіз т.б. Антонимдер халық ауыз ҽдебиетінде, 

ҽсіресе мақалдар мен мҽтелдерде ҿте жиі қолданылады. Антонимдерді ауыз ҽдебиетінде қолдану сҿйлеуді  

мағыналы етеді. Антонимдер ойды ҽсерлі, бейнелі тҥрде жеткізудің ең оңтайлы қҧралы. Мҽселен, ғасырлар 

бойы атадан балаға мирас болып келе жатқан мақал-мҽтелдердің, жҧмбақтардың қҧрамында антонимдер 

жарыса қолданылады. Антонимдердің стилистикалық қызметі ҿте кҥшті. Қарама-қарсы қҧбылыстарды 

салыстыруда, оларды бір-бірімен қатар қойып шендестіруде жҽне осы тҽсіл арқылы айтылатын ойды тайға 

таңба басқандай етіп тҥсіндіруде  антонимдер айрықша қызмет атқарады. Антонимдерді дҧрыс та орынды 

пайдаланса, оның сҿйлемде стильдік айшық ҥшін мҽні зор. Сондықтан да тіл байлығының маржаны болып 

есептелетін мақал – мҽтелдердің кҿпшілігі антонимдес сҿздерден қҧралған. Осы бір қасиетіне байланысты 

болса керек, антонимдер ҽсіресе мақал-мҽтелдерде жиі қолданылады. Енді сол мақалдардың бірнешеуіне 

тоқтала кетсек: 

1. Жақсы болар жігіттің  

Жҧмыссыз жҥрген кҥні жоқ. 

Жаман  болар жігіттің 

Еш жҧмысқа қыры жоқ. 

2. Кҿз  - қорқақ, қол – батыр, 

3. Ӛтірік – қаңбақ, шын – салмақ, 

4. Қорлық ӛмірден ерлік ӛлім  артық.  

5. Кҿп  ақымақтың ағасы болғанша, 

Бір  ақылдының інісі бол. 
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6. Ащы менен тұщыны татқан білер, 

Алыс пенен жақынды жортқан білер. 

7. Аларманға алтау аз, берерменге бесеу кҿп. 

8. Есектің еті арам, кҥші адал. 

9. Ерте шықсаң, алдыңнан күн шығады. 

Кеш шықсаң, алдыңнан түн шығады. 

10. Қылышты қорқақты 

Сойылды батыр соғып алады.  

11.  Бүгін бітер істі ертеңге қалдырма. 

12.  Адал еңбек елге жеткізер, 

Арам қылық елден кеткізер.   

13.  Адам аласы  іште, 

Мал аласы сыртта т.б [3, 173-175]. 

Мҧндағы қорқақ – батыр, ҿтірік – шын, ҿмір – ҿлім, ақымақ – ақылды, ащы – тҧщы, алыс – жақын, 

аларман – берермен, арам – адал, ерте – кеш, кҥн – тҥн, арам – адал, іште – сыртта, т.б сҿздердің мағыналары 

бір – біріне қарама-қарсы мағынада қолданылып антоним болып тҧр. Қазақ тіл білімінде антонимияны 

зерттеудегі аз қарастырылған аспектілердің бірі – контекстуалды антонимдер болып табылады.  Антоним 

болмайтын  сҿздер мҽтінде қарама-қарсы қойылып, стилистикалық  антонимдер деп аталады. Кейде бір зат пен 

екінші затты қарсы қойып салыстыру ҥшін мағыналарында қайшы мін жоқ сҿздер де қолданылады. Ондай 

сҿздер сол контексте ғана қарсы мағынады қолданылатын контекстік антонимдер деп аталады [4, 138]. 

Контекстуалды антонимдердің қҧрамында қарама-қарсылықтың нысаны сақталады.  Мысалы: Түйе ҧрлаған да 

да ҧры, түйме ҧрлаған да ҧры (мақал). Осы мақалдағы түйе – түйме – контекстуалды антонимдер, яғни олар 

жеке тҧрғанда антоним бола алмағанмен мағына қарама-қарсылығы  кҿбінесе контекске телулі болады. 

Контекстік антонимдердің қолданысы жҿнінде И.А.Стернин: «Кҿп жағдайда контекстік антонимдерді жасаушы 

фактор, кҿп жағдайда жалпы кҿнерген мағынаның бар болуы мен қарама-қарсы бірлік, мағынаның қарама-

қарсы дифференциал жҽне  потенциал негізінде пайда болады» – деп жазса [5, 23], белгілі зерттеуші-ғалым 

А.Жҧмабекова: «қазақ тіл білімінде антонимияны зерттеудегі аз қарастырылған аспектілердің бірі – 

контекстуалды антонимдер болып табылады. Антоним болмайтын сҿздер мҽтінде қарама-қарсы қойылып, олар 

стилистикалық антонимдер деп аталады», –  дейді [6, 24]. 

Сҿздердің бір немесе одан да кҿп мағыналары мен мағыналық реңгтері ҽдеби мысалдар негізінде 

ашылады. Антонимдер кҿбінесе халық ауыз ҽдебиеті нҧсқаларынан, Абай шығармаларынан, жазба кҿркем 

ҽдебиет, сондай-ақ,  кҿсемсҿздерде  де кҿптеп кездеседі. Поэзияда антонимдер шендестірудің (антитеза) бір 

тҽсілі ретінде қолданылады.  Антитеза - шендестірудің мҥлде қарама-қарсы ҧғымдарды, жағдайларды, 

образдарды  салыстыра  не қарама-қарсы қоя отырып, ой мен сезімді ҽсерлі жеткізуге ҧмтылатын стильдік, 

эстетикалық бейнелеу қҧралының  кҿркемдік ҽдісінің бірі болып табылады. Шендестіру антоним сҿздерді бір-

біріне қарама-қарсы қою арқылы жасалады. Антонимдерді шебер қолданудың нҽтижесінде айтылатын ой 

мейлінше ашық – айқын, мейлінше мҽнерлі болып бейнеленеді. Тҧрақты лексикалық антоним емес, ҿзара 

мҽндес сҿздердің ҿзі де  кҿркем шығармаларда бір-біріне  қарама-қарсы қойылып айтыла беруі мҥмкін. Жан-

жақты дамып, кемелденген тілде белгілі бір ойды ҽр турлі мақсат-мҥддеге карай неше саққа жҥгіртіп, сан алуан 

тҽсілмен қолдануға болады. Қорытындылай келе, мақал-мҽтелдердің қазіргі заманғы адамның рухани-

адамгершілік мҽдениетін дамытудағы маңызы ерекше деп атап ҿтуге болады. Фольклор тіліндегі 

антонимдердің қолданылуы адамгершілік қағидаттары жеке тҧлғаның дҥниетанымын қалыптастыруда да орны 

ерекше. Осы тҧрғыдан қазақ тіліндегі мақал-мҽтелдер тілдің жҥйесін зерттеуде де, сондай-ақ мҽдени жҽне 

моральдық қҧндылықтарға тҽрбиелеуде де ҥлкен ғылыми қҧндылығы бар. Тіліміз мақал-мҽтелдерге 

қаншалықты бай болса, сол мақал-мҽтелдерде кездесетін антонимге де оншалықты тапшы емес екендігін 

байқаймыз. 
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Мҧхан Ақтоты Жансҧлтанқызы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университетінің докторанты 

Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 

Қай халық, қандай ел болмасын жалпы адамзат қауымына ортақ қҧбылыстардың бірі – ҿлім. Ҿлім 

баршаға ортақ, жалпы қҧбылыс. Ҿлім туралы тҥсінік ортақ. Сондықтан да ҿлген адамды о дҥниеге аттандыру, 
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оның артын кҥтуге байланысты қалыптасқан жҿн-жосық барлық халықтың дҽстҥрінде бар. Мҽселен, ҿлген 

адамға қайғыру, аза тҧтып жоқтау. Жоқтау − Африкадағы зҽңгілердің де, Европадағы немістер мен 

француздардың да, болгарлар мен сербтердің де, чехтар мен гректердің де, литвалықтар мен адыгдардың да 

ҿмірінде бар. Бҧл тҥркі тілдес − қазақ, қырғыз, ҿзбек, тҥрікмен, татар, алтай, қарашай халықтарының да ескі 

кҿне ҿмірінен ҿшпей келе жатқан жанды дҽстҥрі [1, 70]. Жоқтау жанры қай елдің фольклорында да жоқтауды 

айтушы адамға байланысты бірнеше топтарға бҿлінеді. Олар: ҿлген ҧлын ананың жоқтауы, кҥйеуінен жесір 

қалған жарының жоқтауы, қыздың ҽкесін я анасын жоқтауы т.с.с. болып жалғаса береді. Жоқтауды қырғыздар 

кошок, тҽжік, ҿзбектер мҽрсия, ҧйғырлар мҽрсийҽгҽ дейді. Ал қарақалпақтар жоқлау, жылау, алтай халықтары 

сығыт деп атайды. Абхаз халқының халық ҿлеңдерін зерттеуші М.М.Хашба жоқтау ҿлеңін арнайы жоқтағыш 

адамдар емес, қайтыс болған адамның жанашыр туыстары ғана орындайтынын айтады. Мҧндай дауыс 

шығаруды екіге бҿледі. Біріншісі жылау, яғни адам қайтыс болған бойда қҧр айқайлаумен шектеледі, оны 

«ахҽхҽара» деп атайды, ал екіншісі «амыткума» деп аталады. Мҧнда қайтыс болған адамның мінезі, қоғамдағы 

орны сипатталады.  

Х.Досмҧхамедҧлы да жоқтауды осындай екі жанрлық тҥрге бҿледі. Осы пікірді дамыта келіп 

К.Матыжанов былай дейді: «Жоқтауды мҧндай асқақ дҽрежеге кҿтерушілер − ақын-жыраулар. Яғни, ел арысын 

бҧрынғыдай отбасындағы ҽйелдер мен қыз-келіншектер емес, халықтың сҿзін ҧстаған ақын, жыраулар 

жоқтайтын болды... Жоқтаудың тҥп негізінде «жылау» жатыр. Ал дҽстҥрлі рҽсім бойынша «жылауды», 

негізінен, ҽйел адамдар айтатын болған» [2, 199]. Демек жоқтаудың барлық халықтың дҽстҥрінде болуы табиғи 

қҧбылыс. Ҿйткені жоқтаудың арғы тегі рҽсімдік жылаудан бастау алады. Яғни, ежелгі тҥсінік бойынша ҿлген 

адам бҽрін естіп-біліп жатады деген байырғы тҥсінікте жатыр. Сондай-ақ «ортаңғы ҽлемнен» «арғы ҽлемге» 

аттанған адамға деген қимастық сезімнен туындайды. Мҧндай ҿлген адамға қайғыру, қимау сияқты жалпыға 

ортақ ішкі сезімдер барша адамзат баласына тҽн. Десек те жоқтау айту дҽстҥрінің ҽр халықтың тҧрмысында 

орындалу, қолданылу сипатына қарай ҿзіндік ерекшеліктері бар. Мҽселен, қазақтар қаралы хабарды естісімен 

жоқтау айтып, дауыс қылса, қарақалпақтар ҿлік жерленген соң, сҥйекшілер қайтып келіп асын ішкеннен кейін 

айтады екен. Жас адам қайтса ертеңіне я екі-ҥш кҥн ҿткеннен кейін барып айтады.  

Қазақ халқының жоқтау айтуда кҿп халықтарға ҧқсамайтын бір ерекшелігі бар. Ол ішкі қайғысын 

жаттанды ҿлеңдерге сҥйенбей сол бойда суырып салып айтатын шынайылығында. Бҧны  жете аңғарған 

М.Ҽуезов былай дейді: «Ерте заманнан бері келе жатқан тҥр екені даусыз. Жоқтау жалғыз қазақта емес, орыс 

ескілігінде де бар болған. Бҧрынғы заманда ҿлген жақынын орыстар жоқтайтын. Бірақ оның қазақтікінен 

айырмасы: жоқтау ҿлең жаттама болатын. Ертеде шыққан бір ҿлеңді, кім ҿлсе де, ҿзгертпестен айта беретін. 

Айтушылары да қазақтікіндей қайғылы ҥйдің ҿз ішінен шыққан адам емес, ҽдейі кім ҿлсе, соны жоқтап жҥретін 

жоқтағыш (плакальщица) қатындар болған. Соларды жалдап ҽкеліп жылатып, ҿлгендерін жоқтатып алатын. 

Жылағыш қатындарға жоқтау айту арнаулы кҽсіп болған» [3, 25].  Мҧндай кҽсіпқой жоқтаушылардың 

қарақалпақ дҽстҥрінде де болғандығын Қ.Айымбетов айтады [4, 19]. Дегенмен де жоқтаудың бҽріне ортақ сипат 

ҿлген адамның мінез-қҧлқын, жасаған жақсы істерін, ҿмірдегі орнын айту немесе дҥниенің баянсыздығын, 

артындағы жақындарын тастап кеткендігін, ҿлімнің қаталдығына наразылық білдіру болып келеді.  Міне, адам 

баласының дҥниеге келу,  ер жетіп ҥйлену, дҥние салу секілді ҿтпелі кезеңдерінің қай халыққа болса да ортақ 

заңдылық екенін ескерсек, сол заңдылықтар негізінде туған халықтық ҽдет-ғҧрыптардың, жол-жора, ҿлең-

жырлардың арасында да ҿзара ҧқсас, ортақ сипаттардың да болуы заңды екендігін мойындауға тура келеді. 

Алайда ҽр халықтың отбасылық ғҧрып фольклорынан  ҿзіндік тҧрмыс-тіршілігіне, ҧлттық мінез-қҧлқына сай 

даралық сипатын танытатын жалқылық  белгілері де жоқ емес. Оны ажыратып, нақтырақ танудың бір жолы 

туыстас халықтардың отбасылық ғҧрып фольклорын салыстыру. Белгілі фольклортанушы ғалым Р.Бердібаев 

былай деп жазады: «Фольклор шығармаларының ҿзіне тҽн ҿзгешеліктері мен ҧқсастықтарын анықтаудың 

қызғылықты да жемісті жолдарының бірі − тҥрлі елдер мен халықтардың ескерткіштерін бір-бірімен 

салыстыру, олардың ортақ желісін, орайлас ҥндестігін тарихи-типологиялық тҧрғыдан қарастыру болып 

табылады» [5, 190].  Осы орайда біз де тілі бір, тағдыры бір, дҽстҥрі ортақ тҥркі тектес туыс халықтардың 

отбасылық ғҧрып фольклорындағы типологиялық ҧқсастықтар мен ҧлттық ерекшелікті салыстырып зерттеуді 

мақсат еттік. 

 Ислам дінінің қағидалары бойынша, ҿлген адамның артынан кҿп жылауға болмайды. Себебі, Ислам 

қағидалары бойынша «Ҿлім» алланың бҧйрығы, алланың ісі саналған. «Ҽл-Ғимран» сҥресінің 185-ші аятында 

«Барлық жанды нҽрсе ҿлімнің дҽмін татады» деп жазылған. Демек, мҧсылмандық таным бойынша ҿлген 

адамның артынан жылау алланың бҧйрығына қарсы шығумен бірдей. Осы тҥсінік жоқтауларда ерекше кҿрініс 

тапқан: «Алладан бҧйрық келген соң; Бҧ дҥниені қиғаны», «Биссимила сҿздің ҿрнегі; Фҽндҽнің рас ҿлмегі», Бҧ 

дҥнияда тҧру жоқ; Ажалға адам кҿнбегі», «Есік алды ырғайлы; Ҿлмей адам тҧрмайды» [6, 196, 163,169]. 

Дегенмен де халық дҽстҥрінде жоқтау ҿміршеңдігін жоймай келе жатқан жанрлардың бірі. Жоқтаудың ескі 

нҧсқалары сонау ежелгі Орхон-Енисей жазбаларынан бастап, кҥні бҥгінге дейін жалғасып келеді. Бҧл жазба 

ескерткіштердегі жазулардың жалпы тҥркі тектес халықтардың фольклорының бастау бҧлағы екендігі кезінде 

ғылымда дҽлелденген. Ҽ.Марғҧланның жоқтау − ауыз ҽдебиетінің ең ескі тҥрі. Мҧндай ҿлең ҥй ішінде, қауым 

ортасында ардақты болған игі адамдардың дҥниеден кҿшкеніне ҿкініп, оларды еске тҥсіру ретінде айтылған. 

Жоқтау − Орхон жазуларының тҥбегейлі жалғасы. Оның бір жарқын тҥрін біз Кҥлтегін жазуынан кҿреміз [7, 

123] деуі де сондықтан.  Жырдың мазмҧны мынадай: 

Інім Кҥлтегін қаза болды, 

Ҿзім қайғырдым. 
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Кҿрер кҿзім кҿрместей, 

Білгір ақылым білместей болды. 

Ҿзім қайғырдым, 

Тағдырды тҽңірі жасар, 

Адам баласы бҽрі ҿлгелі туған. 

Қайғырғаным сонша, 

Кҿзге ыстық жас келер, 

Кҿңілге ауыр шер келер, 

Тағы да ойландым, 

Қатты қайғырдым... [7, 24-25]. 

Мҧндағы «Адам баласы бҽрі ҿлгелі туған» деген кҿне тҥсініктің ізін біз «пендеге ҿлім – парыз», «ҿлім – 

бҧйрық», «ҿлім – хақ» дейтін кейінгі ислам идеясынан да аңғарамыз. Қалай дегенмен де исламдық 

кҿзқарастары қазақ дҽстҥріндегі жоқтау салтын мҥлде ығыстыра алған жоқ. Қазақ салтында ана дҥниеге сапар 

шеккен адамды ешуақытта жоқтаусыз аттандырмаған. Дҽстҥрлі дҥниетанымда ол ҿлген адамның ата-анасына, 

артында қалған бала-шағасына, туған-туыстарына, жалпы отбасына ҥлкен сын болған. Осы тҥсінік жоқтауларда 

былай баяндалады:  

Ағузы деп бастайын, 

Асығыс айтып баспайын. 

Шариғаттың жолына 

Жалған сҿзді қоспайын. 

Иманды болғыр атамды 

Жоқтаусыз қайтып тастайын?! [9, 213]. 

Ежелгі ғҧрып бойынша адамды жоқтаусыз кҿмудің ҥш тҥрлі себебі болған: Біріншісі, дҥниеге жаңа 

келген жас сҽби ҿлгенде. Себебі, ежелгі дҥние-таным бойынша сҽби «тҿменгі ҽлемнің» мҥшесі. Оған «ортаңғы 

ҽлемге» жол ашатын жол-жоралғылар, рҽсімдер жасалған жоқ. Мҽселен, бала қырқынан шығарылып, тҧсауы 

кесілген жоқ. Аталған рҽсімдер орындалмайынша дҥниеге келген бала «ортаңғы ҽлем» мҥшесі бола алмайды. 

Себебі, ол ежелгі тҥсінік бойынша бҧл дҥниеге ҽлі кіріп ҥлгерген жоқ. Екіншісі, дҥниеден ҿткен қарт адамға 

жылауға тиым салынған. Мҧның мҽнісі: қарт адамды бҧл дҥниеден гҿрі о дҥниенің адамы деп санаған тҥсінікте 

жатыр. Халықтың осы дҥниетанымының тҥп тҿркінін тҥсіну ҥшін этнографиялық деректерге сҥйенуге тура 

келеді. Соның ішінде Оңтҥстік Сібір халықтарының материалдарының берер мҽліметі мол. Мҽселен, шаман 

дінін ҧстанған Сібір халықтарында жетпістен асқан қарт адамды тірілей далаға ит-қҧсқа жемтік қылып тастау 

дҽстҥрі сақталған. Олардың тҥсінігінше жетпіс жастан қарт асқан адам «арғы ҽлемнің» ҿкілі саналған. Ал бҧдан 

бҧрын келген ажал жауыз рухтардың қаһарынан болды деп санаған [10, 61].  Сондықтан да қарт адамның ҿлігін 

жоқтауға тиым салып, қайта «ҥлкен той» деп қуанған. Қарт адамдардың «Тҿрімнен кҿрім жақын», немесе «Бір 

аяғым тҿрде, бір аяғым кҿрде» деп мақалдауы осы тҥсінікпен сабақтас болса керек. Ҥшіншісі, адам ҿзіне-ҿзі 

қол салып, арам ҿліммен ҿлген жағдайда. Ертеде мҧндай ҿлімді халық кешірмейтін болған. Оның ар жағында 

Тҽңір берген жанын ҿзі алуы керек, оған адамның ҥкімі жҥрмейді деген тҥсінік жатса керек. Ондай ҿлімге 

жоқтау да айтылмай, ас та берілмей аттандыратын болған [2, 212]. Халық аузында «кҿп жыласаң, ҿлген адам 

кҿздің жасына малтығып, қиналады» деген сҿз бар. Мҧның мҽнісі де халықтың ежелгі дҥниетанымымен 

сабақтас. Дҽстҥрлі дҥниетанымда ҿлілер ҽлемі су астында, кҿз жасы – судың бір бҿлмесі саналған. Ал кҿз 

жасынан – «су пайда болу мотиві» ғылымда дҽлелденген [11, 45]. Орта ғасырлардағы жоқтаулардың болмыс-

бітімін М.Қашқаридың «Диуани лҧғат ит-тҥрік» еңбегінде кездесетін  ҿлең ҥлгілерінің сипатынан кҿруге 

болады. Мҧндағы кҿне жоқтаудың шағын ҥлгілері қазақ жоқтауларының мазмҧнымен сабақтастықта кҿрінеді. 

Мысалы, ондағы Алып Ер Тоңғаны жоқтау жыры мен қазақ жоқтауларын салыстырып кҿрейік, 

−Алып Ер тоңа ҿлді ме? 

Жаман дҥние қалды ма? 

Заман ҿшін алды ма? 

Енді жҥрек жыртылар [12, 70]! 

Қазақ жоқтаулары: «Басқа тҥскен кҿп қайғы; Жҥректі барып қысайды» [6, 160]. «Кҿкірекке толған 

қасірет; Жҥректі кетті талдырып» [6, 160]. «Қайғыменен тілініп; Жҥрек бауыр тҧздалды» [6, 156] «Адастым 

жалғыз теректен, Қайғысы кетпес жҥректен» [6, 159], «Кез болса дерт ҿшпейтін; Жҥрекке от боп жабысқан» [6, 

165], «Боғастың бойын ҿрт алды; Жҥректің басын дерт алды» [6, 193], «Жҥрегіме дақ тҥсіп, Жасық пышақтай 

майырылды» [6, 222],  «Ҿкпемді баспай ҿксітіп; Қабынтып кетті жҥректі» [6, 214]. Кҿріп отырғанымыздай екі 

ҥлгідегі жоқтауларда да қайғының салмағы жҥректің азасына тҥсіп, жҥрек − қайғының басты атрибутына 

айналады.   Адамның ішкі сезімі, жан тебіренісі, қайғы-мҧңы жҥрекке салмақ тҥсіреді. Сондықтан да 

жоқтауларда жҥрек бейнесі ерекше кҿрінеді. Қанша уақыт ҿтсе де жоқтаулардың негізгі мазмҧны сақталып, 

жоқтау айтушылар дҽстҥрлі жоқтау ҿрнектеріне сҥйенеді. Дей тҧрсақ та, оның мазмҧнынан ислам дінінің ҽсері 

ерекше байқалды. Жоқтау айтушылар ислам дініне бой ҧсына отырып, «бисмилладан» бастап, шариғат 

қағидаларын қоса жырлайды. Сонымен қатар жаратушы Алла, оның расул-елшісі Мҧхаммед пайғамбардан, 

саһабалардан бастап, ислам тарихында орын алған ҧғымдар мен терминдер, адам аттары, белгілі оқиғалар 

естелігі − бҽрі де тиісінше орын алып отырады. Олар: Дҽуіт, Сҥлеймен, Мҧса пайғамбарлар, Ҽбубҽкір, Омар, 

Осман, Лҧхман ҽкім, Қыдыр, Арафат, Сират, Хауат Кҽусар, Хамза, Ғарасат, 18 мың ғалам, шариғат, иман, 

намаз, мҽңкҥр-нҽңкҥр, ҧжмақ, шапағат, қиямет, машқар, мінажат медет, хазірет, екі дҥние, жаннат, қҧран, 
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ақырет, кҥпір, ҽнбие, машайық, зҧлпықар, Қасен, Қҧсейін, Шаһадат, Зҽбур, Нҽмруд, Ибраһим, Жҽлил, Хабиб, 

Махшар, Нҽби, Періште, тақыт Сҥлеймен, жҥз жиырма тҿрт мың пайғамбар, отыз ҥш мың саһаба, пейіш − 

мҧның бҽрі мҧсылман ҽлеміне таралған атаулар мен мағыналар [13, 375; 17, 119-120]. Жоқтаулардағы осындай 

мҧсылмандық тҥсініктің кҿрініс табуы Р.Бердібаев, Д.Жақанның еңбектерінде нақты мысалдар арқылы жан-

жақты баяндалғанын атап ҿтуіміз қажет [13, 375; 14, 113, 115, 125-129].  
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Аңдатпа. Мақалада ф.ғ.д А.Пангереевтің білім беру саласындағы, ғылымдағы табандылығы, қол жеткізген биіктері, 

қазақ  ҽдебиетттануына қосқан ҥлесі сҿз етіледі. 

 

Бҥгінгі кҥні ғылыми-зерттеу еңбектері негізінен фольклор, мифология, ҽдебиет тарихы жҽне 

топономастика мҽселелеріне арналған кҿлемі жҥз баспа табақ қҧрайтын ғылыми-зерттеу, оқу-ҽдістемелік 

еңбектедің авторы, «Ҽдебиет жҽне топонимика», «Қазақ фольклорының мифтік-топонимдік негіздері», 

«Топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері», «Жер-су атаулары жҽне ҧлттық руханият» атты іргелі еңбектерін 

жазып, қазақ ҽдебиеттануына сҥбелі ҥлес қосып отырған ф.ғ.д., профессор Абат Шамҧлы Пангереев мырзамен 

сонау 80-ші жылдардан бері қарай ҽріптес ҽрі апалы-інілі сыйлас, замандас, қызметтес болғалы қырық жылдай 

уақыт болған екен. Қарағанды мемлекеттік университетін тҽмамдап, туған жеріне қарай ат басын бҧрған жас 

маман Ақтҿбе облыстық білім беру басқармасына жолдамамен келеді. Бҥтін бір облыстың тҿрт қҧбыласынан 

оқу іздеп келген қазақ балаларын тҽрбиелеп, сапалы біліммен сусындатып отырған қара шаңырақ, ол кезде 

облыстық мектеп-интернатына (қазір М.Қҧсайынов атындағы дарынды балалар мектеп-интернаты) екпіндеп 

келіп, еңбек жолын ҧстаздық-тҽрбиешілік қызметтерді ҧштастыра бастаған еді. Ҧстаз – адам баласының ҧлы 

тҽрбиешісі, ҽрбір ҿскелең ҧрпақтың ҿн бойына адалдықтың, парасаттылық пен ізгіліктің дҽнін егіп, нҽрін 

себуші жан. Ҧстаз алдынан білім, тҽлім-тҽрбие алып, қара танып, қатарға қосылған ҽрбір шҽкірт ҥшін бҧл киелі 

мамандық иесі ҽрқашан қадірлі, ҽрқашан қҧдіретті тҧлға. Жалпы білім беретін мектеп оқушылары ҥшін 

мҧғалімнің орны, мҽртебесі бір мҽрте болса, ал интернат тҽрбиеленушісі ҥшін екі мҽрте жоғары, бҧл мектепте 

ҧстаз болудың табиғаты мҥлдем бҿлек. Себебі, жанында ата-ана жоқ, отбасынан жырақ кетіп, жабырқап 

жҥрген, жасҿспірімдер ҥшін сен мейірімді ата-анасың, тҽлім беретін тҽрбиешісің ҽрі ҧстазсың!  

Жоғары оқу орнын бітіріп келген жас кҥшке зҽру оқу ордасына келіп, еңбек жолын бастаған Абат 

Шамҧлы қиындығы да қызығы, ҽсіресе, сауабы мол іске кірісіп кетеді. Жҧқалтақ бітімді, ширақ, сҧлу мҧртты, 

қу тілді ҽңгімешіл-ҽзілкеш, ойнақы да жайнақы, ҿзіне нық сенімді жас ҽріптесіміз интернатҿмірінің қиыры мен 

шиыры мол, жауапкершілігі зор іске бірден араласып, интернат тҽрбиленушілерін таң қараңғысында келіп 

оятып, тҥн қараңғысында жатқызып, кҥн ҧзағына уақытпен санаспай есепсіз еңбек етеді.  Ҽрі қазақ тілі мен 

ҽдебиетінен сабақ бере жҥріп, кітапхана қызметін де қоса атқарады. Бірде жаңа оқу жылы қарсаңындағы 

дҽстҥрлі педагогикалық кеңесте жҥктеме бҿлу мҽселесін талқылау басталып, сағаттың тапшылығынан жас 

маманға сағат аздау бҿлінді ме, Абатжан ініме қамқор болғым келгені сондай, мектеп директоры 

М.Қҧсайыновқа: «Менің сағатымнан алып беріңіз» , – деппін ғой. Сонда, білікті маман: «Ниязова ҥйіңізден 

алып келген сағатыңыз жоқ» – дегені ҽлі кҥнге дейін жадымда қалыпты. Ҧстаз ретінде де, интернат тҽрбиешісі 

ретінде де аз уақыт ішінде тҽлімді тҽжірибе жинақтайды. Іскер басшы, ақылды аға, тҽрбиеші-ҧстаз, қазақ 

балаларына ҽкедей қамқор болып, интернаттың отымен кіріп, суымен шығып жҥрген Мақсот Қҧсайынов сынды 

қызметіне адал ҧлы жҥректі азамат-ҧстаздың ҥлгісімен уақытпен есептеспей, жауапкершілікті сезініп, 

оқушылардың тауқыметін бірге кҿтерісіп, шҽкірттер жҥрегінен орын тауып, ҿзі де ширығып шықты деуге 
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болады. Абат Шамҧлының мектеп-интернатта малтығып жҥре бермейтіні о бастан белгілі болды ғой, кҿп 

ҧзамай жоғарылап кетті. Абат Шамҧлының Ақтҿбе педагогикалық институтына қызметке ауысқан жылдары 

желтоқсаннан кейін жылымық байқалып, кеңестік биліктің орыстандыру саясаты нҽтижесінде жабылып қалған, 

жылдар бойы шешімін таппай келген толғақты мҽселе қазақ тілі мен ҽдебиеті мамандығы ашылатын кҥн де 

туады. Мҧндай қуанышты кҥнді жақындатқан ақтҿбеліктер ҥшін аты да, абройы да асқақ дарынды ғалым, 

жігерлі басшы, ғажайып ҧлтжанды азамат, институт ректоры Мҧхтар Арынның еселі еңбегі еді. Ол институт 

ректоры қызметімен шектелген адам емес.  

Ақтҿбе ҿңірінің рухани, ҧлттық, мҽдени ҿміріне тікелей араласып, іс-қағаздар, жер-су аттарының тарихи 

атауын қайтару, тарихи тҧлғаларды тірілту, тіл қозғалысы, тарихи зерде қозғалысы сынды толғақты 

мҽселелерге мҧрындық болған адам. Факультет ашылу қарсаңында ҿзі ел аралап жҥріп, қазақтілі мен ҽдебиетін 

сҥйетін, кҿкірегінде оты бар, оқуға ынталы қазақ балаларын, яғни алғашқы қарлығаштарды іріктеп жинауы 

таңғаларлық. Осындай қауырт шаруа, ҧлы істердің басы қасында Мҧхтар Ғалиҧлының жанына жалау болып, 

қазақ филологиясы факультетінің деканы Абат Шамҧлы да жҥреді. «Факультет ашыларда облыс мектептерін 

аралауға шыққан сапарына мені де ертіп алды. Сапар ҥстінде Мҧхаң: «Абат, саған тапсырма – биылғы мектеп 

бітіретін тҥлектермен сҿйлесесің. Ақындық ҿнері бар, ҿлең оқып, ҽн сала білетҧғын, ҽрі-беріден соң тіпті ойын 

дҧрыс жеткізе, жатық сҿйлей білетін балаларды таңда. Сенің бірінші наборың ҿте кҥшті болуы керек», – деп 

қадап айтты. Айтса айтқандай, сол алғашқы тҥлектер сҥйсінуге тҧрарлық болды [1, 161] – дейді А.Пангереев 

Мҧхтар Арын туралы естеліктерінің бірінде. Сол тҥлектердің кейбіреулері университет қабырғасында кҥні 

бҥгінге дейін ҿзімен бірге қызмет етіп келеді. Педагог-ҧстаз, іскер басшы ретіндегі қалыптасу кезеңінде 

ғибраты мол ғҧмыр иесі Мҧхтар аға Арынның азаматтық та ағалық та  тағылымды тҧлғасының, тҽрбиелік 

мектебінің Абат Шамҧлы ҥшін орны орасан болғаны рас. 

Факультетті басқара жҥріп, жоғары мектепте дҽріс оқу, ҧстаздық ҿнерді меңгеріп, білікті маман даярлау, 

саналы ҧрпақ тҽрбиелеу ісіне қоса, ғылыми-зерттеу мҽселесін де қатар алып жҥрді. Филолог-ғалым Есет 

Жҧбановтың университетке шақырылуы, «Жҧбанов зертханасының» ашылуы ғылыми кадрларды дайындауда 

ҥлкен рҿл атқарды, соған байланысты кафедраның жас мамандары ғылымға бет бҧрып, А.Шамҧлы «Қазақ 

поэзиясында жер-су ҧғымдарының бейнеленуі» деген тақырыптағы ғылыми жҧмыспен айналыса бастайды. 

Зертхана меңгерушісі, зерделі ғалым Есет Қҧдайбергенҧлы Жҧбанов – ғылыми кадрларды дайындауда мектеп 

қалыптастырған ҧстаз. Ғалым алдын кҿрген жас ізденушілердің еңбектерінде Е.Қҧдайбергенҧлы ғылыми стилі 

қолтаңбасының іздері сайрап жатыр. «Жер-су атауларының поэтикасы» – ҽдебиет зерттеушісі ғылымға 

бойлаудың алғашқы сатыларында жҥрген балаң кезеңінде, «Жҧбановтану зертханасының еңбектерінде» 

ҽзірленген кҿмекші оқу қҧралы. Қос бірдей ғалым Е.Жҧбанов, М.Мырзахметов алғысҿзін жазған еңбекте:  

«Ҽрбір елдің ҿзіндік тарихы, қона жайлаған этникалық территориясы, ҿмірге, қоршаған ортаға қажетті ҿзіндік 

ҧғым-тҥсінігі, оған деген бағам, байламы, толғамы бар. Қандай бір халық болмасын ҿзінің тіршілік кҿзі – жер 

екенін ҧққан. Сондықтан ҧлы дала тҿсіндегі атақоныс, туған жер ҥшін болған сан қилы ірілі-уақты қақтығыс, 

соғыс, қантҿгістер ерте кезеңдерде қазақ елінің басынан ҿткен кҽрі тарихты қозғайды. Ондай тарихи 

оқиғаларды ҽдетте халық ауыз ҽдебиетінен, шежіре қарттардың ҽңгімелерінен, тарихи қҧжаттардан танып 

білетінбіз» [2, 6] – дей келіп автор мҧндай деректермен қатар топонимикалық атаулар да белгілі дҽрежеде қазақ 

ҿмірінің қатпар-қалтарыстарын ашуда тарихи айғақкҿз бола алатындығын айтады. Сондықтан, топонимикалық 

атаулардың поэтик тілдегі кҿрінісін ашу, оның тарихи, саяси-ҽлеуметтік астарына ҥңілу – кҿптеген жасырулы 

тылсымдарды халықтың санасында қайта жаңғыртуы сҿзсіз екендігіне ден қойған жас зерттеушінің кҥні бҥгінге 

дейін тынымсыз зерттеп келе жатқан маңызды да мағыналы ғылыми бағыты. Н.Ҽ.Назарбевтың «Болашаққа 

бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Туған жерге, оның мҽдениеті мен салт-дҽстҥріне айрықша 

іңкҽрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды кҿріністерінің бірі» [3, 6] – дегені білім беру 

саласында ауқымды ҿлкетану жҧмыстарын жҥргізудің қажеттілігін меңзейді. «Туған жердің ҽрбір сайы мен 

қырқасы, тауы мен ҿзені тарихтан сыр шертеді. Ҽрбір жер атауының тҿркіні туралы талай-талай аңыздар мен 

ҽңгімелер бар. Ҽрбір ҿлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар 

перзенттері бар. Осының бҽрін жас ҧрпақ біліп ҿсуі тиіс» [3, 7]. Осы тҧрғыдан алып қарағанда, А.Шамҧлының 

қазақ даласының жер-су аталарын, оның поэзиядағы кҿрінісін зерттеуді бҧдан ширек ғасыр бҧрын қолға алып, 

жер атауларының шығу тҿркініне байланысты небір аңыз, ҽпсаналарды зерттеп, ел аузынан жазып алып, кейінгі 

ҧрпақтың жадына егуі – ҥлкен ізденістің, шынайы патриотизмнің жарқын кҿрінісі деуге болады. Қазақ ҽдебиеті 

кафедрасы ҽдебиеттанудың аймақтық мҽселелерін, ҿлкеміздің кҿркем тарихын ҽр қырынан ғылыми тҧрғыда 

зерттеумен тҥбегейлі айналысып келеді, қол жеткен табыстар да аз емес. Соның ішінде профессор Пангереевтің 

кең байтақ қазақ жерінің батыс бҿлігіне кіретін Ақтҿбе ҿңірі мҽдени-рухани байлығын, жергілікті фольклорлық 

ҥлгілер, жер-су атауларына байланысты талай аңыз, ҽпсаналар тҿркінің індете іздеген ғылыми ізденістері,  

ҿңірімізден шыққан ел есінде сақталған тарихи тҧлғалар туралы зерттеулері аймақтық ҽдебиетке қосылған 

ҧлан-ғайыр ҥлес, қымбат қазына. Бҧл бағытта жасалған қыруар зерттеулер ҿз нҽтижесін беріп, бҥгінгі кҥні 

кейіпкеріміз – ф.ғ.д, профессор М.Мырзахметовтің жетекшілігімен кандидаттық диссертация, ҚР ҦҒА 

академигі Сейіт Асқарҧлы Қасқабасовтың жетекшілігімен докторлық диссертация қорғаған профессор, «ЖОО-

ның ҥздік оқытушысы» грантының иегері, Қазақстан ПҒА академигі. 

Абзалы Абат – жолы болғыш жігіт. Білім-ғылым саласының біртуар, ҽрқайсысы ағарту саласының нар 

тау, асқар шыңдары М.Қҧсайынов, М.Арынов, Е.Жҧбанов, М.Мырзахметов, С.Қасқабасов сияқты ҽдебиеттану 

ғылымының кҿш басында жҥрген, қазақтың қадау-қадау тҧлғалары жолы болғыш жігіттің ҿмір жолында 

кездесіп, кейіпкеріміздің ҿрлеу ҥстінде келе жатқаны сол ғылыми-тҽрбие мектебінің жемісі дегенді айтқымыз 
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келіп еді. Бҧдан Абат Шамҧлының ғылымдағы жолы даңғыл болды десек, иҽ, бҽсе демеске шара жоқ. 

Жақсыдан шарапат деген осы шығар дейік. А.Пангереев ҧстаздық етіп, аудитория алдында дҽріс оқумен қатар, 

студенттерді ғылыми жҧмыстарға баулитын, ізденуші-зерттеушілікке бейімдеу ҿнерінің де шебері екендігін 

атап айтқым келеді. Университет табылдырығын жаңа аттаған студенттерге жҥргізілетін «Ҽдебиеттануға 

кіріспе» пҽнінен дҽріс оқитын Абат Шамҧлы  алғашқы кҥндердің ҿзінде-ақ ҽр студенттің қарым-қабілетін жіті 

байқап, осы қалай дегендерін бірден тап басып танып, таңдап, ҿзіне икемдеп, тапсырмалар беріп тастайтын. 

Ғылымға бейімдеп, жҥйелі тҥрде баули отырып, курстық, дипломдық жҧмыс жасауға тҿселдіріп, кейін 

жоспарлы тҥрде магистратурада оқуға дейін жеткізіп, диссертация қорғатудың да майталманы. 

Мамандық таңдауда да, жар таңдауда да Абат ешбір қателескен жоқ. Ойылда туып, Ойылда бірге ҿскен 

аяулы жары Несібелі – студент кезінен жанына жалау болып жҥрген жайсаң жан. Ҽріптесіміздің ҧл ҿсіріп, келін 

тҥсірген, қыз ҧзатып, қҧда болған, немере сҥйген отбасының отағалық рҿлін нық ҧстап, Несібелідей жарымен 

бақытты да баянды ғҧмыр кешіп келе жатқандығынын да куҽсіміз.  Қаншалықты жҧмысбасты болып, 

басшылық қызметтерден мігір таппай жҥрсе де, қызметін отбасынан жоғары қойған емес. Отбасы – Абат ҥшін  

№1 орында. Оны ҿзі айтпаса да, біз оны сеземіз. Балалары десе, ішкен асын жерге қоятын асыл ҽке, отбасы 

ҥшін жанын отқа да сала алатын азамат-ҽке! Қҧдай қосқан жары Несібелі бірер жыл науқастанып қалғанда, тҽні 

сау болса да, жан жарасына мойымай, тағдыр тҽлкегіне тҿтеп беріп, жҧбайының жанынан табылды, жар қҧлағы 

жастыққа тимей, жетектеп жҥріп, бармаған жері, баспаған тауы қалмады.  Емдетті, ҥмітін ҥзбеді. Несібелінің 

айығып,  қатарға кіруі Абат сынды адал жарының аялап кҥтуі, қас қабағына қарап дем беруі ақ тілегінің арқасы 

деп білеміз. Бҥгінгі кҥні асқаралы алпысын тойлап отырған мерейтой иесіне деніне саулық, отбасылық бақыт, 

ҧзақ ғҧмыр, шығармашылық шалқар шабыт, творчестволық табыс тілейміз.  
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Қазақ  фольклорының  жиналуы, жариялануы, зерттелуі  жайының  ҽр  кез, ҽр шақта  қалыпты жҥргізіліп  

келгендігін  «Мҽдени  мҧра»  бағдарламасына  байланысты  «Бабалар  сҿзі: Жҥзтомдық» еңбектен де кҿруге  

болады. Рухани  қҧндылықтарды жинау, жариялау  мҽселелері  уақыт  межесінде  талапқа  сай  жҥріп, арнайы  

жинақтар  болып  шығып  жатыр  екен [1]. Кҿптеген  кҿл-кҿсір  дҥниелердің  жарыққа  шығуына  тыйым  салған  

Кеңес  дҽуірінің  кедергілері  еді. Бҧған  бҽз  біреулер  қарсылық  айтуы  да  мҥмкін. Онда  мыналарды  еске  

салайық: тарихи  ҿлең, тарихи  жыр, ҿтірік  ҿлең,  аңыздар, мифтер, ҽпсана, хикаят, мысал, қаһармандық, 

ғашықтық,  діни  дастандар  мен  лирикалық  фольклордың  ҥлгілері  толықтай   жарық  кҿрмегендігіне  кінҽні  

кімнен  іздейміз. Бір  кҿңілге    медеу  болатыны мамандардың дайындалып, ғалымдар  ілегінің  

қалыптасқандығы еді. Қазақ  фольклортану  ғылымының  ҿзінің  пайда болып,  дамуы  да  тҥрлі  қиын  сҽттерді  

бастан  ҿткерді. «Халық  жауы», «ҧлтшыл»  деген  нақақ  жаладан   жапа  шеккен  тарихи  тҧлғаларымыздың  

тағдырын  кҿріп,  ҥрейленіп  қалған  елдің  ішінен  рухани  мҧраны  зерттейтін  қайраткерлердің    ҿзі  де  кҿп  

емес  еді. Екінші  дҥниежҥзілік  соғыс  кезінде  ғана  аздаған  кеңшілік  жасалып, артынан  қайта  

ҽпербақандыққа   басқан  Кеңес  дҽуірінің    саясаты  ҧлт  мҽселесін    майшаммен  шешіп  отырды. Қазақ  

фольклортану  ғылымында   тектер  мен  тҥрлер  толықтай  тексеріліп, ғылыми  тҧрғыдан  зерттеліп   бітті  

дегенді   ешкім  айта  алмайды. Соның  бірі  ретінде  жалпы  ҧлттық  фольклордың  бір саласы ретінде 

топонимдік  фольклорды    атауға  болады.  Анығында  топонимдік  фольклор  ҥлгілері  жҥйелі ғылыми   

тҧрғыдан  тҧтастай  тҥсіндірілмеді. Жиырмасыншы  ғасырдың  қырқыншы  жылдарынан  кейін  айтқан  

М.Ҽуезовтің «Жағрафиялық  атаулардан  халықтардың,  қалалардың, ҿзен, сулардың, таулардың  тарихи  

жағрафия  арқылы  ашылатын  деректерін  табу  керек. Жалпы  жер-су  атауларының  (топонимиканың)  жҽне  

халықтар  аттарының  (этнонимика), рулар  аттарының (этнонимика) – дҽл, дҧрыс,  ғылымдық  талдауы  берілуі  

қажет» [2, 11] – деген  пікіріне  білек  сыбана  кірісіп,  ғылыми  терең  тексерулер  жҥргізген  ғалымдардың    

жолы  болмады.  Осы  пікірге  байланысты  фольклортанушы  ғалым  Т.Қоңыратбай: «Ҿкінішке  орай  сонау  

қырқыншы  жылдары-ақ  ғылымның  кҥн  тҽртібіне  қойылған  қомақты  мҽселе  кҥні  бҥгінге  дейін  таным  

тасасында  қалып, мҥжілмеген  қалпы  ХХ ғасыр  табалдырығын  аттап  тҧр» [3, 190], – деуі  орынды  айтылған. 

Бір  анығы  топонимдік  фольклор  жалпы  ҧлттық  фольклордың  бір  саласы  десек те, кҥні  кешегі  

Кеңес  дҽуірі    жер-су  атаулары  тарихына  пысқырып та  қарамай,  ҿгей  атаулармен     қазақ  жеріне  ҿз  

дегендерін  жҥргізе  бастады. Соның   салдарынан  бҥгінде  бҧзылған  заңдылықты  қайтадан толықтай  тексеру  

арқылы  ҿз  ҧлттық  атауларымызды  қайтарып  жатырмыз. Осы  тҧрғыдан  келгенде  қазақтың  топонимикалық  

аңыздарын  жинау, жариялау, зерттеу  мҽселелері  ҽр  аймақта  қолға  алынып,  ізгілікті  істер  жҥріп  жатыр. 

Еліміз егемендігін алып,  қҧндылықтар туралы кҿптеген қазыналарымызды қайта қарағанда, ең алдымен 
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аталған тақырыптардың бірі – қазақ топонимдері болатын. Осы мҽселені ҧлттық фольклордың бір саласы 

ретінде қарап, зерделі зерттеулер жҥргізу ісі Абат Шамҧлы Пангереевтің ҥлесіне тиді. Ҿзіне дейін арнайы 

тақырып ретінде алынбаса да, тҧтастай халық прозасы, халық поэзиясына қатысты кҿлемді монографияларында 

академик С.Қасқабасов [4],  филология ғылымдарының  докторлары А.Сейдімбек  [5], эпостанушы ғалым 

Ш.Ыбыраев [6] пен Т.Қоңыратбай [7] еңбектерінде топонимиканың фольклордағы кҿрінісі сҿз болған еді. 

Аталған ғалымдар тарапынан фольклордың белгілі бір тҥрі тҧрғысынан топонимдік аңыздауларды тексеріп,  

оны келешекте жер-су атауларының тарихын білуге аса қажеттілігі айтылды. Қазақтың дербес ел болу 

жолындағы ҿзгерістеріне бҧл мҽселе алдымен қажет, сондықтан кешіктірмей бҧл тҧрғыдан арнайы 

зерттеулердің керектігі ескертілді. Қазақтың топонимикалық мҧраларын жарыққа шығару керектігіне мҽн 

берілді. Осы істе Абат Пангереев ҿз зерттеуін фольклор мен топонимиканың ҿзара байланысынан бастап, 

топонимдік фольклордың теориялық аспектілеріне дейін тереңдей тексере алды. 

Жалпы сҿз ҿнерінде кез келген тек пен тҥр кездейсоқ пайда болмайды. Мифтен бастап, ғажайып 

ертегілерге дейін ҿнердің ҿзіндік ҿлшемі бар. Топонимдік фольклордан да бҧл кҿрінеді. Кеңістік бар жерде 

тіршілік бар. Сол тіршіліктегі ақыл-ой иесі адамзаттың кеңістікке қатысты қиялсыз, сезім мен ойсыз ғҧмыры 

ҿтпегендігі жер-суларға  қатысты атаулардан танылады. Топонимдердің табиғатын тану сҿзсіз оның 

болмысынан мифтік сарындарды, ҽпсанат-хикаят, аңыз бен ақиқаттың сырына ҥңілуге жетелейтіні аян. Сҿзсіз 

бҧл тексеріс нҽтижесі жанрды анықтауға,тек пен тҥрді ажыратуға ықпал етеді. Жанр – тарихи категория десек, 

екінші мҽселе дҽстҥрге қатысты толықтай тҥсініктер қалыптастыру керек. Сҿйтіп, зерттеуші ҿзінің  ғылыми 

еңбегінде «топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері»  аталатын тарау енгізіп, топонимдік  фольклор 

жанрларына  «Топонимдік аңыз», «Топонимдік ҽпсана»,  «Топонимдік хикаят», «Топонимдік ҽңгіме» деп 

жіктейді [7, 12-22].  Бҧлардың ҽрқайсына мысалдар келтіре отырып,   ҿзінің тҥйінді тҧжырымдарын жасаған. 

Осыншалық топонимдік фольклор жанрларының ауқымына қарай жҥйелеу, талдаулар жҥргізу де оңай іс емес.  

Бҧл мҽселеде топонимдік фольклордың қызметіне қатысты ерекшеліктер де қалыс қалмаған. Ең бір байыпты 

зерделеу топонимдік фольклордың айтушысы, орындаушысы туралы зерттеуші тамаша тҧжырымға келген. Ол 

былай дейді: «Айта кететін тағы бір ерекшелік – топонимдік фольклор жанрларының орындалу қызметінің 

бірдей еместігі. Яғни, айтушы (орындаушы)  адам бір жанрлық тҥрдің ҿзін де  екі тҥрлі ҽдіспен пайдалана 

алады. Яғни,  бірде оқиғаны ҿз атынан тарқатып айтса, бірде ҿзін ол оқиғаға қатыссыз қылып, екінші жақтан  

ҽңгімелейді» [7, 11], – деп жазады. Айтылу барысында ҿңделіп, кҿркемделу нҽтижесінде жанрлық алмасулар да 

болып отыратыны да белгілі. Рухани қҧндылықтарымызды жеткізуші, ауыз ҽдебиетін жасаушылардың байырғы 

ҿкілдерінің ҿз ҧстанымы, ҽдіс-тҽсілдеріне  қатысты академик С.Қасқабасов пікірлеріне орынды жҥгінгенін 

байқадық [8, 33-34]. 

Бҧдан ҽрі зерттеуші топонимдік фольклордың эпостық мҧраларымыздағы кездесу себептерін, ондағы 

атқарып тҧрған қызметтеріне қатысты зерттеулер жҥргізген. Классикалық эпостарымыз болып табылатын 

«Қобыланды батыр»  жыры, «Алпамыс батыр» жыры, «Қамбар батыр» жыры, «Ер Тарғын» жырларындағы 

жер-су атауларының эпостың поэтикасына ҽсеріне қатысты ғылыми мҽнді жҽне мағыналы пайымдаулар 

жасаған. Профессор Абат Шамҧлының: «Топонимдердің жырда атқаратын қызметі – мекендік, ақпараттық қана 

емес, сонымен бірге эпоста баяндалатын оқиғаны одан ҽрі ҿрбітіп, шиеленістіре тҥсу  ҥшін, ең алдымен 

композициялық желі, сосын барып идеялық мҽн туғызу ҥшін қажет. Егер эпостық  жырларда топонимдік 

атаулар кездеспесе, онда ол жырдың ҽсері, оқиғаның болғандығы, болуы  мҥмкін екендігіне оқушыны сендіруі, 

жалпы сюжеттік байланысы ойдағыдай болмас еді. Кейіпкер де мекен тҧрағы, жер суы белгісіз, аттанған жауы, 

шабар дҧшпаны қай жерде екені, оған қай жолдармен, қандай жерлерден ҿтіп баратындығы беймағҧлым болып 

сайын далада адасып жҥргендей кҥйде болар еді. Сондықтан топонимдік атаулардың эпос поэтикасында алар 

орны бҿлек» [7, 22-23], – деген пікірі қисынды айтылған. Эпостағы жер-су атауларының жырдың болмысын 

ашып, атамекенге, Отанға деген ҧғымды танытудағы эстетикалық кҥш-қуаты осы тҧжырымға сай келетіні 

шындық.  

Жалпы батырлық жырлардағы жер-су атауларына қатысты уақыт пен кеңістік тҧрғысында ғылыми пікір 

айтып, теориялық жағынан зерттеудің тың бастамаларын кҿрсеткен белгілі ғалым Ш.Ыбыраев болатын  [10, 

124]. Ал топонимдік фольклор аясынан қараған А.Пангереев сол айтылған мҽселелерді ерекшелей отырып, 

батырлық жырлардағы тау-тас, ҿзен-су, сай-сала, орман-тоғай жҽне т.б. топонимдік аңыздардың эпостағы 

ҧқсастықтары мен айырмашылықтарын, аңыздардың фольклорға тҽн бірнеше нҧсқалары барлығына қатысты 

тиянақты тексерулер жҥргізген. Жҧмыста  халқымыздың  інжу-маржандары саналатын «Қозы Кҿрпеш – Баян  

сҧлу», «Қыз  Жібек»  жҽне  шығыс  сюжетіне қҧрылған  қазақтың  ғашықтық  жырлары  «Жҥсіп – Зылиха», 

«Лҽйлі – Мҽжнҥн», «Тахир – Зухра», «Сейфҥлмҽлік»  жҽне  тағы  басқа да  ғашықтық  тақырыбындағы  

мҧраларымыз  талданған.  Мҧндағы  жер-су  атауларының  кездесу  себептерін  ізденуші  батырлық  жырлармен  

салыстырып, олардың  жырлану  ерекшеліктерін  тҥсіндірген. Сонымен  қатар  қазақтың  ғашықтық  

жырларындағы  кеңістік  атауларына  байланысты  аңыз, ҽпсаналар  талданса, шығыстан  келген  қисса-

дастандардағы   иранбақтар, ҽйгілі  шаһарлар  кҿбірек  айтылатынын  дҽлелдеген. Олай  болуына  қатысты  

зерттеуші  пікірлері  дҽлелді  шыққанын  аңғардық. 

Ҧлттық  фольклортану   ғылымының  бір  саласы – топонимдік  фольклор  екені   аян. Ал бҧл  

топонимдік  фольклордың   қалыптасу,  даму  заңдылықтарына  байланысты  ғылыми  ізденіс  басында   

тҧрғандардың  бірі – Абат  Шамҧлы  Пангереев  екендігі  талассыз.  Бҧл  мҽселені   ғылыми  тҧрғыдан  тереңдей  

тексеріп, тарих  таразысына   салуда  ҽлі де   атқарылар  ҧланғайыр  істер  жеткілікті. Оған да  ешкім  таласа  

алмайды. Топонимикалық  фольклорға  қатысты  қҧнды  монографиялық  еңбектер,  оқулықтар  мен   
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ҽдістемелік  еңбектер  бҥгінгі  таңда    аса   қажет  екендігін  уақыт  дҽлелдеп  отыр. Елбасы   Н.Ҽ.Назарбаевтың  

«Болашаққа  бағдар: Рухани   жаңғыру бағдарламалық  мақаласы    мен  соның  жалғасы  ретіндегі  «Ҧлы  

даланың  жеті  қыры»  атты еңбектері  де   бҧл  істің  қажет  екендігін  кҿрсетіп  тҧр [11]. Дархан  даланың  

ҿткенін  танып,   бҥгініне  кҿз  жҥгіртуде  де  топонимдік  фольклорды  жаңаша  зерделеулер  қажет  екені  

анық. Ҧрпақ  ҥшін  ҧлағат  етерлік  ерен  істер  болмақ.  Біз  бҧл  істің  тҽуелсіз  ел  атанғанымызда  

бастамашысы  болып,   елеулі  ісімен  танылған  Абат  Шамҧлы  Пангереевтің  тарапынан  тамаша  

жалғастығын   табарына  сенімдіміз. Солай  жҽне  солай  бола  берсін  дейік... 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы изучения топонимического фольклора, изложенные  в 

научных трудах А.Ш.Пангереева. 
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Казахская фольклористика в наши дни достигла значительных успехов в деле сбора, изучения и 

публикации образцов устного народного творчества. Вместе с тем, несмотря на большой объем работы, 

проделанной отечественными учеными, по мнению С.А. Каскабасова, «имеется ряд малоизученных вопросов 

как общеметодологического характера, так и относящихся к конкретным жанрам, которые необходимо 

исследовать и сделать достоянием филологической научной мысли» [1, 205] Перед фольклористами Казахстана 

стоят новые задачи и требующие своего решения проблемы, связанные с изучением казахского фольклора в 

контексте мировой литературы и культуры. В числе таких задач, поставленных перед фольклористикой, ученый 

называл необходимость выработки научных принципов жанровой классификации казахской устной прозы, 

установление как общих, так и особенных признаков каждого жанра, выяснение путей эволюции, 

трансформации и синтеза несказочных жанров [там же, 206]. 

Такой малоизученной проблеме выявления связи фольклора, в частности, жанров казахской несказочной 

прозы, с топонимикой посвящает свои исследования А.Ш.Пангереев.  Топонимика, как раздел ономастики, 

изучающий географические названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное 

состояние, написание и произношение, является интегральной научной дисциплиной, которая находится на 

стыке наук и широко используется в различных областях знаний. Вместе с тем, следует отметить, что казахский 

топонимический фольклор ранее не был объектом специального изучения и впервые был рассмотрен в 

монографическом исследовании А.Ш.Пангереева [2]. Как полагает ученый, топонимические названия часто 

встречаются в фольклорных произведениях, и поэтому вопросы их влияния на сюжет, особенности их 

функционирования в фольклорном тексте, их отношение к фольклорным героям привлекают внимание 

исследователей и требуют специального изучения. Важно то, что наименования природных объектов (рек, озер, 

гор, земель), встречающиеся в образцах фольклора и сами являющиеся продуктом народного творчества, стали 

основой для создания и формирования жанров топонимического фольклора. 

Хотя фольклор и топонимика в теоретическом плане являются разными направлениями науки, тем не 

менее, они имеют равноценно важное значение для практического изучения этнокультуры нашего народа. Во 

многих фольклорных сюжетах упоминаются географические названия, и даже если эти произведения имеют 

иное, не связанное с ними содержание, многие вопросы, связанные с сюжетом (место событий, время, регион), 
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могут быть выявлены с помощью этих топонимов. Как считает А.Ш.Пангереев, если исключить из 

фольклорных сюжетов географические названия, или не придавать им значения, описываемые в этих сюжетах 

исторические события станут абстрактными, их фактическое содержание оказалось бы неполным. А также не 

могли бы выявиться народное миропонимание и эстетические идеалы, с давних времен находившие отражение 

в фольклорных текстах. Потому что одна из главных особенностей казахского фольклора – опора на народное 

миропонимание, средством передачи которого являются топонимы. 

Связь фольклора и топонимики, которую можно увидеть при изучении образцов отдельных 

фольклорных жанров, – общее явление для казахского и ряда тюркских народов, который вели кочевой образ 

жизни на огромных степных просторах. Поэтому нет необходимости искать сходные образцы и модели в 

фольклоре других народов, потому что их там нет. Это особенность казахского фольклора, связанная с его 

образом жизни. Тесная взаимосвязь фольклора и топонимики – это явление, родившееся из казахской народной 

культуры, кочевого образа жизни, поэтического сознания, эстетических идеалов и национальных особенностей 

в целом, считает ученый. 

Отношение казахского народа к окружающей среде, его эстетические взгляды, миропонимание, 

национальное бытие проявились в названиях, данных им географическим объектам на родной земле. Наши 

современные понятия – родина, земля отцов, родная земля, место рождения – ведут начало от древнетюркского 

понятия «жер-су», то есть «земля-вода». Первоначальные представления человечества об окружающих его 

объектах природы, то есть представления о земле-воде, рассматриваются современной наукой как мифы. В 

философском значении миф – это миропонимание. Но здесь нельзя разграничивать понятия мир (природа) и 

родная земля, в большинстве случаев эти эти понятия имеют одно значение. 

Как отмечает С.Каскабасов: «С точки зрения казахского фольклора мифы – это прозаические 

произведения, по своим типологическим характеристикам находящиеся в одном ряду с мировой мифологией, 

объясняющие явления и объекты бытия, природы, повествующие о сотворении неба, земли и первых людей, о 

происхождении животных и птиц, их повадках и особенностях» [3, 64-65]. То есть, для фольклористов 

мифология – особый жанр устной литературы в прозаической форме, объясняющий объекты и явления 

природы, человеческой жизни в религиозном и иррациональном значении. Это значит, что в основе фольклора 

лежит миф. Поэтому в произведениях фольклора о «земле-воде» присутствуют все вышеназванные 

особенности. Неразрывное единство фольклора и мифологии заключается не только в их генетической связи, 

но и в изображении жизнедеятельности человека в рамках его бытия, времени и пространства. 

Мифы сохранились в народной памяти не потому только, что являются особым, выдающимся явлением, 

но и потому, что отразили многочисленные народные верования и представления о мире.  Знаки мифа, 

проявляясь в фольклоре и его персонажах чудесного происхождения, совершающих необыкновенные действия, 

конкретизируют и материализуют их, подчиняют своим целям, символически воплотившись в названиях-

топонимах. По мере отдаления определенного явления от мифа, его прежнее изначальное значение блекнет, 

стирается, а его первоначальное значение сохраняется только в фольклорных текстах и приобретает 

символический облик. Таким образом, топонимические названия в фольклорных текстах приобретают 

символические значения, становятся основой для достоверного, правдивого изображения явлений и событий, 

происходивших в стародавние времена. 

В целом разграничение жанров напрямую связано с их сюжетами. Выявление жанровых разновидностей 

топонимического фольклора тесно связано с функциями этих сюжетов, считает А.Ш.Пангереев. В своих 

исследованиях он предлагает свою классификацию жанров топонимического фольклора. Так, топонимические 

сюжеты фольклорных произведений по своему содержанию, особенностям повествования делятся на несколько 

видов. Если сюжет, связанный с географическими названиями, основан на исторических или полуисторических 

событиях – это топонимическое предание (аңыз); если в нем объясняются причины, по которым названо 

определенное географическое место, в нем участвуют мифологические персонажи и оно основано на религии – 

это топонимический хикаят; если повествование о давних событиях, связанных с каким-либо местом, содержит 

много вымысла и носит чудесный, фантастический характер, его можно назвать топонимической легендой. В 

своих трудах ученый подробно останавливается на классификации этих жанров, здесь же указаны лишь самые 

общие черты, позволяющие отнести их к жанрам топонимического фольклора. 

Топонимические названия являются плодами народного творчества, связаны с укладом жизни народа и 

находят широкое отражение в составе его фольклора. Они имеют не только познавательную и эстетическую 

ценность, но и свой поэтический облик. В жизни народа, который вел кочевой образ жизни, зимой и летом 

кочевал на огромных территориях великой степи, названия географических мест занимали очень важное место. 

Поскольку основным средством существования народа был скот, наши предки всегда были в поисках сочных 

пастбищ, поэтому находились в тесной связи с природой, считали ее кормилицей и, постоянно кочуя, давали 

название каждой местности, где ступала их нога, в соответствии с особенностями ее рельефа.   Наши предки, 

являясь автохтонным народом, давали собственное название каждой горе и камню, ложбине и рукаву реки, 

оврагу и ущелью. То есть, каждое место, где люди и скот останавливались, имело свое название. И каждое 

такое название имеет свою тайну, почему именно так его назвали. 

Связь топонимики и фольклора бесспорна, однако в качестве источника самостоятельных фольклорных 

жанров наукой прежде она не рассматривалась. Топонимический фольклор, предложенный А.Ш. Пангереевым, 

в качестве самостоятельного жанра, отвечает всем требованиям, необходимым для признания его жанром. 

Сюда можно отнести и то, что он является продуктом народного творчества, и его социально-бытовые 
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функции, и наличие нескольких вариантов, связанных с топонимами, и устный характер распространения. Это 

те особенности, которые связывают его с фольклором, а с топонимикой его связывают расположенность в 

пространстве, адресные и информативные функции. Топонимика и фольклор, взаимно развивая, дополняя друг 

друга, увлекая слушателей, вдохновляя исполнителей, тем самым давая импульс расширению народного 

творчества, послужили источником, первопричиной для создания и формирования жанров топонимического 

фольклора. 

В своих работах А.Ш.Пангереев утверждает тесную взаимосвязь фольклора и топонимики. Общей 

основой, объединяющей их, являются фольклорные сюжеты. Ученый определил предпосылки формирования 

самостоятельных жанров топонимического фольклора, выделил и систематизировал его жанровые 

разновидности, функции и особенности их исполнения, тем самым внеся значительный вклад в теорию жанров 

казахского фольклора. 
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Аннотация. В статье освещаются идейно-функциональные особенности башкирских   свадебных благопожеланий и 

образов,  художественных мотиваций, истоками связанных с магией  доброго слова.  Прослеживается  специфика 

вербализации  философских  понятий,бытовых картин, также  духовно-нравственных традиций. Раскрыта семантика  

древних обрядов, запретов, в течение времен трансформированных  в нормы этикета , правил поведения женщины 
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Благопожелания (у башкир «телҽк», «батаһҥҙ», «алғыш») – основной жанр обрядового фольклора  

переходного значения. Слова пожеланий произносятся  как  в решающие, поворотные периоды жизни, 

выступая как маркеры-гаранты   счастливого будущего,  также   акцентируют  важность  бытовых событий:  их 

произносят  перед  трапезой и  после нее, во время праздничных торжеств и для примирения супругов, 

благословляя на учебу детей и т.д. Во всех  случаях  теляк-благопожелания  усиливают   возблагодарения. 

Всевышнего за его  дары, активируют эффекты позитивного и оптимистического. Доминантные мотивы 

добродетели, основанные на магии положительного Слова, обусловили  особую ценностность, важность их 

роли  в бытовой жизни, духовной  культуре народов и обязательность отправления на обрядовом уровне. 

Эмоционально-экспрессивный строй, стиль и поэтические  формы благопожеланий граничат с заговорами, 

заклинаниями, т.к. идейные истоки связаны  с верой в магию слова и воздействия на волю  объекта. 

Благожелательное  слово  кодирует желаемое, отгоняет зло, преграждает путь беды, т.е. оно сродни с  самым 

архаичным способом гармонизации  событий – жертвоприношением. На  этом фоне свадебные благопожелания 

– самые популярные и обнаруживающие особую устойчивость в памяти народа  культурные тексты. 

Традиционные формулы «будь!», «пусть будет!»,  опорно действующие в текстах, являют  собой 

словесные, стилеобразующие средства, собирающие  основной замысел в  идейно-функциональное целое. Они 

свойственны     и  заклинаниям,  и  свадебным  благопожеланиям: 

Тҽҥфиҡлы бул,                               Благочестивой будь!  

Бҽхетле бул,                                    Счастливой будь, 

Минең кеҥек тираҡ бул!                Как я, опрятной, чистой будь 

Минең кеҥек сираҡ бул!                Как я, крученой будь! 

(Записано в 2002 г. от Кадыргуловой У. в г. Сибае РБ). 

Метафора «сираҡ бул!» («крученой будь») означает крепость, устойчивость, подразумевая не только  

крученую, нервущуюся веревку, но и неподдающуюся никаким испытаниям  силу характера. Тексты 

примечательны  поэтизацией знакомых и близких  новобрачной  бытовых картин жизни. На этой основе  

достигается   несколько  целей: 1) обеспечивается наибольший эффект влияния положительной символики 

Слова; 2) облегчается  психо-эмоциональное  состояние уходящей  из дома отца   невесты. 3) закладываются 

основы благополучной будущности. В силу особой концентрации  в них жизнетворного кода тексты назиданий, 

нравоучений являют  обязательный  комплекс в посвятительных эпизодах (опоясывания, ряжения, проводы 

жениха  к невесте, первая брачная ночь, проводы невесты в дом  мужа). В эпизодах  посвящений пожелания 

соединяются с  значением и содержанием предмета, придавая им  нужный замысел. Известно, что   ранее пояс 

(билбау) связывали с достоинством, честью, силой духа и воли.    Отсюда опоясывание означало, видимо, и со-

хранение женской чести. У русских распоясать человека означало обесчестить его [Лебедева, 1989, с. 231]. В  
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башкирском эпосе «Урал-батыр» один из сыновей героя изъявляет готовность служить  делам отца, говоря, что   

пришел к нему с клятвой во имя  сохранения дружбы и чести, «опоясав себя пятью слоями пояса». 

Произнесение благопожеланий обозначает границу между прошлым и будущим невесты, отсюда в   

текстах  соединяются  мотивы и  клятвоприношений, и  вечного прощания «Мужа честь береги, род не срами! 

Куда уходишь замуж-там и останься!». Опоясывание невесты в  ее доме  перед проводами  с последующим 

развязыванием пояса в «чужом» пространстве  (в доме жениха) проявляет семантические параллели с 

погребальным саваном – опоясыванием (дома) и снятием с покойника  савана-билбау после опущения его в 

могилу. В обоих случаях акцентируется идея нового «оживления» для «жизни» на другой стороне. Ряжения, 

облачения  в новые  одежды – это   обязательные атрибуты переходных обрядов, а благопожелания   

вербализируют эти моменты. 

Основанное на магии доброго, положительного слова благопожелание – один из главных жанров 

тюркского народного творчества, «существует у киргизов, карачаевцев, татар, уйгуров, алтайцев, азербайджан 

и называется «алғыш» [Уахатов, 1981, с. 3], идентифицируется как термин с жанром благопожеланий 

(аналогичны «бата соз» (у казахов), «телҽк» у башкир) Культ  доброго слова  у алтайцев  до сих пор устойчиво  

соблюдается,  потому  на свадьбе «каждый из присутствующих произносил по одному алкышу» [Тадина, 1995, 

с. 129). В цикле брачных празднеств  алгыш  являет основу  вербальной магии  в силу активации доброго, 

продуцирующего начал , потому  действует  как способ достижения цели перед переходом в другой статус. 

Благопожелания (поэтические) – это установленные на магии доброго слова темпоритмически четко 

выстроенные  обрядовые тексты,  в которых поэтико-художественно обобщаются идеалы народа  о  добром  и 

желаемое  кодируется как действительное.  Слова благопожелания произносили во всех обрядах  посвящений, 

имянаречений,  проводов в путь, в армию и т.д., что обусловило  их устойчивость  в фольклорной памяти 

народа. Культ благопожеланий по сей день обнаруживает свои традиции в обязательных напутствиях, 

пожеланиях, произносимых в решающие моменты жизни. 

В обрядах, проводимых только женщинами, маркируется культовая семантика материнства. Так, на 

второй день свадьбы в доме жениха проводят обряды «бит асыу» (открывание лица) или «килен һҿйҿҥ» (доел: 

ласкание невестки), во время которых свекровь угощает невестку медовухой и произносит алгыш. 

Привлекаемые для слов пожеланий  образы (перепелка, масло, текучая река,) связаны с  продуцирующей 

магией и идеей  духовной чистоты, плодородия: 

Тҥлле, тҥлле, тҥлле бул,         Будь плодовитой, детородной, 

Бҥҙҽнҽ кеҥек тҥлле бул,          Как перепелка, плодовитой, 

Тулғатҡаның ул булһын,        Схватки на рождение сына будут пусть, 

Тумырғаның май булһын!      То, что берешь, пусть масло будет! 

Ағын һыуҙан аҡ бул!               Будь чище воды текучей! 

Открывание лица (бит асыу) и развязывание пояса (бил сисеҥ) невесты – обряды, символизирующие 

начало жизни на стороне мужа. В первый или во второй день после приезда в дом мужа проводился обряд 

развязывания пояса невестки. Развязавшая пояс золовка становилась невестке подругой (серҙҽш) (Оренбургская 

обл.); невестка дарила золовке пояс, получив клятву дружбы (Мелеузовский район РБ), хранила  ее дары в 

сундуке как память и оберег (Хайбуллинский, Абзелиловский районыРБ) [Бикбулатов, Фатыхова, 1991, с. 76–

77]. У башкир Челябинской области, в Учалинском, Абзелиловском районах бытует обряд курнис – кҥренес 

(досл «появление на людях»), посвященный возвращению пояса невестки и одариванию ее. Сестра мужа, 

снявшая пояс, становится «ҡаныш» – советчицей, подругой невестки.Снятие с себя и передача  компонента 

одежды  проводит   идеи магии общения-приобщения. Слово, произносимое в этих эпизодах, несет функции  

санкций принятия  нового члена рода , который  должен чтить законы рода («Дорожи честью рода.  Прошлую 

жизнь забудь!»).  

Открывание лица невесты – функционально, идейно-тематически сходное обрядовое действо для всех 

свадеб тюркоязычных народов. Узбекский обряд «юз очди» до сих пор активно бытует на современных 

свадьбах [Тульцева, 1984, с. 21 ]. Снятием покрывала и пояса обозначается граница приобщения женщины к 

чужому роду для его продолжения. В генетических истоках покрывало соотносится с маской как с 

«изображением мертвого», «предка», «смерти» [Еремина, 1987, с. 24-25].  Отсюда закрывание лица в своем 

доме и обрядовое открывание в чужом пространстве акцентирует идею «оживления» невесты для другого рода. 

В пожеланиях, произносимых в момент развязывания пояса, отличительны аллегорические формулы 

чадородности: «Алғы итҽгеңде бала баҫһын, Артҡы итҽгеңде мал баҫһын!» («Чтобы передний подол был полон 

детьми, а задний подол полон скота»). Метафоры «переднего и заднего подолов» вбирают  понятия 

пространства  и окружения невестки, которые должны быть заполнены и детьми, и скотом, и добром. Идея 

плодородия традиционно акцентируется во взаимосвязи: человек – домашнее животное. В своей 

фразеологической точности этот мотив наличествует и в алтайском фольклоре: 

Алдын эдегине бала бассын, 

Кийиин эдегине мал бассын! 

Пусть на передний подол 

Дети наступают!   

Обряд снятия покрывала «бҿркҽнсек» с лица новобрачной совершал родной браг невесты (дядя жениха 

или свекор), называя невестке подарок из живности. У азербайджанцев проводят «сбрасывание вуали» по 

прибытии невестки в дом мужа. Обряд снятия вуали «с тонкой скалкой в руке и развешивание ее на ветке 
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плодоносного дерева» [Абдуллаев, 1990 с. 149] обнаруживает интересную аналогию с башкирским обрядом 

снятия кнутом покрывала и возложения его на корову или овечку. В обоих случаях прослеживается идея дев-

ственности, приносимой в жертву во имя плодородия рода, будущего материнского счастья Продуцирующая 

магия  маркируется   в функциональном  использовании дерева (у азербайджан), коровы, овечки (у башкир).  У 

балкаро-карачаевцев совершивший снятие покрывала становится родственником новобрачных – аталыком 

[Малкондуев, 1985, с. 111]. «Ата» – отец. Это значит, что открывший, т.е. «принявший» в этот род нового 

члена, становится кровно близким невесте, как и у башкир, человеком. Он действует как покровитель, 

доносящий  духовный отец  чужеродки. Словоформы «ата-анда-анта»( «отец» – «там» – «на той  стороне») 

транслируют  образы потустороннего  мира.Отсюда слово с лексемой «ата» (атай – отец)  в контексте «предок» 

вбирает понятие  благословения предков. Иногда этот обряд открытия лица  совершала свекровь и называла 

подарок  невестке. 

Структурное построение  пожеланий традиционно имеет  цикличную форму: имеется зачин, 

обозначающий цель обряда: «Битең асам, бисмилла!» («Открываю лицо с благословением»); основная часть, в 

которой повествуются необходимые нормы и правила поведения невестки; концовка, содержащая  

благословления и утверждения перехода в новый статус. 

Бойороҡ мҽн килең был йортка,     С благословением иди в этот дом, 

Ҿйҙҽге уйыңдан ҡайт, килен.          Забудь о доме родном, сноха. 

Доминанта вербальной магии  традиционно обеспечивается повелительной формулой «булһын» (пусть 

будет). 

Яркой образностью отличаются ориентиры женской красоты и жизнестойкости. Для передачи  облика 

невестки  поэтизируются положительные качества птиц, животных,растений. Традиционный  этот прием 

художественного изображения человека  отличает каноничность фраз; 

Ҡарлуғастан матур бул, 

Ыласын ҡоштан ҿлгҿр бул, 

Алабайҙан ялбыр бул! 

Красивее ласточки будь, 

Быстрее сокола ты будь, 

Ловчее собаки ты будь! 

Мотивы волевого воздействия, повелительности,   повторы опорно-смысловых слов дают  сходства 

алгыш  с заклинаниями. Заклинательного стиля благопожелания представляют собой за-мечательные образцы 

фольклорной дидактики. Назидательное слово в них эффективно, действенно тем, что изображает реальные, 

знакомые невестке картины быта, указывает на правила поведения в хозяйстве.  В стиле перечисления бытовых 

жизненных явлений, норм  запретов, предписаний  и событий с положительной символикой воссоздается 

идеальный облик новой хозяйки  и ее место в гармоничной  картине мира. В текстах даются  лаконичные 

кодексы чести  и морали  башкирки-хозяйки: 

Ҡаҙаныңды таштырма, 

Кеше һҥҙен баҫтырма, 

Салғы-итҽгең йыя алмай, 

В котле суп не убежит пусть, 

Слово люда не прерывай .  

Подолами небрежно  тряся , 

Еңеңҽ ут ҡаптырма. 

Ҡураң тулы мал булһын, 

Умартаң тулы бал булһын, 

Тҿбҿрлҽтеп һыйыр һауһаң- 

Кҥнҽгең һҿткҽ тулһын. 

Ҿйҿр-ҿйҿр малдарың, 

Ялан-типһҽн тултырһын. 

Ырыу-ырыу балаларың 

Ауыл-ауыл ултырһын! 

Рукава огнем  не  подпали.  

Двор живностью полным будет , 

Ульи медом полны пусть будут  

Коль доить корову станешь-  

Ведерко полным будет пусть, 

Стада большие будут пусть  

И поля заполнят пусть. 

Детей будет так много,  

Что деревнями, родами живут пусть 

Многогранность жизни воссоздается последовательным описа-нием, перечислением эпизодов с  

положительной смысловой символикой. Пожелания закрепляются преподнесением даров   невесте – это 

шаршау (занавесь),  также серебряные  монеты, каури (кортбаш), считающиеся могучими оберегам 
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(Султангареева, 2015. с. 177). Нравоучения получают эффективное звучание в силу того, что фольклоризуются   

знакомые  и видимые  всем хозяйственно-бытовые реалии. 

Особенность поэтики благопожеланий заключается в понятийности образов, высказываний. 

Преподнесение опыта, муд-рости предков в поэтическом стиле имеет сильный посыл эмоци-онально-

психологического воздействия в силу того, что за бытовой зарисовкой лежит  глубоко философский подтекст. 

Древние знания, народные верования и опыт жизни облекаются в понятийные образы («в котле суп пусть не 

убежит» имеет  подтекст «будь осмотрительной и опрятной» и т.д.). Даже  в стиле прямолинейных указаний  

содержится  иносказательная понятийность («коль доить корову станешь – ведерко полным будет пусть!», т.е. 

«пусть корова  всегда будет молочной»). Все формы пожеланий имеют положительный посыл на изобилие, 

плодородие. 

В свадебных благопожеланиях поэтизирован своеобразный свод традиций, этикета и древнего быта 

башкир. По этой причине в  жанре устойчиво сохранились этнографические свидетельства о жизни народа, в 

первую очередь, женщины. В текстах воссоздается и поэтизируется облик невесты, умеющей вести хозяйство, 

почитающей старших; опевается благочестивая женщина, которая в отсутствие мужа обязательно на ночь 

позовет в гости подружку: «Ирең ҿйҙҽ юғында ҡыҙҙар алып ятыр бул!», а также знающая свой статус и место 

хозяйки, которая при присутствии старших не позволит себе выйти в почетную половину дома: «Инҽйем ҿйҙҽ 

юҡ икҽн тип, Тҥргҽ сыҡма, киленсҽк» и т.д. Фольклорный образ всегда соответствует своему времени, 

пространству. Потому текст  благопожеланий представляет объективный свод сведений об образе жизни, 

облике женщины старинного общества башкир. Образы обобщенного Зла даются как предостережения невесты 

от бед, напастей, призывая  быть волевой и  стойкой в жизни: «Ҡабағандан ҡаптырма, тибҽгҽндҿн типтермҽ» 

(«Кусачему не дай себя кусать, лягающему не дай себя лягать!»). Исследователь не совсем верно, на наш 

взгляд, замечает в этих формулах отголоски магических ритуалов умилостивления «хозяев» чужого рода 

[Кирҽй Мҽргҽн, 1978, с. 55]. «Кусающий» и «лягающий» – обобщенные образы вредоносных или 

противостоящих сил, от которых должна оберегаться невеста. Отсюда текст – как заговор-оберег, действует как 

отвращение злых сил, нежели умилостивление. 

Благопожелания остаются традиционными жанрами и в современных свадьбах. Изменены лишь стиль, 

образы и мотивы пожеланий, свойственные  сознанию современного человека. Зачастую действуют прямые,  

неиносказательные обращения,  переложения традиционных знаний в стихотворные формы: «Аҡ юл һеҙгҽ 

булһын!» (Белых дорог вам!), «Оҙон ғҥмер бирһен!» (Долгой жизни вам), «Хҽйерле кҿндҿр һеҙгҽ» (Хороших 

дней вам!). В таковых пожеланиях нет фольклорной понятийности, иносказательности, а зачастую 

наличествует литературность. Отсюда справедливо мнение о том, что «каково историческое пространство, 

таков и фольклор» [Каргин, 1997, с. 25]. 

Формула «пусть будет» как редиф во всех благопожеланиях играет роль «доминанты вербальной магии» 

[Малкондуев, 1985, с. 111]. Эти слова – показатели традиционного поэтического приема в тюркском народном 

стихе [Словарь, 1974, с. 319]. Повторы обеспечивают крепость слова,  усиливают  веру в исполнение целей; они 

– так же как «прием организации фольклорного текста, как принцип мифопоэтического мышления» [Невская, 

1993, с. 53]. Слова с «будь», «пусть будет», повторы смысловых фраз организуют поэтическую стилистику, 

композицию народного стиха. Формульность характеризует вообще природу поэзии обрядового фольклора, она 

позволяет емкость эмоций, мыслей и информаций при кратких лаконичных изложениях идей. В таковой 

специфике народного творчества обнаруживаются особенности «мышления устного поэта» [Абылкасимов, 

1980, с.63]. 

Фольклорная образность зачастую заключается в иносказательной, ассоциативной передаче мысли через 

явления жизни. В текстах нет формул «невестка, ты должна быть ловкой», «невестка, ты не должна быть 

ленивой». В пожеланиях «чтобы котел не убежал», «чтобы рукава огонь не запалил» обобщены идеи о ловкой, 

сноровистой невестке. Действует тонкое краснословие,  которое имеет присущую народной поэзии функцию 

фольклорной эстетизации быта. Поэтизируется не столько речь, язык, а сколько мысль, идея. Поэтизируются 

уроки жизни и манеры правильного обращения со старшими, с мужем. 

Ҡҽйнҽң менҽн татыу бул,               Со свекровью в дружбе будь, 

Кейҽҥең менҽн ҡуштан бул,           С мужем ласковой будь, 

Дошманыңдан һаҡ бул!                   Врага остерегайся! 

[БХИ, 1995, с. 472]. 

Выразительны метафоричные формулы терпимости, сдержанности женского нрава. Характер, мир 

страданий и чувств невесты локализуются за ее одеждой как за своеобразной ширмой. Даются жесткие правила  

терпимости и  самообладания невесты , которой  запрещается выносить «сор из избы»  

Башың ярылһа –  яулыҡ эсендҽ,  Если голова разбилась – это под платком, 

Ҡабырғаң һынһа – елҽн эсендҽ,  Если ребро сломалось – это под зиляном,  

Ҡулың һынһа – ең эсендҽ. Если рука сломалась – это в рукавах. 

[Там же, с. 472]. 

В других текстах воссоздается образ смелой, сильной, достойной женщины: 

Сҽсҽңдҽрҙҽн алдырма,                       От сэсэнов ты не отставай, 

Ҥҙ эшеңде ҡалдырма!                        Свое дело не оставляй!  

[Там же, с. 472]. 
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Материнская родная сторона обобщается  в понятии «у матери», а чужая, мужняя сторона называется «у 

свекрови». Переход этот фиксируется назиданиями: 

Килен, килен, киленсҽк,           Сноха, сноха, сношенька,  

Ҽсҽндҽ һин ҡолонсаҡ                У матери – жеребеночек,  

Ҡҽйнҽңдҽ һин уйынсаҡ!           У свекрови – игрушкой будешь!  

[БХИ, 1995, с. 477]. 

«Игрушка» – иносказательный образ «трудяги», покладистой, всем услужливой невестки, а также 

имеются  другие ориентиры. Сравнение невесты с крылатым конем – тулпаром – предзнаменует раскрытие 

потенциалов, новых возможностей молодой в доме свек¬рови. Культивируется не покорность, а достоинство. 

Представления о долгой и счастливой жизни передаются лаконичным упоминанием о деревне и жизни в ней 

будущих детей невестки. 

Толпар аттай юшаған                  Как у крылатого тулпара,  

Ҡанаттарың йҽйелһен.                Пусть раскроются крылья твои. 

Ауылыңдың эсендҽ                     В деревне этой вместе  

Ырыуың бергҽ булһын!              Пусть род твой живет.  

[БХИ, 1995, с. 480]. 

В причитаниях, песнях, а также в благопожеланиях невесте устойчиво удерживается акцент  о статусе 

достойной женщины,ставящей ценность рода мужа превыше всего. Невеста становится «Кеше кешеһе» (досл.: 

человек, принадлежащий человеку) и тем ответственнее ее поведение в чужом роду.  

Примечательна в благопожеланиях фраза «ырыу йҿҙҿгҿ бул» (будь кольцом рода). В традиционной 

формуле поэтизирован миф и кольце Сулеймана с.г.с., благодаря которому пророк мог стать и  неуловимым,  и 

всесильным и  добивающимся  добродетели. Таким образом, для понимания и оценки образности, 

художественности фольклорного текста необходима реконструкция семантики древних верований, а также 

знаний о быте, правилах жизневедения. Благопожелания   являют собой архетипический фонд   идеалов 

женщины, невестки, обязанной чтить родовые традиции, этикет и честь. Фольклорное творчество  

представляется не только как хранитель специфики этнической мысли,образного  языка,  но и социальных 

норм, материальной культуры, исторических реалий. 
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«Миф» деген грек сҿзінің ҿзі – болжау, аңыз деген мағынаны білдіреді. Мифтерде кҿбінесе қҧдайлар, 

ҽруақтар, қҧдайға айналған немесе қҧдаймен байланысы бар батырлар туралы, ҽлемді, оның табиғи жҽне 

мҽдени элементтерін қҧрастыруға қатысқан алғашқы адамдар туралы оқиғалар сипатталады. Мифологияны 

қҧдайлар, батырлар жайлы оқиғалардың жиынтығы, ҽлем туралы фантастикалық қиялдардың жҥйесі деуге де 

болады. Алғашқы қауымдық қҧрылыс кезеңінде миф ҽлемді танып-тҥсінудің басты қҧралы болған, демек ол 

ҿзінің пайда болуы тҧсындағы ҽлемді қабылдау, ҿмірді тҥсіну тенденцияларын да кҿрсетеді. Адамның мифтік 

санасында табиғатты, оның қҧбылыстарын адамға айналдыру  байқалады. Олар табиғат объектілеріне жан 
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бітіріп, саналы етіп, адам бойындағы сезімдерді  т.б. қасиеттерді оларға дарытады, ал ата-баба рухын, 

керісінше, кҿбінесе аң-қҧстар бейнесіндегі символдарға айналдырып отырған. Жанды, нақты кейіпкерлер 

бойына космостық деңгейдегі тылсым кҥштердің берілуі мифологиялық фантастиканы туындатады. Кез-келген 

мифтік сюжетте фантастикалық элементтің болуы  тегін емес, ҿйткені қазіргі дҽуірде қарқынды дамып келе 

жатқан фантастиканың архетипі мифтерде екендігіне дҽлелдемелер ҿте кҿп. Мифтерде ҽлемді, табиғатты, жеті 

қат жер астын, алты қат аспанды білуге деген қҧлшыныс арада мыңдаған жылдар бойғы тарихи кезеңдерді 

артқа тастап, біздің дҽуірдегі ғарышты, аспан ҽлемін, жҧлдыздарды ғылыми тҧрғыда игеруге ҧмтылдыртып 

отыр. Кешегі мифтік санадағы қол жетпес қияли элементтер бҥгінде нақты ғылыми жетістікке айналып, 

кҥнделікті тҧрмысқа белсенді еніп те жатыр. 

А.Байтҧрсыновтың «Адам анайы шағында(ежелгі дҽуірде)... ақыл жағы кҥшеймей, қиял жағы кҥшейіп, 

анайы заманның адамының ақылы нашар, қиялы кҥшті болған. Адамның анайы шағындағы шығармалары 

орасан қияли, орасан керемет кҿп, расы аз тҥрде болған» – [1, 148] деген пікірі қиялдау арқылы жаңалықтарға 

ҧмтылу б.з.д. ғасырларда-ақ пайда болып, сол кездегі мифтер мен аңыздардағы қиял қазіргі заманның 

шындығына айналып отырғандығын аңғартса керек. Мҽселен, антикалық дҽуірлерден бастап адамдардың 

кҥнделікті тіршілік ҥшін аспан ҽлемін зерттей бастауы астрономия ғылымының қалыптасып, дамуына тҥрткі 

болды. Адамдар ежелгі кезеңдерде-ақ мифтік сюжеттер мен аңыз-ҽпсаналарында, ертегілерде, одан кейін 

фантастикалық шығармаларында аспан ҽлемін игеру, ондағы планеталарға сапар шегу армандарын бейнелеп 

отырған. Қазақ ертегілеріндегі кейіпкерлер алып самҧрық қҧсқа, қанатты арғымақ аттарға мініп ҧшса, орыс 

ертегілеріндегі мыстан кемпірдің сыпырғышпен ҧшуы аспан ҽлемін бағындырудағы ҽр халықтың ҿзіне тҽн 

дҥниетанымын айқындайды. Кҿшпелі ғҧмыр кешіп, табиғатпен ҥйлесімділікте ҿмір сҥрген қазақтардың ҧшу 

қҧралы ретінде ғажайып қҧсты немесе қанатты атты таңдауы адам мен табиғатты ажыратпайтын, оларды 

біртҧтас ҧғым деп қарастыратын танымын білдіреді, ал отырықшы ғҧмыр кешкен орыс елі ҥшін кҥнделікті 

тҧрмыс қҧралы – сыпырғыш етене жақын зат. Жалпы мифтердің ҿзі белгілі бір ҧлтты жан-жағынан танып 

білуге мҥмкіндік беретін қҧрал болып та табылады. 

Айзек Азимов: «Кез-келген мифтегі Қҧдай араласатын жерлерді ғылыми болжаммен алмастырып, 

фантастикалық ҽңгімеге айналдыруға болады» [2, 12] – деп жазады.  Кезінде миф, аңыз, ертегіде суреттелген 

идеялар, ғаламат қияли образдар, фантастикалық кҿріністер бҥгінде ғылым мен техниканың нақты жетістіктері 

арқылы шындыққа айналып жатыр. Олай болса, біздің заманымыздағы кез-келген ғылыми-техникалық жетістік 

ежелгі адамдардың табиғатқа еліктеп, соған ҧқсас нҽрселер ойлап табуға тырысқан қиялының жемісінен 

туындағанын мойындамасқа болмайды. Яғни, адамзат ең алдымен ҿзіне аса қажет, қол жетпес нҽрсені 

қиялдайды, сҿйтіп адам санасына осы нҽрсені жҥзеге асыру туралы алғашқы ой ҧрығы себіледі. Ал ҧрыққа 

қолайлы жағдайлар туындаған кезде (жҥзеге асыруға қажет ғылыми-техникалық білім-ғылым толысқан шақта) 

ол ҿсіп, ҿніп ҿз жемісін береді, яғни адамзат арманын  қанағаттандыратын жетістік дҥниеге келеді. Тау 

кҿтеретін Толағай немесе «Ер Тҿстік» ертегісіндегі тауды тауға қақпақылдап ойнайтын Таусоғар  қазіргі 

кҿтергіш крандарды бейнелесе, Желаяқ адам уақытын ҥнемдеп, барар жеріне жеткізе қояр кҿлік қҧрылымдары 

мен зымырандарды дҥниеге ҽкелді,  Саққҧлақтың бойындағы дарынға еліктеген адамзат тез хабар алғызатын 

телефон, радионы ойлап тапса, Кҿрегеніміз қазіргі теледидар, ғаламтор екендігіне дау жоқ. Сонымен қатар, 

шығыс ертегілерінде кҿп кездесетін адамның барлық тілегін орындайтын сиқырлы таяқшамыздың бҥгінгі 

ҿмірдегі моделі ретінде теледидарды, машиналарды басқаратын дистанциялық пультті атауға  болады. Адам 

басқарғыш пульттің белгілі бір тҥймешесін басса болғаны, қалаған функция ҿздігінен орындалады, мҧның ҿзі – 

бҥгінгі техникалық ойдың жетістігі. Қазіргі кездегі белгілі бір техникалық жетістікті айтып мақтанар болсақ, 

олардың қай-қайсысының да фольклорлық туындылардан бастау алып,  ҽдебиеттің даму жолында  алдын-ала 

болжанып, ҽдеби моделі жасалғандығын ескеруіміз керек. Ҿйткені ҽдебиет ҿз тарихында қоғамдық 

ҿзгерістердің бірде-біреуінен тысқары қалып кҿрген емес. Прогрессивті даму туралы ойлағанда, алдымен, 

фантастикаға жҥгінуіміздің себебін оның осындай прогностикалық қырынан  кҿреміз. Ақжан Жақсыбекҧлы Ҽл-

Машани: «Тегінде ғылым мен фантазияның қоян-қолтық жҥретін кездері кҿп. Кесек ғылыми жаңалықтарды 

терең қиял тудырады. Ғылым шарықтағанда, қиял да шарықтаған жҽне керісінше, қиял шарықтағанда, ғылым 

да шарықтаған. Бҧл екеуі де сабағы бір, тҥбірі бір, бір ағаштың екі бҧтағы сияқты десек асырып айтқандық 

болмайды» [3, 6] деген болатын. Ендеше, кҿне мифтердегі фантастикалық идеялардың бҥгінгі ҿмірде жҥзеге 

асып, қолданысқа енуі де осыны айғақтай тҥседі. 

Мифологияның басты шарты адамның ҿзін табиғи ортадан бҿліп қарастырмайтындығында екендігін 

жоғарыда атап ҿттік. Мифтік санада     табиғатты, оның қҧбылыстарын антропоморфтау байқалады. 

Д.Нагишкин:  «Ешбір халық дҥниедегі кҿзге кҿрінетін, кҿзден таса қҧбылыстарды тҥгелімен адам кейпіне 

келтіру арқылы тҥсіндіру дҽуіріне соқпай ҿткен емес» [4, 243] деп жазады. 

Жалпы дҥниенің, оның ішінде, аспан мен жердің жаратылысы туралы айтылатын мифтер – 

космогониялық миф деп аталады. Аспан денелерін адам бейнесінде бейнелейтін мифтер желісіне ай бетінде 

отырған қыз туралы космогониялық мифті алуға болады. Қоршаған дҥниенің қалай жаратылғанын, ондағы 

ерекшеліктердің мҽнін ҿз тҥсінік-пайымдарына орай ҧғындырғысы келген ежелгі дҽуір адамдары жігіт 

бейнесіндегі Айға жердегі жетім қыздың ғашық болғанын баяндайды. Ҿгей шешесі қызды тҥнде су ҽкелуге 

жҧмсайды. Қыз суға барып, ғажайып бір сҧлу жігітті кҿреді, сҿйтсе, ол су бетіне шағылысқан Айдың бейнесі 

екен. Қыз айға жалынып, ҿзін алып кетуін ҿтінеді. Сҿйтіп, Айға барып қосылған, қолына шелек ҧстап тҧрған 

қыздың бейнесін айдың бетінен кҿруге болады. Мҧндағы фантастикалық элемент айдың жігіт бейнесіне 

енуімен бірге, қыздың айға баруы, адамның алғашқы планетааралық саяхаты, яғни айға сапар шегуіне 
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негізделген. Осындай космогониялық мифтер дҥниеге келген заманда адамзат  танымында қыздың ай бетінде 

«аман-есен» отыруы сол уақыт ҥшін айға барудың мҥмкін екендігін «дҽлелдеуші» фактор ретінде қабылданған. 

Алайда, қазақ мифтерінде жердің, басқа да аспан денелерінің пайда болуы туралы мифтердің аз екені 

байқалады. Белгілі фольклортанушы А.Х.Мархабаев оның негізгі себебін ислам дінімен ҧштастырады: «Қазақ 

мифтерінің арасында аспан мен жердің, кҥн мен айдың, жҧлдыздар мен планеталардың қалай пайда 

болғандығы, олардың қалай  жаратылғаны туралы мифтер аз сақталған. Оның себебін ислам дінінің ықпалынан 

деп айтуымызға болады. Барлығын да жаратқан бір Алла деп есептегендіктен, оған басқа бір кҥшті 

қосарлаудың қисыны шамалы болған. Тағы бір себебі – қазақ мифтері кҥні бҥгінге дейін мардымды тҥрде 

жиналмай, ҧмыт қалғандығынан» [5, 6]. 

Қазақ мифтерінің  бір ең байырғы тҥрлерінің бірі – жануарлардың   қалай пайда болуы туралы 

айтылатын этиологиялық мифтер. Мҧндай мифтерде кҿбіне жан-жануарлар, қҧстар белгілі бір елдің, тайпаның, 

рудың ата-бабалары болған деген тотемдік тҥсініктермен байланыстырылады. Кҿк бҿріні тҽңіріміз деп 

қабылдаған тҥркі елі ҿздерін қасқырдан тарағанбыз деп есептеген. Мҧндай тҥсініктің іздері қазақтың «Ақ 

қасқыр» деген  ертегісінен  де аңғарылады. Бҧл ертегіде адам мен қасқырдың ҥйленуі, қасқырдың адамға 

айналуы, жалпы қасқырлар елін адамдардың қоғам  дҽрежесінде тҥсінуі сияқты мифтік ҧғымдар баяндалады. 

Жалпы тотемдік мҽні бар мифтерде де фантастикалық элементердің кҿп кездесетіні аңғарылады. Бірақ белгілі 

бір аңның адамға айналуы немесе адамның аңға айналуы қазіргі заманғы генетикалық зерттеулер нҽтижесінде, 

шындығында да, орындалуы ықтимал мҥмкіндік. Жоғарыда келтіріп ҿткендей, Г.Уэллстің «Доктор Моро 

аралы» фантастикалық шығармасында аңдардан скальпельдің кҿмегімен адам жасап шығаратын ғалым туралы 

сҿз етіледі. Ҽдеби фантастика мен ежелгі дҽуір мифтеріндегі аң-қҧстардың адамға айналуы немесе керісінше 

адамның аң-қҧсқа айналуы мотивтерінде ортақтық бар. Фантаст-жазушылар идеясының негізі мифтен алынған, 

бҧдан біз фантастика мен мифтің туыстығын, арасындағы ҥзілмес сабақтастықты кҿреміз. 

Қазақ ертегілерінің ішінде шиеленіскен кҥрделі сюжеттері арқылы оқырмандарын қызықтыратын ертегі 

– «Ер Тҿстік». Ертегідегі жерасты патшалығы туралы ой-таным ежелгі грек мифпен сарындас келеді. Ер Тҿстік 

сюжетінде де ҿмір біреу емес, ҽлденешеу деген ой жатыр. Халық тҥсінігі бойынша адам жерастына тҥссе де 

ҿмір сҥре бермек. Осы ретте Ер Тҿстік пен Шалқҧйрықтың жер астындағы Бапыхан, Темір хан, Кеще 

хандармен кҥресінің ҿзі адамзат қиялының кҿрегендігін, ҧшқырлығын кҿрсетеді. Кейінгі кезде жазылып жҥрген  

жерасты тақырыбындағы  фантастикалық туындылардың негізі  осындай мифтер мен ертегілерде жатса керек. 

Мҽселен, А.Машанидің «Жер астына саяхат» фантастикалық шығармасын атауға болады. 

Адамзат баласын заманауи жетістіктерге жетелеп келе жатқан шығармашылық қиялдың ауыз 

ҽдебиетіндегі аңыз, мифтерден туғандығына кҿз жеткізе тҥсеміз. Мифтік сюжеттердегі мҧндай заңдылық 

туралы С.Қасқабасов былай дейді: «Шағын эпикалық шығармалар ҽдебиет тарихының ҽр кезеңінде ҽр сипатта 

болған. Мҽселен, ежелгі кҿне дҥниедегі бҧл тектес кҿркем туынды – миф, одан кейінгі ҽр тҧстардағы аңыз, 

ертегі ... т.б. Миф – табиғат қҧпияларын, адам не қоғам ҿмірінің сан алуан сырын қиял-ғажайып оқиғаға 

айналдыра бейнелейтін фантастикалық бояу. Миф – адам баласының сҽбилігі туралы шежіре, ендеше, оның 

біздер ҥшін танымдық мҽні зор де ҥлкен» [6, 127]. 

 Демек, шығармашылық қиял, мифтің тҥп-тҿркіні біздің тарихымызда ҿте кҿне дҽуірлерде пайда бола 

бастаған. Қазақтың мифтік аңыздарының ішінде басқаларынан шоқтығы биік тҧратын Қорқыт пен Асан қайғы 

туралы мифтер екендігі белгілі. Қорқыт ата туралы іргелі зерттеулер жҥргізген ғалымдың бірі – Ҽлкей 

Марғҧлан болатын. Қорқыт бабамыздың ҿз заманында болашақты болжайтын сҽуегей кісі болғандығы жҿнінде 

Ҽлкей Марғҧлан: «Қорқыттың ҿмір бойы арманы – мҽңгілік ҿмір іздеу, сол ҥшін кҥресіп, ҿлімге қарсы тҧру... 

Қорқыттың бҧл фҽлсафасы дҥние тарихында ҿте сирек кездесетін, адам баласы туғызған ойдың ең жарқын 

бейнесінің бірі болып суреттеледі - дей келіп, аты аңызға айналған Қорқыт баба тҧлғасына ҽлем ҽдебиетінен 

ҧқсас аналогтар қарастырады. Мҧны тек Прометей мен Харта туралы айтылатын дҥниежҥзілік ҽдебиет 

мҧрасына теңеуге болатындығын баяндайды. Қазақ аңыздары бойынша Қорқыт бар ҿмірін тағдырмен алысу 

ҥстінде ҿткізеді, ҿлмейтін ҿмірді кҿксеп, тағдырға, ҿлімге қарсы тҧрады. Жас Қорқыттың іздегені – адам 

баласының ҿлмей, уайымсыз еркін ҿмір сҥруі. Қорқыт философиясы бойынша ҿлім оның кҿзіне зҧлымдықтың 

басы болып кҿрінеді. Ҿліммен кҥресу, адам баласына ҿлмейтін ҿмір іздеу жолында Қорқыт – халықтың 

қорғаушысы, оған дем беруді ҿзіне мҧра еткен кемеңгер бейнесінде суреттеледі». [7, 8] Ғалым пікіріндегі 

Қорқыттың ҿлімді зҧлымдықтың басы деп тҥйсінуі, ал тірішіліктегі ҿмірді керісінше – теңдесі жоқ керемет, 

ғажап дҥние деп ҧғынғандығын аңғарамыз. Ҿлімнен қашқан Қорқыт қайғысының астарында ҿмірдің қадірін 

білу, оны мақсатты, мҽнді, мазмҧнды етіп ҿткізу идеясы кҿрініс береді.  

Ҽ.Марғҧлан халық ауыз ҽдебиетінен бізге жеткен «Қорқыт жҽне ажал» деген дастаннан мынадай 

ҥзінділер келтіреді:   

 Қорқыт қашты ажалдан,  

 Аңыратты қобызын.  

 Қобызында кҿп арман, 

 Тоқсан толғақ ҽдемі ҥн.  

 Желмаясын желдіріп,  

 Ілгері басып келеді.  

 Кҥй сарыны - сел тасқын,  

 Кҥңірентіп келеді.  

 Тасы қҧлап жартастың  
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 Жаңғыртты даланы 

 Қҧйын боп та ҧйытқыды.  

 Ну орманды шулатып,  

 Дауыл болып жҥйткиді.  

 Кҿл- ҿзенді тулатып, 

 Қас қаққанша кенеттен 

 Баурап бҽрін биледі.  

 Боздағандай «беу-беулеп»,   

 Жас тҿгеді кҥй легі, – [7, 8] деп басталатын аңыз сҿзінде Қорқыттың зарлы да сазды, ҽдемі ҥні бар 

қобызы оны арманына жеткізетін арқа сҥйер рухани кҥш ретінде сипатталады. Ол туралы А.Х.Мархабаев: 

«Қорқыттың қобызы белгілі бір деңгейде уақыт машинасы да болған тҽрізді» [5, 8] – деген пікір білдіреді.  

Мҽңгілік, ҿлмейтін ғҧмыр туралы кҥрделі ізденістер, іргелі зерттеулер жҥргізіп жатқан бҥгінгі таңдағы 

геронтология ғылымының басты проблемасын сонау алыс ғасырларда-ақ  Қорқыт туралы аңызда кҿтерген. 

Аңыздағы Қорқыт ата образы – шын мҽнінде ҽлеуметтік фантастиканың тҧңғышы. Академик Қ.Жҧмалиев: 

«Қорқыт аңызының мҽні терең. Ҿлімнің сҿзсіз нҽрсе екенін, адам ҥйде болсын, тҥзде болсын, қай кҥні болсын 

ҿлуі хақ нҽрсе екендігін біле тҧра, бірақ соған қарсы шара іздейді. Адам баласы ҿзінің даму жолында ҿлімге де 

қарсы шаралар қарастырып, одан қҧтылу ҽрекетін жасаса, ҿлімді қашырса, адамға ажал кҽрі жоламайтын болса 

деген аңсаудан келіп «Қорқыт» деген аңыз туды. Су бетіне кілем жайып, Қорқыттың бірнеше уақыттар ажалды 

жолатпауы жай айтыла салған нҽрсе емес, кҥндердің кҥнінде ҿлімді кідіртетін шараның болатынына сенушілік, 

соны аңсаушылық», -  [8, 164] деп ой қорытады.  

Халықтың осы арманын жҥзеге асыру жолында қазірде медицина ғылымы жан-жақты, жемісті зерттеу 

жҧмыстарын жҥргізуде. Медициналық геронтология ғылымы қазір қарқынды дамып келеді. Геронтология – 

адам жасын ҧзарту мҽселесімен айналысатын ғылым. Бҥгінгі ғалымдар адамның ҿмір жасын ҧзарту ҥшін қҧрғақ 

теориядан тура тҽжірибе жасауға кҿшіп отыр. Олай болса, нақты ғылымға сҥйене отырып, ғалымдар адамның 

ҿмір жасын ҧлғайтатын бір жаңалық табуы да ықтимал.  

«Қорқыттан жеті ғасыр кейін ҿмір сҥрген атақты Асан Сҽбитҧлы – ХҤ ғасырда қазақ ҧлысын біріктіру 

мҽселесін қолына алған даланың ойшыл данасы» – (Ш.Уҽлиханов). «Ҽбілқайырмен бірге Сыр бойында, Арқада 

отыра алмай, Асан ата Орда(бҧл жерде еліне жайлы мекен) болар жер іздейді. Осы араның жерін, елін, кҿруге 

Асан да Қорқыт сияқты Желмаяға отырып, елге қоныс болатын ҿзі байтақ, орманды, кҿк шалғынды, қой ҥстіне 

бозторғай жҧмыртқалайтын ҧйық жер іздейді!» - деп жазған-ды Ҽ.Марғҧлан [7, 7]. 

Байқап қарасақ, аңыз, мифтер арқылы фантастика жанрының шымылдығын ашқан Қорқыт ата мен Асан 

Қайғының жырлаған тақырыптары да ҿзектес екендігін кҿреміз. Сол кезеңдегі арман, қиялдың басты 

проблемасы – кҿшпелі тҧрмыс кешкен халыққа ең керекті, мҧқтаж нҽрсе – ойларынан дҽл шығатын қоныс 

қарастыру. Ол қоныс фантастика тілімен айтсақ, «ҿз планетасын» немесе ҿз континентін іздеу. Жалпы, Асан 

Қайғының Жерҧйығын утопия деп атауға толық негіз бар. Ол іздеген «Жерҧйық» – шҧрайлы қоныс қана емес, 

қоғамның ҥлгісі. Жыраудың «Жерҧйықты» іздеуі атақты Томас Мор «Утопиясы» (1516) мен Томаззо 

Кампанелланың «Кҥн қаласы» (1602) шығармасындағы қиял-армандармен ҧштасып жатады.  Утопия дегеннің 

ҿзі ешқандай кемшілігі жоқ, ең жақсы қоғам қҧру идеясы болып табылады. 

Қорыта келе, бҥгінгі фантастика – кешегі фольклордың жалғасы деуге болады. «Бҥгініміз бен ертеңіміз 

туралы сҿз қозғасақ, кешегімізді ҧмытпайық» деп, ғҧламалар баяғыда-ақ айтып кеткен. Адамзаттың тҥсініксіз, 

жҧмбақ ҽлемді ҿзіне жақындату, оны тануға ҧмтылған мифтерінде фантастикалық элементтердің мол кездесуі – 

фантастиканың архетипі мифтер болғандығын дҽйектейді. Мифтік санадағы фантастикалық модельдердің 

қазіргі заманда жҥзеге асуы, яғни ҿркениетті дамуытуға ҥлес қосуының ҿзі бҥгінгі ҿркениеттің ҿзі кешегі 

арман-қиялдан туғандығын кҿрсетеді. Осы орайда, миф пен фантастиканың ҿзара тамырластығы мен 

айырмашылықтарын саралап ҿткен абзал. Фантастика мен мифтердің ҧқсастығы: 

 Миф те, фантастика да ҧшқыр қиялдың жемістері. Қиял тізгінін тартпай, оны шарықтату нҽтижесінде 

мифтік, фантастикалық сюжеттер пайда болады. 

 Бағзы дҽуірлердегі мифтер адамзаттың ҿздерін қоршаған табиғаттың тылсым кҥштерін, қҧпияларын 
ашпаған кезде, соларды ҿз тҥсінік-пайымдарына орай танып білу ниетінен туындаса, қазіргі фантастикада да 

осы мифтік ҧмтылыс бар деуге болады. Бҥгінгі адамзат ҥшін ғалам, ҿзге планеталар, жҧлдыздар ҽлемінің қҧпия 

сырлары ҽлі толық ашылған жоқ, сондықтан олардың белгісіз космос ҽлемін тануға ҧмтылған  ҧшқыр қиялы 

фантастикалық шығармалардың жазылуына себеп болуда.  

 Мифтерде бҥгінгі заманда жҥзеге асып жатқан ғылыми-техникалық жетістіктің ҽдеби модельдері 

жасалған болса, фантастикада болашақта жҥзеге асуы мҥмкін келешек ҽлем туралы алуан тҥрлі ҽдеби 

модельдер жинақталған.  

Мифтік желілер мен фантастикалық сюжеттердің айырмашылығына тоқталар болсақ,  мифтердегі қияли 

идеялар болашақты алдын-ала жоспарлау сияқты белгілі ҽдеби міндет негізінде туындаған жоқ, адам баласы 

мифтер арқылы тек қиял, арманын бейнеледі, ал фантастикалық туындылар  болашақты болжау міндетінен 

туындап жатады. Фантастикалық идеялар бҥгінде  ғылыми жетістіктерге сҥйене отырылып жасалады жҽне 

оларды ойша дамыту арқылы ғылыми-техникалық ҿркениеттің жаңа, тың модельдері жасалады.  Кешегі мифтер 

адамзаттың бҥгінгі ҿркениетке жетуіне себепші болуымен қатар, қазіргі фантастиканың дамуына негіз болды.    
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Аңдатпа. Бҧл мақалада шығыстық сюжетке қҧрылған қазақ ғашықтық дастандарындағы  екі  жастың  шынайы  

махаббаты, адал  махабатты аңсайтын  қос  ғашықтың сезімін, ойын, мҧңын баяндап,  ғашықтардың  ҿз  бақыты  ҥшін қалай  

кҥресетіні мен кедергілерді  қалай  жеңетіндерін  суреттеу  кҿрсетілген. 

Аннотация. В этой статье рассказывается об истинной любви двух молодых людей к казахским эпическим стихам, 

созданным на восточном сюжете, описываются чувства двух влюбленных, преданная любовь, игра, боль, то, как 

влюбленные будут бороться за свое счастье и преодолевать препятствия. 

Annotation. This article outlines the true love of two young people in the Kazakh epic poems created on the eastern plot, 

describing the feelings of the two lovers of loyal love, the game, the pain, how the lovers will fight for their happiness and overcome 

obstacles. 

Тірек сӛздері.  Фольклор, эпос, ҿлең, роман.  

Ключевые слова. Фольклор, эпос, поэма, роман. 
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Ғашықтық жыр да, батырлық жыр да эпос жанрына жататындықтан олардың жалпы поэтикалық сипаты 

ҧқсас. Айталық, сюжеттік қҧрылымдардың бір типті болып келуі, образдар жҥйесіндегі біркелкілік, яғни 

кейіпкерлердің тек біржақты суреттелуі, ҿлең қҧрылысы мен бейнелеуіш қҧралдардың біртектілігі секілді 

белгілер эпостың екі тҥрінде де кездеседі. Бҧлар эпос жанрының табиғатынан туындаған ҧқсастық. Дей 

тҧрғанмен, романдық эпостың ҿзіндік белгілері де кҿп. Ең алдымен, оның басты тақырыбы – жаугершілік соғыс 

емес, бейбіт ҿмірдегі екі жастың махаббаты. Екіншіден, махаббат жолында кҥреске тҥскен қыз бен жігітттің 

бҥкіл ҽрекеті арқылы елдің тҧрмыс-салты, ҽдет-ғҧрпы тҥгелдей кҿрсетіледі. Сондай-ақ оқиға шым-шытырман 

емес, баяу, кҥнделікті ҿмірдің ағымына сай ҿрбіп отырады. Ғашықтық жырларға тҽн тағы бір ерекшелік – 

шығарманың трагедиямен аяқталуы. Сонымен қатар, ерлік эпостарға тҽн модель – болашақ батырдың ғажайып 

туысы мен ерлік істерінің бала шағынан-ақ кҿріне бастауы болса, романдық эпоста кейіпкерлер қалыпты 

жағдайда ер жетеді, мҧнда қаһарман ҿсе келе бар ҿнерін, ерлігін, ақылдылығы мен тапқырлығын ҿз сҥйіктісінің 

алдында жайып салады. Ол тек қара кҥштің иесі қажырлы, жігерлі емес, алдымен, ҿнерлі, білімді жан ретінде 

бейнеленеді. 

 Бҧл тҧжырым эпостанушы Р.Бердібайдың да пайымдауымен сҽйкес келеді. Ол: романдық эпос адамдар 

арасындағы байланыстардың, достық пен ҿшпенділіктің алуан жайларына бара алады. Ҿмірлік дерегі мен 

мінездің қырларын кҿрсету жағынан ол кҿне жырдан гҿрі анағҧрлым ауқымды. Ғашықтық эпос тіршіліктің 

кҿкейкесті сауалдарына, бітіспес қайшылықтардың тҥбірін ашып кҿрсетуге жақындайды. Бірақ ол жазба 

ҽдебиеттегі романның кеңдігі мен мінезді даралап кҿрсетудегі жан-жақты мҥмкіндігін таба алмайды. Романдық 

эпоста ҿмір қайшылықтарының шығар кҿзі, себебі нҧсқалса да, оған ҽлеуметтік талдау жасалмайды. Ал 

болмыстың обьективтік ағысы мен мінез ерекшелігі ҥйлестірілмеген жерде оның орнын қиял-ғажайып, 

ертегілік, мифтік аңыздар басатыны мҽлім. Қоғамның жаңа қажеттері туғызған ірі ҽлеуметтік мҽселелердің кҥн 

тҽртібіне қоя білгенінің ҿзі бҧл жанрдың сонылығы [1, 97], –  деп, ғашықтың жырдың ҽлеуметтік маңызын 

ерекше атап кҿрсетеді. 

 Жалпы ғашықтық жыр кҿркем жанр тҥрінде қазақ хандығы қҧрылған кезеңде қалыптасқанға ҧқсайды, 

алайда оның кейбір сюжеттері мен жекелеген сарындары ҿте ерте заманда-ақ пайда болған сияқты.  Олай 

дейтін себебіміз, бҧл жырлардағы сюжеттер сонау рулық қауымның ҧғым-тҥсініктеріне, алғашқы мемлекеттер 

мен Тҥркі қағанаты дҽуіріндегі наным-сенімдерге негізделген. Бҧл  ғашықтық жырлардың кҿркем тҥрге дейінгі 

даму жолы ҿте ҧзақ болғанын аңғартады. Р.Бердібай халқымыздың ғасырлар бойы жаратқан эпикалық 

мҧрасының бҧл саласын романдық, немесе ғашықтық дастан деп атай келе: «Егер кҿне, архаикалық жырларда 

адам баласының дҥниені білуі мен тануының бҧлдыр, балаң кездері, сол шақтағы тҥсінігі мифтік, қиялдық 

тҥрде кҿрініс берсе, классикалық қаһармандық эпоста алғашқы қауым ыдырағаннан кейінгі ру, тайпа мҥдделері 

ҥшін кҥрестің тҽжірибесі ҽсіреленіп, биіктетіліп, тҧтас бейнеленеді. Ал романдық эпоста ерлік, Отан қорғау 

емес, адамның жеке басының мҥддесі, махаббат еркіндігі мҽселесі алғы кезекке шығады», – деген келелі пікір 

айтады [1, 304]. 
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 Қ.Жҧмалиевтің айтуынша: «Қазақ ауыз ҽдебиетінде эпостық поэмалармен қатар, сҥйіспендік, махаббат 

тақырыбына арналған поэма, жырлар да аз емес. Бҧлар да талай ғасырлар бойы ел аузында сақталып, атадан 

балаға мҧра ретінде қалып келген. Лиро-эпостардың (ғашықтық жырлардың) ҿзара жақындығы – тақырыбы; 

негізгі мҽселе, бір-бірін қалтқысыз сҥйіп, қосылуды аңсап, мҧратқа талпынған жастарға, ескі феодалдық салт-

сана, шатқалаңы мол асудай кесе кҿлденең тҧрады да, оларды дегеніне жеткізбей мерт қылады. Баласынан 

малын артық кҿретін қатал жҥрек, тасбауыр ҽке Қарабайдың кесепаты Қозы мен Баянды, мен-мендік иесі, ірі 

феодал Базарбайдың безбҥйректігі Тҿлегенді апатқа ҧшыратады [2, 132]. Осы махаббат еркіндігі, ғашық болу 

сайып келгенде ҿзі аттас ғашықтық жыр терминін дҥниеге ҽкелді десе де болатындай. 

 Жыр дейміз, эпос дейміз бҧлардың бҽрі  де  халықтың  шығармашылық ҿнерінің тҥрлері. Бҧл  

терминдік  атаулармен  қоса  қисса, дастан деп  аталатын  жанрлық   жіктеу де бар. Қисса (араб сҿзі, ҽңгіме, 

ертегі, мысал деген  мағынаны  береді) – қазақ  ҽдебиетінде кітабы  ақындардың  Шығыс  ҽдебиетінің сюжетіне  

шығарған  дастандарын, ҿлеңмен  жазылған ертегі-хикаяны  осылай атаған [3, 211]. Ал, енді  дастанға  келетін 

болсақ дастан (парсы сҿзі – тарихи ҽңгіме, ертегі, батырлар жыры) Таяу жҽне Орта Шығыстың, Азияның 

оңтҥстік-шығыстың ҽдебиеті мен фольклорындағы эпикалық жанр, ҿлең тҥріндегі уақиғалы шығарма. Кҿбінесе 

бҧрыннан белгілі ертегі сюжеттерінің, аңыз, хикаялардың ҽдеби ҿңделген тҥрі болып келеді. Дастанда кейде 

ҿлең мен қарасҿз араласып келе береді. Тҥркі тіліндегі классикалқ поэзияда кездесетін романтикалық поэмалар 

«Лейлі – Мҽжнҥн», «Хҧсырау – Шырын», «Ескендір-нама» немесе Фирдоуси «Шахнамасының» ҿлеңмен 

айтылатын жеке поэмаға айналған кесек тараулары дастанға жатады. Шынтуайына келгенде бҧлардың  

мазмҧны бір. Тек  терминдік  атауы ҽр  тарихи кезеңде  ҽр тҥрлі  аталған.  Мҽдениеттер тоғысы  негізінде  бір 

елден екінші  елге  ауысып жҥретін терминдік атаулар да бар. Мҽселен қисса жанрлық  атауы жҿнінде  мынаны 

айтады: «Қазақ ҽдебиеті тарихын зерттеушілер ҽлеуметтік бағыты, мазмҧны, идеялық кҿркемдік қҧндылығы 

жағынан қиссаларды ҥшке жіктейді. Біріншісі – негізінен дінді уағыздайтын, исламның қағидаларын, діни 

ҧғым-нанымдарды насихаттауға бағытталған шығармалар. Екіншісі – кҿршілес елдер мен басқа шығыс 

халықтарының ежелгі аңыз-ҽңгімелері, халық романдары мен поэмалары жҽне классикалық ҽдебиет ҿкілдерінің 

дастандары, араб, ҥнді елінің ертегілері, шығыс жҧлдыздарының шығармалары. Ҥшіншісі – шығыс сюжетіне 

қҧрылған, бірақ қазақ ҽдебиетіне сіңісті болып, қазақ фольклорының дҽстҥрлерімен ҧштасып, тҿл шығарма 

сипаттас болып кеткен шығармалар» [4, 71]. 

«Қазақ халқына кең тараған, тҿл туындысындай етене жақын болып кеткен ғашықтық (романдық) эпос – 

«Жҥсіп-Зылиха», «Лҽйлі-Мҽжнҥн», «Хҧсрау-Шырын», «Таһир-Зухра», «Бозжігіт», «Сейфҥлмҽлік» сынды 

іңкҽрлік жырларын қазақ эпосының дҽстҥрі мен тарихынан айырып қарауға болмайды. Бҧлардың даңқы мен 

ҽсері халықтың байырғы жырынан кем тҥспеген. Оқиғаның ҿрбу, шиеленісу, шешілу жҥйесіндегі негізгі сарын 

ғашықтық аңсары, бас бостандығы, айнымас тҧрақты махаббат болуы – ғашықтық эпостың негізгі белгісі. 

Сыртқы жауға аттанған, ел қорғаған ерлердің іс-ҽрекетін суреттеу мен ҿмірдің, кҿңілдің, тҧрмыстың хикаясын 

қозғау екі тҥрлі кҿркемдік тҽсілді керек етеді» [5, 304]. Шығыстан келген шығармалардың ішінде қазақ ҥшін 

«Мҧңлық-Зарлықтың» орны ерекше. Ҿйткені Мҧңлық-Зарлық дастаны – Шығыс сюжетіне қҧрылған, оқиғасы 

қызықты, композициясы ширақ, тілі жатық, кҿркем туынды. Бҧл дастан Шығыс сюжетіне қҧрылған 

шығармалардың  ішінде қазақ ҽдебиетіне ең жақыны, мейлінше сіңісіп кеткені, қазақ фольклорының дҽстҥрімен 

ҥндесіп жатқаны, тҿл туынды сипаттас деуге болады» [6, 220]. 

 «Мҧңлық-Зарлықты» ерекшелей бҿліп алып тҧрғанымыз дастанда сюжеттік дамуға ҽсер ететін жер-су 

атауларының орын алу себептері, пайдалану жолдары қазақтың тҿл ҧғымдарына ҧқсас, мҽндес келетіндіктен 

деп білген жҿн болатындай. Дастандағы оқиға желісі аңыз сюжетіне  ҿте жақын. Дастанның ҿне бойында 

кездесіп отыратын кҿркем сҿздің бейнелеуіш қҧралдары қазақтың эпикалық жырларын еске тҥсіріп отырады. 

«Мҧңлық-Зарлық» – ноғай елін билеген Шаншар деген ханның алпыс қатыны болса да, бір перзент кҿре 

алмай, қайғыдан қҧса болған халін ҽңгімелеуден басталады. Жасы алпысқа келген Шаншар хан орнымды басар 

балам жоқ деп, ел кезіп тентіреп кетеді. Айдалада кҿзінің жасын кҿл қылып ҧйықтап кеткен кезінде тҥс кҿріп, 

тҥсінде ақ сақалды кісі «бір ҧл, бір қызың болады» деп аян береді. Еліне қайта оралған Шаншар хан тағы бір 

ҽйел алса да, он жылға дейін тағы да бір перзенке зар болады. Жасы жетпіске тақаған шағында тҥсімде аян 

берген ақсақалдың сҿзі қҧр болмас, не болса да бір перзент сҥйермін деп  халқына жар салғызады: «Бір ҧл, бір 

қыз табатын ҿзіне қыз іздейді». Ақыры, Жаудыр деген шалдың Қаншайым деген қызын алып, Қаншайым жҥкті 

болып, кҥні жақындағанда, Шаншар хан перзент даусын естігенде жҥрегім жарылып кетер деген қорқыныш 

білдіреді. Сол уақытта Барын деген уҽзірі: «Шҿгірлінің тауына барып қырық жігітпен аң аулап жаталық. Бала 

туғанда біреу сҥйінші деп келеді, сонда ат қойып барсақ жҥректің қуанышы басылып қалады дейді [7, 263]. Осы 

арада Шаншар хан барып қоныстанған жердің аты «Шҿгірлі» деп аталатындығы мҽлім болып отыр.  

Қаншайым бір ҧл, бір қызды ҿмірге ҽкеледі, алайда, қызғанған кҥндес қатындар мыстан кемпірге бҧл 

балаларды жоғалтыңыз деп сҽлем салады. Осы тҧста дастаннан «Казар» деген дарияның бар екендігін кҿреміз. 

«Енді кемпір екі баланы екі қолтығына қысып алып бір дария бар еді Казар деген, сол дарияға алып келіп 

тастамақ болып тҧрып, балаларды кҿзі қимай, тастамайын десе ділдҽні қимай...» [7, 264] тҧрады.  

Шҿгірлі деген жер атауы дастанның ҿне-бойында бірнеше мҽрте айтылады. Шаншардың ҧл мен қызын 

мыстан кемпір дарияға атып ҧрғанда, Ғайып ерен қырық шілтен суға тҥсірмей қағып алып, бейкҥнҽ балаларды 

«Шҿгірлінің тауына» [7, 266] алып барып бағады.  

Ҿмірге келер ҧлы мен қызының хабарын кҥтіп,  кҿңілі ҿрекпіген Шаншар хан хабаршының қарасы 

кҿрінісімен қырық жігітімен бірге атқа мініп шабады: 

... Шӛгірлі таудың беті еді, 
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Бір сағат болмай қырық жігіт, 

Мыстанға келіп жетеді [7, 267]. 

Ханшайым ҧл мен қыз емес, екі кҥшік тапты деген қаралы хабарды естіген Шаншар хан жер бауырлап 

жатып қалады, ҿзінің ел бетін кҿрмейтіндігін, ал Қаншайымды дарға асыңдар деген сҿзін айтады. Уҽзірі Барын 

қырық жігітке ҿтініп, Қаншайымды қорғап қалмақ болады, бірақ жігіттер бҧл уағдалы сҿзге қҧлақ асар 

болмайды. Дар тҥбіне Қаншайымды ҽкелгендегі қайғылы хал дастанда мынадай жолдармен суреттеледі: 

«... Шапса балта ӛтпейді, 

Шағырлаудың тасына. 

Ақ ісін қара қылыпты, 

Қаншайымның басына» [7, 269]. 

Қаншайымды қанша жерден дарға аспақ болса да, Ғайып ерен қырық шілтеннің қҧдіретті кҥшінің 

арқасында дардың жібі ҥш мҽрте ҥзіледі, Қаншайым ҿлер болмайды. Шаншар хан: 

Бҽлен жерде жеті қабат арал бар. Ішінде жолбарыс, бҿрі, қабылан кҿп, соған тастаңдар»  [7, 271] деген 

бҧйрық береді. Ҽрине, бҧл арада нақты бір жердің, белгілі бір ҿлкенің аты аталып тҧрған жоқ. Дегенмен де 

назар аударуға тиісті – жеті қабат арал. Ҽрине ҽңгіме  алыс бір ҿлке туралы болып отырғандығы белгілі. «Енді 

кҥндерде бір кҥн Шаншар хан жігіттерімен бірде аң аулап Шҿгірлінің тауына шықты. Тау басында жалтырап 

жатқан нҽрсе кҿрінеді» [7, 271]. Шаншар хан жылтыраған нҽрсенің жайын білмек болып, барып қараса, алтын 

айдарлы ҧл баланың жатқанын кҿреді. Бала ханды ҿзіне жақындатпайды, жақын тартып бауырына қысуға 

Шаншардың кҥші де, қҧдіреті де жетпейді. Басына тағы бір қайғы тҥсіп, жатып қалады. Мыстан кемпір келіп, 

бҧл қайғының Қаншайымнан туған баламен байланысты екенін сезіп, алпыс қатынға айтады. Алпыс қатын 

баланы тауып алып, ҿлтірмекке бҧйырады. Мыстан кемпір тағы да Шҿгірлі тауына  жол тартады [7, 273]. 

Мыстан кемпір тау басында Мҧңлықты кездестіріп, амал-айласына басады. Ағаң Кҥлмес ханның еліне 

барып, саған киім-кешек ҽкелсін, киіндірсін деп қыздың басын айналдырады, қыз Мҧңлық ағасы Зарлықты 

ақыры кҿндіреді. Сҿйтіп, Зарлық «Барса келместің» жолына [7, 276] аттанбақшы болады. Қазақ ҧғымында 

«Барса келмес» жері – кҿз жеткізбейтін, алыс бір аймақ деген мағынаны береді. Қазақтың кҿптеген ертегі, 

аңыздарында «Барса келмес» жерінің атауы осы мағынада  айтылады. Табанынан таусылып, арып-ашып біраз 

жол жҥрген Зарлық кҥндердің бір кҥнінде «Аралшҿл» аталатын қҧмды ҿлкеге келіп жетеді: 

Әуелі жетіп болдым да, 

Ғаріп боп келдім мұнда. 

Ӛлер болдым Аралшӛл,  

Жанған шоқтай құмыңда [7, 277]. 

Зарлық қҧдайдан медет тілеп, Шҿгірлі тауында қалған қарындасы Мҧңлықты қимай, жаны қиналып 

жатқан уақытында Қызыр пайғамбар тҥсіне еніп, қуат алады. Жанына дем енгендей қайтадан жолға шығады. 

Отыз кҥндей жол жҥріп, Кҥлмес ханның еліне жете алмай тағы да қиналған шағында ҿзіне ҥнемі қуат беріп 

жҥретін Ғайып шілтен жолығып, діттеген жеріне келіп жетеді. Бҧл жер – «Қысырау» деген кҿл екен. Дастанда 

бҧл топоним:  

Кҥлмес хандай патшаның  

Аңын аулап жҥретін 

Қысырау  деген кҿл екен [7, 279], – 

тҥрінде айтылады.  

Зарлық Кҥлмес ханның елінде айлап жатады. Адам арасында ҿмір сҥріп кҿрмеген жас бала шахар арасын 

ҿз жеріндей еркін аралап, алаңсыз дҥкен біткенді жағалап, киім-кешек кимекке ҧмтылады. Айнаға қарап, 

«Қанша киім кисем де, Жараспайды екен-ау, Сендей бір кҥйген қараға» [7, 284] деп толқын соққан кҿл 

жағасында аунап-қунап тҽнін ағартпақшы боп жата береді. Жан біткенді жолатпай, денесіне бір соққы 

дарытпай, елді ҽлек қылады. Елін ойран етпесін деп Кҥлмес хан жалғыз қызы Қҧралайды бермекші болып, 

Зарлыққа уҽзірлерін жҧмсайды. Сонымен қоса, «Мҧзылҧс» шаһарын да сыйламақшы болады. Бірақ жасынан 

ғашық болған Қарадҽу деген бір алып Қҧралайды алып қашады. Зарлық Гҥлсары атты ерттеп мініп, қызды алып 

кеткен Қарадҽудің соңынан шабады. Ҧзақ-ҧзақ жол жҥрген Зарлық «Ҿлінебҧл» деген дарияның жағалауына 

тоқтайды: 

Қарсы алдынан кез болды, 

Ҿлінебҧлдың дариясы. 

Бҧл дарияны кҿрген соң, 

Аға берді кҿз жасы [7, 293] 

Ҽрине, «Мҧңлық-Зарлық» оқиғасының қалай аяқталатыны баршамызға аян. Қазақтың ертегі, аңыз, жыр-

дастандарына тҽн белгілер бҧл дастанның бойынан да табылады. Ата-анасына туғаннан қауыша алмай, арманда 

болған ағалы-қарындасты Мҧңлық пен Зарлық та айнала туғандарымен аман-есен кҿріседі, барша-мҧраттарына 

жетеді.  

Жалпы қазақтың  ғашықтық  дастандары  іштей  ҥш топқа  жіктеледі.  Олар : 1) шығыстық  сюжетке  

қҧрылған  дастандар («Сейпілмҽлік», «Дандан», «Лҽйлі-Мҽжнҥн», «Таһир-Зуһра», «Баһрам», «Жҥсіп-Зылиха», 

т.б.); 2) аймақтық фольклорлық сюжеттерге  негізделген  дастандар («Бозжігіт», «Қисса Бозаман», «Жаскелең», 

«Назымбек-Кҥлше», т.б.);  3) ҿмірде болған оқиға, шындық ізімен жырланған дастандар («Мақпал-Сегіз», 

«Қалқаман-Мамыр», «еңлік-Кебек», «Ақбҿпе-Сауытбек», «Сырым-Шынар», «Талайлы мен Айым қыз» т.б. 

Бҧлар кейде  ҽлеуметтік-сҥйіспеншілік деп тежіктеледі). Бҧл шығармалардың басты тақырыбы – екі  жастың  
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шынайы  махаббаты, ал негізгі  мазмҧны-адал  махабатты аңсайтын  қос  ғашықтың сезімін, ойын, мҧңын 

баяндап,  ғашықтардың  ҿз  бақыты  ҥшін қалай  кҥресетіні мен кедергілерді  қалай  жеңетіндерін  суреттеу. 

Шығыстық жҽне  дҽстҥрлі  фольклорлық  сюжеттерге  негізделген дастандарда  махаббат  тақырыбы  

ертегілік – таңғажайыптық  мҽнде  сипатталды. Ең  маңыздысы, мҧнда қҧда  тҥсу, кҿбіне ҽлі  туылмаған 

балаларды атастыру, яғни  ата-ана еркімен  некелесу-сырттай ғашық  болу  мотивімен алмастырылады. Бҧл  

мотивтің  бірнеше  тҥрлері белгілі.  Кейіпкер сҧлу қыздың суретін,  шашын кҿріп, я қызды тҥсінде не айнадан  

кҿрсе,  кейде ауызша   суреттелген  қызға  ғашық  болады да,  сҧлуды іздеп алыс, қатерлі сапарға шығады. 

Демек, бҧл шығармаларда да эпос, ертегідегі  сияқты  ғашығын  іздеп  шығу мен  оны  табуды  кейіпкер 

ҿзінің парызы деп  біледі,  ал сырттай  ғашық  болу осы  сапарға  шығудың негізгі  себебі  ретінде  алынады. 

Ҿйткені тҥсінде портретін кҿрген, я біреуден естіген қызға жігіт шын  жҥрегімен ғашық болады  да  махаббат  

қҧштарлығы  артады. Ал  жігіт ғашық  болған сҧлу жаны мен тҽні  елден ерек,  ғажайып  сипатта  суреттеледі.  

Бҧл  жерде,  жоғарыда  айтылғандай, ата-ананың  шешімі, яғни тағдырына  жазылғандығы емес,  «керемет  

сҧлулық» пен «елден асқан ерекшелік» басты мҽнге ие.  Қалыңмалға  негізделген қҧдалық салты мен «жазмыш» 

мотиві ығыстырылып,  естен  таңдырған  махаббат сезімінің оянуына тҥрткі болған сҧлулық образы алдыңғы 

кезекке шығады. 
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Аңдатпа. Мақалада кҿрнекті ғалым Абат Шамҧлы Пангерев зерттеулеріндегі топонимдік фольклордың жанрлық 

ерекшеліктері туралы сҿз болады.  

Аннотация. В этой статье рассматривается жанровые особенности фольклора в исследованиях выдающегося 

ученого Абата Шамовича Пангереева.  

Annotation. This article discusses the genre features of folklore in the studies of the outstanding scholar A.Sh.Panganeyev. 

Тірек сӛздері. Фольклор, синкреттілік, топоним, топонимика, аңыздар.  
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Фольклор – ата-бабамыздың ҿнегелі даналыққа қҧрылған ҿрелі сҿзі, ананың ҽлдиі арқылы жас ҧрпақтың 

қҧлағына жетіп, сан ғасыр бойы ауыздан-ауызға кҿшкен халық мҧрасы. Фольклорлық жанрдың болмысы мен 

табиғатын тануда кҥні бҥгінге дейін зерделенген ғылыми еңбектер аз емес. Ел ҽдебиеті сонау бағзы заманнан 

бастап, ғасырлық белестерді басып ҿтіп, рухани асыл қазына ретінде қалыптасты. Егер адамзат баласынан 

«Ежелгі дҽуірлерден сақталып, еліңіздің ҿркениеттік сипатын танытатын қандай мҽдени белгілеріңіз бар?», - 

деген сауал қойылса, ҽлемнің тҥкпір-тҥкпірінен ҥн қатқан тҥрлі ҧлт-ҧлыстың ҿкілдері сан тарау ҿнер 

тҥрлерімен бедерленген бҧйымдары мен зҽулім ғимараттарын, қамыс қағазға жазылып, хатталып қалған 

шежірелерін, т.б.  алға тартары сҿзсіз. Ал біздің қазақ халқының ҿркениеттілік белгісін танытатын бірден-бір 

белгісі – асыл сҿзі, ауыз ҽдебиеті дер едім.  

Сҿз ҿнеріне жетік қазақ халқы ҥшін ҽдеби ҽлемнің ҥш тҧғыры бар. Ол тҧғыр – біріншіден, сан ғасыр 

бойы ауыздан-ауызға жетіп, «халық даналығы» деген ҥлкен бір ҧғымға сыйған жалпы фольклорлық мҧрамыз; 

екіншіден, қарапайымнан кҿркемдік деңгейіне кҿтерілген ауыз ҽдебиеті; ҥшіншіден, авторлық белгісі 

негізделіп, ҽдеби тілімізді қалыптастырған жазба ҽдебиет.  

Ҽдеби арнаның тҧмасы болған ауыз ҽдебиеті – ескірмес ел қазынасы болып табылатын басты белгісінен 

ажыраған жоқ. Ескірмейтін деуіміздің басты себебі бар. Қарыштап алға басқан жаңа заманда қазақ халқы – 

ҿзінің тҿл мҽдениеті, салт-дҽстҥрі мен ҽдеп-ғҧрыпын жадынан шығарып жатқан жоқ.  

Сан тарау салт-дҽстҥрмен ҽдіптеліп, кҥні бҥгінге дейін сақталып келген фольклорлық мҧрамыздың  

болашаққа да батыл қадам баса беретіні, сҿзсіз. Синкреттілік сипатқа ие ауыз ҽдебиетінің кҿп қырлы жанрлық 

бітімі – бҿбегін бҿлеген ананың ҽлди жырында, тҽй-тҽй басқан бҥлдіршінге бар тілеген арнаған тҧсаукесер 

жырларында, шаңырақ қҧрған жастарға арналған ҥйлену жырларында, ҿмірден ҿткен жақынын жоқтаған 

жанның азалы жырларында, жеті атадан таратып шежіресін білмекке ҧмтылған жас ҧрпақтың жадында, алты 

алашты ауызына қаратқан айтыс ақындарының отты сҿздерінен кҿрініс тауып отыр.  

Фольклорлық мҧрамыздың ендігі бір асыл шоғыры – мекен еткен ҿлкесі мен туған жерінің ҽрбір тау-

тасы, ҿзен-кҿлінің атауымен сақталған топонимдік аңыздарында жатыр. Фольклортану ғылымында 
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«топонимдік аңыз» деп аталатын жанр тҥрі тарихилық сипатқа ие. Жоғарыда айтып ҿткеніміздей, томпонимдік 

немесе мекендік аңыздарда белгілі бір елді мекеннің аталу сыры аңызбен ҽдіптеліп, кҿркем тілмен бедерленеді. 

Топонимдік аңыздарды зерттеудің ҿзі – еліміздің тҥпкі тарихын танумен бірдей жҥретін процесс десек те 

қателеспейміз.  

«Болашаққа батыл қадам басу ҥшін – ҿткен тарихыңды тҥгел таны» деген қасиетті қағида бар ғой. 

Жалпы жҧрттың ҧғымына сай келсін-келмесін, ҧнасын-ҧнамасын, ҿткен кҥн – біздің тарихымыз. Ал тарихтың 

парақтарын адамзат жадынан мҥлдем сызып тастау мҥмкін емес. Ҿткен кҥнде жіберген қателіктің себеп-

салдарын анықтап, кемшілік кҥнді болдырмауға тырысып, жақсылыққа ҧмтылған халық – нағыз халық. 

Сондықтан да, ҿз тарихымызды білгеніміз абзал. Ал топонимдік аңыздар – сол ҿткен кҥннің белгісін 

таңбалайтын ҽдеби мҧра болып табылады. Топонимдік сипат – бір ғана ертегіден тыс аңыздық прозаның 

бойында ғана емес, ауыз ҽдебиетінің басым бҿлігін қҧрайтын эпостық жырлары мен тарихи ҿлеңдерінен де 

кҿрініс табады.  Топонимді тану – тарихты тану ҧғымымен пара-пар дедік. Осы орайда, белгілі 

фольклортанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Абат Шамҧлы Пангереевтің пікіріне 

сҥйенсек, «топонимдік фольклордың танымдық мҽні мен қатар қоғамдық маңызы»  [1, 444] қатар жҥретін 

«келелі мҽселе» ретінде ҿзектілігін жоймайды.  

Жалпы, ауыз ҽдебиеті жанрларынан, оның ішінде топонимдік аңыздардан тарихилық белгіні іздеудің ҿзі 

– шартты ҧғым. Бірақ тарихилық бедері жоқ деп мҥлдем ҥзілді-кесілді шешім шығаруға тағы болмайды. 

Аңызда баяндалатын сюжет – халықтың бір кезеңдерде басынан ҿткерген оқиғасы екендігіне дау жоқ. Ҽйтсе де, 

ауыз ҽдебиетінің ҿзге де тҥрлері секілді, фольклорға тҽн кҿп нҧсқалылық, кҿп қабаттылық сипат – ҽрине, аңыз, 

ҽпсана, хикаят, миф атаулыға да тҽн.   

Есте жоқ ескі замандардан бҥгінге жеткен ертегіден тыс аңыздық проза атаулының қай-қайсысы да, тҥп 

баста ел басынан ҿткен ақиқатты оқиғаға негізделгенімен, ғасырлар бойы қалыптасқан ауызша баяндалу 

белгілерінен іргесін аулақ салып ҽкете алмайды. Бҧл арада, оқиғаның шындықтан алыстап, кҿркемдік бояуы 

қалыңдап, ҽдеби сипатты иелену процесі жҥреді.  

Аңызда баяндалатын оқиға желісін жеткізуші адамның да сол оқиғаға қатысты ҿзіндік кҿзқарасы мен 

тҧжырымына сай ҿзгеріске ҧшырайтындығын да ескерген жҿн. Сондықтан да, аңыз-ҽңгіменің тҥп-тамырында 

халықтың тарихы жатса да, фольклорлық жанр белгілерін бойына тҥгелдей сіңіретіндігін ескеруіміз қажет. Осы 

орайда, фольклортанушы А.Ш.Пангереевтің еңбектеріне сҥйенетін болсақ, «топонимдік фольклор – ҿз алдына 

дербес бір жанр» [1, 52]. Яғни, зерттеушінің айтуынша, аңыз ҽңгімеге ҿзе болған «сюжет баяндалуы жағынан – 

фольклорлық, бейнеленуі жағынан – топонимикалық болып келеді» [1, 52].  

Қазіргі фольклортану ғылымынан ойып тҧрып орын алар еңбек – А.Ш.Пангеревтің «Топонимдік 

фольклордың жанрлық тҥрлері» деп аталады. Академик Сейіт Асқарҧлы Қасқабасов аса жоғары бағалаған бҧл 

іргелі зерттеуде автор, Абат Шамҧлы Пангереев топонимдік фольклордың жалпы сипаты мен теориялық 

аспектілерін, топонимдік фольклордың жанрлық жігін ажыратып, осы аталған саланың фольклордың ҿзге де 

тҥрлерімен байланысын жіліктей шағып талдап шығады. Қазақ елінің барлық ҿңіріне қатысты топонимдік 

аңыздарды, оның ішінде ҿзіміздің Ақтҿбе ҿңіріне қатысты мекендік аңыздарды да ел ішінен жазып алып, 

алдымен ғылыми айналымға енгізіп, соңынан толыққанды зерттеу нысанасына айналдырған бҧл еңбектің – 

аймақтық ҽдебиеттануда да алатын орны аса зор. Егер, топонимдік аңыздарды – туған жеріміздің ҽдеби тҧрғыда 

бедерленген картасы, сызбасы деп білсек, аталған ізденістің ғылыми қҧндылығы арта тҥседі.   

Зерттеуші Ақтҿбе облысы, Ойыл ауданындағы «Атансауған» деген жердің аталу тарихына кҿз жҥгіртеді. 

Ойылдың ел ауызында сақталған «Кҿкжар» деген тағы бір атауы бар. «Кіші Жібек жолы» деп аталған 

Кҿкжардың бойында кент болған, жҽрмеңке ҿткендігі тарихтан белгілі. Сауда-саттық қайнап жатқан жатқан бҧл 

ортаға жан-жақтан жиылғандардың аты болдырып, аяқ суытар жер іздегенде жол бойында орналасқан азғана 

ҥйлі ауылға тоқтап, сол елдегі жалғыз атанды лауға алады екен. Ҽрине, атанды лауға беріп, орнына кҥнкҿріске 

қажетті бҧйымдарын алып отыратын осы ауылдың адамдарын атансауғандар деп атап кеткен, жердің атының 

«Атансауған» аталуы да осыған байланысты қойылса керек деп атап кҿрсетеді. Осы арада айта кеткен жҿн, 

жалпы кҿшпелі ҿмір сҥру салтына негізделген қазақ халқының тарихында жолжҥрген жандарға жергілікті 

халықтың кҿмек беру отыруы – заңды қҧбылыс болған. Осы аңыздан мҽлім болғандай, атанды лауға беру 

дҽстҥрі – «сауын беру», «кҿлік майын беру» секілді игі дҽстҥрлермен қатар аталады. Қазақ еліндегі сот 

жҥйесінің тарихы туралы бірқатар еңбектер жазған белгілі қаламгер Қанапия Омарханов: «Қазақтар жылдың 

тҿрт маусымында жиі-жиі кҿшіп жҥретін болғандықтан, маусым сайынғы кҿші-қонда кҿлік жетпеген жағдайда 

ағайын-туыс, жекжат адамдар, кҿрші-қолаңдар тамыр-таныстарынан ҥнемі кҿлік майы кҿмегін алып отырған» 

[2, 64], - дейді. Лау беру ҧғымы да «кҿлік майы» дҽстҥрімен сабақтас жатыр. 

Осылайша, ҿткен кҥннің тарихи тамырын жер атауымен байланыстыра талдаған зерттеуші 

А.Ш.Пангереев «Атансауған деген жердің атын топонимдік аңыз санатында, болмаса халық прозасының 

ертегіден басқа тҥрлерінің қҧрамында қарауымыз керек екен деп ойласақ, бір қарағанда солай кҿрінгенімен 

негізінде олай еместігі байқалады. Ҿйткені бҧл оқиға ҿміде расымен болған, оған қатысты адамдардың 

(ҧрпақтары – Ҽ.Ҧ.) бірқатары ҽлі бар. Демек, оқиға топонимдік аңыздағыдай жартылай тарихи оқиғаны қамтып 

отырған жоқ, тҥгелімен ақпараттық сипатта. Тарихи аңыздағыдай оқиғалар мен фактілерді кҿркем тҥрде 

жинақтау, оқиғаның тарихи адам тҿңірегінде қҧру жағдайлары жоқ, оқиға болған кҥйде боямасыз баяндалады, 

оқиғаға нақты бір адамның қатысы айтылмайды, жалпы ауыл адамдары аталады. Ҽпсана-хикаяттағыдай жер-су, 

елді мекеннің қалай пайда болып, оның атының қайдан, неге байланысты шыққандығын тҥсіндіріп тҧрған жоқ, 
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ол жер (Атансауған) қажеттіліктен, мҧқтаждықтан болған жайды баяндап тҧр» [1, 33], - деген тҧжырымға 

тоқталады. 

Расында да, автордың ҿте нақты тҧжырым жасағанындай, бҧл аңызда оқиға желісі де тым ҽсіреленіп, 

тілдік сипаты да шектен тыс кҿркемдік нілін қоюлатып тҧрған жоқ. Елдің аталу тарихы да – қарапайым 

халықтың кҥнкҿріс жайынан айқын да анық хабар етеді. Міне, топонимдік аңыздардың тарихилық бедерінің бір 

белгісі де осындай ерекшелігімен белгілі болып отыр.   

Ғаламтор бетін парақтау барысында «Орал ҿңірі» газетінің сайтына кҿзіміз тҥсті. Аталған басылымда  

осы «Атансауған» атауын мысалға келтіре отырып, біздің Ақтҿбе ҿңіріндегі ономастикалық атаулардың 

этимологиялық сҿздігін ҿздеріне ҥлгі ететіндіктерін де жасырмапты. Бҧл – біз ҥшін аса қуанышты да жайт 

болды. Бір жағынан ең бастысы, оралдықтар «бір кездері «Атансауған» жерінің аталу тарихына байланысты дау 

туып, баз біреулер «атан сауылмайды» деп ҿзеуреп, жергілікті жердің атын теріске шығармаққа тырысқан екен» 

дей келе, «бірақ бҧл ҿңірдің «атансауған» аталуында бҧрыстық жоқ. Керуен жолында кҿлігі болдырғандер 

жергілікті халықтан атан сҧрапты, яғни атанның кҥшін сауған екен» [3, 10], - деп пікір қосады.  

Академик Сейіт Асқарҧлы Қасқабасовтың «Ҽдетте, фольклортану ғылымында аңызды тарихи жҽне 

мекендік (топонимикалық)  деп екіге бҿледі. Рас, бҧлай болудың біршама шартты екенін ескеру керек.  

Топонимикалық деп бҿліп жҥрген аңыздарда да тарихи негіздер, фактілер болады. Ал, тарихи деп жҥрген 

аңыздарда топонимикалық та мотив кездеседі, алайда, мҧнда шығарманың ҿзі емес, ондағы сарын ғана 

топонимикалық сипатта болуы мҥмкін» [4, 380], - деп атап кҿрсеткеніндей, топонимдік аңыздарда – елді-мекен, 

жер-су, тау-тастың аталуы сыры аңызбен ҿрілгеннен кейін, елдің тарихы міндетті тҥрде қоса-қабат айтылады. 

Аңыз атаулыда кҿркемдік  ерекшеліктер басты орында тҧрмағанымен де, ҽдеби ерекшеліктері – баяндалу 

желісінен байқалатындығы да сҿзсіз. Бҧл жағын да жоққа шығаруға болмайды. Ҿйткені, ауыз ҽдебиетінің жазба 

ҽдебиетпен салыстырғандағы басты ерекшелігі де – ауызша айтуға,  жаттауға, кейінгіге жеткізуге лайықты 

болатындығымен байланысты. Бҧл орайда, профессор Қ.Жҧбанов атап ҿткендей, ауызша ҽдебиет – мағынаның 

тым ауыр, қоюлығын да кҿтермейді [5, 266], ал енді бір жағынан, халық ҽдебиеті – елді жалықтыратын тым 

жадағай тілге де қҧрылмайды. М.Ҽуезовше айтқанда «ел ҽдебиеті», Қ.Жҧбановша ҿрсек «халық поэзиясы» – 

еленіп-екшеліп, сан ғасырлық сҧрыптаудан ҿткен бағалы қазынамыз.  

Зерттеуші ғалым Абат Пангереевтің «Топонимдік фольклордың жанрлық тҥрлері» атты 

монографиясында топонимдік ҽңгіме мен фольклорлық ҽңгіменің жанрлық ерекшеліктері айқындалады. 

Автордың айтуынша: «Фольклорлық ҽңгімеде бір адамның немесе қауымның басындағы бір ерекше жағдай 

баяндалса, ал топонимдік ҽңгімеде нақты бір ҿңірдің, жер-судың тарихы тыңдауышының кҿзін жеткізе 

таратыла баяндалады» [1, 95]. Топонимдік ҽңгімені тудыратын мотивтіліктің даму сипатына «кҿшпелі 

сюжеттердің» де аса зор ҽсер ететіндігі зерттеуде дҽлелденген.  

Ҿз ҿңірінің тау-тасынының аталу тарихына, этимологиялық негізіне ерекше мҽн берген зерттеуші 

топонимдік ҽңгімелердің жанрлық ерекшеліктерін зерделеу барысында, ҿзінің туған жері Ойыл ауданына 

қарасты Шығанақ Берсиев ауылы маңындағы «Байбике» жері туралы тамаша бір аңызды келтірген. Аңыздың 

айтылуында, қалмақпен қырқысқан қиын замандарда ауыл жігіттері «ел шетіне жау келді» деген лақаппен 

тараған жел сҿзге аңғырттықпен сеніп, дҧшпанға қарсы аттанып кетеді. Ауылда шайқасқа жарамайтын бала-

шаға, қатын-қалаш, кейуана-қариялар ғана қалса керек. Осы бір тҧсты пайдаланып, жаудың қолы мыңғырған 

малы бар бай ауылды шауып алуға ҧмтылса керек. Ҽлгі байдың байлығынан бҿлек, елдің кҿркіне айналған 

ақылы мен парасаты асып туған Байке мен Бике есімді егіз қыздары бар екен. Амалдары қалмаған қос 

қарлығаш – егіз қыздар қалмақ ҽскеріне қарсы шабады. Ер жігіттің ерлігіне пара-пар ҽрекет кҿрсеткен Байке 

мен Бике қанды шайқаста қаза тауып, ел арулап кҿмген екен. Бҧл ҿңір содан «Байбике» аталады. Отты, елге 

жҧғысты жердің игілігін ел ҽлі кҿріп отыр. Міне, туған жердің тарихы – осылайша аңыз болып ҿріліп, ел 

жадында сақталған. Ҽрине, фольклорға тҽн кҿп нҧсқалылық (варианттылық) белгі қай шығармаға да тҽн 

болатындығы сҿзсіз. Ҿйткені, ел аузында баянадалатын «Байбике» туралы аңыздың ендігі бір нҧсқасында 

Байке мен Бикенің ерлігі Ойыл бойында салынған қаланы қорғау барысында қаза тапқандығымен кҿрінеді. Бҧл 

арада, басты ой қазығы – ерліктің қандай жағдайда кҿрінгендігімен емес, елді қорғау мҽселесі бірінші орында 

тҧрғандығымен қҧнды.  

Ф.ғ.д., профессор Абат Шамҧлы Пангереевтің топонимдер табиғатын зерттеген іргелі еңбегінде 

топонимдік ҽңгіме тҥрлері ғана емес, топонимдік аңыз, топонимдік ҽпсана, топонимдік хикаяттың да жанрлық 

ерекшеліктері, сонымен қатар, қаһармандық эпос, романдық эпос, тарихи эпос пен тарихи ҿлеңдердегі жер-су 

аталары тҥбегейлі қарастырылып, толыққанды тҧжырым жасалынған.  

Белгілі тҧлға, Алаш қайраткері  Ҽлихан Бҿкейхан: «...Жерсіз Отан жоқ. Жерсіз адам жоқ. Жерсіз 

мемлекет болмайды. Оның ҽрбір тҥйір тасы – ҽр қазақтың ҿңіріне тҥйме болып қадалуы тиіс» деген екен. Туған 

қазақ елінің тау-тасы, ҿзен-кҿлі, кең сахара даласының тарихын аңыз ҽңгіме желісі арқылы тануға ҧмтылып, 

еліне қызмет қылған ҧстаз-ғалым Абат Шамҧлы Пангереевтің зерттеулері –  ғылыми ой-ҿрістің айшықты 

қазынасындай деп бағалаймыз.  
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Тірек сӛздер: Орхон-Енесей ескерткіштері, изафет, аффикасация, руникалық  ескерткіштер. 

Ключевые слова: Орхоно-Енесейские памятники, изафет, аффикасация, рунические памятники. 

 

Орхон-Енесей мҧралары – байлығы мен барлығы, қҧпиялылығы мен беймҽлімділігі мол ҽлем. 

Н.К.Витсен Сібір жерінде саяхатта болып, тас бетіндегі ғажайып суреттермен қоса беймҽлім жазуларды жҽне 

Сібір бетіндегі халықтары, оның тілі, дҽстҥріне байланысты қҧнды қҧжаттарды жинап жария етті.            

Н.К.Витсен  Верхотурье маңында жартас бетіне жазылған суреттер мен беймҽлім қҧпия жазулар табады. 

Верхотурье – Орта Оралдың Шығыс сілемі, «Сібір қақпасы» атанған Тур ҿзенінің басына жақын орналасқан 

елді мекен. Бҧл жерге Витсеннен кейін 1698 жылы Верхотурье қалашығының іргетасы қаланған. Голландиялық 

Н.К.Витсеннің сапары тҧсында орыстың белгілі географы, этнографы С.У.Ремезовтың Сібірден жинаған 

ҽртҥрлі мҽліметтердің негізінде «Сібірдің сызба кітабы» 1693-1703 жылдар аралығында жасалды. 

С.У.Ремезовтың картасында «Орхон тасы» туралы мҽлімет бар. Бҧлардан кейін Констинопаль мен Падуеде 

білім алып, Германия мен Швецияда ҿмір сҥрген, ҿзін грекпін деп атаған молдавандық білімді отбасында туып 

ҿскен Николой Гаврилович Спафарий (Милеску) 1671 жылы Мҽскеуге келеді. 1675 жылдың  басында 

Қытайдағы орыс елшілігін басқарып,  «Сібір хандығының Тобыл қаласынан Қытай шекарасына дейін жасаған 

саяхаты туралы кітап» деген еңбек жазды. Еңбекті жазу барысында  Енисейден Ангар шатқалы арқылы жҥріп 

ҿтеді. Аталмыш кітабында: «Ҥлкен белді асып тҥскенде, Енисей шатқалына тап боласыз. Осы шатқалдың 

жартас бетіне қашалып жазылған беймҽлім жазулар бар. Жазулардың арасына крест бейнесі салынған. Онымен 

қатар қолдарына найза ҧстаған адамдардың суреті қашалған. Бҧларды қай заманда кім жазғанын ешкім де 

білмейді», - деп мҽлімет қалдырған осылайша, ол кҿне тҥркі руникасы туралы деректерді батысқа 

жеткізушілердің бірі болды. Лингвистикалық зерттеулерге сҥйеніп қарайтын болсақ, Орталық Азиямен оған 

жалғас жатқан аймақтардағы табылған кҿне жазбаескерткіштердің тілі, оның ерекшеліктері осы аймақты 

мекендеген халықтардың тілдік дамуын қалыптастыруда белгілі бір роль атқарғандығы туралы айтылады. 

 Тҥркі тілдес халықтардың ҽліппесіне кҿз жҥгіртсек, бҧл халықтардың ең кҿне ҽліппесі руникалық, яғни 

Орхон – Енисей ҽліппесінен басталатындығын кҿрсетеді. Белгілі ғалым Вильгельм Томсен: «...Орхон-

Енисейское письмо по происхождению родственно аршакидской (среднеперсидской) письменности»,- деп 

кҿрсетеді. Бҧл пікірді тҥрколог ғалым В.В.Бартольд те қостайды: «Алфавит древнейших согдийских 

документов принадлежит к числу алфавитов семитического. Точнее арамейского происхождения, постепенно 

распространивщихся из Передней Азии через Персию на восток, от иранских народностей это письмо перешло 

к тюрком» П.М.Мелоранский жҽне Н.Аристов Орхон-Енисей жазулары тҥркі халықтарының таңбаларының 

/тамга/ негізінде шыққан болуы керек деген ой айтады [1, 2] Қалай болғанда да Орхон-Енисей жазуларының 

қайдан жҽне қалай шыққандығы туралы ғылыми жорамалдар бар. Бҧл мақалада Орхон-Енисей жазуларының 

айтылмай жҥрген, айтылғанымен кейбір синтаксистік сҿз тіркестерінің байланысу жолдары туралы ой 

қозғамақпыз. Қай тілде болмасын сҽйлемдегі сҿздердің байланысу жолдары синтаксистік орын тҽртібі немесе 

морфологиялық /сҿздің мағынасын, формасын ҿзгерту/ арқылы болатындығы белгілі. Тҥркі тілдеріндегі 

синтаксистік байланыстың негізгі тҥрлері қиысу, меңгеру жҽне қабысу  болып келеді. Орхон-Енисей 

жазуларындағы сҿз тіркестерінің синтаксистік байланысу тҽсілдері туралы профессор В.М.Насилев: «Орхон-

Енисей жазба ескерткіштерінде сҿз тіркестерінің байланысу тҥрлерінен ҥш тҥрі тҧрақты қалыптасқандығын 

кҿреміз. Олар кҿптеген тҥркі тілдерінің тарихи даму барысында бір жҥйеге тҥсіп қалыптасқан.  

- Сҿз тіркестерінің бҧл байланысу тҥрі ешқандай қосымшасыз, тҥбір кҥйінде байланысуы арқылы 
грамматикалық мағыналарды беру; 

- Меңгеру – сҿз тіркесіндегі басыңқы сҿздің ҽсерінен қалған сҿздің белгілі бір септікте тҧрып 

байланысуы; 

- Қиысу сҿз тіркестерінің жақ жағынан қиыса байланысуы. 

Сонымен қатар тҥркі тілдерінде изафеттік тіркестік байланысу жолы бар. «Изафеттік тҽсілмен 

байланысқан сҿз тіркестері реалистік жҽне посесивтік арқылы компоненттерінің байланысы мешіктік мағынаны 

білдіреді», - атап кҿрсетеді. Тҥркі тілдерінде сҿз тіркестерінің қабысу тҥрі предикативтік жҽне анықтауыштық 

қатынастары арқылы жақ пен шақ қатыстығын білдіріп отырған. Жоғарыда айтып отырған жазба 
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ескерткіштердің тіліндегі сҿз тіркестерінің қиысу тҥрі жиі кездеседі, ал бастауыш пен баяндауыш, анықтауыш 

пен ҿздік есімдік, зат есім формасындағы етістік сҿздердің кездесуі сирек.  Мысалы, Інім Кҥлтегін кҽргэк болты, 

ҿзім сақынтым. (Менің інім Кҥлтеген қайтты, мен қайғыландым). Руникалық ескерткіштерде сҿз тіркестерінің 

қиысу тҥрі придикаттық жҽне анықтауыштық байланысты  яғни анықтауыш ҿздік есімдікпен келгенде немесе 

зат есім меншіктік қатынасты білдіргенде кҿбіне кездеспейді.Мысалы: Экі бың эртіміз, бің екі су болты, (біз екі 

мың жауынгер, екі ҽскер болдық). Тағы да бір – атап ҿтетін жағдай, тҥрколог ғалымдар бірінші  жҽне екінші 

жақты қиысу тҥрінің кездеспеуі, кҿбіне ҿздік есімдік арқылы беріліп отырған деген тҧжырымға келіп отыр. 

Мысалы: ҿзҥм-мен ҿзім, ҿзҧң-сен ҿзің;  Қабысу тҥрі кҿне жазбаларда жиі кездеседі. Жазба ескерткіштердің 

тілінде, сҿз тіркестерінің қабысу тҥрі анықтауыштық жҽне пысықтауыштық қатынастар зат есіммен жҽне зат 

есімнен жасалған етістікті тіркестер арқылы кездеседі. Жазба ескерткіштеріндегі қабысудың мҧндай тҥріне тҽн 

негізгі белгілері: Сҿйлем қҧрамындағы барлық сҿз тіркеспейді синтаксистік қабысу тҥрі арқылы берілген, яғни 

бағыңқы сыңары ҽр қашанда басыңқы сыңарына тҽуелді болады, кейде араларына екі-ҥш сҿз салып 

байланысады. Мысалы, ол анты анығ йок тҥрк қаған, ҿтҥкҽн олурсар,ілтҽ бҧң йок, (Егер ҿткен қағанның 

бойында Тҥрік тайпаларының одағына қауіп жоқ). Егер осы сҿйлемді талдап қарасақ анықтауыштық байланыс 

= ол қалған, = тҥрк қаған, пысықтауыштық байланыс: йыш олурсар – ол орман – тоғайда отырса, предикативтік 

байланыс- бҧң йоқ – қайғы жоқ., қаған олурсар-қаған отыр. 

Тҥрколог ғалым В.В.Радловтың пайымдауынша кҿне тҥркі тілдеріндегі сҿз тіркестерінің қабысу тҥрі 

қазіргі тҥркі тілдеріне қарағанда ерекше мол болған. Тарихи қалыптасу тҧрғысынан алып қарағанда меңгеру 

тҥрі табыс септігінің жалғауымен тура толықтауыштық қатынасты білдірген. Сонымен сҿз тіркестерінің бір-

бірімен байланысуында тек қана толықтауыштық қатынаста ғана емес мекендік, мезгілдік, себеп, қимыл-сынын 

білдіру арқылы пысықтауыштық қатынаста да болған.Септік жалғаулары арқылы келіп, меңгере байланысып 

тҧрған сҿз тіркесіне етістіктің кҿсемше, есімше, қимылдық атауы, жҽне т.б. меңгеруге ҽсер ететіні байқалады. 

Қҧрылысы жағынан кҿне тҥркі жазбаларындағы етістік формасымен келген сҿз тіркестері тҥбір етістікке жҽне 

сҿз тудырушы. Сҿз тудырушы жҽне тҥрлендіруші етістік формасы екі тҥрлі жолмен жасалған: 

- Морфологиялық – аффискасация тҽсілімен 

- Синтаксистік - сҿздерді тіркестіру тҽсілімен. 

Мысалы, Тоныкок Кҽлҥртім ок Тҥрік бодуне Ҿмукэн иэркэ. (Қалай мен тҥркі халқын ҿткен жеріне 

ҽкелдім.) немесе Ол кунтэ иэгті Тҥрк болун Тэмір қапығқа... Сол кҥндері тҥркі халықтары Темір қақпаға жетті. 

Қорыта айтқанда, жазба мҽдениетінің ірге тасы – оның ҽліппесі, яғни алфавиті. Ҽлемде трихқа тҿл ҽліппесімен 

енген халықтар санаулы. Тҥркі халқы тҽңірге жҽне Жер анаға табынғаны да шындық. Иоллығ тегінің 

пайымдауынша тҥріктер кҿк тҽңірі мен жердің арасында жаралған Кҿк Тҽңірінің перзенті. Сондықтан 

тҥркілерге қара жер қуат берсе, Кҿк Тҽңірі рухтандырған. Орхон-Енисей жазба ескерткіштерін зерттеуде ҽлі де 

беті ашылмаған тарихи жолдары бар. Кезінде белгілі ақын Олжас Сҥлейменов қарашаның 25-ші жҧлдызын 

тҥркі мҽдениетінің мейрам кҥні деп атауды ҧсынып еді. Қалай болғанда да даланың кеңдігін сақтай отырып, 

биік тауларымызды аласартпайық. 
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XX ғасырдың басы Қазақстан тарихында да елеулі кезең – тҿңкеріс жылдары болғаны,  мҽдениеттің 

басқа салаларындай,тіл мен  ҽдебиетте де жаңа бетбҧрыс, соны бағыт-бағдар байқалды. ХХ ғасырдың  басында 

туған шытырман заманның тҥрлі  қоғамдық-саяси оқиғаларына қазақтың кҿзі ашық,  ҧлтжанды, зиялы  тобы 

ҿкілдерінің  де бейтарап қарап отыра алмағаны, олардың  қоғамдық  дамудың  алғы шарттарының  бірін  

халыққа  білім  беру деп танып,  бҧны, алдымен, оқыту жҥйесіне реформа жасаудан бастау керек деп есептеді. 

Оқу жҥйесіндегі реформа ҿндірістік қатынастардың талабына сай жҥргізілді  жҽне  татар ғалымы  

И.Гаспринскийдің  ҿткен ғасырдың аяғынан бастап ескі араб алфавитін  тҥркі халықтары тіліне лайықтап,  

дыбыстардың естілу ерекшеліктеріне  сҽйкес бір  ізге тҥскен жазу ісіне «усули-жҽдидке» кҿшуді ҧсынды, сауат 

ашатын ҽліппе, оку қҧралдарын жасады, егер бҧрын ескі хадим бойынша балалар он шақты жыл оқып, сауатын 

жҿнді аша алмай, дҧрыс хат жаза алмаса, жаңа ҽдіспен бір-екі жылда хат танитын болды. 

«XX ғасырдын I жартысындағы  саяси-ҽлеуметтік жағдай жҽне қазақ ҽдеби тілі мен қазақ жазуы»  ең 

алдымен сҿздердің енуі мен игерілінің негізгі бағыттарының бірі  - ҽдеби тіліміздің дамуын кҿрсете отырып, 

тіліміздің  тарихын зерделеуге мҥмкіндік береді.     Осы мақсатқа байланысты  қазак ҽдеби тілі мен қазақ жазуы 

мен ҽдеби тіл деген ҧғымдарға тигізген ҽсері айрықша болды. Қазақ ҽдеби тілі мен қазақ жазуы оның игерілуі  

тілдің функционалдық стильдерінің  даму тарихына да ҿз ҽсерін тигізді. Себебі  зерттеліп отырған кезеңдегі 

қазақ тіліндегі казак ҽдеби тілі мен қазақ жазуының қалыптасуына жҽне  ҽдеби тілдің стильдік жҥйесі мен 

нормасының қалыптасуын игі ҽсер етті.   Соны мен бірге қазақ ҽдеби тілі мен қазақ жазуының қалыптасуына, 

ҧлттық баспасҿздер мен басылымдардың қазақ тілінде шығуына, қазақ  терминологияның негізін салып, оның 

қалыптасуына, дамуына елеулі себепші болды. Оның ішінде казак ҽдеби тілі мен қазақ жазуының да  ролі 

баршылық жҽне  қазақ тілінің функционалдық стильдердің дамып, жетілуіне ҽсер етті. Ҧлттық жазу жҥйесін 

жетілдірудегі, араб жазуын қазақ тілінің дыбыстық жҥйесіне бейімдеудегі, қазақтың ғылыми терминологиясын 

қалыптастырудағы А.Байтҧрсыновтың рҿлі ерекше болды. Қазақ тіл білімінің ірге тасын қалаушы  Ахмет 

Байтҧрсынҧлының тілдік мҧрасын зерттеу баршамыздың ісіміз болып табылады.  1926 жылы Баку қаласында 

ҿткен «Тҥркологтардың бҥкілодақтық І съезінде » жасалған терминология туралы баяндамасында Ахаң «Пҽн 

сҿздері» «терминдер» жағынан қазақ тілі басқа тҥркі тілдері сияқты араб,парсы тілдерінен енген сҿздермен 

шҧбарланса ғана тілі, мҽдениеті,бай болады деген пікірмен келіспей қазақ тіліне термин сҿз болатын жҽне 

ғылым тілі мен кірме сҿздердің қолдану аясына қатысты айта келіп ондай сҿздерді кҿп ала  бергендіктен ол 

тілдер  «жҧтылу» алдында тҧр деп айтады.Сондықтан  қазақ тілі жат  сҿздерге ҽуестенбей, пҽн сҿздерін ҿз 

тілінің ҥлгісімен, тіл мҽнері. бар сҿздермен жасауға тырысты.А.Байтҧрсынҧлының замандасы ҽрі серіктес 

жолдасы Халел Досмҧхамедҧлы да жат сҿздерге байланысты пікір білдіргенде Ахаңмен ҥндесіп жатады.  

Х.Досмҧхамедҧлының кҿрсетуінше: «Тілге  кірген жат сҿздерде сіңу ҥшін сол тілдің заңымен ҿзгеріп, 

танымастай халге келуі қажет. Бҥйтпесе жат сҿздер бҧралқы болып, тілдің шырқын бҧзады, тілге зиян 

келтіреді» - , деп жазады [7, 9]    А.Байтҧрсынҧлы жҽне оның пікірлес сол кездегі қазақ зиялыларының термин 

жасауға деген кҿзқарасы негізінен термин жасауға себепші болды деп есептейді [9]. 

1924 жылы маусым айында ҿткен Орынбор қаласында «Қазақ ғылыми қызметкерлерінің  І съезінде» 

қабылданған принциптер тҿмендегідей болды.- пҽн сҿзі ретінде ең алдымен тиісті ҧғым мағынасын толық 

беретін  қазақ сҿзін алу; - қазақ тілінде ондай сҿздер болмаған жағдайда туыстас тілдерден сҽйкес келетін 

сҿздер алу; - ҽлемдік /халықаралық/ пҽн сҿздерін қазақ тілінің табиғатына сай сҽйкестендіріп ҿзгертіп қолдану;- 

Қазақ тіліндегі сҿздерден басқа тілдер сҿздерінің бҽрін қазақ тілінде айтылуына /дыбыстық жҥйесіне/сҽйкес 

ҿзгертіп алу [1]. Бҧл айтылған принциптердің ғылыми негізі – қазақ терминологиясының жасалуына негіз 

болды. Қазақ тілінде термин жасау ісінде – Ахаң осы принциптерді, атап айтқанда, « пҽн сҿзі ретінде ең 

алдымен тиісті ҧғым мағынасын толық беретін қазақ сҿзін алу» принципін басшылыққа алады.Себебі 

А.Байтҧрсынҧлының шығармаларында бар тҿрт жҥзден астам терминдердің кҿпшілігі қазақ тілінен алынған. 

Мысалы, ноқат, нҥкте, пайымдау, қағида, наху, ҽріп,  харіф, емле, пҽн, ҽуезе, сарф, ҽліп би жҽне  т.б. қазақ 

тілінде бар сҿздер. Тек араб - парсы тілдерінен  енген  наху, сарф деген сҿздер болмаса  қалғандарының  

барлығы да  қазақ тіліне жаттығы жоқ таза қазақ тіліне тҽн сҿздер     болып келеді [1]. 

Қазақ тілінде термин жасауда ҿз еңбегін сіңірген ғалым ,академик Ҿ.Айтбайҧлы: «Тілдің бар қатпар-

қыртысын сақа пайдалана білуде А.Байтҧрсынов ҥлгісі таптырмайтын ҿнеге», - деп атап кҿрсетеді [4]. Ахаңның 

ҧсынған принциптері негізінде сол замандағы ғалым атамыздың тҧстастары, қазақтың сол кездегі зиялы 

ҿкілдері арасында толық қолдау тауып, олар сол термин сҿздердің айналымға енуіне ҿз ҥлестерін қосты.   

Себебі,   ХХ ғасырдың алғашқы жылдары мен 20-30 –шы жылдарында жарық кҿрген ғылыми еңбектер  мен 

кҿпшілікке арналған оқулықтар ,сол кездегі жарық кҿріп тҧрған бҧқаралық – ақпарат қҧралдарында 

А.Байтҧрсынҧлы ҧсынған принциптер ҿз қырынан айқын кҿрінді. А.Байтҧрсынҧлы қазақ тіілінің терминнін 

жасауда қазақ тілінің сҿз жасам жҥйесіндегі барлық тҽсілдерді сарқа пайдаланған адам. Қазақ тілінің сҿзжасам 

тҽсіліне жататын синтетикалық /морфологиялық / жҽне аналитикалық / ситаксистік/ тҽсілдер  молынан 

қолданылған. Мысалы, есімдерден зат есім тудыратын  -ша,  -ше жҧрнағы + кҿсем – ше, есім – ше,сызық – 

ша,қосым-ша;- ші,шы –жҧрнағы + дҽйек –ші, буын – шы; -лық, -лік, -дық, -дік, -тық, тік жҧрнақтары + етістік,  

жалғаулық,  есімдік сияқты термин сҿздер жасаған.  Ал, етістіктен зат есім тудыратын бастама,  ҽліптеме, 

зауықтырма, сарындама, ҧсынба,  қорытпа, ермектеме, мазмҧндама, марқай+ыс, сҧқтан+ыс, азаптан+ыс, кҥл+іс,  

ҽлектен+іс, ҽурелен+іс сияқты термин сҿздер жасаған. Сол сияқты қимыл есімге – ыш, -іш  жҧрнақтарын 

жалғау арқылы анықтау+ыш,  толықтау+ыш, пысықтау+ыш сияқты термин сҿздер жасалған.Қазақ тілі 

жалғамалы тіл болғандықтан сҿзжасам жҥйесінде морфлогиялық тҽсілдің жаңа сҿз жасауға бейім ҽрі мҥмкіндігі 
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ҿте мол болып келеді.  Ҧлы Ахаң осы ҥлгіні кеңінен пайдаланған.   Қазақ тіліндегі сҿзжасамдық тҽсілдердің бірі 

-аналитикалық тҽсіл деп жоғарыда айтып ҿттік .Ахмет Байтҧрсынҧлы да осы анлитикалық тҽсілді молынан 

пайдаланады.  Мысалы Ахаңнның еңбектерінде кездесетін зат есім, сан есім, сын есім,  тҧрлаулы мҥше,  

тҧрлаусыз мҥше,  жалаң сҿйлем,  жайылма сҿйлем, болымды сҿйлем, болымсыз сҿйлем, толымды сҿйлем, 

толымсыз сҿйлем,  қҧрмалас сҿйлем,  салалас сҿйлем,  сабақтас сҿйлем, қаратпа сҿз,  мезгіл пысықтауыш,  

мекен пысықтауыш, мақсат пысықтауыш, себеп пысықтауыш,  сын пысықтауыш,  сҧрау белгісі,  леп белгісі,  

қос нҥкте,  жай шырай сияқты қазақ тіліндегі тілтанымдық терминдерді осы аталмыш тҽсіл арқылы жасаған.  

А.Байтҧрсынҧлы жасаған осындай термин сҿздердің тағы бір ерекшелігі ретінде –  қазақ тілінде бҧл сҿздер 

алғаш рет калька тҽсілімен жасалғандығы дер едік.  Ал, кальака ҽдісі бҧрыннан тілтаным ғылымында бар ҽдіс 

болып есептелінеді.қазақ ҽдеби тілінің жҽне қазақ жазуының  дамуы  қазақ ҽдеби тілінің жҽне қазақ жазуының  

дамуы  туралы белгілі ғалым Рҽбиға Сыздықова  «...жалпы мҽдениетке,  тарихқа қатысты ҽлеуметтік 

терминдердің кҿпшілігі Байтҧрсынов қаламынан туып,  қазір авторы  ҧмытылып, жалпы халықтық кҽнігі сҿздер 

болып кеткендігін де айта кету керек», - деп жазады [1]. 

Ал академик Ҽ.Т.Қайдаров былай деп жазады: «...қазақ тілінің байлығын сарқа пайдалана алмадық. Ең 

басты себеп - замана ҥрдісі,тіл саясаты,мен идеология ықпалы,  орыс тілінің  аз ҧлттар тіліне жасаған ҥстемдігі 

мен ҿктемдігі.  Екінші себеп,- «еліміздегі ҧлт, ҧлыс тілдері ҿздерінің дамудан кенжелеп  қалуына байланысты   

ғылым тілі болып орыс  тілімен   терезесі тең тҧра алмайды» деген пікірдің орталықта да,  жергілікті мамандар  

арасында да қалыптасуы.Ҥшіншіден,  терминдік ҧғымдардың қайнар кҿзі орыс тілі болып саналды да қалған 

жҥздеген тілдердің бҽрі тек  «қабылдаушы» пассив тілдер болып келді. Тҿртінші себеп - ғасырлар бойы ҿз 

дҽстҥрлерімен еркін дамып  келген тілдері ғылыми – техникалық прогреске икемдеумен шҧғылданбағандықтан    

бірден лап берген терминология тасқынына тҿтеп бере алмады.  Бесінші себеп – ана тілінің мҥмкіндігін  толық 

ашып, терминология тасқынына қарсы қоярлықтай  ҧлт кадрлары тоталитарлық ҥкімет тарпынан кезінде 

жойылған болатын.», - деп атап кҿрсетті [10]. 

Қазақстанда  «жаңа ҽдіспен» оқыту ісі  XX ғасырдың алғашқы он жылдығында ҿріс ала бастады. Діни 

сабақтармен бірге білімнің ҿр саласынан   хабар беретін арифметика, география, тарих, жаратылыстану, тіл 

пҿндері    жҥргізілді.    А.Байтҧрсынов,  М.Дулатов, О.Қарашев, М.Сералин т.б. ағартупшлар, ақын-жазушылар, 

алғыр ой иелері ескі оқу жҥйесіне реформа жҥргізу мҿселесін бірден қолдап «Айқап» пен  «Қазақ» беттерінде 

мҽселені кеңінен  насихаттауға кірісті. Ахмет Байтҧрсынов қазақ (араб) алфавитін жаңа жҥйеге келтіруге, 

ежелеусіз оқу мен тҿте оқуды қалыптастыруға жол салды. Бҧрынғы ҽліппе бойынша,  ескі араб ҿрпімен 

(хадимше), тҥсініксіз сҿздерді жаттаудың орнына, тура ҿз тілімізде оқып-жазатын жаңа ҿдіс ҥлт мҿдениетінің 

тарихында орасан зор маңызды оқиға болды [11]. Қазақ ҽдеби тілін дамытудағы ҽлеуметтік маңызды мҽселенің 

бірі -А.Байтҧрсыновтың араб графикасын реформалауы болды. А.Байтҧрсынов ҿзі реформалап, ықшамдаған 

араб графикасымен «Қазақ» газетін шығарды, «Ҽліпби», «Тіл қҧралы», «Ҽдебиет танытқыш» атты еңбектерін 

жазды. Бҧлар тіл білімі, ҿдебиеттану ғылымы саласындағы тҧңғыш еңбектер еді. А. Байтҧрсыновтың ҧсынған 

ҿліпбиін орыс ғалымдары «Байтурсуновский алфавит» деп атап, ал профессор Е.Д.Поливанов оған жоғары баға 

берді [1]. Бҧл тҽжірибені ҿзге тҥркі халықтарыныңкейбірі (ҿзбек, татар) қолдап, ҿз жазуларына ҿзгерістер енгізе 

бастайды. 

М.Жҥсіповтің тҧжырымдауынша, А.Байтҧрсыновтың ҽліпбиі сингармонизм фонологиясын жасаудың 

теориялық негізін тҧңғыш қалаған еңбек [9].  Қазан тҿңкерісінен кейін халықты жедел жҽне жаппай 

сауаттандыру қазақ тілін араб жазуын тастап ҿзге ҽліппеге кҿшу керек деген сылтаумен,  Москвадағы « Жаңа 

тҥркі алфавиті» комитетінің нҧсқауымен алғаш латын, кейіннен орыс графикасында қабылдады. Егер 20-30-шы 

жылдары қазақ жазуына қай алфавит қолайлы деген мҽселенің тҿңірегінде айтыстар болса, 1937-38 жылдары 

зиялыларымыздың кҿрнекті ҿкілдері қуғын-сҥргінге ҧшырап, кҿбі атылып, жер аударылып кеткеннен кейін, 

кириллицаға кҿшуге жол ашылды. Айналдырған жиырма жылдың  ішінде алфавиттің 3 рет ҿзгеруі ҿдеби 

тіліміздің дамуын тежегені сҿзсіз.  Қазан тҿңкерісінен кейінгі қазақ жазуы туралы жан - жақты толық жҽне 

терең жазылған зерттеу жҥмыстары бар. Бҧл тізімдегі Н.Оралбаеваның кандидаттық диссертациясы, 

І.Кеңесбаевтің, Р.Сыздықованың еңбектері кҿпшілікке таныс. Қазан тҿңкерісінен кейін қазақ ҽдеби тілінің 

қоғамдық қызметі ҿсіп, қолданылу аясы кеңіді. Тіл жҿнінде тҧңгыш декрет жарияланды. Бҧл декрет бойынша 

қазақ тілі орыс тілімен қатар мемлекет тілі болып жарияланды. Қазақ тілі кҥнделікті тҧрмыс тілінен саяси, ҥгіт-

насихат жҧмыстарында, мҽдени, ғылыми, оқу-ағарту ісінде қолданылатын болды. Қазақ тілі іс қағаздарын 

жҥргізу жҧмысының, мерзімді баспасҿздің тілі дҿрежесіне кҿтерілді. 
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Аңдатпа. Мақалада кҿркем аударма проблемалары, соның ішінде Алдар Кҿсе ертегі аудармасында орын алған 

лексикалық проблемалар қарастырылады. 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы художественного перевода, в том числе лексические проблемы, 

возникающие в переводе сказки Алдар Косе. 

Annotation. The article deals with the problems of literary translation, including lexical problems arising in the translation of 

the fairy tale Aldar Kose. 

Тірек сӛздер: Аударма, қиындық, лексикалық трансформациялар, нақтыландыру, жалпыландыру, транслитерация. 
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Кҿркем аударма принципіне келгенде, тҥпнҧсқаның сҿйлемдерін мҥмкін болғанша бҧзбай, сҿзіне сҿз 

баламасын  келтіріп аудару, автордың ҥн-ырғағын,  жалпы  интонациясын жеткізу ҥшін ой  қисыны мен тыныс 

паузасын, яғни бҥкіл музыкасын ескеру талабы жайдан-жай туған нҽрсе  емес. Бҧл - жалпы советтік, тіпті, 

дҥние жҥзілік аударманың тҽжірибесі мен теориясына сҥйене отырып  қойылған талап. Бҧл қазіргі біздің 

мҽдениетіміз бен ҽдебиетіміздің жҽне  ҽдеби тіліміздің даму бағдарыңдағы  қажеттіліктен туып отыр [1, 27]. 

Кҿркем шығарманың ҽр алуан қырлары мен сырлары болады : табиғат кҿріністері суреттеледі, адамның ішкі 

сырлары (монолог) шертіледі, кҿңіл кҥйі, сезім дҥниесі баяндалады, философиялық толғаныстар мен 

психологиялық тебіреністер ашылады, тағысын тағылар. Бҧлар кейде суреттеу тҥрінде,  кейде баяндау тҥрінде 

берілсе, кейде асқақ пафоспен, кейде ҧтымымды афоризммен беріліп отырады. Аудармада осылардың бҽрін ҿз 

қырымен, ҿз сырымен, ҿз бояуымен  жеткізу керек. Шығарманың сырын тек сҿзден ғана іздеу жеткіліксіз. 

Оның кҿркемдік - эстетикалық лҽззаты, ең алдымен, мағыналық жҽне қисындық тҧтастығында, тек ҿзіне ғана 

тҽн ырғақ-ҥнінде, толық-лебінде. Мҧның бҽрін жоғарыда айтылғандай автордың стилін бҧзбай аударып, ҽрі 

қазақша жатық шығарғанда ғана жеткізуге болады. Кейбіреулер айтып жҥргеніндей, бҧлардың біріне - бірі 

тҥрлі ҽдіс, екіншісіне басқаша ҽдіс қолданып аударуға болмайды. Яғни, «философиялық толғаныстар мен 

психологиялық тебіреністер де тҥпнҧсқаның ҥлгісін бҧзбай аударып, лирикалық шегіністерге келгенде еркін 

сілтеу керек» деушілердікі дҧрыс емес. Дҽлдік барлық жерде керек.   

Аудармашынының ешқашан адастырмайтын темірқазық жҧлдыздай айнымас бағдары – автордың 

стилі.Осы бағытты дҧрыс ҧстаса, ол ҽр қашан кҿркемдік дҥниесіне жол тауып шығады. «Стиль дегеніміз 

мазмҧн мен тҥрдің белгілі бір жарасымды тҧтастығы, ой мен оның образдық бейнесінің ҽлдеқандай бір 

баламасы,ақырында, ол - ой мен сезімді бейнеленудің белгілі бір манері, салты, ҽдіс-тҽсілі, ал кҿркем 

шығарманың стилі, меніңше, суреткердің жҥрегіндегі ҥздіксіз ҥн беріп тҧратын «қылдың» бҧралуына 

байланысты. Шығарманың мазмҧнынан барып оның тҥрі туады. Мазмҧн мен тҥрдің арасында ҽрқашан 

ҽлдеқандай бір диалектикалық біртҧтастық жатуға тиіс» [2, 6]. Сонымен, шығарманың мазмҧнын неғҧрлым 

дҧрыс жҽне дҽл беремін дейтін болсақ, оның тҥріне елеусіз қарай алмаймыз. «Так как форма всегда 

соответствует идеии, то размер отнюдь не есть случайное дело и изменить его в переводе, значить поступить 

произвольно» [3, 8]. Ҽсіресе кҿркем прозаның аудармасында мазмҧн дҽлдігіне оның тҥрін сақтау арқылы 

барады. 

Аудармадағы басты мақсат – адекваттылыққа жету. Адекваттық немесе эквиваленттік аударма  - аударма 

тілдің нормаларын сақтай отырып аударылған  қажетті деңгейлегі аударма. А.В.Федоровтың айтуынша 

тҥпнҧсқаның мазмҧнын дҽл жеткізе білу жҽне функционалды-стилистикалық сҽйкестікті толық жеткізе білуді 

адекваттық деп айтамыз. [4,3] Адекваттыққа жетуде аудармашы міндеті ҽртҥрлі аудармалық 

трансформацияларды аударма мҽтіні барлық ақпаратты барынша дҽл жеткізе алатындай етіп аударма тілдің 

нормасын сақтай білу. «Трансформация – аударма тҽсілдерінің кҿпшілігінің негізі. Тҥпнҧсқа мҽтінінің 

формалды жҽне семантикалық компоненттерін аударылуға тиіс ақпаратты сақтай отырып ҿзгертумен 

тҥсіндіріледі. Я.И.Рецкер трансформацияларға «сҿздік бойынша мағынасы сҽйкес келе бермейтін шет тілі 

сҿзіне орыс тілінде сҽйкестігін табуда кҿмектесетін логикалық ойлаудың тҽсілдері» деп анықтама береді. [5, 38]  

Шетел сҿзінің мағынасын ашуда жҽне аударма тілде сҽйкестікті табудағы логикалық ойлау тҽсілдерін 

лексикалық трансформация деп атаймыз. Трансформацияны қолдану дегеніміз аударылғалы отырған тілдің 

лексикалық бірлігіне аударма тілде сҽйкес сҿз не сҿз тіркестерін табу. Қазіргі аудармалық тҽжірибеде 

транслитерацияның кейбір элементтерін сақтайтын транскрипция алдыңғы қатарда болып табылады. Тілдердің 

фонетикалық жҽне графикалық жҥйелері ҽртҥрлі: absurdist – абсурдист, skateboarding – скейтбординг. Ҽрбір тіл 

жҧбы ҥшін арнайы тҥпнҧсқа тілдің дыбыстық қҧрамының жеткізілу ережесі жасалады, транслитерация 
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элементтерін сақтаудың жҽне ережеден дҽстҥрлі бастартудың жағдайлары кҿрсетіледі. Ал шығарма 

аудармасына келетін болсақ:  

Ӛгіздер, обалдары не керек, қамшы салдырмай, ырғақтарынан жаңылмай түп-түзу тартып отырады. 

Соқа жүріп ӛткен жазықта дымқыл қара топырақ аунап түсіп, атыз жасайды. Бәрі жақсы, бірақ мұндай 

жұмыспен ӛмір бойы шұғылданып кӛрмеген безбүйрек байдың самайынан тер сорғалап, кӛзі қарауытады. 

Сондай кӛзі бір қарауытып, басы айналған кезде жанына жақын келіп:  [6, 4] 

-Ассалаумағалайкум! – деген Алдар Кӛсені Жартыбай байқамай да қалды. 

Oxen were slogging obediently along the furrow, moving steadily, with measured steps, untiringly. A long furrow 

stretched behind the plough.  

Blue-grey steam was whirling above heavy, moist slices of land. Everything was good! But a stingy and stubborn 

bai was not used to such work. He had never acted as a ploughman before. Sweat was running down his face. Now and 

then everything went dark before his eyes. Out of strain he grew crimson all over. 

―Hello!‖ Aldar-Kose’s voice said into his ear. 

Zhartybai ( it was the greedy bai’s name) gave a start in surprise. [6, 5] 

Бҧл ҥзіндіден «бай» сҿзінің ағылшын тіліне транслитерация арқылы «bai» деп, ал «Алдар-Кҿсенің» - 

«Aldar-Kose», ал «Жартыбай» - «Zhartybai» деп транслитерация жолымен жеткізіліп тҧрғанын кҿруге болады.  

Жастар қарқылдап, кәрілер миықтарынан күліп, бүкіл ауыл мәз болады да қалады. 

The young burst into laughter, the old chuckled. The whole aul laughed at the boastful bai. [6, 30] 

Мҧндағы ауыл сҿзі ағылшын тіліне aul деп аударылған. Себебі ол орыс тілі арқылы ағылшын тіліне 

жеткен, яғни ауыл – аул – aul. 

Сіздер кімсіздер ӛзі?! – деп сұрайды олардан. 

- Біз Құлан мен Түлен деген ағайынды сайтандармыз. Біз сені ұрлыққа үйретеміз. Не ішіп, не жеймін 

дейтін болмайсыңдар![ 6, 116] 

―Hey, who are you?‖ Aldar – Kose feigned surprise. ―We are brothers – devils, Kulan and Tulen. We will teach 

you to steal and will divide what we get among us.‖[6, 115] 

Мҧнда сайтандардың аттары Құлан жҽне Түлен - Kulan and Tulen деп транслитерацияланып тҧр, яғни 

«ҧ» ҽрпі де «ҥ» ҽрпі де шет тіліне «u» боп жеткізілген. Себебі орыс тілінде де «Кулан», «Тулен», ҽрі ағылшын 

тілінде қазақтың «ҧ» жҽне «ҥ» дыбыстары жоқ. 

Калькалау жаңа сҿз бен сҿз тіркесін тҥзеді жҽне тҥпнҧсқа бірлігінің кҿшірмесін береді. Мысалы: 

Біраз кӛз шырымын алған Жартыбай ояна сала қалғып отырған Алдар Кӛсені кӛреді. Періштесі 

түрткендей, сол сәтте ол да атып тұрып: 

- Сіздің мына ӛгіздер бұрыннан да осындай ма еді?!   

Soon Zhartybai woke up and found out that the oxen were not there where Aldar- Kose was dozing peacefully 

beside the plough. But all of a sudden the Beardless Deceiver jumped up and came down on the bai: 

―What habits do those oxen of yours have?‖   [6, 9] 

Бҧл ҥзіндіде кҿріп отырғанымыздай Алдар Кҿсе есімі екі жолмен ағылшын тіліне жеткізілген, яғни Алдар 

Кӛсе – Aldar – Kose, Алдар Кӛсе - Beardless Deceiver, бірінші жағдайда транслитерация арқылы, ал екінші 

жағдайда калька арқылы аударылған. 

One day the boastful bai went into the steppe riding his light-legged camel. There he run into a stranger. The 

stranger seemed to be looking for something. He was walking and walking around, now to the right, now to the left. 

Бҧл жоғарыда келтірілген ҥзінді аудармасынан аудармашының «желмаяны» - light-legged camel  деп,  

яғни шап-шаң жҥгіретін тҥйе деп нақтылап берген.  Ал біресе- әрі, біресе – бері дегенді тҥсінікті болу ҥшін to 

the right, now to the left , яғни оңға сосын солға деп нақтылап береді. 

Конкретизация немесе нақтыландыру дегеніміз тҥпнҧсқа тілдегі кең мағыналы сҿздің аударма тілде тар 

мағыналы сҿздер не сҿз тіркестерімен ауыстырылуы болып табылады. 

-  Егер ӛлген болса, тірілтіп алайық! 

- Сӛйтсек, сӛйтейік! Бірақ қалай тірілтеміз?! 

- Байқаймын, бұл ӛзі сирағы шыққан сорлы қазақ!  

―After all, we can raise him from the dead‖ 

―Oh, that’s true! But how can we do it?‖ 

―Quite easily. As far as I can see, the poor fellow had never eaten his fill in his life.” Тҥпнҧсқадағы сирағы 

шыққан сорлы – the poor fellow had never eaten his fill in his life аудармада ӛмірінде қарны тойып тамақ 

жемеген деп, ал сорлы сҿзі the poor fellow- байғұс бала деп аударылған. 

Жалпыландыру нақтыландыру тҽсіліне қарама-қарсы тҽсіл, яғни тҥпнҧсқа тілдегі тар мағыналы сҿзді 

аударма тілде кең мағыналы сҿзбен ауыстыру. 

-Әй, не оттап тұрсың сен?! Тау шайқалмай, жер сілкінбей, олар қара жердің астына қалай сіңіп 

кетеді?! – деп Жартыбайқұйрықтарға қарап бет бұрғанда Алдар Кӛсе шырылдап қоя береді. [6, 10] 

- What are you talking about, you fool?! Has anybody ever seen oxen go into the ground for no reason at all?  

[6, 11] 

Мҧндағы тҥпнҧсқа тілдегі «оттау» деген сҿз мағынасына ҥңілсек, аузына келген сҿзді айта салу немесе 

қайдағы бір  жағымсыз сҿзді айту деген мағынаны береді, ал аударма тілде «talk about» деп, яғни жай ғана 

«айту» деген сҿзбен жалпылап бере салған. 



95 

-Қаққанда қанымды ағызып, соққанда жанымды шығарған тасбауыр тірліктен құтылдым ба әйтеуәр 

деп қатты қуанып едім. Қай оңбаған тірілтті екен мені?! –деп, Алдар Кӛсе қтіріктен-ӛтірік ӛкіріп кеп 

жылайды. – Қорлықтың қамытын қайта кигенше ӛзенге қарғып ӛлейін деп, жарқабаққа қарай жүгірген кезде 

иығында отырған екі сайтан жалбарына бастайды. Бұл суға батса, бірге кетеміз деп қорқады. [6, 114] 

Aldar-Kose burst out crying. 

―Oh, dear! Who has brought me back to life? At long last my soul had found peace, I thought I had left behind 

all my misfortunes and grieves. And what now? Some rogues have revived me! Oh dear! Why should I go on suffering 

in this world? I’d better go drown myself‖ [6,  115] 

Бҧл ҥзіндіден кҿріп отырғанымыздай Қаққанда қанымды ағызып, соққанда жанымды шығарған 

тасбауыр тірліктен құтылдым ба әйтеуәр деп қатты қуанып едім деген тҥпнҧсқа айтылымы - I thought I had 

left behind all my misfortunes and grieves – деп аударылған. Мҧндағы ҽбден титығына тиген, ауыр тірлікті 

бейнелейтін «қанымды ағызатын» жҽне «жанымды шығаратын» деген айтылым аудармада жҽй ғана 

«misfortunes and grieves», яғни « бақытсыздық жҽне мҧң» деп берілген. Сондай-ақ қай оңбаған деген ашу-ызаға 

толы сҿзі аудармада жҽй Who – кім деп берілген. 

Тҥпнҧсқаның шеңберінен шықпай отырып-ақ сҿз тіркестерінің ішкі сырларын аша білу, олардың 

ҧғымдық жҽне образдық мҽндерін қазақ тілінің жҥйесімен дҧрыс қиыстырып шығару аудармашы тарапынан 

ҥлкен зейінділікті, шеберлікті тілейді. Ол ҿзін ҿзі ҿнебойы қадағалап отырмаса, тҥпнҧсқаның ықпалына тҥсіп 

кеткенін білмей де қалады.  

Қазір біздегі кҿркем аударманың  белгілі дҽрежеде қалыптасқан дҽстҥрі, не бір тамаша ҥлгілері бар. 

Аударма мҽдениеті барған сайын ҿсіп, шеберлігі артып келеді. Біз оны бҧдан былай да жетілдіре беруге 

тиістіміз. Олар ҥшін аударма тҽжірибесінің ҿткендегісін таразылап, болашағын бағдарлап отыруымыз керек. 
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ХІХ ғасырдың басына қарай патша ҥкіметі ҿлкені саяси-ҽкімшілік басқаруды жҥзеге асырудың жаңа 

органдарын қҧрып жатты. Ресейді жаңа 34 ҽкімшілік губернияға бҿлу жҿніндегі 1796 жылдың 31 

желтоқсанындағы Жарлықтың негізінде Орынбор губерниясы қалпына келтірілді. Губернияны басқару ҥшін 

азаматтық жҽне әскери губернатор қызметтері енгізілді. Ҽскери губернатор генерал-губернатордың 

қҧқықтарын иеленді жҽне ҽскери істермен қоса, шекаралық істерді де атқаруы тиіс болды. Осы жылдан бастап, 

қазақтарға қатысты істерді жҥргізетін бас билеушінің, яғни ҽскери губернатордың қызмет орны Орынбор 

қаласына кҿшірілді. Ӛлкенің бірінші әскери губернаторы қызметіне барон О.А.Игельстром тағайындалды.  

1797 жылдың 26 ақпанында Шетел істері Коллегиясының жанынан «азиялық халықтарға қатысты істерді 

жҥргізетін» айрықша Департамент қҧрылды. Ҽрине, аталған мекеме бірінші кезекте қазақтармен байланысты 

мҽселелерді реттеумен айналысты. 

1799 жылдың 25 қаңтарында Орынбор ҽскери губернаторы Н.Н.Бахметев Павел І-ге ҿлкедегі шекаралық 

мекемелер туралы ҿзінің пікірлерін жолдады. Хатта ҽскери губернатор Шекаралық сот «... тек қана оған 

бҿлінген қазынаның пайдасыз шығындарына бола емес, ол қолданылған ... ол шешуге тиісті мҽселелер ҥшін де 

мҥлдем қажеті жоқ» дей келе, ҿзінің мақсатын орындамаған мекеме ретінде Шекаралық сотты жою жҿнінде 

ҿтініш білдірді.  

1799 жылы Шекаралық сот пен Шекаралық экспедиция жойылды, олардың орнына Шекаралық істер 

Коллегиясы (болашақтағы – Орынбор Шекара комиссиясы) қҧрылды. Коллегияға комендант басшылық 

жасады, мҥшелері ретінде: орыстардан – 2 асессор (ҽрқайсысына 450 рубль жалақы), қазақтардан – 1 сҧлтан 

(300 рубль жалақы), 2 старшын (ҽрқайсысына 200 рубль жалақы), 1 қазынашы, 1 хатшы, 1 хаттамашы, 1 

архивариус, 1 тіркеуші жҽне 3 аудармашы қызмет етті. Шекара Комиссиясына жалпы 4120 рубль, ал ханға, 

сҧлтандарға, старшындарға жалақыға жҽне сый-сияпаттарға 7500 рубль қаржы бҿлінетін болды. Ҽскери 

губернатордың жанында шекаралық істерді жҥргізетін хатшы тағайындалды, оған жылына 350 рубль жалақы 

белгіленді. 
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Осылайша, қазақ жерлерін бақылау коменданттардың қолына берілді. Сонымен қатар, коменданттардың 

қазақтарды тізгіндеп ҧстау мен басқару жолдары жҿніндегі пікірлері ерекше ескеріліп, қазақ даласына ішкері 

ене тҥсудің тҥрлі айла-тҽсілдері ойластырылды. 

1804 жылдың маусымында Орынбор ҿлкесінде расправалар жойылды.  

Орынбор Шекара комиссиясының басты қадамы қазақтарға тиесілі территорияның нақты бейнесін 

анықтау ҽрекетінен басталды. Ҿйткені, территорияларды жетік меңгеру жҽне батыл саяси қадамдар жасау ҥшін 

мекендер жҿнінде жетік ақпарат қажет еді. Орынбор коменданты Тарарыкин ҽскери губернатор 

Г.С.Волконскийдің атына жазған ҿзінің ҧсынысында ҽскери жҽне басқа да шаралардың жҥзеге асырылуы ҥшін 

Орынбор жҽне Сібір шептерімен шектесіп жатқан даланың жаңа картасы қажеттігін атап кҿрсетті. Соған орай, 

аталған картаның сызбасының жергілікті инженерлер тарапынан жасалып, Орынбор Шекара Комиссиясына 

жеткізілуіне ҽскери губернатордың ат салысуын ҿтінді. Яғни, коменданттар ҥкіметтің қазақ даласындағы 

қырағы кҿзіне айналды. Бҧдан патша ҥкіметінің қазақ елінің саяси билігін тҧтастай ҿз қолына алуды кҿздеген 

астарлы ойы байқалды. 1811 жылы Елек форпостының негізінде Новоилецк шебінің қҧрылуымен шекараны 

бақылау деңгейі одан ҽрі беки тҥссе, кейінгі Жаңа шеп қҧрылысы оның ықпал ету аймағының кеңеюіне жағдай 

жасады. 

Орталық ҥкімет халықты тізгіндеп басқару принципін қолдануға ҧмтылды. Қазақ жайылымдарын бірте-

бірте шеп территориясының есебіне енгізгенімен қоймай, империялық саясат жергілікті халықтың байырғы 

жайылымын жайлау мҥмкіндігін шектей бастады. Кіші жҥз рулары шеп меншігіне айналдырылған иеліктерде 

жайылған ҽр мал ҥшін ақы тҿлеп, ҿз жерін ҿзі жалдаушыға айналды. Амалы қалмаған жергілікті тҧрғындар 

казак станицаларын торуылдап, малдарын барымталап отырды. Ал далаға шыққан казак отрядтары ойларына 

келген ойранды салды. Мысалы, «Тама руының қырғыздарын ҧстауға ... жіберілген полк хорунжиі Беляков, 

ҧрыларды таба алмағандықтан, олардың туысы Байбарақ Тоқмамбетовты айдап ҽкелді», оны босату ҥшін 

ҧрылардың берілуін талап етті.  

Орал ҽскерінің атаманы Бородин 1811 жылдың 14 қыркҥйегінде ҽскери губернатор Волконскийге 

«Харкинск форпостының шолушы казактары Жайық ҿзенімен қырғыз даласына ҿтіп бара жатқан қырғыздарды 

ҧры деп танып, 14 жылқыны қолға тҥсіргенін» мҽлімдеді. Бірақ, тексерулер қорытындысы малдың қазаққа 

тиесілі екендігін анықтайды. Осылайша,  нақты кінҽліге қолы жетпеген ҽскерлер жазықсыз жандарға тиісіп 

немесе барымтаға еш қатысы жоқ ауылдарға ауыр зиян келтіріп отырды. Ҿзара қақтығыстардың 

шиеленіскендігі соншалық, тіпті ҽр тҥрлі себептермен далаға жіберілген ҽскер отрядтарының тек кінҽлілерге 

ғана емес, сонымен қатар, бейбіт тҧрғындарға қатысты да қиянат жасау, ойрандау жҽне тонаушылықты ҥдетуі 

салдарынан, Азиялық комитет 1814 жылғы 21 қыркҥйектегі Жарлығымен далаға қарулы отряд жіберуге тыйым 

салуға мҽжбҥр болды. 

Енді тараптар шиеленісінің одан ҽрі ҧлғаюына жол бермеу ҥшін, 1817 жылдың 26 наурызында ҽскери 

губернатор П.К.Эссен Орынбор корпусына «біздің жақтан арнайы рҧқсатсыз ешкім, қандай да болмасын 

себептермен далаға бір қадам да жасамасын...» деп бҧйрық берді. Ҽрине, ҽкімшілік шенеуніктері жағдайды 

шекара шебінде қазақтар тарапынан ҥдей тҥскен шапқыншылықтарға қарсы жауап ретіндегі шара деп 

ақтамақшы болды. Шын мҽнінде, бҧл шабуылдар қазақтардың орталық ҥкіметтің жергілікті халықпен 

санаспайтын менменшіл империялық саясатына қарсы ҽрекеті екендігі анық. Ҿйткені, бҧдан кейінгі жылдарда 

да патша ҥкіметі ҿлкедегі ҽлеуметтік-саяси ахуалды реттеу ҥшін дҥркін-дҥркін жазалаушы отрядтар жіберіп, 

кҥш қолданып отырғаны мҽлім. 

Кіші жҥз халқына қатысты ҽскери қысым ауылдарды кҥшпен бағындыруға ҽрекеттенгенімен, шептегі 

билік қазақ даласына батыл бойлап ене алмады. Ҿлкеде ресейлік билікті жҥзеге асыруға қол жеткізу ҥшін 

патша ҥкіметі тығырықтың жолын жаңа ҽкімшілік-ҽскери шаралардан таппақшы болды. 

1818 жылы Орынбор Шекара комиссиясы жаңа штаттармен кҥшейтілді. Комиссияға дербес тҿраға 

қызметі енгізілді. Комиссия қҧрамы 2 кеңесшімен жҽне «саяси байланыстарды жҥзеге асыратын айрықша 

шенеунік» қызметімен толықтырылды. Орталық ҥкімет Орынбор ҽкімшілігін тек қазақтарды билеу ісінде ғана 

емес, сонымен қатар, Орта Азия мемлекеттерімен қатынастарды қалыптастыруда да пайдалануды кҿздеді. 

Ресей ҿкіметі 1819 жылы қазақтармен жҽне азиялық басқа халықтармен байланыстарды реттейтін 

орталық мемлекеттік мекемелерді қайта қҧрды. Шетел істері министрлігі жанынан қазақ жерлеріне қатысты 

істермен жҽне Ресейдің азиялық халықтармен қарым-қатынасы мҽселелерімен айналысатын Азиялық 

департамент қҧрылды. Сонымен қатар, Орынбор ҿлкесіне жҽне Азиямен сауда істеріне қатысты айрықша 

Азиялық комитет ашылды. Бҧл арнайы мекемелердің алдына орталық ҥкімет қазақтармен қатынас деңгейін 

зерттеу жҽне оны дамыту болашағын талдау міндетін қойды. Осы міндеттерге сай, 1822 жылы Орынбор ҽскери 

губернаторы П.К.Эссен «Орынбор қырғыздары туралы Жарғының» жобасын жасақтады. Жобада Орынбор 

ҽкімшілігінің қарамағындағы Кіші жҥз даласын алдымен жоғарғы буын арқылы заңдастырып, содан соң шепте 

тҽртіп орнату негізінде, далаға ішкерілеп бойлай тҥсу кҿзделді. Осылайша, патша ҥкіметі ғасырлар бойы қазақ 

жерінде сақталып келген қауымдық рулық жерді пайдалану мен басқаруды ресейлік билеу жҥйесімен заңды 

тҥрде ҿзгертуге кірісті. 

Ресей ҿкіметі ХІХ ғасырдың басында қазақтармен жҽне азиялық басқа халықтармен байланыстарды 

реттеу мақсатында қҧрылған Азиялық департамент пен айрықша Азиялық комитеттің алдына Орынбор ҿлкесі 

қазақтарымен қатынас деңгейін зерттеу жҽне оны дамыту болашағын талдау міндетін қойды. Ҿйткені, Ресей 

ҿзінің азиялық аймақтағы экономикалық жҽне саяси мҥдделері осы кезеңде оның Орынбор ҿлкесіндегі билігін 

кҥшейтуді қажет ететінін тҥсінді. Сондықтан да, орталық ҥкімет ресейлік басқару жҥйесін тек ҿлке қазақтарын 
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билеу ісінде ғана емес, сонымен қатар, Орта Азия мемлекеттерімен қатынастарды қалыптастыруда да 

пайдалануды кҿздеді. Сонымен, Орынбор ҽскери губернаторы П.К.Эссен 1822 жылы Кіші жҥз ҿлкесіндегі 

басқарудың ресейлік жҥйесінің негізін қалайтын  «Орынбор қырғыздары туралы Жарғының» жобасын 

жасақтады. Жоба Азиялық комитетте қабылданып, патша мақҧлдағаннан кейін ғана, 1824 жылдың 31 

қаңтарындағы «Орынбор ӛлкесін басқаруды қайта ӛзгертуге қатысты Азиялық істер Комитетінің 

бекітілген пікірі» атауымен жарияланды. Аталған қҧжатта Ресей ҥкіметі Орынбор ведомствосындағы қазақ 

жерлерін басқарудың жаңа тҽртібін бекітті, сол арқылы Кіші жҥзде хандық билікті жоюға шешім қабылдады.  

«Пікірде» тек шекаралық басқару жҥйесі ҿзгертілетіні атап кҿрсетілді. Шекаралық басқару ҥш буынға: 

жоғары, шептік және далалық буындарға бҿлінді. Шекаралық комиссия басқарудың жоғарғы буыны болып 

табылды жҽне қҧжатта «Орынбор азиялық басқармасы» деп аталды. Комиссия бҧрынғы қҧрамда (1818 жылғы) 

бекітілді, тек шеп бойында сауда жҥргізетін бҧхаралық жҽне хиуалық кҿпестерден 2 ҿкіл қосылды. Шекаралық 

комиссияға ҿлкедегі тҽртіптің сақталуын бақылау, жергілікті қазақ шенеуніктерін қадағалау, салықтар жинау, 

сот істері, дҽрігерлік бҿлімді басқару міндеттері жҥктелді. Осылайша, Шекаралық комиссия Ресейдің ішкі 

губерниялық басқармаларының функцияларын орындайтын болды. 

«Шеп» әкімшілік-территориялық бірлігі дербес басқару буыны ретінде қарастырылды жҽне олардың 

жанынан айрықша басқармалар қҧрылды. «Пікірге» сай, Орынбор жоғарғы шебін - Нижнеурал, Звериноголов, 

Троицк, Верхнеурал, Кизил, Ор, Орынбор дистанциялары; тҿменгі шебін – Елек қалашығы, Рубежинск, 

Кожехаров, Калмыков, Бақсай дистанциялары қҧрады. Ҽр дистанцияны басқаруға «шептік дистанция 

командирі» қызметі бекітілді. Бекініс коменданты дистанция командиріне бағындырылды. Яғни - дистанциялар 

бойынша жҽне бекіністер бойынша - екі жақты ҽкімшілік басқару енгізілді. Шептік басқару буынына шеп 

кҥзетін жасақтау, полиция ісі, басшылықтың айрықша тапсырмаларын орындау міндеттері жҥктелді. Орталық 

ҥкімет тарапынан заңдық тҧрғыда бекітілген бҧл функциялар шептік басқару мекемесінің ҽскери полицейлік 

орган екенін дҽлелдейді. 

Сонымен қатар, ҽлдеқашаннан  орыс шаруалары мен казак тҧрғындары мекендейтін Верхнеурал, Троицк, 

Орынбор дистанцияларынан басқа дистанцияларға да орыс тҧрғындарын қоныстандыру белгіленді. 

Далалық басқару буыны Жайықтың сол жақ жағалауы жерлерін, яғни қазақ даласын басқаруға 

қатысты буын болып табылды. Оң жағалауды орыс ҥкіметі «ішкі» жерлер санатына жатқызды. Патша 

ҥкіметінің ХVІІІ ғасыр бойы қабылдаған заңдық актілері жҽне Орал, Орынбор казак ҽскерлерінің кҿмегімен 

жҥзеге асырған шектеу, тыйым салу шаралары қазақтардың бірте-бірте Жайықтың оң жағалауына кҿшу 

мҥмкіндігінен айырылуына алып келген болатын. Ҽкімшілік қҧжаттарда қазақтар «Жайықтың арғы беті халқы» 

деген атауға ие болды. Енді «Кіші орда» ҧғымы «Жайықтың арғы бетіндегі орда» ҧғымымен ауыстырыла 

бастады. Міне, осы Жайықтың арғы беті қазақтарына қатысты енгізілген арнайы басқару тҽртібі «далалық 

басқару» деп аталды. «Пікірге» сай, қазақтар мекендейтін территория ҥш бҿлікке: Батыс, Орта, Шығыс 

бӛліктерге бҿлінді. Ҽр бҿлік жергілікті басқарудың ҥш буынын қамтыды: а) ауылдық басқару; ә) ауылдық 

бірліктерден құралатын тайпалық басқару; б) ауылдық және тайпалық басқаруды қамтитын ордалық 

басқару. Орданың бҿліктерін сҧлтандар, тайпалықты жеке басқарушы, ауылдарды старшындар басқаратын 

болды. Аға сҧлтандарды Орынбор ҽскери губернаторы, қалған қазақ «шенеуніктерді» Шекара комиссиясы 

тағайындады.  

Аға сҧлтандар алғашқы кезде кҿмекшілерін сҧлтандардан белгіледі. Олар аға сҧлтандардың жҽне шекара 

басшылығының тапсырмаларын орындады, сонымен қатар, бҿліктерде «тыныштықтың» болуын бақылауы, 

«қаскҥнемдерді» ҧсақ даулы істер бойынша жақын шеп бастығына, ал қылмыстық істер бойынша - Шекара 

комиссиясына жеткізуі тиіс болды.  

 Ережелердің негізінде Бҿкей ордасына «ішкі» округ мҽртебесі берілді. Орынбор қазақтары мекендейтін 

территорияны Батыс, Шығыс, Орта бҿліктерге бҿлу жағдайында Сібір қазақтарының шекаралық бҿлінісі 

шарттық шама ретінде алынды. 

Шығыс бӛлікке: Сібір қазақтары облысы шекараларынан бастап, яғни Звериноголов станицасынан 

кейінгі Сырдария шебіне дейінгі жерлер; оңтҥстігінде – кейінгі Сырдария шебі; батысында - Степная 

станицасынан Ой ҿзеніне дейін; Марийнск станицасы, Ҥлкен Қобда ҿзенінің жҽне оның сол ағыстарының 

жоғарғы жағалаулары, Ойыл ҿзені, Шалқар теңізі арқылы Сырдария ҿзеніндегі №2 фортқа дейінгі жерлер кірді. 

Орта бӛлік: Батыс бҿліктің шығыс шекарасы бойындағы жерлерді; батысында – Ҥлкен Қобда ҿзенінің 

қҧйылысынан бастап, оның сол тармақтарының жоғарғы жағалауларды, Ойыл ҿзені арқылы Жем ҿзенінің 

бойымен Ембі бекінісіне, одан ҽрі Арал теңізіне дейінгі жерлерді; оңтҥстігінде – Қаратабан шатқалынан Арал 

теңізі жағалауы бойын; солтҥстігінде – Ҥлкен Қобда ҿзені қҧйылысынан Елек, Бердеңке ҿзендерінің бойымен 

Орск бағытында Верхнеурал  бекінісі мен Степная станицасына дейінгі жерлерді қамтыды. 

Батыс бӛлікке: шығысында – Орта бҿліктің батыс шекарасы бойындағы жерлер; солтҥстігінде – Елек, 

Жайық ҿзендері жағалауынан Орал қалашығына дейінгі жерлер; батысында – Жайық ҿзенінің ағысымен, Орал 

ҽскері жерлері бойымен Гурьевтен Каспий теңізіне дейінгі жерлер; оңтҥстігінде – Каспий жҽне Арал теңіздерін 

бҿлетін мойнақ енді. 

Орынбор ҿлкесінің Батыс, Орта, Шығыс бҿліктерге бҿлінуі Кіші жҥзде хандық биліктің іс жҥзінде 

жойылуына алып келді. Орынборға алдырылған Шерғазы хан Шекара комиссиясының бірінші қатысушысы 

ретінде тағайындалды. Бҿліктерде аға сҧлтандар ретінде Ҽбілқайыр ханның жҽне Қайып ханның ҧрпақтары 

билік етті. Бҿліктер Кіші жҥз руларының орналасуына жҽне аға сҧлтандардың ықпалына қарай межеленді. 

Мысалы, Шығыс бҿлік халқының негізін Ҽлімҧлы ҧрпақтары жҽне шҿмекей, қыпшақ рулары қҧрады; Орта 
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бҿлік Жетірудан жҽне Ҽлімҧлының кейбір бҿліктерінен тҧрды; Батыс бҿліктің қҧрамына Байҧлы енді. Жалпы, 

бҿліктер территориясы бойынша да, халқының саны жағынан да біркелкі болмады. 

Аға сҧлтандардың ставкалары казак станицалары мен бекіністерде орналасты. Батыс бӛліктің орталығы 

ретінде - Затонный форпосты, Орта бӛліктің орталығы ретінде - Изобильная станицасы, Шығыс бӛліктің 

орталығы ретінде Усть-Ой станицасы белгіленді. Аға сҧлтандардың жанына 100-200 адамдық ҽскери 

отрядтар берілді. Аға сҧлтандар Орынбор Шекара комиссиясының нақты шенеунігі болып табылды. Отарлық 

ҽкімшілік қазақ даласында аға сҧлтандар билігін кҥшейту арқылы мемлекеттік қызмет атқармайтын 

сҧлтандардың маңызын тҿмендетіп, қазақ қоғамында қазақ ақсҥйектерінің билігін бірте-бірте ҽлсіретуге 

тырысты. Дегенмен, орыс билігін жҥзеге асыруға ынтыққан аға сҧлтандар қазақ қоғамындағы билігін нығайта 

алмады, ҿйткені, олардың қазақ арасында ҽлеуметтік-саяси тірегі болмады. Ресей ҥкіметінің қызметкерлеріне 

жҽне орыс билігін жҥзеге асыру қҧралына айналған аға сҧлтандар қазақ қоғамының ҽлеуметтік-саяси табиғатын 

талқандай бастады. Отарлық ҥкіметке керегі де сол еді! 

Ережелер басқару құрылымының жалпы принциптерімен шектелді және далалық басқарудың барлық 

буынының міндеттері мен құзырлықтарын кӛрсетпеді. «Ауыл старшындары» мен «тайпа» 

басқарушыларының функциялары, «тайпалық басқару» дегеннің құрылымы, оны ұйымдастыру принциптері, 

оның билік ауқымы анықталмады. Кіші жүзді бӛліктерге бӛлу барысында жайылым жерлерді дәстүрлі 

кӛшпелі-қауымдық бӛлу принципі ескерілмеді. 

Орыс тҧрғындарының Орынбор ҿлкесіне қоныстануының одан ҽрі жалғасуы, олардың қазақтармен ара-

қатынасы, 1824 жылғы ережеде шептік басқару мәселелерінің де толық жасақталмауы, басқарудың бҧл 

буынының далалық басқару жағдайларынан ҿзгешелігі - ҿлке ҽкімшілігіне қазақтарды басқарудың басқа 

органдары мен жаңа ҽдіс-тҽсілдерін іздестіруге жол ашты. 

1830 жылы Орынбор ҽскери губернаторы қызметіне тағайындалған П.П.Сухтелен қазақ ҿлкесін басқару 

істерімен таныса келе, Азиялық департамент директорына ҿзін мазалаған ойлар жҿнінде хат жолдады. Хатта 

ҽскери губернатор Орынбор ҿлкесінде И.Неплюев кезеңінен бері қазақтар тарапынан заң бҧзушылықтарға 

қарсы тек қорғану тактикасының ғана қолданылып келгенін атап кҿрсетті. Сухтелен қазақ даласында «Ресейдің 

ықпалы тек бекіністерден ҽрі қарай 25 шақырымға ғана таралып отырғанын» айта келе, Ресей позицияларын 

нығайту ҥшін қатаң шаралар қолданатын уақыт келгені жҿнінде пікір білдірді. Николай І-нің рҧқсатын алған 

соң, ҽскери губернатор ҿлкеде қайта қҧрулар жҥргізе бастады.  

Орынбор шекара комиссиясының тҿрағасы генерал-майор Г.Ф. фон Генстің ҧсынысының негізінде, 

ҽскери губернатор Сухтелен 1831 жылы «... ордалықтар арасында кҿбірек тҽртіп орнату ҥшін, даладағы барлық 

жағдайлар жҿніндегі мҽліметтерді тезірек жеткізу ҥшін жҽне басшылықтың ҿкімдерін, ҽсіресе, оның шеп бойы 

қырғыздары (қазақтары – А.Б.) мен шеп тҧрғындарының шағымдарына қатысты ҧйғарымдарын, жылдамырақ 

орындау ҥшін...» шекаралық шепке жақын жерлерді мекендейтін қазақтар арасында «дистанциялық» деп 

аталатын басқару жҥйесін енгізді.  

Дистанциялар алдымен шептер бойында пайда болды. Орыс ҥкіметі далалық ортада мҧндай ҽкімшілік 

пункттер қҧру ертерек деп есептеді. Сухтеленнің ҿкімімен шекаралық шеп бойымен Гурьевтен Звериноголов 

бекінісіне дейін 22 дистанция қҧрылды. Дистанцияларға ру ақсҥйектерінен тағайындалған бастықтар 

басшылық етті. Дистанция бастықтары ретінде «сенімді» адамдарды тағайындау арқылы Орынбор ҽкімшілігі 

қазақ даласын толығымен бақылауға жҽне басқаруға бірте-бірте қол жеткізуді жоспарлады. Дистанциялар 

ішінде ҽр форпостқа немесе ҽр отрядқа қарсы ҽкімшілік басқарудың ҧсақ бірліктері – старшындықтар (ауылдар) 

қҧрылды, оларды қазақтардан тағайындалған «жергілікті бастықтар» басқарды.  

Дистанциялық жҽне жергілікті бастықтардың қызметіне басшылық ету ҥшін 1831 жылы Шекара 

комиссиясының тҿрағасы Г.Ф.Генс «Аға сҧлтандардың кҿмекшілері мен ауыл бастықтарына арналған 

ережелер» жҽне «Дистанция бастықтарына арналған ҧйғарымдар» жасақтады. Ережелер бойынша дистанция 

бастықтары шептік дистанция командиріне, аға сҧлтанға, Шекара комиссиясына жҽне ҽскери губернаторға 

бағынды. Оларға ҿздеріне сеніп тапсырылған дистанция қазақтарын қатаң бақылау міндеті жҥктелді. Қазақтар 

тарапынан «жаман ниет» белгілері байқалған жағдайда, дистанциялар бастықтары олар жҿнінде шеп 

басшылығына немесе Шекара комиссиясына хабарлауы тиіс болды. 

Жергілікті бастықтар дистанция бастығына бағынды жҽне шеп командирімен байланыса алды. 

Жергілікті бастықтарға: олардың билігіне бағынғысы келмейтін адамдарды ҿздерінің билігі таралатын 

жерлерден қуып жіберу (2-пункт); сенімсіздік тудыратын адамдар жҿнінде жоғарғы басшылыққа хабар жеткізу 

(10-п.); шептік билік орындарына «қаскҥнемдерді» ҧстауға кҿмектесу (12-п.); шеп тҧрғындарына қарсы қылмыс 

жасаған қазақтарды Шекара комиссиясына ҧстап беру (13-п.); қазақтар арасындағы ауыр қылмыс 

жағдайларында, оларды «татуластыруға тырысу», олай болмаған жағдайда, кінҽлілерді дистанция бастығына 

беру (14-п.); айыппҧлдар жинауға жҽне мҥліктік жазаларға қатысты Шекара комиссиясының сот қаулыларын 

орындау (15-п.); қазақтарды шеп бойы жҽне ішкі жерлер тҧрғындарына қарсы келеңсіз қылықтар жасаудан 

аулақ болуға кҿндіру (25-п.) қҧқықтары берілді /7/. Жалпы, шеп бойы қазақтары арасында дистанциялық-

жергілікті басқарудың мҧндай ҿзіндік жҥйесін енгізу аймақ халқын Орынбор ҽскери губернаторына, Шекара 

комиссиясына жҽне шептік ҽскери билік органдарына бағындыру мақсатын кҿздеген шара болды.  

30-шы жылдардың соңына қарай, Орынбор ҽскери губернаторы Кіші жҥздің далалық бҿлігінде 

дистанциялар қҧруды бастады. 1838 жылы Жаңа шеп бойын мекендейтін қазақтарға дистанциялық басқару 

енгізілді, 40-шы жылдардың басында дистанциялар Ново-Александров бекінісі аймағында қҧрылды. 
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Дистанцияларды қҧруда қазақ руларының қыстауларда дҽстҥрлі орналасу тҽртібі ескеріліп, ҧйымдастырылды. 

Шеп бойы дистанцияларында бірнеше ру бҿліктерінің араласып кеткенін атап айтқымыз келеді. 

Егер ҿлкеде алғашқы он жыл ішінде 31 дистанция қҧрылса, тек 1841 жылдың сҽуірінде, Орынбор 

жерлеріне Сібір ведомствосынан кҿшіп келген 30 мың тҥтін арғындардың есебінен, тағы 10 дистанция (32-41-

ші  дистанциялар) жасақталды. 

1845 жылға қарай ҿлкеде барлығы 51 дистанция болды: олардың 22-сі – бҧрынғы шеп бойында жҽне 5-і - 

Жаңа шеп бойында, 24-і - далалық аймақта қҧрылған дистанциялар.  1847 жылы 1210 тҥтінді біріктірген 40-шы 

дистанциядан арғындардың 510 тҥтіні бҿлініп шығып, тағы 4 дистанция қайта қҧрылды. 

1848 жылдың ақпанында Қарабҧтақ бекінісінің аймағында Ор, Талдық, Қайраққҧм, Ащыбҧлақ, 

Мҽндібай, Тҥлкібас ҿзендерінде 1031 жағалбайлылар тҥтінінен 56-шы дистанция пайда болды. 

1850 жылдың желтоқсанында Ҥлкен жҽне Кіші Қобда ҿзендерінің бойын мекендейтін 1334 тҥтіннен 57-

ші дистанция жасақталды. 

Осылайша, 1857 жылға қарай, Батыс, Орта, Шығыс бҿліктерді 57 дистанция, 231 ауыл, 25 ру, 80 ру 

бӛліктері қҧрады. 1-32-ші дистанциялар шеп маңындағы дистанциялар болып табылды, олардың ішінде 19-22-

ші, 26-шы, 27-ші дистанцияларды – Шығыс бҿлік, 9-18-ші, 23-25-ші дистанцияларды – Орта бҿлік, 1-8-ші 

дистанцияларды Батыс бҿлік қамтыды. 33-57-ші дистанциялар далалық дистанциялар деп есептелді. Жалпы, 

Шығыс бҿлікте - 21 дистанция, Орта бҿлікте – 5, Батыс бҿлікте – 2 дистанция болды.  

Кҿріп отырғанымыздай, дистанциялар нҿмірленді, дистанция бастықтары ҿзі басқарып отырған 

дистанцияның нҿмірі бойынша анықталды. Дистанция бастықтары дистанцияның территориялық ауқымына 

қарай ҥш разрядқа бҿлінді жҽне соған сҽйкес мемлекеттен жалақы алды. Бірінші разрядтағы дистанциялар 

бастықтарына жылына - 75 рубль, іс-қағаз жҥргізушісіне - 30 рубль; екінші разрядтағы дистанциялар 

бастықтарына жылына - 50 рубль, іс-қағаз жҥргізушісіне - 25 рубль; ҥшінші разрядтағы дистанциялар 

бастықтарына жылына - 30 рубль, іс-қағаз жҥргізушісіне - 20 рубль жалақы бҿлінді. Тек Орал жҽне Орынбор 

бекіністері жанындағы 53-54-ші дистанциялар бастықтарына, дистанциялар территориясының ҥлкендігі, соған 

орай, міндеттерінің кҥрделілігі ескеріліп, 125 рубль жалақы жҽне іс-қағаз жҥргізуші жалдау ҥшін 50 рубль 

қосымша қаржы белгіленді. Оған қоса, оларға 324 ширек ҧн бҿлу ҧйғарылды.  

Шекара комиссиясының тҿрағасы генерал М.В.Ладыженский ҿзінің 1846 жылғы жазбасында Орынбор 

ҿлкесінде дистанцияларды қҧру себептеріне тоқтала келе, дистанция бастығы қызметі уақытша енгізілген 

қызмет екенін атап кҿрсетті. Орынбор ҿлкесінде дистанциялық жҥйе 1831-1868 жылдар аралығында 

қолданылды. Бҧл уақыт мерзімінде дистанциялардың саны, олардың ауқымы, олардағы рулардың орналасуы, 

адам саны ҿзгеріп отырды. Дегенмен, бҧл шара уақытша болса да, Орынбор ҽкімшілігіне қазақ даласындағы 

саяси, ҽлеуметтік-экономикалық жағдайды қатаң бақылауға жҽне тҥтін салығының жиналуын жіті қадағалауға 

мҥмкіндік берді. Сонымен, Орынбор ҿлкесін басқаруға қатысты Азиялық комитеттің бекітілген пікірі 

аяқталмаған, нақты жасақталмаған қҧжат болды. Осы  қҧжат арқылы орталық ҥкімет Орынбор ҽскери 

губернаторы Эссеннің қазақ жерлерінде ҽкімшілік-территориялық бірліктер қҧру жҽне қазақ халқының белгілі 

бір топтарын басқарудың бастапқы аппаратын жасақтау жҿніндегі ҧсынысын жҥзеге асыруға жағдай жасады. 

Орынбор ҽкімшілігінің қызметінде тиянақсыздық, ойланбай ҽрекет етушілік басым болды, ол жағдайлар 

кейіннен Ресейдің аймақтағы саяси бағытының тҧрақсыздануына алып келді. Сондықтан, орталық ҥкімет 

ҿлкеге ресейлік ҽкімшілік тҽртіптерді тезірек енгізуге мҥдделі болды. Орынбор ҿлкесіндегі ҽкімшілік саясаттың 

жҥйелі заңдық негізін жасақтауға Ресей ҥкіметі 1844 жылы кірісті. 
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Аңдатпа. Мақалада қарақалпақ халқының ҽлпештеу поэзиясының бір жанрлық тҥрі болған сҧрамақтар 

қарастырылған. Соған орай сҧрамақтардың ҿзге жанрлардан ажыралып тҧратын ҿзіндік белгілері мен ерекшеліктеріне назар 

аударылған. Сондай-ақ, сҧрамақ жанрының балалардың сҿйлеу дағдыларының қалыптасуындағы, тапқырлық пен 

шешендікті дамытудағы орны анықталған. Нҽтижеде, сҧрау-жауаптарға қҧрылған сҧрамақтардың тҥркі халықтарының ерте 

замандардан бастау алған байырғы да дҽстҥрлі жанры екендігі жҿніндегі тоқтамға келінген. 

Аннотация. В данной статье рассматривается один из видов поэзии пестования каракалпакского народа – 

перевертыши. Раскрываются причины возникновения перевертыши, жанровое своеобразие и отличия от других жанров. И 

на этой основе определяется значение перевертыши в формировании речевых навыков детей, развитии смекалки, 

экспромта, красноречия. Имеющие вопросно-ответную основу, перевертыши (или прибаутки) относятся к древнейшим 

традиционным жанрам тюркских народов. 

Annotation. It is said in this article about a kind of foster poetry of Karakalpak nation as facetious sayings. The reasons of 

facetious sayings are opened as a genre of originality and difference from other genres. On the basis of it we determine the 

importance of sayings in the formation of children‘s speech, improving mother wit, extemporization, eloquence. Sayings are based 

on the question-answer foundation is considered to be Turkish nations ancient traditional genre. 

Тірек сӛздер: қарақалпақ, балалар фольклоры, ҽлпештеу поэзиясы, сҿз ойындары, сҧрамақтар. 

Ключевые слова: каракалпак, детский фольклор, поэзия пестования, словесные игры, перевертыши. 

Key wors: karakalpak, children‘s folklore, facetious saying, verbal games, nursery rhyme. 

 

Каракалпакская поэзия пестования богата разнообразными жанрами детского творчества. Среди них 

особое место занимает жанр «тауламаш» («таўламаш»), который играет значительную роль в развитии 

мышления, обогащении словарного запаса детей, и их психологической подготовки в процессе восприятия ими 

объективной реальности. 

По своему содержанию и форме он соответствует русским «прибауткам» или «перевертышам» [2, 304, 

306], узбекскому «ағдармачоқ» или «қайтармачоқлар» [12, 16; 13, 179-181; 18], по казахскому «сҧрамақтар» [10; 

17: 76-78]. 

Жанр «тауламаш» возник в каракалпакском детском фольклоре в форме песенно-игровой деятельности 

между взрослыми и детьми, и является неотъемлемой частью национальной традиции каракалпаков в 

воспитании детей. Известный исследователь каракалпакского фольклора Н.Давкараев рассматривает образцы 

данного жанра в составе «детской поэзии» [5: 137]. Основатель теоретического исследования каракалпакского 

фольклора К.Аимбетов относит его к детским играм [1: 49]. Другой исследователь, отдельно изучивший 

специфику каракалпакской детской литературы И.Курбанбаев, внеся дополнения существующей 

классификации, включает данный жанр в группу «детского песенно-игрового фольклора» [9: 14]. По мнению 

исследователя, жанр объединяет в себе обе формы детской фольклорной деятельности. 

Самым популярным среди образцов жанра «тауламаш», является «Тулькичек» («Түлкишек»). Среди 

каракалпаков до сих пор существует устойчивое словосочетание «Мен саған тҥлкишек айтып отырман ба?» или 

«Мен саған таўламаш айтып отырман ба?», который в переводе означает «Что, я тебе прибаутки рассказываю?» 

[11: 68-69]. Человека, склонного говорить, преувеличенно называют и «таўламашы», то есть «перевертышник» 

[16: 209]. Слово «таўламаш» по своему лексическому значению синонимично со словами «таўлаў», «бураў» и 

«шыйратыў» и обозначает «крутить, придавать форму» [7: 288]. 

«Тауламаш» это не просто общение взрослых и детей, в его эстетическую функцию входят: развитие 

образного мышления, познание окружающего мира, речи, которые занимают важное место во взрослой жизни 

каждого ребенка.  

В качестве примера можно привести бытующий до сих пор среди каракалпаков один из образцов 

данного жанра, известный под названием «Бала, бала – балпақ», русский аналог: «Малыш, малыш – ходунок». 

Почти все варианты данного образца начинаются свыше указанного традиционного и устойчивого зачина, 

который мы выбрали в качестве названия образца.  

– Бала, бала – балпақ, 

Басың неге жалпақ? 

– Темир қалпақ кӛп кийдим, 

Басқан шығар қалпақ… [4: 475]. 

 

– Малыш, малыш – ходунок, 

Почему голова твоя плоская? 

– Долго носил железный шлем, 

Видимо шлем, еѐ придавил. 

Как видно из композиции образца, как и все остальные, он построен по традиционной схеме «вопрос-

ответ». Особенно большой интерес вызывает содержание текста образца, которое выявляет в свет многие 

существенные факты из исторического прошлого каракалпаков. Как известно из существующих различных 

источников, как другие кочевые и полукочевые народы Средней Азии, каракалпаки вплоть до полной 

консолидации каракалпаков как нации, были вынуждены, жить в боевой готовности. Чему способствовали 

неустойчивые политические отношения и междоусобицы с соседствующими народами.  «Темир қалпақ» 

(дуўлыға), то есть «военный шлем» как военный атрибут, упомянутый в образце, достаточно ясно 

характеризует картину событий тех времѐн.  

Другой вариант образца уже свидетельствует о скитальческой жизни каракалпаков после военных 

поражений или вражеских набегов. 
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– Бала, бала – балпақ, 

Кӛзиң неге бадырақ? 

– Елди қарап кӛп жүрдим, 

Ашылған шығар азырақ… [3: 9]. 

 

– Малыш, малыш – ходунок, 

Почему у тебя глаза большие? 

– Много скитался в поиске своего народа, 

Поэтому они немного шире стали. 

Все вопросы задаваемые взрослыми детям в песенной форме, предельно просты по содержанию и взяты 

из бытовой жизни, из окружающей их среды. Например, в группе «тауламаш» с традиционным зачином «Бала, 

бала – балпақ» («Малыш, малыш – ходунок») имеются различные вопросы, касающиеся физиологической 

особенности детей. Часто они встречаются в форме «Почему ты курносый?», или «Почему у тебя зубы редкие» 

или «Почему ты смуглый?» и т.д. Подобным образом взрослыми проверяется умственное развитие растущего 

маленького человека. Если малыш еще не готов к подобному «испытанию», то взрослые помогают ему и 

объясняют смысл ответа, подготовленный старшими. Таким образом, расширяется кругозор малыша. 

Чем старше становится ребѐнок, расширяется и тематический круг жанра, то есть вопросы, задаваемые 

ему, приобретают более сложный вид. К процессу расширения тематического круга жанра способствует и 

свойственный детям интерес к познанию окружающего мира. Как известно, удовлетворение их интересов 

обычно осуществляется в форме вопросов, задаваемых старшим. Видимо, на этой почве многие «вопросы-

ответы» оформились в образцы жанра «тауламаш». Наиболее популярным из них среди детей является 

следующий образец: 

– Қалың-қалың қат темир, 

Қаңылтыр еткен ким екен? 

– Қалың-қалың қат темир, 

Қаңылтыр еткен темирши. 

 

– Қатар-қатар қара нар, 

Қара нар жеккен ким екен? 

– Қатар-қатар қара нар, 

Қара нар жеккен кӛмирши... [14: 8]. 

 

– Толстое-толстое железо, 

Кто его сделал тонким? 

– Толстое-толстое железо, 

Тонким его сделал кузнец. 

 

– Ряды-ряды мощных верблюдов, 

Кто их в упряжку соединил? 

– Ряды-ряды мощных верблюдов, 

Их в упряжку соединил угольщик. 

Из содержания вышеприведенного текста можно определить возраст ребѐнка, который должен отвечать 

на вопрос. Здесь идѐт речь о двух наиболее редких профессиях среди каракалпаков. Задаваемый вопрос, как 

видно, требует от ответчика наблюдательности и зоркости. В аналогичных по тематике образцах в поэтической 

форме задаются вопросы о многих профессиях и отраслях хозяйства тогдашних каракалпаков. Подобным 

способом в народной педагогике предки современных каракалпаков формировали в сознании юного поколения 

положительное отношение к труду, прививали способность кормить свою семью и самое главное – познанию 

окружающей среды. Параллельно процесс исполнения текстов способствовал развитию речи детей, умению 

выразить свои мысли.  

Некоторые вид жанра «тауламаш» имеют несколько  развернутую форму. Среди них распространенным 

является, так называемый вид «Сонар, сонар – қансонар». Словом «сонар» каракалпаки называют древние 

традиционные виды охот [7: 214] Этот вид охоты осуществлялся обычно в период выпадения толстого слоя 

снега, когда дичь оставляла заметные следы в снежном покрове. Сонар был самым распространенным видом 

охоты, и все обитатели аулов выходили на сонар. По свидетельству информаторов принимать участие в 

подобном зрелище было самым любимым занятием каракалпакских детей. Узнав о месте и времени проведения 

охоты от взрослых, они собирались в группы и отправлялись в места проведения сонара. Как один из 

интересных для детей зрелищ, сонар оставил свой след в их устном поэтическом творчестве, чему 

доказательство многовариантные образцы жанра «тауламаш», связанные с сонар. 

– Сонар, сонар – қансонар, 

«Қансонар» деп ким айтар? 

– Аң аўлаған аңшы айтар, 

–  «Аңшы айтар» деп ким айтар? 

– Мал қайтарған малшы айтар, 
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–  «Малшы айтар» деп ким айтар? 

– Жар шақырған жаршы айтар... [4: 477] 

 

– Сонар, сонар – кансонар, 

Кто кричит «кансонар»? 

– О нѐм сообщает охотник. 

– Кто говорит «сообщает охотник»? 

– Об этом говорит скотник, 

– Кто говорит «сказал скотник»? 

– Об этом говорит глашатай. 

Текст образца развертывается за счет добавления в него названия того или иного вида хозяйства, 

которыми каракалпаки занимались в течение многих веков. Вид, связанный с сонаром в каракалпакском 

детском фольклоре, отличается от остальных видов и своей многовариантностью. По нашему мнению, это 

связано с его развертывающим характера. Самым совершенным по содержанию и форме в сравнении с 

остальными видами жанра «тауламаш» является тематический цикл, условно называемый «общение с 

природой». Основным художественным приѐмом оформления поэтического текста служило олицетворение. 

Основными персонажами творения служат в основном природные явления, живности из окружающей среды. 

Олицетворѐнные детской фантазией, они вступают в диалог между собой. Самым распространѐнным образцом 

среди каракалпаков является следующий текст: 

– Муз айдын, муз айдын, сен неден күшли болдың? 

– Мен күшли болсам, жаўын тәнимди урмас еди. 

– Жаўын айым, жаўын айым, сен неден күшли болдың? 

– Мен күшли болсам, жер тәнимди сормас еди. 

– Жер ана, жер ана, сен неден күшли болдың? 

– Мен күшли болсам, кӛк баўырымды жармас еди. 

– Кӛк ӛлең, кӛк ӛлең, сен неден күшли болдың? 

– Мен күшли болсам, қой мойнымды жулмас еди. 

– Қойеке, қойеке, сен неден күшли болдың? 

– Мен күшли болсам, қасқыр жанымды алмас еди. 

– Қасеке, қасеке, сен неден күшли болдың? 

– Мен күшли болсам, адам теримди сылмас еди. 

– Адамзат, адамзат, сен неден күшли болдың? 

– Мен күшли болсам, қумырсқа жемтик қылмас еди. 

– Қумырсқа, қумырсқа, сен неден күшли болдың? 

– Мен күшли болмай не, енелериң болсын ба? 

Алпыс батпан тарыны арқалаған күшлимен, 

Жетпис батпан тарыны желкелеген күшлимен, 

Күшлимен, күшлимен – жекен
4
 күшлимен! [3: 10-11]. 

 

– Лѐд, ледышка, от чего ты стал сильным? 

– Если бы я был сильным, дождь не бил меня. 

– Дождь, дождишка, от чего ты стал сильным? 

– Если бы я был сильным, земля не сосала бы меня. 

– Матерь земля, мать земля, от чего ты стала сильной? 

– Если бы я была сильна, зелень не прорвала бы моѐ тело. 

– Зелень, зеленушка, от чего ты стала сильной? 

– Если бы я была сильна, овцы не срывали бы меня. 

– Овца, овца, от чего ты стала сильной? 

– Если бы я был сильна, меня не съел бы волк. 

– Волк, волк, от чего ты стал сильным? 

– Если бы я был сильным, человек не снял бы мою шкуру. 

– Человек, человек, от чего ты стал сильным? 

– Если бы я был сильным, не сделал бы меня добычей муравей. 

– Муравей, муравей, от чего ты стал сильным? 

– Кто может быть меня сильнее? 

Шестьдесят батманов проса на спине ношу, 

Семьдесят батманов на плече ношу, 

Вот какой я сильный, я особенный силач! 

Как видно из текста каждая, логически взаимосвязанная  строка текста, требует от исполнителя особой 

закалки в запоминании  текста, особенной находчивости и достаточно высокий уровень логического мышления 

для подрастающего поколения.  В ряде веков для предков современных каракалпаков аналогичные поэтические 

                                                           
4
 жекен –здесь: особый, уникальный. 
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творения служили основными средствами народного воспитания. С их помощью они с раннего детства своих 

детей учили к познанию жизни, окружающей их среды. 

Классическим образцом жанра «тауламаш» безусловно, является «Тулькичек» («Түлкишек»). Он до сих 

пор имеет особую популярность среди современных каракалпакских детей и служит особым украшением их 

игр. По мнению каракалпакских фольклористов, он вначале возник как песенный жанр. Позже к нему 

прибавилась игровая функция, и он стал сопровождающим текстом одноименной детской игры. По этой 

причине Н.Давкараев рассматривал его в ряду детских песен, а К.Аимбетов включает в ряд детских игр [5: 137; 

1: 49-52]. Все исследователи каракалпакского фольклора оформления образца как жанр, связывают с 

историческими событиями ХVIII века, которые оставили глубокий след в истории каракалпаков [6: 65-67; 11: 

68-69]. Заметные следы эти события оставили и в каракалпакском детском фольклоре.  Язык классического 

образца «Тулькичек» достаточно упрощенный и легко для запоминания. Видимо, это послужило причиной его 

особенной популярности у каракалпакских детей. Все варианты «Тулькичек» обычно начинаются со 

следующего традиционного для всех его вариантов зачина:  

– Ҳа, Түлкишек, Түлкишек, 

 Түнде қайда барасаң? 

– Мамамның үйине бараман. 

– Мамаң саған не берер? 

– Ешки саўып сүт берер. 

– Ешкисиниң сүти жоқ, 

Ылағының путы жоқ… [8: 112]. 

 

– Эй, Тулькичек, Тулькичек, 

 Куда ты собрался на ночь глядя? 

– Иду я домой к бабушке. 

– Чем тебя угостит бабушка? 

– Козьим молоком она покормит. 

– Нет молока у козы, 

Нет ножечки у козленка.  

Каждый вариант после традиционного зачина обновляется за счет новых текстов в форме «вопроса-

ответа». В круг вопросов и ответов включается новая информация из бытовой жизни, отголоски исторических 

событий прошлого и т.д.  

Традиционные образцы «Тулькичек» имеются в казахском и узбекском детском фольклоре [10; 12: 75-

78]. Все имеющиеся данные о жанре «тауламаш», свидетельствует о наличии данного жанра в фольклоре почти 

у многих тюркоязычных народов. Но со временем он предавался  забвению и переставал функционировать. 

Оформление его виде «Тулькичек», способствовало возрождению новых образцов. Доказательством тому 

служит, то что все виды и образцы жанра «тауламаш» в народе принято называть «Тулькичек». 

В течение многих веков «тауламаш» играл важную роль в эстетическом воспитании каракалпакских 

детей, и он, безусловно, является одним из ярких памятников каракалпакского национального детского 

фольклора. Всестороннее исследование жанра способствует выявлению многих существенных фактов из 

истории, этнографии и фольклора каракалпакского народа.                                
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ӘДЕБИЕТТЕГІ СКИФ-САҚ ІЗДЕРІ 

 
Бораш Баян Тәліпҧлы 

Филология ғылымдарының докторы, АӚМУ профессоры 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

 

Аңдатпа. Мақалада біздің заманымыздан бҧрынғы ежелгі грек ҽдебиеті мен тарихында  біздің арғы бабаларымыз 

кемерліктердің тіршілігінен, мҽдениеті мен ҽдебиетінен мҽліметтер бары, соның бір ҧшы гректер мифіндегі «ҽлдебір 

терістік беттегі» (тҥркілер жеріндегі) арғықазақ мифологиясында меңзелетін гипербореялықтар ҿркениетімен ҥндесуі сҿз 

болады.  

Аннотация. В статье речь идет о сведениях в древнегреческой истории и литературе, о быте, истории, литературе 

предков тюрков – киммерийцев и о созвучии одной из ветвей греческих мифов «о некой северной стороне», где была 

развитая цивилизация с гипотезой С.Кондыбайулы о цивилизации гиперборейцев на юго-западном берегу Каспия 

(Балкантау). 

Annotation. The article deals with information in ancient Greek history and literature, about the life history, literature of the 

ancestors of the Cimmerian Turks, and about consonance to one of the branches of Greek myths ―about certain northern side‖, where 

there was a developed civilization of S.Kondybaiuly‘s hypothesis with the Hyperborean civilization on the southwestern shore of the 
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Қазақ ҽдебиеті, мҽдениеті ҥшін ҽлемдік рухани сабақтастықтардың теңдей мағынасы бар екі ҥлкен 

саласының бар екендігі кіріспе бҿлімінде айтылды. Оның бір саласы – қазақ-Батыс немесе қазақ-Еуропа ҽдеби 

байланыстары. Қазақ халқы ҿз тарихында Батыс Еуропа халықтарының рухани байлықтарынан хабардар 

болған, ҧлт дамуының қажет-мҧқтаждарына сҽйкес ҿзіндік қарым-қатынас, байланыс жасап отырған. Еуропа 

елдеріне қазақ елі туралы ҽр сипатты дерек-мағлҧматтар ертеден-ақ белгілі болған. Дегенмен де, еліміздің 

тарихи даму кезеңдеріндегі қазақ-Еуропа байланыстарын белгілі бір жҥйеде зерттеп біле беру қажеттілігі 

бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселерінің бірі деп есептейміз.  

Байырғы тҥркілердің арғы тегі болып келетін сақтар жыл санауымыздан бҧрынғы Х ғасырдың басында 

шығысы Сарыҿзен (Хуанхэ), батысы Борисфен (Днепр) аралығын мекен еткен тайпалардың ортақ атауы. 

Гректер оларды скиф деп атап, ежелгі отандары Туран ҽлемінің тҧрғындарын «Сақа скифтері» деп 

жазғандарына қарағанда, тарихтың ҧзын сонарында Орта Азия, Қазақстан, Батыс, Орта, Шығыс Сібір аумағын 

Сақстан, Сақ елі атағанын байқаймыз [1, 6]. 

Жыл санауымыздың І ғасырында жасаған грек оқымыстысы Гай Плиний Секундтың мына пікіріне назар 

аударған дҧрыс: «Ол ҿзеннің (Ақсарт-Сырдария) ар жағында скиф халықтары тҧрады. Парсылар оларға ортақ 

есім «сақ» деген атау берді, ертедегілер оларды арамейліктер деп атады». 

Парсы жазбаларындағы сақтар туралы қысқа ғана деректі грек тарихнамасы ҽжептҽуір кеңейтеді. Сақ 

дҽуірінің ҽлде бастапқы кезінде, болмаса оданда арғы заманда Сібір аймағында абарлардың жасағанына 

Геродот деректері куҽ бола алады. Тарихшы абарды гиперборей деп тҥсінеді де, ҿзінен бҧрынғы Гесиод пен 

Гомердің (б.д.д. ҤІІІ ғ.) оларды білгенінен хабар береді [2, 57]. 

Ҿмірден ерте кеткен ерекше талантты жас ғалым Серікбол Қондыбайұлы бірнеше кітаптан тҧратын 

«Арғықазақ мифологиясы» атты еңбегінің кіріспесі ретіндегі 2003 жылы жарық кҿрген «Гиперборея: тҥс кҿрген 

заман шежіресі» атты кітабында мифтік Гиперборея дегеніміз – «ҽлдебір терістік беттегі, ҽлдебір таудың арғы 

бетінде ҿмір сҥретін бақытты ел-жҧрттың атауы» деп тҥсіндіреді. Қалай болғанда да ежелгі гректің мифі мен 

квазитарихы осындай ел туралы тҥсінік қалыптастырған. Геродоттың жҽне басқа да ежелгі грек авторларының 

мҽліметтерін пайдаланған тарихшылар реалды Гипербореяны Еуразия қҧрлығының  солтҥстік белдеуінің ҽрбір 

жерінен іздеген еді. Ежелгі ҿркениетті гректер «ҿздеріне ғылым мен ҿнерді ҥйреткен гиперборейліктер» деп 

таныған. Яғни, ҿздерінен басқаның барлығын «тағы», «варвар» деуді дағдыға айналдырған гректердің тек 

гиперборейліктерді ғана ҿздерінен жоғары санап, оларды ҿздерінің ҧстаздары деп есептеуі ХҤІІІ-ХІХ 

ғасырдағы Еуропа тарихшыларын осындай беделге ие болған гиперборейліктер қоныстанған жерлерді ҿз 

елдерінің территориясынан іздеуге итермелеген болатын. Швед, дат, ағылшын, орыс ғҧламалары Гипербореяны 

біресе Скандинавиядан, біресе Ресейден, біресе Британия мен Ирландиядан іздеген болатын. Ҿйткені білімдар 

эллинге ҿнер-білім ҥйреткен гиперборейліктерді ҿз елінен шығарудың ҿзі де швед, дат, орыс тарихшысы ҥшін 

бір дҽреже еді. Бірақ мифтің реалды тарихқа айналуы кҿп жағдайда еш нҽтиже бермейтіні де белгілі, 

классицизм заманындағы Гипербореяны іздеу де еш нҽтиже берген жоқ. Миф сол мифтік кҥйде қала берді. 

Жас ғалым С.Қондыбайҧлы біліктілік пен білімділіктің арқасында, жоғары деңгейдегі интуицияға сҥйене 

отырып, Гиперборея – шамамен б.з.д. 6 мыңжылдықта Оңтҥстік Кавказ аймағының бір пҧшпағында ҿмір сҥрген 

неолиттік (жаңа тас ғасырының) мҽдениеттің таралу ареалы екенін дҽлелдеп шықты. Осы тҧста б.з.д. 6-5 

мыңжылдықта алғашқы гиперборейліктер жан-жаққа тарап, кейінгі тарихтан белгілі болған халықтарды 

қалыптастыруға қатысқан гиперборейліктердің алғашқы толқынының бірі (Д-гиперборейліктер) Каспий теңізін 

Баку-Красноводск бағытында кесіп ҿтіп, бҥгінгі тҥркменстандық Небитдаг – Балқан тауының етегінен бір-ақ 

шықты, бҧлар кейіннен «кельтеминар неолиттік мҽдениеті» б.з.д. 5-3 мыңжылдық деген атпен белгілі болды. 
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Енді бірі (С-гиперборейліктер) алысқа ҧзамай, Оңтҥстік Кавказдың оңтҥстік аймақтарында қалып қояды да 

кейінірек ҥшке бҿлінеді. 

Осының ҥшінші тобы (С-3- гиперборейліктер) шартты тҥрде «Жылан-баба ҧрпақтары» деп атауға 

болады, олар Кавказдан Иран бағытына жылжып, кейін ҥш тармаққа бҿлінді, олар: протоэламдықтар, 

протодравидтер, прототҥрктер. Міне, тҥріктер (прототҥрктер) осы гиперборейліктердің «С-3», «С-1» 

(афанасьев) жҽне «Д» тармағының ҧрпақтары болып табылады. Олар б.з.д. 5-2 мыңжылдықтарда Кавказ 

аймағынан Сібірдің Саян-Алтай аймағына дейін кҥрделі маршрутпен сапар шеккен болып шығады. 

«Арғықазақ мифологиясының» иесі Гиперборея туралы ақпараттың бҥгінгі тҥрк халықтарының жадында 

қалмаса да, тілі мен фольклорында сақтағанын дҽлелдеу арқылы, Гипербореяның тҥрікше атауы Балқантау 

деген қорытындыға келеді [3, 43]. 

Автор бҥгінгі кҥні ҽлем ғалымдарының басы қатып, іздеп жҥрген Атлантидасы, ол Хасаралы (Каспий) 

Атлантидасы, яғни Апшерон Кура ареалында қалыптасқан Гиперборея ҿркениеті деген тосын тҧжырым жасап, 

осы болжамын тиянақты тҥрде дҽлелдейді. Болжамын нақтылай тҥсу ҥшін бҥгінгі кҥні гиперборейліктердің 

ҧрпағы деп отырған шумерлердің, гректердің жҽне тҥріктердің мифологиясы мен квазитарихи материалдарын 

қолданады. 

Мысалы, шумер-тҥрік ҧқсастықтар жҿнінде мҽселені алғашқы болып 1970 жылдары О.Сҥлейменов 

кҿтерген еді («Шумер-наме»), осы ҧқсастықтан туындаған ең басты принципті идея – прототҥрктердің 

Оңтҥстік-Батыс Азиядан, яғни, «шумерлерге» жақын Ирак, Иран, Оңтҥстік Кавказ территорияларының бір 

тҧсынан шығуы туралы еді. Содан бері осы мҽселе қазақтың тарихшы-академиктерінің қаламына ілікпесе де, 

тарихпен ҽуестенген жазушы, журналистердің назарынан тыс қалған емес. Жаңа ҧқсастықтар да табылды. Бірақ 

осыншама ҧқсастықтар жиынтығы біртҧтас ғылыми идеяға айнала алмай, орнықсыз, нақтыланбаған кҥйінде 

қалып қойған еді. Ҿйткені тҥрктердің Сібірден емес, Шумер жақтан шығуына бҥгінгі қалыптасқан тарих пен 

археология, тіл тану қағидалары қарсы еді, мҧндай жағдайда ғылыми догмаларды жоя алатын дҽйек пен 

қисындарға негізделген қуатты ҽдістеме болмайынша, қарсы пікір айту мҥмкін емес еді. Сол идены 

С.Қондыбай жоғарыдағы аталған кітабында ҧсынып отыр. 

 Ежелгі Грекияның аты аңызға айналған ақыны Гомер (б.з.б. ІХ-ҤІІІ ғғ.) ҿзінің ―Одиссея‖ деп аталатын 

эпопеясында Қара теңіз жағалау кемерін мекен еткен, негізінен Қара теңіз бен Азау (Азов) теңізі аралығында 

кҿшіп-қонып жҥріп, мал бағумен айналысқан кемерліктерді (орысша ―киммерийцы‖) жырға қосып, олар туралы 

мынадай мҽлімет береді: 

Біз ақыры терең мҧхитқа жеттік, 

Қалың тҧмандар арасынан ҿттік. 

Жағалауда кемерліктер тҧрады, 

Кҥн шҧғылалы Гелиосқа қарайық. 

Гомер ―Одиссея‖ (ІІ жыр, 14-19 бб.) [3, 434] 

Гомер ―Илиада‖ эпостық дастанында да (ХІІ жыр, 1-7) [3, 209-210] кемерліктер туралы мҽліметтерін 

жалғастыра тҥседі. 

Атақты грек ақыны Эсхил де ҿз поэмаларының бірінде ―ірімшік жеп, қымыз ішетін, ҽділдікте алдына 

жан салмайтын ержҥрек кемерліктерді‖ мадақтайды. 

Геродоттың «Тарихында» скиф-сақтың кҿсемі Тарғытай (Ер Тарғын) жҽне оның ҥш ҧлы (Липоксаис, 

Арпоксаис, Колаксаис) туралы аңыз бар. Бірде Скиф  жеріне кҿктен алтын балта, шҿміш, тҥрен, мойынтҧрық 

тҥріндегі тҿрт зат тҥседі. Мҧны ағайынды ҥш жігіттің ҥлкені кҿріп, иеленбекші болып жақындағанда, олардан 

жалын шашылып жолатпайды.  Ортаншысы жақындағанда да солай болады. Ал ағайындылардың кішісі 

Колаксаис жақындағанда алтын заттар сол қалпында қалады. Кіші інісі  кҿктен тҥскен заттарды ҥйіне алып 

келеді. Мҧны кҿрген екі ағасы Колаксаистың қаған болуына келісімдерін беріпті [4, 188 ]. Осы аңыздың 

астарына кҿптеген ғалым зерттеушілер (Б.А.Рыбаков, Д.С.Раевский, А.Хазанов т.б.) ҥңіліп, скифтердің наным-

сенімдерімен, дҥниетанымдық кҿзқарастарымен, шаруашылық жағдайларымен, ҽлеуметтік ҿмірлерімен 

байланыстырған ойларын ортаға салды. Бірақ осынау кҿктен тҥскен тҿрт заттың  астрономиялық таныммен 

байланысының барына зер салған, осыған қатынасты қисынды ой-пікір білдірген ғалымдар бола қойған жоқ. 

Жезқазған олысындағы Ҧлытау тҿңірегінің тҧрғыны Тай Тілегенов ақсақалдың айтуында мынадай бір 

байырғы жҧмбақ жазылып алынды. Оның қазақ арасындағы жҧмбақ тҥріндегі белгісі А.Сейдімбектің ―Қазақ 

ҽлемі‖ кітабында беріледі:   

«Жапанда жайнап тҧрған бір бҽйтерек,   

Заты бар бҧтақ сайын жанға керек.                                

Балта, шҿміш, тҥрен мен мойынтҧрық, 

Тҿртеуін таңдап алдым ерекше елеп» [5, 216-217 ]. 

Бҧл жҧмбақтың шешуі – жапан дегені – тҥнгі аспан, жайнап тҧрған бҽйтерегі – аспан жҧлдыздары, балта 

дегені – Таразы, Ҥш арқар немесе Шідер деп аталатын жҧлдыздар (созвездие Ориона), шҿміш деп отырғаны – 

Жетіқарақшы жҧлдыздары (Большая Медведица), тҥрен дегені – Ақбозат, Кҿкбозат, Арқан жҧлдыздарының 

шоғыры (Малая Медведица), мойынтҧрық дегені – Қарақҧрт (Кассиопея) жҧлдыздары. 

Яғни, аспан денелерін кҿшпелілер ҿзінің ҿмір салтында тҧтынатын заттардың образды бейнесімен 

елестетеді. Елестете отырып жҧмбақ шығарған. 

Бір ғажабы осынау заттанған аспан денелерінің байырғы тҥркі атауларына жҽне олардың мҽн 

мағынасына зер салсақ, Геродот келтіріп отырған аңыздың сыр-себебі одан ҽрі ашыла тҥседі. Мҽселен, қазақ 
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тілінде кҥні бҥгінге дейін Жетіқарақшы жҧлдызы кейде Шҿміш деп те аталады. Ресейдің оңтҥстік шығыс 

ҿңіріндегі тҧрғындары да Жетіқарақшы жҧлдызын Большая Медведица деп атаумен бірге «Ковш» (Шҿміш, 

ожау) деп те атайды. Ал солтҥстіктің великорустері болса, Жетіқарақшы жҧлдызын «Телега», «Возница» дейді. 

Яғни тҥркі тілдес кҿшпелілер мен Ресейдің оңтҥстік шығысындағы тҧрғындар арасында Жетіқарақшы жҧлдызы 

туралы таным-тҥсініктің ҿзара жҧғыстығы болғаны кҥмҽн туғызбайды. Шҿміш сҿзі қазақ тілінде ғана емес, 

балқар тілінде де Жетіқарақшы жҧлдызын білдіреді. Қазақ тіліндегі «балта», «айбалта» сҿздері балқар тілінде 

«Ғида» деп аталады. Қазақ тіліндегі «қидалау», «қидаласу», «қида-қида болу» деп келетін тіркестер де 

балталасудан болатын ҽрекет-қимылдан туған сҿздер екенін байқау қиын емес. Дҽл осы сияқты қазақ тіліндегі 

«таразы» сҿзінің бір мағынасы аспандағы жҧлдызды білдірсе, балқар тілінде бҧл жылдызды «Боюнсала» яғни 

«мойынсалма», «мойынағаш» (мойынтҧрық) дейді. Сондай-ақ қазақ тіліндегі Ақбозат, Кҿкбозат, Арқан деп 

аталатын жҧлдыздар шоғыры (Малая Медведица) халық арасында Мыртық немесе Тҥрен деп аталса, балқар 

тілінде тҥренді «мырытла» деп атайды. 

Геродот еңбегіндегі сақтардың ата-тегі туралы жазып қалдырған аңыз-ҽңгімесіндегі жартылай жылан, 

жартылай адам қыздың Гераклдан туған Агафирс, Гелон жҽне Скиф атты ҥш ҧлдың ер жеткенде тек Скиф қана 

Гераклдың шешесіне айтып кеткен шартын орындап, Гилей деген ғажайып елде патша болыпты. Барлық 

скифтер (сақтар) Гераклдың ҧрпағы екен [3, 189 ]. 

Скифтер тайқазан жасап, оған жылқының етін асып, аталарына ас берген. Тҥркістандағы Қожа Ахмет 

Иассауи кесенесінде тҧрған тайқазан – скиф дҽуірінен бері ҥзілмей келе жатқан дҽстҥріміздің белгісі іспетті. 

Тайқазанды кҿзімен кҿрген Геродоттың оның кҿлемі жҿніндегі суреттемесі сақталған. Ерте замандағы грек 

авторларының сақтардың тҧрмыс-тіршілігі жайындағы жазбаларының қазақ ҿмірімен ҧқсастықтары. 

Кҿне заман ғҧламалары, ақындары, саяхатшылары сақтар туралы қызықты дерктер жазып қалдырған. 

Солардың бірі ежелгі грек саяхатшысы Страбон ҿзінің Еуропа мен Азияда кҿргендерін «География» деп 

аталатын 17 томдық кітабының жетінші кітабында сақтардың мал шаруашылығымен айналысып, жейтін 

тағамдарының сол кҽсіп ҿнімдері екенін, тҧратын киіз-палаткаларының қыста таулы жерлерде, жазда 

жайлауларда кҿшіп-қонуға жайлылығын жазады.  

Кҿне заман ғҧламасының бірі Эфор ―Тарих‖ деп аталатын кҿптомдық еңбегінде сақтардың жаны таза, 

адал, ешкімге қиянаты жоқ, ҿздерінің байырғы ҽдет-ғҧрпын қатал ҧстап, ҧдайы кҿшіп-қонып жҥретін жауынгер 

халық екенін ескертеді. 

Осынау бірер ғана тҥркі тілдес халықтар тілінде сақталған аспан денелері атауларындағы заттық 

мағыналар байырғы скиф аңызының мҽн-мағынасын  болжауға себеп болып қана қоймайды, сол аңыздың 

сырын ашатын айғақ-қисындардың тҥйіні бҥгінгі тҥркі тілдес халықтардың тілінде, фольклорында сақталып 

отырғанына назар аударады. Мҧның ҿзі скиф ҽлемі мен тҥркі тілдес халықтар арасындағы, дҽлірек атсақ, скиф 

– қазақ арасындағы мың сан сабақтастықтың бір ғана қызықты айғағы болса керек. 
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Қазақстанның мҽдени мҧрасын тҥгендеу мемлекеттік маңызы бар іске айналды. Елбасымыз: «Егер біз 

мемлекет болғымыз келсе, ҿзіміздің мемлекеттігімізді ҧзақ уақытқа меңзеп қҧрғымыз келсе, онда халық 

руханиятының бастауларын тҥсінгеніміз жҿн» [1,10б.].  деп атап кҿрсетті. Қазіргі таңда бҥкіл ТМД кеңістігінде 

тарихшылар мен ҽдебиетшілер  орта ғасырлық кезеңге, мемлекеттіліктің қалыптасуы мен этногенез ҥрдістері 

ҿткен ерте заманға аса зор мҽн беріп жатыр.  Кезінде тарихымызды замана талабына  қарай қҧбылтып  жазып 

отырғаны да белгілі. Мҽселен, орыс патшасы Петр I-ден бастап, одан кейін билікке келген Романовтар ҽулеті де  

Ресей тарихын орыс патриотизмі рухында, шовинистік кҿзқараста жазылуына мҥдделі болды. Ресейдің  тарихы 

мен тарихнамасы басқа Европа елдеріне қарағанда кеш  дамыған. XIX-ғасырдың басында С.Соловьев, 

И.Ключевский,  Н.Карамзиндер бастаған тарихшылар  осы сарындағы  «Ерте дҽуірден басталған орыс 

тарихын» қалыптастырып ҥлгерді. Біздің тҿл тарихымыз  –  «Қазақ ССР тарихы» кеңестік идеология кҿзқарасы 

тҧрғысында жарыққа шыққан.  Сол себепті «Қазақстан тарихындағы» орта ғасырлық дҽуір, татар-моңғол 

шапқыншылығы, Шыңғыс хан  негізін салған алып империя мен  Алтын Орда жайындағы деректер барынша 

бҧрмаланып берілді. Ал, Кенесары хан мен Алаш қозғалысы мен оның белді қайраткерлері туралы деректер 

жабулы тақырып кҥйінде қалды. Осындай тарихты саясатқа ыңғайлап, ҿзгертіп жазу кеңінен ҥрдіс алған шақта 
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тарихымызды толық тануға мҥмкіндік болмады.  Еліміз тҽуелсіздікке қол жеткізген тҧстан бастап аталмыш 

олқылықтардың орнын толтырып жҥрген тарихшы, ҽдебиетші, зерттеуші-ғалымдардың тарихи оқиғаларға 

бҧрынғыдай кеңестік қағидалармен емес, жаңаша тҧрғыда қарай бастауы қуантады. Тарихтың қатпар-қатпар 

қыртыстарына тереңдеу, мың қҧбылған замана суреттері мен шытырман қайшылықтарына парасаттылықпен 

ден қою, ертедегі бабалар дҥниетанымына, ҽдет-ғҧрпына, шаруа-кҽсібіне, озық тҽжірибесіне, кҿзқарасына, 

сана-зердесіне ой кҿзімен ҥңілу кҿкейкесті мҽселе. Соның ішінде қалалық мҽдениет пен кҿшпенділер 

ҿркениетінің қарым-қатынасын танытатын Алтын Орда тарихына тереңірек ҥңілу аса жауапты іс.  

Тарихын тасқа қашап қалдырған тҥркілердің дҥбірге толы  дҽуірі мен  тағдырын тануда жазба 

ескерткіштер мен алуан тҥрлі дерккҿздердің, жылнамалардың тарихи деректанулық маңызы  ерекше.  Ерте 

замандардан бері кҿптеген тҧлғалар, жылнамашылар мен саяхатшылар,  шежірешілер ҿз таным-тҥсінігі мен 

кҿзқарасы деңгейіне қарай тҥрлі жазбалар қалдырып отырған. Оларда аймақтар мен адамдар, ел билеу ісі, 

хандар мен бектер, кҿшпенді елдің тҧрмыс-салты, тіршіліктері сҿз болады. Бҧл еңбектерде Ҧлы даланы  

ғасырлар бойы мекендеп, тіршілік еткен халықтар, олардың тҥрлі тайпаларға бҿлінуі, солардың қатарында 

кейіннен қазақ атанған халықты қҧрған ру-тайпалардың пайда болуы мен даму тарихы, салт-дҽстҥрлері мен 

атажҧрты  бір-бірлерімен байланыста ҿріледі. Бҧл жазбаларға сҥйене отырып кҿшпенділердің империясын 

қҧрған Шыңғыс хан мен оның ғасырлар бойы билік қҧрған ҧрпақтарының ҿмірбаяндары, олармен замандас, 

қанаттас  ҿмір сҥрген елдердегі елеулі оқиғалар да кең  қамтылып беріледі.  

Орта ғасырдағы Алтын Орда дҽуіріндегі қазақтан бҿлек қаншама халықтың тарихи тағдыр-талайын 

танып білуіміз ҥшін - монғол, араб, парсы қытай жҽне Европа, орыс деректерінің маңызы жоғары.  Араб 

деректері - В.В. Тизенгаузеннің «Алтын Орда тарихына қатысты материялдар жинағына» кіретін араб 

авторларының шығармалары, (Ибн аль – Асир, аль – Омари, Ибн Халдун Ибн Арабшах жҽне т.б.)  Парсы 

деректері - Рашид ад – Дин «Жами ат - тауарих» (Жылнамалар жинағы). В.В. Тизенгаузеннің «Алтын Орда» 

тарихына қатысты материялдар жинағының ІІ томына кіретін парсы тіліндегі деректер, Еуропа тіліндегі 

деректер -  Батыс европалық саяхатшылар Иоан Плано Карпини, Марко Поло, Вильгелм де Рубрук  

шығармалары, Тҥркі жҽне қазақ деректері «Темірланның ҿмірбаяны», Захир ад дин Мҧхамед Бабырдың   

«Бабырнамасы»,  Шайбанид бағытындағы деректері, Ҿтеміс қажының «Шыңғыснамасы»,  Ҽбілғазының «Тҥркі 

халқының таралуы» жҽне қазақ деректері - Хайдар Дулати «Тарих-и Рашиди»,  Қосымҧлы Қадырғалидің 

«Жылнамалар жинағы», Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлының «Шежіресі», Қазақстан тарихы жайлы орыс деректері -  

Строгонов жылнамасы (XVII ғасырдың ортасы) С. Есиповтың «Сібір жылнамасы», «Ремзов жылнамасы» 

(XVIII ғасыр басы)  – ҿткенімізге кҿз жіберіп, бҥгінімізді тануымызға мол мҥмкіндіктер беретін қҧнды 

еңбектер. 

Бҥкіл  ҽлем тарихында  – Шыңғыс хан есімі ғасырлардан ғасырларға жетіп,  әлемге ең кең тараған 

есім. Оның ҧлы империя қҧрған даңқты қолбасшы болғандығын дҥниежҥзі мойындайды. ХІІІ-ХІҤ 

ғасырларда Шыңғыс хан негізін қалаған алып империя адамзат ҿркениетіндегі ірі  қҧбылыс. Тҿрткҥл дҥниенің 

ҧлан-байтақ территориясын алып жатқан   мемлекет қҧрған Алтын Орда қалай қалыптасты деген мҽселе 

тҿңірегіде ой ҿрбітсек,  тарихи дереккҿздер мен жылнамашылар еңбектерінде бҧл  сауалдарға жауаптар 

молынан кҿрініс табады. Олардың тарихи маңызы мен қҧндылығы ҽрқилы. Кҿбінде сол кезеңде ҿмір сҥрген 

тарихи оқиғаларды кҿзімен кҿріп, басынан кешірген жылнамашы  баяндауларынан Орта ғасырларда ҿмір 

сҥрген қоғам мен қоғамдық қҧрылым, Жошы Ҧлысының даму ҥдерісі тарихи шындыққа негізделгеніне кҿз 

жеткізуге болады. Жошы ҽулеті билеген мемлекет зерттеу деректерінде Алтын Орда атымен белгілі болып 

келді.   Бҧл атау Алтын Орда мемлекеті ҽбден ыдырап біткеннен кейін — XVI ғасырдың екінші жартысында 

орыс ҽдебиетінде пайда болған. Осының ҿзінде орыс нҧскаларындағы «Алтын Орда» атауы Жошы хандығының 

орталық жҽне батыс ҿңірін ғана білдіріп қоймай, хан ордасы деген ҧғымды қоса атқарған. Біртҧтас Жошы 

ҧлысының аты ретінде «Алтын Орда» ҧғымы тарихи еңбектер беттерінде тек XIX ғасырда ғана біржолата 

орныққан. 

Жалпы, Шыңғыс хан мен оның империясы жайындағы мҽліметтердің аса қҧпия жағдайда сақталып 

келгендігі зерттеушілер ҥшін елеулі қиындық тудырып келді.  Шыңғыс хан дҥниеден ҿткеннен кейін оның 

жақындарының бірі ҽлем билеушісінің жеке ҿмірі жайында жазып, оны қҧпия тҥрде сақталғандығы жҿнінде 

қытай, парсы  ғалымдары кезінде кҿп жазған.  Ғалымдардың пікіріне зер салсақ, Шыңғыс хан қайтыс болғаннан 

кейін жҥз жылдан соң парсы тарихшысы Рашид-ҽл-Они моңғол ҽрпімен кҿне моңғол тілінде жазылып 

сақталған деректі шежіре бар деп мҽлімдеген.  Американдық профессор Жак Уэтерфорд ҿзінің «Қазіргі ҽлемнің 

негізін салушы ҧлы император Шыңғыс хан» атты еңбегінде кҽріс, жапон, қытай, парсыдан бастап, армян 

ғалымдарына дейін Шыңғыс ханның ҿмірін тым ҽсірелеп аңызға айналдырып жіберген деген қорытынды 

жасайды. Шыңғыс хан мен оның ҧрпақтары туралы  қытай дереккҿздеріне назар аударсақ,  ежелгі Қытайда 

қалыптасқан сарай дҽстҥрі бойынша ел билеген ҽулеттердің барлығының да ҿзіндік толық тарихы жасалып 

отырған. Осындай жазба деректермен қатар ҽр императордың  шежіресі хатқа тҥсіріліп отырған. Юань 

дҽуірінде ең алдымен ҿткен ҽулеттер тарихы тҥгенделген.  Бҧл дҽстҥр жаңа Юань ҽулетін жариялаған Қҧбылай  

хан тҧсында қалыпты жалғасын тауып, одан соң да ҥзілмей сақталыпты. Қытай мемлекетінің аумағын негіз 

еткен «Юань» патшалығын қҧрған Қҧбылай дҽуірінің Шыңғыс хан тҧсынан кҿп ҿзгешелігі бар. Кҿшпенділіктен 

гҿрі қалалық басқаруға бейім болған Юань дҽуірінде хат-қағазға тҥскен дерекнамалық маңызы жоғары тарихи 

жазбалардың мол болуы осы себептен.  Солардың бірі – «Юань ши». («Юань тарихы») Шыңғыс хан ҧрпақтары 

билеген Қытайдағы Юань атанған ҽулеттің жинақталып, 1368–1369 жылдары бір жҥйеге тҥсіріліп жазылған 

ресми тарихы. Мҧнда Моңғол империясын қҧрған Шыңғыс хан заманынан бастап бҥкіл Юань дҽуірін ҽйгілеген 

http://engime.org/4-istoriya-farmacii-farmaciya-v-period-vozrojdeniya-i-novogo-v.html


108 

ресми тарих ҥлкен тҿрт бҿлімнен қҧралады. Бірінші бҿлім – «Бэнь-цзи» – «Негізгі тауарих» – Ҽулеттің тҥп 

атасы Шыңғыс ханнан тартып, ең соңғы император Тоған-Темірге дейінгі барлық патшалардың ғҧмырнамасы, 

атқарған қызметі, сол замандағы елеулі оқиғалар баяндалған. Екінші бҿлім – «Чжэ» – «Сипаттама» –  58 

бумадан тҧрады. Мҧнда патшалықтың қоғамдық саяси қҧрылымдары, жоғары мансап дҽрежелері, 

географиялық ҽкімшілік бҿліктер, ҽлеуметтік қатынастар, аспан мен жер жҿнінде айтылған аңыздар жҽне 

нақтылы қоғамдық ҿмірде болған ірі оқиғалар мен қҧбылыстар баяндалған; империяның жер бедері, ҿзен-суы, 

ҽр жылдардағы ауа райынан бастап, ҽкімшілік бҿлініс, мемлекеттік қҧрылым, сарай рҽсімдері, қаражат, заң 

жҥйесі,  ҽскер ісіне дейін – бір сҿзбен айтқанда, елдің Юань дҽуіріндегі бҥкіл болмыс-бітімін суреттейді. 

Ҥшінші бҿлім – «Бяо» – «Ата-тек кестесі» –  8 бумадан тҧрады. Онда императорлар мен ханзадалардың 

шежірелері,  ҽскери шонжарлардың, ҧлы оқымыстылардың, уҽзірлердің жҽне жоғары дҽрежелі билік басында 

болғандардың ҽулетінің шығу тегі, арғы бабалары, кейінгі ҧрпағы, туыс, жҧрағаттарының мҽн-жайы мен 

мансап лауазымдары мен шендері, қазына, қаржы жағдайы кесте арқылы кҿрсетілген.  Тҿртінші бҿлім – «Ле-

чжуань» – «Ғҧмырнамалар» – Бҧл бҿлімде патша ханшайымдарының,  ақсҥйектердің, патшаға адал қызмет 

еткен азаматтардың, қайырымды ҧл-қыздардың, ҿнерпаздардың, арулардың ҿмірбаяндары жазылған жҽне жат 

елдердің тарихы мен қоғамдық жалпы жағдайы, олардың Қытаймен қарым-қатынастары баяндалған.  

Қытай тарихшыларының айтуынша, Қҧбылай ханның қазасынан кейін Юань империясы ҥлкен кризис 

кезеңін басынан кешіреді. Конфуцийлік  Чжан Янь-хао ол  кезеңді былайша сипаттайды: «Қҧбылай ханның 

тҧсында шенеуніктерді қарым-қабілетіне қарай  қызметке қоятын, одан кейінгі кезеңде мҧндай шен-

шекпенді заңсыз жолмен жҥзеге асырып отырды.  

Қҧбылай ханның тҧсында  ханға  қарсы кӛзқарас  білдіргендер жазаланбаған. Ал одан кейінгі 

кезеңде себебін тексерместен ӛлім жазасына кескен. Қҧбылай ханның тҧсында  қағаз  ақшалар 

белгіленген  мӛлшерде ғана шығарылды, кейінгілер кез-келген уақытта және қалаған мӛлшерде 

шығарып жатты. Қҧбылай ханның тҧсында  алым-салықтар белгіленген тәртіппен тіркеуге алынып 

отыратын, кейінге кезеңдерде кез-келген уақытта  салық тӛлеушілерден тартып алынып отырды» деп 

жазады. [2, 72 б]. Қҧбылай ханның ізбасарлары мемлекет қазынасын оңды-солды шашып,  жеңіл ҿмір сҥрді. Бҧл 

кҥрделі мҽселеге айналғандығына назар аударады. 

 «Юань Ши»  жылнамасында  «Ле-чжуань» – «Ғҧмырнамалар» аталған тҿртінші бҿлімінде Жошы ҧлысы 

туралы  мынадай баяндауларды кездестіреміз:  (Цзюань 117)   «Жошы жайында айтар болсақ, ол Шыңғыс 

ханның ҥлкен ҧлы. Мемлекет қҧрылуы тҧсында Жошыға Солтҥстік-батыс иелігі бҿлініп берілді. Оған берілген 

жердің ҧзақтығы сонша астанаға ( Ханбалық) жету ҥшін атты адам 200  кҥн дегенде атпен ҽрең жетер еді. 

Сондықтан да ол жерлер мен қалаларда мекен еткен тайпалар мен ҧлыстардың тҧрмыс-тіршілігін біліп 

болмайтын» [3,22б]  деп жазады. Қазақстан аумағы ҥш моңғол ҧлысының қҧрамына енді: ҥлкен   бҿлігін Жошы 

ҧлысы  Ертістен батысқа қарайғы ҧлан-ғайыр жерді, Жетісудың солтҥстік бҿлігі мен бҥкіл Дешті-Қыпшақты, 

Еділдің тҿменгі бойын қоса алып жатты. Шағатай ҧлысы жоғарыда аталған жерге қоса, Шығыс Тҥркістан мен 

Мауараннахрды қамтыды.   Мемлекет Жошы хан ҽулетінің меншігі болып саналды. Маңызды мемлекеттік істі 

шешу ҥшін билік басындағы ҽулет мҥшелері бастаған ақсҥйектер жиналысы - қҧрылтай шақырылды. 

Ҽскерді жҽне ҿзге мемлекеттермен дипломатиялық қатынастарды беклербек басқарды.  Қаржы, алым-

салық мҽселесін, мемлекеттің ішкі істерін жҥргізетін орталық атқарушы орган -диуанның басында уҽзір тҧрды. 

Қалалар мен бағынышты ҧлыстардан алым-салық, сыбаға жинау міндетін атқаратын  даругтер, 

басқақтар тағайындалды. Хан отбасының мҥшелері маңызды қызметтер атқарды. Ірі нояндар, бектер, ҽмірлер, 

баһадҥрлер тҥмендерді, мыңдық, жҥздіктерді басқаратын ҽскербасылары болып сайланды. Екінші бҿлігі 

Шағатай ҧлысына Оңтҥстік жҽне Оңтҥстік-Шығыс Қазақстан  Жетісудың солтҥстік-шығыс бҿлігі  қарады. 

Ҥгедей Батыс Моңғолияны,  Жоғарғы Ертіс пен Тарбағатайды биледі. Шыңғыс ҧлдары ҿз ҧлыстарын тҽуелсіз 

иеліктерге айналдыруға тырысты. Шыңғыс хан ҿлгеннен кейін бҧл ҧмтылыс кҥшейе тҥсіп, империя бірнеше 

тҽуелсіз мемлекеттерге ыдырап кетті.  «Жошы ханның қайтыс болуымен билік  оның екінші ҧлы Батудың 

қолына ҿтті. Батудан кейін  оның тағына кіші інісі Сартақ мҧрагерлік етті. Сартақтан соң оның інісі Мҿңке 

Темір, одан кейін кезеңде інісі Тоқта - Мҿңке таққа иелік етті. Тоқта – Мҿңке ҿлген соң  інісі Бҧқа хан тағына 

отырады,  Бҧқадан қалған таққа оның інісі Ҿзбек хан отырды» . [3, 23 б]. деп жазыпты қытай жылнамашылары.  

Расында, Жошының қазасынан соң орнына ҧлы Бату отырады. Ол Батыс Дешті-Қыпшақ даласына, Еділ 

бҧлғарлары жеріне, одан ҽрі батысқа шапқыншылық жорықтар ҧйымдастырады. Ірі орыс князьдіктері 

талқандалады, Польша, Венгрия, Чехия жҽне басқа кҿптеген елдер тонауға ҧшырайды. Жеті жылға созылған 

жорықтарынан кейін Батудың қол астына Қырымды қоса, Еділден Дунайға дейінгі жер, Солтҥстік Кавказ, 

Батыс қыпшақ даласы қосылады. Осыдан кейін Бату Еділдің тҿменгі аясында Алтын Орда атты жаңа моңғол 

мемлекетін қҧрады. Оған Жошы ҧлысының жері — Шығыс Дешті-Қыпшақ, Хорезм мен Батыс Сібірдің бір 

бҿлігі жҽне батыстағы жаңадан жаулап алынған жерлер қарайды. Оның қҧрамына бір-бірінен қоғамдық-

экономикалық даму деңгейі жағынан айырмашылығы бар, ҿзіндік мҽдениеті мен салт-дҽстҥрлері сақталған 

кҿптеген ҧлттар мен ҧлыстар кірді.  Кҿшпенділер негізінен тҥркі халықтары — ең кҿбі қыпшақтар, сондай-ақ 

қаңлылар, наймандар жҽне т.б. болды. Отырықшылардан болгарлар, мордвалар, орыстар, 

черкестер, хорезмдіктер, т. б. кірді. Мҧнда моңғолдар азшылық болды. XIII ғасырдың аяғы мен XIV ғасырда 

моңғолдар толығымен тҥркіленіп, Алтын Орданың халқы «татарлар» деген атау алды. Бату ҽскерінен жеңілген 

орыс князьдіктері бағынышты тҽуелділікте болды. Орыс князьдері Алтын Ордаға тҽуелділіктерін мойындап, 

ҧлы ханның қолынан князь атағын алып, алым-салық тҿлеп тҧрды. Бату қҧрған мемлекет шығыс деректерінде 

Жошы ҧлысы деп, сондай-ақ Жошы ҧрпақтары— хандардың атымен  аталды. Алтын Орданың тҧңғыш 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
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астанасы – Сарай Бату. Бату хан негізін қалаған.  Астрахань қаласының солтҥстігінде жҥз қырық шақырымдай 

жерде. Қазіргі «Селитренное» қаласының орны. 1395 жылы Ақсақ Темір қиратқан. Екінші бас қала – Сарай 

Берке. Бҧл Волгоград қаласының кҥнгей бетінде 70 шақырым жерде яғни «Царев» елді мекені. Ҥшінші 

астанасы – Сарайшық.  Ҧлысты билеуге ҿкімет басындағы ҽулет мҥшелерінің барлығы қҧқылы болды. Ал 

моңғол ақсҥйектеріне ҥлесті жер ханға сіңірген еңбегіне қарай бҿлініп берілді. Біртіндеп ақсҥйектер қҧқығы 

арта тҥсіп, олар қарамағындағы жерді ҧрпағына мҧра етіп қалдыра алатын дҽрежеге шейін жеткен. Екінші 

жағынан Алтын Ордада кҿшпелілердің ру-тайпалық ҧйымдары да сақталды.  Алғашында Алтын Орда 

Монғолияның ханына тҽуелді болды. Алайда 1260 жылы моңғол империясы бірнеше тҽуелсіз ҧлыстарға 

ыдырап кетті. Алтын Орда Батудың інісі Берке ханның (1256 — 1266 ж.ж.), («Юань Ши» жазбасында Батудан 

кейін таққа отырған Берке емес,  Сартақ деп кҿрсетіліпті – А.Д) тҧсында-ақ тҽуелсіздікке қол жеткізген. Одан 

кейінгі Мҿңке хан (1266 — 1280 ж.ж.) ҿз атынан теңге шығара бастады. 1312 жылы Ҿзбек хан исламды Алтын 

Ордадағы мемлекеттік дін деп жариялады. Оның тҧсында Еділ бойы жҽне Орта Азия тҧтасымен мҧсылмандық 

исламды қабылдай бастайды. «Цзюань 35. 2-ші жылдың ҥшінші айы. Чжи-шунь. (7 мамыр мен 8 сәуір. 

1331 ж) Гвардия әскерлерінің арасындағы қыпшақтар саны жағынан ӛсіп кеткендіктен оң және сол 

қанатты гвардия әскерлері  болып екіге бӛлінді» [3,21б]   - дейді Юань Ши. Байқағанымыздай, Алтын 

Ордада жаулап алынған жер мен халықтарды басқару ҥшін ҧлыс жҥйесі енгізілді. Бату хан тҧсында 

Жошы ҧлысында екіге — оң жҽне сол қанатка, негізінен екі мемлекетке бҿліну процесі жҥргізілді. Оң қанат 

басында Бату ханның ҿзі мен ізбасарлары тҧрды. Ал сол қанатты Жошының ҥлкен ҧлы Орда Ежен биледі. 

Қазакстан жерінің кҿп бҿлігі сол канат қҧрамына кірді. Бату мен Орда Еженнің ҧлыстары ҿз ішінде тағы да 

кіші ҧлыстарға бҿлініп, олардың басында Жошының ҿзге ҧлдары отырған. Жинақтап келгенде,  «Юань Ши», 

яғни, Юань тарихы - ауқымы кең, дерегі мол тҧтас екі ғасыр шежіресі. Кейінгі Қытай тарихын айтпағанда, 

Шыңғыс ханға, оның заманына қатысты қаншама соны мағлҧмат бар. Ҥгедей, Кҥйік, Мҿңке хандарға жеке 

тараулар арналған. Шыңғыс ханның ҧлдары мен ҽйгілі немерелерінің ҿмірбаяны, тарихтағы Сҥбітай, Мҧқалы 

сынды атақты қолбасылар, Елюй Чуцай, Шынхай сияқты саясаткерлер, Шыңғыс ханның жаулас дҧшпандары 

мен жақын серіктері арнайы, жеке-жеке сҿз болады.   Бір сҿзбен айтқанда, Ҧлы Даланы жайлаған кҿшпенді 

жҧрттың Шыңғыс хан заманына дейінгі мың жарым жылдық ғҧмыры қамтылады. Ҽлемнің ҧйтқысы санаған 

хан жҧртының таным-қҿзқарасы  этноцентристік сипатта беріліп отырған.  Империя аймағынан тыс  қауым 

жайындағы азды-кҿпті мағлҧматтарды тек қытай мақсат-мҥддесі, ішкі-сыртқы саясаты тҧрғысынан сҧрыптап 

там-тҧмдап жариялап отырған.   Соның ҿзінде «Юань Шида» аса қҧнды байырғы тарихи деректі материалдар 

мол сақталған. Ҽсіресе, Моңғол ҥстіртіндегі тҥркі ру-тайпаларының Шыңғысханның мемлекет қҧру 

қарсаңындағы қоғамдық жағдайы мен ҽлеуметтік ҽрекеттері жҿнінде жазылған деректер. Сондай-ақ, Орталық 

Азия мен Моңғол- Юань империясы  арасындағы қарым-қатынастарға қатысты жазбалардың да деректік 

қҧндылығы ҿте жоғары.  Айта кетер жайт, Юань Шида кҿптеген тарихи қҧнды деректердің пайдаланылмағаны, 

жазу барысында бір адамға екі ҿмірбаян жазу сияқты ағаттықтардың жіберілгені жайында ғалым - зерттеушілер 

пікірі айтылып, жазылып  жҥр.  Ғалымдардың айтуынша, «Юань ши» мол мҥмкіндік орайындағы биік ҿресіне 

жете алмапты. Асығыс жасалған жҧмыстың кемістік жақтары сол кездің ҿзінде назарға тҥскен. Қорда бар, 

қажетті мҽліметтердің біразы ескерусіз қалған, кҿптеген тҧстар толымды емес, бардың ҿзінде қате, қайшы 

деректер ҧшырасады. Соған қарамастан  Юань Ши ҿзінің тарихи қҧнды деректерді сақтауымен ерекшеленеді.       

Кҿшпенділердің тҧрмыс-тіршілігіне қатысты қҧнды дерек қалдырғандардың  бірі – Венеция саяхатшысы  

Марко Поло (1254-1324). Марконың ҽкесі Николо мен немере ағасы Маффеомен бірге жастайынан сауда – 

саттықпен  айналысады. Орта Азия мен Қырым, Сарай жерлеріне келеді.  Қытайға дейін жеткен Марко 

Қҧбылай ханның  қол астында қызмет етеді. Тҥркі-моңғол билеушілері жат жҧрттың ҿкілін Қытай 

шенеуніктерінің ҥстінен бақылайтын қызметке қою дҽстҥрі бойынша Қҧбылай хан Марко Полоны елші еткен, 

губернатор еткен, салық жинатқызып отырған. 1266 жылы Қҧбылайдың жолдауын ҿз қолымен Рим папасына 

тапсырады. Қҧбылай ханға Рим Папасының сҽлемін жеткізеді. Христос табытының жанындағы шырақтың 

майын ҽкеліп береді. Марко Полоны тҥрлі елдерге сапарлатып императорлар мен корольдер, князьдерь мен 

барондар жҿнінде, олар ҿздерінің иеліктерін қалай басқаратындықтары жайында, сот ісі, соғысқа бару хақында 

толық мағлҧматтармен қанығады.  Бҧл жҿнінде М.Поло кітабының алғашқы тарауында былай беріледі: 

«Никола мен Маффео Ҧлы ханға келеді, хан оларды қҧрметпен, той жасап қарсы алады, олардың 

келгеніне мәз болып, қатты қуанады. Кӛптеген нәрселер туралы: ең алдымен, императорлар туралы, 

олардың ӛз иеліктерін қалай басқаратындары туралы, ӛз елдеріндегі соттың қандай екендігін, олардың 

соғысқа қалай аттанатыны туралы және барлық істер туралы сҧрай бастады; сосын ол корольдер, 

нояндар және басқа барондар туралы да сҧрап білді» . [4.58].  Марко Поло хан ордасында он жеті жыл 

қызмет жасаған.  Оның баяндауында  Қҧбылай хан ҿз тағдырын жҽне династиясының тағдырын Қытаймен 

байланыстырған. Ол ҥш ғасыр бойы бірікпеген Қытайды біртҧтас елге айналдырды. Қҧбылай хан Тибет, 

Солтҥстік Корея, Бирма, тіпті Жапония мен Яваны бағынышты ету ойына мықтап орныққан. Қағаз ақша 

шығарған, қант ҿндіру техникасын дамытқан Қҧбылай 1269 жыл моңғол жазуын қолдануды міндеттеген. Жеті 

ҿнерді (риторика, логика, геометрия, арифметика, грамматика, астрономия, музыка) меңгерген жҥз ақылды 

адамдарды алып келуін сҧраған. 1237-1317 жылдарда шенмен дҽреже алу қҧқығын шектеген.  Бірақ, 

Қҧбылайдан кейінгі тҧста бҧл дҽстҥрдің сақталмағанын жоғарыда қытай жазбасында сҿз еттік.  Марко Поло 

Қҧбылай ханның қызметінде жҥріп моңғол, парсы тілдерін меңгереді. Юань еліндегі сапарларының бірінде 

1297 жылы Венеция мен Генуя арасындаңы сауда бҽсекелестік теңіз соғысында тҧтқынға тҥседі. Сол жерде 

бірге отырған пизалық жазушы Рустичано оның ҽңгімелерін тҥгел хатқа тҥсіреді. Бҧл ҽңгімелері «Ҽлемнің 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%A3%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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ғажайыптары»  аталып жарияланады. Кітапта ҽр тҥрлі Азия аймақтары, аудандары, қалалары сипатталады, 

тҧрғындарының мінездері мен тҧрмыс-тіршілігі, қытайдың Юань ҽулеті: императоры Қҧбылай жҽне басқадай 

улы монғол ханының сарайлары туралы қызықты мҽліметтер берілген.  Марко Поло «Кітабының» негізгі бҿлімі 

монғолдардың, сондай-ақ Орта Азияның ҿзге халықтарының тарихына кҿпшіліктің орасан зор қызығушылығын  

тудырды. Бҧл олардың тҧрмыс экономикасын, ҽскери ҿнерін, діни кҿзқарастарын сипаттау ҥшін ҿте маңызды 

материал болып табылады. М.Полоның келтірген кҿптеген мҽліметтерін сол кездегі қытай мен парсы қайнар 

кҿздері растады.  «Ҽлемнің ғажайыптары» деп аталатын кітаптың алғы сҿзі: «Хандар мен императорлар, 

корольдер, герцогтар және маркиздер, графтар, серілер мен азаматтар және әр тҥрлі халықтар туралы, 

әлем елдерінің әр тҥрлілігі жайлы білгісі келетіндер, осы кітапты алыңыздар да оқып шығыңыздар, 

мҧннан сіз ерекше таңғажайыптар мен Ҧлы Армения туралы, Парсы елі туралы, татарлар туралы, 

Ҥндістан жайлы және басқа елдер жайлы әр тҥрлі әңгімелерді табасыз. Мҧның барлығын біздің 

кітабымыз сіздерге Венецианың білгір де игі ниетті азаматы Марко Полоның ӛз кӛзімен кӛргендері 

туралы, және ӛзі кӛрмеген, бірақ ӛтірік сӛйлемейтін, сенімді адамдардан естігені туралы тура ӛзі айтып 

отырғандай, рет-ретімен баяндап береді. Ал біздің кітабымыз шын, ақиқат, ешбір қоспасыз болуы ҥшін, 

онда кӛргендер туралы кӛрген сияқты, ал естіген әңгімелерді естіген сияқты айтады, бҧл кітапты кімде-

кім оқыса, не тыңдаса, оған шын кӛңілмен сенеді, себебі мҧндағының бәрі ақиқат. Тағы да айта кететін 

жайт — ол әлемнің әр тҥкпірінен мәліметтерді жиырма алты жыл бойы жинастырған, 1298 ж. Генуяда 

абақтыда болғанда осының бәрін ӛзімен бірге қамауда отырған Рустикан (Рустичано) Пизанский дегенге 

жазғызады». [4, 58]. - деп басталады.  Оның айтуынша, Алтын Орда кҿп ҧлтты мемлекет болған. 

Оның қҧрамына бір-бірінен коғамдық-экономикалык даму деңгейі жағынан айырмашылығы бар, ҿзіндік 

мҽдениеті мен салт-дҽстҥрлері сақталған кҿптеген ҧлттар мен халықтар кірді. Кҿшпелілер негізінен тҥркі 

халықтары — ең кҿбі кыпшактар, сондай-ақ қаңлылар, наймандар жҽне т.б. болды. Отырықшылардан 

болгарлар, мордвалар, орыстар, черкестер,  хорезмдіктер, т. б. кірді. Мҧнда моңғолдар азшылық 

болды. XIII ғасырдың аяғы мен XIV ғасырдың басында моңғолдар толығымен тҥркіленіп, Алтын Орданы 

мекндеген барша  халық «татарлар» деген бір атауға ие болды. Марко Поло: «Татарлар қыста шӛбі мол 

жайылымдарда малын жайып, жазда салқын жайылымды суы мен шӛбі шалғын тау бӛктерлерінде ӛмір 

сҥреді. Ағаштан жасалған дӛңгелек ҥйлерін ӛздерімен бірге алып жҥреді. Қамшымен ӛрілген ҥйлері ӛте 

жеңіл әрі ыңғайлылығы сонша кез келген жерге аузын оңтҥстікке қаратып орната салады. Арбаларын 

қара киізбен жауып қойғанда кҥнібойы жауған жаңбырдың бірде-бір тамшысы ӛтпейді. Арбаны тҥйелер 

мен қодастарға жегіп бала-шаға, әйелдерін тасиды», деп кҿрсетеді. Сонымен қатар, «...далалықтардың әр 

ҥйінде бір-бірден бҥркіт бар. Олар онымен аң аулайды, саятшылық жасайды, бой сергітеді» . [3, 337 б]. -  

деп жазады. Саяхатшының жазбасын негізге алсақ, біздің ата-бабаларымыздың осыдан сегіз ғасыр бҧрын-ақ 

қыран баптап, қҧс салғанын аңғарамыз. Мҽселен, ханның аңға шығып, аң, қҧстарды қалай аулайтыны жайлы да 

баяндалады: «Сол қалада желтоқсан, қаңтар және ақпан ҥш ай бойы тҧрғаннан соң ҧлы хан наурыз 

айында оңтҥстікке, екі кҥнді жолға, теңіз-мҧхитқа (Сары теңіз) қарай аттанады. Ол ӛзімен бірге он мың 

қҧсбегі, бес жҥз лашын, сҧңқар, сҥр сҧңқарларды, тағы да су қҧстарын аулау ҥшін қаршығалар алды. 

Оларды бір жерде ҧстамай, әр жерге орналастырып, аңшылық қҧрады, ал ҧстап алынған қҧстардың кӛп 

бӛлігін ҧлы ханның қанжығасына байлайды...»[3, 336 б]. Марко Поло кҿшпенді халықтардың жауынгерлік 

қырына кҿбірек тоқталған. Олардың ҿжет ҽрі қаһарман халық екеніне саяхатшының кҿзі жеткен. Мысалы, 

«…Олар (қазақтар немесе кӛшпелілер) бие сҥтін ақ шарап тәрізді ішеді, кемиус деп атайды, ӛте дәмді. ... 

Әйелдері сауда-саттықпен айналысады, ерлеріне керектің бәрін сатып алады, ҥй шаруасын атқарады. 

Ерлері ештеңеге араласпайды. Соғысқа барады әрі аң мен қҧсқа қырандарын салып аңшылық қҧрады... 

Олар бие сҥтін ақ шарап тәрізді ішеді, кемиус деп атайды, ӛте дәмді. Қарулары садақ, семсер және 

шоқпар. Садақ атудың нағыз шебері… Ҧрыста беттесе, батыл соғысады. Ӛздерінің билеушілеріне әбден 

берілген... Еңбекке және таршылыққа, басқаларға қарағанда, ӛте тӛзімді, жер мен патшалықты жаулап 

алуға қабілетті халық. Қажет болса айшылық жолға ешқандай азықсыз шығады …Қажет болса қару-

жарағымен тҥнді ат ҥстінде ӛткізуге бар. Қиындық пен мҧқтаждыққа кімнен де болса тӛзімді» [3, 336 

б].деп жазады. Осылайша, атақты жиһангез кҿшпелі қазақтың ҽскери ҿнерді жоғары деңгейде меңгергеніне 

таңданыс білдірген.  Марко Поло кең даланы мекендеген халықтардың ҧлттық ойындары жайлы да кҿп дерек 

келтірді. Ол Жетісу бойындағы кҿшпенді ауылдарының тойларына қатысқанын, ойын-сауықтарын кҿріп, 

ҧлттық ойындарын тамашалағанын тайға таңба басқандай жазып қалдырды. Тіпті саяхатшының жергілікті 

халықтың тҿбеттері туралы жазған жазбасы да сақталған.  Онда Марко Поло: «Ежелгі кӛшпенділер жері мен 

Тибетте ҥлкендігі есектей ит бар екен, Шағатай ҧлысының патша сарайында он мыңдай ит ҧсталады, 

оларды аң аулауға, кҥзетуге, жҥк тарттыруға қолданады» [4, 59 б] деп келтірген. Саяхатшының дала 

тҿбетіне қызыққаны сондай, еліне қайтарында тҿбеттің бір кҥшігін олжалап ала кеткені айтылады.  Марко Поло 

Азиядағы талай мҽдени қҧндылықтың Европаға жетуіне атсалысты. Соның бірі – Азиядан қайтқан 1290 

жылдары саяхатшы қытайлық фарфорды Европаға апарған. «1187 жылы татарлар ӛздеріне патша сайлайды, 

ӛз тілдерінде оны Шыңғыс хан деп атайды. Шыңғыс хан батыл, ақылды және ержҥрек адам болған; оны 

хан етіп сайлағанда, басқа елге бытырап шашылып кеткен татарлар жер жҥзінен жиналып келіп, оны 

ӛздерінің билеушісі деп мойындады. Шыңғыс хан бҧл елді жақсы басқарады. Тағы да сіздерге не айтсам 

екен? Таңқаларлығы, мҧнда кӛп татар жиналған. Шыңғыс хан ӛзінде кӛп халық бар екендігін кӛрген 

соң, оларды садақпен және басқа да қарулармен жарақтандырып, басқа елдерді жаулап алуға аттанады. 

Олар сегіз аймақты ӛздеріне бағындырады, бірақ халыққа жамандық істемеді, олардың ештеңесін 
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тартып алмады, тек оларды ӛздерімен бірге басқа елдерді жаулап алуға алып кетеді. Сіздер естігендей, 

олар кӛптеген халықты жаулап алады. Ал халық басқарудың жақсы екенін, патшаның қайырымды 

екенін кӛреді де, ӛз еріктерімен онымен бірге жҥреді. Осылай Шыңғыс хан кӛп халықты жинап алады 

да, бҧдан да кӛп жерді басып алуға шешім қабылдайды»[4.58].  Марко Полоның Европаға жеткізген 

осындай жазбалары мен жҽдігерлерінің арқасында, еуропалықтардың Шыңғыс хан мен ол орнатқан мемлекет, 

ондағы  халықтар туралы ойы ҿзгерді. Сҿйтіп, олардың азиялықтар жайлы бҧрынғы қараңғы тҥсініктері сап 

тиылды. Керісінше, Азияға деген аңсары ауа бастады.  Марко Поло: «Қҧбылай ханның тҧлғасы да келісті, 

бейнебір қҧрыштан қҧйылғандай. Орта бойлы, ірі де емес, бәкене де емес, аққҧба, албыраған бидай ӛңді, 

мейірлі жарқын қара кӛзді, мҧрыны сҥйкімді» [3, 336 б]. деп кҿрсетеді.  Ол хандық қҧрған мемлекеттің 

халқы татарлар деп аталғанын айтады.  Оның жазбаларында бірде-бір моңғол атауы кездеспейді. Алтын Орда 

мемлекетінің ҽскерлеріне дейін татарлар деп кҿрсеткен. Марко Полоның «Саяхатында» тҥркі-монғол 

жҧрттарының дҥниетанымы, ҽдет-ғҧрпы, шаруа-кҽсібі, дҽстҥрі біршама ҽңгімеленген. Марко Поло Шыңғыс хан 

заманы мен қазақ мемлекетінің бастауын тарихи-мҽдени деректермен хаттап қалдырды. М.Поло «Ҽлемнің 

ғажайыптары» еңбегі —  ҽлем ҽдебиетінің «Алтын қорына» енгізілген, сирек кездесетін ортағасырлық шығарма 

Кҿне тарихымыздың ақтаңдақ беттерін аша тҥсетін бағалы еңбек.  Қҧнды еңбек тарихымызды тҥгендеуге, 

жадының жаңғырып, ҧлттық кодымызды тҥйсінуге, сол арқылы халқымыздың рухани жаңғыруына қызмет 

ететініне кҥмҽн жоқ. 

Тҥйіндей айтқанда, Ҧлы Даланы мекендеген кҿшпелілер қҧрған алып мемлекеттер ҽлемдік тарихты 

ілгері жылжытып, адамзат ҿркениетін айқындаушы бетбҧрыстар жасағаны белгілі. Бҧл ретте, тҥрлі кезеңдер 

мен  алмағайып дҽуірлердегі қоғамдық болмыстың нақтылы кескін-келбетін, этномҽдени қҧбылыстарды, ру-

тайпалық қҧрылымдарды, саяси экономикалық жҥйе мен сыртқы қарым-қатынастарды тануға ортағасырлық 

жазба деректері мен жылнамалардың  орны  айрықша бағалы. Біздің байтақ елімізге арысы қытай, араб, парсы, 

француз, моңғол, армяннан бастап, берісі Ресейдің талай танымал ғалымдарының табаны тиген. Қазақстан 

жайында жазылған осындай саяхатшы-ғалымдардың баға жетпес зерттеулері біздің тарихымыздың бірден-бір 

бҧлақ кҿзіне айналды. Осы жағынан алып қарағанда, олардың қазақ даласына жасаған сапары біздер ҥшін баға 

жетпес олжаға айналып отыр. 
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Тарихтың тереңінде жасырынған тҿл ҽдебиетіміздің тҧма бастауларымен арадағы алтын кҿпір – тҥркілік 

жазу ҥлгісіндегі ҽдебиет нҧсқалары. Кезінде тҿрткҥл дҥние оқымыстыларын таң қалдырған сол мҽдени мҧра 

тҥркілік ҿркениеттіліктің таңбасы болып қала бермек. Алғашында сонау шығыс беттен тасқа қашалып 

жазылған  таңбалы тастарды тауып алып, ондағы жазуды ғылыми айналымға ендірген еуропалықтар екендігі 

белгілі.  

Сол кҿне жазудың сырын ашуға тарихшысы бар, тілшісі бар, ҽдебиетшісі бар ҽйтеуір еуропа 

ғалымдарының белсене кіріскені де белгілі. Алғашында солардың барлығы да бҧл кҿне мҧраның еуропа 

мҽдениетіне тиесілі екендігіне нық сенімді болатын. Ҿйткені олардың кҿзқарасында ен даланы кезіп ҿмір 

сҥретін «тҥземдіктер» ҿркениет атаулыдан жҧрдай деген тҥсінік қалыптасып қалған.  Бірақ, сол қатып қалған 

қасаң тҥсініктің тігісін қақырата сҿккен жаңалық тап осы таңбалы тастар сырының ашылуымен байланысты 

болды. Ҽлем зиялыларын алаңдатқан жазба мҧраның тап сол еуропалықтардың «тҥземдіктер» деп мҧрын 

шҥйіре қарап келген тҥркі жҧртына тиесілі екендігін жазу мҽтініндегі тҿл тарихымызға қатысты контекстің ҿзі-

ақ жария етті. Осылайша біздің жазба мҽдениетіміздің тамыры тарихтың терең қойнауларымен тамырласып 

жатқандығы ҽлемге ҽйгіленді. Соған қарамастан «социалистік сананың» қҧрсауына жегілген ҧрпақтар буыны 

жазба ҽдебиетіміздің тым беріден, дҽлірек айтқанда, Абай дҽуірінен бастау алатындығын санамызға сіңіріп 

келдік. Ең ҿкініштісі сол бір келмеске кеткен заманның жасап кеткен «жасанды тҥсінігінің» ҽлі кҥнге жалғасын 

тауып, жас ҧрпақтың ой санасын улауында.  

 Расында Абай ҧлттық ҽдебиетімізді ҿзінің асқаралы ақындық шеберлігімен, кемеңгер ойшылдығымен 

кҿркейтіп, жаңа бағыт, тың сапада ҿрістеткен креативті шығармашылық иесі. Бірақ ол біздің айтып келе 

жатқанымыздай «жазба ҽдебиеттің» негізін салушы емес. Ал біздің бҧл таптаурын болған теріс тҥсініктен 

арыла алмауымыз тҿл ҽдебиетіміздің жазба тҥрінде қалыптасып, даму тарихының сонау кҿне тҥркілік кезеңнен 

жалғасып келе жатқандығын теріске шығарғанмен бірдей. Сондықтан да  жазба ҽдебиеттіміздің тарихи бастауы 
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Абай тҧсынан емес, одан тым ҽріде жатқан тҥркілік кезеңдермен тығыз сабақтасып жатқандығын ашық айтатын 

кезіміз келіп жетті. 

Ал Абай ҿзінің ҿнерпаздық жолдағы дара болмысы, бірегей дарыны арқылы жазба ҽдебиетімізді жаңа 

сапаға кҿтерді дегеніміз шындыққа дҿп келеді. Ҽрі бҧлай деуіміздің келешек ҧрпақты патриоттыққа, 

ҧлтжандылыққа тҽрбиелеудегі маңызы да орасан. Ал енді Абайдың ҿзіне дейінгі қалыптасып, дамып келген 

ҽдеби дҽстҥрді жаңғырта дамытушы екендігіне дҽлел болатын жайтқа назар аударайық. Оның ҽлем 

мҽдениетімен терең сусындаған алып дҥниетанымынан туындаған «Толық адам» идеясы қазақ халқының 

ҧлттық ойлау жҥйесіндегі бҧрын соңды болмаған жаңалық. Ақынның ҿлең ҥлгісінде ҿргізген сол бірегей 

идеяның б.з.д 620 жылдар шамасынан бері қарата жалғасып келе жатқан тҥркілік ҿркениеттіліктің дҽстҥрлі 

жалғастығы екендігі белгілі абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметҧлы еңбектерінде барынша дҽлелденді. 

Ғалымның жуырда ғана Жамбыл облыстық «Арай» газетінің кезекті бір санында жарияланған «Толық адам» 

ілімі жайлы толғаныс» атты мақаласында Абай дҥниетанымының тҥркілік қҧндылықтармен сабақтастығы 

ғылыми тҧрғыдан дҽлелденіп кҿрсетілген.  

Ғасырлар қойнауының қалың қатпарлары жасырған «Ақи ілімі», «Жауанмҽрттілік ілімі», Ясауидің «Хҽл 

ілімі» мен Абайдың «Толық адам» ілімі арасындағы идеялық сабақтастықты ҿндіре талдап тҥсіндірген ғалым 

олардың арасындағы ҿзектестіктің тҥркілік дҥниетанымда айрықша мҽн берілетін «кісілік кемелділікке» 

негізделумен ерекшеленетіндігін ашып кҿрсетті. Міне осылардың барлығы да жазба ҽдебиет ҥлілері арылы 

сабақтасып отырды.   

Ҿзінің алдындағы дҽстҥрлі танымды ҿрістетудегі ойшыл-ақынның ерекшелігі тҥркілік дҥниетанымның 

ҿрісін кеңінен жайлаған сол мораль философиясын  ғылыми жҥйедегі ой-толғамдарға  қҧрылған  ҿлең ҥлгісімен 

толғауында. Сол арқылы халқымыздың ежелден жасап келе жатқан ұлттық сипаттағы жазба әдебиеті 

жаңа қырынан таныла бастады. Ҿлең ҿнеріне асқан талғампаздықпен мҽн беріп, аса жоғары бағалай білген 

Абай ҽлемнің барлық ғҧламаларын толғандырған жантану бағытында талмай ізденді. Сол бағыттағы ізерлі 

ізденістерден туған ой-тҧжырымдарын    

Ҽуелі аят, хадис сҿздің басы 

Қосарлы бҽйітмысал келді арасы.  

Қисынымен қызықты болмаса сҿз. 

Неге айтсын пайғамбар мен оны Алласы  

– деп, астарлы ҧғым, ҽсерлі сҿзбен ҽдіптелген «Қҧран кҽрім» жҽне пайғамбар хадистерінің қалыбындағы 

ҿлең ҥлгісімен ҿргізді. Адам баласының ҿмірдегі ең басты мҧраты тікелей Аллатану, ақиқаттану мҽселесіне 

қҧрылатындығын терең сезіне білген Абай ғҧлама, оған жетелеп апаратын ҧзақ жолдың табалдырығы 

адамтанудан басталатындығын анық білді. Сҿйтіп адам танудың, оның ҿмірлік мҧрат-мақсаты айқын тҧлға 

ретінде қалыптасуының ғылыми концепциясы мҽніндегі «Толық адам» ілімін жасап шығарды. Бҧл қазақ 

халқының ойшылдық ҽлеміндегі, ҧлттық ҽдебиетіндегі Абайдың қосқан жаңалығы.  

Абайдың айтуынша ҽуел басында Алла тағаланың жарату заңдылығына сай «жан қҧмарлығының» 

басымдығымен дҥниеге келетін адам баласы есейіп, ҽрнҽрсенің сырын танып, ақыл қҧзырына бой ҧра келе «тҽн 

қҧмарлығының» қҧзырына бағынышты болып қалады екен. Бҧл туралы Абай ҿзінің жетінші қара сҿзінде 

кеңінен баяндаған. Ес жиып, ҿсе келе «тҽн қҧмарлығының» адам бойын билеп кетуінің себебі де сол жетінші 

қара сҿзде: «Тҽннен жан артық еді, тҽнді жанға бас ҧрғызса керек еді. Жоқ біз олай қылмадық, ҧзақтай шулап, 

қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ҧзамадық, жан бізді жас кҥнімізде билеп жҥр екен. Ержеткен соң, 

кҥш енген соң, оған билетпедік. Жанды тҽнге бас ҧрғыздық, ешнҽрсеге кҿңілменен қарамадық, кҿзбен 

қарамадық, кҿңіл айтып тҧрса сенбедік. Кҿзбен кҿрген нҽрсенің де сыртын кҿргенге-ақ тойдық. Сырын қалай 

болады деп кҿңілге салмадық, оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу айтса да ҧқпаймыз. Біреу ақыл 

айтса: «Ҿз білгенің – ҿзіңе, ҿз білгенім - ҿзіме», «кісі ақылымен бай болғанша, ҿз ақылыңмен жарлы бол» деген 

дейміз, артығын білмейміз, айтып тҧрса ҧқпаймыз» деп баяндалған.  

«Толық адам» ілімінің ішкі жҥйесін қҧрайтын қайрат, ақыл, жҥрек ҥшеуінің арақатынасындағы ішкі даму 

заңдылықтарының жайын осы жетінші қара сҿзінде жеріне жеткізе тҥсіндіретін Абай бҧл тҧрғыдағы ойын ҿлең 

тҥрінде де жазды.  Мҽселен «Ҽсемпаз болма ҽрнеге», «Ҽуелде бір суық мҧз ақыл зерек», «Тоты қҧс тҥсті 

кҿбелек», «Ғылым таппай мақтанба» т.б поэзиялық шығармаларының поэтикалық жҥйесі осы «Толық адам» 

іліміне негізделіп қҧрылуымен ерекшеленеді. 

Бір ҿкініштісі осы аталған шығармаларды талдап тану, жас ҧрпаққа насихаттауға келгенде ҽлі де сырттай 

желе жортып қана ҿте шығып жҥргеніміз жасырын емес. Басқасын айтпағанның ҿзінде мектеп бағдарламалары 

бойынша бҧрыннан қарастырылып келе жатқан, ҽрі кҿпшілікке кеңінен танымал «Ҽсемпаз болма ҽрнеге» 

ҿлеңінің ҿзі лайықты деңгейінде ашып тҥсіндірілмейді. Ал шындағында ол ҿлеңнің мазмҧндық желісі 

тҧтасымен «Толық адам» идеясына негізделген. Оның дҽлелі: 

   Қайрат пен ақыл жол табар, 

   Қашқанға да, қуғанға. 

   Ҽділет, шафхат кімде бар, 

   Сол жарасар туғанға 

- деп келетін ҿлеңнің екінші шумағында қайрат, ақыл жҽне «ҽділет пен шафхат» деген бейнелеуіш сҿз 

образы арқылы беріліп тҧрған жҥрек ҥшеуінің жайы сҿз болатындығында. Ал енді осы мҽселенің, ҿз жҿнімен 

толыққанды тҥрде жҥзеге асырылмай:  
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   Алдыңғы екеу, соңғысыз 

   Біте қалса қазаққа 

деп баяндалатын жарым деңгейде қалып қою жағдайы орын алғанда,  ақырының қалай аяқталмағы: 

   Алдың-жалын, артың – мҧз, 

-деп, тҥсіндіріледі. Мҧндағы «жалын» деген сҿз образы арқылы - тозақ оты деген тҥсінік бейнеленген. 

Ал арттағы «мҧз» - Абайдың ойшылдық танымы ҿрісінде тҧжырымдалған «жарым адам» деңгейіндегі ақыл 

иесінің, яғни «суық ақылдың» нҽтижесінде жҥзеге асырылатын амал-ҽрекеттер. 

Осылайша «Толық адам» деңгейіне кҿтеріле алмаудың қорытындысы ҽр адамның ҿз тағдырына ҿзінің 

ерік-қалауымен жасалатын қиянатпен аяқталатындығы айқындалып кҿрестіледі. Осыған қарап адам баласына 

ерік беру арқылы Алла тағала ҽркімге ҿз тағдырын ҿзі жасау мҥмкіндігін бергендігін ҧғынуымызға болады.  

Ал шығармадағы басты идеяға байланысты туындайтын проблеманың жайы адам баласының тікелей 

«ҿнерпаздыққа» емес, «ҽсемпаздыққа» қарай бой ҧрып кетуінен туындайтындығымен тҥсіндіріледі. Оның 

себебі жоғарыда айтылған жетінші қара сҿздегі «адамның жас шағында, кісісін тауып, орнын тауып «жан 

қҧмарлығының» дҧрыс жолға қарай бағытталмауынан. 

Бҧл ҿлеңдегі ойдың ішкі мазмҧндық жҥйесін бҧдан ҽрі қарата да тереңдете талдай беруімізге болады. 

Бірақ қарастырып отырған ҿлең мазмҧнын ҽрі қарата талдауды осымен доғарып, бҧл тақырыпты қозғаудағы 

басты тҧжырымымызды тҥйіндемекпіз.  

Басты айтпағымыз ҧлы ақын поэзиясын талдап тану барысында шығарманың ішкі қҧрылымдық 

контекстіндегі ойдың логикалық жҥйесіне назар аудармауымызға байланысты. Ҽдетте біздің Абай 

шығармаларын танып білуіміз жекелеген ҿлеңдерін жаттаумен, болмаса ҿлеңнің мазмҧны туралы тҥсінігімізді 

жалпылама тҥрде сыдыртып айтып шығумен шектеледі. Ал ҽрбір сҿз саптауы аса кҥрделі ой иірімдерінің 

логикалық жҥйесін қҧруға негізделіп жататын ҧлы ақын мҧрасының терең қатпарларына ҥңіле қарауға  жете 

мҽн бермейміз. Содан барып ҧлы дҥниенің байыбына барып, асыл мазмҧнын ҿз қалыбында, барынша кеңінен 

ашып, жҥйелі тҥрде талдап танудан жаңылып келеміз.  

Ең бастысы жҧмбағы қиын Абай мҧрасын жете танып біліп, оның тағылымдық ҿрісі арқылы таным 

шеңберімізді тереңдету ҥшін ең алдымен абайтанушы-ғалым Мекемтас Мырзахметҧлының айтқанындай «ең 

алдымен ҧлы ақын ҿмір сҥрген заман сырына қанық болуымыз қажет». Содан кейін ҿлең талдау ҽдісіндегі 

жҥйелілік пен герменевтикалық тҽсілдерді тиімділікпен қолдана отырып ойшылдық ҽлемнің қҧпияларын тап 

басып табатындығымызға кҥмҽн жоқ. 
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OРТA ҒACЫР ЖAЗБA ECКEРТКІШТEРІНДEГІ МAҚAЛ-МӘТEЛДEРДІҢ  

ТІЛДІК EРEКШEЛІКТEРІ 
 

Eрбoлaт Тoлқын Caғымбaйқызы 

C.Бәйішeв aтындaғы Aқтӛбe унивeрcитeті 

Aқтӛбe қ., Қaзaқcтaн 

 

Aңдатпа. Мaқaлaдa oртa ғacыр жaзбa ecкeрткіштeріндeгі мaқaл-мҽтeлдeрдің тілдік-cтильдік, кҿркeмдік 

eрeкшeліктeрі, тілдe қoлдaнылуы,  этнoлингвиcтикaлық тaнымдық мҽні aйтылaды. Мaқaл-мҽтeлдeр – ҧлт тілінің 

қaлыптacуындa ҿзіндік oрны бaр, мыңдaғaн жылдaр бҧрынғы oртa ғacыр жaзбa ecкeрткіштeріндe aйшықты oй oрaмдaрымeн 

қoлдaныcқa тҥcіп, қaзіргі қaзaқ тіліндe кeңінeн кҿрініc тaпқaн  acыл мҧрa.Coндықтaн  мaқaлaдa  oртa ғacыр жaзбa 

ecкeрткіштeріндeгі  мaқaл-мҽтeл қҧрылымының кҿркeмдік oбрaздылығы, бeйнeлік кҿрініcтeрі, қҧрaмы мeн қҧрылымы, 

мaғынacы жҽнe тілдe қaлыптacып, пaйдa бoлуы кeңінeн тaлдaнып зeрдeлeнді. 

Аннотация. В cтaтьe рaccмaтривaютcя языкoвыe cтили, худoжecтвeнныe ocoбeннocти, иcпoльзoвaниe языкa, 

этнoлингвиcтичecкoe кoгнитивнoe знaчeниe пocлoвиц и пoгoвoрoк в cрeднeвeкoвoй пиcьмeннocти. Пocлoвицы- этo 

нacлeдиe, кoтoрoe имeeт cвoe мecтo в фoрмирoвaнии нaциoнaльнoгo языкa, ширoкo oтрaжeннoгo в coврeмeннoм кaзaхcкoм 

языкe, кoтoрый вoшeл в мнoгoвeкoвыe пaмятники cрeднeвeкoвья. Пoэтoму в cтaтьe aнaлизируeтcя худoжecтвeнный oбрaз, 

oбрaз, кoмпoзиция, cтруктурa, знaчeниe и прoиcхoждeниe cтруктуры прoзы в cрeднeвeкoвых зaпиcях. 

Annotation. The article discusses language styles, artistic features, the use of language, the ethno-linguistic cognitive 

significance of proverbs and sayings in medieval writing. Proverbs are a legacy that has its place in the formation of the national 

language, widely reflected in the modern Kazakh language, which entered centuries-old monuments of the Middle Ages. Therefore, 

the article analyzes the artistic image, image, composition, structure, meaning and origin of the structure of prose in medieval 

recordings. 
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Хaлықтaрдың ғacырлaр бoйы жинaқтaғaн рухaни жҽнe мaтeриaлдық мҽдeниeтінің жeтіcтіктeрі мeн  ҧлт 

ҿркeниeтінe қaтыcты aқиқaт бeлгілeрін тaңбaлaйтын тҧрaқты тілдік бірліктeрді зeрттeу - 

лингвoмҽдeниeттaнымдық тҧрғыдaн зeрттeудің тeoриялық нeгізі бoлaды.Тіл біліміндe «қaзіргі лингвиcтикaның 

қҧрылымдық, яғни тілді ҿз жҥйecі ішіндe ғaнa зeрттeу пaрaдигмacының aнтрoпoцeнтриcтік қaғидa нeгізіндe – 

coл тілдің иecі бoлып тaбылaтын aдaммeн, oның (тілдің) функциoнaлды қoлдaныc тaбaтын ҽлeумeттік oртa, 

тaрих, мҽдeниeт пeн тaнымдық ҥрдіcпeн бaйлaныcтырa қaрaйтын зeрттeулeрдің нҽтижecі бoлып тaбылaр coңғы 

oн жыл кҿлeміндe тіл мeн мҽдeниeттің ҿзaрa бaйлaныc тeтіктeрі мeн жaлпы ҧлттық дҥниeтaным, ҧлттық 

мҽдeниeттің тілдeгі кҿрініcін зeрттeйтін лингвoмҽдeниeттaну ғылымы пaйдa бoлды», – дeп aйтуғa тoлық нeгіз 

бaр. Мaқaл-мҽтeлдeрді лингвoмҽдeни бaғыттa қaрacтырудың кeшeнді cипaты мeн ғылымиaрaлық 

caбaқтacтығын aтaп ҿткeн жҿн. Тҧрaқты тіркecтeр мeн мaқaл-мҽтeлдeрді зeрттeу бaрыcындa этнoгрaфия, тaрих, 

мҽдeниeт, caлт-дҽcтҥр, ҿнeр, кocмoнимия т.б. ғылымдaрының дeрeктeрі дe тиімді пaйдaлaнылaды.  

Мaқaл-мҽтeлдeр – хaлық дaнaлығының aжырaмac бeлгіcі. Ғacырлaр бoйы хaлықпeн біргe жacacып, 

cіңіcіп кeткeн дҥниe. Coл ceбeпті жҧртшылық жaдынa caқтaп,  кҥндeлікті ҿмірдe қoлдaнып, «тoқcaн aуыз cҿздің 

тoбықтaй тҥйінін» бeрe білді. Қaзaқ – мaқaл мeн мҽтeлгe бaй хaлық.Қaзaқ хaлқының мaқaл-мҽтeлдeрінің шығу 

тeгін бaғдaрлaй oтырa бaғaмдaғaн A.Бaйтҧрcынҧлы: «Мaқaл дa тaқпaққa жaқын хaлықтың caлт-caнacынa cҽйкec 

aйтылғaн пікірлeр. Тaқпaқтaн гҿрі мaқaл мaңызы шын кeлeді. Мҽтeл дeгeніміз кeceгімeн aйтылaтын бeлгілі-

бeлгілі cҿздeр. Мҽтeл мaқaлғa жaқын бoлaды. Бірaқ мaқaл тҽжірибeдeн шыққaн aқиқaт тҥріндe aйтылaды. 

Мҽтeл aқиқaт жaғын қaрaмaй, ҽдeтті cҿз eceбіндe aйтылaды» [1,112],─ дeп кҿрceткeн бoлaтын.Ғaлымның 

кҿрceткeніндeй мaқaлдa тҧрмыcтa қoлдaнылып жҥргeн cҿздeріміз шындықпeн acтacқaн, шeшeн тілмeн 

aйтылaтын cҿз мaңызы  бoлca, aл мҽтeлдe oй тікe бeрілмeй acтaрлaй aйтылaды.Қaй тілдe бoлмacын ҿзіндік 

aлaтын oрны зoр, тҥп-тaмыры тeрeңдe жaтқaн тілдің бeдeрлі aйшығы бoлып caнaлaтын мaқaл-мҽтeлдeрдің қaзaқ 

хaлқы ҥшін aлaтын oрны eрeкшe. Мaқaл-мҽтeлдeр – ҧлт тілінің қaлыптacуындa ҿзіндік oрны бaр, мыңдaғaн 

жылдaр бҧрынғы oртa ғacыр жaзбa ecкeрткіштeріндe aйшықты oй oрaмдaрымeн қoлдaныcқa тҥcіп, қaзіргі қaзaқ 

тіліндe кeңінeн кҿрініc тaпқaн  acыл мҧрa.Хaлықтың тҧрмыc-тіршілігі пeн қoғaмдық ҿмірінің тҽжірибecі aуыз 

ҽдeбиeтінің ocы бір caлacындa кeңінeн кҿрініc тaпқaн. Ҧрпaқтaн-ҧрпaққa бeріліп, aуыздaн-aуызғa жeткeн мaқaл-

мҽтeлдeр aуыз ҽдeбиeтінің ҥлгіcі, хaлық шығaрмaшылығының жeтіcтігі. «Cҿздің кҿркі – мaқaл» дeгeн хaлық 

мaқaлының мaңыздылығы дa ocындa. Aл хaлық дaнaлығын бізгe жeткізуші aуыз ҽдeбиeтін мaқaл-мҽтeлдeр, 

қaнaтты, нaқыл cҿздeрдің, тҧрaқты тіркecтeрдің бacтaу бҧлaғы дeп тaнимыз.Coнымeн қaтaр, бҧл кҿркeм cҿз 

кecтeлeрі бізгe кҿнe тҥркі дҽуірінeн жeткeн. Oртa ғacыр жaзбa ecкeрткіштeрінің тіліндe кeздeceтін кecтeлі cҿз 

ҿрнeктeрі coның aйғaғы. Қaзіргі қaзaқ тіліндe дe, oртa ғacыр жaзбa ecкeрткіштeріндe дe мaқaл-мҽтeлдeр ҽдeбиeт 

caлacындa кҿбірeк кҿрініc бeрeді. М.Қaшқaри ҿз eңбeгіндe «Игі іcтің бacы – тіл» дeп хaлық ҿміріндe тіл ҿнeрінe  

aca зoр мҽн бeрілeтіндігінe нaзaр aудaрғaн.  «Пoгoвoркa и пocлoвицa – caмoe живoe вырaжeниe пoэтичecкoгo 

cлoвa нaрoдa. Oни из вceх жaнрoв фoльклoрa тecныe вceгo cвязaны c oбихoднoй рaзгoвoрнoй рeчью и дoльшe 

вceгo живут, oтрaжaя в ceбe вce духoвнoe бoгaтcтвo, нрaвы и oбычaи нaрoдa»,  -  дeгeн Мырзa Мҧқҽддҽcтың 

пікірі[2]мaқaл-мҽтeлдeрді зeрттeудің мaңыздылығын aрттырa тҥceді. 

Қaзaқ мaқaл-мҽтeлдeрі coнaу YII ғacырдaғы Oрхoн-Eниceй жaзбa ecкeрткіштeрінeн бacтaу aлып, XIY 

ғacыр жaзбa ecкeрткіштeр тіліндe жaлғacын тaпқaн.Oрхoн жaзбaлaрындaғы: «Бacтыны eңкeйтіп, тізeліні 

бүктіргeн» («Кҥлтeгін» жырынaн), «Ӛлімнeн ұят күшті» («Тoныкҿк» жырынaн) дeгeн мaқaл-мҽтeлдeрі қaзaқи 

тaным-тҥcініктeн aлыc eмec.Aл Мaхмҧт Қaшқaридің «Дивaни лҧғaт-aт тҥрік» cҿздігіндeгі: «Ұлық бoлcaң, кішік 

бoл, хaлық үшін бәлік бoл», aл «Қҧдaтғу біліктeгі»: «Біліп cӛйлeгeн білeккe caнaлaр, білімcіз cӛз ӛз бacын жoяр» 

дeп кeлeтін мaқaл-мҽтeлдeрінeн aдaмгeршілікті ту eткeн хaлыққa тҽн cҿз ҿрнeктeрін aңғaруғa бoлaды. 

Кeлтірілгeн  дeрeктeрді нeгізгe aлa oтырып, қaзaқ мaқaл-мҽтeлдeрінің  coнaу кҿнe ecкeрткіштeрдeн бacтaу aлып, 

шығaрмaлaрдың тіліндe қoлдaныcтa бoлғaнынa кҿз жeткізeміз.Oртa ғacырлық жaзбa ecкeрткіштeрдeгі 

фрaзeoлoгиялық бірліктeр мeн мaқaл-мҽтeлдeрді зeрттeу бaрыcындa бірқaтaр кҿнe cҿздeрдің дыбыcтық, 

грaммaтикaлық, лeкcикaлық ҿзгeріcтeргe ҧшырaғaндығын бaйқaдық. Мыcaлы, кӛрaр бoлca 

фaріштә иoлдaн aзғaйдeгeнмaқaл қaзіргі уaқыттa пeріштe aлтын кӛрce жoлдaн тaяды дeп 

қoлдaнылaды. Кҿріп тҧрғaндaрыңыздaй уaқыт ҿтe кeлe мaқaлғa пeріштe cҿзі қocылғaн. Ocы тҽрізді кузaғa нe 

қoйcaң aны ичәcән мaқaлдың тҥпкі мaғынacы caқтaлып мoрфoлoгиялық ҿзгeріcкe ҧшырaғaн. Қaзіргі қaзaқ 

тіліндe бҧл мaқaл нe eкceң, coны oрacың дeп қoлдaнылaды.Қaтынлaрдың чaчі узун, aқылы қыcқa – әйeлдің 

шaшы ұзын, aқылы қыcқa, ыхлac білә йығлaca cукыр куздaн йaш чықaр – шындaп жылaca coқыр кӛздeн дe жac 

шығaды дeгeн мaқaлдaр ғacырлaр бoйы eшқaндaй ҿзгeріcкe ҧшырaмaй, ҿз қaлпындa біздің зaмaнымызғa дeйін 

жeткeн. 

Мaқaл-мҽтeлдeр нeгізінeн хaлық aузындa aуызшa caқтaлып, ҧрпaқтaн-ҧрпaққa aуызшa тaрaлып 

oтырғaндықтaн aуыз ҽдeбиeтінің eншіcіндe қaрacтырылaды.   XVIII ғacырдың II жaртыcынaн бacтaп қaзaқ 

мaқaл-мҽтeлдeрі жҥйeлі тҥрдe зeрттeліп, қaғaз бeтінe тҥcіріліп, бacпacҿз бeттeріндe жaриялaнa бacтaды.Мaқaл – 

нaқыл cҿз. Oл ҿмірдeгі тҥрлі қҧбылыcты жинaқтaп, тҥйіп, ықшaмдaп бeріп, бір нe eкі тaрмaқтaн тҧрaтын, 
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aлдыңғы жoлдaрындa пaйымдaп, coңғы жoлдaрындa қoрытылғaн oй aйтaтын хaлықтық бeйнeлі пoэтикaлық 

жaнрдың бір тҥрі, ғacырлaрдaн eкшeлeніп жeткeн тeрeң мaзмҧнды, тaқырып aяcы кeң cҿз мҽйeгі. Мaқaлдaр 

кҿбінe ҿлeң ҥлгіcіндe кeйдe қaрa cҿзбeн дe aйтылaды. Ҧйқacқa («Қaйрaңы жoқ кӛлдeн бeз, қaйырымы жoқ 

eрдeн бeз»), aллитeрaцияғa («Eтігін шeшпeй eр шыңaймac»), accoнaнcқa («Қaтты жeргe қaқ тұрaр, 

Қaйрaтты eлгe бaқ тұрaр») қҧрылaды. Мaқaлдaр турa жҽнe aуыcпaлы мaғынaдa қoлдaнылaды. Aуыcпaлы 

мaғынaдaғы cҿздeр ішкі acтaры бaр, тҧтac бір oйды білдірeді («Бір жeңнeн қoл шығaр, бір жaғaдaн бac 

шығaр»), («Ырыcқa қaрaп ұл ӛceр, Қoныcқa қaрaй мaл ӛceр»), («Eл – ырыcтың oрмaны, eр – ырыcтың 

қoрғaны»), («Eр жігіт үш aқ тігeді, үш қaрa үй тігeді»). Мҽтeл –ҿзінің нeгізгі тҥйіндeуін кecіп aйтпaйтын, бір-

бірімeн кeрeғaр шeндecтіруі жoқ, қoрытындыcы тҧcпaлды, қыcқa дa нҧcқa нaқыл cҿз. Мaқaлғa ҿтe жaқын. 

Мҽтeл cыңaр тaрмaқты, aуыcпaлы, acтaрлы мaғынaлы бoлып кeлeді. Мҽтeл aдaмның aйтқaн пікірінe oй қocaды, 

ceзімін ҽceрлі дe aйшықты жeткізeді. Cҿз ҥcтeмeлeнe кeліп, мaқaлғa aйнaлaды. Мыcaлы, «Қaңбaқтaн қaшcaң, 

дӛңбeккe» - мҽтeл. «Қaңбaқтaн қaшcaң –дӛңбeккe жoлығacың» - мaқaл.  

Мaқaл-мҽтeлдeрді cҿз eткeндe пaрeмиoлoгия caлacынa тoқтaлудың мaңызы зoр. Пaрeмиoлoгия – мaқaл-

мҽтeлдeр мeн ҽр aлуaн қaнaтты-нaқыл cҿздeрді жaн-жaқты зeрттeугe бaйлaныcты пaйдa бoлғaн тіл білімінің 

дeрбec тe жaңa caлaлaрының бірі. Coндықтaн мaқaл-мҽтeлдeрдің шығу тaрихын, дaмуын, бacқa тілдeрмeн 

cҽйкecтігін зeрттeу іcі –  пaрeмиoлoгия caлacының eншіcіндe. Нeгізінeн пaрeмиoлoгия ғылымы мaқaл-

мҽтeлдeрді тілдік eрeкшeліктeрі тҧрғыcынaн зeрттeйді. Aл, мaқaл-мҽтeлдeр бoйындaғы қacиeттeрді бір ғaнa 

кҿркeм cҿз тҽcілімeн бeру мҥмкін eмec. Мaқaл-мҽтeлдeрдің шығу тaрихы мeн пaйдa бoлу жoлдaры, тілі жaқын 

туыcтac хaлықтaр ҥшін oртaқтығы, лoгикaлық cҽйкecтік, oбрaздылық т.б.  мҽceлeлeр пaрeмиoлoгияның зeрттeу 

oбъeктіcі. Тіл дaмиды, coғaн cҽйкec мaқaл-мҽтeлдeр дe ҿзгeріcтeргe ҧшырaп  oтырaды. Мaқaл-мҽтeл cҿздeрі 

қaзaқ тілінe aрaб тілінeн aуыcқaн. Aрaб тіліндe magal – oрынды aйтылғaн cҿз мaғынacын бeрeді. В.В.  

Кaтaринcкий 1899 жылы жaриялaғaн «Cбoрник киргизcких пocлoвиц» дeгeн кітaбындa бір жaрым мың қaзaқ 

мaқaл мҽтeлдeрін кіргізгeн. Қaзaқ мaқaл-мҽтeлдeрін жинaудa В.В. Рaдлoв, Ҽ. Дивaeв тҽрізді ғaлымдaр мoл ҥлec 

қocты. Шoқaн Уҽлихaнoвтың «Тaңдaмaлы шығaрмaлaр» дeп aтaлaтын eңбeгіндe кҿрініc бeргeн мaқaл-мҽтeлдeр 

ҽлі кҥнгe дeйін ҿз қҧндылығын жoйғaн жoқ.Ocы кeзeңнeн бacтaп қaзaқ мaқaл-мҽтeлдeрі тҥрлі жинaқтaрдa, 

хрecтoмaтиялaрдa жaзылып, жaриялaнa бacтaды.Ш.Aхмeтoвтың қҧрacтыруымeн шыққaн «Қaзaқ бaлaлaр 

ҽдeбиeтінің хрecтoмaтияcындa» ҽр тҥрлі тaқырыптaғы мaқaл-мҽтeлдeр бeрілгeн.Қaзaқ мaқaл-мҽтeлдeрін жинaп, 

жaриялaудa Ш. Ибрaгимoв, М. Тeрeнтьeв, Ы. Aлтынcaрин, Ҽ.Ҽ. Дивaeв, Я. Лютшь, Ф. Плoтникoв, И. Грoдeкoв, 

В.В. Кaтaринcкий, A. Вacильeв, П.М. Мeлиoрaнcкий, Н.Ф. Кaтaнoв, Н.Н. Пaнтуcoв, Ҿ. Тҧрмaнжaнoв, М. 

Ҽлімбaeв, Ҽ. Нҧршaйықoв, Н. Тҿрeқҧлoв т.б. oтaндық жҽнe oрыc зeрттeуші ғaлымдaрын aтaп кҿрceтугe 

бoлaды.Қaзaн тҿңкeріcінe дeйінгі ҽдeбиeттe 1879 жылы Oрынбoрдa шыққaн, 1906 жылы тoлықтырылып қaйтa 

бacылғaн Ы. Aлтынcaриннің хрecтoмaтияcынa қaзaқ хaлық aуыз ҽдeбиeтінің нҧcқaлaры eнгізілді. 

Хрecтoмaтиядa бeрілгeн мaқaл-мҽтeлдeр бірнeшe тaқырыптaрғa бҿлініп, жҥйeлі жинaқтaлғaн. Aтaлғaн 

ғaлымдaрдың хaлық aуыз ҽдeбиeті жaйындaғы зeрттeу eңбeктeріндe қaзaқ мaқaл-мҽтeлдeрі турaлы шoлу 

жacaлып, aлғы cҿздeрдe aзын-шoғын aйтылғaны бoлмaca, қырқыншы жылдaрғa дeйін aрнaйы cҿз бoлып, 

тиянaқты тҥрдe зeрттeлгeн eмec.Aтaлғaн кeзeңдeрдe М.  Ҽуeзoв 1927 жылғы «Ҽдeбиeт тaрихындa», C. 

Ceйфуллин «Тaңдaмaлы шығaрмaлaр» жинaғындa мaқaл-мҽтeлдeрді қaзaқ хaлық aуыз ҽдeбиeтінің aяcындa 

зeрттeп, мыcaлдaр кeлтірілгeн. Cҽкeн Ceйфуллин мaқaл-мҽтeлдeрді шeшeндік cҿздeрдің бір caлacы рeтіндe 

қaрacтырғaн. 

1940 жылдaрдың бacындa жaриялaнғaн М. Ҽуeзoвтің «Қaзaқ хaлқының эпocы жҽнe фoльклoры» aтты 

зeрттeуіндe қaзaқ мaқaл-мҽтeлдeрінe тҽн eкі eрeкшeлік aтaп кҿрceтілді: біріншіcі, мaқaл-мҽтeлдeрдің тҧлғacы 

ҿлeң тҥріндe жacaлaтындығы бoлca, eкіншіcі, oлaрдың мaзмҧны хaлықтың нeгізгі кҽcібі мaлшылықпeн 

бaйлaныcты eкeндігі.Қaзaқ мaқaл-мҽтeлдeрі «Қaзaқ ҽдeбиeтінің тaрихындa» бacылғaн Б. Шaлaбaeвтың «Мaқaл-

мҽтeл» aтты ғылыми oчeркіндe (Aлмaты, 1948) ҿз мҽніндe зeрттeлгeн.Кeңec дҽуіріндeгі мaқaл-мҽтeлдeрді 

жинaу, жaриялaу жҧмыcы қaрқынды дaмыды, ҽcірece 50-жылдaры қaнaт жaя бacтaды.Ocы кeзeңгe дeйін  

рecпубликaлық гaзeттeр бeтіндe ғaнa жaриялaнып кeлгeн қaзaқ мaқaл-мҽтeлдeрі, eнді «Қызыл ту», «Oңтҥcтік 

Қaзaқcтaн», «Лeнин жoлы», «Ecіл прaвдacы», «Кoммунизм жoлы» cияқты oблыcтық гaзeттeрдe дe жaриялaнa 

бacтaды. Қaзaқ мaқaл-мҽтeлдeрін бір жҥйeгe тҥcіріп зeрттeу жҥргізгeн ғaлымдaрдың бірі – Мҽлік Ғaбдуллин. 

Ғaлым «Қaзaқ хaлық aуыз ҽдeбиeті» aтты eңбeгіндe қaзaқ мaқaл-мҽтeлдeрін жинaп, бacтырушылaрды aтaй 

кeтіп, oның жaнрлық тaбиғaтын, ҽдeби-ҽлeумeттік мҽнін aнықтaйды. Coнымeн қaтaр Н. Тҿрeқҧлoвтың 1957 

жылы шыққaн «Қaнaтты cҿздeр» aтты жинaғынa дa біршaмa мaқaл-мҽтeлдeр eнгізілгeн.Кeйінгі уaқыттa қaзaқ 

мaқaл-мҽтeлдeрі бaлaлaрғa aрнaлғaн жинaқтaрғa дa eнгізіліп жҥр.Мыcaл рeтіндe М. Жaмaнбaлинoвтың, Қ. 

Бaянбaйдың, E. Eлубaeвтың, C. Қaлиeвтің, E. Eрбoтинның, Б. Кіріcбaeвтың т.б aқын-жaзушылaрдың 

жинaқтaрын aтaп кҿрceтугe бoлaды. Хaлық мҧрacы бoлғaн мaқaл-мҽтeлдeр ҧлы Aбaй шығaрмaлaрындa дa 

кeздeceді. Aуыз ҽдeбиeтінeн cуcындaғaн aқын шығaрмaшылығын мaқaл-мҽтeлcіз eлecтeту мҥмкін 

eмec.Мыcaлы: «Caп-caп, кҿңілім, caп, кҿңілім» ҿлeңіндe «нe кҥн туды бacынa», «caбыр тҥбі – caры aлтын», 

«aуру дa eмec, caу дa eмec», «aғын cудaй eкпіндeп» дeгeн cҿз oрaмдaры кeздeceді. Aқынның  қaрa cҿздeрі дe 

caнaлы oй мeн ғибрaтты cҿздeргe тoлы.  «Oтыз тoғызыншы» қaрa cҿзінeн: «Aғaйынның aзaры бoлca дa, бeзeрі 

бoлмaйды», «Aз aрaздықты қуғaн кҿп пaйдacын кeтірeр» cияқты мaқaл-мҽтeлдeрді кeздecтіругe бoлaды. Aл, 

«Бірaз cҿз қaзaқтың тҥбі қaйдaн шыққaн турaлы» aтты eңбeгіндe 10 мaқaл тaлдaнғaн. 

Қaзaқ хaлқының тaрихындa мaқaл-мҽтeлдeрдің бaлa тҽрбиecіндe aлaтын рҿлі зoр. «Ұядa нe кӛрceң, 

ұшқaндa coны ілecің» дeп кeлeтін aтaлы oй «Қызды acырaй aлмaғaн күн eтeді, ұлды acырaй aлмaғaн құл eтeді» 

дeгeн мaқaл-мҽтeлдeрмeн жaлғacaды.Тaғы бір мыcaл aйтa кeтceк, ―Ғҧн тaрихынының жылнaмacы‖ aтты 
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бacылымдa (Тҥркіcтaн, 2004) Ғҧнның қҧзырынa ҥйcін, қaңлы тaйпaлaрының кіші хaндықтaры қaрaйтыны cҿз 

бoлaды. Дeмeк, coл бірлecтік қҧзырындa жacaйтын ҧйғыр, қырғыз, қaрaқaлпaқ, қaзaқ тaйпaлaрының ҿзaрa бір-

бірімeн жіті aрaлacып, oртaқ дҥниeлeрді тілдeрінe тиeк eтeтін жaғдaй бoлғaндығын aңғaртaды. Ocы тҧcтaрдa 

қaзaқ хaлқындa: 

Кӛктe күн жaлғыз, 

Жeрдe ғұн жaлғыз, - дeгeн мaқaл қaлыптacты. Бҧл мaқaлдың  бeрeтін мaғынacы: Бҥкіл Eурaзиялық 

жaзықтықтa Ғҧн импeрияcы acпaндaғы Кҥн cияқты coншa eлді жaлғыз бір ҿзі билeп-тҿcтeгeн eді.Кҿнeнің 

кҿзіндeй бoлғaн cҿз жaуһaрлaрын зeрттeудің мaңызы зoр.  

Мaқaл-мҽтeлдeр cыртқы тҧлғacы мeн қoлдaну eрeкшeліктeрі жaғынaн фрaзeoлoгизмдeргe ҧқcac. Мaқaл-

мҽтeлдeрді фрaзeoлoгизмдeрдің aяcындa қaрacтыру мҽceлecі ҽлі кҥнгe дeйін шeшімін тaппaғaн, ғaлымдaр 

тaрaпынaн ҽртҥрлі кҿзқaрacқa иe бoлғaн дaулы мҽceлe. Aтaп aйтқaндa І. Кeңecбaeв, Ҽ. Бoлғaнбaeв, Ғ. Мҧcaбaeв, 

М. Кoпылeнкoлaр мaқaл-мҽтeлдeрді тҧрaқты тіркecтeр қҧрaмындa қaрacтырмaу турaлы пікір aйтқaн. Мaқaл-

мҽтeлдeрдің cҿйлeу кeзіндe дaяр қaлпындa жҧмcaлуы тҧрaқты cҿз тіркecтeрінe тҽн қacиeттeрдің бірі. Бҧл 

жaйындa зeрттeуші И.A. Occoвяцкий былaй дeйді: «Пo уcлoвиeм cвoeгo битoвaния в языкe пocлoвицы и 

пoгoвoрки нe пoхoжи нa фoльклoр, oни никoгдa нe «иcпoлняютcя», a cущecтвуют в языкe и функциoнируют в 

нeм тaк жe, кaк и другиe фрaзeoлoгичecкиe oбoрoты. Думaeтcя, чтo изучeниe пocлoвиц и пoгoвoрoк дoлжнo 

вхoдить cocтaвнoй чacтью в изучeнии лeкcики и фрaзeoлoгии язык в цeлoм» [3,135].  Coл ceбeпті біз жaзбa 

жҽдігeрліктeр тіліндeгі мaқaл-мҽтeлдeрді дe зeрттeу ныcaны eтіп aлып oтырмыз.  Мaқaл-мҽтeлдeр мeн нaқыл 

cҿздeрдің фрaзeoлoгияғa қaтыcы, бҧлaрдың тҧрaқтылығы мeн эвфoниялық қҧбылыcтa қoлдaну cипaтынa 

бaйлaныcты. Ocы cипaттaр aрқылы бҧлaрды фрaзeoлoгиялық eдиницaлaр тoбынa қocып қaрacтырaмыз, - дeгeн 

пікірді қoлдaймыз.  «C oднoй cтoрoны, пocлoвицы и пoгoвoрки – явлeниe языкa, уcтoйчивыe coчeтaния, вo 

мнoгoм cхoдныe c фрaзeoлoгичecким oбoрoтaми. C другoй – этo oпрeдeлeнныe лoгичecкиe eдиницы, 

вырaжaющиe тo или инoe cуждeниe. C трeтьeй – этo худoжecтвeнныe миниaтюры, в яркoй чeкaннoй фoрмe 

oбoбщaющиe (a тoчнee мoдeлирующиe) фaкты caмoй дeйcтвитeльнocти», - дeгeн бeлгілі пaрeмиoлoг Г.A. 

Пeрмякoвтің пікірінe caй жaзбa ecкeрткіштeр тіліндeгі тҧрaқты cҿз тіркecтeрі дe тeк тілдің бaйлығын cипaттaп 

қaнa қoймaйды, coнымeн қaтaр хaлық дҥниeтaнымының тeрeңдігінің дҽлeлі [4,10]. Ғaлыммaқaл-мҽтeлдeрді 

жіктeп-жҥйeлeудің ҽлeмдік тҽжірибeдe oрын aлғaн тҥрлeрін aтaп кҿрceтeді:1. Ҽліпби бoйыншa жҥйeлeу. Мҧндa 

мaқaл-мҽтeлдeр  ҽріп бoйыншa ҽліпбилік рeтпeн тҥзілeді. Жҥйeлeудің бҧл тҥріндe мaқaл-мҽтeлдің мaзмҧндық-

тaқырыптық мҽні ecкeрілмeйді. 2. Мaқaл-мҽтeлдeрді тірeк cҿздeр бoйыншa жіктeу.Мҧндaй жaғдaйдa мҽн-

мaңызы жaғынaн бір-бірімeн тeң тҥceтін бірнeшe тірeк cҿз бoлуы мҥмкін.3. Мoнoгрaфиялық тҧрғыдaн жҥйeлeу. 

Мҧндa мaқaл-мҽтeлдeрдің жинaлғaн жeрі мeн жaзылғaн уaқыты бacшылыққa aлынaды. 4. Гeнeтикaлық 

тҧрғыдaн жіктeу. Бeлгілі бір этнoтілдік oртaдa туындaғaн мaқaл-мҽтeлдeрді aнықтaу мaқcaтындa жҥргізілeді.5. 

Тaқырыптық жҥйeлeу. Мҧндaй жҥйeлeу aрқылы мaқaл-мҽтeлдeр мaғынaлық тҧрғыдaн тoптacтырылaды.  

Қoрытa aйтқaндa, жaзбa мҧрaлaр тіліндeгі мaқaл-мҽтeлдeрдің қҧрылымы қaзіргі қaзaқ тіліндeгі мaқaл-

мҽтeлдeрмeн ҧқcac. Кҿнe қыпшaқ тіліндe кeздeceтін мaқaл-мҽтeлдeрдің бacым кҿпшілігі eртe зaмaндa ҽртҥрлі 

қҧбылыcтaрдaн пaйдa бoлып, бірнeшe ғacырлaр бoйы дaмып, жaңaрып oтырғaн. Кҿптeгeн мaқaл-мҽтeлдeрдің 

қҧрылымы мeн мaзмҧнынaн ҧлттық дҥниeтaнымғa тҽн қacиeттeрді бaйқaуғa бoлaды. 
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История развития искусства каркалпакских жырау столь же сложна и многогранна, как и история самого 

народа. Пройдя трудный, богатый событиями исторический путь, каракалпаки создали самобытную 

художественную культуру, неотьемлемую часть которой составляет традиционная музыка. Каракалпакская 

традиционная музыка представлена различными видами-как фольклорными формами, так и жанрами 
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профессиональной музыки устной традиции. В последней центральное место занимает  эпическое творчество 

(дастаны, толгау, терме и др.) В современной национальной культуре каракалпаков существуют 3-вида 

сказателей-исполнителей дастанов: жырау, баксы и кыссаханы. Их творчество отличается друг от друга как 

музыкального-поэтическим репертуаром, манерой исполнения, так и используемым музыкальным 

инструментарием. Среди традиций эпического творчества-искусство жырау более древнее. Каракалпаксие 

жырау ведут своюмифологическую генеалогию также от Коркыта Ата. До сих пор одно его имя и образ может 

внушать нам, его потомкам, пиетический (почтительный) страх и уважение в силу загадочности своей 

жизнедеятельности. В народе он велкий прорицатель, мудрец, стратег, в то же время музыкант и изобретатель 

сакрального инструмента кобыза. Среди каракалпаков также бытуют ставшие популярными легенды об 

изобретении им кобыза и его борьба со смертью. Сюжет последней легенды, на наш взгляд, является 

кочующим в огромном ареалепроживания тюркоязычных народов. Свидетельством этого служит наличие 

нескольких могил Коркыта на территориях государств от Казахстана до Турции, народы которых почитают его 

по сей день. Могила Коркыт Ата имеется и на территории Тахтакупырского района Каракалпакстана. 

Подчеркнем, что полифукциональность его личности отражена не только в устных легендах, но и в письменных 

средневековых источниках.  

Так, великий узбекский поэт и мыслитель Хазрат Алишер Навои (1441-1501) в своей книге «Насоимул 

мухаббат» упоминает о нем следующим образом: «… известно, что он (т.е.Коркыт Ата-К.К) говорил о том, что 

случилось несколько лет до него, и о том, что случится несколько лет  после него»[6;155]. Сильным стратегом и 

главным советником огузского хана Иналяви предстаѐт он в «Шажарайи тарокима» (Родословная туркмен) 

(около 1660г.) хорезмшаха и историка Абулгази Бахадирхана. «Архаический тип эпического певца, 

одновременно …знахаря, советника хана и почитаемого старейшины племени»[4;642] представляет собой 

другой жырау-Соппаслы Сыпыра (XIVв.). Его имя « в вариантах Сувра, Супра-жырау, Сафар-дау упоминает во 

всех разновидностях этого жыра (имеется ввиду-«Едиге») у родственных тюркоязычных народов»[5;4]. Во всех 

каракалпакских авариантах дастана «Едиге» его называют «шурегей-жырау», по всей видимости, отмечая тем 

самым, его особый исполнительский дар. Весьма досадно, что в очень малом количестве сохранились образцы 

его творчества и «в письменных источниках отсутствуют какие-либо достоверные данные о нем»[3;4], 

Общеизвестно лишь, что, являясь близким советником хана Тохтамыша, Сыпра жырау исполнял многие 

эпические произведения золотоордынского периода. А «в каракалпакской литературе Сыпыра известен как 

основатель самой болшой школы эпических певцов»[5;4].   

Как известно, распад Золотой Орды (1480) привел к образованию на ее территории нескольких  

независмых владений, в том числе, Ногайского ханства. Последнее объединило в своем составе тюркские 

кочевые племена в западной части «кыпчакских степей», что способствовало созданию геороического эпоса, 

связанного с историей Ногайской Орды. 

Блестящим памятником данного периода истории каракалпаков, дошедшим до наших дней, является 

«Толғау Орманбет бия» Блестящим памятником данного периода истории каракалпаков, дошедшим до наших 

дней, является «Толғау Орманбет бия» (Орманбет бийдин толғауы) из репертуара Жумабая Базарова (1927-

г.р.).Самое слово «ногаец» в употреблении среднеазиатских народов приобретает как бы расширенное 

значение, особенно в применении к героям эпических сказаний прошлого»[4;75]. Известный каракалпакский 

жырау-импровизатор Кыяс Кайратдинов (1903-1974) в своем терме пел;  

Ноғайлы дейди екен халқымды сонда 

Туп бабамды Кҿзин кҿрген кобызым.  

В дословном переводе; 

«Ногайцем» звали тогда мой народ 

Предков моих видел ты кобыз. 

Поэтому имена великих поэтов-мыслителей XV-XVI вв. -Асан кайгы, Жийренше шешен, Казтууган 

жырау, Доспанбет жырау в равной мере рапросранилось среди ногайцев казахов, каркалпаков и башкир, их 

творческое наследие является всеобщим достоянием этих народов. В каракалпакской фольклористике их 

творчеству отведено огромное значение. «К концу XVI века в рамках Ногайского союза завершился сложный 

процесс этногенеза каракалпаков. С  XVIII в.основная часть каракалпаков населяла территорию по среднему и 

нижнему течению Сырдарьи. Они жили в тесном соседстве с казахами Младшего жуза»[7;57]. « По народному 

преданию, в те времена всех каракалпаков, живших на Сырдарье, называли туркестанскими: весь 

Сырдарьинский район для каракалпаков назывался «землей отцов-Туркестан» «Ата журты-Туркистан». В 

куьтурной жизни каракалпаков этого периода важную роль сыграло творчество Муйтен жырау (примерно 1570-

1650 гг.). Яростный борец за справедливость, красноречивый оратор и смелый защитник угнетенного народа-

таким он сохранился в памяти каракалпаков. К сожалению, очень мало сохранилось образцов его творческого 

наследия. Можно предположить, что многие соченения жырау растворились среди народа как безымянные. 

Центром расселения каракалпаков во второй половине XVIII в. Стал Жанадарьинский оазис. К этому периоду 

истории народа относится жизнедеятельность великого каракалпакского жырау Жийен Аманлык улы (1710-

1784) -родоначальника каракалпакской  классической поэзии, продолжателя традиций жырау «ногайлинского» 

периода.  

Жийен-жырау был очевидцем тех трагических для каракалпакского народа событий, заставивших 

мигрировать их содного места на другое. Он посвятил этим событиям свои бессмекртные толгау- «Уллы тау» 

(букв.-Великая гора) и «Поскан ел» (Разоренный народ). Яркое исполнение им героических дастанов ―Кырык 
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кыз‖, «Алпамыс», «Едиге» и других, сыграло большую роль в объединении народа против иноземных 

захватчиков.  

Начиная с деятельности Жийен жырау,еще более отчетливо вырисовывается генеалогическое древо 

(шежире) кракалпакских жырау в силу большей сохранности информации. Напомним, что  кракалпакские 

жырау в конце дастана обычно ссылаются на своих поэтических предшественников-учителей (устазов),-«чтобы 

засвидетельствовать достоверность и древность эпического сказания. Так поступал, например, Курбанбай 

жырау… Согласно его утверждению первым исполнителем эпоса «Алпамыс» (вероятнее всего, каракалпакской 

версии, известной певцу) был Жийен-жырау (XVIII в.), передавший его Айтуар жырау. Последний в свою 

очередь обучил Сарсенбай жырау, ученик которого Кабыл жырау передал эпос Халмурату жырау. Курбанбай 

жырау был учеником Халмурата жырау, а позднее - Нурабылла  жырау». Из этого  перечня Нурабылла Каражан 

улы (1862-1927) признан самым крупным и плодотворным жырау начала XX в. Он создал большую школу  

сказителей, ставшую крупным очагом эпического искусства современного Каракалпакстана. «24 учеников 

выпустил  в своей жизни Нурабылла жырау – свидетельствует о нем фольклорист-литературовед. 

К.Айымбетов[1;90]. 

 Из них Абдурасул, Куламет, Курбанбай, Есемурат и др. впоследствии сыграли важную роль в 

культурной жизни народа. Представителем этой школы является наш современник  Жумабай Базаров (1927), 

ученик Есемурата жырау.  Примерно с первой половины XX века намечается медленный процесс заката 

искусства каракалпакских жырау. Об этом красноречиво свидетельствуют  рукописные материалы и полевые 

записи из фонда Каракалпакского отделения АН РУз, (экспедиции 1960-80 гг.), личные полевые записи автора, 

которые содержат высказания самих жырау и почитателей этого искусства. Они единогласно утверждают об 

угасании интереса слушательской аудитории к их творчеству, о переориентации их внимания к искусству 

баксы, особенно среди молодежи. На это также сетовал в начале 1940-х гг. известный жырау-импровизатор 

Курбанбай Тажибаев (1876-1958) в своем дастане «Кырык кыз».  

С начала XX в. начинается рацвет искусства каракалпакских баксы -лирического в своей основе вида 

творчества, который составил следующую, высшую ступень развития устно-профессионального творчества. На 

наш взгляд, через этот естественный историко-культурный процесс прошли многие народы. Ведь «эпос 

неможет быть создан искусственно: он предполагает эпическое состояние мира, героическую ступень его 

развития, большие коллизии народов, народные войны, храбрость как настоящую эпическую 

добродетель»[2;20]. Как изкестно, более поздней ступенью развития среднеазиатского героического эпоса 

являются дастаны из цикла Гороглы (XVI-XVIII вв). Здесь героические подвиги персонажей тесно сплетаются с 

любовной и сказочной романтикой «Народного романа».  

В современном искусстве Огузов-туркмен также не сохранилось «никаких отражений сказания об 

Алпамыше-Бейреке ни в эпической, ни в сказочной форме. Оно оказалось вытесненным, как и другие 

эпические сказания цикла Коркута, новым эпосом о национальном герое Кѐроглы и пышным рацветом эпоса 

романтического «народного романа». 

 Еще в середине XIX в. Казахский ученый Ч.Валиханов сообщает, что в последнее время его пребывания 

в степи «джиры почитались уже устартелою формою поэзии. Форма джиров, как и самый кобыз, осталась 

теперь только достоянием баксы. Они только сохраняют эту форму стихов, употребляя еепри заклинании 

джинов. Можно утвердительно сказать, что форма джира и употребление кобыза  вышли из моды со смертию  

знаменитого певца-импровизатора Джапака… Балалайка (т.е., домбра- К.К.) и новейшие песни выжили теперь 

совершенно джир и кобыз»[3;226]. На примере каракалпаков отметим, что развитие традиций жырау, 

носителей героического эпоса, продолжалось до конца XX века. А циклы поэм о Гороглы у каракалпаков 

нашли воплощение в творчестве другого вида сказателей-баксы, исполнителей-творцов романического эпоса. 

Процессу угасания искусства жырау способствовали также идейно-политические тенденции бывшего  СССР, 

когда имел место неофициальный запрет исполнения дастанов «Едиге», «Алпамыс», «Ер Шора» и др. Памятны 

случаи репрессирования ярких интерпретаторов этих дастанов  (ерполат жырау-1861-1938 гг.), попытки 

инкриминирования им уголовных дел (Отенияз жырау-1883-1979, г Есемурат жырау-1893-1980 и др.). Жумабай 

Базаров (1927 г.), пожалуй, последний каракалпакский жырау в традиционном значении этого слова. Как 

творческая личность, на сегодняшний день, к сожалению, он исчерпал себя. Он не подготовил ни одного 

ученика, который бы продолжил его дело. Ныне он не в самом хорошем состоянии здоровья, и его уход с 

музыкальной арены республики означает, позволю себе сказать, практически полное вымирание данного 

искусства среди каракалпаков. Со второй четверти XX в. -параллельно с фольклорной и профессиональной 

музыкой устной традиции - началось формирование национальной композиторской школы, которое означало 

переход к новой, третьей стадии развития музыкального искусства каракалпаков. Талантливые народные 

музыканты первоначально при содействии музыкальных деятелей из других республик бывчего Советского 

Сюза, а потом и самостоятельно начали осваивать технику, формы и жанры многоголосной мухыки. Этот 

процесс-тема для отдельного  выступления, в которую мы не будем углубяться. Остается надеятсья, что в 

дальнейшем эпическое искусство, наряду с письменной литературой, станет большим подспорьем для 

национального  композиторского творчества в создании высоких художественных образов, в целом определяя 

идейное содержание их творчества, став сюжетной основой крупных и малых произведений различных жанров. 
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Аңдатпа. Мақалада ҽдебиетіміздің бай да кҿркем жауһарларының бірі болып саналатын ақын-жыраулар 

поэзиясындағы қҧт-береке ҧғымы қарастырылады. Ғылыми жҧмыста Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Доспамбет 

жыраулардың туындыларынан мысалдар келтіріле отырып, тақырыптың мазмҧны ашылған. Зерттелініп отырған дҽуірдің 

ерекшеліктері мен ҽдебиеттің ҧлттық ҿзгешеліктері сҿз етіледі.  

Сонымен қатар Ш.Уҽлиханов, М.Ҽуезов, Р.Бердібай сынды жҽне т.б. ғалымдардың жыраулар поэзиясына қатысты 

еңбектері айтылады. 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие благоденствие в произведениях поэтов-жырау, которые 

считаются одним из богатых произведений литературы. Автор статьи анализирует работы ученых, исследующих творчество 

поэтов-жырау. Отмечаются спецефические черты и национальное своеобразие литературы исследуемого периода. 

Рассматривается творчество Асан Кайгы, Казтуган, Шалкииз, Жиембет и др. Также отмечается вклад: Ш.Уалиханова, 

М.Ауезова, Р.Бердибай и других ученых в исследование творчество поэтов-жырау. 

Annotation. This article discusses the concept of welfare in the works of singers and narrators, who are considered one of the 

richest works of literature. 

The author of the article analyses the works of scientists who had investigated the works of the zhyrau-poets. This article 

considers the works of such zhyraus as Assan Kaigy, Kaztugan, Shalkiiz, Zhiembet and etc.   

There is also mentioned the contribution to the literature study the works of the zhyrau-poets. of such scientists as: Sh. 

Valikhanateov, M. Auezov, R.Berdibai, and others. 

Тірек сӛздері: Ақын-жыраулар поэзиясы, ҽдебиет, қҧт-береке, қазақ халқы, береке, молшылық, мҽдениет. 

Ключевые слова: Поэзия певцов и сказителей, литература, благоденствие, казахский народ, достаток, изобилие, 

культура. 
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Қазақ ҽдебиетінің  тарихындағы аса бір айтулы мҧрасы, тот баспас асыл, ағынды да арнаулы арнасы – 

жыраулар поэзиясы. Қазақ поэзиясының ең ауыр  жҥгін кҿтерген сҿз ҿнерінің жетекші  ҿкілдері – ғасырлар 

шегінде бҥкіл ҽлемдік мҽні бар аса қҧнды ҽдеби мҧра жасады. Ақын-жыраулар келер ҧрпаққа негізінен туған 

жер, ата  қоныс, замана жайлы толғаулар қалдырды. Бҧл сарын тҥп негізінде ежелгі ҽдебиет дҽстҥрі  қҧт-береке, 

ырыс туралы ҧғым жатқаны ақиқат, даусыз нҽрсе. Ал, қҧт-береке ҧғымы негізінен бізден талай ғасырлар бҧрын 

жырланған, адамзат баласы жаратылғаннан бастап осы қҧтты заманды, қҧтты жерді іздеп келеді. «Қҧт» сҿзі 

ертедегі Орхон жазба ескерткіштерінде де кездеседі («Тҽңірі жарылқаушы қҧтты қаған болды: Кҥлтегін 

жазуы») [1, 84]. 

XV ғасырда ҿмір сҥрген Асан Қайғыдан,  XVIII ғасырда ҿмір сҥрген Бҧқар жырау шығармаларында қҧт-

береке ҧғымы сараланып, жалғасын тапты. Қай заманда да  адамзаттың арманына айналған қҧтты заман орнату, 

қҧтты мекенде ҿмір сҥру. Қҧт-береке ҧғымы – киелі мағынасы бар, тілімізде кҥні бҥгінге дейін сақталып келген 

кҿне тҥркінің «қҧт» сҿзімен байланысты. Қазақ тілінің тҥсіндірме сҿздігінде «қҧт» сҿзі береке, байлық, мол 

қазына деп кҿрсетіледі [2, 30]. Қҧт – қазақ халқының дҽстҥрлі дҥниетанымындағы қасиетті ҧғым. «Қҧт» сҿзі 

мағынасы терең, ол ҿмірлік қуат, кҥш батамен келетін, дҽулетпен байланысты бақыт, несібе. «Қҧтты болсын!». 

Бҧл сҿз қазақ баласы ҥшін қандай маңызды, киелі, қымбат екенін айтып жатудың керегі жоқ. 

                                               Адамның бақыты 

                                               Адамның қҧтты тірлігі 

                                               Бақытты қоғам 

                                               Бақытты ел 

Осынау бірнеше сҿзден ғана тҧратын мҧраттар ҥшін талайлар кҥйзеледі. Талай қырғындар ҿтті, талай 

тҿңкерістер болды. Иҽ... Талай-талай жҥздеген кітаптар жазылды. Талай ғалымдар, талай ақын-жазушылар кҿз 

майын тауысты. Қҧт-береке рух, нҧр тҥсінігімен біртектес, себебі бҽрінің де мағынасы киелі, саналы энергия, 

киелі от (физикалық от емес, одан миллион есе нҽзік, рухани от). Қҧт-береке ҧғымы бізден талай ғасыр бҧрын 

ҿмір сҥрген Ҧмай ана есімімен де байланысты. Ҥйдегі  отбасын, бала-шағаны жаман  рухтардан қорғайтын ҽйел 

тҽңірі –Ҧмай ана. Мҽселен, «Тоныкҿк» жырында: 

                                               Тҽңірі Ҧмай,қасиетті жер-су, 

                                               Бізді қорғайды, ойлану керек,- 

деген жолдар бар [3,45]. 
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Ҥйге қҧт-береке келтіріп отыратын Анаға тағзым ету дҽстҥрі «Кҿк тҥріктер» дҽуірінде емес, тіпті одан 

миллион жылдар бҧрында болғанын дҽлелдейтін аңыз-эфсаналар кҿп. 

Зат атауларына байланысты да қҧт-береке ҧғымы айтылады. Ыдыс атасы- сақ бабаларымыздан  бастап 

қастерленген тайқазақ. Скифтер тайқазан жасап оған жылқының етін асып, аталарына ас берген, сол дҽстҥр 

қазақтарда бҥгінге дейін сақталып қалған. Тҥркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде тҧрған тайқазан скиф 

дҽуірінен бері ҥзілмей келе жатқан  дҽстҥрлеріміздің белгісі. Ариант деген патша скифтердің санын білмек 

болып: «Ҽрбір скиф бір-бір жебенің ҧшын ҽкелсін»,- деп бҧйырады. Жиналған жебенің кҿптігі соншалық, 

патша жебенің ҧшындағы жезді балқытып, қазан қҧяды. «Қҧт» сҿзі баталарда да кҿп айтылады. Қазақ 

хылқының ҧлттық мҽдени игіліктерінің ішінде, елдің рухани  қазынасында бата сҿздерінің мҽн-мағынасы, 

қадір-қасиеті айрықша бағалы. Ҿйткені қанымызға сіңісті, жанымызға жҧғымды, ой-санамызға нҧрлы шуақ 

сыйлап, сілкіндіріп сілкінтетін, марқайтып қанағаттандыратын осынау ақыл, нақыл сҿздер – тҽрбиенің бастау 

бҧлағы. 

Жыраулар  поэзиясы – ҽдебиеттану ғылымында, ҽдебиет тарихында кҿркемдік негіздері жҿнінен де, 

ҽлеуметтік, тарихи мҽні жҿнінен де жан-жақты қарастырылып, жҥйеге тҥскен сҿз ҿнері. XV ғасырдың орта 

шенінен бастап қазақ халқының қҧрылу дҽуіріндегі қилы кҥйді жеткізді. Асанның, Қазтуғанның, Шалкиіздің, 

Доспамбеттің жыр-толғауларында сол бір алыста қалған аласапыран арпалыс шақтардың тірі суреттері жатыр. 

Қазақтың ҧлттық ҽдебиетінің тҿл тарихы қазақтың ҧлт болып қалыптасуы мен дербес мемлекет 

қҧруынан басталады, яғни ХV ғасырдан бастап қазақтың тҿл ҽдебиеті қалыптасып, дамыған. Міне, осы кезеңнің 

ҽдебиетін хандық дҽуір ҽдебиеті деп жҥрміз. Қазақ хандық дҽуіріндегі жасалған ҽдебиет ел бірлігі, ел мҥддесі, 

халық арманын алдыңғы орынға қойған. Бҧл кезеңдегі ҽдебиет ежелгі тайпалар туғызған бай рухани 

қазыналардан нҽр алып, ежелгі ҽдеби дҽстҥрді ҧстап, жаңа мазмҧнда дамыған. Ерлік пен елдік, ҿмір, заман 

хақында толғаған жыраулар ҿмірдің ҿтпелілігін жырлап, ізгілік пен инабатты дҽріптеген. Қоғамдық ҽлеуметтік 

мҽні бар толғаулар жыраулар поэзиясының дҥниетанымдық сипаты болды. Қазақ хандық дҽуір ҽдебиетін 

зерттеу ХІХ ғасырдан басталған. Шоқан зерттеулерінде Асан қайғының қазақ хандығының негізін қалаушы 

болған Керей мен Жҽнібек хандардың ақылшысы болғанын сҿз етеді. Оның «кҿшпенділер философы» деуі 

бҥкіл жырауларға берген бағасы болса керек. Шоқан зерттеулері қазақ ҽдебиетін таныту жолындағы алғашқы 

қадам десе де болады. Шоқаннан кейін жыраулар позиясын жан-жақты тҧрғыдан С.Сейфуллин, С.Мҧқанов, 

М.Ҽуезов, Қ.Жҧмалиев, Х.Сҥйіншалиев, М.Мағауин, Ж.Тілеков, Р.Бердібай, Н.Келімбетов, А.Байтҧрсынов, 

Б.Абылқасымов, Б.Кенжебаев т.с.с. ғалымдар зерттеп, бірізділікке салып, ерекшеліктерін ашып берді. 

Жыраулар поэзиясына қҧнды баға берген ғалымдарымыздың қатары мол. Солардың бірегейі кемеңгер 

ғалым М.Ҽуезов елдің намысын оятатын қуат кҿздері – жері, тілі, діні екенін айта келіп, жыраулар поэзиясын 

дҽл танып: «Жырау демек, ақын деу емес. Жыраудың ақын атаулыдан, жыршыдан бҿлек ҿз жанры бар. Бҧның 

сҿз ҥлгісі – толғау. Жыраудың мақсаты, міндеті «не болса сол кҿңіл ашар, «ҽлдене» дерлік сҿзді айту емес. Ол 

заман сыны, мезгіл, дҽуір болжалын, тарихи оқиғаның мазмҧнын бағасын сҿз қылады. Кҿбінесе жырау, ҽрі би 

болады», - деп бағалаған [4, 25]. 

Ғалым жыраулар ҿз шығармаларында заман мҽселесін, тарихты, қазақ халқын кҥн тҽртібіне қоя отырып, 

сол мҽселелердің шешімін табуына сҥбелі ҥлес қосқан деп ой тҥйеді. Белгілі ғалым Р.Бердібай: «Жыраудың 

философ ойшылдығы мен ғибратшылдығы дҥние сырын кеңінен шолып, терең салыстырулар жасайтындығы 

толғаулардан айрықша кҿрініс береді. Мҧндай жырау жеке адамдағы немесе топтарға қарап емес, биік мінбеден 

бҥкіл халыққа арнап сҿйлегендей болады», - дейді [5, 120]. Ғалымның осы пікірінен жыраудың бҥкіл табиғатын 

кҿре аламыз. Бҧл дегеніміз жыраулар толғаулары арқылы дҥние сырына шолып, ҽр заманның тарихи 

оқиғаларына ҥн қосқан дегенге саяды. Бҧл дҽуір поэзиясы бізге ата-қоныс қҧт мекеннен ауа кҿшудің қасіретін 

қырық жыл қырымда ат ҥстінен тҥспеген жауынгердің жан мҧратын; ел басқарған хандардың тура тартқан тҧсы 

мен бҧрылыс қате кеткен шалғайларын тағы басқа толып жатқан шыңдықтарын қаз қалпында жеткізді. 

Жыраулар поэзиясында негізінен туған жер, ата қоныспен қоштасу, қҧтты жер іздеуі басты сарын болғаны 

белгілі. Жыраулар кҿбінесе ҿзінің болжағыштық, дана кҿріпкерлік қасиеттері арқылы ҽр кезеңде белгілі бір 

ханның қысылғанда кеңес сҧрар ақылгҿй жыршысы, салауатты биі болғанын кҿреміз.Бҧған дҽлел ретінде Асан 

Қайғы  Жҽнібек тҧсында, Шалкиіз би Темір тҧсында, Жиембет Есім ханның тҧсында, Бҧхар жырау Абылай 

тҧсында болғанын білеміз. 

XV-XVIII ғасырларда ҿмір сҥрген жыраулардың  қайсысын аласаңыз да, барлығы халқы ҥшін, еліне 

қҧтты мекен, қоныс іздеп, халқының тыныштығы ҥшін, сыртқы жаулармен де соғысқан. Енді сол жырауларға 

тоқталсақ: Асан Қайғы – аты аңызға айналған тҧлға. XV ғасырда ҿмір сҥрген Асан қайғының адамдарды 

ынтымақ-бірлікке, достық-татулыққа шақыруы, елге жайлы қоныс іздеп, отырықшы, бейбіт  тҧрмыс тіршілікті 

аңсауы сол кездегі заман талабынан туғаны тҥсінікті. Асан Қайғы ҿмір сҥрген дҽуірден бҧрын да, сол тҧста да 

жаугершілік, шапқыншылық кҿп болғаны тарихтан белгілі. XV ғасырда Асан атамыз халқына қҧтты мекен 

іздеп, болашақ ҧрпағым қиыншылық кҿрмесін деп, қазақ жерін аралаған екен. Асан Қайғы заманы – қазақ 

хандығының жаңа ғана қаз тҧра  бастаған шағы. Сондықтан Асан атамыз қазақтың қамын ойлап, сол кездегі 

мекен еткен жеріне жайылым, қонысына кҿңілі толмай, Ойыл мен Жем бойын тастап, керуенін теріс бетке 

бастап кҿшкен Жҽнібектің саясатына қарт жырау қарсы. Асан Қайғы бабамыз халық басына ауыр іс тҥскен 

кезінде халқының жанынан табылып, тҥбегейлі ой айтқан. Осы ой негізінде қҧтты мекен іздеп, ҧрпағым 

қиыншылық кҿрмесін, болашағы жарқын болып, қҧтты заманда ҿмір сҥрсін деген ниетпен қазақ жерін 

аралаған. 
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Қазтуған ҿлеңдері туған жерге деген сҥйіспеншілікпен жырланады. Қазтуған Еділ Жайық жерлерін 

қҧтты мекен жері шҧрайлы шаруаға қолайлы жер екенін «жабағылы жас тайлақ, жардай атан болған жер. 

Жатып қалған бір тоқты, жайылып мың қой болған жер»- деп суреттесе, ҿзен суын «Балығы тайдай тулаған, 

бақасы қойдай шулаған» деп бейнелейді. Міне, осындай қҧтты мекен «Қайырлы болсын сіздерге»- деп ол 

халыққа береке бірлік тілейді [6,32]. 

Жалпы мазмҧны мен ҽлеуметтік мағынасы жағынан Қазтуған толғаулары да Асанның ҿлең-аңыздары 

тҽрізді қазақ халқының халық боп қҧрыла бастау тҧсындағы жайлы қоныс, қҧтты мекен іздеу мҽселелерінің сол 

алыс замандағы жаңғырығы. Қазтуғанның поэзиясы ҿзіндік мазмҧнымен, ҿзіндік стилімен ерекшеленеді, онда 

классик жырауға тҽн дидактика мен сҽуегейлік жоқ, оның есесіне мол кҥш қуат, бҧлқыныс бар, жауынгершілік 

пен нҽзіктік айқын аңғарылады, жауынгер болып кҿрінеді. Туған жерінен Еділ жағалауынан шалғайға, қазақ 

хандығына келген Қазтуған ҿзінің ата-мекеніне деген сҥйіспеншілігін, сағынышын, сол жерлерді айырықша 

ҽсірелеп, суреттеу арқылы береді, туған жерін бақ пен ырыс қонған, қҧтты қоныс етіп кҿрсетеді: 

Салп-салпыншақ анау ҥш ҿзен- 

Салуалы менім ордам қонған жер. 

Жабағылы жас тайлақ 

Жардай атан болған жер. 

Жатып қалып бір тоқты 

Жайылып мың қой болған жер 

Жарысы мен бойы тең, 

Жары менен сайы тең, 

Боташығы бҧзаудай, 

Боз сазаны тоқтыдай 

Балығы тайдай тулаған. 

Бақасы қойдай шулаған,- 

Қайран менің Еділім... [6, 32]. 

Бҧл ҿлеңде біз адамға ең ыстық Отаны, ата-бабасының  ғҧмыр кешкен, ҿзінің туып, ҿскен елі, жері 

қымбат екенін кҿреміз.Сондықтан да Еділді қҧтты қоныс деп жырлайды. 

Шалкиіз бҧла ҿскен дала перзенті еді. Сол даланың барлық қадір-қасиетін, сыр-сипатын тҥгел бойына 

сіңірген.Шалкиіз шығармаларының ішінде оны нағыз жырау  етіп кҿрсететін екі толғауы бар. Оның бір «Би 

Темірге» айтқан бірінші толғауы жҽне «Би Темірде», яғни  сапарынан тоқтатуға айтқаны. Жырау Темірді «ҽр 

ісінде тура» жҧрт иесі ҽділ ҽмірші деп есептеді. Шалкиіздің ойынша Темір – жҧрт тірегі,  елдің берекесі, ол 

алыс сапардан оралғанша «артына қалған кҿп халқы» тозғындап кетеді: жҧртқа бір лайық ие жоқ, сондықтан да 

жырау  ханға бару парыз еместігін еске салып, қҧдайдың шын парызы – қарауындағы халыққа рақымды, 

ҽділетті ҽмір жҥргізу екендігіне Темірдің кҿзін жеткізбек болады. 

Жығылғанды тҧрғызсаң, 

Жылағанды уатсаң, 

Қисайғанды тҥзетсең, 

Тҽңірінің  ҥйі бҽйтолла,  

Сҧлтан ием, қарсы алдында жасапты  [6,42]. 

XV-XVI жылдары ҿмір сҥрген кҿптеген жырауларымызды алсақ, олардың кҿбі Жайық ҿзенін, Еділдің 

бойына сағына жырланады. Еділдің бойы қҧт, береке еді дейді. 

Қазақ хандығы тҧсындағы ҽдебиеттің кҿрнекті ҿкілі Жиембет Бортағашҧлы. Жиембет Еңсегей бойы Ер 

Есімнің Кіші жҥздегі ел басқарушы биі, ҽскербасы батыры қызметін атқарады. Жиембет ҽсіресе 1620 жылы 

ойраттармен арада болған  соғыста қазақтардың жауды ойсырата жеңуіне мҧрындық болады. Кҿбіне жеңісті 

сҽті кҿп болып отырғанымен де, аса тынышсыз елдің  тыныштығын кетірген ауыр кҥрес еді. 

Жыраудың «Еңсегей бойлы ер Есім» атты толғауында  Жиембет жырау халқының қамы ҥшін, Есім ханға 

тайсалмай ҿзінің ішіндегі барлық сырды жайып салады. 

Тал шарбаққа мал сақтап, 

Тас қалаға жан сақтап, 

Тасқан екен мына хан! 

Қайырылып хайыр қылуға 

Қылғаның жоқ ҧнаған. 

Қайратым қанша қайтса да, 

Мҧныңа, ханым, шыдаман! 

Арқаған қарай кҿшермін, 

Алашыма ҧран десермін  [6, 61]. 

Жиембет жыраудың біздің заманымызға жеткен санаулы ғана толғауларында елдің тыныштығы ҥшін 

кҥрескенін кҿрсететін жырлар. 

Қорыта келгенде,XV-XVIII ғасырлардағы жырау поэзиясы Алтын орда ыдырап, қазақ хандығының 

қҧрылған кезеңін, қазақтың таза ҿз тілінде туған шығармалар. Ең кҿне дҽуір шығармаларынан бастап, 

жыраулар поэзиясында  халқының қамы ҥшін, болашақ ҧрпақтарының уайымсыз ҿмір сҥруі ҥшін кҥресті. 

Адамзат ҿмірінде қҧтты мемлекет қҧру, жақсы ҿмір сҥру арманы қуатты қозғаушы кҥштердің бірі болған. 
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XV-XVIII ғасырларда ҿмір сҥрген қай жырауымызды алсақ та, барлығының асқақ жырлары, 

толғауларында кҿшпелі халықтың бас қҧрап, іргесі берік болуды, берекелі ҿмірді аңсағанын кҿреміз. 
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атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер институты). Т.1. – 256 б. 
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Аңдатпа: Мақалада қазақтың біртуар ҧлдарының бірі, Алаш, қоғам қайраткері, ҧлт-азаттық қозғалыстарға қатысқан 

кҥрескер Тел Бҧқпанҧлы Жаманмҧрыновтың қызметі қарастырылады. Ол Ақтҿбе ҿңірінде дҥниеге келген. Қайраткер Алаш 

партиясы мен Алашорда ҥкіметінің белді мҥшесі болды. Алаш қозғалысына белсене қатысып, ҧлт мҥддесі жолында қызмет 

етті.  

Аннотация: В статье рассматривается общественно-политическая деятельность Тель Букпановича Жаманмурынова. 

Он участвовал в национально-освободительном движении начала ХХ века. Выходец из Актюбинской области Т.Б. 

Жаманмурынов был видным представителем  партии Алаш и правительства Алаш Орды.  

Annotation: The article discusses the social and political activities of Tel Bukpanovich Zhamanmuryinov. He participated in 

the national liberation movement of the early 20th century. A native of Aktobe region T.B. Zhamanmurynov was a prominent 

representative of the Alash Party and the Alash Orda government. 
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Кезінде Алаш қозғалысының қаркынды жҥруіне ерекше еңбек сіңірген, тіпте оның дҥниеге келуіне 

атсалысқан бірқатар тҧлғалардың есімдері арагідік болмаса, ҿз деңгейінде айтылмай да, бағаланбай да келе 

жатқанына ҿз деңгейінде назар аударуымыз қажет. Ҿйткені Алаш қозғалысы дегенде, кҿбінесе, біздің есімізге 

бірнеше белгілі қайраткерлер ғана тҥседі. Алаш қозғалысымен бірге, мҽселен, оның кҿрнекті қайраткерлері 

Уалитхан Танашевтің, Жанша Сейдалиннің, Ыбрайым Жайнақовтың, Айдархан Тҧрлыбаевтың, Тел 

Жаманмҧрыновтың, Асылбек Сейтовтің, Ережеп Итбаевтің, Базарбай Маметовтың, Аспандияр Кенжинның 

тағы да басқалардың да ҧлт пен тарих алдындағы еңбектеріне лайықты баға беру, қҧрмет кҿрсету-біздің тарихи 

жадымыздың беріктігі мен азаматтық адалдығымыздың айғағы болмақ. Аталған есімдердің ішінде Тел 

Бҧқпанҧлы Жаманмҧрынов ҿзіндік орны бар тҧлға. 

Қазақтың біртуар ҧлдарының бірі, ірі Алаш, қоғам қайраткері, жаңа заманның ауылшаруашылығы 

істерін шеберлікпен жоғары мемлекеттік дҽрежеде ҧйымдастырушы Тел Бҧқпанҧлы Жаманмҧрынов 1888 жылы 

Торғай облысы, Ырғыз уезінің 4 ауылында кедей малшының отбасында дҥниеге келген[1,64]. Ол жастайынан  

ойшыл, ізденгіш, зеректігінің арқасында Аманкҿл болысының  7 – ші ауылындағы бастауыш мектебін, 

Ырғыздағы 2 кластық орыс- қазақ училищесін тҽмҽмдай салып, 1907-12 жылдары Орынбордағы реалдық 

училищеге тҥсіп оқиды. Училищені табысты аяқтаған ол, оқудың ізін суытпастан 1913 жылы ҽуелі 

Петербургтің политехникалық институтына 1 жылдан соң денсаулығына байланысты Мҽскеудің Петровско-

Разумовский  атындағы(қазіргі Тимирязев атындағы) ауылшаруашылығы академиясына ауысып, 1917 жылға 

дейін оқиды. Бірінші дҥниежҥзілік соғыстың басталуы, сол уақыттағы қоғамдық саяси жағдай Ресей 

империясының астанасында оқып жҥрген Тел Жаманмҧрыновтың қалыптасуына ҥлкен ҽсерін тигізеді. Сол 

жылдардан бастап - ақ Т. Жаманмҧрынов ҧлт – азаттық қозғалысқа қатысады [2,84].  

Ол 1916 жылы бірінші дҥние жҥзілік соғыс майданына қара жҧмысқа алынған қазақтарға (Минск маңы) 

кҿмек кҿрсетуші арнайы топ қатарына кіреді. Тел Жаманмҧрыновтың бҧл қызметі туралы «Қазақ» газетінің 

1916 жылғы соңғы нҿмірінде Ҽлихан Бҿкейхановтың 17 желтоқсанында Мҽскеуден жазған хаты маңызды дерек 

болып табылады. «Онда 2 – 3 кҥнде мен, Мырзағазы, Тел, Мҧса, Хасен бесеуміз Западный фронтқа жҥреміз, 

онда барып қазақ жігіттерін кҿреміз, Земскі Союзға кҿмек кҿрсетпек боламыз. Земскі Союз қазаққа не қыл 

десең, соны орнына келтіреміз деп қуантып тҧр.  Ҿзге фронтқа да барармыз» -  деген мҽлімет келтіреді [3]. Ал 

кезекті 26 желтоқсанда жазған хатында майданда Ақтҿбе, Қостанай облысы жігіттерінің қал – жҽйімен танысып 

жатқанын айтады. Бҧл кезде де оның серіктері Мҽскеулік студенттер Тел Жаманмҧрынов, Мҧса Сейдалин жҽне 

Халел Бекентаев жігіттерге қызмет жасауға барған еді [4].  
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Сҿйтіп, Т.Жаманмҧрынов майдандағы бҧратана бҿліміне кҿмек кҿрсетуге ҿз еркімен барған алғашқы 

қазақ зиялыларының бірі еді. Тел Бҧқпанҧлы майдандағы қарапайым жҧмысшыларды елге қайтаруды 

ҧйымдастырады. Ол туралы 1917 жылдың 27 мамыр кҥні шыққан «Қазақ» басылымынан мынадай мҽлімет 

берілген «Бҧлардан басқа басшылық етіп Ақтҿбе жігіттерімен Тел, Жетісу жігіттерімен Білҽл қайтқан хабары 

да басқармаға тиді» [5].  

Осылайша, 1917 жылдың жазында майдандағы жҧмысқа алынған жігіттердің соңынан оларға қызмет 

кҿрсету ҥшін барған қазақ зиялылары, қазақ тарихының азаматтық ерлікке толы бір кезеңіндегі жауапты 

жҧмысына Тел Жаманмҧрынов сияқты азамат белсенді тҥрде ат салысты [6,210-211].  

Сондай – ақ ол 1917 жылы Орынборда қҧрылған «Еркін дала» ҧйымының басшылығында болады. Бҧл 

ҧйымның мақсаты негізінен ағартушылық жҽне халықтың қоғамдық саяси белсенділігін кҿтеру еді [7]. 1917 

жылы Орынборда ҿткен Торғай облысы қазақтарының съезіне «ҧлтшыл студент» деген мҽртебемен қатысады. 

1917 жылы қыркҥйекте  Алаш партиясының ҿкілі ретінде бҥкіл Ресейлік қҧрылтай жиналысына депутат болып 

ҧсынылады[8]. 1917 жылы 20 – 25 тамыз айында Ақтҿбеде ҿткен Торғай облысы қазақтарының 2 – съезінде 

хатшылық қызметін атқарады. Бҧл жиында съездің демократиялық негіздегі бағдарламасы жҽне шешімдері 

қабылданды[9]. 1917-1918 жылдары бірынғай Тҥркістан автаномиасына қосылуды жақтаушылардың қатарында 

болады. 

1917 жылдың аяғына қарай Тел Бҧқпанҧлы ҿзінің туған ҿлкесі Ырғыз топырағына қайтып оралып сол 

кезеңдердегі елдегі бастау алып жатқан буырқанған заман тіршілігіне қызу араласа кетеді. 1918 жылғы наурыз 

айында Ырғызда уездік атқару комитетін ҧйымдастырады. Оның алғашқы тҿрағасы болып жаста болса сауатты 

жоғары, білімді ауылшаруашылығы маманы, саяси қоғамдық біліктілігі кең дҽрежедегі азамат Т. 

Жаманмҧрынов сайланады [10,407]. Сол жылдары ол уездік жер комитетінің меңгерушісі қызметінде қоса 

атқарады.  

1921 жылы сҽуір айында Қырғыз атқару орталық комитеті оны республикалық жер жҿніндегі халық 

комиссарларының мҥшесі етіп жіберіп, кҿп ҧзамай егін шаруашылығы халық комиссарының  орынбасары, 

кейін 1929 жылға дейін сол комиссариаттың жабдықтау, мал шаруашылығы, егін шаруашылығы 

басқармаларының бастығы қызметтеріне тағайындайды. Сондай-ақ Тел Бҧқпанҧлы сол жылдары, 1927 жылдан 

Тҥркістан – Сібір темір жолын жобалау жҽне жабдықтау шараларына белсене араласады[11,505]. 1929-1930 

жылдары білікті маман Қазақ автономиялық Республикасы Статистикалық басқармасы бастығының 

орынбасары, республикалық мемлекеттік жоспарлау комиссиясы тҿралқасының мҥшесі болып қызмет 

атқарады.  

Қай жерде қызмет етседе ҿзіне сенген жоғары басшылықтың  жергілікті халықтың оң назарында болып, 

кҿңілінен шыға білген Тел Жаманмҧрыновтың жемісті қызметі оның ҿзінің туған ҿлкесі Ақтҿбе топырағында 

жасаған еңбектерінде  де жан- жақты жарқырай кҿрінеді. 1934-1938 жылдары Ақтҿбе облыстық Советі Атқару 

комитеті тҿрағасының орынбасары, облыстық жоспарлау комиссиясының тҿрағасы қызметтерін 

белсенділікпен, білгірлікпен атқара жҥріп, ғылыммен де қатар айналысты. Ол Қазақстанды зерттеу қоғамының 

Ақтҿбе бҿлімшесінің мҥшесі[12]. Сонымен бірге, Ақтҿбе облыстық Ҿлкетану ҧйымының ғылыми қызметкері, 

ауылшаруашылық секциясының жетекшісі ретінде ғылыми ізденістер жҥргізді[13,158]. Туған жері Ырғыз елі 

ҥшін қолдан келген біраз еңбектерін сіңіреді. Аудандағы тҧрғын халқы ежелден армандап жҥрген Қасқатай, 

Жалаңаш, Қҧтикҿл, Ақши плотиналарының (бҿгеттері) жобаларын жасап олардың іске асуына зор еңбегін  

сіңіреді[14,236]. Бҥгінде аталған ҿңірлер халқы сол еңбектің жемісін сонау қиын – қыстау жылдардан осы 

кездерге дейін кҿріп алғыстарын жаудыруда. Ҿңірдегі табиғаттың ҿзі силаған мол ҿзен сулары сол бҿгеттердің 

арқасында бос даланы суландырып егіс алқабына, шурайы жайылымға айналдырып берді[15,72]. 

Т. Жаманмҧрынов ҿзінің халқына, еліне деген ыстық ықыласын, мҥмкіндігі келгенше кҿрсетер пайдасын 

терең ойлай жҥрген азамат болды. Соның бір кепілі, 1933 – 1934 жылдары аштықтан шет жерлерге кҿшіп 

кетушілерді елге қайтару ісімен белсене айналысты[16,505]. 1936 жылы Қазақстан ҥкіметі оны кҿршілес 

Монғолия еліне қызметтік іс- сапарға жібергенде, ол, сол елдің баса дамыған мал шаруашылығы саласымен 

терең таныса зерттей жҥріп, келісім бойынша сол жақтың тҥйелерін алдыртып, асылдандыру жҧмыстарын 

ҧйымдастырады. Сҿйтіп, отанымыздағы тҥйе шаруашылығын дамыту жҧмыстарына зор ҥлес қосты.  

Қазақтың, сол кездегі заманның кҿзге кҿрінген басқада абзал азаматтары секілді Т. Жаманмҧрыновта 

халқымызға тҿтенше душар болған  аса қайғылы нҽубет - «репрессиядан» қҧтыла алмады. Еліне, халқына 

кҿрсеткен барлық еңбегі сол кездегі басшылықтың «халық жауы» деген кесапатты жалған айыбына 

айналдырылып, ол 1937 жылы наурыз айында Ақтҿбе облыстық партия комитетінің қаулысымен партиядан 

шығарылып, тҥрмеге қамалды.Ҽ.Динаев, А.Кенжин, Қ.Сармолдаев пен Тел Жаманмҧрыновтан алынған тергеу 

жауабында Т.Рысқҧлов, С.Қожановтан басқа кеңестік жҥйеге қарсы келген Энвер паша мен Мҧстафа 

Шоқаймен тығыз байланыста болып, нҧсқаулар алып отырғандығын мойындағандары да келтіріледі[17,68-69]. 

1938 жылы КСРО жоғарғы соты ҽскери коллегиясының ҥкімімен ату жазасына кесілді. Кейін 

жақындарына бҧл ҥкім ҧзақ уақыт тҥрмеде отыру  жазасымен алмастырылды деген анықтама қағаз берілсе де, 

ол 1944 жылы сол зҧлматтың қҧрбаны болған. Оның есімі 1958 жылы 4 наурызында КСРО жоғарғы сотының 

ҽскери коллегиясының шешімімен толық ақталып, марқҧмның асыл бейнесі халқының жҥрегіне қайтып 

оралды. 

Тел Бҧқпанҧлы Жаманмҧрынов ХХ ғасырдың басында отарланған Ақтҿбе ҿлкесінен Ресей мемлекетінің 

астанасына барып, жоғары білім алған қазақтың санаулы зиялыларының бірі Алаш қайраткері, Қазақ елінің 
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ауылшаруашылығы ісін дамытуды мемлекеттік дҽрежеде дарынды ҧйымдастырушы, ҿз ҧлтының мҥддесі ҥшін 

басын тігіп, жанын пида еткен  қоғам қайраткері.  
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Аңдатпа: Мақалада Асанқайғының қазақтардың мҽдениеті тарихындағы ерекше орын алған ойшыл екені жҽне оның 

толғауларында  жаңа қҧрылып жатқан  мемлекеттің негізі болып табылатын жер деген тҥсінікті «Жер-ұйық» деп атауы 

баяндалған. 
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Асан Қайғы заманында  Алтын Орда ыдырап, оның орнына Қырым, Қазан, Ҿзбек хандықтары пайда 

болды. Ноғай Ордасы тарап, Қазақ хандығының тарих сахнасына шығуы хандықтар арасындағы  қым-қиғаш  

талас-тартысты  аласапыран  кезеңмен тҧспа-тҧс келді. Кейінгі  ҧрпақ ҽулие танып, аты аңызға айналған 

«кҿшпелілер философы» (Ш.Уҽлиханов) атанған Асан Қайғы «ҿзінен қалған қысқа сын болжаулары, ҿсиеті 

арқылы ҿзінің  жайынан да, заман аңғарынан  да бірталай  кҿрініс, білік-дерек береді» (М.Ҽуезов). Асан Қайғы 

хандардың басын біріктіріп, қазақ халқын, іргелі  ел етпек  болған Керей, Жҽнібек  сҧлтандарды жақтайды. Шу 

мен Арал  аралығында Қазақ Ордасы қҧрылған кезде Асан Қайғы  жаңа мемлекеттің ҧраншасына  айналады [1]. 

Біріншіден, Асан Қайғы  - ойшыл, оның  қазақтардың мҽдениеті тарихындағы алатын орны  ерекше. Ол ҿз жыр, 

толғауларында жаңа қҧрылып жатқан  мемлекеттің азаматтарын елдікке насихаттаушы  -  жырау. Екіншіден, 

Асан  Қайғының ҿзінің кейінгілерге ҥлгі болғандығы, оның  есімі ел жадынан ҽсте шықпаған. Асан Қайғы есімі 

иісі  қазаққа белгілі, сондықтан да оның  есімі аңызға айнала бастады. Есімі аңызға айналған хакімдер тарихта 

сирек – соның бірі – Асан қайғы. Сондықтан қазақ халқының дҥниетанымы дегенде нақтылап Асан Қайғы  

ойшылдығын нысанаға алу шындыққа сиымды. Ҽрине, Қазақстан  топырағында ілгеріде Қорқыт, Қашқари, 

Баласағҧн, Иасауи т.б. ойшылдар болғаны, кҿпшілікке мҽлім. Олар  бҥкіл  тҥрік  ҽлеміне ортақ тҧлғалар жҽне 

Асан Қайғы сҿзсіз  аты аталған хакімдердің заңды мҧрагері. 

Экзистенция деген латынның ҿмір сҥру деген сҿзінен шыққан. Осы мҽнде экзистенцияны Асан Қайғы 

дҥниетанымын тҥсіндіруде қолдануға болады. Асанның келе-келе  Асан Қайғыға айналуы осы ҿмір сҥру 

философиясына қатысты. Асан Қайғы ҿмір философиясы емес, ҿмір сҥру философиясы туралы мҽселеге 

ауысқан, себебі оның мақсаты айқын, ол жаңа мемлекет қҧру, ол ҥшін жер мҽселесін шешу қажет болды. Асан 

Қайғы экзистенциясы дерексіз ойлауға негізделмеген, ол позитивті, болашаққа нық сенімі бар, саяси бағыты 

анықталған - ойшыл. Ол тектен-тек дала кезіп жҥргені жоқ, жаңа мемлекетке жер анықтау ісінде жҥр. Ел болу 

ҥшін, ең ҽуелі жер керектігі белгілі. Оның қайғысы жеке басының мұңы емес, халықтың мүддесі. Шоқан 
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Уҽлихановтың оны дала данышпаны деп атауы ҽбден дҧрыс, ол желмая ҥстінен тҥспеген, ҥнемі сапардағы 

адам. Ол ҿмір мен ҿлімді тек ҿз ҥйінде не ауылында отырып кҿріп отырмаған, ол сол ҿмірдің жҽне ҿмір сҥрудің 

қаншалықты ауырлығын бҥкіл кең даладан кҿріп білген. Ойшыл болған соң, ол бар істің себебіне ҥңілген, 

сондағы оның тҥйгені халыққа Жерҧйық керектігін айтқан. Жерұйық деген не? Ол халықтың бақытты тҧрмысы. 

Ойшыл адам ешқашан бақытты болмайды жҽне бақыттымын деп сезінбейді. Ойымызға Будданың философиясы 

еске тҥседі, ол ҿмір сҥру азап деп, бірақ сол азаптан шығу жолдарын кҿрсетіп кетеді. Асан қайғыда солай жасап 

отыр, бірақ оның шешімі – саяси шешім. Ол адамдарға Жерұйық идеясын ҧсынған. Бҧл халық жақсы тҧрмыс 

кешсін деген асқақ идея. Идеясыз шындыққа, тіптен нҽтижеге жетуге болмайды, осыны Асан қайғы терең 

тҥсінген. 

Асан – сҿзсіз ізгілік жолындағы жан. Осы ізгілік қуаты оны қайғы-мҧңға бастап ҽкеткен. Парасат пен 

ізгілік ойшылдықтың басты қасиеттері. Осы екеуін де Асан Қайғыдан табамыз. Қайғы деген ойшылдықтың 

болмысынан туады. Дҥниеде рахат жоғын Асан Қайғы біледі. Рахат деген болашақ, яғни о дҥние болмысы, осы 

халді жанымен сезінген Асан ҿзінше бақытты ғҧмыр туралы ой толғаған. Ғҧмыр – ақиқат, олай болса, неге, 

неліктен адамдар бақытты тҧрмыс қҧрмаулары керек – деген ниет Асанның мазасын алған жетекші ой. Абай 

«қайғысыздың бәрі асау» - деген еді. Асан да осы жағдайды кҿріп, біліп ҿзі арасында жҥр. Қайғысыз асаулар 

кҿп, ондайлар ҽр заманда болған жҽне бола да бермек. Мысалға, Асанның Жҽнібек ханға айтқанын келтірейін: 

Қырында киік жайлаған, 

Суында балық ойнаған, 

Оймауыттай тоғай еліңнің, 

Ойына келген асын жейтұғын, 

Жемде кеңес қылмадың, 

Жемнен де елді кӛшірдің. 

Ойыл деген ойыңды, 

Ойылкӛздің жасы еді, 

Ойылдай елді кӛшірдің. 

Елбең-елбең жүгірген, 

Ебелек отқа семірген. 

Екі семсер қолға алып, 

Ерлер жортып күн кӛрген 

Еділ деген қиянға, 

Еңкейіп келдің тар жерге. 

Кеңестің түбі нараду, 

Жәнібек атты жақсы хан, 

Еділ менен Жайыққа 

Кәуірге қала салдырдың, 

Ақылды белден шалдырдың, 

Кӛңілді жаман қалдырдың. 

Мен айтпасам, білмейсің, 

Айтқаныма кӛнейсің. 

Шабылып жатқан халқың бар, 

Аймағын кӛздеп кӛрмейсің. 

Қымыз ішіп қызарып, 

Мастанып, қызып терлейсің, 

Ӛзіңнен басқа хан жоқтай, 

Елеуреп неге сӛйлейсің?! [2, 104-105 бб.] 

Билік басындағылардың асау келетіні ежелден белгілі ҽлеуметтік мінез. Асан болса сабырлылық 

философиясын ҧсынады. Сабырлылық ізгілік пен парасаттылықтан тҧрмақ. Ойшыл, ең алдымен – ізгі жан. 

Ізгілік халық мҥддесінен туған феномен болғандықтан Асан Сҽбитҧлы осы ізгілік философиясын ҿзінің ҿмір 

сҥру салтына айналдырғандықтан, халық оны жай Асан демей – Асан Қайғы деп атап кеткен. 

Мемлекет  жерсіз болмайды, жҧртшылыққа  да қажеттісі -жақсы жер.  Осы жақсы жер деген тҥсінікті 

Асан Қайғы «Жер-ұйық» деп атаған. Халық ел болу ҥшін бір жерге ҧюы керек, сонда мемлекет іргесі берік 

болмақ. Неге Асан Қайғы заманында Жер  даулы мҽселеге айналды дегенге келсек, осы кезде Алтын Орданың 

ыдырап, жаңа ҧлттар қалыптасу дҽуірі басталған еді, демек ҽр ҧлт ҿз еншісіне жер иеленіп қалуы керек. Ҽзірге 

қолда ҽскер барда, жерге иелікті бекіту қажет, ол ҥшін Жерге мінездеме керек. Ҧрпақтар ҿсіп-ҿнетін Жер, 

ҽншейін емес, жақсы Жер – ол  Жер –ұйық болуы керек. Осы идеяны ҧсынған Асан Қайғы аңызда желмаясына 

мініп, жер кезіп кетеді. Осы қарекет Асанды халық жадында Асан Қайғы деп сақтаған. 

Қазақ дҥниетанымында Жер деген айрықша ҧғым. Жер туралы Асан Қайғының тҥсінігі терең. Алып 

империя Алтын Орда кҥйреді. Іштен мҥмкін іріткі, мҥмкін бҧрынғы қыпшақ, оғыз тайпаларының этникалық 

санасы оянып, ҿздерінше ел болу талпынысы, ҽйтеуір тарих сахнасына Қазақ хандығы деп аталатын мемлекет  

енді. Бҧл жаңалықтың басы, сонымен бірге кезінде ҿше бастаған тҥркі жҧртының елдігінің ренессанстық 

кӛрінісі болатын. Халықтың жадында тҥркілік сана  қайтадан оянды, Қазақ хандығының тілі қазақ тілі, яғни 

тҥркі тілі болды. Осы тҧстағы ең кҿрнекті мемлекет қайраткері ҽрі ойшыл, хакім Асан Қайғы болатын. 
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Асан Қайғы тек ақын, жырау емес, ол би, ол Қазақ мемлекетінің негізін салған саяси қайраткер. 

Мемлекеттің негізі Жер болса, бҧл мҽселені Асаннан асып айтқан ешкім жоқ. Ол жер туралы  айтып қана 

қоймай, жаңа ҧғым қалыптастырған, ол Жер –ұйық ҧғымы. Бҧл ғажап идея. Бҧл Асан Қайғының тарихи ерлігі. 

Қазақ тарихында бҧл мҽселеге Асанға тең келетін адам болмаған.  Халыққа ортақ идея ҧсыну, оларды бірлікке, 

туыстыққа шақырып,  ҿзі осы идеяның насихатшысы болып, ғҧмырын соған арнаған. Ол ҧю дегенді, бҥгінгі 

лексикаға салсақ, мемлекет болу деп тусіну керек. Сонда Жер-Ұйық  дегеніміз қазақ мемлекетінің жетекші-

идеясы. Бҥгін ҧлттық идея деп  кҿп айтып жҥрміз, ол Жер –ұйық дегеніміз, осы ұлттық идеяның тарихи 

алғашқы формасы. Ҧю ҥшін Келісім, Бітім, Татулық керек, себебі қазақ хандығына енген ру , тайпалардың 

ҿздеріне тҽн тарихи-мҽдени менталиттері бар. Ол тайпалардың қайсы бірі кезінде жеке – жеке хандық қҧрған. 

Сондықтан олардың жаңа мемлекеттің азаматтары, яғни қазақтар атанып кетуі қиындау мҽселе. Осыған орай 

Асан Қайғы былай деген: «Қарындасты жамандап, туысты қайдан табасың». Асан  «қарындас» деп бір ел 

боп туысқан жҧрттың азаматтарын айтып отыр. Діні бір, тілі бір, тарихы бір ру, тайпалар бір жерге ҧйып жаңа 

ҧлт болды, оның аты қазақ этносы. Енді осы ҧлттық сананы Асан «қарындас» , яғни туыс деген ҧғыммен 

бейнелеп отыр. Туысыңды жамандасаң жауға жем боласың, елдігіңнен айырыласың, -дейді Асан Қайғы. Бҧл 

ҧлттық идеяның жанды жері. Осылай деп «қарындастарына» жақсы жер  Жер-ұйықты іздеп кетеді Асан 

Қайғы. Ел жадында Асан айтты деген сҿз бар. Ол ҽр жерге, аймаққа мінездеме берген. Мысалы, Қаратаудан 

ҿткенде айтқан екен: 

Қаратау еншінің алған қосың кҿкек 

Бауырың қара от, ойпаң, шҿбі кҿбек, 

Бір тҥйеге болмаса, тҿрт тҥлік мал, 

Қыстауға тар, жазғы шҿлде не кҥнелтпек. 

Аты ерте қартаяр жер азғыны, 

Адам ерте қартаяр ел азғыны, 

Бетеге, кҿлі шағын, жусаны жоқ, 

Ебелек, кҿктеп, қаңбақ шҿп азғына, 

Жайласа Қаратауды бір-екі ай, 

Отырса Сыр бойында ала-қыстай, 

Сонда ғана болар еді малға жайлы, 

Деді де жҥре берді кҥн тҧрыспай. 

Жер тану деген жерді мҽтін ретінде оқу. Асан қайғы жерді мҽтін етіп «оқып» отырған. Жердің бетіндегі 

нҽрселерді айтып, ары қарай кете берген. Шымкенттен Сайрамға келген кезде былай депті:    

Ел айтпас жақын болса базарлы жер, 

Кҿбейтпес ел есімін мазарлы жер. 

Хан мен халық арасындағы қайшылықты сезінген Асан қайғы, осы қайшылықтың болмауын қарастырып, 

екі жақты бітістіру, ымыраластыру қамын ойлады. Асанның осылайша жер-жерді аралап, оларға мінездеме 

беруіңдегі  мақсаты не дегенге келсек, бҧл сауалға жауапты ҿз сҿзінен табамыз, ол сҿзін хан Жҽнібекке арнап 

былай дейді: Ҿзің Жҽнібек, Елден асқан батырсың! 

Тіл алсақ іздеп қоныс кҿр. 

Жел мая мініп, жер шалсам, 

Тапқан жерге ел кҿшір [2, 105 б.] 

Ел Асан қайғы тапқан Жер-ҧйыққа кҿшті, сол жерде мемлекет қҧрылды, халық ҿсіп-ҿңді, осы аймақтағы 

тҥркі тайпалары қазақ елін қалыптастырды.  Асан қайғы утопист емес, жоғарыда айтқандай, ол қазақ 

хандығын қҧрушы қоғамдық қайраткер ҽрі хҽкім. Жер-ҧйық деген утопистік идея емес, ол жаңа мемлекетті 

топтастырудағы жетекші тҽсіл. Ол тҥркі тілдес ру, тайпаларды қазақтандырудағы – ҧлттық идея. Ол кезде қазақ 

болу деген Қазақ хандығының азаматы болу деген тҥсінік болатын. Қазақ -  азаматтық туыстықтың атауы. 

Асанның «қарындас» деп отырғаны осы азамат деген ҧғым. Биік азаматтық сана нҽтижесінде барып қазақ деген 

этнос, халық, ҧлт қалыптасты. Осы істің негізгі ҧйымдастырушысы – Асан Қайғы, оның Жер-ҧйық идеясы. Біз 

Жер –ҧйық Асан Қайғының ілімі дегенімізбен, оның ҿскен рухани ортасын, оның ҽсерін айтпай кетуге 

болмайды. XV ғасырда  Сҥйінішҧлы, Қазтуған, Сҧрғалтайҧлы Сыпыра, Доспамбет жыраулар болған. Бҧлар 

ноғайлы мен қазақтардың рухани бірлігін баянды етіп, қазақ ҧлтының рухани ҽлемін, кеңеткен ойшылдар. 

Асан, Қазтуған, Сыпыра, Доспамбеттер қазақтың теңдесі жоқ жыраулары. Баяндаманы Асан қайғының мына 

нақыл сҿздерімен аяқтағанды жҿн кҿріп отырмын: Ҽділдіктің белгісі, 

Біле тҧрып бҧрмаса. 

Ақылдының белгісі, 

Ҿткен істі қумаса. 

Жамандардың белгісі, 

Жауға қарсы тҧрмаса. 

Залымдардың белгісі, 

Бейбіттің малын ҧрласа. 

Надандардың белгісі, 

Білгеннің тілін алмаса. 

Шамаңша шалқып кҿре біл, 

Қабірге қалар атақ жоқ, 
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Тіріден даңқын болмаса       [3, 185 б.] 
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Аңдатпа. Бҧл мақалада тҥркі жҽне қазақ халқының ҽлемдік тілдік тҧлғасында «бҽйтерек» концептісінің маңызы  

туралы зерттеу жҥргізіледі. 

Тірек  сӛздері: концепт, ҽлемнің тілдік тҧлғасы, ассоциативтік  эксперимент. 

Аннотация. В данной статье предпринимается попытка исследования концепта «байтерек», который является одним 

из базовых значении в тюркской и казахской языковой картине мира. 

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, ассоциативный эксперимент. 

Annotation. The article attempts to research the concept of «Baiterek»which is on of the basic importance in Turkic and 

Kazakh linguistic world image.  

Key words: concept, linguistic world – image, free association experiment. 

 

Тҥркі ҽлемі – адамзат ҿркениетінің алтын бесігі. Еуразия қҧрлығын ен жайлаған тҥркі ҽлемі ҿзінің бай 

мҽдениетімен, терең тарихымен мақтана алады. Тҥбі бір тҥркі халықтарын этногенез, тіл, тарих, ҽдебиет, 

рухани жҽне материалдық мҽдениет, ҽдет-ғҧрыптар, салт-сана ортақтығы біріктіреді. Бір қуанарлығы ҧлы 

даладағы материалдық, мҽдени-рухани, антропологиялық сабақтастық ҿз жалғасын тауып келеді. Белгілі ғалым 

Ҽ.Т.Қайдардың: «Тҥркітану – жержҥзілік ғылым. Ол бҧдан ҥш ғасырдай бҧрын дҥниеге келіп, шығыстанудың 

бір тармағы ретінде дамып, бҥгінде жер жҥзіндегі ірі мемлекеттердің баршасында қалыптасқан инсандық 

(гуманитарлық) ғылым саласының біріне жатады: Бҧл ғылым ҽлемдегі 150 миллионнан астам ҥлкенді-кішілі 30-

ға жуық тҥркі халықтарының тілін, ауыз ҽдебиетін, этнографиясы мен этнологиясын кең шеңберде зерттеп-

зерделеу мақсатында дҥниеге келген, сол халықтарды жан-жақты танып-білу арқылы адамзат руханиятына зор 

ҥлес қосып келе жатқан ҽрі кҿне, ҽрі ҿсімтал, ҿміршең ғылымдардың ҥлкен саласы» – деп бекер айтпаса керек 

[1,3].Осыған байланысты дҥниежҥзіне таралған тҥркі халықтарының  ортақ рухани ҽрі мҽдени қҧндылықтарын 

жан-жақты зерттеу, мҽн-мағынасын ашу, танып-білу тҥркітану ғылымының ҿзектілігін танытады.  

Ҽр халықтың, ҧлттың білімі мен танымының бірлігі - концепт, ҧғымдық жҥйенің негізгі бірлігі, ол 

этномҽдени ерекшеліктерді бірден таныта алатын тілдік бірлік. Концепт сҿздің, сҿз тіркесінің, тҧрақты 

орамдардың мазмҧндық формасы арқылы ҿзекті болады. [2,53]. 

Ежелгі тҥркі халықтарында ҽлемнің символдық бейнесінің негізі  – Ғалам ағашы (Мировое дерево). Кҿне 

тҥркілердің тасқа қашалып жазылған ескерткіштерінде «тҿбеде кҿк аспан, тҿменде қоңыр жер жаралғанда, екі 

ортасында адам ҧлы жаратылған» деген анықтама бар. Осы мифологиялық танымдарға сҽйкес кҿк аспанды 

тіреп, жерге тҥсірмей тҧратын мықты тіреулер болады, олар бірде – биік жартастар, тау шыңдары (Хантҽңірі),  

енді бірде – Ғалам ағашы болған. Осындай Ғалам ағашының рҿлін ҧйғырларда тәңірі терек (кҿкті тіреп 

тҧратын ағаш), якуттарда бӛлек ӛскен қайың ағашы, славяндарда емен, енді бір елдерде сейва ағашы атқарса, 

қазақ халқында  бәйтерек ағашы осындай рҿлге ие болғандығын қазақ халқының мифтік аңыздарынан, қиял – 

ғажайып ертегілерінен  байқауға болады. [3, 88].  

Ежелгі тҥркі халықтарының мифологиясында Ғалам ағашын ҥш қабаттан тҧратын  зҽулім ағаш ретінде 

суреттеу кең орын алған. Ол ҥш қабатты: аспан, жер, жер астын жалғастырып тҧрады, яғни бҥкіл ғаламның 

тағдыры осы ағашпен тікелей байланыстырылады. Зҽулім ағаштың  тҿменгі қабатында ҥлкен жылан жатса, 

ҧшар басында қҧс патшасы қыран тҧрады делінеді. Бҧл аңыз  қазақы мифологияда кездеседі. Бҽйтерек (нақты 

тҥпкі терек, Ана-терек) ҽлемдік ағаш ретінде барлық ҥш деңгейін – аспанның тоғыз немесе жеті қабаты болып 

есептелетін жоғарғыны, ортаны, ҽлемнің тоғыз немесе жеті қабаты болып есептелетін тҿменді 

байланыстырады. Оның жекелеген бҿліктері ҿзімен дербес ҽлемдердің бҿліктерін танытады: тамыры – жерасты 

ҽлемі, ҧшар басы – орталық ҽлем, бҧтақтары мен жапырақтары – жоғарғы ҽлем. Казақ ауыз ҽдебиетінің 

нҧсқаларында кейіпкер жерасты ҽлеміне тап болады жҽне ҧзақ сапар шеккеннен кейін жыланды немесе 

ҥшбасты айдаһарды ҿлтіріп, Алып Қарақҧс (Самҧрық) деп аталатын алып қҧстың балапандарына кҿмектесетін 

жерде ҥлкен ағашқа кездеседі. Осы қҧс ризашылығы ретінде кейіпкерді жер бетіне шығарады. Яғни, бҽйтерек - 

ежелгі танымға сҽйкес тылсым қасиетке ие алып ағаш. 
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Бәйтерек  сҿзі қазақтардың ру-тайпалық таңбалық жҥйесінде қолданылады. Мҽселен, рулық ҧран мен 

қаңлы тайпасының мифтік ата-бабаларының бірі – Бҽйтерек. Тҥркілік мифтік-дҽстҥрлердің ҽлемдік ағашы сақ-

якуттарда анағҧрлым жақсы сақталған. Ол ал-лук-мас немесе пай-кайын (Қайың - қатын) деп аталады.» [4]. 

Бҽйтерек - ежелгі тҥркі сҿзі, «бҽй» - ҥлкен, алғашқы деген ҧғымдарды, ал терек (нҧсқалары: дарақ, дарау, 

дара, тарақ) «ағаш» деген ҧғымды білдіреді. Қарашай – балқар, қҧмық тілдерінде «терек», қырым татарларында 

«терек/дерек», ноғайда «терек», ҧйғырда «дҽрҽх», ҿзбек тілінде «дарахт», кейде «дарақ» деп те қолданылады. 

Демек, «Бҽйтерек» екі сҿздің бірігуінен жасалып, «зҽулім ағаш» дегенді танытады. «Терек» атауының тҥпкі 

мағынасы «тірек», тҥркі тілдерін зерттеген К.М.Мусаев: «терек» сҿзі ҽуелі тҥркі халықтары мекен еткен 

жерлерде кҿп кездесетін «терек» ағашын бейнелеп, кейін жалпы ҿсіп тҧрған ағаштарды атау ҥшін қолданылған 

жҽне фин-угор, тунгус - маньчжур, грузин тілдерінде баған, тірек мағынасына ауысқан» - дейді. Ҽрине, егер 

аталған пікір дҽлелденсе, тҥркілік «тіреу», «тірек» сҿзінен орыс тіліндегі «дерево» (тіреу –древ-древо-дерево) 

атауы да туындауы ҽбден мҥмкін. 

Қазақ тілінде «бҽйтерек», «терек» атауы халық поэзиясының шығармаларында «ағаш» сҿзінің толық 

синонимі ретінде қолданылады. Қазақтың «Қобыланды» эпосы мен Қашағанның «Адай тегі» дастанында 

ҽлемдік ағаш алтын жапырақты ағаш ретінде (алтай эпосында – алтын жҽне кҥміс жапырақты), Қашаған 

дастанында тағы тҥрлі жемісті ағаш ретінде танылады. Ақтамберді жырау:  

                                 Жапанға біткен терекпін, 

        Еңсемнен жел соқса да теңселмен – 

                                 десе, Аралбай жырау:  

                                 Мен – жапанда қалған бҽйтерек, 

                                 Жағдайсыз кҥні жел соғып 

                                 Жапырағы жерге тҿгілген... 

Келтірілген екі мысалда да авторлар жансыз, тілсіз деп қабылданатын ағаш арқылы ҿздерінің ішкі 

тебіреністерін білдірген.  

Сонымен қатар, қазақ тілінде «Ата - бҽйтерек, бала-жапырақ», «Мҽуелі бҽйтерек»,  «Жҥз жасаған 

бҽйтерек», «Ҥш бҽйтерек» секілді мҽтелдер мен сҿз тіркестері  қолданылады. Алғашқы қолданыстарда бҽйтерек 

сҿзі қорғаныш, пана, мықтылықты, ҥлкендікті білдірсе, келесі қолданыстарда даралықты, бірегейлікті 

кҿрсетеді. 

Бҽйтерек сҿзінің символдық бейнесі қазіргі кезде ҧлттық-ҽлеуметтік-мҽдени ортада тҥрлі реңкте 

қолданыста. Оны анықтау ҥшін барынша тиімді  тҽжірибелік ҽдіс ассоциативті тҽжірибе жҥргізіледі, яғни  

респондентке  стимул сҿз беріліп, оның сол ҧғымға берген пікірі негізінде ассоциативтік ҿрісті жинақтау. [5, 

206]. «Ассоциативті тҽжірибеден субъектінің нҽр алған мҽдениеті мен ҿмірлік тҽжірибесі байқалады. Осы 

эксперимент нҽтижесінде алынған сҿздер тобы ассоциативтік ҿріс деп аталады. Кез келген лексикалық бірліктің 

ассоциативтік ҿрісі ҽлемнің тілдік бейнесімен байланысты. Сол себепті ассоциативтік ҿріс қҧрамын талдау 

ҧлттардың дҥниетанымын, психологиясын, тҧрмыс тіршілігінен, салт – дҽстҥрінен мол ақпарат алуға жол 

ашады» [6, 49]. 

Ғалым Г.Гиздатовтың ойынша, концептіні толық тҥрде ассоциативтік ҿріс арқылы шығару мҥмкін деп 

есептейді. Сҿздің біршама толық мағынасы сол тілді тҧтынушы халықтың тілдік санасында болады. Тілдік  

сана – тіл арқылы кҿрінетін ҧлттық сананың бір бҿлшегі, мҽдениеттің ерекшелігі жайлы тҥсініктердің мазмҧны, 

қандай да бір ҧлттың психологиялық қоймасы. 

Ассоциативтік тҽжірибе барысында 345 респондент (мектептің 5-11 класс оқушылары, колледждің 1,2 – 

курс студенттері) таңдап алынды. Респонденттердің  басым кҿпшілігі - 95% «Бҽйтерек» стимул сҿзін  

Астананың символы «Бҽйтерек» сҽулет қҧрылысымен (монумент) байланыстырады. Бҽйтерек – ҿмір ағашы, 

Бҽйтерек – ҥлкен, алып ағаш;  Бҽйтерек – егемендіктің белгісі; Бҽйтерек – Қазақстанның символы; Бҽйтерек – 

қасиетті, киелі ағаш; Бҽйтерек – бейбітшілік символы; Бҽйтерек – ата –ана деген жауаптар берілген.  

Жҥргізілген тҽжірибе негізінде «бҽйтерек» сҿзінің номинативті ҿрісінде кҿрініс берген ассоциаттарды 

(алынған жауаптар) оның мағынасына қиыстырсақ, онда былайша кҿрініс береді: бҽйтерек – Астана қаласының, 

еліміздің, бейбітшіліктің символы, зҽулім, киелі ағаш, тірек, қорған.  

 Еркін ассоциативті тҽжірибені талдау барысында келесідей қорытындыға келдік:ассоциативтік ҿрістің 

ҿзегі ретінде доминанттар Астана, Қазақстан, ҿмір ағашы, алып ағаш, монумент деген сҿздер енсе, ал ҿзектің 

айналасында Елбасы, символ, аңыз, бейбітшілік сҿздері орналасса, жақын перифериялардың бірлігі ретінде 

тірек, аялы алақан, ҿмір сҿздерін алсақ, алыс периферияға  биік, Самҧрық,  биіктік сияқты семалар енеді. 

«Сема-(гректің белгі) мағынаның ең кіші бҿлшегі».  
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Аңдатпа. Бҧл мақалада М.Ҽуезовтің «Абай жолы» роман эпопеясындағы мақал-мҽтелдердің қолданылу 

ерекшеліктері туралы қарастырылады. Мақал-мҽтелдер мағыналарына қарай топтастырылады. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности использования народных пословец и поговорок в роман-

эпопеи «Путь Абая». 

Annotation. This article is devoted to the peculiarity of use the proverbs in the epic novel ―The Path of Abai‖. 

Тірек сӛздері. Мақал-мҽтелдер, кҿне жанр, салт-дҽстҥр, ҿнер. 

Ключевые слова. Пословицы и поговорки, жанр, традиции, искусство. 

Keywords.  Proverbs and sayings, ancient genre, tradition, art. 

 

Мҧхтар Ҽуезовтің «Абай жолы» роман эпопеясында қолданылып отырған  жанрлардың бірі –мақал-

мҽтелдер. Мақал-мҽтелдер дегеніміз кҿне жанр. Ол жазу-сызуымыз қалыптасқанға дейін тілімізде ауызша 

айтылып, ауызша сақталынып келсе, кейін жазу-сызу жолға қойылғаннан кейін ол біртіндеп ел аузынан 

жазылып алынып, қағаз бетіне тҥсті; баспасҿз арқылы жариялана бастады [1, 103].  

Мақал-мҽтелдерді кҿп зерттеген ақын ағамыз М.Ҽлімбаев: «Біздің мақал-мҽтелдеріміз –ҿткен заманның 

шежіресі, білім берер қайнар кҿзі; ақыл кеңесшіміз; жас буынның жақсы тҽрбиешісі; халқымыздың рухани биік 

бейнесі; сарқылмас, тозбас тіл қазынасы» [2, 38], -десе, ҽдебиетші ғалым Б.Адамбаев: «Мақал-мҽтелдер 

халықтың ҿзі қолдан жасап алған заңы, тҧрмыста кездесетін ҽртҥрлі жағдайларды тҥсіндіретін оқу қҧралы» -

деп сипаттапты [3, 12]. 

Қазақ мақал-мҽтелдерін алғаш рет толық тҥрде жинап бастырған адамдардың бірі –Ҿ.Тҧрманжанов: 

«Мақал-мҽтелдер ауыз ҽдебиетінің ең байырғы, ең кҿне тҥрі. Ол ғасырлар бойы халықтың ҧқыптап сақтап 

келген еңбек тҽжірибесінің жиыны, ой-пікірінің тҥйіні, ҿмір тіршілігінің айнасы, кҿнеден жаңаға, атадан балаға 

қалдырып келе жатқан, тозбайтын, тот баспайтын, ҿмірлік ҿшпес мҧрасы», -деп жазса [4, 3], халық ақыны 

М.Ҽлімбаев: «Халық мақал-мҽтелдерді саф алтындай асылдығы, мірдің оғындай ҿткірлігі, ықшамдығы, дау 

тудырмас даналығы, ҿнеге ҥйреткіштігі, қиып тҥсер қылыштай уыттылығы мен тапқырлығы ҥшін қадірлейді», -

деп жазыпты [2, 18]. Сонымен мақал-мҽтелдер дегеніміз ҽрбір халықтың кҿне де асыл қазынасы. Мақал-

мҽтелдер арқылы ҿзінің айтқысы келген кҥрделі ойын қысқа-нҧсқа жеткізуге болады. Мақал-мҽтелдер біздің 

тҧрмыс-тіршілігімізбен, тарихымызбен, мҽдениетімізбен, дҥниетанымымызбен тікелей байланысты. Біздің 

мақал-мҽтелдеріміз халқымыздың кҿп жылғы тҽжірибесінен сыр шертеді. Кҿп ойдың тҥйіндісі болатын асыл 

қазынамыздан ненің дҧрыс, ненің бҧрыс екенін біле аламыз.  Енді осы кҿне жанрымыздың шығармада қалай 

қолданылғандығына тоқталсақ. Шығармада мақал-мҽтелдер кҿптеп қолданылған. Бҧл жазушының тіл байлығы 

жҽне кейіпкерлерді сҿйлетудегі ерекшелігі. Шығармада адамгершілікке, мінез-қҧлық, туған жер, дінге, ҿлімге, 

ерлікке, салт-дҽстҥрге, ҿнер-білімге, сҿз ҿнерін бағалауға байланысты мақал-мҽтелдер қолданылады. 

Эпопеядағы жазушының тіл байлығы, сҿз қолдану шеберлігі, кейіпкерлердің сҿйлеу тілі тҥгел дерлік 

жазушының нағыз шеберлігін айғақтайды. Енді сҿз мҽйегі дегендей, шығармада қолданылған мақал-мҽтелдерге 

кҿшеміз. Шығармада адамгершілікке, мінез-қҧлық, туған жер, дінге, ҿлімге, ерлікке, салт-дҽстҥрге, ҿнер-

білімге, сҿз ҿнерін бағалауға байланысты мақал-мҽтелдер қолданылады. 

Ақыл-парасатқа байланысты мақал-мҽтелдерге талдау жасау тҿмендегідей тҧжырымдар жасауға 

жетелейді. Мысалы: ақыл – адам кӛрігі, ақылдың сабыр серігі; ақыл-малға бӛккен байда емес, азаппен сор 

кешкен жаралы, жарлы ойлыда десейші;жалғыз ақыл жақсы, бірақ екеу болса бекем болар; ашу-алды, ақыл-

соңы деген мақал – мҽтелдерді шығармада ҧшырастырамыз. Адам баласының ең басты қҧндылығы – ҿмір. Ал 

ҿмірдің мҽні ақылмен жасалған игі істермен бағаланады. Ақылды адам ҿмірде кҿп нҽрсеге қол жеткізеді. 

Ҿйткені оның бойында жігер, талап, қайрат, ҿнер жҽне болашаққа деген жарқын сенім мол болады.  Ақылды 

адамдар іздену, ойлану, кҿп оқу жҽне талмай еңбектену арқылы данышпандыққа, парасатқа жетеді. Ой-ҿрісі 

кең, білімдар адамның рухы биік, адамгершілігі жоғары болады. Енді адамгершілік, ар-ҧятқа кҿрінісін 

бейнелейтін мақалдарға келсек: мысалы, жалған намыс қуған қасиет емес, ар сақтаған қасиет; арсыз қолым 

істеді, арлы қолым ұялды; кедейлігіне қарама, кісілігіне қара; екі жарты бір бүтін болайық» кімге сенеміз? 

Иық сүйесіп күн кӛрейік!;  

Шығармада ҿнер, білімге байланысты мақал-мҽтелдер кең ҿріс алған. Мысалы,Абайдың ақылдылығына 

тҽнті болған Сҥйіндіктің мына сҿзінен кҿреміз: 

-Кӛп жасаған білмейді, кӛп тоқыған біледі. Осылайша ұққаның, тоқығаның жақсы, балам!; Бӛрінің 

артынан бӛлтірік ақылды болғандықтан ереді!; Ӛнерлі болсаң –ӛр бол; деген халық мақалы тілімізде жиі 

ҧшырасады. 

Қазақта топырақты ҿлімге байланысты бірнеше аталы сҿздер бар. Солардың бірнешеуі шығармада 

қолданылған. Мысалы: ӛлім бардың малын шашар, жоқтың артын ашар;ӛлімнен ұят күшті;ӛлгеннің 

артынан ӛлмек жоқ; тірі пенде тірлігін істейді;ӛлімді жерде молда семіреді, ӛлеңді жерде ӛгіз семіреді; 

дүмше молда дін бұзар; деген мақал – мҽтелдер  жазушы шеберлігімен қолданыс тапқан. 
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Эпопеяда кездесетін ынтымақ-бірлікке байланысты мақал-мҽтелдер де бар: жолдасын таппаған ер 

азады, басшысын таппаған ел азады; күйі бірдің –күні бір; сорлының сырын сор кешкен біледі!; бас жарылса 

бӛрік ішінде;бүлінген елден бүлдіргі алма;қарға –қарғаның кӛзін шұқымайды;  сынды мақалдар шығармада ел 

іргесін тату, ынтымақты сақтаудың орнына  жҽне ел тыныштығын бҧзған ел басшыларының алауыздығын 

суреттеуде қолданылған. Эпопеяда салт-дҽстҥрге байланысты қанатты сҿздермен қатар мақал-мҽтелдер 

кездеседі. Соның ішінде ҥйлену салтына байланысты мақал мҽтелдерді кҿптеп кездестіреміз. Мысалы, «Күйеу 

атымен күл тасы», «Ӛлі-тірісін берген соң, ӛлі күйеу жатады ма?» -деген мақал-мҽтелдерді Абайға Ділдҽні 

айттырып қойғаннан кейін, жас Абайды Майбасардың келеке етіп сҿйлеуін алуға болады. Енді туыс-туған, 

достыққа байланысты мақал-мҽтелдерге кҿшейік. «Жаман дос кӛлеңке, күн ашықта қашып құтыла алмайсың, 

күн бұзылса іздеп таба алмайсың», «Айрылар дос ердің артқы қасын сұрайды», «Ашу ағадан, айып ініден», 

«Жақсыны араз, татуды жат қылатын ӛсек-аяң, сыбыр-сыпсың», «Екі тумақ жоқ болса да, екі ӛлмек те 

жоқ», «Жауға жалынба, досқа тарылма!» -деген мақал-мҽтелдерден кҿп нҽрсені аңғаруға болады. Бҧл мақал-

мҽтелдердің барлығында да ел ішіндегі тартыс, байлыққа, мансапқа таласу, қазадан кейін тума-туыстардың 

арасындағы марқҧмның байлығын бҿліске салу, сонымен қатар тобықты ағайындарының арасындағы ҥлкен 

жік, ҧрыс-керіске себеп болғанын кҿре аламыз. 

 «Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды» деген мҽтел тағы бар. Осы мҽтел эпопеяда былай берілген: 

-Абай білгіш болса, біздің Мҽніке келін одан да озған. «Бір қазанға екі дойыр қошқардың басы симай» 

жатқаны сол емес пе? деген. Мҧндағы дойыр деген сҿз кеселді, ҥлкен, кесек, озбыр мінезді адам мағынасында 

қолданылып тҧр. 

Шығармада мінез-қҧлыққа байланысты мақалдар да кездеседі. Адамның жат қылықтарын, бҧзыққҧмар, 

қызу қанды қасиеттерін кҿрсетуде «Мың асқанға, бір тосқан», «Ит ашуын тырнадан алады» деген мақалдар 

айтылады. «Ит ашуын тырнадан алады» деген мақал ауыз ҽдебитінде «таз ашуын тырнадан алады» тҥрінде 

қолданылады. «Жақсының жаттығы жоқ», «Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді» деген мақалдар да 

бар.  

 «Қыл ӛтпестей тәттілікті бір ашуға сатпайық» кеше осы ҧрпақ қамын ойлап, ҥнемі достық, 

татулықты бізге мҧра қылып кеткен Бҿжей, Сҥйіндік, Байдалыны ойлайық. «Аш иттің артын сұқ ит 

жалайды» деп менің қан кешіп, жын қҧсып жҥріп тапқан жаман-жҽутік тиыныма да сҧқтарыңды қадайсың. 

«Алтын кӛрсе, періште жолдан таяды». «Қу бастан қуырдақтық ет алады» дейтін қамсҥйек Ҽбділда 

болатын. «Сұлу тоқал байына ыстық». Бел қылғаны сонысы. Бҧл Айғыздың Ҧлжанмен ҧрысу сҿзінен 

келтірілген мысал. «Күндестің күйі күндес» дегенді сен білмей-ақ қой. Бҧл шешесінің Абайға айтқан ақылы. 

Эпопеяда туған жер, еңбекке байланысты «Ел іші алтын бесік»,  «Бәлен жерде алтын бар, барсаң бақыр 

да жоқ» «берекені кӛктен тілеме, еткен еңбектен тіле» деген мақал-мҽтелдер кездеседі. Бҧл мақалдар туған 

жерден жыраққа кеткен Оралбай, Базаралы сияқты арыстардың тағдыр талқысынан соққы кҿрген ҿмірін 

суреттеуде, қарапайым халықты еңбек етуге шақыруда қолданылады.    

Қазақ халқы сҿз ҿнерін ерекше бағалаған. Ата-бабаларымыз қисынсыз жерден сҿз тауып, ердің қҧнын бір 

ауыз сҿзбен шешкен. Қызыл тілдің қҧдіреттілігі мен жақсылардың алдында жақсы сҿз айтылатындығына 

эпопеяда кҿз жеткізуге болады. Ендеше тілге байланысты мақал-мҽтелдерді сҿз етейік. 

 «Тура сӛзде айып жоқ». Шыныңызды айтыңыз. Бірақ «түгел сӛздің түбі бір, түп атасы Майқы би» 

депті ғой баяғыда. «Қол-шорқақ, тіл-мақау» дейтін «Жақсы лепес, жарым ырыс» деген мақал-мҽтелдер 

сҿзімізге дҽлел бола алады. 

Эпопеяда кездесетін ерлік туралы мақал-мҽтелдер: «Қҧнанбаймен іс біткен, істен басқа айла жоқ». «Ер 

болсаң іске шыда». 

-Бҿжей сҿзден шоши ма? Болмаса «Сақтықта қорлық жоқ» дей ме? 

-Бҧл іс, «Еруліге-қарулы» деген мҽтелдер тілімізде жиі ҧшырасады. «Құрсаулы жаудан қорықпаған 

жүрегім қайынға барғанда жеңгелерден қорықты». Бҧл Абай алғаш Ділдҽ ауылына ҧрын барғанда айтқан 

Жҧмабайдың ҽзілі. Қ.Халидтің «Тауарих Хамса» шығармасынан алынған. 

-«Кҿпшілік сорлы ғой. Санда да, санатта жоқ. Егесте сойыл соғар, еседе қҧм қабар». 

«Ҽйтеуір кҥші бардың, кҥйі бар болады. Бардың барлығы қарайласпай отыр ма? Бірақ қашанғы жетпек. 

«Ер азығы –қанағат». 

-Ал бҿріктінің намысы бар, мен ҥшін ҿзіңіз бір сҿз айтпадыңыз ба, сондай –дейді. 

-Ер егесте нар кешуде. 

-«Шешінген судан тайынбас» дейтін, жалаңаш батырың осылар болмаса, жатақтың мҥлде сорлағаны 

ғой. 

Эпопеяда Оралбай мен Керімбала арасындығы махаббат суреттелетін оқиғалар бар. Жастардың 

арасындағы сҥйіспеншіліктің соңы сҽтсіз аяқталып, Оралбайдың ел іргесінен қуылғаны туралы романда 

барынша баяндалған. Сондағы Абайдың ер қайғысын қайғырудағы мына ойы ерлік тақырыбына тамаша мысал 

бола алады. 

«Арыстан айға шауып мерт болғанымен, артынан жортқан баласы арыстандық етпей қоймас!» деген 

мҽтел уақытында орындалмаған іске, тағы басқа жағдайларға байланысты айтылады. 

Мысалы: «Игіліктің ерте кеші жоқ» деуге болар еді. «Соқыр кӛргенінен жазбас», «Кӛз таразы кӛңіл 

қазы» сияқты мҽтелдер кездеседі. «Отқа салып ерітсең де, алтын сірҽ жез болмас, аяққы салып ерітсең де, жібек 

шіркін боз болмас». Біз Абайдың қасиетін қорек етер жайымыз жоқ! деп бір тоқтай қалды. 
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«Аңдысқан ауыл болмас, есептескен ел болмас», «Таудағы түлкіні, табандағы тазы алады», «Бағы жоқ 

басқа жаудыраған кӛз бітеді, дуасы жоқ ауызға саудыраған сӛз бітеді» деген мақал-мҽтелдерді Мағаш пен 

Қалидың сҿз қығыстыруларынан кездестіре аламыз. 

Сонымен қатар шағармада «Атан алты асаса тояды», «Жұт жеті ағайынды» деген мақалдар тағы бар. 

Міне, мақал-мҽтелге де тоқталып, эпопеяда жҥздеген мақал-мҽтел бар екеніне кҿз жеткіздік. Оларды 

автор шығарма кейіпкерлерінің терең ой даналығын кҿрсетуде шебер пайдаланған.  
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Мақал-мҽтелдер кез келген ҧлттың, халықтың шежіресі, тарихы болып табылады. Мақал-мҽтелдер – 

халықтың сан ғасырлық кҿрген-білгенін, бастан кешкен оқиғаларынан қорытқан ақыл-ойының жиынтығы, 

анықтамасы, табиғатта, ҿмірде ҥнемі қайталанып тҧратын оқиғалармен, қҧбылыстармен байланысты туған 

сҿздің тобықтай тҥйіні. Сонымен бірге оның мазмҧнында халықтың ҽлеуметтік тіршілігі, ҽдет-ғҧрпы, даналығы 

кҿрініс табады. 

Қазақ тіліндегі астарлы мағыналы мақал-мҽтелдердің молдығы сол тілде сҿйлеуші ҧлттың танымдық 

деңгейінің тереңдігін кҿрсетеді. Яғни, мақал-мҽтелдер халық танымындағы ҧғымдармен тікелей байланысты 

болып, ҧлттың менталитетті танытатын тілдік кҿрсеткіші болып табылады [1, 25 б.]. 

Тілдік ҧжым мҥшелерінің дҥниетанымы адамзат пен мҽдениеттің даму кезеңдерінің сатысынан ӛткен 

сайын ақиқат дҥниені тек логикалық-позитивтік қана емес, этикалық-моральдық, ментальдық тҧрғыдан да 

таныта алады. Осыған сай, тілде қалыптасқан тҧрақты тіркестерді – мақал-мҽтелдер мен фразеологизмдерді 

антрпоцентристік аспектіде қарастырған еңбектер соңғы уақыттарда жедел қолға алына бастады. 

Қоғамның дамуы мен заманның талабына байланысты пайда болған кӛзқарастар тілге де ҿз ҽсерін тигізе 

бастады. Тілді қҧрылымдық тҧрғыдан зерттеумен бірге оны антропоцентристік парадигмада қарастыратын 

кешенді жҧмыстар жҥргізіле бастады. Бҧл дҽстҥрлі тіл біліміндегі жҥргізілген зерттеу жҧмыстарынан кейін, 

тілді жаңаша бір қырынан қарастыруды ҿз алдына міндет етіп қойды. 

Тҥрлі деңгейдегі когнитивтік зерттеулер дҽлелдегендей, олардың барлығына ортақ мҽселе тілдік 

антропоцентризм, дҽлірек айтқанда, тілде тілді тҧтынушының танымдық тҽжірибесі, мҽдени білімі 

концептуальды тҥрде ғаламның тілдік бейнесі ретінде кҿрініс табуы екендігі анықталады [2]. 

Бай мҧрамыздан орын алатын мақал-мҽтелдер кез келген ҧлттың, халықтың шежіресі, тарихы болып 

табылады. Мақал-мҽтелдер – халықтың сан ғасырлық кҿрген-білгенін, бастан кешкен оқиғаларынан қорытқан 

ақыл-ойының жиынтығы, анықтамасы, табиғатта, ҿмірде ҥнемі қайталанып тҧратын оқиғалармен, 

қҧбылыстармен байланысты туған сҿздің тобықтай тҥйіні. Сонымен бірге оның мазмҧнында халықтың 

ҽлеуметтік тіршілігі, ҽдет-ғҧрпы, ақыл-ойы, даналығы кӛрініс табады. Мақал-мҽтелдер ой дҽлдігімен, 

тереңдігімен, ықшамдылығымен ерекшеленеді[2, 9]. 

Прецедентті мҽтіндер тҧлға ҥшін танымдық жҽне эмоционалдық жағынан маңызды болады. Ол кҿбіне 

ықшамдалған тҥрде қолданылып, прагматикалық бағытта тілдік тҧлғаның мақсаттарымен, себептерімен 

байланысты ерекшеліктерін айқындайды. Ҿз шығармаларында прецедентті мҽтіндерді қолдану жеке адамды 

тілдік тҧлға ретінде сипаттайтын кҿрсеткіш болып табылады.  

«Прецедентті мҽтін» терминін алғаш ғылыми айналымға Ю. Караулов енгізген. Ғалым прецедентті 

мҽтінді былайша сипаттайды: 1) белгілі бір тҧлға ҥшін танымдық жҽне эмоционалдық қатынаста маңызды; 2) 

тым жекелік сипаттағы, яғни осы тҧлғаның айналасындағылар ҥшін, оның алдындағылар мен замандастары 

ҥшін де етене таныс; 3) осы тілдік тҧлға дискурсында бірнеше рет қайталанатын жҽне оларға тҧлға қайта-қайта 

оралып отыратын мҽтіндер [3, с. 216]. Яғни прецедентті мҽтін дегеніміз – белгілі бір ҧлттық-мҽдени қауымдас 

ҿкіліне жақсы таныс, сҿзжҧмсамда жиі қолданылатын, ҽртҥрлі дҽйексҿздер мен жалқы есімдер, шығармалар 
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атаулары нҧсқасында қайталанып отыратын, білдіретін мҽні оны қҧрайтын жекелеген сҿздер тіл ҧстанушыға 

контекстен тыс алынғанда да тҥсінікті болатын мҽтіндер. Яғни ол – тілді тҧтынушыларға таныс, қоғам 

мҽдениетін бейнелейтін, кең таралған, жиі қайталанатын мҽтіндер. Прецедентті мҽтін адамның белгілі бір 

кезеңге, ҧлтқа тҽн екенін білдіреді. Ол қоғам мҥшелерінің мҽдени деңгейін, тҧлғаның дҥниетанымын бейнелеп, 

оның белгілі бір ҧлтқа жататындығын, нақты жеке адамның айқын сипаттамасын білдіреді. Тҧлға қолданатын 

прецедентті мҽтіндерді саралау оның тілдік формада бейнеленген дҥниетанушылық кҿзқарастары жҥйесін 

кҿруге мҥмкіндік береді [4, б.67].  

М.Ҽуезов пьесаларында қолданылған прецедентті мҽтінді қарастырмас бҧрын прецедент терминіне 

берілген анықтамаға назар аударайық: «Прецедент (латын тіліндегі praecedens сҿзі ілік септікте praecedentis – 

алдыңғы, бұдан бұрынғы, осыдан ілгері, ӛткен деген мағыналарда қолданылады) бҧрын болған жҽне оған ҧқсас 

болатын келесі жағдаяттар ҥшін ҥлгі немесе анықтайтын дҽлел қызметін атқаратын жағдаят» [5]. 

Соңғы кездері тіл біліміндегі зерттеулерде тілдің прагматикалық жағына назар аударылып, тілдің 

абстрактілік модельдерін емес, керісінше, олардың ерекшеліктерін нақты тілді тҧтынушының тілі арқылы 

қарастыру тенденциясы белең алуда. Бҧл айтушының немесе жазушының адресатқа, коммуникация актісінде 

қолданылатын сҿзге қарым-қатынасының вербалдануын, сонымен қатар сол сҿзбен байланысты мағыналық 

ассоцациялардың тілдік бейнеленуінбілдіреді. Бҧл ерекшеліктердің жиынтығы тілді тҧтынушылардың 

санасында бекіп қалған сҿздерді, тҧжырымдарды қамтиды. Мҧндай тҧжырымдардың қатарына паремиялар мен 

афоризмдер жатады. Паремиялар – тҧрақтылығымен, сҿзде жиі қолданушылығымен сипатталатын кіші 

формадағы халықтық сҿз жанры. Паремияларға мақал-мҽтелдер жатады. «Мҽтел – ҿмірдегі қандай да бір 

қҧбылысты дҽл анықтайтын бейнелік айтылым, сҿз орамы. Мҽтел мақалға қарағанда, жалпылық ҿнегелік 

мағынасы аз, тура тҧспалды білдіретін, грамматикалық жағынан аяқталған сҿйлем болып табылады» [6]. 

М.Ҽуезовтің пьесаларындағы прецедентті мҽтіндер қатарына ең алдымен мақал-мәтелдер 

кіреді.Мысалы, «Ақан – Зайра» пьесасындағы «Ер қайрағы егес», «Еп болмаса, кӛп болмас», «Кӛрер кӛзге де 

кӛр ақтарған мақтан емес», «Надандар тура сӛзден баһра алмайды», «Шала молда дін бұзады», «Шариғат 

шарты ӛлшеу біліп, мӛлшер тануда», «Шектен асқанның бәрі – ысырап», «Жерге түскен – жетімдікі», 

«Иттің иесі болса, бӛрінің тәңірісі бар», «Ұзын арқау, кең тұсау», «Ойында ӛрелік жоқ» т.б. Мақал-мҽтелдер 

микромҽтін ретінде прагматикалық сипатқа ие. Дҽстҥрлі танымдағы мақал-мҽтелдерді ҿзіндік бағалағыштық, 

қҧндылық кҿзқарастарын бейнелеу ҥшін контекске сай қолдану драматург тҧлғасының даралық қырын ашады. 

Жазушы халыққа белгілі мақал-мҽтелдерді ҿз дҥниетанымын жҽне ҿз идеяларын жеткізу қҧралына 

айналдырады. Мақалдағы ойды тура сол қалпында дҽл сол сҽттегі хал-ахуалды бейнелеу ҥшін қолданған, 

жалғау-жҧрнағы ҿзгертілмей қолданылған мақал-мҽтелдер: «Кімнің жерін жерлесең, соның суын сулайсың», 

«Ерден кетсе де, елден кетпесін», «Жердің үстімен кеп, астымен қайту», «Бір тойда екі жар ма?» т.б.[7] 

Нақтылау формасында қолданылған дҽстҥрлі мақал-мҽтелдер, яғни сол цитатадағы ойды контексте одан 

ҽрі қарай тереңдетіп, мағынасын кеңейтіп қолданған: «Құлақпен естігенді кӛз кӛреді деген рас», «Мыналар 

ақындыққа таласпай, аударыса-аударыса ӛртең шығып кетіппіз деген сияқты жарысамыз деп молданың 

бақшасына тҥсіп кетті ме, немене?», «Шамаңды білген де даналық деген, мен тоқтадым», «Қойшы әрі, құдыққа 

құлан жығылса, құлағында құрбақа ойнайды деп түге... шын бір кісінің ҿзіме осылай дегенін мен неге 

естімеймін осы?». Мҧндай қолданыстар адресатына бағыт, жҿн сілтеп, нақты жағдайды бейнелеу арқылы 

мақалдағы ойды актуалдандыра тҥседі. Бҧл турасында зерттеуші Ш.Қарсыбекова: «Мақал-мҽтелдер – қазақ 

этносына тҽн дҥниетаным мен сананың айқын айғағы, халық даналығы мен философиялық толғанысының, 

эстетикалық танымы мен тағлым-тҽлімінің, ҿркениеті мен мҽдениетінің – барша болмысының айғағы», – дейді 

[8]. Мҧндай орнымен ҥйлесімді қолданылған мақал-мҽтелдер кҿріктеуіш қҧрал ретінде драмалық дискурсты 

жандандыра тҥсіп, белгілі бір қҧбылыстың негізін дҽл бейнелейді. Мысалы, «Бҽйбіше – тоқал» драмасында: 

«ішің күйсе, тұз жала», «құрғақ қасық ауыз жыртады», «үй ішінен үй тігу», «жуас түйе жүндеуге жақсы», 

«сүтке тиген күшіктей», «ақ дегені, алғыс, қара дегені, қарғыс», «ортақ ӛгізден оңаша бұзау артық», 

«қарғайын десем, жалғызым, қарғамайын десем, жалмауызым», «ит ұяласынан қорықпайды», «қол болмай, 

жол болмайды», «балта сабынан озбайды», «Еңлік – Кебекте»: «қоянның бойын кӛріп, қалжасынан түңіл», 

«батыр болсаң, бопсаға шыда», «ерден кетсе де, елден кетірер мен бе едім?», «иттің иесі болса, бӛрінің 

тәңірісі бар» т.б. Бҧл мақал-мҽтелдер суреткер арқылы айтылар ойды нақты жеткізуді мақсат еткен.  

Сонымен, М.Ҽуезов дискурсындағы мақал-мҽтелдердің прагматикалық қызметін былайша жіктеуге 

болады: 

- жазушы мақал-мҽтелдерді ойды нақтылау ҥшін қолданады: «Ерлікті таңдап алу да, ездікті таңбалап 

беру де қиын», «кек кетпек емес», «Адам кӛркі – ақыл»; 

- болып жатқан іске, қҧбылысқа баға беру ҥшін қолданады: «Ерлік бірден туып, кӛпке жетеді, бұйрық 

кӛпке арналып, бірге жетеді», «Ӛнерпаз болсаң, ӛр бол»; 

- мақал-мҽтелдерді тҽрбие қҧралы ретінде қолданады: «Ой да кӛп, уайым да кӛп – ойлай берсең, ой да 

жоқ, уайым да жоқ – ойнай берсең»; «Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме»; 

- ойды қорытындылау ҥшін қолданады: «жорық жолсыз, қан рәсуа»; «құн тӛлемей құнсыз қылу», «жау 

желкесін кеспес болар»; 

- мақал-мҽтел ҧлттың таным деңгейінің кҿрсеткіші болғандықтан, тілдік тҧлғаның оны терең сезініп, 

жан-жақты меңгеруі – заңды қҧбылыс [7, p. 97]. Сондықтан мақал-мҽтелдердің тілдік тҧлға дискурсындағы рҿлі 

айрықша. 
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АЛТЫН ҚЫЗ ЖӘНЕ СЕЙДАЛЫ АҚЫН ЖАЙЫНДА 

(Қ.Жҧмажанов зерттеулері негізінде) 
 

Қанаатова Г.О. 

филология манистрі, аға оқытушы 

Әжінияз атындағы Нҥкіс мемлекеттік педагогикалық институты жанындағы 

Халыққа білім беру қызметкерлерін қайта дайындау және 

олардың біліктілігін арттыру ӛңірлік орталығы 

Нҥкіс қ., Қарақалпақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада қарақалпақ қызы Алтын мен қазақ жігіті Сейдалының ҿміріне қатысты кейбір деректер 

талданған. Автор қолда бар материалдарды салыстыру негізінде Сейдалының анық туған уақтын анықтуға ҽрекет етеді жҽне 

ақынның дҥниеге келген жері – Аралбойы екендігі жайлы тоқтамға келеді. Сондай-ақ, Сейдалымен айтысқа тҥскен ақын 

қыз Алтынның туған жылы, шыққан тегі бойынша да ҿз пікірлерін ортаға салады. Мақала авторы бҧл фактілерді анықтауда 

халық аузындағы деректермен қоса, фольклортанушы ғалым Қ.Жҧмажановтың зерттеу еңбектерін де негізгі тірек орнында 

пайдаланған. Жалпы алғанда, автор осынау екі ақынның ҿмірі мен шығармашылғы жайлы жаңа мағлҧматтар ҧсынған. 

Аннотация. В данной статье анализируются некоторые источники, связанные с жизнью каракалпакской девушки 

Алтын кыз и казахского парня Сейдалы акына. Опираясь на имеющиеся материалы автор конкретно определяет время и 

место рождения Сейдалы и приходит к выводу, что он родился в Приаралье. Вместе с тем автор приводит конкретные 

сведения о родословной девушки Алтын и времени ее рождения. В статье, наряду с источниками народного фольклора 

использованы и сведения, приведенные в научных исследованиях К.Жумажанова. 

Annotation. This article analyses some sources connected with the life of Karakalpak girl Altyn kyz and Kazakh guy 

Seydaly. According to available data the avtor exactly defines the time and Seydaly‘s lace of birth and discovers that he was born 

near the Aral Sea. Together with that the author submits exact data about genealogic and the time of her birth the article together with 

the sources of folklore the data are used from scientific researches of K.Zhumazhanov. 

Тірек сӛздер: Аралбойы, Ақтҿбе регионы, қазақ, қарақалпақ, айтыс, халық ақындары. 

Ключевое слово: Приаралье, Актюбинский регион, казах, каракалпак, состязание, народные поэты. 

Key wors: Near the Aralsea, Aktobe region, Kazakh, karakalpak, sontest, folk poets. 

 

Сҿз ҿнері – халықтың асыл қазынасы. Халықтың осындай рухани қҧндылықтары ішінде айтыс жанры 

ерекше орын иелейді. Ертеде сҿз шеберлерінің кҿпшілігінің даңқы айтыс ҿнері арқылы танылған. Ал айтысты 

таратушылар кҿбінесе қисса-дастандарды жатқа айтушы, оны оқып насихаттаушы оқымысты жандар болған. 

Мҧны қисса айту ҿнері ҿте ҿрістеген Сырбойы мен Бҧқара қарақалпақтары арасында «қиссашылар» 

(«қыссашылар») десе, Аралбойы қарақалпақтары ортасында «қиссахандар» («қыссаханлар») деп атаған. 

Кҿрнекті қарақалпақ фольклоршысы Қаллы Айымбетов: «Ауыз әдебиетінің айтыс жанрының ең кӛлемді 

тҥрі – ақындар айтысы болады. Ақындар айтысы қыссахандардың ең бірінші репертуары болып 

саналып келген. Қыссахандар қисса оқып болғаннан кейін ақындардың айтыстарынан оқып береді. Бҧл 

айтысқа тамашаға келген жҧрт ӛте қызығушылық танытқан», - деп жазады [1: 52]. Сонымен бірге ғаылм, 

«ХIХ ғасырдағы қарақалпақ ақындарының ҽдебиеттің айтыс жанрында жазбағаны жоқ десек те болады» деп 

қорытынды шығарады [1, 52-53]. 

Қарақалпақ жҽне қазақ ҽдебиеті тарихында ҿз айтыстары арқылы есімдері танымал болған айтулы сҿз 

шеберлері қатарында Алтын қыз бен Сейдалының орны ҿз алдына. Халық дҽстҥрі бойынша айтысқа тҥсіп, ҿзін 

таныта алған сҿз иелері ғана «ақын» атағын ийеленген. Алтын да, Сейдалы да осындай тҧлғалар болғандығы 

айтылады. Ҿкінішке орай, бҧл екі ақын жайлы да зерттеулер ҿте аз, деректер тым тапшы. 11965-жылы 

Алматыда басылып шыққан «Айтыс» атты жинақтың екінщі кітабында «Алтын – қарақалпақ елінің атақты 

ақын қызы. Алтынның ақындық ӛнері бҥкіл қарақалпақ еліне және оның маңындағы қазақ еліне, 

Жайық, Сыр бойына жайылған. Алтынның туған жылы әзірге белгісіз» деп кҿрсетілсе, ал келесі айтыскер 

ақын жайында «Сейдҽлі – Ақтҿбе облысының Табын ауданында туған, руы Табын, туған, ҿлген жылы жайлы 

ҽзірше дерек жоқ» деген мҽлімет берілген [2: 636].  

Қарақалпақ ҽдебиетінде айтыс жанрының даму жолдарын зерттеген ғалым К.Алламбергенов қазақ-

қарақалпақ ақындарының байланыстарына да тоқтайды жҽне бірнеше белгілі айтыстар қатарында Сейдалы мен 

http://www.km/
http://ru.wikipedia.org/
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Алтынның айьысын да келтіреді. Сонымен қатар, айтыстың болып ҿткен уақытын 1869-1970 жылдар шамасы 

екендігін белгілейді [3, 92-99]. Зерттеуші бҧл ақындардың ҿмірбаянына байланысты деректерді анықтауда 

белгілі фольклортанушы ғалым Қ.Жҧмажановтың материалдарына сҥйенеді. 

Қ.Жҧмажанов «Дослықтың терең тамырлары» атты ғылыми мақаласында ҿзі тарапынан жиналған 

деректер негізінде осы зерттеуге тҧғыр болған сҿз шеберлерінің екеуінің де туған жылдарын, айтысқа тҥскен 

уақытын анықтауға ҽрекет еткен еді. Ҽсіресе, Сейдалы жайында біршама мағлҧматтар тапқан болатын [4, 282-

284]. Қ.Жҧмажанов ҿзінің тынымсыз ізденушілігі нҽтижесінде бҧдан кейін де бҧл мҽселені тереңдей зерттеп, 

бірнеше мақалалар жариялады жҽне «Қарақалпақстан» баспасынан «Сейдҽлі ақын» (2000) атты монографиясын 

шығарды. Ал бҧдан кейінгі «Қарақалпақ аймағындағы қазақ ҽдебиеті» (2006) деген іргелі зерттеуінде болса, бҧл 

тақырыпты кеңінен қамтып жазды жҽне толыққанды ғылыми қорытындылар жасады [5, 70-91]. Осы жерде 

ескеріп ҿтерлік бір жҽйт, «Қарақалпақ фольклоры» кҿптомдығының 12-томында Алтын қыз бен Сейдалының 

айтысы берілген болса да, олардың туған жҽне дҥниеден ҿткен уақты бойынша деректердің берілмегендігі 

ескертілген еді [6: 240]. Шынтуайтында, кҿптомдықта жарияланған материалдар «Айтыс» атты жинақтағы 

мағлҧматтарды қайталайды [2: 636]. 

Біз бҧл мақалада негізінен Қ.Жҧмажановтың ғылыми болжамдары мен қорытындыларына сҥйене 

отырып, кейбір анықталуы тиіс болған деректерді толықтыруға ҽрекет еттік. Себебі, бҧл жҽйттер – ҽдебиет 

тарихымыздағы орны аңтаңдақ болып тҧрған мҽселелердің бірі екендігі анық. Сонымен қатар, аталмыш 

мҽселенің тағы бір қыры, қазақ-қарақалпақ ҽдеби-мҽдени байланыстарының тың беттерін ашуда жаңа 

ізденістерді жҥзеге шығаратындығы да табиғи. 

Қ.Жҧмажанов Сейдалы ақынның ҿмірбаяны жҿніңде деректер жинау барысында Алтын қыз бойынша да 

мағлҧматтарға ие болған. Осы орында мына бір жҽйтке де назар аудармақпыз. Қ.Жҧмажанов, қазақ тіліңің 

дыбыс ҥндестігіңе сай «Сейдҽлі», кейде «Сейдҽли», «Сейдҽлий» деп жазған ақынның атын біз жергілікті 

халықтың лексиконында айтылуы бойынша «Сейдалы» тҥрінде қолданып отырмыз. Мҧның басты себебі, 

Қ.Жҧмажановтың анықтағанындай, біріңшіден, Сейдалының қарақалпақ халқы ортасында дҥниеге келуі болса, 

екіншіден, болашақ сҿз ҧстасы есімінің қарақалпақтың атақты адамдарының бірі Ешім ақҧн (Ешмҧхаммед 

Ҽжібайҧлы) тарапынан қойылуымен де байланысты. Ҿйткені, Сейдалы – Ешім ақҧнның Кҥнсҧлу деген 

қарындасынан туылған туған жиені болған. Қарақалпақ халқының дҽстҥрінде дҥниеге жаңа келген нҽрестеге ат 

қою мҽселесі, алдымен оның нағашы жҧртынан сҧралады. Сондай-ақ, зиялы топ ҿкілдеріне – негізінен, 

ҧламаларға (жоғары діни білімді кісілерге) ат қойдырту да кҿп ғасырлардан бері келе жатырған бҧлжымас 

ғҧрыптардың бірі. Осынау халықтық салттан ешкім де аттап кете алмаған. Ҽсіресе, ҽйгілі Ешім ақҧн тҧрғанда 

ҿзгеге жол жоқ еді. 

Сондықтан да жалпыхалықтық дҽстҥрлі жол – Ешім ақҧнның міндетіне тиесілі болды. Сейдалы ақын 

Қырда, ҿз тумалары ортасында туғанда, оның есімі де соған сай (бәлкім, Сейітқали) болуы да мҥмкін еді. 

Қ.Жҧмажановтың дҽлелдеп кҿрсеткеніндей, ол Арал жағалауында, Ақдария ҿзенінің сағасына жақын ауылда 

дҥниеге келген [5: 71]. Тіпті, Ешім ақҧн жиенін ҿзі оқытып тҽрбиелеген жҽне шынайы ҧстаздық еткен. Бҧл 

жҿнінде ғалым: «Сейдҽлінің нағашысы Ешім ақҧн тҽрбиесі жҧғымды кісі болған. Ол туған жиеніне дҥнияуи 

жҽне ақыреттік ғылымдарды ҥйретіп, ой дҥниесінің кеңеюіне ҥлкен ықпал жасаған. Оған ҿлең тармаған  

шығарып, жалғасын Сейдҽліден ҧластыруын талап та еткен. Ақындық ҿнерге кемелдену, ақындық ҿнерінен 

сабақ алу, ҿнер мҧратының биіктігін тҥсінуіне жол салды», - деп жазады [5: 74]. Біз бҧдан, Сейдалының Арал 

бойында дҥниеге келгендігімен бірге, осы ортадағы ҧламалардың, яғни діни сауатты жандардың тҽрбиесін 

кҿргендігі жайлы мағлҧматқа да ие боламыз. Қ.Жҧмажанов жариялаған деректер халық аузындағы тарихи 

ҽңгімелермен де сҽйкес келеді. 

Ешім ақҧн – ескіше терең білімді жан болуымен бірге, ҿте қайырымды кісі болған. Ақҧн кҿп адамдарды 

бауырына тартқан. Кҿптеген адамдарға кҿмегі тиген. Ешім ақҧнның кереметі мен адамгершілік істерін кҿрген 

адамдар ҿмірбойы ол кісіні силап ҿткен жҽне осы дҽстҥрді ҧрпақтан-ҧрпаққа насихаттап кеткен. Сол себептен 

де Қырдан кҿшіп келіп, ақҧнды паналаған жандар оның маңайына топталған. Тілге шешен, дінге бекем, 

достыққа берік болған Ешім ақҧнды халық та, хан да қҧрмет еткен. Ешім ақҧнның шешендік дарыны 

жиендеріне де ҿткен екен [Ақпаратшы: Құдайберген Әбдіраманов, заңгер. Қарақалпақстан Республикасы, 

Қаңлыкӛл ауданы тұрғыны. Тӛлес би ұрпағы].  Ешім ақҧнның осындай зейінді ізбасарларының бірі – Сейдалы 

болған. Ақҧнның ҿзінің де осы жиеніне аңсары ауып, оған шын ықыласын берген кҿрінеді. 

Сейдалы ҿмірінің «Бозатау оқиғасы» аталған ҧлы трагедиямен байланысты жақтарын баяндаған 

Қ.Жҧмажанов: «Ханнан тиым кҿрмеген жасақтар (түрікмен жендеттері – Г.Қ.) қалаған орында жҥгенсіздік 

кҿрсетеді. Қаладан шығып, қала сыртында отырған дихан-шаруалардың қолындағы барын тартып ала бастайды, 

ҽйел-қыздарының намысын тҿгеді. Ҧнағандарын ҽйелдікке алып кете бастайды. Мҧндай аласатты кезеңде 

Сейдҽлі  нағашысы Ешімнен мҽңгі кҿз жазып қалады», - дейді [5: 74]. 

Аралбойы халықтары ҿміріндегі осы бір қайғылы оқиға ХIX ғасырдың 50-жылдарының соңында жҥз 

берген болса, ал Сейдалы мен Алтын қыздың айтысқан уақыты мҧнан біраз кейінірек болған. Қ.Жҧмажанов 

айтыстың болған уақытын «1883-жыл» деп белгілейді. Ҿйткені, айтыс Сейдалының тҧңғыш ҧлы Сейдемет 

дҥниеге келмесінен ҥш жыл бҧрын болған екен. Сейдемет Сейдалыҧлы 1886-жылы туып, 1974-жылы 88 

жасында қайтыс болған [5: 88]. Ал зерттеушіге (марқҧм Қ.Жҧмажановқа) осы мағлҧматтарды жеткізуші 

Сейдалының кенже баласы Iлиястың айтуынша, ол ҽкесі дҥниеден озғанда 30 жаста екен. Сейдалы 1928-жылы 

89 жасында бақилыққа аттанған. Осы деректерге қарағанда, Сейдалы Жҧмабекҧлы 1839-жылы туған [5: 71]. 
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Алтын Сейдалымен айтысқан уақытта екі мҥше (мҥшел) жастағы қыз екен. Сейдалы 44 жастағы жігіт 

ағасы болған. Осы мҽліметтерді салыстыра талдаған зерттеуші «… Алтынды екі мҥшел жаста деп қабылдасақ, 

ҽр мҥше жасты 12 жылдан есепке жҥгіндірсек – 24 жас, 2 мҥшені 25 жылға сайсақ – 25 жас болып шығады» деп 

ҿз тҧжырымын ҧсынады [5: 88]. Шындығында да екі мҥше – 25 жылға тура келеді екен. Халықтық есептеу 

бойынша ана қҧрсағындағы 9 ай да жасқа қосылып, 2 мҥше (мҥшел) – 1 шерекке (25 жылға) толтырылады.  

Солай екен, Алтын қыздың жасын анықтаудағы Қ.Жҧмажановтың болжамы шындыққа қайшы емес. Сонда 

Алтын қыз 1858-жылы дҥниеге келген болып шығады. 

Алтын қыздың шыққан тегі – қарақалпақтың қабырғалы тайпасы қоладулы-қоңыраттардан екендігі 

жайлы деректер айтылады. Қ.Жҧмажанов бҧл мҽселеге ғылыми анықтық кіргізіп, ақын қыздың Қаражар деген 

жердегі қолдаулылардан екенін дҽлелдеп береді. Айтыс болып ҿткеннен кейін бір жылдан соң Алтын қыз 

атастырып қойған адамы – Тасбай есімді ауқатты кісіге ҧзатылған. Ауызекі сҿйлеуде «Тҽкең» болуы тиіс бҧл 

кісінің, айтыстың қолжазбасында «Жҽкең» болып кеткендігі де зерттеушінің назарынан қағыс қалмаған. 

Алайда, ақын қыз ҿмірінің соңғы дҽуірлері бойынша мағлҧмат таба алмағандығын ескертеді [5: 88]. Ҽрине, сҿз 

болып отырған деректердің ҿзі де ҽдебиеттану ғылымы ҥшін елеулі материал болып, бҧл – кҿрнекті зерттеуші, 

жанкешті педагог Қ.Жҧмажановтың соңғы қорытындылары жҽне ақырғы аманаты еді. 

Сейдалы мен Алтынның айтысы зерттеушілер тарапынан оқтын-оқтын сҿз болып келмекте. Қазақ 

ҽдебиетшісі Т.Тебегенов олардың осы сҿз сайысын қыз бен жігіт айтысының дҽстҥрлі ҥлгісі ретіңде жоғары 

бағалаған [7: 282-284]. Бҧл айтыстың басқа да зерттеулерге тҧғыр болатыны сҿзсіз. Ендігі міндет, дҽстҥрлі 

айтыс ҿнерін дамытушылар сапынан орын алған осынау сҿз шеберлерінің ҿмірін мейлінше тереңдей зерттеу, 

ҽдеби орталығын анықтау, олардың шығармашылығы жайында ҽлі де деректер іздестіру қажет екендігіне кҿп 

болып жҧмыла кірісу болып табылады.  
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Аңдатпа. Мақалада ХIХ ғасырда жасап ҿткен қарақалпақ халқының ержҥрек перзенті Алушы батыр Қҧтлыбайҧлы 

жайлы баяндалады. Автор ел арасынан жиналған аңыздар мен баспасҿзде жарық кҿрген зерттеу жҧмыстарын жинақтай 

отырып, батырдың жасаған заманы, ҿскен орталығы жайында жаңаша пікірлер білдіреді. Мақалада Алушы батыр ҿмірінің 

жҧртшылыққа белгісіз болған басқа да қырлары ашылған.  

Аннотация. В статье описываются сведения, связанные с жизнью, жившего в ХIХ веке, каракалпакского полководца 

Алушы батыр Кутлыбай-улы. Автор обобщив сведения, взятые из народных сказаний и опубликованных в печати научно-

исследовательских работ, высказывает новые мнения о времени, в котором жил и рос богатырь и открывает доселе 

неизвестные страницы прошлого. 

Annotation. This article deseribes the data connected with the life of Karakakalpak heroy Alushy batyr Kutlubay-ulu who 

lived in ХIХ centrury. The autor summarized the data taken from folk sayings and published in scientific research worlds the hero 

lived and opens unknown pages of the past. 
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Ҽрбір халықтың мақтан тҧтып, бҥкіл жҧртшылық мойындаған дарабоз тҧлғалары болады. Қарақалпақ 

халқының да осындай ерен ерлерінің бірі Алушы батыр екені еске алынады. Аты Орта Азия хандықтарының 

біразына ҽйгілі болған Алушы батыр жайлы аңыздар ел арасында ҽлі кҥнге дейін айтылып жҥр. Мҧның ҿзі де 

елі сҥйген ерлер есімінің ешқашан ескірмейтіндігінің айқын бір дҽлелі іспетті. Тарихи деректерге назар 

аударсақ, бҧл тҧлға жайлы алғашқы мҽліметтер Хиуа хандығының жазбагерлері жҽне орыс зерттеушілері 

тарапынан хатқа тҥсірілген екен. Хиуа хандығы мҧрағатында сақталған жазбаларда Алушы батыр есімінің 

«Алаучи би», «Алаучи юзбашы» тҥрінде жазылып қалғандығы сол деректер бойынша жарияланған іргелі 

зерттеулерден аян болып отыр [4, 266]. Зерттеушілер деректердегі «Алаучи би» есімді тҧлғаның қарақалпақ 

халқының белгілі алпауыттарының бірі, ел ағасы Алушы батыр екендігін алға тартады [11: 72]. Халық аузында 

«Майлының ұлы Алушы», «Айбалталы Алушы батыр», «Ақпышақлы Алушы», «Саятшы Алушы», «Алушы 
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жүзбасы», «Алты үйлі Алушы би», «Сұңқарлы Алушы би», «Қыпшақ Алушы инақ» тҽрізді басқа да атақтары 

жҽне лақаптарымен белгілі болған бҧл атышулы тҧлғаның о бастағы айтым айтып, азан шақырылып 

қойылғандағы есімі – Алламберген екен. Ел арасында айтылатын жҽне хатқа тҥскен аңыздарда болашақ 

батырдың не себепті «Алушы» атанғандығы жайлы тамаша аңыз бар: 

«...Бір жылдары хиуалықтар мен тҥрікмендер жауласып, арада жаугершілік басталады. Ол заманда Хиуа 

ханының тізімінде қҽрезімдік
5
 батырлар жҽне алты арыс қарақалпақтың ҽрбір тайпасынан шыққан батырлар 

есепте тҧратын кҿрінеді. Ҧрыс басталса, сол батырлар қол жиып, қан майданға шығатын болған. Соғыс 

басталмастан бҧрын «кҿп қан тҿгілмесін» деп батырлардың жеке-жеке кҥш сынасуын ҿткеретін дҽстҥр бар 

екен. Батырлар жекпе-жекке: саны, дҽрежесіне қарай шығатын болған сыңайлы. Егер, қайсы тараптың батыры 

ҿзара кҥш сынасуда жеңіліс тапса, солар жағы жеңуші тарапқа бас иіп, босқа қан тҿгілудің алдын алған. 

Тҥрікмен шонжарларымен болған соғыста да осы дҽстҥр қолданылып, тҥрікмендер жағынан «Ала атлы» 

(«Ала атты») лақапты батыр ортаға ортаға шығады. Ол ҽр иығына бір адам отырғандай тҧрпатты болып, 

мінген аты да ерекше таңданарлық кҿріністе екен. Осыған қарап оны «Ала атлы батыр» деп атаса керек-ті. 

Жҧрт оның ҿзінен де, мінген атынан да айбынатын кҿрінеді. (Ҽрине, олар осылай ҿздерінің айбынды тҥр-

тҧлғасын жҧрт алдында кҿрсетеді, содан кейін бесқаруды қолға алып, сайысуға ҿтеді –авт.). 

«Ала атлы» қол алдына шығып, кезек Хиуа ханының батырларына жеткенде, мҧнымен сайысуға 

қарақалпақтың қытай арысының бессары руынан шыққан Қҧлман батыр ортаға шақырылады. «Ала атлы» 

батыр «һҽ» деуге келтірмей-ақ, Қҧлманның басын қағып алады. Ендігі жекпе-жекке қыпшақ арысының 

жағалтай руынан Байман батыр шығады. Аса тісқақты болған «Ала атлы» кҿзді ашып-жҧмғанша, бҧл батырдың 

да жанын жаһаннамға жібереді. 

«Ер кезегі – ҥш» деген… Жҧрт соңғы жекпе-жекке «кім шығар екен?» десіп тҧрғанда, «Ала атлы» 

батырдың қимыл-қозғалысын байқап тҧрған сарбаздардың біразы тайсалақтай бастайды. Бҧл кҿрініске ызасы 

келіп, бҧдан ҽрі тҧруға шыдамы таусылған Алламберген деген жігіт ортаға суырылып шығып, қарттардан бата 

сҧрап, рҧқсат алып болып, атқосшысына «Дҿненді ерттеп кел!» деп бҧйырып тҧрғанында, Ережеп би (қыпшақ – 

авт.): «Ау інім, ҿліміңе асығып тҧрсың ба? Қара атты мінбей, дҿненді неге мінбекшісің?», - депті. Сол уақытта 

Қара оның атының сегізге шығып, кҥшіне толған шағы екен. 

Алламбергеннің дҿненді таңдағаны, ол нағашы жҧртына барғанда: бір арқандаулы кҿк биенің 

қҧлынының анасының ҥстінен ҽрмен бір, бермен бір асырылып тҥсіп, секіріп ҿтіп жҥргеніне кҿзі тҥседі. Сол 

сапары ол ҽлгі қҧлынды нағашыларынан «мініп» қайтқан екен. Міне, сол қҧлын қазір дҿнен болыпты. Осы 

дҿненге ықыласы ауған Алламберген жалау тҥсірілген уақытта қҧйғытып ортаға шығады.  «Ҽ» деп ат 

салысудан-ақ тҥрікменнің «Ала атлы» батырының жанына жетіп барған Алламберген кҿз ілеспес шалттықпен 

оны аттан аударып тҥседі [Шарт бойынша аттан аударылған адам жеңілген саналған]. 

Атына қайта ҧмтыла сала ҥстіне мініп ҥлгерген «Ала атлы» ҿзіне қарай тура шапқанда, Алламберген де 

қарсы шауып қарсылас батырдың басын қағып тҥсіреді. Қарап тҧрған жҧрт аң-таң…  

«Ала атлы» батырдың басын алып, атдорбаға салып, хан алдына барғанда атышулы Алатлының басын 

осы бір жігіттің аларын кҥтпеген жҧртшылық жапатармағай жабырласып, Алламбергенге ризашылық сезіммен 

қҧрмет кҿрсетіпті. Ал хан: «Қандай шарт қойсаңыз да орындаймын», - деп батырдың ерлігіне сҥйсініп, кҿзіне 

жас алыпты. Тҥрікмендер [осыдан кейін] «халық қанын босқа тҿкпейік», - деп Хиуа ханына ҧсыныс етіпті.  

Міне, осы соғыстағы кҿрсеткен дҽужҥрек ерлігіне орай, бозбала Алламберген «Алушы батыр» атаныпты. 

Билер тобы Алушыдан «О неге, Қара атты мінбедің?» деп сҧрау бергенінде, Алламберген «Қҧлман, Байманды 

алғанда абайлағаным, [Ала атлы] батырдың кҥші ҥш есеге басым екен. Аты да тегеурінді екен. Ал Қара ат 

қаншалықты жҥйрік болғанымен, ілезде пҽт алуы қиын. Сондықтан «қимылы тез, жҥрісі жылдам жҽне жеңіл» 

деп дҿненді таңдадым. Ойлағанымдай-ақ, тақымымды қысып тап бергенімде Ала атлыға дереу жетіп барып, 

найзаны тҥйредім», - депті [9: 3].  

Бҥкіл Тҧран ойпатында «Кімсің, Алушы батыр!» атанған жас Алламберген жеңіспен ауылына дін-аман 

оралған соң, ел-халқы қуанып той береді. Ақсақалдар жас батырдың алғашқы қадамына қҧтты болсын айтып, 

оң тілеу тілейді. Жҧртшылық енді батырдың ханмен сҿйлескенімен қызықсынып, «Хан Сізге не деді?», «Не 

силық берді?», «Нені уҽде етті?» деген сҧрауларды ізді-ізінен береді. Алушы: «Хан ием, не шартың болса да, 

сҿзсіз орындалады», - деп айтты. Біз де соған иланып қайттық, - дейді. Кҿпшіліктің осындай сҿздерінен кейін 

жас батыр ойланады. 

Батырдың осыдан кейінгі ҽрекеті де аңызда қызықты баяндалады: ... «Алушы» атағын алған Алламберген 

батыр еліне қайтып, дем алып, ханның берген уҽдесіне орай, Хиуаға қайта айналып келіпті. Хан алдында 

«Шартым сол, менің халқыма еркіндік, тҽуелсіздік бер!» дегенінде, хан: «Ол шартың орынсыз болады. 

[Сіздердің] Хиуа ханының, дін ошағының қоластында жасағаныңыз жҿн», - алдыңғы берген уҽдесінен таныпты. 

Ханнан тҧшымды жауап, тҿрелі пікір естімей ашуға булыққан Алушы сарай тҿңірегін тас-талқан етіп, ханға 

қыр кҿрсетеді, бҥлік салады. Осылайша «отызында орда бҧзған» батыр суыт еліне жетіп, жедел кҿшудің 

қамына кіріседі. Бҧл мезетте хан да Алушының ҽрекетін «Батырдың бір тентектігі екен-дҽ» деместен, ізіне адам 

салып, басына ақша тігеді. Мҧны білген Алушы алты ҥйлі жанды аяққа тҥрғызып, Бҧқарға қарай бет алады...» 

[11: 74]. Батырдың «Алты ҥйлі Алушы би» атанатыны осы кҿш себепті. 

                                                           
5
 Қәрезімдіктер – Хиуа хандығында тҧатын жергілікті ҧлт ҿкілдері. Сол ҿлкеде жасаушы халықтар 

тілінде олар: һаңқалылар, сартлар, қара сартлар, татлар, бәдіреклер жҽне т.б. да атаулармен аталады.   
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Асылы, аңыздың аты – аңыз. Шынтуайтында, бҧл кҿш ҥлкен тарихи оқиғамен байланысы бар миссия. 

Алушы батырдың атын шығарған жҽйт, негізі оның кҿзсіз ерліктері екендігі белгілі. Ҽсіресе, батырдың тарихта 

«Алма жеген алпыс би» деген атпен таңбаланып қалған Қаратау қҧрылтайын ҧйымдастырушы ел ағаларының 

кеңесінен кейін Ерназар батыр басшылығында Хиуа хандығына қарсы шығуы, хандық ҽскерінің райын 

қайтарып, сегіз ай бойы қарсыластарына алдырмай тҽуелсіз Қарақалпақ ордасының еркіндігін ҧстап тҧруы 

болды. Алайда, Хиуа тарапына ҿтіп кеткен діни қайраткерлер мен кейбір тиянақсыз билердің кесірінен 

Аралбойы ҿлкесінде бой кҿтерген Қарақалпақ хандығы кҿп ҧзамай жеңіліс табады. Осыдан кейін алты 

арыстың ақсақалы ҽрі оданбасысы
6
 Ережеп ағабидің мҽслихатымен басы – Алушы инақ

7
 жҽне бірнеше 

батырлар бірі Қырға, бірі Сырға, ал енді бірі Қара Бҧқарға кетіп баспаналанауға мҽжбҥр болады [10: 39-41; 5: 

6]. Академик С.Камалов сол оқиғадан соң бассауғалап кеткендерден: қарақалпақ тҿрелері Серғазы сҧлтан, 

Алланазар сҧлтан жҽне қыпшақ Алушы, Файзулла (Пайзан батыр) сынды ерлерді де атайды [7: 25]. Бҧлардан 

басқа Қарақалпақ хандығының диуанбегі (кеңсебасы) лауазымын иелеп тҧрған қоңырат Манатай батыр жҽне 

оның інілері мен балалары, сондай-ақ, қыпшақ Таймас батыр, Сайман батыр, Шопырық батыр т.б. да 

кҿтерілістің бел ортасында жҥрген ерлер сыртқа кетіп, із жасырған.  Ҿйткені, Хиуа ханы кҿтеріліс бастырылған 

соң ҿзіне қарсы шыққан барша ереуілшілерді аяусыз жазалайтын. Тіпті, олардың ҥрім-бҧтағын қалдырмай 

бықпырт ететін. Мҧны жергілікті халық тілінде «нықпырт» немесе «тҧқымқҧрт ету» деп атайды. 

 Хиуалықтар кҿтеріліс басшысы Ерназар батырды ту сыртынан атып, жазым еткеннен кейін оның 

басшылығында Тҥстік Аралбойы ҿңірінде уақытша орнаған «Қарақалпақ хандығы» жҽне оның ханы Зарлық 

тҿрені кҿпке кҥлкі етіп, ханның жҧрағаттарын тҥгел қырып жіберді. Белді-белді батырлардың да біразын 

ҿлтіртті. Ерназар батырдың ҽйелдерін басқа билерге некелеп берді. Олардан қалған ер бала болса, бҽрінің кҿзін 

қҧртуға бҧйрық берді. Ерназар батырдың тҧқымынан қыз киімін киініп, шҥленқазанның астына жасырылған бір 

баласы ғана аман қалады. Елді ҧзақ уақытқа дейін жазалаушы жасақтар кезіп, ҥйме-ҥй тіміскіленіп жҥріп, 

кҿтерілісшілерді тауып, оларды дер кезінде дарға асып отырды, біреулерін қҧлдыққа салды, айдауға жіберді. 

Осындай қауіп-қатердің алдын алған Ережеп ағаби ел қорғаны болған батырлардың бір тҥн ішінде кҿшіп 

кетуіне кеңес берген-тін. Алушы батырдың кҿші алдын Бҧқардың тҥстік жағындағы Қаракҿл маңына барып 

ірге тіксе, соңын ала Тауелібай ҿлкесіне қарай ойысады. Тауелібай – Ҽму мен Сыр аралығындағы кеңжазық жер 

болып, ол жерлерде де едҽуір қарақалпақтар жасайтын. Олардың да ҿз батырлары мен билері, ақындары мен 

жыраулары – кҿп ғасырлар бойы елдің атын шығарып, даңқын жайып келген [2: 4]. Алушы батыр 

Тауелібайдың Ақсуат деп аталған ҿңірінен қоныс алады. Ақсуат алқабында негізінен қарақалпақтың қытай-

қыпшақ елдері жасайтын. Алушының ізіне ерген бірнеше батырлар да сол араға келіп орналасады [14: 2-5]. 

Олардың жайласқан жері ертеде «Тоғанас жазығы» деп те аталған. Тоғанас – қарақалпақ батырларының бірінің 

аты. Ақсуат ҿңіріндегі «Тоғанастың қҧмы», «Тоғанастың қҧдығы», «Тоғанастың сайы», «Тоғанастың ойы» 

деген атаулар қатарына, кейін келген батырлардың атымен аталушы «Алушының ауылы», «Алушының қыры», 

«Алушы қҧдығы», «Бесбатыр», «Бҽймен» деген жаңа жер-су аттары пайда болады. 

Алушы батыр Ақсуатқа орналасқаннан кейін Тауелібай қарақалпақтарының белді ҽулеті Кҿккҿз би 

ҧрпақтарымен тығыз қарым-қатынас орнатады. Кезінде Хиуа хандарымен сиыспай Бҧқар жҧртындағы ескі 

қонысына оралған Кҿккҿз би, осында екі мың ҥйлі қарақалпақты орналастырған болатын [6: 74]. Жергілікті 

халық арасында Кҿккҿз би ҧрпақтары «тҿлеңгіттер» деген атпен танымал болып, олар Бҧқар ҽмірлігінің де 

мықты тірегі болған. Қазаяқлы Кҿккҿз би ҧрпақтарының «тҿлеңгіт» аталуы да, хан жасағы болуымен 

байланысты жҥзеге келгендігі айтылады [12: 177-178]. Кҿккҿз биден тараған Жҧмақай батыр, Тай батыр есімді 

ерлер Алушыға ерген батырлармен де тіл табысып, ел қорғаны болады. Жҧртшылық арасында бҧл жайында да 

тамаша аңыздар, тарихи хикаялар бар. Ҽрине, ол ҿз алдына ҽңгіме. 

Зерттеушілердің кҿрсетуінше, Алушы батыр Тауелібайды он жеті-он сегіз жылдай жайлайды. Тура он 

жеті жыл болғанында, Қарақалпақ ҿлкесінің солтҥстік-шығыс бҿлегі Ресей қҧрамына ҿтіп, оңтҥстік жағы Хиуа 

хандығы қарамағында қалады. Аймақта жаңа ҿкімет орнап, жҧрт арқасы кеңи бастаған соң Ережеп ағаби 

Алушыға хабар жіберіп, елге қайтуын сҧрайды. Кҿп ҧзамай Алушы бастаған кҿш Тауелібайдағы бірнеше 

қарақалпақ ауылдарын ізіне ерте, ежелгі Дҽуқара жеріне, Ақжағыс ҿңіріне келіп қҧлайды. Бҧл шамамен, 1874-

жылға сҽйкес келеді. Кҿш ҧланасыр тойдың ҥстінен шығады. Бҧл той – бҧрыннан-соңға қарақалпаққа дҽстҥр 

болған «кҿпіртой» екен. Орыс жҧртымен қарым-қатынас жақсарғаннан соң Ақжағыс ҿңірінің атақты жер 

иелерінің бірі бессары Қалымбет бай Ресей ормандарынан ағаш алдыртып, ағаштан ҥй тҧрғызумен бірге, 

Бозсай жылғасына тақтайдан кҿпір салдыруға кіріседі. Кҿпірді осы елге белгілі ҧста –  Айтым Майлы есімді 

ісмер бас болып, қолға алған екен жҽне жуықта ғана бітірген екен [3: 5]. Тойды атақты қарақалпақ ақыны 

Бердақ шайыр басқарып, кҿпір салынған жаңа қонысқа «Тақтакҿпір» деген атау беріп, бірнеше кҥн бойы ҿтіп 

жатқан бҧл даңғазалы жиын Алушы батыр бастаған кҿштің мҥшелерін де қҧтты қонақ ретінде қарсы алады. 

 Осынау жиында Алушы батыр Бердақ шайырдың ақындығына тҽнті болып, бір атты ер-тҧрманымен 

жҽне бір жасаулы тҥйені сиға тартады [11: 77]. Батырдың ерлігіне сырттай қанық Бердақ шайыр сол жердің 

ҿзінде Алушы биге он екі шумақтан тҧратын арнау ҿлең шығарып, ел ағасының батасын алады. Бірі – батыр, 

бірі – ақын болған бҧл тҧлғалар бірі-бірімен қатар болса да, Бердақ шайыр Алушы биге «ел ағасы», «аға», 

                                                           
6 оданбасы – отанбасы, жҧрт ағасы, бас ие. 
7 инақ / ынақ – сҧлтансҥйекті ҽулетке берілетін лауазым. Оның беделі қҧсбегі немесе бас уҽзірден кем болмаған. 

. 
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«биеке» деп ілтипат кҿрсетеді [9: 3; 13: 104]. Осылайша қос тҧлға осы жерде дидарласып, сыр шертіседі. Бҧл 

оқиғалар ел аузында ҽлі кҥнге дейін аңыз-ҽңгімелер тҥрінде айтылып келеді. 

Академик С.Камалов Ерназар алакҿз бастаған халық кҿтерілісі жҿнінде «Халқы ҥшін шейіт кеткен 

батырым» жҽне де басқа бірнеше еңбектер жазып, онда Алушы би туралы да ерекше атап ҿткен болса, 

Қарақалпақстан Жазушылар одағының тҿрағасы, белгілі қаламгер К.Кҽримов ҿзінің «Ағаби» атты романында 

батырдың кҿркем бейнесін жасады [6; 7; 8: 470-473]. Мҧндай игі бастамалар жҽне де сҽтті жалғасын табуда. 

Қолда бар деректерге қарағанда, Алушы батырдың алты ҽйелінен он тҿрт перзент туылған. Оның 

бірнешеуі Қырға кеткен болса, қалғандарының ҧрпақтары Аралбойы мен Арқа Бҧқар жҧртында: Зҽрепшан ҿңірі 

жҽне Тауелібай ҿлкесінде ҿмір сҥруде. Батырдың аманат қойылған жері – Ақҧн баба қорымы. Ҧрпақтарының 

айтуынша, батырдың асыл сҥйегі – ағаби Ережеп бабаның оң жағына қойылған. Қарақалпақтың ең соңғы бас 

биі – ағаби Ережеп баба кесенесінен сҽл тҿменіректе Хиуа ханы – Елтезер инақтың қабірі жатыр. Соғыс кезінде 

суға кеткен Елтезер инақтың мҥрдесін ағаби Ережеп бабаның ҿзі ҿзен жағасынан тауып, осында ҽкеліп 

жерлеген екен. Қабірі аяқасты болмауы ҥшін басына белгі де қойған. Ҽрине, бҧл тарихи қорымда Аралбойы 

ҿлкесінің, қарақалпақ халқының талай-талай ҽзіз перзенттері жҽне ел тҧтқасы болған бірнеше батырлары, 

билері мҽңгілік қоным тапқан [1: 5-7 ]. Олардың тарихын тереңдей зерттеу ісі, Алушы батыр жҽне оның 

жасаған заманына байланысты жаңа бҧлақтардың да кҿзін ашатыны кҥмҽнсіз. 
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Аңдатпа. Мақалада қазақ саяси мҽдениетінің даму шеңберіндегі кҥш кҿрсетпеу қҧндылығына ҽлеуметтік-

философиялық талдау жасалынады. Ҧлы Жібек жолының дҽуірі жҥріп тҧрған уақыттағы халықтардың бейбітшілікте ҿмір 

сҥруінің, сонымен бірге хан билігінің қол астынан шығып, рулардың ерікті тҥрде қоныс аударуының, Тҽуке ханның Жеті 

жарғы заңының ізгілендірілуінің, сонымен қоса халықтарды сталиндік жер аудару кезіндегі қазақтардың қонақжайлылық 

дҽстҥрінің мысалдары негізінде Қазақстандағы қоғамдық қарым-қатынастың кҥш кҿрсетпеу тҽжірибесінің позитивті рҿлі 

кҿрсетіледі. 

Кілт сӛздер: мҽдениет, диалог, дҽуір, қҧндылық. 

Annotation. In this article the socially-philosophical analysis of value of unviolence comes true within the framework of 

development of the Kazakh political culture. The positive role of non-violent practice of public relations is shown in Kazakhstan on 

the example of peaceful existence of people within the framework of functioning of Great Silk Way, voluntarily moving on of luing-

ins from under power of khans, humanizing of laws of Zheti-Zhargi of khan of Таykе, and also traditions of Kazakh hospitality in the 

period of Stalin migration of people. 

Key words: unviolence, culture, dialogue, period, value. 

 

Обзор мирового исторического процесса показывает, что традиции ненасилия явилась неотъемлемым 

элементом культуры того или иного народа. От ее своевременной реализации в прошлом зависел исход 

решения острейших социальных проблем. Не обошло стороной ее присутствие и в традиционной казахской 

культуре, позитивные последствия которой вызывают интерес у современных отечественных исследователей. 

Попытаемся выделить ключевые моменты, ставшие эталоном гуманизации общественных отношений 

казахского народа в прошлом.  

Говоря о тюркской эпохе, важно вспомнить, что мирное (ненасильственное) существование разных по 

экономическому, политическому и культурному уровню развития народов было характерной особенностью 

функционирования знаменитого Великого Шелкового пути. Столь уникальная модель межгруппового общения 
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была обусловлена вполне объективными обстоятельствами – тюркские каганы были заинтересованы в мирном 

функционировании торговли на подвластных им трассах Великого Шелкового пути, которая приносила их 

казне большие финансовые вливания в виде торговых пошлин. «Но было бы несправедливо сводить значение 

Великого Шелкового пути в истории мировой цивилизации исключительно к торговле шелком. Его роль была 

значительно шире и разнообразнее, ибо по нему проходили караваны не только с различными восточными и 

западными товарами, но проникали и духовные ценности, религиозные идеи» [1]. Поэтому столь благоприятная 

ситуация способствовала одновременной интенсификации торговых потоков и активизации культурного 

многообразия (в виде строительства буддийских храмов, христианских церквей, мусульманских мечетей, 

синагог, костел и т.д.). О мирной модели торговых и культурных взаимосвязей на казахстанских трассах 

Великого Шелкового пути знали и за пределами Дешт-и-кипчака, что было редкостью для той неспокойной 

эпохи. 

Параллельно в европейской культуре того времени феодалы всегда стремились насильственным путем 

подчинить вольные города как центры ремесла и торговли. Нередко в ходе такого подчинения, горожане, 

попавшие под власть феодала, были вынуждены согласиться с таким положением дел, поскольку обретение 

ими желанной свободы создавало бы угрозу нападения со стороны других более агрессивных феодалов.  

Однако было бы ошибочно ассоциировать трассы Великого Шелкового пути с некими райскими 

островками, поскольку здесь создавали лишь условия для ведения свободной торговли, которая была выгодна 

местным землевладельцам. Наряду с этим, эксплуатация местных общинников никуда не исчезла. Как и прежде 

сила оружия зачастую была методом властвования элиты над всеми. К сожалению, опустошительные походы 

Чингисхана и его потомков на долгие десятилетия прервут благоприятную международную торговлю на 

казахстанском и среднеазиатском отрезках данного пути. Более того, это обстоятельство подвигло европейские 

страны искать новые (уже морские) пути торговли с Востоком, что в дальнейшем откроет прогрессивный в 

технологическом плане период Великих географических открытий, и последующую за ней кровавую эпоху 

колониальных захватов. Поэтому торговля на отечественных путях Великого шелкового пути рождала не 

просто взаимовыгодную торговлю, но и гармоничную модель цивилизованной межплеменной коммуникации, 

основанной на ценностях взаимоуважения, партнерства, сотрудничества, а также религиозной терпимости. 

Спустя почти десять веков, данные факторы не потеряли своей актуальности и в наши дни, когда современный 

Казахстан налаживает торгово-экономическое партнерство со многими мировыми государствами. 

Следующим немаловажным элементом ненасильственной формы общественных отношений в 

традиционном казахском обществе явилась добровольная откочевка части родов из-под власти хана. Западные 

исследователи удивляются тому, что, казалось бы, в кочевом обществе, в социальной структуре которого 

господствует принцип власти, основанной на силе, находится место такому подлинно демократическому 

принципу межгрупповых отношений как массовая откочевка, облекшую форму политического протеста. Важно 

понимать, что «откочевка была весьма действенным способом давления на хана, поскольку убить его, особенно 

с пролитием крови, было оскорблением всему роду, практически религиозным преступлением. Сакральность 

правителя и прагматизм в виде страха перед местью со стороны представителей «золотого рода» приводил 

именно к этой форме протеста» [2, 85]. 

Ценностное содержание добровольного ухода состояло в том, что оно представляло собой форму 

несогласия больших групп подвластного населения с моделью властных отношений своего господина. 

Подобная форма протеста имела место именно в кочевом обществе, поскольку кочевники в отличие от 

земледельцев имели: 

–  во-первых, свободу передвижения в рамках определенного ареала;  

–  во-вторых, постоянные перекочевки снижали риск закрепощения родов, как со стороны соседей, так и 

со стороны собственных родоправителей;  

–  в-третьих, свобода передвижения открывала перед людьми возможность заселить новые земли (при 

одновременной опасности военного столкновения с соседями), а порой при наличии военно-технического 

превосходства и завоевать их. 

Таким образом, добровольный уход рождал ценности кочевой демократии, в которой, в отличие от ее 

классической древнегреческой формы, каждый общинник выступал в роли свободного субъекта общественных 

отношений. Даже рабы в кочевом обществе рассматривались в качестве члена общины, пользующихся 

общественными благами пусть и в ограниченной форме, но при наступлении внешней угрозы становились 

такими же воинами, как и все население. Поэтому феномен добровольной откочевки родов из-под власти хана, 

невзирая на его как положительное, так и отрицательное оценивание, явился важной гуманистической вехой в 

развитии ненасильственной модели общественных отношений традиционного казахского общества. 

Традиции ненасилия имели место также в нормах обычного права казахов. Особо ярко это можно 

проследить в знаменитом первом своде законов выдающегося хана Тауке. В первые во внутриполитической 

практике казахского ханства ХVII-ХVIII вв. был введен так называемый штраф кун, предусматривающий его 

выплату за совершение убийства. То есть,  «устанавливался откуп от наказаний – кун» [3]. 

Система уплаты куна запускала механизм, по средствам которого сила закона довлела над силой 

ответного насилия, при этом сила закона представлялась в качестве силы созидательной (т.е. заставления, 

одобренного большинством как простых общинников, так и феодалов), направленной на ограничение как 

массового, так и индивидуального насилия. Данное явление стало довольно таки прогрессивным новшеством в 

юридической практике тех времен, поскольку кун предполагал меру по предотвращению кровной мести, 
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грозившей в дальнейшем вылиться в крупномасштабный межродовой конфликт. Это было очень важно, 

поскольку урегулирование внутриродовых конфликтов было залогом стабильного внутриполитического 

развития ханства, что во многом способствовало консолидации казахского общества перед лицом 

нарождающейся джунгарской угрозы.  

Вместе с тем, не следует полагать, что с введением подобной меры жизнь личности становилась 

приоритетной, ведь кун лишь возмещал ущерб потерпевшей стороне в виде определенной уплаты (чаще всего в 

виде скота). Более того, за убийство знатного человека размер куна в разы превышал аналогичное же 

преступление в отношении простолюдина. Из чего можно сделать вполне логический вывод: данный свод 

законов, как и аналогичные законодательства тех времен европейских стран, в большей степени защищал права 

имущих слоев населения. Тем не менее, кун по своей сущности имел ценностное значение в рамках 

урегулирования межличностных и межгрупповых конфликтов. Именно кун заложил основы принципов 

гуманизации норм обычного права казахов. И если в аналогичный период в судопроизводстве Европы местные 

судьи были защитниками нарождающейся буржуазной системы, то в степи правосудие было уделом биев, 

избираемых народом и пользующихся всеобщим авторитетом. 

Четвертым важнейшим аспектом традиций ненасилия стали времена сталинизма, когда государственный 

диктат над всеми сферами жизни общества был воздвигнут в ранг должного. Эти условия породили знаменитые 

репрессии и депортации целых народов на территорию Казахстана. Но даже тогда не угасли ростки 

межнациональной дружбы. 

В тех суровых условиях внутригосударственные «проколы» и неудачи породили поиск так называемых 

«врагов народа». В рамках этого, сталинизм ввел политический оборот понятие «неблагонадежных народов». В 

связи с чем, в 30-е годы, а также в период окончания Великой Отечественной войны в Казахстан насильно 

переселяли ряд народов из других точек советской страны. Подобное переселение, как свидетельствуют в 

дальнейшем рассекреченные документы, осуществлялось антигуманным способом: людей, словно скот 

перевозили в грузовых вагонах, выгружали в степи и не заботились об организации соответствующих условий к 

проживанию. «Великая степь Центральной Азии превратилась для сотен тысяч людей в место их ссылки, 

заключения в концентрационные лагеря, где они, потерявшие Родину, свое человеческое имя, вместо которого 

приобретали «номера», становились «контингентом» [4]. К счастью, оказавшись в Казахстане, депортированное 

население не было лишено внимания и доброжелательности со стороны казахского народа, предоставившего 

помощь в питании, одежде и крове.  

Не секрет, что в первые месяцы депортации находилось место отдельным фактам межнациональных 

трений, что было обусловлено наличием соответствующего темперамента у представителей того или иного 

этноса. Однако данные явления, к счастью, не сумели трансформироваться в обширный межнациональный 

конфликт. Возможно, это связано было с жестким государственным диктатом по недопущению гражданских 

беспорядков. Но с большей вероятностью здесь можно будет сказать о толерантном отношении казахского 

населения к пришлым этносам. Но откуда вдруг взялась данная толерантность? - спросите вы. Дело в том, что 

кочевники, невзирая на присущую им в определенной мере агрессивность как средство противостояния как 

внутренним, так и внешним угрозам, одновременно сосредотачивали в духовном ядре своей культуры традиции 

взаимопомощи. Именно взаимопомощь позволяла одним членам общины, при наступлении трудных 

социально-экономических условий (падеж скота, потеря кормильца, природные катаклизмы), выжить, 

благодаря оказанию помощи со стороны других ее членов. По мере уменьшения количества войн и 

межродовых распрей феномен взаимопомощи плавно трансформировался в явление толерантности. 

Гостеприимство, религиозная и межнациональная терпимость, недопущение проявления агрессии, 

понимания бедственного положения депортированных народов вопреки их воле рождали дальнейшее развитие 

культуры толерантности. Данная практика в современную эпоху глобализации породила такое явление как 

мультикультурализм. Но это не тот мультикультурализм, который в наши дни мы наблюдаем в Европе 

(примеру, когда общины алжирских мигрантов во Франции живут обособленно, не воспринимая культурные 

ценности местных французов) или в Азии (когда уйгурская диаспора Китая на протяжении длительного 

времени оказывается объектом китайской культурно-этнической ассимиляции). 

Поэтому казахская толерантность дала толчки развитиию казахстанского мультикультурализма. Это 

выразилось в таких явлениях, как совместное празднование национальных казахских праздников всеми 

народами Казахстана, межнациональные браки, недопущение оказания привилегий какой-либо одной нации 

при занимании государственно-административных должностей, развитие национально-культурных центров в 

рамках функционирования Ассамблеи Народа Казахстана и т.д. Поэтому, в целом, невзирая на перегибы 

сталинской межнациональной политики, депортация народов в Казахстан в советский период оказала 

определенные позитивные сдвиги: дружба народов выдержала испытание временем, позитивная модель 

межнациональная общения позволила обогатить казахскую культуру новыми веяниями в политике и 

экономике. И наконец, нельзя не упомянуть важнейший факт того, что многие народы современного СНГ 

считают Казахстан своей второй Родиной. 

Таким образом, традиции ненасилия оказался гармонично вплетенным в ткань политической культуры 

казахского народа. Именно благодаря ему в условиях трудных периодов своей истории казахи и их предки 

имели возможность выстраивать взаимоотношения с иными этнополитическими социальными общностями на 

основе диалога и консенсуса. Однако не следует понимать, что ценность ненасилия не всегда нуждалась в своей 

реализации, поскольку отечественная история была полна многочисленными внешними угрозами, внутренними 
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междоусобицами, а также продолжительными периодами национально-освободительных движений. Тем не 

менее, рациональное зерно феномена ненасилия очевидно. Во многом благодаря ему современный Казахстан 

демонстрирует всему миру уникальную модель выстраивания цивилизованных межэтнических и 

поликонфессиональных отношений. Единство в многообразии позволяет нашей республике иметь 

международное признание и возможность налаживания цивилизованных контактов со всем миром. 
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Аңдатпа. Мақалада Бҿгенбай батырдың  Қазақ Хандығын сыртқы жаулардан қорғап қалу ҥшін кҿрсеткен ерен 

ерліктерін кҿркем баяндайтын жырлардың қолжазба нҧсқалары қарастырылды.   

Аннотация. В статье рассмотрены рукописные версии эпосов, повествующих о героизме Богенбай батыра как 

защитника казахского ханства от внешних врагов. 

Annotation. The article deals with handwritten versions of epics which tells about the heroism of Bogenbai Batyr as a 

defender of the Kazakh Khanate against external enemies. 
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Бҿгенбай батыр жоңғар басқыншылығына қарсы азаттық жорығын ҧйымдастырушылардың бірі, атақты 

батыр, ҧлы қолбасшы болған. Қазақ жауынгерлері арасында аса кҿрнекті беделге ие болғандықтан халық оны 

«Қанжығалы қарт Бҿгенбай» деп атап кеткен. Абылай ханның бас батыры болған. Бҿгенбай батыр – халқының 

азаттығы ҥшін кҥрескен батыр. 

 Қанжығалы Бҿгенбай жайында Бҧқар, Ҥмбетей, Тҽттіқара сынды жыраулар жыр толғап, оның ерлік 

істерін кҿкке кҿтеріп дҽріптеген. Бҥгінде «Бҿгенбай батыр» жырының Орталық ғылыми кітапханада жҽне 

М.О.Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер институтының қолжазба қорларында сақтаулы тҧрған он екіге жуық 

нҧсқалары бар: 

1. Бҿгенбайдың бірінші жорығы (ҼҾИ, 815-бума). Жырды жазып, жинаушысы – Оспанов Қайырбай. 

Целиноград облысы, Ерейментау ауданында 1970 жылы хатқа тҥскен. 

Дҽптерге кҿк сиямен кирилл ҽрпінде жазылған. Еуропа цифрымен беттеліп, ҿлең жолдары ҽр бетке бір 

қатардан орналасқан. Қолжазба ақ қағазбен тысталып, арнайы бумаға салынған.  

2. Бҿгенбай батыр (ОҒК, 326-бума). Жинаушысы – Т.Ерғалиев.  Мҽтін бір дҽптерге «Бҿгенбай батыр 

туралы аңыз-ҽңгіме», «Жоңғар соғысы», «Қытаймен соғысы», «Алтай қалмақтары, ойраттармен соғысы» деп 

тҿрт тарауға бҿлініп, ҽр бетке ҥш тҥрлі қолтаңбамен тығыз орналастырылып жазылған.  

Бҧл нҧсқада Қанжығалы Бҿгенбай батырдың ХVІІІ ғасырда ҿмір сҥрген Ҽбілмҽмбет, Абылай хандармен 

бірге болғандығы. Елді қорғау ҥшін бірнеше рет қалмақ пен қытайға аттанған жорығы айтылады. Сҽмеке хан 

тҧсындағы «Ақтабан шҧбырынды» оқиғасынан кейін, Бҿгенбай батыр қол жинап, Ҽбілмҽмбет ханның ҽмірін 

алып, жоңғармен соғысуға шығады. Тоқсанға келген Бҿгенбай батыр бар кҥшін кҿрсетіп жеңіске жетеді. Осы 

соғыста жас Абылай да ерлігімен кҿзге тҥсіп, жауды қырғынға ҧшыратады.  

Қолжазба тозған жҽне толық емес. Жинаушы нҧсқаның соңында «аяғы бар» деп жазған. Жыршысы жҽне 

жазылған жылы белгісіз.  

Қолжазба жҧқа қағазбен тысталған, жҿндеуден ҿткізуді талап етеді.   

3. Бҿгенбай батыр (ОҒК, 383-бума). Жырды жинаған – Байзақов Иса. Кім тапсырғаны белгісіз. Мҽтін 

машинкаға басылған. Қағазы сарғайған. Қолжазбада Бҿгенбай батыр ҿлгенде Ҥмбетбай жыраудың Абылайға 

кҿңіл айтуы жазылған. Кҿлемі – 3 бет. 

4. Бҿгенбай батыр (ҼҾИ, 356-бума). Жыршысы – Байбатыров Мҧқаш. М.Байбатыров 1899 жылы 

Талдықорған облысының Қапал ауданында туған. Абай атындағы опера театрында кҿп жылдар бойы ҽнші 

болып жҧмыс істеген. Біраз жылдар ақындар айтысына қатысқан. Бҧл жыр нҧсқасын ол 1927 жылдан бастап 

айтады. Қолжазбаның бірінші бетінде «жырды Шойынбек Тастеміровтен ҥйренген» деп жазылған. 

Қолжазбаның сырты қалың ақ қағазбен қапталып, тҥбі тігілген. Кҿк сиямен қиғаш жолды қағазға жазылған. 

Еуропа цифрымен беттеліп, ҿлең жолдары ҽр бетке бір қатардан орналасқан. 

http://www.orexca.com/rus/silkroad.shtml
http://e-history.kz/ru/contents/view/509
http://e-history.kz/ru/contents/view/509
http://www.science-education.ru/95-4567
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Нҧсқа екі бҿлімнен тҧрады. Бірінші бҿлімде: Бҿгенбай батыр басқарып отырған Қанжығалы елі 

қҧрғақшылыққа ҧшырайды, талай малдар, адамдар қырылатындығы. Ашаршылыққа ҧшыраған ел отты жер 

іздеп, басқа жерге қоныс аударады. Осы кезде қалмақтың ханы Қаранай ҽкесінің кегін алмақ болып Қанжығалы 

Бҿгенбай батыр еліне шабуыл жасайды. Қаранай Бҿгенбайдың батыры Бексҧлтанның қолынан ҿледі. 

 Екінші бҿлімде Садыр тҿре Бҿгенбайдың кҿп жылқысын кҿре алмай, оған қарсы шықпақ болады. Садыр 

тҿренің бҧл ісін Қҧнан би жақтамайды. Садыр тҿре мен Қҧнан биге амандасуға Сарыбай келеді. Сарыбай Сары 

тҿренің қызын алатын болады. Бірақ қыз Сарыбайды ҧнатпайды. Бҿгенбай батыр ол қызды ҿзінің жақыны 

Ақымға алып береді. 

5. Қанжығалы Бҿгенбай (ОҒК, 1176-бума). Жыршысы белгісіз. Жинаушысы – Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпеев. 

Мҽтін сарғыш қағазға қоңыр сиямен араб ҽрпінде қара сҿзбен жазылған. Жҿндеуден ҿткен. Қалың кҿкала 

папкаға салынған. Қолжазбаның сақталуы жақсы.  

Бҿгенбай батырдың бҧл нҧсқасында Қанжығалы Бҿгенбайдың ҧлдары, немерелері, олардың кейбір 

ҽдеттері сҿз болады. Мҽтін қара сҿзбен жазылған.  

6. Бҿгембай батыр (ҼҾИ, 692-бума). Қолжазба ҼҾИ-дің қолжазба қорына 1969 жылы тҥскен. Сыртында 

«Бҿгембай батыр. Жыршы Мҥсҽпірҧлы Қҧсайынның аузынан жазып алып, жарыққа шығарған профессор 

С.Аманжолов (Кітаптан кҿшіріліген) 1969 ж. 158 бет.)» деген жазу бар. Жыршысы – Мҥсҽпірҧлы Қҧсайын. 

Жинаушысы – Аманжолов Сҽрсен (1903-1958) Шығыс Қазақстан облысында туып-ҿскен. Ҽдебиет зерттеушісі, 

тілші, филология ғылымдарының докторы.  

Қолжазба сары жҽне кҿк кеңсе қағазына машинкамен жазылып, Еуропа цифрымен беттелген. Жыр 

жолдары ҽр бетке бір қатардан орналастырылған.  

Бҧл жырда жоғарыда кҿрсетілген нҧсқалардағыдай Бҿгенбай батырдың халықты жаудан азат ету 

кҥрестері кҿрсетілмейді. Бҿгенбайдың халқына еңбек сіңірген, халқының алдында беделді, оның қартая 

бастағандығы жҽне жауынгерлердің одан кеңес, бата алмай жорыққа шықпайтындығы туралы баяндалады. 

Мҽселен, елде жҧт болып, жылқы малы қырылып қалған шақта қалмақтың кекті батыры Қаранай «Бҿгембайды 

ҿлтірмей тынбаймын» деп он тоғыз мың қолмен келгенде соғысқа батырдың ҿзі қатыспағанмен, оның інілері 

мен туыстары жауға қарсы шауып жеңіске жетеді.  

Бҿгенбай кемеңгер болғанымен Аналықтың алдына шықпайтын болған. Ел бҿгенге ҿкпелесе, Аналықтан 

кете алмайтын. Бҿгенбай Шынар деген қалмақ ханының басын кескен кезде Ҽбілмҽмбет жарым елге хан 

болған. Бірақ Бҿгенбай оны хан деп танымайды, себебі Бҿгенбай Уҽлимен тату болған. Уҽли кҿшіп, бҧл ҿзі 

кҿше алмай қалған соң Ҽбілмҽмбетпен қас екен. Уҽли қалмақтардан қаза тауып, Ҽбілмҽмбет жарлық шығарса 

да Бҿгенбай бағынбапты.  

7. Бҿгенбай батыр (ҼҾИ, 886-бума). Жыршысы – Жағыпарҧлы Алшынбай. Қорға жинап, тапсырған – 

Ҽбішев Ғапур. Қолжазба қалың дҽптерге кҿк сиямен араб ҽрпінде жазылған. Қашан, қайда жазылғаны белгісіз. 

Ҿлең жолдары ҽр бетке бір қатардан орналасқан. Қолжазбаның бҧл нҧсқасы тозған, қайта ҿңдеуді талап етеді.  

8. Бҿгенбай батырдың бірінші жорығы (ОҒК, 517-бума, 2 дҽптер). Бҧл нҧсқаны айтушы – Жадайҧлы 

Молдажан. Оның ҿмірбаяны туралы нақты мҽлімет жоқ. Қорға 1946 жылғы Ақмола, Кҿкшетау экспедициясы 

кезінде Жақыпбаев Бозтай жинап, тапсырған. Ол 1887 жылы Павлодар облысы, Баянауылда дҥниеге келген. 

Кҿп жылдар Тіл жҽне ҽдебиет институтында қызмет істеген. Ауыз ҽдебиетін жинаушылардың бірі.  

Жырда ертеде Сығанақ қаласы Сҽмеке, Ҽбілмҽмбет хандардың бас қорғаны болғаны, Сыр бойындағы 

қазақтардың қалмақтардан қатты соққы кҿргендігі, «Ақтабан шҧбырындыға» ҧшырағаны, қазақ пен қалмақ 

жауласқан кездегі Бҿгенбай батырдың ерлігі туралы сипатталады. Шығарма «Бҿгенбай батыр», «Бҿгенбай 

батырдың сҿзі», «Аттың сыны» деген тарауларға бҿлінген.   

Жырда батырлар жырына тҽн кейбір сарындар кҿрініс тапқан. Солардың бірі – «тҥс кҿру» мотиві, қиял-

ғажайып ертегілердің сипаты байқалады.  

Жырдың мазмҧны «Бҿгенбайдың бірінші жорығы» (ҼҾИ, 815-бума) нҧсқасымен бірдей. Соған қарағанда 

аталған жыр мҽтіні Жадайҧлы Молдажан қолжазбасынан кҿшірілген болу керек. Оған себеп Молдажан 

жырлаған жыр мҽтіні қорға 1946 жылы бҧрынырақ  тҥскен.   

9. Қанжығалы қарт Бҿгенбай жҽне оның батыр інісі Ер Сарыбай (ҼҾИ, 1124-бума). Жыршысы белгісіз. 

«Бҧл дастанды Нҧржанның туған ағасы Рамазан ҽкесі Ақынжанның аузынан 1957 жылы жазып алған. Ал 

Ақынжан жырды ертерек кезде ескіше хатқа жҥйрік нағашысы Ақмолдадан ҥйренген. Ағасы Рамазан 1987 

жылы қайтыс болған соң қолжазба інісі Нҧржанның қолына кҿшкен» деген дҽптердің алғашқы бетінде жазу 

бар. 

Мазмҧны Мҥсҽпірҧлы Қҧсайын (692-бума) жырлаған нҧсқамен ҧқсас. Жыр нҧсқасы аяқталмаған. Ҿлең 

жолдары ҽр бетке бір қатардан орналасқан. Кҿлемі – 66 бет. Оқушы дҽптеріне қара, кҿк сиямен жазылған.  

10. Қанжығалы Бҿгенбай батыр (ОҒК, 74 Д-бума). Жырлаушысы, жинаушысы белгісіз. Қорға  тапсырған 

– Қазанғап Байболов. Қолжазба ақ қағазға қара сиямен кирилл ҽрпінде жазылған. Еуропа цифрымен беттеліп, 

ҿлең жолдары ҽр бетке бір қатардан орналасқан. Буманың артқы қаптауы ажыраған. Мҽтінде кҿк сиялы 

қаламмен тҥзетіліп, ҿзгертілген жерлер кҿп ҧшырасады. Сондай-ақ кей бетке мҽтіннің мазмҧнын қысқаша 

карандашпен араб ҽрпінде жазылған жерлері жиі кездеседі.  

Мазмҧны 886 (ҼҾИ)-бумада сақталған «Қанжығалы Бҿгенбай батыр» жырымен бірдей. 

11. Бҿгенбай батыр (ҼҾИ, 1125-бума, 157-158 дҽп.). Жыршысы белгісіз. Ҿлең жолдары ҽр бетке бір 

қатардан орналасқан. Кҿлемі – 9 бет. Оқушы дҽптеріне кҿк сиямен кирилл ҽрпінде жазылған. Басы 157-

дҽптерде, соңы 158-дҽптерде жалғасқан. 
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Бҿгенбай Шынар деген қалмақ ханының басын кеседі. Артынан Қаранай атты тоғыз жасар ҧлы қалады. 

Қаранай ержетіп, қасына он тоғыз мың қол алып Бҿгенбайдан кегімді аламын деп аттанады. Бҿгенбай бҧған тҥс 

кҿріп, тҥсінен шошып оянып Сарыбайға хабар салып, елді кҿтереді. Қазақ пен қалмақтың Қаранай батыры 

соғысады. Ол Бҿгенбайды тірі берсеңдер, мен сендермен жауласпаймын, болмаса жоғалтамын тҥгел қырып деп 

қорқытады. Сонда Сарыбай тҧрып қазақ соғыстан қашпайды, қорыққаннан саған кісі ҧстап бере алмаймыз. Біз 

сенімен соғысамыз. Ҽуелі жекпе-жекке шығайық дейді. Қаранайға қарсы Тҧманбек жекпе-жекке шығады.  

12. Қанжығалы Бҿгенбай батыр (ҼҾИ, 886-бума, 7-дҽптер). Жыршысы белгісіз. Қорға тапсырған – 

Ҽбішов Ғапур. Дҽптерге қара сиямен араб ҽрпінде жазылып, ҽр бетке бір қатардан орналасқан. Еуропа 

цифрымен беттелген. Қолжазбаның тозығы жетіп, тҥптеген жері ажыраған, сыртын тыстаған ақ қағаз 

жыртылған. 1, 2, 3, 161-беттер жыртылған. 1-2 беттің орны алмасып кеткен.  159-160-беттер тҥптеуінен 

ажыраған. 

«Бҿгенбай батыр» тарихи жырдың бҧл нҧсқасы жоңғар шапқыншылығы кезінде Абылай ханның 

сарбаздарын басқарған қанжығалы қарт Бҿгенбай мен оның аталас туыстарының ерлік жорықтары баяндалады. 

«Бҿгенбай батыр» жырдың композициясы, сюжеттік желісі классикалық жырларға ҧқсамайды. Басқаша 

айтқанда, мҧнда негізгі оқиғаға мҽн беріледі. Негізінен ел азаттығы жолындағы іс-ҽрекеттері айтылады. Оқиға 

қалай болса, сюжеттік желі де солай болады. Қалыптасып тҧрақтанған сюжет жоқ. Оқиға ҿмірдің ҿзінен 

туындайды. 

Батыр ҿмірі мен оның жоңғар басқыншыларына қарсы соғыста кҿрсеткен ерлігін дҽріптейтін бҧл 

шығармаларды мазмҧнына қарай екі тақырыпқа бҿліп қарастыруға болады. Мысалы, керекулік Бозтай 

Жақыпбаев (Баянауыл), Т.Ерғалиевтер жинаған жыр нҧсқаларында (ОҒК, ҚҚ: Ш.517, Ш.326) Бҿгенбай 

батырдың жастық шағындағы жҽне Абылай хан тҧсында қалмақтармен арада ҿткізген жорық – жортуылдары 

мен ерліктері жырланады. Ал Мҧқаш Байбатыров (жыршысы – ҿзі), Мҽшһҥр Жҥсіп Кҿпейҧлы, Қҧсайын 

Мҥсҽпірҧлы жинаған варианттарда (ҼҾИ, ҚҚ: Ш.356; ОҒК, ҚҚ: Ш.1176; ҼҾИ, ҚҚ: Ш.692) Бҿгенбайдың 

қартайып, жортуылды қойған шағы мен оның туыстарының, немере інілерінің ҽр алуан іс-ҽрекет, ерліктері 

бейнеленген [1]. 

 «Бҿгенбай батыр» жыры туралы С.Аманжолов «...бҧл сияқты жатқа алынған сҿздер қазақ елінде орасан 

кҿп. Мҧның тҥрі де, саласы да аз емес. Бірақ олар ҽлі кҥнге зерттеліп, белгілі жолға қойылған жоқ. Зерттелу 

былай тҧрсын, осы жылға дейін ескі халық ҽдебиетін қҧнттап ізіне тҥсу, жинау ісі де жҿнді қолға алынбаған еді. 

Тҿңкеріске дейін бҧл жҧмысты бірен саран шығыс елдерін зерттеушілер ғана есіне алды. Бірақ олар оқта текте 

кездескенін жинап, халық ішіндегі кҿп байлыққа қол сҧға алған жоқ. Тҿңкерістен соң, 1924 жылы бір рет,  

1932-1933 жылдары бір рет Қазақстан Халық ағарту комиссарианты бҧл мҽселе жҿнінде аздап желпініс жасады. 

Бірсыпыра азаматтар жинаған азды кҿпті сҿздері осы екі кезеңде жиналып қалды. Бірақ мҧнымен де ҿткен 

біткен жҧмыс жоқ. Ҿйткені ел ҽдебиетінің ҧшы қиыры жоқ кҿптігі барған сайын байқалып, айқындалып отыр» 

– дейді [2, 123].  

Қазақта «Батыр бір оқтық» деген нақыл жиі айтылады. Анығында да самсаған қалың қолы, семсерлі 

ҿкшелес жол жалғатырарлары болмаған кҥнде бір Абылайдың да, бір Олжабайдың да, бір Ағыбайдың да жайы 

шамалы шығар еді. Бҿгенбайдың қалған тірлігі батыр ҧлан бауырларына жалғасуында. Бҧл батырлық ел шауып, 

ауыл талап, бейбіт жҧртты қанға бояп, алабҿтен сойқан содырлық жасауда емес, бірлік қҧрып, бас біріктіріп 

ағайын, орта тірлігін тҧтастыра ҧстауда. Бҿгенбай батыр туралы осындай қасиеттерді қолда бар жыр-

дастандардың бҽрінен де кездестіріп отырамыз [2, 118]. 

«Бҿгенбай батыр» туралы жырды ең алғашқы нҧсқасын қазақтың кҿрнекті ғалымы С.Аманжолов 1936 

жылы Алматыда ҥлкен кітап қылып жарыққа шығарады. С.Аманжолов жырға жазған алғы сҿзінде: «Қҧсайын 

«Бҿгенбайды» екі тҥрлі кҥймен қҧбылтып, қызықты етіп айтады. Оның ҽнін ерекше жазу керек... Ҽңгіменің 

қызықтығы, сҿзінің тазалығы, ҿлеңнің кестелігі біз кҿріп жҥрген ҿлең-жырлардың кҿбінен артық. Бҧлай бҥтін, 

дҧрыс ҿлең сақтай білу Қҧсайынның артықша адам екенін кҿрсетеді» [3] – деп жазады. 

1991 жылы Павлодар облысы, Ертіс ауданына қарасты «Ертіс нҧры» газеті, 24-сҽуір, 9-10 мамырдағы 

санына [4, 157], «Семей таңы» газетінің 5,26 қаңтар, 9 ақпан айларындағы сандарында, жҽне Сҽрсенбі Дҽуітҧлы 

қҧрастыруымен 1993 жылы Алматы қаласы, «Жалын» баспасынан шыққан «Алмас қылыш» атты кітапта [5,41] 

жарияланған. 

Мемлекеттік «Мҽдени мҧра» бағдарламасымен жарық кҿрген «Бабалар сҿзі» сериясының 58-томында 

жоғарыда кҿрсетілген он екі жырдың «Бҿгенбай батыр» (ҼҾИ: 886) жҽне «Бҿгенбай батырдың бірінші 

жорығы» (Молдажан Жадайҧлының нҧсқасы) жарияланды. Тҥпнҧсқа негізінде ҽзірлеп, баспаға дайындап, 

ғылыми тҥсініктемелерін жазған – филология ғылымдарының кандидаттары Қ.Алпысбаева мен А.Ҽлібекҧлы. 

Қорыта айтқанда, «Бҿгенбай батыр» жыры халқымыздың рухани тірегіне, дҥниетанымдық тҧғырына айналған 

бҧл жыр ҽлі де зерттеуді қажет етеді. «Бҿгенбай батыр» жыры – мҽңгі ҿшпес рухы ҧзақ кҥткен тҽуелсіздігімізді 

баянды етуге, алған бетімізден адаспауға жол ашатын жыр.  
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Аңдатпа. Ғылыми мақалада ҽдебиетті, ҿнерді, тіл байлығымызды, адамның шығармашылық, кҿркемдік, эстетикалық 
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 Ключевые слова: духовное наследие, мир турков, социальное общество, мировая  цивилизация, обычаи традиции, 

учение и усвоение, формирование,  духовное развитие.   

Key words: Intellectual heritage, social society,turks world, world civilization, customs and traditions, doctrine and 

mastering, formation,  intellectual development. 

Аннотация. В научной статье рассматриваются проблемы  развития формирования и усвоения научного наследия, 

которая охватывает литературу, искусство, языковое богатство отражающие творческие, художественные, эстетические 

качества человека 

Annotation. In scientific article the problems of development, formation and mastering of scientific heritage are considered 

which covers literature, art, Ianguage treasure reflecting creative, art,  aesthetic qualities of the person. 

 

Мыңдаған жылдық тарихы бар тҥркі  дҥниесіне ортақ  рухани  мҧралар қазақ халқымен бірге 

қалыптасып, дамып келеді. Халық даналығы, оның ҿткір тілі, тамаша ҿнері ҧзақ жылдардан бері сҧрыпталып 

жинақталған асыл қазына. Рухани мҧралар мен мҽдениетіміз – халықтың рухани игілігі, салт-дҽстҥрі, ҽдет-

ғҧрпы, таным-сенімі, халықтың біліктілігі, ғҧмыр нҽрінің бҧлағы. 

Рухани мҧра ҽдебиетті, ҿнерді, тіл байлығымызды, адамның шығармашылық, кҿркемдік, эстетикалық 

талғамдарын қалыптастырып дамытатын рухани ҿмірдің барлық салаларын қамтиды. Тҥркі дҥниесіне ортақ 

мҧраларымыз тҥркі халықтарының ҿнімді ҿзегі, қҧрамдас бҿлігі, маңызды саласы. Сондықтан оны игеру, ҿз 

алдына ғылым ретінде танып, оқып ҥйрену «Мен қазақпын» дейтін ҽрбір адамның азаматтық парызы, қасиетті 

борышы, тҧрмыс тіршілігінің таусылмас талабы, қажеттілігі [1,117]. 

Қазақ халқы – этногенез жағынан алғанда, ҥш мың жылдан аса тарихы мен мҽдениеті бар халық. Біз 

тарихқа VI ғасырда «тҥркі» деген атпен енген осы тҥркі халықтары мҽдениетінің мҧрагеріміз.  Орта ғасырдағы 

тҥркілер елі, тҥркі жҧрты X- XIV ғасырларда ҿзінің бай жазба тарихын жасады. Бҥгінгі кҥні еліміз тҽуелсіздік 

алып, ертеңіне сеніммен қол созған шақта тҥркі дҥниесіне ортақ рухани мҧраларды тануға талпынған 

халқымыздың талабын қанағаттандыру, оны білгісі келген адамға кҿмектесу, ҿз елін, жерін,халқын сҥйген ҽрбір 

зерделі адамның борышы. 

XI – XII ғасырда тҥркі тілі дҽрежесіне жете алмай, ол тілді бірте-бірте араб графикасы жеңе бастады. 

IX ғасырда ҿмір сҥрген Ҽл-Фараби ҿз еңбектерін араб тілінде, араб ҽрпімен жазды. Араб тілі ғылым 

тіліне айналды. Ҽл-Фараби шығармалары бҥкіл дҥние жҥзіне белгілі. Кемеңгер ғалымның «Қайырымды істер 

қаласының тҧрғындары туралы толғаныс»,  «Мемлекет қайраткерлерінің мақал-мҽтелдері» сияқты еңбектері 

қоғамдық-ҽлеуметтік ой тарихында елеулі  із қалдырған туындылар.  Ҽл-Фараби Аристотельдің 

«Метафизикасына» тҥсініктемелер жазып,  халық игілігіне айналдырған.Ал оның ҿз кезінде дҥниенің 

шартарабына жайылған  «Даналық жауhарлары» атты философиялық толғанысы тҧтас мыңдаған жылдар 

бойына Шығыс жоғары оқу орындарында қолдан тҥспейтін оқулық кітап болған. [2.183] 

Ҽлемнің оқымыстылар қауымы Ҽл-Фарабиді адамзат ой-санасының теңдесі жоқ алыбы ретінде 

қастерлеп, қатты қҧрметтейді. Фарабиден екі ғасыр кейін ҿмір сҥрген ғҧламалар – Махмуд Қашқари мен Жҥсіп  

Баласағҧни ҿз шығармаларын араб ҽрпімен тҥркі тілінде жазған. Жҥсіп Баласағҧнидің XI ғасырда тҥркі тілінде 

жазылған «Қҧдатғу біліг» («Қҧтты білік») еңбегі дҥниетану тақырыбындағы қҧнды, мҽнді шығарма. Ол 

дастанның «Тіл туралы» тарауында тіл туралы кҿп кҿрегендік ҿсиеттер қалдырған. Мысалы: Тіл адамның 

даңқын асырады. Адам ол арқылы бақыт табады. Тіл адамға жапа шектіре алады. Абайламаса, басынан да 

айырады. Тіл-арыстан, байқа, ол босағаңда жатыр. Сҿзге иланғыш,ей, ҽміршім, ол басыңды жҧтып жҥрмесін. 

Жақсы болғың келсе, жаман сҿз айтпа. Адам екі нҽрсе арқылы қартаймайды. Біріншісі – қайырымды ісі. 

Екіншісі – мейірімге толы сҿзі. 

Жҥсіптің тҧстасы, замандасы  Махмуд Қашқаридың  «Дивани  лҧғат ҽт-тҥрік»  («Тҥркі тілдерінің 

сҿздігі») атты еңбегінің маңызы зор. Ол 1072 жылы жазылған. Бізге тҥпнҧсқасы жетпеген, жалғыз кҿшірмесі 

қолға тиіп, оны Б. Аталаи деген тҥркі білімпазы араб тілінен тҥркі тіліне аударған.Бҧл шығарма тҥркі тілдерінің 

бҽріне тҽн ортақ қазына. Махмуд Қашқари тҥркі халықтарына ортақ мҽдени мҧраны дамытуда, дҽстҥрі мен 

салт-санасын қалыптастыруда  ҥлкен ҥлесін қосқан ҧлылардың бірі.   Ол тҥркі даласын аралап, ата-

бабаларымыздың тҧрмыс-тіршілігін, еңбегі мен кҽсібін танытатын тамаша ҿлең – жырларды, бақсы 

сарындарын, бесік жырларын, той бастар, естірту, жоқтау сияқты салт-дҽстҥр ҥлгілерін жинақтаған. 

XVIII ғасырда сыр бойында ҿмір сҥрген атақты ақын,асқан кҥйші Қорқыт атаның тҥркі дҥниесіне ортақ 

қалдырған мҧрасы мол. Оның анасы-оғыз,ҽкесі-қыпшақ болған. Оның талай дау-жанжал, талас-тартыстарды 

шешкен уҽзір болған кездеріндегі асыл сҿздерінің ҿзі ҿмірлік қазына. Қорқыт ата дастаны-ҽдеби мҧра. 

Тҥркі тілдес халықтардың салт-дҽстҥрін, Шамандықтың наным-сенімдерін зерттеген Шоқан 

Уҽлихановтың еңбегі бір тҿбе. Қазақ халқының ҧлы ақын - ағартушылары Абай Қҧнанбаев пен Ыбырай 
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Алтынсариннің тҽрбиелік мҽнді шығармалары мен ақыл-парасатты ҿсиеттері, теңдесі жоқ еңбектері  мҽңгілік 

ҽлемдік ҿркениеттің биігінен кҿрініп келеді. 

Заңғар жазушы Мҧхтар Ҽуезов «Қазақ халқының эпосы мен фольклоры» еңбегінде қазақ халқының 

кҥйлеріне терең тоқталған. 1992 жылы кҿрнекті ҽдебиетші Ақселеу Сейдімбеков «Кҥй  шежіресі» атты 

еңбегінде мҽдени мҧра саналатын қазақ халқының ҧмытылып, жоғалып бара жатқан ескі кҥйлері туралы сыр 

шертеді [3.264]. Сҿйтіп тҥркі мҽдени мҧрасы жастарды батырлыққа баулыған, шешендікке ҥйреткен, мал 

ҿсірудің жайын ҥйреткен, табиғат сырларын, адамгершілік қырларын білуге баулыған. Елін, жерін сҥйіп, 

қорғауға дҽріптеген. Қазақстан жерін мекендеген халықтар қазақ халқы ҿзінің кҿп ғасырлық тарихында, ерте 

заманнан кҥні бҥгінге дейін адамзат қоғамның ҿсуіне ҽлемдік ҿркениеттің қанатының қатаюына, тҥркі  

дҥниесіне ортақ мҧралардың дамуына ҥздік ҥлес қосты,оларды ҿз сана-салтының игі істері мен нҽрлі 

нҽтижелерімен байытты. Осындай істерді дҽріптеуде қазақ  халқы арасынан талай ғҧлама ғалымдар, ақыл-

ойдың асқан алыптары шықты. Рухани мҽдениеттің тууы, ҿмірге келуі, дамып сабақтастық тауып сақталуы, 

сонымен бірге жалпы халықтық сипат алуы, кеңінен таралуы қажеттіліктен туындайды. 

Қорыта келе айтарымыз рухани мҧраларды игеру, солардан қуат алып қазақ халқының мҽдениетін жаңа 

белестерге кҿтеру, жақсылығын жарқыратып кҿрсету, оның игі дҽстҥрлерін ҿз бойына дарыту бҥгінгі ҧрпақтың 

биік мҧраты, абзал да асқақ мақсаты. 
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ҦЛЫ ДАЛАНЫҢ РУХАНИ МҦРАЛАРЫ 
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Аңдатпа. Еңбекте халықтың рухани мҧралары, даланың мегаобразы Елбасының «Ҧлы даланың жеті қыры» 

мақаласына орай  жан-жақты ашып кҿрсетіледі. 

Аннотация. В работе всесторонне раскрывается народное духовное наследие и мегаобраз степи, исходя из статьи 

Главы государства «Семь граней Великой степи». 

Annotation. This article widely considers the people‘s spiritual heritance and image of steppe, concerning the article ―Seven 

sides of Great Steppe‖ of the Head of State.  

 

Елімізде іске асырылып жатқан игілікті істердің бірі – Рухани жаңғыру мҽселесінің кҿтерілуі. 

Мемлекеттік қҧраушы ҽрбір ҧлттың рухани бастаулары бар. Ол рухани дҥниелер сол ҧлттың тарихи санасымен 

тікелей байланысты. Ел болам деген халықтың, биік ҿркениетке қол жеткізем деген ҧлттың бҧл 

қҧндылықтардан қол ҥзулеріне болмайды. Ал, осы қҧндылықтар фольклор атты сан ғасырлар бойы 

жинақталған ҧлттың шығармашылық ҿнерінде жан-жақты кҿрініс тапқан. Соншама бай фольклор ҥлгілерін 

табиғаттың ҿзі дарытқан халықтың поэтикалық зердесіне жҽне ҧлы дала тҿсінде ҿмір кешкен тҧрмыс-салтына 

байланысты туындаған ерекшеліктер. 

Ҧлы дала деген сҿз – қазақтың кҿсілген сайын даласын кҿз алдыңа ҽкелетін ҿте орынды айтылған сҿз. Ҽр 

елдің ҿз мемлекеті жҿнінде ҧстанымы бар, біреулер «кҥн шығыс» елі, біреулер «аспан асты» елі деп ҿз-ҿзін 

ҧлықтап жатады. Осы тҧрғыдан келгенде қазақ еліне «Ҧлы дала» деген атау қай жағынан алғанда да жарасады. 

Ҿйткені ҿткен ғасырларда негізінен кҿшпенді ҿмір салтын ҧстанған халқымыз табиғатпен кіндіктес ҿмір сҥріп, 

даланы кие тҧтты. Оны ҿзінің асыраушысы жарылқап-жаратушысы деп білді. 

Қазақ ҥшін даладан қасиетті ештеңе жоқ. Даланың ҿзені мен кҿлі, тауы мен тасы, тҿбесі мен жотасы, 

қыры мен қыраты, бастауы мен бҧлағы, сайы мен саласы, қара жолы мен қасқа жолының бҽрі қазақ баласының 

ҽрбірінің кҿңіліне ыстық, жҥрегіне жылы тиеді. Себебі атамекен, туып ҿскен жеріне деген перзенттік махаббат 

атадан қалған мҧра, қанмен берілетін қасиет. 

 «Сезім бар менің бойымда, 

Далаға сіңіп кеткендей, 

Жақынмын жердің баурына 

Жабысып жатқан шҿптердей,–  

деп Сағи Жиенбаев жырлағандай исі қазақтың бҽрі бірдей дала десе елітіп, дала десе арқасы қозып 

тҧратыны сондықтан. Ҿйткені дала – қазақтың рухы. 

          «Туған дала кеудемді желпіндіріп, 

 Бҽрін ҿзің ҥйреттің ертіп жҥріп. 

 Кең болуға талпындым ҿзің қҧсап, 

 Ҿр болуға талпындым еркін кҥліп» –  

дейді тағы да Сағи. 
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Қазақтың кеудесіне кҥмбірлеген кҥй орнатқан, жҥрегіне жауһар жыр қҧйған, жан дҥниесіне дархандық 

дарытқан осы дала. Сондықтан дала мен қазақтың кіндігі бір. Елбасының «Ҧлы даланың жеті қыры» 

мақаласында даланы «Ҧлы дала» деп атауы да сол себептен деп білеміз. Ал, осы Ҧлы даланың ешкім таласа 

алмайтын, ешкім еншілеп кете алмайтын, жеті қыры қазіргі еліміздің ҽл-ауқаты артқан, экономикасы алға 

басқан кезеңінде теңдессіз рухани мҧра ретінде республикамыздың жарқын бейнесін ҽлемге паш ете 

алатындығы даусыз. Оның ҥстіне жеті деген санның ҿзі қазақ ҥшін киелі мағына береді. Енді осы жеті саланы 

тарқатып айтар болсақ алдымен жылқыны, атқа міну мҽдениетінің аталғаны дҧрыс,  ойға қонымды. Ҿйткені 

Ҧлы даланы танып білуде, кеңістікті игеруде жылқының маңызы зор. Бабаларымыздың найзаның ҧшымен, 

білектің кҥшімен осы ҧланғайыр территорияны бізге мирас етіп қалдыруы тек жылқының кҥші арқылы жҥзеге 

асты. Қазақ ат ҥстінде болғанда ғана айбары кҥшейіп, қаһары артқан. Ат қазаққа қуат берген, қанат бітірген. Ал 

аттан тҥскенде қазақ осының бҽрінен айырылып қалғандай кҥй кешкен. Сондықтан ат тек кҿлік емес, серік 

міндетін де атқарған. Аттың осындай қасиеттерін ҽспеттеген халық ҿзінің шығармашылық ҿнерінде атты 

аспанға да ҧшырып ер қанаты санаған, жер астына тҥсіріп батырдың айнымас дос-серігі санатында есептеген. 

Эпостық батырлардың ҿздеріне лайық ат іздеп тауып, баптап, жанжолдас етіп алғанындай, ХҤІІІ-ХІХ ғасырдың 

батырлары да ержете бастағанда ҿзінің талабынан шығатын ат тапқанша кҿңілдері кҿншімеген. Ҽлбетте, 

батырдың жас шағынан, қҧлын кезінен таңдап мінген жылқысына, жас балаға ат қойғандай есім беріледі. 

Аттың есімі ең бірінші тҥсіне, одан соң мінезіне, жылдамдығына, жҥйріктігіне қарап қойлады. Тҥркі 

халықтарындағы жылқы киесін зерттеген С.П.Нестеров: «Аттың есімі оның ҿзіндік «паспорты» болып 

табылады, иесі мен атының арасындағы қарым-қатынасты кҿрсетеді. Иесі ҥшін жылқы еңбек қҧралы емес, 

бҥкіл кҿшпенділік ҿмірдің тауқыметін бірге кҿтеретін жан серігі, досы. Батыр мен жылқының арасындағы 

бауырластық, достық эпостарда айқын бейнеленген» [1.37]. Сонымен бірге жаугершіліктен бҿлек қарапайым 

тҧрмыста, шаруашылықта, сейіл қҧруда, ҿнер додасында жылқының рҿлі ерекше. 

«Атың барда жер таны желіп жҥріп, 

 Асың барда ел таны беріп жҥріп,– 

деп ҧйғарым жасаған халықтың аттың қадірін айрықша білгені осыдан кҿрінеді. Атты кҥту, баптау, 

жарату ісіне біздің халық ерекше кҿңіл бҿлген. Сонымен бірге ер тҧрман, ат ҽбзелдерін адамға да жылқыға да 

оңтайлы қылып жасау, оларды атқаратын қызметіне, бедер-кескініне қарай атау біржағынан халықтың ҧсталық, 

зергерлік шеберлігін кҿрсетсе, екінші жағынан эстетикалық талғамын, зердесін танытады. Темірден 

жасалынатын осы ат ҽбзелдерінің ҿзі-ақ қазақ даласында ежелден бері металл қорытылғандығын айғақтайды. 

Бҧл ҿркениеттің белгісі. Осы жҿнінде кҿрсетілген Елбасының мақаласында «Қазба жҧмыстары барысында 

табылған металл қорытатын пештер мен қолдан жасалған ҽшекей бҧйымдары, ежелгі дҽуірдің тҧрмыстық 

заттары мен қару-жарақтары бҧл туралы тереңнен сыр шертеді» деп атап кҿрсетілген. 

Белгілі бір зат болмаса оның атауы да болмайтыны аян. Ал, металл атаулары, металдан жасалған 

бҧйымдар бағзы замандардан бері халықтың сҿз қолданысында ҧшырасып отырады. Ондай атаулар халық ауыз 

ҽдебиетінде, эпостық жырларда кезігуімен қатар біздің халқымыздың биік мҽдениеті, озық ҿркениеті 

болғандығының айқын дҽлелі, рухани паспорты болып табылатын Орхон-Енисей ҿзендерінің бойынан 

табылған тасқа бҽдізделіп жазылған алғашқы жазба мҧрамыздың мҽтіндерінде де айтылады. Мҽселен Кҥлтегін 

жазба ескерткіш тасында темір, темір қақпа, алтын, кҥміс деген атаулар бірнеше рет кездеседі. Осылайша 

металл ҿндіру, оны пайдалану тарихы кҿне замандардан бастау алатынына кҿз жеткіземіз. Сонымен бірге 

металл ҿңдеудің тарихы қару-жарақпен де тікелей қатысты. 

Міне, осылайша адамзаттың ішінде жылқыны алғаш қолға ҥйреткен, металл қорытып, қылыш соққан, 

найзаны темірмен ҧштаған жауынгер тҥркі жҧрты қалай пайда болды, тарих аренасына қашан шықты десек 

зерттеушілердің бҥкіл ой аңғары Алтайға ауатыны белгілі. Бҧл тҧрғыда барлық зерттеулерді сҥзбей-ақ Ҽуелбек 

Қоңыратбаевтың «Қазақ эпосы жҽне тҥркология» атты еңбегіндегі: «Қалай деген кҥнде де Тҥрік қағанаты (552-

734жж) Алтайда туған ҧлыс типіндегі бірлестік болған еді. Жазуда ашина тайпасы анық тҥрік делінген. Қағанат 

тарихы Орхон жазуларында сақталған»[1.258],-деп берілетін бір ғана абзацқа назар аударсақ та жеткілікті деп 

ойлаймыз. Ҽ.Қоңыратбаев сонымен бірге Орхон тҥріктерінің географиялық ҧғымдары кең болған деп [1.256] 

оның ішінде Отукенді атайды. Бҧл жер Орхон жазбаларында «Ҿтҥкен-иыж тҥрінде таңбаланған. Жазба 

сюжетіне қарағанда Кҥлтегін бабалар жаугершіліктен дамыл алу ҥшін осы жерді тҧрақты мекен еткен секілді. 

Кҥлтегіннің кіші жазуында: «Ҿтҥкен қойнауының нағыз иесі жоқ еді, бірақ ел тҧратын жер осы Ҿтҥкен 

қойнауы еді. Осы жерде отырып, табғаш халқымен тағдырластым. Алтынды, кҥмісті, дақылды, жібекті 

соншама шексіз беріп жатқан табғаш халқының сҿзі тҽтті, қазынасы асыл еді» [2.28] – деп жазылғанына 

қарағанда тҥркілердің мекендеп, ҿсіп-ҿнген жері осы Ҿтҥкен қойнауы болса керек. «Ҿтукен қойнауында 

отырсаң, мҽңгі елдігіңді сақтайсың» [2.29] деген сҥбелі ойды да осы жазбадан оқи аламыз. Бҧл туралы ҿз 

еңбегінде Қҧдайберген Жҧбанов та атап ҿтеді. Ғалымдар жалпы адамзаттың пайда болған жері Атлантида деп 

долбар жасаса, тҥркі жҧртының отаны Алтай тауы, Ҿтҥкен қойнауы екендігі осылайша анықтық табады. Міне 

осы мҽселе Елбасы мақаласында «Тҥркі ҽлемінің бесігі» деп Ҧлы даланың жеті қырының бірі ретінде 

пайымдалған. Мақалада «Ҧлы жібек жолы» туралы, оның бҧрынғы жҽне қазіргі маңызы туралы, бҧл жолдың 

экономиканы ҿркендетуге жҽне мҽдениетті дамытуға септігін тигізетіндігі туралы ҿте жақсы айтылған. Тарихқа 

кҿз салсақ керуен жолдарымен тек товарлар ғана емес, рухани қҧндылықтар да бірге келген. Ертегі, аңыз, 

нешеме тҥрлі қызғылықты сюжеттер, ҽн, жырлар керуенмен ілесіп бізге де келген, ал ҿз кезегінде біздің 

халықтың шығармашылық ҿнер тҥрлері керуенге еріп сырт елдерге тараған. Қазақ даласында орын тепкен 

жҽрмеңкелер тек сауда - саттықтың ортасы емес, ҿнер ордасына да айналған. Ақтҿбелік ғалым Беркін 
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Қҧрманбеков кітап болып шыққан «Ойыл жҽрмеңкесі», «Темір жҽрмеңкесі» атты зерттеу еңбектерінде 

жҽрмеңкелердің сауда айналымы мен бірге ҿнер ордасы болғандығын, осы жҽрмеңкелерде кердері Ҽбубҽкір, 

кете Шернияз, Мҧрат Мҿңкеҧлы, Нҧрпейіс Байғаниндердің жыр толғағанын, Қазанғап, Тҿреш, Мҿңкелердің 

кҥй тҿккенін, Мҧхит, Қызыл, Молдабайлардың ҽн оздырғанын жазған. Бҧның бҽрі кезінде  ҿмірде болған, қазір 

тарихқа айналған дҥниелер. 

Ҿткен тарихты айтпай ҿркениет жоқ екені белгілі. Тамырсыз ағаш болмайтыны секілді тарихсыз 

мемлекет болмайды.Сондықтан ҿткенді білу, бҥгінгіні бағалау, болашақты жоспарлауды мақсат еткен «Ҧлы 

даланың жеті қыры» атты мақаланың маңызы аса жоғары. «Алдымен экономика, содан кейін саясат» деп ел 

Президентінің ҿзі атап кҿрсеткендей қазіргі кезде Қазақстан экономикасы қарыштап дамыған, ҽлем таныған, 

тҧрақты саясат ҧстанған іргелі мемлекеттердің бірінен саналады. Ендігі кезекте қҧстың қос қанаты секілді 

материалдық қҧндылықпен қатар рухани қҧндылықтарды қатар дамыту мҽселесінің кҿтерілуі кҿңіл қуантады. 

Бҧл екеуі де ел игілігі ҥшін жасалынатын шаруалар. Бҧл алғыр қадамдар бҥгін ғана басталған жоқ бҧдан 

бҧрынғы мҽдени мҧра, кҥні кешегі рухани жаңғыру бағдарламаларының ізін басып туған игілікті қадам. 

Осылайша кезең-кезеңімен жалғасып жасалынып келе жатырған еліміздің тарихында алтын ҽріппен жазылатын 

бҧл іргелі мҽселелердің шешімін табуы ҥшін Елбасы бірнеше ірі жобаларды ҧсынып отыр. Осы жобалардың 

ішінде фольклорист ретінде «Дала фольклоры мен музыкасының мың жылы» жобасына тоқталсам деймін. 

Біздің халық тумысынан ақын халық.Табиғат аясында, оның тҿл баласындай ҿмір кешкен халыққа сол 

табиғаттың ҿзі поэтикалық зерде сыйлағандай. Осы поэтикалық зерденің қадым замандардан бері айтылып келе 

жатырған халықтың шығармашылық ҿнерін ауыздан-ауызға таратып, кейінгі ҧрпаққа жалғаудағы қызметі 

орасан. Ҿткен ҿмірімізді сҿйлетуге халықтың бай фольклорлық мҧрасының мҥмкіндігі мол. Себебі фольклор 

халықтың ҿмірінің айнасы, тарихи кезеңдерде болып ҿткен сан қилы оқиғалардың, тҥрлі ҽрекет-қимылдардың 

айғағы, сондықтан фольклор туындыларында ел басынан ҿткен ҿмір кҿшінің суреттері кҿрініс беріп жатады. 

Халықтың кҥн кҿрісі, ҿмір тіршілігі, арман-мҧраттары, ырым-жоралғылары, салты, дҽстҥрі, этнографиясы, 

ҧлттық психологиясы бҽрі, бҽрі осы фольклордан табылады. Сондықтан да фольклор ҧшы-қиыры жоқ 

халықтың рухани эстетикалық қоры. Халықтың асқақ рухы да осы фольклорда. Кешегі ҧлы Отан соғысы 

кезінде кеңес ҥкіметінің жауынгерлерге рух беру ҥшін соның алдында ғана бастыруға тиым салған Батырлар 

жырын қайта бастырып баспадан шығаруы осының айғағы. Айта берсек фолькор ҥлгілерінің ҿмір танытар 

қырлары кҿптеп табыла береді. Ҿйткені қазақтың фольклорлық мҧрасы ҿте бай. Академик Сейіт Қасқабасовтың 

басшылық жасауымен Мҽдени мҧра бағдарламасы аясында «Бабалар сҿзі» атты жҥз томдықтың жарық кҿруі 

соның куҽсі. Дегенмен жиналмай, зерттелмей жатқан фольклор ҥлгілері ҽлі кҿп. Оны қазір жинап баспаға 

ҧсынбасақ жыл ҿткен сайын ауызша таралған фольклорлық мҧраларды жинау қиынға тҥсетіні белгілі. Сонымен 

қатар қолжазба кҥйінде сақталған, жекелеген жидашы адамдар мен ғалымдардың жеке архивтерінде жатқан 

ҽдеби мҧралар да кҿптеп саналатыны белгілі. Оларға «жан бітіріп», жиып, жҥйелеп, бастырып шығару алдағы 

жоспарлы істердің бірі болуы тиіс. Осы ретте Елбасының мақалада: «Ҧлы Даланың фольклоры мен ҽуендері 

заманауи цифрлық форматта «жаңа тыныс» алуға тиіс»,– деп жазуы барынша қолдайтын ҧсыныс.  

Бізде халық ауыз ҽдебиетімен қатар музыкалық фольклор ҥлгілері де мол. Ақтҿбе ҿңіріне қатысты қылып 

айтатын болсақ халық ҿнерпаздарының ҽндерін жинап жҥрген жекелеген тҧлғалар бар. Мҽселен, Қызыл 

Тҧрдығҧлҧлының ҽндерін Нҧрлан Жҧмағалиев, Нҧрлыбек Қалауов, Молдабайдың ҽндерін Еркін Қҧрманбеков 

жинап, зерттеп кітап етіп шығарды. Енді бҧл мҽселені тереңдетіп зерттеп кҿне сарындарды іздеу міндеті 

қойылып отыр. Ол оңай шаруа емес. Мысалы қобыздың кҿне сарынын табу ҥшін оны шамандықпен қоса 

зерттеу керек. Осындай зерттеулер жҥргізу ҥшін ғылыми экспедиция ҧйымдастырылуы қажет. Бҧл жағынан 

алғанда Ақтҿбе облысы тың жатқан аймақ. Себебі бҧрын-соңды бҧл ҿлкеде арнайы фольклорлық экспедиция 

жҥргізілген жоқ. Ал оның есесіне археологиялық экспедициялар жақсы жҥргізілді деп айтуға болады.Соның 

негізінде Асанқайғының баласы деп саналатын Абат-Байтақ кесенесі, Қобыландының бейіті, Ҽбілхайыр хан 

жерленген Хан моласы зерттелді. Бірақ олар туралы аңыздар, ҽпсаналар, фольлорлық ҽңгімелер, жер-су 

атаулары тҥгел зерттелген жоқ. Осы тҧрғыда тарихи да, практикалық та мҽні зор «Дала фольклоры мен 

музыкасының мың жылы» аталатын жобаны жҥргізу кҥн тҽртібіне қойылуы тиіс. Бҧл жобаны жҥргізуге осы 

ҿңірдегі ғылым мен білімнің қара шаңырағы болып табылатын жергілікті Қ.Жҧбанов атындағы Ақтҿбе ҿңірлік 

мемлекеттік университетінің бҧл сала бойынша білікті мамандары, ғылым докторлары бар ҧжымы бастаушы 

бола алады. Ҧлы даланың рухани мҧраларын зерттеп, халыққа танытуға бҧрын зердесі жетсе де, аяғы 

жетпейтін, пҽрмені келмейтін фольклортанушыларға бҧл игілікті іспен айналысатын кҥн енді туды деп 

ойлаймын. 
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СІБІРДІҢ АҢЫЗ АРУЫ – СҤЗГЕ ХАНЫМ 

 
Рахымова Алтынай Рахымқызы 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

Ақтӛбе қ., Қазақстан  

  

Аңдатпа. Мақалада Сібір ханы Кҿшім ханның  Еділ бойынан айттырып алған ҽйелі Сҥзге ханымның ерлігі мен 

ҿрлігі һҽм қайраткерлік тҧлғасы сҿз болады. 

Аннотация. В статье говорится о подвиге и мужестве  жены Сибирского хана Кошима госпоже  Сузге, родом  из 

берегов Волга, которая стала его  названной женой. 

Аnnotation. The article speaks about the heroism and courage of the wives of the Siberian Khan Cosima Mrs. Suzge, a 

native of the banks of the Volga river, which was called his wife. 

Тірек сӛздері: қазақ ханымдары, ержҥрек ару, хандық, Кҿшім хан,Сҥзге сҧлу 

Ключевые слова: казахские дамы, отважная леди, ханство, хан Кучум, Сузге ханым 

Key words: kazakh lady,brave lady, khanate, khan, Kushum, Suzge khanum 

  

«Жауынан асқан айласы, 

Жаныңнан қымбат Әз басы. 

Ерлігін айтсам Сүзгенің, 

Аттиллаға сіңілі - 

Томиристердің жалғасы. 

Әйел боп туды демесең, 

Бір ӛзі дара қолбасы» 

Ербол Бейілхан: «Кҿшім хан – Сҥзге» (поэма) 

 

Сібірдің аңыз аруы Сҥзге – ХVІ ғасырда ҿмір сҥрген Сібір ханы Кҿшімнің соңғы ҽйелі. Сібірге іргелес 

қазақ байы – Сҥйіндіктің қызы.  Сҥзге ХVІ ғасырдан бҥгінге аңыз болып жеткен  есім. Профессор Бейсембай 

Кенжебайҧлының: «Орыстың ХІХ ғасырда жасаған тобольдық жазушысы, атақты «Конек-Горбунек» деген 

поэманың авторы, П.П.Ершов баяғы Сібір ханы Кҿшімнің ҽйелі Сҥзге туралы поэма жазған екен. Сҥзге ақылды, 

сҧлу болыпты, ақын соны дҽріптепті» [1, 35]– деп жазыпты кҥнделігіне. 

Енді Кҿшім хан жҽне ҽйелі Сҥзгеге тоқталсақ,  

Дидары айдан әрі асып, 

Шұғыла таңмен таласып. 

Ақылмен елді билепті, 

Кӛшім мен Сүзге жарасып. 

Сүзгедегі бұл мінез, 

Дәстүрлі болып бағзыдан, 

Ақжүністерден жалғасып. 

Қыз Жібек пен Баяннан, 

Сүзгеге жеткен алмасып. 

Ғалым Мҧрат Абдиров Кҿшім 9 ҽйелінен 17 ҧл жҽне кҿп қыздар кҿреді, ең ҥлкен ҽйелі Кҥлзипа, соңғысы 

Сҥзге екен деп санайды. Кҿп ҽйелдерінің ішіндегі сҥйкімді, сҥйікті жары Сҥзге сҧлу еді. Ербол Бейілхан оны 

былайша суреттейді: 

Қазақтан екен ханымы, 

Терең болыпты танымы. 

Талайға үлгі болыпты, 

Күлзипа бәйбіше сабыры. 

Талай ақынға жыр бопты, 

Сүзгенің ерлік жалыны[3]. 

Хан сарайындағы ақындар мен ҽншiлер Сҥзгенiң ақылдылығын, сҧлулығын, адамгершiлiгiн, 

батылдығын, ерлігі мен ҿрлігін жоғары бағалап «Красотой с которой могла спорить лишь утренняя звезда 

Шолпан», немесе, 

Но на всей земле сибирской, 

Нет прекраснее Сузгуна, – деп те ҽнге қосқан. 

Адал жар болды айтулы, 

Сүзгедей сүйген қосағын. 

Ақылды қазақ қызы деп, 

Сүзгеге арнап хан Кӛшім, 

«Сүзге-тура» деп ат беріп, 

Жеке қалашық жасадың[3] . 

Сібір тарихында Сҥзгеге арналған қала салынған. Сҥзге сҧлуға салынған сексен сатылы сегіз сарайға 

солқылдақ кҿпірлер ҽкелетін Қарауыл - биіктен дарияның кҿзге тҥспейтін жері жоқ. Қамалдың астынан дария 

қайықпен шығатын таспен кҿмкерілген ҥңгір салынған. Қарауылдан тҿмен қарай баспалдақпен тҥсетін 
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сарбаздар қайықпен ҥш жаққа шыға алады. Қамал тҧрған тҥбектің сырты орман айналдыра қоршалған 

ҿткелдерде садақшы сарбаздар тҧрады екен деп суреттеледі. 

Аңызға толы ерлігі, 

Айтатын соны келді күн. 

Халқынның жоқтап теңдігін, 

Кӛрсеттің қазақ ӛрлігін [3]. 

Сібір жылнамаларында 1582 жылы орыс ҽскерлері казактардың кҥшімен Сібір астанасы Искерді алып, 

Сҥзге - Тҧра қалашығын қоршайды. Сҥзге басшылық еткен қала қорғанын  Иван Гроза басқарған казактар ала 

алмай, 21 кҥндей соғысады. Кейіннен садақтың оғымен келген қҧпия хат арқылы Сібір ҽскерінің бас 

қолбасшысы болған Мҧхаммедқҧл жараланып, тҧтқынға тҥскенін, Кҿшім ханның шегінгенін естіген Сҥзге 

еріксіз шешімін ҿзгертіп, қараша халық қамалдан аман шығып кетсе, атаман Грозаға тірілей берілетінін 

білдіреді. Қала халқы мен байлығын аман  қҧтқарған Сҥзге арын да жанын да таптатпайды. Атаман Гроза  

қамал босағаннан кейін,  бос қамалға еніп,  тек ағаш  тҥбіне сҥйеніп, ҿзіне ҿзі қанжар салған Сҥзгенің денесіне 

тап болады. Сҥзгенің адуындылығы мен қайтпас қайсар мінезі міне осы тҧстан кҿрінеді. Оны Ербол Бейілхан 

ҿзінің «Кҿшім хан - Сҥзге» поэмасында: 

Құтқарып барлық халықты,  

Сарайда Сүзге қалыпты.  

Тәнімді кәпір сипар деп,  

Биік ағаштың түбінде,  

Иван Гроза жеткенше  

Ӛзіне қанжар салыпты.  

Текті боп туған қайран қыз  

Тектілік солай танытты. 

 Қазақтың барлық батыры  

Ерлігін естіп Сүзгенің  

Есінен танып қалыпты, —[3] деп толғайды. Сҥзгенің бҧл ерлігі мен ҿрлігіне риза болған орыс ҽскерлері 

Сҥзгені салтанатпен жерлейді. Қамалын артынан ҿртеп жібереді. Сҥзгенің ерлігі бҥкіл Сібірге, Ресейге, 

Қазақстанға тарап, Сҥзгенің еліне, Кҿшім ханға деген адалдығы, даналықпен ҿрілген ҿрлігі аңызға айналды.  

Сҥзге  сҧлу Баян сҧлу, Қыз-Жібек, Ақжҥністердің қасиеттері жҽне Гауһар, Қҧртқа, Бопайлардың кҿркі 

мен мінезі қоса біткен Томиристердің  жалғасы. Сҥзге - ҧлттық сананың айнасы, ҧлт символы. 

«Сҥзге – символ нации» - деп ақындар бекер айтпаса керек. Бодау, Байжігіт, П.Ершов «Сҥзге» атты 

дастан жазды.  1899 жылы «Сҥзге драмасы» Тобыл театрында қойылған. 1922 жылы Тобыл губерниясы Уҽйіс 

ақынның «Сҥзгесін» тыңдады. Бодау жырау (1805-1922) «Сҥзге ханымды» П.Ершовтан бҧрын жырлаған. 

«Сҥзгені» А.Сорокин, П.Васильев ҿлеңдеріне қосқан. 1896 жылы композитор И.Корнилов «Сҥзге» атты 

музыкалық пьеса жазды. Бодау Кҥлзипа мен Сҥзгені ҿзінше жырлады. Байжігіт кҥйшінің Сҥзге атты кҥйі 

болған. Қойлыбай Бекназарҧлы Сҥзге биін қайықта билетті. «Су перісі», «Сҥзге сҧлу», «Сҥзге ханым» арқада 

ертекке айналған. Қҧнанбай қажы «Сҥзге ханым» дастанын сҥйіп тыңдаған. Шоқан Нарқызды Сҥзгеге теңеген. 

Атаман Қожық, Сҥзгенің ҧлымын десе, ал, Шоқан Нарқыз Қожықтың жалғыз батыр қызы еді деген. 

П.Ершовтың «Сҥзгесін» Ҿ.Ахметов қазақ тіліне аударды. Қадыр Ҽлімқҧлов пен Мҽди Қайыңбаевтың 

оқырмандар назарына «Сҥзге сҧлу» атты тарихи драмасы ҧсынылды. 

Бҥгінгі кҥні жаңаша жазылған осындай кҿрнекті тарихи шығарма – «Кҿшім хан — Сҥзге» поэмасы. 

Тарихы Кҿшім-Сҥзге оқиғасын орыстың ақыны Петр Ершовтың «Сҥзге» поэмасын арқау еткен. Авторы – 

қазіргі заман ҽдебиетіндегі белгілі ақын — Ербол Бейілхан. Ол Сҥзгені:  

Мың жылға жетер даңқың бар,  

Зарина мен Тұмардай, [3] —деп тамсана жырлайды. Бҧл қызық сюжетке кҿңілі ауған сазгер И.И. 

Корнилов болса, 1896 жылы «Сҥзге» операсын жазған болатын. Тҿл ҽдебиетімізде жазушы Шҽрбану Бейсенова 

бҧл тақырыпта ҿзінің «Сҥзгенің соңғы кҥндері»  прозалық шығармасын жазғаны да белгілі. Осы 

шығармалардың тууына негіз болған – Сҥзгенің сҧлулығы, қайсарлығы һҽм адалдығы. 

 Сҥзгенің Кҿшім ханның ең соңғы ҽйелі бола тҧра, кҿп ҽйелдің бірі ғана болмай, Ҧлы далаға ерен еңбек 

сіңіріп, хан жары хандық қоғамнан ойып тҧрып орын алды. Қазақ Ордасы мен Сібір арасын жалғаған ҧлағатты 

ана десек те болғандай. Бір қарағанда трагедиялық тҧлға болғанымен, Сҥзге табиғатына ҥңіле отырып оның 

ақылға қҧрылған ақық ҿлімі, жеке ҿз басын кҥйттемей, ҿзіне сенген кіші орданың қараша халқын қоршаған 

жаудан қҧтқарып, қҧтқару жолында айласын асырып, жанын тонатпай, тҽнін қорлатпай, ҿзін солар ҥшін қҧрбан 

етуі – қасіретті ҿлімін қасиетті ҿр рухты ҿлімге айырбастап даңққа бҿледі. Сҥзге ханымның ҿр тағдыры, ерлік 

ҿлімі, оның айналасындағы қарашасын қиын-қыстау сҽтте тастай қашпай, солардың жолында қҧрбан болуы – 

Сҥзгенің қадірін соншалықты асқақтатты.  

Ҽдебиет зерттеушісі Қҧлбек Ергҿбек: «Сҥзгенің сҧлулығы аңыз. Сҥзгенің ақыл–парасаты аңыз. Ал, 

қысқа ғана ҿмірі толы мҧң. Мҧң болғанда да еңсені езетін басылыңқы мҧң емес, оптимистік рухқа толы, кісіні 

қанаттандырар тҽтті мҧң. Мҧң ҽдетте кермек татыса керек-ті. Ал Сҥзге мҧңының жҿн-жосығы бҿлек. Керек 

десеңіз, Сҥзгенің мҧңы ҿзгенің (Айталық бҽйбішелердің) бақытына бергісіз. Ҿйткені, ол парасатты адамның 

мҧңы. Аяулы арудың мҧңы біртҥрлі ақылды мҧң» [4, 571] – деп бағалайды.  
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Қорыта келгенде, Сҥзге – ҿзін қҧрбан ете жҥріп хандық қоғамдағы ханшайымның  алар орнын асқақ 

биікке кҿтерген тҧлға. Сҥзге – «Қазақ қызының» ҥлгісі. Сҥзге – сҧлулықтың символы! Сҥзге – асқан 

парасаттылықтың эталоны.  
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ТІЛ  МЕН  ЖАЗУ - ҦЛТТЫҚ  ҚҦНДЫЛЫҒЫМЫЗ 

 
Садуақас Нҧрбол  Абдуллаҧлы 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент, 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік   университеті 

Ақтӛбе қ., Қазақстан  

 

Аңдатпа. Мақалада латын графикасы мен қазақ тілі емлесінің ережелері туралы баяндалған. 

Тірек сӛздер: Латын, ҽріп, дыбыс, жазу, емле, ереже, қазақ тілі, ҥндесім. 

Аннотация. В статье говорится о латинской графике и написании правил казахского языка. 

Ключевые слова:   латинский, буква, звук, писать, написание, правило, казахский язык, сингармонизм. 

Аnnotation. The article talks about the Latin script and writing the rules of the kazakh language. 

Keywords: Latin, letter, sound, write, writing, the rule,kazakh language, harmonicism. 

 

Тіл – ең басты ҧлттық қҧндылығымыз, рухани байлығымыз. Осы қатарда ата-бабамыздың қандай қиын 

кезеңдерді бастан ҿткерсе де, осы кезге дейін сақтап, кейінгі ҧрпағына қалдырған  туған жерімізбен қатар   тіл, 

ҽдебиет, мҽдениет, салт-дҽстҥр сияқты т.б. ҧрпақтан-ҧрпаққа  жеткен ҧлттық  асыл қҧндылықтарымызды атап 

кҿрсетуге болады. Ҽліпби мен жазу - ҽрбір халықтың рухани, мҽдени ҿсуін, даму деңгейін кҿрсететін 

ҽлеуметтік мҽні зор қҧбылыс. Ол - ҿткен мен бҥгінді, бҥгін мен келешекті жалғастыратын алтын кҿпір. Ҽліпби 

мен жазу адамзат тарихындағы қҧнды дҥниелердің бірі ретінде ҧрпақтан-ҧрпаққа мирас етіп қалдыратын 

байлығымыз. Ҿткен ғасыр басында қазақтың біртуар оқымыстыларының бірі Х.Досмҧхамедҧлы «Тілінен 

айрылған жҧрт-жойылған жҧрт» деп айтып кеткен екен[1].  Сондықтан тіл мҽселесі қашанда маңыздылығын 

жоймайды.  Барша жҧртқа белгілі жай,  мемлекет басшысы Н.Ҽ.Назарбаев   2017 жылғы 12 сҽуірде жариялаған 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» туралы  мақаласында  «Қазақ  тілін  біртіндеп  латын  ҽліпбиіне   кҿшіру  

жҧмыстарын бастауымыз  керек»,- деген  болатын.   Елбасының  рухани жаңғыру бағытында  баяндалған    

мақаласындағы  қазақ жазуын латын қарпіне кҿшіру туралы ҧстанымдары  мҽңгі елдің  болашағына, 

мемлекеттік  тілдің келешегіне  жасалған  игі  іс,    маңызды тарихи  оқиға ретінде халықтың   зор ықыласына  

ие болды [2].     

Жақсы емле болу ҥшін  алдымен ҽліпбиіміз жақсы қҧрастырылған болуы тиіс. Сондықтан  латыннегізді 

жаңа ҽліпбиіміздің ҧтымды тҧстарымен қатар, ҿз кҿзқарасымыз бойынша, ҽлі де ойланатын тҧстарын 

кҿрсеткіміз келеді. Қазіргі кезде  жҧртшылық соңғы  бекітілген  ҽліпбиді басшылыққа алып, жазуға  ҥйреніп  

жатыр[3]. Бҧл ҽліпбиде латын ҽріптерін барынша  қазақ тілі дыбыстарына  сҽйкес таңбалауға, қазақ  тілінің  

ҥндесім  талаптарына бейімдеуге, «бір ҽріп – бір дыбыс»  ҧстанымын сақтауға назар аударылған.  Ҽліпбидің  

бҧл нҧсқасының ерекшелігі- акутта ҽріпҥсті  бір ноқат алынуы.  Ҽріпҥсті ноқат жазуға, қабылданымға  оңтайлы 

екені байқалады.  Ал тҥрік жазуында ҽріп ҥстінде қос ноқат тҧрады. Бҧл  жазу барысында  ноқаттың бірі 

кҿрінбей қалса да, екіншісі кҿрінетіндіктен тҥрік ағайындар жазуының бір жетістігі деуге болады.  Ҽліпбиімізге  

34 дыбыс  алынып, олар  32  ҽріппен таңбаланған.  Оның ішінде қазақ тілі дыбыс жҥйесіндегі 28 фонема (9 

дауысты, 19 дауыссыз)  жҽне    кірме сҿздердегі  6 фонема (и,  в, ф, һ, х, ч) бар. Ҽліпбиде  Hh-[х], [h] жҽне  I-[и], 

[й]   болып, бір ҽріппен екі дыбысты таңбалап тҧрған екі ҽріп бар.     Тіліміздегі  6 дыбыс  (ҽ, ҿ, ҥ, ғ, ң, у)  

ҽріпҥсті ноқат  арқылы,  екі дыбыс  қос ҽріппен  (диграф) таңбаланған (Ch- [Ч], Sh-[ Ш]). Қос ҽріппен  берілген  

«pasha» сияқты  сҿздерді «пасха», «пасһа»,  «паша» деп  ҥш  тҥрлі оқуға  жол беретін sh(ш)  диграфын сҿз 

ішінде дҽл тану да оңай бола бермейді.  Сол сияқты  «Асхат», «асхана» (Ashat,  ashana) деген сҿздерді  «Ашат»,  

«ашана» деп те  ҽртҥрлі  оқуға тура келеді.   Ҽліпбиде  Iı -[и], [й]  таңбасы ҥстінде  нҥктесі жоқ екен.  Сонда 

ҽліпбиде 10-11 қатарда тҧрған «і»  жҽне  «и, й» ҽріптері ҧқсас таңбаланған деуге болады.  Бҧл жағдай  да жазуда  

қосымша қиындық келтіреді.   Сонымен бірге кейбір    халықаралық сҿздерді жазуымыз ҥшін ҽліпбиімізде 

қазіргі ағылшын ҽліпбиіндегі ҽріптерді, шама келгенше, тҥгел қамту керек деген де  пікірлер бар. Олардың 

айтуынша, латынның «с» ҽрпі арқылы жазылатын  ағылшын тіліндегі жалпы жҧртқа кең танылған кҿптеген 

қысқарған атаулар бар екен. Мысалы, CD –ағыл.т. Cross Dresser – a member of one sex who likes to dress as the 

other sex; Бҧл  ер адамша киінетін ҽйел кісі, ҽйел адамша киінетін ер кісі;  SD – ағыл.т. South Dakota, АҚШ-тың 

бір штаты деген мағына береді екен[4].   CD мен SD тілде жиі ҧшырасатын ҿз алдына бҿлек-бҿлек ҧғымдар, 

басым кҿпшілігі IT терминдері болғандықтан, халықаралық қолданыста олардың ҿзгеріссіз ағылшын тіліндегі 

нҧсқасында жҥретіні  аян.  Сондықтан осы екі   қысқарған  бас ҽріпке қатысты басқа да мысалдарды кҿптеп 

келтіруге болады екен.  Ал біздің ҽліпбиде «с» ҽрпі жоқ, оны басқа ҽріппен, яғни «s» ҽрпімен  ауыстырып 

жазсақ, жалпы жҧртқа танылған атауларды  біз де,  ҿзге де тҥсінбей қалады екен. Латыннегізді ҽліпбидің   ҥш 
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нҧсқасы  жарияланып,  оның  соңғы  нҧсқасын  бекітіп  алдық.  Маман ретінде, ҽліпбиіміздң  ҽлі де жетілдіре 

тҥсетін тҧстары бар екенін  айтып жҥрміз.  

Бҧрынғы ҽліпбиімізде  42 ҽріп болса, енді ол азайды.   Бір елдің сҿзі екіншісіне ҿтуі,  яғни бір тілден  

екінші тілге сҿз ауысуы қалыпты жағдай. Бірақ кез-келген тіл басқа тілден келген кірме сҿздерді  ҿзгертіп,  ҿз 

сҿзі етіп  алады. Сонда басқа тілдің заңдылықтары кедергі болып, тілді бҧзып тҧрмайды. Ал қазақ тіліне 

ҿзгеріссіз енген ҿзге тіл сҿздері тіліміздің лексикалық жҥйесіне салмақ тҥсіріп, тілімізде қазақ-орыс сҿздері 

мидай араласып, тіл мҽдениетіне кері ҽсер етіп келеді. Тағы бір заңдылық,  бір тілден  екінші тілге сҿз ауысса 

да,  тіл дыбыстары ауыспауы керек. Кешегі ҿктемсоқ кеңестік жҥйенің солақай саясаты қазақ тілі дыбыс 

жҥйесінде  жоқ орыс тілінің  «ѐ, ю, я, в, ф, х, ч, ц, ь, ъ» ҽріптерін ҽліпбиімізге еріксіз енгізгені баршаға аян. 

Онымен қоймай,  ҽліпбиіміз кирилл жазуына ауыстырылып, орыс тілінен жҽне сол арқылы  басқа  тілден енген 

ҿзге сҿздерді де орысша қалай айтылып-жазылса, қазақ тілінде де солай қолданылуы керек деген талап 

қойылды. Сҿйтіп тіл экологиясы сол кезеңнен бастау алып, тілімізге жат дыбыс тіркестері де еш кедергісіз еніп, 

тіліміз шҧбарланып, ҧлттық бояуы мен ҿзіндік реңін жоғалтып, сҿзіміз де қҧлаққа жат ҽуенмен «ҽн салғанына» 

ҥйреніп кеттік. Тіпті «орыс сҿзін жете меңгерген» халықпыз, «тіліміз де ҿзге сҿздердің енуімен байыды» деп 

мақтанышпен айтып, тіліміздің табиғи дамуына қиянат жасалғанын ескермедік.  Бҥгінгі таңда тіліміздің ҿзіндік 

ҥндесім заңдылықтарына  кедергі келтіріп жҥрген   осы артық дыбыстарды ҽліпбиімізден шығарып тастау 

туралы мҽселе кҿтерілген кезде  де  бҧл іске қарсы болғандар да аз болмады.  Қазіргі кезде тілімізде ҿзге тіл 

сҿздері кҿп болғаны бір басқа, ата-баба дҽстҥрімен жеткен табиғи дыбыстау ҽуеніміз де ҿзгере бастаған екен.  

Тіліміздің ҿзіндік бояуы ҿзгермеген  кезеңдегі  ағабуын  ҿкілдері  орыстың  «кровать, бревно, стакан, стол, 

трактор» деген сҿздерін  «керует, бҿрене, ыстақан, ҥстҿл, тырақтыр»  деп қазақы  ҽндете айтса, бҥгінгі ҧрпақ 

айтылуында ҿзгеріссіз алынған осы сҿздер «кр-бр-ст-тр» деген дауыссыздар тіркесімен  қҧлаққа  жағымсыз  

естілетін дҽрежеге жетті. Сҿйтіп,  бҥгінгі ҧрпақ  қазақтың  қоңыр ҥнінен ажырай бастаған секілді. Бҧл қоңыр 

ҥнді тек тілшілер ғана емес, ҧлтжанды азаматтар ҽншінің ҽнінен, домбырашының кҥйінен де іздеп, дҽстҥрлі 

ҽуенді сағына бастады. Аға буын ҿз ана тілінің бабалар дҽстҥріне сай дҧрыс айтылуын қалап, кейінгі ҧрпағына 

аманат етіп, оқытып, ҥйретеді. Бірақ бҧрынғы ҽліпбиіміз бен жазуымыз  тілімізді ҿзгертіп барады. Сондықтан 

ҽліпбиімізді ҿзге тілдің артық дыбыстарынан мҥмкіндігінше арылта тҥсу қажет болған еді. Қазіргі  бекітілген 

жаңа ҽліпбиіміздегі  ҽріп саны  қазіргі жазудың талабын орындай алатындай  деңгейде  азайтылды.  

Қазіргі кезде  осы жаңа ҽліпбиіміз  негізінде  жасалған   қазақ тілі емлесі  ережелері талқыланып жатыр 

[5]. Жаңа  емлеміздегі  [ҧу], [ҥу], [ый], [ій] дыбыс тіркестерінің орфограммасы  туралы   мҽселе  тілші ғалымдар 

арасында  ҿте қызу  талқыланды.  Бҧл мҽселе  жҿніндегі пікірталас профессор Қ.Жҧбанов кезеңінен басталған 

болатын.  Емледе  қазақ жазуындағы ҧу/ҥу, ый/ій  қосар ҽріптерді   бҧрынғыдай бір ғана «у»  мен  «и» 

таңбалары  арқылы  жазуды ҧсынған екен.  Бҧлай таңбалау   жазуда  ҽріп ҥнемділігіне де пайдалы болғандығы 

айтылып келеді.  Бірақ осылай таңбалану сыры дҧрыс тҥсіндірілмей, бҧл жағдай  дыбыс пен ҽріпті шатастырып 

айтуға жол бергенін білеміз.  Кезінде белгiлi фонетика саласының ғалымы  С.Мырзабеков: «Бҧл екi ҽрiп тiлдің 

дыбыстық жҥйесiн бҧзып, жҧрттың басын қатырып болды. Оларды iштей дыбыстарға ажырату қиындығы 1983 

жылы емле ережесiне: «и», «у» ҽрiптерi бар сҿздер буындалғанда, келесi буын дауысты ҽрiптен басталады жҽне 

солай тасымалданады. Мысалы: бу-ын, су-ық, қу-а-қы, қи-ын, жи-ын,- дейтiн тiлдiң табиғатына қайшы, зиянды 

заң қабылдауға мҽжбҥр еттi», - деген болатын[6.52]. Ғалым Ҽ.Жҥнісбек ҿз мақалаларында осы  «и», «у» 

ҽрiптерiне қатысты сҿздерді айту-жазудағы ерекшеліктерді морфем талданым, буын талданым, тасымал  

талданым  арқылы кҿрсетіп келеді[7.43]. Сондықтан емле ережесінде қосар [ҧу], [ҥу], [ый], [ій] дыбыс 

тіркестерінің орфограммасы туралы  нақты тҥсінік берілген[5.10]. Сондықтан А.Байтҧрсынҧлы, Қ.Жҧбанов  

атап кҿрсеткендей, қосарлап таңбаланса да, даралап   таңбаланса да айтылымында  еш айырма жоқтығы,  жазу-

сызуға қойылатын жинақылық, ықшамдылық талабына сай келетіндігінен  бҧл дыбыс тіркестерін  дара тҥрде 

таңбалануы дҽстҥрге айналғандығын негізге ала отырып,  қазақ жазуының латын ҽліпбиіне кҿшуімен 

байланысты шҧбалаңқылыққа ҧрынбау ҥшін  ҧу/ҥу, ый/ій  қосар дыбыстардың бір ғана «у», «и» дара ҽріппен 

таңбалануының ҥлгісі ҧсынылған.  Сонымен бірге, бҧл қосар дыбыстардың бір ғана  «и», «у»  ҽріптерімен 

жазылуы, соған байланысты, ғалым Ҽ.Жҥнісбек  кҿрсеткендей, туындайтын қиындықтарды болдырмаудың  

алдын  алу  ҥшін   мектеп  оқулықтарында   дҧрыс  талдау жасалып, жҥйелі тҥсінік берілуі керек деп ойлаймыз. 

Қазақ жазуында   «и»  мен  «у» -  орыс тіліндегі сҿздер қҧрамында келетін дауысты дыбыс, қазақ тіліне кірме 

дыбыстар деп есептеледі. Қазақ тілінің тҿл сҿздерінің қҧрамында дауысты «и», «у»  дыбысы жоқ.  Сондықтан  

осы дыбыстарды  айту-жазу заңдылықтарын шатастырмай қолдану жолдарына ерекше  назар аударған жҿн. 

Ережедегі  «сый», «тый» сҿздері қатарына «мый» деп жазуды қосу керектігі айтылды. Сонымен бірге «и» ҽрпін 

қазіргі қазақтілді жастарымыз қосар дыбыстың таңбасы емес, қанша айтсақ та, орыс тіліндегі «и» дыбысындай   

дара дыбыс етіп айтуға бейімделген. Мысалы, «Ҽлия» деген сҿзді біздің айтуымызға қарағанда, тҥрік 

ағайындар нағыз қазақы  тҥрде   дҧрыс айтатындығын естіп жҥрміз. Сондықтан бір ҽріптің ҿзі біраз нҽрсені 

тҿңкеріп тастайтындығын ескеріп,  осы  ҽріпті оқытуға ерекше назар аударған жҿн[8.65].       

Латыннегізді  ҽліпбиімізге енгізілмеген   кирилл  ҽріптері мен шеттілдік сҿздердің  жаңа   емле  

ережелері   бойынша  жазылуы  да реттелді. Қазақ тілі  емлесінің ережесінде  кейбір кирилл ҽріптері мен 

шеттілдік сҿздердің емлесі бҧрынғы жазуымыздан ҿзгеше екеніне назар аудару керек. Бҧрын шеттілдік сҿздер 

ҿзгеріссіз жазылып келсе, енді қазақ ҽліпбиіне икемделіп жазылады:   « » ҽрпі «ҿ» ҽрпімен таңбаланады. 

Оларға қосымша соңғы буынның ҥндесіміне сҽйкес жалғанады: манѐвр-манҿвр (manо vr), бруселѐз-бруселҿз 

(br selо  z), актѐр-актҿр (aktór), дирижѐр-дирижҿр (dırıjо r),  режисѐр-режисҿр (rejısо r), ал  осы сҿздерге  

қосымшалар қазақ тілінің заңдылығына сай жалғанады.   «Ц» ҽрпі жҽне «сц» ҽріп тіркесі «s» ҽрпі арқылы 
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жазылады: цирк-сирк(sırk), цифр-сифр (sıfr), цилиндр – силиндр (sılındr), циркул-сиркул (sırk l); дециметр- 

десиметр (desımetr), медицсина- медисина (medısına), абзац- абзас (abzas), ал қатар келген «ц» ҽрпі «ts» тіркесі 

арқылы таңбаланады: питса-pıtsa, Нитса-Nıtsa, т.б.   Ал «-тч» дыбыстар тіркесімен аяқталатын сҿздердегі «т» 

ҽрпі тҥсіріліп жазылады: скош-skoch, скеш-skech, маш-mach.  «Щ» ҽрпі тҿл сҿздерде «shsh» ҽріп тіркесімен, ал 

шеттілдік сҿздерде «sһ» ҽрпімен таңбаланады: асшшы-ashshy, тҧшшы-tushshy, кешше-keshshe; училише-

 chılıshe, прапоршик-praporshık.  «Э» ҽрпі «е» ҽрпімен жазылады: елемент-element, елеватор-elevator, епопеиа-

epopeıa, поетика-poetıka, коефисент-koefısent.   «Ю» ҽрпі тҿл сҿздерде, сонымен бірге шеттілдік сҿздерде сҿз 

басында жҽне дауысты дыбыстан кейін «йу» ҽріп тіркесімен    aйу, oйу,  кайута,  ал дауыссыз дыбыстан, айыру 

белгісі (ъ) мен жіңішкелік белгісінен (ь) кейін «ҥ»  ҽрпімен таңбаланады:  парашют-парашҥт (parashút),  

абсолют-абсолҥт (absalút), глюкоза-глҥкоза (glúkoza), компьютер-компҥтер (kompúter), тьютор-тҥтор(tútor).  

Кҿріп отырғандай,   «ю» ҽрпі  ҥш тҥрлі жазылады екен: 1). тҿл сҿздерде, сонымен бірге шеттілдік сҿздерде сҿз 

басында жҽне дауысты дыбыстан кейін «йу» ҽріп тіркесімен(аю-айу, ою-ойу, Юрмала-Иурмала) жазылады. 2). 

Дауыссыз дыбыстан, айыру белгісі (ъ) мен жіңішкелік белгісінен (ь) кейін «ҥ» ҽрпімен (парашют-парашҥт, 

абсолют-абсолҥт, глюкоза-глҥкоза, валюта-валҥта, бюллетень-бҥлетен,продюсер-продҥсер, люкс-лҥкс, 

компьютер-компҥтер, тьютор-тҥтор,рюкзак-рҥкзак, сюжет-сҥжет)таңбаланады. 3). «и»  ҽрпінен кейін тҧрған 

«ю» орнына «у» жазылады: қию-қиу,  кию-киу, дию-диу[5.25].        

Ал жіңішкелік белгісі (ь) бар  сҿздерді  де енді  қалай  жазудың жолдары кҿрсетіліп отыр. Жіңішкелік 

белгісі (ь) бар буынға жіңішке дауыстылардың ҽрпі жазылады, қосымшалар тҥбірдің соңғы буынына ҥндесіп 

жалғанады да,  жазуда  жіңішкелік белгі  ескерілмейді. Мысалы,  «ансамбль –ансҽмбл, альманах-ҽлманах, 

альфа-ҽлфа» деп    жіңішкелік белгі  ескерілмей оны «ҽ» дыбысымен айтамыз.  Ал  «медальон-медалҿн,  

батальон-баталҿн» деген сҿздерде  «ҿ»  дыбысымен айтып, осылай жазамыз.  Емлемізді  ҽлі жетілдіре тҥсу 

керек, себебі сҿздеріміз аралас буынмен жазылып тҧр деген пікірлер де бар.  Бҧл жерде де жіңішкелік белгі 

орны жіңішке айтылғанмен,  бҥкіл сҿз аралас буынмен жазылады. Бҧл жазылым, қанша ҿзгерткенімізбен, орыс 

тілінің айтылымын сақтап тҧрғанын кҿрсетеді.  Осы мҽселелерге кҿңіл бҿліп, орфоэпияда қазақы дҧрыс 

айтылымын сақтау керек(ҽлібҿм, ҽнсҽмбіл).  Кейбір  жағдайда  мағынаға нҧқсан келетін сҿздерде жіңішкелік 

белгісінің  орнына «и» ҽрпі жазылады екен(Пьер-Пиер, пьеса-пиеса). 

«Е» ҽрпінің алдында тҧрған айыру белгісі (ъ) субъект, объект деген сияқты сҿздерде ескерілмейді, 

қосымшалар соңғы буын ҥндесіміне сҽйкес жалғанады.  Бҧл ереже де  тіліміздің ҥндесімін сақтауға 

бейімделгенімен,  сҿз аралас буынды  болып тҧр.  «Дж» ҽріп тіркесі бар сҿздерде «д» ҽрпі тҥсіріліп, 

қосымшалар ҥндестік заңы бойынша жазылады: менеджер-менежер,  джинси- жинси.  Ал  «-дж» ҽріп тіркесінің 

арасынан буын жігі ҿтетін жҽне сҿз мағынасы ҿзгеретін жағдайда «д» ҽрпі сақталып жазылады: бҥджет, лоджы.  

Сҿз соңындағы қайталанған қосар ҽріптің біреуі, сҿз ортасындағы қайталама «сс, мм, лл, тт, фф, нн, бб, 

рр, пп, гг, дд, кк, уу» дыбыстарын білдіретін ҽріптердің бірі тҥсіріліп жазылады деген ереже бар.  Осы ережеге 

сҽйкес класс, металл,  программа, комиссар, грамматика деген сияқты сҿздердегі бірдей дауыссыз дыбыстардың 

біреуін жазбаймыз.  

Осы ережені толықтырып,  араб-парсы тілдерінен келген сҿздердегі қатар келген бірдей дауыссыздардың 

да біреуін тҥсіріп жазуды заңдастыру керек деп есептейміз. Мысалы, «махаббат», «лҽззат» деген сҿздердегі 

геминанттардың (бб, зз) бізге қажеті жоқ,  оларды біз  бір дыбыспен де айтамыз:ма-ха-бат, лҽ-зат [8.70].       

Сҿз соңындағы «-нг» ҽріп тіркесі «ң» ҽрпімен жазылады, қосымшалар ҥндестік заңына сҽйкес 

жалғанады:  боулинг-боулиң,  рейтинг-рейтиң. Ағылшын тіліндегі тҥпнҧсқасында «w» ҽрпімен басталатын  

кейбір сҿздер «у» ҽрпімен жазылады: уатсап,  уйкипедиа.   

Сонымен қазақ тілі  емлесінде  77-99  параграфтар арасындағы 22 ереже кейбір кирилл ҽріптері мен 

шеттілдік сҿздердің емлесіне  берілген екен[8.72]. Ҽрине, ҿзге сҿздерді  жазуға арналған ереже кҿп, бірақ тілдің 

жағдайын жеткізетін болғандықтан мҧндай ережелер кҿптік етпейді. Осы ережелердің  орфоэпиялық  жағымен 

де байланысына ерекше мҽн беріп, тіліміздің ҥндесіміне сай айтылуына бейімдеу керек. 

Кҥнделікті ҿмірде адам аттары тҿлқҧжатта дҧрыс жазылмай жҥргені айтылып келеді. Кез-келген адамнан 

аты-жҿнін жазып беруді ҿтінсек, олар «паспорт бойынша жазайын ба, ҽлде, дҧрысын жазайын ба?»  деп қарсы 

сҧрақ қояды.  Бҧл қазіргі жазуымыздың ащы шындығы, неге латынға ҿтіп жатқанымыздың бір себебін 

танытады.  Араб, парсы тілінен енген кісі есімдері қазақ тілінің дыбыстық заңдылығына сҽйкес жазылады:  

Ысқақ, Ырысжан,  Ырысалды,  Қасен, Қҧсайын,  Қадиша, Пазыл, т.б. Кісі есімдері сыңарларының жігіндегі 

дыбыстар ауызша айтылуына сай жазылады: Айғыз, Байгелді, Бибажар, Есенғҧл, т.б. [5.20].        

Қазіргі қоғамымызда латын ҽріптерін танымайтын адам жоқ.  Сондықтан  алғашқы кездегі баяу оқып,  

асықпай жазуға шыдасақ,  аз ғана уақытта кҿзіміз де, қолымыз да ҥйреніп,  тез оқып-жазуға дағдыланып 

кетеміз. Ал емле ережелерінің тҥп негізі бҧрынғыдан кҿп ҿзгерген жоқ. Бҧрын мектепте  диктант жазып,  кітап 

оқыған адам сол дағдысымен жаңа жазуды да тез меңгереді. Демек, бҽрін де жеңуге болады, тіліміздің 

болашағы бҽрінен де қымбат. Қорыта айтқанда, тіл  мен  жазу - ҧлттық  қҧндылығымыз, рухани байлығымыз, 

сондықтан  жаңа ҽліпби мен оның емле ережелерін  білу ҽр адамның парызы деп білеміз. 
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ТАҒДЫРЛЫ ТАРИХТЫ ТАСПАЛАҒАН ӘНДЕР 

 
Сайлауғазы Қастербек 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті, 

Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада Қытай Халық Республикасын мен Моңғолияны мекен етіп жатқан қазақтардың арасында 

кеңінен таралған ҽндердің шығу тарихы зерттеліп, зерделенеді. Ҽн мҽтініндегі халық тағдыры мен тарихына қатысты 

тҧстары қаралып, мысалдар негізінде дҽлелденіп, ғылыми тҧрғыдан тҧжырымдалды. 

Кілт сӛз: Ҽн, тарих, тағдыр, ҿлең, халық, қазақ, кҿш. 

Аннотация. В статье осмыслено и исследовано истории песни которые широко распространенные в диаспоре 

казахов, которые живут в Китайской Народной республике  и  в Монголии. В тексте песни рассмотрена судьба и история 

народа и сделан вывод  на основание примеров,  формулирована в  научной форме.   

Ключевые: Песня, история, судьба, стихи, народ, казах, кочевая жизнь. 

Аnnotation The article comprehended and investigated song stories whiсh widespread in diaspora of  Kazakh who live in the 

Chinese National Republic and Mongolia. In the lyries ther are destiny and history of  the people and it s concluded on the basis of 

examples, wich was formulated in the scientific form.  

keywords: song, history, destiny, verses, people, the Kazakh, nomadic life. 

 

Қазақтың кең даласының шығыс жақ шеті, Алтай сілемі арқылы Қытай асып, Моңғол жерінің батысын 

алып, Ресейге қарасты Қосағаш аумағымен айналып қосылып жатқаны бізге мҽлім. Бҧл шеттегі қазақтың кҿп 

шоғырын қамтитын територия. Анығында ҽнге айналған тағдырдың бір шеті Анадолыға дейін жеткен. Қазақ 

халқы Алтайды ежелден айнала қоныстанған халық екендігімізді ҽуелеп ҧшқан ҽн-жырымыз да дҽлелдеп 

беретіндей. Олай деуімізге себеп Алтайдың арғы бетінен ҽуелеп бҥгінге жетіп, халық ҽніне айналып ҥлгерген 

«Ағажай», «Ой, Ғайша», «Сҧлубайдың ҽні», «Қазын-ай» жҽне М.Пҧшатайҧлының шығармашылығынан туған 

«Ел кҿшкенде», «Жаңа ауыл» қатарлы т.б ҽн-жырларымыздың ҽлі кҥнге дейін қалықтап халық арасында 

айтылып жҥргендігі.   

Ҽн де – тарихи шежіре. Ҽн тарихы арқылы ел тарихы мен жер тарихын, ел тағдыры мен жер тағдырын 

еске тҥсіріп, санада сақтауға болады. Ҽрбір ҽннің мҽтінінде кездесетін жер, су атауларына қарап туған ҿлкесін, 

жыл атаулары немесе уақыт кҿрсеткіштері арқылы қай кезеңде туған ҽн екендігін танып білеміз. Тақырыпты 

талқылау барысында аталған ҽндер арқылы айтар ойымызға айғақ, дҿп басып айтар дҽлел тауып кҿрмекпіз. 

Біз бҥгін тарих толқынынан тағылым берер тарихи ҽндерді талдап, талқыға саламыз. Қазақ даласынан 

сыр шертер ҽні ҽуезді, тарихы терең, тағылымы мол ҽндер жетерлік. Біз тек қазіргі таңда шекара сызығының 

сыртында қалған қазақтардың тағдырлы ҽндерін талқыға салып, талдап кҿрсек. Тарам-тарам тарихтың куҽсі 

болған тағдырлы ҽндердің бірі Қытай жҽне Моңғол қазақтарының арасында айтылып жҥрген, қарсылық 

жырларының қатарына жататын Бҥркітбайдың «Ой, Ғайша» ҽні. Ҽн авторы Бҥркітбай 1904 жылы ҚХР Алтай 

аймағына қарасты Кҿктоғай ауданында туған батыр, ҽнші ҽрі ақын болған тағдырлы тҧлғалардың бірі. Оның 

ақындығы мен батырлығының дҽлелін осы «Ой, Ғайша» ҽнінің мҽтінінен байқауға болады. 

«...Батыр болып атандым мен Бҥркітбай, 

Ойладым ба болам деп дҽл осындай, ой, Ғайша, 

Ел-жҧртымнан айрылып кетіп барам, 

Қара тҧман ашылып, кҥн бір шықпай, ой, Ғайша-ай»,- деп зарлы ҽуенмен басталатын бҧл ҽн бір жағы 

«жорық» жыры іспетті болса, екінші жағынан «қоштасу» ҽні [1, 110]. Бҧл ҽн бір ғана Бҥркітбайдың ғана зары 

емес бҥкіл еңіреген елдің ҿзегін ҿртеген ҿкініші еді. Олай дейтініміз сол заманда Шыңжаңды билеген КСРО 

ықпалында билік жҥргізген Шэн Шицай (1933-1944) мен гоминьдан ҽскерінің қатыгездігі, Алтайдың арғы 

бетіндегі қазақтардың жайлы тірлігінің жайын кетіріп, мазасын қашырды. Сол тҧста момын елге бағытталған 

айдау мен байлау басталды. Ҥрку мен ҥрей билеген халық атқа қонды. Сол бір тағдырлы тарихи кезеңнің қал-

жайы осылай ҽнге айналды. Ҽке мен бала, аға мен іні қоштасу жырын қосыла айтуға мҽжбҥр болды. Ҥрей 

билеген ел ҥрке кҿшті. 

«...Менің атым Бҥркітбай, 

Сабаға қҧйған іркітті-ай. 

Жайын жатқан елімді, 
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Қҧйыршық келіп ҥркітті-ай»,- деп қайталанып отыратын «Ой, Ғайша» ҽнінің қайырмасы арқылы осы 

кезеңдегі елдің ішкі қарсылығы ҽнге арқау болды [1, 110]. Бҧл ҽн сол тҧстағы халықтың ішкі зары  мен мҧңы 

еді. Ҥріккен елдің ҥрейі ҽуелген ҽнге айналарын ешкім ойламады. Ҽннің мҧңылы ҽуенін тыңдасаңыз қайғыдан 

қабырғаңыз қайысады. «Қай ғасырдағы болмасын аса маңызды оқиға мен тарихи ҧмытылмас сҽтті кейінгі 

ҧрпаққа айғақ еткен де ҽн ҽуезі. Ҽн – қоғамның тыныс тіршілігіне дер уақытында ҥн қосып отыратын 

бҧқаралық қҧралдың бірі, рухани қазынамыздың шежіресі. Ҽнде халықтың басынан кешірген тарихы таңба 

басқандай анық кҿрінеді» [2, 3]. Соның бір куҽсі осы «Ой, Ғайша» ҽні.  

«...Мен ҿлсем де артымда елім қалды, 

Асқар Алтай, айдын кҿл, жерім қалды, 

Ҿкінбеймін ҿлсем де елім ҥшін, 

Алып берер кегімді ерім қалды»,- деп қайғысы мен жҧбанышы аралас ҽн қалдырған Бҥркітбай батыр 

қапияда қолға тҥсіп, ату жазасына кесілген еді [1, 110]. Батыр ҽні арқылы бар арман мҧратын, ҿкінішін, сенімін 

жеткізді. Жерін еліне, кегін еріне тапсырды.Тҥсінгеніміз ҽн ҽлемінен адамзатқа тҽн қҧбылыстардың барлығын 

кездестіруге болатынын ҧқтық.  

Тағдырлы халықтың тарихы бір. Ҽуезді ҽні, мҧңылы музыкасы ортақ. «Ой, Ғайша» ҽнімен тағдырлас 

туған, мазмҧндас болып келетін тағы бір ҽн – «Сҧлубайдың ҽні». Сҧлубай мен Бҥркітбай бір дҽуірдің қыраны. 

Екеуі де батыр, екеуі де ҽнші болған. Екеуі де тағдырдың тҽлкегін бірге тартқан тарландар. 

«...Астымда алқоңырым желмедің ғой, 

Қҧдайым сҧрағанды бермедің ғой. 

Талпынып қанша қанат қаққанменен, 

Қысқа жіп кҥрмеуіме келмедің ғой. 

Секпілтай, Шаңқан, Тҧрғын-ай, 

Есен бол ел-жҧрт, қҧрбым-ай»,- деп басталатын ҽннің ҿн бойынан ҿксікті ҿкініш лебі есіп тҧрады [1, 

111]. Ҿлең ҿрнегіндегі «Секпілтай», «Шаңқан», «Тҧрғын» қатарлы жер атаулары ҿлеңмен сызылған шекара 

шебі деп білеміз. Аталған жерлер Алтайдың кҥңгей сілемінде орыналасқан қазақтың жаз-жайлау, қыс-қыстауы 

болып отырған ҿлкелер. Қазіргі таңда Қытай еліне қарағанмен қазақтың ата қонысы. Ата қоныс екендігінің 

дҽлелі ҿлеңнің ҿн бойында ҿріп жҥрген қазақы жер атаулары. «Сҧлубайдың ҽні» аспан асты елінің де назарында 

жҥрген ҽн. Олай дейтініміз бҧл ҽннің қытай тіліне аударылғанын интернет бетінен кҿзіміз шалды. Ал енді 

қараңыз, біз осылай ҽн арқылы ҽлемдік картаға дҽлел салып, шекара шебін белгілеген халық екендігіміз аспан 

асты еліне аян, ҽлемге мҽлім. 

«...Тҥнде қҧмда жатушы ем, 

Жауды кҿрсем атушы ем. 

Жолдас мықты болғанда, 

Аман-есен қайтушы ем»,- деп ҿзінің ҿзегін ҿртеген ҿкінішін ҿлеңмен ҿрнектеді [1, 111]. «Қытайды 

кҿрсем атушы ем» деген тҥпнҧсқа жолы «Жауды кҿрсем атушы ем» болып аспан асты елінің қаһарына 

ҧшырамас ҥшін ҿзгертіліп айтылуға мҽжбҥр болды. Бастысы жорық жолында халқы ҥшін мерт болған 

батырдың жебедей ҿткір сҿздері ҿлеңге оранып , ҽн болып халықтады. Тал бесіктен жер бесікке дейін ҽнмен 

ҽрленіп, жырмен кҿмкерілер адам ғҧмыры, жҽне бҧл тағдырдың қазақ баласына қатысы туралы ҧлы Абай: 

«Туғанда дҥние есігін ашады ҿлең, Ҿлеңмен жер қойнына кірер денең»,- деп толғайды. Абайдың айтқанын 

Сҧлубай батыр мен Бҥркітбай батырдың тағдыры растағандай. 

«...Қолға тҥсіп қор болдым, 

Отыз жеті жасымда-ай»,- деп жырлаған Бҥркітбай, жорық жолында жау оғынан мерт болған Сҧлубайдың 

ғҧмыры ҽлдимен тербеліп келіп, қоштасу жыры, яғни, «Ой, Ғайша» жҽне «Сҧлубайдың ҽні» қатарлы жорық 

жырларымен жер қойнына тапсырылды. Батырлардан бізге қалған тҽбҽрак осы ҽндер болды. Бҥгінгі ҧрпақ бҧл 

ҽндерді қайталап айту арқылы тарихқа тағзым жасауда.  

Ҿткен ҿмірдің ҿкінішін ҿзегіңе қҧятын тағы бір ҽн бар. Ол – «Ағажай» ҽні. Ҽннің шығу тарихы туралы 

Жҽди Шҽкенҧлы былай баяндайды: «...Елдің Алтайдан ауған қанды кҿшінің бір шоғыры 1935-1940 жылдары 

болғанын ескерсек, ҽннің осы тҧста туғандығы бір шама шындыққа жақындайды. Қалай болған кҥнде де ҽннің 

ҿзі айтып тҧрғандай, ол Алтайдан ауған елдің сағынышты зарынан туғандығына ешкімнің таласы жоқ» [3, 53]. 

Бҧл пікірге бізде қосыламыз. Себебін ҽндегі ҿлең шумақтары да дҽлелдейді. Алтайдан ауа кҿшкен елдің 

тарихын еске салар ҽн былай басталады: 

«Ҿр Алтайдан дҥркіреп ел кҿшті ғой, 

Ақдаланың тҿсінен оқ есті ғой. 

Қара арғымақ сҥрініп қу томарға, 

Қара нардың бҧйдасын жау кесті ғой.  

Ағажай, Алтайдай жер қайда-ай! 

Немесе: 

Елім кҿшіп қаңырап жерім қалды, 

Асқар асу, шҧрайлы белім қалды. 

Омырауын қарт ана жаспен жуып, 

Қарай-қарай мекенге кҿзі талды. 

Ағажай, Алтайдай жер қайда-ай!» [4, 7].   



155 

Қара нардың бҧйдасын жау кескен қатыгез жылдардың кҿрінісі екендігі қақ. Бҧл ҽнді Алтайдан ауа 

кҿшкен елдің тарихқа ҽнмен салған мҿрі десекте болады. Жарыла кҿшкен елдің жарымы Тибет асып, Индияны 

басып, Тҥркияға бет алған жорықтағы зар гимні. Қарай-қарай мекенге кҿзі талып Ховда бетіне кҿшкен елдің 

кҿңіл-кҥйі, бҽрі-бҽрінің қасіретін қара ҿлең ғана кҿтере білгендей. Қазақ халқының мақтаныш етер асыл мҧра, 

рухани жҽдігерліктерінің ішінде ғасырлар сҥзгісінен ҿтіп, бҥгінге жеткен кҿл-кҿсір ҽн қазынасы ерекше орын 

алатындығын кҿрсеткендей. Ҽннің қҧдіреттілігі де сол. Ҽрбір тағдырлы тарих қатыгез жылдар қайғысын қара 

ҿлеңге орап қалдырып кеткендей. «Ағажай» ҽні Алтайдағы елдің ҽнҧраны десекте болады.  

Қариялардың мҧңдана салып отыратын ҽндерінің бірі «Қазын-ай» ҽні. Бҧл ҽнді ҽу баста халық ҽні деп 

білді бір қауым ел. Солай деуге де болар еді. Ҿйткені халық жадында халық ҽні ретінде сақталды. Алайда 

бертін келе жазушы, ҽрі зерттеуші Жҽди Шҽкенҧлы ҽн авторын атап кҿрсетеді. «Қазына-ай» ҽнін халық ҽні 

десек қателесеміз. Жаңсақ айтылып жҥрген ҽндеріміздің бірі «Қазына-ай». Мҧны ақын Керім Елемесҧлы ҽн 

жинақтарында «халық ҽні» деп ҧсынса, енді бірде «Назым-ай» деп жаңсақ айтады. Ҽн ақиқатына келсек, ҽннің 

авторы Жҧмақан Сабырбай ҧлы. ол 1920 жылы ҿр Алтайда дҥниеге келген. Бҧл туралы Шинжияң телевизиясы 

қазақша каналының Жҧмақан ақсақалмен жҥргізген аға редактор Ҿнерхан Ҿгізбайҧлының сҧхбатын ҿз 

кҿзіммен кҿріп, ет қҧлағыммен естіген едім»,- деген пікір білдіреді Жҽди Шҽкенҧлы [3, 53] Ҽр туындының 

ақиесі болғаны абзал. Алайда халық жадында халық ҽні ретінде сақталған «Қазын-ай» ҽнінің тарихы мен 

тағылымы, мҽні мен мазмҧны терең. 

«... Қара керді ҥкілеп міндім жҽйлап, 

Жҥруші едік, қазына, кҥліп-ойнап. 

Дҽм-рыздық, айырылып осы жерден, 

Ҥштепсеңнен Серкерге астың мойнақ. 

Қайырмасы: 

Ей, қазына-ай,  

Жазғы таңның ой азын-ай, 

Ҥріккен аққу қонбайды, 

Қайта айналып ой сазына-ай»,- деп қайырмасына қайырылып қайта соғып отыратын «Қазын-ай» ҽнінде 

қайғыдан кҿрі мҧң басым [5, 53]. «Жазғы таңның ой азын-ай» деп қызықты кҥндерінің артта қалып, қамшының 

сабындай қысқа ғҧмырының жылжып аққан жыланбауыр жылдардың жетегінде кеткеніне налиды. Ҥзілген 

ҥкілі ҥмітінің тҥйінін «Ҥріккен аққу қонбайды, қайта айналып ой сазына-ай» деп тҥйеді. Ҥріксе ҥрейін басу 

ҥшін ҧзақ уақыт кететін қазақтың кҽнігі мінезінің суреті. Себебі, қазақ қарыны тойған жерге қайта айналып 

қона берер қҧзғын емес. Сондықтан да, болар ҽн авторының ҿзін ҥріккен аққуға теңеуі. Аққу да киелі қҧс. 

Қонған кҿлінен ҥркітсеңіз қайта оралуы екіталай. Ал ҽн кейіпкерінің не ҥшін ҥріккенін ҽн тарихына ҥңілсеңіз 

ҧғарсыз.  

Ал ҽн тарихы хақында «...Жҧмақан ақсақал «Қазына-ай» ҽнін азаматтықтың алтын дҽуірі дҽл жиырма бес 

жасында, 1945 жылы шілдеде шығарыпты. 1944 жылы Жҧмақанның ҥйі Жырғылты деген жерді жайлайды. 

Артықбайдың (Қазынаның ҽкесі) ауылы қанаттас жақын отырады... деп басталған ҽңгіме, екеуінің арасындағы 

махаббат туралы сыр шертеді. Онан ары қарай: «Ғашықтық азабы жанын жегідей жеген жҧлымыр Жҧмақан 

қабырғасымен кеңесіп кҿріп, лайықты кезде қызды алып қашу бекіміне келеді. Бҧл ойын ҿзінің жан достары 

Жҧнжҧма мен Ахметке айтады. Олар да ҿздерінің сҥйген қыздарымен некелене алмай жҥргенін шағып, 

қҧптайды. Орайлы кезде Ахмет Бағиланы (бҧл екеуі «Қасен мен Жамила» киносындағы Қасен мен Жамиланың 

прототиптері), Жҧнжҧма Шҽйшҿкені, Жҧмақан Қазынаны алып бірлікте қашуға келіседі. Бірақ, ғашықтар 

сертіне жете алмай, Қазына Белдеубҽйдіңҧлы Дҽукенге қалыңмалға ҧзатылады. 1945 жылы ел Тҿр жайлауда 

отырған шілдеде Қазынаның ҧзатылу тойы болады. Онда қазынаның ауылы ҥлкен Шіңгілдің Ҥштепсеңінде, 

Дҽукеннің ауылы атақты Ҥшкҿл жайлауының орта кҿлінде отырады. Ҧзатылған қыз ҧзаған сайын Жҧмақан 

жҥрегін мазасызық, қимастық, сағыныш билейді. Егіледі, езіледі, домбырысын алып сары белде сарғайып таң 

атырады. Ҿзегінен жарып шыққан сағынышқа толы ыстық зар ҽн болып кҿтеріледі, «Қазына-ай» ҽні осылай 

туылады»,- деп келтіреді Жҽди Шҽкенҧлы [3, 53]. Қоңыр мҧңға оранған «Қазын-ай» ҽні де осылай тағдырлы 

тарихтың куҽсіне айналды. Қазақ романдарында кҿрініс табатын қалың мал азабының ҽнге айналған тҥрі 

десекте болады.  

Ауыз толтырып айта берсек ҽнге айналған тарихымыз жетерлік. Қазақ баласының ҽнге айналған тарихи 

тағдырының жалғаса берер заңдылығының дҽлеліндей, кҿшкен елдің тарихынан кҿрік беретін шетел 

қазақтарының ҽнҧранына айналған «Ел кҿшкенде» ҽнін тарқатып талдай оқып, кҿңілге тоқып кҿрсек:   

«Ҥш Ойғырдың басынан ел кҿшкені-ай, 

Қара бҧлты Қобданың желдеткені-ай. 

Бейбіт кҥнде бҿлініп ағайыннан-ай, 

Ойды кҥдік, бойды мҧң меңдеткені-ай. 

Немесе: 

...Дҿңгеленген келбетің, 

Ҧраңқайменен Дҿрбетім. 

Ел кҿшкенде – жер жетім, 

Мен кҿшкенде-ай – сен жетім» [6, 37]. Дҽл сол тҧстағы халықтың ойын дҿп басып ақын ғана айта 

білгендей. Ҽнде «...Сай-сҥйегіңді сырқыратар зар бар, сағыныш бар, қимастық бар, ҥміт бар, кҥдік бар, сенім 

бар, жігерлендіру бар – бҽрі бар бҧл ҽнде»,- дейді Ҽ.Қайырбеков [10, 37]. Ҽрине жеті ата-бабаң жатқан жерді 
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жетім етіп тастап кету кімге оңай тисін. Тҿсекте басы қосылмаса да, тҿскейде малы қосылған тҥркінің бір 

бҧтағы Дҿрбет, Уранхай ҧлттарына деген қимастық бар. Себебі қиын-қыстау кезеңді бастан бірге ҿткізген 

тағдырлас халық еді. 

«...Ешкім кесіп кетпейді ат кекілін-ай, 

Ата жҧртым шақырды, ашты есігін-ай. 

Кҿшкен елге тілерім қҧтты қоныс-ай, 

Сен аман бол туған жер – ақ бесігім-ай! 

Немесе: 

...Кҿшуге бел байлаған, 

Кҿліктерін сайлаған. 

Ағайынға ақ сапар, 

Ҧрпақ қамын-ай ойлаған»,- деп қалған елге қайыр, жортқан елге жолың болсын деді ақын [6, 37]. 

Қазтуған қалған жҧртына «Қайырлы болсын сіздерге, бізден бір қалған Еділ жҧрт»,- десе Мҧрат ақын «Кҿшкен 

елге тілерім қҧтты қоныс-ай, Сен аман бол туған жер-ақ бесігім-ай»,- деп жырлады. Қай уақыт болмасын 

тҽубашыл елдің тарих толқынында тҥңілмейтін ҿткен ҿмір ҿрнегінің кҿрінісі. Қандай іс болмасын қайырын 

кҥткен халық.  

Қай ғасырда болмасын адамзат баласының арман-мақсаты мен мҧрат-мҥддесі ҽуезді ҽнге айналып 

отырған. Сондықтан да ҽн мен жыр ҽдеби-мҽдени мол мҧрамыздың ішіндегі маңызы зор бір бҿлшегі. Алтайдың 

алқабында «Ағажай» ҽніне арқау болған ел тағдыры Бҥркітбай батырдың «Ой, Ғайша», Сҧлубай серінің 

«Сҧлубай» ҽнімен жалғасын тапты. Қоныс кеңітіп кҿшкен елдің ҽн мҧрасы Алтайдың теріскей бетінде де 

белгілі деңгейде даму заңдылығын жалғастыра тҥсті. Соның бір тамшысы М.Пҧшатайҧлының ҽнге айналған 

шоқтығы биік жырлары. Тҽуелсіздік таңы атқан тҧста атажҧртқа атбасын бҧрған елге берген ақ батасындай 

«Ақсапар» ҽні, сонымен қатар тарих толқыны толғандырған тҧста туған «Толғауы», ҽлем қазақтарының 

ҽнҧранына айналған «Ел кҿшкенде» қатарлы ҽндері ҽуезді музыкамен қабысып халық тағдырының тарихи 

куҽсіне айналды. Бастысы ҽрбір ҽні кҿшкен елдің ҽнҧраны болды. Ақынның ҿзі айтқандай ойды кҥдік, бойды 

мҧң меңдеткен шақтың тарихи дҽлелі болып жҥрекке мҿрленді. Осы ҽндерге арқау болған 1991 жылғы кҿшті 

Қабдеш Жҧмаділов «Соңғы кҿштің соңы» деп атапты. Тағдыр енді халыққа тауқыметті кҿшті тарту етпесін деп 

тілейік. Ҽн мен жыр тек ғана жақсылықтың жаршысы болсын. 

Осылай ҽрбір ҽн тарихқа, ал тарих ҽнге айналып отырды. Біздің бабалар кҿше берді. Кҿшпен бірге 

тағдырлы тарих кҿшті. Сол тағдырлы тарих ҽнге кҿшті. Ҽн адам баласының жҥрегіне кҿшті. Жҥректен ешқайда 

кҿшпейтін сияқты. Сірҽ соңғы қонысы сол болар.  
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Аңдатпа. Автор мақаласында Ақтҿбе ҿңіріндегі дін қайраткерлерінің тарихы, ишандардың рухани-ағартушылық 

қызметі қарастырады. Қазақ халқының діни тҧлғалары қоғамды ізгілікке, имани жолға шақырғандығы еш кҥмҽн 

келтірмейді. 

Тірек сӛздер. Ислам, медресе, мешіт, хазрет, молда, ишан, қожа. 

Аннотация. Автор рассматривает религиозно-просветительскую и общественную деятельность ишанов в частности 

история мусульманства на территории Актюбинской области. Роль религиозных деятелей и вклад в духовной жизни 

казахского народа бесспорна и очевидна.  

Ключевые слова: Ислам, медресе, мечеть, хазрет, мулла, ишан, ходжа.  

Annotation. The author in the article studies religious and educational activity of the representatives of traditional Islam - 

ishan,  on the territory of Актобе. The role of religious leaders and the contribution to the spiritual life of the Kazakh people is 

indisputable and obvious.. 
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Қазақ даласында рухани-адамгершілік сана мен имандылықтың қалыптасуына, мешіт пен медреселердің 

салынуына, ондағы ағарту, сауат ашу ісін жҥргізген, ҧлтты бір діннің аясында біріктіруге имандылыққа 

шақырған діни қайраткерлердің тарихының орны ерекше. Ислам дінінің бастау алған тарихы яғни Мҧхаммед 

Пайғамбар 613 жылы дипломатиялық жҽне ҽскери жолмен бір діннің негізінде бҥкіл араб руларының басын 

біріктірді. Оның ізбасарлары VII-VIII ғасырларда Таяу Шығыс, Орта Азия мен Солтҥстік Африканы жаулап 

мҧсылманшылдықты таратты. 

Қазіргі таңда ҽлемнің 23%-ы немесе 1,6 млрд адам ҿздерін мҧсылман деп санайды. Ҽлем бойынша 

мҧсылмандар христиан конфессиясынан кейін екінші орынға шығып, ҽлемнің 35 елінде кҿпшілікті 

мҧсылмандар қҧраса, оның 28 елінде ислам діні мемлекеттік дін болып жарияланған [1]. Қазақстан аумағына 

ислам діні VIII ғасырда біржола ену фактілері оңтҥстік ҿңірден бастау алды. 751 жылы Талас маңында арабтар 

мен қарақытайлармен болған шешуші шайқасы ҥлкен рҿл атқарып, кҿшпенді тҥркі халықы сенім жҥйесінде ҿз 

таңдауын жасады. 

Қазақ  халқының арасынан шыққан діни тҧлғалар мен діннің тарихын зерттеуші ғалым Ҽбсаттар қажы 

Дербісҽлінің келтірілген дерегі бойынша, 893 жылы Тараз шаһарында бҧрынғы ғибадатхана орнында 

Қазақстандағы алғашқы мешіттің салынғандығы туралы келтіреді. Сонымен қатар Отырар қаласы маңындағы 

қалашықтарды қазған архиологтардың мҽліметінше Қазақстанда салынған алғашқы мешіттердің бірі, бҧрын 

Кедер қазір Қҧйрықтҿбе деп аталатын қалашықтың ортасында кҥйдірілген кірпіштен салынған мешіттің орны 

табылды. Арабтың тарихшысы ҽл-Мақдисидің Орта Азия елдеріне саяхаты барысында жинақталған деректері 

негізінде бҧл мешітке кҥмбезді деген сипаттама берген [2]. «Ҧстазы жоқтың ҧстазы – шайтан» деген сҿздер 

мҧсылманшылық тасаууфтағы маңызды қағидаларының бірі болып табылады [3].  Кез келген істе ҧстаздың 

болуы – маңызды ҿмір ҽдептерінің бірі. Мҧсылман адам рухани дамуға жеткісі келсе, оған тҽлімгер іздеу керек 

екені мҽлім. Сондықтан да, ғылымды меңгерген ҧстаз бар жиғанын шҽкіртіне мҧра етіп қалдыру 

мҧсылманшылдықтың белгісі. Ағартушылық жҥргізде, балалардың діни сауттарын арттырда дін 

қызметкерлердің, молдалар мен ишандардың орны ерекше. Олар бала оқытуда халық арасында аңызға айналды. 

Дін қызметкерлері сол ҿткен заманның зиялылары болып, халықтың сауатын ашты.  

Кіші жҥз жҧртына Мҥсірҽлі сопының (қожа) келуімен мҧсылманшылдық пен имандылық арта тҥсті. Ҽз-

Тҽуке хан болып сайланған соң (1680 ж.) қазақ руларындағы бҥкіл би, ишан, молда, ҽулиелерді жинап 

Кҥлтҿбеде ҥш жҥздің басын қосып, халықты біріктіру мақсатымен қҧрылтай ҿткізді. Жиынның шешкен 

мҽселесі – ел бірлігін сақтау, сырттан келетін жаудан қорғану, Жеті жарғыны қабылдау жҽне ҥш жҥзге Бас пір 

сайлау болды. Пірді сайлау олардың білімдерін байқау мақсаында сайыс арқылы жҥргізілген. Ҧлы жҥз атынан 

Мағзомды, Орта жҥзден Саид қожа (Сейтпенбет), Кіші жҥзден Мҥсірҽлі сопы. Сайыстың нҽтижесінде сайыста 

жігерлік танытқан жҽне ең жасы Мҥсірҽлі қазақ жҥздерінің Бас пірі етіп сайланады. Кейіннен ханның 

шешімімен пірдің шаңырағы Кіші жҥздің аумағында болсын деген шешімге келген. Хан кеңесіне дейін 

жолымен шешілетін мҽселелерді, дау-жанжалдарды реттеуде билер, даугерлер Бас пірдің алдына барып, бір 

мҽмілеге келетін болған [4]. Мҥсҽрҽлі қожаның қолдауымен қазақ ауылдарында мектеп, медреселер ашылды.. 

Мҥсҽрҽлі қожадан кейін, XVIII ғасырдың соңында Кіші жҥздің Бас пірі болып Ҽбужалил шайхы қызмет 

атқарған. Сонымен қатар қазақ руларының жеке пірлері де болған мысалы, кете, шҿмекей руларының пірі 

болып Сейд Мҧхаммед (Сейтпеибет қожа) дін, шариғат, бала оқыту мен қатар ру аралық дауларды шешіп 

отырған [5]. 

Мҧсылман ҽлемінде діни лауазымы жоғарғы тҧлғаларды «хазірет», «мҥфти», «ахун» немесе «ишан» деп 

те атайды. Соның ішінде қазақ даласы мен Орта Азия аймағында ишандық дҽстҥрдің рҿлі ерекше. «Ишан» 

парсы тілінен аударғанда «олар», «олардың қайырымдылығы», «шапағаты» деген  мағынаны білдіреді. 

Ишандар туралы Бартольд «олар суфизм жетекшілері, Тҥркістан ҿңірінде бҧл атау «шейх, пір, ҧстаз жҽне 

ізбасарлар «мҥрид» мағынасында қолданылған» деген анықтама берді. Орта Азия елдерінде сопылық мектептің 

жетекшісін Мҧхаммед (с.ғ.с) Пайғамбардан тарайтын ҧрпақты ишандар деп атайды жҽне ишандық ҽкеден 

балаға ҿтіп отыратын мҧра.. Мҧхаммед Пайғамбардың мҧрагерлерлері болып табылатын дін қайраткерлер 

Ақтҿбе ҿңірінде ізгі жолды жалғастырғандығын тарих беттерінен аңғаруға болады.  

Патшалы биліктің шекарасы кеңейген сайын, жергілікті ҧлттарды қҧлдық санаға бейімдеу саясатында 

орыстандыру мен шоқындындыру қатар жҥрді. Сондықтан бҧл саясаттын астарын тҥсінген ишандар мен 

молдалар Патша ҥкіметінің ҽрекетіне қарсылық ретінде бҧқара халықтың арасында мҧсылмандық ҧстанымды 

белсенді дҽріптеді. 

XVIII ғасырдың соңында патшалы Ресейдегі шарауалар толқулары жҥрді. Саяси кҿзқарасына 

байланысты кҿптеген дін қызметкерлері халықты ғазауатқа шақырғандығы ҥшін ата қонысынан қуылды. 

Соның бірі Дағыстаннан Сібірге жер аударылған Қази Ақай шайхы болатын. Пугачев кҿтерілісі қазақ даласына 

ҧласып, Кіші жҥздегі хандық билік шайқалды, тҧрақсыздықты пайдаланған ол Ресейден асып Ақтҿбе ҿңірінің 

Байҧлы, Ҽлім, Жетіру бірлестіктері арасында қолдау табады. Жат жерден келгеніне қарамастан жергілікті 

халық шайхының діни біліміне тҽнті болып, оны Қазақай ахун деп атап кеткен. Қазақай ахун ауылда медресе 

қҧрып, қырыққа жуық шҽкірт (мҥрид) тҽрбиелейді. Шҽкірттерінің бірі Алшын Қаражігіт пен Жанай молда. 

1796 жылы Қазақай ахун дҥниеден озған. Бейіті Қазіргі Ақтҿбе облысы Қобда ауданындағы Сауқайың деген 

жерде жатыр [7].  

Қазақайдың шҽкірті Қаражігіт Бектауҧлы (шамамен 1752-1835) болды. Ол туралы халық зердесінде, 

1762-68 жылдары Қазақай ахунның мектебінде діни сауатын ашып, одан кейін Бҧқара медресесіп бітіріп, еліне 

келіп медресе ашып шҽкірт оқытады. 1776 жылы Орынбор генерал-губерноаторының шешімімен Ҽлім 
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руанының хатшы іскері болады, ҽрі бала оқыту ісін одан ҽрі жалғастырады. 1777-1780 жылдары Қазан қаласына 

барып, ондағы мҥфтимен қауышып, ақыл-кеңестер алған, 47 мҥшеден тҧратын мҥфтиліктің қҧрамына енген. 

Қаражігіт Бектауҧлы Кіші жҥзден Бҧқар медресесін бітірген жҽне Қазан мҥфтилігінің қҧрамына кірген бірінші 

діни қайраткер. 1788 жылдың 22 қыркҥйегінде Ресей патшасы II Екатеринаның жарлығымен Орынбор 

мҥфтилігі қҧрылғанда Қаражігіт молда Мҧхамбетжан Хҧсайыновтан кейінгі мҥфтилік дҽрежеге бекітілді. Бірақ, 

Қаражігіт Бектауҧлы Сырым Датҧлы қозғалысына қатысқаны ҥшін оны екінші мҥфтиліктен босатады. Ол сонда 

«Мен Алла жолына шынайы берілген адаммын. Халық деген Алланың бір аты. Сырым халықтың ҧлы» деген 

екен. Сырым батыр кҿтерілісін қолдаған Қаражігіт Бектауылының есімі сол заманның деректерінде жазылған 

[8]. 

ХІХ ғасырдың ортасында ҿмір сҥрген дін қызметкері Қонақбайҧлы Қарағҧл (шамамен 1806-1890). Ол 

Патшалы Ресей отаршылдығына қарсы газауат жасағандардың бірі болды. Кіші жҥз аумағындағы 1847-1858 

жылдар аралығында ҿткен ҧлт-азаттық кҿтеріліс басшыларының бірі болды. Бейіті Шалқар ауданының 

аумағында Кҿкбҧлақ деген жерде жерленген. [9]. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында Ақтҿбе ҿңірінде ишандық дҽстҥрді дҽріптеген ишандардың бірі 

Ықылас Досҧлы. 1869 жылғы «Уақытша Ережеге» қарсы кҿтерілістің жетекшілерінің бірі. 1869 жылы қаңтар 

айында Уфаға барып, ондағы мҥфтий қожа Сҽлімгерей Тевкелевпен кездескен. Осы сапардан соң Ықылас ишан 

енгізгелі жатқан басқарудың жаңа тҽртібіне патшалы билілікке ашық қарсы ғазауатқа шығады. Сол жылдың 

ақпан айында Тамды бойындағы ҿз ауылында Қобда-Елек бойының билерін шақырып, кеңес ҿткізіп, халықты 

ережені қабылдамауға, қару алып ҥкіметпен кҥресуге шақырады. 1869 жылдың кҿктемінде Ықылас ишан ел-

жҧртпен бірге Ҥстірт ҿңіріне қоныс аударған. 1874-1875 жылдарда Хиуа, Қожелі қалалары арқылы Парсы 

немесе Тҥркия еліне кҿшіп кеткен деген болжам бар [10]. Патшалық Ресейдің отарлау саясатының негізінде 

қҧрылған орыс қазақ мектептер мен приходттық мектептерде қазақ даласындағы мҧсылманшылдыққа қарсы 

орыс мҽдениеті мен православиесі дҽріптеді. Ҿңірде отарлау саясатының ықпалына қарамастан дала 

сахарасында тҧрғызылған мешіт, медреселер мҧсылмандық білім мен мҽдениеттің халық арасында қолдау 

тапқандығын нық кҿрсетеді. Кҿненің кҿзін кҿрген ақсақалдарының айтуынша Қазан тҿңкерісіне дейін ҿлкеде 

шамамен 240 мешіттің болғаны айтылады. Анықталған мҧрағат деректерінде  ХХ ғ. 20 жылдарында тіркеуге 

алынған 204-ке жуық мешіт, 88 православиелік шіркеу, 109 ҽртҥрлі мінҽжат ҥйлері болғандығын айғақтайды 

[11].  

ХІХ ғасырдан мен ХХ ғасырдың басына дейін Ақтҿбе ҿңірінде халықты мҧсылмандыққа шақыруда 

аттары мҽшһҥр болған тҧлғалар – Досжан ишан, Ишан-Ата, Шерліғҧл ишан, Жетпісбай ишан, Сҽтіғҧл ишан, 

Берді ишан, Алмат ишан, Лаумағанбет ишан, Жҧмағали ишан, Алдияр ишан, Ділмағамбет ишан Сары ишан, Ақ 

ишан, Шҽкен ишан, Нҧрпеке хазрет, Ахмет Халфе, Аманғали ахун, Пҽтуалы ишан, жҽне т.б. есімдерімен 

жалғастыруға болады. Олар діни сауаттылығымен, тақуалығыменен қатар дҥниелік білімділігімен ерекшеленіп 

халық арасында ҥлкен қҧрметке ие болған. Сондықтан, халық  «Қара молда», «Сары молда», «Ақ ишан», «Сары 

ишан» деп оларды қҧрмет атаулармен атауды ҽдетке айналдырды.  

ХХ ғасырдың 20 жылдары ҿңірде кеңестер билігі кҥшеіп, дін қайраткерлердің  қызметін қызыл ҽскер 

сыннға алды. Жоғарыдан қабылдаған қатігез саясаты қолдамаған дін басылары қудалауға ҧшырады. Қудалауға 

тҥскендердің  бірі Сары ишан еді.  Ҽбілхайыр хан ордасында қызмет жасаған Керейт Мҥсірҽлі шайхы Ҽзиздің 

(1856-1934) ҧрпағы Қожахмет Ҥмбетҧлы бҧрынғы Қарабҧтақ (Ҽйтеке би) ауданнның жерінде ҿмір сҥрген. 

Қайтыс болар шағында «Шаңғытбай қажы жатқан жерге жерлеңдер» деген ҧрпағына ҿсиет қалдырған екен. 

Сары ишан жастайынан діни оқыған, патшалы биліктің нҧсқауымен 1893 жылы Қарабҧтақ ауданына келген дін 

қызметкері. Ыскҿл, Сарыоба деген жерлерге мешіт-медресе салдырып бала оқытқан. Халық оның даналығына, 

діншілдігіне риза болып. Кҿпшілік оны қҧрмет тҧтқандықтан Сары ишан болып аты аңызға айналған. 1912 

жылы Сары ишан Ырғыз уезінің мҧхтасибі болып қызметте атқарған. 1928 жылы Сары ишанның мешіті 

қҧлатылады. Кеңестің жендеттерінен тығылып, тасаланып  жҥрді. Қырғын тҽркілеу кезінде 1929 жылы мал-

мҥліктері тіркеуге алынып, тҽркілеуге ҧшырады. кеңестердің дінге қарсы ызғарынан алыстау ҥшін кейін 

Нҧраға, одан соң Нҿкіске (Ҿзбекстан) қаласына кҿшеді. 1933 жылы ата қонысын аңсап еліне оралады. Имансыз 

қоғамның, биліктің дінге, дҽстҥрге қарсы озбырлық амалдарды кҿрген дін қайраткері ҿкінішпен 1934 жылы 

дҥниеден озған [12].  

Кеңестік ҥкметінің қабылданған конституциясының 65-бабы бойынша дін қызметкерлері, діндарлар 

азаматтық қҧқық пен еркін ойшылдықтан ажырады. Дін қзметкерлерін қоғамға қауіп тҿндіретін топқа, 

қылмыскерлерге теңестірілді. Ҽсіресе кҿпшілік мойындаған ишандар, молдалар тергеуге алынды, жеке 

мҥліктері тҽркіленді. ХХ ғасырдың басында халық арасында танымал  болған келесі ишандар Абаниев Алекар, 

Айлитов Жҥздібай, Ақтанов Шулан, Бітімбаев Абдулла, Баламбетов Сҥлейман, Ташкенов Баймагамбет, 

Досмағҧлов Жоламан, Дошанов Ғабдулла, Жакебаев Абдулла, Жамансарин Айнағҧл, Ізтітлеуов Cағидулла, 

Қошмухамиедов Мҧхаметдин, Қҧллмағамбетов Айтқожа, Кҥйшібаев Мирман (Пірман), Наурызғалиев Ибат, 

Таубаев Теммағамбет(?), Сеиітқазиев Дошан, Шаһмарданов Абдулхакім, Кҥнешҧлы Нҽби ишандар дін иелері 

деген атпен қудалануға ҧшырады [13]. Сары ишанның ҧлы Ҽбдіғани (1884 жылы Ыскҿлде дҥниеге келген, 1937 

жылы шейт болды. Ол Самарқанд, Хиуа, Бҧқар қалаларында 15 жыл жҥріп  жоғары діни білімге ие болған, 

ҽкесінің ишандық дҽстҥрді жалғастырушы. Оқуын бітіргеннен  кейін 1912 жылы Уфа қаласында ҿткен діни 

қайраткерлердің қҧрылтайына қатысып, Ырғыз уезінің солтҥстік аудандарына бас имам болып тағайындалған. 

Ҽбдіғали молда 1927 жылы ҧсталып жер аударылған. 1930 жылы елге оралған. 1937 жылы Шаңғытбай 
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қажының екі баласы ҧсталып айдалғанын кҿрген Ҽбдіғани молда бҥкіл діни кітаптарды ҽкесінің тамына кҿміп, 

діни қызметін тоқтатқан.  

1937 жылы Ҽбдіғаниды қызыл ҽскер ҧстап ҽкету туралы мынадай деректер бар: Қожахметов Ҽбдіғани 

(Ҽбдіғали) 1902 жылы Қарабҧтақтың 18-ауылында туылған. Кҽсібі ҧста, малшы.  1937 жылы кыркҥйектің 

ҥшінде  Ақтҿбе облысының УНКВД ҧсталып КСРО-ң ҚҚ 58-1 бабы бойынша, астыртын ҥгіті ҥшін ату 

жазасына кесілген. 1965 жылы 19 маусымда Ақтҿбе облыстық сотының шешімімен қаралған істе қылмыстық 

қҧрам анықталмағандықтан ақталған [14]. 1937-1938 жылдары дін қайраткерлері кеңес ҥкіметіне астыртын ҥгіті 

ҥшін деген жалаумен олардың кейбірі Сібір, Қазақстандағы лагерлерге, абақтыға жабылса, кҿпшілігі 

имандылығы мен сеніміне берік болғандығы ҥшін ҿкінішке орай атылып кетті. 
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halklarının halk edebiyatı ürünlerini, destanlarını inceledi, karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar yaptı. Bundan amacı, bütün Türk halklarının 

destanlarında ―Türk etnogenezi‖ni yani ―Türk halklarının ortak köklerine‖ ortaya koymaktı. Bunları Kazak Eposu, Sarkılmas Kazina, 

Kevser Bulak, Epos-El Kazinası, Cırşılık Destur gibi kitaplarıyla ortaya koydu. Ödül de aldı. ġokan Velihanov ödülü kendisine 

verildi. Orınbek Coldıbay‘ın ifadesiyle söylemek gerekirse; ―Alim Rahmankul Berdibayev‘in incelemelerinin bir baĢka yönü de, 

kökü bir kardeĢ halkların edebiyatının birbirleri ile bağlarını göstermekti.‖8  

Devlet BaĢkanı Nursultan Nazarbayev de 12 Nisan 2017‘de çok önemli bir makale yayınladı: ―Geleceğe doğru: Milli 

uyanıĢ.‖ Önemli bir makale ve Rahmankul Berdibayev‘in ömrünü adadığı davanın Devlet BaĢkanı tarafından somutlaĢtırılmıĢ hali. 

Nazarbayev, makalesinde ―ulttık biregeylik‖ten yani ―milli bağımsızlık‖tan bahsediyor. Aynı Ģekilde 23 yıl önce Columbia 

Üniversitesi‘nde Kazakistan‘ın ―ulttık biregeyliği‖ üzerine yazılmıĢ bir doktora tezinin hikayesi bu makalenin konusunu içeriyor. 

Rahmankul Berdibayev‘in ―Ruhu yıkılmayan millet‖ yazısı, Nazarbayev‘in makalesi kadar önemlidir. Berdibayev‘in yine Manas 

destanından bulup çıkardığı ve en azından Ģimdilik Türkiye‘deki literatüre girmeye çalıĢan ―Közmanlar hakkında efsaneler‖ baĢlıklı 

yazısı da burada yorumlanacaktır.9 ―Közkamanlık‖ kavram olarak, Cengiz Aytmatov‘un dünya edebiyatına kazandırdığı 

―Mankurtluk‖ kavramının bir baĢka çeĢididir. 

―In the light of the academic studies of Rahmankul Berdibayev, interpretation of national elements in Nursultan 

Nazarbey's article ‗Towards the Future: National Awakening‘‖ 

Abstract 

Professor Rahmankul Berdibayev dedicated twenty years of his life to the Kazakh and Turkish folklore in general. He studied 

folk literature products, epics of Kazakhs and Turkic peoples and made comparative studies. The purpose of this was to reveal the 

―Turkish ethnogenesis in the epics of all Turkish peoples, namely the common roots of the Turkish peoples. These were revealed 

within his books such as Kazak Eposu, Sarkılmas Kazina, Kevser Bulak, Epos-El Kazinası and Cırşılık Destur. He was awarded with 

the ġokan Velihanov prize. In the words of Orınbek Coldıbay; ―Another aspect of the studies of Rahmankul Berdibayev was to show 

the ties of the literature of a brotherly people with each other.‖ 

President Nursultan Nazarbayev also published a very important article on April 12, 2017: Towards the future: National 

awakening. An important article and the state of the case that Rahmankul Berdibayev dedicated his life. In his article, Nazarbayev 

speaks of ―ultimately one‖, that is ―national independence.‖ Similarly, the story of a doctoral thesis written at Columbia University 

23 years ago on the struggle for independence in Kazakhstan is also one of the subjects of this article. Rahmankul Berdibayev's 

another article called ―The nation whose soul is not destroyed is as important as Nazarbayev's article. This article is also looked into 

                                                           
8 Орынбек Жолдыбай. ―Ҧлттык Мҥрат Биігінен‖ Галым Мұраты. Тҥркістан: ХҚТУ баспаханасы, 2004. s. 123 
9 Рахманқҧл Бердібай. Байкалдан Балканга Дейін. Алматы: Қазакістан, 1996. s. 45-51 

http://minbar.kz/article/show/id/9637.html
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl4/mObl4_%D0%9A/246F57B4F4C01227E054002655122E6A
http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/mvd_page/mvd_memorial/mObl4/mObl4_%D0%9A/246F57B4F4C01227E054002655122E6A


160 

because it carries the term ―kozkaman‖ which he discovered the Manas epic, at least for now trying to enter the literature in Turkey 

and it is also a symbol for those volenterily become slave. 

 

Almatı‘da Kazak Ġlimler Akademisi, Edebiyat Enstitüsü, Halk Bilimi Bölümü BaĢkanlığı yaparken oradan 

ayrılıp Türkistan‘a gelen ve Türk dünyasının ilk ortak üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 

Üniversitesi, Dil-Tarih Fakültesi, Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalıĢmaya baĢlayan bir 

akademisyen. Rahmetli Berdibayev, çalıĢtığı dönemde bölüm baĢkanlığını da yürütmüĢtür. 

Akademisyen kimliğiyle Rahmankul Berdibayev, Kazakistan‘daki en yüksek ilim payesi olan ―Akademik‖ 

unvanlı ―Halkbilimci‖lerden biridir. Gazeteci Orınbek Coldıbay‘ın ―Ulttık murat biyiginen‖ baĢlıklı yazısında onun 

hayatını ve hayatı boyunca Kazak halkı, dili, edebiyatı, kültürü, gelenek ve görenekleri, mektepleri, folkloru için verdiği 

mücadeleyi etraflıca anlatmaktadır.
10

 

Kazakistan Cumhuriyeti Devlet BaĢkanı Nursultan AbiĢulı Nazarbayev‘in ―Geleceğe doğru: Manevî uyanıĢ‖ 

baĢlıklı bildirisi 12 Nisan 2017‘de gazetelerde yayınlandı. BaĢlıklar Ģöyle: 

Kirispe (GiriĢ) 

1. XXI. Gasırdagı ulttık sana turalı (21. Asırdaki millî Ģuur hakkında) 
a. Basekelik kabilet (Rekabet gücü) 
b. Pragmatizm (Faydacılık) 
c. Ulttık biregeylikti saktav (Millî kimliğin korunması) 

d. Bilimdin saltanat kuruvı (Bilimin egemen olması) 

e. Kazakistanın revolutsiyalık emes, evolutsiyalık damuvı (Kazakistan‘ın devrimsel değil, evrimsel geliĢimi) 
f. Sananın aĢıktıgı (Bilinçlenme) 

2. Tayav cıldardagı mindetter (Yakın gelecekte yapılması gerekenler) 
a. Kazak tilin birtindep latin alfabesine köĢirüv (Kazak dilinin aĢamalı olarak Latin harflerine geçirilmesi) 
b. Cana gumanitarlık bilim. Kazak tilindegi 100 cana okulık. (Yeni sosyal bilimler. Kazak dilindeki 100 yeni 

ders kitabı) 

c. Tuvgan cerge tuvındı tik (Anavatanına bayrağını dik) 
d. Calpı ulttık kasietti orındar ugımın sinirüv (Millî değerleri halkın bilincine yerleĢtirmek 

e. Biregey bagdarlaması (Kültürel kimlik) 
f. Gasırga bergisiz kezen (Asra bedel 25 yıl) 

3. Korıtındı (Sonuç) 
a. Memleket pen ult ünemi damıp otıratın tiri agza (Memleket ve millet sürekli geliĢen canlı bir organizma.) 

b. Cana cağdayga cangıruv degen iĢki umtılıs, eldin damuvının en bastı kaidesi. Ömir sürüv üĢin özgere bilüv 
kerek. Ogan könbegender tarihtın Ģanına kömilip kala beredi. (Yeni Ģartlarda uyanıĢ dediğimiz iç dünyamız, bizim 

geliĢmemizin en baĢta gelen kuralıdır. Hayatın devamı için değiĢmek gerek. Buna inanmayanlar tarihin tozuna karıĢıp 

giderler.) 

Ana hatlarıyla bunlar. 

Nazarbayev bu bildirgesinin giriĢ kısmında, siyasi reformlar ve ekonomik modernizasyondan sonra gelinen 

noktada yeni bir sürecin baĢlatılması gerektiğini söylüyor. BaĢlıkta da belirtildiği gibi ―Manevî uyanıĢ‖ üzerine 

kurgulanmıĢ üçüncü yenileĢme döneminin nasıl baĢarılacağını alt baĢlıklarda anlatıyor. 2004‘te baĢlatılan ―Kültürel 

miras‖ programı kapsamında Kazakistan topraklarında mevcut tarihî ve kültürel mekânların yenilenmesinin 

tamamlandığını belirtiyor. Bu üçüncü aĢamada ise ülkenin ―Tek millet‖ haline gelebilmesi için atılacak adımları 

sıralıyor. Nedir bunlar? Millî Ģuurlanma, yakın zamanda hayata geçirilmesi gerekenler ve dönüĢerek, değiĢerek geliĢme. 

Nazarbayev‘in ―millî Ģuur‖dan kastı nedir? Rekabet gücü yüksek, geliĢmelerden faydalanmasını bilen, millî 

kimliğini koruyan, eğitim seviyesi yükselmiĢ, devrimsel değil evrimsel geliĢime odaklı, Ģuuru açık nesiller yetiĢtirmek. 

Burada dikkati çeken ―millî kimlik‖ ve onun korunmasıdır. ĠĢte bu noktada rahmetli Rahmankul Berdibayev‘in ömrünü 

adadığı yıllara gitmek gerekiyor. Orınbek Coldıbay ―Ulttık murat biyiginen‖ baĢlıklı yazısında geçmiĢi ve bugünün 

Ģartlarını Ģöyle özetliyor: 

―... Tekrar konuya dönecek olursak, Allah‘tan gece gündüz dilediğimiz bağımsızlığımız ile her Ģey önümüze 

seriliyor. Bunlardan bir kaçı, Kazak dilinin geliĢmesi, Kazak mekteplerinin çoğalması, halk sanatına değer verilmesi, 

halkın sözlü edebiyatının eğitim alanına girdirilmesi, Türk halklarının yakınlaĢmasının sağlanması, egemenliğimizin 

güçlendirilmesi ve bunun gibi daha pek çok Ģey.‖ (s. 117) 

Rahmankul Berdibayev, Kazak halkının 2004‘te yaĢayıp gördüğü bu geliĢmeler için ömrü boyunca acaba neler 

yapmıĢ? Yine Orınbek Coldıbay‘ın sözleriyle ―... küreske tolı sanalı gumırında mınnan astam makala, otızdan astam 

kitap cazgan galım Ģıgarmalarının basım köpĢiligi halkım dep tebirengen inker cürektin elim enseli bolsa eken degen 

armanınan tugan izgi tilekterden, kıncılıstardan, kundı usınıstardan turadı.‖ Yani diyor ki gazeteci Coldıbay, ―... 

mücadele ile dolu ömründe binden fazla makale, otuzdan fazla kitap yazan âlim, eserlerinin çokluğu ile halkı için atan 

yüreği yurdumuz güçlensin diye idealine ulaĢmak için uğraĢtı.‖ Onun bu mücadeleci ruhunu, Coldıbay ―ana sütü ile 

baba terbiyesine‖ bağlıyor. Yine Coldıbay‘dan naklen söylemek gerekirse Berdibayev‘in yazı hayatındaki çilesi de 

1956‘da Kazak edebiyatı gazetesinde yazdığı (22 Sevir) ve ―En ülken medeni baylık‖ yani ―En büyük medenî 

zenginlik‖ baĢlıklı makalesinde Kazak halkının ana dilinin talihsiz durumunu anlatması ile baĢladı. Yıl 1956. Stalin 

öleli henüz üç yıl olmuĢ. Buna rağmen Rus dilinde eğitim veren okulların sayısı gittikçe artmakta, Kazak mektepleri 

                                                           
10 Галым Мұраты. Тҥркістан: ХҚТУ баспаханасы, 2004. s. 117-140 
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kapatılmakta ve gazeteler yalnızca Rusça olarak çıkarılmakta. Okullarda Kazak dili ve edebiyatı eğitimi gittikçe azalmıĢ 

ve kötüleĢmiĢ. KruĢçev, Stalin döneminin kurbanlarının, ―halk düĢmanı‖ ilan edilerek ölüme mahkûm edilenlerin 

haklarını iade etmiĢ, yazarlar, sanatkârlar, akademisyenler henüz nefes almaya baĢlamıĢken çıkan bu makale yüzünden 

Berdibayev, takibata ve soruĢturmaya uğramıĢ, iĢinden olmuĢ. Burada Coldıbay meseleyi Galileo Galilei‘nin baĢına 

gelenle açıklıyor. Avrupa‘daki Engizisyon mahkemelerine benzetiyor. Galileo, dinin her alanda hâkim olduğu 17. 

Yüzyıl gibi bir dönemde her Ģeyin güneĢin etrafında döndüğünü söylüyordu. Kendisinden bu görüĢü geri alması istendi, 

yoksa cezasını çekmeliydi. O da ―ben sözümü geri alsam da her Ģey güneĢin etrafında dönmeye devam edecek‖ diyerek 

kendini savunuyordu. Rahmankul Berdibayev de o soruĢturmadan bu soruĢturmaya koĢturdu, yazmıĢ olduğu Kazak dili 

hakkındaki hakikat hayatı boyunca kendisine dayak olarak döndü. Bugün ise bağımsız Kazakistan‘ın devlet baĢkanı 

Nursultan Nazarbayev, Kazak dilini resmi dil seviyesine yükseltmekle kalmadı, yakın gelecekte yapılması gereken ilk 

iĢ, ―psikolojik engel‖ ―alfabe‖ değiĢikliğini halkına ilan etti. 

Yıl 1991, aylardan Haziran. Henüz Sovyetler Birliği dağılmamıĢ. Amerika BirleĢik Devletlerinde ilk defa o yaz 

Kazakistan‘dan (bu arada Özbekistan ve Tacikistan‘ı da ilave edelim) bir akademisyen Kazak dili öğretmek üzere 

Seattle Ģehrindeki Washington Üniversitesine davet ediliyor; Rahmankul Berdibayev. 64 yaĢında. 

1991 yazının Temmuz ve Ağustos ayı boyunca düzenlenen her türlü kültürel ve bilimsel toplantıda mutlaka 

dombırasıyla bir kaç ―küy‖ tartar, birkaç ―ölen‖ söylerdi. Dombırasını elinden bırakmaz, hiç kimseye de 

dokundurtmazdı. Onun için ve Kazak halkı için dombıranın ne kadar önemli olduğunu bu iki ay içinde anlamıĢtım. 

Bu kısa süre içinde yaĢadığımız bir kaç önemli konu daha var. Bunlardan birincisi Portland‘da koruma altında 

yaĢayan ―Amerikan yerlilerini‖ ziyarete gitmesi. Ġkincisi cami, namaz ve hac meselesi. Üçüncü ve sonuncusu da yazın 

sonunda, tam biz ayrılık hazırlıkları yaparken Sovyetler Birliğinin dağılması. 

Üçü de birbirinden önemli bu hadiselerden ilki Rahmankul Berdibayev‘in, Portland ziyareti ve dönüĢte yaĢadığı 

duygusal anlar. Hepinizin bildiği gibi Amerikan yerlilerinin, Türklerin ataları olduğu tezi günümüzde daha 

kuvvetlenmiĢ durumda. Hatta biraz satirik olsa da Kazak yazarı Sultanali Balgabayev ―Tokaldan tuvgan ulı kösem‖ 

yani ―Kuma kadından doğan büyük lider‖ isimli Kazakların tarih yazıcılığını, sebepsiz yere ruvlara yani boylara 

bölünüĢünü, boylar arasındaki iktidar mücadelesini yeren hicvi hikâyesinin sonlarına doğru bu konuya kısaca temasla 

Bill Clinton‘un da Kazak olduğunu, adının soğuk havalarda giyilen ―kılin‖ yani ―kalın‖ ton/elbise olduğunu, kendisinin 

de Kazaklara çok benzediğini anlatıyordu.  

Berdibayev içinse bu konu hiç de eleĢtirilecek bir konu değildi. Portland‘daki yerlileri köylerinde ziyaret etti. 

DönüĢünde onun bu ziyaretten çok etkilendiğini gördüm. Yine o günlerde Washington Üniversitesinde bu konuda bir 

konferans oldu. Konferans konuĢmacılarından biri de Amerikan yerlilerinden bir hanım milletvekili idi. Duyguları 

dıĢında görünüĢ olarak diğer Amerikalılardan hiç bir farkı yoktu, yani belki de ―ötekileĢmiĢ‖ti bile. KonuĢmasının 

sonlarına doğru yoğun duygusal anlar yaĢandı. Amerikan yerlisi bu genç hanım ağlamaya baĢladı. Rahmankul 

Berdibayev de mendiliyle gözlerini siliyordu. Ġngilizce bilmiyordu, ama duygusal iletiĢim çok güçlüydü. Hele böyle bir 

konferansın Portland ziyaretinden sonraya tesadüf etmesi onu çok etkilemiĢti. Bu konuda yazmadı diye biliyorum, ama 

binlerce makalesi içinde belki bu konuya temas ettiği yazısı da olabilir, çünkü Kazaklar, diğer Türk halkları, onların 

kimliğini oluĢturan bütün temel unsurlar onun ilgi alanındaydı. Özellikle belirtmek gerekir ki Coldıbay ayrıca 

hazırladığı bir kitabında onun incelemelerindeki Türkçülük meselesini ele almıĢtı.
11

 Mesela Türk halklarının 

edebiyatındaki hoĢ görü ve kimlik vurgusu, Kazak-Türk destanlarının tarihi ve genetik tipolojisi, Türk halkları 

klasiklerinin incelenmesi onun çalıĢma alanlarından sadece birkaçı. 

Ġkinci konu inanç ile alakalıydı. O yaz üniversitede sadece Kazak dili değil, aynı zamanda Özbek dili ve Tacik 

dili kursları da veriliyordu. Özbekistan‘dan bir profesör davetliydi. Onun sınıfı da kalabalıktı. Tacikistan‘dan ise ne 

hikmettir bilinmez, dil öğretmesi için bir Rus profesör gönderilmiĢti.  

O günlerde Rahmankul Berdibayev abdest almasını da namaz kılmasını da bilmediğini söyledi. Yıllar sonra ne 

mi oldu dersiniz? O tarihten tam yedi yıl sonra Türkistan‘da Hoca Ahmet Yesevi üniversitesinde yeniden 

karĢılaĢtığımızda o Hacca gitmiĢ ―hacı Rahmankul‖ olmuĢtu. Allah mekânını cennet eylesin. 

O yazın sonunda bütün bu güzellikler bir baĢka olayla ―taç‖lanmıĢ oldu. Ağustos sonuydu ve Sovyetler Birliği 

beklenildiği gibi dağılıverdi. Beklenildiği gibi diyorum, çünkü Aleksandr Benningsen gibi, Chantal Lemercier-

Quelquejay gibi, Edward A. Allworth gibi bilim adamları için hiç de sürpriz olmadı. DönüĢ hazırlıkları yaparken bu 

önemli hadise gerçekleĢti. Sonra birlikte yola çıktık. Seattle‘dan uçakla önce Newark‘a, Güney Türkistan Türklüğünün 

önde gelen fikir ve eylem adamlarından Ģair ErgeĢ Uçkun‘un evine uğradık. Üç gün boyunca Türk dünyasının iki 

önemli Ģahsiyeti, birinin elinde sazı, dilinde sözü, diğerinin elinde dombırası ve ölenderi. Birlikte devlet baĢkanı 

Nursultan Nazarbayev‘i telefonla arayıp bağımsızlığını kutladılar. Ayrılma vakti geldiğinde kapı önündeki ayak 

divanında Rahmankul Berdibayev, o ana kadar kimseye el sürdürmediği dombırasını Türk dünyasının bağımsızlığına, 

birliğine, beraberliğine gönlünü ve ömrünü vermiĢ ErgeĢ Uçkun‘a armağan etti. 

Yaz böyle bitti. 

New York‘taki Columbia Üniversitesi‘ne doktora yapmak için giderken aklımda yine Türk dünyasının önde 

gelen Ģahsiyetlerinden Cengiz Aytmatov‘un eserleri üzerine çalıĢma yapmak vardı. Kırgızca ve Rusça orijinal 

metinlerin hepsini toplamıĢ ve okumaya baĢlamıĢtım. Tezi yazma aĢamasındaydım. ĠĢte bu yaz bitene kadar. 

Rahmankul Berdibayev‘in öğrencisi olup Kazak Türkçesini öğrendikten sonra kararımı değiĢtirdim. Kazak 

edebiyatı ve Ana tili dergilerine abone oldum. Tam üç yıl boyunca bütün sayılarını okudum. Kitaplar hariç. 16 Aralık 

1994‘te doktora tezimin savunması oldu. Tarih önemli, çünkü 16 Celtoksan. Bağımsızlık günü, hem benim için hem de 

                                                           
11 Орынбек Жолдыбай. Академик Р. Бердібай Зерттеудеріндегі Түрікшілдік Сарындары. Алматы: Ьаспалар ҥйі АҚ, 2010 
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Kazakistan için. BaĢkan Nursultan Nazarbayev‘in ―Geleceğe doğru: Ruhani diriliĢ‖, Rahmankul Berdibayev‘in 

akademik ömründe yazdıkları ve Orhan Söylemez‘in doktora tazenin ana baĢlıklarına göz atıp ortak noktalara 

geldiğimizde Ģöyle bir tablo çıkıyor karĢımıza: 

 

Nursultan Nazarbayev  

12 Nisan 2017 

―BolaĢakka bağdar: Ruhani 

cangaruv‖ 

Rahmankul Berdibayev  

(1927-03 Nisan 2012) 

32 kitap ve 1200 makalede 

konular 

Orhan Söylemez 

Doktora Tezi 1994 

―Preserving Kazakh cultural 

identity after 1980‖ 

Geleceğe doğru: Ruhani diriliĢ AraĢtırmalarındaki Türklük 

motifleri 

Kazak kültürel kimliğinin 

korunması 

 

1. 21. Asırdaki millî Ģuurlanma 1. Türk halkları edebiyatındaki 

sembol ve iĢaretler 

1. Kazak milli kimliğinin uyanıĢı 

 Millî kimliğin korunması  Türk destanlarındaki Kazak –

Türk tipolojisi.  

 Milli kimliğinin korunması 

 Bilimin egemen olması  Kök arayıĢı. Altay‘ı aralayıp 

bakmak 

 Eğitim sisteminin değiĢtirilmesi 

 Bilinçlenme  Cırda saklanan sır.   Kök arayıĢı 

 

2. Yakın gelecekte yapılması 

gerekenler 

2. Yapılması gerekenler 2. Yapılması gerekenler 

 Kazak dilinin aĢamalı olarak 

Latin harflerine geçirilmesi 

 Közkamanlık ile mücadele  Milli kimliğin parçası olarak 

Kazak dili. Yeni ALFABE 

oluĢturma 

 Yeni sosyal bilimler. Kazak 

dilindeki 100 yeni ders kitabı 

 b. Ruhu yıkılmayan millet   Edebiyat vasıtasıyla eğitim: 

Edebiyat ders kitaplarının içeriği ve 

Tarih kitaplarının içeriği 

 Anavatanına bayrağını dik  Kazak edebiyatının tarihi 

romanları 

 Bağımsızlığın yeniden elde 

edilmesi 

 Kültürel kimlik    Kazakçılık 

 

3. Memleket ve millet sürekli 

geliĢen canlı bir organizma 

3. Türk halklarının birlik ve 

beraberliği 

3. Dil, Tarih, Din ve Ġnanç 

 DeğiĢerek geliĢme  Mankurtluk  Dinî kimliğe tutunma 

 Sürekli geliĢme  Közkamanlık  Kazak dilinin varlığı 

  Kazak Dili konusunda uyarı  Kazakistan‘ın geleceğine bakıĢ 

  Türk halklarının etnogenezi  Milli olandan Üst-Milli kimliğe 

geçiĢ 

   Orta Asya Cumhuriyetleri için 

Türkistan 

 

Kazakistan‘ın güneyindeki bir köyde doğdu. Yıl 1927. Sovyet hükümeti henüz kurulmuĢ olmasına rağmen her 

Ģeyin hızla değiĢtiği, aydınlar üzerinde baskıların arttığı yıllar. Alfabenin değiĢtirilmeye baĢlandığı yıllar. 

Kollektivizatsiya denilen ve Kazak halkının yarıdan fazlasının hayatını kaybetmesine sebep olan program 

hazırlıklarının yapıldığı yıllar. Bebeklik ve çocukluk yaĢlarında iken 1932-1933‘te henüz beĢ-altı yaĢında iken 

kollektivizatsiya yüzünden ―kıtlık ve açlığın‖ yaĢandığı yıllar. Daha küçük yaĢlarda halk sanatı ile tanıĢan, ozanların 

âĢıkların saz ve sözünü öğrenen, dombıra tartmayı, çalmayı öğrenen, Kazak halkının salt-desturu, gelenekleri ile 

büyüyen bir gençten bahsediyoruz. Kazak ―küy‖ünün atası Kurmangazı‘dan ders aldı. ġartlar ağır, hem de çok ağır. 

Buna rağmen okumak, öğrenmek arzusundan vaz geçmedi.  

Ömrünün yirmi yılını Kazak ve genelde Türk folklorunu araĢtırmaya ayırdı. Kazak ve Türk halklarının halk 

edebiyatı ürünlerini, destanlarını inceledi, karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar yaptı. Bundan amacı, bütün Türk halklarının 

destanlarında ―Türk etnogenezi‖ni yani ―Türk halklarının ortak köklerini‖ ortaya çıkarmaktı. Bunları Kazak Eposu, 

Sarkılmas Kazina, Kevser Bulak, Epos-El Kazinası, Cırşılık Destur gibi kitaplarıyla yaptı. Ödül de aldı. ġokan 

Velihanov ödülü kendisine verildi. Orınbek Coldıbay‘ın ifadesiyle söylemek gerekirse; ―Alim Rahmankul 

Berdibayev‘in incelemelerinin bir baĢka yönü de, kökü bir kardeĢ halkların edebiyatının birbirleri ile bağlarını 

göstermekti.‖
12

 Onun bu alandaki en önemli çalıĢması da Baykal’dan Balkan’a adıyla Türkiye Türkçesi ile de 

yayınlanmıĢ eseridir. Bu eser, bütün Türk halklarının, kendini Türk hissedenlerin—Kazak, Kırgız, Anadolu Türkü, 

Tatar vs—ilk okuması gereken, yeni nesillere okutulması gereken bir çalıĢmadır. Bunun birinci sebebi, kitabın orijinal 

nüshasının kapak resminde açıkça görülmektedir. Kalın gövdeli ve üzerinde Türk yazan bir ağaç, yukarıya dallara doğru 

                                                           
12 Орынбек Жолдыбай. ―Ҧлттык Мҥрат Биігінен‖ Галым Мұраты. Тҥркістан: ХҚТУ баспаханасы, 2004. s. 123 
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isimleri dizilmiĢ tıpkı KaĢgarlı Mahmut‘un Divan ü Lügat’it-Türk kitabındaki harita gibi Türk halklarının isimleri 

ağacın meyveleri gibi duruyor. Ġkinci önemli sebep de ―Hepimiz Altay kazanından çıktık‖ diyen bozkırın bilgesi 

Cengiz Aytmatov gibi Rahmankul Berdibayev‘in de ―Altaydı aralap kaytkanda‖ yani ―Altay‘dan çıkıp gelince‖ baĢlıklı 

yazısıdır. ―Ruhu yıkılmayan millet‖ yazısı da bu kitaptadır. Üçüncü ve belki de en önemli sebep, Rahmankul 

Berdibayev‘in yine Manas destanından bulup çıkardığı ve en azından Ģimdilik Türkiye‘deki edebiyata girmeye çalıĢan 

―Közmanlar hakkında efsaneler‖ baĢlıklı yazısıdır.
13

 ―Közkamanlık‖ kavram olarak, Cengiz Aytmatov‘un dünya 

edebiyatına kazandırdığı ―Mankurtluk‖ kavramının bir baĢka çeĢididir. Ramazan Korkmaz bu kavramı çalıĢmalarında 

―ötekileĢme‖ olarak ifade eder ki doğrudur. Burada bir ötekileĢme, baĢkalaĢma, özünden ayrılma veya daha doğru bir 

ifadeyle bunların faktitif yani ―edilgenlik‖ hali olan ötekileĢtirilmiĢ, baĢkalaĢtırılmıĢ, özünden koparılmıĢ kiĢi olarak 

tanımlayabiliriz. 

―Közkamanlık‖ kavramı üzerine Türkiye‘de henüz yeni yeni çalıĢmalar yapılmaya baĢlandı. Farklı bir kavram 

çünkü. Öğretim üyesi Samet Azap bu konu ile alakalı yayınlanan bir makalesinde; 

―Közkaman‖ terimi, ―ihanet‖ kavramı ile aynı anlamda kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ġhanet kiĢinin kendine, 

ötekine ve halkına/milletine ihaneti Ģeklinde ele alınabilir. Kendine ihanet eden kiĢi varoluĢunu konumlandırmadığı gibi 

yaĢadığı benlik yitimiyle ontolojik bir boĢluğa düĢer.‖
14

 

Sayın Azap‘ın da belirttiği gibi ―közkaman‖ olarak adlandırılan kiĢinin ihanetinden önce kendi varoluĢunu 

konumlandıramaması ve dolayısıyla yaĢadığı benlik yitimiyle düĢtüğü ontolojik boĢluk ve netice itibarıyla ―kimlik‖ 

bunalımı yaĢaması söz konusudur. Bir kiĢinin ―mankurt‖laĢmıĢ olması kendi isteğiyle olmaz. Bu yüzden bu tür kiĢilere 

―mankurtlaĢtırılmıĢ‖ demek daha doğrudur; çünkü ―Nayman Ana‖ efsanesinden bildiğimiz gibi kiĢiye uygulanan bir 

iĢkence söz konusudur. Günümüzün moda kavramı ―zombi/lik‖ de yine Muhtar ġahanov‘un anlattığı gibi kiĢiye 

uygulanan iĢkence veya eylemden dolayıdır. KiĢi kendiliğinden ne ―mankurt‖ ne de ―zombi‖ olur. Sovyet döneminde 

ise ―iĢkence‖ yerini ―eğitim‖e bırakmıĢtır. Aytmatov‘un meĢhur kitabında anlattığı gibi kahramanlarından ne Sabitcan, 

ne de ―Ana beyit‖i bekleyen ve benimle ―Rusça konuĢ yoldaĢ‖ diyen nöbetçi asker, ne de tıpkı Rahmankul Berdibayev 

gibi Türk destanlarını, halk hikâyelerini yok olmasınlar diye yazıya geçirmeye çalıĢan ve onları çocuklarına-gelecek 

nesillere aktarmaya çalıĢan savaĢ gazisi Abutalip‘i sorgulayan müfettiĢ Tansıkbayev iĢkenceye tabii tutulmuĢtur. 

Onların ―mankurt‖luğu, aldıkları Sovyet eğitiminden gelmektedir. 

―Közkaman‖da ise iĢkence yoktur. Sayın Azap‘ın Y. Ortega Gasset‘in İnsan ve Herkes (Çev: Neyire Gül IĢık, 

Ġstanbul: Metis Yayıncılık, 2011, s. 40) ile Erich Fromm‘un Yaşama Sanatı (Çev. Aydın Arıtan, Ġstanbul: Arıtan 

yayınevi 1997, s. 150) kitabından yararlanarak hazırladığı makalesinde Gasset‘in ―Ġçimizden her birimiz her an kendi 

kendisi olmaktan çıkmak, biricik ve aktarılması olanaksız benliğini yitirmek tehlikesindedir. Ġnsanların çoğu olmayı 

beklediği o kendi kendisine durmadan ihanet eder‖ ifadesine yer verir. ĠĢkence görmeyi elbette kimse istemez, fakat 

eğitim almak herkesin arzusudur. Elbette unutmamak gerekir ki günümüzde insanları ―mankurt‖laĢtırma ve 

―közkaman‖laĢtırma metodları oldukça değiĢmiĢ ve geliĢmiĢtir. Seyrettiğimiz programlar, mahkûmu olduğumuz 

elektronik aletler vasıtasıyla dolaĢtığımız sayfalar, bağımlılık kazandığımız alıĢkanlıklar bunlardan sadece bir kaçıdır. 

Bunun en güzel ifadesi yine Azap‘ın tespitiyle söylemek gerekirse Erich Fromm‘dan gelir: ―Günümüz toplumları, 

Tanrı‘nın yerine konabilecek yeni bir Ģey bulmuĢlardır: Menfaat. Bu yeni Tanrı, bütün insanların kendisine kurban 

edilebileceği bir put haline getirilmiĢtir.‖ Bu yüzden insanlar ihanet etmeye oldukça meyillidirler, çünkü; 

―... Ġhanet … kiĢinin menfaatine göre hareket etmesi sonucu ortaya çıkar… Közkamanlar, gücün yanında yer 

alarak kendi halkına yüz çevirir. Sözgelimi savaĢta kendi halkına karĢı saf değiĢtirip savaĢan bir asker halkına ihanet 

eder. Ya da doğup büyüdüğü toprakları terk edip kendi halkının dilini yok sayan kiĢi milletine ihanet eder.‖ (Azap, s. 

110) 

Közkaman/lık belirtileri nelerdir? Berdibayev‘e göre ―... halık sarasınan cik Ģıgarıp, üy iĢinen üy tikken, Ģet 

düĢpandardın kolĢokparına aynalıp, öz eline cavdan beter tiygen opasızdıktın eĢkerelenüvi‖ olarak betimlediği 

―közkaman‖ın özelliklerini Ģöyle sıralıyor: ―Tuvgan elinin tarihini bilmev, bilgisi de kelmev, düniyedegi caksılıktın beri 

baska elderde casalgan, öz curtında maktanıĢ tutarlık, ülgi alarlık eĢnerse cok dep eseptev, el namısın cırtkav, ül 

müddesin ayakka basuv, karakan basının kamı üĢin küĢtilerge bas iyüv‖ olarak tanımlıyor. (s. 48) Közkamanların, 

mankurtlar gibi aklı-hafızası değiĢtirilmiĢ değildir. Onların ―mektep, üniversite bitirmiĢ, yüksek mevkilerde çalıĢmıĢ 

olması da‖ mümkün. Hatta bazıları ―baĢka memleketlerin tarihlerini ve felsefelerini bilirler, her tarafta onlardan 

bahsederler‖ fakat adilet/adalet, adam kukı/insan hakları, örkeniyet/medeniyet, dostık/dostluk, ıntımak/beraberlik, 

beybitĢilik/barıĢ‖ gibi sözleri su serper gibi serperler. (s. 49) Kısacası onların ―sırtı bütin, iĢi tütin‖ yani ―içi baĢka dıĢı 

baĢka‖dır. 

Rahmankul Berdibayev yıllar önce Kazakistan‘ı ve belki bütün Türk dünyasını bekleyen tehlikeyi önceden 

görmüĢ ve bir nevi uyarmıĢtı, tıpkı Cengiz Aytmatov‘un Kassandra Damgası romanındaki genetik biliminin önemli 

ismi, daha sonra yaptığı hatanın ve insanlığa vereceği zararın farkına vararak bütün insanları uyarmaya çalıĢan Rahip 

Filofey gibi. Hatırlayalım Aytmatov‘un romanını. Filofey bilimsel çalıĢmalarına uzay istasyonunda devam edeceğini 

söyleyerek uzaya çıkmıĢ, oradan yazdığı ve bütün insanlığa duyurmaya çalıĢtığı yaklaĢan felaketlerin haberini verdikten 

sonra kendini boĢluğa bırakmıĢtı. 

Rahmankul Berdibayev‘in son sözleriyle bitirmeden önce bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Acaba Cengiz 

Aytmatov gibi Rahmankul Berdibayev gibi sadece Kırgız veya Kazak halkını, hatta bütün Türk halklarını değil bütün 

                                                           
13 Рахманқҧл Бердібай. Байкалдан Балканга Дейін. Алматы: Қазакістан, 1996. s. 45-51 
14 Samet Azap. ―Közkaman/lık: Ġhanet ve kimlik sorunsalı‖ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 5, Sayı 41, Mart 2017, s. 104-

117; http://www.asosjournal.com/Makaleler/164598465_11913%20Samet%20AZAP.pdf (28.06.2017) 

http://www.asosjournal.com/Makaleler/164598465_11913%20Samet%20AZAP.pdf
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insanlığı uyarabilecek kabiliyette, cesarette ve zihniyette kiĢiler kaç yılda veya asırda bir gelir? Hiç düĢündünüz mü? 

DüĢünmediyseniz, tam zamanı. Rahmankul agayın sözleriyle bitirelim:  

―... Otandastarımız öz aramızda cürgen, ult muratın kiyıp ciberetin, elge opasızdığına uyalmay, kayta özderin 

ozık örkeniyet carĢıları dep karaytındardın osı zamannın közkamandarı ekenin tanısa, olardan saktanudın colın da izdep 

tabar edi.‖ (s. 51) 

Burada da görüldüğü gibi o hiç bir zaman kendi halkından umudunu kesmedi. Ömrünün son yıllarını sıradan 

birinin bile yapabileceği, kâğıt iĢleriyle uğraĢmaktan baĢka bir görevi olmayan ―Bölüm BaĢkanlığı‖nda geçirdi. 

Kazakça söylemek gerekirse onun ―dânâlığı‖ bilinseydi sadece bir bölüme değil, bütün bir üniversiteye hatta bütün 

Kazakistan‘a, hatta ve hatta bütün Türk dünyasına danıĢmanlık yapabilecek ender kiĢilerden biriydi. Devlet BaĢkanı 

Nursultan Nazarbayev bugün ―BolaĢakka bağdar: Ruhanî cangaruv‖ konuĢmasını yapıyorsa içini Rahmankul 

Berdibayev‘in fikirleriyle doldurmak gerekir diye düĢünüyorum. Ben Ģahsen ondan çok Ģey öğrendim. Ondan 

aldıklarımı ABD‘de bir doktora tezine dönüĢtürdüm. Aradan yirmi iki yıl geçtikten sonra o gün ne yazdıysam bugün 

hepsini Nazarbayev‘in konuĢmasında gördüm ve bundan çok mutlu oldum. 

Akademik çalıĢmalarım Rahmankul Berdibayev‘den öncesi ve ondan sonrası diye ikiye ayrılabilecek kadar kalın 

çizgilerle dolu. Cenabı Allah, kabrini cennetin aydınlığı ile doldursun. Yazıp, söyleyip arkada bıraktıkları Kazakistan‘a, 

Kazak halkına ve bütün Türklüğe-Türklere yol göstersin. 
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Ақҧштап – қазақ поэзиясына алпысыншы жылдардың басында ҿзіндік нҽзік ҥнімен келген ақын қыз. 

Осынау асу асқары кҿп  ҧлы  сапарға  қаймықпай шығып, бойындағы Алла дарытқан адам деген, ана деген, 

ақын деген ардақты атқа кіршік тҥсірмей, сенім артқандардың сҥйіспеншілігіне бҿленіп келе жатуымен де 

қадірлі. 

Бҥгінде туған халқының талантты ақыны, ҥлкен ҽулеттің қадірлі келіні, сҥйікті жар, ҧл – қыздарының 

анасы, немерелерінің ҽжесі, жаңа қоғамдық сананы қалыптастыру жолында жас ҧрпақтың бойына қайтсем  

ҧлттық рухты,  дін мен тілді, халқымның салты мен санасын, имандылығын, дҽстҥрін, ҿнерін, ҽдебиетін сақтап 

дарыта аламын деп жанын жалдап жҥрген қоғам қайраткері.   

Ақын қай заманда да халқының мҧңын мҧңдаған жоқтаушысы болған.          

Ақҧштапта солай, елінің мҧңы мен мҧқтажын алқалы жиындарда тайсалмай айтып, қоғамдық пікірдің 

қалыптасуына ҧйытқы болуда. Ежелгі екі елдің телемгені атанған бҥгінгі Жайық ҿзенінің тағдыры да ақын 

жанын толғандырады. Ақын ҿзінің туған ҿлкесінде бҥгінгі ҿскелең ҧрпаққа ҿзі алған ҿнегені, тҽлім мен 

тҽрбиені, ҧлттық болмыс пен рухты дарытам деп жанын салуда. Елі де оны тҥсінеді, талантты ақынын қадірлей 

біледі. Тҽуелсіз елдің тҧғырлы азаматтарының қатарында ҥкімет марапатын  иеленді, ҽдеби ортадан алыста 

жҥрсе де, туған тҿл ҽдебиетті насихаттаудағы ҿнегесі мен қазақ поэзиясын қалыптастырудағы қажырлы еңбегі 

бағаланып, Халықаралық  Алаш  сыйлығын иеленді. Осының бҽрі тынымсыз еңбек, келер ҧрпақтың қажетіне 

жарауға арналған толағай табыс деп тҥсінгеніміз жҿн. Ақынның кҿрінген биігінен алдағы алар асулары кҿп 

екендігі сҿзсіз... 

Ол ҿзінің шығармашылық ҿмірінің қырық жылдай уақытын ҽсем қала Алматыда ҿткізіп, ҽбден танылып, 

кітаптарын шығарған соң барып, ҿз ғҧмырында жаңаша бетбҧрыс жасауды ойлайды. Сондықтан да болу керек, 

атақ –даңқына, ҥш перзентін сол жерде дҥниеге ҽкеліп, қанаттандырғанына қарамастан, отбасының келісімімен 

туған ҿңірі – Орал қаласына кҿшіп келеді. 

Ақын жырларының тақырып аясы кең. Ол туған жерге сағыныштан бастап, азаматтық ар, биіктік, елдік, 

ерлік туралы жазады. Ақынның 1985 жылы «Жазушы» баспасынан жарық кҿрген «Ақ желең» атты кітабы оның 

шығармашылық ҿрісін кеңінен танытатын, қаламгерлік қабілетін айқындап кҿрсететін ҥлкен еңбегі деп 

бағалауға болады.   

Бір жалын шарпып ҿткендей, 

Селк етіп шоршып тҥстім мен. 

Қапыда сусып кеткендей, 

Ақ торғын кҿйлек ҥстімнен... 
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Осыншама нҽзік сезімді кейіпкердің бойындағы қҧбылыс адам ҿміріндегі ҽлдебір ҿзгеріс жаршысындай 

сезіледі. «Ақ торғын кҿйлектің қапыда ҥстінен сусып кетуі» қандай ҽдемі теңеу. Оқырман жҥрегі дір ете 

қалатындай. 

Ақын – табиғаттың тҿл перзенті. Сондықтан да ол қай бір туындысында болмасын туған табиғаттан алыс 

ҧзап кете алмайды. Ол ҿзінің жастық шағының куҽсі, шығармашылық ҿміріне қуат берген Алматысын 

жырлады, балалық кезеңін ҿткізген сҽт сапар тілеп жолдама берген Оралын ҿлеңге  қосты, аяулы ата-анасын, 

бауырлары туралы сезімдерін қағаз бетіне тҥсірді. Соларды оқыған оқырман ақын сҿзін ҿз сҿзіндей қабылдады, 

ҿйткені, ақын ҿзінің ғана емес, ҿзінің тҧстастарының да сезімін білдіріп отыр еді. 

Ақҧштап Бақтыгерееваның «Қазақ ҽдебиеті» газетінде жарияланған тағы бір сҧхбаты «Кептер кептермен, 

қарға қарғамен ҧшады» деп аталады. Бҧл сҧхбатта ақын ҿзінің шығармашылық ҿсу жолдары да айтып кетеді. 

Ақынның сол баяндауларының бірсыпырасын сол кҥйінде алғанды жҿн кҿрдік. Ҿйткені, мҧнда қаламгердің 

ҿмірбаяны мен шығармашылығы бар.     

«Біз Алматыға ақын боп қалыптасу ҥшін ҽдеби орта іздеп келдік. Қҧдайға шҥкір, қазақ поэзиясында 

ҿзіндік қолтаңбасы бар ақындардың санатына жатамын деп ойлаймын. Енді ҿзім де ҽдеби орта қалыптастырар 

жасқа жеткенімді сезіндім,- деп жазады ол. Елде жҥрген ақын сіңілілерім мен іні-бауырларыма рухани демеу 

болғым келеді. Оған қоса, мені ана ретінде жас ҧрпақтың кері кеткен тҽрбиесі алаңдатады». 

Бҧл – ақынның бҥгінгі кҥні ҧстанып отырған, ана сҥтімен бойына біткен, сҥйекпен жаралған жҽне алда 

оны алыс тастап кетпейтін бекем бағыты десек те артық болмас. 

Ақын ҿзі кезінде замандас болған Ж.Молдағалиев, Т.Бердияров,  М.Мақатаев секілді тума таланттар 

шығармашылығын жоғары бағалайды. «Мҧқағалимен танысу» ҿлеңінен-ақ аңғаруға болады, ақиық ақынның ҿр 

мінезіне таңданысын жасырмайды: 

Ҿзің жайлы аңыз естіп жҥр едім, 

Ҿлең жазған жас таланттың бірі едім. 

Алғаш кҿргем, 

Жазушылар Одағында сол жылы 

Ҿтіп жатқан кезектен тыс пленум. 

Кіріп келдің ырғалып.          

Мен ҿз басым 

Бойыңдағы батылдыққа тамсандым ,- деп ақынның ҿз  бойындағы асыл қасиеттіне деген, ҿзіне деген нық 

сенімділігіне бір жағынан таңданса, бір жағынан масаттана қарайды. 

Ақҧштап поэзиясы қазақ жырындағы қыз-келіншектер ҿлеңдеріне ғана емес, жалпы ҧлттық рухқа, 

халықтық болмысқа қатысты кҿптеген қасаң қалыптарды  қақыратып  ҿткен  қасиетімен қымбат танылады. Біз 

қай заманда да халқымыздың ҽйел-анаға, сҥйген жарға, қыз балаға қҧрметі бҿлекше болады десек, олардан 

батыр да, ақын да, кҿсем де, шешен де шықты десек соның бҽріне даусыз дҽлелді Ақҧштап жырларынан 

табамыз. Бақтыгереева ҿлеңдері қазақ қызының бір айрықша ардақтайтын асыл қасиеттерін- жан тазалығын, ар 

тазалығын, шыншылдығын, сыршылдығын, батылдығын, ақылдылығын, аяулы сезімі мен қаяусыз кҿңілін кір 

шалдырмай ҧстауға ҧмтылатын асқақ аңсарын айрықша кҿркем кҥйде ақ қағазға тҿгілте тҥсіріп бергенімен 

қымбат. 

Сондай-ақ қазіргі ақындарға, заманаға кҿзқарасын да ашық айтады.  

«Ақынның беделі ҿтірік айтқаннан қҧлады,- деп ашынады ол. Мен бҧл сҿзден  ешқандай  қорықпаймын. 

Бҧрынғы ақындарда аузынан қаны тамып тҧрған ақиқат айтылса, қазір ондай Махамбеттік мінез жоқ, біздің 

Мҧқағалиды тас тҧғырға кҿтерген де, халықтың сҥйіктісі еткен де– шындық!». 

Қаламгердің тағы бір ой-толғамдары «Адамдар  самарқау ҿмір сҥреді» деп аталады. Бҧл еңбегінде ақын: 

«Оқыған  дҥниең  жайлы ой бҿлісер адам таппай қиналатын кездер аз емес. Лауазымды қызметтегі кейбір 

азаматтар баспасҿзде  не  айтылып  жатқанынан  хабарсыз. Ҽлем ҽсерін сездірер іс-шара болмаған соң, адамдар 

да самарқау ҿмір сҥреді»,- деп толғанады. 

Нағыз ақын ҿз заманының – алдаспаны. Ол ең алдымен шындықты айтады. Ақынды айналасы емес, 

жҥрегі билейді. Сондықтан да ол тура айтады. Ал қазақта «тура айтсаң – туғанына жақпайсың».  Мҧндай 

жағдай Ақҧштап  ақында да кездесіп қалады. Оның Сырым Датҧлына арнап шығарған «Мҽңгілік туған жерде 

атың қалды» деген жырын оқып кҿрелік.      

Ақын мҧнда былай деп толғанады: 

Қызбай тҧр Сырымы жоқ сҿз базары, 

Шындықтың отын ешкім қозғамады. 

Бір ғасыр сенен кейін Махамбеттің, 

Қылышпен басын шапты ҿз қағазы. 

Мҧқағали айтқандай, ақиқатты айтсын деп тіл берілген. Алайда олай ету екінің  бірінің  қолынан  келе  

бермейді. Ақҧштап ақын мҧнымен де  тоқтамайды, ол кҿкірегін кернеген ащы ойларын ҽрі қарай 

жалғастырады: 

Білмеймін, сол қазақта жоқ па қайғы, 

Ҧлысын тірісінде мақтамайды. 

Кҥресі ҽділет пен зҧлымдықтың 

Ҥстінде жҧмыр жердің тоқтамайды. 
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Иҽ, расында да солай. Жақсылық пен жамандық, ҽділет пен зҧлымдық кҥресі қашан да бір-біріне 

жеңістік бермей, жағаласып келеді. Ақынды ашындыратыны да сол. Сондықтан да ҿз сҿзін айтып келеді. 

Ақҧштап Бақтыгерееваның бойында да осындай мҽрттік бар. 

Ақын ҿлеңдері табиғатпен тамырлас. Ол қандай туындысы болмасын, алған тақырыбының ішіне еніп, 

ҿзінің ҿзегіндегі  ой орамдарын нҽзік сезіммен астастырып береді. Ақынның «Қыс» деген ҿлеңін оқып кҿрелік:                                       

Аппақ-ау ҿңі даланың, 

Тап-таза қардың ҧшқыны. 

Ақтықтан талар жанарын, 

Сҽулелі еді қыс тҥні. 

Ораған ақ тҥн ҿңірді, 

Жоқ ҽлі белден таң атқан. 

Екеуміз бҥгін кҿңілді, 

Оралдық тҥнгі қонақтан... 

Табиғат тазалығы мен адамдардың бір-біріне сҥйіспеншілігі, ақ кҿңілі астарласып тҧрғаны бір тҥрлі 

сҥйсіндіреді. 

Ақынның лирикалық кейіпкерінің аузынан шыққан мына жолдар:          

Болған соң ҿзін қасымда, 

Мен келе жаттым жалындап. 

Ақ тҥбіт шҽлі басымда, 

Ағарға тҥкен қалыңдап... 

Негізінде адам баласы ақ тҥсті жақсы кҿреді, оны жақсы ниетке теңейді. Осы тҧрғыдан келгенде  

Ақҧштап Бақтыгерееваның ақ кҿңілмен жырлаған аппақ сезімдері ҽлі де талай біздерді қуанта берері анық. 

Ақын Абай ҿлеңдерінен нҽр алған, Ғабит Мҥсірепов прозасымен қанаттанған ҿз тҧстастарының 

қаламгерлік еңбектерін кейінгі жастар да толық оқыса, ҥйренсе, ҧлағат алса дейді. Сондай-ақ қасиетті Орал 

ҿңірінен шыққан белгілі ҽдебиетші Қажым Жҧмалиев, жазушы Хамза Есенжанов, кҿрнекті ақын Сағынғали 

Сейітов, Тайыр Жароков, ақын Қадыр Мырзалиев, жазушы Мҧхадес Есламғалиев шығармаларын ылғи да 

жҥрген ортасында, жастар арасында кеңінен насихаттап жҥреді. 

Оның Хамза Есенжанов пен оның аяулы жары Софияға, яғни қиын тағдырлы адамдарға арнап жазған 

жыры оқыған жанның жҥрегін тебірентеді: 

Сор болды-ау, отыз жеті мынау елге, 

Далада ару қаңғып, жылады ер де. 

Ҿзіңді пірдей тҧтқан дҽрігер қыз, 

Қартайды еріп жҥріп лагерьде, – делінеді онда. 

Ақынның ҽкесі Бақтыгерей желден жҥйрік жылқы малын жақсы кҿрген, ат қҧлағында ойнаған. Осындай 

сергектік ақын қыздың бойында да бар. Ол туған даласын жақсы кҿреді, кейде сол далада ҽкесі секілді жҥйрік 

аттармен қҧйғытып шапқысы келеді. Ҿкінішке орай, ҽкесіндей болу қиын, бірақ оның есесіне Ақҧштап 

Бақтыгереева ҿлең ҿлкесінде ҿз жҥйрігін баптап келеді.  
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Аңдатпа: Халық мҽдениеті тілде белгілі бір контекстегі ҧлттық қҧндылықтар арқылы кҿрініс табады. Бҧл тҧрғыда 

ҧлттық қҧндылықтардың қайнар кҿзі, ҧлттық мҽдениетті ҧрпақтан ҧрпаққа жеткізуші фольклор тілінің семантикалық ҿрісін 

зерттеудің де қажеттілігі бар.  

Мақалада «Қозы Кҿрпеш – Баян сҧлу» жырындағы «уақыт» ҧғымының ҿрісі семантикалық тҧрғыда қарастырылады.  

Аннотация: Культура народа проявляется в языке через национальные ценности в определенном контексте. В этом 

контексте есть необходимость изучения семантического поля фольклорного языка, источника национальных ценностей, 

передающего национальную культуру из поколения в поколение.  

В статье рассматривается семантическое поле понятия «время» в произведении «Козы Корпеш – Баян Сулу». 

 Annotation: The culture of the people is manifested in the language through national values in a certain context. In this 

context, there is a need to study the semantic field of the folklore language, the source of national values, transmitting national 
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culture from generation to generation. The article deals with the semantic field of the concept of " time " in the work "Kozy Korpesh 

– Bayan Sulu". 

Тірек сӛздер: ҿріс, мҽдениет, кумулятивтік қызмет, парадигма, семантикалық ҿріс.  

Ключевые слова: поле, культура, кумулятивная функция, парадигма, семантическое поле. 

Key words: field, culture, cumulative function, paradigm, semantic field. 

 

Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры, жҧмсайтын қаруының бірі [1,13]. Ана тіліміздің қҧдіреті – сан 

мыңдаған жылдар бойы халқымызға тҽн рухани қазынаны бойына сіңіріп, сақтауы. Ол – халқымыздың асыл 

мҧрасын ҿз бойына сақтап келген, оны бҥгінгі кҥнге жеткізген, келешек ҧрпаққа жеткізетін тілдің кумулятивтік 

қызметіне байланысты [2, 187]. Сондықтан тіл білімінің қазіргі парадигмаларындағы мҽдениетаралық қарым-

қатынас ҥдерісінде ҧлттық ділді таным арқылы қабылдауға баса мҽн беріледі. Дҽстҥрлі мҽдениетте тілдің 

рухани қҧндылық кҿзі ретінде халық ауыз ҽдебиетіндегі қызметін ашудың мҽні ерекше. Ҿйткені халықтың 

басынан кешкен тарихы, бҥкіл рухани жҽне мҽдени байлығы, болмысы, дҥниетанымы мен ҽдет-ғҧрпы, салт-

санасы т.б. сол тілде сҿйлеуші ортада қалыптасып, тілде сақталады.  

Қазақтың мҧрасын, ҿшпес, ҿлмес байлығын, сан жылдардан бері сҿздік қорымызды молайтып келе 

жатқан қазынасын, рухани мҽдениет жауһарларын ауыз ҽдебиеті ҥлгілерінен табуға болады. «Ауыз ҽдебиеті 

ҥлгілері деп аталатын сала тіл ҽлеміндегі ең бір ауқымды да информативті байлыққа жатады» [3, 26]. «Ауыз 

ҽдебиеті ... ҿз қҧрамында тым ҽріден келе жатқан жҥйелердің небір сирек кҿріністерін біздің заманымызға 

жеткізді» [4, 137].  Олай болса, ауыз ҽдебиеті ҥлгілерін оқып, зерттеу тҧтас бір халықтың ҿткен тарихын, ҽдет-

ғҧрпы мен салт-дҽстҥрін, мҽдениетін тануға мҥмкіндік береді.  

Халық мҽдениеті тілде белгілі бір контекстегі ҧлттық қҧндылықтар арқылы кҿрініс табады. Бҧл тҧрғыда 

ҧлттық қҧндылықтардың қайнар кҿзі, ҧлттық мҽдениетті ҧрпақтан ҧрпаққа жеткізуші фольклор тілінің 

семантикалық ҿрісін зерттеудің де қажеттілігі бар. Тілді қазіргі лингвистикалық парадигмадағы антропоҿзектік 

тҧрғыда зерттеумен байланысты қалыптасқан маңызды ҧғымдардың бірі – семантикалық ҿріс. Адамның ҿзі 

жҽне қоршаған орта мен сол ортадағы орны туралы тҥсінігін кешенді сипаттауда жҥйе ретінде қарастырылатын 

ҿріс ҧғымының маңызы зор.  

Неміс ғалымы И.Трир лексикалық жҽне ҧғымдық ҿріс тҥрлерін бҿліп, оларды макро- жҽне микрожҥйе 

ретінде қарастырады.  Кез келген тілдегі сҿздер ҧғымдық ҿрістен, ал ҧғымдық ҿріс лексикалық (семантикалық) 

ҿрістен тҧрады.  Ғалымның пайымдауынша, ҧғымдық ҿрістің ҿзегі адам ҥшін маңызды ҧғымдардан (мысалы, 

«ақыл», «ой», «махаббат», «достық» т.б.) қҧралса, ҽрбір ҧғымдық ҿріс, ҿз кезегінде, лексикалық ҿріске бҿлінеді 

[5, 597].  

Семантикалық ҿріс – ҽртҥрлі сҿз таптарына тҽн сҿздерді ортақ семантикалық белгісіне қарай біріктіретін 

аса кең мағыналық парадигма. Сҿздер ортақ мағыналық-ҧғымдық сипатына қарай бір ҿріске бірігеді. Кез келген 

семантикалық ҿріс, ең алдымен, оны қҧрайтын элементтердің ортақ мағынасы мен қызметі арқылы 

ерекшеленеді. Семантикалық ҿріс қҧрамында кем дегенде бір ғана ортақ семасы бар лексемалар бірігеді.  

Бҧл халық ауыз ҽдебиеті туындыларындағы «уақыт» ҿрісінің семантикалық қҧрамына да тҽн.  

Қазақ тіл білімінде топонимдік фольклорды ҧлттық фольклордың ҿз алдына дербес бір жанры тҥрінде 

зерттеуші ғалым А.Пангереев «Қозы Кҿрпеш – Баян сҧлу» жырын «қазақтың ғашықтық пен сҥйіспеншілікті 

суреттейтін, ... дҥние жҥзі тыңдармандарының қай-қайсысының да қҧлақ қҧрышын қандыратындай ерекше бір 

жыр» деп сипаттап [6, 353], «дастанның қай заманда да зерттеушілердің нысанасынан сыртқақпай қалып 

кҿрмегендігін» [6, 354] атап кҿрсетеді. Ғалымның осы пікірін негізге ала отырып, мақалада «Қозы Кҿрпеш – 

Баян сҧлу» жырындағы «уақыт» ҧғымына қатысты ортақ семалары арқылы бір ҿріске бірігетін тілдік 

бірліктерді зерттеу нысанына алдық. 

Фольклор кеңістігіндегі «уақыт» семантикалық ҿрісінің қҧрамы мен қҧрылымын талдау, ең алдымен, 

ҽдеби тіл мен фольклор тіліндегі «уақыт» ҿрісінің арақатынасын анықтауға мҥмкіндік береді. Ҽдеби тілмен 

салыстырғанда, фольклор тіліндегі «уақыт» ҿрісінің кҿлемі аса кең жҽне грамматикалық сипаты жағынан 

ҽртҥрлі тілдік бірліктерден қҧралады. Мҽселен, А.Пангереев «Мҧңлық-Зарлықта» уақыт пен кеңістік ҧғымын 

таңбалайтын мезеттердің жеткілікті екендігіне баса назар аударып, мынадай бірліктерді атап кҿрсетеді: «Алпыс 

кҥн жҥрген жолына, он бес кҥнде келеді», «Он жылға шейін қарады. Он жыл тамам ҿткенше», «Дҽл отыз кҥн 

болғанда», «Тоқсан кҥндік жолы бар арасының», «...кҿлден кҿлді қыдырып», «Алтыншы таудан ары асып, 

Жетінші тауға жҽне асып», «Тҥлкі кетпес тҥлейден, Тҥнде кетіп барады», «Ит татпаған ащы кҿл, Ащы кҿл мен 

тҧщы кҿл, Бҧдан ҿтіп барады», «Жҥргені жапан тҥз болды» [6, 347]   

 «Қозы Кҿрпеш-Баян сҧлу» жырындағы «уақыт» ҿрісінің семантикалық қҧрамы да ҿрістің ҿзегімен (тірек 

сҿз) жҽне ҿзара тҥрлі қарым-қатынастағы тілдік бірліктер (сҿз, сҿз тіркесі, сҿйлем) жҥйесі ретінде сипатталып, 

берілу тҽсілдерімен ерекшеленеді.  

Жырдағы мезгілдік мағынаның берілуіне белсене қатысатын тілдік бірліктер – мезгіл мҽнді ҥстеулер. 

Мысалы:  

Таңертең саятына қарап тҧрса, 

Қолтыққа
  
буаз марал кірген екен (Бабалар сҿзі. 26-том, 70); 

Күндіз кҿшсе, қонады түнде кейде. 

Сасқаны Сарыбайдың сол емес пе (Бабалар сҿзі. 26-том, 140); 

Жҿнелді ертең тҧра онан ҿтіп, 

Шеңгелге қалың тоғай келді жетіп (Бабалар сҿзі. 26-том, 340); 
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Түнде тҥс, күндіз есте жҥруші еді, 

Кҿрді енді Қозыкеден кҥн шалмасты (Бабалар сҿзі. 26-том, 740).  

Екіншіден, уақыт ҿрісінде мҿлшер мҽнді сҿздер де кездеседі. Мысалы:  

Таң атып, қосын тартып, ат ерттеді. 

Арада бірқанша кҥн сапар шегіп, 

Ҥліңгір кҿлге жетті екпіндесіп. 

Бірқанша мҽнзил жҥрді Емілді асып, 

Батысқа келе жатыр қҧлдай басып (Бабалар сҿзі. 26-том, 610). 

Берілген мысалдарда бірқанша мҿлшер ҥстеуі күн, мәнзил сҿздерімен тіркесу арқылы уақыт, мезгіл 

мағынасына ие болып, «уақыт» ҿрісіне тірек болатын лексемалар қатарын толықтырып тҧр. 

Сан есімдер мен есімдіктер де қарастырылып отырған жырда ай, күн жыл сҿздерімен синтагматикалық 

қатынаста уақыт ҿрісінің семантикалық қҧрамына негіз бола алады. Мысалы:  

Арада бір, екі, үш ай ҿтіп кетті; 

Қарабай бір күндерде аң қуыпты, 

Сейілмен жҥрген жерін шаң қылыпты (Бабалар сҿзі. 26-том, 70); 

Балалар сегіз жасқа келгенінде, 

Сарыбай іші ауырып толғап жҥрді (Бабалар сҿзі. 26-том, 90); 

Сағынбай қалмақтарды басшы қылып, 

Уаңға
4 
жҿн білгізді үш күн қонып (Бабалар сҿзі. 26-том, 130); 

- Есігімде он жыл қҧл болып жҥрсең, 

Тиемін, – деп ҧзақты туралайды (Бабалар сҿзі. 26-том, 180); 

Он жыл бойы келер, – деп, – бір хабары. 

Сонымен Ҽбдіжаппар қҧл болады (Бабалар сҿзі. 26-том, 190); 

Қодарды Баян солай алдап ҿтті, 

Арада неше жылдай жалған ҿтті (Бабалар сҿзі. 26-том, 210); 

Қозыке мҧны естіп үш күн жатты, 

Ҿзі жалғыз, тас бауыр, діні қатты (Бабалар сҿзі. 26-том, 250). 

Мҧндағы бір, екі, үш ай, сегіз жасқа келгенінде, үш күн, он жыл, бір күндерде, неше жылдай  – белгілі 

бір уақытқа қатысты мезгіл ҧғымын білдіріп тҧрған тілдік бірліктер.  

«Қозы Кҿрпеш-Баян сҧлу» жырындағы «уақыт» ҧғымының семантикалық ҿрісінде септік жалғауы мен 

септеулік шылаулы қҧрылымдар да жиі кездеседі. Мысалы: 

Тоқынғаны тҥндіктің ескісі екен, 

Астынан қалғап тҧрса тҥсіп қапты. 

Таң атқан соң онысын жоқтай салып, 

Оның атын «Үйтүндік» қоя сапты [7]. 

 

Қарабай соны айтқан соң ҥйге келді, 

Он бес бҥйен қансоқта алып келді [7]. 

Берілген мысалдардағы таң атқан соң, соны айтқан соң тіркесімдері контексте де, контекстен тыс 

жағдайда да грамматикалық тҧрғыда  мезгіл, уақыт мағынасын білдіретіндігі анық. Аталған тіркестердің 

мҧндай мағынада жҧмсалуын олардың қҧрамындағы грамматикалық формалармен                                (-қан 

(нан) соң) байланысты тҥсіндіруге болады. Жырдағы «уақыт» семантикалық ҿрісінде мҧндай қҧрылымды 

конструкциялар жиі кездеседі. Сонымен қатар: 

Жасында Жанақ жҥрген қобыз теңдеп,  

Тҿрт ауыз ҿлең айтар жамбы бер деп [7]. 

 –Ҥйіңе бұдан бұрын келмеп пе едім, 

Жас күнімде жҥзімді кҿрмеп пе едің? [7]. 

Ҥйден шығып күймеге қыз барғанда, 

Қодар қалмай соңынан бірге жҥрді [7]. 

Мҧндағы жасында, бұдан бұрын, жас күнімде, қыз барғанда тіркестерін «уақыт» семантикалық ҿрісіне 

біріктіріп тҧрған – оларға ортақ мағына. Бҧл бірліктерде жалпы уақыт мағынасы ортақ болғанымен, ондағы 

уақыттың кеңістікпен арақатынасы бірдей емес. Атап айтқанда, жасында, жас күнімде тіркестері арқылы 

бҧрын, ертеректе болған оқиға сипатталса, бұдан бұрын тіркесі қимыл-ҽрекеттің сҽл ертерек болғандығын, қыз 

барғанда тіркесі жақында болып ҿткен ҽрекетті білдіріп тҧр. Ал:  

Екі бай аңға шығып, құда болған, 

Айбасты қарғыбауға бермеп пе едің? [7] деген ҥзіндіде мезгіл мағынасы аңға шығып тіркесі арқылы 

берілген. Бҧл тіркестің жоғарыдағы жатыс, шығыс септік жалғауларымен келген қҧрылымдардан ерекшелігі 

мҧнда барыс септік жалғаулы сҿз кҿсемше тҧлғалы етістікпен (аңға шығып) тіркесіп қҧда болу мезгілін 

білдіріп тҧр.  

Жалпы алғанда, дҥниедегі, бізді қоршаған ҽлемдегі барлық зат, қҧбылыс белгілі бір уақыт пен кеңістікке 

қатысты болатындықтан, уақыт кеңістікпен ҿзара тығыз байланыста қарастырылады. Бірақ уақытты кері 

қайтаруға болмайды, сондықтан ол бір ҿлшемді. Ал кеңістікке қайта оралуға болады.  
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Фольклор жанрының қай тҥрінде болмасын, уақыт пен кеңістік тығыз байланысты, бірақ кеңістіктегі 

оқиғалардың арасында белгілі бір ҥзілістер болып тҧрады. Бҧл «Қозы Кҿрпеш-Баян сҧлу» жырындағы «уақыт» 

ҿрісіне де тҽн. Мысалы:  

Бұрынғы Ноғайлының заманында 

Сҿйлейтін бір қиссадан келді кезек (Бабалар сҿзі. 26-том, 70). 

Еліне қайтып барған кездерінде, 

Сарнайды Баян қызды кҿргенінен (Бабалар сҿзі. 26-том, 150); 

Ҽкем тірі күнінде айттырыпты, 

Тҥсімде аян етті ата-бабам (Бабалар сҿзі. 26-том, 240); 

Жасынан жетім қалған мҧңын айтты (Бабалар сҿзі. 26-том, 610); 

Жеті жастан шарқая атанған соң, 

Сырын біліп ешбіреу тимейді екен (Бабалар сҿзі. 26-том, 640). 

Мҧндағы бұрынғы Ноғайлының заманында, еліне қайтып барған кездерінде, әкем тірі күнінде, 

жасынан, бала жастан, жеті жастан тілдік бірліктері баяндалып тҧрған мезгілден біршама уақыт бҧрын 

болған оқиғаны сипаттап, сол арқылы мезгілдік мағына мен баяндалатын оқиғалар арасындағы уақыт 

алшақтығын білдіріп тҧр.   

Қарастырылып отырған ҿріс қҧрамында тҽулік, ай, жыл мезгілі атаулары да ерекше орын алады. 

Мысалы:  

Жаз болды сол арада кӛкек туып, 

Мамырға аяқтасып келді жуық (7,140) деген сҿйлемде жаз, кӛкек, мамыр лексемалары жырда ҿзі 

тіркесетін сҿзімен синтагматикалық қатынаста мезгілдік мағына білдіріп тҧр.   

Сонымен қатар қайтарында досына келмек болды (7, 640), таң атқанша кеңесті аяқтатып (7,740), іс 

біткен соң кетерсің бҧдан шығып (7,740), кешті әбден батқызып, тамақтанып (7,740), сол бір күні болады 

оңаша жай. Сырқатпын деп мен қалам сол уақытта (7,780), бүрсігүн сіздер қайтып кеткен болып, Тҽуекең 

ертеңінде айналдырып (7, 780) тҽрізді тілдік қҧрылымдар арқылы да сипатталады.   

Жырдағы тілдік деректерді талдау барысында уақыт ҿрісінің қҧрамындағы  лексемалардың ҿзі ҽрі қарай 

бірнеше микроҿрістерге бҿлінетіндігі анықталды. Мысалы, күн лексемасының микроҿрісі: бір күндерде, жас 

күнімде, үш күн, тірі күнінде т.б.; жыл лексемасының микроҿрісі: он жыл, неше жыл, он жыл бойы т.б. 

Жалпы алғанда, «Қозы Кҿрпеш-Баян сҧлу» жырынан алынған тілдік деректерге сҥйенсек, жырдағы 

«уақыт» ҿрісі мазмҧндық жағынан ҿзара тығыз байланысқан, бір-бірінің мағыналарын анықтайтын, ҿзара тек-
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Қазіргі уақыттағы жаһандану жағдайында ҧлттық бірегейлікті, тҧтастықты сақтау, ҧлттық сананың 

сарқылмауы, тіл мен ділдің баянды болуы ҥшін елжандылық тҽрбие идеяларын санасына дарытуда ҽдебиеттің 

алатын орны ерекше. 

Қазақ поэзиясының кҿрнекті ҿкілдерінің бірі – Жҧмекен Нҽжімеденов. Жҧмекен лирикасында адамның 

ішкі жан дҥниесіндегі сезім тҥйсіктері мен сыртқы табиғаттағы алуан тҥрлі қҧбылыстар тығыз байланыста 

бейнеленеді. Кҿкжиек қалғыған боп кҿзін жҧмып,//Тау-дағы, тастар-дағы сезімді ҧғып.//Ойланған болып 
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жатты.//Аспан аң-таң.//Дей ме ҽлде: «Бҧл неғылған тҿзімділік!»//Жел ғана шыдай алмай безілдеді,//Ҧнамай бар 

ҽлемнің кҿз ілгені//Арқасын қанша қҧзғын шоқыса да//Сар дала – сары атандай тҿзімді еді... Жҧмекен 

поэзиясындағы лирикалық кейіпкер ҿзін туған ҿлкенің табиғатынан іздейді. Кейде жас даланың кҿктеміндей 

«жібісе – жібек, қатайса – тас болып» табиғатпен тҧтасып, біте-қайнасып кетеді: Кҿпіріп кеудесінде тасқан 

ағын,//Кҿңілім – кҿктеміндей жас даланың//Жібісем – жібегімін бҧл ҿлкенің,//Қатайсам – қайнап-қайнап тас 

боламын.// Басы ноқтаға сыймайтын таза далалық асау мінездің бейнесі бҧл. 

Жҧмекендегі ақындық таным табиғаттың ғажайып сҧлулығына жай елітіп қана қоймайды. Халықтың 

ҧлттық, философиялық, этикалық, эстетикалық кҿзқарастары мен таным-тҥсінігін адам мен табиғат арасындағы 

мҽңгілік сабақтастық заңдылықтарына ҥлкен мҽн беріледі: Дала аунайды тҥгіне қырау қатқан,//Тҥйедей бір 

жеріне бҧрау батқан//Кемітпе кҿшпенді деп – тҥйе мінсем,//Ҿз елім, ҿз мекенім мынау жатқан. Ақын 

жаратылыс суретімен қатар, заман шындығына терең бойлайды, дала келбетін халық тағдырымен сабақтастыра 

суреттей отырып, пейзажға қоғамдық-ҽлеуметтік астар береді. Табиғат кҿрінісін шебер бедерлей отырып, тҥбірі 

тҽуелсіздікті аңсаған тектілігін, ҿрлігі мен далалық мінезін кҿрсетеді. Кешегі келмеске кеткір кеңестік кезеңнің 

кертартпа тҥсінігіне келіспей-тіндігін сол кезде-ақ ашып айтады. 

Ақын табиғат қҧбылыстары мен суреттерінің қандайына болсын ҧлттық мінез бен ҧлттық сипат 

дарытады: Бҧл аймақ, алтын аймақ – таң арайлы,//Желпиді самалымен қарағайдай//Даланың қақ тҿрінде паң 

Алатау//Дҥние қол бҧлғаса қарамайды. Табиғат-Ананың кесек те ғажайып туындыларының бірі Алатау қазақ 

ҧғымында асқақтық пен биіктіктің, ҿрлік пен пандықтың, даналық пен данышпандықтың бейнесі. Алатауға 

дарыған паңдық пен асқақтық – таза қазақы паңдық, қазақы асқақтық. Қазақ қана бір паңданып кетсе дҥние қол 

бҧлғамақ тҥгіл, аяғының астында жатса да қарамаса керек. Бҧлай істеу Алатау мен қазақтың ғана қолынан 

келеді. 

  Ж.Нҽжімеденов лирикасына тҽн ерекшелік – еркін образ жасау шеберлігі. Ақын табиғаттың тек сыртқы 

сҧлулығын ғана жалаң суретке тҥсірмейді, сол сыртқы сҧлулықтың ішкі мазмҧнына ҥңіледі. Ішкі мазмҧн 

арқылы жаратылыс пен адам жанының ҥйлесімін дҽл тауып, суреттейді: Сҽуірдің аспанында бҧрқыраған,//Бір 

қҧлаш//Ақша бҧлттан жыртып алам://Ҥңілем кеудесіне дҥниенің,//Тҥк емес сҧлулықтың сырты маған. 

Жҧмекеннің жҥрек жарды шын сыры, ақындық ҧстаным, кредосы бҧл. Ақын қиялының ҧшқырлығына, ой 

ҿткірлігіне таң қалмай тҧра алмайсың. «Сҽуірдің аспанында ақша бҧлттан бір қҧлаш жыртып алып, тылсым 

дҥние кеудесіне ҥңіліп тҧрған» ақынды арзан сыртқы жылтыр сҧлулық қанағаттандырмайды.  Жалпы, осы бір-

ақ шумақ арқылы ҥлкен бейнелі образ – лирикалық қаһарманның бейнесі жасалып тҧр.  

Ақынның табиғат лирикасынан жалаң, жалпылама, жадағай суреттеулерді кездестіре алмайсың. Ақын 

нені болса да тамаша образдық қалыпқа салып суреттейді:Тоқтай тҧр, екпінді жел, баспалама,//Тілеймін 

тыныштықты астанама//Емізіп бҧлт-емшегін Алатауға//Керіліп жатыр, ҽне, аспан-ана.// Жаңа ғана асқақ, паң 

Алатау енді «аспан-ананың емшегін еміп, алаңсыз жатқан сҽби» бейнесіне тҥседі. Алатаудың бҧл кейпіне кҽміл 

сенесіз де. Ҿйткені, образ нанымды беріліп тҧр. Суреткер шеберлігінің бір қыры да осы образды нанымды бере 

білуінде. Ақын мҧнда табиғаттың ғаламат сҧлулығын сырттай ғана бақылап тҧрған жоқ, табиғаттың сол 

сҧлулығын тірілтіп, жанды кейіпке енгізіп, тілдесіп, сҿйлесіп тҧр. Табиғат пен адамның арасындағы диалог 

ҧлттық поэзияда ежелден қалыптасқан дҽстҥр. Дегенмен, Жҧмекен қолданысында бейнелеудің тосын, жаңа бір 

тҽсілі секілді ҽсер қалдырады. Мысалы: Бҧлақ, бҧлақ... бҧлақ біткен//тек биіктен таралады//Алатаудың барлық 

даңқы//Бҧлт ҥстінен қарғаны//Сонсоң оның Алатау боп//Тҧруы ғой – бар керегі!//Ал адамдар аспаннан да// 

Тҿмен тҧруды ар кҿреді.// 

Табиғат суреттері мен ҿмір пҽлсапасын, табиғат тағдыры мен адам тағдырын бҧдан артық дҽл беру 

мҥмкін емес. Табиғат пен адам болмысының қасиеттері бірлік пен тҧтастықта алынып, ҥлкен философиялық 

мҽні бар тҥйін жасалып тҧр. Ақын адами амбицияның кейде табиғи ҿлшем кемерінен де асып кетіп жататынын, 

осыдан барып адам мен табиғат арасындағы қайшылықтың келіп туындайтынын меңзейді. Академик З. 

Қабдолов: «Нағыз пейзаж – поэзия. Мінез! Адам! Неге десеңіз, адамның қабылдауынан, сезіну-тҥйсінулерінен, 

кҿңіл-кҥйінен тыс табиғат суреті – пейзаж жоқ» , - дейді. 

Жҧмекен қабылдауында табиғат – поэзия. Шындық атаулыдан алшақ, абстрактылы поэзия емес, ақыл 

мен жҥректің сарабынан ҿтіп, ҿмір шындығының ҿзегінен суырылып алынған тірі, жанды поэзия. Мысалы: Кҿк 

бҧлақтар шаш ҿреді бҧралап://Ҽрбір талын хақ нҧрынан қҧрап ап,//Жыра кернеп, сайға қҧлап 

жыламақ//Қҧлағаны ҥшін шыңды кінҽлап//Ал тау жатыр бҧлт арқалап тҧралап//Жарты ҽлемді басып алған 

етпеттеп//Таулар сондай,//Тҿбелер кҿп, кҿп-кҿп-кҿп,//Бірақ менің Алатауым біреу-ақ.// 

Ақын мынау ҿмірдегі ірілік пен ҧсақтықтың, аласалық пен биіктіктің арасындағы айырмашылықты 

табиғат қҧбылыстарын кҿркем бейнелеу арқылы астарлап жеткізеді. Бҧл жолдардағы «жыра», «сайға» 

қҧлағанын биік шыңнан кҿріп жылайтын «кҿк бҧлақтар» – бес кҥндік тіршілігін қанағат тҧтқан кҽдімгі 

пенделер, ал «бҧлт арқалап, жарты ҽлемді басып етбетінен жатқан» тау - ҿмірі аңызға айналған халық 

қаһарманы Бауыржан батырдың бейнесі. Батыр тҧлғасын ақын асқақ Алатауға теңеу арқылы басқалардан 

даралап, биіктетіп кҿрсетеді. Бҧл – образ жасаудағы суреткер шеберлігінің айғағы. 

Жҧмекен Нҽжімеденов – қазақ лирикасындағы адам жҽне табиғат арасындағы тамырластықты ҧлттық 

тҧрғыда, ҧлттық қалыпта жырлаған ақын. Ақын шығармашылығының жемісті арнасы – лирикадағы табиғат пен 

адам тіршілігінің сабақтастығына байланысты таным-тҥсініктерді ҧлттық тҥйсіну мен ҧлттық сана 

ерекшеліктері тҧрғысынан кҿрсете білу. 

Жҧмекен, сондай - ақ, туысқан елдер ҽдебиетін насихаттауға кҿп еңбек сіңірді. Ол А.С.Пушкиннің, 

М.Ю.Лермонтовтың, В.Маяковскийдің, А.Блоктың, М.Цветаеваның, С.Есениннің шығармаларын қазақ тілінде 
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сҿйлетті, олардың аудармаларының тҥпнҧсқаларындағы асылы мен нҽрін жоғалтпауға тырысты. Ақынның орыс 

тіліне аударылған «Весенние ветры» (1969), «Мое рождение» (1982), «Тебе говорю, потомок» (1986), 

«Солнцеворот» (1994) атты ҿлеңдер жинақтары басылды. 2003 жылы Санкт-Петербург қаласында орыс тіліне 

аударылған таңдамалы ҿлеңдері топтастырылған «Я есть» атты ҿлеңдер мен поэмалар жинағы жарық кҿрді. Ж. 

Нҽжімеденов аударма саласында Сағдидың «Бустан» дастанын, Тҥрік ақындарының ҿлеңдерін, А. Блоктың 

«Зауал» дастанын, М. Лермонтов пен В. Маяковскийдің кҿптеген ҿлеңдерін, А. Вознесенскийдің шығармалар 

жинағын қазақ тіліне аударды. 

Қазақ поэзиясында қайталанбас ҥні қалған Жҧмекен ақынның  ҧлттық кҿркем аударма ҿнерінде де 

ҿзіндік қолтаңбасы бар екені белгілі болғанымен де, бҧл мҽселе арнайы зерттеу нысаны болмай келеді. 

Жалпы, кҿркем тҽржіма – кҥрделі шығармашылық ҿнер екені даусыз ақиқат. Поэзия, ҿлең – кҿркем 

сҿздің сарасы болса, оның аудармасы да –кҿркем тҽржіманың сарасы болып шығуға тиіс болса керек. Екі 

ақынның шығармашылық қуаты мен шеберлігі тең дҽрежеде келгенде, аударма тҿл туындыдан еш кем соқпай, 

ҿзге тілде соншалықты табиғи, жатық болып шығады. Мҽселен, Жҧмекен ақынның А.Пушкиннен аударған бір 

ғана тармағына кҿз салсақ, поэтикалық аударманың ҿзіндік ерекшелігі мен шеберлігіне тҽнті боласың. 
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A fairy tale is a fictional story that may feature folkloric characters (such as fairies, goblins, elves, trolls, witches, 

giants, and talking animals) and enchantments, often involving a far-fetched sequence of events. The term is also used 

to describe something blessed with unusual happiness, as in "fairy tale ending" (a happy ending) or "fairy tale 

romance," though not all fairy tales end happily. Fairy tales are a genre in literature. They have their roots in the oral 

tradition. Fairy tales with very similar plots, characters, and motifs are found spread across many different cultures. 

Fairy tales also tend to take on the color of their location, through the choice of motifs, the style in which they are told, 

and the depiction of character and local color. [1] 

So, the first literary work in life of each person is the fairy tale. The fairy tale occupies one of the most powerful 

places in world fiction. 

The fairy tale — one of folklore genres, or literatures. Epic, mainly prosaic work of magic character, usually 

with the happy end. As a rule, fairy tales are designed for children. 

The fairy-tale prose in romance - epic arises the interest of  many readers, also it gives  an artistic and fantastic 

appears for them. Especcially, it developes educational habits of children.    

    This epic work shows that Abay's grandmother was the magic tale-teller. Abay learnt folklore fairy-tales from 

his childhood and got useful advices and education for due to kazakh literature. Cognitive folk fairy-tales were 

introduced  to future great writer by his grandmother Zere: 

His nature too had undergone a great change. He could have ridden horseback now, but felt no inclination to do 

so. He avoided the boys of his own age and found other friends –the best of them, his grandmother, and next his mother. 

It was only that year that Abai fully realized what a wonderful story-teller his grandmother was. Her words 

charmed the ear and gripped the imagination. 

Unable to fall asleep for pain one day during his illness, Abai had begged his grandmother to tell him a story. 

Old Zereh had reflected for a moment and had then begun to speak –and they were not words that she had strung 

together, but an endless string of pearls.  

The ages are hidden from us in a haze, 

And who has their secrets divined? 

She began in a sing-song. The words fastened themselves in Abai‘s memory, and on the next occasion he had 

only to touch her knee and remind her: 

The ages are hidden from us in a haze, 

And who has their secrets divined? 
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This came to be his way of pleading for new stories. 

Zereh knew many of them: Edil-Zhaik, Zhupar-Koriga, Kula-Mergen and other legends. Abai made her tell them 

to him  from morning till evening, even during the journey. [2, 41] 

«Before changing his last stories to such romances Baimagambet was tale teller of stories such as " Thousand 

and one night" , and he understood that it was his beginning of reading. He told about only East and Kazakh fairy-tales, 

persian's composition "40 parrots", Rustem, Zhamshit, Sharken, three blind people, Seitbattal, and kazakh Zhaiyk and 

Zhupar reserves and Ertostik. There were Baimagambet's exclusive works». 

There were many stories among the fairy tales such as "Karashor Shapkan" and about the sorrows of kazakh girls 

Mamyr and Enlik which are told by his grandmother. The meaning and content of the work "Botakan owagy" 

importantly influenced  for his future life.  Writer's  artistic decision in this plot was so attractive. Writer not only put 

his attention to adults interests in his wonderful, pleasant works, also he appreciate the fantasy of children.  

In the story which is written in one of the part of his first book  "Kaitkanda" the author magnificiently describes 

the actions of a listener and great teller, there wasn't exactly content plot, but the describing was so pleasant and with 

the thin literature tender. Here, it is exactly improved that hard learning on fairy tales and stories told by grandmother 

achieved high educational quality and the given experiences continued succesfully. 

Legend an old story handed down from the past, which may or may not be true [3, 265]. 

Plot refers to the sequence of events inside a story which affect other events through the principle of cause and 

effect. The causal events of a plot can be thought of as a series of sentences linked by "and so." Plots can vary from 

simple structures such as in a traditional ballad to complex interwoven structures sometimes referred to as an imbroglio. 

The term plot can serve as a verb and refer to a character planning future actions in the story [4]. 

The next legend plot in romance-epic is  the story at the Suindik's table about  the mountains around the Shyngys 

region and hills where Abay grew up. The plot's main hero was Abay. 

Shyngys's name is the historical-toponym name. The meaning of the name is explaining by the mountain's 

winter. The winter was really cold, that's why from kazakh language the name translated as "shyn-real", "kys- winter". 

But Abay improved that it was false information. There is only historical proof that the name Shyngys was in a history. 

Abay agreed with such opinion in the epic. Of course, each historical time has itsown differents, for example, people of 

that time could foretell something by the khan  highness, horde mountain,  guards' ceiling: 

Togzhan had come to the yurta to look after the guests. She told the servant to spread the cloth and serve the tea 

and herself took a place at her father‘s side.  

―Suyundik-aga,‖ Abai addressed his host, ―why is the lone mountain over there called Karaul?‖ 

 ―Who can say, my son,‖ replied Suyundik, adding: ―There was a time when the Tobikty and the Mamai were 

constantly at war. This name must have come down from olden times.‖ 

―You suppose that the name came from us, the Tobikty?‖ 

―From whom else? All places here received their names from the Tobikty.‖ 

―What about Chinghis? Was there ever a man called Chinghis among the Tobikty?‖ 

―No! You are right. How did that ridge come to be called Chinghis?‖ pondered Suyundik. 

Adilbek was annoyed to see that his father was at a loss and hastened to the rescue. 

―They say the name comes from the word ‗shinkis.‘ The winters have always been very cold here.‖ 

―Hardly,‖ objected Abai. ―Chinghis was the name of a famous khan.‖ 

―That‘s true. I‘ve heard of him –I can‘t quite remember what. Tell us about him, my son‖. 

The young man related all he knew of Chinghis khan and his conquests and ventured a few guesses of his own: 

―That is, probably, why the ridge is called Chinghis and its highest peak Khan. The other mountain which stands 

some what apart may have been the site of his camp.  That, perhaps, is why it is called the Horde. And it is possible that 

the name Karaul, too, springs from that time.‖[2, 110] 

According to historical materials Abays works never seemed as a simple writings, they had value meaning which 

was named - the truth. As a  proof of it is the article  written by Abay " Several words about origin or birth of  kazakh 

people". Abay knew more information about Khan Shyngys and he has a positive point of view about him. 

The excerpt from the article:  

«Have  kazakh people congratulated ever with birth Shyngys khan from mongols ? But it was unknown , the 

place of birth, it was on Shyngys mountain, on the hill "khan" Shyngys was born and was risen on the white felt by 

Khan. That's why the mountain took a name "Shyngys", and here it is understandable why Shyngys khan took such 

name.  [5, 168]. 

So many questions were troubling your mind when you read everything , one of them What kind of literature 

helped Abay in writing such materials . Encyclopedia includes following materials: "... «... Here we imagine the person 

who knows Chinese very well, whose name was the legend name in Russia, who was East literator, the Chuvash's son 

N.Ya.Bichurin's - individual image , his name was well-known all over the world not for Russia  ,also remember the 

work which was written in  1851y. contains three toms «Several informations about people who lived in the Central 

Asia in ancient time . If compare this work with the Abay's work, we will understand that Abay was introduced by his 

works. Of course Abay read chinese materisls by the translations of Bichurin , after, hisown opinions appeared about 

them as he was a writer too and he was a person who understsnd such talent and appreciate it" [6, 173]. Then Abay 

started reading another historical materials about kazakh people in russian, persian, arabic, and chinese languages. 

According to the historical materials we found something about Shyngys Khan: «Temudzhin  (1155-1227) –the 

mongol's khan, He built Great Mongol Empire, great military and great State personality. Shyngys khan met more 

https://en.wikipedia.org/wiki/Causality
https://en.wikipedia.org/wiki/Causality
https://en.wikipedia.org/wiki/Ballad
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unexperienced enemies , he used great methods in fighting and he always  won, especially he didn't fair the main 

enemies  in 1183-1204y.for the authority of government. In 1206 year he oficially announced as Great Khan and his 

name became to Shyngyskhan[6, 610]. Abay has the poem about Shyngys Khan "What do you do with useless 

slave...?", where he only wrote good words about him as he never see anything bad . It is impossible don't notice 

writer's genealogical, ethnographical abilities, exactly only they  make his  compositions' plot richer and wonder 

readers. 
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Сатиралық шығармаларда ҽсірелеу (гротеск), гипербола (ҿсіру, ҥлкейту), тҧспалдау (аллегория), юмор 

(достық рҽуіштегі кҥлкі), ирония (жеңіл ҽжуа), сарказм (ащы мысқыл, кекесін), т.б. бейнелеу тҽсілдері кеңінен 

колданылады. «Сатира мен юморға бара жолда қаламгер сезім арқылы  алдымен комизмді табады мҧнан соң 

оның кҥлкілі сырын ашады, одан кейін соған деген қатысын, бағасын тапқырлық кҿмегімен шебер де ҽсерлі 

баяндап, суреттеп береді. Яғни сатира, юмор негіздері юморлық сезім, комизм, кҥлкі жҽне тапқырлық» дейді ҿз 

зерттеуінде ғалым Т.Қожакеев [1; 34б ].  

Адам мен қоғам бойын жайлап бара жатқан бойкҥйездік пен салғырттыққа, шамшылдық пен жалған 

намысқорлыққа қарсы сҿйлеп, келеңсіз қасиеттерді ҧтымды деталь, сҽтті ситуациялар арқылы ҽжуалап, келеке 

кейіпті кҿрсете білген жазушы Дулат Исабеков шығармаларынан сатираны кҿптеп кездестіруге болады. 

Мҽселен, «Ескерткіш» пен «Талахан-186» ҽңгімелеріндегі ащы мысқылды анық кҿрсеткен ҿзгеше образдар мен 

жаңаша кҿркемдік шешімдерді бірден аңғара аламыз. 

Қоғамның кҥлкілі жағдайын шыншылдықпен суреттеген «Ескерткіш» ҽңгімесінде бір орталыққа 

бағынудың салдарынан кешегі қой бағып, тері илеген қазақтың ҧрпағы Ҽштен арқылы бҥгінде  бір шҿлмек 

арақтың қҧлы болып, жҥйенің дегеніне кҿніп, тірідей ескерткішке айналып тҧрғандығын: 

- Жарайды, деді ол кереуеттің басында тұрған шалбарына қол созып.        Райком  үшін кӛндім! 

- Бірақ, бұл жӛнінде жан адам білмейтін болсын. Тіпті әйеліңізге де тіс жармаңыз. 

- Ол не үшін болады? 

Жігіттердің бірі оған конверт ұстата қойды. Әштен конверттің аузын ашып ішіне үңіліп қарады  да, 

кигелі жатқан шалбарының қалтасына сұға салды. [2; 137 б]. - деген жолдардан анық ҧғынамыз. Жазушы 

жалған намысты жалау етіп, ақша мен қҧлқынның қамы ҥшін ар мен адамдықты аттап, жалған бетперде 

жамылған, бір уақыт та кҥлкілі, енді бір уақытта жалынышты Ҽштеннің іс- ҽрекеті оқырманды кҥлдіртіп қана 

қоймай, еріксіз ойландырады. 

Ҽлеуметтік жҥгі ауыр бҧл шығарма арқылы автор жалғандық пен ҿтірік топырағында ҿсіп-ҿнген 

тіршілігі азып-тоза бастаған қоғамның бар болмыс бітімін аудандық партия комитетітің секретары 

Жанайдаровтың жағымпаздық, қорқақтық, пайдакҥнемдік пен екіжҥзділікті кҿрсететін образы арқылы 

дҽлелдейді: 

- Алло, -деді ол дауысын әрі шаршаған,  әрі таң атпай жұмыстан басқаны ойламай отырған іскер 

адамның  мақамына салып маңыздана... 

 – Тыңдап тұрмын! Жанайдаров! Ә-ә, сәлеметсіз бе, Тұрсын Сатанович! – оның әлгіндегі  самарқау 

маңғаздығынан тұқым да қалмай, трубканың ішіне еніп кете жаздады. [2; 131 б]. – деген жолдардан 

жазушының Жанайдаров сынды «маңызды» адамдарды ащы мысқылмен сынап, сатираның қаруын дҽл 

орнымен жҧмсау шебергін байқаймыз. 

  Қарапайым еңбек адамын асқақтатып, мерейін ҿсіремін деп кҿпіріп сҿйлейтін қоғамның, шындығына 

келгенде оны жҽбірлейтін озбыр қоғам екенін қарапайым бір деталь арқылы ғана жеріне жеткізіп суреттеп 

http://www.surfturk.com/mythology/fairytaleelements.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Plot_(narrative)
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береді. Қарапайым еңбек адамын асқақтатамыз деген идеология бар болғаны кҿбік ауыз догма екенін, оның 

бҥкіл болмыс бітімі, Ҽштен сияқты қарапайым еңбек адамын қорлау екенін ҧқтырды.  

Жазушының «Талахан-186» шығармасының  табиғаты туралы кҿрнекті ақын Т.Медетбек: Дулат 

Исабековтың «Талахан-186», «Ай Петри ақиқаты»  шығармаларын классикалық деңгейдегі шығармалар десек 

түк те қателеспейміз, - дей келе  - Мен ӛз басым осы уақытқа дейін адамдар бойын жаулап алған күйкі 

ұқсастықты дәл осы «Талахан – 186» шығармасындай кӛрсетіп берген шығарманы білмеймін. [3; 109 б]. – 

деген пікір айтады.  

Егер еріншектіктен дүниежүзілік жарыс ӛткізілетін болса және оған ерінбей қазақтар да қатыса 

қалса, халықаралық қазылар алқасы бас жүлдені ойланбастан қазақтарға беретініне ӛз басым бәс тіге 

аламын. [2; 121 б].  – деп басталатын «Талахан-186» ҽңгімесі оқырманды кҥлкіге бҿлей отырып, соның ішінде 

адамдар арасындағы қарым-қатынасты қатал сынға алады.  

Кҥндердің бір кҥнінде ауыл адамдарының бірі апанда ҿсіп тҧрған помидорды кҿре қалады ғой. Бҥкіл жан 

дҥниесін, рухани болмысын, ел мен жерге деген биік махаббатын тонатып алған кілең бір кҥйкі адамдар, сол 

апандағы помидордың қалай пайда болғанына, оның қалай ҿскеніне, қандай сортқа жататынына бастарын 

ауыртып,  жҥйкесін тоздыртып ҽлекке тҥседі. Енді  олар ҥшін сол ҿсіп шыққан помидордың сортын анықтаудан 

ҿткен ҥлкен мҽселе, ҧлағатты шаруа болмай қалады. Ақыры арты дауға ҧласады: 

 - Сіз? .. Сіз? Қ-қ- қалай? – деді мұғалім кекештеніп. 

- «Әбдештің үйлену тойына не қосарымды білмей тұрмын», - деп деректірің қиналған кезде мен 

болатынмын оған айлығын ӛсірсеңіз қайтеді деп ақыл берген. Енді түсіндің бе? Мен айтпасам жүрер ең осы 

кезге шейін жүз соммен сүмеңдеп. Күнін кӛре алмай жүріп, «Қандала деген ел жоқ» дейді маған барып. [2; 124 

б].  – деген сҿздерден автордың білімсіздік, надандық, менменшілдік сияқты қасиеттерді қолдана отырып 

Ипатша  секілді адамдардың іс-ҽрекетін ҽжуалап, болмыс-бітімін, ішкі дҽрежесін, кейіпкер характерін ашып 

кҿрсетеді. 

Ең сҧмдығы сол тағы да бір ҧсақ кҥйкілік дертіне бірер адам ғана емес, бҥкіл ауыл шалдыққан.Міне, 

қасіреттің ҥлкені қайда жатыр! Ондай кҥйкі бейшаралық  орын алған кезде атамекеннің тозаңын шығарып 

жатқан Семейдегі жарылыс та, Иран мен Ирак арасындағы қантҿгіс те тҥк емес. Ондай кезде Пікҽн сияқтылар: -  

Ҽй, оттамай аузыңды жапшы-ей! Не істерге білмей жҧрттың басы қатып тҧрса, қайдағыны айтып қақсай 

бергені несі... Бҧл помидордың сортын анықтай алмай тҧрған Пікҽннің Бектҧрдың ядролық жарылыс пен 

қантҿгіс туралы айтқан хабарына қайтарған жауабы. Автор ҽңгімеде адам жанының азып-тозуы осындай кҥйкі 

ҧғым мен ҧсақ мҥддеден басталатынын сатира арқылы кҿрсеткісі келген. 

Қорытындылай келе, Дулат Исабековтың «Ескерткіш» жҽне «Талахан-186» ҽңгімелерінде ҽлеуметтік - 

философиялық мҽселелердің сатира, кҿркем тартыс, образ болмысы арқылы кҿрініс табатынына кҿз жеткізе 

тҥсеміз. 
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ЛАТЫН – ҚАЗАҚ  ЖАЗУЫНЫҢ БОЛАШАҒЫ 

 

Тургалиева Несібелі Тургалиевна 

«Ғибрат» оқыту орталығының ҧстазы 

Ақтӛбе қ., Қазақстан  

 

Адам баласы жазу арқылы білім алады, жазу арқылы бір-бірімен байланыс жасап, жҥрген-тҧрғанын, 

жасаған жҧмыстарын да жазып отырады, яғни хаттама, тҥрлі қатынас іс қағаздары, компьютер, интернет, агент 

т.б. арқылы хабарласулар - бҽрі де жазу арқылы жҥзеге асады.   Ҽліпби мен жазу - адамзат тарихындағы 

ҧрпақтан-ҧрпаққа қалдыратын  қҧнды дҥниелердің бірі. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» туралы  

мақаласында  мемлекет басшысы Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақ  тілін  біртіндеп  латын  ҽліпбиіне   кҿшіру  

жҧмыстарын бастауымыз  керек»,- деген   болатын[1.2]. Қазақ жазуын латын қарпіне кҿшіру  туралы 

Елбасының  айтқан сҿздері  бірден  халықтың  кҿңілінен шығып,  ықыласына  ие болды. Бҧл  елдің  болашағы, 

мемлекеттік  тілдің келешегі  ҥшін  жазылған терең  мазмҧнды мақала болды. Қазір  латын ҽліпбиіне кҿшудің  

дҧрыстығын кҥнделікті  ҿмірдің ҿзі дҽлелдеп отыр. Қазақ ҽліпбиі мен жазуын   латын қарпіне кҿшіру мҽселесін  

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақстан - 2050» «стратегиясы -  қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан Халқына арнаған Жолдауында айтып: «Біз 2025 жылдан бастап ҽліпбиімізді латын қарпіне, латын 

ҽліпбиіне кҿшіруге кірісуіміз керек. Бҧл - ҧлт болып шешуге тиіс принципті мҽселе. Бір кезде тарих бедерінде 

біз мҧндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы ҥшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз жҽне бҧл 

ҽлеммен бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруге, ең бастысы -  

қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады», -  деп атап кҿрсеткен еді[2.73].  Сондықтан Елбасының тікелей 

бастауымен латын ҽліпбиіне кҿшуге кірісіп кеттік. Бҧл ісіміз дер кезінде қолға алынып отырған,  ел қуана  

қолдап отырған     бастама деп есептейміз.  
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Қазақ ҽліпбиі мен жазуы 1929 жылғы 7  тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті мен КСРО  Халық  

Комиссарлары Кеңесінің Президиумы латындандырылған жаңа ҽліпби – «Біртҧтас тҥркі  алфавитін»  енгізу 

туралы қаулы қабылдауына орай  латынға кҿшірілгені белгілі.  Алғашқы латын қарпіне негізделген қазақ  

ҽліпбиінде 9 дауысты, 2 жарты дауысты, 18 дауыссыз дыбысты таңбалайтын 29 қаріп болды. Ал  бҧл ҽліпбиді 

жетілдіру ісіне ҥлес қосқандардың бірі жерлесіміз профессор Қ.Жҧбанов  еді.   «Ҿткен ғасырдың 30-

жылдарының орта тҧсында латын қаріптерін қазақ тілінің дыбыс жҥйесіне бейімдеу жҧмыстарына белсене 

араласқан ғалымдардың бірі  профессор  Қ.Жҧбанов еді. Қазіргі таңда  қазақ жазуын латын қарпіне кҿшіру  

туралы ҽңгіме қозғалып отырса, осы  мҽселеге ҿткен ғасырдың 30-жылдарында-ақ белсене араласқан  

профессор   Қҧдайберген Жҧбанов  ҧстанымдары   еріксіз ойға оралады»,-дейді ғалым мҧрасын зерттеуші 

Н.А.Садуақас[3.16]. Профессор  Қ.Жҧбанов   ҧсынған жобада 25 қаріп, бір дҽйекші   кҿрсетілген екен.  Оның 

қазақ жазуын  жетілдіру бағытындағы ғылыми  ҧстанымдарының маңызы зор болды.  Ғалым Н.А.Садуақастың 

зерттеуіне қарағанда,  алғашқы  латынға  негізделген қазақ   ҽліпбиінде  «g»,  «c», «n»    қаріптерінің ҥстінде не 

қҧйрығында қосымша белгісі болса - «ғ», «ж», «ң» дыбыстары, ал қосымша белгісі болмаса, олар «г», «ш», «н» 

дыбыстары деп  оқылды. Сондықтан  Қ.Жҧбанов жазу кезіндегі қиындық тудыратын  қосымша белгілермен 

таңбаланған «ғ» дыбысын танытатын  «g» қарпін  - «һ», ал  «ж» дыбысын танытатын  қҧйрықты «c»  қарпін  

«белі  сызылған» -  «z»  қарптерімен алмастыру керек деген ҧсыныс айтқан екен[4.182].    Қазақ тілінде «h» 

дыбысы одағай сҿздерден басқа жерде  жоқ болғандықтан, бҧл қаріпті «ғ» дыбысын таңбалауға алуды ҧсынады.  

Қ.Жҧбанов  ҿзі ҧсынған ҽліпбиде  дҽйекші, яғни  жіңішкелікті білдіретін белгі енгізуіне байланысты, «а», «о» 

қаріптері арқылы жуан-жіңішке  «а-ҽ», «о-ҿ» егіз дауыстыларды бір  «а», «о» қаріптері арқылы  таңбалауға 

болатындығын, сондықтан  «ҽ», «ҿ» дыбыстары ҥшін алынған  қаріптердің қажетсіздігін айтады.  Осындай 

жағдайда «ҧ», «ҥ» дыбыстары ҥшін  алынған  латынның «u», «y» ҽріптерінің орнына  латынның бір ғана  «y»  

таңбасын  қалдырып, екі дыбысты дҽйекші арқылы   ажыратып, ал   латын «u»  таңбасымен   қазақ  тіліндегі  

«y»   дыбысын  белгілеп,  бҧрын «у» дыбысын таңбалауға алынған   «v» қарпін де  ҽліпбиден шығаруға 

болатынын  да кҿрсеткен екен[4.184].      

Мемлекет басшысының  қазақ жазуын латын ҽріптеріне кҿшіру туралы тапсырмасының маңызы зор. 

Себебі қазақ жазуын латын ҽріптеріне кҿшіру - ел болашағы,  жас ҧрпақтың, оқу-білім жҽне ғылым жолындағы 

ізденістеріне де жол ашады. Қазіргі заман - жазу заманы, ғылым мен техника, оқу-білім, ақпарат, жаңа 

технологиялар заманы. Жер бетінде латын ҽліпбиі барлық салада қолданылатаны байқалады. Барлық дҽрі-

дҽрмек атаулары, математика, физика, химия формулалары, кҿптеген терминдер, мамандықтарға қатысты 

ғылыми ҽдебиеттер т.б. латын ҽліпбиімен байланысты екенін байқауға болады. Осы жаңа заманда ҿмір сҥріп, 

білім алу, еңбек ету, белгілі бір мамандықты игеру, т.б. адамның белсенді іс-ҽрекеттері мемлекеттік тіл мен 

ағылшын тілінен, оның жазуынан айналып ҿте алмайды. Сондықтан латын ҽріптері ҿркениеттің жазуы ретінде 

ҿмірдің ҿзі талап етіп отырған басты қажеттіліктердің бірі деп білеміз.   Қазіргі кезде ғылыми қауым, жалпы 

жҧртшылық арасында  қазақ тіліне, оның жазуына сай келетін латын графикалы ҽліпби жобаларын талқылау  

жҧмыстары аяқталды. Елбасы Жарлығымен бекітілген латын графикасына негізделген қазақ тілі ҽліпбиін ел 

арасында таныстыру жҧмыстары  ерекше  қарқынмен жҥргізілді.    Қазіргі таңда латын ҽліпбиі ҥлкен беделге ие 

болып, қолданыс аясы да мҥмкіндігі де зор екендігін танытып, латын ҽліпбиіне кҿшудің  қажеттілігін ҿмірдің 

ҿзі дҽлелдеп отыр. Сондай-ақ, латын қаріптері «кҿру-қабылдау-тану-жазу» талаптарына да сай. Жер бетінде 

латын ҽліпбиі барлық салада қолданылатаны байқалады. Барлық дҽрі-дҽрмек атаулары, математика, физика, 

химия формулалары, кҿптеген терминдер, мамандықтарға қатысты ғылыми ҽдебиеттер т.б латын ҽліпбиімен 

байланысты екенін байқауға болады. Латын қаріптерін қолданатын елдердің ҽліпбиіндегі қаріп саны тілдегі 

фонемалар санынан ҽлде қайда аз болуы да оның жетістігі болып табылады. 

Дҥниежҥзі елдерінің 80 пайызы латын қарпін қолданады.  Латын ҽліпбиі тек қана қазақ тіліне, қазақ 

жазуына қатысты. Біз ағылшынды кириллицамен жазбайтынымыз сияқты, Қазақстандағы орыс тілінің оқулығы 

кириллицамен жазылады. Орыс мектептеріндегі балалар  орыс тілін кириллицамен, қазақ тілін латынмен 

оқиды. Орыс тілі қазақтар ҥшін шет тілі болып қалады. Латын арқылы біздің сыртқы ҽлеммен қатынасымыз 

ешқандай арамыздағы кҿпір орысшасыз бірден басталады. Бізде қазір барлық нҽрсе орыс тілі арқылы. Шетелдік 

географиялық атау, адам аттары, терминдер, барлығы орысша ой арқылы келеді. Мысалы Партугалия емес 

Португалия, Галливуд емес Холливуд, Гейне емес  Haine т.б.   Ғалым Ҽ.Жҥнісбектің айтуынша, кҿпшілік жҧрт 

ҽліпби ауыстыру дегенді бір таңбаны екінші таңбаға алмастыра салу деп тҥсінеді. Қазірдің ҿзінде латын 

ҽліпбиіне қатысты 100-ге тарта жобаның ҥлгісі бар. Оны кім жасамай жатыр дейсіз? Ерінбеген адамның бҽрі 

жоба ҧсынып жатыр. Сенсеңіз, қазақ тілінде қанша дыбыс бар екендігін білмей-ақ жоба ҧсынып жатқандар 

кездескен. Ол ол ма, ҽріп пен дыбысты айыра алмайтындар да бар екен. 

Қазақ жазуы тарихында ҽр тҥрлі графикадағы ҽліпбилер қолданылса да, оның барлығында да  «бір ҽріп 

бір дыбысты  таңбалау керек» деген ҧстаным болған. Соған орай қазақ халқының санасында  ғасырлар бойы 

қалыптасқан «бір ҽріп – бір дыбыс» ҧғымын ҿзгерте салу да  оңай емес деп ойлаймыз.  Бір дыбысты екі ҽріптің 

тіркесімен беру, яғни диграф қолдануды ағылшын жазуының жетістігі деп қарауға  болмайды. Егер бҥгінгі кҥні 

жазу заңдылығын ҿзгерту мҥмкіндігі болса, ағылшындардың ҿзі  де диграфтан қашқан болар еді. Себебі,  «бір 

ҽріп – бір дыбыс» ҧстанымындағы жазулармен салыстырғанда, диграф оқу-жазу ҽрекетіне  кҿп салмақ тҥсіреді. 

Цифрлық технология  деп  компьютер пернетақтасының жағдайын алға ҧстап, тілдің оқу-жазу мҽселелерін одан 

кейін қоюға болмайды.  Жаңа ҽліпбиге диграфтарды алмау керек,  ал дҽйекшіні қолдану  ҿткен кезең ҥшін 

жетістік болғанмен,  қазіргі графикалық лингвистика  жетістіктері  «бір ҽріп – бір дыбыс» ҧстанымын 

жақтайды. Кезінде  Қ.Жҧбановтың  ҿзі ҧсынған латын  ҽліпбиінде   қазақ тілі дыбыстарына алынған  ҽріп санын 
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барынша ҥнемдеуге назар аударып,  дҽйекші арқылы бҧрынғы  ҽліпбидегі ҽріп санын азайтуға жҽне  тіліміздегі 

тҿл дыбыстардың  ҽрқайсысына   ҽріп-таңба беруге болатынын  кҿрсеткенін білеміз[4.185]. 

Компьютердің 26 тҥймешесіне 42 ҽріпті қайтсек сыйдырамыз деп ҽлек болғандар да жетерлік екен[4].  

Жаңа ҽліпбиге   ауысар кезде екі ҽліпбиді салыстырып, бір-біріне жақын дыбысталатын қаріптерге назар аудару 

керек. Ҽліпби жасаушылардың айтуынша, ешқандай талас тудырмайтын, кирилл мен латындағы бірдей 

қаріптер:  А, Е, І, О, К, М, Т.  Баламасы анық, ешқандай талас тудырмайтын қаріптер:B, D, F, G, H, J, L, N, P, R, 

S, U, V, Y, Z. Қазақша дыбыстарға негізделген латынның қосымша ҽріптері:  Ää — Ҽҽ, Ğğ — Ғғ, Iı — Ыы, Ňň 

— Ңң, Öö — Ҿҿ, Qq — Ққ, Üü — Ҥҥ, Ww — Ҧҧ. Ал қажетсіз болатын қаріптер: Ц, Щ, Ъ, Ь, һ, Э, Ю, Я деген 

пікірлер айтылып жҥр. 

Дҥниежҥзі елдерінің 80 пайызы латын қарпін қолданады.  Латын ҽліпбиі тек қана қазақ тіліне, қазақ 

жазуына қатысты. Біз ағылшынды кириллицамен жазбайтынымыз сияқты, Қазақстандағы орыс тілінің оқулығы 

кириллицамен жазылады. Орыс мектептеріндегі балалар  орыс тілін кириллицамен, қазақ тілін латынмен 

оқиды. Орыс тілі қазақтар ҥшін шет тілі болып қалады. Латын арқылы біздің сыртқы ҽлеммен қатынасымыз 

ешқандай арамыздағы кҿпір орысшасыз бірден басталады. Бізде қазір барлық нҽрсе орыс тілі арқылы. Шетелдік 

географиялық атау, адам аттары, терминдер, барлығы орысша ой арқылы келеді. Мысалы Партугалия емес 

Португалия, Галливуд емес Холливуд, Гейне емес  Haine т.б.   Ғалым Ҽ.Жҥнісбектің айтуынша, кҿпшілік жҧрт 

ҽліпби ауыстыру дегенді бір таңбаны екінші таңбаға алмастыра салу деп тҥсінеді. Қазірдің ҿзінде латын 

ҽліпбиіне қатысты 100-ге тарта жобаның ҥлгісі бар. Оны кім жасамай жатыр дейсіз? Ерінбеген адамның бҽрі 

жоба ҧсынып жатыр. Сенсеңіз, қазақ тілінде қанша дыбыс бар екендігін білмей-ақ жоба ҧсынып жатқандар 

кездескен. Ол ол ма, ҽріп пен дыбысты айыра алмайтындар да бар екен. Компьютердің 26 тҥймешесіне 42 ҽріпті 

қайтсек сыйдырамыз деп ҽлек болғандар да жетерлік екен.  Жаңа ҽліпбиге   ауысар кезде екі ҽліпбиді 

салыстырып, бір-біріне жақын дыбысталатын қаріптерге назар аудару керек. Ҽліпби жасаушылардың 

айтуынша, ешқандай талас тудырмайтын, кирилл мен латындағы бірдей қаріптер:  А, Е, І, О, К, М, Т.  Баламасы 

анық, ешқандай талас тудырмайтын қаріптер:B, D, F, G, H, J, L, N, P, R, S, U, V, Y, Z. Қазақша дыбыстарға 

негізделген латынның қосымша ҽріптері:  Ää — Ҽҽ, Ğğ — Ғғ, Iı — Ыы, Ňň — Ңң, Öö — Ҿҿ, Qq — Ққ, Üü — 

Ҥҥ, Ww — Ҧҧ. Ал қажетсіз болатын қаріптер: Ц, Щ, Ъ, Ь, һ, Э, Ю, Я деген пікірлер айтылып жҥр.    

Қазақ жазуы тарихында ҽр тҥрлі графикадағы ҽліпбилер қолданылса да, оның барлығында да  «бір ҽріп 

бір дыбысты  таңбалау керек» деген ҧстаным болған. Сондықтан қазақ халқының санасында  ғасырлар бойы 

қалыптасқан «бір ҽріп – бір дыбыс» ҧғымын бірден ҿзгерте салу дҧрыс емес деп ойлаймыз.  Бір дыбысты екі 

ҽріптің тіркесімен беру, яғни диграф  қолдануды ағылшын жазуының жетістігі не кемшілігі  деп біржақты 

қарауға  болмайды. Егер бҥгінгі кҥні жазу заңдылығын ҿзгерту мҥмкіндігі болса, ағылшындардың ҿзі  де 

қазіргіден басқаша қарастырар еді. Себебі,  «бір ҽріп – бір дыбыс» ҧстанымындағы жазулармен салыстырғанда, 

диграф оқу-жазу ҽрекетіне  кҿп салмақ тҥсіреді деп ойлаймыз. Қазақ жазуы тарихында  болмағандықтан,  бір 

дыбысты қос таңбамен, диграфпен, белгілеу  жазуда  біздің  қалыптасқан  ҽдетімізге  де біршама 

қолайсыздықтар туғызатын еді. Себебі  европа тілдерінен ҿзгешелігі  қазақ(тҥркі) тілдері   қҧрылымы жағынан 

жалғамалы (агглютинативті) тілдерге жататындықтан  тҥбір сҿзден кейін жалғанатын қосымшалары да кҿп 

болады, соған байланысты қосымшалары арқылы сҿз мағынасы да, сҿздің  тҧрқы да ҧзара тҥседі.  Ал бір 

дыбысты екі ҽріппен(диграфпен) таңбаласақ, онда сҿз қҧрылымындағы ҽріп саны ҿсе тҥседі. Бҧл жағдай жазуға 

да қосымша ауыртпалық тҥсірер еді. Ал европадағы роман, герман, славян сияқты тілдерді бір сҿзбен флективті 

тіл, яғни сҿздерінің сыртқы  тҧрқы қысқа  келетін тіл, болып саналады.  Олардың сҿздері қанша ҿзгеріп  

қҧбылса да,  тҧрқы қысқа кҥйінде қалады. Сондықтан оларға ,   «бір дыбыс-екі таңба, диграф»  ҧстанымы  

оңтайлы, сондықтан бҧл тілдер қосар ҽріпті пайдалана алады. Осыған байланысты тегі басқа  ағылшын тілі мен 

оның жазуындағы «ерекшеліктерді» туыстығы жоқ, ҿзге тілдерге ҥлгі етуге болмайды. 

Ғалым Н.А.Садуақастың пікіріне назар аударсақ, қазақ жазуы тарихында ҽр тҥрлі графикадағы ҽліпбилер 

қолданылса да, оның барлығында да  «бір ҽріп бір дыбысты  таңбалау керек» деген ҧстаным болған. Сондықтан 

қазақ халқының санасында  ғасырлар бойы қалыптасқан «бір ҽріп – бір дыбыс» ҧғымын бірден ҿзгерте салу 

оңай емес деп кҿрсетеді[4].    Бір дыбысты екі ҽріптің тіркесімен беру, яғни диграф  қолдануды ағылшын 

жазуының жетістігі не кемшілігі  деп біржақты қарауға  болмайды. Егер бҥгінгі кҥні жазу заңдылығын ҿзгерту 

мҥмкіндігі болса, ағылшындардың ҿзі  де қазіргіден басқаша қарастырар еді. Себебі,  «бір ҽріп – бір дыбыс» 

ҧстанымындағы жазулармен салыстырғанда, диграф оқу-жазу ҽрекетіне  кҿп салмақ тҥсіреді деп ойлаймыз. 

Қазақ жазуы тарихында  болмағандықтан,  бір дыбысты қос таңбамен, диграфпен, белгілеу  жазуда  біздің  

қалыптасқан  ҽдетімізге  де біршама қолайсыздықтар туғызатын еді. Себебі  европа тілдерінен ҿзгешелігі  

қазақ(тҥркі) тілдері   қҧрылымы жағынан жалғамалы (агглютинативті) тілдерге жататындықтан  тҥбір сҿзден 

кейін жалғанатын қосымшалары да кҿп болады, соған байланысты қосымшалары арқылы сҿз мағынасы да, 

сҿздің  тҧрқы да ҧзара тҥседі.  Ал бір дыбысты екі ҽріппен(диграфпен) таңбаласақ, онда сҿз қҧрылымындағы 

ҽріп саны ҿсе тҥседі. Бҧл жағдай жазуға да қосымша ауыртпалық тҥсірер еді. Ал европадағы роман, герман, 

славян сияқты тілдерді бір сҿзбен флективті тіл, яғни сҿздерінің сыртқы  тҧрқы қысқа  келетін тіл, болып 

саналады.  Олардың сҿздері қанша ҿзгеріп  қҧбылса да,  тҧрқы қысқа кҥйінде қалады. Сондықтан оларға ,   «бір 

дыбыс-екі таңба, диграф»  ҧстанымы  оңтайлы, сондықтан бҧл тілдер қосар ҽріпті пайдалана алады. Осыған 

байланысты тегі басқа  ағылшын тілі мен оның жазуындағы «ерекшеліктерді» туыстығы жоқ, ҿзге тілдерге ҥлгі 

етуге болмайды. 

Осыған дейін ҽліпбидің  диграф,  апостроф  арқылы жасалған нҧсқаларымен танысып, оны  ҿздеріміз 

жазып  байқаған болатынбыз. Ал  қазір латын негізді қазақ тілі ҽліпбиінің ҿзгертіліп бекітілген  нҧсқасымен 
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танысып жатырмыз. Ғалым Н.А.Садуақастың пікіріне назар аударсақ,  ҽліпбидің  бҧл нҧсқасының ерекшелігі-

апостроф орнына ҽріпҥсті ноқат алынуы[5.143]. Ҽріпҥсті ноқат жазуға, қабылданымға оңтайлы екені 

байқалады. Бҧл ҽліпбиіміздің жетістігі деп білеміз. Ҽліпбиде бҧрынғысынша  32  ҽріп  алынған.  Оның ішінде 

кірме сҿздердегі  6 дыбыс (и,  в, ф, һ, х, ч),  жҽне   бір ҽріппен екі дыбысты таңбалап тҧрған екі ҽріп бар, олар  H 

-[х], [h] жҽне  I-[и], [й], сонда барлығы  34 дыбыс таңбаланған.     Ҽліпбидегі  6 дыбыс  ҽріпҥсті ноқат  арқылы 

(ҽ, ҿ, ҥ, ғ, ң, у) таңбаланған.  Сонымен бірге   екі дыбыс  қос ҽріппен  (диграф) таңбаланған (Ch- [Ч] , Sh[ Ш]).  

Қазақ тілінде «Ш» дыбысы жазуда кҿп қолданылатындықтан, оны екі ҽріппен таңбалау жазуымызды қиындата 

тҥсуі мҥмкін деп ойлаймыз.  Кезінде профессор Қ.Жҧбанов ҿзі ҧсынған ҽліпбиінде  «Ш» дыбысын таңбалау 

ҥшін латынның  «С» ҽрпін қолданған екен.    Ҽліпбидің  бҧрынғы  нҧсқасында I i -[и], [й] апострофпен берілсе, 

енді бҧл жолы   ешқандай белгісіз  таңбаланған.  Сонда ҽліпбиде 10-11 қатарда тҧрған «і» жҽне  «и, й» ҽріптері 

ҧқсас таңбаланған деуге болады. Бҧл жағдай жазуда қиындық келтіруі мҥмкін. Бҧл ҽліпбиде латын ҽріптерін 

барынша  қазақ тілі дыбыстарына  сҽйкес таңбалауға, қазақ тілінің  ҥндесім  талаптарына бейімдеуге, «бір ҽріп 

– бір дыбыс»  ҧстанымын сақтауға назар аударылған. Дҽйекші қолдану нҽтижесінде тіліміздегі барлық 

дыбыстарды  да қалдырмай таңбалау мҥмкін болған. Бҧл ҽліпби туралы ғалым Н.А.Садуақас: « Ҽліпбидің бҧл 

нҧсқасын  талқылау барысында  оның жетілдіре тҥсер тҧсы ретінде,  мҥмкін болғанша, ҽріпҥсті қосымша 

белгілер  санын қысқарта тҥсу керек, қазақтың тҿл дыбыстарын шама келгенше жеке  ҽріптермен таңбалауға 

назар аударған жҿн деп білеміз»,- дейді[5.144].  Себебі  жазуымыздың ҿткен тарихында қосымша белгілер 

ҧтымды жолдардың бірі  болса да, қазіргі жаһандану заманында, кҿптілділік бҽсекесінде, адамның тез жазуға 

сҧранысы ҿскен қазіргі  кезеңде,  ҽр дыбысты таңбалауда қосымша белгілерді азайтқан дҧрыс болар еді. Жалпы 

алғанда, ҽліпби талапқа сай, кҿңілге қонымды,  жазуға ыңғайлы қҧрастырылған деп айтуға болады. Бҧл 

ҽліпбиіміздің  қазақ тілінің табиғатына сай жасалғандығының  бір дҽлелі  ретінде кирилл жазуындағы   

ҽліпбиімізде 42 ҽріп болса, енді одан 8 ҽріп( ѐ, ц, щ, ь, ъ, э, ю, я)  қысқартылғанын атап айтуымыз керек. Ҽрине, 

ҽліпбиде ҽлі де  бір-екі  дыбыстың  ҽріптерін жетілдіре тҥсу керек сияқты[5.144].  Кезінде Қ.Жҧбанов  ҿзі 

ҧсынған ҽліпбиінде   қазақ тілі дыбыстарына алынған  қаріп санын барынша ҥнемдеу  жолын кҿрсеткен 

екен[6.522].  Сондықтан оның тҽжірибелеріне, пікірлеріне қазір де назар аудару керек.  Қ.Жҧбановтың   бҧл 

ҧстанымдары қазір де маңызын жойған жоқ. Қ.Жҧбанов «ҧу, ҥу, ый, ій» - қосынды дыбыстар екендігін кҿрсете 

отырып, оларды жазуда  жалаң «у», «и» ҽріптерімен таңбалау туралы айтқан ҧсынысы жазу сауаттылығын 

жақсарту бағытындағы сол алғашқы ізденіс кезеңі ҥшін маңызы болғанын жоққа шығара алмаймыз[5.144].  Осы 

кезге дейін жарияланған латын негізді ҽліпби нҧсқалары бірте-бірте жетілдіріліп, оқу-жазуға ыңғайлы, кҿңілге 

қонымды сипат алып келе жатқанын  да атап айту керек. Сондықтан ҽліпби жасаумен шҧғылданып жатқан 

мамандарға, осы мҽселемен айналысып жатқан ғалымдарға шығармашылық табыс тілеп, ел болып кҥтіп 

отырған маңызды жҧмысты жоғары деңгейде атқаратынына сенеміз. Рухани  жаңғыру  жолдарының бірі - жаңа 

ҽліпби, сондықтан жаңадан қабылданған  латын негізді  қазақ ҽліпбиі мен жазуының   талапқа сай жасалып, 

елдің кҿңілінен шығып, Мҽңгі елдің игілігіне айналуына   тілектеспіз[5.144].   

Қорыта айтқанда, латын қарпі – ҿркениеттің жазуы, оқу қҧралы, ҿмір талабы. Сондықтан  жаңа ҽліпби 

арқылы  емлемізді дҧрыстап,   тіліміздің ғасырлар бойы қалыптасқан талаптарына сай жазу жҥйесіне 

кҿшетінімізге толық сенім білдіремін.    
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Аnnotaion: The article deals with the message of the President of the Republic of Kazakhstan on the national understanding 

of the historical past of the Kazakh people and the Turkic world. Some facts of historical consciousness of the Kazakh people are 

analyzed. 

 

Статья  Н.А. Назарбаева "Семь граней Великой степи"  является продолжением начатой ранее 

программы "Рухани Жангыру". Содержание данной статьи  способствует формированию  нового  

представления и понимания о Казахстане как о Великой, богатой историческим наследием, стране. Впервые 

представленная   идея о  модернизации общественного сознания  стала реализованной в проектах "Рухани 

жангыру". На наш взгляд, это достаточно логичные, целенаправленные шаги, которые предпринимаются для 

расширения культурного,  исторического и национального понимания, мироощущения граждан нашей страны. 

Однако надо отметить, что  данная статья,  в большей степени направлена на осмысление  исторического 

прошлого казахского народа и всего тюркского мира. Опираясь на хроникальные события   и  анализируя 

факты общечеловеческого бытия,  Президент дает философско-мировоззренческое обоснование того, что 

представляет собой территория Казахстана с населяющими его гражданами,  сегодня.  

Так, в разделе «Колыбель тюркского мира» Президент пишет  о том, как тюрки сумели создать 

своеобразный сембиоз кочевой и оседлой цивилизаций, что привело к  строительству и расцвету средневековых 

городов, которые «стали центрами искусства, науки и мировой торговли.  К примеру, средневековый Отырар 

дал человечеству одного из величайших умов мировой цивилизации Абу Насра аль-Фараби, в Туркестане жил и 

творил один из великих духовных лидеров тюркских народов Кожа Ахмет Яссауи», - отмечает  Н.А.Назарбаев.  

Необычным и весьма занимательным представляется факт об «исторической родине»  яблок и 

тюльпанов, которые впервые зародились на территории Казахстана. «Именно отсюда эти скромные, но 

значимые для всего мира растения постепенно расселились по всем странам.  И сейчас Казахстан является 

хранителем прародительницы всех яблонь Земли – яблони Сиверса. Именно она подарила миру один из 

наиболее распространенных фруктов современности. Яблоки, которые мы знаем, это генетические 

разновидности плодов нашего вида яблони. По древним маршрутам Шелкового пути от предгорий Заилийского 

Алатау на территории Казахстана оно попало в Средиземноморье и потом распространилось по всему свету 

(…). Собственно, здесь у нас, в Чу-Илийских горах, до сих пор можно встретить в первобытном виде 

жемчужины казахстанской флоры – тюльпаны Регеля. Эти прекрасные растения появились на нашей земле в 

полосе пустынь и предгорий Тянь-Шаня. Из казахской земли эти скромные, но необычные цветы постепенно 

расселились по всему свету, покорив своей красотой сердца многих народов», - отмечает Президент.  

Идея Президента нацелена и на возрождение степного фольклора, музыки, древнего национального 

искусства. 

Политологи сходятся во мнении, что Казахстан является колыбелью тюркского мира, здесь зародилась 

всадническая культура, были изобретены различные материальные и нематериальные ценности – все это 

оказало огромное влияние на развитие мировой цивилизации. Причем Президент отмечает, что вклад внесли 

представители разных этносов, проживающих на территории современного Казахстана, и это наша общая 

история.Глава государства подчеркивает, что такая всесторонняя оценка значимости казахского народа нужна 

не для того, чтобы показать свое величие, а чтобы объективно понять роль в глобальной истории. Также это 

станет основой для дальнейшей модернизации казахстанского общества уже в современных условиях и будет 

служить четким ориентиром развития в будущем [1] . 

Статья Президента «Семь граней великой степи» является дополнением к Посланию Лидера Нации и 

открывает новую страницу в изучении истории нашего государства. По этому поводу сказано: «В нашей 

истории было немало драматических моментов и трагедий, смертоносных войн и конфликтов, социально 

опасных экспериментов и политических катаклизмов. 

Мы не вправе забывать о них. Необходимо осознать и принять свою историю во всей ее многогранности 

и многомерности. Вопрос не в том, чтобы показать свое величие за счет принижения роли других народов. 

Главное, спокойно и объективно понять нашу роль в глобальной истории, опираясь на строгие научные факты». 

Масштабные задачи, поставленные Президента перед Казахстанской общественностью и учеными, 

откроют новую страницу в истории нашего народа. В АОУНБ им.М.Жумабаева, в зале периодических изданий 

развернута выставка «Семь грани великой степи». На выставке представлен хороший анализ общей истории и 

культуры,  и  мнения известных историков и политологов по решению конкретных задач, поставленных 

Президентом. Эти  и другие факты  расширяют представление о Казахстане в целом, способствуют 

формированию мировоззрения молодого поколения, его  уважительного отношения к Родине. Рассматриваемые 

Президентом аспекты не являются окончательно  завершенными в своем содержании и требуют дальнейшего 

серьезного изучения и осмысления. И это становиться  гражданским долгом нынешнего и будущего поколения, 

так как освещаемые аспекты касаются основ человеческого  мировоззрения, прошлого, настоящего и будущего 

казахского народа. 
Литературы 

1 http://koreilbo.com/index.php/news-social-ru/2582-sem-granej-velikoj-stepi 

2 http://www.aounb.kz/?p=5153&lang=ru 
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Аңдатпа. Мақалада  ҽлемдік  ҽдеби ҥдерістердің бірлігіне сҽйкес ҽлемдік эпостарды зерттеу бойынша элективті 

курстың ерекшеліктері қарастырылады.  Мҽдени диалогқа  сҽйкес  мҽдениетаралық коммуникация аспектісіндегі эпикалық 

ескерткіштерді солғастырмалы зерттеу мҽселесі сҿз етіледі. Элективті курс ҿткізудегі оқытушының дайындығы оқытудың  

ҽртурлі      ҽдістері мен оны  студентті ҿз бетінше орындаудағы шығармашылық симпаттағы еңбектері арқылы жҥзеге 

асырылады. 

Аннотация. В статье рассматриваются  особенности элективного курса по изучению мирового эпоса в русле 

единства мирового литературного процесса. Сопоставительное изучение эпических памятников в аспекте межкультурной 

коммуникации  рассматривается в русле диалога культур. Подготовка преподавателя    на элективном курсе осуществляется 

посредством различных форм обучения и в выполнении самостоятельных работ творческого характера. 

Аnnotaion. This paper presents peculiarities of elective course on the world epic poems as part of the unity of the world 

literary process. A comparative study of epic monuments in the aspect of intercultural communication is considered in the context of 

the dialogue of cultures.  The elective course of teacher training is carried out through various forms of teaching and self study 

creative works. 

Тірек сӛздер: ҽлем халықтарының эпосы, мҽдениетаралық коммуникация,   ҽдеби білім, интегративтілік, мҽдиниет 

сҽйкестігі,  оқытудың тҥрлері мен ҽдістері. 
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интегративность, культуросообразность, формы и методы обучения 
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cultural congruity, forms and methods of teaching.  

 

Предмет исследования в курсе эпоса любого народа – это принципы эпической идеализации героев, 

закономерности сюжетостроения, логика эпического хронотопа, основные формулы эпической  топики.  Одной 

из  элективных дисциплин, получивших отражение в программе  по мировой литературе, стал курс «Эпос 

народов мира».  Он вводится после изучения  программы «Русское устное народное творчество» и  предваряет 

курс «Зарубежной литературы  средних веков и эпохи Возрождения». Такая последовательность позволяет не 

только рассмотреть историко-культурные контакты между народами мира, но и создает условия для 

типологического их изучения.  Соответственно, при такой организации учебных курсов студенты получают 

возможность устанавливать международные фольклорные параллели, выявлять универсальность эпических 

клише на интерэтническом уровне, определять условия и причины смены архаического эпоса классическим. 

Задачи данного курса мы соотносим со сквозной для дисциплины   проблемой – единством мирового 

литературного процесса. С учетом этого раскрывается  эстетическая сущность эпоса как национального 

богатства  мирового фольклора, а также учитывается региональный  компонент – эпос тюркских народов; 

выявляются особенности эпоса в отношении к жанровой его структуре; связь эпоса с другими видами 

народного искусства в аспекте синкретизма. Так, тюркский эпос исследовался специалистами в области 

сравнительного литературоведения, когда Радлов В.В. указал на связь киргизского эпоса с «гомеровским 

вопросом» в монументальном труде «Образцы народной литературы северных тюркских племен»[1]. 

Сравнительное изучение рассматривает не только   экономические, политические и культурные связи, но и   в 

целом, сводит  «к процессам культурного синтеза» (Никитина В.Б.)[2, 545]. Урманче Ф.И. предполагает, что 

«различного рода эпические произведения о богатырях-защитниках родной земли –веками бытовали у 

тюркоязычных народов не только в виде отдельных легенд и преданий, носящих фрагментарный характер, но и 

в форме цельного художественно завершенного дастана»[3, 22]. Таким образом,  эпические памятники  

исследуются во всем многообразии их национальных и  вариативных редакций, объясняются проблемы их 

генезиса и стадиально-исторических трансформаций: от древнейших видов фольклорно-эпического 

повествования до книжно-эпических форм в эпосе  и образцов «романического» эпоса.  

Понятие содержания  литературного образования   через постижение эпического наследия  происходит в  

соответствии с интеграционными процессами как отражение человеческой культуры,  создает основу для 

определения и уточнения состава образовательных областей, оно включает основы гуманитарного предмета, 

ориентированного на общечеловеческие ценности, мировую и национальную духовную культуру сквозь 

призму художественного текста, перевод их в личностные ценности каждого обучающегося студента.  

Сопоставительное изучение эпических памятников в аспекте межкультурной коммуникации 

способствует изучению   эпоса тюркских народов в контексте мировой культуры, что создает необходимые 

условия для организации процесса литературного образования в русле диалога культур, поскольку по мнению 

психолога и лингвиста Леонтьева А.А. «культура и есть образ мира и способность ориентироваться в этом 

мире, чтобы в нем действовать» [4, 35].
 
  

Таким образом, межкультурная коммуникация  предполагает связь и общение между представителями 

различных культур, что  обуславливает как непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и 

опосредованные формы коммуникации  посредством языка, речи, письменности, фольклорных и 

художественных текстов в системе литературного образования. 
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В основу организации межкультурного пространства литературного образования  посредством 

элективной дисциплины обучающихся студентов положены принципы культуросообразности и 

интегративности.   Культуросообразность  понимается  не только как межнациональность, но как способность 

человека интегрировать в своем сознании различные культурные пласты, области, смыслы, значения, 

носителями которых являются    фольклорные тексты эпических памятников.     

При изучении со студентами-филологами элективного курса «Эпос народов мира», мы рассматриваем 

главные признаки и характерные особенности этапов развития  мирового эпоса и   изучаем значительные 

памятники,  отражающие непреходящую ценность  мирового фольклора, а также их взаимосвязь с мировой 

художественной культурой («Русский героический эпос: обобщение исторического и социального опыта 

народа»; «Эпос о Гильгамеше» как древний памятник литературы Востока»; «Махабхарата» и «Рамаяна» - 

произведения классического индийского эпоса»; «Киргизская эпопея «Манас»; «Кипчакский эпос о ногайских 

батырах-«Кобланда-батыр» и др.;  «Огузский эпос «Китаби дедем Коркут» и казахские сказания о Коркыт-ата»; 

«Эпический цикл «Кѐр-оглы» («Гѐроглы») у народов Закавказья и Средней  Азии» и многие другие  

памятники).  Методологической основой является концепция Веселовского А.Н. о стадиальных рядах эпоса, 

что создает возможность не только реконструировать историю мирового эпоса, но и в контексте  известных 

современной науке классификаций эпических жанров сформировать у студентов представлении о типологии 

эпоса в ракурсе типологии сюжета, героя, стиля. Предшествующая изучению эпоса мифология позволит 

конкретизировать материал по мифическому эпосу, продемонстрировать на материале архаических и 

классических форм эпоса тенденцию к демифологизации, обусловленную возрастающей ролью исторической 

конкретности. Происходит формирование специалиста, способного осуществлять свою профессиональную 

деятельность в сфере филологического образования в качестве преподавателя  мировой  литературы. 

В процессе обучения  дисциплины  студенты  анализируют: 

 проблемы контактных и генетических взаимовлияний и связей, а также типологических отношений 
древних литератур; 

  новейшие исследования литературоведов в  области  мирового фольклора   данного периода; 

  межпредметные связи в межкультурной коммуникации,  литература рассматривается на фоне 
исторического развития  Казахстана, России  и зарубежных стран, привлекаются факты философии, истории, 

культурологии,  искусства. 

Реализация  основ литературного образования в условиях межкультурной коммуникации осуществляется  

на  занятиях  посредством: 

1) актуализации знаний  студентов в области различных культурных ареалов, в процессе   проблемных 
лекций и лекций-визуализаций,  а также  дискуссивных методов в  коллаборативной работе  на семинарских 

занятиях;  

2) историко-культурологического комментария в контексте слова(мифология и мифологема,  онтология 

и космология, тотемизм и антропоморфизм, жыры и саги, народность и синкретизм и др.);   

3) выполнение письменных  заданий (составление  ментальной карты «Концепция  А.Н. Веселовского о 
«стадиальных рядах эпоса»; развернутой схемы «Основные группы памятников казахского эпоса»); написания  

эссе («Принципы эпической идеализации богатыря и границы национального осмысления идеала в тюркском и 

западноевропейском эпосе», «Языческая мифология в героическом эпосе», «Языческие и мусульманские 

представления о судьбе в тюркском эпосе» ) и других творческих работ регионального 

характера(«Мемориальный комплекс «Кобланды» в Жиренкопе  Хобдинского района Актюбинской области»); 

4) в процессе самостоятельной деятельности  студентов и представления еѐ результатов на занятиях с 
использованием мультимедиа-технологий (подбор  текстового и иллюстративного материала  и др.), в рамках  

различных типов проектной деятельности (исследовательских, творческих, ролевых и других). 

Общая структура и проблематика курса отражают историю становления, формирования эпоса народов 

мира, характерные его особенности с точки зрения ментальности и в то же время создают возможность 

типологического изучения устного народного творчества в аспекте связей с мировым фольклором. Такая форма 

работы позволяет формировать у студентов терминологическую грамотность, расширять их 

литературоведческие знания, видеть  в целом особенности исторического подхода к действительности, 

отраженных в памятниках мирового эпоса и мировой художественной культуры. 
Литературы  

1. Райхл К. Тюрский эпос: традиции, формы, поэтическая структура –М., Вост. лит., 2008. 

2. Никитина  В.Б. Введение //История всемирной литературы: В 9 томах  — М.: «Наука».  Т. 3,  1985. 

3. Урманче Ф.И. Тюркский героический эпос. Сравнительно-исторические очерки –Казань, ИЯЛИ, 2015. [ЭР] 

Режим доступа: http://docplayer.ru/53821851-Tyurkskiy-geroicheskiy-epos.html 

4. Леонтьев А.А. Психология, лингвистика и междисциплинарные связи/Т.В.Ахутина -   М., «Смысл», 2008.   

 

 

 

 

 

 

 



181 

НАЦИОНАЛЬНОЕ   МИРОУЩЕНИЕ  В  ТВОРЧЕСТВЕ БАХЫТА КАИРБЕКОВА 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о национальном мироощущении в поэзии  Б. Каирбекова как 

основной составляющей творчества писателя. Автор статьи  анализирует произведения   Б.Каирбекова,   подробно описывая 

образно семантический ряд отдельных  реалий, отражающих национальное миропонимание поэта, сопоставляет образы, 

мотивы способствующие пониманию  исторического и культурного мира казахского народа и современности. 

Ключевые слова: мироощущение, образы, мотив, история, культура, прошлое 

Аnnotaion: In this article the question of national attitude in B. Kairbekov's poetry as the main component of works of the 

writer is considered. The author of article analyzes works by B. Kairbekov, in detail describing figuratively semantic number of the 

separate realities reflecting national outlook of the poet compares the images, motives promoting understanding the historical and 

cultural world of the Kazakh people and the present. 

Key words: attitude, images, motive, history, culture, past 

Аңдатпа: Бҧл мақалада жазушы шығармашылығының негізгі қҧрамдас бҿлігі ретінде ҧлттық салыстыра Б. жиын 

туралы мҽселені қарап отырды. Мақала авторы туындының кҿрнекі тҥрде кҿрсететін, салыстырады, себептерін тҥсінуге 

ықпал ететін жағдайларды, ҧлттық дҥниетаным бірқатар бҿлек тҧрып Б. егжей-тегжейлі талдайды Қайырбеков мағыналық 

ақынның бейнелері қазақ халқы мен касы ҧлттық тарихи жҽне мҽдени ҽлемнің. 

Кілт сӛздер:Себебі, дҥниетаным, бейнелерді, ҿткен тарихы, мҽдениеті. 

 

Бахыт Каирбеков – казахский поэт, пишущий на русском языке. Его творчество представляет собой 

синтез двух культур – казахской и русской. Сплав художественно-выразительных средств русского языка и 

казахской поэзии олицетворяет, на наш взгляд, необыкновенно новый творческий подход к осмыслению 

окружающей действительности. Произведения Бахыта Каирбекова заключают в себе особое стилистическое 

единство, представленное в необыкновенной лиричности автора, его бескорыстности, в его заботе о мире, 

переживании о судьбе человечества, нации и большом стремлении к возвышенному. Стилистическое 

своеобразие художественного мира поэта глубоко национально. Основной идеей творчества поэта выступает 

«поиск большого мира и его смысла – в прошлом и настоящем» [3, с.303], где прошлое  – история и культура 

казахов, мир кочевника.  

Вопросы духовной культуры как отражения национального своеобразия получили особую 

интерпретацию в поэзии Б.Каирбекова. Обращение к духовной культуре кочевого народа является не только 

сферой интересов Б.Каирбекова как носителя собственно-казахских традиций, но и темой многих его 

лирических произведений. Являясь основным в постижении духовности, национальное своеобразие всегда 

оставалось символом глубокого духовного поиска и утверждения морали. Духовность – категория комплексная, 

не поддающаяся однозначному определению так же, как еѐ некоторые составляющие, также как доброта, вера, 

любовь, надежда, а также категории бытийного и надбытийного характера пространство, время, небытие, 

жизнь, смерть и т.п. В рамках поэтической деятельности категория духовности включает в себя также волю, 

лингвокультурную и эстетическую самостоятельность и индивидуальность, а главное – интуицию как 

самоопределение поэта в художественном пространстве, его волеизъявление, поиск, и той или иной результат 

обусловленных интуицией деятельности и творчества" [5, с. 103]. 

        В стихотворении "Мой дом" поэт описывает свою родную обитель – Степь: 

       Я знаю – солнце в небе голубом 

       И эта даль бескрайняя в степях- 

       Вся эта ширь и высь – и есть мой дом,  

       Пока без стен, без крыши, без тебя…"  

                                                                                   [6,с.61] 

Лирический герой Б. Каирбекова – человек особого миросозерцания, несущий в себе культуру казахов  

издревле и человек, кочующий по жизни, «по миру» в поисках обретения душевного спокойствия и блага: 

        ..Так буду я и плотник и поэт, 

         Кочевник – у дороги возведу 

         Свой дом, чтоб караванный след 

         Не миновал его в двухтысячном году...      [6,с.16] 

                                                                                  

В данном произведении Б. Каирбеков  воплощает духовность через отношение к национальной культуре, 

так как знание ее диктует приобщение человека к восприятию окружающей действительности  с точки зрения 

морали и отношения к истории человечества. Поэт словно ищет утешения в далеком прошлом, считая его 

святым. Автор использует слова домбра, очаг, зола, хлеб, кочевник, дорога и мн. др., позволяющие представить 

картину степи, воплотить в жизнь ее незаменимые атрибуты.  То, что происходит вокруг него – сама жизнь, 

реальный мир – уже сами по себе представляют для поэта великую радость и печаль. Однако мотив горечи и 

утраты беспечного времени, предвидение туманного будущего настораживает поэта. так как важно сохранить и 

в будущем , и в настоящем  то, что  создавалось веками, важно, чтобы и за перевалом эпохи не было растрачено 

человечеством то  духовное богатство, что было заложено предками издревле. 
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Как указывал Ю. М.  Лотман «поэтический мир – модель реального мира... Поэтический текст – мощный 

и глубоко диалектический механизм поиска истины, истолкования окружающего мира и ориентировки в нем» 

[4, с.131]. 

Данное произведение является отражением внутреннего мира поэта – его желаний и устремлений, его 

цели к духовно-нравственным идеалам. Мотивом через все стихотворение проходит любовь. Ею дышит каждое 

слово: 

           ...  Входи же в дом и будь его теплом, 

            Высоких стен коснись его рукой, 

            Будь именем его, будь очагом- 

            Входи же в дом любимою женой! ... [6, с.61] 

Тема любви – основная в творчестве Б. Каирбекова.   Именно любовь способна пробудить в человеке 

благородные чувства, возвысить человека над мирской суетой и дать возможность почувствовать теплоту 

окружающего мира, ведь благодаря безграничности и бесконечности любви постижима духовная свобода. 

В стихотворении «Степь. Цикады. За речкою юрта...» [1, с.108]- произведение, в котором отражена 

культура кочевого народа, одна из сторон патриархального быта казахов. Вместе с тем, в стихотворении 

«осторожно» выражены особенности современной действительности, воспринимаемой поэтом через призму 

социальных явлений, реальных сторон жизни Размышления поэта носят ностальгический характер: 

Мир кочевья – родного уюта 

Где я не жил 

И вроде бы жил… 

«Мир кочевья», о котором говорит поэт, -  это его отчий дом, родной край, где он вырос и был воспитан 

любовью к Миру. Данное сравнение наталкивает на мысль о том, насколько глубоко автор чувствует тепло 

родной степи, неиссякаемое, но лишь субъективно осязаемое в мире перемен. У поэта возникает чувство вины 

перед Родиной за то, что он живѐт так, как диктует ему «новая жизнь». Теперь он «человек города» с особым 

чувством  – ответственностью перед родной Степью человека, находящегося вдали   от Дома. Почему на 

домбре не играю? 

Почему я по-русски пою?.. 

Почему испугался ужонка, 

Насмешил своим криком аул? 

Ответы на риторические вопросы кроются в проблеме взаимодействия культур – русской и казахской. 

Этот взаимообмен уходит корнями в далѐкое прошлое и «имеет под собой ещѐ и евразийскую основу, в 

соответствии с которой идея сотрудничества, дружбы славян и туранцев пронизывает всю духовную и 

интеллектуальную жизнь двух стран, прежде всего русскую и казахскую литературу» [2, с.48]. Двойственное 

состояние поэта объясняется принадлежностью Бахыта Каирбекова к казахской поэзии, но с русским языком 

творчества.  

Рубеж веков, смена эпох и поколений повлекли за собой множество перемен, которые не могли не 

отразиться на духовной и нравственной культуре людей. Острее этот перелом в судьбах человечества 

переживали поэты. Многое приобреталось, многое и утрачивалось. Но в глубине души поэты оставались  

носителями национальной культуры. И хотя мироощущение поэта-казаха менялось в условиях новой эпохи, 

крепкие родовые связи невозможно было разорвать. К сожалению, жизнь заставляет чувствовать и 

воспринимать мир иначе, чем подсказывают поэту его национальная культура и традиции. 

Использование автором такого стилистического средства как анафора – повторение слов в начале строк – 

«почему на домбре не играю», «почему я по-русски пою», «почему испугался ужонка» - выдаѐт трагическое 

душевное состояние поэта от чувства оторванности от родной культуры, национальных традиций. Приѐм 

анафоры способствует острому восприятию читателем сокровенных чувств поэта. Автор словно ведѐт беседу с 

окружающей действительностью, но ответы находит лишь в собственном восприятии реалий, диктующих 

новое миропонимание и отношение к жизни, бытию. Степь для поэта – это не просто дом, родной край, но и 

«вечное, неиссякаемое бытие», которое дышит «живой жизнью», покоем и красотой. Человек обязан ценить 

это, поскольку является неотделимой частью этой жизни, «частью целого», без которого немыслимо 

существование на земле. Синкретизм души природы и души человека представляет идею творчества поэта, так 

как для казаха с его национальным мироощущением кочевника эти связи неразрывны. Человек возвышен 

духовно лишь в том случае, когда видит и понимает окружающие его ценности, способствующие привитию 

любви к миру. Эта лирико-философская идея раскрывает внутренний диалог Б.Каирбекова и является ведущей 

в его произведении. Мир кочевника предстаѐт в творчестве поэта как «углублѐнное традиционное восхождение 

к Небу, приближающие его к Земле, к материальному лону живой жизни» [1, с.303]. 

Национальный колорит находит наибольшее выражение в стихотворном пейзаже. Поэт не использует 

сложных речевых оборотов для воспроизведения реалий кочевой жизни.  Тропов немного, но они ярки. 

Б.Каирбеков использует простые предложения, которые сильно и образно подчѐркивают особенности 

описываемого предмета, его признаки. Слова обладают повышенной выразительностью и придают тексту 

особую стилистическую окраску: 

Степь. Цикады. За речкою юрта… 

Автор стремится к точности, ясности, лаконичности, и эта точность даѐт обширную, живописную 

картину Степи, еѐ мерного, спокойного порядка. Такое описание сопоставимо с  внутренним миром поэта, так 
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как «пейзаж, данный через восприятие героя, - знак его психологического состояния в момент действия» [2, 

с.231].  Слова обозначают обыденные понятия и образами могут не являться. Однако, употребляемые в прямом 

значении, они таят скрытые возможности образности. Сгруппированные  в определѐнном ритмическом 

порядке, слова подчинены эстетической задаче – созданию образа Степи. В комплексе слов «степь», «цикады», 

«за речкою юрта» возникает образный ряд, развитию которой способствуют свойства назывных предложений – 

лаконично передать цепь картин, создающих определѐнное настроение. Бахыту Каирбекову удаѐтся соединить 

слово с окружающей действительностью. Слово выступает как средство создания образности наряду с особой 

игрой звуков - аллитерацией. Начало слов на согласный свистящий даѐт особую благозвучность первых строф, 

благодаря чему мы не просто читаем о цикадах, но и слышим их стрекотание как характерный для степи звук: 

С-тепь- ци-ка-ды – За реч- кою юр-та 

Звукопись помогает проникнуть в самую суть повествования, слиться с ним и представить образ 

безграничного степного пространства, тишину которого дополняет мерное течение реки: 

                                             За-реч-кою юр-та 

Благозвучность помогает читателю и визуально воспринимать бытовые реалии степи, возникшие в 

условиях национальных традиций: 

Полог поднят. 

Кизяк задымил… 

Поэт зажѐг в словах огонь, родной очаг, вложил  собственные чувства и ощущения, переживаемые в 

момент восприятия и наслаждения жизнью. 

Таким поэт видит свой родной край. Умиротворѐнность и лаконизм, заключающие в себе 

необыкновенный простор души, характеризуют устойчивые черты мировосприятия и характер поэта. 

Неординарность внутренних впечатлений дополняет также введѐнный поэтом образ Луны, используемый в 

финале произведения: 

Постою под Луной у порога… 

Использование этого образа неслучайно. Луна – общетюркский символ [1]. Поэтически трансформируясь 

в стихотворении, Луна становится образом высоким, недосягаемым, жизненно тѐплым. Дневной солнечный 

свет, не скрывающий мирской суеты, обличающий жизненные пороки, противопоставлен лунному свету, при 

котором правдивым покажется любое откровение души и волна чувств переполнит сердце. Поэтизация Луны 

становится национально-характерной чертой в стихотворении. Использование образно-выразительных средств 

в структуре текста на лексическом и идейно-смысловом уровнях позволяет судить об архаической организации 

стихотворения, которая определяется как современная и неоднородная. 

Б.Каирбеков привлекает внимание читателя к своему мировосприятию истории и культуры родного края, 

отражая в своѐм поэтическом творчестве мысли о национальном своеобразии и мироощущении  кочевого 

народа, думы и чаяния о возрождении духовной культуры общества. Стилевые особенности поэзии данного 

автора основываются на образах и мотивах, которые в сочетании с употреблением самобытной речи позволяют 

решить главную проблему – воспроизведение национального пространства  и постижение национального 

характера. 
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Аннотация: Религия как весьма сложный феномен обладает  узко-психологическими аспектами,  содержит в себе 

момент общественного сознания, имеет под собой трансперсональные аспекты и является социокультурным и 

одновременно культурно-историческим феноменом.  
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На протяжении тысячелетий религия играла важную роль в культуре и обществе. Особенно высокой еѐ 

роль стала с возникновением мировых религий – буддизма, христианства и ислама. Христианство в Европе и 

ислам в Азии со времени своего возникновения оказывают  решающее влияние на характер развития общества 

и культуры.  

На первый взгляд, почти каждому человеку известно, что такое религия. Но, как заметил Гегель: 

«Известное вообще – от того, что оно известно, ещѐ не познано» [1]. Познанием религии занимаются: раздел 

науки, именуемый религиоведением, и раздел философии, именуемый философией религии. Кроме того, 

проблемами религии занимаются социология, психология, этнология. В них выработано множество точек 

зрения, множество подходов к исследованию феномена религии, но такой концепции, с которой бы согласилось 

большинство, пока не выработано. Один из религиоведов справедливо констатирует: «Каждый крупный 

мыслитель (и светский, и религиозный), как правило, предлагает собственное, так или иначе отличающееся от 

уже имеющихся определение религии, неявно включающее исходные предпосылки, навеянные общим 

социальным и культурным контекстом» [2].  Другой специалист как бы продолжает его слова:  «Природа 

религии, несмотря на все громкие заявления философов и социологов начиная с просветителей, остаѐтся по-

прежнему загадкой. Мы хорошо понимаем ―как‖ религии, но не еѐ ―что‖, которое и является еѐ сущностью и 

природой» [3].  Более того, до сих пор не выяснено даже значение термина «религия».  

Определений, действительно, накопилось много. Большинство из них не согласуются между собой. И 

«тот факт, что они столь многочисленны и так отличаются друг от друга, – заключает У. Джемс, – достаточен 

для доказательства того, что слово ―религия‖ не может означать какой-то простой принцип или сущность, а 

скорее является собирательным понятием» [4]. С этим выводом У. Джемса мы не можем согласиться. Сущность 

у религии, на наш взгляд, имеется. И еѐ следует искать. Но как найти правильный подход? В своѐ время П. А. 

Флоренский заявлял: «Довольно философствовали над религией и о религии: тогда можно было давать 

определения, – и их дано слишком много. Неужели мне прибавлять к ряду неудачных определений ещѐ одно? 

Надо философствовать в религии, окунувшись в еѐ среду».  В отличие от науки, философии и искусства 

религия никогда не была хотя бы относительно гармонической целостностью. В истории существовало и в на-

шей современности продолжает существовать множество конкретных религий и конфессий, каждая из которых 

в той или иной степени противостоит и противопоставляет себя другим религиям и конфессиям. 

Как отмечает К. Маркс, «каждая религия полагает, что она отличается от всех остальных – особых, 

мнимых – религий своей особенной сущностью и что именно она в этой своей определѐнности и является 

истинной религией» [5]. Вот пример. Ф. Вольтер в статье «Религия» своего «Карманного философского 

словаря» (1674) пишет: «Я здесь совсем не касаюсь нашей религии: она – единственно благая, единственно 

необходимая, единственно обоснованная и вторая богооткровенная» [6].  Поэтому определять религию изнутри 

религии – значит определять еѐ изнутри конкретной религии, абстрагируясь от всех остальных конкретных 

религий прошлого и настоящего как от квази-религий. Выработать конкретно-всеобщее понятие религии, ос-

таваясь на почве конкретной религии принципиально невозможно. «Именно отделение общих принципов ре-

лигии от еѐ позитивного содержания и от еѐ определѐнной формы противоречит уже общим принципам рели-

гии...» [7]. Операция неосознанной подстановки на место религии вообще какой-либо конкретной религии чаще 

всего является подстановкой исповедуемой исследователем или наиболее известной ему. Примером 

определения религии как таковой с позиций конкретной религии могут быть следующие слова русского 

религиозного философа Серебряного века И. А. Ильина: «Религия есть всежизненная (в смысле сферы охвата) и 

живая (по характеру действия) связь человека с Богом…»[8].   «Помехой любому обсуждению религии, – 

отмечает Э. Фромм, – являются терминологические неясности. Хотя мы и знаем, что кроме монотеистических 

существовало и существует множество других религий, но всѐ же связываем религию с системой, помещающей 

в центр бога и сверхъестественные силы; мы склонны считать монотеистическую религию мерилом для 

понимания и оценки всех других религий» [9]. 

Невозможно раскрыть сущность религии как религии, оставаясь на почве религии. Невозможно достичь 

этого, конечно, и с позиций теологии, так как, во-первых, эта форма духовного производства порождена только 

теистическими религиями и отсутствует в нетеистических, во-вторых, теология всегда конкретно-

конфессионально определена (католическая, протестантская, православная, исламская и т. д.). Безнадéжны 

также стремления раскрыть сущность религии как таковой, исходя из так называемой религиозной философии, 

в силу того, что не существует религиозной философии как таковой, т. е. конфессионально нейтральной. Всякая 

религиозная философия, как и всякая теология, конкретно-конфессионально ангажи-рована. Вот пример 

определения религии с позиций религиозной философии: «Религия, говоря вообще и отвлечѐнно, есть связь 

человека и мира с безусловным началом и средоточием всего существующего» [10].  Претензия на всеобщность 

и отвлечѐнность от конкретных форм религии здесь не реализована, так как в ней имплицирована теистическая 

позиция: «без-условное начало и средоточие всего сущего», то есть антропоморфный Бог, вынесено не только 

за границы человека, но и мира. Если бы автор этого определения употребил слово «мир» с предикатом 

«проявленный» (как это имеет место в древнеиндийском и древнекитайском мировоззрении), его позиция была 

бы нетеистической. Но последняя по-иному трактует связь человека и проявленного мира с миром 

непроявленным. 

Неспособна раскрыть сущность религии и атеистическая позиция, так как атеизм есть порождение 

теизма, нечто наподобие «падшего ангела» (Сатаны) по отношению к Богу. Согласно атеизму, религия – это 

«одна из форм общественного сознания, отражение действительности в иллюзорно-фантастических образах, 
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представлениях, понятиях» [11].  Если теистическое определение апологетически-позитивное, то атеистическое 

– нигилистически-негативное; второе исторически и логически предполагает первое и паразитарно по отноше-

нию к нему. Итак, подход к определению сущности религии должен быть религиозно нейтральным – как в 

позитивном, так и негативном плане. Исследование религии должно быть свободно как от религиозной, так и от 

анти-религиозной ангажированности. Необходима, очевидно, та позиция, которую М. М. Бахтин называл 

вненаходимостью, т. е., проще говоря, занять нейтральную, воздерживающуюся от оценок позицию над 

концепциями и точками зрения и высказывать свои суждения о них как бы безотносительно к ним. Обращать 

внимание на соответствие их логическим и методологическим требованиям. 

В исследовании определения  религии необходимо абстрагироваться как от позитивного, так и от 

негативного влияния религии на ход современного мирового процесса. А это значит, что необходимо всѐ более 

и более глубокое проникновение в сущность данного феномена. Это, в свою очередь, требует единственно 

адекватного исследовательского подхода. Поскольку концепций религии много и они плохо согласуются друг с 

другом, то получается, что нам надо начинать как бы с нуля. «Как бы» – потому, что, как уже отмечено, 

существует множество трактовок феномена религии. С их анализа и необходимо начинать. Самым 

примитивным определением сущности религии является то, что она представляет собой чьѐ-то измышление с 

целью подчинения своей власти множество людей. Такое представление о ней характерно для обыденного 

атеистического сознания. Оно же присутствовало в работах некоторых представителей эпохи Просвещения. От 

этого представления следует отвернуться как от полностью несостоятельного. 

Все истолкования сущности религии могут быть сведены к трѐм типам: 1) узко-психологическое 

истолкование; 2) истолкование религии как формы общественного сознания; 3) социокультурное истолкование; 

4) глубинно-психологическое истолкование. Каждый из данных типов включает множество внешне 

несовместимых концепций, общим для которых является указание на тот феномен, в определениях которого и 

осуществляется экспликация сущности религии. 

К узко-психологическому типу истолкования сущности религии относятся те концепции, которые 

объясняют еѐ узко-психологически, т. е. с позиций традиционной психологии. Эта психология не учитывает 

уровень бессознательного (как минимум); последнее фигурирует в ней в свѐрнутом виде – в понятии инстинкта. 

Одна из форм истолкования сущности религии, относящихся к данному типу, – восходящее к Плотину 

понимание еѐ как веры в сверхъестественное. Уязвимость данного толкования состоит в том, что оно, во-

первых, сужает феномен религии, сводя его лишь к вере, а во-вторых, оперирует абсолютно неопределѐнным 

понятием сверхъестественного. Это вовсе не атрибут религиозности, ибо существовали и существуют формы 

религии, в которых данное понятие отсутствует. Но в тех религиях, которые оперируют им, оно трактуется 

различно в различных религиях и даже в одной и той же религии (примером могут быть позиции Аврелия 

Августина и Фомы Аквинского). 

Основным недостатком всех форм узко-психологического истолкования сущности религии является то, 

что они полностью замыкают религию на человеческую субъективность, на еѐ фиксируемые феномены психи-

ки. Религия фактически толкуется как некая проекция того или иного аспекта психики (веры, чувства и т. д.) на 

внешнюю (преимущественно природную) действительность, взятую в том или ином аспекте. Этот тип 

толкования сущности религии полностью абстрагируется от социокультурной обусловленности чело-веческой 

психики от культурно-исторического характера отношения человека к природе и к миру в целом. Между 

человеческой субъективностью (редуци-рованной к психике) и природой для данного типа понимания сущнос-

ти религии не предполагается никакого посредствующего феномена. 

Определение религии как формы общественного сознания появилось в марксизме. Его автором был Ф. 

Энгельс. Согласно ему, «всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражение в головах людей 

тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, – отражением, в котором земные 

силы принимают форму неземных» [12].  По сути, религия здесь определяется как содержание, или достояние, 

сознания. В советском историческом материализме она определялась как одна из форм общественного 

сознания. Такая трактовка зафиксирована в одном из философских справочников. В нѐм сказано, что религия – 

это «специфическая форма общественного сознания, отличительным признаком которой является 

фантастическое отражение в сознании людей господствующих над ними внешних сил, при котором земные 

силы принимают вид неземных…» [13].  Иногда советские философы определяли религию не как одну из форм 

сознания, а как одну из форм мировоззрения. Например, согласно В. И. Гарадже, религия есть «мировоззрение 

и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), которые 

основываются на вере в существование (одного или нескольких) богов, священного, т. е. такого начала, которое 

находится за чертой естественного, недоступно пониманию человека. […] Главный признак религии – вера в 

сверхъестественное» [14].   

Основным недостатком приведѐнных определений религии является редукция всей полноты религии как 

целостного социокультурного феномена к сознанию и исключение из него других атрибутов последнего.  

Логической реакцией на узко-психологическое толкование сущности религии является социокультурное 

и культурно-историческое еѐ истолкование, которое также существует в нескольких модификациях. Дж. Фрэзер 

толкует религию как персонификацию и умилостивливание тех природных сил, перед которыми человек 

оказывается беспомощным. Если такое толкование с огромной натяжкой применимо к архаическим формам 

религии, то к религиям монотеистического характера и к большинству современных религий оно аб-солютно 

неприменимо. М. Мюллер трактует религию как символику перво-бытных мифов о природе. Такое толкование 
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даже не заслуживает сколько-нибудь серьѐзной критики. Д. Фишер понимает религию как ритуальную куль-

тивацию социумно принятых ценностей. Данное понимание неудовлетворительно потому, что оно полностью 

редуцирует религию к социальной дей-ствительности, так как ритуализация ценностей – феномен пока что (т. е. 

для царства необходимости вообще) атрибутивен любой институциализованной сфере социума. К данному 

толкованию сущности религии примыкает толко-вание Дж. Дьюи, согласно которому религия есть стремление 

во что бы то ни стало отстоять всеобщую ценность какого-либо идеала. Оно в то же время смыкается и с узко--

психологическим толкованием религии. 

Более основательными являются концепции сущности религии, делающие упор на социокультурную 

детерминацию еѐ как феномена. Это прежде всего понимание религии как формы человеческого отчуждения 

(Л. Фейербах, К.  Маркс). Сюда же примыкают концепции религии Э. Дюркгейма и М. Вебера, а также оп-

ределение религии как иллюзорного отражения господства над человеком внешних условий и обстоятельств, 

составляющее часть приведѐнной выше дефиниции Ф. Энгельс. Фейербах, к примеру, пишет: «Религия… есть 

отношение человека к самому себе или, вернее, к своей сущности, которую он рассматривает как иное 

существо. Божественная сущность – не что иное, как человеческая сущность, или, вернее, сущность человека, 

очищенная, освобождѐнная от индивидуальных границ, т. е. от действительного, телесного человека, 

объективированная, т. е. рассматриваемая и почитаемая в качестве посторонней, отдельной сущности» [18].   И 

ещѐ: «Религия есть тождественное с сущностью человека воззрение на сущность мира и человека. Но не 

человек возвышается над своим воззрением, а оно возвышается над ним, одухотворяет и определяет его, 

господствует над ним» [18, с.39].   

Существует понимание религии как системы истин, способных перестроить характер человека, их 

принимающего. Оно дано А. Уайтхедом. Оно действительно ухватывает аспект сущности религии, но ведь 

характер человека может перестроить и система «истин» (к религии понятие истины неприложимо) какой-либо 

закрытой общности криминального характера. Кроме того, в концепции Уайтхеда зафиксировано лишь 

отношение религии к внутреннему миру человека; она абстрагируется от «обратной связи». Основной 

недостаток социокультурных истолкований сущности религии состоит в том, что в них сущность человека 

редуцируется к социокультурному еѐ уровню. Но сущность человека многоуровнева. Формой учѐта этой 

многоуровневости является на сегодня глубинно-психологический тип истолкования сущности религии. И в его 

пределах также существуют модификации. Но общим для них является упор на сферу бессознательного. 

Начало такому пониманию положил З. Фрейд. религия, согласно ему, есть часть культуры, а «всякая культура 

вынуждена строиться на  принуждении и запрете влечений…» [19].  Бессознательные влечения вступают в 

конфликт с культурными запретами. В результате культура создаѐт разного рода религиозные представления, 

нормы и ценности, которые объявляются ею имеющими божественное происхождение. Согласно Фрейду, 

«религиозные представления суть тезисы, высказывания о фактах и обстоятельствах внешней (или внутренней) 

реальности, сообщающие нечто такое, чего мы сами не обнаруживаем и что требует веры»[19, с.36].  Все 

религиозные представления, отмечает Фрейд, суть иллюзии сродни бредовым идеям. И он делает следующее 

заключение: «Религию в таком случае можно было бы считать общечеловеческим навязчивым неврозом, 

который, подобно соответствующему детскому неврозу, коренится в Эдиповом комплексе, в амбивалентном 

отношении к отцу» [19, с.53].   Дальше пошѐл К. Г. Юнг, разработавший теорию коллективного 

бессознательного как вместилища архетипов. Ещѐ дальше продвинулся С. Гроф, создатель трансперсональной 

психологии [20].   

Истолкование религии как социокультурного феномена берѐт религию в еѐ целостности, а потому и 

избегает редукции еѐ к сознанию. Однако социокультурный аспект должен быть дополнен культурно-

историческим аспектом. Объяснять сущность религии, исходя лишь из данного аспекта, значит редуцировать еѐ 

как целостный феномен к данному аспекту. Нам представляется, что религия как весьма сложный феномен 

обладает и узко-психологическими аспектами, и содержит в себе момент общественного сознания, и имеет под 

собой глубинно-психологические (трансперсональные) аспекты и является социокультурным и одновременно 

культурно-историческим феноменом.  
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ІІІ. ОНОМАСТИКА ЖӘНЕ ӘДЕБИ ӚЛКЕТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

 

ҚАЗАҚ ФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНЫҢ КӚРКЕМДІК НЕГІЗДЕРІ 
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Филология магистрі 

Ақтӛбе гуманитарлық колледжі 

Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа: Бҧл мақалада қазақ фольклорындағы жер-су атауларының кҿркемдік негіздері  сҿз болады. 

Аннотация: В этой статье рассказывается проблема топонимов в казахском фольклоре. 

Аnnotation: This article describes the problem of place names in Kazakh folklore. 

Тірек сӛздер: фольклор, тарихи жыр, топоним. 

Ключевые слова: фольклор, исторический эпос, топоним. 

Keywords: folklore, historical epic, toponym. 

 

Қазақ тарихи жырларының ішіндегі ең кҿлемдісі, ҽрі суреттелетін оқиғасында тарихи тҧлғалар мол 

кездесетін фольклорлық туынды «Еңсегей бойлы Ер Есім».  Атап кҿрсетсек, сюжет желісінде Шыңғыс хан, 

Тҽуке хан, Есім хан, Тҧрсын хандардың бейнесі жасалған. Ҿкінішке орай кеңес заманында Есім ханды 

дҽріптейді деген идеологиялық кҿзқараспен жырдың халықтық сҿз ҿнеріндегі орны туралы пкірлердің жарыққа 

шығуына мҥмкіншілік болмады. 

«Еңсегей бойлы Ер Есім» жырындағы Есім – ҤІІ ғасырда (1598-1628/1645) қазақ халқын билеген хан 

ретінде тарихта «Есім ханның ескі жолын» жасаған айтулы тҧлға. Оған бҧл атақ 1598 жылы ағасы Тҽуекел 

ханмен бірге Мауреннахрға жасаған жорықта ерекше кҿзге тҥскені ҥшін берілген екен. Жоғарыда атап 

ҿткендей жырда тарихқа белгілі тҧлғалармен қатар тарихтың шындық кҿрінісі болып табылатын тҥрлі жер 

атауларын да мол ҥшыратамыз. Жыр бойынша басты кейіпкер Есім ханның арғы атасы Шыңғыс хан болып 

келеді. Оқиға сол Шыңғыс ханның ерекше жағдайда ҿмірге келуімен басталады. Мифологиялық ҽңгімелерде 

айтылатын Шыңғыстың анасының кҥн нҧрынан жҥкті болып мотиві осы жырдан да орын алған. Қызының оң 

жақта отырып ҧятты болып қалғанына қаһарланған ҽкесі оны суға ағыызып жіберуді бҧйырады. Сонда 

қарындасына жаны ашыған бір туысқаны Шыңғыс ханның анасын сандыққа салып ҿзенге лақтырады. Жырдың 

тексті бойынша жҥкті қыз лақтырылған су Іле ҿзені екен: «Ханның туысқан інісі қарындасына артықша жаны 

ашып, ҽкесінен жасырып қызды сарайдан алып шығады. Қарындасымен жыласып қоштасқан соң: ―Іле бойы 

адам, ақыры біреуге кез боларсың‖, – деп, тіллҽ сандыққа салып, Іле дариясына ағызады». Бҧдан 

аңғаратынымыз Іленің бойы жағалай адам болса, онда аталған ҿзеннің қҧтты, берекелі мекен  екендігі. Бҧған 

дҽлел ретінде жырдан тағы бір мысал келтіруге болады: «Темушин ҿсе келе ҿзінің ақылымен, ерлігімен жҧрт 

кҿзіне тҥсті. Тоғыз ҧл оны кҥндеп, кҿре алмайтын болды. Бір кҥні анасы айтты: ―Сенің мыналармен анаң бір 

болса да, атаң басқа еді. Бір кҥні болмаса, бір кҥні зорлық қылар. Осылар есейіп, ҿз беттерімен кеткенше, Іленің 

басына барып, садақ атып кҥн кҿр. Іленің беті қҧстың жҥні болса, сенің тірі екеніңді білемін. Мына алтын 

жҥзігімді қай кезде жіберем, сонда кел. Онан бері келме‖, – дейді». Іле – қҧсы мол, суы тҧщы, халқы кҿп 

ырысты аймақ екеніне тағы да кҿзіміз жетіп отыр. Халық санасында Іле ҿзені қашан болмасын жан бағуға ҿте 

ыңғайлы жер болғанна кейін жырдың сюжеті мен поэтикасынан маңызды орын алып тҧр. 

«Еңсегей бойлы Ер Есім» жырының тарихи қҧндылығын арттыра тҥсетін топонимдердің қатарына Дешті 

Қыпшақ даласы жатады. Тарихтан белгілі Дешті Қыпшақ, Қыпшақ даласы – ХІ-ХІҤ ғасырларда қолданылған 

тарихи-географиялық ҧғым. Одан бҧрын Оғыз даласы аталған. Оғыздардан тараған Қыпшақ ҧлысының қимақ 

саяси-ҽлеуметтік қауымын қҧрып, байтақ мҽдени із қалдырған ҿлке. ХҤ ғасырдың екінші жартысынан бастап 

қыпшақтардың негізгі мҧрагері жҽне ҧрпағы болған қазақ халқының байтақ мекені – Дешті Қыпшақ даласы. Ол 

кейін «Қазақ даласы», «Қазақ сахарасы» деген атпен белгілі болды. Жырда бҧл топоним мынадай кҿркемдік рол 

атқарады: 

  «Ал тыңдасаң, ҽлеумет, 

  Тҥркістан атты қалада, 

  Дешті-Қыпшақ далада, 

  Баласына ҥш жҥздің 

  Тҽуекел атты тҿреңіз 

  Хан болып кҿп жыл тҧрады» [1,19]. 

«Еңсегей бойлы Ер Есім» тарихи жырында ҿтіп жатқан оқиғаны ҽсерлі ету ҥшін жырлаушы тек белгілі 

бір мекендерді атап қана қоймайды, Есім ханның ҥш жҥзге бірдей хан болғанын ҽсірелеп кҿрсету мақсатында 

тҧтас қазақ даласына шолу жасап ҿтеді: 

  «Қазақстан жҧртының 

  Атырабын болжасаң, 

  Еділ, Жайық, Қапқазбен 

                       Бір шеті Жаркент, Қҧлжамен, 
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  Омск пен Томск, 

  Ауған, Бҧқар арасы» [1,28]. 

Жырлаушы туған елдің атырабын толық шарлап болғаннан кейін шегаралас мемлекеттерге де кезек 

береді, ҿйткені Есім ханның тҧсында қазақ хандығы сырт жҧрттармен де достық, қажет тҧстарда жаулық 

қарым-қатынас ісін кең ҿрістеткен. Тарихи жырдың жанрлық ҿзгешелігі сол жырдың оқиғасынан тарихи 

фактілер мҥмкіншілігінше сырт қалмайды: 

  «Бір шеті халқыңыздың Қапқыз болды, 

             Бір шеті Қытай болып шегараңның. 

  Ҧрыссақ, еш патшадан бос келмейміз, 

  Баршасы тҥгел тҧрса бҧқараңның. 

  Бытырап ауыз бірлік болмаған соң, 

  Русия жақындатты Қырым ханын. 

  Халқымен Ауған, Бҧқар шырын болып, 

  Ҥйреніп ғылым, ҿнер бірталайын. 

  Кҽпірге оң жақтағы қарсы тҧрып, 

    Кірейік қолайтына Тҥркияның» [1,87]. 

Есім хан басқарған қазақ хандығының территориясы бір шетінде Кавказбен, бір шетінде Қытаймен, енді 

бір тҧста Ресеймен, Ҿзбекстан, Ауғаныстанмен шегараласқан. Тарихи деректерге сҥйенсек Шығай ханның 

баласы Есім хан бҧрын қазақ хандығының Тҥркістан қаласындағы хан ордасында тҧрған. Хан тағына отырған 

соң Бҧхарамен бітім-шартын жасасып, Орта Азия қалаларымен бейбіт, экономикалық байланыс орнатуға 

ҧмтылған. Қазақ хандығын бір орталыққа бағынған мемлекет етіп қҧруды кҿздеген. Хандығының шекарасын 

кеңейте тҥсу саясатын ҥнемі батыл жҥргізіп бағады. Қорыта келгенде, «Еңсегей бойлы Ер Есім» жырындағы 

ттопонимдік атаулар жыр поэтикасына кҿркемдік бояу қосып, оқиға желісінің қҧрамдас бҿлігі ретінде туынды 

табиғатын ҽрлендіре тҥскен. «Бабалар сҿзінің» 56-томына енген тағы бір тарихи жыр «Олжаш батыр» деп 

аталады. Жыр оқиғасында қазақтың ханы Есім мен қалмақтың ханы Тҧрсын арасындағы келіспеушілік, билікке, 

жерге бақталастық суреттелген. Тарихи деректерде Ташкент қаласы қазақ хандығына қараған соң оны Жҽнібек 

ханның немересі, Жалым сҧлтанның баласы Тҧрсын Мҧхаммед сҧлтан басқарғандығы, оның кҿп ҧзамай 

тҽуелсіз хан болуға ҽрекет жасағандығы, тіпті ҿз атынан ақша соқтырып, «бажы жҽне хараж» алым-салықтарын 

жинағандығы айтылады. Сонымен, қазақ хандығын екіге бҿліп, Тҥркістан қаласын орталық еткен Есім хан, 

Ташкент қаласын Тҧрсын хан билеген еді. Бҧлардың арасында соғыс қақтығыстары кҿп болып тҧрған. Жырда 

осы қатағанның ханы Тҧрсын қалмақтың ханы болып кҿрсетіледі. Тҧрсын ханға қарсы жорықтарда оның 

қасында ҥнемі Олжаш батыр жҥрген.  Жыр желісінде Олжаш батыр елде жоқта жҧртты жау шабады. Сонда 

Есім хан бас батыры қасында болмаған соң дҧшпанды ойрандатуға келгенде осалдық танытады. Ҽрине, бҧл 

тҧста батырлық эпосқа тҽн мотивтер орын алған, басты кейіпкерді, оның ҥстіне батырды бҽрінен жоғары қойып 

суреттеу фольклорлық кҿлемді жырлардың табиғатына тҽн қҧбылыстар болып келеді. Жыр сюжетінде Олжаш 

батырдың кезекті соғысқа дайындалу сҽті баяндалады. Қарсыласты жеңу ҥшін пайдаланылатын қҧрал – қару 

болса, Олжаш батыр ҿзінің қару-сайманын сайлап алу жолында Қарқаралы жаққа жол шегеді: 

  «Қазақты жабдықтауға сайман алмақ, 

  Қҧралға Қарқаралы тауға барды» [1,102]. 

Топографияға салсақ, Қарағанды облысының шығыс бҿлігінде, Қарағанды қаласынан 200 шақырымдай 

қашықтықта орналасқан. Қыдыр дарып, қҧт қонған киелі мекеннің атауы турасында аңыздар да жетерлік. 

Бҽріміз білетін бір аңызда Баян сҧлу осы маңда қарқарасын тҥсіріп алып, жердің осылай атаулына себеп болған 

деседі. Бҧл ҿңірдің Ҧлы Жібек жолының бір тармағын басып ҿтуімен қатар, атақты жҽрмеңкенің орны 

болғанын тарихтан білеміз. Қазақ фольклорындағы суреттелетін оқиғасы тарихи жанр талаптарына 

мҥмкіндігінше мол жауап беретін туынды «Сҽтбек батыр» деп аталады. Академик С.Қасқабасов бҧл жырдың 

кҿнелік сипаттан ада екендігіне назар аудара келе «...Мҧнда ертегі мен эпостың сарындары кездеспейді, соған 

қарағанда, аталмыш жыр не бертінгі заманда туған, не жеткілікті дҽрежеде фольклорлық айналымға толық 

тҥспей, тҧтастанудың сюжеттік тҥрін ғана бастан кешірген болу керек деп топшылауға болады. Бҧлай болған 

жағдайда жыр Ермактың қазақ жеріне кіріп, елге жасаған озбырлықтарының ізі суымай тҧрғанда дҥниеге 

келген бе деп те болжауға  болатын тҽрізді» дейді[2,43]. Жырдың оқиғасы Сҽтбек батырдың қазақ даласын 

Ермак басқыншыларынан азат ету жолында, ерлік істерін дҽріптеуге қҧрылған. Батырдың туысы бҿлек, бітімі 

ҿзгеше, кіндік қаны тамған жері де киелі: 

  Жарандар, ҥміт ҥзбе дҥниеден, 

  Софылар ақыреттің қамын жеген. 

  Мекені Қызылжардың аржағында, 

  Бар екен жалқы жігіт бір енеден[1,116]. 

Қызылжар – қазіргі тарихи атауын қайтарып ала алмай отырған Петропавл қаласы. Ал, осы жерде мекен 

еткен қазақтар бҧл қаланы ҽуелден Қызылжар деп атайды. Себебi, қала Есiл ҿзенiнiң биiк жар қабағына 

орналасқан. Ол жар қабақтың топырағы қызыл болатын. Кҿктем сайын Есiлдiң суы тасығанда, лайланып, 

қызыл-қоңыр тҥске боялады. Халқымыз ешқашан қала аты мен елдi мекендердi адам есiмiмен атамаған. Мҧнда 

олар кҿбiне кҿп сол жердiң ҿзiндiк ерекшелiгiн ескере отырып, есiм берген. Мысалы: Ақмола, Ақтҿбе, 

Кҿкшетау, Ақтау, Атырау, т.б. 
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«Орақты батыр» тарихи жырының оқиғасы оның орындаушысы Қалқа Жапсарбаевтың айтуынша ХҤІ 

ғасырда болған. Жырда тарихи фактілер мейлінше мол қолданыс тапқан деп айтуға болады, бірақ фольклорлық 

туынды, соның ішінде эпосқа тҽн мотивтерден бҧл туынды мҥлдем ада деп кесіп кҿрсете алмаймыз. Ҿйткені 

Орақты батырдың жалмауызды ҿлтіруге қолданған тҽсілдері, дҽстҥрлі батырлық жырлардағы қаһармандардың 

жезтірнақты ҿлтіру сюжетіне ҿте ҧқсас келген.  

Жырдың тарихилығын дҽлелдейтін бір кҿрініс оқиға барысында Жалайыр руының ҿздері тҧрақтайтын 

қоныс таппай қазақ даласының біршама бҿлігін аралап шыққаны болып табылады. Мҽселен, «Тҥркістанды 

жағалап», «Қызылқҧмды кезеді», сонан соң: 

  «Тағы екі жыл жер бопты. 

  Қаратаудың етегі»[1,119]. 

Бірақ Қаратауда ҿзбек пен қырғыздың қысымшылығына тҿзбестен: 

  «Қаратауда тҧра алмай, 

  Сырдариядан ҿтеді» [1,122]. 

Ғалым А.Ш.Пангереев «Сондай-ақ жырдың ҿн-бойында Шу топонимі ҿте жиі қолданылады. 

Жалайырлар Шудың бойын біршама уақыт жағалайды. Бірақ бҧл қоныстан да олар тыныштық таппайды. Жан-

жақтан анталаған жау Шудың жағасындағы халыққа ҽлсін-ҽлсін сойқан салып тҧрады. Нҽтижесінде ҥздіксіз 

шудан ығыр болған Жалайырлар Шудан бой тасалап кҿшеді» дейді [3,229].  Кетіп бара жатып: 

  «Жҧрт кҿшелік  деседі, 

  Ҥй іргесін шешеді. 

  Бҧл судың атын  ―Шу‖ қойып, 

  Жалайыр Шудан кҿшеді. 

  Шуды тастап жалайыр, 

  Ҥдере кҿшіп кетеді» [1,128]. 

Жыр оқиғасының шешім табар сҽтінде Жалайырлар қазақтың екі ҿзені Қаратал мен Іленің бойынан 

ҿздері тҧрақтайтын жанға жайлы, малға қолайлы мекен табады: 

  «Қаратал, Іле – екі су, 

  Ҿніп-ҿсіп жалайыр  

  Екі ҿзенде отыр ну» [1,139]. 

«Орақты батыр» тарихи жырында жер-су атаулары сюжет желісінің маңызды бір бҿлігі ретінде 

жырлаушы тарапынан ерекше екпін тҥсіріле жырлана отырып фольклорлық туынды табиғатының кҿркемдік 

деңгейін барынша ҽрлей тҥсуге негіз болып тҧр деп толық айта аламыз. 
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Жиенғали Тілепбергенҧлының "Қазақ" газетінде, "Алашта" жарияланған туындыларында тҿңкеріске 

дейінгі қазақтың бҧқарашыл интеллегенциясы ҧстанған ағартушылық бағыты айқын кҿрініп, кҿркемдікпен 

баяндалады. Автордың айбынды позициясын, оның демократтық-ағартушылық кҿзқарасы 1918 жылы "Абай" 

журналында жарияланған "Қайран елім-ай" атты кҿркем ҽңгімесінен анық кҿрінеді. Бҧл туралы Жиенғали 

"Тҿңкеріс кезінде ауылда мҧғалім болдым. 1918 жылы Тҥркістан қазақтары ашаршылыққа ҧшырады. Ақтҿбе 

Орынборға қарай босып кетті. Ашаршылықтан ісіп-кеуіп, қырылып жатты. Бір қызын бір тілім нанға сатты. 

Ақтҿбе тҿңірегінде мҧғалім болып тҧрғанда тоқ елдердегі байлардың аштарға істеген айуандық ҿмірінен, қыз-

қатынмен алып-сатарлық еткені жайында бір ҽңгіме жаздым. Оным Семейде шығатын "Абай" журналында 

басылып шықты. Баспасҿзде алғашқы шыққан сҿзім сол еді. Мҧны да бай-қҧлақтар мен саудагерлердің 

айуандық ызасы еріксіз жаздырып еді" [1,47]. 

Ҽңгіме – ақпан айының аласапыран ақ боранын, аязы бет қарыған Ақтҿбенің ҥйреншікті қысқы 

табиғатын суреттеген сҧсты пейзаждан басталатын, реалистік позицияда жазылған шығарма. "Февраль іші. Кҥн 

боран. Жер жҥзі аппақ. Дҥниеге жасаған ием қаһарын тҿккендей. Кҥнде де, соққан желде де, жауған қарда да 

ешбір жылы жҥзбен қарау жоқ. Дҥние қабағын тҥйген – ешбір кҥлмейді. Темірқазықтан ескен мейірімсіз жел, 

соғып тҧрған қызыл шҧнақ боран Андағҧл ҥйінің сиқын кетіріп тҧр еді" (1,31).  Автордың қаһарлы қыс 

кҿрінісін суреттеуінен-ақ оқырманның тҧла бойы қалтырап, арқасын аяз қарығандай болады. Қайғылы, қанды 

оқиғаның хабаршысындай сҧсты пейзаж кҿңіл қҧлазытады. Қаламгердің қай шығармасын алсақ та, біз одан 

замананың ащы лебін, халықтың ауыр тҧрмысын, ҧлттың ҧранды жанайқайын кҿреміз. Ашаршылық, нҽубет 

жылдар тақырыбы біздің ҽдебиетімізде кешеуілдеп жазылды. Тарихи шындыққа негізделген шығармалар, 
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ҽсіресе, еліміз Тҽуелсіздік алғаннан кейін ҿз оқырманына жете бастады. Осыдан соң бізге ой еркіндігі келіп, 

тың шығармашылық мҥмкіндіктерге жол ашылды. Дей тҧрғанмен де осы бір қиын да кҥрделі тақырыпты 

арқалаған туындылардың алғашқы ҧшқындары кеңес дҽуірінің ҿзінде-ақ қылаң бере бастаған. Қазақ 

оқырманына таныс кҿрнекті жазушыларымыз Ғ.Мҥсіреповтың «Шҧғыла» ҽңгімесі, С.Жҥнісовтің «Заманай мен 

Аманай» повесі, С.Шаймерденовтің «Мезгіл» хикаяты, К.Қазыбаевтың «Сҧрапыл» романы, М.Ысқақбайдың 

«Таң атарда» повесі зҧлмат жылдарының суық бейнесі кеңінен кҿрініс тапқан шығармалар болды. 

 Ҽдебиеттің ҿзекті тақырыбы – заман жҽне замандас болмысы болғандықтан, тарихи деректерді негізге 

ала отырып, ел тағдырын, болып жатқан ҿзгерістерді қазақ қаламгерлері поэзиялық, прозалық шығармаларына 

арқау етіп, оқырмандарға, жалпы халыққа дарытуға тырысты жҽне де осыған орай тақырыпты толық қамти 

алған шығармалар кҿп болды. Ж. Тілепбергенҧлы да «Қайран елім-ай» ҽңгімесіндегі қазақ қызының тағдыры 

арқылы халық тҧрмысын кеңінен суреттеген. Ҽйелдер бейнесі – қазақ прозасымен бірге жасап келе жатқан 

бейне. Халық ауыз ҽдебиетін айтпай-ақ, 20-ғасыр ҽдебиетінің басындағы «Бақытсыз Жамал», «Қамар сҧлу», 

«Шолпанның кҥнҽсі», «Ақбілек» сияқты т.б. шығармаларда ҽйел образы жан-жақты ашылады. Ҿткен ғасырдың 

басындағы қаламгерлер ҽйел образы арқылы сол кездегі қоғамдағы келеңсіз мҽселелерді кҿтеріп отырған. 

Қаламгердің «Қайран елім-ай» шығармасынан сол заманның кескінін, келбетін байқауға болады. Мысалы, 

Бҽтиманың ҽкесі Андағҧлдың ҥйі шығармада былай суреттеледі: «...Темір қазықтан соққан мейірімсіз ҥскірік 

жел, соғып тҧрған қызыл шҧнақ боран Андағҧл ҥйінің сиқын кетіріп тҧр еді. Ішерге – тамақ, жатарға – орын 

жоқ, есіктің алдындағы қораның жаппасын отқа жағып қойғандықтан, есіктің босағасынан жел уілдеп, 

қарауытып – мҧз қатып, ҥйді ішін сҧп-суық қылып тҧр еді» [2, 172]. Осы бір деталь арқылы жазушы сол 

заманның салқынын оқырманға сездіріп отыр. «Қораның жаппасына дейін отқа жағып қойғанының» ар 

жағында ҥлкен зобалаңның шеті кҿрінеді. Осындай суреттеу Б.Майлиннің «Кҥлпаш» ҽңгімесінде де кездеседі: 

«Ҥй суық, жамаулы терезенің жыртығынан кірген ызғырық шекедей шаққандай... ҥйдің ішін жылытуға пешке 

жағатын отын жоқ. Отын табылар жер де жоқ... қара судан басқа нҽр татпағанына бҥгін ҥшінші кҥн» [3,35]. Екі 

ҽңгіме де ҥйдің ішін суреттеуден басталады. Осы суреттеулер ҽңгіменің экспозициясы да. Ҥйдің жҧпыны 

кейпін беру арқылы ҽңгіме қай арнада ҿрбитінін мҽлімдеп тҧр. Мҧндай мысалдар ҽңгімеде оқтын-оқтын 

кездесіп отырады. Солардың бірнешеуіне тоқталсақ:  

 Андағҧл мҽсісін жамап болып киініп, қатынына: 

– Ҽй, жылдам бол! Бҽтимажанды жылы қылып киіндір! Мен ат жегіп ҽзірлене берейін, – деп, қатыны 

Салиқа кҿзінің жасын сҥртіп қойып, мҧрнын бір-екі тартып: 

– Сендер келгенше біздер не кҥн кҿреміз. Мына шиттей балалар-ақ жылап мазамды алады, Қазалыдан 

бірдеңе алып беріп жібере кҿріңіз, – деді. 

– Ҿзімнің де ойлап жҥргенім сол ғой. Мына Бҽтимажан жақсы орынға тап келе қойса, қайтып келіп 

кҿшіп те барармыз, Қҧдай осындай кҥнге ҽйтеуір тап қылды [2,173]. Бҧл диалог Андағҧлдың шиттей бала-

шағасын аштан қалдырмау ҥшін қызын амалсыз ерге беріп, кейіннен ҿзі де сонда кҿшіп барар ойы бар екенін 

аңғартады.  

Бҧл шығарма туралы жазуышының ҿзі 1931 жылғы «Жаңа ҽдебиет» журналының №5-6 санында былай 

деді: «Тҿңкеріс кезінде ауылда мҧғалім болдым. 1918 жылы Тҥркістан қазақтары ашаршылыққа ҧшырады. 

Ақтҿбе, Орынборға қарай босап кетті. Ашаршылықтан ісіп кеуіп қырылып жатты. Бір қызын бір тілім нанға 

сатты...Ақтҿбе тҿңірегінде мҧғалім болып тҧрғанда тоқ елдердегі байлардың аштарға істеген айуандық 

ҿмірінен, қыз-қатынмен алып-сатарлық еткені жайынан бір ҽңгіме жаздым. Оным Семейде шығатын «Абай» 

журналында басылып шықты. Баспасҿздегі алғашқы шыққан сҿзім сол еді. Мҧны да бай қҧлақтар мен 

саудагерлердің айуандық ызасы еріксіз жаздырып еді»[1]. Бҧл сҿзіні растығын ҽңгіменің мына тҧсынан 

байқауға болады: 

– Аһ! – деп қойып Жҧмабек мҧртынан кҥліп. – Екі қатыннан далаға шыға алмай, һеш нҽрсені білмей жҥр 

екенсің ғой. Бес жҥз сом, бір бҧзаулайтын сиырға Ыбырай да бір қыз алды. Оны мен алып беріп едім, ит алпыс-

ақ сом берді. Біздің пҽтерге кіріп жатқаннан Ержанның Мҥсіребі де ортаң қолдай бір қыз алды, одан дҥние 

ақиратта сҧрамаймын деген соң елу-ақ сом алдым. 

– Қазалышының ҿзі біздің елді қатындандырған екен ғой, – деп Жақып кҥлді [2,173]. Ел арасында 

Жҧмабек сияқты делдалдар шығып, босып келгендердің қыздарды сатып, табыс табуын суреттеп те сол заман 

шындығын дҿп басып отырады. Тек сол жердегі адамдардың бір-бірімен тілдесуі арқылы ғана бҧл оқиғалардың 

адамзаттық моральға қайшы екендігін кҿрсетіп, оқырманға тҥйсіндіреді. Бҧдан жазушының шеберлігін 

байқасақ, екіншіден, сол кездегі келеңсіз жайттарға сыни кҿзқараспен қарайтынын кҿреміз. Бҧл 

Ж.Тілепбергенҧлының сҿз болып отырған ҽңгімесі сыншыл реализм бағытында жазылған дҥние екендігінің 

айғағы. Сонымен қатар, жоғарыдағы ҥзіндіден ашаршылық жылдарында қазақ қыздарының қалай 

саудаланғанын, дҽулетті адамдардың ашыққан халықтың ауыр хҽлін пайдаланып, қыздарын алып, орнына 

аздаған ақша беріп небір қҧйтырқылыққа барғанын кҿруге болады. Тҽлкекке тҥскен тағы да қыз тағдыры. 

– Қазалышының кҿбі алдымен біздің пҽтерге келіп кетіп, содан соң барып бҿтен жерге орналасады. Ал 

енді қатын керек болса, маған айт! Мен қыз алып берейін, бірақ екі қатынның тісі батып қалған шығар? 

– Тісі батып екі қатын ештеңе етпес-ау, бірақ сен арзан қыз тауып бере алмайсың ғой! 

– Ҿзің шын аласың ба? Айтшы! Мен тап бҥгін тауып берейін! Поездың келетін уақыты болды. Келсе, 

одан да тҥспес деймісің? – деп Жҧмабек терезеден қарады [2,176]. Қазақ қыздары ақшалы байлардың қолында 

кетіп жатты. «Айтшы! Мен тап бҥгін тауып берейін», – деген делдардың сҿзі қазақ қыздарының бағасы 

соншама тҿмендеп, кҽдуілгі зат тҽрізді саудалағанның дҽлелі. Андағҧл қызын Жақыпқа бір бҧзаулайтын сиыр, 
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ҥш жҥз сом, ҥш пҧт тарыға береді. Жақып сынды байлар да ол қыздардың обал-сауабына қарамай ҥсті-ҥстіне 

алып, тарыққан халықтың қаздарын аштан ҿлмес ҥшін амалсыз сатып жатқанын пайдаланып ҽйел ала береді. 

Бҽтима – сол кездегі қазақ қыздарының жиынтық бейнесі. Ҿз отбасын аман алып қалу ҥшін ҥш пҧт 

тарыға кҿзін жҧмып танып-білмейтін адамға сатылып кете барады: «Қайғырып не қылайын, тек бҧрынғы 

бҧлғаңдап жігіт таңдап жҥретін кездер есіме тҥседі. Енді бақытыма қандай кісі ҧшырайды, бҽріне де амалсыз 

кетем-ау деймін, кҿп болса ҿлім ғой, мен сатылып ҿлімге кеткенде, сіздер тірі қалатын болсаңыз, мен-ақ 

сіздердің жолыңа қҧрмалдық болайын!» – деді Бҽтима [2,173]. Жҧмабектің ҽйелі барын естігенде: 

– «О баста жігіт таңдап жҥрген кезіміз болды. Енді қҧдайым бҧндай кҥнге тап қылды. Ағаке, сіздің ҥйге 

келіп қонақ болып жатырмыз, сізді ҽрі аға деймін, ҽрі қайын аға деймін. Қандай жерге қоссаңыз да ҿзіңіз 

білесіз», – деді [2,177]. Қаламгер Бҽтима образы арқылы қазақ қыздарының ҿз қарақан басының ғана кҥйін 

кҥйіттейтін қыздар емес, ҿз жақындары ҥшін нендей қиындыққа да тҿзетін, жанының сірілігі мен кҿнтерілігін 

суреттейді.  

Жақыптікіне барғаннан кейін Бҽтима ҥлкен ҽйелдерінен кҿп зҽбір кҿрсе де, бҽріне тҿзіп бағады. Сонда да 

Бҽтиманың Жақыпқа жағып бара жатқанын кҿре алмаған басқа ҽйелдері олардың арасына от салады. Бірде: 

«Ана қалап алған тоқалың, жас тоқалың, сені кҽрісініп, біздерді қарғап-сілейді де жҥреді. «Қҧдайым кҽрі 

тҿбетке кез қылды! Қҧтқара гҿр...» деп айтады», – десе, бірде: «Жас тоқалың еркелеп жатады да қояды. Жҧмыс 

істегісі келмей біреумен қашып кетейін деп жҥр...» – деп шағыстырады [2,178]. Бҧларды естіген Жақып 

Бҽтимҽны ауырып тҿсекте жатқан жерінде сабап, ҥйден шығарып тастайды. Қорғансыз Бҽтиманың жҧбанышы 

ҿлім ғана. Жастайынан бҧла ҿскен қыз ҿз отбасын аштықтан қҧтқару ҥшін ҽйел ҥстіне тиіп, сол жолда азап 

кҿріп, бағы ашылмады. Сол кездегі халық басына тҿнген нҽубеттің ішіне жҧтылып кеткен кҿп қыздардың бірі 

болды. Жазушы Бҽтиманың жан тапсырар қайғылы сҽтін аса шебер суреттейді. Ҥйге келген кісілер кҿрмеу 

ҥшін есі бірде кіріп, бірде шығып Бҽтиманы қозы қамайтын ҥйге апарып тастайды. Сонда: 

Бір есі кіргенде: 

– «Иҽ, жасаған ием! Кҿп қиналтпай ала гҿр! Осылардың қорлығынан қҧтқарсаң ырзамын. Ҿлгеніме 

қайғырмаймын... Ҿз елімде болсам, су беріп, иман айтпас па еді? Ҥһ! Қайран елім-ай!» – деді. 

Осы сҿздерден соң сҿзі тоқталып, қозы кҥркеде жатқан қызғалдақтай есіл жас, мейірімсіз ҿлімнің 

алабарлы қҧрығына ілініп, қыршынынан қиылып, опасыз бҧл дҥниеге қош айтты. 

Сол кҥні отарбадан Андағҧл ҥй-ішімен тҥсіп, жақын жерде болғандықтан, нҽрселерін сонда тастап ҿздері 

жаяулап сонда барды.  

 Ол уақыт Бҽтиманың жас жаны кҿкке ҧшып, мҧнда кеудесі жатыр еді, – деп, ҽңгіме аяқталады [2,178-

179]. Шығарманың шешімі кез келген оқырманды бей-жай қалдырмасы анық. Қыз тағдырының сҧм заманның 

шалғайында кетіп, соның қҧрбаны болғаны қаламгердің шағын ҽңгімесіне арқау болды. Жан тҽсілім етер 

алдында Бҽтима «Ҥһ! Қайран елім-ай» деп кҥрсінеді. Бҧны екі тарапты тҥсінуге болады. Біріншісі, ҿз жҧртынан 

алыс кетіп, келін боп тҥскен жерінен қиындық кҿрген қыздың "егер ҿз елімде болсам мҧндай қорлық кҿрмес 

едім" деген налуы болса, екіншісі ҿзі бастан кешірген тағдыр қазақ халқының сан қызының басынан тҥскен 

зауал екенін тҥйсініп, соған кҥйінуі. Сол сияқты Б.Майлин «Кҥлпашта» да Қазан тҿңкерісіне дейінгі киерге 

киім, ішерге тамақ таба алмай, қырылып қалған бір отбасы тағдыры арқылы сол кезеңдегі кҿптеген 

отбасындағы трагедияны суреттейді.  

Ж.Тілепбергенҧлы шығармаларында ҽр қилы тағдырлар арқылы ҿзі ҿмір сҥрген қоғамды суреттейді. Ел 

басына тҿнген қандай да бір қиыншылықтың жҥгі алдымен қазақ қызына тҥсетіні белгілі. Ашаршылық та талай 

қазақ қыздарының тағдырына кесірін тигізді. Жазушы бҧл ҽңгімедегі ҽр тҥрлі оқиғалар, ҽр тҥрлі суреттеулер, ҽр 

тҥрлі кейіпкерлер, олардың диалогтары арқылы ашаршылықтың кесірінен тағдыр талқысына тҥскен қазақ 

қыздарының жиынтығы – Бҽтиманың образын жан-жақты ашады. 
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Аңдатпа. Мақалада  эпостық жырлардағы антропонимдер -  «ҽлемнің тілдік бейнесін» қалыптастырудағы шындық 

болмыстың тҥсінігі, бағасы сияқты прецеденттік концептілердің бейнесі ретінде кҿрінетін тілдік бірліктер деп 

қарастырылған.  

Тірек сӛздері: рецедент есімдер, ҽлемнің ҧлттық бейнесі, концепт, символ, мҽдени концепт   

Аннотация. В статье рассматриваются антропонимы в эпических стихах – языковые единицы, представляющие 

собой образ прецедентных концептов, таких как понятие бытия, оценка реальности в формировании «языковой картины 

мира». 

Ключевые слова: прецеденты, национальный образ мира, концепт, символ, культурный концепт 
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Annotation. Thearticle deals with anthroponyms in epic poema-linguistic units that represent the image of precedent concept 

of  being, the assessment of reality in the formation of the «language image of the world» 

Key words: precedents, national image of the wirld, concept, symbol, cultural concept. 

 

Ғаламның тілдегі бейнесін жан-жақты қарастырауда кҿркем мҽтіндегі жалқы есімдерді 

этнолингвистикалық, лингвокогнитивтік тҧрғыдан талдаудың маңызы ерекше. Қазақ эпостық жырлары нақты 

тарихи кезеңдегі қазақ қоғамының тыныс-тіршілігінің энциклопедиясы ретінде сан алуан мҽдени, тарихи, 

саяси-ҽлеуметтік т.б. ақпараттарға бай. 

Басқа да тілдік бірліктер тҽрізді ономастикалық атауларды да когнитивтік модель қалыптастырушы 

таңба, ақиқат дҥниенің кҿрінісін белгілейтін нысандар, концепт деп ҧғуға болады деп есептейміз. Тілдік 

бірліктер арқылы таңбаланған жалқы есімдер тарихи-этнографиялық, танымдық, символдық т.б. белгілермен 

ерекшеленеді. Қазақ эпосының тілдік ерекшелігі туралы зерттеу еңбектері болғанымен, оны антропоҿзектік 

аспектіде, этностың танымдық дҥниесінің ҧлттық сипатын қазақ тіл біліміндегі лингвомҽдени, танымдық 

бағытта арнайы қарастыруды қажет етеді, яғни  таным – мҽдениет – тіл ҥштігінің принциптері негізінде, 

эпостағы мҽдени-этнотанымдық мҽні зор тілдік фактілер – ономастикалық атауларды концептілік қҧрылым 

тҧрғысында зерделеу ҿзекті мҽселе болып табылады.  

Халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған ҿмір тҽжірибесі, адами ізгіліктері мен рухани қҧндылықтары, 

қоғамның ҽлеуметтік сипаты, сҿйлеу ҽдебі қағидалары, аялық білімі, жалпы этнологиялық кеңістігі туралы 

тҥсініктері ҧлтымыздың қазынасы – оның тілінде, тілдік қҧрылымдарында кҿрініс тауып, сақталып, 

жинақталған. 

Этностың ҧлттық таным ҽлемін ҿз бойына сіңірген қазақ тіліндегі жалқы есімдерді жаңа ғылыми 

парадигмаға сҽйкес зерттеу қазақ ономастикасының алдына мақсат етіп қоюға болады, бҧл ономастикада 

метатілдік теориялық негіздерін қалыптастыруға мҥмкіндік береді. Ҽлемді тіл арқылы танудағы жалқы 

есімдердің орны мен маңызын ескерсек, ономастикалық тілдік бірліктердің ментальді-когнитивтік сипаттарын 

айқындау қазақ тіл білімінің қазіргі таңдағы ҿзекті мҽселелердің бірі болып табылады.Қазақ ономастикасының 

алғашқы даму кезеңінде қазақ тіліндегі жалқы есімдер тілдік тҧрғыдан зерттеліп, қазақ онимдерінің 

этимологиясы, лексика-семантикалық топтары, мағынасы, топонимикалық жҥйелердің аймақтық ерекшеліктері 

айқындалды.  

Қазақ ономастикасы тарихындағы екінші кезеңде жалқы есімдердің этнолингвистикалық, лингвомҽдени 

сипаттары, кҿркем мҽтіндердегі қызметі, кумулятивтік қызметтері зерделене бастады. Бҥгінгі таңда қарқындап 

дамып келе жатқан когнитивтік лингвистика тҧрғысынан қазақ онимиясын бағамдай келсек, жалқы есімдердің 

тек тілдік сипаттарын қарастыру жеткіліксіз болып кҿрінеді. 

Жалқы есімдердің бойындағы рухани жҽне материалдық мҽдениетті ҧлттың танымдық тҽжірибесімен 

сабақтастыра отырып, ментальді-когнитивтік тҥрде таңбаланғанын қарастырумен ерекшеленеді. Ҧлттық 

мҥддеге негізделген таным мен тҥсінікті жеке ономастикалық бірліктер арқылы айшықтап суреттейтін дҥниенің 

тілдік бейнесін кең когнитивтік арнада, тҧтастықта зерттеудің мҽні зор.  

Қазақ тіліндегі ономастикалық жҥйе тілдік қҧрылым ретінде ҿзіне тҽн концептуалдық жҥйеге де сҽйкес 

келеді. Осындай сҽйкестікке орай қоршаған болмысты ментальді тҥрде сипаттайтын ономастикалық 

концептілер «тіл-сана-ҧлт» ауқымында жинақталған таным тҽжірибесін мейлінше нақтылайды. 

Антропонимика (кісі аттары) – тіл тарихын, ҧлт мҽдениетін зерттеуде қҧнды да бағалы мҧра. 

Антропонимдер жҥйесі адамдардың ҿткендегі тҧрмысын, қоғамдық-ҽлеуметтік қҧрылысын жҽне материалдық 

ҽрі мҽдени ҿмірдің қҧбылыстарын да кҿрсете алады. Олардың кейбір топтары қазақ ауылының ертедегі тіршілік 

іс-ҽрекетінен жҽне шаруашылық кҥйінен мағлҧмат береді. Қазіргі қазақ тіліндегі антропонимдерді тарихи-

этномҽдени, ҽлеуметтік тҧрғыдан анықтап зерттеу олардың тамырының кҿне тҥркі (қыпшақ) кезеңімен 

сабақтасып қана қоймай, тҥркі тілдерінің басқа халықтарымен мҽдени-тарихи байланысын, қарым-қатынасын 

да деректейді. 

Ономастиканың теориясы мен практикасын осы бағытпен бір байланыста қарастырған ғалым 

Г.Мадиеваның еңбегінде осы сабақтастық былайша кҿрсетілген: 

- тіл қызметін іске асыратын нақты тілдік социум мҥшелерінің жалқы есімдерді қабылдауы; 

- тілдік тҧлғаның санасындағы жалқы есімнің қызметі; 

- ҧжымдық санадағы жалқы есімдердің қызметі; 

- жалқы есімдердегі ҧлттық танымда бекітілуінің ҽдісін сипаттау; 

- жалқы есімдердің инварианттары мен варианттылығын анықтау; 

- тілдік санада ҧлттық когнитивтік қорды қҧрайтын ҿзекті жалқы есімдерді анықтау; 

- жалқы есімдер жҥйесінің ҧлттық қорының негізгі элементтері мен стереотиптерін жіктеу; 

- жалқы есімдер мен мифтік танымның байланысы, т.б.[1,28-29]. 

Осымен байланысты «Қазақ ономастикасы. Жетістіктері мен болашағы» атты осы саладағы зерттеу 

нҽтижелерін қорытып, болашағын бағдарлаған Т.Жанҧзақов пен Қ.Рысбергенованың еңбегінде 

антропонимияның ҽлеуметтанымдық зерттеу нысанын былайша анықтаған: «Тіліміздегі антропонимдік 

жҥйенің қалыптасып дамуы мен қызмет аясының жалпы мҽселелерін теориялық ҽрі ҽдіснамалық тҧрғыдан 

зерттеудің жалпы мҽселелері; антропонимдерді тҧтас бір жҥйе ретінде зерттеу; кісі аттарын ҽлеуметтік-

қоғамдық, тарихи категория ретінде қарастыру; кісі аттарының пайда болу, жойылу заңдылықтарындағы 

тарихи-ҽлеуметтік жағдайлардың себеп-салдарын анықтау; антропонимдер жҥйесіндегі халықаралық, ҧлттық 
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ерекшеліктерді, олардың ҿзара байланыс-бірлігін зерттеу;... » [2, 43-44]. Демек, қазақ халқында ат қою ҧлттық 

тарихымен, рухани мҽдени ҿмірмен, ҽдет-ғҧрпы, салт-дҽстҥрімен тығыз байланысты. Ал, ҧлттық тарих, ҽдет-

ғҧрып, салт-дҽстҥр деген ҧғымдар мҽдениетпен байланысты. 

Мҽдениет дегеніміз адамдардың ҿмірі мен іс-ҽрекетін ҧйымдастыру тҽсілінен, сондай-ақ олардың 

материалдық жҽне рухани байлықты жасауынан кҿрінетін қоғам мен адамның белгілі тарихи даму дҽрежесі. 

Мҽдени сҿздер ҿздерінің даму барысында ҿзара қарым-қатынаста болады. Қандай да бір мҽдени 

концептіні танып-білуде біз міндетті тҥрде санамыздағы соған жақын басқа да концептілерді қатыстырамыз. 

Бҧдан концептілердің белгілі бір жҥйеде кҧрылатыны кҿрінеді. Бҧл жҥйеде зерттелетін концептілік жҧп 

(концептуальные пары) «басқарушы қызметте» болады, ал қалған концептілер оған бағынады. Бір жҧбы негізгі 

элемент ретінде ерекшеленетін, қалған қосымша тілдік бірліктерді біріктіретін мҧндай концептілердің 

реттелген жҥйесін ӛріс теориясы (теория поля) кҿмегімен аныктау, сипаттау қолайлы.  

Кез келген мҽдени концепт адам санасында ҿріс ретінде қолданылады. Бҧл ҿрістің элементтері олардың 

алғашқы мағынасының негізінде бірігеді. Концептілік ҿріске тілдік бірліктің енуі оның семантикалық 

қҧрылымында ҿрістің барлық элементтеріне ортақ болып табылатын концептілік мағынаның болуымен 

аныкталады. Ҿрістің  тҥп негізі  (ядерного) элементіне сол концептілік мағына негізгі тірек болса, олардың 

меншікті, негізгі мағыналары дамитын қосымша элементтеріне таяныш болады. Сҿйтсе де, ҿрістің негізгі 

элементінен туындаған алғашқы ментальдық тҥсінік басқа да элементтерде тҥрліше дҽрежеде кҿріне алады.  

Дҥниенің концептуалды (объективті, ғылыми) бейнесі – адамды қоршаған объективтік шындық. Ол 

танымға тҽуелсіз ҿмір сҥргендіктен, ақиқат шындықтың символдық мҽнімен пара-пар келеді.  Дҥниенің тілдік 

бейнесі – сол концептуалды бейненің ажырамас қҧрамдас бҿлігінің бірі болып табылады.  Ғалам моделінде 

дҥниенің реалды бейнесі толық кҿрініс таппағанмен, жалпы немесе маңызды басты белгілері ғана кҿрініс беруі 

мҥмкін.  Ал дҥниенің тілдік бейнесі ақпараттық кҿлемі жағынан ауқымды ҽрі кең, қҧрылымы жағынан да 

кҥрделі. Ҿйткені дҥниенің тілдік бейнесінде тілдік (вербалды) жҽне тілдік емес ақпараттардың сан алуандығы 

мен молдығы да ҽртҥрлі контексте қамтылады. 

Белгілі бір тарихи оқиғалар мен жағдайлар, кҿптеген адамның ҿміріне ықпал еткен қҧбылыстардың 

нҽтижесі жҽне осындай жағдайларда тарихта орын қалдырған тҧлғалардың символдық фигура болып 

қҧрылады.  Мысалы қазақтың  эпостық жырларындағы Қобланды батыр, Алпамыс батыр,  Ер Тарғын батыр – 

қазақ халқының батырлығының,  Қыз Жібек, Қҧртқа, Баян сҧлу – сҧлулықтың символдық бейнелеріне 

айналған. «Батыр», «сҧлулық» символдар  - концептілік сипатқа ие біздің дҥниетанымымыздағы ҽлем туралы 

ақиқат болмысты бейнелейтін когнитивтік бірліктер.  

«Қобыланды батыр» жырындағы Қҧртқа прецедентті есімнің  этномҽдени, ҽлеуметтанымдық астары, 

бізінше проф. Т.Қоңыратбаевтың еңбегінде ашылады: «...ол Кҿктім Аймақ елінің қызы. Дҽл осы тҧста бҧл 

антропонимнің этникалық сипаты да байқалады. Біріншіден, Кҿктім Аймақ тҥркімен елі. Сол елден 

шыққан Құртқа жылқы таниды, оның бабын да жетік біледі. Құртқа табиғатына тҽн бҧл ерекшелікті жыр 

бекер қамтымаса керек. Екіншеден, Құртқа атауының Сефевилер династиясына енген тҥркімендер тобы 

«қызылбас» деп аталғаны мҽлім. Қызылбастардың қҧрамына кҥрт тайпасының жекеленген тармақтары да 

енген. Құртқа атауын осы «күрт» этнонимінен тудыруға да негіз бар» [3,205]. 

Прецедентті есімдер -  «ҽлемнің тілдік бейнесін» қалыптастыруда шындық болмыстың тҥсінігі, бағасы 

сияқты прецеденттік концептілердің бейнесі ретінде кҿрінетін тілдік бірліктер. Жалпыадамзатқа тҥсінікті 

атаулармен (Наполеон, Дон-Жуан, т.б.) қатар,  тек қана сол ҧлтқа ғана тҽн атаулардың (мысалы, орыс халқының 

тарихында ПетрІ , Пушкин, т.б.) болады. Бҧл орайда қазақ халқындағы  Қобланды, Алпамыс, Қыз Жібек, Баян 

сҧлу, Қарабай, Сарыбай, Қҧртқа, т.б. есімдер ҧлттың бейнесін, менталитетін кҿрсетеді. Нақты айтар болсақ, « ... 

... прецедент есімдер ҽлемнің ҧлттық бейнесін кҿрсететін, ҿмірдің шындық бейнесін халық санасында 

қалыптастыратын жҽне дамытатын бірден-бір маңызды қҧрал болып абылады» [4,37]. 

Ғаламның тілдік бейнесіндегі «батырлық» концептісі сол қазақ эпостарындағы Қобланды, Алпамыс  

бейнесінен кҿрініс береді. Эпос қаһармандарының бітім-болмысы, жауға аттаныс сапары, салған сҧрапыл 

соғыстары, немесе оның астындағы сҽйгҥлігінің мифтік сипатта кҿрінуі, алған жарының керемет ақылдылығы, 

болжағыштығы, батырға деген қамқорлығы алдымен жырлаушының, кейіннен жырды орындаушының 

халықтың арман-аңсарынан алған кестелі тілінің ҿрнегі деп есептеуге болады. [5,37]. 

Эпикалық жырлардың ерекшелігін танытатын батырлық сипаты халық қиялының шексіздігін танытады. 

Мҧнда халық ҿз кейіпкерінің бойына барлық қаһармандық қасиеттерді ҥйіп-тҿгіп береді. Себебі, эпостағы 

батыр бейнесі – халық қажеттілігінен туған типтік образ. 

«Батырлық» концептісінің когнитивтік моделі: 1. Батыр – ел қорғаны. Қорған болып туғанмын Туғаннан-

ақ халқыма («Қобыланды батыр» жыры). 2. Батыр – сенгіш. Адам бойында ерлікпен қоса асыл қасиеттер – 

ҽділдік шыншылдық болатындықтан да батыр аталады. Батырдың шыншылдығы оның ҿзін қоршағандардың да 

шыншыл болатындығы туралы ой қалыптастырады. Сондықтан оның айналасындағы айла ойлағандарға сеніп 

қалатын сҽттері болады. Осы сӛзбен қу кемпір Алдап ұрды ақылын. Сӛзбенен бойын балқытты Алпамыстай 

батырдың («Алпамыс батыр» жыры). 3. Жырда батырлар қару-жарақтары мен киімін бейнелеуде де ҽлеуметтік 

ерекшеліктер айқын кҿрініс табады. Бҧлар «батырлық» концептісін бейнелейтін қҧрылымдық элементі ретінде 

қатысады. Шоқпар. Найза. Берен. Ақберен. Садақ. Қалқан. Сауыт, т.б. 

 Қорыта айтқанда, когнитивтік жҽне лингвомҽдени аспектіде «тіл мен ҧлт біртҧтас» деген қағидаға 

сҽйкес ҧлттық антропонимдер жҥйесін тіл біліміндегі антропоҿзектік парадигма шеңберінде анықтауға негіз 

болады. Осымен байланысты мҽдени-ҽлеуметтік таңба ретіндегі қазақ антропонимдерінің мазмҧндық негізі 
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мифтік, фольклорлық, паремиологиялық, фразеологиялық, тарихи, кҿркем мҽтіндік жҥйеде дҽйектеледі. Ҧлттық 

ономастикондық жҥйенің оның ішінде антропонимдер де ҿзіндік ерекшелігі оның белгілі бір ҧлттық тілге емес, 

ол қандай мҽдени ортадада қалыптасқанына байланысты екенін қазақ антропонимдерінің лингвомҽдени, 

лингвотанымдық, этномҽдени, ҽлеуметтанымдық сабақтастықта зерттеуге болатындығы анық.   
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Аңдатпа. Бҧл мақаланы жазу барысында Қ.Жҧмалиевтің, Т.Қоңыровтың жҽне т.б. ғалымдардың еңбектерін 

басшылыққа ала отырып, сҿз зергері Т.Қажыбаевтың шығармасындағы теңеулерді жҧмсау шеберлігіне тоқталдық.  

Аннотация. В процессе написания этой статьи использовав труды Т.Конырова, К.Жумалиева и других ученых, мы 

остановились на мастерстве использовании  сравнений в произведениях Т.Кажыбаева.  

Annotation. In the process of writing this article, using the works of T.Konyrov, K.Zhumaliev and other scientists, we 

focused on the skill of using comparisons in the works of  T.Kazhybaev. 

Тірек сӛздер: теңеу, тҧрақты теңеулер, образ, антонимдік теңеу, болымсыз теңеу, жалаң теңеу, эпитетті теңеу, 

фразалық теңеу, окказионал теңеу.  

Ключевые слова: сравнения, постоянные сравнения, образ,  антонимическое сравнение, простое сравнение, 

эпитетное сравнение, фразовое сравнение, окказиональное сравнение. 

Key words: comparisons, constant comparisons, image, antonymic comparison, simple comparison, epithetical comparison, 

phrase comparison, occasional comparison. 

 

Теңеулерге қатысты  анықтама  ғалымдардың еңбектерінде бір-біріне ҧқсас болғанымен, ҽрқайсысында  

ҿзіндік қайталанбас тҧстары бар. Теңеулерді зерттеп, олардың жалпыхалықтық қолданысқа еніп, халықтың 

сҥзгісінен ҿткенін саралап, арнайы еңбек жазған «Тҧрақты теңеулер сҿздігінің» авторы Т.Қоңыровтың пікірін 

басшылыққа алуды  жҿн кҿрдік. «Теңеу дегеніміз − ҧқсас, ортақ белгілердің негізінде бір затты екінші затқа 

салыстыру арқылы сипатталушы нҽрсенің бейнелілік, кҿркемдік, эмоционалды-экспрессивтік сапасын 

кҥшейтетін, сол нҽрсені жаңа қырынан, поэтикалық қырынан танытатын ҽрі стильдік тҽсіл, ҽрі таным қҧралы» 

[1, 387].  

Ал ҽдебиеттанушы ғалым Қ.Жҧмалиев болса: «Белгісіз нҽрсені, жҧртқа мҽлім белгілі нҽрселермен 

салыстыру арқылы кҿзге елестетуді»,− теңеу дейді [2, 272]. 

Қ.Жҧмалиев теңеулердің жасалу жолдарына тоқтала келіп, оны орыс тіл біліміндегі теңеулердің жасалу 

жолдарымен салыстырады. Орыс тілінде де теңеу ҧғымының бар екендігін айтады. Орыс тіліндегі теңеулер 

"как", "точно", "будто", "подобно", "что" арқылы жасалатыны тҽрізді, қазақ тілінде де кейбір теңеулер секілді, 

сияқты деген сҿздер арқылы жасалады.  

Алайда, ҽр тілдің ҿзіндік ерекшелігіне сай теңеулердің жасалу жолдарында да айырмашылық кездеседі. 

Мысалы, орыс тіліндегі теңеулер творительный падеж арқылы жасалса, ҽдебиеттану ғылымында теңеудің ҿзіне 

тҽн белгілі жҧрнақтары арқылы жасалады.  

Қ.Жҧмалиев қазақ теңеулерінің жасалуының 3 тҥрлі тҽсілін кҿрсетеді. Олар:  

1) −дай, −дей, −тай, −тей, −дайын, −дейін, −тайын, −тейін жҧрнақтары арқылы; 
2) −ша, −ше жҧрнағы арқылы; 
3) секілді, сияқты, тҽрізді, іспетті тҧлғалары. 
Алайда бҧл ҥш тҽсіл теңеулердің барлық жасалу жолдарын қамти алмайды. Т.Қоңыров ҿз еңбегінде 

теңеулердің жоғарыдағы 3 жасалу жолымен қоса, тағы 7 жасалу жолы бар екендігін анықтаған болатын.  

1) шығыс септігі жалғауы арқылы (−нан, −нен, −дан, −ден, −тан, −тен); 

2) бейне сҿзінің кҿмегімен; 
3) тең сҿзінің кҿмегімен; 
4) ҧқсас сҿзінің кҿмегімен; 
5) параллелизм тҽсілі кҿмегімен; 
6) аралас тҽсілдің кҿмегімен; 
7) қосалқы тҽсілдер кҿмегімен [1, 391].  

 Осылардың ішінде ең ҿнімдісі − бастапқы сегізі. Қалған екеуі бҧлардан гҿрі сирек қолданылады.   
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Теңеулер − ҽр этностың ҧлттық ерекшелігін танытатын лингвистика мен ҽдебиет теориясында 

қолданылатын категория. Кҿркемдегіш қҧралдың бірі саналатын теңеулер қазақтың фольклорында да, жазба 

ҽдебиетінде де кеңінен орын алып, адам портретін жасауда, табиғат кҿріністерін суреттеуде ҧтымды стильдік 

тҽсіл ретінде қолданылып келеді.  

Б.В.Томашевский теңеулердің семантикалық структурасын белгілеу ҥшін мынадай терминдерді  ҧсынып 

отыр: предмет, образ жҽне белгі. Ғалым теңеудің предметі деп теңеудің сипатталушы мҥшесін; теңеудің 

образы деп теңеудің сипаттаушы мҥшесін; теңеудің белгісі деп предмет пен образға ортақ қасиетті атайды. 

«Қазақ теңеулерінің ең қомақты лексика-семантикалық топтарының бірі − тҧрақты теңеулер. Тҧрақты 

теңеулер − ежелден қалыптасып, тілге ҽбден сіңісіп кеткен образдық конструкциялар». Мысалы: жын ҧрғандай 

болу, ит пен мысық сияқты, торғайдай тозу, ҿрт сҿндіргендей т.б. [1, 430]. Лексика-грамматикалық табиғатына 

қарай тҧрақты теңеулер екі топқа жіктеледі: 

1) есім тҧрақты теңеулердің образдары зат есім,сын есім, ҥстеуден жасалады. Мысалы: Тҿсектің бас 

жағында бес биенің сабасындай қара қоңыр  ҿңді қартаң ҽйел отыр (С.Мҧқанов). Мҧндағы «бес биенің 

сабасындай» − образ, «ҽйел» − предмет, «тҿсектің бас жағында отыр» − белгі.  

2) етістікті тҧрақты теңеулер − тҧрақты теңеуге образ болып, тек етістіктің есімше формасы ғана 

қолданылады да, басқа формаларында мҧндай икемділік болмайды. Етістікті тҧрақты теңеулердің образы 

міндетті тҥрде кҿп компонентті болып келеді. Мысалы: От басына таяуырақ, ҧзынша сақалын сипап қойып, 

жағына пышақ жанығандай болып Мҥсірҽлінің ҿзі отыр. Мҽтіндегі «жағына пышақ жаныды» деген  тҧлға 

фразеологизмге жатады. Демек, бҧл − фразалық теңеу. Осы орайда М.Балақаев, Е.Жанпейісов, М.Томанов, 

Б.Манасбаев еңбегіндегі «Ҿздерінің бейнелі қҧрылысы жағынан фразеологизм ҽр алуан болып келеді. Онда 

тҧрақты эпитет, тҧрақты теңеу, тҧрақты ҽсірелеу сияқты поэтикалық тіл ҥлгілерінің белгілері бар» деген 

ғалымдардың пікірлерін басшылыққа ала отырып, фразеологизмге –дай жҧрнағы жалғануы арқылы жасалған 

теңеуді кҿріп отырмыз [3, 83].  

1-мҽтін. ...«Ҽй, Жҽкесі, ендігі жемегенің қара судың қҧрты еді», − деп мҧны қыжыртқан. Сонда кемпірі 

балық толы табақты дастарханнан ала жҿнеліп, кҥресінге атып жіберіп еді-ау. Содан ҽлгі қҧртыңнан ҧшынып 

аузы-басыма ҧшық шықты деп марқҧм кемпірі мҧны ҿле-ҿлгенше жазғырғаны да есінде. Е-бейбақ-ай, ҿгіз 

бҧзаулады десе илана қалатын аңқау неме біреу бірдеңе десе бас шҧлғып балаша сене беретін еді-ау[5, 105]. 

Мҧндағы образ − «балаша» теңеуі. Белгі − «сене беру». Теңеудің синтаксистік қҧрылымына қарай жалаң 

теңеу. Жасалу жолы – синтетикалық тәсіл.  

Теңеулер семантика-стилистикалық сипатына қарай  антонимдік теңеу деп бҿлінеді. «Антонимдік теңеу 

дегеніміз − теңеу предметтерінің арасындағы сапалық айырмашылықтың суреті бір-біріне қарама-қарсы екі 

заттың немесе қҧбылыстың образ болып қолданылуы». Мысалы: Жомарт аш қасқырдай алаңдап келеді, ал 

тойған  қозыдай монтиып Жанат отыр (Ғ.Мҥсірепов) [1, 459].  

2-мҽтін. Содан бері жыл жарым уақыт аспан жерге тҥсіп, жер аспанға шыққандай тас-талқан болды да 

қалды емес пе мына дҥние. Артелі тоз-тоз болды. Ел басқарады деген Сҽліктің ҿзі Тҥмен асып кетті қатын-

баласын шҧбыртып. Елге ҥлгі кҿрсеткісі келді ме, бар малын ортаға алғаш салған да ҿзі еді. Жҧрттан да соны 

талап етіп, дігірлеп отырып алды емес пе. Біреулер Сҽлік соқасын жексе, бірдене білетін шығар деп жалғыз 

сиырын жетелеп ҽкеліп артель соқасына жексе, енді бірі заңнан ҥркіп, барын беріп жатыр емес пе [5, 99]. 

«Аспан жерге тҥсіп, жер аспанға шыққандай» − образ, «тас-талқан болды» – белгі, «дҥние» – предмет. 

«Аспан жерге тҥсіп, жер аспанға шыққандай» тҧлғасы − окказионал теңеу. Оған дҽлел сҿздіктегі беріліп 

отырған қолданыс: 

АСПАН АЙНАЛЫП ЖЕРГЕ ТҤСКЕНДЕЙ. Адамның ҧлыған дауысынан Баянда аспан айналып жерге 

тҥскендей (І.Жансҥгіров) [1, 356]. 

Жалпыхалықтық қолданыста «аспан айналып жерге тҥскендей» деп жҧмсалады, ал Т.Қажыбаев «Аран» 

атты шығармасында аталмыш теңеуді  «аспан жерге тҥсіп, жер аспанға шыққандай» деп ҿзгертіп барып 

қолданған. Аталмыш теңеу қосалқы тәсілдердің кӛмегімен жҽне -дай жҧрнағының жалғануы арқылы 

жасалған. 

3-мҽтін. Аштық зобалаңына ҧшыраған қыр елі жҿңкіліп Сібірге қарай сырғи жҿнелгенде Ресей мен 

Қазақстанның жол айырығындай ҧрымтал тҧста отырған шағын Шақалақ шілдің қиындай тоз-тозы шығып, 

аранын ашқан зҧлмат нҽубеттің топанды тасқыны астында қалып мерт болар санаулы сҽттің иек астында 

тҧрғандығын аңғара қоймаған марғау кҥйде еді [5, 99]. 

«Шілдің қиындай» − тҧрақты теңеу. Оның дҽлелі ретінде теңеудің сҿздікте берілген тҥсініктемесін 

келтіріп отырмыз: 

ШІЛ. зат. Қҧр тҧқымдасына жататын, кекілікке ҧқсас, сҧрғылт тҥсті кішкентай қҧс.  

ШІЛДІҢ (БОҒЫНДАЙ, ҚИЫНДАЙ, ҚҦМАЛАҒЫНДАЙ). Қарусыз келген бозбалалар шілдің қиындай 

быт-шыт болып, бет-бетіне қашты (С.Жҥнісов, Жапанда) [4, 367].  Жасалу жолы − аралас тәсіл (аналитико-

синтетикалық). 

4-мҽтін. Кенжеш атасын аттандырып салғанымен ҥйге енуге батылы жетпегендей сыртта ҽрнені бір 

тҥртінектеп жҥріп алған... Таңмен талас абыр-сабыр кҥйге тҥсіп, тірлік ҥшін тырбаңдасқан жҧртшылық 

жҧтатып кеткен жҧттан жҥні жығылып, сіңірі ҥзілген арық-тҧрақтай тҧралып қалған. Басында кҿпшілік ҥшін 

ҧжымдаса жҥріп еңбек етіп ел болайық дескен ҧшпақты ҧранның кҥлі кҿкке ҧшып, бекемдесіп бел 

буысқандардың белі сынып, берекесі қашқан. Қазір аранды әпжыландай сумаңдаған аштықтан қалай 

қҧтылсам екен деген жеке бастың ҽуресі ҽуелеп кеткен [5, 100]. 
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АРЫҚ-ТҦРАҚТАЙ сын есімінің сҿздікте берілген мағынасы − «кем-кетік, жарлы жақыбай тҽрізді»[4, 

683].  

Мҽтіндегі «Арық-тҧрақтай», «ҽпжыландай»  деген қолданыстар тҧрақты теңеулерге жатады.  

Ғалым Р.Сыздықтың пікірінше, арық-тҧрық, арық-тҧрақ деген  қос сҿздер бір мағынадағы сҿздер. 

«Мҧндай бір мағынадағы сҿздердің қатар келуі тілімізде жиі кездесетін қҧбылыс. Тҧрық сҿзі негізінен тҧрқы 

деген тҧлғада жҧмсалып, бір нҽрсенің, кҿбінесе адам, жан-жануар сияқты тірі жан иесінің тік жҽне кҿлденең 

қалпындағы кҿрінісі»[6,46]. Бҧл тҧрақты теңеулер синтетикалық тҽсіл арқылы жасалған.  

«Ҽбжыландай  сумаңдау» теңеуі Бҧхар жыраудың шығармашылығында кездеседі. Сҿздікте берілген 

шығармадан ҥзінді соның айқын дҽлелі:  

Ҧрғашының жақсысы, 

Ҽбжыландай сумаңдап,  

Боз жорғадай бҧлғады, (Бҧхар жырау) [6,11]. 

Жазушы Т.Қажыбаев шығармасында кездесетін «аранды ҽбжыландай» деген теңеу семантика-

стилистикалық сипатына қарай эпиттетті теңеуге жатады. «Эпитетті теңеу − образ не предметке, не белгіге 

кҿркем анықтауыш ретінде қолданылады». Мысалы: Ҽбілқайыр жауар бҧлттай ашулы қайтты (І.Есенберлин) [1, 

441]. 

Ҽбжыланның жыланнан қандай ерекшелігі бар? Ғалым Р.Сыздықтың пікіріне сҥйенетін болсақ, аба, ап 

якутша «ащы дҽм, суда ҿсетін улы шҿптің тамыры» жҽне «сиқыр, арбау» деген мағына беретіндігін айтып, 

ҽбжыланның ең бастапқы мҽні − «улы жылан» деп  этимологиясына  тоқталады.  

5-мҽтін. Кенжештің ойын Сҽлік ҥйінің алдындағы кҥресінде қанды қасап таласқа тҥскен ауыл иттерінің 

ию-қию даңғаза шуы бҿліп еді. Ол қолына іліккен таяғын басынан асыра бҧлғалақтай айғайлап, солай қарай 

жын соққандай жҥгіре жҿнелді... Кҿкжалдан тҧрқы қысқалау демесең шомбал бітімі бӛлектеу жырық қҧлақ, 

жалғыз кҿз тҿбет тайсалмай келіп шарт та шҧрт айқасып кеткен. Шҽу-шҽу етіскен былайғы топ манадан бері 

тҧмсық батыра алмай жҥрген ҿлексеге тап берісіп, туталақай ала жҿнеліскен [5, 101]. 

«Жын соққандай жҥгіру» деген теңеу функционалды стильдердің бірі публицистикалық стиль, кҿркем 

ҽдебиет стильдерінде, ауызекі сҿйлеу тілінің ауызша формасында жиі жҧмсалады. Бҧл теңеу сҿздікте 

қолданылмағанымен, «жын соққандай теңселу» теңеуі тҧрақты теңеулер қатарынан орын алған. Мысалы:  

Абжыландай толғанып, 

Бҧралып кетіп барады,  

Жын соққандай теңселіп (Батырлар жыры) [1, 318]. 

Осы теңеуге ҧқсас «жын қаққандай жабысу», «жын ойнағындай ызыңдау», «жын ҧрғандай (бҧрқылдау, 

жҧлқыну, сандалу)» деген теңеулер қолданылады. Олардың барлығы тҧрақты теңеулерге жатады. Демек, біз 

осы теңеулер типтес автор тарапынан қолданысқа ие болған «жын соққандай жҥгіруді» де   тҧрақты теңеулер 

қатарына жатқызып отырмыз. 

Жазушының шеберлігі образды сомдауда бір ғана кҿркемдегіш қҧралды − теңеуді тҥрліше қҧбылтып 

жҧмсағандығында. Келесі теңеу теориялық тҧрғыдан ҽбден дҽлелденген синтаксистік қҧрылымына қарай 

болымсыз теңеу деп аталады. Оған жоғарыдағы мҽтіннен берілген мына сҿйлем дҽлел бола алады: Кҿкжалдан 

тҧрқы қысқалау демесең, шомбал бітімі бӛлектеу, жырық қҧлақ, жалғыз кҿз тҿбет тайсалмай келіп шарт та 

шҧрт айқасып кеткен.  

«Болымсыз теңеу − бір затты екінші затқа теңегенде, болымсыз мағына анықталады. Бҧл теңеуге негіз 

болатын нҽрсе − болымсыздық мағына емес, бір зат пен екінші заттың бір-біріне ҧқсас яки ҧқсас еместігі 

негізінде жасалады» [1, 401]. 

6-мҽтін. «Иманды болғыр пақырлар, жеткен жерлерің осы болғаны да. Тірілеріңде жарылқамаған Алла 

ахиретте жарылқар деймісің. Тым болмаса жҥздерің де жасырынбай қалды-ау. Ит тірлік-ай, мҧсылман 

ғҧрпымен беттеріңді де жасыра алмадым-ау. Қарайғаннан қорқып...Ит болдым ғой. Кешіріңдер, пақырларым, 

кешіріңдер...» [5, 107].  

«Ит болу» − образ, «қарайғаннан қорқу» − белгі.  

Жазушы Т.Қажыбаев шығармасында эмоционалды-экспрессивті сипатына қарай атрибуттық жағымсыз 

мҽнді эмоционалды теңеуді де ҧтымды қолдана білген.  

«Атрибуттық эмоционалды теңеу дегеніміз − эмоционалды-экспрессивті екпін теңеудің образына тҥседі 

де, образ ҽрқилы эпитеттер арқылы сипатталып, оның ҽр тҥрлі қасиеттері гиперболалық ҽдіспен ҽсірелей 

кҿрсетіледі» [1, 466]. Контекстегі «ит болу» образы «иттей» деген мағынада айтылып тҧрғандығы айқын 

кҿрініп тҧр. 

Кҿркем шығармаларда, тілімізде ит ҥй жануары жағымды жҽне жағымсыз эмоцияны білдіру ҥшін 

қолданылып келеді. Жағымсыз эмоцияны білдіргенде итке ең жаман, нашар деген заттар мен қҧбылыстар 

теңеледі. Мысалы: ит адам, ит ҿмір, ит мінез, иттің баласы, иттен туған, иттей жҧлмалау, иттей ырылдасу, иттің 

етінен жек кҿремін т.б. Тілімізде итке қатысты мына сияқты тҧрақты теңеулер бар: қанға тойған ит сияқты, 

тҥйеге жармасқан иттей, сҥтке тиген ҧры иттей т.б. Жасалу жолының ҿзі ерекше. Ол − қосалқы тәсілдер. 

7-мҽтін. Кенжештің бар кҥшін жҧмсап қатты жҧлқылағаннан ба, Кҿбейдің сірескен сҥлдесі бері аунап 

тҥскен. Кҥлкілдеген беті қымызы сарқылған сабадай қырыс-тырыс шалбарланып, кҿгілжім тартып қалыпты. 

Бақшиған жансыз кҿздері мына азапты дҥниемен мҽңгілікке қоштасқан мҥсҽпір жанның халінен хабардар етіп 

жатса да, Кенжештің таңертенгісін ғана тірі жатқан  ерінің жан тҽсілім етіп, о дҥниеге жҥріп кеткеніне сенгісі 

жоқ еді [5, 110].  
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Осы мҽтінде авторға ғана тҽн окказионал теңеу бар. Ол  − «кҥлкілдеген беті қымызы сарқылған сабадай». 

Мҧндағы образ – «қымызы сарқылған сабадай», «беті» − предмет, «қырыс-тырыс шалбарланып, кҿгілжім 

тартып қалыпты» − белгі. 

Ал сҿздікте «қымызы жоқ сабадай» деген теңеудің мағынасы берілген.  

ҚЫМЫЗЫ ЖОҚ САБАДАЙ. бейн. Қаңсыған, мҽн-мазмҧны, мҽртебесінен айырылған. Мысалы:  

Кеше ҽулие, бҥгін жын, бҽрі мансҧқ,  

Қымызы жоқ сабадай қалған қаңсып.  

Бабалардың дҽстҥрі, қасиеті  

Бара жатыр алыстап, тҧман басып (Ғ.Қайырбеков, Кҿнсадақ) [4, 563]. 

Біздіңше, Т.Қажыбаев дайын теңеуді қолданбай контекст қажет ететін тың окказионал теңеуді таңдаған. 

Автор «қымызы сарқылған сабадай» теңеуі арқылы аштықтан ҽбден титықтаған, дҥниеден ҿткен адамның бет-

ҽлпетін суреттеп отыр. Осындай мҥшкіл халді кҿрсету ҥшін қолданылған теңеу қазақы танымның негізінде ғана 

жасалатынына кҥмҽніміз жоқ.  

Жазушы Т.Қажыбаев бір зат пен екінші затты салыстыра қолдануда стилистикалық тҽсіл, таным қҧралы 

теңеуді тҥрлендіріп қолдануының басты себебі бар. Ол − образ жасауда оның кҿркемдік, эмоционалды-

экспрессивтік сапасын кҥшейтіп, сол салыстырып отырған затты жаңа, тың қырынан оқырманына халқының 

танымына сҽйкес, қымыз, саба сияқты мҽдени лексиканы ҧтымды қолдану арқылы жеткізуді мақсат еткен.  
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Аңдатпа. Бҧл мақалада жазушы А.Алтайдың «Балақ бау» атты ҽңгімесіндегі  этномҽдени лексика қарастырылады. 

Мақаланы жазу барысында Ҽ.Қайдардың, Б.Қалиевтың, Т.Жанҧзақ еңбектері, сол сияқты бірнеше сҿздіктер басшылыққа 

алынды. Сонымен қатар ҧлттық болмысты танытатын этнофразеологизмдер, топонимдер, олардың этимологиясы 

анықталды.  

Аннотация. В статье рассматривается этнокультурная лексика использованная в рассказе «Балак бау» писателя 

А.Алтая. При анализе  этнокультурной лексики использовали научные труды А.Кайдара, Б.Калиева, Т.Жанҧзақа и другие 

лингвистические словари. Также в статье рассматривается этнофразеологизмы, топонимы определяющий национальный 

менталитет казахского народа.  

Annotation. This article is about the ethno cultural vocabulary used in the story  ―Balak bau‖ written by the writer A.  Altai. 

The scientific works of   A. Kaliev  B. Kaydarov were used while analyzing   ethno cultural vocabulary. The article also discusses 

ethno phraselogical  units that determine the national mentality of the Kazakh people. 

Тірек сӛздер: мҽдени лексика, топоним, этномҽдени ақпарат, лингвомҽдениеттану, этнолингвистика, 

этнофразеологизм. 

Ключевые слова: культурная лексика, топоним, этнокультурная информация, лингвокульторология, 

этнолингвистика, этнофразеологизм 

Key words: cultural vocabulary, toponym, ethnocultural information, linguoculturology, ethno-linguistics, etnofrazeologizm. 

 

Жазушы Асқар Алтайға талай кездесулерде: «Шоқтығы биік шығармаңыз қайсы?», – деген сҧрақ сҿз 

зергерлері мен оқырман тарапынан жиі қойылса керек. 

«Жазушы ҥшін «шоқтығы биік шығарма» деген бола ма екен... Оны оқырман бағалайтын еді ғой, 

ҽлбетте, нағыз есті оқырман... роман жанры – ҧлы тау сілемі... Ал ҽңгіме осы ҧлы сілемнің бір қойнау-

қолатында ҿз тҥтінін тҥтеткен ҧры қыстау сияқты, хикаятымыз ҧлы таудың терең шатқалын мекендеген бір 

пҧшпақ ҽлем секілді. Демек, ҽр жанрдың шоқтығы биік шығармалары – тереңі тҥпсіз ҽңгімелері, қатпары қалың 

хикаяттары, соқпағы сонарлы романдары бар. Оларды бірінен-бірін артық санау – ағаттық», – дейді кҿркем 

шығармаларға ҽділ бағасын беруге тырысқан   автор [1]. 

Асқар  Алтайдың «Қыр мен қала хикаялары» атты тҧңғыш жинағы 1998 жылы баспадан шығады. Кейін 

«Алтай новелласы», «Казино», «Киллер сауысқан»  жинақтары, «Нарық нақыштары»  жҽне «Қызыл бҿлтірік»  

атты ҧжымдық жинақтарда прозалық шығармалары жарық кҿреді. Оның 1997 жылы шыққан «Қызыл бҿлтірік» 

деген еңбегі (повестер мен ҽңгімелер) Халықаралық Сорос қорының бас жҥлдесін, грантын жеңіп алған. 

Сондай-ақ дарынды жазушының мынадай марапаттары бар: Ол – Қазақстан жазушылар одағы Жастар 
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арасындағы прозашылар форумының, Т.Айбергенов атындағы сыйлықтың, Халықаралық «Алаш» ҽдеби 

сыйлығының лауреаты.  

Т.Ҽбдірайым: «Кҿзқарақты оқырман оның ҽр шығармасын асыға кҥтеді. Солай болуы заңды да! Ҿйткені 

Асқар Алтай қазақтың шҧрайлы тіліне жҿргегінен жарыған жазушы», – дейді  [1]. 

А.Байтҧрсынов «Сҿзі жоғалған елдің ҿзі де жоғалады» демекші, сҿзді ҿнер, сҿзді қҧдірет  деп таныған 

кез келген жазушы  ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғасып келе жатқан материалдық мҽдениетке қатысты лексиканы 

ҧтымды қолданады. Тілдің коммуникативтік, информативтік, волюнтативтік қызметінен басқа этномҽдени 

ақпаратты жинаушы, сақтаушы, ҧрпақтан-ҧрпаққа  жеткізуші қызметі де бар. Қазақ тіл ғылымында ҧлт пен 

тілдің тҧтастығын, тіл мен мҽдениеттің сабақтастығын тануға негізделген  салалар дамып келе жатыр. Олар: 

когнитивтік лингвистика, лингвомҽдениеттану, этнолингвистика т.б. Тіл ғылымының бҧл салалары ҧлттық 

болмыс, ҧлттық сана, ҧлттық рухты танып білуге негізделген.  

Олай болса, этнолингвистика нені нысан етеді деген мҽселеге тоқталсақ.  

Этнолингвистика деген термин екі компоненттен тҧрады. Бірінші компоненті – халық, екінші компоненті 

тіл білімі деген мағынада жҧмсалған. Бҧл термин тіл біліміндегі бір бағытты білдіреді. «... Неғҧрлым кең 

мағынада этнолингвистика лингвистикалық ҽдістердің кҿмегімен ҧлт мҽдениетінің, халық психологиясы мен 

мифологиясының мазмҧның зерттейтін кешенді ғылым ретінде танылады. Этнолингвистика – инсанның 

болмысынан туындап, санасында сараланып, тарихы жадында сақталып, тілі арқылы ғасырлар бойы 

қалыптасып, қорланып, рухани-мҽдени мҧра ретінде атадан балаға мирас болып келе жатқан дҽстҥрлі  тіл 

білімінің кҥрделі де қҧнарлы саласы» [ 2,45]. 

Біздер, оқырмандар, Асқар Алтайдың қазаққа жақын кҽсіптің бірі саятшылық, қҧсбегілік  ҿнердің қыр-

сыры мол екенін «Балақ бау» деген ҽңгімесінен аңғардық. «Адам жаны – жҧмбақ ... адам тҽні – салмақ. 

Саятшылықты кҿзбен кҿріп, кҿңілмен сезіну қажет. Ол – кҽсіп емес, ол – ҿнер. Ҿнердің ішінде де ҿрені. Ҿзегің 

ҿртенсе де, ҿрең жетпес, қырандай кірпияз ҿнер. Ҿнердің серісі, толғаулы торысы. Ал сері жанын қай заманда 

да халқынан басқа  тҥсінбеген... Ербол ҿмірі де сондай» [3,110].  

А.Алтайдың «Киллер сауысқан» ҽңгімесінде де саятшылық тақырыбы қозғалады. «Текті қҧстардың 

барлығы – қыран қҧстар екені белгілі. Халқымыз жоламаған ҿнер – сауысқанмен саятшылық қҧру. Бҧл – обал 

да, зауалы да ауыр, сҧмдық іс»деп ҧлы бабаларымыз тыйым салған деген ой ҽңгімеде тарқатылады. Саятшылық 

ҿнердегі осындай есте жҥрер жайлардан хабардар болғанымыз  да жҿн.  

 Қҧсбегілердің жазылмаған заңдылығы бар. Балапан қҧсты кҥту, баптау, қыран қҧстың мінезіне бойлау, 

аң-қҧсқа салу сияқты асқан шеберлікті қажет ететін кҽсіп. Қҧсбегілер ҥшін табиғаттың тылсым кҥші, жыл 

мезгілінің небір кезеңдері қан сонар, ҧзақ сонар, келте сонар туралы да  тҥсінік,  терең мағлҧматтары  болғаны 

абзал. Екінің біріне қҧсбегілік ҿнердің дарымайтындығын, жас қҧсбегіге қазақ халқының «Тырнағы толымды, 

тҧмсығы қанды қыран баптаған қҧсбегі болсын!» деп беретін бата-тілектерінің де жҿні бҿлектігін А.Алтай 

кейіпкерлері арқылы оқырманына жеткізеді.  «Осыдан ҥш жыл бҧрын кешегі Нарынқол жақта қайтыс болған 

ағайыны: Қартайып қалдым. Бҧрынғыдай денсаулығым жоқ. Немереңнің қҧсқа деген қҧштарлығы бар екен. Ҿз 

тҧқымымнан ондай ешкімді байқай алмадым!.. Қайсарыңа тарту еттім!», – деп, ҿзі бірге еріп келіп, Есбол мен 

немересін бір айдай  қҧсбегіліктің сырына қанықтырған» [3;116]. Содан соң автор бҥркіттің  тҿмендегідей 

мінезінің ҿзгешелігін танытатын эпизоттарды сомдайды, олар: 

«...Мінезі мінді: қарт пен баладан басқаны  бҿтенсіп ҿскен. Тамақты таңдап жейтін кірпияз. Ашуланшақ. 

Шатақ. Жемі келіспесе, лоқсып қҧсып тастайтын да, қатты ауырып қалатын. Ондайда кҥтім керек. ...Ақжағалың 

текті қыран екен. Қыранның қиқар мінездісі – бекзаттықтың белгісі» [ 3;116]. Десе де, текті қыран тҧқымы, 

бекзат қҧс қанша қолға ҥйретілсе де, тҥз тағысының тыныштығын бҧзып, кетуін кетірсе, оқыс мінез кҿрсетуден 

аянбайды екен. «Бҥркіт сізді қызғанды ма, мекенін қызғанды ма, ҽлде кҿгін қызғанды ма, ҽйтеуір біздің 

жолдасымызды қатты жаралап тастады. Екі кҿзі кҿрмей қалуы мҥмкін... » [ 3;119]. Сол сияқты  осы ҽңгімедегі 

ҧлттық болмысты, дҥниетанымды тағы басқа қасиеттерді танытатын этнофразеологизмдердің ҿрілуіне негіз 

болған  тілдік  деректерге тоқталуымызға болады. Олар: жасын сорғалата айызын қандыру, аузы аққа тию, аузы 

аққа ілігу, кҿз қырын салмау, тіл қату, мҧзға отырғызу, жер соқтырып кету, кҿзінің ҧшымен қарау, ҥнсіз тілін 

тістеу, қаны басына шабу, сай сҥйегін сырқыратып шырылдау, қас пен кҿздің арасында т.б. Демек, бҧл 

этнофразеологзимдер бір ҧлтқа ғана тҽн. Олар сол ҧлттың ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҥр, мҽдениетіне байланысты 

кездесетін фразеологизмдер деп қарастырылып жҥр. Жҽне ҽңгімеге ҿзек болған тҿрт қырлы келген сегіз ҿрме, 

тағалы табан, жез таңдай қамшы, жылан қамшының тілі, қамшымен кҿміп-кҿміп жіберу, тамҧққа тҥскендей, 

селеудей селдір, ҿмілдіріктеп алған (ҿткен-кеткенін ҿмілдіріктеп алған), бҿбегін ҽлдилеген бесік жыры, балақ 

бау, сақина, қыран қоясы (қоясымен қоса қан қҧсу), арулап кҿму, білеудей білезік, мҥйіздей қатып қалған қайыс 

балақ бау сақина, жебедей зулау сияқты мҽдени лексикалар «жҿргегінен ана тіліне жарыған» жазушыға тҽн 

іспетті.  

Ҽңгіменің атауы – «Балақ бау» аллитерациялық ҥндесімге негізделген. Қазақтың танымында «балақ бау» 

лексемасының астарында ҥлкен сыр, философия жатыр.  Біріншіден, қҧсбегілер «Балақ бауынан айырылған қҧс 

– бағынан айырылған қҧс. Тегінен айырылып, тҧғырынан таяды» деп астарласа, екіншіден, ИЕСІН ҧмытпай 

жҥрсін деген ниетпен кҿк қыранын кейде иесі тіршіліктің қиын-қыстау сҽтінде, ҿмірінің тҥрлі иірімдерінде 

балақ бау сақинасымен ҧшырып жіберетін болған.  

Мҽтінге сҥйенсек: «Мҧның ойына Ербол қҧрдасы мҽңгі оралғы болған. Қайтып  оралмады... Соғыстан 

оралды, «ол жақтан» оралмады ... бір-ақ кҥнде ғайып болды. ...Ербол сонда Қарабасты (қыран) балақ бау 

сақинасымен жіберген екен. Иесін ҧмытпай жҥрсін деген ғой... Қайтып келем деп ойлаған-ау, бейшара!..»  
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Қҧсбегілер балақ баудың сырын осылай ҧғынған. 

Енді А.Алтай қолданысындағы кейбір мҽдени лексикаларға тоқталып ҿтсек. 

Балақ бау. Саят қҧстардың (бҥркіт, қаршыға, ителгі) аяқтарына тағылатын қайыс бау.  

Балақ бауды кейде қҧсбегілер білезік бау деп те атайды. Ол – қҧстың екі жіліншігіне (балағына) бірдей 

тағылатын бау. Мҧны кейде ел ішінде бірде балақ бау, бірде білезік бау, бірде қҧстың «аяқ бауы» деп те атайды.  

Балақ баудың іші – жҧмсақ киіз, оның ішінде – ҧлпа тері, ал сырты былғары немесе жҧмсақ иленген қайыстан 

жасалады. Киіз бен қайыс қабатталып тігіледі. Ені екі елідей, ҧзыны жіліншікті бір орап тҥйіліседі. Тҥйіліскен 

екі ҧшын біріктіріп, шолақ аяқ бау тағылады. Демек, қҧс аяғының ҽр жіліншігіне балақ бау мен шолақ аяқ бау 

тағылады да, ол баулар қҧс аяғында ҧдайы тҧрады. 

Қазақ тілінде «балақ» лексемасының жҧмсалу аясы кең екендігін сҿздікте берілген мына мысалдардан 

кҿруімізге болады. 

Қанды балақ. Қанқҧмар, жауыз. 

Мҧз балақ. Поэт. Алғыр, қырын. 

Сары балақ. Аңға кҿп тҥсіп машыққан, бабына келген алғыр қыран. 

Шынжыр балақ, шҧбар тҿс.Билеп-тҿстеуші, би-болыс, шонжар [4,71]. 

Балақбау зат.этн. Біреудің қыран қҧсын қалап, сҧрап аларда беретін кҽде. Жай қалау емес, балақбауы деп 

ат ҧсынып, атан ҿгіз жетектеп те келеді қҧсқа қызыққандар [5, 87]. 

Ҽңгімедегі «жез таңдай қамшы» деген лексеманың қолданылуына назар аударсақ. 

«Жылқы да иесінің ығына жығыла жез таңдай қамшыға қарап қояды.  Қайтсін есті жануар! Тҽніне жылан 

қамшы тілін тигізбеуге ҥйренген ғой. Иесінің анда- санда ашуға мінетінінен сыралғы». Олай болса, автордың  

«жез таңдай қамшы» деп не себепті қолданғандығы оқырманға мҽнмҽтіннен белгілі болып тҧр. 

Тіліміздің байлығы бір «жез» тҧлғасының басқа сҿздермен тіркесіп жҧмсалуынан аңғарылады. Олар: 

жез бұйдалы (ҽдемі, ҽсем бҧйдасы бар) [7, 50]; 

Жез қанат (қанаты ҽдемі, сҧлу); 

Жез мойын (иілген ҧзын мойын, ҽдемі мойын);  

Жез шудалы (жылтыр сары шудасы бар); 

Жез кірпік (кірпігі тікірейген, ҿрімдей жас);  

Жез тұяқ (қҧстардың аяғына аң терісінен ҽр саусаққа киілетін, білезікке бекітілген аяққап)  [6,265];   

Бҥркіт  қасқыр немесе тҥлкіге тҥскен кезде, қҧстың саусақтары абайсызда жыртқыштың аузына тҥсіп 

қалады. Ызалы аң саусақты қыршып тастайды. Сол себепті шеберлер бҥркітке жезден немесе темірден тҧяқ 

жасап кигізеді. Соған сай оны қҧсбегілер «жезтҧяқ» деп атайды.  Қозғалыста қиындау болса да, аңмен 

арпалысқанда бҥркіт жарақаттанбайды. 

Жез киік (сҧлу, мҥсінді), жез аяқ (қыдырымпаз, жҥрдек)  [7, 50];   

Жез таңдай (суырып салма шешен, ҽнші [7, 50].  

Қоя1 зат. жеген ас қорытылмай қалатын ауру. 

Қоя2 зат. Оралған ақ киізден, сҥйек не талдан жасалып, қыранның ішкі қҧрылысын қыл-қыбырдан 

тазалау ҥшін берілетін жасанды нҽрсе. Қыранға жегізетін қоя екінші, не ҥшінші кҥні қыранның ішіндегі қыл -

қыбырын алып, қҧстың аузынан тҥседі  [5,368].   

Басқа да еңбектерден «қоя»тҧлғасының қолданылуы туралы мҽліметтер келтірсек болады. 

– Бҥркіттің ішінде шірімей қалған ас қалдығын тҥсіруге бола ма? 

– Неге болмасын! Бҥркіттің ішінде тек тамақ қалдығы емес, жҥн-жҧрқа, қыл-қыбыр тоқтап қалуы 

мҥмкін. Бҥркіттің ішін тазалау ҥшін, жылқының жалы, қамыстың ҥлдірігі сияқты жҧмсақ заттарды жіпке 

байлап жҧтқызу керек. Сонда ол астың қалдығын тҿмен айдайды. Мҧны қҧсбегілер қҧстың  «қоясын тҥсіру» 

деп атайды [8,93].  

Тамұқ. зат. 1. діни ҧғым бойынша кҥнҽкар адамға (о дҥниеде) азап кҿрсететін жер. 2. Ауыс.Ауыр азап, 

михнат, бейнет [ 9,579]. 

Ӛмілдірік. Ер-тоқым ҽбзелдерінің бірі. Ер жылжып кетпес ҥшін аттың кеудесіне кигізеді. Оны қазақ 

шеберлері қатты қҧрым теріден немесе қалың былғарыдан жасап, қайып тіккен. Қҧйма ҽшекей заттармен 

безендірген. Кейбір ҿмілдіріктердің астына киіз, шҧға салыған. Дҽстҥрлі қазақ қоғамында ҿмілдірік секілді ат 

ҽбзелдері ер адамдарға арналып жасалғанда, кҥміс қақталған темір қҧймалармен кҿмкерілсе, ҽйелдің ат 

ҽбзелдеріне ҽшекей молынан салынған. Бҥркеншіктермен кҥмістелген, алтындалған, кейде шашақталған бау 

тағылып, асыл тастар орнатылған. Ҿмілдірікпен қатар ҿзге де ер-тҧрман ҽбзелдері оюы мен ҽшекейі біркелкі 

болып, ҿзара ҥйлесіп тҧруы ҥшін барлығын бір шебер жасаған  [10]; 

Сақина 2. Дҿңгелек, шеңбер. Сақина қҧстың аяғына салынады [9,109]; 

Қайыс зат. Ер-тҧрман ҽбзелдері мен ҽр тҥрлі қажетті заттар жасау ҥшін арнайы ҿңделген мал терісі. 

Қайыс сиыр, тҥйе терісінен жасалады. Ашытқы жағу не химиялық жолмен ҿңдеу арқылы немесе механикалық 

жолмен жаншылып иленген тері [ 11,109]. 

Жебе ат. Бҧрынғы кезде металдың орнына кейде сҥйек жебе қолданылған. ир. зат. Садақ оғының масағы. 

Садақтың шығуына байланысты ҿте ертеде жасалған. Жебені алғашқыда ҿте берік шақпақ тастан кейін қола, 

темірден жасаған. Қарудың кең тараған тҥрі  [11,89]. 

Қҧсбегілердің пайымдауынша, ҧзақ сонар болсын, келте сонар болсын аң аулауға шыққан қҧс атаулы 

ҥнемі бабында болу ҥшін, қҧсқа арналған қҧралдарды қас шебер жасағаны дҧрыс. А.Алтайдың «Балақ бау» 

атты ҽңгімесінде кездеспесе де, енді басқа шығармаларында жҧмсалған ата кҽсіпке тҽн этномҽдени лексикаға 
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жататын, профессор Р.Сыздықова айтпақшы, атауларды сҿйлетіп кҿрсек.  Олар: томаға, биялай, қҧсаяқ, 

саптыаяқ немесе жемаяқ, тҧғыр, жем қалта.   

Томаға дегеніміз – асқан шеберлікті қажет ететін, жҧмсақ былғарыдан қҧсқа арнайы тігілетін бас киім. 

Оюлы, ҿрнекті, ҽдемі, ең бастысы ыңғайлы, ерекше пішілген томағаны қҧсбегілер бір бестінің қҧнынан тҿмен 

бағаламаған. Ол бҥркіттің екі кҿзін ешбір жерде саңылау қалмастай жауып тҧруға лайықталып жасалатын 

болған. Томаға міндетті тҥрде бала-шаға, маңындағы жан-жануарларды бҥріп тастамауы ҥшін кигізілген. 

Томағашылар бас киім қҧстың басын қажамауына, қыспауына ерекше мҽн берген. Ҽрі кҿзіне жайлы болуы 

ҥшін алдымен қалың былғары ҧлтаннан ҥлгісін жасаған. Тамақ бау, айдар бау сияқты бас киімнің бҿлшектері 

тҧтас, кейде бҿлек-бҿлек пішілген.  

Биялай. Бҥркітті оң қолға отырғызғанда, ол дҧрыс, орнықты отыруы ҥшін, ҽрі бҥркітшінің қолын 

жарақаттамауы ҥшін арнайы тігілетін қолғап. Қолғаптың жеңшесі кең, ҧзын болады, себебі ол жеңнің сыртынан 

киюге арналған. Биялайдің іші – кигіз, ал сырты жҧмсақ иленген терімен қапталады. Қҧсбегілер теріні де 

таңдай білген. Тау ешкісінің терісі, еліктің, сиырдың терісі ең қолайлысы деп есептелген.  

Келесі қажетті, қҧралдың бірі – тұғыр. Тҧғыр – қҧсқа арналған міндетті қҧрал-жабдықтың бірі. Оның 

ҧзындығы екі қарыс сҥйем, ені бір сҥйем, ал биіктігі екі сҥйем болады. Сапалы ағаштан тҿрт немесе ҥш 

сирақты, орнықты, жатаған етіп жасалатын қҧсты қондыратын орын. 

Құсқа жем беретін ыдыс  атаулары – саптыаяқ, құсаяқ, жемаяқ, жем саптыаяқ. Аталуы тҥрліше 

болғанмен, қызметі бір. Қҧсаяқ жеңіл, жҧқа, шҧңғыл, ҽдемі жонылады, Сыйымдылығы 2-2,5 литр болады. 

Формасы: бір жағы сопақшалау келеді, екінші жағына ҧстауға ыңғайлы қылып бір тҧтамдай сап жасалады. 

Кҿшкенде байлап қоюға ыңғайлы болатындай сабына қайыс бау ҿткізіледі. 

Жем қалта. Қҧсбегіге қажетті басты қҧрал-жабдықтың бірі. Жем қалтада ҥйрек, кекілік, қоянның 

бҿксесі, кейде қалтадан қойдың толарсағы да табылып қалады. Қҧсты қажет болғанда шақыру мақсатында 

қолданады. Жем қалтаның тігілуіне, кҿлеміне, ішкі қапталдарына мҽн берген. Ішіне жылтыр, жҧмыр етіп 

сҥйектен жасалған қҧстың кҿмейіне жҥгіртетін тҥтікше сияқты қҧралды да салған [10]. 

Ҽңгімеде  бҧдан басқа да кҿпшілікке белгілі Хан Тҽңірі, Алатау, Тҥрген шатқалы, Қараштың қҧзы, Батыс 

Украина, Тҧрысбеков, Шорманов, Қарабас қыран, Ақжағал бҥркіт сияқты т.б. антропоним, топонимдер бар. 

Олардың этимологиясы да тҥрлі ақпаратты аңғарып, «білім кҿкжиегі» атты ҽлеміңізді кеңейте алады. Енді 

ҽңгімедегі топонимдерге тоқталсақ. 

Жазушының ҽңгімесінде Нарынқол деген топоним қолданылған. Ғалым Т.Жанҧзақтың еңбегінде 

тҿмендегідей ой тҥйінделеді: «Нарынқол − ҿзен, су, Райымбек ауданы, Алматы облысы. Атаудың бірінші 

сыңарындағы нарын сҿзін монғол тіліндегі нарийан «жіңішке», ал екінші сыңарындағы қол «ҿзен» деген уҽжге 

сҥйеніп келген едік. Қытай ескерткіштеріндегі ҥйсін тіліне тҽн сҿздерді талдап оқыған синолог Я.Бичурин мына 

тҿмендегі сҿздерді ҥйсіндерге тҽн деп дҽлелдеген. Олар: Дагань, Тархан, Чаян, Бури, ақа, жосы, Нарын, Темір, 

Талас, Қарқара т.б. Райымбек ауданындағы Темірлік, Нарынқол, Қарқара, Ақсай, Талас атауларының  сақталып, 

бҧл кҥнге жетуі ғаламат қҧбылыс екені сҿзсіз. Якут тілінде нарын «жіңішке», «нҽзік» деген мҽнде болса, Нарын 

(қҧмы) Еділ-Орал ҿзендері аралығында, Сырдарияның жоғары ағысының да, Нарын ҿзені, Қырғыз 

Республикасында да Нарын тауы, Тувада Нарын ҿзені, Ҿзбекстанның Наманган облысында Нарын деген 

атаулардың барын білеміз. Ал Нарын сҿзінің қҧммен байланысты болуын, яғни  «адыр-бҧдырлы, дҿңесті 

қҧмдардың созылып жатқан тізбектерін» Нарын деуді жиі ҧшыратамыз. Ал Нарынқол атауының екінші 

сыңарындағы қол − «ҿзен», «ҿзеншік», «ҿзен тарамы», «сай» мағынасында кҿне тҥркі тілінде атап айтқанда. 

Мойын Чор ескерткішінде кҿрініс тапқаны белгілі. Демек, Нарынқол «жіңішке ҿзен» мҽніндегі ерте заманнан 

келе жатқан атау деп білеміз» [12,153]. Келесі топониміміз – «Хан тҽңірі». «Хан тҽңірі – Тянь-Шаньның ортақ 

бҿлігінде орналасқан биік шың. Е.Қойшыбаев «Кҿне тҥркі тайпаларының бірі тува тҥркілері де қазіргі Саян 

тауын Хантҽңірі −«аспан тау» деп атаған» деп жазады. Атаудың екінші қҧрамындағы сҿз кҿне тҥркі тілінде кҿк 

аспан, қҧдай, монғол тілінде тэнэр − «кҿк», «аспан» мағыналарын білдірген» [12, 204]. Демек, жоғарыдағы 

деректерге сҥйене отырып, Хан тҽңірі атауы − аспанмен таласқан, кҿкке тірелген биік тау деген мағынада 

қойылған сияқты. Алатау Хан Тҽңірі шыңынан басталып, аяғы Шымкентке дейін созылып жатқан асқар биік, 

заңғар тау. Тҥркілер ежелгі заманнан-ақ биік шыңды, басында мҽңгілік мҧз бен аппақ қар жататын тауларды 

Алатау деп атағаны Жоңғар Алатауы, Іле Алатауы, Тянь-Шань Алатауы атауларынан белгілі. Осы Атаулардағы 

ала сҿзінің тҿркіні, қазіргі қазақ тіліндегі «ақ пен кҿктің аралас келген тҥсіне қатысты емес» деген пікірді ғалым 

Е.Қойшыбаев келтіреді. Бҧған қарағанда «ҧлы, аса зор, биік тау» деген мағынаға ие екені байқалады.  

Сол сияқты «Тҥрген» сҿзінің этимологиясы аталмыш еңбекте: «Тҥрген сҿзінің тҥркі, монғол тілдеріне 

ортақ екенін кҿптеген тілдер материалдарынан анық байқаймыз. Мҽселен, монғол тілінде тҥргэн − «тез, 

жылдам, шапшаң», тува тілінде дҥрген − «тез, жылдам», якут, алтай  тілдерінде тҥргэн «шапшаң»,  − деп 

кҿрсетілген [12,195]. 

«Қараш» тауына байланысты: «Еңбекші қазақ ауданындағы биік тау. Жоңғар қалмақтарымен болған 

соғыстарда қазақ қолын бастаған Ҧлы жҥздің шапырашты тайпасынан шыққан атақты Қараш батыр қҧрметіне 

қойылған атау. Бҧл маңда кейде Ҥлкен Қараш, Кіші Қараш, кейде Қараш-Қараш таулары немесе Ҥшқараш деп 

ерекшеленіп айтылады», − деген мағлҧматтарды оқуға болады [12,114]. 

Бҥгінгі кҥннің кҿкейтесті мҽселесін қозғайтын А.Алтайдың «Балақ бау» деген ҽңгімесінде «саятшылық, 

қҧсбегілік басына сор болған» Ерболдың тағдыры суреттеледі. Жетімдіктің, жоқшылықтың тауқыметі жҥрегін 

сыздатса да, ҿмірге қҧштар, мойымайтын кейіпкер кейбір пысықай надандардың арқасында бір кҥнде ғайып 

болған. Автор ойының тҥп қазығы мынау тҽрізді: «Тағдырыңды болжап ҿмірге сҽуегейси алмайсың. Ҿмір деген 
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мына Алатау болса, тағдыр – сол таудың қҧздарынан қҧлаған кҿшкін. Кҿшкін кейде жолындағыны тамырымен 

қоса қопарып, жуып-шайып кетеді. Мың адамның тағдыры да, бір адамның тағдыры да кҿшкінге ҧқсас. 

Кҿшкіннің қауіптілігі де осында ... Кҿшкінге кезіге кҿрме, тосқауыл бола алмайсың» [3,108].  

Жазушы, менің ойымша, тау кҿшкіні сияқтылардан сақтану керек деген философиямен ҽңгімесін 

кҿмкерген болуы керек.  

Ерболдың тағдыры... Тау кҿшкіні... 

Қазақтың ҿзіне тҽн болмыс-бітімі, салт-дҽстҥрі, материалдық жҽне  рухани мҧралары,  бір сҿзбен 

айтқанда, ҧлттық ерекшеліктері, ҽлбетте, сол этностың шығармалары арқылы белгілі болады. Авторды 

сҿйлетсек, тіпті олар, этностық ерекшеліктер, «ҽр жанрдың шоқтығы биік шығармалары – тереңі тҥпсіз 

ҽңгімелері» арқылы да танылады.  
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Ҧйымдар  мен мекемелерде қҧжаттардың жҥргізілуі тҽртібінде жҽне ҿңделу процесінде бірыңғайлық 

болуы қҧжаттау жҧмысын жетілдіреді. Сондықтан, осындай мақсатпен қҧжаттардың негізгі тҥрлерінің 

жҥргізілуі мен ҿңделуінің ҥлгі-схемасы жасалады жҽне басшылықпен бекітіледі. Ҧйымнан шыққан қҧжаттар 

жҿнелтілген жеріне тез арада жетуге тиіс, сондай-ақ іске қажеттілігі жоқ қҧжаттардың қайтып оралуын 

тоқтататын аралық инстанциялар болмауы қҧжат айналымы жҧмысын жақсартады. 

Мекемедегі кеңселік бҿлімдер қҧжаттаманы ретке салудың, қҧжаттар санын қысқартудың басты бағыты 

қҧжаттардың бір ізге келтірілген нысандарының салалық табельдерін жасайды. Бҧл табельдер қолданылатын 

қҧжат нысандарының қҧрамын жҽне оларды пайдаланудың регламентін қатаң тҥрде белгілейді. Сонымен бірге, 

қҧжаттың нақты кҿлемінің кішірейтілуі мен қағаздың ҥнемделуі де қҧжаттар айналымын қысқартуға 

кҿмектеседі. Мысалы: текстің кҿлемін а басылу ережелерін қолдану арқылы азайту, оны айқын қҧрылымдық 

бҿліктерге бҿліп, бҿліктер аралығында бір-біріне ҿтуге қатысты сҿздерге орын бермеу арқылы тексті 5% 

қысқартуға болады. 

Қҧжаттардың орындалуын бақылаудың жақсы жолға қойылуында, олардың кҿшірмелерін жасау мен 

кҿбейтуді ҧйымдастыруда қҧжаттар айналымын қысқартудың резервтері бар жҽне олар ҧйымдағы қҧжаттармен 

жҧмыс істеу жолдарын жақсартады. Сонымен бірге, басқару аппаратында қызметтердің айқын бҿлісуі жҽне 

оның қҥжаттар негізінде бекітілуі қҧжаттар айналымын нҽтижелі ҧйымдастырудың шарты болып табылады. 

Қҧжаттар айналымына қҧжаттармен жҧмыс істеудің: корреспонденцияны қабылдау, ҿңдеу, бҿлу, беру, жҿнелту 

жҽне айналымдағы қҧжаттар санының есебін жҥргізу, қҧжаттарды тіркеу жҽне орындалуын бақылау тҽрізді 

негізгі кезендері енеді. Мекемеге не ҧйымға келіп тҥсетін, яғни қабылданатын қҧжаттар алғашқы ҿңдеуден 

ҿтеді, жақсылап қаралып, тіркеледі, мекеме не ҧйым басшысы қарап, тексеріп, орындаушыға табыс етеді. 

Қҧжаттар салынған конвертті қҧжаттама басқармасының қызметкері ашады. Алынған қҧжатта оның бірінші 

бетінің тҿменгі жағындағы ашық орынға оң жақтан тіркеу штампысы соғылады. 

Сыртқы ҧйымдарға жҿнелтілетін қҧжаттар сҧрыпталады, оралып-тҥйіліп жҽне пошта арқылу жҿнелту 

ҥшін хатталады, сонан соң байланыс бҿлімшесіне табыс етіледі. Қҧжатты жҿнелтуші -қҧжаттаманы басқару 

қызметкері олардың хатталу дҧрыстылығын, т.б. тексеріп алуы керек. Дҧрыс хатталмаған қҧжаттар 

http://writers.kz/journals
http://kk.m.wikipedia.orq/
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орындаушыға қайтадан тапсырылады. Қҧрылымдық бҿлімшелер арасында қҧжаттарды табыс ету бҿлімше 

басшысы немесе қҧжаттаманы басқару ҥшін жауапты адамдар арқылы жҥзеге асырылады. Қҧжаттарды тиісті 

белгі соғылған соң табыс етеді. Орындалған қҧжаттар қҧрылымдық бҿлімшелерге табыс етіледі. 

Ҧйым ішінде жасалатын, жоғарғы органдардан келіп тҥсетін, сондай-ақ жеке адамдардан келіп тҥсетін 

барлық қҧжаттарға тіркеу жҥргізілуі керек. Қҧжаттар ҧйымдарда бір рет қана тіркеледі, яғни, келіп тҥскен 

қҧжаттар - сол тҥскен кҥні, ал жасалатындары - қол қойылған немесе бекітілген кҥні тіркеледі. Қҧжатты тіркеу 

оның атына, мазмҥнына байланысты қҧжаттар топтары шеңберінде жҥргізіледі. Мысалы: негізгі қызмет 

жҿніндегі қҧжаттар - бҧйрықтар, жоғарғы ҧйым бҧйрықтары, адам қҧрамы жҿніндегі бҧйрықтар, тексеру 

актілері, алқаның шешімдері, кҽсіпорын есептері т.б. қҧжаттар бҿлек тіркеледі. 

Тіркелуге тиісті мҽліметтердің негізгі қҧрымы: 

1.  Қҧжаттың авторы 

2.  Атауы 

3.  Мерзімі жҽне индексі 

4.  Қҧжаттың келіп тҥскен кҥні 

5.  Қысқаша мазмҧны: атау, бҧрыштама 

6.  Орындалу мерзімі 

7.  Орындалғаны туралы белгі 

8.  Істің нҿмірі 

В.Салагаев: «Іс қағаздарын жҥргізу – мемлекеттік стандарттарға сҽйкес қҧжаттар мен іс қағаздарын 

жасау жҽне солармен жҧмыс жҥргізуді ҧйымдастыру, атап айтқанда қҧжаттардың жҥру барысына, іздестіруге 

жҽне сақтауға жағдай жасау қызметі.» -  дейді. [1.50] 

Қҧжаттар туындаған кҥнінен бастап ведомстволық мҧрағатқа ҿткізілгенге дейін ҿздерінің туындаған, 

яғни пайда болған сонан соң іс болып қалыптастырылған жерінде сақталады. Қҧрылымдық бҿлімше 

басшылары мен қҧжаттамаға жауапты қызметкерлер қҧжаттардың дҧрыс сақталуын қамтамасыз етеді, яғни 

істер жҧмыс кабинеттерінде арнайы кілтпен жабылатын шкафтар мен сейфтерде сақталады. 

Ҧйым қҧжаттары санын есептеу белгіленген уақыт бойынша мекемелер мен ҧйымдарда жҥргізіліп 

отырады. Қҧжаттардың жеке-жеке қҧрылымдық бҿлімшелері бойынша немесе қҧжаттар топтары бойынша есеп 

жҥргізіледі. Азаматтардың арыз, ҧсыныстары, ҿтініштері мен шағымдары бҿлек есепке алынады. Есептің 

ҿлшемі ретінде ҽр дана, оның ішінде машинкаға басылған жҽне кҿбейтілген даналар алынады. 

Қҧжаттардың есебін жҥргізудің нҽтижелерін қҧжаттаманы басқару қызметі қорытындылап, қҧжаттармен 

жҥмыс жҥргізуді жетілдіру жҿніндегі шараларды белгілеу ҥшін ҧйымның басшылығына табыс етіледі. 

Мекемелерде тіркелетін барлық қҧжаттардың орындалуы, оның ішінде ішкі ҿкімдік қҧжаттардың 

орындалуы бақыланып отыруы тиісті. Орындалуын бақылауға алған қҧжаттардың бірінші парағының сол жақ 

жиегіндегі ашық орынға мемлекеттік соңғы стандартқа сҽйкес бақылау жҿніндегі белгі қойылады. Бақылауды 

қҧжаттаманы басқару қызметі, басшылар, жауапты орындаушылар жҥргізеді. Ҧйымдық-ҿкімдік қҧжаттардың 

орындалуын бақылауды басшылықтың тапсыруы бойынша арнаулы бҿлімше немесе қҧжаттаманы басқару 

қызметінің қызметкері жҥзеге асырады. 

Басқа қҧжаттар жҥйелері, мысалы: жоспарлық, материалдық-техникалық жабдықтау, т.б. жҿніндегі 

қҧжаттарының орындалуын бақылау тиісті қҧрылымдық бҿлімшелерден жҥргізіледі. Қҧжаттардың орындалуын 

бақылау қызметі мынадай операциялар жҥргізеді: бақылаудағы қҧжаттардың картотекаларын қалыптастырады, 

орындалатын мерзімі туралы орындаушы бҿлімшеге хабарлап ескертеді, қҧжат карточкасына орындалу 

нҽтижелері жазылады, басшының нҧсқауы бойынша, орындалған қҧжаттардың картотекаларын 

қалыптастырады. Орындалу барысын тексеру оның мерзімі аяқталғанға дейінгі барлық кезеңде мынадай 

тҽртіппен жҥзеге асырылады: келесі жылдардың тапсырмалары - жылына кемінде бір рет, осы жылдың алдағы 

айларының тапсырмалары - айына бір рет, ҥстіміздегі айдың тапсырмалары - ҽрбір он кҥн сайын, мерзім 

аяқталуға бес кҥн қалғанда бір рет тексеріледі. Қҧжаттаманы басқару қызметі қҧжаттардың басшы белгілерін 

мерзімінде орындалуының барысы мен нҽтижелері туралы деректерді ескеріп, тҧжырымдайды, ол айына 

кемінде бір рет жҥргізілуі тиіс. 

Ҧйымдар ҿз қызметінде пайда болған тҧрақты сақталатын қҧжаттардың іріктелуін, есебін, сақталуын, 

сапалы ҿңделуін, пайдалануын қамтамасыз етеді жҽне Қазақстан Республикасының Бас мҧрағат басқармасы 

мен оның жер жердегі органдары белгілеген ережелерді ҧстана отырып, осы қҧжаттарды мемлекеттік сақтауға 

дер кезінде ҿткізуді ҧйымдастырады. Тҧрақты жҽне ҧзақ мерзімді қҧжаттарды сақтау ҥшін ҧйымдарда 

ведомстволық мҧрағаттар қҧрылады. Шағын ҧйымдарда мҧрағат ҥшін тиісінше қосымша ақы тҿленетін 

жауапты адамдар тағайындалады. Тҧрақты жҽне ҧзақ сақталудағы аяқталған істер екі жыл бойы қҧрылымдық 

бҿлімшелерде ҧсталады да содан кейін ведомстволық мҧрағатқа ҿткізіледі. 

Л.Дҥйсенбекова: «Кҽсіпорынның іс қағаздарын жҥргізуге жауапты адамы немесе бҿлімшесі қҧжаттама 

саласындағы мемлекеттік нормативтік-қҧқықтық актілерді қадағалап отыруы тиіс. Қолданыстағы нормативтік 

актілерге ҿзгерістер мен толықтырулар енгізілсе, жаңа қҧқықтық актілер мен стандарттар қабылданса, іс 

қағаздарын жҥргізуде сол қҧжаттарға сҽйкес шараларды дер кезінде қолға алған жҿн» - дейді. [2.56] 

Қҧжаттарды ведомстволық мҧрағатқа тапсыру ісі: 

Қҧжаттардың қҧндылығын сарапқа салуды; істерді ресімдеуді; істердің тізімдемесін жасауды; 

қҧжаттар мен істерді жоюға беру туралы актілер жасауды қамтиды. Іс жҥргізілетін жыл аяқталғаннан кейін 

қҧжаттаманы басқару қызметінің қызметкерлері сарапшы комиссиямен бірлесе отырып, ведомстволық 
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мҧрағаттың ҽдістемелік басшылығымен ведомстволық мҧрағатқа ҿткізу ҥшін тҧрақты жҽне ҧзақ сақталатын 

қҧжаттарды (10 жылдан астам) іріктеп алады жҽне сақталу мерзімі ҿткен істерді жою ҥшін бҿліп алады. 

Ҧйымның тҧрақты жҧмыс істейтін сарапшы комиссиясы немесе орталық сарапшы комиссиясы (СК, 

ОСК) басшы қызметкерлерінің бірінің тҿрағалық етуімен негізгі қҧрылым бҿлімшелерінің білікті мамандардан 

қҧрылады. СК, ОСК қҧрамына мҧрағаттың меңгерушісі немесе мҧрағат ҥшін жауапты адам жҽне мҧрағаттар 

мен қҧжаттаманы мемлекеттік басқарудың тиісті органымен келісу бойынша мемлекеттік мҧрағаттың ҿкілі 

енгізілуі тиіс. 

Сарапшы комиссиялары ҿз жҧмысын типтік ереже негізінде жасалған сарапшы комиссиялар туралы 

ережелерге сҽйкес ҧйымдастырады. Сарапшы комиссиялар кеңесші органдар болып табылады. Олардың 

шешімдерін ҧйымдардың басшылары бекітеді. Қҧжаттардың қҧндылығын сарапқа салу тҧрақты сақталатын 

істерді ҽр парағы бойынша қарап жҽне «ОСК», «СК» деген белгі соғып, істер мен тізбелердің номенклатурасы 

негізінде жҥргізіледі. 

Сақталу мерзімі біткен қҧжаттар осы қҧжаттар мен істердің жою ҥшіп бҿліп алынғаны туралы актілерге 

қосылады. Олар істердің тізімдемесімен бір мезгілде сарапшы комиссияның мҽжілістерінде қаралады да 

ҧйымның басшысы тарапынан бекітіледі, содан соң жоюға арнап бҿлінген істер екінші қайталама шикізат 

дайындау жҿніндегі ҧйымдарға тапсырылады. 

Мҧрағатта тҧрақты сақталатын жҽне адамдар қҧрамы жҿніндегі істер толық ресімделуі тиіс. Ол: істердің 

тігілуін немесе тҥптелуін, істегі парақтардың нҿмірленуін, істің куҽландырылған парағын толтыруды, қажет 

жағдайда қҧжаттардың ішкі тізімдемесін жасауды, істер мҧқабасының реквизиттерін ресімдеуді кҿздейді. 

Мҧрағатта тҧрақты жҽне ҧзақ уақыт сақталатын істердің мҧқабасы белгіленген нысанда ресімделеді. 

Мҧқабадағы істер тақырыптарының тігілген қҧжаттардың мазмҧнына сҽйкестігі тексеріледі. Қажетті жағдайда 

істердің тақырыбына қосымша мҽліметтер енгізіледі: бҧйрықтардың, хаттамалардың нҿмірлері қойылады, есеп 

берудін тҥрлері мен нысандары жҽне т.б. кҿрсетіледі. 

Мҧқабадағы кҿрсетілген мерзім істің басталған жҽне аяқталған жылына сҽйкес келуге тиіс. Істер 

қалыптасқан жылдан анағҧрлым бҧрынғы жылдардың қҧжаттары бар істе кҿрсетілген мерзім астына 

«жылдардағы қҧжаттар бар» деп жазылады. 

Бірнеше томнан тҧратын істердің мҧқабаларында ҽр томдағы қҧжаттардың ең бастапқы жҽне ең соңғы 

мерзімі кҿрсетіледі. Дҽл кҥнтізбелік мерзімі белгілегенде кҥні, айы жҽне жылы қойылады. Кҥні мен жылы араб 

цифрларымен кҿрсетіледі, ал айдың аты сҿзбен жазылады. Мерзімі цифрлармен қысқартып жазуға рҧқсат 

етіледі. Мҥқабадағы тізімдеме бойынша істің нҿмірі қойылады жҽне ведомстволық мҧрағат бойынша тізімде 

мен нҿмірі кҿрсетіледі. 

Ҧйымның (қҧрылымдық бҿлімшенің) атауы ҿзгерген кезде істегі қҧжаттар қамтыған кезеңнің ішінде 

немесе істі басқа ҧйымға (қҧрылымдық бҿлімшеге) беру кезінде мҧқабаға осы ҧйымның қҧрылымдық 

бҿлімшенің) жаңа атауы жазылады. 

Мҧрағатта тҧрақты жҽне ҧзақ уақыт сақталатын істердің мҧқабаларына жазуларды ҧзақ ҿшпейтін сиямен  

жазылуы тиіс. 

Қҧрылымдық бҿлімшелердің қызметкерлері іріктеп алған жҽне ресімделген істерге ведомстволық 

мҧрағаттың қадағалауымен тҧрақты сақталатын жеке қҧрам жҿніндегі істерге жҽне де бір тектес істерге 

(тақырыбы бойынша ғылыми есептер, жҽне тергеу істері, ҧтымды амал ҧсыныстар т.б.) бҿлек тізімдеме 

жасалады. 

Қҧрылымдық бҿлімшелер ҽзірлеген тізімдемелер бойынша қҧжаттар ведомстволық мҧрағатқа ҿткізіледі. 

Онда қҧрылымдық бҿлімшелердің тізімдемелері негізінде ҧйым істерінің жиынтық тізімдемесі жасалады. 

Т.Нҧрғалиева: «Іс қағаздарының негізгі қызметтерінің бірі — қоғамдық сана, оның ішінде қҧқықтық сана 

қалыптастыру. Кез келген іс қағазының заңдық кҥші бар, кез келген іс қағазындағы мҽлімет заңдық кҥші бар 

қҧжаттар негізінде беріледі» - дейді [3.40]. 

 Қҧжаттардың дҧрыс жҥргізілуі (қабылдау, тіркеу, жҿнелту, рҽсімдеу, мҧрағатқа тапсыру, т.с.с) 

ҧйымның жҧмысын жақсартады жҽне оның қоғамдағы жҧмысының нҽтижесін кҿрсетеді. 
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Аңдатпа. Мақалада тҽуелсіздік жылдарындағы Ақтҿбе қаласының  ҽлеуметтік-экономикалық жҽне мҽдени дамуы 

талданады. Авторлар ҿткен ғасырдың соңғы онжылдығындағы қаланың ҽлеуметтік-экономикалық даму сипатын айқындай 

келе, архив қҧжаттары, статистикалық жҽне т.б. материалдар негізінде шаһардың қазіргі кезеңдегі ҽлеуметтік-экономикалық 

жҽне мҽдени даму тенденцияларын зерттейді. Қаланың қазіргі дамуына ықпал етіп отырған факторларды айқындап береді. 

Тҥйінді сӛздер: қала, ҽлеуметтік ҿмір, экономика, мҽдениет, этнодемография, урбанизация, агломерация. 

Аннотация. В статье анализируется социально-экономическое и культурное развитие города Актобе за годы 

независимости. Определяя характер социально-экономического развития города последних десятилетий прошлого века, 

авторы на основе архивных документов, статистических и др. материалов исследуют тенденции социально-экономического 

и культурного развития города в настоящее время. Выявлены факторы, способствующие современному развитию города. 

Ключевые слова: город, экономика, культура, этнодемография, урбанизация, агломерация. 

Annotation. The article analyzes the socio-economic and cultural development of the city of Aktobe over the years of 

independence. Determining the character of the socio-economic development of the city of the last decades of the last century, the 

authors, on the basis of archival documents, statistical and other materials, investigate the trends of the socio-economic and cultural 

development of the city at present. The factors contributing to the modern development of the city are revealed.  

Keywords: city, economy, culture, ethno-demography, urbanization, agglomeration. 

 

Ақтҿбе қаласына ҥстіміздегі 2019 жылы 150 жыл толғалы отыр. Тарихтан білетініміздей, біздің 

шаһарымыз патшалық Ресей ҥкіметінің осы аймақты отарлау барысында жергілікті халықтың қарсылықтарын 

басу мақсатында 1869 жылы ҽскери бекініс ретінде қҧрылған болатын.  

Ақтҿбе қаласы қазіргі таңда еліміздегі ҽлеуметтік-экономикалық жҽне мҽдени жағынан қарқынды дамып 

отырған шаһарлардың бірі. Қалада 2018 жылғы 1 қаңтардағы мҽлімет бойынша 476 967 адам тҧрады [1, 36 б.]. 

Осы тҧрғындарының саны бойынша Ақтҿбе қаласы республикадағы Алматы, Астана, Шымкент, Қарағанды 

қалаларынан кейінгі бесінші орынды иеленіп отыр. Қаланың урбандалу ҥдерісі айтарлықтай қарқынмен 

жалғасуда. Тҧрғындар санының артуына кҿші-қон ҥдерістері де ықпал етуде. Дегенмен, бҥгінде қала халқы 

санының ҧлғаюын негізінен табиғи ҿсім қҧрап отыр.  

Тҽуелсіздік жылдары Ақтҿбе қаласы ҽлеуметтік-экономикалық жҽне мҽдени дамуы жағынан ҥлкен 

жетістіктерге жетті. Дегенмен, 1991 жылғы КСРО-ның ыдырауы мен бҧрынғы одақтас республикалар 

арасындағы экономикалық байланыстардың ҥзілуінен туындаған ҽлеуметтік-экономикалық қиындықтардан 

қашып қҧтыла алмады. Осы қиын жылдары Ақтҿбе қаласы тарихының жаңа кезеңі басталды. Ҿткен ғасырдың 

90-жылдары бҥкіл еліміздегідей қалада кҽсіпорындар мен тҧрғын ҥйлерді жекешелендіру, баға саясатын реттеу, 

экономиканы нарықтық бағытқа кҿшіру, заманауи қаржы жҽне банк жҥйесін қҧру сынды шаралар қолға 

алынды. Жоғарыда атап ҿткен, республикалар арасындағы байланыстың ҥзілуінен қала аумағындағы 

кҽсіпорындарға қҧрал-жабдықтар, қосалқы бҿлшектер, бірқатар шикізат тҥрлері жетіспеді. Тауармен айырбас 

жасау ҿсті, кҽсіпорындардың қарызы ҧлғайды. Қала экономикасындағы дағдарыстық жағдай кҥннен кҥнге 

ушыға тҥсті, кҿптеген кҽсіпорындар тоқтап қалды. Кҽсіпорындарға жҧмысшыларына жалақы тҿлеу қиынға 

тҥсті, атқарушы билік зейнеткерлерге, студенттерге, аз қамтылған отбасыларға ҽлеуметтік тҿлемді уақытылы 

тҿлей алмады, инфляция кҥшейді, халық тҧтынатын тауарлар, ҽсіресе, азық-тҥлік жетіспеді.  

Жоғарыда аталған кҿріністерді архив қҧжаттары да дҽлелдейді. Мҽселен, 1992 жылдың сҽуір-мамыр 

айларының ҿзінде қала кҽсіпорындары мен мекемелерінің жҧмысшыларына жалақы бойынша «Тҧранбанк» 

акционерлік банкінің Пролетарь бҿлімшесі – 50 млн. рубль, «Тҧранбанк» акционерлік банкінің басқармасы – 24 

млн. рубль, Қазақ акционерлік коммерциялық банкінің ҽлеуметтік дамуды несиелеу басқармасы – 5,9 млн. 

рубль, акционерлік-коммерциялық Агропромбанк басқармасы – 5 млн. рубль қарыз болған. Жалақы бойынша 

тҿленбеген қарыздар басқа да коммерциялық банктерде барлығы айтылады [2, 216 п.]. Мҧндай жағдайдың ақша 

айналымы мен қолма-қол ақшаны тҿлеудегі жҥйесіздіктен де туындағаны сҿзсіз.  

Қазақстанның рубль зонасынан шығып, 1993 жылы қарашада ҧлттық валютасы теңгені енгізуі ҿнеркҽсіп, 

ауыл шаруашылығы жҽне банктік ҿзара есептесудегі жағдайды тҧрақтандыруға мҥмкіндік жасады. 1996 жылы 

шығынға ҧшыраған кҽсіпорындар мен ҧйымдар облыстағы барлық кҽсіпорындардың 34 %-ін қҧрады жҽне 

олардың шығын кҿлемі 658,8 млн. теңгеге тең болды. 6 кҽсіпорын жҧмысын толық тоқтатса, 50 кҽсіпорын – 

жартылай ғана жҧмыс істеп тҧрды, жҧмыссыздардың қатары артты. Сонымен бір мезгілде энергетикалық 

дағдарыс та орын алды [3, 634 б.].  

1990 жылдардың соңына қарай қаладағы ҽлеуметтік-экономикалық ахуал тҧрақтала бастады. Ҿнеркҽсіп 

саласы ес жиып, нақты ҿнім ҿндіру кҿлемі артты. Бҧл жағдайға қала экономикасына шетелдік капиталдың 

тартылуы, кейбір ірі кҽсіпорындардың шетелдік инвесторлар басқаруына берілуі ықпал етті. Қаланы электр 

қуатымен қамтамасыз етуге де кҿңіл бҿлініп, электр желілері жаңартылды. Ақтҿбе қаласындағы жылу жҽне 

энергетика станцияларына Жаңажолдың ілеспе газын беру халыққа, ҽлеуметтік жҽне ҿнеркҽсіптік 

инфрақҧрылымға қажетті жылу мен электр қуатына тҿлем тарифін айтарлықтай тҿмендетуге, аймақтың 

экологиялық жағдайын жақсартуға мҥмкіндік берді [3, 635 б.]. Экономикалық салада шағын жҽне орта 

кҽсіпкерлікті дамытуға кҥш салынды. Бірте-бірте олардың экономикалық даму мен қала бюджетін 

қалыптастыруда ҥлесі артты.  

Қала экономикасының жақсаруы тҧрғындардың ҽлеуметтік мҽселелерін шешуге мҥмкіндік берді. 

Кҽсіпорын жҧмысшылары, бюджеттік сала қызметкерлері жалақыларын уақытылы ала бастады, барлық 

ҽлеуметтік тҿлемдер мерзімінде тҿлене бастады. Аз қамтылған жҽне кҿп балалы отбасыларға, мҥгедектерге, 

ардегерлерге қайырымдылық кҿмек кҿрсетілді. Кейінгі жылдары оған шағын жҽне орта кҽсіп иелерінің 

қатысуы дҽстҥрге айналды.     
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1997-2001 жылдар аралығында қалада 250 мың шаршы метрден аса тҧрғын ҥй пайдалануға берілді. 2100 

отбасы тҧрғын ҥй жағдайларын жақсартты, оның ішінде, ҽлеуметтік сала жҧмыскерлерінің 580 аса отбасына 

жҽне соғыс ардагерлеріне ҥй берілді [3, 637 б.].  

Қаладағы білім беру жҽне мҽдениет саласының да жағдайы жақсарды. 1990 жылдардың басынан білім 

беру жҽне мҽдениет саласының қызметкерлерін ҽлеуметтік қолдау қолға алынды. Оларға қала шетіндегі 

Заречный, Оңтҥстік-Батыс аудандарынан жер учаскелері берілді, коммуналдық тҿлемдерден босату мҽселесі 

қарастырылды, басқа да жеңілдіктер жасалды [2, 265 п.; 4, 1 п.].  

1991-2018 жылдар аралығында қаладағы мектептер саны екі есеге кҿбейді. 1992-1993 оқу жылы 

қарсаңында шаһарымызда жалпы білім беретін 40 мектеп болып, оларда 37397 оқушы білім алса [5, 60 п.], қазір 

таңда 78 мектеп білім беріп келеді. 2017-2018 оқу жылының басында Ақтҿбе қаласындағы барлық білім беру 

мекемелерінің желісі 145 ҧйымды қҧрады. 2017 жылдың ҿзінде мемлекеттік білім беру ҧйымдарының 8 

бірлікке кҿбейгендігін атап ҿткен жҿн. Осы жылы білім беру саласын қаржыландыру кҿлемі 19 млрд теңгені 

қҧрады. Бҧл саланы қаржыландыру кҿлемі 2016 жылмен салыстырғанда 8 %-ке ҿсті (2016 жылы 17,6 млрд 

теңге) [6]. Қалада мектеп жасындағы балалар санының артуына орай жаңа мектептер салу ісі жалғасын табады. 

Оның ҥстіне, бала саны кҿп жҽне ғимараты ескі мектептер мҽселесін шешу де кезек кҥттірмейтін мҽселе. 

Қазірдің ҿзінде, қаладағы тҧрғындар кҿп шоғырланған аудандарда орналасқан №9, №21 жҽне №27 мектептерді 

кеңейту мақсатында негізгі ғимараттарына жанама қҧрылыстар жҥргізіліп жатыр. 

2000 жыл елімізде мҽдениетті қолдау жылы деп жарияланғандығы белгілі. Осы жылы Ақтҿбе қаласында 

Ҽ.Молдағҧлова атындағы мемориальдық музей ашылып, Ҽбілқайыр ханға, генерал Ж.Кереевке ескерткіштер 

қойылды. 2001 жыл қарсаңында Т.Ахтанов атындағы облыстық драма театрының ғимаратына жасалған кҥрделі 

жҿндеу аяқталды. Тҿрт кҽсіби ҧжым – камералық хор, «Қайратты қазақ» халық аспаптары, классикалық музыка 

ансамблдері жҽне «Аққу» би ансамблі қҧрылды. Ақтҿбе облысының этномҽдени жҽне фольклорлық 

қҧндылықтарын жинақтау жҧмыстары басталды. «Кҿкжар» жҽрмеңкесінің сауда орындары, «Абат-Байтақ» 

кешені сынды мҽдени ескерткіштерді қалпына келтіру жҧмыстары жҥргізілді. 2000 жылдың соңында мҽдениет 

жҽне ҿнер саласының 15 ҥздік қызметкеріне 15 пҽтер бҿлінді [3, 637 б.]. 

Бҥгінгі таңда қалада 19 мҽдениет мекемесі бар, оларда 899 адамды қамтыған 48 ҥйірме жҧмыс істейді. 

Қалалықтардың мҽдени демалысын ҧйымдастыру мақсатында 2017 жылы 1222 мҽдени-кҿпшілік шаралар 

ҧйымдастырылды, оған 600 мыңнан астам азамат қатысты. 2017 жылы жалпы мҽдениет, спорт, туризм жҽне 

ақпараттық кеңістік саласына – 702 млн. теңгелік қаражат бҿлінген [6]. Мҽдениет саласы бойынша игеріліп 

жатқан қаржы кҿлемі жыл сайын артып келеді. Ҿйткені, қалада жаңа мҽдениет нысандары,  жаңа ескерткіштер 

кҿптеп ашылуда. Ҥстіміздегі жылдың ҿзінде қаланың 150 жылдық мерейтойын тойлау аясында Бҿкенбай 

батырға, Есет батырға, Ақтҿбе Кеңесінің бірінші тҿрағасы В.Зинченкоға арналған ескерткіштер ашылады. Одан 

басқа қала бойынша 20 шағын сҽулет ескерткіштерін тҧрғызу жоспарлануда.  

Жалпы бҥгінгі кҥні қала аумағы бойынша 70-тен астам тарихи-мҽдени жҽне сҽулет ескерткіші 

мемлекеттік қорғауға алынған. Олардың ішінде, Тҥйетҿбе мен Бекқҧл ҽулие кесенесі жергілікті маңызы бар 

ескерткіштер қатарында, «Қазақстанның киелі жерлері географиясына» еніп отыр. Қала аумағында сақ-сармат, 

ғҧн, кҿшпелі тҥркілер, Алтын Орда, Қазақ хандығы дҽуірлеріне тиесілі кҿне қорымдар кҿп. Сондай-ақ, қазір 

қаланың ішінде, яғни Сҥт зауыты ауданында қоршаулы тҧрған қорымда қоғам қайраткері, ағартушы-демократ 

Бақытжан Қаратаев (1860-1934 жж.) пен халық ақыны Нҧрпейіс Байғаниннің (1860-1945 жж.) зираты бар [7]. 

Еліміз тҽуелсіздік алуымен халқымыздың рухани қҧндылықтарын тҥгендеу, дҽріптеу жҧмыстары 

басталды. Бҧл бағытта қала кҿшелері атауларының қайта қаралып, оларды ҿзгерту жҧмыстарының қолға 

алынғандығын атап ҿткен жҿн. Алғашқылардың бірі болып қаладағы орталық кҿше – Киров кҿшесінің атауы 

ҿзгертіліп, Есет батырдың есімі берілді [2, 235 п.; 8]. Жалпы, 1991 жылдан бері 189 кҿшеге атау берілсе, 2005 

жылдан бері 140 кҿше жаңа атауға ие болған. Оған қоса, Тҽуелсіздіктің 25 жылдығына орай Ақтҿбе 

қаласындағы 81 кҿшесі мен 9 аумағына ҧлттық атау беріліп, 25 кҿшенің атауы жаңартылды [9]. Бҧл 

жҧмыстардың жалғаса берітіндігі сҿзсіз. Себебі, қала шетінде қҧрылған жаңа аудандарда атауы жоқ кҿшелер 

баршылық.  

Қала кҿшелерін абаттандыру жҽне сҽулеттік келбетін келтіру жҧмыстары да жақсы жолға қойылып 

келеді. 2017 жылы 1,2 млн данадан астам ағаштар мен шіліктер отырғызылды. Қалаға эстетикалық ҽр беру ҥшін 

қала аумағындағы гҥлзарларалаңы 41,9 мың шаршы метрге, газондар алаңы 136,7 мың шаршы метрге дейін 

ҧлғайтылды. Сондай-ақ Абай даңғылы бойындағы скверде «Раушан гҥлі аллеясын» жасау ҥшін бірінші рет 

кҿпжылдық раушан гҥлдері ҿсірілді.   

Қаланың келбетін жақсарту ҥшін соңғы жылдары ҥйлердің жҽне басқа ғимараттардың сҽулеттік-

колористикалық ҽрлендірілуіне, қасбеттерінің декоративтік жарықтандырылуына кҿп кҿңіл бҿлінуде. Қазіргі 

заманғы стильде 40 ҥй безендіріліп, сырланды, оның ішінде 14 ҥйдің бҥйір жақ қабырғаларына графиттер 

салынды. Ҽбілқайыр хан жҽне Ҽ.Молдағҧлова даңғылдары, Бҿкенбай батыр кҿшесі бойындағы орталық 

магистральдарда декоративті ультра жарықтандыру пайда болды. Қаланың кҿшелері мен даңғылдарында 

«Сҥйікті қалам — Ақтҿбе», «100 теңге» монетасы, «Қазақ халқына мың алғыс» стелласы, басқа да тҥрлі 

композициялар секілді ҽртҥрлі бағыттағы шағын сҽулеттік нысандар қойылды. Жалпы, 2017 жылы тҧрғын ҥй-

коммуналдық шаруашылық саласына - 7,4 млрд. теңге қаражат бҿлінген.   

Соңғы жылдары бойы қаланың ҽлеуметтік-экономикалық дамуының оң динамикасы сақталып келеді. 

Экономикалық даму кҿрсеткіштерін сараласақ, ҿндірістік ҿнеркҽсіптік ҿнім кҿлемі 2018 жылдың 1 қаңтарына 

523,9 млрд теңгені, физикалық кҿлем индексі 107,9 %-ті қҧрады. Негізгі капиталға инвестиция кҿлемі 2017 
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жылы 146,1 млрд теңгеге тең болды. 2017 жылы қалалық бюджеттің кіріс бҿлігі 100,6 %-ке орындалды, яғни 

болжамдағы 31,5 млрд теңгенің орнына 31,7 млрд теңге тҥсті. Қалалық бюджеттің шығыс бҿлігі 77,8 млрд 

теңгені қҧрады. Жыл қорытындысы бойынша бюджеттің игерілу деңгейі – 98,1 %. 2017 жылдың қорытындысы 

бойынша 45 мың бірлік шағын жҽне орта кҽсіпкерлік нысаны тіркелген. Ҿткен жылмен салыстырғанда ҿсім 

қарқыны - 104,4 %-ті қҧрайды [6]. 

Халық санының жылдам ҿсуіне байланысты ҥкімет қаланың ҽлеуметтік-экономикалық даму жобасын 

ҽзірледі. Ақтҿбе қаласының миллион халқы бар мҽртебесін алу ҥшін бағытталған бас жобасын ретке келтіру 

жҧмыстары да жҥріп жатыр. Жобаны жҥзеге асыру 2011 жыл мен 2040 жыл аралығына есептеліп отыр. 2000-

шы жылдардан бастап қала аумағында 30 астам жаңа аудан пайда болды [10]. 2012 жылдан бастап 5 мҿлтек 

ауданнан қҧралған, тҧрғындар саны болашақта 260 мың адамға жетуі мҥмкін Нҧр Ақтҿбе ауданының қҧрылысы 

жҥріп жатыр [11]. 

Қала халқы санының артуына Ақтҿбе агломерациясын дамытуға бағытталған іс-шаралардың жҥзеге 

асырылуы да оң ҽсерін тигізетін болады. Жалпы «агломерация» - латын тілінен келген сҿз. Ол «топтану», 

«шоғырлану» деген мағынаны білдіреді. Яғни, бҧл сҿз «экономикалық, мҽдени жҽне тҧрмыстық жағынан бір-

бірімен тығыз байланысты елді мекендердің (ҽсіресе, қалалардың) шағын аумаққа топтануы, шоғырлануы» 

деген мағынаны білдіреді екен. Агломерация кҿбіне жеке ірі қаланың (ядроның) тҿңірегінде қалыптасады. 

Оның аумағында ҿнеркҽсіп, инфрақҧрылым, ғылым мен білім беру ісінің салалары, мҽдениет, ауыл 

шаруашылығы – барлық сала қатар дамиды. Агломерация орталығындағы ірі қала, яғни ядро айналасындағы 

елді мекендердің дамуына ҥлкен ықпалын тигізеді [12].  

Республиканың батысында 2020 жылға дейінгі ҿңірлерді дамытудың бірыңғай Бағдарламасына сҽйкесті 

Ақтҿбе агломерациясы облыс орталығы – Ақтҿбе қаласының айналасында қалыптасатын болады. Ақтҿбе 

агломерациясы аумағы қҧрамына 70 елді мекен кіретін облыстың 6 ауданы (Алға, Қарғалы, Қобда, Мҽртҿк, 

Хромтау, Мҧғалжар аудандары) мен Ақтҿбе қаласын қамтиды, оның ішінде 2 шағын қала (Алға, Қандыағаш)  

жҽне Хромтау моноқаласы бар. Агломерацияның жалпы аумағы 4,8 мың шаршы шақырымды қҧрайды, аумақта 

596,5 мың адам немесе облыс халқының 72,5 %-ті тҧрады [13]. Оның ҥстіне осы Ақтҿбе қаласының қарқынды 

урбанизациясын реттеу мақсатымен Ақтҿбе қаласының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы [14] 

жасақталған жҽне қазіргі таңда жҥзеге асырылып жатыр. Бҧл бағдарлама қала ҿмірінің барлық салаларын 

қамтыған, экономика, ҽлеуметтік даму, инженерлік инфрақҧрылым, тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылық, т.б. 

бағыттар бойынша нақты жоспарлар қҧрылып, оған қол жеткізу тетіктері айқындалған.  

Сонымен қорытынды жасасақ, қазіргі таңда Ақтҿбе қаласы экономикасы қарыштап дамып отырған 

еліміздегі ірі шаһарлардың бірі. Қала экономикасының дамуына оның географиялық орналасуы, кҿпсалалы 

ҿнеркҽсібінің болуы ықпал етіп отыр. Ақтҿбе қазірдің ҿзінде білім беру, ғылыми жҽне мҽдени орталыққа 

айналды. 5 жоғары оқу орындары тҥрлі білім беру бағдарламалары бойынша мамандар дайындау ҥстінде. 

Соңғы жылдары қалада ірі ғылыми жҽне мҽдени шаралар жиі ҧйымдастырылып келеді. Қала халқының саны 

жыл сайын ҿсіп жатыр. Тҧрғындар санының артуы негізінен табиғи ҿсім есебінен қамтамасыз етілуде.    
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Аңдатпа. Мақалада қазақ ҽдебиеттану ғылымындағы ақындық мектеп, ҽдеби дҽстҥр мҽселесінің теориясы жҽне осы 

ҧғымның аясында Ақтҿбелік ақындар шығармашылығын зерттеу мҽселесі қарастырылады. 
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Аннотация. В статье рассматривается теория литературной традиции, история исследования проблемы поэтической 

школы в казахской литературовведении и исследование творчества актюбинских поэтов в контексте данной концепции. 

Annotation. The article discusses the theory of literary tradition, the history of the study of the problem of the poetic school 

in Kazakh literature and the study of the creativity of Aktobe poets in the context of this concept. 
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XX ғасырдың екінші жартысы қазақ поэзиясының ең бір шоқтығы биік кезеңі. Бҧл кезеңде поэзия 

ҽлеміне ҧлттық ҿнердің ҧлы қҧбылыстары болып танылған кесек ойлы, кең тынысты таза ҧлттық, таза табиғи 

ақындар келді. Кеңестік дҽуірдегі соцреализмнің солақай саясатының салқыны белгілі бір межеде бҧларға да 

тиді. Бірақ бҧлардың қҧдіреттілігі сол – бҧл кезеңдегі ақындар шоғыры қазақ ҿлеңіндегі табиғилық пен ҧлттық 

сипатты сақтап қана қойған жоқ, сонымен бірге ҧлттық поэзияны ҽр қайсысы ҿз қырынан байытты, ҿсірді, 

биікке кҿтерді, ҿздері де мҽңгілікке сол биіктікте қалды. 

Қанды майданға ҽкелері қатысып, балалық  шақтары тыл тағдырымен сабақтасқан, елдегі жетім-

жесірлерді кҿздерімен кҿрген, сол тағдырды ҿздері де тартқан ақындар толқыны соғыс пен бейбітшілік 

тақырыбына қалам тарта келді. Ҿлеңдерінде баланың – жетім, ананың – жесір қалуын, майданнан оралмаған 

ҽкені кҥткен бала сағынышын жырлаған буын 60-жылдары ҽдебиетке жаңа бір леп ҽкелді. Олардың қатарында 

Жҧмекен Нҽжімеденов, Мҧқағали Мақатаев, Тҧманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев, Сағи Жиенбаев, 

Ҿтежан Нҧрғалиев т.б ақындар бар. Бҧл  ҧрпақ ҿкілдерінің соғыс тауқыметін, соғыс қасыретін кҿруі, оларды 

жырлауы ҽр тҥрлі. Тақырыптапры бір болғанмен, лирика тілінде сҿйлету тҽсілі ҽр алауан. 

ХХ ғасырдың екінші жартысындағы ақындық поэзияда да дҽстҥр жалғастығы сақталды. Бҧл жылдар – 

қазақ ҽдебиетіне жаңа есімдерді алып келумен қатар, рухани жҽне ҽлеуметтік ҿміріміздің, қоғамымыздың ҿз 

уақытына лайық шындығын ашуда, поэтикалық формалар /тҥрді/ мен образды, бейнелеу қҧралдарын барынша 

терең дамытуда, қазақ ҽдебиеті ҥшін жаңа бір кҥрделі кезең болды. Поэзиядағы ҥлкен қҧбылысқа айналды. Ҧлы 

М.Ҽуезов сҿзімен айтқанда «жыл келгендей жаңалық сездіре келген» Т.Молдағалиев, С.Жиенбаев, 

Ҿ.Нҧрғалиев, Қ.Мырзалиев, М.Мақатаев, Ж.Нҽжімеденов, Т.Айбергенов, М.Шаханов, т.б. ақындар ҽдебиет 

есігін ҿзіндік ҥнімен, ҿзіне лайық даусымен батыл еніп, еркін ашты. 

Қазақ елінің барлық аймақтарындағыдай, сонау жыраулардан басталатын сҿз ҿнерінің сиқырлы да сҥбелі 

дҽстҥрі біздің Ақтҿбе ҿңіріне де тҽн. Бес ғасырлық қазақ ҽдебиетінің бастауындағы Асан қайғылар «Ойыл 

кӛздің жасы еді...» деп тебіреніп,  осы ҿңірде ҿткені де тарихтан мҽлім. Ал Қыз Жібек, Айман-Шолпан 

жырынан басталған батыстың дҽстҥрлі поэзиясы сҧлу жыр боп тҿгіліп, рухы мҽңгі ҿлмейтін Шернияз, Ақпан 

ақындар сарынымен ҥндесіп жалғасады. 

«Кешегі Ноғайлы заманында қазақ-ноғай айрылып, ел кҥңіреніп: Қазақ-ноғай айрылды,//Қазақ сартқа 

қайрылды, — дейтін тарихтың айтулы кезеңдерінде Қарға бойлы Қазтуған жыраудың, Асан Қайғының, 

Шерқҧттының мекені болып, дҥбірлі тарихын жырмен жазды, мыңдаған жол жырды санамызға 

сіңіріп,  қанымыз бен қасиетімізге дарытқан қҧт мекен деп білемін. Ай ортақ, Кҥн ортақ, қара жер ортақ, 

еліңнен шыққан ер ортақ, данадан қалған сҿз ортақ» деген айтулы жырау Алмас Алматовтың пікірі осы Ақтҿбе 

ҿңірі туралы айтылған [1]. Олай болса, бҧл ҿлке —Қазтуған, Доспамбет, Ақтамберді, Ҥмбетей мекен етіп, ат 

шалдырған, орда кҿшіп, нар шҿккен қасиетті орын. Қарақыпшақ Қобыланды батырдың қылша мойны талша 

қиылып тҥскен жер, ҧлтым деген ҧлдың жау шебінде жан кешуі бҧл ҿлкенің арғысы тҥркі, берісі қазақ елі 

ҥшін  қаншалықты қымбат екенін айғақтайды. Сол жыраулық ҿнердің абызы Нҧрпейіс Байғанин осы ҿлкедегі 

жыраулық ҿнер мен ақындық дҽстҥрдің қҧт-киесіндей қазақ ҽдебиетінде нық орнын алды. 

«ХХ ғасыр Ақтҿбеге бір ҿңір ғана емес, бір ҧлттың да тақиясына тар келмейтін талантты ҧл-қыздарды 

сыйлады. Олар қазақ ҽдебиетінің шаңырағына бір-бір уық болып қадалып, оның кҿкжиегін кеңейтіп, топырағын 

қҧнарландырды» [2]. XX ғасырдың басында қазақ ҽдебиетінің алғашқы уығын қалаған қаламгерлердің 

қатарында болған Бернияз Кҥлеев, Жиенғали Тілепбергенов сияқты арыстардың артынан Ақтҿбе ҿңірінде талай 

саңлақтар ҽдебиеттің желісін ҥзбей бҥгінгі кҥнге дейін жалғастырып келді. Қазір де Ақтҿбеде ҥлкен ҽдеби орта 

бар, қалыптасқан ҽдеби дҽстҥр бар. Тіпті ҿзіндік мектеп қалыптасты деп айтуға батылымыз жетеді. 

Бҧған дейінге жылдар аралығы қазақ лирикасының дамуына аса қолайлы болмағаны белгілі. Дҽл осы 

аралықта, яғни 1956 жылы  «Жеке адамға табынушылық жҽне оның зардаптарын жою туралы» қаулының 

жариялануы, ҽдебиет пен ҿнерде жаңа бір бағыттың белең алуына ҧласты. Шығармашылықта еркіндік, біршама 

кҿзқарас бостандығы қалыптаса бастады, ой ҿрнегінде табиғилық байқала бастады. Ҽсіресе, бҧрын тҧсаулы 

аттай ғҧмырды басынан кешірген поэзияның шоқтықты жанры – лирикаға қанат біте бастады. Жаңадан қуат ала 

бастаған лирика қазақ ҽдебиетінің кҿгіне самғап ҧшып, кҿктемде оралған қҧстай ҿз айдынына қонып, аққу 

қанатын қомдай жҥзді.  

Міне, осы бір лирикадағы жаңа тыныс біздің ҿңірімізден шыққан ақындар шығармашылығынан анық 

байқалды. Ҽрине, қазақтың кең даласында киелі жерлер аз емес. Солардың бірі біздің облысымыздағы 

Жарқамыс аймағы. Бір ғана осы ҿлкеден тҥлеп ҧшқан лириканың сырбаз Сағиы (Сағи Жиенбаев), «ҿзі де, ҿлеңі 

де қалыпқа сыймай кеткен» Ҿтежаны (Ҿ.Нҧрғалиев), қазақ ҿлеңіне қазақ даласындай дархан боз бояуын қосқан 

Есенбай Дҥйсенбайҧлы, шындықты айтуда батылдығымен ерекшеленіп тҧратын Сҽбит Баймолдиндардың  

шығуы кҿп ойға жетелейді. Соның бірі -  поэзиядағы ақындық дҽстҥр, ақындық орта. Ҽрине, қазақ ҽдебиеттану 

ғылымында ҽдебиеттанушы ғалымдардың пікір қайшылығын туғызып, бір ізге тҥспей келе жатқан 
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мҽселелердің бірі  - аймақтық ҽдебиеттану, ақындық орта, ақындық мектеп мҽселесі. Жалпы, ҽлемдік 

ҽдебиеттануда ақындық мектептер мҽселесі зерттеліп, біраз бірізге тҥскен. Мысалы, классицизм кезеңіндегі 

С.Т.Кольридж, Р.Саути негізін қалаған «Кҿл» мектебі, ХХ ғасырдың ортасындағы  американдық ақындар 

қалыптастырған ««Нью-Йорк» ақындық мектебі» сияқты ҽдеби мектептер шетел ҽдебиеттану ғылымында 

біршама зерттеліп, ҿз бағасын алған. Орыс ҽдебиеттануында да бҧл мҽселе біршама қиындықтарға тап бола 

отырып, теориялық тҧрғыда бҥгінде мойындалды («Орал ақындық мектебі», «Смоленск ақындық мектебі», 

«Петербург ақындық мектебі» т.б.). Кеңес заманы «ақындық мектеп» ҧғымынан ат тонын ала қашқанын осы 

орыс ҽдебиеттануының мысалдарынан байқадық. Оның себебін анықтауда профессор В.С.Баевскийдің 

«Смоленскілік Сократ» деген мақаласындағы мына ойлардан жауап тапқандай болдық: «Критики тех первых 

послесталинстких лет вообще не могли принять мысль о возможности каких-либо школ в единойпоэзии 

социалистического реализма» [3]. 

Ал ҿзіміздің қазақ ҽдебиеттану ғылымында ақындық мектеп, ақындық орта жайында алғаш айтқан 

Мҧхтар Ҽуезов болатын. Ҿзінің «Абай ақындығының айналасы» деген мақаласында ғалымАқылбай, Мағауия, 

Кҿкбай, Шҽкҽрім тҿртеуін Абайдың толық мағынадағы шҽкірттері деп кҿрсетеді: «..Дҽлін айтқанда, мыналар 

Абайдың ақын шҽкірттері есепті де, Абай алды оларға жазушылық мектебі сияқты болады»[4]. ҼуезовтіңАбай 

жҽне оның айналасындағылар  туралы пікірлері қазақ ҽдебиеттануындағы ақындық орта, ақындық мектеп 

туралы алғашқы гипотеза болатын. Алайда осы гипотезанв теорияға айналдыру жолында еңбек етіп, ғылыми 

зерттеу жазған Қайым Мҧхамедханов  қудаланып, сотталды. Оның «Абайдың ақындық мектебің» деген 

кандидаттық диссертациясы ҥлкен дауға ҧласты. Осы пікірталаста профессор Б.Кенжебаев 

Қ.Мҧхаммедхановты қолдап, оң пікір білдіргені белгілі. Осы мҽселеге Е.Ысмайылов та ҿзінің «Ақындар» атты 

еңбегінде  «ақындық орта», «ақындық мектеп» туралы айта келіп, Ы.Алтынсариннің маңайына топтасқан 

ақындық мектеп туралы атап кҿрсетеді. Кейін ғалым Б.А.Ердембеков 2009 жылы «Абайдың ҽдеби ортасы жҽне 

ақындық мектебі» тақырыбында докторлық диссертациясын сҽтті қорғады. Осы екі аралықта ақындық мектеп 

туралы ҿз еңбектерінде арнайы зерттеу нысаны қып алмаса да, атап ҿткен ғалымдар бірсыпыра. Жалпы, қазақ 

ҽдебиетінің тарихында ҿзіндік ҽдеби дҽстҥрімен ерекшеленетін ақындық мектептердің болғаны сҿзсіз.  

Ең алдымен, бҧл мҽселенің теориялық тарихына шолу жасап ҿтуіміздің бір себебі – аймақтық 

ҽдебиеттану аясында осы ақындық мектеп  мҽселесін тереңірек қарап, зерттеу. Жоғарыда тілге тиек етіп ҿткен 

бір ғана Жарқамыс ҿңірінен тҥлеп ҧшқан ақындардың шығармашылығына шолу жасаудың ҿзі кҿп нҽрсеге 

жетелейді. Б.Ердембековтің «Абай мектебі деген ҧғымды екі мағынада алып қарастыру бар. Бірі - кең мағына, 

яғни Абайдан кейінгі қазақ поэзиясы ҿкілдерінің дені ақынның ҽдебиеттегі дҽстҥрін ҧстанушылар, демек 

поэзия жолындағы шҽкірттері. Екінші - мектеп ҧғымы тар, ҽрі нақты мағынада. Бҧл тҧрғыдан келгенде 

Абаймен кҥнделікті қарым-қатынаста болған, ақынның алдын кҿріп, тҽрбиесін алған ақын шҽкірттерге қатысты 

айтылады» деген пікіріне сҥйене отырып, Ақтҿбенің Жарқамыс ҿңірінен шыққан айтулы тҿрт ақынның 

шығармашылық ғҧмырына шолу жасау барысында осы ҿңірдегі ақындық дҽстҥрдің абызы Нҧрпейіс салған сара 

жол ҽрі қарай поэзия мен прозада қатар ҿріліп, ҿз алдына бір ҽдеби дҽстҥрдің іргесін орнықтырды деп айта 

аламыз. 

Осы ақындардың ішіндегі жасы жағынан да, ақындық тҽжірибесі жағынан да ҥлкені – Сағи Жиенбаев. 

Ҿзінің 40 жылдық шығармашылық қызметінде Сағи Жиенбаев айрықша ақындық ҥнімен танылды. Дҥние 

қҧбылыстарын барынша кемел де келісті бейнелейтін шебер дҽрежесіне кҿтерілді. Ол -  нҽзік сезімді ақын, 

поэзия зергері жҽне ақындардың ҽлденеше буынының ҧстазы. Ҿз тҧстастары Қадыр Мырзалиев, Тҧманбай 

Молдағалиев секілді Сағи да ҿмірде де, ҿлеңде де ерте есейген ҧрпақтың ҿкілі. Сол кездегі поэзия кҿгінде 

жарқыай кҿрінген жас ақындарға кҿңілі толған ҧлы Ҽуезов ризашылықпен «Сағи Жиенбаевтың бірқатар 

ҿлеңдерін оқыдым. Оларда толып жатқан образ, кҿп шындық, біртҥрлі еліктіретін, сҥйсіндіретін, оқушыға бас 

игізетьін соншалық шындық пен бетке ыстық демі сезіліп кеткендей кҿрінетін шыншылдық бар. Ал поэзияға 

керек нҽрсе – осы шыншылдық» деп бағалаған. 

Ақын   қазақ   поэзиясының   екінші   тынысы  ашылған  60-жылдары  жыр додасының  дулы  ортасында 

болды. Ойып тҧрып ҿз орнын  белгіледі. Сезімтал лириканың  сирек   қҧбылыстарының  біріне   айналды. 

Қазақ   поэзиясын  Сағи  лирикасынсыз   елестету    мҥмкін   болмай   қалды. Сағи   поэзиясы арқылы  

Қазақстанның қиыр тҥкпіріндегі   ешқайда   қҧймайтын кішкентай Жем ҿзені сонау  Ақ  жайық  пен  Атырауға  

ақ толқын жамыратып, Сырмен  сырласып,  Ертіске  еркелеп,  Кҿкше   кҿріністерімен   жалғасады. 

«Қарақалпақ   жерінде», «Қарақҧм  оттарына» кҿз   тігіп,  «Ыстықкҿл самалына» қҧшақ ашып, «Кавказ 

дҽптерінен», «Ақеділге» асады. Туған жерге арналған  ҿлеңдері сҽбилік  сезім  ҿмірінің  ақырына  

дейін  Сағи  суреткерлігінің жібек   желісі,   алтын   арқауы. 

 О, туған жер, барымның 

 Сҽттілері   сенікі 

 Балы  болса жанымның, 

 Тҽттілері  сенікі 

 Жҥрегімде  жыр болса, 

 Наздылары сенікі. 

 Кҿкейімде кҥй болса, 

 Саздылары   сенікі. 
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 Осы ҿңірден шыққан келесі бір саңлақ ақын, 60-жылдарда ҽдебиетке жаңалық болып енген, ҿзінің 

талантты шығармаларымен қазақ поэзиясының жаңа бетін, ҿзгеше ҿрімін қалыптастырған жҽне философиялық 

лириканың қарымды иесі Ҿтежан Нҧрғалиев: 

«Мені ҧятқа қалдырма ел алдында, 

Жҥрегімнен шыққан сҿз-алғашқы сҿз» - дегенді айта келді. Ҿзі де, сҿзі де бҿлек ақынның қалам қарымы 

сол кездегі ҽдеби қауымның жадында сақталып, жатталып, кейінгілерге де, замандастарына да ҥлгі болғаны 

сҿзсіз. Ҿтежанның шығармаларында ауыл адамдарының, Жем ҿңірі тҧрғындарының бастан кешірген кейбір 

оқиғалары суреттеліп, ҿтіп кеткен заман суреттері кҿз алдыңа қайта келеді. Ҿтежан Нҧрғалиев поэзиясы ҿзінің 

даралығымен, соны қҧбылыстарға толы жаңашылдығымен, батылдығымен ерекшеленіп, қазақ ҽдебиетінде 

ҿзіндік орын алады. 

Ақын – дала перзенті. Қазақ даласының тауларын да, кҿлдерін де, теңіздерін де перзенттік махаббатымен 

сҥюші. Ҿтежан  ақынның ҿлеңдеріндегі лирикалық қаһарманның романтикалық ойлау ҿлшемі – кең даладағы 

гҥлдерді де, кҿлдерді де тауларын да – бҽрін де тҧтастай, егіздей ҿріп, ҿрнектеп жырлау. «Бақыт тосып ал, 

достар!» ҿлеңіндегі лирикалық қаһарманның елжіреген кҿңілінен тҿгілген жыр тармақтары байтақ Отанының 

барлық болмысын жанарына, жҥрегіне сыйғыза жырлаған ақын дҥниетанымын аңғартады: 

...Туған далам, байтақ далам, кең алып. 

Жыл тҥнінде жатырсың сен дем алып. 

Ҽр сайыңа қашқан уақыт қамалып, 

Ҽр тҿбеңе шығып жатыр жаңалық! 

 

...Жер шарына тете туған бір алып, 

Келесің сен кҥн мен айдан нҧр алып. 

Уа, туған жер, жасалдың сен шыныда 

Ҿзіміздің тҽнімізден қҧралып!..  

Жарқамыс кезеңіндегі ақын ҿлеңдері алғашқы тҽжірибелері болғанның ҿзінде керемет кҿркемдік 

кестелерімен ерекшеленеді. Ақынның бҧл кезеңдегі шығармашылығы тҧнғанымен махаббат лирикасы, соның 

ішінде туған жерге деген сҥйіспеншілік деп бҿлек айтар едік.  Қазақ – кең даланың ауасымен тыныстаған, ҥнемі 

кеңістікті ғана мекендеуді мҧрат тҧтқан халық. Даланың ҿсімдіктері де, тҥні де, алаулаған кҥні де, 

кҿшпелілердің мҽңгілік рахатты тҧрағы ауылы да – бҽрі де ақындар жырларының арқауы. Ҿтежан  ақын да 

даланың ғажайып сырлы романтикалық бояулы келбетін, жаңға жайлы ҽсерін ҿз ҿлеңдерінде тебіреністі 

жолдармен бейнелей жырлайды. 

С.Баймолдин – 1966-1988 жылдар аралығында оннан астам ҥлкенді-кішілі жыр жинақтарын шығарған 

танымал ақындардың бірі. Сҽбит ҿз ҿлеңдерінде ҿзге замандас ақындарға қарағанда шындықты айтуда 

батылдық танытқан, ақиқатты айту ақынның міндеті деп, сол жауапкершілігін сезіне білген ақын. Ақынның  

жырларында мінез бар.  «Туған елді сҥйіңдер» атты жырындағы:  

Атамекен. Ой ғып ойлап кҥнін ҽр,  

Жыр ғып тербеп, тебіренеді тҧрып Ар.  

Бізде кім бар, туған елден басқа,осы 

Туған елдің бізден басқа кімі бар? 

 Жылдар келер жыл артынан тиеліп,  

Ҥй тігілер ҥй артынан ҥй еріп.  

Ҥйретейік сҥюді де балаға,  

Ҿзіміз де келістіріп сҥйелік! – деген ҥзінді шумақтар ақынның туған елін ыстық жҥрекпен, шынайы 

сезіммен сҥйетінінің айғағындай. «Туған елдің бізден басқа кімі бар?» – қандай қарапайым, ҽрі қандай жҥрекке 

жылы сҿз. Айғайлап айтпаса да, санаға сіңіріп тҧр. Елін, халқын жҥрекпен емес, тілімен, қаламының ҧшымен 

сҥйетін адам аузынан мҧндай шынайы сҿз шықпайды. 

Жарқамыстық ақындардың бірегейі Есенбай Дҥйсенбай да сонау 1971 жылы жарық кҿрген ең алғашқы 

«Бозала таң мен бозторғай» атты ҿлеңдер жинағы арқылы ҽдебиет ҽлеміне алшаңдай енген ақындардың бірі. 

Шап-шағын кітап болса да ҽдебиет ҽлемін елең еткізді. Бҧл туралы Сағи Жиенбаевтың: «…Жетпісінші 

жылдардың басында Есенбайдың «Бозала таң мен бозторғай» атты жҧп-жҧқа кітабы жарық кҿрді. Кітаптың 

шағындығы сондай, мҧқабасына аты зорға сыйған еді» дегені дебар. Шағын болса дабҧл кітап туралы жылы 

лебіздер баспасҿз беттерінде толастамапты: Сағи Жиенбаев, Аян Нысаналин, Сҽбит Баймолдин, Дҽуітҽлі 

Стамбеков, Ҿмірбай Сҽуірбаев, Хасенхан Талғаров, Кеңесжан Шалқаров, Жанболат Аупаев,  т.б. Осылайша 

Сағи, Сҽбит ағаларының ізімен, сол дҽстҥрмен ҿлең ҿлкесіне ҿзіндік сҿз саптауымен, ҿзгеше сурет, образды 

ойымен енген ақын туралы  Аян Нысаналин: «…Есенбай Дҥйсенбаев ҿзінің «Бозала таң, бозторғайымен» 

ҽдебиетке жаңа есім қосылғанын, поэзияда периферия жоқ екенін дҽлелдей келді» деп жазыпты. «Тіпті кейін 

Есағаңның пҽленбай жылдық шығармашылық ҿнербаянын талдағандар да осы алғашқы жинаққа бір соқпай 

ҿтпейтін болды. Оның куҽсі, мысалы, мақалалардың атаулары: «Боз даланың бозторғайы» (С.Жиенбаев), «Боз 

жусанды даланың бозжорғасы» (Ф.Оңғарсынова), «Бозала таңның боз жаңбыры» (Р.Ниязбеков), «Бозаңдағы 

бозторғай» (Ғ.Жайлыбай)…»[5]. «Боз» деген қазақы тҥс Есенбай ақынның қаламынан айрықша бояумен 

кҿмкеріліп, аса бір жылы мағынамен кеңейіп, туған жердің, дархан даланың символындай боп ҿрнектеле тҥсті. 

…Ӛзіңсіз күндер оза ма, 

Отырмын тағы ой толғай: 
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Таңымның аты — Бозала, 

Торғайдың аты — Бозторғай. 

  

Қалыпты басқа сӛз құрып, 

Даланың аты — Боздала. 

Жігіттің аты — Бозжігіт, 

Баланың аты — Бозбала. 

  

Шулардан шаршап тозғанда, 

Жайлауға барсам ӛзім мен, 

Жорғаның аты — Бозжорға, 

Күйдің де аты — Бозінген. 

Осылайша жалғасатын Есенбай ақынның ӛлеңдері тұма бұлақтай тылсым, даланың ӛзіндей сыршыл. 

Сағи: «Есенбай ешқандай қоспасы жоқ, табиғаттың аузынан тҥсе қалған ақын. Ҽр ҿлеңінен кҿктемгі даланың 

жҧпар иісі келеді. Дҥниені сезінуі бҿлек, оны ҿзгеге де сезіндіре біледі. Мен Есенбай ҿлеңдерінен Жем бойында 

ҿзім кҿрмеген керемет суреттерді кҿргендей болам. Сол суреттердің ішінде жҥргендей сезінем. Оның 

ҿлеңдерінде жалған дыбыс, жасанды бояу болмайды. Бҽрі де ҿмірдегідей, табиғи қалыпта» деген екен. 

Бҧл – осы ақындар шығармашылығындағы бір ғана тақырыптық ортақтық. Ҽрине, бҧл жерде біз осы 

аталған ҿлеңдердің ҿзіндегі стиль, кҿркемдік, ҿлеңдік қҧрылым, ҿлшем т.б. критерийлерді сҿз еткен жоқпыз. 

Оның бҽрі ҥлкен еңбектің ауқымында. Біздің айтқымыз келіп отырғаны, бір ҿңірден шыққан, заманы бір 

ақындардың ҽдебиет кҿгінде бірінен соң бірі қатар қалықтап жҽне нық қонақтауының сыры ҽріде ме деген ой. 

Сондықтан да ақындық мектеп, ақындық орта-сынды теориялық ҧғымдардың мҽні мен тарихынан сыр тартып 

кҿрдік. Болашақта осы ҥдеден қарап, осы ақындар шығармашылығындағы бірнеше межелік жҥкті, яғни 

шығармашылықтарындағы басты сарындар, негізгі оқиғалық желілер, олардың лексикалық қҧрамы мен берілу, 

баяндау тҽсілдері, жасалу ҽдістері, сҿз қолданыс, ҿлеңдік қҧрылым, ҿлшем, тҥр, жанрлық қҧрам т.б. 

айқындасақ, кең мағынасындағы ҽдеби мектеп, нақтылы ҽдеби дҽстҥр аясында қарауға ҽбден сҧранып тҧр. 
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«Қолжазба және текстология» ғылыми-инновациялық бӛлімінің жетекші ғылыми қызметкері 

 
Аңдатпа. Мақала авторы «Арқалық батыр» тарихи жырының тҥрлі нҧсқаларындағы топонимдер мен жер-су 

атауларын беру тҽсілдеріндегі мҽтіндік айырымдар арқылы зерделейді. 

Аннотация. Автор статьи исследует текстологические различия в способах передачи географического названия и 

топонимов в различных вариантах исторического эпоса «Аркалык батыр». 

Annotation. The author of the article investigates textual differences in the ways of transfer of a geographical name and 

toponyms in different versions of the historical epic ―Arkalyk Batyr‖. 
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Топонимдерді қандай да бір жер-су атауларының географиялық жҽне тарихи мҽнінен хабар беретін белгі 

ретінде қабылдау қалыптасқан. Қазақ ономастикасы мен этнотопонимикасын Еркебай Қойшыбаев, Ҽйтім 

Ҽбдірахманов, Телғожа Жанҧзақ, Гҥлмира Мадиева, Қыздархан Рысберген, Бердібек Бияров, т.б. зерттеген [1]. 

Қазақ фольклорындағы топонимдердің қызметі жҿнінде Қажым Жҧмалиев, Мҽлік Ғабдуллин, Ҽуелбек 

Қоңыратбаев, Рахманқҧл Бердібаев, Сейіт Қасқабасов, Шҽкір Ыбыраев, Ақселеу Сейдімбеков, Бақытжан 

Ҽзібаева, Тынысбек Қоңыратбаев, т.б. еңбектерінде жан-жақты қамтылған [2]. Фольклорлық шығармадағы 

топонимдердің қолдану аясы, топонимдік мотивтер, жер-су атауларының шындыққа қатысы филология 

ғылымдарының докторы, профессор Абат Пангереевтің ғылыми еңбектерінде арнайы қарастырылды [3]. 

«Арқалық батыр» жыры Шыңжаң ҿлкесінде Алтай-Тарбағатай аймағының қазақтары арасында, 

Қазақстан жерінде де кең таралған фольклорлық туынды. Шығарманы халық ақыны Иса Байзақов, Саяділ 

Керімбеков, жыршы Ертай Қҧлсариев, Ержан Ахметов, Сҧлтан Мҽжитҧлы, Сағидолла Нҧралин т.б. жырлаған. 

Жыр оқиғасы негізінде кҿрнекті драматург Жҧмат Шанин пьеса жазып, оны 1924 жылы Семей қаласында 

сахналаған. 

http://abai-inst.kz/
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Жыр Арқалық батырдың Шыңжаңға қараған Алтай аймағындағы он екі абақ керей елін билеген Ҽжі тҿре 

Кҿгедайҧлы мен дҥрбіт шонжарларымен қақтығыстарына, ерлікке толы кҥреспен ҿткен ҿмір жолына қҧрылған.  

1960 жылы «Қазақ ҽдебиеті тарихының» бірінші томы, бірінші кітабында эпостанушы Мҽлике Ғҧмарова 

«Бҧрын зерттелмеген жырлар» тарауында «Арқалық батыр» жырының Ертай Қҧлсариев, Ержан Ахметов, 

Қабыш Мҧсайынов, Дҽуітхан Ибраимов нҧсқалары туралы қысқаша ғылыми мағлҧмат берген [4, 461-465]. 

Жырдың Ержан Ахметов нҧсқасы 1961 жылы «Батырлар жырының» екінші томында [5], 1977 жылы «Ақсауыт» 

жинағында жарыққа шықты [6]. «Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасының» 3-томында жыр 

нҧсқалары туралы мағлҧматтар берілді [7, 48-55]. Сондай-ақ, жыр С.Садырбаев, Е.Жақыпов, Б.Уахатов, 

Т.Сыдықов, З.Сейітжанов т.б. еңбектерінде зерттеу нысанына айналды [8]. Сонымен қатар Советхан Тлеубаев 

филология ғылымдарының кандидаты дҽрежесін алу ҥшін жазылған «Арқалық батыр» жырының нҧсқалары» 

атты диссертациялық еңбегінде жырдың барлық нҧсқаларын қарастырып, ҿзіндік ерекшеліктері мен ортақ 

белгілерін талдап, тарихи жҽне кҿркемдік негіздерін зерделеді [9]. 2007 жылы «Бабалар сҿзі» жҥзтомдығының 

Қытайдағы қазақ фольклорына арналған 27-томында «Арқалық батыр» жырының Жҧмажан Ҽбілғазыҧлы 

нҧсқасы [10, 9-113], ал сол серияның 61-томында Ержан Ахметов, Ертай Қҧлсариев, Сағидолла Нҧралин 

нҧсқалары жарияланды [11, 232-408], 27-томға енген мҽтінге ғылыми тҥсініктемені филология ғылымдарының 

кандидаты Серікбай Қосан [10, 302-304], 61-томға енген мҽтіндерге ғылыми тҥсініктемелерді фольклортанушы 

Тоғжан Ҽкімова жазды [11, 366-370]. 

Зерттеуші Мҽлике Ғҧмарова: «Бҧл жыр басында тарихи адамның атына байланысты шығып, бара-бара 

эпосқа айналып, ҿзінің алғашқы мазмҧнынан ҽлдеқайда ҿзгеріп, дамыған жайын танытады» десе [4, 465], 

фольклортанушы Бекмҧрат Уақатов жырды: «Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық 

кҥресін бейнелейтін белгілі тарихи жырлардың бірі» деп есептейді, Арқалық батырды «шамамен ХVІІІ 

ғасырдың екінші жартысында болған адам» деп жазған [12, 165-166]. 

Академик Рымғали Нҧрғали Жҧмат Шанин пьесасының туу, жазылу тарихына, уақытына кҿз жҥгіртіп, 

автордың ҿзі де шығармаға арқау болған оқиға желісін Ержан Ахметов ақынның аузынан естігенін айтқанына 

тоқтала келіп, сирек қолжазбалар қорындағы фольклорлық туындыларды ҿзара салыстыра отырып, 

Е.Қҧлсариев нҧсқасы Жҧмат Шанин трагедиясы негізінде жасалуы мҥмкін деген қорытындыға келеді [13, 38]. 

Бҧл пікірдің негізсіз еместігіне Е.Қҧлсариевтің жыр нҧсқасын Иса Байзақовтың, Саяділ Керімбековтің 

айтуынан жазып алғаны туралы мҽлімет дҽлел бола алады [7, 48]. Жетісу жыр мектебінің ірі ҿкілі Ертай 

Қҧлсариев сонымен қатар Жамбыл Жабаевтың жыр-дастандарын да кейінгі ҧрпаққа жеткізуші екені кҿзі 

қарақты оқырманға аян.  

Тарихшы Нҽбижан Мҧхаметқанҧлы «Тарихи зерттеулер: шежірелік деректер» атты еңбегінде 

Ҽбілпейізҧлы Кҿгедай ҿлгеннен кейін оның баласы Ажы 1826 жылы Чин патшалығының бекітуімен ҽке тағына 

отырғанын тарихи қҧжаттарға сҥйене келіп дҽлелдейді [14, 112]. Осыған қарағанда фольклорлық шығармада 

аты аталатын Ажы тҿре мен Арқалық батырдың ҿмір сҥрген уақыты ХІХ ғасырдың екінші жартысына дҽл 

келетінін тарихи жырларды зерттеген Сейілбек Сҽкенов те қуаттайды [15, 327]. 

Тарихи жырдың баяндау стилі, табиғат кҿріністерінің шынайы суреттелуі шығарманың бергі дҽуірде 

туғанынан хабар беретін белгілердің бірі деуге болады. Тарихта болған оқиғаның кҿркем шындыққа айналған 

ҥлгісі екенін елдің шығыс ҿлкесіндегі топонимдердің шығарма ҿн бойында кҿптеп кездесуінен танылады. 

Жырдың Жҧмажан Ҽбілғазыҧлы нҧсқасында Арқалық Ҽжі тҿренің алдауымен кҿршілес ҧраңқай, 

дҥрбіттерден барымта алады. Ҽжі тҿре манжу-монғол хандарының қысымына шыдамай Арқалықты ҿз қолымен 

ҧстап береді. Арқалық Қобда тҥрмесінің ауыр азабын шегеді. Тҥрмені бҧзып шығып, хан сарайына ойран 

салады. Туған еліне оралған Арқалық антын бҧзған Ҽжі тҿренің ордасын шабады.  

«Қыстағы Ҽжі тҿре Мұқыртайға, Сортаң жер ашылауыт жайлы малға», «Бойынан Ылыстының 

тҥнделетіп, Тҿренің ауылына тҥсте келдім», «Күйгенқора бойынан тізгін тартып, Артынан кҿк атпенен кетті 

жҥріп», «Арқалық, мекен жерің Қарасауыр», «Батырлар жҥріп келед дамыл таппай, Келеді Сарытоғай суын 

ҿрлей», «Қайтамыз Ақкеріштен жылқыны алып», «Алтайдың ҽрбір тҥрлі асуы бар, Кетпейді қысы-жазы 

басынан қар», «Сайланған қару алып ҿңшең батыр, Жетіпті дҽл сол кҥні Қызылқұмға», «Жеріне Бұғы деген кҿз 

жіберсем, Бір қылаң ши шетінде кҿрінеді», «Аяғы Қара Ертістің мидай тақыр», «Дем алдым Бурылтоғайға 

жалғыз барып», «Басында Шарықтының жалғыз керіш, Сол болған Арқалыққа бір бекініс», «Арқалық жҥріп 

кетті Сарқамысқа» [10, 9-113]. 

«Он сегіз» атты дастанда Қожыр елінен жылқы алуға Ажы тҿренің ҽмірімен Боқы батыр бастаған бес жҥз 

кісі аттанады. Арқалық бастаған топ Боқының ел шабуға бара жатқанын естіп, оған қарсылық білдіреді. 

Бірбеткей Боқы алған бетінен қайтпайды. Осылайша себепсіз кҿп қан тҿгіледі, қапыда қаза болған он сегіз 

жігітті бір жерге қояды. Алтай тауының кҥнгейіндегі «Қожыр-Сауыр» дейтін ҿңірде болған оқиға баяндалатын 

шығармада Арқалық батыр бейнесі эпизодтық деңгейде болғанмен, оның кісілік келбеті нақты кҿрініс береді 

[16, 201-302]. 

Жырдың Ержан Ахметов нҧсқасында Арқалық пен тҿрт серігі Ҽжі тҿренің тапсырмасымен ҧраңқайға 

барымтаға барады. Бес жылқышының ҧйықтап жатқанының ҥстінен тҥскен Арқалық серіктерімен жҥз жиырма 

жылқыны байқатпай бҿліп алып кетіп бара жатқанда Жҧбай Арқалыққа: «Тҿреге кҥшпен алдық дейсің бе?» – 

деп қалжыңдайды. Сонда Арқалық кейін қайтып, жылқышыларды оятып, біреуін сойылмен ҧрып, жылқы алып 

бара жатқанын білдіреді. Жҧбай мен Арқалық алпыс қуғыншымен соғысып, оның алтауын ҿлтіреді. Ҥлкен 

олжамен келгенде тҿртеуіне бір қотыр бие бергенҼжі тҿре қалмақтарға Арқалықты серіктерімен ҧстап беруге 

келіседі. Ҿзеннің арғы жағында тҧратын нағашысының ҥйіне барған Арқалықты Ҽжі тҿренің тыңшысы байқап 
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қалады. Арқалық нағашыларына зияны тимес ҥшін қарсылықсыз беріледі. Ежен хан бҧларды зынданға салуды 

бҧйырады. Ежен ханның қызы зындандағы тҧтқындарды іздеп келеді. Арқалық пен жолдастары жатқан 

зынданға Жҽнібектің киесі – кҿк бҿрі кіріп келгенде Арқалықтың аяқ-қолындағы кісені сынып тҥседі. Қоңқамен 

кездесіп, атын, ҥш кҥндік азығын, от жағатын шақпағын беріп, аттандырады. Жолда шайқас ҥстінде Жҧбай 

ҿледі. Арқалық Қоңқаның ақылымен тҿремен табысады. Оқиға Арқалықтың атынан ҽңгімеленеді [11, 232-296]. 

Ержан Ахметов нҧсқасында топонимдік атаулар мынадай болып келеді: Алтай, Шарықты,  Қызылқұм, 

Саршоқы, Нарынқара тауы, Күйгенқора, Шірікши, Ертіс (Қара Ертіс),Қыран, Бурылтоғай, Қиялы, Үргеті мен 

Тасқия асу, Ақбұлақ суы, Алтайдың Айыркезең асуы, Қобда, Ақбұршақ, Айыркиік, Құмкеріш, Тӛленті, 

Сарыжон, Тасқия, Сұраншы,Қарабастау, Тасжарған, Саршоқы, Мойнақ,Қараӛзенге, Айыркезең, Құмдыбұлақ, 

Бурылтоғай, Қиялы, Қыран мен Шеміршек, Сауыр тау, Аюлы, Сайқан тау, тасты Тоспа, Қытай жақ. 

Сағидолла Нҧралин нҧсқасында Абақ керейде қарақас руынан Арқалық батырды Ҽжі тҿре жіберіп, 

дҥрбіттен есе алғызады. Ҽжі тҿре Арқалықты дҥрбітке ҧстап беріп, мал тҿлеп ҿз басын сақтап қалады. Арқалық 

дҥрбіттердің ламасы – кҽрі Шолтымның зынданында жатқанда сол елдің Балжын деген қызы Арқалықты 

босатады. Ол кҥні дҥрбіттер Шаған деген мейрамын тойлап жатады, ауылдың кҽрі-жасы тҥгел мас болып, 

тҧтқын жатқан кҥрке де қарауылсыз қалады. Арқалықтың жолдасы Жҧбай деген мерген Алтай бас Қайырты 

деген ҿзеннің суына кетеді. Назардың ҧлы Арқалықтың портреті осы нҧсқада сипатталады. Ҧзақ сапардан 

оралған батырдың туыстары ҿзі жоқта ауыр жағдайға тҥседі. Арқалық батыр елге келген соң Ҽжі тҿреден 

Жҧбайға қҧн, ҿзіне есе сҧрап, ақыры сол кездегі Абақ Керейдің шешен биі Бейсембінің айтқан тоқтамы 

бойынша тҿреден тиісті есесін алып бітіседі [11, 297-352]. Жыршы ел ақсақалдарының аузындағы ҿмірде 

болған оқиға негізінде жырлағаны кҿрінеді, ҿзінің жыр жҿніндегі тҥсініктемесінде де осы жайт анық айтылған 

[17, 2]. 

Жырдың Сағидолла Нҧралин нҧсқасында «Сҥмбе» топонимінің тҿркіні жҿнінде ақпарат айтылады: 

«Алтайдың орталығы Сары Сүмбе,  

Шағанның астанасы сол бір күнде.  

Мұңғылдың Сүмбе деген мешіті екен,  

Ӛзгермей сол атаумен кеткен мүлде».  

Жырдың осы нҧсқасында еліміздің Шығыс ҿлкесіндегі жер-су атаулары, оронимдер мен ойконимдер 

молынан ҧшырасады, кейіпкердің жорық жолдары тҽптіштеп кҿрсетіледі: 

Сауырдың теріскейін ӛрлей жүрді,  

Кӛксүннің тұмсығына кӛлбей жүрді.  

Бетке алып Мұқыртайдың аяқ жағын,  

Тасы кӛп тау ішінде енбей жүрді.  

Батысын Үлүңгірдің баса жүрді,  

Мойнынан Үшқараның аса жүрді.  

Ертіске келіп түсіп Ақаралдан,  

Тумадан ӛзен бұлақ тата жүрді.  

«Сӛз бар ғой ескі аңызда әр түрлі кеп,  

Албаты айтылмаған бәрі де тек.  

Қазір де Сауырдағы бір қуысты,  

Атайды сол Қоңқаның үңгірі деп».  

Алтай, Қобда, Тарбағатай, Сары Сүмбе, Ақшағыл, Ертіс, Күрті, Кӛктоғай, тау Күректі, Қалба, Сауыр 

тауы,  Ласты, Қайырты, Салбырты, Сауыр, Сайқан, Ақшағыл, Бүгел, Қараӛзек, Күректі, Үш ашық, Сайқын 

бұлақ, Қу үй, Таршат, Сарбұлақ, Мәздің сайы, Кӛке бұлақ, Шабырты, Қара Ертіс, Шаңырақтың қызыл тауы, 

Қандығатай, Қаратас, Шеміршекті, Таралаң, Шұңқыр, Қалғұтан, Ақши, Қаба, Қарасаз, Мойылты, 

Бұқасойған, Үштас, Белтерек деген топонимдер аталады. 

Арқалық батырдың тарихилығын дҽлелдеу мақсатында жыршы оның қайда қашан ҿмір сҥргенін 

нақтылай тҥседі: 

«Арқалық болған адам ертеректе,  

Ӛтіпті жүз елу жыл мӛлшер етсе.  

Керейдің кәрілері айтып еді,  

Бейіті тұр Қаба бойы Белтеректе».  

Ал Ертай Қҧлсариев нҧсқасында Орманбеттен шыққан хан Ҽжінің Ақжал, Кҿкжал деген екі тҧлпарының 

бірін торғауыт Мҽлік ханның батыры дҥрбітДіңгел алып кетеді. Арқалық ҥш жолдасымен Ҥрімжі қаласына 

барып, Кҿкжал тҧлпарды ҧрлап алады. Жҧбай торғауыттан басқа да кегін алмай кетпейтінін айтып, қалғандары 

соны мақҧл кҿреді. Сҿйтіп тҿртеуі жаудың ҥш мың жылқысын айдап ҽкетеді, Арқалық Діңгел батырды 

ҿлтіреді. Соңдарынан келген қуғыншылардан Аюлыда бой тасалаған батыр жолда атын тҿрт аюға жегізеді. 

Арқалықты Қараш деген уҽзір торғауыт Дудуға ҧстап береді. Арқалық жолдастарымен Ҽжі мен би, уҽзірлерінің 

бҽрін ҿлтіріп, Жҧбай Орманбет еліне, ал қалмақ досы Еділ Үрімжіге хан болады. Арқалық тҧтқында қашуға 

кҿмектескен Мҽлік ханның қызы Бикешті алады [11, 353-408]. Мҧнда Аюлы мен Ҥрімжі топонимдері ғана сҿз 

болады, жыршы Алматы облысының тҧрғыны болғандықтан Шығыс ҿңірдің топонимдерін кҿп сҿз етпегенін 

аңғарамыз. 

Арқалық батыр жҿніндегі жырлар, шығармалар жинақталған ҥштомдық жинақ бір-екі жыл кҿлемінде 

қолымызға тиді, жинақты Ҧлан Бапай қҧрастырған. Ҥштомдық жинақтың 1-томына жырдың Ержан Ахметов, 
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Асқар Тотанайҧлы, Иса Байзақов, Солтан Мҽжит нҧсқасы, Жҧмат Шаниннің «Арқалық батыр» пъесасы 

жинақталған [18], 2-томына «Арқалық батыр» жырының Кҽп Қҧмарҧлы, Асқар Тотанайҧлы, Ыбырай Мҧсаҧлы 

мен Жҧмажан Ҽбілғазыҧлы нҧсқасы, «Арқалық батыр» пъесасы мен киносценарийі [19], 3-томына Ертай 

Қҧлсариев, Сағидолла Нҧралин, Абылай Тҥгелбаев, Монғолия қазақтарының нҧсқасы, Мырзабек 

Нҽсіпханҧлының 16 кҿріністі «Арқалық батыр» драмасы, «Арқалық батыр» алты перделі, тарихи драма 

пъесасы, Рымғали Нҧрғалиев, Тоғжан Ҽкімова, Сҧлтанғали Садырбаев, Оспан Набиҧлы, Советхан Тілеубаев 

зерттеулері енген [20]. Осы ҥштомдық жинақтың М.О.Ҽуезов мҧражай-ҥйі ғылыми-мҽдени орталығында 2016 

жылдың 5 мамырында ҿткен тҧсаукесер рҽсімінде де айтқанбыз, қҧрастырушы фольклорлық туындыларды бір 

бҿлек, авторлық кҿркем шығармаларды ҿз алдына топтап, зерттеу еңбектерді жеке алып, басылымның 

шарттары мен талаптарына сай дайындаса қҧба-қҧп болар еді. Келешекте ҧлттық батырларымызға арналған 

жинақтар ғылыми қағидаларға орай дайындалса деген ҥлкен ҥмітіміз бар. Шығыс Қазақстан ҿңірінің 

ҽпсаналарын Бақытжан Келгембаева [21], сол кҥншығыс аймақ топонимдерін Гҥлмира Мадиева, Бердібек 

Бияров тілдік тҧрғыда қарастырған [22]. «Арқалық батыр» жыры тарихи жыр болғандықтан, шығармада тарихи 

нақтылық сақталған. Бҧл ҽсіресе топонимдердің тҥрлі нҧсқаларда кҿп ҿзгеріске ҧшырамағанын байқатады, 

негізінен Алтай аймағының топонимдері ғана жиі қолданысқа тҥскен. Біз бҧл мақалада «Арқалық батыр» 

тарихи жырының тҥрлі нҧсқаларындағы топонимдердің қолданыс ерекшелігін тілге тиек етумен шектелдік. 
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Аңдатпа. В статье рассматриваются проблемы литературной ономастики, представлен анализ употребления имен 

собственных на материале произведений Б.Майлина 

Аннотация. Бҧл мақалада Б.Майлиннің шығармаларындағы жалқы есімдердің қолданысына жасалған талдауы жҽне 

ҽдеби ономастикасының мҽселелері қарастырылған.  

Annotation. This article discusses the analysis of proper names which are given in the work of B.Maylin and the problems of 

literary onomastics.  

Тірек сӛздері. Кҿркем шығарма, ономастика, жалқы есім, ҽдеби ономастика, этнография.  

Ключевые слова. Литературное произведение, ономастика, собственные имена, литературная ономастика, 

этнография. 

Key words. Literary work, onomastics, proper names, literary onomastics, ethnographic.   

 

Кҿркем туындылардағы жалқы есімдерді қарастыратын, соңғы онжылдықта қарқынды дамып келе 

жатқан поэтикалық ономастика саласы ҿзге салалардан ҿзіндік қызықты да, кҥрделі сипатымен ерекшеленеді. 

Шығармалардағы жалқы есімдерді зерттеушілердің еңбектерінде ҽдеби мҽтіндерде қолданыс тапқан онимдік 

лексиканың тҥрлері ғана емес, ҽдеби онимдердің қалыптасуы мен олардың автор туындыларының стиліне ҽсері, 

сондай-ақ жалқы есімдердің функционалдық сипаты сынды мҽселелелер бой кҿрсетеді. Бҧл тҧрғыдан келгенде 

поэтикалық ономастика ҽдебиеттанумен тығыз байланысты. Кҿркем шығармалардағы жалқы есімдерді жҥйелі 

тҥрде зерттеу автордың ойы мен шығарма жанрының ерекшелігін танып, сипатын ашуға мҥмкіндік береді. 

Кҿркем туындылардағы поэтонимдердің жоғары мҽнін тілшілер де, ҽдебиетшілер де жоққа шығармайды. Ҽдеби 

онимдерді талдау жҧмысы ҽдебиет пен тіл ғылымының табиғатын тереңдей тану мақсатында ғана емес, тарихи, 

мҽдени, этнографиялық мазмҧндағы мҽліметтердің толығуымен де ҧштасады. Поэтонимдер ерекше лексикалық 

категория ретінде белгілі бір автордың стильдік ерекшелігін тануға жол ашатындықтан лингвостилистика 

мҽселелерімен тығыз байланысқан. 

Ономастика мҽселелері алғаш қарастырыла бастаған кезеңнен бері кҿркем туындылардағы жалқы есім 

мҽселелері В.Н.Михайлов, Э.Б.Магазаник, Л.Н.Андреева, Н.В.Ботвина, В.М.Цыбикова т.б. еңбектерінде кҿрініс 

тапқан. Ҽдеби шығармалардағы онимдік лексика, оның ішінде, ҽсіресе жиі қолданыс табатын антропонимдер, 

топонимдер, зоонимдер мен эргонимдерді зерделеген ізденістер жарық кҿрді. Ҽдеби ономастика мҽселелерімен 

шҧғылданушылар кҿбіне ҽдеби есімдерді қалыптастырудың қағидалары, онимдік лексиканың кҿркем 

шығарманың стильдік ерекшеліктеріне ҽсері, онимдік қҧрылымдардың функционалдық сипаты сияқты 

мҽселелерді қарастырған. Ҽдеби ономастика зерттеушілері жалқы есімдерді тілдің қҧрамдас бҿлігі, ҽрі аса 

маңызды қарым-қатынас қҧралы ретінде дҽйектеп отыр. 

Кҿркем шығармаларға лингвистикалық талдау жасауда ерекше рҿл атқаратын ҽдеби ономастикон – 

ҿзіндік сипаты бар лексикалық категория ретінде автордың стилін, кҿзқарасын, шығармашылық ҧстанымдарын 

айғақтайды, ҽрі туындының идеялық-кҿркемдік ойы туралы қосымша деректерді тануға ықпал етеді. Мысалы 

Б.Майлин поэзиясындағы Мырқымбай есімі – ҿткен ғасырдың жиырмасыншы жылдарындағы қазақ кедейінің 

типтік бейнесін жасауда ҧтымды қоланылған. Қоғамдағы қазан тҿңкерісінен кейінгі тҧтас бір ҿтпелі кезеңдегі 

ауыл жҧртының ҿмірінде болған ҿзгерістерді, оның ой-санасы, іс-ҽрекеті, тҧрмыс-тіршілігі мен болмыс-бітімі 

арқылы суреттелген жиынтық бейне «Мырқымбай» деген қазақы ҥлгімен жасалған, қарапайым халық санасына 

жақын есім арқылы кҿрініс тапқан. «Мырқымбай» антропонимінің иесі ақынның кҿптеген ҿлең-поэмаларында 

бірде басты, бірде қосымша кейіпкер ретінде кҿрінеді. Мырқымбай туралы кейіннен автордың ҿзі былай 

жазады: «Мырқымбай отағасына келейік. ...30-жылдан бергі жазғандарымның ішінде «Мырқымбай» деген ат 

кездеспесе, одан маған да, оқушыларға да келетін кемшілік жоқ-ау деймін. 30-жылға шейін партия ҧранын 

қолына ҧстап, бай-кулакқа шабуыл салып келген Мырқымбайды колхоздасу дҽуірінде бой бҧғып қалды ма деп 

кҥмандануға онша орын жоқ. Мен Мырқымбайды ауыл іскерлерінің ішіндегі ҥлгілі, жігерлісі ғып кҿрсетуге 

тырысып жҥруші ем.... Кеңес ҥкіметі орнасымен бірден жҥз процент сана-сезімі толып, іскер болып кету 

Мырқымбайға ауыр еді. Бірақ соңғы жылдары мен жазған Мырқымбай іскер пішінін алған секілді. Оған 

ауылдың сҿзі куҽ, ауыл ҿмірінде бірсыпыра жерлерде колхозшылар бірін-бірі еркелетіп, сҥйкімді атпен атайын 

дегенде «Ҽй, Мырқымбайым-ау» дейді екен. Бҧл «сҥйгенін сипадым дейдінің» кебі ғой. Мҧны не ҥшін айтып 

отырмын. Мҧны айтып отырғаным - Мырқымбай бҧрынғы жігерін, іскерлігін ҥдетпесе, кеміткен жоқ. 

Мырқымбай колхозшы кҿпшілігінің ішінен шыққан ҥлгілі іскердің пішіні». 

Бейімбеттің поэзиялық шығармаларындағы сол кездегі қазақ кедейлерінің болмыс-бітімі, қоғамдағы 

тіршілік-тынысы Мырқымбайдың жиынтық бейнесі арқылы кҿпшілік оқырманның кҿңілінен шықты десек, бҧл 

бейненің қалыптасуына, ҽр алуан туындылардағы кейіпкерлердің бір образға жинақталуына бір есімнің 

қайталанып келіп отыруы негіз болған. 

Бейімбет – қазақ поэзиясына ой мен сезімді баяндау, суреттеусіз-ақ айтып жеткізудің ҿлең-диалог тҥрін 

енгізген ақын. Сҧрақ пен жауапқа ғана қҧрылған "Ыбыраймыз, Ыбыраймын" деген ҿлеңіндегі екі-ҥш сҿзден 

ғана тҧратын диалог арқылы тҿңкеріске дейінгі жҽне тҿңкерістен кейінгі қазақ аулындағы ҿзгерісті, 
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адамдардың ой-санасын, психологиясын ашып кҿрсеткен. Ҿлеңде бірде-бір артық элемент жоқ, суреткер бір 

ғана кейіпкерге сҧрақ қою арқылы, оның Ыбырай деген есіміне -мыз, -мын қосымшаларын жалғау арқылы сол 

кезеңнің ҽлеуметтік мінездемесінің табиғатын танытқан. Жалқы есімге жіктік жалғауының І жағында тҧрған 

қосымшаларды қосу арқылы ҿлеңнің мазмҧнын ашып, тҥрлендірген. «Ҿлеңдегі маңызды ҽлеуметтік мазмҧн 

оның ойнақы, қызықты болып шығуы да, сайып келгенде, сол қосымшаларының мысқыл, ажуа тудыратын 

мағыналарына байланысты. Б.Майлин антропонимді тҧлғалық жағынан тҥрлендіру жолымен ҿлеңге ерекше 

соны сипат беріп, қҧбылтқан. Ақынның шеберлігі, тапқырлығы ҿз оқырманын қайран қалдырады: 

Кеше: 

 - Уа, кімсіз? , 

 - Ыбыраймыз. 

 - Жаймысыз? 

 - Жаймыз. 

 - Уа, қайдан келесіз? 

 - Сайлаудан келеміз. 

 - Елге ойран сап, 

 - Ойнаудан келеміз. 
Бҥгін: 

 - Уа, кімсің? 

 - Ыбыраймын. 

 - Жаймысың? 

 - Жаймын. 

 - Қайдан келесің? 

 - Соттан келемін. 

 - Соттан емес-ау, 

 - Оттан келемін 

Бейімбет Майлин Уфадағы «Ғалия» медресесінде оқып жҥргенде «Садақ» атты қолжазба журналында 

жарық кҿрген алғашқы прозалық туындысы «Шҧғаның белгісіндегі» жалқы есімдердің қолданысы туындының 

сюжеттік желісіне арқау болған. Шығарма екі атты жолаушының ҽңгімесінен басталады: 

- «Шҧғаның белгісі» дегеніңіз не нҽрсе, тау ма, - дедім. 

- Жоқ, ҽшейін бір обашық, - деді. Кейін қалып бара жатқан соң тағы тебініп қатарласып: 

- Шҧғаның белгісін сіз білмейтін шығарсыз-ау, - деді. 

- Мен қайдан білейін, бҧл жаққа бірінші келуім, - дедім. 

- Білмессіз... сіздер жассыздар ғой, - деді. Маған қарағанда ҿзі недҽуір кҿпті кҿрген ҥлкен адам болып 

кҿтеріліп қойды. 

- Сіз білмейтін шығарсыз, жассыз ғой. Уақытында Шҧғаның ҽңгімесін бҧл ҿлкенің баласына шейін біліп 

болып еді... ой, шіркін, ҿзі де Шҧға десе Шҧға еді-ау, - деді. 

Жолдасымның бҧл сҿзінен мен Шҧғаға ынтықтым. Анығын сҧрап білгім келді. 

- Шҧғаның ҽңгімесін айтсаңыз қайтеді, жол қысқарсын, - дедім. 

- Айтайын, - деді» 

Ҽңгіме желісінде «Шҧғаның белгісі» деген жер атауынан антропонимге айналған Шҧға сҿзі есім иесі 

туралы оқиғаға ҧласады. «Ҿзі де Шҧға десе Шҧға еді-ау» деген сҿздерден кейіпкердің «атына заты сай» екенін 

байқауға болады. Қазақ тілінің сҿздігінде :«Шҧға – майда тҥкті, биязы жҥн мата. Шҧға фабрикаларында 

ҧзындығы 4-5 см-ден қысқа келетін жҥн пайдаланылады», - деген тҥсінік беріледі . Кҿрнекті суреткер 

жазушының қазақ прозасының алғашқы қарлығаштарының бірі ретінде танылған туындысының бас 

қаһарманына тҧлғалық жағынан осы ықшам келген, айтуға жеңіл, кейіпкердің биязы табиғатына жақын есімді 

таңдап алуының ҿзінен астарлы сыр байқалғандай. 

С.Қирабаев: «Жазушының суреттеуінде, Шҧға – мейлінше адал, терең сезімнің адамы. Бір сҿзді, 

махаббатына берік. ...Ҽбдірахманның жолдасы, екі ғашықтың сырына қанық Қасым оқиға шындығын, 

кейіпкерлердің кҥйініш-сҥйінішін, сезім кҿріністерін, ҽңгімесін толық кҥйінде жеткізуші қызметін атқарады. 

Соның сезінуімен жазушы Шҧғаны, оның сҧлулығын, ақылдылығын, тҧрақтылығын, аянышты ҿлімін суреттеп, 

«Ай, Шҧға десе, Шҧға еді-ау!» деген сҿзге қайта-қайта оралады. Шығарманың лирикалық сыпаттарын да осы 

сыршылдық белгілейді», - дейді. 

Адам есімдері аса жиі қолданылатын тілдік бірліктер ретінде қоғамдық ортадағы, адамзат ҿміріндегі 

келеңсіз, тҧрпайы қҧбылыстарды келеке ету мақсатында жазылатын сықақты шығармаларда маңызды 

қолданысқа ие болады. Белгілі жазушы, журналист Балғабек Қыдырбекҧлының сықақ ҽңгімесіндегі жалқы 

есімдер қолданысына тоқталайық. Жазушының «Оқыған адам» ҽңгімесіндегі бас кейіпкердің Ҥрей есімі оның 

табиғатын танытып, мінезін сомдауға бағытталған. «Ҥрей - тырбиған арық кісі. Ҽсіресе, оның қҧтын қашырып 

тҧратын қалқандай екі қҧлағы. Ҥріккен тананың қҧлағынша ол қалқиып тҧрғандықтан кҿлеңке жағына 

тҧрсаңыз одан кҥн кҿрінгендей. Ҿзінің арық болғандығынан ба, кҿзі де аларып тҧрады. Дҥниеде қҧдай кҿздің 

нҧрын алмасын деңіз, егер кҿзіңізден нҧр тайса, басқа он екі мҥшеңіздің саулығы тҥк емес. Сол Ҥрейдің кҿзінің 

нҧры жоқ болғандықтан Нақыш неге екені белгісіз соның жҥзінен аштан ҿлген адамның бейнесін кҿргендей 

болушы еді». 
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Шығарма кейіпкері Ҥрейдің мінез-қҧлқы А.П.Чеховтың «Человек в футляре» шығармасындағы 

Беликовке ҧқсайды: «Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель 

греческого языка, мой товарищ. ...Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил 

в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из 

серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобыочинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и 

лицо, казалось, тоже был в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник» .Автор туындының бас 

қаһарманының мінезнің Беликовке ҧқсастығын Ҥрейдің ҽйелі Нақыштың нағашысының баласының сҿздері 

арқылы жеткізген: «- Ҽке, қҧндақтаулы адам! – деп тағы кҥліп жіберді. Сҿйтсе Ҥрейдің далада кҥн шығып 

тҧрғанда сулық киіп келгенін айтып тҧр екен». Кейіпкер бейнесі оның сҽуле ауруынан қорқып теледидардың 

даусын естілер-естілмес етіп тыңдауы, теледидарды атом сҽулесінен жасырыну мақсатында сейсепке оранып 

кҿруі, тҥнде есіктен біреу-міреу еніп кетер деп, есікке жіп байлап, оған ыдыс-аяқтарды байлауы, баланың 

даусын естігісі келмеуі т.б. қылықтары арқылы ғана емес, кейіпкердің «Ҥрей» деген соны есімі арқылы да 

ашыла тҥскен. 

Ҽдеби ономастика соңғы уақытта жан-жақты қарастырыла бастаған маңызды сала ретінде кҿрініс тауып 

отыр. Кҿркем шығармалардағы ҽдеби ономастикон - ҿзіндік сипаты бар лексикалық категория ретінде 

авторлардың стилін, кҿзқарасын, шығармашылық ҧстанымдарын айғақтайды, ҽрі туындының мазмҧны мен 

идеясын ашуға ықпал етеді. 
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Аңдатпа. Мақалада діни-мифологиялық сипаттағы топонимдік атаулардың кейбір тарихи ерекшеліктері қазақ жҽне 

туыстас тҥркі тілдерінің материалдары негізінде салыстырыла қарастырылады. 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые исторические особенности религиозно-мифологических 

топонимов казахского языка. 
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Адамның мифопоэтикалық санасының маңызды ерекшеліктерінің қатарына  есім (атау) мен затты тең 

қҧбылыс ретінде қарастыруын жатқызуға болады. Атау немесе есім заттың жҧмбақ мҽнінің кҿрінісі деп 

тҥсінілсе, заттың атын білу сол затқа ҥстемдік ету деп танылды. Ал заттың атын дыбыстап, ҿз атымен дауыстап 

айту — сол затты жасау, тірілту, бҥлдіру немесе қҧрту, иелену дегенді білдіретін болған. Соған қарағанда  

белгілі бір затқа берілетін атау мифологиялық сана ҥшін ҽлемнің ең басты қҧпияларының бірі ретінде 

танылған.Заттарға кім ат берген? Кісі есімдері нені білдіреді? Дыбыстар атауларды қалай қҧрастырады? Неге 

аталған есімдерді басқа атаулар емес, «осы дыбыстар» білдіріп тҧр? Кісі есімінің адам тағдырына ықпалы 

қандай? Атаулардың мифологиялық философиясының атаулары осындай болып келеді. Мҧсылман 

мифологиясында зат атауларын Қҧдай ҿзінің жердегі орынбасары ретінде жасаған бірінші адам жҽне 

Аллахтағы бірінші пайғамбар Адам белгілеген. 

 «Кез келген атау белгілі бір жаратылыс пен қҧбылыстың ҧғымдық мҽні (денотат) болып табылады. Осы 

ҧғымдық мҽн арқылы мазмҧндық мҽнге ден қоюға болады. Жаратылыс пен қҧбылыстың ҧғымдық мҽнін 

(атауын) білмей тҧрып, оның мазмҧндық мҽнін тануға ҧмтылу, кҿп жағдайда қайда барарыңды білмей тҧрып 

жолға шыққандай кҥй кешіреді. Рас, қантты тҧз деп атағанмен, қант ҿзінің тҽттілік қасиетін жоймайтыны 

белгілі. Дегенмен, атау арқылы белгілі бір жаратылыс пен қҧбылыстың мазмҧндық мҽнін танып-тҥсінуге жол 

ашылады, бағдар айқындалады. Мҧндай ойдың жосығы ҽрі қарай қаузалар болса, онда форма мен мазмҧн, сезім 

мен сана, тҥйсік пен таным, пайымдау (созерцание) мен парықтау сияқты философиялық категорияларға 

ҧласып кетеді. Бҧл ретте де атау атаулының таным жолындағы аса мҽнді баспалдақ екеніне кҥмҽн болмаса 

керек»[1, 8].  

Ат беру, атау дегеніміз – «сол затты істеу, жасап шығару» деген мифологиялық тҥсінік славян 

тілдеріндегі ҥндіевропалық dhe - тҥбірінің тарихында кҿрініс тапты. Аталған тҥбір сыңары «ат беруші(қоюшы)» 
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мағынасын беруші тіркесім қҧрамына еніп(оның грекше сҽйкесімі thetes), ежелгі ҥндіевропалықтар 

байланыстырған  «затты атаушы, ҽрі жасаушысы» деген ҧғымды білдірген; атаславян тілінде оған *de тҥбірі 

сҽйкес келеді. 

Ендеше ҽлем моделі алуан тҥрлі таңбалар бейнесінде жҥзеге асырылады. Мифопэтикалық сана ҥшін 

олардың бірде-біреуі (таңбалар) толықтай тҽуелсіз емес, ҿйткені  олар ҿзара ҧйымдастырылған біртҧтас 

ҽмбебап жҥйеге бағындырылған. Мысалы, мифоантропонимдер табиғатын анықтап, тҥсіндіруде оларды 

адамның ойлау ерекшеліктерінен бастап, сол қоғамның мінез -қҧлқымен тығыз байланыста қарастыру қажеттігі 

мифоантропонимдердің де, мифотопонимдердің де ойлаудың ерекше тҥрі – мифопоэтиканың нҽтижесі 

екендігін дҽлелдейді. Олай болса, қазақтың  ҧлттық дҥниетанымы – сол халықтың мифологиясымен, яғни 

олардың діни наным- сенімдері мен философиясымен тығыз астасып жатқан ерекше қҧбылыс. 

Осындай қазақ дҥниетанымы мен мифопоэтикалық ойлауының символикасы қазақ гидронимдеріндегі 

архетиптік есімдерде айқын кҿрініс тапқан. Ҿйткені халықтық аңыздар мен мифтер бізді ертедегі қарабайыр 

адамдардың ойлау жҥйесіне барлау жасауға кҿмектесіп қана қоймай, кҿптеген халықтардың мифологиясындағы 

суға қатысты, яғни су ҿмірдің, жаратылыстың қайнар кҿзі екендігін айқындайтын діни наным- сенімдерінің 

маңыздылығын бейнелейді.Мҧндай идеяның, яғни бір индивидуумда екі бастаманың кҿрініс табуын, немесе 

«жасау» мен «қҧнарлылық» идеяларының бірлігін қасиетті жер-су (ыдук йер-суб) культінің іздері сақталып 

қалған қазіргі Жайық, Ырғыз, Қазығҧрт, Жерҧйық т.б. атауларынан айқын кҿруге болады. 

Ҽрбір дҥниенің ҿзіндік қҧдайы бар: аспанның Тҽңірі– аспан қҧдайы, Ҧмай – қҧнарлылық пен жер- судың 

қҧдайы, Ерлік (Еркілік//Erklig) – жерасты ҽлемінің қҧдайы.Орта ҽлем қҧдайын тҥркі халықтары ««ыдук Йер-

Суб»» сҿзбе-сҿз «қасиетті Жер-Су» деп атаған.Тҥркі тілдес халықтардың мифологиясындағы Жер-Су – 17 

жоғары рухтың – «қасиетті Жер-Су» мейірімді қҧдайлары Тҽңір жҽне Ҧмаймен бірге тҥріктердің желеп-

жебеушісі, қорғаушысы қатарына жатады.Бҧлар туралы Орхон-Енисей жазуларында кездеседі: «Тҥркі халқы 

ҿлмейді», «Аспан, Ҧмай жҽне Жер-Су бізге жеңіс сыйлады» [2, 39]. 

Ал «Жер-Су» сҿзімен тіркесте қолданылатын «удук» сҿзі «қасиетті» мағынасында Орхон-Енисей жҽне 

ескі ҧйғыр ескерткіштеріндегі топонимдер қҧрамында да кездеседі: «Ыдук баш kidirima». «Киелі кілт артында 

(батыста); Тамаг ыдук башда сунушдiмiз «Біз Тамаг қасиетті басында шайқастық»; Тҥрк ыдук йäрi «қасиетті 

тҥркі жері»; Ыдук йäр- суб «Қасиетті Отан» («Жер-су»); ӛз йарим ыдук «Менің қасиетті (туған) жерім»; Ыдук 

Ötükän (мекен атауы). 

 Мҧндағы ыдук сҿзін Қазақстан, Ресей, Башкҧртстан аймақтарын басып ҿтетін Жайық топонимінің 

қҧрамынан кездестіреміз.Ҽ.Нҧрмағанбетов «алтай, аладаг тілдерінде «йайық» сҿзі қазақ тілінде «су тасу, сел, 

тасқын» деген мағынаға сҽйкес келетінін, ҽрі осы сҿздің сҽл ғана дыбыстық ҿзгерістермен «дажыг» тҥрінде де 

кездесетінін ескерте отырып, «Жайық» ҿзенінің аты оның тасыған кездегі кҿрінісіне байланысты берілген» 

деген қорытындыға келсе»[3,18], кейбір ғалымдар Есік кҿлінің этимологиясын «ыдуқ -їduq» сҿзімен 

байланыстыра отырып, кҿл суының тҧнық қаракҿк, қыста қатпайтындығына орай халық оны «кҿне тҥркі тілінің 

«ыстық, ыссы» («қасиетті, киелі» деген мағынаны білдіреді) сҿзімен атаған» деген пікірге саяды»[4,78].  

Н.А. Алексеев «Дьайык – аспанда ҿмір сҥретін қҧдай ҽйел(богиня).Ҥлген(Ҿлген) қҧдайы (башқ.Үлгән, 

сҿзбе-сҿз. «ҿлген» немесе оло сҿзінен «аға», «ҧлы» жҽне хан) оның (Дьайык қҧдайына) жерге тҥсіп, «барлық 

адамды жамандық пен зҧлымдықтан қорғауын жҽне бҽріне тіршілік сыйлауын» бҧйырды.Шамандар бҧл 

қҧдайды Ҥлгенге (Ҿлгенге) қҧрбандықтарымен аспанға «кҿтерілу» кезінде кҿмекке шақыратын болған [5,31]» 

дейді.А. В. Анохин  jайык (дьайык / яик) лексемасының мағынасын: рух-делдал, рух-аспан тҧрғыны  жҽне 

«Ульгеннің бір бҿлшегі» [6,12] деп тҥсіндіреді. Jайык (дьайык / яик) –ақ рухтар мен адамдар арасындағы рух-

делдал, отбасы мен малдың жебеушісі[7, 85]. Жоғарғы Улген қҧдайына  қҧрбандық шалу рҽсімін орындау 

кезінде шаман оны қҧрбандық жануарымен бірге аспанға алып баратын атақты Jайыкты шақырған. Jайыктың 

қатысуынсыз шаман аспанға кҿтеріле алмайды [6,13]. Сонымен «Дьайык қҧдайы адамдар мен Ҥлген(Ҿлген) 

арасындағы «делдал» қызметін атқарған. Дьайык бейнесі– алтай-кижи алтайлықтардың ҽрбір отбасының 

баспанасында сақталған.Оны кҿздің орнына кҿгілдір тҥймелер тігіліп, аяғына ақ лента байланған ақ қоян терісі 

тҥрінде жасаған» [5,31].А.Л.Сагалаевтың этнографиялық материалдарынан кҿріп отырғанымыздай, 

алтайлықтар Яик бейнесін қоянның бейнесінде бейнелеп, оны ақ матадан тіккен.Кумандықтар Аба Дъайыкты 

қасиет тҧтқан. Аба Дъайык атауы кумандықтарда аюмен байланысты[7,48].  

Хакастар ақ аспан қҧдайларын "дьаяглар" деп атаған болса, тувалар ҥшін Jajik барлық тайгадағы 

аңдардың «қожайыны» (аазi) ретінде саналып, аңшылар оны қатты қадірлеген[8,248].  

Башқҧрт топонимдерін зерттеуші Г.Х.Бухарова «аналогия бойынша Йәйгә ыйыҡ ~ Йәй ыйыҡ~ Йайыҡ, 

яғни «Йҽйге(қҧдайға) бағышталған». (Йҽй(жаз қҧдайына бағышталған) – бҧл қоян немесе басқа тотемдік 

жануар деп болжауға болады. Ҿйткені башқҧрт эпосының мҽтінінде оним семантикалық дамуға ҧшыраған. 

Онда Жайық судың кҿзін ашушы, судың қҧдайы ретіндегі адам бейнесінде кҿрінген. Бірақ сҿздің архетиптік 

ішкі формасы сол қалпында: *Йҽйгҽ ыйыҡ – Йҽй ыйыҡ – Йҽйыҡ– Яйыҡ, « Йҽйге (Тҽңрі) бағышталған // Тҽңірге 

жолданған, арналған‖ [9,1051] деп кҿрсетеді. Мҧндағы ―ақ рух‖, ―ақ аспан қҧдайы‖ секілді тіркестерге қатысты 

айта кететін жайт, қазақтар бҥгінгі кҥнге дейін Жайық ҿзенін «Ақ Жайық» деп атаса, алтайлықтар да Яик 

қҧдайына қҧлшылық етіп, оны Ак Йайык (Ақ Жайық) дейді. Қалай болғанда да, бҧл жерде аталған топониммен 

(Жайық// Йайык) тіркесіп келетін «ақ» эпитетінің «қасиетті, киелі» ҧғымында жҧмсалып тҧрғаны кҥман 

туғызбайтындай. Олай болса, тіл – халық ҿмірі мен болмысының, тҧрмыс- тіршілігінің айқын кҿрінісі деп 

есептесек, топонимдер де этностын дҥниетанымымен, тарихымен, мҽдениетімен тығыз байланысты.Осы 

тҧрғыдан алғанда, «біріншіден, топонимдерде белгілі бір мҿлшерде бҧған дейін ҿмір сҥрген халықтың ҿзін 
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қоршаған шындық жайындағы таным нҽтижесі сақталып қалса, екіншіден,«...жалқы есім –мифологиялық 

сананың феномені, ҥшіншіден, «...жалқы есімдердің семантикалық мағыналарын егжей-тегжейлі зерттеу 

аталған дҽуірдің санасын мифологиялық аспектіде зерттеу болып табылады...» [10,608-609]. 
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Аңдатпа. Қазақ халқы ҿздері ҿмір сҥрген жерге атау берген уақытта, сол елді мекенге кез-келген атауды бере 

салмаған. Бҧған  қазақ жерінде орналасқан елді мекендер мен тау-тасты, ҿзен-сулы жерлердің аталуы дҽлел бола алады. Бҧл 

ҥрдіс қазақ халқына ғана емес, жалпы тҥркі тектес халықтардың кҿпшілігіне тҽн. Мақалада қазақ жҽне тҥрік ҽдебиетінде 

кездесетін ономастикалық атаулар сыры туралы сҿз болады, екі елдің поэзиясындағы ономастикалық дҽстҥр жайы 

талданады.  

Аннотация. Когда казахи давали название местам в которых жили, они не использовали названий не 

соответствующих этому месту. Обязательно, чтобы названия земли ассоциировались с определенными легендами, 

астрономией, мифами, историями или историческими личностями, хранящимися в памяти народа. Изучение сохранившихся 

десятизначных имен, связанных с этими именами, не было бы преувеличенным вопросом сегодняшнего дня. В  

ономастические имена являются символическим.  

Annotation. At the time the Kazakh people gave their names to the place where they lived, they did not give any name to the 

village. It is obligatory that the names of the land are associated with certain legends, astronomy, myths, stories, or historical 

personalities that are kept in the nation's memory. This process is characteristic not only for the Kazakh people, but also for the 

majority of Turkic peoples. The article discusses the secrets of onomastic names in the works of Kazakh and Turkish poets, analyzes 

the onomastic traditions of the poetry of the two countries. 

Тірек сӛздер. Тҥрік ҽдебиеті, онамастика, топонимика, тҥрік поэзиясы.  

Ключевые слова.  Ономастика, топонимика, турецкая литература, турецкая поэзия. 

Key Words. Symphony, toponymy, turkish literature, turkish poetry. 

  

Қазақ – қашан да ата қонысын қастерлеп, салт-дҽстҥрі мен мҽдениетін берік ҧстанған халық. Ата-

бабамыз ежелгі заманнан ҽр атаудың ҿзіндік ерекшелігі мен мҽн-мағынасына баса назар аударып отырған. 

Халқымыздың «ат қою» ҿнері қашан да бағаланып, дараланып тҧрады. Жер-суға немесе кісі аттарын қоюда 

халқымыз ерекше кҿрегендік танытқан.  

Ономастика – грек тілінен аударғанда «атаулар беретін ҿнер» деген ҧғымды білдіретіндігі баршамызға 

мҽлім. Жалқы есімдер жайын тексеретін ономастикалық атаулар – ҿз ішінде антропонимика жҽне топонимика 

деп аталатын екі салаға бҿлінеді.  Антропонимиканың зерттеу нысанасы – кісі аттары болса, ал топонимика – 

географиялық атауларды зерттеу обьектісі етіп қарастырлады [1, 106 б.]. 

Е.Қойшыбаев ономастика ілімін ҥш салаға бҿліп кҿрсетеді: «1. Топонимика – жер бетіндегі 

объектілердің тілдік қҧрамын, мҽн мағыналарын қарастыратын ілім; 2.  Антропонимика – адам аттарының 

шығу тарихын қарастыратын ілім; 3. Этнонимика – ру, тайпа, ел аттарының шығу тарихын, қҧралу, ыдырау 

процестерін қарастыратын ілім» [2, 7-8.]. 

Антропонимика ғылымының бҿлімдеріне: адамның аты-жҿні, лақап аты, ҽке аттары, бҥркеншік аты,  

кісінің шын аты, этноантропонимдер. Тіліміздегі есімдерінің шығуы, пайда болу тарихы да сан қилы. Есімдер 

атадан балаға мҧра болып, ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғасып ҧзақ ғасырлар бойы ҿмір сҥреді. Есімдер арқылы 

еліміздің ҿткен тарихын, салт-дҽстҥрін, сенім-нанымын, тіл мен дінің жҽне сонымен бірге кҿне сҿздік қҧрамын 

біліп, толық мҽлімет алуымызға мҥмкіндігіміз мол. Мысалы: Ҽбілқайыр, Абылай, Қабанбай, Ҽлия жҽне т. б.  

Топонимика – онамастиканың жер-су мен елді мекен атауларының шығуы жҽне пайда болу тарихын, 

мағынасын, таралу аймағын, қазіргі жҽй-кҥйін, грамматикалық жҽне фонетикалық пішінін, жазылуын жҽне 

екінші бір тілге аударылуын зерттейтін, саралайтын ҥлкен бҿлігі. Топонимдер – мағынасына, жасалу жолына, 

этимологиясына қарай негізгі ҥш бағыт бойынша зерттеледі. Зерттелетін аймақтың кҿлемі мен мҿлшеріне  
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қарай: макротопонимдер (тау, ойпаттар, мҧздықтар жҽне т. б.), мезотопонимдер (жеке таулар, теңіздер жҽне т. 

б.), микротопонимдер (ҿзен, кҿл, тҧрақ жҽне т. б.) болып бҿлінеді. 

Топонимика саласын зерттеуші Е.Қойшыбаев Қазақстан территориясындағы топонимдердің қҧрамын, 

қҧрылымын, компоненттердің тіркесуін жҽне тілдік бітімін ескере отырып, келесідей бес тҥрлі қабаттарды атап 

кҿрсетеді: «1) ежелгі тілдер элементтерін сақтап келе жатқан тым кҿне қабаттар (санскрит, ҥнді-иран тілдері 

элементтері: тал, ар, бал, сар, гар, кан жҽне -ын, -ін, -үн қосымша тҥрлері); 2) шартты тҥрдегі тҥркі-монғол тіл 

бірлестігі элементтерін сақтап келе  жатқан  кҿне қабаттар (ал, ала, бала, қар, шар, чар, кöк, бай, тоғай жҽне -

ас, -ес, -аш қосымша тҥрлері); 3) тҥркі тіл қабаттары немесе тҥркі тілдер семьясы қҧрамының ерекшеліктерін 

кҿрсететін қабаттар (й-шыл, ч- шыл, ж- шыл, дь-шыл тілдер жҽне -ты, -сы қосымша тҥрлері); 4) осы кҥнгі 

тҥркі тілдері ерекшеліктерін кҿрсететін қабаттар (қазақ, қырғыз, алтай, қарақалпақ, башқҧрт, ҧйғыр, тҥркімен, 

ҽзербайжан, ҿзбек жҽне т.б.); 5) орыс тілі негізіндегі топонимикалық қабаттамалар, яғни, Э.М.Мурзаев 

айтуынша, «ең ҥстіңгі қабат» [2, 24 б.]. 

Қазақ атауларының шығуына байланысты ҽр тҥрлі аңыздар, мифтер, хикаяттар бар. Ондай дҥниелер 

топонимдік атауларға деген қызығушылықты арттырып, терең зерттеуге жол ашады. Сонымен қатар, қазақтың 

батырлық, ғашықтық, тҧрмыс-салт жҽне т.б. секілді жырларында да топонимдік атаулар кҿп кездеседі. Ол 

туралы А.Ш.Пангереев: «Тақырыптық жҽне сюжеттік мазмҧнына қарай топонимдік ҽпсаналарды ішкі 

жіктелуіне орай тарихи-мекендік жҽне утопиялық деп екіге бҿлуге болады», - десе, тағы бір пікірінде: 

«Топонимдік хикаяттың жер-суға байланысты аңыздық прозаның басқа тҥрлерінен ерекшелігі – ол елдің бҽріне 

тҥсінікті болады жіне таралу ареалы да кең» [3], - дей отырып топонимдік аңыздар мен ҽпсаналардың 

танымалдығына тоқтала кетеді.  

Қазақ онамастикалық атауларын тҥбі бір туысқан тҥркі тілдерімен салғастыра, салыстыра зерттеу – 

бҥгінгі кҥннің басты мҽселесі. Тҥркі тілдерінің ішіндегі тҥрік тілінің шоқтығы биік ҽрі қазақ атауларымен 

ҧқсастық пен ҥндестік кҿп. Оған тҿмендегі атаулар дҽлел бола алады: Ҧлытау, Балашоқы, Итшоқы, 

Келіншектас, Тышқанқҧм; тҥрік тілінде: Mehmetbeyobası, Ahmetdağı, Ahmetpınarı, Mehmetağa, Ahmetbeyler, 

Mehmetalan, Karamehmet, Ahmettepesi, Ahmetyeri, MehmetçavuĢ жҽне т.б. 

Атаулар сырындағы ерекшеліктерді екі елдің ақындарының сҿз саптаулары мен маржандай жыр 

тҥйдектерінен де байқай аламыз. «Поэзия – ҿте кҥрделі қҧбылыс. Дарынды жеке тҧлғаның дҥниетанымы, 

рухани жҽне интеллектуалдық ҽлемінің қайнауынан келіп туындайтын танымдық, этикалық, эстетикалық 

тылсым дҥние. Поэзиялық шығарманың жанры мен тҥрі де бір кҥнде туып, даралана салатын осал дҥние емес» 

[4, 28 б.]. 

Қазақтың кез-келген перзенті ҿз туған жерінің патриоты. Ал ақын жанды, нҽзік жҥректі жандар терең 

толғаныс пен асқан сезімнің иелері. Ҿз жерін, елін жырға қоспаған ақын кемде-кем шығар. Бойына ҿнердің 

ҿресі дарыған ҽр жан ҿзінің туған елі мен жерінен шабыт алып, топырағында аунап ҿскен даласын елемей 

ҿтпесі анық. Ал сҿз ҿнері осы керемет қҧбылысты сҿзбен ҿрнектеп, кестелі айшықтармен келістіре отырып 

жеткізген. Бауырлас тҥрік жҽне қазақ ақындарының жырларындағы туған еліне, жеріне деген махаббаттарына 

тоқтала кетсек. Екі ҧлттың поэзиясындағы топонимикалық атауларға тоқтала кетсек. 

Тҥріктің дҥлділ ақыны Һусейін Ниһал Атсыз (1905-1975) асқақтаған Алтай тауын: 

Тырнап ашқың келсе егер ащы шындық жарасын, 

Бұл кітапты қолға алсаң, барлығына қанасың. 

Кәрі Алтайдың шыңына күнмен бірге шығасың, 

Ұлы Түрік елінің даналығын ұғасың [5.], - 

деп жырға қосса, қазақ ақыны Мұқағали Мақатаев: 

Құсыңды бер, ұшқышым, Шығысыма, 

Сәлем берем Алтайда туысыма. 

Шығысыма, тарт менің ырысыма! 

Сірә да, Клондайк, Аляскалар, 

Толар ма екен Алтайдың уысына?! [6.],  - дей келе, ҿр Алтайдың бақыт пен шаттықтың, ырыс-берекенің 

ордасы екендігін тағы бір мҽрте дҽлелдейді. Бҧл арада «Алтай» – баурайына тҥрі мен тегіне қарамастан бар 

бауырлас халықты жиған Азия қҧрлығының орта тҧсындағы таулы ҿлке. «Таудың ҧзындығы – 2000 км» [7]. 

Қазақ жҽне тҥрік ақындарының моншақтай тізілген  жыр жолдарында жиі берілетін тағы бір қасиетті 

ҿлке – Тҧран деп аталады. Белгілі шайыр, тҥрік мҽдениеттанушысы жҽне ойшылы Мехмет Эмин ЙУРДАКУЛ 

(1869–1944) барша тҥркі халықтарына ортақ осы Тҧран ойпаты туралы:  

Сен қаласаң, Дунайдың бастауынан, 

Біз қараймыз Қытайдың асқарынан.  

Алтай, Қыпшақ, Сібір мен Әзірбайжан,  

Хиуа, Газна, Хорезм, Бұхара бар,  

Ұлы Тұран елінің мәңгі ӛшпес бастары бар [5.], – 

деп жырға қосса, қазақтың Мағжан Жұмабаевтай жыр жампозы: 

Тұранның тарихы бар отты желдей, 

Заулаған қалың ӛрттей аспанға ӛрлей. 

Тұранның жері менен суы да жат, 
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Теңіздей терең, ауыр ой бергендей. [8.], - дей келе, Тҧран ойпатының тҥркі халықтары ҥшін аса маңызды 

аймақ екенін айқын кҿрсеткен. Бҧл арадағы екі ақынның жыр қаламына ҿзек болған Тұран – Тҧран тақтасында 

орналасқан Орталық Азиядағы кең жазық аумақ, ойпат [6]. 

Екі елдің ақындарының жыр жолдарын салыстыра отырып байқайтынымыз, екі елдің де онамастикасына 

ортақ жер-су атаулаының кҿп екендігін жҽне ол бауырлас халықтардың поэзиясында кеңінен бейнеленгендігіне 

кҿзіміз жетеді. Қазақ жҽне тҥрік ҧлтының ақындары ҿз жеріне, жазира даласына, тау-тасы мен, мҿлдір тҧнық 

кҿлдеріне деген ҿзекжарды тілектерін жалынды жырлары арқылы жеткізуге тырысқан. Ақындардың ҿлеңінен 

асқан патриоттық сезім мен ҿзінің туып ҿскен сайын даласына деген ыстық махаббатты, терең мақтанышты 

байқай аламыз. Қырықтан астам жыр жинағының авторы, тҥріктің Фазыл Хұсню Дагларджа (1914-2008) деген 

алып ақыны ҿзінің ҿсіп-ҿнген Стамбулы туралы: 

Стамбулда біз де тұрдық, күл мейлің, 

Бүкіл дүние секілді еді Стамбул, 

Мырзаға да, құлға да, 

Енді анау ресторанда мен-дағы 

Болдым десең-сенбеңіз.[5.], - 

десе, қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев ҿзінің сҥйікті Алматысы туралы: 

Аралап жердің жүзін шарласа да, 

Алматым – жүрегімде әрқашанда. 

Арылмас Алатаудан ән қашанда, 

Аспанның жұлдызына самғасам да [6, 78-], - 

деп, ҿзінің ару қаласын жырға қосқан екен.  

Ҽрине, бҧл арада екі елдің ең ерекше, рухани дем беретін, кҿркем қаласы Алматы мен Стамбулды 

білмейтін жан жоқ десек те болады. Екі автор да туған қалалары туралы тебіреніспен толғаған. Алматы мен 

Стамбул қалаларының да ҧқсас тҧстары ҿте кҿп. 

Сонымен қатар, қазақ жҽне тҥрік ақынары ҿз туған жерінің тау-тасын жырлаумен қатар, ҿзге ел мен 

жердің де кереметін кҿре біліп, кестелі жырлармен айшықтаған.  

Тҥріктің танымал ақыны, жазушы, драматург жҽне қоғам қайраткері Назым Хикмет Ран  (1902–1963): 

Сапар шектім түсіммен сол, 

Еуразия, Африканы шарладым, 

Америка шақырмады – бармадым. 

Теңіз, Дала, Тау адамын сүйдім мен, сүйіп ӛту – арманым. [5.], - 

деп, ҿзге елдерге қҧрметін білдіреді.  

Заманауи тҥрік поэзиясының белді ҿкілдерінің бірі– Әли АКБАШ:  

Сонау Алматыдан Жамбыл, Шымкентке дейін 

Сапар шеккенім ойымда, 

Таусылмас жолдар бойында.  

Кӛз ұшында күміс ұшқындар жылтылдап ұшады,  

Мазарлар тӛбесінде жарты күміс ай секілді 

 пыр-пырлап ұшады. [5.], -  

дей келе, қазақ даласының кереметін, қалаларының қасиетін жырға қосады. 

Ҽлем ҽдебиетінде ҽдеби байланыс, ҽдеби ҥзеңгелестік, рухани алмасулар – ҽбден қалыптасқан ҿзіндік бір 

заңдылық, ойып тҧрып орын алған тарих. Осы ҽдеби байланыстың бір тамыры – қазақ жҽне тҥрік ақындарының 

ономастикалық атауларды жыр шумақтарында сҽтті қолдана білгендіктерінде де жатқандай.    

Қорыта келгенде, тҥп тамыры бір тҥркі жҧртының екі перзенті Қазақ пен Тҥрік ҧлтының рухани, мҽдени, 

ҽдеби байланыстың жалғасы ономастикалық атаулармен де байланысты демекпіз. Жоғарыда кҿрсетілген 

мҽліметтерден байқайтынымыз, екі ҧлтқа да бірдей географиялық аймақ пен бірдей жер-су атауларының, 

бірдей тарихи оқиғалар мен наным-сенімнің ықпалы зор. Қазақ жҽне тҥрік поэзиясының ҿзара ҥндестігінің, 

соның ішінде онамастикасының байланысының жоғарғы дҽрежеде екенін мойындап, екі ел арасындағы татулық 

пен бірлікті одан ҽрі кҥшейтіп, ҽдеби жҽне мҽдени байланыстарымызды тереңірек талдап, тани тҥсуімізге зор 

мҥмкіндіктер ашуымыз қажет. 
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Аннотация: Бҧл мақалада Ақтҿбе облысында орын алған кҿші-қон ҥрдістерін шындық бетіне шығарып, зерделеп, 

ҽрі миграцияланудың арқасында пайда болған корей диаспорасының саяси-ҽлеуметтік жақтарын қарастыру. 

Тҥйінді сӛздер: кҽріс диаспорасы, ҽлеуметтік-экономикалық проблемалар,жапон бодандары, қайта ҿрлеу феномені. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются социально-политические аспекты корейской диаспоры, возникшие в 

результате миграции и изучения миграционных процессов в Актюбинской области. 

Ключевые слова: корейская диаспора, социально-экономические проблемы, японские колонии, феномен 

возрождения. 

Annotation: In this article, we consider the political and social aspects of the Korean diaspora, which have arisen as a result 

of migration and the study of migration processes in Aktobe region. 
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КСРО-ның Ресей мемлекеттілігінің қҧрылымына ерікті тҥрде кіргеніне бір жарым ғасыр бойы корейлер 

ҧлттық тарихтың барлық оқиғаларына қатысқан: жаңа отанның Қиыр Шығыстағы шҿл даласының аумағының 

экономикалық дамуын ҥйрену, оның шекараларын қорғау; православиелік руханиятты, ғасырлық славян 

мҽдениетінің дҽстҥрлерін тҥсіну; орыс тілінде білімін меңгеру;  қоғамдағы орыс тіліндегі ҽртҥрлі ҽлеуметтік 

топтардың қосылуы; қайғылы тарихи кезеңдерде елінің басқа халықтарымен бірге кешу. Ҽрине, прогрессивті 

колонизациялау қозғалысында корейлар Ресейдің алыс қиыр аймағына ҿтіп кеткен жалғыз адамдар емес еді. 

Бірақ кҿрші мемлекеттің қытайлықтар да, жапондықтар да полиэтникалық кеңістігіне интеграциялаудың 

осындай белсенді ниеті болмады [1]. 

Қҧқықтық мҽртебесін алудың маңыздылығын мойындаған корейлер, ресейлік азаматтығына ауысу 

кезінде православтық руханиятты  жаппай жҽне саналы тҥрде қабылдады [2]. Қиыр Шығыста ресейліктермен 

бейбітшілік пен тату кҿршілік туралы куҽландырылған республикалық маңызы бар жоспар: Корейлер ҿздерінің 

жаңа Отанында  50 жылдық ҿмір сҥруін атап ҿту. Бірінші дҥниежҥзілік соғыстың басталуы халық кҿршілерінің 

тарихындағы осы маңызды оқиғалардың орындалуына жол бермеді. 

Кеңестік дҽуірдегі қара кезеңде зорлық-зомбылық депортацияларында корейлер ҿздерінің ҿмір сҥру 

кеңістігін тастап кетуге мҽжбҥр болған халықтардың қайғылы кезеңдерін «ашты». 1937 жылы тарихта 

кҽрістердің есімі кездейсоқ емес, ежелгі халықтық нанымдарына байланысты қорқынышты 8 бақытсыздық: су 

тасқыны, ҿрттер, соғыстар, азаматтық дау-дамай, ҿзендердің, ауыз су кҿздерін қҧрғауы, қҧрғақшылық, аяздың 

кҥшеюі. 

XX ғасырдың 30-шы жылдарында елімізді толығымен қабылдаған тыңшылық ҽрекеттер шекаралас 

аудандардың тҧрғындары ҥшін ҿте ауыр салдары болды. Сол уақытта басып шығарылған танымал тақырыптар 

неміс, жапон жҽне басқа агенттердің қастық ҽрекеттері туралы болды. 

1937 жылғы 21 тамыздағы  КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің жҽне Орталық Комитеттің ВКП (б) 

1428-326 қаулысы  «Қиыр Шығыстағы аумақтардың шекаралас ҿңірлерінде орналасқан Корей халқының 

шығарылуы туралы» Сталин жҽне В.Молотовтың қол қойған актісі , бҧл уақытқа байланысты табиғи 

қҧбылыстардың бірі болды. Соның ізімен-ақ Алматы мен Ташкенттің маңында тек қана кҽрістерді Кеңес 

Одағына қоныстандыру ҥшін ғана емес, кҿшіп-қонушылардың басқа жерлерге қашуына жол бермеу жҽне 

оларды қоныс аудару жҿніндегі шараларды ҽзірлеу туралы телефонограмма  хабарламалары жедел тҥрде 

жіберілді. «Жапондықтардың кҽрістермен байланыс орнату ықтимал ҽрекеттерін болдырмау ҥшін» ғаламдық 

аппараттар мен агенттерді кҥшейтуге ерекше талаптар қойылды [3]. Сол жылдың 11-ші қыркҥйегінде И.Сталин 

Қиыр Шығыстың аумағына басшылық жасаған болатын: «Кҽрістерді шығарып жіберу - ҿте маңызды мҽселе ... 

Біз кҿшіру кестесін дҽл орындауға қатаң шаралар қабылдауды ҧсынамыз...Осы іске қарсылық кҿрсеткен  

адамдар олар қандай болса да, дереу қамауға алып  жҽне шамамен жазалау ...»  [4]. 

КСРО халықтарының депортациялау проблемаларының танымал зерттеушісі Н.Ф.Бугаидың пікірімен  

анти-конституциялық, адамгершілікке қарсы іс-ҽрекеттің жаппай негіздемесінің ҥгіт насихаты бҧл: 

тыңшылықтың кҿрінісі, кеңестік биліктің негіздерін бҧзу, елдің қорғанысы жҽне т.б. Мҧндай айыптауларды 

дҽлелдеу ҥшін қадағалау белсенді пайдаланылып, «сенімсіз элементтерді» анықтауға мҥмкіндік берді. 

Тоталитарлық режим елдегі жағдайды нығайта отырып, мемлекеттің тағдыры мен оның азаматтары туралы ҿз 

идеяларына ие болды. Басқарудағы кҥштің бақылаусыз қолданылуы, қарсы кҥрес кҿбінесе ойдан шығарылған 

жаулар, ксенофобияны жоғарылатып қана қоймай, бірақ сҿзсіз мемлекеттің шынайы мҥдделеріне қайшы 

ҽрекеттерге ҽкелді. Кҽрістердің жҽне басқалардың мҽжбҥрлі кҿшіруі шекаралас аудандардан шыққан ҧлт 

ҿкілдері бастапқыда бҧл аудандарды «сенімсіз» деп «тазартуға» кірісті. Зорлық-зомбылықтың басталуына дейін 
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корейлер тҧратын ауылдар арасындағы қарым-қатынас ҥзілді. Оларға  теміржол арқылы билеттерді  сатып 

алып, саяхатқа шығуға рҧқсат етілмеді. 

Бҧдан басқа, Қиыр Шығыстың аумағынан Қазақстан мен Орталық Азияның аз халыққа қоныс аударатын 

кҽрістерді қоныстандырудың экономикалық тиімділігі туралы Сталиннің пікірлері маңызды болды: бҧл 

жерлерді игеру жҽне елде кҥріш ҿсіру аймағын кеңейту. Бірақ, сонымен бірге, кҿшіп-қонушылардың ҿлімге 

ҽкелетіні жҽне ҿмір сҥру ҽрекеттерінің маңызды факторларына ҽсер етуі туралы ҽңгіме болған жоқ: 

- халықты негізгі санитарлық-гигиеналық жағдайға жарамсыз жҽне медициналық кҿмексіз ҧзын жол 

эшелондарына тасымалдау;  

- ҧзақ ҿмір сҥруге байланысты климаттық жағдайлардың кҥрт ҿзгеруі;  

- қоныс аудару орындарында қолайлы тҧрғын ҥйдің болмауы; 

-ҥйреншікті шаруашылықыпен  айналысу мҥмкіндігінің болмауы;  

- кҿлемде депортацияланған халыққа ҥлкен медициналық кҿмек кҿрсетуді  ҧйымдастырудағы 

қиындықтар; 

- корей оқушылары мен студенттерін ана тілінде оқыту мҥмкіндігінің болмауы. 

Осыған байланысты, Кҽріс халқының Орта Азия мен Қазақстанға Қиыр Шығыстағы дҽстҥрлі елді 

мекендерден мҽжбҥрлеп депортациялауы сенімсіз, кҥдікті, алдын-ала айыпталушы адамдарды жазалаудың 

мемлекеттік шарасы ретінде жаппай саяси қуғын-сҥргін тҥріне жатқызылуы керек. 

Халықтың қарқынды кҿші-қон ағымы, соның ішінде зорлық-зомбылық, елдегі соғыс алдындағы 

демографиялық ахуалда кҿрініс табуы КСРО-да тҧратын халықтардың саны мен орналасуындағы жаһандық 

ҿзгерістерге ҧшыратты. 1938 жылғы халық санағы қазір кҿптеген тарихшылар мен демографтардың арасында 

кҥдік келтіруде: бҧл сталиндік геноцидтің ауқымын жасыруға мҽжбҥр болды. Сонымен қатар жарияланған 

қайтыс болғандар саны ҿте ҥлкен: ҽрбір мың корейден 42 адам қайтыс болды. «Қиыр Шығыс Экспресінде» 

қайтыс болғандар саны туралы мҥлдем сҿз қозғалмады.  «Ҧлттың ҽкесі», И.В.Намның болжауы бойынша  1922 

жылы Қиыр Шығыс республикасы жойылғаннан кейін корейлерді депортациялау мҽселесін зерттеді.Содан 

кейін ҧлттық-мҽдени ҧйымдар, соның ішінде корей тілі туралы материалдар Сталиннің арнайы қалтасына тҥсті. 

[5] 

Тамыз шешімі қабылданғаннан кейін 2 ай ҿткен соң, КСРО жҽне КОКП Орталық Комитеті (б) ІІМ 

комиссары Н.И. Ежов Қиыр Шығыстағы аумағындағы  ЮНКВД-нің ақпарат негізінде Халық Комиссарлары 

Кеңесінің Тҿрағасы  В.М. Молотовқа  осы кең ауқымды саяси іс-қимылдың нҽтижелері туралы баяндады: «1937 

жылдың 25 қазанында Қиыр Шығыс аймағынан кҽрістерді шығару аяқталды. Корейлерде небҽрі 124 эшелоны 

шығарылды, соның ішінде 36 442 отбасы - 171 781 адам ... Ҿзбек ССР-не - 16272 отбасы, 76525 адам, Қазақ 

КСР-не  20170 отбасы - 95256 адам». [6] Егер орташа алғанда поезд тағайындалған пунктке кем дегенде 25 кҥн 

ішінде кірсе, онда «жауапты миссияны» іске асыру қарқыны таңқаларлық емес. [7]. Орынбор 1930-шы 

жылдардың соңында корейлерді депортациялау орны емес еді, ал Қазақ КСР-ның кҿрші облыстары - Ақтҿбе 

жҽне Батыс Қазақстан облыстарына «еркін жҥріп-тҧру қҧқығынсыз арнайы қоныстанушылар» мҽртебесін 

қабылдауға мҽжбҥр болған  ондаған мың мҽжбҥрлі қоныс аударған адамдар орналастырылды.  Заманауи 

ғылыми ҽдебиеттерде бҧл терминді анықтауда бірлігі жоқ. Бір жағынан, арнайы қоныстанған бірнеше этностық 

топтар ҥшін жібере тарту  саясатын жҥргізірді, бірақ корей халқының статусы ресми тҥрде «ҽкімшілік қуғын-

сҥргін» деп анықталды. Екінші жағынан, сотталмаған мемлекеттік ықпал етудің ҧқсас нысандары еңбек 

ҽлеуетін кҥштеп мҽжбҥрлеп пайдалануды, НКВД-нің қатаң қадағалау жҥйесін,азаматтық қҧқықтар ауқымына 

қоныс аударуға арналған шектеулер болды. Атап айтқанда, мҧндай қорлайтын акт корейлерді қазіргі Қызыл 

Армияға шақырудан бас тартуынан болды [8]. Ақтҿбе облысы кҽрістерді 1 165 адам (379 шаруашылық) 

кҿлемінде қоныс аудару жоспарын бекітті. 1938 жылғы 10 ақпанда олар Қарабҧтақ ауданының алты ауылында 

(қазір Айтеке би ауданы) -  70 шаруа қожалығына Интернационал-3, 45 - Туще-Арық, 80-і Бҿгетсай ауылы, 57- 

Шіліктісай, 77 -Красный Октяябрь, 50 -і 20 лет Октября колхозына бҿлінді. 1938 жылы 26 сҽуірді корейлік 

кҿшіп келушілердің «сенімсіздігі» туралы ескере отырып, Қазақстан Компартиясы Ақтҿбе облыстық 

комитетінің бюросы облыстық прокуратура мен облыстық НКВД ҽкімшілігіне «тракторларды, сепкіштерді 

жҽне ҿртеу алаңдарын ҿртеуде кінҽлі деп танылған диверсиялар мен дҧшпандық элементтерді қатаң 

жауапкершілікке тарту туралы шешуші шаралар қабылдау» туралы қаулы қабылданды. 1938 жылы қоныс 

аударылған корейлер жаппай қуғын-сҥргінге, жапондық агенттермен қарым-қатынасқа, саботажға жҽне т.б. 

жағдайларға байланысты жаппай репрессияға ҧшырады. Ақтҿбе облыстық мҧрағатының мҽліметтеріне сҽйкес  

125 адам сотталды, оның ішінде 119 (95,2%) адам ҿлім жазасына кесілді. Олардың ішінде Ан Сан Суним 

,колхоз тҿрағасы жҽне тракторшы Ким Трофим, музыка пҽнінің  мҧғалім Кан Ин Сам жҽне қарапайым 

жҧмысшы  Ким Ен Гин, есепші Ким Алексей Яковлевич жҽне ағаш ҧстасы Ким Да Ен жҽне тағы басқалар бар. 

Кейінірек олар 80-ші жылдардың аяғында жҽне 90- жылдардың басында ақталып, қайта қалпына келтірілді.  

Қазақстанның билік орындары қоныс аударылған корейлерді қоныстандыру жҿнінде нақты шаралар 

қабылдаған деп тану қажет. Осылайша, Қазақстан Компартиясы Ақтҿбе облыстық комитетінің жҽне 

Президиумының шешімі бойынша 1938 жылғы 25 мамырдағы жҧмысшылар депутаттарының облыстық 

атқарушы комитеті Ярмухамедовский совхозының малынан кореялық ҧжым шаруашылықтарына, жеке қоныс 

аударған корейлерге, ауыл шаруашылық банкінен несие алу арқылы 4000 ірі қара малға беруді бҧйырды. 

Қазақстан Компартиясы Ақтҿбе облыстық комитетінің 1938 жылғы 20 шілдедегі отырысында «Кореялық 

колхозшыларға арналған елді мекендердің қҧрылысы барысы туралы» Интернационал, Бҿгетсай, Миялы, 

Красный Октябрь, 20 лет Октября жерлерді бҿлуді ҧйғарғанымен, олардың кҿпшілігі судың жетіспеушілігінен 
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ауыл шаруашылығында пайдалану ҥшін жарамсыз болып шықты. 1939 жылғы 22 сҽуірде  Қазақстан 

Компартиясы Бюросы жҽне Атқару комитетінің Президиумы кҽрістердің қоныс аударуын аяқтау  мақсаттары  

ҥшін 235 жаңа нысан, оның ішінде 204 тҧрғын ҥй, 440 орындық ҥш мектеп, екі акушерлік жҽне акушерлік 

орталыққа Халық Комиссарларының Кеңесі миллион рубль кҿлемінде қаржы бҿлуді мақҧлдады. Сонымен 

қатар, Қазақ КСР Халық комиссарлары Кеңесінің шеңберінде Қазақстан Компартиясы Ақтҿбе облыстық 

комитетінің 1939 жылғы 14 мамырдағы Бюросы «арнайы ҧлттық мектептер мен арнайы ҽдеттегі кеңселер бҧл 

мектептерде жҧмыс істеп жҥрген буржуаздық ҧлтшылдықтар балаларға қарсы буржуаздық ҧлтшылдықты, 

антисемитизмнің ҽсерін тигізетін орталықтарға зиян келтіреді» деген мақсатпен 1938 жылғы 13 сҽуірдегі № 353 

«Ҧлттық мектептерді қайта қҧру туралы» қаулысын жҥзеге асыруды кҿздеді. Сонымен қатар, ҽдеттегі кеңестік 

мектептерде арнайы ҧлттық мектептерді қайта ҧйымдастыру, сондай-ақ қарапайым мектептердегі арнайы 

ҧлттық филиалдарды жою туралы шешім қабылданды. Бҧл шешім корей ҧлтының балалары ҿздерінің ана тілін 

біле алмайтындығына ҽкелді. Тек 1953 жылы Орталық комитет хатшылығы Қазақстан Коммунистік партиясы 

кейбір мектептерде кҽріс ҧлты студенттерінің корей тілі мен ҽдебиетін оқып ҥйрену туралы шешім қабылдады 

(1953 жылғы 26 желтоқсандағы № 34). Сонымен қатар, Кореядағы барлық пҽндер бойынша тапсырма орынсыз 

деп танылды (Білім министрлігінің 1958 жылғы 15 мамырдағы шешімі). 1954 жылға дейін барлық кҽрістер 

ерекше қоныс аударушылар ретінде ҿмір сҥріп, қҧжаттары болмады жҽне елді мекеннен кете алмады. Бҧл 

Қазақстандағы кҽріс диаспорасының ҿмір сҥруінің қиын кезеңі болып,  ол қоныс аударғандардың ҧрпақтары 

ҥшін Қазақстан Отанға айналды. Ал егер,30-шы жылдардағы қорқынышты аштықтан тірі қалған қазақ 

халқының қолдауы мен кҿмегі болмаса, кҽрістердің тағдыры ҿте қайғылы болуы мҥмкін [9]. Ким Ман Сам 

ҿзінің естеліктерінде былай деп жазған: « Қазақтардың дастарханы мен жаны олардың далалары сияқты шексіз 

болды». Қазақстан кҽрістері мҧны ҽрдайым есіне алады. Қиындықтар корейлердің руыхын сындыра алмады. 

Олар тек қана аман қалмай, сонымен бірге біздің еліміздің экономикасын кҿтерген адамдардың қатарында 

болды. Н.Ҽ.Назарбаевтың сҿздері: «Корейлер - тарихтың шаңына айналмай,  олар ҧлттық қҧндылықтарын 

жоғалтпай ҧлттық ҽдет-ғҧрыптары мен дҽстҥрлерін сақтап қалды. Кҽрістердің Қазақстанға келуімен ҿте тығыз 

жҧмыс жасайтын достар тапты ». Бҧл жерге Ақтҿбе облысының корей диаспорасына жатқызуға болады. 

Корейлер Ақтҿбе жерінде жҧмыс істемеген ҿнеркҽсібі болмады. Олардың кҿпшілігі мемлекеттік наградалармен 

жҽне қҧрметті атақтармен марапатталып, біздің ҿңіріміздің мақтанышы болып табылады. Олардың ішінде 

:қҧрметті Қазақ КСР энергетигі Анатолий Серафимович Чиковани, темір жол кҿлігінің қҧрметті қызметкері 

Ким Марс Терентьевич, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген инноваторы Ким Петр Петрович, еңбегі сіңген механик 

Югаи Дык Ман, қоғамдық денсаулық сақтау қызметкері Ким Ангелина Яковлевна, ҥздік ағартушы Ким Борис 

Андреевич, журналист Хан Николай Васильевич, партияның қызметкері Ан Геннадий Иванович, 

психологиялық неврологиялық мектеп-интернатының директоры Пан Клавдия Владимировна («Жыл адамы-

2004», Ақтҿбе қаласы), полковник Нью Юлиан  Апполонович, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің 

қҧрметті қызметкері, Қ.Жҧбанов атындағы АҾМУ проректоры Цхай Константин Валентинович («Жыл адамы-

2006», Ақтҿбе қаласы), Ҧлттық қауіпсіздік комитетінің ардагерлер кеңесі тҿрағасы Ким Леонид Ананьевич, 

«РОКОС» компаниясының бас директоры Аркадий Ни жҽне  т.б. 
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Аңдатпа. Бҧл мақалада ағылшын жҽне қазақ тілдеріндегі адамға байланысты мақал-мҽтелдердің 

этнолингвистикалық  негізі  салыстырмалы тҥрде қарастырылады. Салыстырмалы зерттеу барысында адамға байланысты 
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мақал-мҽтелдер аудармасымен бірге мағыналары екі тілде кҿрсетіледі. Адамға қатысты туыс емес қос тіл мақалдары сол 

халықтың тҧрмыс-тіршілігіне, салт-сана, ҽдет-ғҧрып, дҥниетанымына сай сҿздермен жеткізіліп тҧр.  

Аннотация. В этой статье рассматриваются сравнительно пословицы на тему человека английского и казахского 

языков. Во время сравнительного исследования пословицы на тему человека даны с переводом и выявляются их значения. 

Пословицы на тему человека неродных языков связаны в основном с бытовой жизнью, сознанием, традиции, 

мировозрением.  

Annotation. This article discusses comparatively the proverbs of man of English and Kazakh. While investigating 

comparatively the proverbs of man are given with translation and contents. The proverbs of man of two languages are especially 

connected with everyday life, conscience, traditions, world view.  

Тірек сӛздері. Мақал-мҽтел, халық, адам, манера, ҽдет-ғҧрып. 

Ключевые слова. Пословицы и поговорки, народ, человек, манера, традиция. 

Key words. Proverbs and sayings, people, man, manners, traditions. 

 

«Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нҽрселермен озады», - деп ҧлы Абай, «Адам 

ірілігі бір сипат емес, ішкі-тысқы сан сипат қасиетімен қҧралады», деп М. Ҽуезов айтқандай, адамның сан 

алуан қадір-қасиеті мақал-мҽтелдерден ҿзіндік орын алған. Зерттеу барысында екі тілде де осы тақырып аясына 

жататын тҧрақты тіркестердің саны жағынан ҽлдеқайда кҿптігі байқалды. Мҧның сыры – адамның қоғамдағы 

шешуші кҥш екендігінде жатса керек. Ағылшын тілінде халық арасында жиі қолданылатын «Manners maketh 

man», «Manners make the man» (с.с.а.: Адамды адам ететін оның ҽдептілігі) тҧлғасы ықшам, алайда мҽні зор 

тілдік орам, орта ғасырда орын алған қағида, дҽстҥрлерге, заман талабына байланысты қалыптасқан. Зерттеу 

деректеріне қарағанда бҧл мақал ҿз бастауын ХIV ғасырдан алады. Орта ғасырларда Англияда ҽртҥрлі 

сҽнсалтанаттар кҿп ҿткізілетін болған. Крепостнойға бостандық беруден бастап, дворяндық атақ беруге дейін 

кҿпшіліктің арасында ҿтетін, осы қҧрметке орай ҥлкен салтанатты жиындар, ҽр тҥрлі рҽсімдер 

ҧйымдастырылатын. Мҧның бҽрі адамдардың кҿпшілік арасында ҿзін-ҿзі ҧстай білуіне, белгілі ережелерді 

сақтауына алып келді. Осы кезеңдерде Англияда ҽдептілік (манера), ҿзін-ҿзі мҽдениетті ҧстау ережелері 

қалыптасып, бҧл ережелерді ҧстануға ҥлкен кҿңіл бҿлінетін болды. Барлық уақытта, барлық жерде сыпайы, 

мҽдениетті болу талап етіле бастады. Қонақты  қақпадан қарсы алу, кетерінде сыпайылықпен, ҽдептілікпен 

шығарып салу, балаларды жас кезінен бастап этикаға, мҽдениетті тҥрде жҥріп-тҧруға ҥйретуге ерекше кҿңіл 

бҿлінетін болды. Жас ханымдардың асықпай, кербез жҥруі, отырғанда қолдарын тізесінің ҥстіне қойып, тік 

отыруы мҽдениеттіліктің негізгі шарттарының бірі саналатын. Сондай-ақ, этикет ережелерін қамтитын арнайы 

жинақтар шығарыла бастады (Boke of Curtasye). Тамақ ішу, сҿйлеу, жҥріп-тҧру, кҿп арасында ҿзін-ҿзі ҧстау т.б. 

этикеті қалыптасты жҽне олардың орындалуы қатаң талап етілетін болды. Уақыт ҿте келе осы ҧстанымдардың 

бірқаары жалпыхалықтық мақал-мҽтелге айналып, кеңінен қолданыс тапты. Мысалы: Manners maketh a man 

(с.с.а.: Адамды адам ететін оның ҽдептілігі); In chamber among ladies bright, Hold thy tongue and spend thy sight 

(с.с.а.: Ҽсем ханымдармен бір бҿлмеде отырғанда тіліңе ие бол жҽне бақылап қарап отыр); If thou sit by a 

worthier man Than thyself art one, Suffer him first to touch the meat (с.с.а.: Егер ҿзіңнен салауаттырақ адаммен 

дастархандас болсаң, содан ҥлгі ал) т.б. 

Оксфорд Нью колледжінің (New College, Oxford) негізін салушы William Wickham 1380 жылы Manners 

makyth man (с.с.а.: Адамды адам ететін оның ҽдептілігі) мақалын колледждің ҧраны етіп таңдап алып, тіпті бҧл 

сҿздерді тасқа ойып жаздыртып қойған. Бҧл ҧранды ҧстану, жақсы ҽдеп сақтау ҽрбір студенттен қатаң талап 

етілген. Екі жылдан соң Винчестер колледжі (Winchester Colledge) де осы ранды таңдады.      

He bears misery best who hides it most. 

Қас бекзаттың белгісі 

Қайғысын жұртқа білгізбес; 

Аққу құсқа оқ тисе, 

Қанатын суға тигізбес. 

Ер жігітке оқ тисе,  

Қиналғанын білдірмес. 

Ағылшын мақалы ―қайғыны жасырған жақсы кҿтереді‖ десе, қазақ мақалы ―адамнан қас бекзат, нағыз ер 

жігіт, ал қҧстан аққу қҧс қиналғанын білдірмейді,‖ – дейді. Қазақ – батыр, ер жігітті қадірлеген, ҥлгі тҧтқан 

халық. Қазақ ҥшін ер жігіт екі сҿйлемейтін, сҿз берсе, қайтсе де соны орындайтын, еш қиындықтан 

қаймықпайтын, жҥрек жҧтқан, ер жҥрек жігіт. Сонымен қатар, қазақ – киеге ҥлкен мҽн берген халық. 

Табиғаттың кейбір апаттарын, отты, кейбір жануарлар мен қҧстарды, кҿшпелі тҧрмысқа қажетті заттарды киелі 

деп қастерлеген. Осы аталғандарды қҧрмет тҧту, ырымын жасау, адам баласына байлық пен бақыт, қҧт ҽкеледі, 

ал тиісті жҿн-жоралғының жасалмауы киенің қаһарын туғызады деп тҥсінген, яғни ―киенің ашуы, қаһары - 

кесір‖. Сондықтан да, шаман дініндегі халықтар дҥниедегі жамандық пен жақсылықты киелі жан-жануарлар 

мен қасиетті заттардың қастерленбеуімен, содан барып туатын реніш, ашудың киесімен байланыстырды. 

Демек, тақуалық қҧлық, белгілі ырым-жорамалдардың мҥлтіксіз орындалуы қажет, ал сол ҽдет-ғҧрыптың 

орындалмауы кҥнҽ, діндарлықты бҧзу болып саналып, кесір-кесапатқа душар етеді деп ҧқты. Осындай киелі 

қҧстардың бірі – аққу, қазақ халқы оның киесіненқорқып атпаған, оны қҧстың сҧлтаны деп есептеген. 

Мақалдағы аққу қҧс пен ер жігіттің қатар тілге ілініп, ҥлгі етілуінің тҿркіні осында жатыр. 

Ағылшындар да аққуды киелі қҧс деп есептейді. Тіптен Британия аралдарында аққу корольдің қорғауына 

алынған. Бҧл жҿнінде ел арасында мынадай ҽңгіме бар. Кҿптеген жылдар бҧрын ағылшын королі ҧзақ сапардан 

еліне қайтып келе жатып, ҧзақ жолдан шаршаған серілерін тынықтырып алу мақсатында Кипр аралына зҽкір 
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тастауды бҧйырыпты. Серілер демалып жатқанда, король Кипрдың сҧлу ханшасын кҿріп, оған бір кҿргеннен 

ғашық болып қалады. Кипрдың ел билеушісі ҽсем ханшаның қолын сҧраған британдықтың айтқанына кҿнбесе, 

оның қалауын орындамаса бҥкіл аралды толығымен жаулап алуы мҥмкін екендігін сескеніп, олардың некелерін 

қимақшы болады. Бірақ ханша бҧрын-соңды кҿрмеген бейтаныс ел, Англияға барудан бас тартады. Ағылшын 

королі ханшаға: ―Мен сені тҥске дейін кҥтемін‖, - деп кемесіне кетеді. Ертеңіне кеменің жанына қайық келіп 

тоқтап, кемеге шаңқай тҥсті аппақ екі аққуды алып келеді. ―Егер мені ҧнатсаң, осы аралда қал, біз осы екі аққу 

тҽрізді бақытты ҿмір кешеміз. Егер кетуге бел бусаң, екеуіміздің махаббатымыздың естелігі ретінде ҿзіңмен 

бірге осы екі аққуды ала кет,‖ – деп ханша корольге сҽлем айтқан екен. Қызды қаншалықты ҧнатқанына 

қарамастан, король кемесінің зҽкірін кҿтеріп, ҿз патшалығына қарай жол тартады. Сол заманнан бері аққулар 

патшаның қорғауына алыныпты деседі. Ҽр жыл сайын Англияда шілде айында ―свон аппинг‖ аққуларға таңба 

салу шарасы ҿткізіледі. Аққуларды таңбалауға Дайерс (бояушылар) жҽне Витнерс (шарап саудасымен 

айналысушылар) цехтары жауапты, себебі бірнеше ғасыр бҧрын осы жауапкершілікті жҥктеген корольдің ҿзі 

еді [1, 128].  

The voice of one man is the voice of no one [с.с.а: Жалғыздың ҥні шықпас]. 

One man no man [с.с.а: Бір адам – жоқ адам]; 

One is no number [с.с.а: Бір сан емес]; 

One flower makes no garland [с.с.а: Бір гүл бақ болмайды]; 

Жалғызың үні шықпас, 

Жаяудың шаңы шықпас; 

Жалғыз ағаш орман болмас 

Жалғыз кісі қорған болмас; 

Жалғыз батыр жауға жоқ,  

Жалғыз жігіт дауға жоқ; 

Жалғыз қаздың үні шықпас, 

Жалғыз қыздың мұңы шықпас. 

Екі халықтың да мақалының айтпақ ойы – жалғыздықтың қиындығы. ―Жалғыз болып, не жаудан қорғана 

алмайсың, не сҿзіңді тыңдата алмайсың, сондықтан кҿппен бірге болған жақсы,‖ – деген ойды уағыздайды екі 

халық мақалы. Қазақ халқы талай жаугершілікті басынан ҿткерген халық, жаумен қасық қаны қалғанша елі, 

ата-баба жері ҥшін кҥрескен жауға намысын бермеген батыр ҧлдардың кҿп болғаны мҽлім. Қазақ қашанда 

батырларын қҧрмет тҧтып сыйлаған, даңқын шығарған ҧлдарына батыр деп ат беріп, дҥниеден озса да келесі 

ҧрпаққа ҥлгі етіп, аруағын сыйлады. Тарихи мҽліметтер бойынша, ―кез келген жауынгер ҿзінің жҥрек жҧтқан 

ерлігі мен қайыспас қайсар қаһармандығын танытса, ол даланың ақсҥйектер тобына жатсын жатпасын, бҽрібір 

батыр деп таныла алатын болған‖ [2, 151]. Бірақ қанша батыр болса да қаптаған қалың жаумен жалғыз алысып 

жеңу мҥмкін емес екендігі белгілі қҧбылыс. Жҥрек жҧтқан батырдың ҿзі жауды жалғыз ала алмайды, 

сондықтан жалғыз қалмай кҿппен бірге болу керек екендігін ескертеді қазақ мақалы. 

Қазақтың ―жалғыз қыздың мҧңы шықпас,‖ – деуінің ҿз себебі бар. Ҿзара қоғамдық қатынастар ҧлтты 

ҽдет-ғҧрыптар бойынша реттеліп отырған кезде, ҿзара достығын жекжат болып нығайтқысы келген адамдар, 

бірінің ҽйелі ҧл, екіншісінің ҽйелі қыз тапса, оларды некелеп бір-біріне қосатын болып уҽделесе беруші еді. 

Ауқатты қазақтар баласын он бір – он екі жасында-ақ ҥйлендіре беретін, ―жалғыз баласына келін ҽперіп, 

қызығын кҿргісі келсе‖ онда баласын сегіз-тоғыз жасында ҥйлендіретін. Кейде он жастағы не одан да жас 

қызды кҥйеуге бере беретін жҽне ҽр тҥрлі жағдайларға орай, он жасар баланы алды жеті-сегіз жасқа келген 

балалары бар ҽйелге ҥйлендіргендігі жҿнінде деректер бар. Бҧл, ҽдетте, баланың ағасы ҿліп, оның артында 

ҽйелі қалған жағдайда кездеседі. Мҧндай жағдайда ҽйел ҽмеңгерлік дҽстҥр бойынша, ҿлген кҥйеуінің туған 

інісіне, яғни қайнысына кҥйеуге шығады, ал егер оның туған аға-інісі болмаса, онда оның туыстарының бірімен 

тҧрмыс қҧратын болған. Егер ҿлген кісінің жесірді алатын жас туыстары болмаса, онда ол ҽйел (жас та болса) 

кейде алпыс немесе жетпіске келген шалға да тҧрмысқа шығуға мҽжбҥр болған. Қазақтардың жалпы неке 

шарты бойынша, жесір ҽйелдің екінші ерімен жас айырмашылығы да, оның тілегі де, сол сияқты басқа 

дҽлелдері де есепке алынбайтын болған. Қазақ байларының екі не одан да кҿп ҽйел алуының себебі, діннің, 

ҽдет-ғҧрыптың жол беруін былай қойғанда мынадай жағдайларға да байланысты. Бастапқыда ата-ана шартымен 

некелескен адам кейін кҥйі кҿтерсе, екінші немесе ҥшінші ҽйел алатын, алайда алғашқы ҽйелін де ҿзіне 

қалдыруға тырысатын, себебі ҽйелін ҿз еркімен қоя беру қазақта еркектер ҥшін лайықсыз іс деп саналған; жҧрт 

ондай адамды кҥлкі ететін [3, 146]. Қазақ арасында кҿп ҽйел алудың бірнеше жолдары болған. Байлыққа 

мастанған байлар тҿсек жаңғырту мақсатымен ҽйел ҥстіне қыз айттыру арқылы бірнеше ҽйел алатын. Ҧлттық 

ҽдет-ғҧрып бойынша ҽйел саны шектелмейтін, ал шариғат бойынша да бір кісіге тҿрт ҽйелмен некеде болуға 

рҧқсат етілетін.  

Ғалым Н.Гродековтың зерттеу деректері бойынша, тҿрт ҽйелден артық ҽйелі бар ерлер соңғы тҿртеуімен 

ғана ерлі-зайыптылық ғҧрпымен тҧруға хақы бар, ал қалған ҽйелдері сопылық жолға тҥсіп, шариғат бойынша 

ермен ажырасуы керек болған. Ерте замандарда қазақ қыздарының сҥйгендеріне қосылуы сирек кездесетін, 

қалың малына қызығып кей ата-ананың қыздарын шалға тоқалдыққа бергендігі де мҽлім. Ҽлі оң-солын 

танымаған, аузынан ана сҥті кетпеген жас қыздар, сҥйгеніне қосыла алмай шерменде болып, жылай-жылай кете 

барған. Осындай балғын жастың тіпті ҽкесінен ҥлкен қартқа тҧрмысқа шығуға мҽжбҥр болуының негізгі себебі, 

қыз ҽкесінің сирағы шыққан кедейлігі, ҿгейлігі, не жетім қыздың жалғыздығы екендігін кҿптеген мҧражай 

деректері дҽлелдейді. Жоғарыда келтірілген мақалдың шығуына мҧңын ешкімге шаға алмай, шаққан кҥнде де 
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ата дҽстҥрін ҿзгертуге дҽрменсіздіктен тағдырдың дегеніне кҿнген арулардың қайғы-қасіреті негіз болған 

тҽрізді. 

If agree to carry the calf, they will make you carry the cow (с.с.а.: Бұзау жетелеуге келіссең, сиыр 

жетелетер) деген ағылшын мақалына қазақ тілінің тҿмендегі бірнеше балама тіркестері сҽйкес келеді. Олар: 

Жуас түйе жүндеуге жақсы; 

Адамның жуасын 

Аяққа басады, 

Аттың жуасын 

Ұры мініп қашады; 

Жұмсақ ағаш құртқа жем, 

Жұмсақ адам жұртқа жем. 

Ағылшын мақалы ―Бҧзау жетелеуге келіссең, сиыр жетелетер‖ – дейді. Екі халық мақалы да момын 

болсаң, жҧрт басынады деген ойды жеткізеді. Ағылшын мақалындағы айтылар ойдың бҧзау, сиыр арқылы 

берілуінің сыры ағылшын халқы да қазақ халқы тҽрізді мал ҿсірген халық болғандықтан, оларға сиыр, бҧзау 

ҧғымдары жақсы таныс. Қазақ мақалдарындағы дҽл осы ой ат, тҥйе атаулары арқылы бейнелі тҥрде келтірілген. 

Мал ҿсіру – қазақтың негізгі кҽсібі, тіршілік кҿзі болғаны, ірі қаралардың ішінде жылқы, сиыр малымен қатар 

тҥйе ҿсіргені, тҥйені тҿрт тҥліктің тҿресі санағаны, жылқы мен тҥйені азық ретінде де, кҿлік ретінде де 

пайдаланғаны, тҥйе жҥнінен ҽр тҥрлі бҧйымдар тоқығаны жалпы жҧтшылыққа аян. ―Жҥндеу‖ сҿзінің 

тҥсіндірме сҿздікте берілген бастапқы мағынасы – малдың жҥнін сыпырып алу, жҥнін жҧлу, жалғаса туындаған 

ауыспалы мағынасы – тҥту, тепкілеу [3]. ―Аттың жуасын ҧры мініп қашады‖ деген мақалдың шығу тҿркінін 

ерте замандағы мал ҧрлау, барымта қайтару сияқты келеңсіз оқиғалармен ҧштастырамыз. ―Тастаған таяқ 

сорлыға тиеді‖ демекші, ҧрының қолына бірінші жуас ат тҥсетіні белгілі. Мақал жуас, ынжық болудан 

сақтандырады.  

Ағылшын, қазақ мақалдарындағы ой тҥйіні сол халықтардың тҥсінігіне, тҧрмыс-тіршілігіне, салт-сана, 

ҽдет-ғҧрпына, дҥниетанымына сай мысалдармен беріліп тҧр. 

It the country of the blind, the one-eyed man is a king T. Ауд. [с.с.а.: Соқырлардың елінде, жалғыз кӛзді 

кісі - король]. 

It the country of the blind, the one-eyed man is a king мақалы Эрасмустың (Erasmus) Adagia (1536) 

шығармасынан бастау алады. Ағылшын елін король басқарғандықтан бҧл ҧғым олардың дҥниетанымына таныс.  

Жоғарыдағы ағылшын мақалына ҧқсас мақал қазақта да бар. Мысалы: ―Ит жоқта шошқа ҥреді қорада‖ т.б. 

Қазақтың ―Ит жоқта шошқа ҥреді қорада,‖ – деу себебі ит қазаққа малды ҧры-қары, ит-қҧстан сақтау ҥшін 

таптырмас кҿмекші болды. Қазақ ҥшін жеті қазына – жҥйрік ат, қаққыш тазы, алғыр қыран, тҥзу мылтық, қара 

қазан, алмас кездік, шаңырақ екенін ескерсек, ит – осы жеті қазынаның бірі, шошқа мҧсылман діні бойынша еті 

һарам жануар. Қазақ шошқа ҿсірмек тҥгілі, оның атын да атамай ―доңыз‖, ―ақ қҧлақ‖ т.б. деп ҿзгертіп 

қолданатын.  Мақал тыңдаушысына ―жақсы жоқ жерде, нашар да жақсы қызмет табады‖ деген ойды меңзеп 

тҧр. 

When the cat`s away, the mise will play [с.с.а.: Мысық жоқта тышқандар ойнайды] тіркесі Томас Кейуд 

бҧл мақалды A woman kill`d with kindness (1607) еңбегінде ―кҿне мақалдардың бір‖ деп атап кҿрсетеді. Бҧл 

мақал тек ағылшындарға ғана емес, кҿптеген Еуропа елдерінің тілдеріне тҽн. Мысалы, француздар ―When the 

cat runs on the roofs, the miсe dance on the floors‖ (с.с.а.: Мысық шатырда жҥгіріп жҥргенде, тышқан еденде 

жҥгіреді), десе, испандықтар ―When the cat is not in the house, the miсe dance in the house‖ (с.с.а.: Ҥйде мысық 

жоқта, тышқандар ҥйді билейді) дейді, неміс тіліндегі мағыналас бейнелі оралым ―Cat outside the house, repose 

for the mouse‖ (с.с.а.: Ҥйде мысық жоқта тышқанға демалыс). Британия жеріне мысықтың қай уақытта келгені 

не болмаса қашаннан бері тышқан аулайтын жануар ретінде пайдаланылып келе жатқаны жайлы дерек жоқ. 

Бірақ Британиядағы ―Animals‖ (RSPC magazine, 1979) журналы біздің жыл санауымызға дейінгі 948 жылы 

Уэйлс королі Хоуел зэ Гуд (Howell the Good) тҧсында кішкене мысықтар бір пэнниден сатылған, кейінірек 

мысықтың тышқан аулайтынын кҿрген саудагерлер оның бағасын бірден екі пэнниге ҿсіріпті деп жазады [4]. 

Appearances are deceptive (с.с.а.: Сыртқы бейне – алдамшы). 

Адамның бет-пішініне, сырт-бейнесіне қарап оның қадір-қасиетін анықтау мҥмкін емес. Ағылшынның 

бҧл кҿне мақалы ―The Wolf in Sheep`s Clothing‖ (Қой теріін жамылған қасқыр) атты біздің жыл санауымызға 

дейінгі 570 жылы жазылған Aesop шығармасында бар. Бҧл аңыз ҽңгіме ҥстіне қой терісін жамылып, қойлардың 

арасында, қалған уақытында басқаларға кҿрсетпей қалған қойын біртіндеп жеп жҥрген қасқыр жайлы, аңыз 

ҽңгіменің соңында ― Appearances are deceptive‖(с.с.а.: Сыртқы бейне – алдамшы) деген қорытынды жасалады. 

XVIII ғасырдан бастап, бҧл тіркес тҧлғасы мен мағынасының тҧрақты сипатқа ие болуына орай мақал ретінде 

ағылшын тілінде, ҽдебиет шығармаларында кеңінен қолданыла бастады [4, 5]. Жоғарыдағы ағылшын мақалына 

қазақтың ―Адам аласы ішінде, жылқы аласы сыртында‖ мақалы сҽйкес келеді. Бҧл мақал ҿзі жағымды кҿрініп, 

жандҥниесіндегі жамандық пен арамдықты жасыратын сҧрқия жандарға бағытталады. Мақалда жылқының 

мысалға алыну себебі, жылқының қазақ ҥшін ғасырлар бойғы кҥнкҿріс кҿзі, кҿлігі болуында жатыр. ―Ер қанаты 

– ат‖ деп қазақ ежелден жылқы таңдауға, оны баптауға ерекше мҽн берген. Ҿзі ҿсірген тҿрт тҥліктің ішінен 

кҿбіне жылқыны ҿз ҿленіңе, ҽн жырына қосып жырлағанынан, оның бейнесіне қатысты талай айшықты 

теңеулерінен-ақ қазақтың жылқыға деген кҿзқарасын айнытпай тануға болады.  

Ағылшын тіліндегі When Geek meets Greek, then comes the tug of war (с.с.а.: Егер грек гректі кездестірсе, 

соғыссыз тараспайды) мақалының мағынасы, табандылығы, кҥші жағынан теңбе-тең тҥсетін дҽреже, деңгейі 
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сҽйкес келетін адамдардың бір-бірімен кҿп жағдайда тіл табыса, сыйласа, тҥсінісе алмауын бейнелеп 

сипаттауға қолданылады. Бҧл мақалдың шығу тҿркінін Доктор Брюер (1810-1897) былайша тҥсіндіреді: ―Грек 

қалаларының тҧрғындары ҿздерін басып алмақшы болып соғыс ашқан македон патшасы Филипп пен оның ҧлы 

Александрге табандылықпен қарсы тҧрады, алайда бір ерекшелігі Филипп пен Александрдің де шыққан тегі 

грек еді‖. Мақалдың тілде қалыптасуына осы тарихи оқиға себеп болды. Дегенмен, мақал ретінде халық 

арасына Натаниеля Лидің (Lee, Nathaniel, 1653-1692) ―The Rival Queens‖ атты пьесасында ―When Greeks join`d 

Greeks, then was the tug of war‖ деп айтылған сҿзінен кейін біртіндеп тарай бастады. Мақалдағы ―to join‖ – сҿзі 

шайқасу, соғысу мағынасында, ал ―tug‖ – шешуші шайқас деген мағынада қолданылып тҧр. Қазіргі таңда мақал 

бҧрынғы ҿткен соғысқа, тарихи жағдайға қатысты емес, табандылық жағынан, мінезі жағынан бірдей 

адамдардың кҿзқарастары кейде бір жерден шықпай, бір-бірімен сыйыспай қалатындығына байланысты 

қолданылады, мағынасы жағынан қазақ тіліндегі ―Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды‖ мақалымен 

тҿркіндес. 

Better an open enemy than a false friend. 

Екіжүзді досыңнан 

Ежелгі дұшпан артық. 

Жалған достан жау артық. 

Екі ел мақалы да доспын деп, ішінен кҿре алмай, ыңғайы келсе, аяғыңнан шалып қалуға ҽзір, оңтайлы 

сҽтті кҥтіп аңдыған, ҿтірік кҥліп, кҿлгірсіген доссымақтан, ашық жау артық екенін ескертеді, жалған достан 

іргені аулақ салуға шақырады. 

A friend in need is a friend indeed.  

Үйдің жылы – суығын 

Қыс түскенде білерсің. 

Достың алыс – жақынын 

Іс түскенде білерсің. 

Ағылшының бҧл мақалының шығу тҿркінін Эстоптың (Aestop) мына аңыз ҽңгімесімен 

байланыстырамыз. Екі дос келе жатып, бір аюға жолығыпты. Аюды кҿрген бетте екі достың бірі жанында 

тҧрған ағашқа тез ҿрмелеп кетеді. Аурушаң екіншісі ҿрмелеп ҥлгіре алмайтынын сезіп, ҿлген болып, демін 

ішіне тартып жерге жата қалыпты. Аю ҿлген адамды жемейтіндіктен, жігітті иіскеп-иіскеп, ҿмірдің нышанын 

кҿрмегендіктен кетіп қалыпты. Аю кеткен соң, ағашқа ҿрмелеп кеткен жігіт досына келіп: ―Аю сенің қҧлағыңа 

не деп сыбырлады?‖ – депті. Сонда досы: ―Бҧл ақылды аю болашақта ҿзіңді басыңа қиыншылық тҥскен кезде 

тастап кететін жолдаспен жолға шықпа деп ақыл айтты,‖ – деп жауап беріпті. Осы ҽңгіменің ой-тҥйіні 

ширатылып, ықшам тҧлғалы, кесек мҽнді тҧрақты тіркестің қолданысқа енуіне ықпал етті. Аталмыш мақал XII 

ғасырда жазылған ҽдебиеттерде, жылы жазылған Вильям Какстонның (William Caxton) Fables of Escope 

аудармасында жҽне сондай-ақ Джон Хэйвуд (John Heywood) (1546) пен Джон Рэйдің (John Ray) (1678) мақал-

мҽтелдер жинақтарында кездеседі [4, 104]. Қос тіл мақалының да кҿздеген мақсаты кімнің дос, кімнің 

―доссымақ‖ екенін айырып ала білу қажеттігін тҥсіндіру. Кімнің нағыз дос, кімнің жалған дос екені басыңа іс 

тҥскенде танылады, жағдайың жақсы, астыңда тақ, басыңда бақ барда бҽрі дос, басыңнан бақ тайғанда сол 

достарды қасыңнан қасыңнан таппайсың. Бір айырмашылығы, қазақ мақалы айтайын деген ойын, достың алыс-

жақынын, ҥйдің жылы-суығымен салыстыра отырып ҧйқасты, ҥйлесімді тҥрде жеткізіп тҧр. Достың алыс-

жақындағы басыңа іс тҥскенде белгілі болатындығы тҥсінікті нҽрсе. Ал қазақ мақалының ―ҥйдің жылы-

суығының қыс тҥскенде білерсің,‖ – деуінің ҿз себебі бар. Негізгі кҥн кҿріс кҿзі мал болғандықтан, қазақ халқы 

малға жайылым іздеп кҿшіп-қонып жҥретін болған. Осы кҿшпелі ҿмір киіз ҥйді дҥниеге алып келді. Киіз ҥйлер 

жинап алып кҿшіп жҥруге, ҽрі қалаған жеріңе қҧра салуға ҿте қолайлы болды. Бірақ қысқы боранда 

кҿшпенділерге киіз ҥйде тҧру ҿз машақатын ҽкелетін. 
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Знания типологических особенностей изучаемых языков на морфологическом, синтаксическом и других 

уровнях являются необходимыми как для студентов филологического, так и переводческого отделений 

факультета иностранных языков. Знание специфических различий в грамматическом строе рассматриваемых 

языков необходимы как в процессе обучения иностранному языку, так и в процессе письменного и устного 

перевода с английского на родной и с родного на английский язык. Знание особенностей выражения глагольной 

категории наклонения, в частности сослагательного наклонения в трех языках способствует лучшему усвоению 

этого трудного для изучающих английский язык грамматического материала.  

Эти знания также необходимы студентам для более успешного письменного и устного перевода. Так в 

русском языке глагол сослагательного наклонения выражает действие, которое говорящий считает 

предполагаемым или желаемым. Сослагательное наклонение имеет два основных значения: условное 

(предположительное) и желательное. В условном значении оно показывает, что действие не является 

совершившимся фактом, а предполагается: Прошло бы юношества лето: в нем пыл души бы охладел. Во многом 

он  бы изменился ,расстался б музами, женился (А. Пушкин). Без тебя  я  не добрался бы до города и замерз бы 

на дороге (А. Пушкин). Сослагательное наклонение также употребляется в желательном значении  частица бы 

отделяется от глагола, и может присоединяться к любому слову в предложении. Напр.: О, если б голос мой умел 

сердца тревожить (А. Пушкин). Хоть бы завтра она поскорее отпустила (И. Тургенев). Ты бы ложилась, 

нянечка (А. Чехов).  Если бы каждый человек на куске земли  своей сделал бы все, что он может, как прекрасна 

была бы наша земля (М.Горький). 

Сослагательное наклонение, как и прошедшее время глагола, в ед. ч. изменяется по родам. Напр.: читал 

бы (муж.род), читала бы( жен.род.), читало бы (средн.род) и имеет одну общую форму для мн.ч.: читали бы. 

Сослагательное наклонение не изменяется по временам. Но оно может обозначать действия, 

относящиеся  по всем трем временам, и время действия  устанавливается на основе контекста: Если бы не 

опаздывал поезд, мы давно были  бы в Алма-Ате (сослагательное наклонение глагола обозначает прошедшее 

время). Завтра мы бы сходили на концерт (сослагательное наклонение обозначает будущее время). 

В казахском языке глагол также имеет условное наклонение (шартты рай). Но значение и употребление 

его несколько отличается от значения сослагательного (условного) наклонение в русском языке. Условное 

наклонение глагола в казахском языке обозначает, что одно действие  является условием для совершения 

другого главного действия. 

Посредством  формы условного наклонение  на – са / - се передается не только условность действия, но и 

время. Форма условного наклонения выполняет функцию сказуемого придаточных предложений условия и 

времени. 

Мен келсем, сен де келесің.        Если я приду, ты тожы придешь. 

Кҿрсем, айтайын.                         Если увижу, то скажу 

(дословно:  вижу- скажу). 

Глагол в форме условного наклонения в казахском языке всегда выражает действие не самостоятельное, 

а условное, которое способствует, создает условие для совершения другого действия. 

Морфологическим показателем условного наклонения является аффикс – са  / - се, который прибавляется 

к основе глагола или к основе с залоговыми аффиксами, а затем прибавляются аффиксы лица 

соответствующего числа. 

Иногда глагол в условном наклонении в первом и втором лицах принимает аффикс  -шы / -ші, который 

придает форме условного наклонения различные дополнительные значения: в первом лице – значение  

сожаления, во втором лице  - значение просьбы, напр.: берсемші – было бы хорошо, если бы я отдал; барсақшы 

– было бы хорошо, если мы пошли ; келсекші – было бы хорошо, если бы мы пришли; айтсақшы – скажи же, 

скажи, пожалуйста; келсеңші – приходи же, приходи, пожалуйста; отырсаңшы – сидите, пожалуйста, или 

садитесь, пожалуйста и.т.д. 

Условное наклонение глагола в казахском языке может сочетаться с вспомогательными глаголами екен и 

еді, которые тоже придают условной форме дополнительное экспрессивиное значение пожелание. При  этом 

глагол еді придает значение пожелания прошедшему событию, а глагол екен -  будущему событию, напр.: 

келсең еді – было бы лучше, если бы ты пришел,  келсең екен - ,будет лучше, если ты придешь и т.д. 

Сослагательное наклонение в русском языке включает широкий круг значений и не во всех случаях 

соответствует казахскому условному наклонению. Если в русском языке оно выражает зависимость одного 

действия от другого, что часто  встречается в условных сложных предложениях, то в казахском оно передается 

в основном  формой условного наклонения (шартты рай): 

Мы давно выполнили бы это задание, если бы ты работал  усердно. 

Егер сен ынтамен істеген болсаң біз бҧл тапсырманы ҽрқашан орындаған болар едік. 

Если бы он (Толстой) был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане. 

Егер ол (Толстой) балық болған болса, ҽрине ол тек мҧхитта ғана жүзіп  жүрген болар еді. 

Если бы вы знали, с какой очаровательной домой я познакомился в Ялте. 

Егер сіз менің Ялтада қандай сҧлу ҽйелімен танысқанымды білген болсаңіз! (А.Чехов.) 
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Какой бы шум все здесь подняли, друзья, когда бы это сделал я! 

Егер осыны мен істеген болсам, барлығығыз осы арада қандай айқай кӛтерген болар едіңіз! (И. Крылов). 

В других случаях  значения сослагательного наклонения глагола  могут выражаться в казахском языке 

как формой условного наклонения (шартты рай), так и другими формами напр.: 

 Сходил бы ты на стадион сегодня.                            

Стадионға сенің бҥгін барғаның жӛн болар еді.       

Я прочитал бы такую интересную книгу за один вечер. 

Ондай қызық кітапты мен бір кеште оқып шыққан болар едім. 

I want you to go to the stadium today. 

I would like you to go to the  stadium. 

I would rend such an interesting book during one evening . 

Как видно из этих примеров предложения, употребленные в форме «қалау рай» в русском языке имеют 

эквиваленты изъявительного наклонения 

На английский язык они переводятся формами изъявительного и сослагательного наклонения ( would + 

infinitive) 

В русском языке в сложном предложении с придаточным условия используется условное (в иной 

терминологии – сослагательное) наклонение,  выражающее нереальность действия и образуемое  сочетанием 

формы прошедшего времени с частицей «бы» (Если бы он был в городе, он бы мне позвонил). Это форма 

одинакова для сказуемого как в главной, так и в придаточной части. 

В английском  языке существуют две формы сослагательного наклонения: сослагательное I(Subjunctive 

I), которые употребляется в простом предложении и в главном предложении сложноподчиненного 

предложения и сослагательное II(Subjunctive II), которые употребляется в придаточном предложении.  

В современном английском языке сохранились несколько синтетических форм сослагательного 

наклонения так называемые The Present Subjunctive (I be/ he, she, it be / we, you, they be ) и The Past Sublunctive (I 

were/ he, she, it were). Аналитическими формами сослагательного наклонения являются (should, would, could, 

may) + Infinitive. В современном английском языке значение сослагательного также выражается формами 

совпадающими с Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous.  

В английском языке в разных частях такого сложного  предложения (If he were in town now, he would call 

me) используется две разные формы: в главной  части – аналитическая форма глагола с вспомогательными  

глаголами  should,would, нередко  называемая условным наклонением (Conditional  Mood); в придаточном 

условным – форма, омонимичная форме прошедшего времени глагола (were), нередко называемая 

сослагательным наклонением  (Sudjunctive Mood или Sudjunctive II). 

В обоих языках придаточное предложение в этих случаях называет некоторое предполагаемое, но не 

существующее в реальности событие, представлено как условие для другого события; главная часть называет 

предполагаемое (и также нереальное) следствие из такого события. В английском языке формы косвенного 

наклонения различают настоящее и прошедшее время предполагаемых событий (If he were in town, he would call 

me; If he had been in town, he would have called me), в русском языке форма глагола одна и та же но время 

действия выражается лексически. 

В русском языке нереальное условие может быть выражено также формой повелительного  наклонения; 

ср. книжные конструкции типа Скажи ты мне об этом вчера, я бы что-нибудь сделать. Английскому языку 

такое употребление повелительного наклонения не свойственно. 

В обоих языках сослагательное наклонение может использоваться в простом восклицательном 

предложении для выражения нереального желания: Сказал бы ты (Хоть бы ты сказал) об этом раньше!;If only 

you had told me earlier! 

В отличие от  русского и английского языков глагол в казахском языке имеет особое наклонение, 

которое называется желательным (қалау рай). 

Желательное наклонение отличается  от всех других наклонений как по значению, так и по форме. Оно 

выражает намерение, желание говорящего и образуется путем прибавления к основе глагола аффикса  -ғы / -қы 

/ - гі / - кі,  к которрому прибавляются аффиксы принадлежности соответствующего лица и числа, а дальше 

следует вспомогательный глагол келді -  для прошедшего времени, келеді – для будущего времени и келіп тұр 

(жүр, отыр ) – для настоящего времени, напр.:                                            

Настоящего время 

Менің театрға барғым келіп тҧр.  

Сейчас мне хочится идти в театр. 

I want to go to the theatre. 

Будущее время 

Менің театрға барғым келеді.   

Мне захочится пойти в театр. 

I would like to go you the theatre 

Прошедшее время 

Менің театрға барғым келді.  

У меня появилось желание пойти в театр. 

I wanted to go to the theatre. 
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Желательное наклонение  глагола изменяется по лицам, числам и временам, и эти формы являются 

продуктивными, так как они образуется почти от всех основы глагола. Напр. Спряжение глагола  ұйықта 

(спать) в форме желательного наклонения. 

Таким образом значения нереальности или желаемости действия в трех языках выражаются  различными 

формами глагола сослагательного и изъявительного наклонения. Большее количество форм  выражающих 

нереальность имеется в английском языке (синтетическое и аналитические формы). В казахском языке также 

имеется большое разнообразие таких форм глагола. В русском языке эту функцию выполняет частица «б», 

«бы» и глагол в форме прошедшего времени (was, were, knew, , known), а так же форма глагола совпадающая с 

формами повелительного наклонения ( приди он во время …). Несмотря на меньшее  разнообразие этих форм в 

русском языке они имеют широкий круг знаний в зависимости от контекста в котором они употреблены. 
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Как  известно, Достоевский был почвенником. Не останавливаясь на философском и социально-

экономическом содержании теории почвенничества, отметим только интерес писателя к фольклору, 

особенностям живой русской речи различных социальных групп населения России. Но, как справедливо пишет 

Л.М.Лотман, «традиционные фольклорные сюжеты, осложненные тонкими психологическими мотивировками, 

погруженные в поток современных событий, охваченные их лихорадочными противоречиями и темами, 

своеобразно осмыслялись и ассимилировались писателем» [1, 286]. 

Так, третья глава седьмой книги романа «Братья Карамазовы» имеет символической название «Луковка». 

Основа символа - легенда, известная в русском и украинском фольклоре, представленная в сборнике 

«Народные русские легенды» А.Н.Афанасьева [2, 30-32]. В романе Достоевского ее рассказывает Грушенька, 

сближая себя с героиней легенды: «Жила-была одна баба злющая-презлющая и померла . И не осталось после 

нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит да и 

думает: какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы богу сказать. Вспомнил  и говорит богу: она, 

говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему бог: возьми ж ты, говорит, эту самую 

луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватиться и тянется, и коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а 

оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: на, 

говорит, баба, схватись и тянись. И стал он ее осторожно тянуть и уж всю было вытянул, да грешники прочие в 

озере, как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то 

была злющая-презлющая, и начала она их ногами брыкать: «Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша». 

Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день. А ангел 

заплакал и отошел» [3, 319]. 

Луковка здесь – символ единственного доброго поступка, который может загладить все грехи человека, 

так как «Господь всепрощающ». В контексте романа этот символ приобретает многорядные окказиональные 
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значения, которые отражают «переломные моменты и глубины сознания» [4,23] двух героев романа: 

Грушеньки и Алеши. 

Смерть старца Зосимы и все, что за этим последовало, переполнило душу Алеши невыносимым 

страданием, вызвало его упреки и возмущения, поскольку была нарушена «высшая справедливость». 

Оскорбленный несправедливостью небес по отношению к умершему старцу, Алеша повторяет слова Ивана: «Я 

против бога моего не бунтуюсь, я только «мира его не принимаю» [3,308]. Кощунственность этих слов в устах 

молодого подвижника была столь очевидна, что Ракитин решил воспользоваться «минуткой» и привел 

«взбунтовавшегося против мира божьего» Алешу к  Грушеньке, которая хотела «погубить» праведника. Однако 

это была особая ситуация и для Грушеньки и для Алеши: «у обоих как раз сошлось все, что могло потрясти их 

души так, как случается это нечасто в жизни» [3,318]. 

К Грушеньке должен приехать офицер, бросивший ее когда-то, и она готова простить ему все и ехать по 

первому зову. «Такая теперь «минутка» настала, что демон затих, что злоба кипит только на поверхности, 

только по памяти, а вся она добрая, подобревшая, с теми волнениями в душе, которые захватывают ее глубже, 

чем она сама предполагает» [5,81]. Именно это дает возможность грешнице понять горе праведника. Автор так 

воспроизводит ее слова, жест и действие: «Так умер старец Зосима! - воскликнула Грушенька. - Господи, а я то 

того и не знала! - Она набожно перекрестилась. - Господи, да что же я, а я-то у него на коленках теперь сижу! - 

вскинулась она вдруг как в испуге, мигом соскочила с колен и пересела на диван» [3,318]. 

Алеша понимает, что это рефлективное, непроизвольное и потому особенно значительное проявление 

лучшей части ее натуры: «Я шел сюда злую душу найти, так влекло меня самого к тому, потому что я был подл 

и зол, а нашел сестру искреннюю, нашел сокровище - душу любящую... Она сейчас пощадила меня... мою душу 

сейчас восстановила» [3,318]. 

По отношению к Алеше «чистое движение» Грушеньки - спасительная луковка, тот редкий в ее жизни 

добродетельный поступок, за который могут быть прощены ее грехи. Эта антитеза подчеркнута и самой 

героиней Достоевского: «Только вот что, Ракитка, я хоть и злая, а все-таки я луковку подала» [3,318]. 

Противопоставлены основное качество Грушеньки – злая и редкое - «луковку подала», то есть совершила 

добрый поступок. Неравенство элементов противопоставления подчеркнуто в следующем контексте: «Вот она 

эта басня, Алеша, наизусть запомнила, потому что сама я и есть эта самая баба злющая. Ракитке я похвалилась, 

что луковку подала, а тебе иначе скажу: всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего 

только на мне и есть добродетели. И не хвали ты меня после этого, Алеша, не почитай меня доброю, злая я 

злющая-презлющая, а будешь хвалить в стыд введешь» [3,319]. Единственный добрый поступок определяется 

одним оценочным словом семой положительной оценки, а постоянное свойство Грушеньки акцентируется 

тройным повтором однокорневых слов, которые находятся в гиперонимических отношениях: злая - злющая - 

презлющая (нарастает экспрессивность негативной оценки).  

Таким образом, слово луковка двунаправленное: оно обращено к субъекту и объекту речи, то есть 

относится к тому, кому подают луковку (тогда значение лексемы - доброе дело, милосердие, помощь кому-

либо),  и к тому, кто подает (тогда значение лексемы - залог спасения своей души). Эти значения формируются 

в контексте легенды, получая в тексте романа дальнейшее развитие, приобретая ряды окказиональных сем. 

Окказиональное слово связано не только с образом Грушеньки, с помощью этого слова - символа 

оценивается и поведение Алеши, увидевшего в грешнице сестру с прекрасным добрым сердцем. «Она выше 

любовью, чем мы... - говорит он, обращаясь к Ракитину. - ...Эта душа еще не примиренная, надо щадить ее... в 

душе этой может быть сокровище...» [3,321]. И Грушенька откликается на спасительное слово Алеши: « -Не 

знаю я, не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу сказалось, сердце он мне перевернул... 

Пожалел он меня первый, единый, вот что! Зачем ты, херувим, не приходил прежде... я всю жизнь такого, как 

ты, ждала, знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за 

один только срам!... 

- Что я тебе такого сделал? - умиленно улыбаясь, отвечал Алеша... - луковку я тебе подал, одну самую 

малую луковку, только, только!..» [3,323]. 

Показательно, что реплика Алеши как бы воспроизводит структуру реплики Грушеньки, насыщенную 

словами с ограничительным значением (в первой реплике - всего-то, какую-нибудь, всего только, во второй - 

одну, самую малую, только, только). 

Так контекст актуализирует семы доброе дело, милосердие, помощь человеку и наводит в структуру 

новообразования окказиональные семы любви, спасения, пощады, жалости, прощения, духовного 

восстановления, веры в прекрасную душу человека. 

В.Е.Ветловская показывает важную композиционную роль символа луковка в структуре романа. 

Действительно, это слово объединяет содержание трех глав: «Тлетворный дух» (истоки бунта Алеши), «Такая 

минутка» (бунт Алеши - «грех праведника»), «Луковка» (грешница подает луковку праведнику). Затем следует 

глава четвертая «Кана Галилейская» (сон Алеши), которая естественно замыкает эти сцены. «Безграничность 

божьей любви ко всем людям и радость тех, которые объединены этой любовью, здесь явлены юному 

подвижнику как бы воочию. Связь всех со всеми, благотворная и радостная там, где бог среди людей, потрясает 

душу Алеши восторгом. Мысль об исконной красоте и непорочности «мира божьего» и об ответственности 

всех людей за то, что они делают этот прекрасный мир дурным, и стремится подчеркнуть автор в «Кане 

Галилейской». Именно эту мысль вдруг постигает «на всю жизнь и на веки веков» Алеша» [6,171]. 
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Алеше снится старец Зосима, «званный на брак в Кане Галилейской», «радостный и тихо смеющийся», 

который обращается к нему: «Веселимся... Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и здесь. И многие 

здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... Что наши дела? И ты, тихий, и ты, 

кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело 

свое!... А видишь ли солнце наше, видишь ли ты его?... 

Не бойся его. Страшен величием перед нами, ужасен высотою своею, но милостив бесконечно, нам из 

любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых 

гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков» [3,327]. 

Контекст главы «Кана Галилейская» актуализирует семы залог, шанс спасения, возникающие в контексте 

легенды, рассказанной Грушенькой. Эта актуализация происходит на основе ассоциаций: сон, навеянный 

чтением у гроба умершего старца евангельской легенды о превращении Христом воды в вино на свадебном 

пире - пир званных и призванных - царствие небесное (рай). «Это Кана Галилейская, первое чудо... Не горе, а 

радость людскую посетил Христос, в первый раз сотворяя чудо, радости людской помог...» [3,326] - «Но что ... 

это? Почему раздвигается комната... Ах да... ведь это брак, свадьба... Вот и гости... Но кто это? ... Опять 

раздвинулась комната... Кто встает там из-за большого стола? Как... И он здесь? Да ведь он во гробе... Но он и 

здесь... Гроба уж нет, и он в той же одежде, как и вчера сидел с ними... Лицо все открытое, глаза сияют. Как же 

это, он, стало быть, тоже на пире, тоже званный на брак в Кане Галилейской... 

- Тоже, милый, тоже зван, зван и призван, - раздается над ним тихий голос.  

- Веселимся... Я луковку подал, вот и здесь. И многие здесь только по луковке подали...» [3,327]. 

Призваны на пир (в рай) те, кто луковку подал.  

В главах, где раскрывается теологическая основа легенды о луковке, актуализируется значение аффикса 

слова - как бы гарантируется прощение грехов только за один, самый маленький добродетельный поступок, так 

как из совокупности малого добра постепенно рождается доброе человечество, люди, достойные «царствия 

божия» (я, ты... - многие). 

Достоевский считает, что сделать доброе дело, помочь ближнему - это не высокое предназначение, а 

самая маленькая необходимость, самое маленькое дело, которое должен совершить человек, чтобы спасти свою 

душу. Эти семы поддерживаются в структуре значения окказионализма, во-первых, контекстом легенды: в 

легенде, рассказанной Грушенькой, злющая баба за всю свою жизнь сделала одно единственное доброе дело - 

подала нищенке луковку; этой луковкой бог велит ангелу-хранителю «спасти бабу, вытянуть еѐ из огненного 

озера»; во-вторых, - суффиксом слова луковка, имеющим уменьшительное значение; в-третьих, - словами с 

ограничительным в сторону максимального уменьшения значением, занимающих непосредственную 

препозицию по отношению к окказионализму: 1) «всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою  подала, 

всего только на мне и есть добродетели»; 2) «луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, 

только»; 3) «многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке». 

Зосима благословляет первое чудо, совершенное Алѐшей во имя любви и радости [4,25], и говорит о том, 

что это его долг, его дело: «Начинай, милый, начинай, кроткий, дело своѐ!» [3,327]. Долг, дело Алѐши - 

служить людям, спасать их, помогать им, восстанавливать их душу, как Христос. Такие ассоциации возникают 

в контексте романа и поддерживаются конкретным микроконтекстом, описывающим первые мысли Алексея, 

возникающие при чтении первых строк легенды о первом чуде, сотворѐнном Христом в Кане Галилейской: 

«Брак? Что это ... брак ... - неслось, как вихрь, в уме Алѐши, - у ней тоже счастье ... поехала на пир ... Нет, она 

не взяла ножа ... Это было только «жалкое» слово ... жалкие слова надо прощать, непременно. Жалкие слова 

тешат душу ... без них горе было бы слишком тяжело у людей. Ракитин ушѐл в переулок. Пока Ракитин будет  

думать о своих обидах, он будет всегда уходить в переулок ... А дорога ... дорога-то большая, прямая, светлая, 

хрустальная и солнце в конце еѐ...» [3,326]. 

Алѐша принимает это благословение и находит выход из страдания в радостном приятии «мира божьего» 

и единении со всем  и всеми. 

Таким образом, слово луковка приобретает в контексте романа многорядное окказиональное значение, 

луковка - это добро, милосердие, сострадание и любовь к ближнему своему; залог того, что не позволит зайти в 

тупик, что даст возможность прикоснуться к всемирной гармонии, перейти в вечность; самая маленькая 

необходимость, самое маленькое дело, которое должен совершить человек, чтобы спасти свою душу; долг, дело 

людям служить, спасать их, помогать им, поддерживать их, восстанавливать их душу, прощать им грехи, через 

прощение давать радость и силы жить, делать так, чтобы люди не уходили в «смрадный и тѐмный переулок», а 

шли по светлой дороге.  
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Современный английский язык располагает развитой системой разноуровневых единиц фазисности. В 

нем насчитывается более 5000 только глагольных единиц, так или иначе связанных с обозначением основных 

фазисных характеристик действия: начала, продолжения, конца [1; 120].   Самым  простым и наиболее 

частотным средством выражения фазисности является употребление основных фазисных глаголов (begin, start, 

continue, goon, end, stop, finish, ceaseи др.) в простейших, наиболее распространенных в английском языке 

конструкциях: 

             фазисный глагол + инфинитив, 

             фазисный глагол + герундий, 

             фазисный глагол + существительное, 

             фазисный глагол + нулевая позиция. 

Мы решили остановиться на проблеме параллельного употребления герундия и инфинитива с 

фазисными глаголами начала, продолжения и конца действия. Данный вопрос представляет интерес в том 

плане, что в некоторых учебных пособиях по грамматике делаются попытки описать употребление фазисных 

глаголов, но данное описание, на наш взгляд, не является полным и иногда носит противоречивый характер.  

Другая проблема этого вопроса связана с употреблением второго компонента, сочетающегося с фазисным 

глаголом. В литературе делаются попытки дать описание дистрибутивных возможностей фазисных глаголов. 

Так, анализ учебного пособия по нормативной грамматике под ред. В.Л.Каушанской показывает, что в главе, 

посвященной употреблению герундия, автор уделяет специальное внимание параллельному употреблению 

герундия и инфинитива с фазисными глаголами типа to begin, to cease, to continue [2;179].    

В качестве примеров приводятся следующие предложения:  

The young man began turning over the pages of a book. At length she began to speak softly. 

При анализе этих предложений возникает закономерный вопрос отом, есть ли семантическая разница в 

употреблении герундия и инфинитива, следующих за фазисным глаголом.  

Там же отмечается, что в некоторых случаях вполне возможно найти закономерности употребления 

герундия/инфинитива с глаголом to stop. Здесь указывается на то, что с глаголом to stop инфинитив и герундий 

выполняют различные синтаксические функции. Так, согласно автору, герундий образует часть составного 

сказуемого:  

They stopped talking when he came in. =Они перестали разговаривать, как он вошел.=  

В то время как инфинитив выполняет функцию обстоятельства цели: She stopped to exchange a few words with a 

neighbour.  

=Она остановилась, чтобы поговорить с соседкой.= Как видно из анализа этих предложений, они не 

иллюстрируют приведенное правило, т.к. здесь присутствуют два глагола различной семантики, ибо во втором 

предложении глагол to stop не фазисный глагол, а глагол движения.  

Описание употребления фазисных глаголов такие находят отражение в учебном пособии А.Ф.Родионова 

[3;103].    

Автором отмечается, что на употребление герундия или инфинитива после фазисного глагола влияют 

структурные, семантические и стилистические факторы. Так, для того, чтобы избежать употребления сразу 

двух инфинитивов отдается предпочтение сочетанию "фазисный глагол + герундий":  

I know where to start looking. И наоборот, если фазисный глагол оканчивается на -ing, то последующий второй 

компонент может быть выражен только инфинитивом:  

She had to stop, for she was starting to cry.  Автором, кроме того, дается правило, что в отрицательных 

повелительных предложениях наиболее часто употребляется герундий:  

Now don`t start start laughing again.  И, как, наконец, указывает А.Ф.Родионов, за глаголами со значением 

"знать" и "понимать" обычно следует инфинитив: She`d been weeping for some time and I began to understand her.  
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Но анализ фактического материала показывает, что после фазисного глагола возможны вариантные 

случаи употребления как герундия, так и инфинитива. Кроме того, ни в одном учебном пособии не уделяется 

внимание употреблению в качестве второго компонента существительного и совершенно игнорируется тот 

факт, что фазисные глаголы могут находиться в нулевой позиции.  

         Все вышеизложенное дает нам право сделать вывод о том, что описание употребления фазисных глаголов, 

имеющееся в литературе, является неполным и все случаи параллельного употребления инфинитива, герундия, 

существительного, а также нулевой позиции, следующих за фазисными глаголами, не раскрываются. 
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Аннотация. В статье рассматриваться виды упражнений и их  роль в изучении казахского языка. Сегодня 

использования различных видов упражнений очень важно для развития коммуникативной деятельности учащиеся  в 

обучений казахскому языку. 

Annotation. In the article  there are tures of exercises and  their role in learning Kazakh language. Nowadays, the usage of 

exercises is very important to develop pupil‘ activity in teaching Kazakh language.   

 

Тілді оқыту барысында ҥйренушінің сҿйлеу тілін қатысымдық тҧрғыдан дамыту процесі олардың 

мемлекеттік тілде еркін сҿйлеп, пікірлесуіне мҥмкіндік жасайды, пҽнге деген қызығушылығын артады. 

Қатысымдық бағыт тілді оқытуда тілдік қарым-қатынасты сҿйлесім ҽрекеттері арқылы жҥзеге асыруды 

кҿздейді. Сҿйлесім ҽрекетін қалыптастыруға бағытталған коммуникативтік жаттығулар жҥйесі тіл ҥйренушінің 

білімі мен біліктілігін арттырады. 

Мемлекеттің ҽлем кеңістігінде басқа елдермен тең тҧрып, ҿркениетті ел ретінде танымал болып, 

халықтың ҽлеуметтік жағдайы, білімі мен ғылымы, ҿнері, мҽдениеті дҥниежҥзі мемлекеттерімен теңесуі ҥшін 

болашақ оқу еңбегіндегі ой дербестігін оқу ҽрекетін жандандыра отырып, ҿз мамандығының ерекшеліктерін  

тҥсініп тануға, ой кҿзімен зерделеуге негіз болатын, саналы ҧрпақ тҽрбиелеуде тілінің маңызы ерекше.   Қазіргі 

таңда білім беру жҥйесінде жаңа заман талаптарына сай оқыту технологиясын жетілдіру талаптары қойылып  

отырғаны анық. Соған орай педагог мамандар оқытудың ҽлемдік жетістіктеріне барлау жасап, оқытудың ең 

тиімді ҽдіс-тҽсілдерін зерттеп, оқу ҥрдісінде тҽжірибе жҥзінде сынап келеді. Оқыту саласында ҽлемдік деңгейде 

танылған озат оқыту технологиялары қазіргі  мектепте, жоғары оқу орындарында кеңінен қолдау тауып, жан-

жақты пайдаланылып келеді. 

Елбасы  Н. Назарбаев: «Мемлекеттік тіл - бҧл Отан бастау алатын ту, елтаңба, ҽнҧран секілді  дҽл сондай  

нышан жҽне ол елдің барша  азаматтарын  біріктіру тиіс»,- деген болатын /1.1-2/. Демек, тілді ҥйрену барша 

Қазақстан  азаматтарынан  талап етіледі. Бҧны Қазақстан  Республикасының  Тіл туралы Заңының 4- бабында  

былай делінген: «Қазақстан халқын топтастырудың  аса маңызды  факторы болып табылатын  мемлекеттік тілді  

меңгеру- Қазақстан Республикасының ҽрбір азаматының парызы» /2.7-10/. Сҿйтіп, тілді ҥйрену, оқу барша 

қазақстандықтардың  парызы. Олай болса, орта мектептерде  міндетті оқу пҽні ретінде  қолданылатын  қазақ 

тілінің  ҿзіндік ерекшеліктері  бар. Яғни, қазақ тілін ҿзге тілді дҽрісханаларда  оқыту мҽселесі  ерте 

басталғанымен, оның  қалыптасу  кезеңінде тҥрлі  жағдайларды ҿткені де білінеді. Бҧл жылдары  кҿптеген тіл 

ҥйрету  де, қиындықтар да, жетістіктер де  болды. Осы жайлар туралы  ғалым-ҽдіскер Қ. Қадашева  былай деп 

тҥйін жасайды: «Тіліміздің мемлекеттік дҽреже алуымен байланысты қазір практикалық  тҧрғыдан да, 

теориялық тҧрғыда да біраз нҽтижелерге  жеткеніміз  де айтылады. Алайда,  қоғамның дамуына сай  бҧл мҽселе 

іздену, ҧтымды ҽдіс-тҽсілдерді қолдану, оқыту ҽдістемесін жаңғыртып  отыру қажет екені ешбір дау 

туғызбайды» /3.79/. Автор бҧл жерде жаңаша жаңғыртып оқыту ҽдістемесін ҧсынады, анықтамасын береді де, 

мына  тҿмендегідей  ҿзіндік ерекшеліктерін  санамалап кҿрсетеді: 

1. Жаңаша жаңғыртып оқытуда  тіл ҥйренуші  ҿзінің тілді ҥйренудегі  ҽрекетінің негізін белгілей  алады 

жҽне оның жоғары таным уҽждемесі қалыптасады; 

2. Тіл ҥйренуші сабаққа белсенді қатысып, нҽтижесіне  ҿзі жеткен тҥсінігі  қанат бітіреді; 
3. Тіл ҥйренушіні ҿзім ҥйренемін деген пікірге  ҽкелу, жеткізу, оқытушының  ҥйренушімен  қарым-

қатынасынан  туу керек; 

4. Тіл ҥйренуші де тіл ҥйренуге қҧлшыныс болады; 
5. Сабақта қолайлы  эмоционалдық  фон, ҽсерлік тудыру  тіл ҥйренушіге  жақсы  уҽждеме тудырады; 
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6. Тілді жаңаша жаңғыртып оқытуда  мҽселелік оқыту, проблемалық сҿйлеу, жағдаяттық тапсырмаларға  
да орын беріледі; 

7. Жаңаша жаңғыртып оқыту проблемалық оқытуды  қайталау  емес, ол тілді оқытуды нҽтижелі 

шығармашылық  деңгейге кҿтеру. 

Тілді жаңаша  жаңғыртып оқытуда тіл ҥйренуші ҿз еркімен, саналы  тҥрде, ҿзіндік ҽрекетімен, зорлықсыз 

тілді  ҿзі ҥйренеді.  Бҧндай оқыту кезінде де жаттығулар, яғни жаңаша  жаңғыртып оқыту  жаттығулары 

орындатылатынын,  олардың орындалу  жолы, тҽртібі, орындау жылдамдығы  да ескерілетінін айтады. 

Ал, К.Жақсылықова қазақ тілінің  жеке дидактикалық  ерекшелігін  ескере  отырып, оны оқытудың  

дидактикалық  негізін  айқындауда  мынадай мҽселелерді  қарастыру керектігін кҿрсетеді: 

І. Қазақ тілін оқытудың негізгі принциптерін қарастыру; 

ІІ. Қазақ тілін оқытудың сапасын  арттыру кретерийін қарастыру; 

ІІІ. Орыс бҿліміндегі қазақ тілін  оқыту жағдайын жҽне  оның сапасын арттыру шараларын анықтау; 

ІҤ. Қазақ тілін оқытудың  сапасын  арттыру процесін  жҥзеге асыру процедурасын белгілеу /4. 38/. 

Демек, аталған шараларды  жҥзеге асыру барысында жаттығу  жҧмыстары орындалатыны айқын жай.  

Ғалым Н.Қҧрманова сҿз тіркесін  оқыту ҽдістемесінің лингводидактикалық  аспектілерін тану барысында  

оқыту ҽдістемесінің  мынадай  принциптеріне  басшылық рҿл атқаратындығын кҿрсетеді: белсенділік принцип; 

сҿйлеу қызметінің негізгі тҥрлерінің ҿзара байланысын кҿздеу принципі; тҽрбиелеп оқыту принципі; ҧғындыру  

принципі  (принцип доступности); индивидуалдық  принципі; интерсивтік принцип; коммуникативтік принцип; 

комплекстілік  пен дифферениалдылық принципі; концентрлік принципі; минималдық принципі; кҿрнекілік  

принципі; ғылымилылық  принципі; меңгерудің  мығымдылығы принципі; синтаксистік негізділік принципі; 

жҥйелілік  принципі;  саналылық принципі /5.76-77/. 

Тіл ҥйретуде, яғни жаттығулар  орындату  барысында  жоғарыда  сҿз тіркесі  туралы лингвистикалық   

мҽліметтерді  дидактикалық тҧрғыдан  шешудің қажеттілігі  туралы  айтылғандар тілдің басқа  деңгейлерін  

оқыту  кезеңінде  де ескерілетіндігін атап кетеді. Демек, аталған  принциптер  жаттығулар  орындату  

барысында  да негізге алынады. 

Аталған принциптертерді негізге алып, сабақ барысында  орындалатын жаттығу жҧмыстары орындалу  

сипатына, студенттің орындау қызметіне, орындау тҽсіліне, тақырыптың  қамтылуына  қарай бірнеше  тҥрлерге 

бҿлінеді. Осындай жаттығулар орындау, орындату барысында  оқытудың дидактикалық принциптері  

ескеріледі. Яғни жаттығу жҧмыстарының  басты мақсаты – білімнің сапалы да, тиянақты берілуін қамтамасыз 

ету, жаттығуларды  іріктеп беру. 

Жаттығу іріктеу – сипаты, міндеті, дидактикалық  талаптары  анықталғаннан кейінгі басты  мҽселелердің 

бірі.  

Қ.Сарбасова жаттығу іріктеуде мынадай талаптар  ескерілуі  тиіс дейді: 

1. Жаттығудың ҿтілген  тақырыпты пысықтауға, бекітуге бағытталуы;  

2. Жаттығу кездейсоқ болмай, белігілі  бір ретпен келуі, жҥйелі  ҧсынылуы; 

3. Жаттығу оқушының  қызығуын, ынтасын арттырарлық  болуы; 

4. Ҿз беттерінше  жҧмыс істеуге дағыландыру; 

5. Шығармашылық сипаттағы жаттығулардың (тҥсіну сезімі арқылы) болуы; 

Ҽ.Исабаев: «Қазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері» атты кҿмекші  оқу қҧралында қазақ тілі 

материалдарының ҿзіндік белгілері  жаттығу жҧмыстарын жҥргізу арқылы дҽлелденеді,- дейді. 

Сондай-ақ Ҽ.Исабаев қазақ тілі бойынша  дайын материалды талдау ҽдісі деген  тақырып берген. Онда 

бҧл ҽдіс белгілі бір  тақырыпқа  таңдалған  дидактикалық материалдарды  талдау негізінде жҥзеге асырылады 

дей келе, мҧндай жаттығулардың  мҽтіндері  оқулықтан, жаттығулар жинағынан  жҽне кҿркем ҽдебиеттерден  

алынады дейді. Яғни дайын материалды  талдау тҿмендегідей  тҽртіппен  орындалады. Оқушылар оқулық пен 

класс дҽптерлерін  парта ҥстіне  алып, жаңа ҿтілген  материал  бетін табады. Бҧл тақырыпты  екі оқушы  

дауыстап оқиды. Сонан соң тақырыптың ерекшеліктерін айтып тҥсіндіреді жҽне анықтамасын шығарады. 

Дайын материалды талдау тҥсіндірмелі  жаттығулар бойынша ҿткізіледі. Жаттығуды ауызша талдауға мынадай 

талаптар қойылады,- дейді. Олар: 

а) оқытылып отырған материалдың ҿзіндік белгілері кҿп болмауы тиіс; 

ҽ) тақырыптың  анықтамасы сҿйлем жағынан ықшам болуы қажет; 

б) орындалатын жаттығудың мақсаты кҥрделі болмауы қажет; 

в) жаттықтырылатын материалдан оқушылардың жалпы тҥсінігі болуы абзал /6.91-92/. 

Ҿзіндік ерекшелігіне  байланысты таңдалған жаттығулардың орындалу  шарты ауысып отыратындығын, 

яғни бір жҧмыс тҽсілі екіншісімен ҿзгертілетін айта келе, тілдік материалдың тҥрін ҿзгерту ҽдісін іске асыруда, 

оның қҧрылымдық элементтері рҿлінің ерекшелігін  ескертеді.  

Оларды былайша санамалап кҿрсетеді: 

1. Жаттығуды орындаудың шарты белгіленеді; 

2. Жаттығудың шарты мен мҽтін берілген  сҿйлемдерді оқушылар  дауыстап оқып шығады; 

3. Жаттығуды ауызша не жазбаша орындаудың тҽсілі іске асырылады /6.103/. 

Ф.Оразбаева  жазылым ҽрекеті ҧғымын тҥсіндіруде  оның ҽдістемелік  ерекшелігіне  тоқтала кете, 

былайша тҥйіндеген: «Жазылымның ҽдістемелік ерекшелігі- графика мен орфографияны, жазу мен жазбаша 

сҿйлемді жетік білудің, ҥйренудің  амалдары  мен жолдарын  іздестіре отырып жазғызу, оқыту. Жазылым 

процесін тез ҽрі сауатты ҥйренудің ҧтымды тҽсілдерін пайдалану» /7. 112/. 
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Сонымен бірге қазақ тілін  сауатты ҥйрету ҥшін, оқушыларға берілетін жазба жҧмыстарын  дҧрыс  

жоспарлау маңыздылығын ерекше  мҽн береді. Ондай жазба жҧмыстарына мыналарды жатқызған: Жазбаша 

жаттығулар; Қысқа мҽтіндер; Жҥйелі жазба жҧмыстары; Жазбаша бақылау жҧмыстары; Диктанттың тҥрлері; 

Жазбаша ойындар; Іс қағаздарының ҥлгілері. 

Сабақта ҥйретілген жаңа сҿздерді  оқушылар/студенттер ҧмытып қалмау ҥшін жҽне сҿйлеу дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында  сабақта  жаңадан  ҿткен материалды бекіту  кезінде  жаттығудың ҽртҥрлі  ҽдістері 

қолданылады, соларға мыналарды  жатқызуға  болады: Жеке сҿздердің дҧрыс оқылу  ҥлгісін кҥні бҧрын 

магнитафон лентасына жазып, қайта-қайта тыңдату; жеке оқушыларға оқыту; хормен қайталап оқыту; жаңа 

сҿздерді  контексте  оқыту, сҿйлеу, ҽңгімелесу дағдыларын қалыптастыру; жаңа сҿздерді қатыстырып сурет 

бойынша сҿйлем, сҿйлемдерден  қысқаша ҽңгіме  қҧрастыру; сол жаңа сҿздердің атын білдіретін  сурет, 

аппликация, модель немесе заттардың ҿзін кҿрсетіп, аттарын атау; карточка бойынша  оқушылардың  ҿздігінен  

жҧмыс істету, т.с.с.  

Жалпы жаттығу жҧмыстарын орындатып, тілдік немесе грамматикалық тақырыптарды ҥйретуде  

оқытушы  мен ҥйренушінің ескеретін  жҧмыс тҥрлері  кҿптеп саналады. Қазақ тіліне  байланысты таңдалған 

материалдардың кҿлемі мен жҥйесіне  қарай білім беруде, жаттығулар орындатуда оқытушы білім беру 

ҽдістерінің ең қҧнды, ең тиімді  тҥрлерін  пайдалануға  тырысады. Сондықтан қазақ тілінен теориялық білім 

беруде, соның ішінде жаттығулар орындату барысында оқытушылар дидактикалық  принциптер  мен 

ҽдістемелік  заңдылықтарды  басшылыққа алады. Тіл ҥйренушілерге қазақ тілінен тиянақты білім беруде, 

жаттығулар жҧмысын жҥргізу барысында сҥйенілетін жалпы дидактикалық принциптер мыналар: ғылыми 

принцип, жҥйелі принцип, саналылық пен белсенділік принципі, теорияны практикамен байланыстыру  

принципі жҽне жеке студенттердің психикалық ерекшеліктерін  ескеру  принципі жҽне т.б.  

Сондай-ақ жаттығу іріктеу  мен оны орындату тҽсілдерін  белгілеуде мынадай дидактикалық  талаптар 

ескерілуі тиіс: 

1) берілген жаттығу оқушылардың белсенді жҧмыс істеуіне мҥмкіндік жасауы;  
2) жаттығу ҥйренуші (оқушы не студент) шама-шарқына лайықты ескерілуі керек; 

3) кҿру жҽне есту қаншалықты қатыстырылуы ескерілуі. 

Тілдік мҽлімет беру, жаттығулар орындату кезінде  оқытушы аталған  принциптерді бір-бірімен шебер 

қиюластырып, ҧштастыра білуі тиіс.   

Жаттығулар орындау барысында  жҧмыс кешенді  тҥрде  жҥргізіледі. Жаттығуды  орындауда  тілдік 

қатынасқа  байланысты  іске асатын ҽрекеттер (оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім) кешенді 

тҥрде жҥргізіледі, яғни жҥзеге асырылады. 

Ғалымдар пікірін саралай, талдай келе  тілді ҥйретуде  жаттығулар атқаратын  қызметі ерекше екендігі 

айқын  кҿрінеді. Профессор Н. Оралбаеваның «Жаттығулар жеңілден басталып, бірте-бірте кҥрделенуі тиіс»,-

деген пікірімен салмақтай келе, тіл ҥйренуде, дидактикалық принциптері ескерілген жаттығуларды орындату - 

тиянақты білім берудің алғы шарты.  
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Қазіргі қазақ қоғамындағы ерекше маңызды сипатқа ие болған ҧлттық мҥдделі мақсаттың бірі халық 

рухын, оның ҿзегі – мҽдениетті жаңғырту. Мҽдениеттің таңбалық негізі тіл арқылы кҿрінеді. Себебі, тіл тек 

коммуникативтік қҧрал ғана емес, сонымен бірге адам болмысының, оның мҽдениетінің кҿрінісі. Халықтың 

экономикалық, ҽлеуметтік, саяси, мҽдени ҿміріне, адамдардың ҿндірістік қызметіне байланысты туған 

ҿзгерістердің барлығы ең алдымен сҿздік қҧрамға ҽсерін тигізеді. Қоғамның тарихи дамуында болған барлық 

ҥрдіс лексикада ҿзінің ізін қалдырып отырады. Кҿптеген заттар мен қҧбылыстар, ҧғымдар мен тҥсініктер ҿте 

кҿне замандардан белгілі, ал оларды білдіретін сҿздер кҥні бҥгінге дейін ҥнемі қолданылып келеді. Керісінше, 

бірқатар заттар мен қҧбылыстардың, ҧғымдардың ескіріп, ҿмірден кетуіне байланысты оларды білдіретін 

сҿздер кҿнеріп сирек қолданылады. Сонымен бірге, сҿздік қҧрам жаңа сҿздердің есебінен де толығып отырады. 

Бірақ, жаңа туған сҿздер бірден кең тарап, жаппай қолданысқа тҥсе бермейді. Бір халықтың ҧлттық мҽдениетіне 

сҽйкес сипаттарды, айырымдарды атайтын сҿздерді аудару аудармашының лингвоэтникалық қҧзіретінің жан-

жақты болуын талап етеді.   

Осы ретте, Г.Д.Томахин «нақыш» (лат. Color – тҥс) сҿзі ҿнертанудан ҽдебиеттану терминологиясына 

енген жҽне «белгілі бір нҽрсенің ҿзіндік ерекшеліктері, ерекшеліктер жиынтығы» деген мағыналарға ие болады 

дейді [1, 5]. Реалияларды зерттеу тақырыбы ретінде қарастырған ғалымдардың қатарынан В.С.Виноградов, 

Г.Д.Томахин, А.А.Реформатский, А.Д.Швейцер, И.Левый, С.Влахов, С.Флорин жҽне тағы басқаларды кҿре 

аламыз.  «Реалия» сҿзі – латын тілінен алынған, «заттық», «нақты» деген мағынаны білдіреді. Филологияда 

реалияны екі жақты ҧғынады: 1) белгілі бір халықтың тарихы, мҽдениеті, тҧрмыс-тіршілігіне қатысты зат, 

тҥсінік, қҧбылыс, 2) осы зат, тҥсінік, қҧбылысты білдіретін сҿз ретінде, сонымен бірге осы сҿздерден тҧратын 

сҿз тіркестері [2, 68]. 

Аударматанудың теориялық жҽне практикалық мҽселелері талданатын еңбектердің барлығында да 

екінші тілде мағыналық – ҧғымдық кҿлемі жағынан сҽйкес келмейтін, сол себепті аударылуы қиындық 

келтіретін, болмаса тҽржімалағанда суреттеу, тҥсіндіру, жақын-жуық етіп аударуды қажет ететін сҿздер тобы 

баламасыз лексика деген терминмен белгіленеді. Баламасыз лексика – халықтың ҧлттық-мҽдени ерекшеліктерін 

танытатын атаулар, реалиялар. Ғалымдардың кҿрсетуінше, баламасыз лексика дегеніміз – белгілі бір мҽдениет 

пен тілде жоқ тҥсініктерді атауда қолданылатын сҿздер. Зерттеуші А. Федоров баламасыз лексиканың қатарына 

ғылыми-техникалық терминдерді де жатқызады [3, 206]. 

Баламасыз лексика – кҿркем шығарманың тақырыбына, мазмҧнына байланысты бір халықтың мҽдени-

тҧрмыстық тіршілігіндегі ҧғымдар мен тҥсініктердің, заттардың атаулары, адамдардың арасындағы ҽлеуметтік 

қарым-қатынастар мен діни, саяси кҿзқарастарға қатысты терминдер, стандартты қалыптар. Мҧндай 

лексикалық бірліктер, сҿздер мен сҿз тіркестері сҿздіктерге тіркелмейді, тіркелген жағдайда да суреттеу, 

жақын-жуық аудару амалымен жҥзеге асырылады. Лексикографиялық рҽсімделмегендігі ҿзге тілдегі мҽдени-

ҧлттық ерекшеліктерге тҽн атауларды аудару мҥмкін емес деген пікір тудырмайды, дҽл, тҧрақты лексикалық 

сҽйкестігі кҿрсетілмегенімен де, аударма мҽтіндерге жҥргізілген талдау кҿркем ҽдебиеттегі реалий атауларын 

эстетикалық қызметке ҧқсас келтірмейтіндей дҽрежеде қазақшалауға болатынын дҽлелдейді.  

Баламасыз лексика қатарына кҥнделікті тҧрмыс – тіршіліктегі реалиялармен қоса, мемлекеттік – саяси  

қҧрылым, халықтың ҿндірістік жҽне мҽдени ҿмірінің тҥрлі салаларына қатысты атауларды алып қарастырар 

болсақ, ҽрбір халықтың реалияларының саны кҿп екендігін аңғаруға болады. Мҽдениет пен тілдерді 

салыстырғанда, реалиялардың ҿзіндік ерекшеліктері тҿмендегідей болады: 

1. Реалия тек бір тілдік ҧжымға ғана тиесілі, келесіде жоқ болады (Amer. Drug store, Yellow Pages); 

2. Реалия екі тілдік ҧжымда да бар болғанымен, бір тілде арнайы етіп белгіленбейді (Amer. Clover leaf – 

қазақ тілінде: клевер жапырағы іспеттес жол торабы); 

3. Ҽртҥрлі қоғамда тҥрлі реалиялар ҧқсас қызметтер атқарады (Amer. Hot dog – қазақша: тоқаш, soda 

foundation – қазақша: балмҧздақ кафесі); 

4. Ҧқсас реалиялардың қызметтері ҽртҥрлі болады. Мҽселен, cuckoo‘s call, яғни «кҿкектің кҿкілдегені» 

халықтың ҧғымында тҥрлі қызмет атқарады. Ағылшындардың тҥсінігінде, қыз баланың кҥйеуге шығуына 

қанша уақыт қалғандығын білдірсе, қазақтардың ҧғымында орыс халқының ҽсерінің негізінде ҿмір сҥрудің 

қанша уақытқа созылатындығын анықтау мағынасында ҧғынылады.   

5. Тілдің басқа сҿздерімен салыстырғанда реалиялардың ҿзіндік ерекшелігі заттық мазмҧнының сипаты 
болып табылады, яғни реалиямен беріліп отырған заттың, тҥсініктің, қҧбылыстың халықпен байланысымен 

бірге, уақыттың тарихи бҿлігімен байланыстылығында. Осыған орай, реалиялар ҧлттық жҽне тарихи нақышқа 

ие болады. Ҧлттық нақыштағы реалияларға мысал ретінде жергілікті жердің кҿрікті жерлер атауларын 

жатқызуға болады. Мҽселен, Cabildo – Кабильдо (Жаңа Орлеандағы испан генерал-губернаторының бҧрыңғы 

резиденциясы), Alcatraz – Алькатраз (Сан-Франциско маңындағы аралда орналасқан тҥрме атауы). Ол замандар 

бойында ҧрпақтан ҧрпаққа беріліп отырады да, осының нҽтижесінде негізгі сҿздік қорды ҽр ҧрпақтың 

ҿкілдерінің пайдалана отырып, қатынас жасауына мҥмкіндік туады [4, 6]. 

Кҿркем ҽдебиеттегі реалия атауларының бір тобының контекстке ҧлттық-мҽдени ҧғымды атаумен қатар, 

айрықша стильдік қызметі қанықты болады. Мҽтінді аудару барысында реалияның ҧғымдық кҿлемінен гҿрі, 

стильдік реңкінің басымдылығын, стильдік қызметін даралап кҿрсету міндеті туады. Транслитерацияланған, 

транскрипцияланған сҿз бейтарап стильдік реңкті, ҧғымды жалпы атайды. Сондықтан, стильдік реңкте бояуды 

кҿрсету ҥшін транслитерациялау, транскрипциялау, суреттеп, тҥсіндіруден гҿрі мағынасы жуық тҥсетін, 

стильдік бояуы бар сҽйкестікті іздестіру қажет.  

Реалияларды аударудың бірнеше тҽсілдері бар: 
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1. Транслитерация (графемалар деңгейінде аударма жасау: Lincoln – Линкольн) жҽне транскрипция 

(фонемалар деңгейінде аударма жасау: драг-стор, брейн-дрейн); 

2. Калька жасау; 
3. Суреттеме аударма (coroner – зорлық ҿліммен ҿлгендердің ҿлімін тергеуші); 

4. Жуықтама, баламалық аударма (drugstore - дҽріхана); 

5. Трансформациялық аударма тҽсілі [5, 75]. 

Т. Нҥсіпбайдың «Kazakh traditions and ways» кітабында салт-дҽстҥр туралы жалпы мағлҧмат ағылшын 

тілінде беріледі. Аудармашы – Б. Ақшалова. Кітаптағы мҽтіндерді саралай отырып, оларда кездесетін 

реалияларды, аударылу ерекшеліктері мен тҽсілдерін қарастыралық.  

Қазақ халқының бала тҽрбиесіне қатысты салт-дҽстҥрлері кҿп. Соның бірі – ҧзақ кҥткен бала табу 

барысында тойланатын «Жарыс Қазан» тойы.  

Zharys Kasan is a celebration in behalf of a long-expected and desired baby. Children have always been highly 

prized by the Kazakhs. Kazakhs have always been known as a very generous people. For example, when an expected 

guest came to the house, the host would often butcher the only horse he owned in honor of the visitor. The same 

practice might be followed if the household was blessed with a child.  

Zharys Kasan was a celebration in honor of a pregnant woman in the hopes that her delivery would be 

successful. When a young woman began her labor, neighboring women would stretch a black and white lasso for the 

woman to hang upon. All nearby women would help as they could in the delivery process. They would also do their 

best to ease the pain of the expectant mother. They might also set a juniper branch on fire to drive any evil away. They 

would also implore the god of motherhood, Bebatima, to be present. Women outside of the yurt would also circle 

around the structure with pestles to express their sympathy and solidarity for the woman in labor. 

Other women would be busy cooking. The mother-in-law would be especially happy on that day, and she would 

open her special trunk where she had saved special meats and other foods. A Kasan is a large cast-iron pot. During 

Zharys Kasan, many pots (or Kasan) would be set up in a row, fired, and filled with boiling meat to celebrate the new 

birth. They would then be called Kasans of ―sincere good wishes‖. A gift, or Suinshi, would be given by the happy 

father to the initial bearer of the good news that a son or daughter had been born. If a son had been born, the bearer of 

good news would say ―Zhilkishi‖, which means ―horseman‖. If a daughter was born, ―Kestegoi‖, a term describing 

needlework, would be announced.  

During the feast, suinshi are also requested from both the mother –in-law and father-in-law of the new mother. If 

they did not respond quickly, the gift-seeker could snatch the head-dress off of their heads: but nobody would get 

offended. The woman selected by the family to become the new baby‘s Godmother would bring ―Kalja‖, a special fat 

meat for the new mother who usually hadn‘t eaten for a long period. The Godmother‘s Kasan would also be boiling, 

and she would bear responsibility for the impending ―shildekhana‖, or the celebration of a new baby. In their turn, 

parents of the new baby gave presents to the Godmother. Later in life the baby would be expected to respect his or her 

Godmother as he/she would his parents. The Godmother would invite the new mother and her baby to her house to be a 

guest and would dress the child in his or her first clothes, the ―Itkoilek‖ after forty days. The ―Itkoilek‖ was made from 

soft cloth, and the hem was tucked, signifying the wish of long life for the baby [6, 4]. 

Мҽтіннен Zharys Kasan – Жарыс қазан,  Bebatima – Бибҽтима,  yurt – киіз ҥй, Kasan – қазан, Suinshi – 

сҥйінші, Zhilkishi – жылқышы, Kestegoi – Кестегҿй, Kalja – қалжа,  shildekhana – шілдехана, Itkoilek – иткҿйлек 

сынды реалиялар іріктелініп алынды. Бҧл реалиялардың барлығы дерлік транскрипция тҽсілімен аударылған. 

Дегенмен, yurt сҿзі орыс тіліндегі юрта – yurtа сҿзімен берілген. Қазақ халқының реалиясы бола отырып, киіз ҥй 

сҿзі кеңес дҽуірінде юрта деп аударылып, осылайша сҿздікке енгендіктен аудармашы мҽтінде бҧл сҿзді 

жалпыға таныс сҿзбен аударған. Сонымен бірге, аудармашы ҽрбір реалияны тҥсіндірме тҽсілімен жеткізген. 

Мҽселен, the god of motherhood, Bebatima – Бибатима аналарды қорғаушы қҧдай; ―Kalja‖, a special fat meat for 

the new mother who usually hadn‘t eaten for a long period – қалжа, бірнеше уақыт бойы тамақ ішпеген жаңа 

босанған ҽйелге берілетін семіз ет; ―shildekhana‖ or the celebration of a new baby – шілдехана немесе жаңа 

туылған балаға арналған той.  

Ҿзге тілден қазақ тіліне аударма жасау – ҧзақ мерзім бойында жҥргізіліп келген, дҽстҥрлі ҽдіс-тҽсілдері, 

аударудың бағыт-бағдарлары қалыптасқан байырғы ҥрдіс. Ал соңғы кезеңде, керісінше, қазақ тілінен ҿзге сан 

алуан тілдерге – еуропалық жҽне шығыс тілдеріне аудару ісі – тіларалық коммуникацияның, халықтар 

мҽдениеті байланыстарының жаңа бетбҧрысы болып отыр. Қазақ тіліндегі классикалық шығармаларды, 

шешендік сҿздерді, мақал-мҽтелдерді, ресми мҽтіндерді, публицистикалық стиль ҥлгілерін ағылшын, француз, 

неміс, араб, тҥрік, парсы, қытай тілдеріне дҽнекер тілдің кҿмегінсіз, тікелей аударудың тҽжірибесі байқалуда. 

Лексико-грамматикалық қҧрылымы қазақ тілінің жалғамалылық сипатынан, сҿздік қҧрамынан басқа тілдерге 

аудару ісінің тҽжірибесін жоғары деңгейде қалыптастырудағы орыс тілінен қазақшаланған бай аударма 

қорының тіліне қатысты тҧжырымдар, ҧсыныстар айту, байырғы тҽжірибені теориялық тҧрғыдан қорыту елеулі 

ҥлес қосады. Бҧл тҧрғыда, ҽсіресе, ҧлттық-мҽдени нышаны бар, тҿл, ҧлттық мҽдениеттің белгілері сақталған 

жҽне жинақталған тілдік бірліктерді салыстыру маңызды. 

Қорыта келгенде, реалиялар белгілі бір тілдің лексикалық жҥйесінің ҿзіндік ерекшелікке ие жҽне кҥрделі 

категориясы болып табылады. Баламасы жоқ сҿздердің маңызды тобы ретінде реалиялар елтанушылық 

ақпараттар «иесі» жҽне «сақтаушысы» ретінде жҥреді. Осы арқылы олардың кҿркем аудармадағы маңызды рҿлі 

айқындалады. Реалияларды аудару аудармашыға біршама қиындықтар тудырады. Себебі, олар аудармашының 

игерген білімінің бір бҿлігі болып табылады. Белгілі бір халықтың ҧлттық мҽдениетіне сҽйкес сипаттарды, 
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айырымдарды атайтын сҿздерді – реалияларды аудару аудармашының лингвоэтникалық қҧзіретінің жан-жақты 

болуын талап етеді. 
Әдебиеттер 

1. Г.Д.Томахин «Реалии-американизмы», М.: Высшая школа, 1988. – 239 с. 

2. А. А.Реформатский «Введение в языкознание», Москва, 1967. – 380 c.  

3. А.В.Федоров «Основы общей теории перевода», СПб.: Филология три, 2002. – 416 с.  

4. А.Алдашева «Аударматану: лингвистикалық жҽне лингвомҽдени мҽселелер», Алматы, 1998. – 270 б.  

5. Е.В.Бреус «Основы теории и практики перевода с английского языка на русский», Москва, 2001. – 103 c.  

6. T.Nusipbai ―Kazakh traditions and ways‖, Almaty: Dyke-Press, 2002. – 128 p. 

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ СӚЗДІК ҚОРЫН ТОЛЫҚТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

 
Жетписбаева Орынша Багиевна 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

мемлекеттік университеті 

Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа: Мақалада  студенттердің тілін дамыту мҽселелері қарастырылған. Сҿз – тілдің ерекше бірлігі. Тілді 

игертуге арналған тапсырмалар студенттің белсенді ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді. 

Аннотация:  В статье рассматриваются вопросы развития речи студентов. Слово-особая единица языка. Задания по 

развитию речи способствуют активизации мыслительной деятельности студентов. 

Annotation: The article deals with the development of students' speech. Word is a specific language unit. Speech 

development tasks contribute to the  students' mental activity. 

Кілт сӛздер: сҿйлеу дағдылары,  тілдік қатынас, сҿздік қор, тілдесім, жаттығулар, шығармашылық белсенділік, 

ақпарат, жетілдіру 

Ключевые слова: навыки речи, речевая деятельность, словарный запас, коммуникация, упражнение, творческая 

активность, информация, совершенствовать. 

Key words: speech skills, speech activity, vocabulary, communication, task, creative activity, information, to improve. 

 

Жоғары білімді жетілдіру мҽселелері соңғы жылдары педагогикалық зерттеулердің жалпы бағытында 

ерекше орын алып отыр. Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқытуда  жаңа ҽдіс-тҽсілдерді  жҥйелі тҥрде 

қалыптастыру – заман талабы. Тіл дамыту жҧмыстары – студенттердің қатысымдық қызметін ҧйымдастырудың  

басты бҿлігі болып саналатыны сҿзсіз. Қазақ тілі сабақтарында студенттердің тілін дамыту, сҿздік қорын 

толықтыру –пҽннің алдына қойған негізгі мақсаттарының бірі екені белгілі. Тіл дамыту барысында 

шығармашылық тапсырмалар орындату жҧмыстары тілдің барлық жақтарын қамтиды жҽне тҿмендегідей 

шығармашылық жаттығулар орындалады: мҽтінді оқып шығу, негізгі ойын анықтау, сҧрақтар қҧрастыру, 

ситуациялық жағдайлар бойынша ой бҿлісу, тақырып бойынша қосымша ақпарат жинау, мҽтін бойынша ойды 

сурет немесе мимика, жест арқылы жеткізу, берілген тірек сҿздер арқылы кейіпкерді суреттеу, диалог 

қҧрастыру, келісу, қостау, полемикалық диалог ҥлгілерін беру, шағын ҽңгіме, шығарма, ҿлең, жҧмбақ,  қҧрау, 

шығарма жазу, оқылған мҽтінге жоспар қҧру, конспект жазу, реферат дайындау, сҿйлемдерге сҿзжҧмбақ, ребус 

немесе сканворд қҧрастыру  жҽне т.б. 

«Оқушының сҿйлеу дағдылары – сҿзді ауызекі сҿйлеуден немесе жазу жҧмысында орнымен қолдана 

алатындай дағдылар жҥйесінен, сҧраққа қысқа да, толық та жауап қҧрастыруынан, оқыған немесе кҿрген 

жайларын ауызша да, жазбаша да мазмҧндап беретіндей дағдысынан, шығарма жазу, жоспар, конспект, реферат 

жазу дағдыларынан қҧралады» [1]. Қай тілде болмасын сҿйлеу ҥшін  ҽуелі айтылған ойға қатысты сҿздерді білу 

керек, содан кейін сҿздердің тілдік грамматикалық жҥйесі бойынша қолдану заңдылығын білу қажет. Қазақ 

тілін оқыту ҽдістемесінің  алға қойған басты міндеттердің бірі – студенттердің жалпы сҿйлеу мҽдениетін, сҿздік 

қорын, ауызша жҽне жазбаша байланыстырып сҿйлеу дағдыларын дамыту болып табылатыны белгілі.  

«Қазақ тілін оқытудың тиімді ҽдістерінің  бірі –ҽдістемелік жағынан ойластырылған, сипаты, тҥрі, 

мақсаты, орындалу тҧрпаты жағынан алуан тҥрлі жаттығулар жҥйесі. Қазақ тілі бойынша жаттығу деп 

грамматиканың теориялық курсынан алған білімін бекіту мақсатымен немесе сҿйлеу, мҽнерлеп оқу, дҧрыс жазу 

дағдыларын меңгеру мақсатымен оқушының белгілі бір тҥрдегі оқу тапсырмасын орындалуын айтады. Қазақ 

тілінен жаттығуды орындағанда оқушылар тілге белсенді байқау жҥргізеді, тілдік фактілерге талдау жасайды, 

сҿйтіп, ҿз шамасында қорытындылайды, жинақтайды. Бҧл амалдардың бҽрі арнаулы таңдап алынған, екшеліп 

сҧрыпталған материалға жҥргізіледі» [2]. Оқушының сҿйлеу ҽрекетінің тҿрт тҥрі, яғни оқылым, тыңдалым, 

жазылым, айтылым бір-бірімен тығыз байланыста болатынын, сонымен қатар ҽрқайсысының ҿзіндік 

ерекшеліктері бар екенін білеміз. Жаңа педагогикалық технология студенттердің сабақ барысында лексикасын 

дамытуға тікелей ҽсер етеді. Жаңа сҿздер мен терминдерді игертудің басты  міндеттерінің  бірі –студенттердің 

алған   білімдері негізінде ҿз бетінше ізденуге бейімдеу, берілген тапсырмаларды жҥйелі тҥрде  орындау. «Тіл – 

адамзаттың бір-бірімен пікірлесуін, тҥсінісуін, сҿйлесуін қамтамасыз ете келіп, тілде қарым-қатынасты іс 

жҥзіне асырады. Тілдік қатынас – тіл арқылы байланыс, сҿйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-

қатынас жасауы; қоғамдық, ҧлттық тіл арқылы ҧғынысу, тҥсінісу, яғни адамзаттың тіл арқылы қатынасқа тҥсуі 

тілдік қатынас дегенді білдіреді» [3]. Қазіргі қазақ тілінің сҿздік қоры қазақ халқының тарихымен, 

мҽдениетімен, ҽдет-ғҧрыптарымен, ҿмір сҥру салтымен, жаңашылдығымен  қатар қалыптасып, дамып келеді. 



241 

Сонымен қатар,  жаңа сҿздердің пайда болуы технологиялардың дамуымен байланысты. Тіл ҧстартуға 

байланысты жҧмыс тҥрлері қазіргі қазақ ҽдеби тіл нормасымен дҧрыс сҿйлеп, дҧрыс жаззу дағдыларын 

жетілдіруді кҿздейді. Оқушының тілі ҽр тҥрлі жағдайларға байланысты  ҥздіксіз дамып, жетіліп отырады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Қазақ тілі лексикасын меңгертудің маңыздылығы – ҽрбір лексикалық категорияны тҥсіндіру арқылы 

лексикалық мағына мен грамматикалық мағынаны қатар қойып салыстыру болып табылады, яғни лексикалық 

мағынаны ашуға кҿмектесумен бірге, студенттердің грамматикалық ҧғымдарды дҧрыс айырып, сҿздердің 

қолданылу аясын терең тҥсінуге мҥмкіндік береді. Тіл ҧстарту тапсырмаларының  басты тҥрлерінің бірі болып 

сабақ барысында жҥргізілетін  сҿздік жҧмысы.    Оқылатын мҽтін бойынша жаңа сҿздің мағынасын тҥсіндіру, 

аудару, айтылу, жазылу нормасын  меңгерту  ҽр прктикалық сабақта   жоспарланып отырады. Қазақ тілі – 

тілінің сапасы мен мағыналық маңызы жағынан ҥлкен дҽрежеде дамыған тілдердің қатарында екені сҿзсіз. Ал,  

қазақ тілін ҿзге тілді аудиторияда игерту кезінде сҿздің мағынасына айырықша кҿңіл бҿлу қажет.   Студенттің 

тілін ҧстарту, лексикалық қорын байыту – жҥйелі  процесс.   Сабақ барысында сҿздік жҧмысын   ҧйымдастыру 

аса маңызды, ҿйткені сҿздіктерді пайдалануға ҥйрету, жаттықтыру тіл ҥйренушінің сҿздік қорын байытуға 

ықпал етеді. Ҽдіскер А.Айғабылов лексиканы оқутыдың маңызы туралы: «Тіліміздегі сҿздің қай-қайсысы да 

ҿзімізді қоршаған объективті шындықтың тіліміздегі нақтылы сҽулесі болып есептеледі. Егер бір зат туралы 

ойлайтын болсақ, оның сҿз тҥрінде белгілер жиынтығы еске тҥседі. Сондықтан да  осы заттар туралы ҧғымның 

сҽулеленуі, атауы болып келеді. Қандай ҧғым болсын сҿз немесе сҿз тіркесі арқылы беріледі. Сҿз – қоғамдық 

қҧбылыс. Ол қашан да қоғамдасқан, бірлесіп еңбек ететін, тіршілік-тынысы бір-бірінен ҥздіксіз қатынаста 

болатын адамдардың қажетін ҿтей жҥріп, бір халыққа тҥгел тҥсінікті, ортақ кҥйде ғана ҿмір сҥреді», - дейді 

[4,4].  Сҿйлеу барысында лексикалық қор  маңыздылығы жҿнінде айтсақ, лексиканы игертудің ерекшеліктерін 

лингводидактикалық тҧрғыдан жан-жақты зерттеу қажет екенін тҥсінеміз. Студенттердің қазақша сҿйлеу 

мҽдениеті дҧрыс қалыптастырылуында, сҿйлеу тілінің жҥйелі  дамуында, қазақ тілінің ойлау жҥйесіне тигізетін  

ықпалын бағалай білуде, қазақ тілінің лексикасын толық  меңгертудің алатын орны ерекше.  

Белгілі ғалым И.А.Зимняя  тілдің атқаратын қызметіне мынадай анықтама береді: «Речевая 

деятельность–процесс активного, целенаправленного, опосредованного языком и обуславливаемого ситуацией 

взаимодействия людей между собой» [5,78]. Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытатын аудиторияларда 

лексикалық ҧғымдардың мағынасын толық тҥсіндіруге ерекше кҿңіл бҿлу қажет. сабақ барысында сҿздің тура, 

ауыспалы, контекстік мағыналары, омоним, синоним, антоним, кҿп мағыналығы т.б. туралы ҧғымдар 

қалыптастыру барысында сҿздік қорын толықтырып, содан кейін ғана игерілген сҿздерді синтаксистік 

қҧрылымдарға енгізудің тҥрлі жолдарын меңгерту мҥмкін болады. Бір сҿздің бірнеше мағына бере алатындығы, 

омонимдігі  т.б.  қасиеттерін  таныту  арқылы аз  сҿздің  кҿп қызметін танытуға болады. Соның нҽтижесіде 

бірнеше сҿздің қолданылу аясы анықталып, тҥрлі ситуациялардағы сҿздің қолданыс аясы  ашыла тҥседі. 

Сҿйлемде сҿздің лексикалық мағынасы тура да, ауыспалы да, синтаксистік қызметіне байланысты да 

болып келуі мҥмкін.  Сҿз – тілдің ерекше бірлігі. Сҿзде бірнеше  мағына болады Тіл дамыту жҧмыстарын  

дҧрыс ҧйымдастыру – студенттердің белсенді ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді. 

Тілдің сҿздік қҧрамындағы басты нҽрсе негізгі сҿздік қор. Қазақ тілі лексикасын меңгерту барысында 

студенттің тілін ҧстарту, ойлауын жетілдіруде оқытушы ҽңгіме, мҽтін, диалог, тапсырма, жаттығуларда 

кездесетін  жаңа сҿздің мағынасын, аудармасын, қолдану ерекшеліктерін  тҥсіндіру қажет. Ондай сҿздер ғылым 

мен техника салаларындағы нақты қҧбылыстарды, заттарды, фактілерді атайтын, дерексіз ҧғымдарды білдіретін 

сҿздер, оның ішінде қоғамдық-саяси лексика болуы мҥмкін, басқа тілден енген сҿздер, неологизмдер, 

қолданылудан шығып қалған сҿздер, тарихи сҿздер, архаизм, историзмдер,  кҿркем шығармаларда кездесетін 

диалектизмдер мен қарапайым сҿздер жиі кездеседі. Тілдің негізі-сҿздік қор. Ҥнемі толықтыру  нҽтижесінде 

тілдің сҿздік қҧрамы молая береді, ҿйткені ескіріп, қолданыстан шығып қалатын сҿздің саны кҿп болады. Солай 

бола тҧрса да тілдің сҿздік қоры бҥкіл мағынасымен сақталады жҽне тілідің сҿздің қҧрамының негізі ретінде 

қолданылады. Тілдің сҿздік қҧраммен тілдегі сҿздің бҽрі де жатады.  

Сҿздікпен жҧмыс  жасай білу – студенттің ҿз бетінше білім алуына толык мҥмкіндік береді, ҿзіне қажетті 

сҿздің мағынасын  анықтап, дағдыларын қалыптастырады. Қазақ тілі сабағында  студенттерге қойылатын талап 

– байланыстырып сҿйлеуге ҥйрету. Ал байланыстырып сҿйлеу дегеніміз – студенттердің  бҧрын қабылдаған  

алуан тҥрлі сҿйлеу шеберлігі мен дағдыларының, соның ішінде  орфографиялық жҽне пунктуациялық  жағынан 

дҧрыс, интонация жағынан ҽсерлі, тартымды  тҧрғыда іскерліктер мен дағдылардың  жинақталған  тҥрде 

қолданылған айту формасы. Сҿйлеудің бейнелі, кҿрікті, сезімге ҽсерлі жҽне логикалық байланыстырып айту 

мен жазуға бірдей қатысты. Бҧл процесс  сҿздік жҧмысы арқылы жҥзеге асырылады. Практикалық сабақтарда 

жаңа тақырыпты ҿту кезінде   студенттерді сҿздікпен жҧмыс істей білуге бейімдеу қажет. Сҿздердің шығу 

тарихын, сҿз мағыналарын сҿздіктерді қолдана отырып игерту  студенттердің  сабаққа деген ынтасын 

арттырады. Тіл – адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауының қҧралы болса, адамдар тіл арқылы қарым-

қатынас жасау ҥшін алдымен сҿзді, сонан соң сҿздерді қалай қолдануды білуі шарт. Тіл сабақтарында сҿздікпен 

жҧмыс жасау дегеніміз бір сҿздің немесе терминнің  мағынасын тҥсіну ғана емес, сонымен қатар сол ҧғымның  

айтылу, жазылу нормасын да айқындап, ҿз бетінше сҿйлемде  қолдануға дағдыларындыру болып табылады. 

Сҿздікті пайдалана отырып, қажетті ақпарат ала білу – студенттің сҿздік қорын байытудағы негізгі ҽдіс-тҽсіл. 

Сҿздікпен жҧмыс тіл ҥйренушінің   ойлау қабілетін, тілін дамытуға кҿп септігін тигізетіні бізге мҽлім. 

Тіл дамыту мен ҧстарту барысында жаңа сҿздермен, терминдермен  жҧмыс жасау ҥшін студент берілген 

тапсырманы орындауға дайын болу керек, ҿз бетінше сҿздік қорын жетілдіріуге  жан-жақты  ҽрекет жасауы 

тиіс, ҿзіндік жеке даму деңгейін кҿтеруге ҧмтылуы қажет. Берілген тапсырмалар мен жаттығуларды толық 
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орындап болған кезде  ғана  жҧмыстың нҽтижесін кҿруге болады. Студенттердің танымдық жан-жақты  

жетілдіруде лексикалық қорды толықтырудың маңызы ерекше. Студенттке тілді толық меңгеру ҥшін ҿз бетімен 

жҧмыс істеу дағдыларын жҥйелі қалыптастыру қажет. Ҿз бетімен жҧмысты жҥйелі тҥрде ҧйымдастыру арқылы 

студенттің білік, дағдылары  қалыптасады, тілге деген сҥйіспеншілігі, қызығушылығы, қҧрметі артады  жҽне 

жан-жақты ойлау, шығармашылық қабілеті дамиды, қосымша ақпаратпен жҧмыс жасауға мҥмкіндік алады.  
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Андатпа. Мақала неміс мақал-мҽтелдеріндегі "еңбек" тҧжырымдамасының сипаттамасына арналған. Концепт-тілдік 

жҽне мҽдени білімі бар менталдық бірлік жҽне ҽлем суретін сипаттау бірлігі болып табылады. Тіл мҽдениеттің айнасы 

болып табылады, тек нақты ҽлемді, адам ҿмірінің нақты жағдайларын ғана емес, халықтың қоғамдық сана-сезімін, оның 

ділін, ҧлттық сипатын, дҽстҥрлерін, ҽдет-ғҧрыптарын, қҧндылықтар жҥйесін, ҽлемнің пайымын бейнелейді. Кез келген 

халықтың фразеологиясы осы тілде сҿйлейтін ҧлттың тарихымен, мҽдениетімен, дҽстҥрлерімен жҽне ҽдебиетімен тығыз 

байланысты. 

Аннотация. Статья посвящена описанию концепта «труд» в немецких пословицах. Концепт – ментальная единица, 

содержащая языковые и культурные знания, и является единицей описания картины мира. Язык является зеркалом 

культуры, отражает не только реальный мир, реальные условия жизни человека, но и общественное самосознание народа, 

его менталитет, национальный характер, традиции, обычаи, систему ценностей, видение мира. Фразеология любого народа 

неразрывно связана с историей, культурой, традициями и литературой нации, говорящей на данном языке. 

Annotation. The article describes the concept of "work" in German Proverbs. The concept is a mental unit containing 

linguistic and cultural knowledge, and is a unit of description of the picture of the world. Language is a mirror of culture, reflects not 

only the real world, the real conditions of human life, but also the social consciousness of the people, there mentality, national 

character, traditions, customs, system of values, vision of the world. The phraseology of any nation is inextricably linked with the 

history, culture, traditions and literature of the nation speaking that language. 

Тірек сӛздер: концепт, фразеология, менталдық бірлік, ҽлем суретін сипаттау бірліктері, халықтың ҿзін-ҿзі тануы, 

менталитет, ҧлттық сипат. 

Ключевые слова: концепт, фразеология, ментальная единица, единицы описания картины мира,  самосознание 

народа, менталитет, национальный характер. 

Key words: concept, phraseology, mental unit, units of description of the world picture, self-consciousness of the people, 

mentality, national character. 

 

В языковой и речевой идиоматике, то есть в том слое, который является национально специфичным, 

воплощается система ценностей, общественная мораль языкового этноса, а также его отношение к миру, к 

людям, к другим народам. Мировоззрение человека обуславливается его физическим опытом и духовной 

деятельностью. При этом формируется культурная картина мира, имеющая тесную связь с языковой картиной. 

В лингвистике появление картины мира закономерно обусловлено ее pешительным повоpотом к 

пpоблеме "человек в языке" во всем ее  многообразии и сложности.  Если термин "картина  мира" начал 

использоваться  в  лингвистике сравнительно недавно, то мысль о существовании особого языкового 

мировоззрения была сформулирована В.Гумбольдтом еще в начале XIX в. [1]. Изучение языковой  картины  

мира тесно связано с вопросом о соотношении языка и мышления,  языка и действительности, инвариантного  

идиоматического в процессе отображения действительности как сложного процесса интерпретации мира 

человеком. 

К проблематике  картины мира авторы относят взаимоотношение концептуальной и языковой картин 

мира,  их сходство и  различие, роль  лексических и грамматических средств в формировании языковой 

картины мира [2]. 

Языковая картина мира отражает способ речевосстановительной деятельности, характерный для той или 

иной эпохи, с еѐ духовными, культурными и национальными ценностями.  

Единицей описания картины мира является концепт – ментальная единица, содержащая языковые и 

культурные знания, представления, оценки. В когнитивной науке концепт рассматривается как ментальная 

единица, которая постоянно переживает изменения: в его сферу могут входить все новые фоновые концепты, 

может меняться стандартный набор ситуации, и еще более подвижным является оценочный компонент в 

содержании. 
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Концепт включает понятие, но не исчерпывается только им, а охватывает всѐ содержание слова: и 

денотативное, и коннотативное, отражающее представления носителей данной культуры о явлении, стоящем за 

словом во всем многообразии его ассоциативных связей. Он вбирает в себя значение многих лексических 

единиц. В концептах аккумулируется культурный уровень каждой языковой личности, а сам концепт 

реализуется не только в слове, но и в словосочетании, высказывании. В таком случае ядро концепта составляет 

совокупная языковая и речевая семантика слов. 

Наличие концептов в языке любого народа привлекает внимание, потому что данные исследования могут 

помочь в изучении культуры самого народа и его истории.  

Целью данной работы является реализация одного из концептов - «Arbeit», который вместе с такими 

концептами как «Ordnung», «Pünktlichkeit», «Disziplin», «Zeit», «Gewissenhaftigkeit», «Verantwortung», являются 

основными концептами, передающими немецкую картину мира. Выбор в качестве языкового материала  

фразеологизмов, пословиц, поговорок обусловлен тем, что они наиболее наглядно иллюстрируют образ жизни, 

культуру, ментальность. И, как уже было сказано выше, языковая и речевая идиоматика является национально 

специфичной, в ней воплощается система ценностей, общественная мораль данного языкового этноса, нормы 

поведения немцев в обществе, а также их отношение к миру, к жизни. Например, усвоенный немцами 

социальный стереотип ―Ordnung‖ как привычное отношение немцев, проявляющееся в немецком быту, 

сложившийся под влиянием социальных условий и предшествующего опыта, актуализируется в речевых 

образах – речевых стереотипах, представляющих немецкую языковую картину мира [3,117]. 

«Понятие ―Ordnung‖ – неотъемлемая часть стереотипа и то, что поражает в немцах. Подчинение времени 

и пространства порядку – одно из величайших достижений германского общества» [4].  

Ordnung ist das halbe Leben. -  Порядок – половина жизни (вольный перевод). 

Ordnung muss sein! – Порядок должен быть!  

Ordnung hilft haushalten. – Порядок помогает содержать дом. 

Lerne Ordnung, übe sie, sie erspart Dir Zeit und Müh. – Люби порядок, учись ему и он сэкономит тебе 

время и усилия.      
Немцы любят рассуждать об экономии, sparen (экономить) – любимый глагол немцев: Ordnung im Haus 

ist halbes Sparen – Порядок в доме – это половина экономии. Хотя в последнее время сами немцы 

подшучивают над «излишней бережливостью». Sparen – не значит быть скрягой. Это значит «быть 

экономным» в такой мере, что у Вас всѐ есть, Вы всем довольны, Вы можете себе многое позволить, и при этом 

Вы щедры. Если Вас назовут sparsam (экономным) – можете считать, что это самый большой комплимент: 

Sparen ist verdienen. - Экономить значит заработать. 

Spare was, dann hast du was. – Если будешь экономить, будешь и иметь. 

Wer den Pfennig nicht spart, kommt nicht zum Groschen. – Копейка рубль бережет. 

На основе отобранного материала был проведен компонентный анализ пословиц, их семантическая  

наполняемость, выявлены межъязыковые соответствия и отличия не только на уровне отражаемых ими реалий, 

но и на уровне представлений говорящих об этнических и прочих нормах, иллюстрируемых определенными 

житейскими ситуациями. 

Так, например, концепт труда в языковой картине немцев также является одной из многочисленных 

составляющих, в которой отражается, соответственно, уважение к труду, точность,  добросовестность в работе. 

Например: 

Arbeit adelt – «работа облагораживает»,  

Guter Anfang ist halbe Arbeit - Хорошее начало- это полдела 

Ohne Fleiss kein Preis.- Без труда не вынешь и рыбку из пруда.  

Fleiss bricht Eis. - Терпение и труд все перетрут. 

Übung macht den Meister. - Навык мастера ставит. 

Erst die Arbeit, dann das Spiel. - Делу - время, потехе час. 

Сопоставление демонстрирует в одинаковой степени в сравниваемых языках  понимание труда, 

связанное с материальным достатком. В немецком языке этот достаток ассоциируется с едой и деньгами. В 

русском языке труд представлен профессиональной занятостью, работой, дающей материальное благо [5, с.15]. 

Arbeit hat Gulden, Müβiggang macht Schulden. 

Где работано, там густо, а в ленивом доме пусто. 

В немецких пословицах «труд» соотносится с пониманием сытости и благополучия, часто связан со 

стремлением к тому, чтобы труда в жизни было больше, чем пустословия, например: 

Fleiss bringt Brot, Faulheit Not.  

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. - Кто не работает, тот не ест. 

Arbeit gibt Brot, Faulheit gibt Not. – Работа кормит, а лень портит 

Arbeit ernährt, Müßiggang verzehrt. - Труд человека кормит, а лень портит 

Положительный результат труда в немецких пословицах чаще всего соотносится с наличием 

благополучия, богатства. Отрицательный результат в немецких пословицах – это всегда бедность.  

В следующих примерах мы видим результат труда от вложенных усилий,  затрат: 

Wie die Arbeit, so der Lohn. - По работе и плата. 

Wie die Saat, so die Ernte. - Что посеешь, то и пожнешь. 

Wie die Pflege, so die Erträge. - Каков уход - таков и доход. 
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Концепт труда в языковой картине народа является лишь одной из многочисленных составляющих и, 

соответственно, не может отразить всей полноты ее облика.  

Анализ ключевых культурных концептов на материале отдельного языка необходим для выявления 

универсального и специфического в восприятии реальности носителями данного языка. Исследование 

концептов в сопоставительном плане предоставляет возможность выявления этноспецифических факторов, 

обусловливающих сходства и различия в процессах концептуализации у разных народов. Важная роль 

отводится наиболее значимым концептам, что определяется частотностью их употребления [6,57].  

Язык является зеркалом культуры, отражает не только реальный мир, реальные условия жизни человека, 

но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, традиции, обычаи, систему 

ценностей, видение мира. Известно, что мировоззрение человека обуславливается его физическим опытом и 

духовной деятельностью. При этом формируется культурная картина мира, имеющая тесную связь с языковой 

картиной. 

Фразеология любого народа неразрывно связана с историей, культурой, традициями и литературой 

нации, говорящей на данном языке. Изучение концептов на материале фразеологизмов определяет большой 

интерес к изучению проблем взаимоотношений языка и культуры. 
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Аңдатпа. Мақалада қазақ тілінің графикасының даму тарихы, ҿзгерістері жҽне қазіргі таңдағы қоғамдағы маңызы 

жайында баяндалады. Кҿптеген лингвистикалық аспектілер қозғалып, ҽліпбиді ауыстырудағы қиындықтар мен шешімдер, 

қоғамға тигізер ҽсерлері жайында сҿз қозғалады. 

Аннотация. В статье описывается история развития графики казахского языка, его изменения и важность в 

обществе в настоящее время. Затрагиваются многие лингвистические аспекты, говорится о трудностях и решениях в 

переводе алфавита и его воздействие на общество. 

Annotation. The article describes the history of the development of the graphics of the Kazakh language, its changes and 

importance in society now. Many linguistic aspects are touched upon, difficulties and solutions in changing the alphabet and its 

impact on society are discussed. 
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Қазақ тілі – осы мемлекеттің тҥпкілікті тҧрғындары қазақтардан басқа Қытай, Моңғолия, Иран, 

Ауғанстан, Тҥркия мемлекеттері мен ТМД- ның Ресей, Ҿзбекстан, Қырғызстан, Тҥркіменстан сияқты 

республикаларында тҧратын қазақтардың да ана тілі. Қазақ тілі – батыс тҥркі тілінің қыпшақ тармағына 

жатады. Бҧл тармаққа кіретін тілдер – қарақалпақ, ноғай, татар, башқҧрт, қырғыз, қырым татары сынды тілдер. 

Қазақ тілі – ҿзіндік ҽдеби, ғылыми жҽне саяси жазу нормасы қалыптасқан бай тіл. Қазақ тілінің тарихы ҽртҥрлі 

тарихи кезеңдерді бастан кешкен қазақ халқының тарихымен тығыз байланысты. Оның қалыптасуға бет алуы 

ХІ-ХІІ ғасырлардағы Тҥрік қағанатының пайда болу кезеңінен басталып, ХV ғасырдағы қазақ хандығы тҧсында 

ҽбден қалыптасып болған еді. Басқа тҥркі тілдерімен салыстырғанда, сҿздік қоры жҿнінен, қазақ тілі – ежелгі 

таза қалпын тҧтас сақтап келе жатқан тілдердің бірі. 

Қалыптасудың барлық сатыларын бастан кешірген ана тіліміз – мейлінше жетілген ҧлттық тіл. Ана 

тілімізде ҽдеби шығармалар, ғылыми-бҧқаралық, техникалық, қҧқықтық, педагогикалық, саяси, 

ҿнертанушылық ҽдебиеттер жарияланады. Тіліміз еліміздегі азаматтардың ҿзара қарым-қатынас тілі болумен 

ғана шектеліп қалмайды, оның мҧрағаттық, ақпараттық қасиеттері де мол. Қазақ тілі – бай да қҧнарлы тілдердің 

қатарына жатады. Ежелгі бабаларымыздың тарихы, шежіресі жҽне тҥрлі ҽдеби мҧралар бҥгінгі ҧрпаққа 

ҿзіміздің осы ана тіліміз арқылы жетіп отыр. Тіл тарихы халық тарихына ҧқсас. Қоғамның жылжып, ҿзгеруіне 

байланысты тіл де дамып, ҿзгеріп отырады. 
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«Ҿзгеру» сҿзіне аса мҽн беріп қарайықшы. Біз қазақ халқының қолданған жазу типтері 

семасиографиялық жҽне фонемаграфиялық деп бҿле отырып, зерттеуге фонемаграфиялық жазу тҥрлерін нысан 

етеміз. Қазақ халқының пайдаланған ДЖ тҥріне кҿне тҥркі жазуы, ҧйғыр, араб жазуы жҽне 

А.Байтҧрсынҧлының тҿте жазу ҥлгісі, латын графикасына негізделген қазақ жазуы, орыс графикасына 

негізделген қазақ жазуы жҽне латын графикасына негізделген қазақ жазуы жатады. Кҿне тҥркі жазуы 

ескерткіштердің табылу аймағы ҥлкен: Хакасия, Алтай, Тува, Саян-Алтай, Енесей жҽне т.с.с ҿңірлер. Бҧл ҽр 

аймақтың графикасы ҿзіндік дыбыстық ерекшелігімен кҿрінеді дегенді білдіреді. Дегенмен кҿптеген 

ғалымдардың еңбектеріне сҥйене отырып, кҿне тҥркі жазуына ортақ графика-орфографиялық ерекшеліктерді 

тануға мҥмкіндік бар. Жалпы Орхон-Енисей жазбаларында қолданылған 35 графеманың 4-і ғана дауысты 

фонеманы, ал 31-і дауыссыз фонеманы жҽне ҥнді қатаң тіркесін бергені бҥгінде айқын. Сонда кҿне тҥркі жазуы 

дауысты фонеманың 4 инвариантымен тілдегі 9 вариантын (а-е-ә, ы-і, о-ұ, ӛ-ү), дауыссыздардың 20-дан аса 

жуан-жіңішке вариантымен 10 вариант фонеманы (б,д,ғ,й,қ,л,н,р,с,т) берген тҥркі тілдеріндегі ҥндесім 

қҧбылысын дауыссыздар санын кҿбейтумен шешкен графика болып табылады.  

Араб графикасына негізделген жазуды қазақ мҽдениеті 8 ғ. бастап, ҧйғыр жазуынан кейін 20 ғ. басына 

дейін қолданды. Бҧл жазудың қазақ даласында екі тҥрі пайдаланылды: қадим жҽне жҽдид. Қадим жҥйесінде 35 

таңба болды. Бҧл классикалық араб ҽліпбиі негізінде емес, жалпытҥркілік ҽліпби болды. Оның 28-і араб 

ҽліпбиіне сҽйкес, 4-і парсы ҽліпбиінен, 2-і тҥркі, 1-і ауған жазуынан алынды. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстар 

жҥйесі араб жазуында 3 таңбамен берілді. Ол фонемалардың ашық, қысаң, дифтонг белгілеріне қарап 

топтастырылды. Қазақ жазуында дыбыстық мҽні бар ҽріпке мадда белгісін қойып, дыбыстық мҽні жоқ ҽріпке 

мадда белгісінің қойылмауы қысқа дауыстылардың харакаттармен, созылыңқы дауыстылардың мадда 

белгісімен белгілену тҽртібіне сҽйкес келді. Араб жазуында мҽтін ҽріп не буын арқылы емес, сҿзді тҧтас кҿре 

отырып, мағынасына қарай дауыстыларды қалпына келтіріп оқитын логикалық ҽдіске негізделді. Сондықтан 

алғашқы буындағы дауыстылардың редукциялануы, ҽсіресе қысаң езулықтердің фонемалық мҽнге ие 

болмағанда таңбалануы тҧрақты нормаға айналды. Ал, Араб жазуының қазақ тілінің дыбыстық заңдылығына 

сҽйкес келе бастаған, демократияланған тҥрі – жҽдид деп аталады. Бҧл жазу реформасы Нобель сыйлығының 

иегері, Қырым татары И.Гаспыралының жаңа ҽдісті мектебі – усул жадидпен байланысты. [1, 56] 

Келесі ретте орыс графикасына негізделген латын ҽліпбилері тҧрады. Араб графикасының қазақ тілінің 

дыбыстық жҥйесін берудегі қолайсыздығы, омографтардың кҿбейіп кетуінен мҽтін мағынасын тҥсіну кейде 

қиын болды. 19 ғ. аяғында Ресей ҥкіметі саясатының есебінен орыс жазуына кҿшу бағыты шыға бастады. 1876 

жылы қазақ жазуын орыс графикасына кҿшіру туралы мҽселе ресми тҥрде қолға алынды. Алғашқы ҽліпбилер 

жасала бастады. Орыс графикасына негізделген ең алғашқы қазақ ҽліпбиі жобасын Н.И.Ильминский жасады. 

Н.И.Ильминский ҽліпбиіндегі қазақ тілінің ҿзіне тҽн дыбыс дауыстылардың таңбалары мынадай болды: ă-«ә», 

ŏ-«ӛ», у-«ү», і-«і», ы-«ы», н-«ң», к-«қ», г-«ғ». Орыс ҽліпбиіндегі е, в, и, ф, ц, х, ч, щ, ъ, ь, э, ю, я таңбаларын 

(қазақ тілі дыбыстық қҧрамына тҽн емес дыбыс таңбаларын) қолданбады. В.В.Радлов ҿзінің 1870 жылы жарық 

кҿрген «Образцы народной литературы тюркских племен Южной Сибирии и Джунгарии» деген 

хрестоматиялық материалдарын орыс графикасымен жазғаны мҽлім. Онда байқалатын ҿзгешелік [и] дыбысы 

бірде і, бірде j, белгісімен, «ғ»-ны қ таңбасымен [дж] дыбыс тіркесін – n ҽрпімен жҽне «л» фонемасын латын 

графикасындағы I-мен берілуі болып табылады. Б.Ҽбілқасымов архив деректері Н.И.Ильминскиймен 

В.В.Радловтың қазақ тіліне икемдеп жасаған ҽліпбилері Ресей университеті оқымыстылары тарапынан қолдау 

кҿрмегенін, орыс алфавиті ҿзгертусіз қолдануы керек деген ҧсыныстар басым болғанын кҿрсетті. 

Ы.Алтынсаринның «Қырғыз хрестоматиясын» 2-ші басылымында орыс алфавитінің жҽне латын графикасының 

мынадай таңбалары пайдаланылған: ä «ә», ÿ «ү», ö «ӛ», н «ң», к «қ», у «ы», и «і» жҽне (ій), й «й», г «ғ», і «і», у 

«ұу», уу «ұу». Мҧндағы г «л», «г», к-«қ», «к» таңбалары тҿрт дыбысты берсе, керісінше «і» фонемасы і жҽне и 

екі графемасымен де белгіленді (кійиз, тійме, адилдик), кейде и «е»-ні де береді. У ҽрпі [ҧу] қосарын таңбаласа 

да (тоқу, саусқан, шоқу), уу тіркесі де пайдаланылды (ашуума). Сондай-ақ [е]-мен қатар келген [w] ÿ-мен «ҥ» 

белгіленді (бесеÿм, біреÿм). Сонда Ы.Алтынсарин ҽліпбиінде «і»-«й», «у»-«ҥ» фонемалары жеткілікті 

дифференциацияланып, графикалана алмағанын байқаймыз. Жҽдид жҥйесінен басталған реформа одан ҽрі 

жалғаса берді. А.Байтҧрсынҧлы 1910 жылдардан бастап араб жазуын қазақ тіліне ыңғайластырып, 

жақындатуды қолға алды. А.Байтҧрсынҧлы: «Қазақша оқу дегенде мен осы кҥнгі мҧсылманша оқып жҥрген 

жолмен оқуды айтпаймын, қазақтың тілімен оқуды айтамын» деді. 1912 жылдан бастап А.Байтҧрсынҧлы 

оқулықтары, «Қазақ» газеті (1913-1919 жж.) осы ҽліпбимен жазылып, ел арасына тез тарай бастады. Тек ҽліпби 

ресми тҥрде 1924 жылы ғана қабылданды. А.Байтҧрсынҧлы ҽліпбиінің тез, ҽрі жылы қабылдағанының бір 

себебі араб графикасының тегі сақталуы, тіл ҥндесімін дҽйекше арқылы кҿрсетуі болды. [2, 82] 

А.Байтҧрсынҧлы сонымен қатар тҿте жазудың да қҧрамы мен емлесін атап ҿткен. Ол: «Біздің заманымыз 

– жазу заманы, жазу мен сҿйлесу ауызбен сҿйлесуден артық дҽрежеге жеткен заман. Алыстан ауызбен 

сҿйлесуге болмайды, жазу мен дҥнияның бір шетіндегі адам екінші шетіндегі адаммен сҿйлеседі. Сондықтан 

сҿйлей білу қандай керек болса, жаза білудің керектігі одан да артық. Сҿйлегенде сҿздің жҥйесін, қисынын 

келтіріп сҿйлеу қандай керек болса, жазғанда да сҿздің кестесін келтіріп жазу сондай керек. Сҿздің жҥйесін, 

қисынын келтіріп жаза білуге, қай сҿз қандай орында қалай ҿзгеріп, қалайша біріне бірі қиындасып, жалғасатын 

дағдысын білу керек. Араб ҽліппесі қазақ арасына дінмен бірге жайылған. Дінмен байланысқан ҽліппені тастап, 

қазаққа басқа ҽліппе алдыру қиын жҧмыс. Бҧлай болған соң, араб харіптерін қазақ дыбыстарына жеткізу 

амалып табу керек» деді. А.Байтҧрсынҧлының тҿте жазуға негізделген ҽліпбиінде 24 ҽріп, 1 дҽйекше болды. 

Ал, дыбыстың саны, ғалымның ҿзі айтқандай – 43. [3, 93] 



246 

А.Байтҧрсынҧлының ҽліпбиін 1913 жылы Стамбулда ҿткен кеңесте тҥрік, араб, иран жазуы ҥлгі етуге 

уағдаласып, қазақ жазуы ресми тҥрде 1924 жылы бекіткенімен, ҽліпбиге берілген жоғары бағаға қарамастан 

тҥркі халықтарынан ҽзірбайжан жазуы 1922 жылы кҿшкеннен бастап басқа тҥркі жазулары да ҽрі-сҽрі кҥйде 

қалды. Сҿйтіп, 1926 жылы 26 ақпан мен 5 наурыз аралығында Бакуде  ҿткен тҥркітанушылардың съезінен кейін 

6 наурызда қазақ жазуын латын графикасына кҿшіруді қолға алу тапсырылды. Қазақ тілінің тҥпкілікті жазуы 

болады деген тҿте жазуды латын жазуына ауыстыруға тҥрткі болған І-бҥкілодақтық тҥркітанушы 

қҧрылтайының жҧмысы туралы айта кету жҿні бар. 1927-1928 жж. «Еңбекші қазақ», «Лениншіл жас», «Тілші» 

газеттерінде жаңа латын ҽліпбиінің жобасы, сол графикамен басылған тақырыптар жариялана бастайды. Ең 

алғаш жарияланған латын ҽліпбиінің жобасында 24 ҽріп, 1 дҽйекше болды (яғни тҿте жазудың жҥйксінен 

ажырамады). 1927 жылы (24.04) Мҽскеуде ҿткен қазақстандық студенттердің жалпы жиналысында жасаған 

баяндамасында Н.Тҿреқҧлов жазуды ауыстыруға ҽлі ерте, оған он жыл керек дегенмен, латын жазуына кҿшу 

басы ашық мҽселе болғаннан кейін, ҿзінің авторлығымен ҽліпби жобасын жасайды. Ал, Х.Досмҧхамедҧлы 

ҽліпбиінде 14 ҽріп латын алфавитіне сҽйкес алынады да, апостраф (‘) пен дҽйекше ауыстырылады: a, b, d, e, g, i, 

j, k, l, m, n, ӛ, о, p, r, s, sh (ц), t, u, y, z, к’, h, ch (щ), tsh (ч), f, k, g’, n’. Ҽліпбиде «ч», «ф», «ц», «щ» сияқты орыс 

тілі дыбыстарына таңба арналған, «к», «г», «ң» фонемалары к’, g’, n’ арқылы белгіленеді. Жалпы, латын 

жазуына кҿшу Орта Азия тҥркі халықтарында, ҽсіресе татар халқы мен қазақ даласында бірауыздан қолдау 

тапқан жоқ. Процесс ҿте баяу, жай ҿрбіді. Сондықтан 1928 жылы 18-23 желтоқсан аралығында Қазанда жаңа 

тҥркі ҽліпбиінің бҥкілодақтық орталық комитетінің III пленумы шақырылады. Қазақстаннан Аспендияров, 

О.Жандосов, Нҧрмақов, Т.Шонанҧлы, Тоғжанов, Т.Рысқҧлов сынды білімпаздар қатынасады. Пленумда 

кҿтерілген мҽселелер негізінен латын ҽліпбиіне кҿшу баяулығы, ҽзірбайжан жазуы қабылданған ҽліпби 

негізінде ҿзге тҥркі халықтарының ҽліпбиін бірдейлестіру, жазу тарихындағы сол дҽуірді мҧрағат ретінде 

сақтау, бас ҽріп мҽселесі, емле принципі, фонетикалық пен морфологиялық принципті қатар ҧстау деген 

мҽселелер тҿңірегінде болды. Қазақ жазуының 1940 ж. латын графикасынан орыс графикасына кҿшуінің 

бірнеше себебі болды: 

1) ҿзге идеология мен саясат ҧстанған Тҥркия мемлекеті мен кеңестер одағындағы тҥркі халықтарының 
араласуына кедергі жасау; 

2) араб жҽне латын графикасына негізделген қазақ жазуының негізін қалаған қайраткерлердің 
(Т.Шонанҧлы, Қ.Кемеңгеров, Қ.Жҧбанов, Е.Омаров, О.Жандосов, Н.Тҿреқҧлов) «халық жауы» болып шығуы; 

3) бір мемлекет (ССРО), ортақ астана (Мҽскеу) астындағы халықтардың ортақ мемлекеттік жазуы болуы 

керектігі (орыс тілі мен жазуы); 

4) термин сҿздердің орыс тілі арқылы игерілуі; 
5) жазу емлесіндегі ала-қҧлалық т.б. 

1926 ж. I тҥркітанушылардың съезінде де, 1929 ж. емле конференциясында да қатынасқан орыс 

ғалымдары ҽр халық ҿз жазуын ҿз мҥмкіндіктері тҧрғысынан шешуі керек деп, бейтарап позиция ҧстанғанмен, 

термин сҿздерді орыс тілі арқылы игерген жҿн (К. Юдахин), орыс жазуының да графикасынан кемістігі жоқ 

(Н.Ф.Яковлев, Жирков), фонетикалық принципке сақтықпен қарау керек (Л.В.Щерба) деген ішінара, іріткі 

ойлары, сондай-ақ қазақ оқымыстыларының да ортақ жазу – орыс жазуына кҿшкен дҧрыс, терминдер орыс тілі 

нҧсқасынша жазылу керек (С.Аманжолов) деген кҿзқарастары, сҿйтіп, ақырында орыс графикасын 

қабылдамуымызға себеп болды. Бҧл жазудың алғашқы ҽліпби жобасында (1939 ж.10-тамыз) 40 ҽріп болды,ал 

ҽліпби тҽртібі тҿмендегідей:а,ә,б,в,г,д,е,ж,з,и,й,і,к,л,м,н,ң,о,ӛ,п,р,с,т,у,ŷ,ұ,ү,ф,х,қ,g,ц,ч,ш,щ,ъ,ы,ь,э,ю,я. Жаңа 

ҽліпби 1940ж. 11-желтоқсанында тҥбегейлі бекиді. Ҽліпби тҽртібіндегі қазақ тілінің тҿл дыбыстары жҧмсалу 

жиілігіне сҽйкес, і,қ,ң,ғ,у,ӛ,ә,һ болып реттеледі. Бірінші орыс алфавитінің ҽріптері, соңынан қазақ ҽріптері 

тіркеледі. Ҽріп атауы вэ, бэ деп, орыс алфавитіндегідей белгіленеді. Ҽліпбидің жоғарыдағыдай берілуі оның 

қосалқы қызметі (санау, инвентарлау) ҥшін қолайлы делінді. Графика мен сҿйлеу екі басқа, бір-біріне сҽйкес 

келмейді деген пікірлер де осы кезден шыға бастайды. Жазылған сҿздегі ҽріп пен дыбыс арасында ацырма қай 

кезде де болады, сондықтан 1940ж. емледе қабылданбай қалған ый, ій тіркестері орнына и жазу; тҥбір мен 

қосымша аралығына ю, я ҽріптерін салу (кию,боя), я ҽрпімен [йа], [йҽ], [ҽ], ю ҽрпімен [йу], [йҥу], [ҥ] дыбыс 

тіркестерін беру сияқты пікірлер айтылады. [4, 118] 

Тҽуелсіздік кезеңіндегі Қазақ жазуының тарихында тағы бір маңызды белес тҧрды. Ол – графика 

ауыстыру науқаны. Науқан деп атауға тура келетін болса, расында да қазақ даласы ҥшін ҽліпби алмастыру 

ҽлеуметтік-саяси дҽуірлердің ауысуына сай келетін немесе соны бекітетін, саяси экономикалық мҽні бар, ҧлт 

саясатының қҧрамдас бір бҿлігі болып саналды. Бҧған бҥгінгі жазуымызға дейінгі дҽуірлік ҽліпбилерімізге 

қарап кҿз жеткізуге болады.  

2017 жылдың 9 қазанында Қазақ ҽліпбиін латын ҽліпбиіне кҿшіру жобасы – заман талабына айналған бір 

тың дҥние болды десек артық айтпағандығымыз болар. Біздің қоғам алдыға неғҧрлым жылжып, ҿркендеген 

сайын біз соғҧрлым тілдік жҥйемізді дамытып, ҿзгертіп отыруымыз аса қажет. Сонымен, кириллицадан латын 

ҽліпбиіне кҿшу бізге не береді, неден ҧтамыз, неден ҧтыламыз? Осы мҽселеге толығырақ тоқталып ҿтсек.  

Ҽліпби ауыстыру ҥстірт, асығыс саясаттың араласуымен науқан тҥрінде ҿткізіліп келуі ендігі жаңа жазу - 

латын графикасына кҿшуде мҽселенің экстралингвистикалық та, лингвистикалық та шарттарын ҿзара ҥйлестіре 

отырып қарастыруды міндеттейді. Латын графикасына кҿшуді жақтайтын бағыт, олардың негізгі дҽйектері: – 

латын ҽліпбиін қабылдау – компьютерлендіру ағымына ілесу, халықаралық аренаға шығу, ғаламторды 

толыққанды пайдалану ҥшін; Латын графикасына ҿтуді жақтаушылардың ҽсіресе, программист, экономист 

мамандардың пікірінде латын жазуы дҥниежҥзілік аренаға шығу ҥшін, халықтық компьютерлік сауатын 
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арттыру ҥшін, техникалық прогреске қажет деген кҿзқарас басым болды. Тілдері ҧқсас, діні бір, тҥп негізі ортақ 

тҥркі тектес елдер осы кҥнге дейін ҽртҥрлі ҽліпбимен жазып келеді сонымен қатар латын ҽліпбиін 

пайдаланатын тҥркі тілдес мемлекеттердің де жазуы бірізге тҥсірілмей келеді. Осы елдерің барлығына ортақ 

ҽліпби қҧрастыру (жазу) тҥркі мемлекеттерінің тарихи, рухани, мҽдени байланыстарының нығаюына, 

ынтымақтастыққа, ҿзара интеграцияға алып келер еді. Біздің мҧрағаттарда шаң басып жатқан кҿптеген 

мҧрамыздың дені латын ҽліпбиінде жазылған. Латын ҽліпбиіне ҿту арқылы баға жетпес інжу-маржан, бай 

мҧраларымызды кеңінен зерттеуге мҥмкіндік алар едік. Мҽселен, Алаш арыстарының латын ҽліпбиімен 

жазылып, жарияланған қаншама еңбегі кҿпшіліктің кҽдесіне асырылмай, іздеушісін кҥтіп жатқаны жасырын 

емес. 

ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры десек, бҥгінгі компьютер заманында ҽлемдік ғаламтор жҥйесіндегі ақпарат 

кімнің қолында болса, сол ҿз билігін емін-еркін жҥргізе алады. Ал ақпараттың басты қҧралы – жазу. Яғни, 

ғаламтор жҥйесінде ҥстемдік жасаушы – ол латын графикасы. Ҿткен ғасырларда тҥрлі тарихи, саяси 

жағдайларға байланысты дҥниенің тҿрт бҧрышына тарыдай шашылып кеткен қазақ баласының басын қосушы 

фактордың біріне айналар еді. Ҿйткені, бҽріміз бір тілде сҿйлегенімізбен, ҽртҥрлі ҽліпбиді пайдаланамыз. 

Мҽселен, Ресейде, Моңғолияда ҿмір сҥретін қандастарымыз – кириллица графикасын, Қытай, Ауғанстан, 

Пҽкістанда тҧратын бауырларымыз – тҿте жазуды (араб жазуын), ал Тҥркия мен Еуропа мемлекеттерін 

мекендейтін Алаш перзенті – латын графикасын қолданады. Бҧл, ҽрине, ҿзара хат-хабар алмасуды 

кҥрделендіріп, жазу арқылы тілдесуді қиындатады. Мҧны шетелдің жоғары оқу орындарында аралық келісім 

шарт негізінде білім алып жатқан Қытай мемлекетінен келген қандас студенттерімізді оқыту барысында кҿріп 

жҥрміз. Яғни, латын ҽліпбиі – ҽлем қазақтарының рухани бірлігінің негізі деп атап ҿтуге болар еді. 

2006 жылы Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХІІ сессиясында: «Қазақ 

ҽліпбиін латынға кҿшіру жҿніндегі мҽселеге қайта оралу керек. Бір кездері біз оны кейінге қалдырған едік. 

Ҽйтсе де латын қарпі коммуникациялық кеңістікте басымдыққа ие жҽне кҿптеген елдер, соның ішінде 

посткеңестік елдердің латын қарпіне кҿшуі кездейсоқтық емес. Мамандар жарты жылдың ішінде мҽселені 

зерттеп, нақты ҧсыныстармен шығуы тиіс. Ҽлбетте, біз бҧл жерде асығыстыққа бой алдырмай, оның 

артықшылықтары мен кемшіліктерін зерделеп алуымыз керек», - деп салиқалы ойын білдірген болатын. Одан 

кейінде Елбасы бҧл мҽселеге қайта оралып, кезекті Жолдауында 2025 жылдан бастап латын ҽліпбиіне кҿшу 

туралы ойларын таратып айтты. «Бҧл ой еліміз тҽуелсіздік алғаннан кейін мені жиі мазалады. Бірақ біз кҿп 

ҧлтты халықпыз. Ҽр ҧлттың ой-пікірі бар. Қазіргі кириллица графикасы арқылы қазақтардың да, 

Қазақстандықтардың да бірнеше буыны тҽрбиеленіп, білім алды. Ҿмірді таныдық, дҥниені кҿрдік. Сондықтан 

латын қарпіне кҿшкен жағдайда да кириллица қарпі кҿпке дейін қатар қолданылады, екеуі біразға дейін бірге 

пайдаланылады деп ойлаймын» дей келіп: «Біз 2025 жылдан бастап ҽліпбиімізді латын қарпіне, латын ҽліпбиіне 

кҿшіруге кірісуіміз керек. Бҧл – ҧлт болып шешуге тиіс принципті мҽселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мҧндай 

қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы ҥшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз жҽне бҧл ҽлеммен 

бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен ғаламтор жҥйесін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ 

тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» - деген болатын [5]. 

Елбасы қандай да бір ойды тектен-текке айтпайды. Солай бола отырып, бҧл мҽселеге ҥлкен 

жауапкершілікпен қарауымызды талап етеді. Біздің еліміз кҿп ҧлтты мемлекет, яғни латын ҽліпбиіне кҿшуді 

жан-жақты саралай, бірте-бірте жҥзеге асырудың қажеттігін ескертеді.  

Сараптай келе, біз қазақ графикасының жалпы даму тарихы мен лингвистикалық аспектілеріне тоқталып 

ҿттік. Тілдегі ҿзгерістер мен жаңалықтар жайдан-жай пайда бола салмайды. Оны тілді тҧтынушылардың тҥрлі 

қажеттілігі туғызады. Олардың тҥрлі қоғамдық іс-ҽрекет кезіндегі тілді қолдануы – тілдік жҥйедегі 

айқындаумен қатар тілдік қҧралдар дҽстҥрлі қолданысына да ҽсер етеді, оның ҥстемдігі мен пҽрменділігін де 

айқындайды.  

Ал, жазуға келер болсақ – ол адамдардың қашықтықта тҧрып, қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ету. 

Ҿйткені жазу қоғамдық қажеттіліктен туындады. Адамдар арасындағы кҥрделі қоғамдық қатынастың дамып 

жетілуін ауызша сҿйлеу тілі қанағаттандыра алмады. Сондықтан жазудың шығуы ең алдымен қарым-

қатынастың маңызды бір қҧралына деген қоғамдық мҧқтаждыққа қарыздар. Қазақ тілі мен жазуының қазіргі 

қоғамда алатын орны зор. Қазіргі кездегі қазақ тілінің қолданылатын қоғамдық салалары – ҽртҥрлі, ҽр деңгейлі. 

Тілдік қолданыстың қоғамдық қызметін зерттеушілердің айтуынша, қазақ тілі: білім беру, денсаулық сақтау, 

ғылым, оның ішінде қоғамдық – гуманитарлық ғылымдар салалары бойынша біршама кеңірек қолданылады.  

Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаев  айтқандай: «Біз барын бағамдап, асылын ардақтай алар» мемлекетпіз. Бізге 

шалыс қадам басуға ҽсте болмайды. Қазақ елі бар да халқымыздың тілдік тҧғыры да биікте желбірейтіні де 

сҿссіз. Дана халқымыз айтпақшы: «тілді ҿсіретін де, ҿшіретін де- ҿз халқы». Сондықтан ҿз тіліміздің дҽрежесін 

тҥсірмей, одан ҽрі биікке кҿтерейік. 
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Аңдатпа. Мақалада шетел азаматтарымен, соның ішінде, американдықтармен байланыс барысында кездесетін 

мҽселелер қарастырылады: британдық жҽне американдық ағылшын тілдерінің айырмашылығы, кҿнерген сҿздер мен 

фразалардың, ағылшын тіліне жасырынған орыс тілінің қолданылуы. Сонымен бірге мақала авторы шетелдіктердің 

жергілікті сҿйлеушілермен қарым-қатынасы кезінде болатын  қиындықтарын атап кҿрсетуге тырысады. 

Аннотация. Данная статья поднимает проблемы трех аспектов коммуникации с иностранцами, в частности, с 

американцами: проблеме различия британского и американского английского, использование устаревших слов и 

выражений, а также русского языка, принимаемого за английский. В статье автор пытается   показать в общих чертах 

некоторые сложности использования английского языка иностранцами в ходе общения с носителями языка, в частности, с  

американцами. 

Annotation. This article devoted to the problems of three aspects of communicating with foreigners, especially with 

Americans: differences between British and American English, using outdated words and phrases, and Russian disguised as English, 

hereafter to be called ―Russklish‖. Article has attempted to outline some of the difficulties faced by non-native speakers of English 

when they try to communicate with native speakers in general, and Americans particular. 

Тірек сӛздер: қарым-қатынас, айтылу, сҿздер,фразалар,дыбыстар, буын, Британдық жҽне Американдық ағылшын 

тілі, жергілікті  жҽне жергілікті  емес сҿйлеушілер.  

Ключевые слова: общение, произношение, слова, фразы, звуки, слог, Британский и Американский английский, 

носители и не носители языка. 

Key words: Communication, pronunciation, words, phrases, sounds, syllable, British and American English, native and non-

native speakers. 

 

Communicating with native speakers of a language that is not your first can be difficult and intimidating. This is 

especially true when that language is English where there are many different dialects, an astonishingly rapid rate of 

change in terms of vocabulary and usage, and exception-riddled often-ignored grammatical rules. When communicating 

with native speakers, non-native speakers can encounter several difficulties: an inability to comprehend familiar words 

because of unaccustomed pronunciation (accent), confusion when words from an unfamiliar dialect are used, the non-

native speaker using outdated words or phrases which can gives interesting, if incorrect, results.  

As almost everyone in Kazakhstan learns the British version of the English language, it can at first be difficult to 

understand American speech. Common differences between British and American English are introduced in locally 

available textbooks, a sample of which includes English. I have categorized the areas where two most commonly used 

branches of the English language diverge: pronunciation of some sounds, pronunciation of some words, use of 

dialectical words, and differences of grammar and sentence construction(spelling differences are so well-documented as 

to need no further explanation). 

Until the advent of telecommunications, verbal communication between North America and the British Isles was 

so difficult that often the pronunciations of a sound changed in one place but not the other. There are three main areas 

where the pronunciation of sound within common words was diverged-American use short o‘s and a‘s and retain 

pronunciation of r‘s in the middle and ends of words. The short o‘s seems to be used mainly inone syllable words such 

as not,though notably not in others such as dog, log and fog. The short a sound, such as in the word dance was used in 

Britain at the time of colonization  but fell out of the use there during the 18
th

 centuryfor some words,/Finally, whatever 

there is an r written, American will pronounce it, giving pronunciation such as [gҽ:rl]for girl rather the British [gҽ:l] 

[2,98]. 

Additionally, there many that are either pronounced differently on in side of the Atlantic or have more than one 

correct pronunciation in general. Among those whose British and American pronunciations differ are 

schedule[skedZu:l],laboratory[lҽ‘boҽtҽ:ri],lieutenant[lef‘tenҽnt], clerk[‗kla:k], issue[‗isju:] and 

advertisement[,æd‘vҽ:tismҽnt]. Also, some words have not yet settled in one widely accepted pronunciation and, 

therefore, may be said differently in different region or sometimes by the same person in the same sentence. This 

category of words includes either, neither, kilometer and route [3, 68-69]. 

Almost from the moment they stepped off the boat as colonists, Americans have gone their own way with the 

English language. Whether from adding vast numbers of new words to describe unfamiliar surroundings and emerging 

technology, changing old words to make them more descriptive, or simply retaining usages that have since changed in 

retain , there are about 4,000 words that are used differently in the United States and United Kingdom. Many of this 

widely known, such as elevator/lift, tuck/lorry, apartment/flat, and corn/maize/ Some less well-known examples are 

zucchini/courgette, checkers/draughts, bedspread/counterpane /ill/note  (for paper money), period/full stop, and 

quotation mark/inverted commas. In many cases , words have changed meaning in Britain but not the United States , 

such as mean for an unpleasant person rather than a stingy one, and sick for a person who simply feels under the 

weather though not necessarily nauseous(interestingly, it‘s still used in this sense in Britain in such terms as 

‖homesick‖). Finally, the drifting names of articles of clothing are ingeniously summarized in the following passage by 

Bryson (all parenthetical notes are mine): 
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To wit, a British vest is an American undershirt. American vest is British waistcoat. British knickers are 

American  panties. To them a jumper is a sweater, while what Americans  call a jumper is to British a pinafore dress. 

American suspenders are British braces. British people  don‘t need suspenders to hold up British trousers because to 

them pants are underwear and clearly you don‘t need suspenders for that. So instead the employ suspenders to hold their 

stockings. Is that clear? 

The lesson to be learned from this is if any of you British-English speakers wish to go to the United States, bring 

all the clothes you may need wish you because, as the preceding quotation illustrates, you may not get the item of 

apparel you think you‘re requesting at American shops.[1, 99] 

The final points that merit discussion on the topic of British and American English are the few differences in 

grammar and sentence structure. First, the British say, ―Have you get a pen?‖ rather than, ―Do you have a pen?‖ (The 

short response in American English is, ―Yes, I do.‖). One reason this construction sounds strange to American ears is 

that in American English, the third form of the verb to get is gotten (get, got, gotten; like forget , forget forgotten). 

Other verbal aberration includes the disuse of shall in the future tense ) Americans use it only as a proposal as in. ―Shall 

I open the window?‖ and in all other cases use will) and the use of to +(infinitive) after  the modal verb need(―I need to 

go to store after work today.‖). Finally, Americans always use the definite article before the words hospital and 

university to the hospital‖) [2, 112]. 

As with the examples of British English mentioned above, to use of outdated words and phrases by non-native 

speakers is not at all incorrect, but cam simply cause confusion for the native speakers, whether British or American. 

Some examples that have been heard include: ―Have you a pencil?‖ rather the British ―Have you got…?‖ or American 

―Do you have…?‖ as mentioned above; ―Not at all‖ in response to ―Thank you,‖(the usual response is, ―You‘re 

welcome‖);to go in for or to be very keen on a hobby or past time ( generally we just like or dislike something); and fair 

to middling in response to the question, ―How are you?‖ (this phrase used to be applied in weather forecasts to describe 

the chance of a particular weather  event occurring, though it is rarely used nowadays and has never been appropriate 

description of person‘s well-being). A few terms that were popular many years ago but have since fallen out of use are 

schoolboy or schoolgirl (rather than specifying gender, the general terms pupil or student are usually used) and the bee‘s 

knees, which was old. 

The final area that could cause confusion in communication between a native speaker and a non-native speaker is 

the encroachment of the non-native speaker‘s language into his or her English. As a majority of people in Kazakhstan 

speak Russian or were taught English by a Russian speaker, that language tends to be the one that is combined with 

English, together forming Russklih (note: this is not an official language subgroup, simply a name assigned by the 

author as an apt description for this hybrid). Although what follows is by no means a complete listing, these are the 

most often-heard Russklishisms. The first category for discussion is those Russklish words and phrases that, though 

technically correct, are not usually used by native speakers. Some samples include: frosty or  x degrees of frost when 

describing the temperature; be attentive rather than pay attention; home task instead of homework; to say that 

something is important or interesting in our lives rather than to us. [2, 134] 

In conclusion, this article has attempted to outline some of the difficulties faced by non-native speakers 

ofEnglishwhen they try to communicate with native speakers in general, and Americans particular. Differences between 

the more often-learned British variety of English and its American cousin have been delineates, archaic words and 

phrases still in common use in Kazakhstan have been pointed out, and expressions that are frequently translated 

inappropriately have been defined with more suitable alternatives given. It is hoped that this article will help non-native 

speakers to not only communicate more effectively with Americans, but also increase their understanding of English 

and it‘s usage so that they may pass this insight on to their students. 
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Андатпа. Бҧл мақалада орыс халқының дҽстҥрлі мҽдениетінің ерекшеліктері келтірілген. Ҽрбір ҧлт пен оның 

мҽдениеті ҿзінше бірегей, ҽрбір ҧлттың тҥсі мен бірегейлігі жоғалмауы немесе басқа ҧлттармен ассимиляцияланбауы керек, 

жас ҧрпақ ҿздерінің шын мҽнінде кім екенін ҧмытпауы керек. Кҿпҧлтты держава болып табылатын жҽне 190 ҧлтқа жататын 

Ресей ҥшін ҧлттық мҽдениеттің мҽселесі ҿте ҿткір болды, ҿйткені соңғы жылдарда оны жою басқа ҧлттардың мҽдениетіне 

байланысты болды. 

Аннотация. В данной статье представлены особенности  традиционной культуры русского народа. Каждый народ и 

его культура уникальны по своему, колорит и неповторимость каждой народности не должны потеряться или раствориться 

в ассимиляции с другими народами, подрастающее поколение всегда должно помнить, кто они на самом деле. Для России, 
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которая является многонациональной державой и домом для 190 народов, вопрос национальной культуры стоит довольно 

остро, вследствие того, что на протяжении последних лет особенно заметно еѐ стирание и на фоне культур других 

национальностей. 

Annotation. This article presents the features of the traditional culture of the Russian people. Every nation and its culture is 

unique in its own way, the color and uniqueness of each nation should not be lost or dissolved in assimilation with other nations, the 

younger generation should always remember who they really are. For Russia, which is a multinational power and home to 190 

nations, the issue of national culture has been quite acute, due to the fact that over the past years its erasure has been particularly 

noticeable against the background of cultures of other nationalities. 

Тірек сӛздері. Mҽдениет, дҽстҥр, адамдар, ҧлт, ҧлттық ерекшеліктер, бірегейлік. 

Ключевые слова. Культура, традиция, народ, национальность, национальная особенность, уникальность. 

Key words. Сulture, tradition, people, nationality, national feature, uniqueness. 

 

The Russian people are representatives of the East Slavic ethnos, the indigenous people of Russia (110 million 

people - 80% of the population of the Russian Federation), the largest ethnic group in Europe. The Russian diaspora has 

about 30 million people and it is concentrated in such countries as Ukraine, Kazakhstan, Belarus, in the countries of the 

former USSR, in the USA and in the EU countries. As a result of sociological research, it was established that 75% of 

the Russian population of Russia are followers of Orthodoxy, and a substantial part of the population does not consider 

themselves to be a particular religion. The national language of the Russian people is Russian. [1, 25]  

The traditional culture of the people of Russia, in the form in which it was formed at the time of its ethnographic 

study (that is, around the 2nd half of the 19th century), reflects their complex history in constant interaction with each 

other, in different geographical, natural and economic conditions. On the territory of Russia has developed several. 

historical and cultural zones with a characteristic economic and cultural type of the peoples living there. 

A special place is occupied by the Russian people, settled on a vast territory, exerting a strong influence on the 

neighboring peoples and, in turn, experiencing their influence on themselves. Therefore, Russian traditional culture 

requires a special description. 

Household of Russians. The main occupation of most Russian groups is agriculture. The steam system (two- and 

three-field) was formed in the 12–13th centuries, along with it in forest areas up to the 19th century. slash-and-burn 

agriculture was preserved; in south. steppe regions and Siberia spread fallow-steam system. The main cereal crop was 

winter rye, in the south. forest-steppe areas also include millet and wheat, in the northern ones barley and oats. The 

main arable tool in Nechernozemie is a two-tine plow, from the 14th century - its improved versions: trident, with 

shifter police, roe deer, sprinkler in Siberia, etc. In the steppe and forest-steppe regions, a Ukrainian-type plow (with a 

blade, chisel and front wheel) was distributed, in the Urals - a Tatar wheel plow-saban. Primitive arable implements 

were also known. The main harness animal was the ―stray horse,‖ in the south the ox. They cleaned the bread with 

sickles, in the south with braids, they threshed with flails; from the 14th century special buildings for drying (barns, 

rigs) and threshing (threshing floor) of bread are spread. Grain milled using hand or water mills, from the 17th century. 

wind mills ("German") spread. Livestock has traditionally been of secondary importance, in the 19th century. first in 

landowners, and then in peasant farms, areas of commercial dairy farming were formed, of which specialized 

production of butter in the Vologda region was especially famous. 

Along with agriculture, forestry, salt-making and iron-making, fishing, hunting and shipbuilding developed. 

Settlement. Rural settlements were originally called villages, united in rural communities. Already in the ancient 

Slavic era, community centers were allocated, often fortified. From 10th c. Communities (graveyards, parishes) were 

grouped around administrative taxies, and later also - religious centers graveyards. Over time, the term ―pogost‖ is 

replaced by the term ―village‖, and small rural settlements are called villages (from the 14th century); the name 

"graveyard" is preserved for the church manor with a cemetery. With the spread of feudal land tenure (especially from 

the 16th century), settlements began to be consolidated; The settlement of small villages into large villages was 

common. At the same time, new single-yard, initially seasonal, settlements — hauls, repairs, and others, which 

eventually expanded into villages, continued to emerge. The original layout of the traditional Russian rural settlement is 

scattered, then the ordinary (the courtyards are set along the river, the shores of the lake or the road), and finally - the 

street, street-quarter, street-radial. 

Dwelling. Originally osn. the type of East Slavic dwelling was a semi-dugout with log or frame walls, in the 

north — a ground log house, in the 10–13th centuries. which became the dominant form of construction. At the same 

time, two-chamber dwellings appeared, divided into a hut and an entrance hall. By the 17th century. Three-chamber 

houses spread, which had a hut, a crate and an entrance hall between them. By the 18-19 centuries regional variants of 

the Russian izba have developed. 

Of great importance was the decoration of the interior of the house - carving and painting on wood (shelves, 

benches, spinning wheels), patterned and embroidered fabrics (towels in a red corner, rugs, etc.). 

Clothes Traditional Russian clothing was sewn from homespun linen, hemp and woolen fabrics. 

The main men's clothing is trousers and a tunic-shaped (without seams on the shoulders) shirt, tied with a belt, 

initially with a slit in the middle of the gate; OK. 15-16 centuries. the type of a shirt with a slit on the left was formed, 

called the Russian shirt, in contrast to the Ukrainian and Belarusian ones, which retained a straight cut. [2, 121]  

Their local options have developed in women's clothing. The ancient type of Russian women‘s costume, like 

other Eastern European peoples, was a long shirt tied with a belt and unstitched skirt. In the 16th century a new type of 

women's clothing appears - a sundress. Initially, a sundress was called top men's swinging clothes, then this name was 
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transferred to women's sleeveless outerwear - first in the costume of noble women and townspeople, then - northern and 

central Russian peasant women.  

Food. The basis of traditional Russian food was cereals, from which they baked bread and cooked porridge. 

Ritual and festive dishes (loaf, kulich, pancakes, kutya, etc.) and drinks (beer, kvass) had bread and cereal basis. 

Traditionally, legumes (in the main peas) were traditionally attributed to grain food, among which vegetables were 

cabbage and turnips. Meat consumption was limited, especially under the influence of religious prohibitions: the use of 

many species of game, grazing animals, etc. was condemned to food. Fish food was especially widespread among 

residents of the coasts of large rivers and sowing of the seas. The peoples of the North and Siberia were perceived and 

special methods of cooking fish: freezing (sliced), pickling, drying (yukola). From the culture of the Turkic peoples, 

new flour dishes penetrated into Russian cuisine - soup (salamat, burda), dough, fried in butter (donuts, chips, 

brushwood, etc.). One of Ch. Russian dishes in Siberia steel dumplings. 

Religion and holidays. The traditional religion of the Russians is Orthodoxy (see Art. Religions). Russian 

calendar rituals are associated with church holidays. The most developed rites of the winter solstice, timed to coincide 

with Christmas (December 25 on the Julian calendar) and Baptism (January 6), and the end of winter (Maslenitsa, 

Cheese week) preceding Lent. Christmas time was accompanied by caroling, making ritual cookies, starting from 

Vasiliev‘s day (January 1) - divinations and disguise. On Shrovetide they also laughed, rode in a sleigh, from the 

mountains, on a swing, baked pancakes and fritters, on the last day they organized a procession with a stuffed 

Shrovetide, which they burned or torn to pieces. And the Christmas and Shrovetide rites, condemned by the church, 

culminated in the rites of purification at Baptism and on the Last Sunday. [3, 18]  

Spring rites - the feast of the Forty Martyrs (Magpie, March 9), the Annunciation (March 25), the day of St. 

Georgy (Egory Veshny, April 23) and others - accompanied by singing of spring songs, etc. For Easter, they prepared 

ritual food; house-walks with ritual songs (footbird), games, youth meetings were resumed, round dances began from 

that day, from the eighth day of Easter (St. Thomas, Red Hill) - weddings. The rites of the summer solstice fell on the 

Trinity preceding it or the next week or on Ivanov's day (Ivana Kupala, June 24). Trinity rituals were accompanied by 

rituals with birch trees or branches, mermaid rituals, rituals of ―expelling a mermaid‖ with the destruction of a doll 

(Mermaids), Kupala's rituals with dousing with water, divinations, and rituals with a doll (Kupala or Kostroma). 

Summer holidays ended on Petrov day (June 29). In the spring (before Maslenitsa and after Easter), in the summer 

(before the Trinity) and at the beginning of winter (before the day of St. Dmitry Solunsky, October 26), special 

memorial days were held (Parent Saturdays). 

Folk art. Russian folk art goes back to the art of Ancient Russia, which absorbed the artistic traditions of the 

ancient Slavs, Turks, Finno-Ugrians, Scandinavians, Byzantium, the Romanesque art of Western Europe, the East.  

Among the universally developed types of Russian folk art are patterned weaving and embroidery. They were 

exclusively female occupation, the art of weavers and embroiderers was considered one of the hallmarks of a good 

housewife. Geometrical ornament with plant vegetation (various tree variants), zoomorphic (roosters, peacocks, double-

headed birds, horses, lions, deer, etc.) and anthropomorphic (frontal female figure, horseman, etc.) was popular. [4, 86]  

A special type of Russian textile art is the weaving of lace, known to the Russians from the 17th century. From 

the 18th century a great role in its development is played by monastic and patrimonial workshops. For Russian lace 17 - 

early. 18th century geometric patterns were characterized by rhombuses, triangles, zigzag stripes, then the lace pattern 

is complicated. Lacework is preserved in the Vologda, Lipetsk (especially in Yeletsky district), Kirovskaya (Sovetsk, 

former settlement of Kukarka Vyatka province), 

Wood carving is one of the most traditional types of Russian art. Few wooden products from the pre-Mongol 

period (mainly from the Novgorod excavations) have come down to us indicate the highest development of wooden 

carving. The most famous column from Novgorod, covered with a complex wicker and zoomorphic ornament. The 

ancient tradition of wooden carving has been preserved in peasant art in decorating huts, utensils (crockery, spinning 

wheels, rollers, baby cradles, sleighs, etc.). [5]  

The culture of each people of Russia is unique, and together they represent an amazing puzzle that will be 

inferior if you remove some of it. 
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Аңдатпа. Бҧл мақалада ағылшын тіліндегі фразеологиялық бірліктердің мағыналық ерекшеліктері қарастырылған. 

Сонымен қатар, идиома мен фразологиялық бірліктер ара жігі ажыратылып қарастырылған.  

Аннотация. В этой статье расмматриваются особенности значения фразеологических единиц. Также, 

расмматривались  разницы идиом и фразологических единиц.      

Annotation. This article discusses the meanings of English phraseological units. As well as, the differences of idioms and 

phraseological units are considered.   

Тірек сӛздері. Фразеология, ҧғым, идиома, эмоциялық манера, тҧрақты тіркестер.  

Ключевые слова. Фразеология, понятие, идиома, эмоциональная манера, устойчивые выражения.   

Key words. Phraseology, conception, idiom, emotional manners, set expressions.  

       
Ағылшын тіліндегі тҧрақты тіркестер ҽр тҥрлі жолдармен жасалады. Соның бірі - "and‖  немесе "оr" 

жалғаулығы арқылы байланысқан екі сҿздің қатарласып 

келуі. Оған мысал мына тҿмендегі тіркестер: 

For good and all - үзілді-кесілді; 

To pick and choose - талғампаз болу; 

By and large - жалпылай алғанда; 

By fair means or foul - берсең-қолыңнан, бермесең - жолыңнан; 

By fits and starts - оқта-текте, анда-санда; 

By guess and by God — кӛз мӛлшермен/ жалпы нобаймен; 

 By leaps and bounds - дем арасында / күн сайын, сағат сайын; 

By right or wrong - алдап-сұлдап жатып ,анау деп, мынау деп жатып;  

By trial and error- талай қателесіп жатып / шекесіне талай тиген соң:  

Stuff and nonsense - жоқтан ӛзге / бос сӛз; 

The ways and means-  жӛн-жоба / тәсіл-тәртіп, ақша, пұл. 

Тіркеске эмфазалык (сҿздің эмоциялык мҽнері) екпін мынадай тҽсілдердің кҿмегімен беріледі: 

а. бір сҿзді екі рет қайталау аркылы 

 by and by - бірте-бірте, әстін-әстін;  

 on and on — ілгері, алға; 

 out and out - барып тұрған, нағыз. айтары жоқ: 

 through and through — бүге-шегесіне дейін. түп тұрғымен: 

 turn and turn again - кезек-кезек 

 ә. аллитерация (бірыңғай дауыссыз дыбыстардың кайталанып келуі) арқылы 
cool, calm and collected – сабырл, салмақты және салиқалы; 

the part and parcel of sth - бір нәрсенің ажыратуға болмайтын құрамдас бӛлігі; 

rough and ready - шала-пұла /қалай болса солай /тисе -терекке, тимесе-бұтаққа; 

safe and sound — дін аман / бауыры бүтін, басы есен; 

spick and span -  I. ине-жіптен жаңа шыққан /су жаңа /иыққа бір ілінбеген; II. айнадай жалтыраған 

/тап-тұйнақтай /мұнтаздай жалтыраған. 

б. ҧйқастың кӛмегімен 

by hook or by crook - су ішсем де, суан ішсем де / қайткен күнде де; 

fair and square — қара қылды қас жары, бетің бар, жүзің бар демей; 

wear and tear - тепкі, тауқымет, ӛмірдің ыстық-суығы. 

 в. мағынасы қарама-қарсы сӛздерді тіркестіру арқылы. 

for love or money — қайткен күнде де; 

rain or shine - ыстыққа да, суықка да қарамастан; 

ups and downs — жетістіктер мен жеңілістер; 

the long and short of it - ұзын сӛздің қысқасы; 

to be at sixes and sevens - әуре-сарсаңға түсу / әбігер болу. 

Ағылшын идиомдарының кҿпшілігі грамматикалық еркіндікті калайтын ауызекі тілден шыққан. Бҧл 

еркіндік бір сҿз табынан екінші сҿз табын жасап алуға мҥмкіндік беріп, тілдің баюына ҥлкен септігін тигізді. 

Мысалы, сын есім мен зат есімнің етістікке, ҥстеу мен демеуліктің - зат есімге, демеуліктің етістіктің қызметін 

атқарып, етістіктің зат есімге айналып кететін кездері ҥйреншікті қҧбылыс. 

Ағылшын тіліндегі идиомдардың келесі бір ерекшелігі – э л л и п с (сӛйлемнің бір мҥшесін алып тастап 

ықшамдап айту). 

dressed up to the nines – мұздай киінген. 

takes a cake — бұрын-соңды болып кӛрмеген. 

left, right, and center — жан-жақтан, тұс-тұстан. 

a fish out of water – бӛтен, ӛгей ортада тұрған адам 

had seen better days — тозығы жеткен, уақыты ӛткен. 

Тағы бір лексикалық ерекшелігі – тҧрақты тіркестердің қҧрамындағы архаизмдер. Мысалы, мына 

тіркестердегі: rank and file, to leave in the lurch, to be at one’ s beck and call - to chop and change –file, lurch, heck, 

chop деген кӛнерген сӛздер қазір тілдің басқа еш белдеулерінде кҿрініс бермейді. 

Фразеология теориясының негізін қалаушы – швейцар ғалымы Шарль Балли. Ол сҿз тіркестерін ең алғаш 

ғылыми тҧрғыдан жҥйелеп, лингвистикаға ―phraseologie‖ деген термин енгізген. 1909 жылы жазған  ―Француз 
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стилистикасы‖ деген еңбегінде Ш.Балли тілдегі тіркестерді  1. еркін тіркестер жҽне 2. фразеологиялық 

бірліктер деп екіге бҿлген. Ол фразеологиялық бірліктерді компоненттері ҿзіндік дербес мағынасынан 

айырылған, бҽрі бірігіп тҧтас бір-ақ мағына беретін тіркестер деп сипаттайды. Баллидің бҧл тҧжырымдары 

кейіннен лингвистикада фразеологиялық тҧтастықтарды атап кҿрсетуге, фразеологизм мен сҿздің ара жігін 

ажыратуға теориялық негіз болды [1, 25-27]. 

Британ жҽне ҽміркен лингвистикасында фразеология теориясын арнайы зерттеген еңбек аз. Бар 

еңбектердің ҿзінде фразеологиялық тіркес белгілерін анықтау принциптері, фразеололгиялық тіркес пен сҿздің 

ара қатысы, фразеологизмдердің варианттылығы, фразеологияны зерттеу ҽдістері сияқты іргелі мҽселелер 

қаралмайды. Бҧл елдердің ғалымдары фразеологияның жеке пҽн ретінде орнығуы туралы да сҿз қозғамады. 

Сондықтан да, ағылшын тілтанымында ҽлі кҥнге дейін ғылымның бҧл саласына атау берілмеген.  

―Фразеология‖ деген терминнің де британ жҽне ҽміркен лингвистикасында жолы болмады. Бҧл елдерде 

фразеология мҽселелері семантика мен грамматикаға байланысты еңбектерде қаралады жҽне идиомдық  

(фразеологиялық) сҿздіктердің алғы сҿздерінде айтылады. Фразеология аумағына келгенде ағылшын тілді 

ғалымдардың кҿзқарасы ҽртҥрлі. Бҧл зерттеу нысанының ҿте кҥрделі екендігіне жҽне ағылшын тілінде ап-

айқын еркін тіркестің – тҧрақты тіркеске, тҧрақты тіркестің еркін тіркеске айналып кете бару қҧбылысының 

жиілігін кҿрсетеді. 

Логан П. Смит  ―Фразеология английского языка‖ атты еңбекте ағылшын тілінде  ―идиом‖ деген термин 

гректің  ―idiotism‖ деген сҿзі арқылы енгенін айта келіп, фразеологиялық бірліктерді  ―…логика заңын да, 

грамматика ережелерін де бҧзатын тілдік аномалия‖ деп тҥсіндіреді. Ҽміркендік ғалым Ч. Хоккет  ―идиом‖ 

деген терминді біздің тҥсінігіміздегі идиомға он қайнаса сорпасы қосылмайтын лексикографиялық жҽне 

синтаксистік қҧбылыстар ҥшін қолданады. У.Чейф идиомдар ҿзіндік лайықты бағасын ала алмай жҥрген 

маргиналдық сала болса да, кеңінен тараған фактор, демек, олардың маңыздылығына кҥмҽн келтіруге 

болмайды дейді. Ал Ф. Хаузхолдер бойынша, идиом-  ―сҿйлем қҧру ҥшін қажетті негізгі бірлік‖. У.Вейнрих 

идиомға қҧрамында контекстуалды астарлы мағына туындататын, кем дегенде екі компоненттен тҧратын 

фразеологиялық бірлік деген анықтама береді. У.Вейнрих те, жоғарыда аты аталған ғалымдардай идиомды – 

идиом деп танытатын негізгі қасиет – мағынасының қҧрамындағы жеке компоненттерден айқындала 

алмайтындығы дейді. 

Ҽдетте, фразеологизмнің категориялық белгісі – тҧрақтылық пен идиомдылық деп танылады. Г.Суит 

идиомдылықтың нышаны идиом мағынасының қҧрамындағы сҿздерге қатысы жоқ жеке факт болуында дейді. 

И.Бар-Хиллел идиомдылық пен семантиканың кҥрделенуін айтады. 

Фразеологизмдерге қҧрылымдық тҧрғыдан қарауды жақтаушылар фразеологизмнің категориялды 

белгісі-тҧрақтылық деп есептейді. Мысалы, А.Маккейдің пікірі бойынша, фразеологизмдердің басқа тіл 

единицаларынан ерекшелігі – даяр кҥйінде қолдануында. Бҧл пікірталас тудыратын кҿзқарас, себебі тіл-тілде 

даяр кҥйінде қолданыла тҧра, фразеологизм боп табылмайтын тіркестерді кҿптеп кездестіруге болады.  

А.Хилли [Healy], К.Пайк [Pike], У.Вейнрих [Weinreich], Ч.Хоккет [Hocket:] идиомдылық деп даяр 

кҥйінде қолдану қасиеті мен семантикалық кҥрделілікті тҥсінеді. 

Дей тҧрғанмен, бҧл елдерде мақалдарды зерттеуге байланысты еңбектер біршама. Орыс жҽне қазақ 

ғалымдарының мақалдары фразеологияның нысанына жатқыза-жатқызбау  жайындағы пікір сайысы 

жылдардан жылдарға ҧласса, Ҧлыбритания мен АҚШ-та мақалдарды дҽстҥрлі тҥрде фольклордың қҧрамдас 

бҿлігіне жатқызады. 

Орыс тіл білімін алатын болсақ, фразеологизмдерді зерттеумен Ф. И.Буслаев, Е.Д. Поливанов, А.А. 

Потебня, Ф. Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, А.В. Щерба айналысқан. Бҧл ғалымдардың ісін В.В.Виноградов, 

Б.Ф. Ларин, А.И. Смирницкий жалғастырды. Бҥгінгі таңның ҿзекті мҽселелерін Н.Н. Амосованың, 

В.Л.Архангельскийдің, А.В.Куниннің, И.И. Чернышеваның, В.Телияның, В.П. Жуковтың жҽне т.б. 

ғалымдардың еңбектері қозғайды. 

Орыс зерттеушілерінің ішінен А.И.Смирницкий идиомдылық дегенді семаетикалық бҥтіндік, В.П. Жуков 

мағыналық тҧтастық деп анықтайды. В.Л. Архангельский мен В.Г. Гак идиомдылық пен фразеологизмнің тҧтас 

мағынасының қҧрамындағы жеке сҿздердің мағынасына сҽйкес келмеуі, Н.Н.Амосова фразеологизмдерді 

қҧрайтын бҿлшектердің бірігіп, семантикалық тҧтастыққа айналып кетуі, А.Д. Райхштейн  ―... отсутствие 

регулярного соотношение между структурой выражения и структурой содержания‖ деп тҥсіндіреді. 

В.П.Жуков идиомдылық сҿзді фразеологизмнің лексикалық конституентіне айналдырып жіберген 

деактуализацияның нҽтижесі дейді. Фразеологизм пайда болу барысында сҿздің ҿз мағынасын жоғалтуы 

десементизация деп аталады. Десементизация- деактуализацияның бір бҿлігі. Десементизация мен 

деактуализация біркелкі жҥрмейді, сондықтан ҽр бҿлек фразеологизмге ҽр тҥрлі деңгейдегі идиомдылық тҽн. 

Фразеологияны дербес лингвистикалық пҽн ретінде оқыту мҽселесін орыс ғалымы Е.Д. Поливанов 

кҿтерді. Бҧл мҽселені жҽне де ағылшын фразеологиясына қатысты барлық мҽселелерді А.В.Кунин  

―Английская фразеология‖, ―Фразеология современного англиийского языка‖ деген еңбектерінде жан-жақты 

қарастырды. Аталмыш еңбектерде А.В.Кунин қазіргі ағылшын тілінің фразеологиялық қорына жалпы 

сипаттама беріп, оның ҿзіндік ерекшеліктерін ашты; ағылшын фразеологиясы теориясының хал-ахуалымен 

таныстырды. Ғалым фразеологиялық тҧрақтылық, семантикалық қҧрылым, компоненттік қҧрам, модельдік 

мҽселелерін терең талдап, фразеологизмдердің этимологиясын, қҧрылымдық-семантикалық ерекшеліктерін 

зерттеуге кҿп кҿңіл бҿлді. 
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А.В.Кунин фразеологияны: идиоматика, идеофразематика жҽне фразеоматика деп ҥш тарауға бҿледі. 

Бҧлай жіктеу фразеологизмдер мағынасының қаншалықты кҥрделі екендігіне байланысты. Бҧл классификация 

академик В.Виноградов ҧсынған жіктеу жҥйесіне сҥйеніп, оны толықтыра тҥседі. А.В. Кунин идиоматикаға 

қҧрамындағы сҿздер ҽуел бастағы негізгі лексикалық мағынасынан тҥгелдей не жартылай айрылып, бҽрі 

жиылып бір ғана ҧғымды тҥйдегімен бірақ білдіретін оралымдарды жатқызады. Бҧл тҧжырым бойынша 

идиоматикаға to raise Cain, still in swaddling clothes  сынды тіркестер мысал бола алады. Ғалым идиофразеомати 

ка тарауына идеофразеоматикалық бірліктер, яғни бірінші фразеоматикалық нҧсқасындағы компоненттері 

бастапқы дҽлме-дҽл, бірақ кҥрделіленген мағынада, екінші идиоматикалық нҧсқасы тҥгелдей туынды 

мағынадағы тіркестерді енгізеді. Идеофразематизмдер – бірде тура, бірде туынды мағынасында айтылатын 

тҧрақты тіркестер. Мысалы, ―the boiling point‖ деген тіркестің байлаулы мағынасы  ―қайнау температурасы‖, 

туынды мағынасы – ―қатты ашуланған адамның ҿзін-ҿзі ҧстай алмай қалуы‖. Мҧнда о бастағы байлаулы 

мағына тҥрлі себептермен туынды мағынаға ие болған. Фразеоматика- идиом емес, бірақ мағынасы 

кҥрделіленген фразеологиялық тіркес. 

Орыс ғалымдарының дені фразеологизмдерді еркін сҿз тіркестерінен ажыратарда семантикалық 

критерийге сҥйеніп, фразеологизмдердің профессор А.В. Кунин ҧсынған критерийін негізге алады. А.В.Кунин 

фразеологизмдерді қҧрылым- семантикалық болмысына қарай тҿрт класқа бҿледі. Қҧрылым-семантикалық 

модель дегеніміз – семантикалық ақпарат пен грамматикалық қҧрылымның арасындағы сҽйкестік.  

1. Номинативті фразеологизмдер. Номинативті фразеологизмдер айналамыздағы заттардың, 

қҧбылыстардың, іс-ҽрекеттің атын атайды. Мысалы:т great and small – хан да, қара да; wear and tear of time – 

тағдыр тауқыметі;  fair and square – бетің бар, жҥзің бар демей. 

2. Номинативті-коммуникативті фразеологизмдер. Бҧлардың кейбірі – сҿз тіркесі (номинативті), кейбірі 

сҿйлем пішіндес (коммуникативті) боп келеді; кейбірі ырықсыз етіске айналып кетеді:  to blow sky high – 

бҧлқан-талқан болу; to give the sack – орнынан алу. 

3. Одағай мҽндес фразеологизмдер. By George! – Қап!; By heaven! – Әттеген-ай!; By Jove! – Сайтан 

алғыр!; Lord forbid! – Құдай сақтасын. 

4. Коммуникативті фразеологизмдер. Ғалым бҧларға мақал-мҽтелдерді жатқызады:  

Once bitten, twice shy; Misfortunes come on horseback, and go away on foot; So many countries, so many 

customs. А.В.Кунин – мақал-мҽтелдерді фразеологияның аясына жатқызатын кҿзқарастың ҿкілі [2, 265]. 

Фразеологияның тағы бір категориалды белгісі – тҧрақтылық. Тҧрақтылыққа негіз болатын инварианттылық, 

яғни айналысында қандай ҿзгерістер болып жатса да, фразеологизмді қҧрайтын бҿлшектердің ҿзгермейтіндігі. 

Инварианттылықтың мынадай тҥрлері бар: қолдану тҧрақтылығы, қҧрылымдық тҧрақтылық, семантикалық 

тҧрақтылық, лексикалық тҧрақтылық, ситаксистік тҧрақтылық. Демек, фразеологиялық тҧрақтылық – оған тҽн 

тҥрлі микротҧрақтылықтардың жиынтығы. Фразеологизмнің жетекші категориалды белгісі идиомдылық деп 

санап, оны фразеологиялық тҧрақтылықтың даму шарты деп тҥсіну керек. А.С.Смирницкий ағылшын тіліндегі 

тҧрақты тіркестерді фразеологиялық бірліктер жҽне идиомдар екіге бҿледі. Ғалымның тҧжырымдауынша, 

фразеологиялық бірлік – ауыспалы, бейнелі мағынасы жоқ немесе оны жоғалтқан ―to get up‖,  ―to fall in love‖ 

сияқты стилі бейтарап оралым; ал идиомның стильдік бояуы қанық болады, ол – метафораланған тҧрақты сҿз 

тіркесі. А.С.Смирницкий қҧрамындағы атауыш сҿздердің санына қарап фразеологизмдерді біртағанды, 

екітағанды жҽне кҿптағанды деп топтайды. Біртағанды фразеологизм дегеніміз бір немесе бірнеше кҿмекші 

сҿздердің бір атауыш сҿзбен тіркесуі арқылы жасалған фразеологизм деп тҧжырымдайды. Ғалым 

―фразеологизмділік белгілі бір фразеологизмнің белгілі бір сҿзге эквивалент бола алу қасиетіне байланысты‖ 

дейді. Ал, Н.Н.Амосова фразеологизмнің фразема жҽне идиома атты екі тҥрі бар, мақал-мҽтелдер сияқты толық 

предикативті қҧрылымдар фразеологизмге жатпайды дейді. А.С.Смирницкий мен Н.Н.Амосова 

фразеологизмдерді тар аумақта қарастырады, бірақ қазіргі ҽлемдік лингвистикада фразеологизмдер кең 

аумақты қамтиды деген кҿзқарас басымырақ. А.В. Кунин фразеологияны кең аумақты ғылымдеп танып, оның 

нысанына мағынасы кҥрделіленген барлық тҧрақты сҿз тіркестері кіреді деген пікірде [3, 20]. 

Қазақ топырағында фразеологизмдердің теориялық жҽне практикалық мҽселелерін – Ҽ.Қайдаров, 

Ҽ.Болғанбаев, Ғ.Қалиев, С.Исабеков, Г.Смағҧлова, С. Сҽтенова зерттеуде; стильдік ерекшелігін – М. Серғалиев, 

Ғ.Қҧсимова, Г. Боранбаева, кҿркем шығармада қолданылуын – Х. Қожақметова, Б.Шалабай, М. Жҽнібеков; 

аударылуын – А.Алдашева, Ҿ.Айтбаев. Айтжанова зерттеп, фразеологизмдерді тақырыптық, мағыналық, 

тҧрғыдан топтастырумен – Р.Жайсақова, А.Елешова; шет тілі фразеологизмдерін қазақ фразеологизмдерімен 

салғастыра талдау мҽселелерімен П.Дҽулетова, М.Ҽбдіғалиева, М.Арғынғазина айналысып жҥр. Соңғы 

жылдары салғастырмалы-типологиялық тҧрғыдағы М.А.Сыздықованың ―Сопоставительно-типологический 

анализ фразеологических единиц глаголов речи‖ (на материале английского и казахского языков), Ж.К. 

Ҿмірҽлиеваның  ―Национально-культурная специфика конвенциональных фразеологизмов с соматизмами‖ (на 

материале, русского, казахского и английского языков), М.Р.Есімжанованың  ―Межъязыковые 

фразеологические соответствия‖  (на материале английского, русского и казахского языков) атты еңбектері 

қорғалды. Сондай-ақ, отандық салғастырмалы фразеология соңғы жылдары М.Р. Есімжанованың  ―Краткий 

англо-русско-казахский фразеологический словарь‖ деген лексикографиялық еңбегімен толықты.  
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Аңдатпа: Мақалада ағылшын тілін тілдік емес университеттерде оқытудың негізгі мҽселелері мен міндеттері 

талқыланады. Оқу ҥрдісін ҧйымдастырудың негізгі ҽдістері мен принциптері келтірілген. Сондай-ақ, академиялық жҽне 

сыныптан тыс ҥдерістер кезінде де шет тілін меңгеруге студенттердің ынталылығын қалыптастыру жолдары 

қарастырылады, себебі кез келген танымдық процесс шет тіл мҽдениетін ҥйренуге деген ҧмтылысқа негізделген. 

Кілт сӛздер: мҽселелер, тапсырмалар, ҽдістер, мотивация, оқу ҥдерісі, ағылшын тілі. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы и задачи в процессе обучения английскому языку в 

неязыковых вузах. Приведены основные методы и принципы организации учебного процесса. Так же рассматриваются 

способы формирования мотивации студентов к овладению иностранным языком как во время учебного, так и внеучебного 

процесса, поскольку любой познавательный процесс основывается на желании познания иноязычной культуры.   

Ключевые слова: проблемы, задачи, методы, мотивация, процесс обучения, английский язык. 

Abstract. In the article, the author discusses the main challenges in learning of a foreign language (English) in non-linguistic 

institutions. The basic methods and principles of the organization of educational process, the motivation, which is directly related to 

the efficiency of learning, methods of forming the students‘ motivation for mastering foreign language during school and 

extracurricular process are considered. They know any learning process is based on the desire of the students to get some new 

knowledge of foreign language and foreign culture. 

Key words:  problems, tasks, aims, methods, motivation, process of learning, English language. 

 

Тілдік емес жоғарғы оқу орындарында шет тіліне оқыту алдымен шет тіліне оқытудың тарихы мен оны 

оқытудың тҽсілдерін ескере отырып барынша тиімді жҽне ыңғайлы ғылыми ҽдістемелік іс ҽрекеттерді іздеуді 

қарастырады. Дегенмен бҧл оқыту ҥрдісін жалпы ҽлемдік аренада сонымен қатар кҽсіби білім беру аясында 

болып жатқан кең контексте қарастыру қажет, себебі жаңалаудың жҽне жҥзеге асырудың қажеттілігі жоғары 

білім беру жҥйесінің қоғамның ҽлеуметтік экономикалық мҧқтаждықтарға қатысты екені белгілі. 

Қоғамда ағылшын тілін білу еңбек нарқында маманның табыстылығы пен бҽсекеге қабілеттілігінің 

ажырамас шарттары туралы пікірлер мен қорытындылардың қалыптасып қойғандығы айқын. Шет тілін кҽсіби 

мақсатта қолдана білу ҽсіресе ҽлемдік нарықпен тікелей байланыста болатын инженер, дҽрігер мамандарына 

қажет. Сҽйкесінше, ҽлемдік нарық жағдайы жҽне еліміздің ҽлемдік қоғамдастыққа интеграциялануға ҧмтылуы 

осы шешімнің жай қабылдануынан оны толықтай іске асыруға жетелейді. Ал, іс жҥзінде ҽлемдік нарыққа 

шығуға кҿп жағдайда ағылшын тілін толық игермегендік кедергі келтіреді. Қазіргі уақыттың талабына сай 

ағылшын тілі екінші пҽн ретінде емес кҽсіби іс ҽрекетке қажетті қҧрал ретінде қарастырылуы керек.  

Жалпы айтқанда, ағылшын тілін білуге ҥлкен талап қойылып отыр. Сондықтан тіл ҥйренудегі бірнеше 

қҧзіреттіліктерді айтсақ, лингвистикалық немесе тілдік қҧзіреттілік оқытылатын тілді меңгеру туралы жҥйені 

ҽр тҥрлі деңгейде - фонетикалық, лексикалық, сҿз қҧрамы жҽне сҿз тудыру, морфологиялық, жҽй жҽне кҥрделі 

сҿйлемдер деңгейінде сонымен қатар стилистикалық деңгейде қарастырады [6, 3]. Ҥйренуші шет тілінің жҥйесі 

туралы біліп, барлық морфологиялық жҽне синтаксистік ҿзгерістерді іс жҥзінде қолдана алатын болса оның 

лингвистикалық қҧзіреттілігі бар деген сҿз. Дегенмен, тҽжірибеде, мысалы техникалық жоғары оқу орнына 

немесе шет тілінен басқа мамандыққа тҥскен студенттер негізгі шеттілдік білімі, дағды мен білігі жеткіліксіз 

болып келеді. Ҿкінішке орай бҧл тенденция барлық институттарға, оның ішінде  тілдік емес бағыттағы 

бакалавр мен магистрлерді дайындайтын оқу орындарына тҽн. Тілдік дағды мен білігі мықты  

қалыптастырылмаған студенттер ҥшін  сҿйлеу тілінің дағдысы, терминологиялық база, мҽнерлеп оқу жҽне 

басқа да коммуникативтік, тілдік жҽне мҽдениаралық қҧзіреттіліктер мҥмкін емес. Осы аталған мҽселелерге,  

тілдік емес мамандықтарға оған бҿлінген сағаттардың аздығына қарамастан, ағылшын тілін оқытудың барынша 

тиімді жолдары қарастырылуда. Мысалы, біздің университетте, студенттерді алғашқы сабақтарда тест ҽдісімен 

ағылшын тілі білімінің деңгейін анықтап барып, сол бойынша топқа бҿліп оқыту жҥйесі жолға қойылған.  Бҧл 

бір бағдарлама аясында бастапқы білім деңгейі бар студент ҥшін де, жетілдірілген деңгейдегі студент ҥшін де 

ағылшын тілін барынша тиімді оқытуды қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді [4,11]. 

Студенттердің ҿзіндік жҧмыстары шет тілін оқытуда маңызды рҿл атқарады. Университетімізде 

вариативті компонент болып табылатын  кҽсіби ағылшын тілі сабақтары да жҥргізіледі, яғни кейбір жоғары 

деңгейлі білімі бар топтарда ағылшын тілінен практикалық сабақтар алғашқы жылдардан-ақ басталады. 

Мҧндай сабақтарда проблемалық сҧрақтарды, дайындық профиліне қатысты жҽне осы мҽселелерді жоғарырақ, 

кҽсіби деңгейде талқылау жҥзеге асады [4]. Сондықтан берілген міндеттердің бірін шешуде оқу материалының 

ауқымды бҿлігі аудиториядан тыс орындалатын осы студенттердің ҿзіндік жҧмыстарына жҥктеледі. Сонымен 

бірге, шет тілін меңгеруде жеткіліксіз мотивация да ҥлкен ҽсер етеді. Мотивация оқытудың тиімділігіне тығыз 

байланысты. Кез келген танымдық ҥрдіс шет тілдік мҽдениетті білуге ҧмтылумен негізделеді. Шет тілін 

ҥйренуге деген тҿмен мотивация кҿбінесе оны орта білім беру деңгейінде болымсыз оқыту тҽжірибесінен деп 

есептеледі. Жоғары оқу орнына келген студенттер шет тілін ҿздерінің болашақ мамандықтарының аясында 

қолданатынына кҽсіби болашағын кҿрмей тҧрғандықтан  кҿзін жеткізе алмайды. Шет тілін ҥйренудің тҿмен 

мотивациясы оның оқу, ҿндірістік жҽне шынайы ҿмір жағдайларында тілдің қолданысының шектелуіне де 



256 

байланысты. Осы жерде жоғары оқу орындары мен мамандық даярлайтын жҽне шет тілдері кафедралары ҥшін 

халықаралық білім жҽне зерттеу байланыстары, бірлескен халықаралық проекттер, академиялық алмасулар 

жҽне басқа да іс шаралар кеңінен ҧйымдастырылып келеді [2].  

Студенттер мотивациясын кҿтерудің тағы бір тиімді тҽсілдерінің бірі кафедралар ҧйымдастыратын ҽр 

тҥрлі проекттер, фестивальдар, театр, ғылыми практикалық конференциялар. Бҧл іс шаралар студенттердің шет 

тілін ҥйренуге тек мотивациясын арттырып қана қоймай, сонымен бірге олардың коммуникативті дағдыларын, 

командада жҧмыс істеуін жҽне басқа да маманға қажетті қҧзіреттіліктерге бейімдейді. Айта кету керек, 

сабақтан тыс жҥретін мҧндай іс шаралардың барлығы дайындыққа кҿп уақытты талап етеді. Тіпті аз ғана тілдік 

байқауға қатысудың ҿзі жҥлделі орын алған жағдайда студентке аз да болса нҽтижеге жеткенін сезіндіреді.   

Нҽтиже мен қызығушылық ағылшын тілімен ҥйлесе келіп, мотивацияны жетілдіреді. Ҽсіресе бҧл ҿсу 

студенттердің сол іс шарадағы топтық жҧмыстарда анық байқалады. Бірлескен жҧмыста, мысалы, байқаудың 

шарттары кезінде тапсырманы бірлесіп бастауға жетелеп, белгілі бір тілдік қҧбылыстарды игерудегі 

қажеттіліктің пайда болғаны аңғарылады [1].  

Университетімізде жылда студенттердің ғылыми теориялық конференцияларын ҧйымдастыру ҥрдіске 

айналған. Биылғы оқу жылында, мысалы, желтоқсан айында студенттердің 27-ші ғылыми теориялық 

конференциясы ҿтті, барлық жҧмыстар ағылшын тілінде қорғалды. Тіл ҥйренушілер ҥшін бҧл да ҥлкен 

жетістік. Тыңдаушылар мен қатысушылар тақырыптары бойынша қызу талқылаулар жҥргізіп, ҿз пікірлерін 

ортаға салды [1]. Ағылшын тілін оқыту мҽселелері, жалпы жҽне жоғарғы білім беру жҥйесінде, ҽрине,  кешенді 

жҽне жҥйелі шешуді қажет етеді. Жоғары оқу орындарында ағылшын тілін жҽне кҽсіби ағылшын тілін оқыту 

тҽжірибелері интенсивті тҽсілдер мен оқыту технологияларының енуіне, шынайы коммуникативті жағдаяттарға 

барынша жақын кҽсіби жҽне академиялық бағыттарына байланысты аудиториялық сағаттардың кҿбеюі,  

магистратураның, бакалавриаттың кіші жҽне жоғары курстар арасындағы орнын басатын  тілдік дайындықтың   

қамтамасыз етілуі туралы қажеттіліктің туындап отырғанын кҿрсетеді. Қай мамандық болмасын шет тілін 

оқыту  терең зерттеуді, кҽсіби кафедралармен тығыз байланысты жҽне жалпы тілдік дайындық жҥйесін 

модернизациялауды қажет етеді.  
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Аңдатпа. Сҿйлеу актісінде халықтардың ҧлттық мҽдениетінің ерекшеліктері кҿрсетіледі.Фондық білім ҧлттың 

мҽдениетімен, дҽстҥрімен, ҿмірімен байланысты. Осы компоненттер прагмалингвистика ҥшін ҿзекті мҽселе болып 

табылады. Олар сҿздіктерде кҿрсетілмейді, халықтың тілдік санасында ғана қалыптасады. Ҽрбір ҧлттың тіл арқылы  

білдірілетін дҽстҥрлері мен ҽдет-ғҧрыптары бар. 

Аннотация. В речевых актах проявляются особенности национальной культуры народов. Фоновые знания 

связываются с культурой, традициями, жизнью нации, с практикой использования вещи, со спецификой социального 

устройства общества. Именно эти компоненты, представляющие наибольший интерес для прагмалингвистики,  носят, как 

правило, имплицитный характер, не отражены в словарях и существуют в языковом сознании носителей языка. У каждого 

народа есть свои традиции и обычаи, которые выражаются языковыми средствами. 

Annotation. The speech acts reflect features of the national culture. Background knowledge is associated with culture, 

traditions, life of the nation, with the practice of using things, with the specifics of the social structure of society. These components 

are of most interest to pragmalinguistics, they are not reflected in the dictionaries and exist in the linguistic consciousness of native 

speakers. Every nation  has its own traditions and customs, which are expressed by linguistic means. 

 

Эмоциональная, оценочная или стилистическая окраска  языковой единицы понимается в языкознании 

как  коннотация.   Коннотация, в более широком понимании  предcтавляет собой любой компонент, который 

дополняет как денотативное, так и грамматическое содержание, придавая ей экспрессивную функцию на основе 

сведений, соотносимых с мировоззренческим культурно-историческим знанием говорящих на данном языке, с 

эмоциональным или ценностным отношением говорящего и обозначаемому, условиями речи, сферой языковой 
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деятельности. В более узком понимании, коннотация есть компонент значения, смысла языковой единицы, 

выступающей во вторичной для нее функции наименования, дополняющий в речи ее объективное значение 

ассоциативно-образным представлением об обозначаемой реалии на основе осознания внутренней формы 

наименования, т.е. признаков, соотносимых с буквальным смыслом слова, мотивировавших переосмысление 

данного выражения [34]. Таким образом, коннотативный компонент отражает действительность, содержит 

отражение отношения, оценки субъектом явлений действительности. 

В.Н.Телия связывает экспрессивность значимых единиц языка с прагматикой речи. Экспрессивность 

представляет собой (в общем случае) отображение в содержании языковых сущностей эмотивного отношения 

субъекта речи к элементам внешнего или внутреннего мира человека, вызываемого в нем при их обозначении. 

А экспрессивная функция языковых единиц заключается в их способности выражать такого рода субъективную 

модельность [51, 203]. С экспрессивностью ученый связывает следующие виды субъективной модельности: 

положительное или отрицательное чисто эмоциональное отношение к обозначаемому, квалификативно-

оценочное  отношение  к обозначенному, социальные реакции. Общим у этих видов субъективной модельности 

является то, что они наслаиваются на объективное содержание языковых единиц. 

Т.А. ван Дейк понимает прагматику как неотъемлемый компонент лингвистической теории, обладающий 

статусом, сопоставимым со статусом синтаксиса и семантики [59]. Прагматика выявляет системные свойства 

использования высказываний в качестве особого типа социальных действий, т.е. речевых или иллокутивных 

актов. По мнению  В.Я. Шабеса, каждое слово представляет собой вербально оформленный фрагмент 

когнитивного компонента, взаимодействующий с данным словом в речемыслительной деятельности, но 

вербально не выраженное. В.Я.Шабес определяет "фоновое знание" как фрагмент когнитивного компонента 

следующим образом: "в отличие от невербального опыта фоновые знания определяются в каждом конкретном 

случае относительно данного текста по формально-семантическому критерию невыраженности 

(невербализованности). Эта невербализованность фоновых знаний ни в коей мере не означает их 

невербализуемости, т.е. того, что данные фоновые знания не могут быть выражены в речи; в подавляющем 

большинстве речевых актов фоновые знания принципиально выразимы средствами данного же естественного 

языка" [84,13]. 

Фоновые знания связываются с культурой, традициями, бытом, религией нации, с практикой 

использования вещи, со спецификой социального устройства общества. Именно эти компоненты, 

представляющие наибольший интерес для прагмалингвистики, носят, как правило, имплицитный характер, не 

отражены в словарях и существуют в языковом сознании носителей языка. 

В основе речевого действия лежит речевая интенция, или коммуникативное намерение говорящего. 

Речевой акт, как известно учитывает кто говорит, что говорит, кому говорит и какие языковые средства 

он использует, в какой обстановке и с каким эффектом он говорит. Все эти факторы влияют на формирование 

высказывания и на его интерпретацию слушающим. 

Исходя из замечания о том, что язык представляет собой "главную форму выражения и существования 

национальной культуры" [124, 12] считаем, что в речевых актах проявляются особенности национальной 

культуры.  Как отмечает Б.Х.Хасанов, "национально-культурная специфика речевого поведения народа 

выражается и в его речевом этикете" [125, 159]. 

Появление у слова нового лексико-семантического варианта в свете коммуникативно-прагматической 

парадигмы рассматривается как результат прагматической вариативности слова. Под прагматической 

вариативностью слова понимается изменение значения слова в зависимости от ситуации общения, 

национального, возрастного  статуса говорящих. "Одна и та же лексема по-разному реализуется в однотипных 

ситуациях представителями различных слоев носителей языка. В результате употребления слова в не типичной 

для него ситуации (контексте) носителей иного социолекта (языка определенной социопрофессиональной 

группы) оно приобретает новый оттенок значения, который затем оформляется в отдельный лексико-

семантический вариант слова" [61, 9]. 

"Новый оттенок значения", приобретамый словом в результате его употребления в ситуации, контексте, 

называется в нашей работе прагматическим компонентом. 

Речевая деятельность, как и другие виды деятельности, регулируется определенными правилами. 

"Нормы речевого поведения, хотя и входят (или должны входить) в систему воспитания, относятся к сфере 

молчаливого соглашения между коммуникативно обязанными членами общества. ... Одной из задач 

функциональной лексикологии является изучение тех черт контекстов употребления слов, которые 

закодированы на уровне системы, т.е. на уровне их лексического значения" [61, 59]. 

Рассмотрим проявление национальной культуры на примере глаголов, выражающих эмоциональное 

состояние радости: қуан-, мәз бол-, радоваться, (sich) freuen и словосочетания  to be glad.  

 Глагол қуан-,  выражающий радость,  может использоваться не только для выражения искренней 

радости. В следующей ситуации говорящий выражает свою оценку косвенно, желая стимулировать адресата к 

разговору о его жене. Интенция говорящего заключена в сообщении неприятной вести. Говорящий 

злорадствует тому, что жена соседа так поступила. Женщина хочет подчеркнуть, что она дома, занимается 

хозяйством, а соседка все бросила. В контексте глагол қуан приобретает прагматический компонент 

осуждение: 
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"Таңертең басы зеңіп, ҧйқыдан кеш оянған Елеусіз ҥй ішінің қаңырап бос қалғанына таңырқап, есік 

алдына шығып, аңырайып айналасына қарап тҧр еді. Анадайда кір жуып отырған кҿрші 

 ҽйел басын кҿтеріп, шҥйінші сҧраған кісідей: 

- Қатының бар баласын ертіп, азанғы автобуспен ҽкесінің ҥйіне кеткен! – деп қуана айқайлады 

(Сҽрсенбаев О. Уҽде). 

Интенция говорящего в следующем контексте заключается в  сообщении  неприятной новости. Из 

контекста видно, что он радуется тому, что у соседа пожар. Проявляется компонент  зависть:  

"- Мҽссаған! Мыналардың отырысын қара. Дҽнеңеден хабары жоқ қой тҥге! 

- Не болды? – деп Тоқсейіт алдында жаюлы жатқан дастарханнан аттап ҿтті. 

- Не болушы еді?… Сенің қора – қопсың ҿртеніп жатыр да! - деп анау тіпті қуана хабарлағандай 

кҿрінді" (Сҽрсенбаев О. Уҽде). 

В следующей  ситуации идет разговор между друзьями – молодым Демежаном и пожилым мудрым Ли-

шансын. Интенция говорящего заключена в подведении итогов своей жизни. Ли-шансы дает позитивную 

оценку  прожитой жизни, он посвятил борьбе за справедливость сорок лет своей жизни:  

Адам болып жаралған соң, қҧр iшкен-жегенге мәз болмай, белгiлi бiр идеялар ҥшiн алысқанға жететiн не 

бар бҧл тiрлiкте? – восклицает Ли-шансы. Он не сожалеет о прошедшем, мәз бол  приобретает прагматический 

компонент довольствоваться: 

" – Соның қырық жылын азаттық жолындағы қҥреске арнаған екенмін. Адам болып жаралған соң, қҧр 

iшкен-жегенге мәз болмай, белгiлi бiр идеялар ҥшiн алысқанға жететiн не бар бҧл тiрлiкте?" (Жҥмаділов Қ. 

Тағдыр). 

В следующих контекстах глагол  радоваться приобретает прагматический компонент упрек 

усиливаемый  словами бесстыдница, с досадой, заставили меня плакать: 

"С первым пароходом поплыли они; как с душой рассталась я с ними, он тоже печален был и все 

уговаривал меня – ехала бы я в Астрахань-то. А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, 

бесстыдница…"  (Гончаров И.А. Обрыв). 

" – Погодите радоваться, сударыня; успеете! – заговорил с досадой Пигасов.  

- Недостаточно сказать с видом превосходства острое словцо: надобно доказать, опровергнуть… Мы 

отбились от предмета спора" (Т-14).  

В следующей ситуации глагол (sich) freuen приобретает прагматический компонент гордость: 

― - Ich glaube, die kleine Ärztin hat sich wirklich gefreut, Niebuhr aus Ditmarschen wiederzusehen; ich habe ihre 

Näharbeit auf meinem Kopf nicht einmal gespürt …― (Kannt H. Der Aufenthalt).  

В следующем контексте интенция говорящего "You‘re glad that she‘s gone off with him, aren‘t you?" – 

заключается в обвинении, упреке. To be glad приобретает прагматический компонент упрек: 

 "-You  never liked her.  You never liked Hugh. - Hugh was a shit! Valeria was a slag! - You‘re glad that she‘s 

gone off with him, aren‘t you? 

- Glad?  Why on earth should I be glad that she‘s nicked my man?" (Manby C. Second Prize). 

Как показал анализ,  самым частотным прагматическим компонентом в казахском, русском, немецком и 

английском языках  оказался компонент гордость. Часто встречающимися оказались компоненты упрек, 

притворство и   облегчение. Таким образом, в речевых актах в зависимости от ситуации глаголы приобретают 

различные оттенки значений. Также в речевых актах используются идиоматизированные глагольные 

словосочетания со значением ‗радоваться‘, в которых наиболее ярко проявляется национальная культура. 
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Аңдатпа. Берілген мақалада комплимент қазақ,орыс жҽне ағылшын  тілдеріндегі лингвомҽдени сҿз ҽдебі ретінде 

қарастырылады,сонымен бірге  комплимент білдіру қағидалары, жасалу тҥрлері мен қолданыстағы тілдік тҽсілдер 

баяндалған. 
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Аннотация. В статье рассматривается комплимент в качестве речевого акта с точки зрения его обьекта и цели в 

зависимости от гендера казахской, русской и английской лингвокультурах, также рассматриваются принципы оформления 

комплимента, принципы его формальности, используемые языковые средства.  

Annotation. The article considers a compliment as a speech act in terms of its object and purpose, depending on the gender 

of the Kazakh, Russian and English lingual culture, it  also considers principles of compliment design, the principles of its formality, 

and  used language means.  

Тірек сӛздері. Сҿз ҽдебі, комплимент,ҧлттық мінез, ойлау тҽсілі, тілдік фактор.  

Ключевые слова. Речевой этикет, комплимент, национальный характер, образ мышления, языковой фактор. 

Key words. Speech etiquette, compliment, national character, way of thinking, language factor. 

 

Халық ҽдебиетінің астарында ҽркез сыйластық, сыпайылық, қҧрметтеу, ардақтау секілді асыл қасиеттер 

жинақталған. Қандай да болмасын ҧлттың сҿз ҽдебі ҿзінің ҿне бойында ҧлттық мҽдениет, ҧлттық дҥниетаным, 

ҧлттық дҽстҥр, ҧлттық діл, ҧлттық психологияның қанық бояуын толыққанды ашып кҿрсететін код іспеттес. 

Сҿз ҽдебінің қоғам жҽне жеке адамдарға белгілі бір деңгейде ҽсер етуі ҧлттық болмыстың қаймағын бҧзбай, бар 

бояуының қанық сақталып, тіл арқылы айқындалуындағы орны ерекше. Сонымен бірге сҿз ҽдебінің ережелері 

мен қолданыс аясын меңгеру арқылы халықтар арасындағы сыйластық пен сенімнің тереңдей тҥсуіне қол 

жеткізе аламыз. Американдық тіл ғалымы Эдвард Сепир кезінде: ―Бір қоғамдық топтың тарихи мҧрасы, оның 

ҧзақ мерзімдік қоғамдық ғҧрып-ҽдетінің жемісі‖, – деп атап ҿткен. 

Тіл тазалығы-қоғамның салт-санасының сақталуын, ҧлттық қҧндылықты дҧрыс пайдалануды 

білдіреді.Тіл дегеніміз қай халықтың болса да ҿткен не қазіргі таңдағы ғана тағдыры емес, келешегі де. Сол 

себепті, табиғаттың тек адам баласына ғана сыйлаған қҧдіретті қҧралы-тілдің қоғам ҿмірінде атқаратын 

қызметін қарапайым ғана сипаттап беру мҥмкін емес. Тіл тҽрбиесіне қатысты екі мҽселені атап кетуге болады: 

біріншіден оған қоғамның дҧрыс кҿзқарасы мен тҧрақты қамқорлығы қажет, екіншіден жас ҧрпақ ҥшін шебер 

тілді тҽлімгерлер қажет. Тілдің қоғамдағы қызметіне келсек, ол ҽрқилы. Ең басты функциясы-қарым-қатынас 

қҧралы қызметін атқаруы. Кҿркем ҽдеби шығарма арқылы рухани ҿмірімізге ерекше лҽззат сыйлайтын да тіл. 

Тілдің тағы бір тамаша қызметі тек ҿзара ғана емес, басқа да ҧлт ҿкілдерімен, кҿрші халықтармен қарым-

қатынас жасауға тікелей байланысты. Бҧл оның қоғамдық қызметінің, қолданыс шеңберінің кеңеюіне тікелей 

байланысты ҽлеуметтік қҧбылыстың бірі-кҿптілділік [1, 15].      

Қазіргі таңда кҿптілділік ҽлемдегі мемлекеттердің кҿпшілігінде кең тараған қҧбылыс. Кҿптілділік біздің 

кҿп ҧлтты еліміздің халықтарының тіліне де тҽн. Жан-жақты дамыған, кҿп тілді меңгерген жҽне бҽсекеге 

қабілетті жас маманды дайындау-қазіргі заман талабы. Біздің мемлекетімізде 125-ке жуық ҧлт ҿкілдері ҿмір 

сҥреді. Сол себепті,қоғамымыз осы ҧлт ҿкілдерінің мҽдениеті тоғысқан, кҿптілді, жан-жақты дамуға мҥмкіндігі 

бар қоғам деп айтуға болады. Кез келген тілді толыққанды меңгеріп, тамырына терең бойлау ҥшін сол елдің 

ҧлттық жҽне мҽдени ерекшеліктерін, айшықты ҿрнектерін дҿп басып жеткізетін сҿз ҽдебінің алуан тҥрлі 

формаларын жан-жақты меңгеру қажет.  

Тіл біліміндегі сҿз ҽдебін, соның ішінде маңызды тармағы- комплименттерді жан-жақты ҽрі кешенді 

тҥрде зерттеу-бҥгінгі таңдағы ҿзекті мҽселелердің бірі болып табылады. Комплимент тіл қҧрылысының 

маңызды бір бҿлігі ретінде белгілі бір тілдің мҽдени мазмҧндарын бейнелеп бере алады. Ҽр халықтың ҿзіндік 

қалыптасқан салт-дҽстҥрі болатыны белгілі, осыған орай комплименттерді қолдану мен қабылдау арасында да 

бірқатар айырмашылықтар болады. Тіпті кейбір комплименттердің дҧрыс деп қолданылуы олардың бірқатар 

ҿзге ҧлт ҿкілдерінің қабылдауында ақылға қонымсыз болып кҿрінуі де ықтимал. Мысалы;ағылшын тілінде 

кеңінен қолданылатын: ―Wow, you are so beautiful today!‖ деген бір ауыз сҿз ҽйел затының сыртқы келбетін 

мадақтаған жағымды қҧбылыс деп саналады, ал шығыс мҽдениетінің ҿкілдері ҥшін еркектердің ҽйел затының 

сыртқы келбетін сырт кҿзге мақтауы бір тҥрлі оғаш қылық саналады, тҥрлі кҥдікті ойлар мен ыңғайсыздық 

тудыруы мҥмкін.  

Қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде комплименттерді қолдануда біршама айырмашылықтар бар, бҧл белгілі 

дҽрежеде осы ҥш тҥрлі мҽдениеттегі ҿздеріне тҽн қҧндылықтарды, кҿзқарасы мен ойлау тҽсілін 

бейнелейді.Кейбір сҿздіктерде «комплимент–біреуге қҧрмет кҿрсету немесе жағымпаздануға ҧмтылу», деген 

анықтама беріледі [2]. Комплимент тілдіқ қарым-қатынас барысында туындайды, ол тҿмендегідей ҥш тҥрлі 

ерекшелікке ие: ең алдымен, бір тараптың мақтап-марапаттаған ҽрекетін білдіреді, ал тыңдаушы тарап осы 

мадақтауға сҽйкесті жауап қайтарып жатады. Былайша айтқанда,сҧхбаттасушылар ҿзара ҽңгімелесу барысында 

қолданған мадақтау мен оған сҽйкесті қайтарылған жауап «жҧптастырылған қҧрылымға» [3, 362]. 

жатқызылады. Екіншіден, бҧл тҥрдегі алмаспалы тілдік қарым-қатынас ҽрекеті барысында бір тараптың 

мадақтап-марапаттауы сол тараптың белгілі бір ойын білдіреді, мҽселен, жалаң сҽлемдесу қарсы жаққа кҿңіл 

бҿлгендікті, шабыттандыруды, немесе қарсы жақпен аралығын жақындата тҥскісі келетін ниетті айқындайды. 

Ҥшіншіден, қабылдаушы тараптың қайтаратын жауабы сол адамның қоғамдық-мҽдени ортасына қарай 

айырықшаланады.  

Жалпы алғанда, не батыс мҽдениеті, не шығыс мҽдениеті болсын, адамдар кҿбінесе  жеке адамның 

сыртқы келбеті, ҿзіне тҽн заттары, қабілеті, жетістігі немесе мінез-қҧлқына қатысты комплимент 

білдіреді.Мҽселен, қазақ тілінде- «Жайнап тҧрсың!», «Қҧлпырып кетіпсіз!»; орыс тілінде- «Хорошо 

выглядите», «Ты сегодня прекрасно выглядишь!»; ағылшын тілінде-«You are looking so lovely », «You have 

excellent taste», «I‘ve never seen you looking so gorgeous» [4, 20]. Нақтылай кетер болсақ, осы аталған халықтар 

мҽдениетінде қолданылатын комплименттер нысандарының ҿзіндік негіздері болады. Батыс елдеріндегі 

адамдар арасында ҽдетте діни сенім,денсаулық жағдайы жҽне жасы, ҽйелдердің сыртқы кейпі, ҿзіне тҽн 
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заттары, қабілеті секілді мазмҧнда мадақталып жатады.Орыс халқында сырт келбетке қатысты комплименттер 

ҽйел адамдарға да, ер адамдарға да жиі қолданылады,кҿбінесе нақты бір ерекшелікке бағытталмай, 

сҧхбаттасушыға қҧрмет кҿрсету немесе жақсы лебіз білдіру мақсатында қолданылады.Ал қазақ халқында ҽйел 

затының сыртқы келбетін мадақтау кҿбінесе ҽйелдер ортасында кездеседі, ал ерлерде ҽйел затының сыртқы 

келбетін мадақтау ҿте сирек айтылады.  

Қазақ мҽдениетінде ―ер мен ҽйелге ҽртекті қарау‖ идеясының ықпалы ҽлі де сақталған, оның ҥстіне, 

қазақ мҽдениетінде ҿзінің отбасы мҥшелерін сырт адамдарға отбасын немесе жеке басын мадақтау қазақ 

мҽдениетіндегі ―кішіпейілділік‖ қағидасына кереғар келеді. Мҽселен,ҧзақ ҿмір сҥрген қарт адамға оның 

денсаулығының ҽлі тың екендігін айтып, комплимент арнағыңыз келсе: «Сексен жасқа келсеңізде ҽлі рухыңыз 

мықты екен, қартайсаңызда қайратыңыз қайтпаған екен», «Асыл семсер тозбас» дегендей мадақтау сҿздер 

айтылады. Осы мысалдар арқылы қазақ мҽдениетінде ҥлкенді сыйлап, кішіні қҧрметтеу дҽстҥрі ҽлі де 

сақталғанын  байқауға болады. Орыс халқы мҽдениетінде де қарт адамдарды мадақтағанда ―қарт‖ деген сҿздің 

мағынасында ізеттілік пен сыйластық жатыр, мҽселен: «Время Вас не берет.», «Вы не меняетесь.Сколько уж 

лет я Вас знаю», «Никто не обладает таким величественным видом, как Вы». Ал ағылшын тілі мҽдениетінде, 

кҽрі «old» деген сҿз керексіз, жарамсыз деген мағынаны білдіреді, сондықтан қарттарды мадақтағанда ҥнемі 

оларды ҽлі жас кҿрінесіз, ҽлі асқақ, жігерлі екенсіз деп мадақтайды, мысалы, ―You are really spring chicken, 

always full of energy!（Сіз ҽлі жас, жігерлі екенсіз!) т.б. [5, 78]. 

Қазақ мҽдениетінде комплименттерге қайтарылатын жауап негізінен мақтаудан тайсақтау жҽне 

мақтаудан бас тарту тҥрінде болады. Батыс елдерінің назарында, мақтаудан бас тарту, ҿзін тҿмен ҧстау тҽсілі 

арқылы мадақтауға жауап қайтару, бір жасандылықтың бейнесі есептеледі, ҿйткені олар шығыс мҽдениетінде 

бҧл тҥрдегі жауап қату тҽсілінің қалыпты жағдай екендігін тҥсінбейді. Шығыс мҽдениетінде, адамдар тым 

кішіпейіл қарапайымдылықпен ҿз отбасын бағалайды, егер де ҿз баласын басқа адамдар: «Ҧлыңның оқу 

ҥлгерімі қандай жақсы!» деп мадақтаса, кҿбінесе  «Қайдағы, кҥнде ойыннан қолы босамай,мҥлдем сабаққа 

кҿңіл бҿлмейді» - деп,сыпайы жауап қайырып жатады.   

Ҧлттық этикет номенклатурасында ең жоғарғы орындардың бірінде тҧрған комплименттерді дҧрыс 

қолдана білу-аударма процесінде жиі кездесетін қиындықтар шырмауынан сҽтті шыға білуге кҿп кҿмектеседі. 

Сҿз ҽдебі-белгілі бір елдің менталитетінің ерекше айшықтарын таныта алатын, ҧлттық бояуын қанық кҿрсете 

білетін ақпарат қҧралы. Қазіргі қоғам бҥкіл ҽлемдік жаһандану кҿшіне ілесіп, ҧлттар арасындағы қарым-

қатынас кҥн сайын нығайып, аясы кеңейе тҥсуде. Комплименттердің тілдегі қолданыс аясы туралы айтқанда,біз 

ортақтыққа ҧмтылумыз керек, ҽр халықтың мҽдениетіндегі ҿзіне тҽн сҿз орамдары мен коммуникациялық 

қҧрылымдарды тереңірек ҧғыну арқылы біз халықтарды байланыстыратын кҿпірді нығайтуға ҿз ҥлесімізді 

қосамыз, комплименттерді дҧрыс қолданып жҽне ҥн қату арқылы ҿзара табысты қарым-қатынас орната аламыз.  
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ДИСКУРСТЫҚ ҚҦЗІРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
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Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті 

Ақтӛбе қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада «дискурстық қҧзыреттілік» туралы бірнеше кҿзқарастар келтірілген. Біздің заманымызда 

қҧзыреттілікті қалыптастыру мен дамытудың маңыздылығы – мобильді байланыс болып саналады. 

Тірек сӛздер: дискурс, коммуникативтік қҧзіреттілік, дискурстық қҧзіреттілік, мобильді оқыту. 

Аннотация. В статье представлены несколько точек зрения на понятия «дискурсивная компетенция».  Изучается 

важность формирования и развития компетенции в условиях современной мобильной среды общения.  

Ключевые слова: дискурс, коммуникативная компетенция, дискурсивная компетенция, мобильное обучение. 

Аnnotation. The paper studies different points of view on discourse competence. The importance of the development of the 

competence in contemprorary mobile sphere is analyzed. 

Key words:  discourse, communicative competence, discourse competence, mobile learning. 

 

«Қҧзіреттілік» терминін алғаш рет  Фердинанд Де Соссюр ҿз еңбектерінде қолданып, адамның  тілді 

ҥйрету ҽрекетіне қатысты мағынада тҥсіндіріп, ғылыми тҧжырымдама жасаған болатын. Қазіргі тіл оқыту 

стандартына сай қҧзіреттілік – адамның белгілі бір ортада ҽрекет етуге дайындығы жҽне қабілеттілігі. Ол 

академиялық білімнің ҿкілі ретінде «белсенді», «ҽлеуметтік бейімделген» тҧлғаға айналдырады, ҿз кезегінде 

тҧлғаны ақпарат алмасу мақсатында қарым-қатынасқа тҥсіп қана қоймай, қоғамда ҽлеуметтенуге, сол қоғамды 

ҿзгерту мақсатында оған ҽсер ете алатын тҧлғаға айналуына кҿмектеседі  [1, 2]. 

Тілтанушы ғалымдар кез келген тілді жетік ҥйрену грамматикалық жҽне  лексикалық  іскерліктерді 

қалыптастырумен ғана емес, сонымен бірге оны ҽртҥрлі жағдайларда қолдануға қажетті қҧзіреттілікті 

қалыптастырумен  тығыз байланысты екенін дҽлелдеді, соған сҽйкес ғылымға «коммуникативтік қҧзіреттілік» 
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терминін енгізді. Ал коммуникативтік қҧзіреттілік ҿз кезегінде шынайы қарым-қатынас жағдайында аса қажет 

болатын  бірнеше қҧрамдас бҿліктерге бҿлінеді. 

Коммуникативтік қҧзыреттілік термині ғылыми айналысқа алғаш рет Н.Хомский зерттеуі арқылы енді, 

кей зерттеулерде тілдік қҧзыреттілік деп аталады. Коммуникативтік қҧзыреттілік тҥсінігіне белгілі бір 

ҽлеуметтегі қарым-қатынаста коммуникативтік қҧралдардың барлығын тҥрлі деңгейдегі мақсатқа сай 

толыққанды пайдалана білу енеді. Сонымен қатар коммуникативтік қҧзыреттілік тҥсінігі: «нақты бір этносқа 

тҽн ҽлеуметтік ҽрекеттесу нормасына сай келетін, сҿз тҽртібі мен сҿйлеу ҽрекетін тиімді қҧру қабілеті», - деп те 

анықталады Коммуникативтік қҧзыреттіліктің қалыптасуы мен дамуы сҿйлеудің қызметтік базисіне жҽне 

ҽмбебап-заттық кілтке, яғни ақыл тіліне негізделе отырып, алғашқы вербалды тілдің дамуына жағдай жасайды. 

Вербалды тіл дискурста игеріледі, дамиды, жетіледі. Дискурста ҽлеуметтік жҽне дискурстық тҽжірибелерді 

меңгере отырып, ҽр тілдік тҧлға белгілі бір деңгейде дискурстық қҧзыреттілікке қол жеткізеді. Дискурстық 

қҧзыреттілік терминін онтопсихология ғылымы бойынша зерттеу жҥргізуші ғалым К.Седов ҧсынады. Оның 

пайымдауынша, дискурстық қҧзыреттілік дегеніміз – тҧлғаның тиімді жҽне нҽтижелі дискурстық ҽрекетті 

жҥзеге асыру дағдысының қалыптасу деңгейін анықтауға мҥмкіндік беретін коммуникативтік қҧзыреттіліктің 

қҧрамдас бҿлігі. Қарапайым тілмен айтсақ, тілдік қҧзыреттілікке бір тілді меңгеру, нақты айтсақ, жазу, сҿйлеу, 

оқу, оқығанын тҥсіну т.с.с. жатса, коммуникативтік қҧзыреттілікке тек жазу, оқу, оқығанын тҥсіну ғана емес, 

бҧған қоса, тілдің тілдік-мҽдени қҧзыреттілікке ие бірліктерінің мҽнін білу, функционалдық стильді толық 

меңгеру жатады. Ал дискурстық қҧзыреттілікке осы коммуникативтілік қҧзыреттілікті коммуникативтік 

жағдаятқа сай дҧрыс қолдана білу деңгейі енеді. Дискурстық қҧзыреттілік дискурстық ҽрекетті тиімді жҽне 

нҽтижелі ҧйымдастыруға мҥмкіндік беретін коммуникативтік қҧзыреттілік десек, дискурстық ҽрекеттің ҿзін 

жҽне дискурстық тҽртіп тҥсінігін анықтап алуымыз керек. Дискурстық ҽрекет – сҿйлеу ҽрекетінің саналы ҽрі 

мақсатты тҥрде біртҧтас сҿз туындысын тҥзуге бағытталған сҿйлеу ҽрекетінің бір тҥрі. Ал дискурстық тҽртіп 

тҥсінігінің мҽніне сҿйлеу ҽрекетін тҥзудегі саналылық пен мақсаттылықпен қоса, ҥнемі бақылауға кҿне 

бермейтін, аяқ астынан немесе кенеттен, еріктен тыс сҿйлеу жатады. Дискурстық тҽртіп дискурстық ҽрекетке 

қарағанда кеңірек тҥсініледі. Дискурстық қҧзыреттілікке дискурстық тҽртіп пен ҽрекеттен бҿлек, дискурстық 

ойлау да енеді. Дискурстық ойлау – сҿзбен ойлаудың ерекше тҥрі, ол дискурсты тҥзу мен дискурсты қабылдау 

ҥдерісін қамтамасыз етеді [2,138-144]. Осы айтылғандарды мына мысал-мҽтінмен тҥсіндіріп кҿрейік: Хан бір 

кҥні тҥс кҿреді, тҥсінде оның тістері тҥгелдей тҥсіп қалыпты. Тҥсінен ҥрейленген хан тҥс жорушыны шақырып, 

ҿзінің тҥсін баяндап, неге жоритынын сҧрайды. Тҥс жорушы былай жорыпты: «Хан ием, сіз тума-

туыстарыңыздың, жақындарыңыздың бҽрі ҿліп жалғыз қаласыз». Хан ашуланып: «Егер менің жақындарымның 

бҽрі ҿлетін болса, менің жалғыз ҿзіме мына ҿмірдің не керегі бар?», - деп қамығып, тҥс жорушыны жҥз кҥнге 

абақтыға қаматыпты. Сонан соң екінші тҥс жорушыны шақырып, оған да ҿз тҥсін баяндап, жоруын талап етеді. 

Ол ханға: «Хан ием, сіз ҿз жақындарыңызға қарағанда ҧзақ жасайды екенсіз», - деп жауап беріпті. Хан оған жҥз 

ділдҽ беріпті.   

Тҥс жорушылардың екеуінің де айтқан ҽңгімесінің тҿркіні бірдей. Бірақ алғашқы тҥс жорушының 

дискурстық қҧзыреттілігі екіншісінің дискурстық қҧзыреттілігіне қарағанда тҿмен болды. Оның дискурстық 

ҽрекеті (берген жауабы) нҽтижесіз болды, ҿз сҿзі ҿзінің басына бҽле ҽкелді. Оның қҧзыреттілігінің тҿмендігі 

қабылдаушының (ханның) дискурстық ойлау деңгейіне ҽсер ететін жайттарды, атап айтқанда, ҽлеуметтік 

статусын, ҽлеуметтік жҽне дискурстық тҽжірибесін, дискурстық қҧзыреттілігін, дискурстық жанр нормасын 

(қазақ дискурсында жанға ауыр тиетін сҿздерді жҧмсартып айту нормасы бар) ескермеуден туындап отыр. 

Екінші тҥс жорушының дискурстық қҧзыреттілігі жақсы деңгейде, себебі дискурстық ҽрекеті (жорыған сҿзі) оң 

нҽтижеге қол жеткізуге мҥмкіндік берді. Сонда дискурстық қҧзыреттілік дискурстық ҽрекетке сай тҥзілетін 

дискурстық тҽртіппен сабақтасып танылады, оның қҧзыреттілік деңгейін анықтауда сҿз тҥзуші ғана емес, оның 

тҥзген сҿзінің қабылдаушы тарапынан қалай тҥсініліп, оған сай қандай дискурстық ҽрекет пен тҽртіп 

жасалатынымен анықталады. Дискурстық ҽрекетке қол жеткізу коммуникативтік қҧзыреттіліктің толық 

қалыптасқан жағдайында ғана мҥмкін болады. Бҧрынғы ата-бабамыздың астарлы сҿз сҿйлеп, оған астарлы 

сҿзбен жауап бере білуі, ҽзілі жарасып, ҽдемі де сыпайы қалжыңдасуы олардың қаймағы бҧзылмаған 

қҧзыреттіліктерінің жоғары болағанын танытады. Бҧлардың сипаты қазақ тіліндегі «жылы-жылы сҿйлесең, 

жылан інінен шығады», «аңдамай сҿйлеген ауырмай ҿледі», «басқа пҽле тілден», «жақсы адам тауып айтады, 

жаман адам қауып айтады», «тілі майда»  т.с.с. тіркестерде сақталған. Заманның қарқынды ҿзгерісі адамдар 

арасындағы тілдік қарым-қатынаста сҿзді ҧғу, аталы сҿзге тоқталу мҽселелерінің босаңсығанын кҿрсетеді. Бірақ 

ҽр адамның кҽсіби саласына қажетті қҧзыреттілігінің жоғары болуын еңбек нарығындағы бҽсекелестік талап 

етіп отыр. Сондықтан ҽр маманның ҿзінің дискурстық қҧзыреттілігін жетілдіру қажеттілігі туындайды, соған 

сай филологтар ҥшін дискурстық қҧзыреттілікті ҧштау ҽдіс-тҽсілдерін жасау міндеті туады.  

Демек, тілді меңгертуде міндетті тҥрде тіл ҥйренушінің  жан-жақты қабілетін жетілдіруге бейімдейтін 

(тілдесу, оқу, сҿйлесім, қатысым) қҧзіреттіліктердің тҥрлі деңгейі болатыны анықталды. Тілдік қҧзіреттілік 

жоғары деңгейде қалыптасса, тҧлғаның кҽсіби деңгейі де арта тҥседі. 

Тіл ҥйретуге қатысты ҽдістемелік ҽдебиеттерде коммуникативтік қҧзыреттіліктің қҧрамдас бҿліктері – 

тілдік қҧзыреттілік пен дискурстық қҧзыреттіліктің жоғары деңгейін қалыптастырып, дамыту тіл меңгертудің 

басты мақсаты ретінде кҿрсетіледі. Тілді қатысым арқылы меңгертуде дискурстық қҧзыреттілікті қамтамасыз 

ету – ерекше назар аударылатын мҽселе. Дискурстық қҧзыреттілік дегеніміз диалог барысын нҽтижелі жҥргізуі, 

тҥрлі жағдаяттарда тҥрлі сҿйлеу моделін, формалдарды қолдана білуі болып табылады. Диалогтық дискурстар 

арқылы инофонның диалогқа кіру, оған белсенді араласу мен оны жҥргізе білу, оны дҧрыс аяқтай білу сияқты 
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дағдысы мен машығын дамытып жетілдіріп, сол негізде оның дискурстық қҧзыреттілігін де қалыптастыруға 

болады. Дискурстық қҧзыреттілік – прагматикалық мҽнмҽтінге жауап беретін сҿйлеуді тудыратын жҽне 

қабылдау қабілеттігін білдіретін оқу ҥдерісінің маңызды элементі болып табылады. Ол ақпараттық-

коммуникативтік, танымдық жҽне рефлексті қызметтің сипатын кҿрсетеді жҽне сҿйлеу қызметінің жетістігіне – 

коммуникацияға, интеракцияға, ҿзара қатынасқа ҽсер етеді. Тіл меңгеру саласындағы дискурстық 

қҧзыреттілікті қалыптастыру мҽселесінің бір жағынан мҽдениетаралық коммуникация ҥшін маңыздылығы зор. 

Дискурстық қҧзыреттілік дискурсқа кіретін, оның қҧрамындағы мҽтіндердің ҽртҥрлі болуын қамтамасыз ететін 

фактор. Мазмҧны мен тҥрі жағынан аяқталған жҽне біртҧтас қҧрылым ретінде мҽтін нақты бір тақырыпқа 

негізделетін жҽне қатысым актісін кҿрсететін, оның қҧрамында игерілетін лексикалық-грамматикалық 

материал болатын жҽне белгілі бір тілде сҿйлеушілердің сҿйлеу коммуникациясының ҥлгісі ретінде 

қарастырылатын сҿйлеу бірлігі тҧрғысынан алынады. Дҽлірек айтсақ, мҽтін, ең алдымен, белгілі бір ақпаратты 

жеткізуші қҧрал жҽне нақты тілдік материалдың қолданылу ҥлгісі болып табылады. Ал қазіргі кезеңде бҧл 

функциялар оқытудың коммуникативтік мақсаттарына сай келе бермейді, себебі қатысым актісінде негізгі 

нҽрсе – мҽтіннің мазмҧны жҽне оның тілдік формасы емес, сҿйлеуші-коммуниканттардың коммуникативтік 

мақсаттарының болуы жҽне олардың орындалуы. Бҧл жағдайда мҽтін осы (коммуникативтік) мақсатқа жетудің 

қҧралы қызметін атқарады, ал қҧралды мақсаттан бҿліп қарастыруға болмайтындығы анық. Коммуникативтік 

қҧзыреттіліктің қҧрамдас компоненттерінің бірі ретіндегі дискурстық қҧзыреттілікті қалыптастыру, дамытудың 

ҿзіне тҽн жолдары мен шарттары бар екені байқалды. Мҽдениетаралық тілдесімді жҥзеге асыруда дискурсты 

ҧйымдастыру, жағдаяттарды, проблемаларды анықтап, коммуникативтік мақсатқа жетудің қҧралдарын 

белгілеудің, қатысымға байланысты инофондардың ҽрқайсысының мҽртебесі, функциясын кҿрсетудің, сондай-

ақ ресми жҽне бейресми тҥрдегі диалогтық тілдесім ҽрекетін ҧйымдастырудың жолдары қарастырылды. 

Бҥгінгі таңда тілдік білім берудегі алдыңғы қатарлы педагогикалық бағыт – бҧл мемлекеттік 

стандарттармен бекітілген жеке тҧлғаға бағдарланған кҿзқарас. Жаһандық мақсат - лингвистикалық тҧлғаны 

жҽне екінші тілдік тҧлғаны дамыту (И.И.Халеева) [3].  Қайталама лингвистикалық тҧлғаның ҥлгісі деңгейлі 

ҧйымға  жҽне I (ҽлемнің лингвистикалық бейнесін қалыптастыру деңгейі) жҽне II тезаурусқа ие (ҽлемнің 

тҧжырымдамалық бейнесі қалыптасқан деңгей). Ең кҥрделі міндет - II тезаурустың қалыптасуы, ҿйткені бҧл 

деңгейде коммуникатордың басқа мҽдени қоғамдастыққа жататын жҽне басқа қҧндылық жҥйесімен басқаратын 

сҧхбаттасушының мотивтерін тҥсінуге жҽне тануға қабілеті туралы айтылады [4]. Демек, екінші лингвист адам 

мҽдениет диалогына дайындық пен қабілетке ие болуы керек, ал мҽдениетаралық қарым-қатынас жағдайында 

сҿйлеу қызметін жҥзеге асыру ҥшін адам ҿз ҿмірінің жҽне тілдік тҽжірибесінің нҽтижесінде дамытылған 

қҧзыреттерді қолданады. Қҧзыреттілік - тілдік коммуникацияны дамыту ҥшін қажетті білім, дағдылар, 

қабілеттер жҽне тҽжірибе жинағы. 

«Жалпы еуропалық шет тілін білудің негіздері» бҿлімінде берілген классификацияға сҽйкес 

талқыланатын дискурстық қҧзіреттілік (немесе қҧзіретілік дискурсы) ҿз кезегінде коммуникативтік қҧзіреттілік 

бҿлігі болып табылатын прагматикалық қҧзіреттілік компоненті болып табылады [5, 117]. 

Зерттеушілер ҧсынатын дискурстық қҧзіреттілік анықтамаларын егжей-тегжейлі қарастырайық. Мысалы, 

Яроцкая келесі анықтаманы береді: «Дискурстық қҧзіреттілік мҽдени-ерекшелік дискурстарын қҧру мен 

тҥсіндіруге арналған стратегияларға ие болуды білдіреді» [6, 65]. Аталған анықтамаға сҥйенсек, дискурстық 

қҧзіреттілік тілді меңгеру, мҽтіндерді қҧру жҽне тҥсінуді ғана емес, мҽдени факторларды білу мҥмкіндігін де 

туғызады деген сҿз.  Стаценко А.С. мен Ю.С.Басков тағы бір мынадай анықтама ҧсынады: «Дискурстық 

қҧзіреттіліктің сҿздік мақсаттар мен тапсырмаларға сҽйкестігі, [7, 33] басқаша айтқанда, адресат тиімді қарым-

қатынас орнатуға, лингвистикалық жҽне тілден тыс қҧралдарды пайдалана отырып, белгіленген прагматикалық 

мақсатқа қол жеткізуге тиіс». 

Ресейлік жҽне шетелдік зерттеушілер Ресейдің «Тюнинг Ресей» аясында біліктіліктердің ортақ 

анықтамаларын жасау ҥшін бірге жҧмыс істеген. Бҧл жоба Ресейдің жҽне Еуропаның кҿптеген университет 

ҿкілдерінің басын қосқан. Жобаның сарапшыларының негізгі міндеті Болон процесінің принциптеріне сҽйкес 

келетін білім беру бағдарламаларын дамыту болды. Жҧмыс топтарының қатысушылары бірнеше бағыт 

бойынша білім беру мақсаттарын айқын жҽне қысқа тҧжырымдады. Тілдік білім беру бағдарламалары ҥшін 

дискурстық  қҧзыреттілік бҿлігі болып табылатын бітірушілердің білімі мен  дағдылар тізімі жасалды. 

Дискурстық қҧзіреттілік ҥшін келесі тҧжырым сай: «тілдік жағдай жҽне контексттің мақсаттарына сҽйкес 

мҽтіндерді қҧруға жҽне ҿз тілін ҿзгертуге қабілетті» [8, 134]. Дискурстық қҧзіреттілік ҧғымына байланысты 

ҽртҥрлі кҿзқарастарды қарай отыра, мынадай қорытынды жасауға болады, барлық зерттеушілердің бірауыздан 

жасаған пікіріне сҽйкес, дискурстық қҧзіреттілік  мҽтінді қҧруға жҽне тҥсіндіруге арналған белгілі бір 

стратегияларды қолдану мҥмкіндігін, сонымен қатар зерттелген тілдегі ойларды логикалық тҥрде тҧжырымдау 

қабілетін білдіреді.  

Қазіргі заманғы ақпараттық-мобильдік орталардың (компьютерлік пен желілік технологияларды жҽне 

дидактикалық қҧралдарды пайдалануға негізделген ақпараттық-мобильдік технологиялар: форумдар мен 

чаттар, web-порталдар, электронды конференциялар мен дискуссиялар, интернет сайттары; лазерлі компакт-

дисктер, сонымен қоса оларға Интернет арқылы кіру мҥмкіндігі; видеоконференциялар; кабельді ТВ, 

электронды пошта, т.б.) дискурсы ҿз ерекшелігіне ие, сондықтан дискурстық қҧзіреттілікті қалыптастыру жҽне 

дамыту мобильді (виртуалды) байланыспен ҧсынылатын жаңа дискурс жанрларымен тығыз байланысты болуы 

керек. 
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Қазіргі заманғы технологиялар, оның ішінде мобильді  технологиялар, коммуникативтік қҧзіреттіліктің 

дамуына ҿз ықпалын тигізеді. Мобильді оқытуды зерттеушілер барған сайын  қосалқы ретінде ғана емес, аналог 

ретінде қарастырады. Электрондық пошта, блог, форум, мессенджер секілді виртуалды дискурстың қазіргі 

заманғы қҧбылыстары студенттердің коммуникативтік дағдыларын дамытуға оң ҽсерін тигізеді, ҽр тҥрлі елдер 

мен мҽдениет ҿкілдерінің арасындағы қарым-қатынасты ҧйымдастыруға кҿмектеседі [9]. Ресейлік зерттеушілер 

А.В.Пушкин, С.Коровин жҽне Н.Гуров шет тілдерін оқыту ҥдерісіне блогтардың ҽсері туралы  зерттеу 

нҽтижелерін ҧсынды. Зерттеудің нҽтижесіне орай, оқытушы мен білім алушының ҿзара ҽрекеттесуінің бҧл тҥрі 

блог ретінде, ҥлкен жетістік, мысалы, оқу дағдыларын дамытуы. Оқытушы білім алушыларға қызықты бола 

білетін жҽне тілді меңгеру деңгейлеріне сай келетін негізгі мақсаттарына байланысты мҽтіндер мен 

тапсырмаларды таңдап алады. Студенттер кез-келген уақытта қажетті материалдарға қол жеткізе алады, 

олардың сҿздік қоры артып, олар қажет коммуникативтік дағдыларды дамытады. Блог - қашықтықтан жҽне 

дҽстҥрлі оқыту ҥшін ҽмбебап қҧрал [10].  

Шет тілін меңгерудегі дискурстық қҧзыреттілік, ең алдымен, алдыңғы кезеңдерде басты мақсаттардың 

бірі деп санаймыз. Белсенді оқыту жҽне мобильді оқытуды біртіндеп интеграциялау арқылы студенттер ҿздерін 

кез келген жерде жҽне кез келген уақытта дамыту мҥмкіндігіне ие. Дискурстық қҧзіреттілік - зерттеудің 

маңызды нысаны бола алады, себебі шет тілдерін оқыту саласында қазіргі заманғы білім берудегі  тіл ҥйренудің 

барлық сатыларында студенттер арасында осы қҧзыреттілікті қалыптастыру жҽне дамыту маңызды орынға 

шығуы тиіс. 
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Аңдатпа. Мақалада орыс тілінде ресейлік тілде сҿйлейтіндермен тікелей байланыс тҧрғысында қарыз алу мҽселелері 

қарастырылады. Ағылшын тілінде тілдік қарыз алу ҥрдісіндегі негізгі тарихи жолдар кҿрсетіледі. Тарихи оқиғаларды 

дамыту барысында тілдік базаны дамытудың ҿзектілігі анықталды. Ағылшын тілі, кез келген басқа тілден артық, шетелдік 

сҿйлеушілермен тікелей байланыста тҧру ҥшін шетел сҿздерін қабылдауға мҥмкіндік алды. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы заимствования в английском языке русской лексики в условиях 

непосредственного контакта с иноязычными носителями. Отражаются основные исторические пути в процессе языковых 

заимствований в английском языке. Oпределяется актуальность развития языковой базы в ходе развития исторических 

событий. Английский язык больше чем какой-либо другой язык имел возможность заимствовать иностранные слова в 

условиях прямого непосредственного контакта с иноязычными носителями. 

Annotation. The article deals with the issues of borrowing Russian in the Russian language in the context of direct contact 

with foreign speakers. The main historical paths in the process of language borrowing in the English language are reflected. The 

urgency of the development of the language base in the course of the development of historical events is determined. English, more 

than any other language, had the opportunity to borrow foreign words in terms of direct contact with foreign speakers. 
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Сходства и различия в лексикографическом составе английского и русского языков давно интересовали  

лингвистов и немало концепций было выдвинуто о взаимной интерференции языковой базы в английском 

языке равно как и в русском. Замечено, большинство русских слов в английском языке звучат как 

заимствованные. Какие же первые шаги были во заимствовании русских слов? 

Некоторые слова, как например, мамонт и соболь, можно легко предположить, что были они связаны с 

более близкими и одинаковыми языковыми понятиями и звучанием. Другие изначально были специфичны 

только для русской культуры, но могут применяться к аналогичным западным концепциям, таким как ссылка в 

отношении, например, какого-нибудь американского политика, вынужденно уезжающего из Вашингтона, в 

округ – допустим Колумбия, на его дачу. Список известных русских слов в их первоначальных значениях, а 

затем и соответствующих к ним аннотации, если таковые имеются, довольно часто встречаются в англо-

русских словарях зарубежных издательств. Эти слова используются также в случае делового обращения, 

например, к элитной когорте, или к мелкому бюрократу. Изучение истоков слова в научных кругах 

пользовалось значительной популярностью и в прошлом, и рассуждения об этимологии, были традиционными 

компонентами словарной статьи, они часто обсуждались довольно горячо, хотя «любители, которые еще в 1900 

году, заполнили страницы популярных журналов своими предположениями о происхождении слов, понятия не 

имели, что они должны были использовать в свое время некоторые слова только для чтения, а не для написания 

слов или ежедневного употребления. В современных публикациях словари этимологии, похоже, менее 

привлекательны. В соответствии с опросами, проведенные известным лингвистом Дубровиным М.И., замечено, 

что обычно в большей мере ищут информацию о значении слов, их правописании, произношении и 

использовании, чем его этимологию. В ответ на потенциальные потребности пользователей, общие 

одноязычные словари включают только краткую этимологию, но обширные ссылки были ограничены почти 

исключительно историческими словарями, исходя из предположения, что будет актуально для современной 

истории английского языка [2, с. 4 -5]. 

В процессе заимствования двух языков - английского и русского, английский язык больше чем какой-

либо другой язык имел возможность заимствовать иностранные слова в условиях прямого непосредственного 

контакта с иноязычными носителями: сначала в средние века от сменявших друг друга на Британских островах 

иноземных захватчиков, а позже в условиях торговой экспансии и колонизаторской активности самих англичан. 

В области словарного состава английский язык претерпел на протяжении более чем тысячелетней своей 

истории весьма значительные изменения. 

История заимствования русских слов в английском языке, однако, представляют большой интерес для 

металексикографов или лексикографических исследователей, которые изучают различные аспекты словарей и 

процесс создания словаря. Этимологические ссылки любого слова, заимствованного из русского языка, 

безусловно, являются важными: это показатель иностранного элемента в английском лексиконе. Именно 

русские заимствования, записанные в словарях английского языка, и фокусируют внимание на сходствах и 

различиях в их лексикографическом описании. Поскольку термин «заимствование» относится к различным 

типам лексических заимствований, нужно упомянуть и семантические заимствования и важно подчеркнуть, что 

в этой статье рассматриваются только заимствованные слова общеупотребительного значения. Говоря о 

заимствованиях, следует упомянуть, что если отслеживать происхождение русских слов в английском языке, то 

можно видеть четкие вехи основных событий истории русского языка в английском языке. Любой, кто 

интересуется истоками английских слов, знает, что они происходят из множества разных языков, включая такие 

известные, как латинский, французский, испанский, немецкий, итальянский или японский и некоторых менее 

известных языков, такие как суахили, ксоса или кечуа. 

Иноязычные лексические единицы присутствуют практически в каждой сфере жизни, и большинство из 

них были относительно хорошо описаны в специализированной литературе. Интересно, что русские слова не 

имели популярности и большого внимания. Изученных архивных этимологических документов по русизмам 

мало, и они, как правило, часто концентрируются на одном аспекте процесса заимствования. Тем не менее, 

интерес изучения заимствования русских слов в английском языке, присутствует, изучаются заимствования из 

русского языка и упоминаются в истории английского языка, но утверждается, и часто подчеркивается, что 

слова эти употребляются редко и незначительно. Эти русскоязычные слова используются в некоторых случаях 

довольно широко, как в печатных источниках, так и в лексикографических изданиях. Основные 

исследовательские работы, проведенные в ходе анализа номеров журналов и газет местных изданий, (1598-

1600) показали определенное количество русских лексических заимствований, чьи первые экземпляры 

сохраняются, начиная на период с 1550-2000 годов. Присутствуют слова исключения, происхождение которых 

представляет определенную проблему для исследования этимологии слова [3, с. 110-116]. 

Следует отметить, что в 17 столетии число русскоязычных людей несколько снизилось, по-видимому, из-

за прерывистого отношения между британскими и российскими судами (в первую очередь казни Карла I, что 

привело к снижению английского влияния на Россию). Но в XVIII веке в английском языке появилось больше 

новых русских слов, главным образом во время правления Петра Великого, когда особенно интенсивно стали 

укрепляться контакты России с Западом. Количество русских слов значительно увеличилось также в XIX веке, 

что можно объяснить огромным и разнообразными интересами к России и ко всему русскому. Жесткая 

политическая ситуация (Крымская война, восстание декабристов, еврейские погромы), рост нигилизма и 

коммунистической идеологии, научные открытия, а также развитие русской литературы должны 

рассматриваться как способствующие факторы к возрождению интереса, а значит и ускоренному 



265 

заимствованию русских слов и идиом  в английском языке [4, с. 20-21]. Большинство кредитов было переведено 

на английский язык в 20 веке, и было выявлено, что распределение заимствований русских слов в английском 

языке 20-го века довольно равномерно, за исключением резкого роста в 1920-х годах, но это и понятно - 

революция, как уникальный социальный фактор и ее последствия) и 1960-е годы (запуск первого спутника и 

разработка космонавтики). Характерно, что к концу века интерес к русским словам уменьшается. 1980-е годы 

привели к двум ключевым словам десятилетия, которые вошли в историю это - перестройка и гласность, с тех 

пор никаких других заимствований не было, так более широко употребительны, кроме вышеназванных, 

которые все также остаются отчетливо узнаваемыми. 

На этом этапе необходимо подчеркнуть, что многие из заимствований являются в настоящий момент 

архаизмами, их статус в современном английском не имеет значения, поскольку мы рассматриваем вопрос на 

предмет с точки зрения лексикографической практики. Наш исследовательский материал базируется на 

содержании англо-русского словаря Мюллера (1995 год) [5, с. 1 -116]. Слова русского происхождения 

трактуются как: 

1. Прямые заимствования и косвенные заимствования, т. е. либо генетический источник, либо один из 

основных исторических источников с русского языка, независимо от генетического источника (Например, 

armiak [Russ. армейский, татарского происхождения]. Кафтан, сотканный из верблюжьих волос татарами. 

Простой кафтан или верхняя одежда, сделанная из армий или аналогичного материала, которую носили 

крестьяне); 

2. (Например. kvass [= F. kvas = G. kevass, <Russ. kvasŭ, напиток, так называемый.]. Обычный квас сделан 

из настойки из ржаной муки или теста или другой муки или хлеба с дрожжами); 

3. Слова, описывающие европейскую и азиатскую реалии, но не этимологизированные (Например, 

sastrugi - термин, употребляемый в Сибири для флютингов работает параллельно направлению воздушных 

потоков, а теперь иногда используется на английском языке); 

4. Слова неопределенного происхождения, т.е. скрытые, неизвестные или этимологизированные 

неопределенным образом (например, arba, - арба, тележка, колесная машина. Телега, и одновременно убежище 

от солнечных лучей, управляемое волами или коровами, используется на северо-западе и Центральной Азии, 

Индии, Турции и России). На волне различных общественно-политических движений возникли новые термины, 

которые очень быстро оказались в английском языке: Decembrist (декабрист), narodnik (народник), nihilism 

(нигилизм) и даже intelligentsia (интеллигенция). Отражая довольно специфические явления, молниеносно 

сменявшие друг друга реалии, эти слова исчезали так же быстро, как и появлялись. Сегодня встретить их 

можно разве что на страницах исторической или художественной литературы. 

В заключение хочется отметить, что, безусловно, вклад русского языка в английский словарный запас не 

так уж и мал, по сравнению с другими европейскими языками, но даже и этот небольшой список очень хорошо 

отражает самобытность русского народа, его традиции и особенности жизни. 
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Аңдатпа. Бҧл мақалада ағылшын жҽне қазақ тілдеріндегі ҥй жҽне отбасына байланысты мақал-мҽтелдердің 

этнолингвистикалық  негізі  салыстырмалы тҥрде қарастырылады. Салыстырмалы зерттеу барысында гендерге байланысты 

мақал-мҽтелдер аудармасымен бірге мағыналары екі тілде кҿрсетіледі. Ҥй жҽне отбасына қатысты туыс емес қос тіл 

мақалдары сол халықтың тҧрмыс-тіршілігіне, салт-сана, ҽдет-ғҧрып, дҥниетанымына сай сҿздермен жеткізіліп тҧр.  

Аннотация. В этой статье расмматриваются сравнительно пословицы на тему семьи и дом английского и казахского 

языков. Во время сравнительного исследования пословицы на тему семьи и дом даны с переводом и выявляются их 

значения. Пословицы на тему семьи и дом неродных языков связаны в основном с бытовой жизнью, сознанием, традиции, 

мировозрением.  

Annotation. This article discusses comparatively the proverbs of house and family of English and Kazakh. While 

investigating comparatively the proverbs of house and family are given with translation and contents. The proverbs of house and 

family of two languages are especially connected with everyday life, conscience, traditions, world view.  

Тірек сӛздері. Мақал-мҽтел, халық, зерттеу деректері, ежелгі ағылшын, ҽдет-ғҧрып. 

Ключевые слова. Пословицы и поговорки, народ, источники, старый английский, традиция. 

Key words. Proverbs and sayings, people, investigations, Ancient English, traditions.  
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Қай халық болмасын, адамзат ҥшін ҥйдің алатын орны ерекше. Зерттеу барысында осы тақырып аясына 

жататын ММ-дердің екі тілде де кҿптеп кездесетіндігі байқалды. Мысалы, ағылшындар ―My house is my castle‖ 

(с.с.а.: Ҿз ҥйім – қорғаным) десе, қазақ халқы ―Ӛз үйім – ӛлең тӛсегім‖, ―Ата үйім – алтын бесік, Кірсем-

шықсам сипалар‖ деп, оған бейнелі тҥрде ерекше сипат береді.  

Зерттеу деректері аталмыш ағылшын мақалының ауыз екі тіл мен ҽдеби шығармаларында ғана емес, 

баспасҿз беттері мен заң туралы қҧжаттарда да жиі қолданылатындығын кҿрсетті. Мысалы: ―An English man‘s 

home is not only his castle. It is usually his single biggest investment and a benchmark for his personal worth and 

significance in life‖ (West Sussex Gazette, 3 December 1992). Қазақша мағынасы: ―Ағылшынның ҥйі – оның 

қорғаны ғана емес. Бҧл оның бір ең ҥлкен инвестициясы жҽне жеке басының байлығы мен ҿмірдегі орнының 

белгісі‖.  

―An English man‘s home is his castle. How safe is yours?‖Қазақшасы: ―Ағылшынның ҥйі – оның қорғаны. 

Сіздікі қаншалықты мықты?‖ (Leaflet for premium Security, 1992) т.б. 

Ағылшын мақал-мҽтелдерін арнайы жинақтап зерттеуші Рэй бҧл мақалды ағылшындардың жер туралы 

заңымен байланысты қалыптасқан болуы керек деген болжамды ҧсынады. Англияның жер туралы заңы 

бірнеше ғасырдан бері ағылшындардың ҿз ҥйіне деген қҧқығын қатаң қорғаумен келеді. Ағылшын заңгерлері 

ешкімге, тіпті корольдің ҿзіне бҧл заңды бҧзуға жол бермеген. Осындай заңгерлердің бірі Эдуард Коук: ―The 

house of everyone is to him as his castle and fortress, as well for his defense against injury and violence as for his 

repose (Ҽркімнің ҿз ҥйі оның жамандық пен зорлықтан қорғанатын қорғаны жҽне қамалы),‖ дейді. Сондай-ақ, 

ғылыми зерттеулерге сҥйенсек, бҧл мақалдың Шекспир заманынан бҧрынырақ қолданыста болған. Ғалым 

Арчер Тэйлор 1965 жылы аталмыш бейнелі тіркестің дамуын Томас Фуллэрден бастап (1642) Джек Кероуак 

(1957) заманына дейінгі даму ҥрдісін зерттей келе, Т. Фуллэрің ―Sermons‖ атты еңбегінде бҧл тілдік бірлікті 

заңмен байланысты контексте, ал Джек Кероуактың ―On the Road‖ еңбегінде ҥйге байланысты қолданғанын 

кҿрсеткен. Бҧл жоғарыдағы Рэйдің пікірінің дҧрыстығын дҽлелдей тҥседі. Яғни ―My house is my castle‖ (с.с.а.: 

Ҿз ҥйім – қорғаным) мақалы бастапқыда заңға байланысты шықанмен, уақыт ҿте келе ҥйге байланысты 

қолданылатын болған. 

Мақалдың қҧрамы мен қҧрылымы да ғасырлар желісімен бірге ҿзгеріске тҥскендігі байқалады, яғни 

тілдік орамның A man’s house бҿлігі An English man’s house болып ҿзгерген. Зерттеуші Пит мақалдың соңғы 

ҥлгіде қолданылуын 1763 жылдармен байланыстырғанымен, оның жазбаша нҧсқасы тек Джеймс (James) пен 

Хорас Смиттің (Horace Smith) 1813 жылы жазылған ―Horace in London‖ (Хорас Лондонда) еңбегіндегі ―An 

English man‘s house was his castle till now, but castles are now and then taken‖ [1, 130] деген жолдардан 

кездестіреміз. 

Енді осы мқалда мысал ретінде қорғанның алыну себебін тҥсіндіріп кҿрелік. Ежелгі ағылшын 

баспаналары қорғаныс ҥшін аса мықты болмаған. 1066 жылы нормандар ағылшын жеріне басып кіріп, 

ағылшындарды ҿздеріне бағындырғанда, жергілікті тҧрғындардан қорыққан норандар: ―Тҥнде ҧйықтап 

жатқанда барлығымызды бауыздап кетпеуі ҥшін, мықты баспана керек,‖ – деп ҧйғарып, ҥйлерді батпақтан 

салып, ағаштан мҧнаралар тҧрғыза бастаған. Бҧның ҿзін батпақтан жасалған, қабырғалармен қоршап не 

болмаса айналдыра ор қазатын. Демек, ҿзге халықтарға тҽн тарихи қалыптың, дҽстҥрдің жергілікті халықтарға 

сыналап енуі, ҥйдің бейнелі тҥрде қорғанға балануы ―My house is my castle‖ (с.с.а.: Ҿз ҥйім – қорғаным)   тҽрізді 

тҧрақты тіркестердің тілде қалыптасуына негіз болған деп ойлаймыз. 

―Ағылшынның ҥйі – оның заңды меншігі. Ешкім иесінің рҧқсатынсыз ол ҥйдің табалдырығын аттай 

алмайды‖. Ағылшындар басқа еуропалықтарға қарағанда бос уақытын ҥйде, тыныштықта, камин жанында 

газет, кітап оқып ҿткізгенді ҧнататын халық. Ағылшындардың ҥйлерін қорғанға теңеуінің сырының бҧл 

мҽселемен де ҧштасатындығын жоққа шығара алмаймыз. 

Қазақ тілінде де жоғарыдағы ағылшын мақалына ҧқсас ―Ӛз үйім – алынбас қамал‖ деген мақал бар.  

Қазақстан жерінде де қорғандар кҿптеп салынған. Қазақстан аумағында ғана ХХ ғасырда ҽлемдік мҽнге 

ие болған қорғандардың ірі-ірі тобы ашылған. Олардың бірі – археолог К.А. Ақышев ашқан, ішінен ―Алтын 

адам‖ шыққан Алматы маңындағы Алатау етегінде орналасқан Есік қорғандары, ал екіншісі – археолог З. 

Самашев ашқан, ішінен екі бекзадамен (бірі – еркек, бірі – ҽйел) бірге алтын ҽбзелді он екі аттың сҥйектері қоса 

табылған Алтайдағы Берел қорғандар шоғыры. 

Есік қорғандары, шамамен, біздің заманымыздан бҧрынғы бесінші-тҿртінші ғасырларда тҧрғызылса, 

Алтайдағы қорғандарды жасын ғалымдар, шамамен, екі жарым мың жылға теңеп отыр. Батыс Қазақстан 

облысында, атап айтқанда, мҧнайлы Қарашығанақ жеріндегі ―Қырық оба‖ деп аталатын қорғандар шоғыры – 

осы айтқанның бҧлтартпас дҽлелі. Ҽлгілердің ішінде, ҽсіресе, ―патшалар қорғаны‖ деп аталатын ҥш ҥлкен 

қорғанның алатын орны ерекше. Ҿйткені олардың ең ірісінің биіктігі 20 метрге жетсе, диаметрі 150 метрге 

теңеледі. Ал оған жапсарлас тҧрған екі қорғанның да кҿлемі ҿте ҥлкен. Олардың бірінің ені тіпті 110 метрге 

дейін жетеді.  

Ал қызметі жағына келетін болсақ, Азиядағы қорғандарды, негізінен ҥш топқа бҿлуге болады. 

Біріншісі – дҥние салған адамдар жерленген орынның тҿбесіне ҥйілетін кҽдімгі зираттағы қорғандар. 

Мҧндай қорғандар кез келген елді мекеннің маңынан табылады. 

Екіншісі – сыйынатын, тҽу ететін, яғни ерекше культтік сипаты бар қорғандар. Масалы, бағзы 

замандарда қыпшақтар ондай қорғандардың тҿбесіне тастан қашалған ескерткіштер қоятын болған. ХІІІ 

ғасырда жиһангер сопы Вильгельм Рубрук жазып кеткен мына бір жолдар да жоғарыда айтылғанға қосымша 
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дҽлел бола алады. ―Команы насыпают большой холм над усопшим и воздвигают ему статую, обращенную 

лицом к востоку и держащую у себя в руках перед пупком чашу‖.  

Ҥшіншісі – шекаралық меже сипатындағы қорғандар. Ғылыми деректерге қарағанда, кезінде Дешті 

Қыпшақтың басқалармен шекарасы ылғи да меже-қорғандар арқылы белгіленген. 

Ағылшын мақалы ҿз ҥйін жау шапса кіре алмас қорғанға теңесе, қазақтар ҿз ҥйін алтын бесікке теңепті. 

Қазақта ең бір қастерлі, қасиетті бҧйым – бесік. Бесік – нағыз халық мҧрасы, бабаларымыздың ғасырлар бойы 

тҧтынып келген ата мҥлкі. Қазақ бесікті талдан, қайыннан иіп жасайды. Жайлы бҿленген, қарны тоқ сҽби 

бесікте қҧп-қҧрғақ болып, ҧйқысы ҽбден қанғанша ҧйықтайды. Егер нҽресте мазасызданып жыласа, анасы ҥй-

іші тіршілігімен айналып қалған жағдайда, ҥйдің кішкене балалары бесікті тербетіп, жылаған сҽбиді 

уандырады. Бір қалыпты теңселген бесікте сҽби ҿзін рахат, жылы сезініп, қайтадан балбырап ҧйықтап кетеді. 

Бесікті дҥниеге ҽкелген аттың жалы, тҥйенің қомында ҿткен кҿшпелі тҧрмыс-тіршілік еді. 

―Қазақтықтың, азаттықтың, пҽктіктің бҽрі жатыр бесікте‖, - деп Мағжан ағамыздың ҿлең жолдарында 

қасиетті де қастерлі бесікке деген бҥкіл қазақ халқының сезімі жатыр десек артық болмас деп ойлаймыз. Қазақ 

ертеден бесікке ҥкі тағып, тҿріне қойып, бетін жауып, сырт кҿзде қорғаштап ҧстаған. Қазақтың бесікке ҥкі 

тағуының да ҿз себебі бар. Ҥкінің жҥні қазақтың таным тҥсінігі бойынша ҽсемдіктің белгісі жҽне ҥкіні қасиетті 

деп те білген. Масалы, ерте кезде бақсы, молдалар, хан тҧқымдары, атақты батыр, ақын, салдар ҥкі тағатын. 

Ҧзатылар қызға, қайнына баратын кҥйеуге, алғаш отау болғанда шымылдыққа ҥкі қадау ғҧрпының бір 

жоралғысы осыдан қалса керек. Осыдан келіп жҥнделетін бір ҥкі бір аттың қҧнымен бағаланған [2, 38]. Бесікті 

басқаға бермеген. Бесікке ешқашан саудаласпаған. Қазақ ҥшін бесік – пҽктіктің символы іспеттес. Дҥниеге 

келген сҽби ҿзін бесікте қалай қамсыз, рахат сезінсе, адам да ҿзін ҿз ҥйінде бесіктегі сҽби тҽрізді рахат сезінеді, 

ата-анасы аяулы алақанымен, мейірімімен сипағанда, сҽби пҽк кҿңілімен қалай рахаттанса, адам да ҿз ҥйінде 

солай рахат сезінеді деп осы қасиетті екі сезімді дана халық тапқырлықпен салыстыра отырып, 

тыңдаушысының жҥрегіне жеткізе білген. 

Қазақ мекендеген ҧлан-ғайыр кеңістіктегі кҥнкҿріске байланысты қалыптасқан баспананың о бастағы 

тҥрлерінің бірі – осыдан шамамен ҥш мың жыл бҧрын пайда болған, қаңқасы арба ҥстіне кҿбіне мығым, 

сирегірек жинастырып, ажыратылатындай етіп орналастырылатын тҧрғын ҥй ҥлгісі. Мҧндай ҥйлер ғҧндарда да, 

тҥркілерде де, моңғолдарда да болған. Ал қазақтағы ―Доңғалақты ҥй‖, ―Ҥйлі арба‖ жҿнінде біздің білгеніміз, 

орта ғасырларда бізде болған Гильом де Рубрук, Ҽбу Абдаллах, Ибн Баттуту, Фазаллах Ибн Рузбихан, Антони 

Джекинсон секілді шетелдік авторлардың жазып қалдырғандары ғана. Азғана қҧнды материал П. С. Палластың 

―Сапарнамасында‖ бар. Бірнеше ҿгіз, тҥйе қосарлап жеккен, кҿп дҿңгелекті арба ҥстіне орнатылған ҥйлердің 

малдың қуығынан, қарнынан тартылған терезелері, кіріп-шығатын есігі, оттығы, кҿлеміне қарай екі, тҿрт, алты 

тіпті одан да кҿп дҿңгелегі болған [2, 23]. 

Бату заманында-ақ Алтын Орданың қҧрамында ―Қазақстан‖ деген аймақ болған. Сол ҿлкені мекендеген 

елдің ҥйлі арбасын Ибн Баттуту: ―...дҿңгелекті қҧрылғыны олар ―арба‖ деп атайды. Арбаның ҥстіне 

тҧрғызатыны – бір – біріне қайыспен байланыстырылған ағаштан қҧрастырылған кҥмбез сияқты қаңқа,‖ – деп 

суреттейді [3, 91]. Олар тҧратын ҥйлері ағаш кеспектерінен қҧрастырылып, бҧтақтармен шабақталған, 

тҿбесінде жоғары қарай мойнын созып, ықшамдана тҥсетін оттықтікі сияқты дҿңгелек тҥтігі бар ол, арба ҥстіне 

орналастырылады, ҥнемі аппақ болып жарқырап тҧруы ҥшін жҥнге ҽк, ақ топырақ, сҥйсек ҥгіндісін қосып 

басқан ақ киізбен қапталады екен [3, 21]. 

  Сҿз орайына қарай айта кетейік, бҧрын табиғатта жиі кездесетін жҽне сол кҥйінде пайдалануға жарай 

беретін ақ, сары, кҿк, қызыл жҽне қара топырақтар, тҥрлі тҥсті жосалар (сары, кҿк, қызыл) ағашты, теріні, 

қайысты бояуға жҧмсалған. Сол сияқты малдың қаны, қара бауыры кҿк бауыры да бояу ретінде жҧмсалған. Кҿк 

тікеннің бҥрі, мойыл, долана, қарақат, бҥлдірген, итмҧрын жҽне тағы басқа да осылар тҽрізді тҥрлі жемістердің 

шырыны да даяр тҧрған бояу десе болғандай еді. Халық шеберлері шие жемістерін, ҽр тҥрлі ҿсімдіктерді, 

олардың қабықтары мен тамырларын қайнатып бояу жасау ҽдісін кҿп қолданған. Талдың, теректің, қарағайдың, 

еменнің, алма, анар, жҥзім жҽне ҿрік ағаштарының қабықтарынын қызыл, сары, кҥрең, қошқыл тҥсті бояулар 

қайнататын. Қына (жер қынасы, тас бетінің қынасы) ―томар бояуы‖ дейтін қурай мен тобылғының тамырларын 

қайнатып та бояу жасаған.  

Қабықтарды кҥздгҥні жинап, қол диірменге тартып не келіге тҥйіп ҧнтақтап қайнатады. Шеберлер 

қайнауына қарай, бояуынан арылған ҧнтақтарды сҥзіп алып тастап, қалған сҧйықты одан ҽрі қайната беру 

арқылы оны қоюландырып, кейде ҧнтақ тҥріне келтірген. Мҧндай қайнатымды бояуға ашудас, мҧсатыр, 

тотияын, тҧз, қарағайдың шайырын қосатын. Сол сияқты қара кҥйе, ыс, қҧрым, ҿріктің, жаңғақтың сҥйектері 

мен бидайдың, арпаның кҥйіктерінен де бояу жасаған. Бҧларды бірімен-бірі қоспалау арқылы тҥсті бояулар 

жасалады. Бояулар сіңімді ҽрі оңбас ҥшін ермен, кҿкпек, итсиген, қара жусан ащы шҿптердің тҧндырмасын, 

қҧрттың сарысуын, кейде май қосатын болған. Халық арасында кҿк шҿппен кҿк жапырақты сығымдап, оған кҿк 

тікеннің жемісін қосып, қара тҥсті боу алатында да болған [4, 34]. Кейбір ҥйлер мейлінше кең, ені 30 фут 

дҿңгелектерінің арасы 20 фут болған, мҧндай ҥйлі арбаға 22 ҿгіз жегілетін. 

XVI ғасырдағы парсы деректерінде жат жҧрттықтарға зҽулім биік ғимараттай болып кҿрінген қазақтың 

доңғалақты ҥйлері жайында мынадай мағлҧмат бар: ―Қазақтардың мҧндай ҥйлері ағаштан тҧрғызылған, 

қаңқасы сарайдікі сияқты кҿтеріңкі жҽне мейлінше кең. Ақ қайыңнан қҧрастырылған қабырғалары мінсіз, ҿте 

сҽнді, киізбен, сирек кездесетін тҥстерге боялған қой терілерімен қапталған. Осындай ҥйлерде қазақтың 

сҧлтандары мен ақсҥйектері тҧрған. Қҧрылымы ерекше ҥйлестірілген доңғалақты ҥйде 20 адамның жатып-

тҧруына болады екен‖ [5, 23]. Кезінде кҿшпелі шаруашылыққа қызмет еткен тҧрғын жайдың сирек кездесетін 
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бірден-бір нҧсқасы арбалардың XVIII ғасырдың алғашқы ширегіне қарай тҧрмыстан шығып қалуының ҿзіндік 

себетері бар-тын. Оның ең бастысы арагідік ҥзілістерімен 200 жылға созылған жоңғарлармен, қалмақтармен 

шайқас, ешқашан толастап кҿрмеген жаугершілік еді. 1723-1729 жылдардағы ―ақтабан шҧбырынды‖ кезіндегі 

елдің босып кетуі, даланың байлығына қармалауышын созған Ресейдің отарлау саясаты, Орта Азия 

хандықтарымен, ҽсіресе, Қоқанмен, Хиуамен қақтығыстар елдің кҿшіп-қонатын кеңістігін тарылта тҥскендіктен 

XVIII-XIX ғасырларда кҿшпелі қазақтың негізгі баспанасы кҽдімгі ҿзімізге белгілі киіз ҥй бола бастаған [6, 21]. 

Қазақтың байырғы ҧлттық баспанасы киіз ҥйді кейде қазақ ҥйі деп те атайды. Қазақ ҥйлерінің ҥлкен-

кішілігін керегелер санына қарай белгілейді. Академик Ҽ. Марғҧлан ―Қазақ ҥйі жҽне оның жиһаздары‖ деген 

еңбегінде киіз ҥйлердің екі, ҥш қанаттан бастап он екі, он сегіз, отыз қанатқа дейін жететін ҥлкен тҥрлері 

болғандығын, бір ҥйдің керегелерінің басы 70-80-нен бастап 360-қа дейін болатындығын айтады. Соған орай 

киіз ҥйлердің тҥрлері мен атаулары да кҿп. Бҧрынғы хан-сҧлтандар мен атақты байлардың ҥйлері 8 қанаттан 

бастап 30 қанатқа дейін баратын ҥлкен жҽне ҿте бай жиһазды, ҽшекейлі болып келген. Бҧларды ақ ала орда, ақ 

орда, ақ шаңқан, алтын орда, алтын ҥзік деп атаған. Ал орташа шаруа кедей шаруаларға тҽн киіз ҥйлерді алты 

қанат ақ ҥй, қара лашық, қалмақ ҥй, лашық, аран, жаба салма, кҿтерме туырлықты, кепе, ҧранқай, кҥрке, қамсау 

(шошала), отау, итарқа, жаппа деп атаған.  

Жолшылар мен жорықшыларға тҽн ҥйлерді былайша, ақ қос, қос, қаңқа (арбаның ҥстіне тігілетін киіз 

ҥй), қоспа, жоламай (жол амалы), жорық ҥй, жҧлым ҥй (тҥзу уықтарға туырлық жаба салатын ҥй) деп, ас 

ҥйлерді: асхана, ас ҥй, бойра, кібіт (тҥбірі татарша – кибіт), кілет ҥй деген. Сондай-ақ қҧрым киізден, қамыстан, 

шиден (кейде қҧрым, қамыс, шиді сыртынан былжырмен сылаған) қақыра, доғара, аран, қалқа, қалға сияқты 

киіз ҥй тектес ҥйшіктер салынатын болған. 8-18 қанат сҽнді ҥйлердің киіздерін ақ жҥннен басып, ҥстінен 

кҥйдірген ҽкпен, ақ бормен, кҥйген сҥйектің кҥлімен ағартып бояған. Ал кішігірім қақыра немесе қалқа сияқты 

ҥйлер кҿбінесе соғыста майдан шебіндегі далада, кейде қорған есебінде тігілетін.  

Қазақ киіз ҥйлерінің негізінен ―қыпшақ ҥлгісі‖, ―қалмақ ҥлгісі‖ деп аталатын екі тҥрі болған. Оның 

біріншісі – иығы шығыңқы, мінсіз дҿңгелек те, екіншісі – еңсесіз шошақ ҥй. Қазақ киіз ҥйлерінің ―ҥзікті ҥй‖, 

―кҿтерме туырлықты ҥй‖ деп аталатын да тҥрлері бар. Кҿтерме туырлықты ҥйдің де екі тҥрі болады, онда бҿлек 

ҥзік болмайды, оның орнына туырлық шаңыраққа бір-ақ жетіп тҧратын биік қасты болып жасалатын. Қазақ 

ҥйлерінің сҥйегі кереге, уық, шаңырақ, маңдайша, таяныш, табалдырық, сықырлауық деп аталатын ағаш 

қҧралдардан тҧрады [6, 110]. Қазақта бҧрын киіз ҥйді бір-біріне тіркестіре тігіп, ҽжетіне жарататын дҽстҥр 

болғанға ҧқсайды. Жетісу жеріндегі Нарынқол ауданы Қақпақ ауылының тҧрғыны Ҽбдікҽрім Ҽділбекҧлынан 

жазушы Эрнест Тҿреханов жазып алған мҽліметке қарағанда, қазақ байлары таудағы жайылымдарда кішігірім 

қҧрылғыдан тҧратын тҿрт киіз ҥйді тіркестіре тігіп, монша жасайды екен. ―Киімшең‖ деп аталған бірінші ҥйде 

шешінеді екен де, ―қауыз‖ деген атпен белгілі екінші ҥйде шомылып, ―тас булау‖ деген ҥшінші ҥйде 

қыздырынады екен. Тҿртінші ҥй ―бҥйрек‖ – моншадан кейін тынығып, демалатын орын болған. Моншаның 

кҿшпелі ҿмірге бейімделген жылыту жҥйесі болған. Осындай моншада шомылғанын Кеген ауданының 

тҧрғыны Қасымбек Қашқынбайҧлы да айтып берген [7, 37]. 

There is no place like home (с.с.а.: Ҿз ҥйіңдей еш нҽрсе жоқ) 

Ҿз ҥйің қаншалықты нашар болса да, ҿзіңді рахат сезінетін жер сол ғана. Бҧл мақал 1823 жылы Covent 

Garden-де қойылған Clari, The maid of Milan музыкалық қойылымдағы белгілі Джон Говард Пейннің (Payne, 

John Howard, 1791-1852) ―Home, Sweet Home‖ ҿлеңінен бастау алған. Лондон театрында жҧмыс істеп, 

оншалықты жолы болмай жҥрген жас американдық Джон Говард Пейн ҿз ҿлеңінде ҥйіне деген сағынышын 

жырлай келе ―There is no place like home,‖ – деп жырлайды. Халық кҿңілінен шыққан бҧл ҿлең жолдары уақыт 

ҿте келе мақалға, қолдануға даяр тілдік бірлікке айналған [8, 182].  

Бҧл ҿлең жолдары тҿмендегідей: 

―Mid pleasures and palaces though we may roam, 

Be it ever so humble, there is no place like home! 

A charm from the skies seems to hallow us there, 

Which, seek through the world, ne‘er is met with elsewhere.‖ 

[Рахат пен сарайлардың арасын бізге кезуге болар, 

Жҧпыны болса да, ҥйіңе жетер жер жоқ! 

Ғажайып кҿктен бізге қол бҧлғайды, 

Ҽлемнен іздеп, еш жерден кездестірмеген]. 

Ӛз үйім – ӛлең тӛсегім тҧрақты тіркесіндегі ―ҿлең‖ лексемасына Э. В. Севортанянның сҿздігінде 

берілген анықтама бойынша, аталған тілдік бірлік тҥркі тілдеріне моңғол тілінен енген кірме сҿз. ―Сулы, сазды 

жерде ҿсетін шҿп, нҽрлі, жҧғымдылығы шамалы жҧмсақ шҿп‖ деген бҧл сҿз кҿптеген тҥркі тілдеріне ортақ сҿз 

болып табылады. Ҽрине, тарихи, мҽдени қарым-қатынас болған тілдерде, сҿз жоқ, ауыс-тҥйіс болмай тҧрмайды. 

Тҥркі тілдеріндегі ҿлең сҿзінің барлық лексикалық мағынасының негізінде Севортян сҿздігінде толық 

этимологиялық талдау берілген. Осы сҿздікте негізінде ҿлең сҿзінің тҥркі жҽне алтай тілдері арасында кең 

тарағанын байқаймыз. Оған тҿмендегі мысалдардан кҿз жеткізуге болады. Ҿлең /olen, тҥркі, қаз., хак... 

тілдерінде; ҿлең /олоң/. Қырғыз, алтай тілдерінде де бар сҿздер. Берер мағыналары: Шҿп – тҥркі тілдерінде 

―соны шҿп‖; ноғ., баш., тат., ҧйғ. – жҧмсақ шҿп; қҧм., хак., - боз, селеу /ковыль/; як. тілінде бидайық /нырей/; 

қаз., жҧғымдылығы шамалы шҿп – ҿлең шҿп; азербай., - ағынды суы жоқ жерде ҿсетін шҿп тҥрі. 

1. Нҽрлі шҿп – тат., шағ. 

2. Мал азықтық шҿп – қҧм.: алтай тілдерінде – жҧмсақ шҿп 
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3. Шалғындық  

4. Жасыл – кҿк шҿп 

5. Ҿріс – шҧрайлы, шҥйгін жер, жасыл алаң 

6. Батпақты сазды жер. 
7. Сулы, дымқыл 

8. Дала 
9. Шҿл дала 

Қазіргі таңда бҧл бейнелі орам ―Біреудің бай сарайында қысылып, қипақтап отырғаннан, ҿзіңнің 

қарапайым, жҧпыны тҿріңде, ҥйіңде кҿсіліп жатқанға не жетсін‖ деген мағынада қолданылады. 

Жалпы алғанда, қос тілдегі мақал-мҽтелдер арқылы берілетін негізгі ой – біреу, адамның ҥйіне деген 

ыстық сезімі жҽне ҥйдің адам ҿмірінде алатын орны. Бірақ осы ой ағылшын жҽне қазақ мақалында сол 

халықтың ҽдет-ғҧрпына, салт-санасына, дҥниетанымына байланысты пайымдаулар арқылы берілген. 
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Аңдатпа. Бҧл мақалада тілдегі гендерлік стереотиптер қарастырылады. Гендерлік стереотиптердің анықтамасы 

беріледі, жыныс пен гендердің айырмашылықтары кҿрсетіледі, олардың тілдегі қызметі қарастырылады, сонымен қатар, 

«нҽзіктік» пен «ер жҥректік» концептісінің мазмҧны ашылады.   

Аннотация. В статье рассматривается реализация гендерных стереотипов в языке. Дается определение гендерных 

стереотипов, разница понятий пол и гендер, рассматривается их функционирование в языке, что позволило раскрыть 

содержание концептов «женственность» и «мужественность».  

Annotation. The article discusses the implementation of gender stereotypes in the language. The definition of gender 

stereotypes, the difference between the concepts of gender and civility/sex are given,  which allowed to reveal the meaning of the 

concepts of ―femininity‖ and ―masculinity‖. 

Тірек сӛздер. Гендер, жыныс, гендерлік стереотиптер, гендерлік ҧғымдар,  «ер-азаматтық» жҽне «нҽзіктік» 

тҥсініктері. 

Ключевые слова. Гендер, пол , гендерные стереотипы, гендерные концепты,  концепты "мужественность" и 

"женственность".   

Keywords. Gender, civility/sex, gender stereotypes, gender concepts, the concepts of "masculinity" and "femininity." 
 

The language is considered to be one of the most powerful means through which gender discrimination are 

introduced. The subject-matter of gender stereotypes, according to which women should show characteristicspeculiar to 

women only and men should demonstrate competence traits, is reflected in the lexical choices of everyday 

communication. As a result, language gentlyrenders the superiority and power of men, which highlights their 

corresponding social roles.  

Grammatical and syntactical rules are built in a way that feminine terms usually derive from the corresponding 

masculine form. Similarly, masculine nouns and pronouns are often used with a generic function to refer to both men 

and women [1]. English does have a suffix for the female, which we see in the pairs, "actor, actress," "priest, priestess," 

"count, countess," "steward, stewardess," "emperor, empress," "waiter, waitress," "lion, lioness," "tiger, tigress," etc. 

However, the "-ess" ending, borrowed from Old French ("-esse") seems to turn up in the borrowed French terms, 

"masseur, masseuse" and "chanteur, chanteuse" - where in the latter pair, only the feminine form is the one commonly 

used in English. 

Thus, linguistic concept is a very subtle resource used to depict women in a less favorable way and, therefore, to 

implement gender without discrimination or even recognition that this linguistic behavior has discriminatory results. To 

reduce bias against women, it is necessary to change people's language habits, informing them about the beneficial 

effects of expressions of gender equality. 

What is the nature of gender? According toWorld Health Organization the word gender is used to describe the 

characteristics, roles and responsibilities of women and men, boys and girls, which are socially constructed. Gender is 

related to how we are perceived and expected to think and act as women and men because of the way society is 

organized, not because of our biological differences."If you know that the difference is 100% biological it is a sex 

difference. Everything else must be considered a gender difference"[2]. If to consider the above stated references, we 

can come to the conclusion that the men and women have just biological differencesreferring to the concept of sex and 
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the way they are perceived and treated in the society they live show their gender difference. That means that general 

attitude to the both is conditioned by various factors such as cultural backgrounds, social status etc. 

So gender refers to the socially formed characteristics of women and men defining the concepts of "masculinity" 

and "femininity."While most people are born either male or female, they are taught corresponding norms and behaviors 

– including how they should communicate with others within households, communities and work places. Stereotypes 

perform the function of behavioral program.Stereotypes distinguish statistical representations as socially acceptable 

behaviors for men and women.  

Gender stereotypes are socially shared ideas about personal qualities and behavioral patterns of men and women, 

as well as about the gender specificity of social roles. 

The modern linguistics started to deal with the term ‗gender‘ later than other branches of science; particularly it 

was introduced in the late 19th century. Early systematic studies on the peculiarities of the languages of men and 

women appeared in the languages of Romano-Germanic group. And the first study on this topic in the Russian language 

was only in the late 80's and beginning of the 90's, and fundamental work began to be published by the mid-90s. 

Research into gender relations in our country linguistics began in the late 20th and early 21st centuries, and systematic 

studies are currently under way in the new direction. Today, we can say with certainty that a new approach has been 

presented.  This approach  is also defined as  two cultures  theory,  as  it  represents differences which  could  also be  

applied  to different  cultures [3]. The  cultural  representation  of  gender  communication  has  had  several  periods  

and modifications. Men and women have had various roles  in society  through history- sometimes those  roles were  

given  by  nature,  but more  often  they were  imposed  by  society. What  has remained  unchanged  is  the  idea  of  

genders  being  different  in  the  sense  of  their  social responsibility, which has always been depicted through 

appropriate acts. Since their childhood, males and females not only speak differently, but tend to choosedifferent topics 

as well. Men discuss sport, computers or other manly topics, while womenoften discuss mutual relationships and 

emotions, with specific details and detailed descriptions.  Even when the topic is the same, men andwomen approach it 

from different perspectives. 

The problems of isolating language act attributable to the influence of gender are reflected in the numerous 

approaches to defining gender and analyzing its power to construct language. Deborah Tannen, the popular proponent 

of differences in men and women‘s language, in the 1990 bestseller you Just Don‘t Understand,  looks to the functions 

of linguistic devices e.g. discussing whether interruptions are ‗co-operative‘ as she claims they are for women, or 

‗competitive‘ for men. Her work however, relies on recollections of a large number of conversations rather than audio-

recordings and therefore could be seen to be prone to bias. In her focus on ‗cross–cultural‘ miscommunication of men 

and women, the male and female ‗subcultures‘ are over simplistically rendered separate and homogeneous, and as noted 

by Martin Montgomery, Tannen  is ‗prone to stereotypical judgments to overestimate differences between men and 

women while underestimating differences within each category. In line with this study Cameron dismisses the scenarios 

of difference presented as banal and comfortingly familiar [4]: the ‗two codes‘ model is especially appealing because it 

suggests a way of eliminating certain troublesome consequences of gender difference without taking what to most 

people would be the unacceptably radical step of dismantling the entire edifice of gender. This is a fantasy that 

underpins the new verbal hygiene: that men and women could be made less damagingly alien to one another without 

undermining the concepts of masculinity and femininity. By learning to interpret and manipulate the gendered codes of 

language we can resolve the problems associatedwith difference while leaving difference itself intact.           

Along  with  various  social,  cultural  and  political  factors,  language  is  one  of  the  biggest conveyors of 

prejudices. As speakers of a specific language, consciously or subconsciously, we tend to depict all our beliefs, values 

and expectations via our choice of vocabulary, speaking style etc. Moreover,  the  attitude  of  speakers  towards  

diverse  social  issues,  such  as gender equality, can be visible through our language usage. Therefore, this article will 

present the idea of gender in equality seen from a sociolinguistic and applied linguistic perspective, using the language 

as the main means of gender stereotypes.    The  paper  highlights  the  influence  of  the  society  and  the  area  in  

which  the  language  is communicated  as  one  of  the main  contributors  to  the  speech  differences  between men  

and women, which later on contribute to their social differences. In other words, the differences between male and 

female speech characteristics will be presented in the paper,  taking  into  consideration  the  attitude  of  speakers  and  

their  communication  habits  and characteristics.   

The images of male and female identities in societies are reflected frequently by the help of media, education, 

traditions, norms and other societal regulations. Although there are relative  differences  among  cultures  in  respect  to  

gender  equality  and  its  reflections  in  societal regulations, researchers mostly agree that males are attributed 

predominant roles compared to females in almost all cultures.  Gender stereotypes are beliefs about the attributes of 

men and women and produce expectations about what they are like and should be like. 

The study aimed to identify the language material usage in describing male and female character features and 

their treatment in literature by authors in their work. For instance, attributions for males and females which enhance 

gender stereotyping. The analysis revealed stereotyping in three levels. In terms of personality features, males are  more  

frequently  referred  to  and  had  higher  desired  qualities  when  compared  to  females. Attributions for intellect and 

physical strength are almost used to refer only to males. According toMeralġeker, females have mostly desired features 

for sense of responsibility and social relationships. On the other  hand,  males  hold  desired  qualifications  regarding  

social  relationships,  physical  strength  and intellect. Another level of gender stereotyping is found at profession 

related attributions. Females are sought to be only in educational occupations whereas males are frequently attributed 
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professions in the fields of business, medicine, politics and arts. When it comes to physical appearance, females are 

mostly depicted as short, young, blond, and pretty while males are tall, young and good-looking[5]. 

The reading some works by English and Kazakh writers can bring gender stereotyping out into the open and 

provide opportunities for intercultural education. It aimed at creating opportunities for critical thinking about the 

modification of stereotypes and the strengthening of the ability to examine the complex and multifaceted nature of 

identity construction [6].Along with various social, cultural and political factors, language is most certainly one of the 

biggest conveyors of prejudices. People, whether men or women, tend to depict all their beliefs, values and expectations 

by means of the choice of vocabulary, speaking style, etc. The attitude of speakers towards diverse social issues, such as 

gender equality, can be visible through our language usage. What is regarded as important in successful communication 

today is not gender, but communicative competence. The essential skill is the ability to share personal feelings and 

information, the ability to hold adequate interpersonal relations and the ability to discuss life issues, and it has been 

proven that both men and women own some of these skills, but it is  a  rare occurrence  that one man or one woman 

owns  all of  these  traits. That is why successful orators today are speakers who can combine traditional masculine 

characteristics of authority, entrepreneurship and leadership and female characteristics of emotional expressivity and 

understanding and in order toeliminate prejudice against women, it is necessary to alter people's language habits, 

informing them about the beneficial effects of expressions of gender equality. 
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