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АЛҒЫ СӨЗ 

 

 Қазақ тілінің маманы, филология ғылымдарының докторы, профессор 

Сейілбек Мұхамеджарұлы Исаев – қазақ қыздарының сауатын ашып, қазақ 

қоғамынан мұғалім деген атқа ие болуына тікелей жәрдем берген, «бұлақ 

көрсең, көзін аш» деген халық нақылын берік ұстанған  ұстаздарымыздың бірі.  

Сейілбек Исаев (1938-1999) филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан Республикасы Жоғары мектеп ғылым Академиясының 

академигі, Қазақстан Ғылым Академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстан 

Республикасы Жаратылыстану ғылымдары Академиясының академигі. Ресейде 

туған. Омбы педагогикалық училищесін, Қазақ мемлекеттік университетін 

бітірген. 

1962-1988 жылдары - Қазақстан Ғылым Академиясы Тіл білімі 

институтының кіші ғылыми қызметкері, Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық институтының аға оқытушысы, доценті, деканы, кафедра 

меңгерушісі. 

1988-1989 жылдары - Қазақ педагогикалық институты қазақ тілі 

кафедрасының меңгерушісі. 

1989 жылдан Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының 

ректоры болған. Ғалым тіл білімінің, жалпы түркітану саласының дамуына 

елеулі үлес қосқан. Қазақ әдеби тілінің қалыптасып дамуын, тіл тарихымен 

қатар қазақ тілі грамматикасының теориялық мәселелерін зерттеп, іргелі 

ғылыми жобаларды іске асырған. 

Сонымен қатар ол 1966 жылы «Ғылым» баспасынан жарық көрген «Қазақ 

тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі» мен 1967 жылы шыққан екі томдық 

«Қазақ тілінің академиялық грамматикасы» авторларының бірі. Ы.Алтынсарин 

атындағы медальмен марапатталған. 

Профессордың «Қазақ тілі» деген кітабы 1989 жылы, Қазақ тілі 

Мемлекеттік мәртебеге ие болған жылы оқуға түскен қыздардың, қазір 

республика бойынша мектеп мұғалімдері, т.б. қызметтегі қазақ тілі мен 

әдебиеті мамандарының жол нұсқаушысы, ақылшысы, ұстаздық етуде тірегі 

бола бермек. Сол бір кітабының өзі талай мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті 

бірлестіктерінде қыры-сыры мол қазақ грамматикасының негізі ретінде 

қаланғалы қашан.  

 Мектеп грамматикасына сүйеніш, тірек болған кітап иесі, ғалым 

С.М.Исаевтың студенттер үшін жазылған «Қазақ әдеби тілінің тарихы» 

оқулығы күні бүгінге дейін жас ұрпақтың әдеби тілдің тарихын тануда 

өзектілігін танытып келеді. Ғылыми негіз бен ғылыми бастауды нұсқап берген 

оқулықтың кез келген тіл тарихын игеру ниетіндегі студент, магистрант, 

докторант үшін алғашқы түсінік қалыптастырып, сара жол көрсетері анық.  

    Ғылымға қадам басқан көптеген жастың алғашқы мақаласының жарық 

көруіне ықпал етіп келе жатқан, жыл сайын республика көлемінде дәстүрлі 

түрде мектеп оқушыларынан бастап студенттер, магистранттар мен 

докторанттар, басқа да жас ізденушілер арасында өткізіліп жүрген «Исаев 
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оқуларының» географиясы да ауқымды. Қазақстанның батысынан, 

орталығынан, оңтүстігі мен солтүстігінен келіп түскен мақалалардың 

тақырыптары сан алуандығымен ерекшеленеді. Қазақ тіл білімі, тіл тарихы, 

әдеби тіл мәселелері, мемлекеттік тіл, тіл білімінің жаңа бағыттары, қазақ, 

орыс, шетел әдебиеті, аударматану мәселелері, педагогика, ұлттық тәбие, қазақ 

тілі мен шетел тілдерін оқыту мәселелері жастардың зерттеу нысанынан тыс 

қалмаған.  

  Қолдарыңызға ұсынылып отырған бұл жинаққа қазақ тіл білімі мен 

түркітану, қазақ әдебиеті  мен әдеби тіл, әлем тілдері мен  әдебиеті, педагогика, 

тіл мен әдебиетті оқыту мәселелеріне арналған студенттер мен 

магистранттардың, оқушылардың, жас ізденушілердің тырнақалды мақалалары  

енгізіліп отыр.   
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І БАҒЫТ 

ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІ МЕН ТҮРКІТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ӨЗБЕК ӘЛИПБИІНІҢ ЕМЛЕ 

ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

Абдураимова Мехриназ 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 2-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к., профессор м.а. Абдирасилова Г.Қ. 

 

Өзбек тілінің латын графикасы негізіндегі жазуға көшуінің себептері: 

1. Бірінші кезекте ұлттық сананың көтерілуімен болған елдегі ұлттық 

отаншылдықтың серпілісіне жауап беретін нақты шаралар керек болды, ұлттық 

жазуға негізделген графика талап етілді. 

2. Әлемдік сауда, экономикалық қатынастар үшін латын графикалы 

жазудың тиімді болғаны алға тартылды. 

3. Дүниежүзі бойынша ақпарат алмасудың негізгі құралы латын қаріптері 

негізінде ұлттық жазу әліпбиін жасау қазіргі ақпарат заманының талабы болды. 

Сөйтіп, Өзбекстан үшін латын графикалы жазуға көшудің ең басты себебі саяси 

және экономикалық түркі жайттардан келіп туындады. 

Әрине, тіл проблемасы да өзекті болды. Өзбек тілінің ұлттық сипатын 

бейнелейтін жазу керек болды, өйткені о баста кирилл жазуы кеңестік өкімет 

тарапынан күштеп енгізілген графика болғандықтан, өзбек тілінің дыбыстық 

жүйесінің ұлттық арнада дамуына мүмкіндік тудырмады. 

Латын әрпіне дайындық, өту кезеңі және одан кейінгі тілдік жағдаят. 

Дайындық кезеңі. 1989 жылы 21 қазанда «Өзбекстан Республикасының 

мемлекеттік тіл туралы» заң қабылданып, өзбек тіліне мемлекеттік мәртебе 

берілді. 

1993 жылы 2 қыркүйекте Өзбекстан Респубикасы «Латын графикасы 

негізіндегі өзбек әліпбиін енгізу туралы» заң қабылдады. Бұл заңға сәйкес 26 

әріп, үш әріптік тіркестен тұратын графемалар жүйесі қабылданды. 1994 

жылдың 16 маусымында осы заңды жүзеге асырушы мемлекеттік бағдарлама 

бекітілді. Осы бағдарлама бойынша орта және жоғары білім беретін 

мекемелерде өзбек тілі мен әдебиетінің оқулықтарын, өзбек тілінің сөздіктерін 

жасау жоспарланды. 

Өзбекстан Республикасы мәжілісінің 1995 жылы 21 желтоқсанда 

қабылдаған «Мемлекеттік тіл туралы Өзбекстан Республикасының заңын 

жүзеге асыру тәртібіне қатысты» жарлығы бойынша Өзбекстан 

республикасының латын жазуына көшуінің соңғы кезеңі болып 2005 жылдың 1 

қыркүйегі қабылданды. 

Аталған 1993 жылдан бастап латын қарпіне өту жүргізілді. Біртіндеп елдің 

білім беру және басқару жүйелері қатар өтті. 

1993-2007 жылдар аралығында мынадай шаралар жүзеге асырылды: 
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- орта білім беретін мектептің бірінші сыныбы мен басқа сыныптары латын 

графикасында білім алды; 

- осы жылдар ішінде мемлекеттік іс қағаздарының бір бөлігі жаңа қаріпке 

көшірілді; 

- барлық мемлекеттік мекемелер атаулары мен маңдайшалардағы жазу 

латын әрпіне көшірілді; 

- ресми БАҚ латын әліпбиіне көшірілді; 

- жекеменшік мекемелердегі іс қағаздар толық көшкен жоқ; 

- орыс және қазақ мектептерінде кирилл жазуымен білім беріледі. 

- осы кезеңде өзбек тілінің 4 томдық академиялық сипаттағы түсіндірме 

сөздігі де құрылып аяқталып қалды. 

-Министрлер кабинетінің «Мемлекеттік тіл туралы» заңды жүзеге 

асырушы мемлекеттік бағдарламаға өзгерістер мен толықтырулар туралы 1996 

жылдың 10 қыркүйектегі жарлығы бойынша «O’zbegim dasturlari» электрондық 

баспалар редакциясымен тіл мамандары біріге отырып, 120 мың сөзді қамтитын 

«Іbora» атты өзбекше-орысша-ағылшынша электрондық сөздік құрастырылды. 

Бұл сөздік көпшілік қолдылығымен, толықтығымен ерекшеленеді, мұнда сөздер 

тек кирилл емес, сондай-ақ латын әліпбиімен де берілген. 

Жаңа әліпби жобасының лингвистикалық негіздеріне интернет жүйесіндегі 

ақпараттар тасушы таңба талаптарына сәйкестік принципі алынды. Бұл 

принциппен қатар өзбек тілінің дыбыстық қорын толықтай белгілеу жағы да 

алынды, яғни жаңа латын әліпбиі ұлттық тілдің мүддесін көздейтін жазуды 

қамтамасыз ету керек болатын. Дегенмен, өзбек әдеби тілінің гетерогендік -

сипатына байланысты жалпыхалықтық тілдің дыбыстық қорындағы барлық 

фонемалар, сонымен бірге орыс тілінің әсерімен енген сөздер құрамындағы 

орыс фонемаларының сөзіндегі «о», ескі жазба тілден енген сөздердің 

құрамында сақталып қалған араб-парсы фонемаларының қайсысын графемалық 

жүйеде көрсету керек деген проблема әлі күнге дейін талас тудырып келеді.  

Сонымен бірге бір дыбысқа бір графема принципі толық сақталмады. Әріп 

тіркестері алынып, бір дыбысқа екі әріп принципі қоса жүрді. Әйтсе де мұндай 

тіркестер құрамындағы әріптер жеке тұрғанда да толық мағынасы, яғни 

белгілейтін жеке дыбысы болғандықтан, екі түрлі оқылды. Мысалы, Ishak – 1) 

Исхак; 2) Ишак. Мұндай әріптік тіркестерді алуға интернет жүйесінде таңбаға 

қойылатын талаптарға икемді болу принципі негіз болды. 

Өзбек жазуының ерекшеліктері: 

 Қазіргі латын жазуындағы Oʻoʻ әрпіне, кирилде — Ўў, Яналифте — Oo 

келеді. Бұл әріп жуан жартылай жабық о дыбысын (кәдімгі о дыбысына ұқсас) 

белгілейді ([o]). 

 Қазіргі латын жазуындағы Oo әрпіне, кирилде — Оо, Яналифте — Aa 

келеді (Оо емес!). Бұл әріп [ɔ] жуан ашық дыбысын белгілейді (о мен а 

арасында естіледі). 

 Қазіргі латын жазуындағы Aa әрпіне, кирилде — Аа, Яналифте — Әә 

келеді. Бұл әріп жіңішке ашық ә дыбысын белгілейді ([ɑ]). 
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 Кирил жазуындағы Ёё, Юю, Яя, латында тиісінше Yo yo, Yu yu, Ya ya 

тіркесімдері келеді. 

 Ее әрпі сөз басында және дауыстылардың соңында Ye ye тіркесім бен 

жазылады. 

 Ээ әрпі тура латын Ee әрпімен жазылады. 

 Цц әрпі сөздің ішіндегі орнына қарай не Ts ts тіркесімімен, не Ss әрпімен 

жазылады. 

 Сөзде ia, io, ai, oi әріптері қиюласқанда, i әрпі iy деп оқылады: milliard, 

biologiya, mozaika, alkoloid. 

 Сөзде ea, ae, oe әріптері қиюласқанда, e әрпі y (латын) деп оқылады: 

teatr, aerostat, poema. 

 Сөзде с және ҳ қиюласқанда, латын жазуында әріп арасына келесідей 

апостроф салынады: мысалы, sʼh. 

 Апостроф (ʼ) дауыстылар соңында жазылғанда, дауысты дыбыстың 

ұзартылғанын белгілейді: she'r, e'tibor; o‘ артына келгенде жазылмайлды: moʻjiz, 

moʻtadil, moʻtabar. 

 Апостроф (ʼ) дауыстылар алдында жазылғанда, келесі дауысты 

дыбысының бөлек айтылуын (паузаны) белгілейді: inʼom, sanʼat, qatʼiy, masʼul. 
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 28 әріптен, 30 белгіден тұратын жаңа әліпбиде қазіргі «ш» және «ч» 

әріптері «sh» мен «ch» болып емес, «ş» және «ç» болып көрсетіледі.  

 сарапшылар ӯ» мен «ғ» әріптерін енгізу кезінде апострофтардан бас 

тартып, оның орнына «ŏ» және «ğ» енгізді.  

 Өзбекстанның жаңа латын әліпбиі нұсқасында кириллицадан енген "ц" 

әрпі мүлде алынып тасталған.  

 Сол секілді, жаңа әліпбиде бұрынғы «нг» дыбысын беретін «ng» -да 

көрсетілген.  

Естеріңізге сала кетейік, Түркі тілдес елдердің ішінде Түркия, Әзірбайжан 

сынды мемлекеттер латын әліпбиіне аса бір қиыншылықсыз өткені белгілі. 

Бірақ Өзбекстан ұзақ жылдар ішінде қос әліпбиді (кириллица және латын) 

пайдалануда. Өзбекстан жазу тарихына көз жүгіртетін болсақ, 1917 жылдарға 

дейін бізге ұқсас араб әліпбиін пайдаланған. Бірақ 1926 жылы Баку қаласында 

өткен І Түркі тілдес халықтар съезінде қабылданған шешім бойынша, Кеңестер 

одағы құрамындағы барлық түркі тілдес халықтардың бір ауыздан араб 

әліпбиінен, латын әліпбиіне көшуі керек деген шешіміне байланысты 1930 

жылы Өзбекстан латын әліпбиіне ауысқан. Ол кезде Өзбекстанға латын 

әліпбиіне көшу аса бір қиындық тудырмаған. Өйткені, сол кездегі өзбек 

халқының басым көпшілігі сауатсыз болған. Алайда, арада он жыл өткен соң 

1940 жылы 8 мамыр күні ел билігі Өзбек ССР Жоғары кеңесінің ІІІ сессиясында 

толықтай кирилл әліпбиіне өтуге байланысты шешім қабылдаған. Ал, осыдан 

бір жыл бұрын ғана Қазақстанның да латын әріпіне көшуге қадам басқаны 

белгілі.  

Түйін. А.Байтұрсынұлы төте жазуға көшіру реформасы кезінде қазақ 

жазуын жалпыхалықтық тілге негіздеп бергендіктен, қазіргі қазақ тілінің әдеби 

тілінде ескі кітабы элементтер басым емес, фонетикалық жүйесі біртекті 

жалпыхалықтық элементтер негізіне құрылған, сондықтан графика алмастыру 

мәселесінде өзбек тіліндегідей қиындықтар болмайды. 

Қорытынды. Графика ауыстыру, жазу реформасын жүргізу ісінде әр елдің 

осыған себеп болған түрткіжайттары, тілдерінің даму деңгейі, шараларды 

жүзеге асыру кезеңдері, әріп таңдау принципі әртүрлі. Сондықтан басқа елдің 

оң тәжірибесін өзгеріссіз қабылдай салуға немесе теріс тәжірибесін талдаусыз 

жоққа шығаруға болмайды. Ең басты мақсат өз еліміздегі жағдайды талдап, 

тілдің мұқтажын, халықтың қалауын, қазақ тілінің ұлттық тіл ретіндегі, сондай-

ақ адамзат мәдениетіндегі ерекше феномен ретіндегі сақталуы мен 

болашақтағы дамуына мүмкіндік туғызуды бірінші кезекте ойлау керек. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

I. Өзбекстан Республикасының Заңы: "латын әліпбиі негізінде өзбек әліпбиін енгізу 

туралы". (Ташкент қ. l993-ші жыл, 12 қыркүйек) "Ташкентский вечер"газеті. 1993 жылғы 12 

қазан. 

II. Екі. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің "өзбек тілін жазудың негізгі 

ережелерін бекіту туралы" қаулысы, "латын әліпбиі негізіндегі өзбек әліпбиі" (Өзбекстан 

Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 24 тамыздағы № 339 қаулысы). 

III. Өзбекстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің "латын графикасына негізделген өзбек 

әліпбиін енгізу туралы"Өзбекстан Республикасының Заңын іске асыру тәртібі туралы 

қаулысы. Тілдік және әдеби білім беру журналы, 1994. 
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IV. Абдуллаев Ю. алфавит пен емлені оқытудың жаңа бағдарламасы, меншікті.RFITI, 

Ташкент.  1994 жылы. 

V. Интернет желісі. 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются особенности узбекского алфавита, пути и причины 

перехода на новый алфавит, влияние перехода на латинский алфавит на узбекскую 

лингвистику и особенности алфавита. 

 

 

ҰЛЫ ІЗ ҚАЛДЫРҒАН ҰЛАҒАТ 

 

Аппазова Назира 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 2-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к., профессор м.а. Абдирасилова Г.Қ. 

 

Әрбір адам жырлайды тулап атын, 

Одан қалды қабырғаң қисайып қай? 

Ғылым біткен еріксіз иланатын, 

Барлық ғалым болса ғой Исаевтай... 

 

Қазақ тіл білімінің көрнекті өкілдерінің бірі, белгілі ғалым Сейілбек 

Мұхамеджарұлы Омбы облысы, Называй ауданы, ”Күреңайғыр” ауылында 

1938 жылы 13 наурызда дүниеге келген. 

1957 жылы Омбы педучилищесін бітіріп, Қазақ мемлекеттік 

университетінің филология факультетіне түсті, Оны үздік бітіргеннен кейін, 

1962-1968 жылдары Ұлттық Ғылым академиясының Тіл білімі институтында 

ғылыми қызметкер болып жұмыс жасады. 

1968 жылдың басынан өмірінің соңына дейін Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогика институтында ұстаздық ете жүріп, оқытушы, аға оқытушы, доцент, 

профессор, кафедра меңгерушісі, факультет деканы, ал 1989 жылдың наурыз 

айынан бастап 1999 жылдың маусым айына дейін институт ректоры қызметін 

атқарды. 

Профессор С.М.Исаев – қиядан қияң беретін терең де ұшқыр ойларын, 

өзіндік пікір-толғамдарын тіл білімінің қай саласында болмасын үздік көрсетті. 

Ол қазақ әдеби тілінің тарихы, грамматика теориясы, қазақ тілін оқыту 

әдістемесі салалары бойынша 200-ге тарта ғылыми еңбектердің авторы. 

Оның қаламынан туындаған еңбектер: “Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде 

дамуы” (1973), “Қазақ әдеби тілінің қалыптасып, даму кезеңдері” (1976), 

“Қазақтың мерзімді баспасөз тілінің дамуы” (1983), “Қазақ әдеби тілінің 

тарихы” (1989, 1996), “Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық 

сипаты”(1997), “Қазақ тілі” (1993, 1998), Қазіргі қазақ тіліндегі негізгі 

грамматикалық ұғымдар” (1992), “Қазақ  тілі жайында ойлар” (1997), “Қазақ  

тілі” оқулығы (6,7-сыныптарға арналған) т.б. 

Сейілбек Мұхамеджарұлы - тіл білімінің өзекті мәселелері бойынша құнды 

еңбектер қалдырған  ғалымдардың бірі  әрі бірегейі. Ғалым  тіл білімінің қай 
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саласына да тіл  табиғатының  сырын терең  танып, аша білді. Оның зерттеулері 

мен құнды ой-пікірлері - тек қазақ тіл білімі емес, түркітану ғылымының 

дамуына қосылған зор үлес. 

Тәуелсіздігіміздің  алғашқы жылдары  институтты басқара отырып, ел 

экономикасында орын алған қиын жағдайлардың өзекті мәселелерін шешті, 

білім беру мазмұнын жаңартып, оқу-тәрбие үрдісінде ұлттық дәстүр мен әдет-

ғұрыптарды пайдалану, отантану, сұлулықтану, этнопедагогика секілді  жаңа 

курстар енгізіп, ұлттық кадр дайындауға көп көңіл бөлді.   

Сейілбек Мұхамеджарұлы өмірінің соңына дейін өзі сүйген ғылымнан да, 

шәкірт тәрбиесінен де қол үзген жоқ. Жылдар бойы филология факультетін, 

Қазақ тілі кафедрасын басқара жүріп, талай шәкірттерін ғылымға баулыды. 

Қазір олар еліміздің түпкір-түкпірінде  халқына адал қызмет етуде. 

Сейілбек Мұхамеджарұлы ұлтын сүйген ұлы жүректі азамат, ғылымда 

өзіндік мектебі бар ғалым.  

       Профессор С.М. Исаев ұлағатты ұстаздық қызметін ғылыми жұмыстармен 

сәтті жалғастырып отырды. Оның шәкірттері 1975-1985 жж. арасында қазақ тілі 

мен әдебиетінен Республикалық олимпиадада 1-2 орындарға иеленіп отырды. 

Профессор С.М. Исаев жетекшілік еткен Зағипарова Қарлығаш пен Әбілғазина 

Гүлнардың ғылыми студенттік жұмыстары (1980-1985жж.) Қазақ ССР Ғылым 

Академиясының алтын медаліне және ақшалай сыйлықтарға ие болды. Қазіргі 

таңда институттың филология факультетінде ғалымның көптеген шәкірттері 

еңбек етеді. Мәселен, Р.Зайкенова, Ж.Сүлейменова, Г.Абдирасилова, 

Ж.Отарбекова, Т.Ермекова, Р.Рахметова, Б.Нұржанова, Н.Илясова, С.Оданова 

т.б. 

        Үлкен ғалым, ұлағатты ұстаз қазақ тіл білімінің тарихы, грамматикасының 

теориясы, қазақ тілін оқыту әдістемесі салаларынан 7 ғылым кандидатын 

даярлап шығарды. Бүгінде шәкірттері  ұстаздары еңбек еткен   кафедрасында 

п.ғ.д., проф.м.а Ж.Сүлейменова, ф.ғ.д., профессор Т.Ермекова, ф.ғ.к., профессор 

м.а. Ж.Отарбекова, ф.ғ.к., профессор м.а.  Г.Абдирасилова, ф.ғ.к., доцент 

С.Оданова университетте еңбек етеді, ұстазының берген пәндері бойынша дәріс 

оқуда. 

       Қазақ тіл білімі кафедрасының  ұйымдастыруымен 2003 жылы профессор 

С.М. Исаевтың 65 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық 

конференция өткізіліп, «Профессор С.М. Исаев атындағы атаулы дәрісхана» 

ашылды. «Профессор С.М.Исаев және мерзімді баспасөз тілі» атты 

конференция материалдарының жинағы жарық көрді. Ғалымның шәкірті 

Ж.Отарбекова ғалымның морфологияға қатысты оқу құралын қайта шығарды. 

        2005-2006 оқу жылынан бастап профессор С.М. Исаев атындағы стипендия 

тағайындалды. Стипендия иегерлері – М.Үсентаева, М.Әбділдаева. Стипендия 

тағайындау осы күнге дейін дәстүрлі жалғасын табуда. 

     2006-2007 оқу жылында ғалымның туған күніне орай Алматы қаласы 

бірнеше ЖОО-ның студенттері арасында қазақ тілінен пәндік олимпиада 

өткізіліп, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтының студенттері бас 

жүлдені жеңіп алды. 
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    2007-2008 оқу жылында профессор С.М. Исаевтың 70 жылдығына 

байланысты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция мен ЖОО-ның 

студенттері арасында қазақ тілі пәнінен республика көлемінде олимпиада 

өткізілді. Сондай-ақ кафедра ұжымы, шәкірттерінің бастамасымен ғалымның 7 

кітабы баспаға дайындалып, жарық көрді. 

Жыл сайын кафедра оқытушыларының ұйымдастыруымен Исаев оқулары 

дәстүрлі түрде  өткізіліп, студенттердің ғылыми мақалаларының жинақтары 

жарияланып тұрады. 

Ғалымның құрметіне Қазақ тіл білімі теориясы мен әдістемесі  

кафедрасының жанынан ашылған арнайы дәрісхана, Қыздар университетінде 

Қазақ тілінен өткен республикалық пәндік олимпиада да - тіл білімінде 

ғалымның мектебі қалыптасқандығының  айқын дәлелі. 

Ғалым, ұстаз жастарға ұлттық тәрбие беруге баса мән берген.  

Ұлтымыздың тамаша дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын ана білмесе, оны үйреніп, 

қанына сіңірмесе, халқымыздың тірлігі де, бірлігі де болып келген өрелі 

дәстүрлерін жас ұрпақ ұстана алмайтындығын, ұлтты тану бесіктен 

басталатыны туралы сом түйген түйіндері көп.  

        Ұстаз кейбір жастардың  тәрбиесіздігіне қынжылатындығын айта келе, 

«...демократиялық қоғамның әрбір саналы азаматы қалтасын ойламай, туған 

халқына, ұлтына, жеріне, оны көркейтуге қалай қызмет ету керектігін ойлауы 

қажеттігі,  қарны тойғанға мәз адам адамдықтан гөрі малдыққа бет алған тірі 

жан, - дей келе, ана тілін қадір тұтпаған, аталар салтын тепкен адам өз ата-

анасын да, отанын да қастерлей қоймас,  өз ана тілін білмейтін, ана тілінің 

құдіретті күшін, сәнді де салтанатты сипатын, сезімге әсер ететін сиқырын  

түйсіктене, түсіне бермейтін, ата дәстүрін, рухани жетесін қадірлемейтін 

қазақпын деп жүргендерді қазақ деуге аузым бармайды. Кәрі әкесін дірдектетіп, 

қарттар үйіне тапсырып, баласын көкек сияқты балалар үйіне қалдырып жүрген  

болса, олар иманнан безген азғындар деп есептеймін. Үкім, бәлки, қатал шығар, 

бірақ шындық осы ғой» - деп қынжыла жазады.    

Халық алдында шынайы ықылас пен зор беделге ие болған үлкен жүректі, 

турашыл, әділ, адал да  парасатты  ұстазымыз үшін әрбіріміз, әр шәкірті үлкен 

қымбат қазына болатын. Ұстазымыздың тұлғасы, мейірім-шапағаты бізге,  

бүгінгі жастар үшін замана тұлғасы ретінде  үлгі-өнеге болып қала бермек.  

        Сөзімнің соңын тіл білімінің майталманы, академик Ә.Қайдардың сөзімен 

аяқтағым келеді: «Міне, сондықтан да мен "өткен күнде белгі жоқ" деген 

пәлсапаға қосыла алмаймын. "Жақсының аты қалар, ғалымның хаты қалар" 

дейді дана қазақ. Сейілбектің басып өткен қысқа да нұсқа ғұмырнамасында 

оның аты да, хаты да жазылатынына өз басым кәміл сенемін. Өйткені шығыс 

философиясында "Жақсы ғалым болу оңай, жақсы адам болу қиын" дейтін сөз 

бар екен. Ал біз білетін Секең әрі тамаша азамат, әрі ғұлама ғалым еді. Бұл – 

екінің бірінде бола бермейтін абзал қасиет». Ғалымның мол мұрасы өскелең 

ұрпаққа өмірлік азық болары сөзсіз. 

Ғалым құрметіне арналған республикалық конференцияға қатысуға 

келгендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі жиын  ғалымның  
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ғибратты ғұмыры мен ғылымдағы жолы, қайраткерлік қызметі мен ана тілімізді 

дамыту жолындағы ерен еңбегі жөнінде тағылымы мол алқалы жиын  болады 

деп ойлаймыз. Сондай-ақ конференция жұмысына қатысуға тілек білдірген 

барлық қатысушыларға зор ризашылығымызды білдіреміз. Конференция 

жұмысына сәттілік тілеймін! 

 
Аннотация 

Один из видных представителей казахского языкознания, член-корреспондент 

Национальной академии наук Республики Казахстан, академик Академии естественных наук, 

доктор филологических наук, профессор Сейлбек Мухамеджарович внес большой вклад в 

развитие казахского языкознания и общетюркских исследований, участвовал в 

фундаментальных исследованиях. В статье автор хотел подчеркнуть большой вклад в 

подготовку научных кадров. 

 

 

СӨЗ ЭТИКЕТІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Әбдіразақ Самал 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 3-курс студенті 

Ғылыми жетекші: ф.ғ.к., қауым. профессор  Сарбасов Б.С. 

 

Сөз этикеті жалпы алғанда адамдар арасындағы байланыстың үзілмеуі, 

реттеліп отыруы, сыпайы түрде жүзеге асуы, сондай-ақ көңіл-күйге жағымды 

әсер ету үшін жұмсалады. Міне, бұларды бір сөзбен айтқанда сөз этикетінің 

қызметі деп атауға болады. 

Сөз этикеті әлеуметтік-лингвистикалық құбылыс болғандықтан да, оның 

өзіне тән қызметі тіл табиғатынан, тілдің функцияларынан туындайды. Ал 

жалпы алғанда ең басты қызметі – қарым-қатынас құралы болу және де 

танымдық мәні, яғни қоршаған ортаны танып-білу, заттар мен құбылыстарды 

бейнелеу, ойды жеткізу екендігі белгілі. Сөз этикеті, негізінен тілдің бір 

бөлшегі, шағын жүйесі ретінде қарым-қатынас, яғни коммуникативтік қызметте 

жан-жақты ашылады, ал танымдық қызметінде ол жетекші рөл атқармайды. 

Мысалы, күнделікті қалың қалай?, Не жаңалық бар?, Мал-жан аман ба? Сияқты 

қалыпты сұрақтар нақты жауапты талап етпейді. Бұл сұраулы сөйлемдер өз 

кезегінде айтылуға тиіс болғандықтан айтылады да, оған тағы да дәстүрлі 

шүкір!, Өзіңде не жаңалық бар? деген тәрізді қалыпты жауаптар беріледі. Бұл 

мысалдар сөйлеушілердің әңгімені бастап кетулеріне түрткі, яғни бір нәрсені 

сұрау, оған жауап беру қызметінде емес, негізінен, қарым-қатынасты үзбеу, 

жалғау қызметінде тұр. Бұл, әрине, сөз этикетінің негізгі қызметі тек байланыс 

құралы ған болу, оның танымдық мәні жоқ деген сөз емес. Егер оның бұндай 

танымдық мәні болмаса, біз белгілі бір нақты жағдайда қоштасу мен амандасу, 

тілек айту мен алғыс білдіру, бата беру мен көңіл айту секілді түрлерін ажырата 

алмаған болар едік [1,25]. 
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Сөз этикетінің  қолданысын қарастыру барысында мынандай негізгі 

қызметтері айқындалды:     

Байланыс қызметі – ғылыми әдебиеттерде (Л.А.Киселева, 

Н.И.Формановская т.б.) барынша талданып, кеңінен сөз болған мәселе. 

Л.А.Киселева бұл орайда былай деп жазады: «Под термином контакная 

функция предлагается понимать предназначенность языковых средств для 

установления и поддержания социально-массового и индивидуального 

контакта, в исвестной мере определяющего поведение адресата. Под контактом 

здесь понимается установление, сохранение и укрепление, поддержание связей 

и отношений индивидуальных или социально-массовых (в малых и больших 

социальных группах), многообразных, но сводимых в некоторые типы, среди 

которых наиболее ответливо выделяются такие полярные разновидности:  

1) установление, сохранение и укрепление дружеских отношений и 

2) установление и поддержание официально-вежливых отношений». 

Сыпайылық қызметі. Бұл қоғам мүшелерінің, адресат пен адресанттың 

аралығындағы сыпайылықты сақтау, сол арқылы қарым-қатынасты жалғастыру 

міндетін атқарады. Қазақ сөйлеу этикетінде сыпайылықты білдіру екі ыңғайда 

көрініс табады: а) Сөз этикетінде сіз, сен, ол кісі, біз (мен), өзіңіз т.б. 

есімдіктердің қолданылу ерекшеліктері мен осылар арқылы білдіретін арнаулы 

мағыналар; ә) Кешіріңіз, мүмкін болса, айып етпеңіз, қалауыңыз білсін т.б. 

этикеттік оралымдардың орнымен қолданылуы. Бұлардың әрқайсысының 

нақты жағдайға байланысты және кімдердің арасында қарым-қатынас 

жасалғанына орай қолданылатын орны, жүйесі бар.  

Реттеуіш қызметі.Адресат пен адресант аралығындағы қарым-

қатынастың типтерін (үлкен-кіші, бастық-бағынышты, ресми-бейресми т.б.) 

айқындайды. Бұл орайда қазақ тілі – ең бір қаратпа жүйесі дамыған, әр 

алуандығымен көзге түсетін тілдердің бірі. Олар туыстық қарым-қатынасқа, 

таныс-бейтанысқа, түрлі әлеуметтік жік пен ресми-бейресмилік жағдайда 

байланысты құбылып отырады. Әкем, ағай, көке т.б. туыстық қаратпалар 

немесе Мәке, Сәке, Жәке секілді қысқартулар, не болмаса дәреже-

лауазымдарды білдіру арқылы сөз этикетінде адресат пен адресанттың 

арасындағы қарым-қатынас реттеліп отырады.  

Сезім-күйді білдіру қызметі басты қызмет атқарады. Оны көргеніме 

қуаныштымын, жақсы келдің, іске сәт – секілді арнайы формулалар мен түрлі 

тілекті білдіретін (Көгенің қозылы болсын! Диқан дарысын! Қырман тасысын! 

т.б.) арнаулы бірліктер бар. Әсіресе кешірім сұрау, жұбату, көңіл айту, өтініш 

тәрізді этикет түрлеріне сезім-күйді білдіру функциясынан айқын көрінеді 

[1,33]. 

Сөз этикетінің байланыс қызметін амандық сұрау, қоштасу, сияқты 

тақырыптық топқа жататын бірліктер атқарып, коммуниканттардың 

арасындағы байланыстың орнауын, үзіліп қалуын, сақталуын, нығайуын 

қамтамассыз етеді. Қазақ сөз этикетінде, тек амандасуға қатысты айтылатын 

Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум! Сәлем бердік! Есенсіз бе? Ат-көлік аман 
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ба? Армысыз? Кеш жарық! т.б. сөз қалыптарының әрқайсысының өзіндік 

қолданыс ерекшеліктері бар.    

Сөйлеу этикетітінің өзіне тән нормалары, ерекшеліктері мен қызметі 

болады. Оған жете мән берілмесе, жылы шырай, жақсы қарым-қатынасқа 

жарықшақ түседі.  

Күнделікті қарым-қатынас жасауда сөз әдебін, сөз этикетін сақтап жүрміз 

бе? Елемей-ескермей жүргендеріміз бар ма? Бүгінгі күннің талабына лайық 

жандандыра түсетін түрлері жоқ па? 

Байыптап қарасақ, сөйлеу этикеті, сөз әдебінің қызметі жайында әңгіме 

қозғауға түрткі болар жайттар аз емес тәрізді. Жақсы сөз де жарық сәуле 

сияқты айналаға жылылық сеуіп, көңілді қуанышқа бөлейді. Адамдардың 

ынтымағын күшейтеді. Отбасында ұжымда дәстүрге айналған ізетті сөз, 

сыпайы мінез адамның көңіл-күйінде, тіпті еңбек өнімділігіне де әсер етпей 

қоймайды.  

Сөз арасында қолданылатын кешіріңіз, ғафу етіңіз, мүмкін болса, қажет 

деп тапсаңыз, рұқсат етсеңіз, мақұл көрсеңіз, лайық деп қарасаңыз, қалауыңыз 

білсін, т.б. сөздер елеусіздеу көрінгенмен, тілге сыпайылық үстеп, ізеттілікті 

білдіреді. Мұндай сөздер үлкенге де кішіге де жарасымды болып, адамның 

кішіпейілдігін білдіреді. Тәрбиелі адамның сіз бен сен сөзінің жұмсалу 

дәстүрінен жөнсіз ауытқымайтыны да этикет сақтауға жатады.Жылуы мол, жан 

жадыратар шуақты сөздің мағынасын «сіз деген-сөздің сынығы, сен-деген 

сөздің анығы» деген қазақ мақалы да аңғартса керек. 

Мысалы, сіз деген есімдік жасы үлкен адамға және жасы кіші болса да, 

бөгде адамға, ресми адамға қарата айтылады. Жасы үлкен адамның жасы кіші 

адамға сіз деп айтуы, біріншіден, сөйлеушілер бейтаныс болғанда көбіне ресми 

жағдайда қолданылады. 

Сөзді осылай пайдалану адамда әдеттенген дағдыға да байланысты 

болады. Мұндай жағдайда сіз есімдігіндегі жасы үлкендікті білдіретін мағына 

бейтараптанады да, бөгде адам немесе ресми адам дегенді білдіретін мәнге 

ауысады.  

Қазақ дәстүрінде бала ата-анасына сіз деп сөйлейді. Мұндайда бұл 

есімдіктің мағынасындағы «бөгде», «ресми» дегенді танытатын мағына 

бейтарптанып, үлкенге деген мағынаны, құрметтеуді білдіреді. 

Міне, бір ғана сіз есімдігінің мағынасының тілдік қолданыста осылайша 

құбылып отыруы сөйлеушілердің әлеуметтік белгілеріне, қарым-қатынастық 

сипаты мен дәрежесіне (бейтаныс, таныс, туыс, т.б.), сөздің қолданылуы 

жағдайына (ресми, бейресми) байланысты болып келеді.  

Сөз сөйлеушінің ойын, сезімін білдіріп, қана қоймайды, оның мінездемесі 

де болып табылады. Сондықтан кісінің тәрбиелік деңгейі көбінесе сөзінің 

сипатынан байқалады. 

Қазақ  халқында: «Өнер алды-қызыл тіл», «Тіл тас жарады, тас жармаса, 

бас жарады», «Сөз жүйесін тапса, мал иесін табады»,-деген мақалдар бар. Бұл-

халқымыздың тіл құдіретін танып әрі өте ардақтағанын көрсетеді. Халық 

қашанда сөздің адамдар арасындағы атқаратын қызметіне, сөйлеудің парқына 
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және қай жерде қалай сөйлеуге айрықша мән берген. «Таяқ еттен өтеді, сөз 

сүйектен өтеді», «жанды жаралайтын да сөз, емдейтін де сөз», «Жақсы сөз-жан 

азығы», «Жақсы лебіз-жарым ырыс», «Оқ жарасы бітер, сөз жарасы бітпес», 

«Тау мен тасты жел бұзар, адамзатты сөз бұзар»,-деген сияқты мақалдар сөздің 

бұзушы («Қаһарлы сөз қамал бұзады») және түзетуші («Шешеннің сөзі ортақ») 

зор күш екенін, сөйлей білудің орасан зор маңызын танытады. 

Шынында да, адамның адам болып тұлғаланып, кемелденуінде сөздің 

атқаратын рөлі баға жеткісіз. «Жылқы кісінегенше, адам сөйлескенше»,-

дегендей, адамдар бір-бірімен сөз арқылы ұғысып, танысып, жақындасып, 

өзгені де сөз арқылы танытады. Сөз - адам үшін тәрбие құралы, білім-білік, 

мәдениет, өнер бастауы, түп-тұқияннан бері жасалып, қорланып келе жатқан 

ақыл-ой жәдігерлігі, әсемдік қазынасы. Сондықтан да сөзді шашпа-төк тегін 

дүние көріп, оңды солды талғаусыз айта берсең, жұғымды, қадірі болмайды. 

Білімпаздар айтқандай: «Сөз қадірі-адамның өз қадірі, сөзі құпсыздың өзі 

құпсыз».  

 Барлығын саралай келе сөз этикетінің негізгі үш белгісін атап көрсетеміз: 

- Орынды әрі қисынды сөйлеу қызметі; 

- Ой-пікірін қысқа әрі дәл айтып жеткізушілік қызметі; 

- Орынды, әділ сөзге тоқтау; 

Ендігі кезекте олардың әрқайсысына жекелей тоқталып таратып айтсақ: 

Орынды сөйлеу, қисынды сөйлеу-ол да бір дара бақыт. Сондықтан әр 

елден шыққан арғы-бергі заман даналарының, ақылгөйлерінің сөздің,сөйлеудің 

маңызын аса жоғары бағалап, ой толғамағаны жоқ десе де болады. Ұлы ақын 

Абай тіл құдіретін  

Өткірдің жүзі, 

Кестенің бізі, 

Өрнегін сендей сала алмас,- 

деп, тамсана бағаласа, түрікменнің ұлы ақыны Мақтымқұлы тауып сөйлеген 

сөзді «тілден шұғыла шашқанша» балайды. Сөз құдіретін түрік туыстар: «Оң 

сөз өзен тоқтатар»,-деген мақалмен түйіндеген. 

Дегенмен, адамның мейірін қандырып, мейірін өсіретін-құр жағын жанып, 

тілін безеп сөйлей беру емес. ХІ ғасырда өмір сүрген тәжік шайыры Кайкавус: 

«Ұқыптылық атаулының ішіндегі ең жақсысы- ұқыпты сөйлеу»,- дейді. Бұл 

жерде әңгіме сөздің тұжырымды, айқын, бейнелі болуы жайында екені 

түсінікті. Сөйлеудің тағы бір аса маңызды қасиетін аша отырып, өзбектің ұлы 

ойшыл ақыны Ә.Науаи: «Ас тұзбен дәмді, су мұзбен дәмді. Ал адам салиқалы, 

сапалы сөзімен мәнді»,- деп  көрсетеді [3,47]. 

Сыпайы, келісті сөз сөйлеушінің абыройын арттырады, жақтастарын 

көбейтеді, көптің ықылысына бөлейді. Сондықтан тіл қуатына барлық ғұлама 

тәлімгер, ұстаздар үлкен мән берген. Бұл жөнінде құранда да айтылған: «Менің 

пенделеріме айт: жақсы сөздер сөйлейтін болсын»,- деп. 

Әрине, сөйлей білу-үлкен өнер. Ол арымай-талмай, шешендік сырын 

зерттеуді, жаттығуды, мол білімді, ой өрісі мен қиял кеңістігін қажет етеді. 
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Абай: «Тіл өнер- дертпен тең»,-деп, өткеннің сабағы, өз басынан кешкеннен 

шығарып айтып отыр. 

Әсем сөйлеуге көп тыңдап, көп оқып, халықтың ауыз әдебиетін, әсіресе, 

айтқыштық пен терең ойдың інжу-маржандары-мақал, мәтелдерді жетік біліп, 

сырына үңілу, кітапты көп оқу арқылы жаттығып, төселеді. Халықтағы: 

«Ақылды адам сөзді нақылсыз айтпайды. Бір айтпаса нақылды-ақылсыз 

айтпайды», деген тұжырым содан шыққан. «Жүздің көркі – сақал, сөздің көркі-

мақал»,-деген де соған меңзейді [4,28]. 

Сөз этикетінің өзіне тән арнаулы қызметтері болады. Олар негізінен, 

зерттеушілердің көрсеткеніндей, қарым-қатынас жасаушылардың арасында 

байланыс орнату, қарым-қатынасты реттеп отыру, сыпайылық білдіру, көңіл 

күй көтеру қызметтерінде жұмсалады. Біз бұл жұмысымызды сөз этикетінің 

осы аталған қызметтеріне азды-көпті тоқтала келіп, оның негізгісі – байланыс 

орнату екендігін байқадық. Ал оның реттеуіш, сыпайылық, көңіл күй көтеру 

тәрізді қызметтері комуникаттар арасындағы байланыстың үзілмеуіне, нығая 

түсуіне әсерін, септігін тигізеді. Тағы бір ерекшелік – сөз этикетінің қызметтері 

жеке-дара, дербес күйде емес, бір-бірімен жанаса,  жарыса жүзеге асады. 

Сонымен қатар этикеттік бірліктер халық өмірімен, тілімен, мәдениетімен 

тығыз байланыста болады. 

Қорыта келгенде, сөз этикеті дегеніміз адамдар арасындағы қарым-қатынас 

кезінде қолданылатын сөз жұмсаудың ұлттық сипатқа ие мәдениеті мен қарым 

қатынас жағдаятына қарай жұмсалатын арнайы тілдік бірліктер жүйесі. Сөз 

этикетінің мазмұны, қолданылу аясы, қолданылу жағдайы, бағыты, өрісі әр 

түрлі болғандықтан мәтін құрамындағы этикет тілдік бірліктердің сипаты да 

түрліше болады. Бірақ сөз этикетін үлкен бір құрылым ретінде алып қараған 

кезде, аталған сипаттарының түрлілігіне қарамастан ол жалпыланған, біртектес 

жүйе ретінде танылады. Сондықтан этикет тілдік бірліктерді жинақтап, оларды 

ортақ ерекшеліктеріне қарай топтап, ол топтардың бір-бірінен 

айырмашылықтары мен өздеріне тән ортақ қасиеттерін тауып, зерттеу – сөз 

этикетін зерттеудің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Мұның өзі 

этикет тілдің бірліктердің түрлерін, дәлірек айтқанда сөз этикетіндегі типтенген 

формаларды зерттеу болып шығады.  
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Тілді прагматикалық тұрғыдан зерттеу тіл білімінде түрлі жаңа 

бағыттарды қалыптастырды. XX ғасырда шетелдік ғалымдардың 

бастамасымен ғылыми айналысқа енген дискурс соңғы кездері қазақстандық 

ғалымдар тарапынан жіті зерттеле бастады. Соның нәтижесінде дискурстың 

бірнеше түрлері анықталды. Мемлекеттің даму стратегиялық жоспарын жүзеге 

асыру, халыққа түсіндіру, бірнеше кезеңдік бағдарламалардың орындалуы, 

сайлаулар барлығы саяси коммуникация, яғни саяси дискурс арқылы 

жүргізіледі. Осы уақытқа дейін қазақ тіл білімінде идеологиялық дискурс 

арнайы зерттелмегенімен, саяси дискурс аясында қарастырылған. Тіл 

біліміндегі саяси дискурсты зерттеуші ғалымдар мен олардың пікірлеріне 

тоқтала өтсек. «Қазақстан Республикасындағы саяси коммуникация: 

ерекшеліктері мен проблемалары» атты кандидаттық диссертациясында             

А.А. Иманбаева «саяси коммуникация – кез келген саяси институттың өмір 

сүруі үшін қажетті шарт, ол билік үшін күрес жолында және билік қызметтерін 

іске асыруға аса қажетті жағдай. Саяси коммуникация ...саяси өзара 

байланыстың барлық деңгейіндегі индивидтер мен топтар арасындағы өзара 

ақпарат алмасуда жүретін үздіксіз процесс», - дейді [1, 27 ]. Ж.К. Ибраева 

өзінің «Политическая лингвистика: билингвальное коммуникативное 

пространство» атты докторлық диссертациясында «саяси коммуникация – 

қайта құру кезеңінен кейін пайда болған қарым-қатынастың ерекше түрі. Оған 

концептуалдық, бағалауыштық және тілдік еркіндік тән мақсатталған 

коммуникативтік әрекет» ретінде анықтап, «ол бірнеше жүйелі сатылардан – 

бағдарлау, жоспарлау, жүзеге асыру және бақылаудан тұрады», деп атап 

көрсетеді [2, 68 ]. Осы орайда, біздің ойымызша, саяси дискурстың бастау 

алуын қайта құру кезеңімен байланыстыру әлі де зерттеу жүргізуді қажет 

мәселе секілді. Саяси дискурс саясатпен байланысты. Ол саясаттың басты 

құралы деуге де болады. Сондықтан саяси дискурстың бастауы әріде деп 

ойлаймыз. Қазіргі кезде тіл білімінде шетелдік және ресейлік ғалымдар 

тарапынан идеологиялық дискурс мәселесі біраз зерттелген. Қазақ тіл 

білімінде саяси дискурс мәселесіне қатысты ғылыми зерттеулер 

жүргізілгенмен, идеологиялық дискурс әлі жеке қарастырылмаған. 

Идеологиялық мақалалар, жолдау мәтіндері, бағдарламалар мазмұнымен 

таныса келіп, идеологиялық дискурстың саяси дискурстан біраз 

айырмашылығын байқадық. Мақаламызда осы ерекшеліктерді мысалдар 

арқылы талдасақ.  Барлық ақпараттың жеткізілуі мен игерілуі тіл, яғни сөйлеу, 

хабарлау, мәліметті қабылдау арқылы жүзеге асады. Ғалымдардың пікірін 

сүйенсек, саяси дискурс саясатты жүргізудің басты құралы болып табылады. 
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Саяси дискурстың өзіндік белгілері мен ерекшеліктері бар. Саяси дискурс 

саяси ақпар беретін болса, идеологиялық дискурста мемлекеттің ұлттық 

мүддесі көрінеді.  Осы орайда Ж.К. Ибраева «саяси коммуникацияны 

дискурстық бағыт тұрғысынан зерттеудің негізінде дискурстағы саяси 

мәтіндерді қарастыру жатыр, яғни сәйкес мәтіндердің пайда болу шарты мен 

жүзеге асу функциясына, сонымен қатар оның басқа да мәтіндермен 

арақатынасына, ұлттық мәдениет ерекшеліктеріне, елдегі және әлемдеге тілдік 

жағдаятқа аса мән беріледі» [2, 32] - деп атап өтті. Дискурстың 

институционалдық түріне жататын саяси дискурс – саяси коммуникацияның 

негізі. Саяси дискурс қоғамдағы әлеуметтік институттар, топтар, тұлғалар 

қолданысындағы мақсатты түрде пайдаланылатын әрекет жүйесі. Ол мәтін 

немесе шынайы сөйлеу әрекеті түрінде жүзеге асады. Саяси дискурсқа саяси 

мақалалар, мәтіндер, жолдаулар, бағдарламалар, баяндамалар т.б. жатады. 

Саяси дискурс шеңберінде зерттеліп келген идеологиялық дискурстың өзіндік 

ерекшеліктері көп. Идеология белгілі бір мақсатқа негізделген идеялар. 

«Идеология» терминін ғылыми айналымға алғаш  француздық ғалым, 

ағартушы Антуан де Траси енгізген. Ол «Идеология элементтері» атты 

еңбегінде қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз ететін, жақсы іс-ірекетке толы 

адамдарды тәрбиелеуде маңызды рөл атқаратын пікірлер туралы ілімді 

идеология деп анықтаған. Идеология – мемлекетті басқарудың негізгі құралы. 

Идеология саяси кеңістікте көрініс табады. Бұл құбылыс ғылымда 

идеологиялық дискурс деп аталады. Шетелдік зерттеушілердің айтуынша, 

идеологиялық дискурсқа аймақтық және мемлекеттік деңгейде белгілі бір 

ерекшеліктер тән. Тұрақты демократиялық дәстүрге ие елдерде идеологиялық 

дискурстың негізгі нысаны ағымдағы саясат және қоғамдық мәселелер болып 

табылады.  Осы тұрғыдан идеологиялық дискурсқа жолдау мәтіндерін де 

жатқызамыз. Идеологиялық дискурстың саяси дискурстан айырмашылығын 

анықтау мақсатында Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауы мәтініне талдау жасасақ. Жолдаудың 

кіріспе бөлімі адресатты иландыру, сендіру мақсатында өткенге шолу 

ақпаратынан тұрады. Бұл бөлімі адресатты психологиялық дайындау кезеңі 

десе де болады. Мұнда атқарылған келелі істерге талдама-шолу жасалып, 

оның нәтижесі туралы баяндалады. Бұл бөлімнің соңы адресантты 

мотивациялық күш беру мақсатында айтылған біз жаңа міндеттерді 

атқаруға дайынбыз деген сөйлеммен аяқталады.   

Екінші бөлімі нақты салалар бойынша бағдарлы тапсырмаларға арналған. 

Мұнда орындалатын міндеттер талқыланады. Саяси дискурста идеологиялық 

мақсаттағы саяси мәнді лексиканың қолданысы жиі ұшырасады.  

Идеологиялық дискурстың құрылымдық моделін анықтау мақсатында 

жолдауды мазмұны мен мақсатына қарай төмендегідей бөліктерге бөліп 

қарастырдық: кіріспе бөлімі психологиялық - дайындық кезеңі, бұл бөлім 

тыңдаушыларды позитивтік көзқарас қалыстастыру мақсатында идеологиялық 

дискурстың негізгі салмақты бөлімі. Осы бөлімнің тыңдаушының жеке 

пікірінің қалыптасуына ықпалы зор.  Негізгі бөлімі – идеологиялық дискурстың 
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игерілу кезеңі, қорытынды бөлімі – аяқталу кезеңі. Кіріспе бөлімі 

тыңдаушының дискурсқа түсуге дайындау кезеңі. Идеологиялық дискурстың 

саяси дискурстан негізгі ерекшелігі мемлекеттің сан ғасырлық тарихы мен 

болашағын бойына сіңірген кодты сөздердің қамтылуында. Мысалы, ұлт, 

рухани жаңғыру, мәңгілік ел, тәуелсіздік, ұлттық сана, мәдени мұра, ұлттық 

дәстүр сөздері мен тіркестері жолдау мәтінінде жиі қолданылады. 

Идеологиялық дискурсқа идеологиялық мүддеге негізделген мақаланы да 

жатқызуға болады. Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында: «2013 жылы «Халық тарих толқынында» бағдарламасы арқылы 

әлемнің ең белді архивтерінен төл тарихымызға қатысты құжаттарды 

жүйелі түрде жинап, зерттедік. Енді осының бәрінен де ауқымды және іргелі 

жұмыстарды бастағалы отырмыз. Мен еліміз мықты әрі жоғары Біртұтас 

Ұлт болуы үшін болашаққа қалай қадам басатынымыз және бұқаралық сананы 

қалай өзгертетініміз туралы көзқарасымды ортаға салуды жөн көрдім [2].  

Мәтін елбасы тарапынан баяндалып тұрғанымен арғы астарында елдің мүддесі 

мен кез-келген қазақ өз болашығына сілтеу ретінде қабылданатындай 

жеткізілген. Бұған әсер етуші елбасының халық танымында ұлттың болашағын 

бағдарлаушы, тәуелсіздікпен ассоцациялануы. Саяси дискурс мәтіндері белгілі 

бір адамның жеке саясаттағы мақсаттарын немесе белгілі бір саяси топтың 

мүдделерін жүзеге асыруды көздегендіктен, оның мәтіні идеологиялық дискурс 

мәтінінен құрылымдық мазмұны өзгеше болады. Саяси дискурс бір топ немесе 

жеке саясаткер тарапынан баяндалғандықтан, онда міндеттерді орындаймыз, 

мен жақсы депутат боламын, біздің партиямызға сеніңіз деген секілді қалыпты 

тіркестер жиі ұшырасады. Идеологиялық дискурс барлық бұқараға ортақ 

мүддені көздеп, ұлттың болашағының жарқын болуына негіздеме жасайды. 

Мәселен, «Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін 

білдіреді. Оның екі қыры бар. Біріншіден, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін 

кеңейту. Екіншіден, ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның 

бірқатар сипатын өзгерту. Қазір салтанат құрып тұрған жаңғыру үлгілерінің 

қандай қатері болуы мүмкін? Қатер жаңғыруды әркімнің ұлттық даму үлгісін 

бәріне ортақ, әмбебап үлгіге алмастыру ретінде қарастыруда болып отыр. 

Алайда, өмірдің өзі бұл пайымның түбірімен қате екенін көрсетіп берді. Іс 

жүзінде әрбір өңір мен мемлекет өзінің дербес даму үлгісін қалыптастыруда. 

Ұлттық–салт дәстүріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 

жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда қалуға 

тиіс. Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары, 

Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар 

біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана»  [2]. Бұл бір абзацта қазақ 

халқын жеке ұлт ретінде анықтайтын ұлт сөзі бірнеше тіркестік формада 

қайталанады (Ұлттық жаңғыру, ұлттық болмыстың,сананың ұлттық, 

ұлттық даму,ұлттық–салт дәстүріміз, ұлттық рухымыз). Дискурсқа түсуші 

танымында ұлт сөзі бірнеше сипатта өзгеріп, оның ұлттық рухын ояту шыңына 

дейін жетеді. Сонымен қазақ халқының танымында ғұламалық пен ақындықтың 

өнердің феноменіне айналған тұлғалар рухани мәдениеттің өзегі ретінде 
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танылады. Дискурсқа түсуші танымында бұл кодталған сөздер ұлттық рухын 

оятып қана қоймай, жаңғыруды жаңаша қабылдау жолын игеруге, рухани 

мұраларымызға құрметтеу, бағалауға жетелейді. Бұл идеологиялық дискурстың 

көпқырлылығы.  

Идеологиялық дискурстың игерілуіне өзек болған ұлт сөзі мақала 

мәтінінде түрлі тіркестік формада қолданылады. Тіркестердің қолданылуы мен 

сандық жиілігіне талдасақ, ұлттық код (2), рухани код (1), ұлттық дәстүр (1), 

ұлттық сана (2), ұлт жады(1), ұлттық салт-дәстүр (2), ұлттық-аймақтық (1), 

тұтас ұлт (3), ұлттық прагматизм (1), ұлттық даму (4, ұлттық сана-сезім (1, 

ұлттық жаңғыру (1), ұлттық болмыс (1), ұлттық рух (1), ұлттық мәдениет (2), 

ұлттық мақтаныш (2), ұлттық бірегейлік (2), жалпыұлттық (1), ұлтаралық 

қатынас тілі (1), ұлттың өркендеуі (1), ұлттық ақпараттық жоба (1). Қазақ 

халқының тарихи тұлғалары Идеологиялық дискурс саяси кеңістікте 

қолданыста болғанымен, онда саяси терминдердің болу, болмауы негізгі шарт 

болып есептелмейді. Мысалы, бұл мақала жанрында жазылған, мәтінде ішінара 

саяси терминдер (саяси реформа, прагматизм, коммунизм, фашизм, либерализм, 

реализм, технологиялық революция, индустрияландыру, эволюциялық даму 

т.б.) қолданылған.  

Қорыта келгенде, біздіңше,  идеологиялық дискурсты былай деп 

анықтауға болады деп есептейміз: құрылымында ұлттық құндылықтарды 

сипаттайтын кодталған сөздер мен сөз тіркестері, фразеологиялық тіркестерден 

тұратын  жалпы ұлттың мүддесін қамтамасыз ететін, дискурсқа түсушіні 

патриоттық сезіміне түркі болатын үдерістегі мәтін. Сонымен, саяси 

коммуникацияда жүзеге асатын саяси дискурсты талдаған кезде әртүрлі 

экстралингвистикалық факторлармен қатар, тілдік ерекшеліктер мен ұлттық 

құндылықтар да үнемі есепке алынуы керек. 
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ҚАЗАҚ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ «ЖЫЛҚЫ» КОНЦЕПТІСІ 

 

Әмірғали Ж., Елубаева Ж. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

Қазақ  тілі мен әдебиеті мамандығы,  2-курс 

Ғылыми жетекшісі: доцент Б.Қ.Мұратбек 

 

Қарашаның 21 жұлдызында Егемен Қазақстан газетінде Президент 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы 

жарияланды. Мақалада «Бұл-тарихқа деген дұрыс ұстаным. Сол арқылы түп 

тамырымызды білуге, ұлттық тарихымызға терең үңіліп, оның күрмеулі түйінін 

шешуге мүмкіндік туады. Қазақстан тарихы да жеке жұрнақтарымен емес, 

тұтастай қалпында қазіргі заманауи ғылым тұрғысынан қарағанда түсінікті 

болуға тиіс. Оған қажетті дәйектеріміз де жеткілікті»- деген болатын. Әрине, 

елбасымыз бұл мақалада айтылған тақырыптар бойынша сөз еткен 

тарихнаманы өзге елдер мен халыққа түсінікті түрде жеткізе білді. Оған дәлел: 

«Біз басқа халықтардың рөлін төмендетіп, өзіміздің ұлылығымызды көрсетейін 

деп отырғанымыз жоқ. Ең бастысы, біз нақты ғылыми деректерге сүйене 

отырып, жаhандық тарихтағы өз рөлімізді байыппен әрі дұрыс пайымдауға 

тиіспіз» деп көрсеткен. Елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласында басты 

орында тұрған «Атқа міну мәдениеті». Біз бұл мега-жобада баса назар аударып, 

зерттеген тақырыбымызда жеті қырдың бірінші қыры болатын. Мақалада 

айтылған: Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзіне Ұлы 

даладан тарағаны тарихтан мәлім. Еліміздің солтүстік өңіріндегі энеолит 

дәуіріне тиесілі «Ботай» қонысында жүргізілген қазба жұмыстары жылқының 

тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін дәлелдеді. 

Жылқыны қолға үйрету арқылы біздің бабаларымыз өз дәуірінде адам 

айтқысыз үстемдікке ие болды. Ал жаhандық ауқымда алсақ, шаруашылық пен 

әскери саладағы теңдессіз революцияға жол ашты деп көрсеткен. Біздің 

бағытымыз да елбасының аталған мәдениетімен үндес. Қазақ халқының ат 

асылын таңдай білгені, жүрісі мен түсіне қарап айырғаны, қоғамдық ортада 

мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізде елеулі орын алғанын әдебиет тұрғысында 

қарау. Өйткені ұланғайыр даланың, ұлан-байтақ өлкенің тыныс-тірщілігі, өмір 

салты, өнер білімі, әдет-ғұрпы, салт-санасы, салтанаты, бүкіл мәдениеті жылқы 

түлігімен тығыз байланысып жатады. Жылқы өзінің әу бастағы қайталанбас 

қалпын күні бүгінге дейін жоғалтпай келе жатқан аңыздарға арқау, ертегілердің 

ең сүйікті кейіпкері, үзілмес желі болған сипаты, бөлекше жаратылған жануар. 

Ата-бабаларымыз жылқыға жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар, он мыңнан қазанат 

деп батасын беріп, әділ бағасын берген. Ел қорғаған батырларымыздың ата 

жаумен алысқандағы серігі болған, жылқы туралы таным-түсінігімізді байыту, 

бүгінгі күннің талабы екенін білеміз. Бүкіл қазақ баласының қиялын тербеп, 

мықтылыққа, сұлулыққа тәрбиелейтін қадірлі жануарды фольклорлық тұрғыдан 

етене ашып, әдебиеттегі алар орынын айшықтау міндетіміз болып табылады.  
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1.Қазақ дүниетанымындағы жылқылардың бейнелері 

         “Бектер мінген бедеудей,  

   Безектей басқан аяғын ”. “Ер Тарғын”  жырынан Халқымыз  ежелден – ақ  

төрт түлік малдың ішіндегі төресі деп  жылқыны  таныған. Оны өзге малдан 

ерекше күтіп баққан. Түгінің түсіне, жаратылысына сай ат қойған.. Ауылға 

келген қадірменді  қонағына дәулетінің көлеміне қарай күмістеген құранды ер 

салған жібек жалды арғымақ не сауырынан су төгілмес жорға мінгізген. 

Қонақасыға да бабына келтіріп пісірген жылқы етінің жылы- жұмсағын 

тартып, артынан   қазының майы салып ашытылған  қымызбен сыйлаған. Адам 

тәрбиесінде ерекше орын алатын халықтық салт-дәстүрдің көптеген тамаша 

көрінісі жылқы малына байланысты болады.  Жас баланы сүндеттегенде сүндет 

атын сайлауы, жиен  ауылға қыдырып келгенде нағашы жұртының бәсіреге тай, 

құнан атауы соның куәсі болса, адам болмысындағы жағымды, жағымсыз 

мінездерді сынағанда да жылқы малының мінезіндегі ерекшеліктер 

салыстырмалы түрде алынатын болған. Мысалы, “Болар бала бесігінде 

бұлқынады, Тұлпар болар құлын желіде тұрып ойнайды”, “Ат болатын 

құлынның бауыры жазық келеді, Адам болар баланың маңдайы жазық келеді”,- 

деп, жақсы қасиеттерді  дәріптесе, жағымсыз әрекеттерді сынағанда: “ Жаман 

атқа жал бітсе, Жанына торсық байлатпас. Жаман адамға мал бітсе, Жанына 

қоңсы қондырмас”,- дейтіні де бар халқымыздың. Осындай қан қыздырар қуаты 

бар қанатты нақыл сөздер халқымыздың ақыл-ой парасатының кемел қуатын 

ерекше танытса керек.Сонымен қоса қазақ халқының ақыл-ой парасатының 

кемеліне шүбә келтірмес тағыда бір дәлел аттың түр-түсіне қарай бөлуі.Олар:                           

Арғымақ  Асылтұқымды сымбатты жылқы. 

Арда  Үйретілмей бетімен қоя берген асау жылқы. 

        Жылқы зат. 1.Тақ тұяқты ірі қара, төрт түлік малдың бірі. 2.этн. Соғымға, 

үлкен астарға, тойға, үлкен, қадірлі кісінің өліміне сойылатын, қазы, қарта, 

жаясы бағаланатын, еті дәмді, кәделі мал. 3.Жүйрік ат, тұлпар, бәйгеге қосу, 

көкпарға міну үшін жаратылатын ат. 4.этн. Сүті, қымызы үшін қолда 

ұсталатын үй жануары, мал, бие. 5.этн. Қазақтың дәстүрлі қоғамында байлығы, 

үстем тап арасындағы орны, беделі өлшенетін бірлік. 6.Бәйгеге, бас бәйгеге 

тігілетін құнды сыйлық. 7.Айырбасқа, ақша орнына жүретін бағалы пұл. 8.этн. 

Өлтірілген адамның құқына алынатын мал. 9.этн. Барымталанатын мал. 

10.этн. Қалыңмал ішіндегі бас тоғызға берілетін негізгі мал. 11.поэт. Береке-

бірліктің, жайма-шуақ жайлылықтың, байлықтың, тыныштықтың нышыны. 

Өсуіне қарай: 

Құлын - бір жасқа дейінгі жабағысы көтерілмегені. 

Жабағы - бір жасқа толмаған, құлын жүні түспегені. 

Тай - жылқының екі жастағысы. 

Құнан - жылқының үш жастағысы. 

Дөнен - жылқының төрт жастағысы. 

Бесті - жылқының бес жастағысы. 

Саяқтар (бойдақ жылқылар): 

Ат - піштірілген еркек жылқы. 
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Сақа ат - он бір-он екіге келген ат. 

Арда емген - құнанына дейін енесін емген, ақ жілік болғаны. 

Төл тай - өз енесі мен ежені бірдей еметін бір жасар жылқы. 

Қысыр емген - құлынын тастаған биенің екі жасқа дейін емген бұрынғы 

төлі. 

Шобыр - мініске, күш-көлікке өте мықты шабан ат. 

Сетер ат - құлынынан қартайып өлгенше жүген-құрық, ер тоқым көрмеген 

ат. 

Пішпе - піштірілген жылқы. 

Биенің атаулары: 

Бие - құлындайтын жылқының бес жасқа келгені. 

Байтал - жылқының екі жастан бес жасқа дейінгі ұрғашысы. 

Сүтіне қарай биелер: 

Мама бие - өте сүтті бие. 

Мәнерсіз бие - сүті аз бие. 

Ақтандыр бие - сүті жоқ, сүт шықпайтын бие. 

Исіншек бие - сауар алдында құлынына жанасып, исінген сүтін ағызып 

жіберетін бие. 

Қысырақ атаулары: 

Тұман қулық - үш немесе төрт жасқа дейін айғырдан шықса да 

құлындамай жүрген бие. 

Көбен бие - қонданып тойына бастаған бие. 

Ақжілік бие - құлындығында енесі сауылмай еркін емген бие. 

Қаракемік бие - енесі сауылып, жүдеу, бос болып өскен бие. 

Нәқұс (құтамсыз) бие - шаққан тегі нашар бие. 

Құмай тұяқ бие - түяғы көп тасырламайтын бие, 

Айғырлардың атаулары: 

Жасамалы - үш-төрт жастан асқаны. 

Сәурік - үш-төрт жастағы үйірге салынбағаны. 

Құр айғыр - өмуру құрық-жүген тимеген айғыр. 

Сыңар ен - түмысында бір ен болып туған. 

Шартық - екі енінің бірі піштірілгенімен қалған айғыр. 

Азбан - алты жасында піштірілгенімен айғырлық әдетін қоймай, биенің 

мазасын алатын айғыр      

Жылқышы зат 1.Жылқы бағатын адам. 2.ауыс этн. Жаңа туған жас бала, 

ұл. Бұрын қазақтар әйелің не туды дегенде, егер әйелі ұл туса, «қойшы», 

«жылқышы» туды дейтін еді. Қазір де осы әдет ауылды жерде сақталған 

(Ауызекі). 

Көшпелі тірліктің көсемі болған халқымыз өзінің ғасырлар бойы 

қалыптастырған ауыз әдебиетінің барлық жанрларында жылқы малын 

қатыстырып отыру себебі де күнделікті тірлігінде жылқы малының атқаратын 

қызметі зор болғандықтан еді. Өзіміз бала күннен оқып өскен “Керқұла атты 

Кендебай”, “Ер Төстік”, “Алтын сақа” ертегілерінде басты қаһарманның 

мақсатына жетер жолдағы сенімді серіктері де аттары болады. Олар қуса 
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жететін, қашса құтылатын қанатты тұлпарлар болып суреттеледі. Қажет 

жерінде оларға тіл бітіп, алдағы кездесер қиындықтардан құтылудың жолын 

иелеріне айтып береді де. (Керқұланың Кендебайға, Шалқұйрықтың жер астына 

түскенде Ер Төстікке айтқан кеңесі) 

2.Батырдың жан серігі – астына мінген тұлпары. 

Қазақ тарихында ел қорғаған атақты батырлармен бірге олардың ерекше 

қасиетке ие тұлпарлары қатар айтылады. Әсіресе, осындай сәйгүліктердің 

есімдері эпостарда, тарихи жырларда, ел аузында және жер атауларында жиі 

кездеседі. Халқымыз атақты сәйгүліктердің, жүйрік бәйге аттарының, 

батырларға серік болған тұлпарлардың етін ешқашан да жемеген. Өз ажалынан 

өлген мұндай аттарды қадірлеп жерлеген. Атап айтар болсақ, Қобыландының 

Тайбурылы, Алпамыстың Байшұбары, Қамбардың Қарақасқасы, Ақанның 

«Құлагері», Тілеулі батырдың Кез құлағы, Бармақ батырдың Сандалкөгі, 

Исатайдың Ақтабаны, Амангелді батырдың Шалқасқасы, Кейкі мергеннің     

Кераты, т.б. Бұл тізімді әрмен қарай жалғастыра беруге де болар еді. Алайда, 

біздің мақсатымыз қазақ ұмытпайтын сәйгүліктерді атап өту емес, оларға жеке 

тоқталып, бүгінгі жастарымызға таныстырып өту... 

Ең бірінші тұлпар сөзіне анықтама берсек: Тұлпар – бітімі бөлек, ең 

жүйрік жылқы.Батырлар жырындағы тұлпарлардың көшін бастап тұрған –

Тайбурыл. 

Тайбурыл – XIV-XV ғасырларда өмір сүрген Қобыланды батырдың 

тұлпары. Қобыландының осы тұлпарға қалай ие болғандғы жөнінде халық 

арасында мынадай әңгіме бар: ат сыншыларының жорамалын естіген 

Қобыландының әкесі: 

– Жылқы ішінде көк ала бие бар. Сол бие көк бурыл құлын туады, жан 

серік атың сол болады, - дейді. 

Тайбурылды құлын кезінен батырдың жары Құртқа бағып-қағыпты. Ол 

қырық күн қулықтың (бір рет құлындаған бие), қырық күн қысырдың (тумай 

қалған мал) сүтін берген. Екі енені тел (ортақ) емген құлынның күші мығым, 

бұлшық еті сом болған. Тоқсан күн өткен соң келешекте жылқы ауырмас үшін 

жемге қосып әр түрлі дәрілер жеткізген. 

Тайбурыл арнаулы киіз үйде бағылған. Күніне екі рет түндікті ашып 

таңертең шапақтана атқан және кешқұрым қызара батқан күн сәулесін түсірген. 

Суды әбден қақтап кептірілген қурай түтікпен берген. Осылай құлынды алты 

жасқа дейін балаша мәпелеп күткен. Туғалы күнді көрмей, қараңғы түнектен 

шыққан Тайбурыл жарыққа шыққан соң көзі от шашып, аспанға шапшиды. 

Оның ерекше сипаттары туралы "Қобыланды батыр" жырында былай деп 

айтылады: 

 Көл жағалай отырған 

 Көкқұтан мен қарабай, 

 Көтеріліп ұшқанша, 

 Белінен кесе басады... - дейді. 
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  Бұл "алты айлықты алты-ақ аттайды" дейтін, алысты жақын ететін, нағыз, 

қиялдай жүйрік ат. Тайбурыл иесі қысылған жерде тілге келіп, ақыл да қосады. 

Көлік қана емес, серік те, дос та өзі деген жайды білдіреді. Батыр жалғыз өз 

басымен ғана батыр емес, осындай қанаты сияқты болған атымен батыр. 

Қобыланды батыр Тайбурылмен талай қиын жорықтарға қатысады. Қазан 

қаласын қоршаған ұрыста қамалдың ар жағына қарғып түсіп, батыр жауды 

қойдай қырған. 

 “Ел намысы – ер намысы”,- деп аллалап атқа қонып, аруақтап жауға 

шапқан батыры сүйір ұшты көк найзасын көкке бұлғап, атойлағанда қаны 

қызып, делебесінің  қозатыны да ат үстінің желінен болады. Ел қорғаған 

ұланының ерлік бейнесін ел есінде мәңгі қалдыруға ұмтылған халқымыз олар 

мінетін тұлпарлардың да бейнесін тамаша жасаған. Олардың өзі де 

батырлардың қолына оңай түсе қалмайды. Мысалы, Қобыландының тұлпары 

Тайбурылды Құртқа көрегендігімен танып, бапкерлігімен жаратып күтуінің 

арқасында жауға мінер нағыз ат болады. Алпамыстың Байшұбары да  өзінен 

күші асқан ерге ғана ат болуға серт  етеді. Құйрығына қол салып тоқтатқан 

Алпамыстың күшінің басымдығын білген Байшұбар батырдың нағыз сенімді 

серігі болады. Қалмақтың Қараманы мен Тайшаның қалың қолын жеңіп, өзі 

сүйген  Гүлбаршынды алып еліне оралған Алпамысты әкесі жылқысын талап 

алып кеткен Тайшық ханға жұмсайды. “Көрінгенмен ұрысқан,  қабағы қатып 

тырысқан, аласа ғана бойы бар, адам таппас ойы бар, тізесіне шекпені 

жетпеген, басынан жаманшылық кетпеген” мыстан кемпірдің алдамшы сөзіне 

сенген Алпамыс: “Кел, шеше, атқа мінгес” деп, Үзеңгісін береді. Байшұбарға 

мінбекке Дұшпан зәлім, қу мыстан Оңтайланып келеді. Адамнан есті жануар 

Қос аяқтап тебеді. Алпамыс сезбеген жауыздықты сезген Байшұбар ат осындай 

әрекет  істейді. Батырға адал болған Байшұбар Алпамыс зынданда жатқанда 

өзін иемденбек болған қалмақтарға: 

 Сол уақытта Шұбар ат 

 Алдына келсе тістеді  

Артына келсе тебеді. 

 Бетіне түгіл Шұбардың  

Сыртына адам келмеді… 

 Қаншама көп болса да,  

Шұбарға әлі келмеді,  

Неше дәулер жабылды,  

Бәрін де Шұбар сүйреді…,-деп жырланғандай “өнер” көрсетіп жатады. 

Қаракөзайымның ақылымен зынданнан шыққан Алпамыс пен Байшұбардың 

кездесуін жыршы кәдімгі сағынысып көріскен адамдардың кездесуіндей етіп 

жырлайды: 

 …Жеті жыл жатқан қамалып,  

Қырық арқан бойы зынданнан!  

Иесін  алды шығарып,  

Үш секіріп, үш түсті.  

Шабамын деп қуанып, 
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Сөйлесті біраз екі шер 

 Біріне-бірі білдіріп…,-дейді. Байшұбар аттың  қуанышын жыршының 

осылайша суреттеуі ешқандай жасанды емес, керісінше жан толқырлықтай 

нәзік әрі орынды шығуын жылқыға, оның ішінде ерен жүйрік әрі сенімді серік 

болған тұлпарға деген ел құрметінің белгісі деп білуге болады. Еліміздің елдік 

қасиетін ту ғып көтерген ерлерге қойылған мәңгілік ескерткіштердің бірі “Ер 

Тарғын” жырында да батырдың жан серігі адамзатта әйелден Ақжүніс болса, 

жылқыдан Тарлан ат еді 

“Ылдидан салса, төске озған, ертеден шапса, кешке озған, томаға көзді 

қасқа азбан”  қанатты тұлпарлардың  көркем бейнелерін сомдау арқылы  

жыршылар жылқы малының халқымыздың  күнделікті тұрмысындағы маңызын  

және жаугершілік замандардағы сәйгүліктің орны ел өмірінде ерекше екенін 

нақты көрсете алған. Жылқының  ерекше қасиеті тек батырлар жырында, ерте 

замандарда  ғана  жырланып қойған жоқ. Ол бүгінгі күнде де бар. Қазақтың 

қанында бар атқұмарлық қасиет неше заман өтсе де жоғалмақ емес. Кешегі 

Тайбурылдың, Байшұбардың, Тарланның көзіндей болған Құлагердің аяулы 

тұлғасын қазақ баласы әзірде ұмыта қоймас. Оған арнап жазылған Ілиястың 

“Құлагер” поэмасы көркемдігі келіскен ғажайып туынды. 

3.Жылқыға қатысты салт-дәстүрлер 

Қазақтың салттары мен дәстүрлерінде жылқы малының алатын орны 

ерекше. Өзін ұлан байтақ даланың еркін перзентімін деп білетін әрбір адам 

жылқының айрықша қастерлеп, оны басты қазынам деп білген. Сондықтан 

қазақтың салт-дәстүрлерінің біршамасы жылқы малымен байланысты: 

Қарғыбау –  сыйлық.  

Қызға құда түсер алдында күйеу жігіт жағынан сөз байласу үшін арнайы 

кісі  жіберіледі. Екі жақ мәмлеге келгеннен кейін қалың малдың мөлшері, 

тойдың күні келісіледі. Барған адам қыз әкесіне сөз байласқанның бәтуасы 

ретінде «қарғыбау» сыйын тапсырады. Бай, беделді адамдар құдалық 

сөйлескенде сый-сияпаттың мөлшері де салмақтана түседі. Олар бес жақсы, 

орта жақсы, аяқ жақсы деп аталады. Бес жақсыға боталы түйе, құлынды бие, 

бағалы киім немесе алтын, күміс құймасы, орта жақсыға – таңдаулы түйе 

немесе жылқы, аяқ жақсыға – жылқы, сиыр, қой және тағы басқалар кіретін 

болған. 

 Қалың мал – қалың төлеу. 

 Құдалық сөйлесудің ресми жоралғысы жасалған соң, қазақтардың салты 

бойынша, жігіт жағы негізінен малдан тұратын қалың төлейді. Оның мөлшері 

құдалық сөйлесушілердің әл-ауқаттылығына қарай жіктеледі. Мәселен, орта 

ғана шаруасы барларда қалың мал бес-алты баспен шектелсе, ірі байларда оның 

саны 200-500-ден мың жылқыға дейін жетіп жығылатын болған. Қалың 

төлеудің және оны бөліске салудың өзіндік қалыптасқан тәртібі бар. Жылқыны 

бөлу кезінде оның бірі «құрықбау» деп аталып, жылқышыға, қой бөлуде оның 

бірі «қосақбау» делініп,  қойшыға берілетін болған.  

Бие қысырамас - дәстүрлі «Беташардан» кейін енесі жас келінді бетінен 

сүйіп, оған өзінің ең жақсы тілектерін арнайды, бұдан кейін жиналған 
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әйелдерге ақ мата береді. Оны әйелдер теңдей етіп жыртып алып, үйлеріндегі 

сабаны байлайды. Осы қымыз, шұбат құйылатын сабаға байланған ақ мата "бие 

қысырамас" жоралғысы деп аталады. Оның мәні келін өскен, өнген шаңырақ 

иесі болсын деген ырымы білдіреді. 

 Атбайлар. Шаңырақ көтерілгеннен кейін жас отауға туыстары мен 

жақындары шашу ретінде сый-сияпаттар жасайды. «Шаңырақтарың биік 

болсын! Босағаларың биік болсын!» деген тұрғыда тілек білдіріп, босағаларына 

тарту ретінде ат байлаған. 

Ашамайға мінгізу. Өзінің тәрбиелік маңызы жағынан бұл баланың 

дамуына ықпал ететін сән-салтанаты жарасқан дәстүр. Алты-жеті жасқа 

шыққан балаға ат сыйлап, қолына қамшы ұстатады, үйретілген ат арқасындағы 

ерге қондырады. Бұл оның ат басын тартып мінер азамат болғандығының 

белгісі. Ол баланы қанаттандырып, оған есейген кейіп береді. «Ашамайға 

мінгізу» баланы тәрбиелеудің ең ұтымды жолы болумен қатар, халқымыздың 

ұлттық ерекшелігін де танытады. 

Ат мінгізіп,шапан   жабу. Бұл ең салиқалы құрмет. Қазақ халқы қадірлі 

мейманға, ақынға, батырға, балуанға, әнші-серілерге ат сыйлап, үстеріне шапан 

жапқан. Осы дәстүр біздің халқымызда әлі күнге сақталып келеді. 

4. Ұлттық  ойындардағы атқа міну мәдениеті 

Ұлттық ойындар атадан балаға, үлкеннен кішіге мұра болып жалғасып 

отырған және халықтың дәстүрлі шаруашылық-мәдени өнер тіршілігінің 

жиынтық бейнесі, көрінісі де болған. Әрине, ойын өнер ретінде әдебиет пен 

мәдениеттің сан алуан түрлерімен қабысып, астасып келіп, бірін-бірі 

толықтырып, байыта түседі. 

Ұлттық ойындарды екі топқа бөлуге болады. Олар қимыл-қозғалыс және 

спорттық элементтері бар ойындар. 

Басқа халықтар сияқты, қазақтардың да ұлттық ойындарының пайда болуы 

мен даму тарихы тым әріден басталады. Оның тұрмыс-тіршілігінде салт, ғұрып, 

дәстүрлеріне байланысты жиын-тойлар, басқосулар ерекше рөл атқарған. 

Оларға үйлену тойы, жас нәрестенің дүниеге келуі, жауды жеңуге байланысты 

той-думандар мен басқа да көптеген ұлттық мерекелерді жатқызуға болады. 

Осындай жиындарда бәйге, күрес, сайыс, көкпар сияқты түрлі ұлттық ойындар 

өткізілді.Оларды атап айтсақ: 

Бәйге – қазақтың өте ертеден келе жатқан ұлттық ойыны.  

Ол үлкен торқалы тойда немесе аста, сондай-ақ мерекелерде өткізіледі. 

Дәулеті жетіп өзін көрсету, атағын шығару мақсатындағы адамдар ұлан-асыр 

той немесе аспа-төк ас жасағанда, бірнеше ай бойы алыс-жақындағы рулы 

елдерге, тіпті көршілес отырған басқа ұлттарға ат бәйгесі болатынын, жүлде 

алған аттарға бәйге беретінін хабарлайтын. Той-мерекенің үлкен кішілігіне 

қарай, бәйгеге қосылатын ат саны да көп немесе аз бола береді. Ат санына, 

жүгірген жердің алыс-жақындығына қарай жүлделі атқа беретін бәйгеде әр 

түрлі болады. Бәйгеге қосылған аттарға көбінше 8-9 жасар балалар мінеді. Атты 

арнаулы атбегілер баптайды. Сондықтан қазақта осыған қарай шыққан «ат 
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шаппайды, бап шабады», «алуан-алуан жүйрік бар әліне қарай шабатын» деген 

мақалдар бар. Кішігірім тойда ат бәйгесі орнына «құнан бәйге» өткізіледі. 

Топ бәйге – аттың бабын қажет ете бермейтін атшабыс түрі.  

Жарысқа белгіленген қашықтық та орташа деңгейде (10-15 шақырым 

арасында) және аты бар ниет білдірушілердің барлығы да қатыса береді. Көбіне 

наурыз мерекесінде, шілдехана, тұсау кесер, сүндет той, үйлену тойларда, аста 

ұйымдастырылатын болған. Бұрындары бәйгеге қатысқан аттар мәреге 

жақындағанда онымен қатарласа шауып, жанынан қамшылап, ноқтадан тартып 

көтермеге шығуға рұқсат етілетін. Қазіргі ережеде бұлай жасауға болмайды. 

Топ бәйгеге балалар да, ересек шабандоздар да қатыса береді. 

Кейбір деректерде, XV ғасырдың 70 жылдарында Керей мен Жәнібек 

сұлтандар Қазақ хандығын құрғанда, Шу өзенінің жағасында, Тұлпарсаз деген 

жерде топ бәйге ұйымдастырғандығы айтылады. Осы кезден бері қазақтың 

алқалы жиындарының ажырамас, құрамдас бөлігіне айналып келеді. 

Көкпар – қазқтың бойында қайраты бар ерлері, кәрі-жасына қарамай 

қатынасатын ат үсті ойыны. 

 Оның спорттық жағы күшті. «Көкбар» сөзінің төркіні-көк бөрі екені 

мәлім. Түркі тектес тайпалар өздері шұғылданып отырған мал шаруашылғы 

кәсібінде, малдың ең қауіпті жауы –бөріні соғып алып, қуанышта оны ат 

үстінде тартып, дыр-думан жасаған. Қазіргі күнде «көкпар» ойыны көбінше 

«лақ тарту» деп айтылып жүр. Бөрі соғып алған кезде ойналған «көк бөрі» 

ойынның кейін келе ұлттық дәстүрлі «лақ тарту» ойынына айналуы да, 

қазақтың шаруашылық өмірімен біте қайнасып жатыр. Той-топ болған кездерде 

бөрі табыла қоюы қиын. Мұндайда бөрінің орнына серке, серкеш, лақ тарту 

арқылы жігіттердің қайратын, шеберлігін сынайтын, оларды батырлыққа, 

жүректілікке баулитын, аттың мықты-жүйрігін сынайтын болған, соңында бұл 

қалың қауым бірігіп көңіл ашатын спорттық ойын түріне айналған. Көкпар 

тартқанда әр рулы елдің азаматы бір-бір жақ болып қиян-кескі сайысқа түседі 

де, қай жеңгені өз ауылына, өз рулы еліне (жекелер тіпті өз үйіне) алып кетеді. 

Мұндайда жігіттің қайраты мен ептілігі, аттың мықтысы мен жүйірігі сыннан 

өтеді. 

Бұл спорттық ат ойындарының қайсысы болмасын жігіттердің күштілігін, 

қайраттылығын, ат үстіндегі шеберлігін байқатады. 

Ат ойындарының тәрбиелік маңызы мұнымен ғана шектеліп қойған жоқ. 

Көшпелі халықтың белгілі бір жүйеге келтірілген тұрақты бір армиясы, әскери 

құрал-жабдықтарын арнайы жасайтын кәсіпорындары болмағанын біздер тарих 

пен халық ауыз әдебиетінен жақсы білеміз. Демек көшпелі халықтың өз алдына 

дербестігін қорғап қалуы бес жастағы баладан сексендегі қарияға дейін ат 

құлағында ойнайтын қанына сіңген жауынгерлік қасиетінен болған десек, 

ешбір қателеспейміз. Дәлірек айтқанда, кезіндегі әскерлердің соғыс тәсілдері 

мен айласы тек ат үстінде жүріп, садақпен көздегенін мүлт жібермеуінде, 

қылыштасып және найзаласып білуінде болған. 

 



29 

 

Міне, күні бүгінгі біздерге жеткен толып жатқан батырлар жырлары мен 

эпостар осыны жырлайды. Тіпті садақ, қылыш, найзаны былай қойғанда, 

қазақтың алты, сегіз, он екі өрімді қамшысы да соғыс қаруы болған. Ол өзінің 

қарсы келген ат үстіндегі жуан емес, тіпті оның астындағы атының маңдайынан 

қамшымен ұрып құлатып отырған. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. «Қазақстан»: Ұлттық энциклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ 

энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл. 

2. Тоқтабай А. «Қазақ жылқысының тарихы»-Алматы «Алматыкітап баспасы» 2010 жыл-

500 бет. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается фольклорный аспект литературного животного, который 

воспитывает красоту всей казахской фантазии, красоту казахского народа и роль места в 

литературе. 
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Ғылыми жетекшісі: Филология ғылымдарының кандидаты,  

доцент А.Ә.Иманғазина 

 

Тіліміздің күн тәртібінде тұрған түйінді де толғақты мәселелерге үзбей 

қалам тартқан проф. С.М.Исаевтың лингвистикалық мұрасының бір қомақты 

бөлігі қазақ әдеби тілі мәселелерін қозғайды. 60 жылдарға дейін әдеби тілді 

дәуірлеу, оның мәртебесін анықтау, әдеби тілдің бастау-арналары, оның жазу 

дәстүріне қатысты тәрізді таласты мәселелер жөнінде тіл мамандары арасында 

бірізді пікір, ортақ тоқтам болмай келді. Тіпті, «әдеби тіл» терминінің өзі 

«әдебиет тілі» деп қолданылып, кейінгі кездерге дейін түрліше аталып келгені 

мәлім.  

Әдеби тіл жайындағы ғалымның терең танымын танытарлық әр кезеңде 

жазылған еңбектерінің қатарынан оның «Қазақ әдеби тілінің совет дәуірінде 

дамуы» (1973), «Қазақ әдеби тілінің қалыптасып, даму кезеңдері» (1976), «ХХ 

ғасырдың басындағы қазақтың жазба әдебиеті мен әдеби тілі туралы» (1970), 

«Қазақ әдеби тілінің тарихы» (1989), «Абай және қазақтың әдеби тілі» (1973), 

«Қазақ әдеби тілінің тарихы қай кезден басталады?» (1989), «К вопросу о 

периодизации истории казахского литературного языка» (1988) сияқты 

мақалалары көрнекті орын алады. Аталған мақалаларында әдеби тілге ғылыми 

анықтама беріп, оның негізгі белгілерін, өзіндік ерекшеліктерін дәлдеп, 

нақтылап, айқындап беруге тырысады: «Әдеби тіл – халықтың белгілі кезеңдегі 

қоғамдық рухани байлығын, сөз өнерін жеткізудің, мәдени талап-тілектің 

қоғамдық көрінісі, мәдениет туындыларының құралы мен оны іске асырудың 

амалы бола алуы» [1;11]. Сонымен қатар, бұл мақалаларында қазақтың әдеби 

тілінің шығуы, оның арғы заманнан келе жатқан құнарлы, ұзақ сонар екенін 
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еске ала отырып, терең тексеріп, оның қилы-қилы кезеңдердегі өсу, даму 

жолдарын ашу керек екендігін айтады. 

Ол өзінің «Абай және қазақтың әдеби тілі» (1973) атты мақаласында Абай 

шығармаларының тіліне, жаңа сөз қолданыстарына, грамматикалық 

ерекшеліктеріне жете көңіл бөлініп, ақынның қазақ әдеби тілін дамытудағы 

орнын ерекше бағалайды. Абай қазақтың ұлттық әдеби тілінің негізін 

қалаушылардың бірі дегенде, ең алдымен өзіне дейінгі поэзиялық түрде дамып 

келген әдеби тілдің жалғасы екенін, екіншіден, ақын ол тілдің сапалық 

қасиеттерін ұштап, дамыта түсіп, қоғамдық қызметін арттырып, жазба әдеби тіл 

ретінде қалыптасқанын, үшіншіден, ол тіл бүгінгі кешеніне келген ұлттық 

жазба әдеби тіліміздің басы болып табылатынын негізге алады. Абай 

шығармашылығы туралы жазылған еңбектерінде С.М.Исаев Абай 

шығармаларының тілін жеке алып, жан-жақты зерттеу емес, сол шығармалар 

негізінде Абайдың жазба әдеби тілдің негізін қалап, оны дамыту үстіндегі ролін 

айқындауды мақсат етті. 

Абай шығармаларының тілі жөнінде С.М.Исаев жазған уақыттардан бері 

осы алуандас тақырыпта бірсыпыра еңбектер жарияланды. Олардың көбі Абай 

шығармаларының тілдік ерекшеліктерін терең талдап, кең қамтыды. Алайда, 

ғалым айтқан келісімде пікірлерді ешкім де жоққа шығарған емес. Қайта, олар, 

бұған керісінше, С.Исаев айтқан ойларды одан әрі жалғастырып, жетілдіріп, 

ілгері дамытушы болды. Негізгі заңдылық та осында ғой! 

Сол кездегі жалпы лингвистикалық еңбектерде әдеби тіл категориясын 

жазумен байланысты қарастыру үрдісі басым еді. Бірақ ғалым әдеби тіл 

ұғымын тек жазба тілмен ғана байланыстырмай: «Әдеби тіл сөйлеу тілі 

(ауызша) арқылы да, жазба тіл (жазбаша) арқылы да көріне береді, жарыққа 

шығады. Сөйлеу тілі мен жазба тілі – жалпы тілдің өмір сүру формалары. 

Сондықтан әдеби тілдің жазбаша және ауызша түрлері өз ішінде бірыңғайда 

бір-біріне қарама-қайшы болып келгенімен, бірін-бірі толықтырып тұтасып 

кететін реттері де бар. Әдеби тілді тек жазбаша тіл деп түсінсек, тек 

орфографиялық норманы ғана мойындасақ, орфоэпиялық норма деген ұғымның 

барлығына ешкім күмәнданбайды және ол әдеби норманың бір саласы, түрі 

екеніне де дау айтпайды», – деп орынды пікір айтады [1;12]. 

Әдеби тіл тарихын проф. С.М.Исаев қазақ халқының жеке ел болып, 

хандық құрған кезінен, яғни XV-XVI ғасырдан бастайды. «Жазба әдебиет 

үлгілері онша сақталмаса да, бұл кезеңдерде жазба әдебиет үлгісіне жақын 

авторы белгілі әдеби тілде жырланған поэзия болған. Әрине ол поэзия кейінгі 

ұрпаққа ауызша жетіп отырған» деп, қазақ әдеби тілінің қалыптасу кезеңін 

үшке бөледі: 

а) Қазақ халқының халық болып қалыптасқаннан кейінгі кезең, яғни XV-

XVI ғасырдан бастап ХІХ ғасырдың екінші жартысына дейінгі қазақ әдеби 

тілінің туып, қалыптасып даму дәуірі; 

ә) Қазақ әдеби тілінің ХІХ ғасырдың екінші жартысынан Қазан 

революциясына дейінгі кездегі даму дәуірі, яғни ұлттық әдеби тіл сипатын 

алған дәуірі; 
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б) Қазақ әдеби тілінің дамуының кеңес дәуірі [2;4]. 

Бұл қазақ тіл біліміндегі соңғы пікір болатын. Өйткені көптеген 

зерттеулерде Кеңес идеологиясының үстемдігімен ұлт тілдерінің қалыптасып 

дамуы, соның ішінде қазақ әдеби тілінің қалыптасуы бертін орыс тілінің 

әсерімен болды деген теория даусыз басшылыққа алынып, дауасыз жүзеге 

асырылып отырды. 

С.М.Исаев мұраларының осы тақырыпқа жазылған бөлігін өзара сұрыптап 

қарайтын болсақ, олардың негізгі мазмұны мынадай мәселелерге 

арналғандығын көреміз: 

1. Әдеби тілдің анықтамасы; 

2. Қазақ әдеби тілі және оның даму, қалыптасу тарихы; 

3. Қазақ әдеби тілінің жасалу арналары; 

4. Қазақ әдеби тілінің жасалу барысындағы Абайдың ролі. 

Қазіргі қазақ тіл білімінде бұл іспеттес мәселелердің қай-қайсының болса 

да басы ашылып, бояуы қанған жоқ. Әртүрлі пікір етек алып, алуан түрлі 

жорамалдар айтылып жүр. С.Исаевтың осы салада жазып қалдырған қайсыбір 

ойы мен пікірін алсақ та, олардың күні бүгінге дейін күн тәртібінен түспей, 

түбегейлі мәселелермен астасып жатқандығын көру қиын емес. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Исаев С.М. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы: Ана тілі, 1996. 304б. 

2. Исаев С.М. Қазақ әдеби тілінің тарихы қай кезден басталады? // Ана тілі, 31 қазан, 1991 

жыл. 

 

Аннотация 

В современной казахской лингвистике любые подобные проблемы были обнаружены и 

уменьшены. Хотя некоторые мысли и мнения С. Исаева были написаны в этой области, 

нетрудно понять, что их день все еще стоит в повестке дня, и они занимаются 

фундаментальными вопросами. 
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Орхон-Енисей ескерткіштері қандай жанрда жазылған? Бұл ескерткіштер 

түркі халықтарынң сол кездегі ауызша әдебиетінң жалпы сипаты туралы қандай 

мәлімет бере алады? Міне, бұл мәселе ертедегі түркі әдеби ескерткіштеоінің 

негізгі мәселесі болып табылады.  

Орхон ескерткіштері жанры жағынан әлі тиянақты анықталған жоқ. Бұл 

маңызды мәселені шешу – тюркологияның қазіргі таңдағы маңызды бір міндеті. 

Сөйткенмен, көркем шығарма ретінде арнайы зерттелмегенмен, Орхон 
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жазуларындағы әдебиеттің белгісін танып, оның өлеңдік қасиетіне мән берген 

ғалымдардың бағалы сөзін аттап өтпеу жөн болмас еді. Өйкені, әр жерде, сөз 

арасында айтылған бірді-екілі мұндай құнды пікірлердің беріректе қомақты 

зерттеулерге сүрлеу салғаны даусыз.  

Түркі халықтары өлеңіндегі силлаботоника теориясын негіздеген Ф.Корш 

(«Древнейший народный стих турецких племен» СПб. 1909) Орхон жазулары 

мен түркі халықтары өлеңінің арасындағы ырғақ сәйкестігіне назар аударған 

еді. «Халық эпосы шығармаларын Орхон жазуларымен салғастыру әбден 

орынды» дегенді Фалевтен де («Как строится кара-киргизская былина» - 

«Наука и просвещение», №1, 1922, Ташкент, 1928.) руналық жазуларды ең ескі 

әдебиет үлгілерінен санайды.  

Күлтегінге арналған ескерткішті өлең текстіне алғаш жатқызған кісінің бірі 

А.Бернштам («Истоки киргизской литературы». Труды института  языка и 

литературы и истории киргизского филиала АН СССР, Фрунзе, 1945).  Ғалым 

өлең деп тануын танығанмен, өз ойын нақтылы дәлелдей алмады да, соның 

салдарынан үміт сәулесіндей осы бір құнды пікір кезінде тюркологтар 

тарапынан қолдау таппады.Ескерткішті тек лингвистік тұрғыда зерттеген 

П. Мелиоранский мен С.Маловтың руналық жазулардың тілінде баяндау 

стилінде өзгеше жатықтық бар,-деп айтқан ескертпе пікірлері де жадымызда. 

Міне, елуінші жылдардың ортасына дейінгі Орхон ескерткіштерінің әдеби 

сипаты, жанры жайындағы ой-пікірлер осындай болатын.  

Руна жазуларының жанрлық табиғаты туралы тюркологияда қазір қарама-

қайшы екі түрлі көзқарас қалыптасып келеді. Оның бірі А.Шербактың, екіншісі 

И. Стеблеваның есімімен байланысты. А.Шербак былай деп жазады: «Өзінің 

сипаты жағынан бұл жазуларды ақындық шығармаға жатқызуға болмайды 

(А.Шербак. Соотношения аллитерации и рифма в тюркском стихосложении. 

«Народы Азии и Африки», №2, 1961). Басқаша айтқанды, Шербак Орхон 

ескерткіштерін әдебиет үлгісіне үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, Түрік 

қағанатының қысқаша, дәл тарихи деректері деп қарайды. Осы айтылған пікірді 

тарихшы Л.Гумилев қуаттап жүр: «И.В.Стеблеваның монографиясы Күлтегін 

мен Тоныкөктің құрметіне арналған жазуларды өлеңге жатқызып және оны 

тарихи поэма ретінде дәлелдеуге әрекеттенген. Автордың сонысына 

қарамастан, біз одан өлеңге ең қажетті нәрсе – ырғақты таба алмадық. Сол 

себептен де: Сыпаты жағынан бұл жазуларды ақындық шығармаға жатқызуға 

болмайды деген А.Шербактың тұжырымына қосыламыз» дейді ол (Л.Гумилев. 

Древние тюрки, Москва, 1967.)[1].  

        Демек, Л.Гумилевте көне руналарды жыр емес, түркі халқы     тарихының 

тек қысқаша шежіресі ғана есебінде танып отыр. Бұл пікірді біз түгелдей қостай 

алмаймыз. Өйткені, көне түркі руналарын өлең жолына түсіріп, ақындық 

өнердің үлгісі деп танып, алғаш рет композициялық, жанрлық, стильдік 

тұрғыдан тексерген И.Стеблеваның монографиясындағы батыл да бағалы 

тұжырымдарды ескермеу тіпті мүмкін емес[2].  

Қ.Өміралиев: «Сөз жоқ, Орхон – Енисей жазбалары бұл күнде тарихы 

белгілі ең көне сөз үлгілері. Бірақ бұл ескерткіштер 4-5 ғасырлардағы түркі 
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халқының фольклорлық әдебиетінің, нақтырақ айтқанда, ауызша поэзияның 

сипаты қандай болады деген сұраққа бірден жауап бере алмайды. Өйткені бұл 

жазулар - өлең өлшемінде туған поэзиялық туындылар емес[3].  

        «Құл тегін», «Тонуқуқ» - поэзия да, творчествалық өлең-жыр да емес. 

Олар, жұрт айтқандай, «поэма» да емес, түркі қағандары мен батырларының 

ерлік жорықтарын баяндайтын көркем тарихи шығарма, баяндау үлгісіндегі 

тарихи әңгңме. Оның стильдік ерекшелігі, бірінші жақтан баяндалуы («Мен»). 

«Күл тегін» айтып отырып жаздырылған («барқ ітгүні, бедіз йаратғыма, бітіг 

таш ітгүчі табғаш қықан чықаны Чаң сүңін келті ...»). «Тоңуқуқ» та айтып 

отырғаны «Түрк Білге қаған ініңе бітітдім (жаз-дыр-дым) бен Білге Тоңуқуқ». 

Сондықтан да құлар ауызекі сөйлеу тілінің баяндап айту нормасына жақын»[4; 

22-28б.].  

        Шынында да, руна жазуларын әдеби мұра деп қарауға бола ма?Болса, оның 

қай үлгісіне жатпақ? И.Стеблеваның пікірінде қаншалықты қисын бар? Міне, 

бұл сауалдарға жауап берудің жалпы түркі халықтары әдебиеті үшін, оның 

ішінде қазақ әдебиеті үшін үлкен мәні бар. Халқымыздың ерлік дәстүрлерін 

көркем образдарға ұластырған қазақ эпостары мен Орхон жазуларының 

арасындағы туыстықты айқындай алсақ, онда заты қазақ өлеңінің ең әдепкі 

үлгілері хақында молынан сөз етудің мүмкіндігі туатыны да ақиқат.  

Руна жазуларының жанрын айқындаудағы тюрколог И.Стеблеваның 

еңбегін тиісінше бағалай отырып, ғылымдағы дәлділік, әділдік үшін мына бір 

мәселенің де бетін ашып алу керек-ақ секілді. Расында, осы ескерткіштің 

жанры турасындағы тоқтам бір ғана И.Стеблеваның атымен байланысты 

айтылуға тиіс пе? Ол туралы бұрын-соңды басқа ешкім ешнәрсе жазбаған 

болып шыға ма?.  

Ия, И.Стеблева Орхон ескерткіштерінің жанрлық табиғаты жайында 

арнайы тәп-тәуір зерттеу жұмысын жүргізгені рас.Бірақ, сол шығармалардың 

жанры туралы ғылми құнды пікірлерді одан да бұрын кездестірген болатынбыз. 

Бұл ретте біз көрнекті қазақ ғалымдарының қаға беріс қалдыруға ешбір 

болмайтын, әлдеқашан-ақ айтқан тұжырымдары бар екенін еске салғымыз 

келеді. Түркі қоғамын терең зерттеушілердің бірі- академик лкей Марғұлан 

былай деп жазады: «...ғасырлардағы халық фольклорында эпостық поэзияның 

Орхон ескерткіштерінде жазылып қалған ең ертедегі ақындық тәсілдері мен 

дәстүрлері белгілене бастаған. Бұл поэзияның элементтерін Күл-тегін мен 

Белті-ханның басына қойылған құлпытастағы жазулардан көруге болады. Бқл 

жазулардың текстіэпостық әңгіме стилінде жазылған» [5, 117].  

Заманымыздың атақты жазушысы, ойшылы академик М.Әуезов осыдан 

елу жеті жыл бұрын совет тюрколоктары бас қосқан үлкен мәслихатта (әңгіме 

1952 жылы 8 июльде «Манас» эпосын зерттеуге арналған Фрунзе қаласындағы 

бүкілодақтық конференция жайында болып отыр), біздің объектімізде қатысты 

мынадай бір тамаша сөз тастаған еді: «Руна жазулары деген не? Бұл күнге дейін 

оларды тіл тарихының ескерткіші ретінде зерттеп жүр. Соған қоса олар 

фольклордың мейлінше көне үлгілерінің де ескерткіштері емес пе? Сол 
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жазуларда эпостық аңыздардың шағын да ықшам фабулалық желілері бар ғой» 

[6, 143].  

Күлтегін мен Тоныкөкке арналған руналық жолдарды ерлік жырына 

жатқызу үшін бұдан артық қалай айтуға болар екен? Орхон мұраларын 

зерттеуші ғалымдардың, әсіресе, оның әдеби сыпатына ерекше мән берген 

И.Стеблеваның жоғарыда келтірілген бағалы тұжырымдарды өз зерттеуінде 

ауызға алмауы өте өкінішті-ақ.  

Сондықтан да Орхон ескерткіштерінің жанры туралы мәселені күн 

тәртібіне алғаш қойған ғалымдар:баршамыз ерекше қадір тұтатын Мұхтар 

Әуезов пен академик Әлкей Марғұлан деп есептейміз. Ал, Ия Васильевна 

Стеблева болса, осы зерттеушілердің концепциясын ғылымда тұңғыш рет 

дәлелдеуші ретінде танылуға тиіс.  

        Сонымен, Орхон ескерткіштерін жалаң тарихи фактілері тізбегі деп 

қарамай, түркі халқының ізгі арманын, кескілескен соғысын, айбынды 

батырларын өзгеше әуезбен жыр еткен ерлік эпосының ең әдепті үлгісіне 

жатқызу орынды.  

Эпостық дәстүрі айрықша дамыған қазақ халқының бай мұрасын Орхон 

ескерткіштерімен салыстыра зерттеудің ерекше мәні бар. Өйткені, қазақтың 

ұшан-теңіз эпикалық жыр үлгілерінің қайнар бұлағы сол Орхон жазуларында 

деп білеміз. Ендеше, халқымыздың тарихи өткенінен, рухани өсуімен мол 

деректер беретін бұл шығарманы зерттей түссек, онда эпостарымыздың жасалу 

процесін, оған қоса ғасырлар құрдымынан бүгінге дейін үзілмей, жалғасып келе 

жатқан жанды дәстүрлі айқындауға мүмкіндік аламыз. Осыған орай қазақ 

эпосы жайында не айтуға болар еді?  

Жалпы эпос (хебос) – жыршы деген сөз. Демек, бұл ұғымның ең әдепкіде      

белгілі бір елеулі оқиғаны дәріптеумен байланысты шыққандығы сөзсіз.  

        «Шынын айтқанда, - деп жазады А.Н. Веселовский, - батырлардың ерлігін 

жырлаған эпостар халықтың қалыптасуымен қатар туа бастаған. Тарихи 

кезеңдердің елеулі тұлғалары – ерлердің төңірігінде неше түрлі өлеңдер 

құрастырылып, солар негізінде бүтін цикл жасалған» [7, 267].  

Қазақ эпосының тууы жайында осы орайлас пікірлер М.Әуезов, 

Е.Ысмайлов, Б.Кенжебаев, Қ.Жұмалиев, М.Ғабдулин зерттеулерінде де бар.  

        Қажым Жұмалиевтің мына бір пікірін келтірейік: «Қай елдің эпосы 

болмасын, белгілі бір тарихи оқиғаның ізін баса туғанға ұқсайды және ол бір 

күн, не бір жылдың ғана жемісі емес, халықтың басынан өткізген талай заман, 

талай ғасыр, талай тартыстардың нәтижесі... Қазақтың осы күнгі ұзақ 

эпостарының бастамалары ерте замандағы патриархалдық рулық құрылыс 

кезінде: үйсін, қаңлы, қоңырат, керей, қыпшақ замандарында әр рудың өз 

істерін ерлікке айналдырып жар еткен қысқа көлемді жырлар жатуы, кейін олар 

ұмытылса да есте сақталынып қалған аңыздардың негізінде ұзақ жыр, 

поэмалардың тууы мүмкін» [8, 10]. 

        Әрине, көркемдік дәрежесі мейлінше жоғары, шешендік сөздері мол, 

көріктеу құралдары айшықты болып келетін «Күлтегін» және «Тоныкөк» 

сияқты ғажайын дастандардың ғайыптан, өзінен-өзі өмірге келуі мүмкін емес. 
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Демек, бұл дастандарды жазған Йоллығтегін өзінен бұрынғы түркі 

поэзиясының көркем сөз дәстүрін жақсы меңгерген ақын. Басқаша айтсақ, 

Йоллығтегін сақтар мен ғұндар дәуірінің «Алып Ер Тоңға», «Оғыз қаған», 

«Аттила» «Шу», «Көк бөрі», «Ергенекон» сияқты дастандары арасындағы 

бірқатар көркемдік ұқсастықтардан аңғаруға болады. Ғүндар дәуірінің ауыз 

әдебиетінде қолданылған көріктеу құралдары, қанатты сөздер, мақал-мәтелдер 

кейде Орхон жазба жәдігерліктерінде де қайталанып отырады.  
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«АМАНАТ» СӨЗІНІҢ КОНЦЕПТОСФЕРАСЫ 

 

Дүнгенбай Эльмира 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің  4-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі:  ф.ғ.к. Отарбекова Ж.К. 

 

Қазақ халқына кеңінен белгілі, әрі қазақ менталитеті анық көрініс табатын 

концептілердің бірі «Аманат» концептісі болып табылады. Аталған концепт 

адамдар арасындағы қарым-қатынасқа байланысты дамиды. Ислам дінінде 

Әлемді Жаратушы аманатты адамдарға жүктеген делінеді.  

Ауқымы кең аманат сөзіне «Қазақ энциклопедиясында» екі түрлі түсінік 

берілген. Біріншісі, «Сақтау үшін немесе екінші бір адамға табыс ету үшін 

берілген зат, нәрсе» дей келе, Ш.Мұртазаның «Интернат» атты шығармасынан 

үзінді келтірген: «Арзы апам жарықтықтың жаңа бір қолымен қоржынды 

жасқаса, бір қолымен омырауын басып, Айшаның аманатын қызғыштай 

қорғап жүргенін байқадым».  Екіншісі, орындауға тапсырылған міндет, өсиет. 

Мысалы, Алмаймын әперсең де кісі хақын, Бар еді Ләйліге бір жазған хатым. 

Сенімді жолдасыңнан соны жеткіз, Сізге жоқ онан өзге аманатым 

(Ш.Құдайбердіұлы) [1.488]. 

Профессор Әбдуәли Қайдар өзінің «Қазақтар ана тілі әлемінде» атты 3 

кітаптан тұратын сөздігінің бірінші «Адам» деп аталатын томында аманат, 

аманатты орындау мәселелерін қазақтардың жеке басының өмір-тіршілік 

етуіндегі қасиеттері мен ерекшеліктері, адамға тән психологиялық қасиеттер 

тұрғысынан талданған. Мысал келтірейік, «... Әдетте, аманат ақысыз-пұлсыз 

біреуге тапсырылады. Ол міндетті түрде орындалуға тиісті. Өйткені, аманаттың 



36 

 

жолы – ауыр жол. Аманатты орындамау аманаттаушының алдында ғана емес, 

Құдай алдында да, ар-ұждан алдында да күнә болып есептеледі. Егер саған 

біреу аманат тапсырса, сен оны қабылдама. Ал қабылдаған екенсің, қайткен 

күнде де оны орындауға тиістісің. Ата-бабаларымыздың (халқымыздың) 

әуелден келе жатқан салт-дәстүрі, жоралғысы солай. Аманатқа қиянат жасауға 

болмайды» [2.33]. 

Ә.Қайдар аманат концептісінің мәніне терең бойлау үшін ортағасырлық 

ғұлама Кейқаустың Қабуснамасынан мысал келтірген: Бір адам түн ішінде 

моншаға бармақ болады. Досына:  

– Маған серіктесіп, моншаға жүр, –дейді. Ол:  

– Моншаға дейін ілесіп барайын, бірақ моншаға түспеймін. Зәру жұмысым 

бар, – дейді. Сөйтіп екеуі моншаға жақындағанда артында келе жатқан досы 

оған айтпастан өз жолына бұрылып кете барады. Ал әлгі кісі досым артымда 

келе жатыр деп ойлайды. Кенет бір ұры әлгі кісінің ізіне түсіп, соңынан келе 

жатады. Монша есігінің алдына келгенде әлгі кісі бұрылып, қараңғыда түрін 

ажыратпастан: 

 – Мынау жүз ділдә, саған аманат, – деп, жаңағы ұрыға береді де, өзі 

моншаға кіріп кетеді. Ұры ділдәны алып, сол жерде күтіп отырады. Әлгі адам 

моншадан шығып, кетуге айналғанда, ұры: 

 –Мырза, мына ділдәларыңызды алыңыз, – дейді.  Бөтен адам екенін көріп: 

 – Сен кімсің? Ол неғылған ділдә? – деп сұрайды. – Мен баукеспе ұрымын, 

ал мынау сіздің маған берген ділдәларыңыз, – дейді.  

 –Ұры болсаң, онда неге ділдәларды алып, кетіп қалмадың? – дейді. Ұры:  

–Жүз ділдә түгіл, он ділдә болса да, ойланбай-ақ алып кете берер едім, 

бірақ сіз бұларды маған аманатқа тапсырдыңыз ғой, – депті [2.34]. 

Қабуснама Орта Азия елдерінің орта ғасырлардағы бейнесін суреттейтін 

керемет педагогикалық мәні бар туынды болып табылады. Авторы Кайқаус ұлы 

Гиланшахқа арнап жазған бұл еңбегінің өзін аманат ретінде бағалауға негіз бар. 

Википедия ашық энциклопедиясына сүйенсек, автор өзiнiң қартайғанын 

баяндай келiп: «Мeнің дүниедегi жиып-терген ең қымбат асыл заттарым — 

саған арнап жазған осы үгiт-насихат, аманат кiтабым», – дейдi [3]. 

Сонымен, аманат сөзі адамның өзінің ар-ұжданы алдындағы есебі болып 

табылады. Қазақ халқының тұрмыс салты барысында қалыптасқан ерекше 

жоралғысы. Ар-ұждан, парыз алдында үлкен жауапкершілік артатын қазақ 

халқының аманатқа байланысты көптеген нақыл сөздері, ырым-тыйымдары 

қалыптасқан. 

Қазақ тілінің концептуалды жүйесін білмеу қазақ халқының өмір салты, 

тұрмысы, салт-дәстүріндегі ерекшеліктердің мағынасына бойламай, өткенінде 

артық дүние деп түсінуге алып келеді. Қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен 

салт-дәстүрінің терең философиялық мәні көп жағдайда қазіргі заман жастары 

үшін белгісіз болып қалған. Алдымен, аманат сөзінің концептілік жүйесін 

анықтап алайық. Аманат сөзі парыз, өсиет, борыш, кепілдік сөздерімен 

концептуалды жүйе құрайды. Ал аманат сөзіне қарама-қарсы мағынада жүретін 

сөз  – қиянат. 
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Аманатты орындау адамдықтың, имандылықтың, инабаттылықтың 

көрсеткіші. Жетесіз, санасыз біреу болмаса, аманатты мойнына алған адам 

қайткен күнде де оны орындауға міндетті. Себебі аманатты беруші адам оны 

саған сеніп тапсырды. Сен оны орындауға тиістісің. Орындамасаң, ол сенің 

мойныңа қарыз болып табылады [2. 35]. Мысалы: 

Кепілдікке (кепілге) алды. Біреуді өзі жауапкер болып босатып алды; ара 

түсті. Балуан Шолақтың бір досы Ыбырай бастап және бірнеше досы қостап, 

Балуан Шолақтың сотына шейін кепілдікке алуға Көкшетау барды (С.Мұқанов). 

Кепіл болдыЖауапкершілігіне алды. Ботақан ошағынан Қазбалаға 

қымызды мол қылып жеткізіп тұру үшін, бір Абайлар емес, осы артта қалған 

ауыл-ауданның, кәрі-жастың бәрі кепіл болуы шарт (М.Әуезов) [4.317]. 

Парыз— адамның ел-жұрт, мемлекет пен қоғам алдындағы борышын 

білдіретін әдептік ұғым. Парыз әр заманда, әр дәуірде тарихи-қоғамдық 

жағдайға орай анықталып түрленеді және толықтырылады. Парыз адамның 

бейімділігі мен белсенділігіне, сезімталдығы мен естілігіне байланысты. 

Сондықтан оны адам болмысы мен мүддесінен, туған ел тұрмысы мен туған 

жер қажетінен бөліп қарауға болмайды. Парыз дүниетанымдық бағдармен 

ұласып, астарласып жатады. Өйткені, парыз өмірдің қажеттілігін растау, 

құндылығын көбейту ынтасынан туындайды, адамның қоғамдық болмыстағы 

орнын жалғастыру қажетін қуаттайды. Парыз: 

 1) адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынастың мән-жайын танытады; 

 2) адамның адамға қамқорлығын, жағымды әдеп пен адал еңбек ету үлгісін 

сақтайды, жастардың үлкендер мен Отан алдындағы перзенттік қарызын, 

азаматтық міндетін тиянақты орындауға жұмылдырады; 

 3)адамның жақсы қасиетін орнықтыруға, ұлтаралық қатынастың тиімді 

түрлеріне қызмет еткізеді[5.384] 

Борыш сезімі — жеке адамның өзгелер алдындағы жауапкершілігінің 

көрінісі. Борыштың өлшемі, мағынасы парызға жуық[6]. 

Өсиет, уасийа (көпше түрі - уасайа; түрікше - уасиет, парсыша - уасият) - 

дүние салар алдында айтылатын ең соңғы тілегі, аманаты [7]. Адам өмірден 

өтерде әр нәрсені аманаттауы мүмкін. Әр түрлі дереккөздерден жинақталған 

бұл түсініктердің барлығы да аманат сөзімен мағыналас екендігін анық 

байқауға болады. Аманатты орындау әр адамның адамгершілік парызы, 

борышы. Демек, қазақ халқының болмысын, жауапкершілік қасиетін көрсететін 

аманат сөзін ядролық концепт ретінде қарастыруға негіз бар. 

Қазақ лингвомәдениеті концептосферасының әлеуметтік сипаты күні 

бүгінге дейін қалыптасқан қарым-қатынас этикетіне сәйкес жүзеге 

асатындығында  болып табылады. Ол үлкен мен кішінің, әйелі мен күйеуінің, 

алыс жақын туыстарының қарым-қатынасына байланысты сипатталады. 

Қазақ лингвомәдениетінде адамды басқарушы ақыл деген түсінік түбегейлі 

орныққан, әрі төмендегі тұжырымдарды анықтайды: 

- Ақыл сезімді басқарады, бұл адамды азғырулардан сақтайды; 

- Білім мен ақыл комбинациясы сәттіліктің кепілі болып табылады; 

- Ақылы бар адам өзгеге өсиет айтуға, шешім қабылдауға құқылы. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%BF
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Демек, ақыл барлық адамға тән психологиялық қасиеттердің жоғарғы 

формасы. Ал аманатты орындау ақылды адамға тән қасиет. 

Аманат сөзінің мән-мағынасын толық қамту үшін осы ұғым аясындағы 

халық арасында кеңінен тараған мақал-мәтел, нақыл сөздерді қарастырайық.     

«Аманатқа қиянат жасама». Жоғарыда берілген түсініктерде аманат 

келесі адамға табысталған зат, дүние дегенді білдіреді. Ал қиянат сөзінің 

мағынасын ашу үшін Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңіне бойлайық: 

«...Қиянат қылма өзгеге, 

Біреуді мәнсіз сөздеме. 

Жүректің төрі адалдық, 

Қиянат болар сөзде де...» 

 Демек, қиянат жасау жақсы қасиет емес. Батыр баба Бауыржан Момышұлы 

былай дейді: «Адал жүр! Адал тұр! Өтірік айтпа! Біреуге қылдай қиянат 

қылма! Өтірік мақтану да қиянат! Қиянатпен елді алдап, қылмысты болғым 

келмейді!». Адам қиянатты өзіне қатысты, қоғамға қатысты жасауы мүмкін. 

Өзіне қатысты қиянат өз сезім мүшелеріне қиянат жасау болса, өзгеге қиянат 

жасау өтірік айту, дөрекі сөйлеу, пайдасын емес, зиянын тигізу, сәйкесінше, 

аманатты бұзу [8]. 

 «Сүлеймендей қолыңда қуат болса да, қылдырықтай құмырсқаға 

қиянат қылма» (С.Сарайи). Қиянат жасамау барлық адамгершілік қасиеттерді 

қамтиды. Жоғарыда айтқандай өзіңе, өзгеге, қоршаған табиғатқа залал тигізбеу. 

Қиянат жасамау сексенді еңсерген қарияға да, еңбектеген жас жеткіншекке де, 

ел басқарған ханға да, қарапайым жұмысшыға да бұйырылатын адамгершілік 

қасиет. Қиянат жасаудың себептерін ғалымдар сүйіспеншіліктің жетіспеушілігі, 

адамгершілік, рухани білімнің жетіспеушілігі дейді. Қазіргі ақпараттанған 

заманда рухани білім адамзатқа ауадай қажет. Біз жоғарыда айтқан қазақ 

халқының ақыл мен білімнің адам бойында қатар көрініс табуы тек сәттіліктің 

бастауы емес, әуелде, ең бастысы қиянат қылмаудың кепілі деген тұжырым 

жасай аламыз. 

 Адам бойында туа бітетін ақиқат, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат 

жасамау, сүйіспеншілік сынды жалпыадамзаттық құндылықтар болады. Ендеше 

аталған құндылықтар адамның дініне, тіліне, діліне байланысты емес, барлық 

адамға теңдей дарыған. Қиянат жасамай, аманатқа адалдықпен қарау табиғат 

балансын сақтауға мүмкіндік береді. 

«Орындалмаған аманат, 

Ерге тағылған жаман ат». Қазақ халқының менталитетінде ер мен әйел 

ешқашан тең дәрежеде болмаған. Ер елдің қорғаны, отбасының басшысы. Ер 

адам мойнында үнемі үлкен жауапкершілік жатқан. Жауапкершілікті 

орындамау, аманатқа қиянат жасау ердің еліне де үлкен сын. 

 «Адамға адам аманат». Аманат – рухани құндылық. Тегінде адам 

баласы жоғары рухани сана иесі болғандықтан, бір-біріне, қоршаған ортаға 

жауапкершілікпен қарауға міндеттеледі. Аманат орындалмаған жағдайда 

жалпыадамзаттық, жалпыұлттық құндылықтар бұзылады. 
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 Аманат концептісіне қатысты мақалдар, бабалардан қалған өсиет сөздер 

қазақ халқының психологиялық мінездемесін тарқатып көрсеткендей. 

Жақсылық жасау, аманатқа берік болу, қылдай қиянат қылмау ғасырлар бойы 

қазақ мінезіне біте қайнасып кеткен қасиеттер. Уақыт кеңістігінде өмір салты 

мен мемлекеттік басқару құрылымы ауысқанымен, халық бойында аталған 

қасиеттер әрқашан бой көрсетеді. 
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Аннотация 

В данной статье обсуждается понятие «Аманат», один из наиболее широко известных 

казахских фольклоров и одно из понятий казахского менталитета. 
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Ғылыми  жетекшісі:  Байтимбетова П. 

 

Жаңа келген ортада бұрын-соңды көріп білмеген адамдармен үзеңгілес 

әңгімеңді бастау үшін әуелі амандасып, сонан кейін аты-жөнін сұрастырып 

жатамыз. Жаныңдағы адамның қызықты әңгімесіне құлақ түріп, араласып 

кеткенің соншалық кейін қайта жүздескенде, "кешіріңіз, сіздің есіміңіз қалай 

еді" деп сұрауға қынжылып қаласың. Ия, расында, адамның есімін  әсте есте 

сақтаудың қаншалықты қиындығы бар... Мүмкін, танысқаннан кейін сол 

адамның есімінің қандай мән-мағынасы бар екеніне назар берудің маңызы бар 

шығар. Ал, өзіңіздің есіміңізді неге дәл осылай атағандығы туралы сұрап қалса, 

сіз қалай жауап берер едіңіз? 

Есім – жеке тұлғаны басқалардан ажыратуға арналған белгі. Бұл белгі 

арқылы адамның өзімен етене араласпасаң да, есімін бір естігеннен-ақ біраз 

мәлімет алып үлгеруге болатынын біле бермейміз. Шындығында, кісі есіміне 

қарап, өзімізге дейін өмір сүрген ата-бабаларымыздың тарихы, мәдениеті, 

https://kk.wikipedia.org/
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тұрмысы, әдет-ғұрыптары мен салт-санасы, дүниеге, дініне көзқарасын, 

болашақта неге қол созып, неден үміт күткендіктерін білуге болады. 

Ат қоюдың қоғамдық сана мен танымдағы маңызының бір сырын көрнекті 

ғалым Н.Уәли былай көрсетеді: "...Атты да, атауды да ешкім кездейсоқ қоя 

салмайды. Қайсыбір нысанның атына, атауына адам санасындағы түсінік, 

белгілі бір жағдаят негіз болады. Сөйтіп, ат қоюмен бірге әлгі атау, яғни таңба 

арқылы белгілі бір мәдени-ұлттық ақпараттар кодқа салынады. Ал тілді 

тұтынушы сол таңба арқылы әлгі обьектіні басқа бір обьектіден ажыратып қана 

қоймай, сонымен қатар кодқа салынған ақпаратты да ашады, яғни таңбаның 

этномәдени танымдық мазмұны ашылады(интерпретацияланады)" (1,7). 

Адам баласына есім дүниеге келген сәттен - ақ беріліп, соңғы демі 

шыққанға дейін сақталады. Небір ұлы ғұламалардың бүгіндері өзі тірі болмаса, 

көзі тірісінде қалдырған өнегелі істері олардың есімдерін мәңгілікке ұлықтап 

қалдырды емес пе. Қазақ халқы мұны бір ауыз даналық сөзіне сыйдырып, 

"Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді" деген. 

Өмірге жаңа келген сәбиіне ат қоюда ырымшыл халқымыз перзентіне қол 

бастаған батырлардың, сөз бастаған шешендердің, ел бастаған билердің, жез 

таңдай, күміс көмей әнші-күйшілердің есімдерін қоюға тырысқан. Халқымызда 

ат қойғанда азан шақыру салты бар. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде: "Азан 

шақырып қойған ат - ең алғаш қойылған есім; шын аты", - деп берілген (2,20). 

Соңғы жылдары ұлттық рухани болмысымыздың қайта жаңғыруының тағы бір 

келбеті ретінде бұл үрдістердің күні бүгіндері де жалғасып келетіні көңіл 

қуантады.  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев 

"Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" атты мақаласында "...Жаңғырған 

қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды 

болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты - сол ұлттық кодыңды 

сақтай білу" деп атап көрсеткен болатын (3,2). 

  ҚазҰУ профессоры, филология ғылымдарының докторы А.Б.Салқынбай 

Тұңғыш Президент қаламынан шыққан осы жазбаның мақала ауқымынан 

әлдеқайда кең, көтерілген мәселенің ірі екендігіне тоқтала келе "Ұлттық код - 

ең алдымен, тілде, сосын дәстүріміз бен салтымызды, мінезімізді айқындайтын 

ділде, ұлттық мәдениетте" екендігін баса айтады (4.Qamsy.kz, 20.04.2017). Олай 

болса, қазақтың әрбір баласының, әрбір азаматының өз есімінің мән-мағынасын 

жете түсіне білуі, балаға ат қоюда ұлттық дәстүр-салтымызды, мәдениетімізді 

айғақтайтын үрдісті жаңғырту - ұлттық кодымыздың жаңғыруының бірден бір 

кепілі. 

Осы орайда, мен өз отбасымның мүшелерінің есімдерінің мағынасына 

айрықша тоқталып өткім келеді.  

Ең алдымен, менің атымды азан шақырып қойған туған әжемнің есімімен 

бастайын. Әжемнің есімі - Қадіркүл. Алла бұйыртса осы жылдың сәуір айында 

сексен жасты толтырады. 

Әжемнен оның есімі туралы сұрағанымда "Қадіркүл" есімінің атауында 

"Қадір" сөзі хадистерден белгілі болатындай аса рахымды Алланың 99 көркем 
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есімдерінің бірі "Әл - Қаадир" - "Құдіретті" деген мағынаны білдіреді 

(5.STAN.kz. 27.04.2016).  Әрі бүкіл адамзатқа құран түсе бастаған қасиетті түн - 

Қадір түні екені барша мұсылман қауымына белгілі. Қадіркүл әжемнің расында 

да, бүкіл отбасымыз үшін ерекше жан болып табылатындығы, қандай да бір 

үлкен істі бастар алдында, үлкен жолға шығар алдында, той-жиындар өткізер 

алдында әжемізден ақыл кеңес сұрап, ақ батасын алатындығымыз оның 

есімінің ұлылығында деп түсінемін. Менің оқуға құжат тапсырмақшы 

болғанымда, менімен және әкеммен бірге Алматы қаласына еріп келуінде 

Алланың әжем арқылы ақ жол сілтеп тұрғанын сезіп жүрдім.  

Әрдайым әр ісіме тілекші болып жүретін әкемнің есімі - Нұрлыбек. Араб 

тілінен алынған "нұр" - нұрлы, әдемі, көркем мағынасын берсе, "бек" - сөзі 

қазақ халқының берік, мықты деген мағынасымен  түсіндіріледі. Әкем ажарлы, 

көрікті келген, әрі өз қызметінде мамандығының хас шебері, көпшілік 

жұмыстарды тез ұйымдастырып, әріптестерінің де, ағайын туыстарының 

алдында да қай кезде болмасын өзінің мықтылығымен танылып жүреді. 

Жан анамның есімі - Ләззат. Араб тілінен алынған - тәттілік, шырындылық, 

сүйкімділік, жағымды, ұнамды, жаратымды сияқты мейіріміңді толтыратын 

бірнеше мән-мағынасы бар осы атаулар анашымның есіміне дәл лайықтап 

қойғандай. Ақылына көркі сай, сұлу да сымбатты, биялы мінезімен, көңіл 

хошын келтіретін тәтті сөзі, аялы алақанымен сипалайтын "айналайыны" жан 

анамның есімін онан сайын көрікті етіп тұратынына қалайша мақтанбайын. 

Әрине, төбем көкте! 

Менің алдымда отбасымыздың тұңғыш перзенті, ағам - Нұрасыл ер жетіп 

келеді. Көкшетау Мемлекеттік Университетін тәмамдағалы отырған Нұрасыл 

ағамның да есімін әжем қойыпты. "Нұр" араб тілінен - жарық, сәуле деп 

түсіндірілсе, "Асыл" сөзі "әсил" - негіз, түбір, түп нұсқасы  - шынайы, нағыз, 

қымбатты, ардақты деген мағынаны білдіреді, бір сөзбен айтқанда Нұрасыл мен 

үшін ата-анамнан кейін отбасымыздың нағыз, шынайы шамшырағы, сәулесі 

деп білемін. 

Менің ізімді қуып келе жатқан сіңілдерімнің бірі - Нұрай. "Бұл есімді 

нұрын төгіп тұрған айға теңестіріп қойдым" дейді әкем кейде еркелетіп.  

Расында, көркі, нұры айдай сұлу, көркем мінезді Нұрай сіңілімнің есімі өзіне 

ұқсап-ақ тұр. Ойын ашық айтатын, шығармашыл, сәнді киінгенді ұнататын, көп 

нәрсені үйренуге әуестенгіш Нұрай - "нұр - ай" десе, дәл өзі.  

Отбасымыздың ең кішкентай қызы, бәріміздің тәтті еркеміздің есімі - 

Әнел. Жасы сегізде. Мектепке бармастан-ақ орыс тілінде еркін сөйлеп кетті. 

Мұнысы мүмкін болашағында қажетінің алдынан шығар. "Әнел" есімінің 

мінездемесін интернет желісінен іздеп оқығанымда, бірде түркі халқының 

"Отан", "тайпа" сөздерінің мағынасымен түсіндірсе, тағы бір деректерде ежелгі 

грек тілінен "жарқын", "ашық" деп аударылады делінген. Ал, кейбір мәліметтер 

негізінде араб ұлтының есімі, және ол "жолы болғыш" деген мағынаны 

білдіреді делінген (6.Pandaland 2019). Бұл мәліметтердің қаншалықты дәлелді 

екенін растау қиын да шығар,  әйтсе де Әнел сіңілімнің есімі "ән" және "ел" 

деген екі атаумен құралған, яғни туған елінің, әулетіміздің, һәм отбасымыздың 
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әні болсын деген ниетпен қойылыпты. Әкем айтқандай тілі шықпай тұрып ән 

айтып жүретін, кез-келген әнге билей кететін Әнел біздің үйіміздің музасы, 

әуені. Бұған мен де келісемін. 

Ақырында өз есімімнің мағынасына бір ауыз сөзбен тоқталып өтейін. 

Әжемнің үш күнге жеткізбей маған қойған аты - Сандуғаш. Бұлбұлдай сайрап 

жүрсін деген ниетпен қойған есімімді отбасылық мерекеде ақ тілегімді 

тоқтамастан айта бастағаннан - ақ бүкіл туыстарым күліп,  "Сандуғаш десе, 

нағыз сандуғаш екенсің" дейді әзілдеп. Мүмкін бұлбұлдай әнші деп танымаса 

да, бәлкім болашағымда еліміздің үлкен телеарналарының бірінде ең жағымды 

жаңалықтарды сайрап тұратын Сандуғаш Нұрлыбекқызы деп таныстырармын 

өзімді.  

Ия, үлкен арман-тілекпен қойған атымыздың, ата-аналарымыз бен 

әжелеріміздің, бауырларымыздың есімдерінің не мағына беретінін білу 

маңызды нәрсе болып саналатынына мен осылайша көз жеткіздім. Себебі әр 

адамның аты-жөні, шыққан тегі - өз болмысының нағыз рухани байлығы. 
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Аннотация 

В этой статье мы узнаем, что для нас важно знать, что будет означать имя человека в 

его или ее жизни - значение наших имен, наших родителей, наших дедушек и бабушек, а 

также наших дорогих братьев и сестер. 

 

 

«БӘЙТЕРЕК» КОНЦЕПТІСІНІҢ  

ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫ ТАНЫМЫНДАҒЫ ЗЕРДЕЛЕНУІ 

 

Жазыкова Р.Б. 

«Филология»  мамандығының 2- курс магистранты 

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, Ақтөбе қ. 

Ғылыми жетекшісі:  Садирова К.Қ., ф.ғ.д., профессор  

 

Концепт - ұлттық болмысқа негізделген ұжымдық және тұлғалық 

санадағы ақпараттар бірлігі ретінде танымдық лингвистиканың басты ұғымы 

болып табылады. Ол зерттеудің түрлі қырларына қарай лингвомәдениеттану, 

психолингвистика мен когнитивті лингвистикада жан-жақты қарастырылады. 

 Ресейлік тілші ғалым В.А.Маслова концептіге төмендегідей анықтама 
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береді: «... ол лингвомәдени ерешелікті таңбалаған және белгілі бір тұрғыда 

этномәдениетті тасымалдаушыларды сипаттайтын семантикалық жасалым. 

Концепт этникалық дүниетанымды бейнелей отырып, дүниенің этникалық 

тілдік бейнесін белгілейді, «болмыс шаңырағы» құрылысындағы бір кірпіш 

болып табылады (М.Хайдеггер бойынша). Сонымен қатар ол - бүкіл адам 

әрекетінің мазмұнын бейнелейтін өзіндік бір білімдер жиынтығы. Концепт сөз 

мағынасынан тікелей туындамайды, ол өзінің сөздік мағынасының жеке адам 

мен халықтың тәжірибесімен түйісуі болып табылады (Д.С.Лихачев бойынша). 

Сондай-ақ концепт эмоциялық, экспрессивтік және бағалаушы қасиеттерге ие» 

[1, 42]. 

Бәйтерек – түркі жұртының танымында ғаламдық ауқымдағы өмір жолы, 

өмір кеңістігі. Ежелгі түркі халықтарында әлемнің символдық бейнесінің негізі 

– Ғалам ағашы (Мировое дерево).  

Алтайлық Маадай–Қара жырында бәйтеректің сипатын белгілі 

фольклортанушы Е.Д.Тұрсынов: «Байтерек имеет золотые листья на солнечной 

стороне и серебряные – на лунной. На вершине его сидят две кукушки, которые 

знают кому доведется быть счастливым, кому – несчастным.Ниже расположены 

два беркута, а у основания ствола – две собаки, стерегующие покой обитателей 

среднего мира. Иногда мировое дерево ассоцируется с коновязью...» - деп 

сипаттайды. Бұл сипаттама бәйтеректің Жаратқанның тікелей қарауындағы 

ғаламдық құрылымның рөлін атқарады. Яғни, осы ғаламдық қасиетті ағаш 

арқылы ниет пен тілекті дарытуға болатындығы байқалады [2]. 

Осындай Ғалам ағашының рөлін ұйғырларда тәңірі терек (көкті тіреп 

тұратын ағаш), якуттарда бөлек өскен қайың ағашы, славяндарда емен, енді бір 

елдерде сейва ағашы атқарса, қазақ халқында  бәйтерек ағашы осындай рөлге 

ие болғандығын қазақ халқының мифтік аңыздарынан, қиял – ғажайып 

ертегілерінен  байқауға болады. [3, 88].  

Сонымен қатар, қазақ тілінде «Ата - бәйтерек, бала-жапырақ», «Мәуелі 

бәйтерек»,  «Жүз жасаған бәйтерек», «Үш бәйтерек» секілді мәтелдер мен сөз 

тіркестері  қолданылады. Алғашқы қолданыстарда бәйтерек сөзі қорғаныш, 

пана, мықтылықты, үлкендікті білдірсе, келесі қолданыстарда даралықты, 

бірегейлікті көрсетеді. 

«...Бәйтерек сабау көрінер, жапырағы түсіп қуарса, арғымақ жабы 

көрінер, аса шауып буланса» дейтін күйге ұшырады.» деген мақаладан алынған 

мысалда бәйтерек ұғымы бұл жерде Мағжандай асқақ ақынның ешкімге 

ұқсамайтын даралығын білдіреді. Алып тұлғаның ауыр кезеңді бастан 

өткеруінде автор жоғарыда айтылған тіркесті тиімді қолданған [4, 17]. 

Бәйтерек сөзінің символдық бейнесі қазіргі кезде ұлттық-әлеуметтік-

мәдени ортада түрлі реңкте қолданыста. Оны анықтау үшін барынша тиімді  

тәжірибелік әдіс ассоциативті тәжірибе жүргізіледі, яғни респондентке  стимул 

сөз беріліп, оның сол ұғымға берген пікірі негізінде ассоциативтік өрісті 

жинақтау. [5, 206]. «Ассоциативті тәжірибеден субъектінің нәр алған мәдениеті 

мен өмірлік тәжірибесі байқалады. Осы эксперимент нәтижесінде алынған 

сөздер тобы ассоциативтік өріс деп аталады. Кез келген лексикалық бірліктің 
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ассоциативтік өрісі әлемнің  тілдік бейнесімен байланысты. Сол себепті 

ассоциативтік өріс құрамын талдау ұлттардың дүниетанымын, психологиясын, 

тұрмыс тіршілігінен, салт – дәстүрінен мол ақпарат алуға жол ашады» [6, 49]. 

Ғалым Г.Гиздатовтың ойынша, концептіні толық түрде ассоциативтік 

өріс арқылы шығару мүмкін деп есептейді. Сөздің біршама толық мағынасы сол 

тілді тұтынушы халықтың тілдік санасында болады. Тілдік  сана – тіл арқылы 

көрінетін ұлттық сананың бір бөлшегі, мәдениеттің ерекшелігі жайлы 

түсініктердің мазмұны, қандай да бір ұлттың психологиялық қоймасы. 

Ассоциативтік тәжірибе барысында 345 респондент таңдап алынды. 

Олар: мектептің 5-11 класс оқушыларынан, колледждің 1,2-курс студенттерінен 

тұратын қазақ жастары. Респонденттердің  басым көпшілігі - 95% «Бәйтерек» 

стимул сөзін Нұр-сұлтан қаласының символы «Бәйтерек» сәулет құрылысымен 

(монумент) байланыстырады. Бәйтерек – өмір ағашы, Бәйтерек – үлкен, алып 

ағаш;  Бәйтерек – егемендіктің белгісі; Бәйтерек – Қазақстанның символы; 

Бәйтерек – қасиетті, киелі ағаш; Бәйтерек – бейбітшілік символы; Бәйтерек – 

ата –ана деген жауаптар берілген.  

Жүргізілген тәжірибе негізінде «бәйтерек» сөзінің номинативті өрісінде 

көрініс берген ассоциаттарды (алынған жауаптар) оның мағынасына 

қиыстырсақ, онда былайша көрініс береді: бәйтерек – Нұр-сұлтан қаласының, 

еліміздің, бейбітшіліктің символы, зәулім, киелі ағаш, тірек, қорған.  

 Еркін ассоциативті тәжірибені талдау барысында келесідей қорытындыға 

келдік: ассоциативтік өрістің өзегі ретінде доминанттар Нұр-сұлтан қаласы, 

Қазақстан, өмір ағашы, алып ағаш, монумент деген сөздер енсе, ал өзектің 

айналасында Елбасы, символ, аңыз, бейбітшілік сөздері орналасса, жақын 

перифериялардың бірлігі ретінде тірек, аялы алақан, өмір сөздерін алсақ, алыс 

периферияға  биік, Самұрық,  биіктік сияқты семалар енеді. «Сема-(гректің 

белгі) мағынаның ең кіші бөлшегі» дегенді білдіреді. 

Нақты материалды сараптау барысында келесідей метафоралық үлгілер 

анықталды: Бәйтерек - Нұр-сұлтан қаласы; Бәйтерек - Монумент (ескерткіш); 

Бәйтерек - егемендік; Бәйтерек - Қазақстан; Байтерек - тірек; Бәйтерек -зәулім, 

асқар; Бәйтерек - киелі ағаш. 

Сөзімізді қорытындылай келе, бір-бірімен үзіліссіз өзара байланыста 

болaтын дүниенің мәдени бейнесі мен дүниенің тілдік бейнесі тарамдалатын 

реалды (шынайы) дүние бейнесіне барып саятындығымен маңызды. Дүниенің 

мәдени бейнесі – адамның сезім мүшелері мен ұжымдық немесе 

индивидуалдық санасы арқылы алынған түсініктеріне негізделетін ұғымдар 

«елегінен» өткізілетін шынайы дүниенің бейнесі. Дүниенің тілдік бейнесі - тіл 

«сүзгісінен» өткен дүниенің мәдени бейнесі, ол дүниенің мәдени бейнесін тіл 

мен сана арасында «көпір» ете отырып, шындықты, шынайы әлемді бейнелейді. 
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Аннотация 

В данной статье проводится исследования интерпретации концепт «байтерек» в 

познании языковой картины мира казахской молодежи. 

 

 

ҚАЗАҚ  ТІЛІНДЕГІ  «ЖАҚСЫ» МЕН «ЖАМАН»  КОНЦЕПТІЛЕРІНІҢ  

ТАНЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Жоламанова Д.А. 

Қ.Жұбанов атындағы  

Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 

 4 курс студенті  

Ғылыми жетекші: ф.ғ.к., доцент  М.Т. Куштаева 

 

       «Жақсы» және «жаман» концептілері – әлемнің тілдік бейнесінде және 

әлемнің көркем бейнесінде көрініс тапқан әмбебап концептілер, сонымен қатар 

олар әр мәдениетте өзінің ұлттық ерекшелігімен, бояуымен көрінген күрделі 

ментальді объектілер. Нәтижесінде бүкіл адамзат баласына ортақ құбылыстың 

түрлі мәдениеттегі түрліше көрінісін көре аламыз. 

        Қазақ тіліндегі адам бойындағы қасиеттерді білдіретін «жақсы» және 

«жаман» лексемалары – тақырыптық аясы кең, мазмұны терең, қамтитын 

мәселелері өте маңызды, концептуалды тілдік бірліктер. Жақсы мен жаман 

адам өмірінде араласып жүретін екі түрлі, біріншісі «+», екіншісі «-» таңбаға 

ие, біреуі жағымды қасиет болып қуанышқа кенелтетін, біреуі жағымсыз 

қасиетке ие болып мұңға батыратын күрделі эмоциялар. Сондықтан бұлар 

қарама-қарсы табиғатқа ие болып есептеледі. Кез келген адам танымында олар 

белгілі бір дәрежеде өзгешеліктері бар ассоциацияларды тудырады. Ассоциация 

дегеніміз адам психикасының, заттар мен құбылыстардың қасиеттерін 

байланыстыра алуы [1,17]. Яғни негіз ретінде берілетін құбылыс 

ассоцияциялары болып оның түрлі қасиеттері, сипаттары, белгілері, сыртқы 

көріністері, ішкі әлемі табылады. Жақсы мен жаман түрлі жағынан 

өзгешеліктерге, қарама-қарсылықтарға ие болғандықтан оларды оппозициялық 

қатынаста қарастыруды жөн көрдік. Сондықтан оларды оппозиция ретінде 

қарастыру үшін, сөзіміз дәлелді болу үшін жақсы мен жаман сөзін айтқанда 

әркімде туындайтын ассоцияциялардың жиынтығына сүйенуді жөн көрдік. 

Анкета кіші, орта, үлкен жастағыларға жүргізілді.  

Туындайтын ассоцияциялар  

http://netref.ru/niderlandi-koroledigi-kimetini-sirti-sayasati.html
http://netref.ru/niderlandi-koroledigi-kimetini-sirti-sayasati.html
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Аты-жөні, жасы Жақсы лексемасына 

байланысты  

Жаман лексемасына 

байланысты  

Айгүл,  

(23жаста)  

Адамгершілік, рухани 

байлық 

Дұшпандық, қастандық 

Азамат  

(23 жаста)  

Берілген тапсырманы 

уақытымен орындау, 

жауапкершілік 

Жалқаулық, өтірікші 

Жарқынай  

(21 жаста)  

Мейірімділік, 

қайырымдылық 

Қаталдық, сараңдық 

Орынгүл  

(45 жаста)  

Барды бағалай білу, 

қанағатшылдық 

Тойымсыздық, арамдық 

Асқар (24 жаста)  Еңбекқорлық, адал 

еңбек, әділдік 

Әділетсіздік, сұғанақтылық 

Данияр  

(20 жаста)  

Қарапайымдылық, 

ұқыптылық 

Тәкапарлық, мақтаншақтық 

Расул ( 18 жаста)  Тәртіп, сана Берекетсіздік, ермелік 

Сабиғат  

(15 жаста)  

Ата-ананың айтқанын 

орындау, тазалық,  көп 

ойнамау 

Тілазарлық, қайырымсыздық, 

өтірікші, ұялы телефонды көп 

пайдалану 

Әліби  

(11 жаста)  

Көп оқу  Ұзақ ұялы телефон қарамау, 

бос уақытты тиімді пайдалану, 

Жангүл  

(13  жаста)  

Үлкенді сыйлау, кішіге 

қамқор болу, ата-

анаңды ұятқа 

қалдырмау 

Бос  жүру, екі сөйлеу, 

құмарлық 

Орта жас пен қариялар 

Сейдуллин Есқали 

 (60 жаста)  

Үлкенді сыйлау Ата тәрбиесін бойына 

сіңірмеу 

Төлебаев Сәбит 

(59жаста)  

Адал еңбекпен мал табу Ас ішіп, аяқ босатар болу 

Темірғалиев Дидар 

(70 жаста)  

Ауызбіршілік, татулық Араздық, берекетсіздік 

Сейтқалиева 

Мадина (65 жаста)  

Имандылық 

Қызды қияға, ұлды ұяға 

қондыру 

Ата тәрбиесіне көрмегендік 

Сырымова 

Марфуға  

(65 жаста)  

Ата-ана тілін алу, бірлік, 

немере рахатына бөлену 

Алаауыздық  

Асқарова  Әсем 

(45 жаста)  

Ата-ананы қамқорлау, 

үлкенді сыйлау 

Мейірімділік  

Өмірғалиұлы 

Азамат 

(45 жаста)  

Иамандылық, қамқорлық,   Қатыгездік  



47 

 

 

Осы жүргізілген анкетадан жақсы мен жаманның өзіне тән қасиеттерінің 

бар екенін көреміз. Оның өзі кішкентай баланың, орта жастағы адамның және 

қариялардың ойында, танымында түрліше көрініс табады. Мәселен, 

кішкентай балада жақсы және жаман сезімдерімен байланысты туындайтын 

ассоцияциялар нақты, анық емес, көмескел, ал орта жастағы және қарт 

адамдарда туындайтын ассоцияциялар анығырақ, нақтырақ көрініс табады. 

Кішкентай балаларда жақсы сезімі ойынмен, демалыстармен байланысты 

көрінеді, ал орта жастағыларда қоршаған әлем арқылы көрінетін 

құбылыстармен байланысты ашылады. Қарт адамдарда ол немере сүюмен, 

қыз ұзатумен, келін түсіру, имандылық, ата-ана тәрбиесіне байланысты. 

Жамандық кішкентай балаларда түсінігінде дұрыс ашыла алмайды, себебі 

олар әлі толық өмірді көрмеген, өмір жолына енді-енді қадам жасаған таза 

кейпінде болады. Орта жастағыларда біршама жақсы көрініс табады. 

Қарттардың ойындағы жамандық берекесіздікпен, алаауыздықпен, 

мейірімсіздікпен байланысты ашылады. Осының негізінде олардың 

оппозициялық қатынасы жасалды.  

Жақсы мен жаман концептілерінің ассоциативтік өрісіне енетін 

сөздердің оппозияцилық қатынасы:  

     «Жақсы» концептісі  «Жаман» концептісі  

                                Мақал-мәтелдерде 

 Екі жақсы қосылса, 

 айрылысуға қиыспайды, 

Екі жаман қосылса, 

 кең дүниеге сиыспайды 

 Жақсы арына құл,  жаман малына құл. 

 Басыңа іс түскенде 

 жақсы көмектесер,  

жаман күліп кетер 

 Жақсыда жаттық жоқ,  Жаманда жақындық жоқ 

 Жақсы көргенін мақтап жүрер, Жаман көргенін даттап жүрер 

 Жақсы іске келді,  жаман асқа келді. 

 Жақсыға қылған жақсылық, өмірі

нше тозбайды, 

Жаманға қылған жақсылық, бір күнгі

дей болмайды. 

 Жақсы көрісіп келіседі,. Жаман келісіп керіседі 

 Жақсы қырқында толады, Жаман қырқында солады. 

 Жақсы қартайса да, ақылынан  

танбас, 

Жаман ат қартайса да, жүрісінен танб

ас. 

 Жақсы кісі текшіл, Жаман кісі кекшіл. 

 Жақсы - суы тәтті көлмен тең, Жаман - желі қатты шөлмен тең. 

 Жақсыға ерсең, жетерсің мұратқа, Жаманға ерсең, қаларсың ұятқа. 

 Жақсы болсаң - озарсың, Жаман болсаң - азарсың. 

 Жақсы сынаумен жариды, Жаман сынаумен қариды. 

 Жақсы мақтанса, есебін табар, Жаман мақтанса, қатынын сабар. 

 Жақсыға берсең асыңды, 

жақсы сыйлар басыңды. 

Жаманға берсең асыңды, 

итке тастар басыңды. 
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 Жақсы өзін қосып сөйлейді, Жаман босқа бөсіп сөйлейді. 

 Жақсыны жаман десең, аққудай  

мойнын созады, 

Жаманды жаман десең, аяғынан тоза 

ды. 

 Жақсыны сыйласаң есінен кетпей

ді,  

Жаманды сыйласаң есігіңнен кетпей 

ді 

 Жақсыдан жаман туар - бір аяқ 

асқа алғысыз,  

жаманнан жақсы туар - адам айтса 

нанғысыз. 

        «Жаман» концептісі   «Жақсы» концептісі 

 Жаман деген атпен жасағанша -  жақсы деген атпен жаныңды қи. 

 Жаман құдаңды өкпелетсең -  жақсы құдаңның көңілі қалады. 

 Жаманда - тек жоқ,  жақсыда - кек жоқ. 

 Жаманның - жаны қадірлі,  жақсының - ары қадірлі. 

 Жамандардың жақсысы болғанша 

- - бидайықтың сабаны бол. 

жақсылардың жаманы бол, 

қарамықтың дәмі болғанша 

 Би-шешендер  

                   «жақсы» концепті «жаман» концепті 

 Жақсылардың бас қосқаны - 

жайлау болар, 

Жамандардың бас қосқаны - сайлау 

болар. 

 Жақсыменен сөйлессең-

құмарыңды қандырар, 

Жаманменен сөйлессең - көңілінді 

қалдырар. 

 Жақсыға - жаман кесір, 

Ішінен жақсысы кеткен ел - жесір. 

Өзіңе жамаңдық қылған пендені, 

Кісілік қыл да сен кешір. 

 Жаманның мыңы тұрмайды қара 

пұлға, 

Жақсының бірі болады елге тұлға. 

 

 Жақсы күйленсе - көрікті, Жаман күйленсе - желікті. 

 Жақсыға алыс та жүрсе жете 

алмайсың,  

жаманды жаныннан итеріп кетіре 

алмайсың. 

 Жақсы адам ойда жүреді,  жаман айтқан сөзге ереді. 

 Он жақсы ұсынысты  бір жаман пікір құртады. 

 Жаманнан жақсы туса бақ асқаны,  

 

жақсыдан жаман туса бақ қашқаны. 

Бақтың кеуі мен кетуі білген адамға 

түсінікті, сезбес елеп ескермейді. 

 Жақсы сөз айтып үлгер,  жаман сөз өзі келеді. 

 Жақсы іс — жақсылыққа, Жаман іс — бүлікке. 

1) Жақсылыққа кенелген адам күледі, жымияды, жамандыққа кенелген адам 

келеңсіз әрекеттерге ұрынады. Бұл - адам танымындағы жағымды және 

жағымсыз құбылыстарға байланысты туындайтын әдет. 

2) Жақсы адамның рухани дені сау, көңілі шуақты, жағымды әрекетте болады, 

жаманның рухани дертке ұшыраған, көңілі түн, жағымсыз әрекетке бейім 

болады. 

3) Екеуіне де психикалық күйлер тән: «жақсы» концептісіне шаттану, жадырау, 

шуақ шашу, қайрымдылық, рақымдылық, мейірімділік көңіл басым болса, 

«жаман» концептісіне жағымсыз, ұнамсыз, кейіпсіз, жайсыз, тарылу, т.б. тән. 
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4) Әлемнің бейнесінде ақ пен қара, қайғы мен қуаныш, өмір мен өлім қарама –

қарсы, кейде бірінен кейін бірі жүретін үрдіс ретінде есептеледі. Сондықтан да 

бірі жақсымен, бірі жаманмен байланысты. 

5) «Жақсының» түсі ақ (себебі ақ түс– тазалықтың, пәктіктің символы, ана 

сүті), көгілдір (көк, ашық аспанның символы) болып табылады. «Жаманның» 

қара түсті. Қара –қараңғылық пен қорқыныштың түсі. 

«Жақсы»  жылы, кейде ыстық болады, «жаман» салқын, суық. 

«Жақсының» дәмі балдай тәтті,  «жаманның» дәмі ащы және улы. 

7) «Жақсы» мен «жаманды» жалпы шартты түрде алғанда белгілі бір жас 

мөлшеріне тән деп айта аламасақ та, халқымыздың ұғымында дүниеге келген 

сәби жаман боламын деп келмейді, «жаманның» пайда болуы отбасына 

байланысты. Жақсылыққа ұмытылу жасқа қарамайды, уақыт талғамайды. 

Жаман қасиетті өзгерту адамның өз танымына байланысты. 

8) Ауқымды түрде алатын болсақ, «жақсы» ол әлемде орнаған бейбітшілік, ал 

«жаман» соғыс. 

10) «Жақсы» адамды алға қарай ұмтылдырады, алдында жарқын болашақ күтіп 

тұрғандығы туралы сенімді қалыптастырады.  Ал «жаман», керісінше, өмірден 

түңілдіреді, болашаққа деген сенімділікті жояды. 

11) Жамандық жеңгендер қуанады, жақсылыққа жетпегендер рухани азады.  

12) Жақсы хабар, сүйінші сұрау қуантады, жаман хабар мұңайтады. 

13) Қазақ халқы: «көппен көрген – ұлы той» деп, бекерге айтпаған, 

жақсылықты, жақсы хабарды көпшілікпен бірге қарсы алынады. Жақсының 

жақсылыңын айт нұры тассын  

14) «Жақсы» молшылықты, тоқтықты білдірсе, «жаман» жоқтықты аштықты 

білдіреді. 

16) «Жақсы» адамды өсіреді, өркендетеді, «жаман» керсінше, солдырады, 

қуартады. 

17) Күннің жарқырауы, аспанның ашықтығы жақсартады. Ал ауа райы 

құбылысының бұзылуы жамандыққа тән. Мысалы. жауынның жаумауы, айдың 

шалқасынан туу, құйынның болуы, т.б.  

18) «Жақсы» көктемнің, жаздың келуімен, көктің шығуымен байланысты да, 

«жаман» аязды қыспен, сарғайған күзбен байланысты ассоцияланады.  

Қорыта айтқанда, қазақ тіліндегі «жақсы» мен «жаман» концептілері 

түрлі аспектіден қарастыруды қажет ететін – тақырыптық аясы кең, этномәдени 

мазмұны терең, қамтитын мәселелері өте маңызды, концептуалдық өрісі 

ауқымды концепт болып табылады. «Жақсы» мен «жаман» концептілері қазақ 

дүниетанымының қалыптасу жолдарын көрсете алатын, өзіндік даму тарихы 

мен күрделі құрылымы бар мәдени концептілер деп айта аламыз. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются тематические области, содержание, проблемы, 

концептуальные языковые единицы «хороших» и «плохих» лексем, которые описывают 

качества личности в казахском языке. 
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2006 жылы Қазақстан халқы Ассамблиясының XII сессиясында сөйлеген 

сөзінде Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев: «Латын әліпбиін қарайтын кез 

келді. Бұл мәселені кезінде кейінге қалдырған едік. Қалай болғанда да, латын 

әліпбиі бүгінде телекоммуникациялық салаларда басымдыққа ие болып отыр. 

Сондықтан да, бұрынғы кеңестік елдердің көпшілігінің латын әліпбиіне көшуі 

де кездейсоқ емес. Мамандар осы мәселені зерттеп, нақты ұсыныстарын 

жасауы тиіс. Біздің балаларымызда ағылшын тілінде оқытудың өзі латын 

әліпбиімен байланысты. Ал біз қазір барлық мектептерде ағылшын тілін 

оқытамыз. Сондықтан мұнда тұрған қорқынышты ештеңе жоқ»,- деген 

болатын. Араға алты жыл салып елбасы осы мәселені тағы көтерді, көтеріп қана 

қойған жоқ, «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты халқына жолдауында латын әліпбиіне көшу мәселесін ортаға 

салып, нақты уақытына дейін белгілеп берді. Бұл елбасының 2025 жылға дейін 

қазақ жазуын латын графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге ауыстыру туралы 

жолдаудағы ел алдына қойған мақсат - тапсырмасы еді. Тәуелсіздіктің басты 

тірегі - мемлекеттік тіл. 2050 жылға дейінгі кезеңге арналған бұл даму 

стратегиясында да мемлекеттк тілге жеткілікті орын берілген. Әсіресе, 

елбасының 2025 жылы Қазақстан латын әліпбиіне көшеді деп қадап айтуы 

көпшілікке ой туғызып отыр.Латын әліпбиіне көшу туралы қоғамдық пікір 

айтылып болды, толыққанды ұсыныстар жасалды. Ендігі арада саяси-

экономикалық, ғылыми және халықаралық маңызы бар бұл мәселені тек іске 

асыру шараларын жоспарлау үшін біз де латын әліпбиіне көшуге қажетті 

барлық алғы шарттар жасалған деп санауға болады. Өйткені, ең бастысы - 

біздің елімізде бір әліпбиден екінші әліпбиге көшудің бір емес, екі бірдей 
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тәжірибесі бар. Мысалы, 1926 жылы Қазақстанда араб графикасынан латын 

әліпбиіне, ал латын әліпбиінен бүгінгі кириллицаға көшу 1937 жылы басталып, 

ал 1940 жылы толық аяқталған болатын. Тәуелсіздік алғалы 26 жыл ішінде 

игеріліп жатқан жетістіктеріміз де аз емес. Қазақстан өзге елдермен терезесі тең 

ел болған кезде, мұндай бастама біз үшін өте маңызды. Көрнекті қоғам және 

ғылым қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері латын әліпбиіне көшуді қолдап 

қана қоймай, олар мұны әлемдік өркениет жетістіктеріне алып баратын бірден- 

бір төте жол деп есептейді. Белгілі ғалым, академик Әбдуали Қайдар латын 

әліпбиі негізіндегі қазақ жазуының арнайы үлгісін де жасап шықты. 1993 жылы 

Қазақстанның латын әліпбиіне көшуінің қажеттілігі мен пайдалы жақтарын 

негіздеп, Елбасыға арнайы хат та жазған болатын. Латын әліпбиіне көше қалған 

жағдайда ертең қандай әліпбиді тұтынуымыз керек, ол әліпбилік жүйемізде 

қанша таңба болатынына дейін көптеген жобалар ұсынылды, солардың ішінен 

негізгі төрт жоба таңдап алынды. Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі 

институты латын әліпбиіне көшудің жобасын әзірлеп те қойған. Бұл институт 

мамандары ең әуелі өз еліміздің тарихындағы әліпби реформасының, сонымен 

қатар өз тәуелсіздіктерін алғаннан кейін кириллицадан латынға көшкен 

Өзбекстан, Түркіменстан, Әзірбайжан, тағы басқа елдердің тәжірибелерін 

зерттеп және де осы реформаның бұл елдердегі оң тұстары мен жіберілген 

кемшіліктерінің бәрін де зерттеле, жинақтап отыр. Осының негізінде латын 

графикасының негіздерінде «Қазақ әліпбиінің тарихы, тағылымы және 

болашағы» деген тақырыбына үлкен кітап та шығарды. Латын әліпбиіне көшу - 

өмірдің қажеттілігі, әлемдік бәсекеге қабілеттілік мәселесі. Егер латын қаріпіне 

көшіп кеткен, осы уақытқа дейін жазылған бүкіл әдеби, ғылыми мұраларымыз 

қолданыстан қалып қояды, мемлекеттік тіліміздің дамуы кешеуілден қалады, ел 

ішінде түсінбеушіліктер болады деген пікірлерді алға тартып, жөнсіз 

қауіптенетіндер де бар. «Көз - қорқақ, қол - батыр» дейді халқымыз. Ойымыз 

бен ісіміз бір жерден шығып, дұрыс бағытта жұмылы қолдасақ, алынбайтын 

қамал жоқ. Латын әліпбиіне көшу – рухани жаңғыру талабы. Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің кестесін 

жасап, алдағы екі жылда ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстар жүргізілуі 

керектігін қадап айтты. 2017 жылдың 9 қазанында Елбасы мемлекеттік тілді 

латын қарпіне көшіру жөніндегі жобаны іске асыру үшін құрылған жұмыс 

тобының мүшелерімен кездесті. Қазақстан Президенті мемлекеттік тілді 

реформалау рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы маңызды мәселелердің 

бірі екенін атап өтті. Жиында Мемлекет басшысына қоғамдық талқылаулар 

барысында келіп түскен ұсыныстарды ескере отырып әзірленген қазақ тілінің 

латын қарпіне негізделген бірыңғай стандартының жобасы ұсынылды. 

Алдыңғы Парламенттік тыңдауда ұсынылған жобадан айырмашылығын айтар 

болсам, бұнда диграфтар қолданылмайды, қазақ тіліндегі төл дауысты және 

дауыссыз дыбыстар әріп таңбаларының үстінен үтір, ноқаттар қою арқылы 

берілген. «Келісіп пішкен тон келте болмас» демекші, қоғамның басым 

көпшілігінің талап-тілектері қанағаттандырылған тәрізді. Өте дұрыс деп 
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ойлаймын... «Әлемде ешбір ел өзінің жаңа әліпбиін бүкіл халық болып 

осылайша талқылаған емес. Біз үшін әрбір адамның пікірін білу маңызды. 

Латын қарпіне көшуге байланысты Президент Әкімшілігіне 300-ден астам 

өтініш келіп түсті. Жастардың бұл үдерісті қолдағаны қуантады. Жобаны іске 

асыру барысында әлемдік тәжірибе ескерілді. Бұл өте маңызды. Сонымен бірге 

қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіру үдерісіне қатысты ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жалғастыру қажет», деді мемлекет басшысы. Демек Латын әліпбиі 

– Ұлы дала елін әлемдік өркениетпен қабыстыратын алтын көпір. Латынға 

оралу заман талабынан туындап отырған қажеттілік. Дүние жүзі халқының 80 

пайызы қолданатын латын әрпіне көшу озық инновациялар мен жаңа 

технологияларға бір табан жақындаудың белгісі. «Осы арқылы электронды 

ақпарат құралдарын да жылдам игеруге болады. Латын әліпбиіне көшу 

саясатын Елбасы бекер бастап отырған жоқ. Мұның тиімді жақтары өте көп. 

Жапон елі, мәселен өзінің IT технологиясында және ғылым саласында латын 

әліпбиін екінші әліппе ретінде қолданады. Қытай елі де өздерінің 

иероглифтерімен қатар осы латын әліпбиін пайдаланады. Қазақ тілінің латын 

қарпіне көшуі орыс тілді азаматтардың құқықтарын, орыс тілі мен басқа да 

тілдердің мүмкіндіктерін шектемейді. Орыс тілінің кирилл қарпінде 

қолданылуы өзгеріссіз қалады. Ол бұрынғыдай қызмет атқара беретін болады. 

Жаңа әліпбиге көшу қазақ тілін меңгеруді жеңілдетеді», – деді Президент. 

Латын әліпбиіне көшу кезеңі – шын мәнінде «жеті рет өлшеп, бір рет кесетін» 

тарихи маңызды сәт. Қателеспеу керек, соқтықпалы соқпақсыз бұралаң 

жолдардан сүрінбей қалай өтеміз мәселесі халықты алаңдатып отыр?! 

Ақпараттық технология термині ақпарат және технология деген екі ұғыммен 

байланысты. Технология (грек тілінен аударғанда) өнер, шеберлік, біліктілік 

деген мағынаны білдіреді. Технология дегеніміз – белгілі бір нәрсені өңдеу 

үшін орындалатын әрекеттер тізбегі. Жалпы алғанда ақпараттық технология 

«адамның компьютер жүйесіне интеллектуалдық кірігуі кезіндегі ақпаратты 

өңдеудің модельдері, әдістері мен бағдарламалық құралдарының жиынтығы» 

деп қарастырылады [1, 288]. Қазақ тілі өзінің табиғаты және байлығы жағынан 

мемлекеттік тіл қызметін толық атқара алатын тіл екендігі күмән тудырмайтын 

ақиқат. Бұл жөнінде Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Дауға салса алмастайй 

қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқаған, 

өмірдің кез келген орайында әрі қару, әрі қалқан болған, әрі байырғы, әрі мәңгі 

жас, отты да ойнақы Ана тілінен артық қазақ үшін бұл дүниеде қымбат не бар 

кен?! Ғасырлар бойы қазақтың ұлт ретіндегі мәдени тұтастығына ең негзгі 

ұйытқы болған - оның ғажайып тілі» - деп тебірене, ой білдірген болатын. Енді 

осындай ғаламат құбылыстың қадіріне жете отырып, оны Қазақстанның 

қажетіне жаратуда осалдық танытып жатсақ, оған тіл де емес, алдымен 

өзіміздің бойкүйездігімізді көлденең тартсақ керек [2]. Ж. Аймауытов «Емлені 

өзгертуге жоба» деген мақаласында: «...Емлені өзгерту керек дегендегі көзде 

тұтатұн бас нысанам – сөзді грамматике заңына тірей бермей, қалай естілсе, 

солай жазу, емле ережелерін азайту, яғни жоғалту», – деп жазған болатын 

[3,186]. Ал А.Байтұрсынов араб жазуына негізделген әліпбиді ұсынғанда 
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фонетикалық ұстанымды мақұл көрді. Ол: «Хасыл кәләм ойым: сөз жазылу 

керек айтылатұғын түрінше, яғни сөз ішінде қай дыбыс естілсе, сол дыбыстың 

әрпін жазу, естілген дыбыстың әріпі жазылмай басқа әріп жазу керек болса, не 

үшін ол керекті ғылым наху не сарф жолыменен ыспат етілсін», – дейді [4, 382]. 

Қазір әлемнің 112 мемлекеті латын әліпбиін, 48 мемлекет араб әліпбиін 

пайдаланады деген дерек бар. Әлемдік банк жүйесі бойынша экономикасы 

озық, жетілген 30 елдің 22-сі, ал экономикасы дамушы іргелі 10 елдің 7-еуі 

латын әліпбиін пайдаланады екен. Сондықтан да Н.Ә.Назарбаев айтқан мезгіл 

келді. Енді кешеуілдеуді көтермейтін уақыт басталды. Қазақстан үш тілді 

мемлекеттік саясатын жүргізе бастады. Рас, алғашқы кезеңде қиындықтар 

болуы мүмкін. Ол өтпелі кезеңнің өтпелі сынағы. Сондықтан да Президент 

ұсынған латын әліпбиіне көшу ұлттың көкпарға салар саясатына айналмауы 

тиіс. Дәл қазір «Президент біреу, халқы тіреу» болатын сәт туды. Осындай 

замана сынынан мүдірмей өтетін сәтте Қазақстан халқы бірегейлігін көрсетуі 

керек. Деп ойлаймын. Расында кешегі Кеңестер Одағынан түркітектес 

мемлекеттердің ішінде екі-ақ ел – Қазақстан мен Қырғызстан ғана кириллица 

аясында қалып отыр. Латын әліпбиіне көшу қандай да бір өзге тіл мен оның 

жазуын теріске шығару емес, бұл біріншіден, қазақ  алфавитіне реформа жасап, 

оны жаңғыртуға бағытталған [5]. Латын графикасына негізделген қазақ 

әліпбиін жасағанда фонологиялық және орфографиялық заңдылықтарды ескеру 

қажет. Жаңа әліпбидегі әріптердің таңбалануы мынадай: Әліпбиде й (и) 

дыбысы – I i, ы дыбысы Y y таңбасымен беріліпті. Бұларды керісінші, яғни й 

(и)-ді Y y таңбасымен ы-ны нүктесіз I i таңбасымен беру дұрыс болатын шығар. 

Тіпті екі и-ді (й,и) бір таңбамен белгілеуге болмайды, оның бірі – дауысты, ал 

екіншісі – дауыссыз. Ал y дыбысты акутты Ẏ ẏ таңбасымен берілген. Бұл еш 

қисынға келмейді.  Олай болса, у-ды әлем тәжірибесіне сүйене отырып, W w 

таңбасымен берген жақсы болар еді. Сонда айта-айта жағымыз талған, 

жұртшылыққа түсіндіре алмаған ми, ки, су, ту сөздерін айтылымы бойынша miy 

(мый), kiy (кій), suw (сұу), tuw (тұу)  деп қатесіз жаза, айта алар едік. Сондай-ақ 

ие, қиыр тәрізді сөздерді iye (i-ye), qiyir (qi-yir) түрінде дұрыс буынға бөліп 

тасымалдауға болады. Бұлай таңбалау туыста түркі тілдерінде бар. Айтпағым: 

и, й дыбысын -I i, ы дыбысын - Y y, у-ды Ẏ ẏ ретінде таңбалау еш қисынға 

келмейді, жазуда ыңғайсыздық тудырады және бір қарағанда көзкөрімге де 

оғаш көрінеді. Сондай-ақ Һ мен х дыбыстары да бір ғана Һ таңбасымен 

беріліпті. Бұл өте дұрыс деп білемін. Біріншіден, егер қалдырғымыз келсе, 

фарингал (тамақ) һ-ны сақтап қаламыз, екіншіден кірме дыбыс х-дан арыламыз. 

Енді х-дан басталатын сөздер һ арқылы жазылатын болады. Мысалы: habar 

(хабар), hat (хат), halik (халық) және т.б. Алайда бұл сөздер айтқанда қазақтың 

қ әрпі арқылы айтылатыны (қабар, қат, қалық) тағы бар. Онда мұндай сөздерді 

әліпбидегі q әріпі арқылы жазған дұрыс. Олqabar, qat, qaliq  түрінде көрініс 

табады. Әліпбиде ш sh, ч дыбысына  ch дыбысына таңбалары беріліпті. Менің 

ойымша, бұл екі дыбысқа бір таңба (sh немесе ch) берген жөн болар еді. shar, 

shek сөздердің бірін шар, екіншісін чек деп оқи алатынымыз кәміл. Ал әліпбиде 

мұнымен қоса, х, һ дыбыстарын – һ, с дыбысын белгілейтін таңбасы барын 
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ескерсек, бұл дыбыстар сөзде қатар келгенде оларды тану, түсіну қиындығы 

туады. Мысалы: ashana (асхана ма, жоқ ашана ма),  Ashat (Асхат па, жоқ 

Ашат па) және т.б. Сондықтан ш, ч, с  және х, һ дыбыстарының таңбаларын 

реттеу қажет. Акут әліпбиде кірме я, ю, ë, щ, ц дифтонгтер (қосар дыбыс) 

енгізілмеген. Бұл да дұрыс. Кейбіреулер «енді кірме сөздерді қалай 

таңбалаймыз» дегенді айтып қалады. Бұларды жазғанда жеке-жеке әріптермен 

таңбалауға болады. Меніңше, я әрпі – уа, ю әріпі – yw, ë әріпі уо болып 

таңбаланады. Мысалы: qiyya (қия), ayw (аю), shotka (щетка). Ал щ әріпі sh 

таңбасымен белгіленеді. Сонда үш әріп (ш, ч, щ) бір ғана sh не ch болып 

жазылады.  Тіпті болмаса, ш (щ, ч) дыбысын бір ғана Ş ş таңбасымен белгілеуге 

болатын шығар. Бұлай белгілеу жалпы әлем тәжірибесінде және фонетист-

ғалым Ә.Жүнісбек ұсынған әліпби жобасында да бар. Бұл тұрғыда белгілесек, 

дыбыстарды шатастыру орын алмас еді. бір жағынан, ш дыбысы дыбысталуда с 

дыбысымен жуықтау келеді. Сонда с дыбысы S s таңбасымен, ш (щ, ч) дыбысы 

бір ғана Ş ş таңбасымен беріледі. Екеуінің дыбысталуы да, таңбалануы да 

жақын болады, айырмашылығы ш-ға дәйекше қойылады. Соңғы кезде осындай 

ұсыныстар жиі айтыла бастады. Ал енді «әліпбиіміз акутты әліпби ғой» дегенге 

келсек, онда ш (щ,ч)-ны жазуда әріптің жоғары жағына акут дәйекшесін қойып 

(Ś ś (ш, щ, ч) жазайық. Ал ц кірме әріпін (с) арқылы таңбалай береміз. Онда 

бұрынғы цемент, цирк тәрізді біршама сөздер тіліміздің фонетикалық 

ерекшелігіне бейімделіп, sement (семент), siyrik (сыйрық) болып жазылады. 

Несі бар, қазір оғаштау көрінгенімен жүре-жүре үйренеміз, сөздерді тілімізге 

ыңғайлап алуды меңгереміз. Ал егер бұл қосарлы дыбысты жеке белгілейік 

десек, оған ts (тс) қосарлы таңба береміз. Ол жағдайда цемент, цирк сөздеріміз, 

тиісінше tsement (тсемент), tsiyrik (тсыйрық) болып жазылады. Әрине бұлай 

жазу қате саналады, өйткені қазақ тілінде екі дауыссыз қатар жазылмайды. Сол 

алғашқы нұсқа қисынға келеді. Егер кірме әріптерді жаңа ұлттық әліпбиден 

алып таcтаймыз десек, онда бұл әрекет барлық кірме дыбыстарға қатысты 

болуы тиіс еді. Алайда акут әліпбиде в, ф, х, ч тәрізді кірме дыбыстар берілген. 

Соңғы кездері осы әріптерді де әліпбидн аластатуды жақтаушылар көбейіп 

келеді. Онда бұрынғы вагон, фабрика, чемпион, хабар тәрізді сөздер, тиісінше 

багон, пабрика, шемпион, қабар түрінде дыбысталатын әріптермен жазылатын 

болады. Енді өзім түзету ұсынған әліпби бойынша бір-екі сөйлем жазып 

көрейін. Men Almati qalasinda turamin. Almati – elimizdiń mádeni astanasi. Ol – 

ásem qala. Көріп отырғанымыздай, таңбалар жазуда еш ыңғайсыздық, 

көзкөрімге олқылық туғызып тұрған жоқ [6].  Латын әліпбиіне көшу – қазақ 

халқының алға жылжуына, жаңа заман талабына сай өсіп-өркендеуіне, 

болашақта еліміздің жан-жақты дамуына үлкен үлес қосып, жемісі мен жеңісін 

әкелері сөзсіз. Біз латын әліпбиіне көше отырып, өркениетті елдердің қатарына 

қосылып, тіліміздегі дыбыстық жүйелерді нақ анықтап, қазақ тілінің жазылуы 

мен дыбысталу кезінде сөздер қолданысындағы артық кірме сөздерден 

арыламыз. Сондықтан латын әліпбиіне көшу біз үшін, болашақ үшін әлдеқайда 

маңыздырақ. Тіліміздің болашағы жарқын болады деп ойлаймыз. Мемлекеттік 

тілдің қолдану аясын кеңейту мәселесінде, «неден бастау қажет» дегенде, бір 
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ұсыныс бар. Мемлекеттік тілдің өміршеңдігін арттыру үшін оны жалпы 

жұрттың білгені абзал. Осы мақсатқа орай, Қазақстан азаматтарының 

мемлекеттік тілді білу дәрежесі мен деңгейін анықтаған жөн. Ол үшін барлық 

ірі облыс, қала, аудан, ауылдарда бірегей мониторинг жүргізу қажет. Оған 

керекті сауалнамалар жүйесі «Қазтест» орталығында бар. Барлық жердегі 

жағдай айқындалған соң, осы мәселенің оңды шешімін табу үшін нақты жоспар 

бойынша жұмыс жасау қажет болмақ. Қорыта келгенде, латын әліпбиіне көшу - 

ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және жаһандық әлемімен 

ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық 

санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады демекпін. 
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Аннотация 

 Период перехода к латинскому алфавиту является историческим моментом, по сути, 

«разрезать семь раз и разрезать один раз». Мы не должны ошибаться, как мы беспокоимся о 

проблеме, как мы решаем проблемы? По основам латинской графики он опубликовал 

большую книгу на тему «История, учение и будущее казахского алфавита». Переход на 

латинский алфавит - это жизненная необходимость, проблема мировой 

конкурентоспособности. Есть те, кто оставил латиницу и сомневается во всем литературном 

и научном наследии, которое мы написали до сих пор, что развитие нашего 

государственного языка будет отложено, и в стране возникнут недоразумения. Наши люди 

говорят: «Глаз - трус, красивый герой». Нет замка, который нельзя было бы убрать, если 

наши мысли и дела не перейдут из одного места в другое и в правильном направлении. 

 

 

ЛЕБІЗДІК ҚАТЫНАС МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Көшкінбай А. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті  

4-курс студенті  

Ғылыми  жетекшісі: ф.ғ.к., доцент А.Қ.Айтбенбетова 

 

        Орыс халқы өздерінің әзіл-шыны аралас бір  мақалында әйел адам 

құлағымен сүйеді дейді. Меніңше, біздің баршамыз құлағымызбен сүйеміз. 

Жақсы лебіз кімге жақпас дейсің. Енді түсіндіре кетейін. Сөзіңе  біреу езуі 

құлағына жетіп күліп жатса, жылы шыраймен жымиса онда сөздің 

тыңдаушысын сипағаны ал қабақ түйіп тыржия қалса тырнағаны деп түйсінген 

жөн. Бұл қалай сонда? Сөз дыбыс бола тұрып қалай тырнайды, қалай 
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сипамақшы? Жауабы:  Сөз айтушының көмейінен шыққан бойда мойнына бір 

ұғымның жүгін артып немесе сөйлем болып ойдың салмағын көтеріп 

материялданады. Яғни заттанады да дыбыстық дене болып басқа денеге 

жанасып қарсы әрекет туғызады. Абайша айтқанда, құлақтан кіріп бойды 

алады.  Бұл моно теориямыз бізге тілдегі сөздердің қоғамға, жеке адамға әсерін 

айқындап бере отырып, әңгімемізді тілдік қатынастарға тірейді. 

ХІХ ғ мен ХХ ғ аралығындағы тілдің пайда болуы мен шығуы туралы 

мәселеде Жан Жак Руссо өзінің «Эмоциональды теориясын» ұсынды. Оны 

одағай теориясы деп те атап кетті. Одағай теориясы бойынша  әр түрлі 

эмоцияны білдіретін еріксіз шығарылған дыбыстар заттардың атауларына 

айналып келе –келе тіл пайда болған делінді. Өз кезегінде бұл пікірлі орыс 

лингвисті Д.Кудрявский де қолдаған болатын. Уақыт өте аталмыш көзқарастың 

қателігі дәлелденсе де ол құнды болып қала берді. Өйткені бұл пікірді 

жақтаушылар тілдің экспресивтік қызметінің қуатын жұртшылыққа паш еткен 

болатын. Демек қиыс кетсе де шындықтың бір бөлігінен ажырамағаны ғой. 

Біздің айтпағымыз да осы бөлік.  

Жоғарыда әңгімеміздің ауаны тілдік қатынас дегенбіз. Тілдік қатынас -

сөйлеу тілі  арқылы ұғынысу, түсінісу дегенді нақтылай келіп жай ғана қарым- 

қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен қоғамның дамуы үшін ең қажетті 

қоғамдық – әлеуметтік ақпараттардың жиынтығы арқылы адамдардың пікір 

алысуы, адамдық қатынастың түп қазығы дегенді білдіреді. Тілдік қатынастың 

негізін ақпарат құрайды. Ол баяншы және қабылдаушы арқылы іске асады. 

Ендеше біз де сөздің яки лебіздің әсерлілік пен көңіл күйлік қасиетін осы 

тұрғыдан қарастырамыз. Алдымен ескере кететін жағдай сөйлеу сәтіне қарай 

баяншы да қабылдаушыға не қабылдаушы да баяншыға ауысып отыра береді. 

Оған қарапайым  мысал: 

- Әңгіме жазады дейді ғой сені ? (Баяншы ) 

- Оны кім айтты сізге ? (Қабылдаушыдан баяншыға айналу)   

- Қомшабай. (Баяншыдан қабылдаушыға айналу) 

- Жазған емеспін. (Қабылдаушы) 

                                             Қалихан Ысқақ «Қоңыр күз еді» 

Ахмет Байтұрсыновтың  атақты «Әдебиет танытқыш» еңбегіне сүйене 

отырып айтар болсақ баяншыдан  қабылдаушыға бағытталған сөздер де  жалаң 

көсе лебіз және көрнекті  лебіз болып бөлінеді. Жалаң лебіздің негізгі мақсаты 

ұғындыру, неғұрлым түсінікті жеткізу болса, көрнекті лебіздің мақсаты 

сезіндіру, көңілге әсем әсер ету. Осыған орай алдыңғысын қара сөз жүйесі 

кейінгісін дарынды сөз жүйесі дейміз. Қай жүйені алсақта әрбірінің қарым –

қатынастағы белгілі бір әсері болары анық. Ұлттық таным негізінген алып 

қарайтын болсақ бұл белгілерді халықтың тұрмыс-салт жырларынан , халық 

фольклорынан көре аламыз. Оларды мына ретпен  жіктеп талдағанды жөн деп 

білдік. 

1) Адам өміріндегі әр түрлі жағдайлар: қуаныш, қайғы, қорқыныш  т.б.  

2) Өтініш білдірудегі сөз оралымдары мен рұқсат еткендегі қолданылатын 

сөздер. 
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3) Шақыру сөздері мен қаратпа сөздер. 

4) Адамдар арасын жақындастыра түсетін шынайы мадақ сөздері.                  

Қоғам өмірінде болған әр түрлі тарихи не жеке адам басынан кешкен 

жағдаяттар тап сол  уақытта немесе кейіндеп оның лексикондық бірліктерінен 

орын алып отырады. Барша түркі жұртына ортақ бөріден тарағанбыз деген 

түсінікте өз дәуіріндегі аса маңызды оқиғаның санадағы жаңғыры,- дейді 

әдебиетші Әмірхан Балқыбек ағамыз. Бірақ айтпағымыз ол емес. Десекте сол 

секілді оқиға болғанына  ұзақ уақыт өтпей жатып-ақ саналы адам баласы өз 

көңіл желкенінің бағытына қарай оны сол бойда сөз арқылы білдіріп отырған. 

Мысалы  Сүйінші! Сүйінші! деп келген адамның жақсы лебіз білдірмек екенін, 

өз қуанышымен жұртты да қуантпақ болғанын одан бөлек  Ой, Бауырымдап 

үйге жүгіре кірген адамның суық хабарды естірте келгенін бірден түсінеміз. 

Халқымыздың дәстүріндегі сандаған жоқтау, көңіл – айту, сауын айту, 

жарапазан, тойбастар т.б.  сөздер осындай экспресивтік мәндегі  лебіздерге 

толы. Ерекшелігі осы лебіздердің  бәрі де жай айтыла салмай   соңынан 

салмақты ой тастап әсте төбеден түскендей емес мақтамен бауыздағандай  етіп 

қиындыққа шыдауға, қуанышта шүкірлікке шақырады. Уа, Алатаудай Ақшадан 

асып тудың Бөгембай! - деп басталатын Үмбетейдің естірту өлеңі сөзімізге 

дәлел. 

Келесі  өтініш білдірудегі сөз орамдары мен рұхсат берудегі сөздер 

дегеніміз анықтама бермей-ақ өзді өзінен түсінікті шығар. Бұларды менімше 

екіге бөлік қарастырғанымыз дұрыс. Біріншісі заманның өзгеруімен өндірістің 

дамуына байланысты келе – келе пайда болған лебіздік бірліктер. Оған: мүмкін 

болса,  рұқсат етсеңіз, реті келсе, қабыл алсаңыз т.б  жатады. Екіншісіне дала 

заңының болмысына сай: сауға, қолқа салу, дат тақсыр т.б. Өтініш пен рұхсат 

берудегі лебіздер қуаныш, қайғыда қолданылатын лебіздерден анғұрлым 

жүйелі, алдын ала ретке келтіріліп айтылады. Және де болмысында салқын 

қандылықты сақтап отырып көңіл толқынысын сыртқа көп ретте білдірмейді.  

Үшінші шақыру лебіздері мен қаратпа сөздер өз кезегінде алдыңғы екеуіне 

қарағанда кіші шеңберлі болып келеді. Шақыру лебіздерінің көптеп пайда 

болуына жазба тілдің өркендеуі себеп. Қазірде ашық хат, жолдама түрінде  

кездеседі. Ал енді  қаратпа сөздер қатарына мейліше жылы шырай білдірген, 

жақындық қатынас танытатын Әбеке, Бәке  т.б. сөздер жатады. 

Төртінші әрі соңғы лебіздер қатарына шынайы мадақ сөздер кіреді.  Бұл  

адамдар арасын жақындастыра түсетін, әрі олардың бір – біріне ықыласын 

танытатын лебізді бірліктер жиынтығы. Шынайы мадақ сөздер жалғандықтан  

ада, бұрмалаусыз ақ ниеттен туса ғана сүйкімді. Өзге елдердің комплимент 

дегені де осыған саяды. Ана тіліміздегі көз тимесін, тфә-тфә, ұқсамасаң 

тумағыр, баталы ұл сендей – ақ болсын деген лебіздерде адал көңілдің 

сүйсінуінен туған. 

Шолып өткеніміздей сөйлеу тіліндегі лебіздер сарыны айтып, айқыштап 

жатпасақта өмір  тіршілігіміздің әр қырында кездесіп, қолданылып отырады. 

Сондықтанда сөйлеу лебізбен, лебіз сөйлеумен егіз  ұғым. Лебіздер тобы 

айтушының мақсатына қарай қуаныш белгісі кекетумен қайғылы естілуі әбден 
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мүмкін. Әрі жыныстық айырымға да байланысты ерге тән және әйел адамға тән 

лебіздік белгілер боп жіктеледі. Бір сөйлеуде бірнеше лебіздер қабат, қатар 

кездесуіде әбден ықтимал. Адам мен қоғам арасындағы кез келген қарым – 

қатынас лебізсіз болмақ емес. Мүмкін осы тұрғыдан алған да Жан Жак 

Руссоның пікірі дұрыс та шығар....     
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.К.Аханов «Тіл білімінің негіздері»  

2. А.Байтұрсынов «Әдебиет танытқыш» 

3.Б.Оразбаева «Тілдік қатынас» 

4.Қ .Жұбанов «Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер» 

 

Аннотация 

Любые отношения между человеком и обществом не будут равнодушными. Вот почему 

двойная концепция говорить и говорить хорошо. Вполне возможно, что группа друзей будет 

опечалена радостным знаком зрителей. Он также классифицируется как мужской характер 

для мужчин и женщин из-за гендерных различий. В речи есть пара теплых полов, которые, 

скорее всего, соберутся вместе. 

 

 

ТІЛ МӘДЕНИЕТІ 

 

Құдайберген Арайлым 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 3-курс студенті 

Ғылыми жетекші: ф.ғ.к., қауым.  профессор  Сарбасов Б.С. 

 

Тіл де мәдениеттен тысқары болмағандықтан, лингвистикалық 

мәдениеттану ғылымының негізгі бір саласы ретінде анықталады. Халықтың 

салт-дәстүрі мен мәдениеті тек адам санасы арқылы ғана емес тіл арқылы да 

ұрпақтан ұрпаққа беріліп, тіл арқылы да сақталып, тіл арқылы көрініс 

табатындықтан лингвомәдениеттану тіл білімі ғылымының да негізгі бір 

саласы. Лингвистикалық мәдениеттану тіл білімі мен мәдениеттану 

ғылымының тоғысуында пайда болған, халық мәдениетінің тілге әсер етуін, 

халық мәдениетінің тілдегі көрінісін зерттейтін ғылым [1,17]. 

Әр халықтың өзіндік салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы бар. Сол секілді 

қалыптасқан сөйлеу әдебінің бар екені анық. Соған сәйкес сөз әдебінде 

сәлемдесу, қоштасу, құттықтау, тілек білдіру, алғыс айту, кешірім сұрау, көңіл 

айту, жұбату т.б.  қалыптасқан құрылымдары  кездеседі. Дегенмен, бүгінгі XXІ 

ғасыр, жаһандану заманында атадан балаға беріліп келе жатқан ұлттық сөз 

әдебіміздің қолданылу аясының тарылып бара жатқаны жасырын емес.  

Сөйлеудегі ең жақсы қасиет – ой-пікірін қысқа әрі дәл айтып 

жеткізушілік. Мысалы, қазақ халқының «Көп сөйлеген езбе болады, көп 

қыдырған кезбе болады», «Көп сөз-көмір, аз сөз-алтын», «Көп сөйлеген я 

жолдасынан, я құрдасынан айырылады», «Жақсы байқап сөйлейді, жаман 

шайқап сөйлейді», «Аңдамай сөйлеген- ауырмай өледі», «Сөз қуған-бәлеге 

жолығады», «Жақсы сөйлесе, аузынан гүл төгіледі, жаман сөйлесе, аузынан 

жын төгіледі», «Бір жақсы сөз мың сөгістен артық», «Жақсы сөйлеген-ас жер, 
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жаман сөйлеген-тас жер», «Жақсының сөзі-назалы, жаманның сөзі-ызалы», 

т.б.мақалдарында сөйлеудің алуан түрлі сипаттары тамаша бейнеленген. 

 Әйтеуір сөйлей алады екенмін деп, тасыраңдамай, абайлап сөйлеу-

ақылдылық, инабаттылық белгісі. Өзің опық жеп, өкініп жүрмеу үшін, өзгенің 

жанына жазықсыздан жара түсірмеу үшін, байқап, бағымдап сөйлеудің мәні 

ерекше зор. Қазақтардың: «Айтылған сөз-атылған оқ», орыстардың: «Сөз 

шымшық құс емес, ұшса, қайтып қонатын» деген мақалдары мен ежелгі скиф 

елінің шешені Анахарсистің: «Тіліңді, тәбетіңді, нәпсіңді тыйып ұста»,-

дегендерінің түп төркіні бір жерден шығып жатуы тілге абай болудың жүрдім-

бардым қарайтын мәселе емес екенін көрсетеді. Әйгілі авар ақыны 

Р.Ғамзатовтың: «Сөйлеуге үйрену үшін, адамға екі жыл керек, ал тіліне ие 

болуға 60 жыл керек»,-дейтін әзілінде үлкен өмір шындығы, терең мән бар. 

«Тілімнен жаздым»,-деп кейіп, жүрмес үшін, алдын-ала ойланып алуды әдетке  

айналдыру жақсы қасиет саналады.  

Бұл өзі-ғылымда да дәлелденген шындық. Атақты академик ғалым 

И.П.Павлов адамдардың дансаулығын сақтауда, әсіресе жүрек-қан 

тамырларының сырқатына шалдықпауда айналадағы адамдар сөзінің әсері зор 

екенін анықтаған. Сондықтан шәкірттерге айналасындағы адамдар «ей», «сен» 

деп, дөрекі тіл қатпай, «сіз» деп, сыпайы сөйлеудің мәдениеттілік, ізеттілік қана 

емес, қарым-қатынасқа  жұмсақтық, жайдарлық дарытатын күш екенін 

ұғындырып отырған жөн. Жылы шырай – тек сәлемдескенде ғана емес, 

адамдарға тіл қатқанда, сөйлескенде де керек нәрсе. Сөйлеуге «ғафу етіңіз», 

«құлағым сізде», «ләббай» деген сияқты сөздерді орнымен кірістіріп отыру 

жағдайды жайландырып отыратыны есте болуға тиіс. Ондай жұмсақ, жайдарлы 

жүзділік-сәлем беру, тіл қату, сөйлесуде қандай қажет болса, тыңдау үшін де 

сондай қажет сипат. Халықтың аса жоғары бағалап, «иман жүзді» дейтіні де 

содан шығады. «Жүзінде күлкі шырайы жоқ адам дүкен ұстауға тиіс емес»,-деп, 

тектен-текке айтылмаса керек. 

 Отбасы мен қоғамда бұрқ ете түсетін үлкен-кіші ұрыс-керістер мен 

кикілжіңдердің түпкі себебі дөрекі, қопал айтылған түрпі сөз екеніне зер салып 

тексерген кісінің көзі айқын жетеді. Және дөрекі де анайы ауыр сөз, дүт мінез 

бен тұрпайы қылық тәрбие көрмеген, тас бауыр, пәс адамдардан шығатыны 

әмбеге аян. «Бұлттан шықан күн ащы, жаман адамның тілі ащы», «Қорқақтың 

көзі үлкен, ақымақтың сөзі үлкен», «Білген тайып айтады, білмеген қауып 

айтады» сияқты мақалдар халық тәжірибесінен қорытылған шындық екені 

даусыз. Ондай сөздер қоғам ісіне ауыр зардап тигізіп, жеке адамның да көңілін 

қалдырып, жанын күйзелтеді. Ә.Науаидың: 

Аузына келгенін айту-наданның ісі, 

Алдына келгенін жеу-хайуанның ісі [2,53],- 

деп айтуы де сондықтан. Тәрбиесі аз адамдар мәнсіз, орынсыз, дөрекі сөздердің 

ауыр зардаптар келтіретінінде шаруасы болмайды. Ұрпақты ондайлардан 

бойын аулақ ұстап, қандай жағдайда да «сұрқия сөздерді»  қолданбауға 

үйреткен абзал. 
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 Ашық-шашық, қора-қопсыға, есік-тесіктен ит те, мысық та, мал да кіріп-

шыға береді. Сол сияқты «қақпақ қойылмаған» ауыздан да «ақ ит кіріп, қара ит 

шыға беруі» мүмкін.  

Хайуаннан артық сөзімен адам, 

Былапыт сөйлесе одан да жаман [2,58],- 

деген ақын Сағди Шерази тұжырымына қосылмасқа бола ма? Қолдан келсе, 

ауыздан біреудің көңілін қалдыратын суық, жаман сөз емес, адамның мерейін 

өсіріп, жанына жылы тиетін әдепті сөз шыққанына не жетсін! 

 Әдепсіз сөйлемеу, әсіресе, балалар мен әйелдер отырған жерде дөрекі сөз 

айтпау, үлкендерге кішілік ізетпен тіл қату әдептіліктің негізгі шарттарына 

жатады. Тіпті үлкен кісілер отырған жерде ділмарсып, орынды сөз айтудың өзі 

де оғаш, ерсі көрінетін кездері болады . 

 Сөйлеудің қасиеті әдептілігі мен әдемілігіне қоса, сайып келгенде, 

шындығында, жалған айту, өтірік сөйлеу кісілікке жатпайды. Халық 

өтірікшінінің қылықтарын жек көре отырып, айыптайды. Жеткіншек ұрпақты: 

«Өтірік сөз өрге баспайды», «Өтірікшінің шын сөзі зая кетеді»,-деп, жалған 

сөйлеуден жирендіріп, шыншылдыққа үндейді. Тегінде шын сөйлеу-

әдептіліктің ең негізгі белгісі. Суайт адамды  – адамгершілігі жоқ, жан 

дұшпаны бар, олар: өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ,-деп 

Абай өлеңдерінде нақты көрсетеді [3,45]. 

 Сөйлесу кем дегенде екі адамның тілдесуінен тұрады. Кейде мұндай 

сөйлесуде әркім өзі көбірек айтып қалуға тырысады, екінші адамның да 

айтқысы келіп отырған сөздері барын ескере бермейді. Ал сөйлеу әдебі сол 

екінші әріптесіңе мүмкіндік беріп, сезімталдық көрсетуде. Бұл-сөйлесудің 

мәнін арттырып, екі жақтың да қанағат сезімін тудырады. Көпшілік жағдайда 

сөйлеуге қатысқан адамдар өздері өте мәнді санаған ой-пікірлерін ортаға салып, 

бір-біріне жаңалықтарды, тың деректерді жеткізгісі келеді, өзін толғандырған 

мәселелер жөнінде басқалардың салиқалы, дәлелді пікірін білуге талпынады. 

Сондықтан ондай сөйлеуге жеңіл-желпі қарамай, өз тарапынан лайықты ілтипат 

көрсетіп, ұстамды, ойлы жауап беру парасаттылық болып табылады. Атақты 

Әйтеке бидің: «Билер, сендерде бір мін бар-басқаға сөз бермейсіңдер», - деуі 

соған меңзейді . 

 «Іші пысқандықтан», «зеріккендіктен» басқаны әңгімеге тартып, көр-

жерді сөз етіп, ғайбат-өсек айтып, «құмарынан шығатындар» да кезігеді. Ол-

уақытты босқа өткізетін әр адамдар арасында жік салатын, әділдік, туралық 

жолынан тайдырып, аздыратын зиянды әдет. 

 Жалпы алғанда, сөз орынды іске бағытталған, адамды рухани байытуға 

септігін тигізетін және сындарлы сипатта болуы тиіс. 

 Сөйлесетін адамның мінез-құлқын, мәдени деңгейін, өзіндік 

ерекшеліктерін білген, ескерген жөн. Мәселен, орынсыз әзіл айту немесе 

тыңдаушыға қызықсыз әңгімені суыртпақтап тұрып алу, көңіліне дақ түсіретін 

жөнсіз мақтау не кінәлау әдептілікке жатпайды. 

 Сөйлеп тұрған адамға үшінші адам қосылғанда, ол осыған дейінгі 

әңгіменің қысқаша мазмұнынан хабардар етілуі керек. Егер оны әңгімеге 
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тартудың, араластырудың қажеті болмағанда, сөзді бірден шорт тоқтатпай: 

«Әншейін, өткен-кеткенді айтысып тұр едік»,-десе де жөн болады. Әңгіме 

үстіне үшінші адам келіп қалғанда,  оны қатыстырудың қажеті жоқ жайтты ары 

қарай астарлап, жұмбақтап сөйлеу жараспайды. Әрі ол кісіге жайсыз, ыңғайсыз 

соғады, әрі күдік-күмән туғызады. Көптің ішінде сыбырласып жату да ерсі. Бұл 

басқаларға қолайсыз тиеді. 

 Сөз арқылы ой-пікіріңді, сөзіміңді, қуаныш-қайғыңды айтып жеткізу 

арқылы басқаның да жан дүниесіне еніп, сыр-сипатын танып, өзара түсінісу 

жүзеге асады. Сөз арқылы біреуді риза етуге, көңілін жайландыруға, қиын 

қыстау жағдайда дем беріп, жігерлендіруге, инабаттылық жолына бағыттауға 

болады [4,68].  

 Қазақтың: «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ»,- деген мақалы 

да адамгершіліктің, мұсылманшылықтың, соның қатарында сөйлеу әдебінің де 

басты өлшемі әділдік екенін айқын аңғартады. 

 Дегенмен, шындықты айтуда да абай болатын жәйттар аз кездеспейді. 

Шәкіртке ақыл-қабілетінің аздығы, ауруға халінің мүшкілдігі, мүгедекке 

кемтарлығы туралы «шындықты бетке айту» адамшылыққа  жата ма? 

Жазмыштың жазуымен  жаны жаралы болып жүрген адамға кемістігін есіне 

түсіріп, көңіліне қаяу салатын сөз, ишарадан қатты сақ болған жөн. Осы орайда 

көне заманнан келе жатқан мына бір ойлы аңыздың тағылымы есте болғаны 

абзал. 

Иран жұртының даңқты патшасы Харун Рашид бір күні түс көріп, түсінде 

аузындағы тістері түгелдей түсіп қалады. Ерте тұрып, түс жорушыны 

шақыртып, түсінің мазмұнын айтады. Жорушы: «Ей, әміршім, сенің жақын 

ағайын-туыстарыңның бәрі өліп, өзіңнен басқа ешкімде қалмайды екен»,-дейді. 

Харун Рашид: «Менің бетіме баттитып қайғы толы қаралы сөз айтуыңа жол 

болсын? Егер менің барлық ағайын-туғаным қырылып қалса, мен күнімді 

қайтіп өткізбекпін?»,- деп түс жорушының жонына жүз дүре соғуға бұйырады. 

Содан кейін басқа бір түс жорушыны шақырып алып, көрген түсін айтып, 

түсімді жорып бер дейді. 

Бұл түс жорушы: «Ей, әміршім, барлық ағайын-туысқандарыңнан сенің 

өмір жасың ұзақ болады екен»,- дейді. Харун Рашид: «Жалпы, ақылдың жолы  

– біреу-ақ, екеуінің де жоруы бір жерден шықты. Бірақ алғашқы жору мен 

соңғы жорудың парқы аспан мен жердей»,- деп Халифа кейінгі түс жорушыға 

жүз ділда беруді бұйырады [2,73]. 

 Тыңдаушылардың ынта-ықыласы, көңіл ауанымен санаспай, орынға, 

жағдаятқа қарамай, нәрсіз, мәнсіз ұзақ сонар сөздерімен басқалардың уақытын 

алу, мезі қылу, әрине, үлкен әдепсіздік. Ондайлар мылжың, мыжғау деп 

аталады. Мылжыңдарды жұрт жақтырмайды,  сырын білетіндер олардан сырт 

айналып, қашқаптап жүреді. Сөйлеудің бір-біріне кереғар екі түрі жайында 

академик-жазушы З.Қабдолов: «Көп біліп,дөп сөйлеген-шешен, аз біліп,көп 

сөйлеген-мылжың»,- [5,34] деп әдемі түйіндеген. 

 Сөйлеуге қатысты әдептіліктің тағы бір түрі-орынды, әділ сөзге 

тоқтау.Ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен дана да шешен халқымыздың ата 
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салтында жүйелі уәжге тоқтамаудан өткен пәтуасыздық жоқ. Мысалы, «Аталы 

сөзге ақымақ тоқтамайды»,-деп халық өте орында айтқан.   Бүкіл әлемдік  

шешендік өнердің үздік үлгілеріне жатқызуға болатын билердің ұлан-ғайыр 

айтыстарының бірде-бірінде дөп айтылған әділ сөзді аттап өтушілікті 

кездестірмейміз. Ал аузымен құс тістеген айтыскер ақындарымыз әріптестері 

сөзден сүріндірген жерде дереу тоқтап, жеңілгендерін ашық мойындап отырған, 

онымен де қоймай, әлгі айтысты жалпақ елге жария етіп айтып жүрушілер де 

өздері болған. Қазақтағы әйгілі айтыстарды таратушылар, әдетте жеңілген жағы 

болып келеді. Демек, сөз қадірін танып, мойындау да ірілікті, кісілікті білдіреді. 

Мәселен,  атағы жер жарған қаһарлы Ақсақ Темірге қатысты бір әңгімеге 

тоқталғанды жөн көрдік. 

 Әмір Темір Үндістанға барған сапарында сол жердің өнерпаздарын 

шақыртып алып: «Осы шаһарда асқан бір сазгер бар дегенді үлкендерден 

естігенім бар еді»,-дейді. «Ол-мына кісі»,-деп бір соқырды Әмірдің алдына 

алып келеді. Сазгердің өнеріне әбден риза болған патша одан: «Есімің кім 

болады?» - деп сұрайды. «Атым - Мемлекет (өзбекше Дәулет)»,- дейді сазгер. 

«Мемлекет те соқыр бола ма екен?» - дейді патша жымиып. Сонда зағип сазгер: 

«Егер мемлекет соқыр болмаса, ақсақты үйіне кіргізбес еді гой!» -депті. 

Сазгердің тапқырлығына риза болған Темір оған сый-сыяпат беріп, шығарып 

салған екен. 

 Жарты әлемнің әміршісі дәстүрді аттамай, жүйелі сөзге жығылу арқылы 

ірі мінез, инабаттылық көрсеткен. Қазақтың көне аңыздары мен шешендік 

айтыстарында мұндай мысалдар толып жатыр. Олар  сөз қадірін, өз қадірін 

білген, би-шешендеріміздің ұрпаққа аманат етіп қалдырған «асыл сөз»  

қазынасы болып табылады. 

 Бүгінде жұрт аузына көп ілінген  Расул Ғамзатовтың: «Туған тілім болса 

ертең құрымақ, өлуге де мен дайынмын бүгін-ақ»,-деген қанатты сөзі сол кезде 

айтылған-ды. Түркі елдеріне түгел танымал ғалым Ахмет Байтұрсыновтың: 

«Сөзі жоғалған жұрттың өзі жоғалады»,-деген  сөзі ана тіліміздің қанат 

жайып, өркендеп дамуына бағытталған.   

 Еліміздің егемендік алуына байланысты бүгінгі  ана тіліміздің қоғамдық 

өмірдің барлық саласында өз мәртебесіне сай орнын алу барысы күрделі 

жағдайда жүріп жатыр.  

«Тіл – халықтың ең ұлы байлығы» деген еді заманымыздың көрнекті 

жазушысы М.Шолохов. Тыңдаушы адамға тіл, әрине, сөз арқылы жетеді. 

Халқымыз «Сөздің көркі – мақал» дейді. Тарихи-әлеуметтік өмір 

тәжірибелерінен алып, терең де зерделі тұжырым жасап, асылдай қорытып, 

алмастай шыңдап айтатын мақал-мәтелдер мен қанатты сөздерді (нақыл 

сөздерді; қалыпты, орнықты, қалыптасқан тіркестерді; афоризмдерді; ұтымды, 

жинақты, образды, айшықты өткір сөз орамдарын) халық өлшеусіз көп 

шығарған.  

Әрбір тіл де, сол тілде сақталып жүрген сөздің інжу-маржаны да – атам 

заманнан бері жасалып келе жатқан өте көне мәдениеттердің көзі. Ол халықпен 

біте қайнасып, бірге жасайды. Сондықтан да ол – ел-жұрт өмірінің айнасы, 



63 

 

табиғи шындықтың өзі.  Ана тілінде сөйлеу, оған деген көзқарас ең зор 

адамшылық, мәдениеттілік, тәрбиелік, әдептілік өлшемі болып табылады.  
Пайдаланылған әдебиеттер: 
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Адамзаттың тарихи дамуындағы XX ғасыр ғылыми парадигмалардың 

ауысуымен көрінді: гуманитарлық ғылымдар ортасында алған білімін болжау, 

жетілдіру, сақтау және репрезентациялау тәсілімен өзгерген ойлау қабілеті,  

өзіндік сана-сезімі бар адам болды. Тіл -  білім қоры, ақпарат беру жолы, 

танымдық және рухани көрсеткіш тәсілі, сондай-ақ ақиқатты, жеке қасиеттерді, 

тілдің әрбір қолданушысының мінез-құлқы мен оның әлеуетті қабілеттерін 

бейнелеп көрсетуші құрал. Аталғандар, адам тұлғасын «тіл арқылы», сондай-ақ 

«тілде» барлық: зияткерлік, әлеуметтік, психикалық, этномәдени және т.б. 

қатынастарда  зерттеуге, қайта қалпына келтіруге мүмкіндік береді. 

Лингвистикада адам тұлғасын зерттеудің осындай интегративті тәсілі 

"тілдік тұлға теориясы" деп аталады.  Ол алғаш рет Ю.Н. Карауловтың "Орыс 

тілі және тілдік тұлға" атты монографиясында көрініс тапты, өз зерттеулерінің 

нәтижелерін автор келесі сөздермен қорытындылаған: «тілді оның шеңберінен 

шықпастан, сол тілдегі мәтіндерді тудыратын және қабылдайтын 

қолданушысына, пайдаланушысына ғана емес,  нақты тілдік тұлғаға, оның 

жасаушысына жүгінбей, өздігінен тану мүмкін емес». [1. 78-б] 

Адамға қатысты тілдің қолдану мәселелері тіл туралы ғылымға тән екені 

белгілі. Қазіргі тіл білімінде ол "тілдік тұлға" ұғымына негізделген, 

түпнұсқалық бағыт контексінде қарастырылады. Тілдік тұлға деп «1) осы 

әлемде белгілі бір мақсаттарға қол жеткізу үшін және оның қоршаған 

шындыққа көзқарасын көрсету үшін осы тілдің жүйелік құралдарын пайдалану 

тұрғысынан олар жасаған мәтіндерді талдау негізінде сипатталған кез келген 

белгілі бір тілдің тасушысы; 2) мәтіндерді функционалдық талдаумен тілді 

сипаттаудың кешенді тәсілінің атауы» [1. 225-б]. 
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«Тілдік тұлға» термині алғаш рет  1930 жылы В.В. Виноградовтың              

«О художественной прозе» кітабында қолданылған. 80-ші жылдары ол 

тілтанушылардың жұмыс терминіне айналды. Тарихи алғышарттардың пайда 

болуын Вильгельм фон Гумбольдт, И.А. Бодуэн де Куртенэ  еңбектерінен  

байқауға болады. 

Лингвистикалық әдебиетте «тілдік тұлға» ұғымын анықтауда бірыңғай 

түсінік пен жүйелі ұғым жоқ. Ю.Н. Караулов тұлғаның төрт негізгі 

сипаттамасын бөледі: 

1. Кез келген тұлға әлеуметтік заңдардың әрекет ету нәтижесі және 

шоғырлануы болып табылады: 

2. Кез келген тұлға белгілі бір этностың тарихи дамуының өнімі ретінде 

қарастырылуы тиіс; 

3. Жеке тұлға оның психологиялық процестер саласына қатыстылығы 

тұрғысынан зерделенуі мүмкін; 

4. Дәл осы тұлға  маңызды жүйелік құрылымды білімнің, оның ішінде 

тілдің бірден-бір құрушысы және алушысы болып табылады [1,81]. 

Соған сәйкес, тілдік тұлға мәселесіне жүгінгенде зерттеудің басты 

параметрлері ретінде тілді жасаушының, қолданушысының, пайдаланушының 

тарихи, этно, әлеуметтік, психолингвистикалық  ерекшеліктері» болуы тиіс. 

Нақты, белгілі бір  материалда зерттелетін тілдік тұлға лингвистикалық 

талдауды да, сондай-ақ осы тілдік тұлға үшін негіз қалаушы 

экстралингвистикалық ерекшеліктерді де тарта отырып, оның қалыптасуы мен 

құрылуына елеулі әсер етуі мүмкін. Осылайша, зерттеуші тілдік тұлғаның 

«әлеміне» ене отырып, оны белгіленген ережелерге, жеке құзыреттілікке, тілдік 

интуицияға сәйкес, жоғарыда аталған факторларды және т.б. ескере отырып, 

қайта жаңғыртады, сәйкесінше "адам бейнесін қалпына келтіреді және оның 

көмегімен әлемнің «қарапайым» (тілдік) суретін көрсетеді, адам қалыптасатын 

негізгі жүйелерді сипаттайды.  

Осыған байланысты тілдік тұлғаны зерттеу мәселесі қазіргі кезеңдегі 

лингвистика үшін өзекті  әлемнің тілдік бейнесін зерттеу проблемасымен тығыз 

байланысты. 

Тіл - адамның әлем туралы білімін қалыптастыру мен өмір сүруінің 

маңызды құралы. Адам өз қызметі барысында, қоршаған ортаны тану 

нәтижелерін сөзде бейнелейді. Әлем бейнесі адамда жаһандық бейне ретінде, 

оның әлеммен барлық байланыстары барысында пайда болады.  

Тілдік тұлғаның мәнін түсіну үшін әлем бейнесінің базалық, 

инвариантты, тұтас дәуір үшін біртұтас және ортақ бөлігіне сүйену керек. 

Осыдан әлем бейнесі өзгермейтін бөлікке және ауыспалы бөлікке 

бөлінеді деген ой туындайды. Ю.Н. Караулов бұл бөлуді шартты деп атайды. 

Дегенмен, бұл бөлу тілдік тұлға сияқты күрделі феноменді зерттеуді 

жеңілдетеді. Мұндай бөлудің пайдасы неде? «Біріншіден, ол адамның мінез-

құлқы үшін маңызды өмірлік доминант пен ситуациялық доминантты 

психология ұғымдарымен үйлеседі. Екіншіден, мұндай бөлу әмбебап болып 
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табылады, өйткені тілдік тұлғаны ұйымдастырудың және зерттеудің барлық 

деңгейлері арқылы өтеді».  

 Қазақ халқында «Тегінде бар, тумысы бөлек» деген ардақты сөз кез 

келген адамға айтыла бермейді. Қазақ жұртының мәдени-тарихи шежіресінде 

жүрген, елдік туын жоғары ұстаған дауылпаз ақындар, ұлт үшін, оның 

болашағы үшін аянбай еңбек еткен халқымыздың аяулы перзенттері, қоғам 

және саясат қайраткерлері Х.Досмұхамедұлы, О.Сүлейменов, М.Шаханов 

сияқты т.б біртуар тұлғалар шығармашылығына арқау еткен зерттеулер бар. 

Олардың тұлғалық келбеті ғылымға қосқан үлесімен қатар, қоғамға, мемлекетке 

сіңірген еңбегімен бағаланады. Осындай тұлғалардың қатарына Мырзатай 

Жолдасбеков жатады. Оның зерттеу еңбегінің шоқтығы биігі, ең іргелісі - 

«Көне түркі әдебиет нұсқалары және олардың қазақ әдебиетіне қатысы»  оның 

тілдік тұлға және халық ауыз әдебиетінің терең білгірі екендігін көрсетеді.  

 Жеке тұлға болудан гөрі тілдік тұлға болудың ауқымы тереңірек. 

Тұлғаның қоғамдағы орнымен қатар, өзі өмір сүріп отырған заманның үні де 

бола білу керек. Осы орайда, ғалымның зерттеу еңбектері мен естеліктері-

халықтың өткенін бүгінге жалғастырып тұрған алтын арқау. Еңбекті қолыңызға 

алғанда, оның терең білгірлікпен зерттеліп, концептуалды таныммен 

жазылғаны, әрі ұлттық ұғыммен ұштасып жатқаны көрінеді.  

 Мырзатай Жолдасбековтың тұлғалық болмысы сан салалы, алуан сипатты 

болғандықтан, тілдік тұлғасының деңгейлері де соған сай жан-жақты. 

Зерттеуші ғалым – Н.Шаймерденова еңбегінде М.Жолдасбеков тұлғасының 

өнегелік мінезін салыстыра отырып, терең талдайды. «Новый перевод 

рунических текстов в Атласе раскрывает прецендендентную личность 

М.Жолдасбекова, характеризуя его социальный, когнитивно-концептуалный, 

языковой потенциал» деп атап көрсетеді. [2. 152-б]. Бұдан жеке адамды тілдік 

тұлға демес бұрын зерттеушілігімен қатар, ділмар, шешен болу керектігі де өте 

маңызды екенін айтпасқа болмайды. 

 Кез келген ділмар тұлғаның тіліне әсер ететін бірінші қайнар көзі 

фольклорда жатыр десек, Мырзатай Жолдасбековтың еңбектеріне фольклор 

жанрының деректерін өте жиі, кейде тұрақты пайдалануы айқындай түседі. 

Бұның, әсіресе, зерттеу еңбектерінде, сонымен қатар, мақалалары, сөйлеген 

сөздері мен жазған күнделіктерінде көрініс тапқанын байқау қиын емес. Оған 

дәлел оним сөздер: Қазақ, ғұн, қытай, Түрік; топоним сөздер: Қаскелең, Арқа, 

Қарағанды; бүгінде қолданыстан шығып қалған көнерген сөздер: Хан, би, бек, 

батыр; тарихи сөздер; Кеңес одағы. Ұлы Жібек жолы, Орталық Комитеттің 

хатшылығы; диалект сөздер: маңдай, орамал, нәсіп; терминдер: технология, 

инвестиция т.б. Сондай-ақ басқа тілден қазақ тіліне еніп, тұрақтап қалған кірме 

сөздер де бір алуан. 

Карауловтың үш деңгейінің бірі прагматикалық немесе мотивациялық 

деңгей ғалымның мақалаларында, жазған естеліктерінде толығырақ көрініп, сөз 

қолданыстарымен ерекшеленеді. Уәждік категориясына жататындықтан, 

деңгейлік бірліктердің қатарына: коммуникативтік қызмет; бейнелер мен 

символдар; лингвомәдени бірліктерді жатқызамыз. 
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 Коммуникативтік қызмет монологтардан, диалогтардан көрінетіндіктен, 

М.Жолдасбековтың әр жылдары жазылған мақалаларында [3] және 

«Асылдарым» эсселер жинағында[4] өзі еске алып отырған оқиғалар жайлы кең 

мағлұмат береді. Оқып отырған материалда сөз болатын тұлғалардың бейнесін 

көз алдымызға әкелу үшін де көп жағдайда психолог болу қажеттігі түсінікті 

жайт.  Өйткені ол қазақ халқының психологиясын терең меңгерген, ұлттық 

болмыстың бар сипатын жеткізушісі. Оның тілдік тұлғасында символдар мен 

лингвомәдени бірліктер ауқымды мөлшерде кездесіп отырады. 

Мақалалары мен күнделіктерінде назарымызға ілінетін басты сөздер 

қатарында «Тәуелсіздік», «Мемлекетшілдік», сондай-ақ «ағаларым», 

«сағыныш», «асыл», «тарих», «мұра», «өнеге», «ұстаз», «ел» және т.б. бар. 

 «Аға», «асыл», «асылдарым» сөздерін үнемі жақындықтың, рухани 

қазынаның концептісі ретінде қолданады. «Тәуелсіздік» символын бабалар 

мұраты, ұрпақ еншісі, әрдайым көздің қарашығындай сақтауды қажет ететін 

қастерлі сөз. 

Тілдік тұлға атану үшін ең басты үш деңгей тілдік тұлға еңбектерінде 

болуы керек десек, өз кезегінде артына бай мұра, жазба еңбек қалдырған адам 

ғана тілдік тұлға дәрежесіне көтеріледі. М.Жолдасбековтің тілдік тұлғасы 

толысып, кемелденген үш деңгейден тұратын күрделі құрылымды құрайды, 

жан-жақты талдауды қажет етеді. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Караулов Ю.Н. «Руский язык и языковая личность». –Мәскеу, 1987 ж. 

2. Шаймерденова Н.Г. Когнитивные модели древнетюркских текстов в русских переводах: 

монография Арман-ПВ, 2007 г. 

3. Жолдасбеков М. «Ел тағдыры-ер тағдыры» -Алматы. «Санат», 1997ж. 

Жолдасбеков М. Шығармалар жинағы IV том. - Астана. 2012 

4. Жолдасбеков М. «Асылдарым» кітабы. Ойлар, толғаныстар. –Астана. 2011 ж 

 

Аннотация 

Если вы хотите быть лингвистом, вы должны быть на первых трех уровнях языковой 

личности, и только человек, имеющий богатое наследство и писатель, будет поднят только 

до уровня языкового человека. Лингвистическая идентичность М.Жолдасбекова 

представляет собой комплекс, состоящий из трех зрелых уровней комплексного и 

всестороннего анализа.  
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Қазақ тіліндегі сөз тіркесі синтаксисіндегі үстем пікір – тіркес 

құрамындағы сөздердің бірінің екіншісіне бағына байланысы немесе бірімен-
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бірінің бағыныңқы грамматикалық байланыс арқылы тіркесуі ажыратушы 

белгілердің ішіндегі ең негізгісі болып табылады. Осы тұрғыдан предикативтік 

қатынас негізінде жасалған тіркестерді сөз тіркестерінің қатарына жатқызамыз 

ба деген сұраққа тіл мамандары осы уақытқа дейін әр түрлі жауап беріп келеді.  

Бұл жайында О.С.Ахманова былай дейді: «Байланыстың негізгі үш түрі - 

атрибутивті, комплективті және предикативті түрлерінің ішінен біріншісі 

әрқашан да сөз тіркесін тудырады; байланыстың екінші түрі өздерінің тығыз 

байланысты формаларында ғана сөз тіркесін тудырады; үшіншісі оны (сөз 

тіркесін) ешқашан да тудыра алмайды» [1, с.454-455]. 

Мұндай пікірді жақтаушылар предикативті қатынас негізінде жасалған 

тіркестерді сөз тіркестерінің қатарында қарамай, предикативті конструкция 

немесе предикативті тізбек деп есептеп, бұларды сөз тіркесінің синтаксисі емес, 

сөйлемнің синтаксисі деп тану керек дейді. Әсіресе қиыса байланысқан жай 

жалаң  сөйлемдерді сөз тіркесі емес, сөйлем аясында қарау керек деген пікірге 

саятын бұл пікір профессорлар Ә. Аблақов, Т. Сайрамбаев,  С. Исаевтар 

тарапынан кеңінен қолдау тапты.  Аталған мәселеге қатысты профессор                     

С.М. Исаевтың «Қисынды қиысу немесе қазақ тіліндегі сөз тіркесі мен сөз 

байланысының арақатынасы туралы ой» атты проблемалы мақаласы жарық 

көрді [2, 36-42 бб.].  

Қазіргі оқулықтарда сөздердің/ сөз тіркесінің/ сөйлемнің байланысу 

тәсілдері, сөздердің/ сөз тіркесінің байланысу формалары, сөздердің/ сөз 

тіркесінің/ сөйлемнің синтаксистік қатынастары деген ұғымдар бір-бірімен 

параллель қолданылып жүр. Жалпы сөздердің (сөз формаларының) 

байланысынан туындайтын  бұл ұғымдардың синтаксистік бірліктердің 

қайсысы қайсысына тән деген мәселе де тұрақталмай жүр. Айталық сөздердің/ 

сөз тіркесінің/ сөйлемнің байланысу  тәсілдері ретінде танылатын орын тәртібі, 

қосымша (жалғау), көмекші сөз (шылау) және интонацияның сөз тіркесіне тек 

алғашқы үшеуі тән болуы тиіс. Ал интонация – сөз тіркесіне емес, сөйлемге тән 

байланыс тәсілі. Сол сияқты сөз тіркесінің байланысу формаларына қабысу, 

меңгеру, матасу жатса, қиысу, жанасу – сөйлемге тән байланыс формасы.  

Профессор Р. Әмір қазақ тiлiнде сөздер бiр-бiрiмен төрт түрлi тәсiл 

арқылы байланысатынын көрсетеді:         

1.  Қосымшалар арқылы байланысады.         

Бiз әуежайға беттедiк. Бұл сөйлемде бiз беттедiк деген сөздер атау 

септігі мен жiктiк жалғауы арқылы, әуежайға беттедiк деген сөздер барыс 

септiк жалғауы арқылы байланысқан.         

2. Септеулiк шылаулар арқылы.         

Телефон арқылы Әмiрбекке тұс-тұстан құтты болсын айтылып 

жатыр (Ғ. Мұстафин). Мұнда арқылы деген шылау телефон сөзiн айтылып 

жатыр деген сөзбен байланыстырған: телефон арқылы айтылып жатыр.         

3. Орын тәртiбi арқылы байланысады.         

Алтын сәуле су бетiнде еркiн ойнайды (Қ. Қамбаров). Мұнда алтын сөзi 

сәуле сөзiмен (алтын сәуле), еркек сөзi ойнайды сөзiмен (еркiн ойнайды) тек 

орын тәртiбi арқылы байланысқан.         
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4. Интонация арқылы байланысады.         

Мынау – менiмен ауылдас жiгiт (Ғ. Мұстафин). Мұнда мұнау деген 

сiлтеу есiмдiгiнен кейiн сәл кiдiрiс жасалып, iргелес тұрған сөзден дауыс 

ырғағы арқылы бөлiнiп айтылады.  Соның нәтижесiнде ол кiм? деген сұраққа 

жауап берiп сөйлемнiң бастауышы болады [3, 12-13 бб.].         

Кезінде С. Аманжолов былай деген еді: «Сөз грамматиканың 

қарамағында түсiп, синтаксистiк қызмет атқару үшiн өз ара берiк байланыста 

болулары керек.  Мысалы; мен, жазба, өлең, ермек дегендер – бытыраңқы 

сөздер.  Бұл сөздер айақталған ойды бiлдiретiндей сөйлем құрамына енгенде 

мен жазбаймын өлеңдi ермек үшiн дегендей синтаксистiк байланысқа енiп, өз 

ара тiркесiп тұруға тиiс [4, 17 б.].  Сөздер, осылай өз ара тiркесiп барып бiр 

тұтас сөйлем болғанда, олар әр алуан синтаксистiк тәсiлдер арқылы 

байланысады. Сөз бен сөздi байланыстыруға дәнекер болатын синтаксистiк 

тәсiлдер, негiзiнде, мыналар: 

 1.  Жалғаулар (септiк, тәуелдiк, көптiк, жiктiк). 2. Шылаулар (демеулер, 

жалғаулықтар). 3. Сөздердiң орын тәртiбi: биiк тау, темiр күрек, бiлiм ол деген 

сөз тiркестерi ешқандай жалғаусыз, тек қатар арқылы байланысқан. 

4. Интонация. Бұл – кiтап, Жақып – бригадир – интонация арқылы 

байланысқан. Сөз тiркесiндегi сөздердiң қосымшалары арқылы байланысуы – 

синтетикалық байланыс, қосымшаларсыз, орын тәртiбi, интонация, шылаулар 

арқылы байланысуы аналитикалық байланыс болады. Қазақ тiлiндегi сөздердiң 

синтаксистiк байланысу формалары мыналар:  1)Қиысу, 2) матасу, 3) меңгеру, 

4) қабысу, 5) жанасу.         

Сөз тiркесiн бiрқатар авторлар сөйлем мүшелерiнiң ыңғайында 

топтастырады. Олар тiркескен сөздердiң өзара мүшелiк қарым-қатынасына 

қарай,сөз тiркесiн «предикативтi”және “предикативтi емес”деп екiге бөледi де, 

соңғыдан “толықтауыштық”, ”анықтауыштық” және “пысықтауыштық” сөз 

тiркестерiн шығарады.  Сөз тiркесiн топтастыру принциптерiн дұрыс белгiлеу 

үшiн сөз тiркесiнiң зерттеу объектiлерi нелер екенiн, оның басты-басты 

ерекшелiктерiнiң нелер екенiн ашу керек.  Сөз тiркесi синтаксисiнiң негiзгi 

объектiсi – сөйлем мүшесi емес, сөз. Сөздердiң өзара тiркесуi-олардың 

грамматикалық қасиетiнiң бiрi. Сөз тiркесiнiң синтаксисiнде жеке сөз 

таптарының, олардың бөлшектерiнiң басқа сөздермен және өзара тiркесу 

қабiлетi, байланысу тәсiлдерi, сөздердiң сөз тiркесiн құраудағы қызметi 

айтылады [5, 23 б.]. Қазақ тiлiнiң сөз тiркестерi сөздердiң өзара тiркесу 

қабiлетiне қарай есiмдi және етiстiктi болып үлкен екi салаға бөлiнедi.  Есiмдi 

сөз тiркесiнде есiм сөздердiң бiрi басыңқы болады да, сөз тiркесiнде етiстiк 

басыңқы сыңар болады. Есiмдi, етiстiктi сөз тiркестерiнiң құрамдары, түр-

тұрпаты әр түрлi болады.  Сөз тiркесiндегi сөздердiң басым құрайтын және сөз 

тiркестерiн жiктеуге критерий болатын синтаксистiк тiрек – сөздердiң 

байланысу формалары. Сөз тiркесi құрамындағы сөздердi байланысқа түсiретiн 

тәсiлдер туралы тiл бiлiмiнде бұл мәселенiң әлi де болса аз зерттелгендiгiн 

көрсетедi. Сөз тiркесiн зерттеп жүрген ғалымдар еңбекткрiне назар аударатын 

болсақ, олардың қайсысы болмасын сөз тiркесi құрамындағы сөздердi 
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байланыстырып тұрған дәнекерлер, амалдар не, олардың өзiндiк ерекшелiктерi 

қандай, топтастырып қарағанда, олар қандай тәсiлдерiнiң арнасына енедi деген 

мәселелерге тоқтамай өте алмайды. Сөз тiркесi мәселесiн қазақ тiл бiлiмiнде 

алғаш, арнайы зерттеп, оның ғылыми жүйесiн жасаған белгiлi ғалым профессор 

М.   Балақаев сөздердi байланыстыруға тек септеулiк шылаулар ғана емес, 

көмекшi есiмдер қатысады деп көрсетедi. Сөз тiркесiне қатысты еңбектерде, 

алайда сөз тiркесi құрамындағы сөздердi байланыстыруда ғана емес, 

жұрнақтардың да өзiндiк орны бар екендiгi кейбiр еңбектерде айтылады.         

Сөз тіркесі синтаксисіне қатысты жарық көрген маңызды еңбектердің бірі  

-  белгілі ғалымдар Ә. Аблақов, С. Исаев, Е. Ағмановтың авторлығымен жарық 

көрген «Қазақ тіліндегі сөз тіркесінің дамуы мен лексикалану процесі» атты 

еңбек [6]. Сөз тіркесінің табиғаты, сөздердің тіркесу тәсілдері мен байланысу 

формалары, сөз тіркесінің даму бағыттары мен лексикалану үдерісі туралы 

жан-жақты баяндалған бұл еңбекте біраз проблемалы мәселелердің басы 

ашылады.  Ғалымдар көтерген басты проблемалардың бірі  - сөз тіркесіне тән 

қасиеттерді анықтау. Сөз тіркесін зерттеген ғалымдардың бірқатары сөз 

тіркесіне номинативтілік қасиет тән де, ал сөйлемге коммуникативтік қасиет 

тән деп көрсетеді. Мәселен, В.В. Виноградов, А.С. Смирницкий,                             

В.В. Бабайцева, К.Аханов, А.Н. Баскаков сөз тіркесіне номинативтік қасиет тән 

десе, Ю.В. Фоменко, Л.И. Моисеев, М.Б. Балақаев сөз тіркесінің 

номинативтілігін жоққа шығарады. В.В. Виноградов бұл туралы былай дейді: 

«Сөйлем құрамында ғана және сөйлем арқылы сөз тіркестері тілдің 

коммуникативті құралдарының жүйесіне ене алады. Сөйлемнен тыс, тек соған 

керекті құрылыс материалы ретінде қаралатын сөз тіркестері сөздер тәрізді 

болады да, тілдің номинативті құралдарының саласына, заттарды, 

құбылыстарды, процестерді белгілеу құралдарының қатарына ене алады»  [7, 

с.3-4]. Бұл пікір қазақ ғалымдарынан да қолдау тапты. Мысалы К.Аханов : «Сөз 

тіркестері номинативті сипатқа бұрыннан жасалып қойған, даяр тұрған 

единицалар ретінде емес, сөздердің, тілдің грамматикалық заңдары бойынша 

тіркесуі арқылы ие болады», - дейді [8, 180 б.].  Бірақ жоғарыда аталған еңбек 

авторлары мұндай көзқарасқа қарсы төмендегідей уәж айтады: «Біз мұндай 

пікірді құптай алмаймыз, өйткені номинативтілік – сөздерге тән қасиет. 

Сөздердің номинативтілігін барлық ғалымдар бір ауыздан қуаттайды. Демек 

осылай дейтін болсақ, номинативті мәнге ие сөздердің тіркесінен, яғни толық 

мағыналы екі сөзден үшінші бір номинативтілік мән пайда болады деу ақылға 

сыйымсыз тәрізді. Ал бір сөздің бойындағы номинативтілік екінші сөз 

тіркескенде ешбір өзгеріссіз сол қалпында қалып қоймайды, егер ол сөзге 

екінші сөздің тіркесуінен ешбір мән қосылмаса, өзгермесе, онда екінші сөздің 

тіркесуінің ешбір қажеті де болмас еді. Мұны мынадан байқауға болар еді: тау, 

көл, тас дегендер заттардың жеке, дара атаулары болса, қызыл, көк, алғыр, епті 

деген сөздер түр, түс пен сапа атаулары, сондай-ақ, қазу, ою, ұру, орнату деген 

сөздер іс-әркеттің аттары. Осындай номинативті (атауышты) білдіретін сөздер 

өзара тіркескенде тағы бір номинативтілік мәнді білдірмейді, тіркескен екі 

сөздің арасынан жаңа мағыналық қатынас пайда болады, яғни жекелеген 
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номинативті мағынаның үстіне анықтауыштық, толықтауыштық, 

пысықтауыштық тәрізді жаңа бір грамматикалық мағыналар пайда болып, ой 

құрауға септігін тигізеді. Мысалы, епті жігіт дейтін болсақ, сапа атауы 

«епті»мен зат атауы «жігіт», басқаша атйқанда, номинативті атаулардың 

тіркесінен тағы бір номинативтілік мән пайда болған жоқ, жаңа грамматикалық 

мағына жасалып тұр, ол - анықтауыштық қатынас. Сондай-ақ жер қазу деген 

тіркес зат атауы мен іс-әрекет атауы тіркесіп келіп, толықтауыштық қатынасты 

білдіріп тұр. Біздіңше, өзге сөз тіркестеріне тән ерекшелікті осылай түсінгенде 

ғана істің байыбына бара аламыз [6, 5 б.]. Сөз тіркестерінің барлығына бірдей 

номинативтілік қасиет тән еместігін профессор М. Балақаев та айтқан болатын 

[5, 94 б.].  

Сөз тіркестерінің қалыптасуы мен дамуында белгілі бір заңдылық бар. 

Айталық мағыналық жағынан үйлесімді екі сөздің лексемалық қасиеті 

синтаксемаға ауысады, дәлірек айтсақ, әр түрлі грамматикалық формалар 

немесе көмекші тәсілдердің қатысуымен грамматикалық қатынасқа түсіп, сөз 

тіркесі болады. Мысалы дала және гүл лексемалары тіркес құрауы үшін 

грамматикалық формаларға иек артады. Сөйтіп даланың гүлі, дала гүлі тіркесі 

құрамындағы синтаксемалар өзара атрибутивтік қатынасқа түседі. Екі 

синтаксеманың тіркесінен жаңа номинативтілік мән пайда болған жоқ. Ал осы 

үлгімен жасалған ана тілі тіркесіне номинативтілік қасиет тән. Өйткені 

жалқыдан жалпыға абстракциялану нәтижесінде бұл тіркес бір ұғымға атау 

болып, номинативтілік сипатқа ие болғандығын көрсетеді.  Бұл айтылғандар сөз 

тіркесі сөздердің тіркесі емес сөз формаларының (синтаксемалардың) тіркесі 

деп танылуы қажеттігін дәйектейді. 

 Сөз тіркесіне қатысты оқулықтарда ескерілмей келе жатқан мәселенің 

бірі – оның құрамындағы сыңарларының арасындағы семантикалық үйлесім 

мәселесі. Сөз тіркесіне қатысты тұжырымдарда оның сыңарларының 

грамматикалық байланысына артықшылық беріліп, семантикалық үйлесім 

мәселесі назардан тыс қалып жүр. Мысалы, адам, ит, жапырақ зат есімдерін 

ақылды, қабаған, жасыл сын есімдерімен тіркестіру үшін семантикалық 

үйлесім қажет. Сырт қарағанда грамматикалық моделі ортақ: сын есім+зат есім. 

Ал толыққанды сөз тіркесі болу үшін (ақылды адам, қабаған ит, жасыл 

жапырақ) грамматикалық үйлесіммен бірге семантикалық үйлесімнің қажеттігі 

дегенді осылай түсіну қажет. Тіл ғылымында валенттілік деген атауға ие бұл 

белгінің сөз тіркесі үшін маңызы зор. «...сөздің тіркесу қабілеті қанша кең 

болса да, ол кез келген сөзбен тіркеспейді. Өзара мағыналық байланыс, 

үйлесімділік болған жағдайда ғана сөздердің арасындағы тіркесімділік қасиеті 

жүзеге асады» [9, 47 б.].   

 Семантикалық үйлесімдегі синтаксемалардың өзара синтаксистік 

қатынасқа түсуі нәтижесінде пайда болған сөз тіркесі – жай сөйлемнен өзіндік 

ерекшелігі, зерттеу обьектісі бар синтаксистік бірлік. Бұл тіл мамандарының 

арасында ешқандай талас туғызбайбайтын мәселе болғанымен, аталған 

синтаксистік бірліктерді ажырату ұстанымдары біразға дейін айқындалмады. 

Айталық сөз тіркесінің құрамындағы сөздер салаласа байланыса ма, жоқ 
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сабақтаса байланыса ма деген мәселеге де нүкте қойыла қойған жоқ. Алғаш                    

М. Балақаев 1954 жылы жарық көрген кітабында сөз тіркесінің салаласа да, 

сабақтаса да байланысатынын көрсеткенімен, кейін бұл пікірін өзгертіп, «сөз 

тіркесі тек сабақтаса байланысады» деген пікірде болды. Соңғы шыққан «Қазақ 

грамматикасында» академик М. Серғалиев «Салаласа байланысқан сөз 

тіркестері» бөлімін қосты [10, 589-590 б.]. Қазіргі қазақ тілі синтаксисімен 

айналысушылар тарапынан толық қолдау таппаған бұл мәселенің де басы ашық 

қалып тұр.   
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Аннотация 

 В статье анализируются острые проблемы и противоречивые взгляды ученых, 

касающиесия   словосочетаниям современного казахского языкознания. 
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Қазақ әдеби тілінің қалыптасу үдерісі туралы мәселелер қазақ тіл білімінің 

алғашқы кезінен бастап қарастырылып келеді. Әдеби тілдің тарихы, 

қалыптасуы мен даму жолы, оның кезеңдері нақтыланып, бұрынғы 

танымдарымыз жаңа ізденістермен толыға  бастады. Әдеби тіл сол тілде 

сөйлейтін халықпен, оның тарихымен тығыз байланысты. Қазіргі қазақ әдеби 

тілі – жүйелі арнаға түскен, өзіндік атқарар қоғамдық қызметі сан алуан  тіл. 

«Әдеби тіл»  сұрыпталған, жалпы халықтық сипаты бар, әлеуметтік мәні мен 

стильдік тармақтардан тұрады. Жазба нұсқалар тілі әдеби тілдің қалыптасу, 

тұрақтануына негіз бола алды. «Әдеби тіл», оның қызметі туралы түсініктер де 

mailto:nur9898@mail.ru
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алғашқыда әртүрлі болды. Оны әркім өзінше түсіндіруге талпынды.  «Әдеби 

тілді»  біреулер тек жазба әдебиетпен ғана байланыстырса, енді бірі ол – тек 

жазба тіл емес, ұрпақтан – ұрпаққа ауызша таралып келген әр түрлі әдебиет 

нұсқалары  тілін де ескеруді  ұсынды.  Осы орайда, «қазақтың бай ауыз 

әдебиеті  тілін де әдеби тіл деп танимыз» деп,   Р.Сыздықова   ауыз әдебиеті 

тілін   жазба әдебиеті тілінен ерекше қарап, оны  «қазақтың жазба алдындағы 

әдеби тілі» деп атайды[1.28].  Қазақ әдеби тілінің әр кезеңдегі ерекшеліктеріне, 

әдеби жанрларына қатысты мәселелер әлі де зерттелуді талап етеді. Жазба 

әдебиет – әдеби тілдің тарихы, ең негізгі маңызды сипаты, өзіндік басты 

белгісі. Әдеби тілдің басты белгісін  тек жазумен, жазба әдебиетпен 

байланысты қарастырған ғалым М. Балақаев болды. «Менің түсінігімде 

жазусыз әдеби тіл жасалмайды», «Әдеби тіл – алдымен жазба тіл» деп 

тұжырым айтты [2.25]. Әдеби тіл жазу арқылы баспаға басылып, ауызекі тілдің 

саралануы арқылы қалыпқа түседі. Жалпы «әдеби» деген термин гректің 

грамматика сөзінің баламасы ретінде жаза білу, оқи алу деген мағынада 

қолданылған. Бірақ әдеби тіл деген ұғымды жазба тілдің баламасы деп тану 

қате. Мұндай пікір халықтың тарихын, басынан кешірген саяси – 

экономикалық жағдайларын, қоғамдық дамуындағы ерекшеліктерді ескермей, 

ортақ өлшеммен кесіп – пішуден туады. Жазба әдебиет осы тұрғыдан қоғамның 

мәдениет өндірісінің құралы бола алмады. «Әдеби тіл» деген ұғым жазба 

әдебиет тілі ұғымымен байланысты болса да, оларды тепе-тең, бір ұғым деп 

түсіну дұрыс емес. Осы тұрғыдан әдеби тілдің жазбаша және ауызша түрлеріне 

тоқтала кетейік. Әдеби тілдің ауызша түрі– сөйлеу тілі. Ауызекі сөйлеу тілі – 

әдеби тілді тану үшін қарама-қарсы қойылатын құбылыс. Ал жазба тіл–әр 

дәуірден бізге жазбаша жеткен мұралардың тілі, әдебилік сипатын анықтайтын 

меже. Әрине, тілдің жазба түрі әдебиліктің негізгі критериі бола алмайды. 

Бірақ бұлар әдеби тілге тән нақтылы сапалық белгілер. Яғни сөз дұрыстығы, 

тіл тазалығы, тіл анықтылығы, тіл көркемділігі. Әдеби тілді қалыптастырып, 

дамыту жолында ақын-жыраулар, жазушылар шығармашылығы, тұрмыс-салт 

жырлары, лиро-эпостық халық ауыз және ауызша әдебиеттің жанрлары, 

шешендік сөздер рөлі де сипатталады. Әдеби тіл адамның дүние туралы 

танымының тілде бейнеленуі коммуникативтік қызметке тән. Әдеби тіл 

комуникативтік қызмет атқарумен ғана шектеліп қоймай, экспрессивтік – 

эстетикалық қызметті болып саналады. Әдеби тілдің бұл қызметі образды ой 

білдірумен астасып жатыр. 

Әдеби тіл жалпы халықтық тілдің бір бөлігі. Әдеби тілдің жүйелілігі тіл 

заңдылықтары негізінде сақталынып отырады. Әрине, әдеби тілдің нормалары 

өзгермейтін құбылыс емес. Қазақ тілінің мамандары қазақтың әдеби тілі жалпы 

халықтық тілдің негізінде қалыптасты дейді. Қазақ әдеби тілінің тарихи 

бастауы, оның кезеңдері, әдеби тіл  сияқты мәселелер жөнінде қазақ тіл 

білімінің өкілдері Н. Сауранбаев, С. Аманжолов, М. Балақаев, Р. Сыздықова,       

Б. Әбілқасымов, С. Исаев, т.б. еңбектерінде өзіндік пікірлерін білдірген 

болатын[3.5]. Қазақ тіл білімі саласында  өз  зерттеулерімен танылған белгілі 

ғалымдардың бірі  Сейілбек Мұхамеджарұлы  Исаев   деп білеміз. Ғалымның  
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қазақ әдеби тілі тарихын зерттеуге арналған  еңбектерінің маңызы зор[4]. Қазақ 

әдеби тілі тарихын зерттеу тарихына зер салсақ, XVIII ғасырдың орта тұсы мен 

XIX ғасырдың алғашқы жартысы әдеби тілдік нормаға түсуінің нәтижесінде өз 

алдына жекеленген стильдік құбылыс айқындала бастады. Тарих сахнасынан 

қазақ деген этноним орын ала бастаған тұс. Р. Сыздықова қазақ әдеби тілін 

ұлттық кезеңге дейінгі және ұлттық әдеби тілі деп бөледі. Халықтың ауыз 

әдебиетінің жанрлық жағынан түрленуі, таралу, даму ерекшеліктеріне қарай 

өзгешелене түсетіндігін айтады[1.8]. Әдеби тілі жазба әдебиеттен бұрын пайда 

болған, қазақтың ұлттық әдеби тілінің тууымен байланысты. Әдеби тіл жоқ 

жерден жасала қоймайды. Ол жалпы халықтық сұрыпталған тіл, жалпы 

халықтық сипаты бар мәдени өндіріс. «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Қобыланды 

батыр»  жырларын зерттеген  ғалым  Е.Қ.Жұбанов қазақ ауыз әдебиетін  

«халық әдебиеті»  деп атап, ал   ауыз әдебиеті тілін  халықтың  алғашқы  

«ауызекі әдеби тілі» деп  атаған еді[5.16]. 

Қазақ әдеби тілінің дыбыстық жүйесі, лексикалық құрамы, грамматикалық 

құрылысы халыққа тегіс ортақ, түсінікті. Алайда тілдік диалектілердің ықпалы 

әсер болғандығын мойындамасқа болмайды. Ол алдағы зерттеулердің 

нәтижесінде ғана шешілмек. Демек, әдеби тілдің даму қарқыны мен 

дәрежесінің тағы бір сатысы болады деп есептейміз. 

Қазақ халқының қалыптасу дәуірі оның әдеби тілі тарихының қалыптасу 

дәуірлері мен жазбалары – қазіргі түркі халықтарының ортақ дәуір, мұралары. 

Бұл дәуірдегі жазбалардың тілінен қазақ әдеби тілінде қазіргі тілдік жанр 

элимент болып саналып жүрген құбылыстардың қалыптаса басталуын 

аңғарамыз.Әдеби тілде мерзімді баспасөз ғана емес, тарихы терең бойлайтын 

көркем шығарма, ғылыми әдебиеттер де әдеби тілде жазылады. Әдеби тілдің 

дамуындағы айтарлықтай өзгеріс баспасөз тілі арқылы ауысқан жаңа сөздер, 

байырғы сөздердің жаңа мағынада қолданылуы, сөздің лексикалық және 

грамматикалық тіркесімділігін арттырды. Әдеби тіл оның нормасы өзгермей 

бір қалыпта тұрмайды, байып, дами түсуіндегі өзгеріс баспасөздің үлесіне 

тиеді. Бұл қарым-қатнас стиль мәселесін туғызады. Тілдегі стильдер сөз етілген 

де әдеби тілдегі жанрмен байланысты көрсетіледі. 

Әдеби тілдің сұрыпталып, тұрақты нормалары болмаса жалпы халықтың 

тілдің жетілген деңгейіне, ең жоғарғы сапалы түрі қасиетіне жетпес еді. Әдеби 

тілдің анықтамасы өзіндік нормалары бар тілдік элименттердің жүйесі осы 

ұғымдар мен айқындалып басқа тілдік құбылыстардан ажыратылады. Әдеби тіл 

қатынас құрамынан басқа да, әдеби тіл шеңберіне еңбейтін жалпы халықтық 

тілдің диалектілері қарапайым сөйлеу тілі түрлерінен ажыратылады. Мысалы, 

ғалым  С. Исаев «бір дәуірдегі қазақтың әдеби тілінде «болыс», «старшын», 

«әмеңгер», «шар салу», «ұрын бару» сияқты т.б. сөздер мен сөз тіркестері 

норма болса, қазіргі қазақ әдеби тілінен олар шығып қалды, керісінше 

«депутат», «дауыс беру», «оқу залы», «аялдама» тәрізді сөздер мен сөз 

орамдары – ол кездегі әдеби тілде мүлдем қолданбаған кейінгі нормалар» деп 

түсіндіреді[4.28]. Әдеби тілдің қалыптасқан тұрақты нормалары өз кезеңі, 

дәуірі тұрғысынан ғана айқындалады. Қазақтың әдеби тілі даму барысында 
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сөздер сараланып, өз алдына жеке мағыналарға ие болды. Әдеби тілдің 

қоғамдық қызметінен байланысты жанрлық – стильдік тармақтары қалыптасып, 

дамиды. Сайып келгенде әдеби тіл белгілі бір халықтың, қоғамдағы 

адамдардың бәріне түсінікті, оратақ қатынас құралы ретінде туып, қалыптасуы, 

дамуы сол халықтың, шығуы мен тарихына тығыз байланысты.Ғалым  

С.М.Исаев  әдеби тілдің даму бағдарын ғылыми түрде жүйелі талдап көрсете 

отырып,  Абай  «қазақ әдеби тілі тарихының ұлттық дәуірін бастады» деп баға 

береді[4.217]. 

Әдеби тілге негіз болған жалпы халықтық қазақ тілінің көне тарихы, көне 

түркі жазба ескерткіштерінің тіліне саяды. Әдеби тіл халықтың халық болып 

құрылуымен, даму тарихымен, мәдени өркендеуімен тығыз астасып 

жатыр.Қорыта айтқанда, қазақ әдеби тілінің   ғылыми  тұрғыда терең  

зерттелуіне  ерекше үлес қосқан   ғалымдардың бірі  Сейілбек  Мұхамеджарұлы  

Исаевтың зерттеулері  тіліміздің  тарихын, оның болашағын танынатын  құнды  

ғылыми еңбектер деп білеміз.  
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Аннотация 

Основой литературного языка является древняя история популярного казахского языка, 

язык древнетюркских надписей. Литературный язык тесно связан с формированием народа 

как нации, историей развития и культурным процветанием. В заключение Сейлбек 

Мухамедазарович Исаев, один из ученых, внесших особый вклад в научные исследования 

казахского литературного языка, считает историю нашего языка и его будущее ценными 

научными работами. 

 

 

ҚАЗАҚ ЖАЗУЫНЫҢ ТАРИХЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУЫ 

 

Алдасберген Сәулет 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 2-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к., профессор м.а. Абдирасилова Г.Қ. 

 

 «...Жазудың ойлап табылуы мәңгіліктің біржола 

мойындалуы.  Жазу - адам нәсілін ақылды, айлалы етіп қана 

қойған жоқ, иманды да ибалы, парасатты етті. Шын мәнінде, 

Ғылым, Дін, Мәдениет - жазудың арқасында пайда болды. 

Осы арқылы өткен ұрпақтардың құндылықтарымен 

сусындады, кемелденді». 

Әбіш Кекілбай 
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Жазу дегеніміз – адамның санасындағы ойын, сөйлер сөзін таңбалар 

арқылы жеткізу жүйесі. Демек, жазу- ойдың жоғары формасы. Оның алғашқы 

нұсқалары көнеден қалыптаса білген. Адамдар бір-бірімен араласу үшін 

суреттерді, шартты белгілерді пайдаланған, осы үдерістің ең соңғысы болып 

жазу қалыптаса білді. Жазу көкжиегі: жазу мен мәдениет, жазу мен өркениет, 

жазу мен қоғам, жазу мен ойлау, жазу мен тіл сияқты іргелі ұғымдармен толыға 

бастады.  

Жазу – адамдардың қашықтықта тұрып, қарым-қатынас жасауын 

қамтамасыз ету. Өйткенi жазу қоғамдық қажеттiлiктен туындады. Адамдардың 

қоғамдық-саяси, экономикалық және әлеуметтiк қатынасында жоғарыдағы 

олқылықтарды толтыру үшiн пайда болған жазудың миссиясы, бүгiнде қарап 

отырсақ, тереңде екен.  

  Біздің  еліміздің осы күнге дейін тарихымызды, дәстүрімізді түсініп, 

келешек көшіне ілесуіміз де жазудың кереметтілігі. Тарихы тереңде жатқан 

қазақ елінің жазу өнерін қолдануы да заманның қатал қағидаттарына сай 

өзгеріп, өңделіп отырған.  

Ал, белгілі ғалым Кәкен Аханов жазу жүйесіне мынадай анықтама береді: 

«Жазу – адамдардың кеңістік пен уақытқа тәуелді болмай, өмірдің барлық 

саласында кең түрде қарым- қатынас жасауына мүмкіндік беретін құрал» 

[1;410]. 

Жазу- ой мен тілді жаңғыртудың негізгі құралы. Өйткені, жазу- ауызша 

сөзді таңбалап қана қоймайды, адамның ойлай қабілетін жаңғыртады. Жазудың 

қызметтері сан алуан. Айталық, әлеуметтік қызмет, тілжүйелеуші қызмет, 

ойжасамдық қызмет, жады, тілтанымдық, тілді нормалаушы, мәдениетті 

сақтайтын, жеткізетін қызмет, коммуникативті қызметтерді атқарады. 

Жазба тіл- жазу негізінде қалыптасқан, өзіндік дәстүрі бар тіл. Қазақ жазу 

дәстүрінің тарихын, даму процесін қамтиды. Жазба тіл- ауызша әдеби тіл 

туындысы. Ол қазақ халқының қоғамдық, әлеуметтік, саяси-экономикалық 

жағдайына байланысты өзіндік ерекшелігімен,қалыптасып, дамиды [2;129]. 

Жазу – адамның жазба есі, жады болу қызметін атқарады. Бұл оқу-ағарту 

(мектеп) саласында ауызша үйретумен қатар жаздырып, түсіндіруден көрінсе, 

кейін жоғары оқу орнында (ЖОО) тек жаздыру арқылы (лекция) түсіндіру 

немесе ауызша түсіндірілгенді студенттің өзі қағазға “түртіп” отыруынан 

байқалады. Жазудың жадылық қызметі қоғамның бұдан басқа да салаларында 

кеңінен қолданылады.  

Жалпы жазу термині қазіргі тіл білімінде мынадай мағыналарда 

жұмсалады:  

а) ойды, айтылған сөзді қағазға түсіру, таңбалау процесі;  

ә) осы процесс арқылы жазба мәтін құрау (хат жазу, арыз жазу, ойды жазу 

арқылы сыртқа шығару);  

б) белгілі бір тілдің жазба тілінде қызмет ететін графикалық жүйе 

(мысалы, араб жазуы);  

в) әліпби; орфография; жазба тілжүйесі (қоғамдық таңба, тілді 

реализациялайтын жүйе); 
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 г) жазылған дүниенің сыртқы формасы, қолтаңба (менің жазуым жаман 

деген мағынада);  

ғ) шығармашылықты жүзеге асыру (әңгіме жазу, өлең жазу, 

диссертациялық еңбек жазу); 

 д) музыкалық туындыны таңбалау (балет, опера жазу).  

Бүгінде қазақ тіл білімінде жазу термині әліпби, графика, орфография, 

жазба тілұғындарын түгел қамтитын кең мағынада жұмсалады.  

Қазақ жазуының бүгінгі келбеті мен болашағы қазақ тілінің мемлекеттік 

мәртебесіне байланысты. Осыған орай ресми ісқағаздардың, БАҚ-ның қазақ 

жазба тілде жазылуы, ұлттық ойлаудың жазба тілде жарыққа шыға алуы және 

оның болашақтағы ғылыми-техника прогресіне төтеп бере алуы “жазу”, “қазақ 

жазуы”, “жазба тілдің қалыптасуы”, “орфография” сияқты түсініктерді 

тереңдеп түсіндіруді қажет етеді.  

Қазақ халқының пайдаланылған көне түркі жазуы ұйғыр, араб жазуы және 

А.Байтұрсыновтың төте жазу үлгісі, латын графикасына негізделген қазақ 

жазуы, орыс графикасына негізделген қазақ жазулары жатады.  

Жалпы Түркі жазбаларында қолданған 35 графеманың 4-і ғана дауысты  

фонеманы, ал 31-і дауыссыз дыбыстан құралған  үнді - қатаң тіркестері 

қолданылған.  

Одан кейінгі жазу эволюциясына араб графикасына негізделген қазақ 

жазуы қолданылды. Араб графикасына негізделген жазуды қазақ мәдениеті 8 

ғасырдан бастап, ұйғыр жазуынан кейін 20 ғасырдың басына дейін 

қолданылды. Бұл жазудың қазақ даласында екі түрі пайдаланылды: қадим және 

жадид. Бұл жазу жүйелерімен 1732 жылғы Әбілқайыр ханның патша атына 

Тевкелев  арқылы жазған хаты, Махамбет Өтемісұлының 1839 жылы Хиуадан 

жолдаған хаттары баяндалған. 

Араб графикасының қазақ тілінің дыбыстық жүйесін берудегі 

қолайсыздығы, омографтардың көбейіп кетуінен мәтін мағынасын түсіну 

қиынға түсті. 19 ғасырдың аяғында Ресей үкіметінің  саяси сараптауы негізінде 

орыс жазуына көшу бағыты шыға бастады. Орыс графикасына негізделген ең 

алғашқы қазақ әліпбиі жобасын Н.И.Ильминский жасады.  

Жәдид жүйесінен басталған реформа одан әрі жалғасын тапты. 

А.Байтұрсынұлы: «Қазақша оқу дегенде мен осы күнгі мұсылманша оқып 

жүрген жолмен оқуды айтпаймын, қазақтың  тіліменен оқуды айтамын»,- деді 

[2;16].Cөйтіп, 1912 жылдардан бастап А.Байтұрсынұлы оқулықтары, осы 

әліпбимен жазылып, ел арасына тез тарай бастап, 1924 жылы ресми түрде 

жарияланды. А.Байтұрсынұлының әліпбиін 1913 жылы Стамбулда өткен 

кеңесте түрік,араб, иран жазуы үлгі етуге уағдаласқанымен, 1926 жылы 26 

ақпан мен 5 наурыз аралығында Бакуде өткен съезінде латын графикасын 

қолдану жолға қойылып,ортақ емле жүйесі қабылданды.1927 жылдан бастап, 

«Лениншіл жас», «Тілші», «Еңбекші қазақ» газеттерінде жаңа латын әліпбиінің 

жобасы, сол графикамен басылған тақырыптар жариялана бастайды. 

Тарихи үдерісте 1940 жылы қазақ жазуының жүйесі латын графикасынан 

орыс графикасына көшуі керек болды.Бұл жазудың алғашқы әліпби жобасында 
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40 әріп болды. Орыс жазуы күні бүгінге дейін қолданысқа еніп, барша 

оқулықтарымыз, газет беттері орыс графикасы негізінде жазылып жүр.  

Қазақ жазуының тарихында тағы бір маңызды мәселе тұр.  Ол маңызды 

мәселе- латын графикасына ауыстыру. Латын графикасына көшуге қатысты 

талқы өткен ғасырдың 90 жылдарынан қазірге дейін толастаған емес. Латын 

әліппесін жақтайтындар мен оған қарсы пікір айтатындардың да өзіндік 

дәйектемелері бар. Жақтаушылардың пікірінде, әсіресе программист, 

экономист мамандар латын жазуы дүниежүзілік аренаға шығу үшін, халықтың 

компьютерлік сауатын арттыру үшін, техникалық прогреске ілесу үшін қажет 

деген көзқарас басым болды. Ал қарсы пікір иелері, латынға көшу-бір қадам 

артқа шегіну, өткенге қайта оралу, жаңа жазу экономикасына нұқсан келтіреді 

деп бағамдайды.  

  Қорыта айтқанда, жазу –  мәдени құндылықтың қатарына жататын, 

өркениет дамуының ең ұзақ бөлігі. Жазу – ой кеңістігінің өте өрнекті, тапқыр 

түрі. Соның ішінде, халқымыздың қолданып келген түрлі жазу тілдері сол 

дәуірдің тіршілік заңдылығына қатаң қабысқан. Жазу арқылы ұлылар 

қалдырған өсиетті кәдеге асырып, ғылым-біліммен өмір сүру дағдысын 

қалыптастыра білдік. Ендігі көштің басына латын алфавитін жазу үлгімізге 

қосу жолға қоюда. Латын тілі – әлемдік техниканың тілі, бәсекелестік тілі, 

сайыпқырандар тілі. Еліміздің әлем елдерімен терезесі тең, керегесі кең болу 

үшін біз де осы үлгіні өз нақышымызға қарай үйлестіре пайдаланып, 

сауаттылыққа ұмтылуымыз керек. Алайда, латын графикасына түбегейлі көшіп 

ұлттық нақышымызды, тілімізді, дінімізді естен қалдырмауымыз қажет. Өз 

тіліміздің ыңғайына бейімдеп, салт пен сананы терең үйлестіріп, жаңа дәуірге 

икемдеуіміз қажет. Себебі, халқымыздың қолайы,мәңгілік, тыныш өмірі үшін 

тынбай еңбектеніп, талпына білу біздің ұлт алдындағы борышымыз деп 

білемін. 
Пайданылған әдебиеттер: 

1. Аханов К «Тіл білімінің негіздері».Алматы «Санат» баспасы,  2003-496 бет 

2. Қазақ тілі.Энциклопедия. Алматы: ҚР Білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі, 

Қазақстан даму институты, 1998 ж, 509 бет. 

 

Аннотация 

Сегодня пространство для письма настолько возросло, что его можно рассматривать в 

основных понятиях оппозиции, таких как письмо и письмо, писание цивилизации, создание 

общества, письмо и мышление, письмо и письмо, письмо и общение. Доминирующий 

характер письма заключается в том, что школы, университет, офис, пресса, средства 

массовой информации (средства массовой информации) - эксплуататорское выражение идеи 

культурных ценностей и всего образования (школа, университет), управления, основана на 

записи (носителя) системы записи. В статье рассматриваются история и становление 

казахской письменности. 
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ҚАЗАҚ ТЕЛЕВИЗИЯСЫНДАҒЫ СӨЗ ЭНЕРГИЯСЫ 

 

Сисентаева А.Б. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

  Ғылыми жетекшісі: МұратбекБ.Қ., 

 филология ғылымдарының кандидаты,  доценті 

 

Адамзаттық қарым-қатынастар орнап, мәдени-тарихи, этникалық 

ерекшеліктер қалыптасатын орта – қоғам болып табылады. Ал, ондағы ақпарат 

көздері хабар алмасудың, аралас - құралас болудың басты арқауы – 

Қазақстанның әлемдік дидарының қалыптасуымен пара-пар. Ғасырлық тарихы 

бар қазақ журналистикасының аяқ астынан пайда болмағандығын, оның 

Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, одан кейінгі А.Байтұрсынов, 

Ә.Бөкейханов, М.Дулатов, Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарындағы 

С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров, бергі уақыттардағы Ә.Нұршайықов, 

Ұ.Бағаев, Ж.Алтайбаев, К.Смаилов, Ш.Мұртаза сынды біртуар көшбасшылары 

болғандығын дәлелдейді. 

Міне, осылайша біртуар қолбасшылардың қызулы еңбектерінің арқасында 

бұқаралық ақпарат құралдары туып, дами бастады. Қазақ телевизиясының 

жарық жұлдыздарының бірі – Сағат Әшімбаев өзінің «Шындыққа 

сүйіспеншілік» деген еңбегінде: «Дүбірлі дүниеде сөзден мәңгілік, сөз 

мәнісінен құдіретті еш нәрсе жоқ. Бәрі де сөзден басталып, бәрі де сөзбен 

аяқталады. Сөз сан ғасырға жетеді. Жарым сөзге жарты әлемнің тағдыры 

сыйып кетеді. Сөзден от шығып, сөзге от та тоқтайды. Адамзаттың тарихы да 

сөзбен сомдалып, азаматтық тағылымы да сөзінен көрінеді. Асыл мен 

масылдың айырмасы да бір ауыз сөзінен танылады. Сөзінің дәмі жоқтың 

ойының нәрі де жоқ. Сөзі олақтың – ойы шолақ. Сөздің парқын білу - өмірдің 

парқын пайымдауға жетелейді. Сөзі тереңнің – ойы телегей», - деп 

тележурналистиканың дамуына өзіндік бағаны осылайша берген-ді. 

Жаңалықты жамағатқа жарсала жеткізуге әбден машықтанған қазақ 

тележурналистері – Совет Масғұтов, Қадыр Даутов, Марат Барманқұлов, 

Сұлтан Оразалин, Құсман Игісінов, Амангелді Жақсыбеков, Ғаділбек 

Шалахметов, Диас Омаров, Жанна Ахметова, Нұртілеу Иманғалиұлы, Қынабай 

Аралбаев, Серік Байхонов сынды қазақ тележурналистері соңдарына сол мұра 

қалдырып, қазақ телевизиясының дамып, қалыптасуына айтарлықтай үлес 

қосты. Отандық телевизиялық хабар тарату жүйесіндегі өзгерістер қоғамда 

болып жатқан үрдістерге байланысты. Теледидар, бір жағынан, осы үрдістерге 

тәуелденсе, екіншіден, соны өзі эфирге шығарады.    

1958 жылғы 8 наурыз күні Алматы қаласындағы 4000 шамалы және 

облыстағы 100-ге жуық телевизор алдына жайғасқан жұрт қазақ 

телевизиясының дикторларымен көгілдір экран арқылы тұңғыш рет 

дидарласты. Олар көпшілікті экран арқылы республика асатнасында телевизия 

хабарларының басталуымен, ал әйелдер қауымын 8 наурыз мейрамымен  

құттықтап, жылы лебіз білдірді. Сол жылдың 15 сәуірінен бастап, Алматы 
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телевизиясы аптасына бес ерт тұрақты түрде хабарлар бере бастады. Жаңа 

студия ұжымында Мәскеу, Ленинград, Свердловск телестудияларының 

шығармашылық қызметкрелері көп көмек көрсетті. 1958 жылғы 16 наурыз күні 

Өскемен тұрғындары да тұңғыш телевизиялық суретті көру мүмкіндігіне ие 

болды. Рас, оларға көпке дейін тек кинофильмдер көрумен ғана шектелуге тура 

келді. Ал Қарағанды қаласындағы тұңғыш телевизия орталығының ашылу 

қуанышы кеншілер мерекесімен үйлесе келді. 1958 жылдың 31 тамызында 

студия ресми кинопрагроммамен эфирге шығып кеншілердің ерлік еңбегін 

суреттейді. Осы негізде «жарқыра, жана бер, жұлдызым!» атты көркем фильм 

көрсетілді.  

Зерттеушілер ауыспалы кезеңде отандық телевизиялық жүйенің 

реформалануының екі кезеңін алға тартады: 1985-1991 жылдар аралығы және 

1991 жылдан бастап бүгінгі күнге дейінi(*). Кейбір зерттеушілер кеңестік 

кезеңдегі теледидар қызметінің жалпы тенденцияларын келесі белгілер 

бойынша классификациялайды: 

1. Хабар тарату бойынша:  

- телевизиялық хабар таратуды жалпымемлекеттік орталықтандыру; 

- теледидардың көпұлттылығы. 

2. Басқару әдісі бойынша: 

- теледидар қызметінің уақытын қатаң шектеу, жергілікті партиялық 

жетекшіліктің диктатурасыii(*). 

3. Техникалық қамтамасыз етілуі бойынша:iii 

- елдің барлық аймақтарына телевизиялық хабарларды арнайы техникалық 

жүйе арқылы тарату (спутниктік байланыс, ретрансляция шеңбері, мыңдаған 

радиоленейлік желі). 

4. Қаржыландыру бойынша: 

- республикалық бюджеттен қаржыландыру; 

- жарнаманың болмауы. 

Одан басқа, теледидардың қызметін реттейтін заңнамалық болған жоқ. 

Басқару СОКП ОК қаулысы және директива, Мемлекеттік телерадио жүргізді. 

Нарық жағдайында жұмыс істейтін редакция қызметін былайша топтастыруға 

болады: 1) редакторлық; 2) ұйымдастыру-басқарушылық; 3) техникалық. Осы 

үш тағанның бір-біріне үйлесімділігі ақпарат кеңістігіндегі телевидениенің өмір 

сүру кепілдемесіне айналады. Орталық телевидение ақпараттық, ғылыми-

танымал, әдебие, білім, балалар бағдарламаларын жоғарғы сапалы шығарды, 

сол уақытта жергілікті бағдарламалардың деңгейі төмен болды, сондықтан 

аймақтық телеорлықтардың мәртебесі де төмен болды.  

1985 жылы қоғамның саяси, экономикалық, әлеуметік өмірінде күрделі 

өзгешеліктер болды, бұл отандық телевизиялық жүйеге әсер етпей қоймады. 

Мұның бәрі билік басына М.С.Горбачевтің келуіне байланысты еді.  «Қайта 

құру» идеясы қолға алынып, соңында КСРО сынды ұлы державаның 

құлдырауына әкеп соқтырды. Жетпіс жылдық тоталитарлық жүйеден кейін 

бұқаралық ақпарат құралдарына жеті сандық астында жатқан ақпараттар 

жайында сөз етуге мүмкіндік туды.  1985 және 1991 жылдар аралығындағы 
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глобалдық өзгерістер ТМД елдерімен қатар, Қазақстандағы телевиденияны де 

жаңаша дамытты.  «На этапе, начавшемся в результате распада СССР, 

процессы демонополизации и децентрализации, с одной стороны, упростились 

до уровня деконцентрации (более мелкого территориального дробления), а с 

другой стороны – приняли явно дезинтеграционный характер»iv. 

Кеңестік кезеңде қазақстандық телевиденияның мынадай классификациясы 

қалыптасты: 

1. Трансляция әдісі бойынша: 

а) эфирлік (телесигналдың дәстүрлі түрде телевышкадан тұтынушының 

тележүйесіне дейін қолданатын барлық хабар тарату ұйымдары); 

ә) спутниктік (мысалы, «Космос-ТВ», 4 канала «НТВ-плюс»); 

б) кабельді («КТВ-1» компаниясы). 

2. Аудиторияны қамту бойынша: 

а) жалпыұлттық («Қазақстан» ұлттық телеарнасы); 

ә) республикалық («Хабар»); 

б) аймақтық  («Қазақстан-Ақтөбе»); 

в) жергілікті (облыстық телестудиядан мөлтек аудандардың кабельді 

желісіне дейін). 

3. Меншіктік форма бойынша: 

а) мемлекеттік; 

ә) мемлекеттік емес: 

 - жеке меншік; 

 - акционерлік қоғамдар: ашық типті және жабық типті; 

- жауапкершілігі шектеулі қоғам; 

- жауапкершілігі шектеулі серіктесгі; 

б) шетелдік инвесторлардың қатысы бар аралас компанияларv. 

Қоғамның негізгі көңіл аударатын мәселесінің бірі - ақпараттық нарық 

іргетасының қалануы. Сондықтан, алғашқы нарық кезеңіне тән ерекшелік 

ақпарат субъектілерінің - газет, журнал, теле және радиоарналарының ұлғаюы 

болып табылады. 1998 жылы Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат 

жөне қоғамдық келісім министірлігінде 1625 басылым (1990ж. басында ол 

мыңнан сөл астам) тіркеліп, оның 44 пайызы мемлекеттік, ал 56 пайызы 

мемлекеттік емес болса, 2002 жылы 761 ақпараттық, 252 қоғамдық-саяси, 175 

жарнамалық, 106 ғылыми, 30 діни бағыттағы, 21 әйелдер, 27 жастар жөне 38 

балалар басылымы, әрі 76 телеарна жұмыс істеген. Тәуелсіз бұқаралық ақпарат 

құралдарының үлесі 80 пайызға жетті. Саластырмалы түрде алып қарасақ, алып 

АҚШ-та 1650 газет бар екен, ал оның басым көпшілігі жеке адамдардың 

қолында. Республика электронды ақпарат қүралдарының арасында 

комерциялық негізде КТК телеарнасы 1991 жылы алғаш рет көрермендермен 

қауышты. Бүгінде республика бойынша телеарналар саны 80-ге таяп қалды. 

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын, мемлекетпен қадағаланатын 

мемлекеттік телеарна билік органдарының қызығушылықтарын ұстанады. 

Кеңестік кезеңдегі оның классикалық үлгісі – Кеңес Одағының телевидениесі. 

Дегенмен, дамыған елдерде мұндай телевидение жоқ деп айтуға болады. 
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Теледидардың осындай үлгісінің бәсекелестері болмайды және бюджеттік әрі, 

көрермен абонементтер көздері қаржыландырады. Мемлекеттік телеарнада, 

кейбір мамандардың пікірінше, коммерциялық телеарналарда сақтап қалуға 

мүмкін емес – театр, музыка, өнер – дүниелерді аман қалдыруға болады.  «Роль 

государственного телевидения в том, чтобы защищать казахские традиции, 

историю и культуру... Государственный канал должен быть более 

респектабельным. Не должно быть порнографии, минимум жестокости и 

насилия»vi. Отандық мемлекеттік телеарна – «Қазақстан» ұлттық телеарнасы – 

бюджеттен бөлінген қаржыны жүйелі түрде алмайды, сондықтан үнемі 

өнеркәсіптік қызмет жүргізуі қажет. Оның бағдарламалар құрылымында 

жарнама көлемі (яғни, жарнама берушілерге тәуелділік) - өзге арналардағыдай, 

жарнамалық орнатқыштардың қосылуында, мазмұнында, мінездемесінде 

ешқандай өзгешіліктері жоқ: хабарларды үзу, дыбыс ырғағын күшейту және 

тағы басқалар.  

Бүгінгі көгілдір экран айнасын өркениетті хабармен толтыру, жас ұрпақты 

жоғары эстетикалық рухани нәрмен қоректендіру үшін тынымсыз ізденіс, 

шығармашылық өсу міндеттерін игеру қажет. Тың әдістер табу, 

интеллектуальдық деңгейді көтеру, хабардың жеделдігін, шыншылдығын 

арттыру, журналист, дикторлардың ой-өрісін дамыту, дарынды, кәсіпқой 

тұлғаларды шебер іріктей білу қазіргі тележурналистиканың алғашқы 

мақсаттары болып табылады. Бүгінгі таңда БАҚ-тың ішкі және сыртқы 

құрылымының өзгеруі ТМД елдерінде жаңа қоғамдық-экономикалық 

формацияның қалыптасуы нәтижесінде пайда болды. Еңқолайлысы, қайта құру 

аса терең өзгерістермен бірлікте бізге әлемдік ақпарат кеңестігіне кіруге 

мүмкіндік жасап отыр. Мұндай өзгерістер еліміздегі электронды ақпарат 

құралдарында да байқалуда. Осы процестердің өн бойынан екі нәрсені бөліп 

айту орынды: біріншіден - ақпарат ағынының елімізге еркін кіру принципі; 

екіншіден - масс-медиада жаңа экономикалық үлгінің құрылып, тәжірибеде 

колданыла бастауы. Қазақстан журналистикасындағы бұл тенденция 

телевидениеде де жаңа үлгінің қалыптаса бастауын байқатса керек. 

Телебағдарламалардың сыртқы пішіні ғана өзгеріп қойған жоқ, сонымен 

бірлікте оның жанрлық құрылымы да өзгеріске ұшырауда. Талдау, ток-шоу, 

тікелей эфир, жедел сұхбат, ақпараттық хабарламалардағы жүргізуші 

баяндауынан бөлек, сюжетті даярлаушы тележурналистің кейіпкер сөзіне және 

әңгіме өзегіндегі жайларға өзіндік пікірі мен ой-түйінінің пайда болуы осы 

айтылғандарға дәлел болады. Тележурналистер нарықтық қатынастар кезеңінде 

кез келген мәселеге талдау жасай отырып, нарық заңдылықтарына айрықша баса 

көңіл бөлуде. Біздің ойымызша, нарық экономикасына мынадай анықтама берген 

жөн болар еді: нарықтық экономика - уақыттың белгілі бір мерзіміне созылған 

әдістер мен мақсаттар комплексінің қоғам мен оның әрбір бөлшегінің 

экономикалық жағдайын жақсартуды қамтамасыз етуге бағытталуы. Бұл жерде, 

айрықша атап айтатын жай, нарықтық экономика өз табиғатында тұрақты, 

орталықтандырылған, әрі кез келген коньюктура кезеңінде қолайлы әрі 

өзгермелі болып тұрады. Журналистика үшін оның мәнділігі - нарықтық 
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экономика жекелік ерекшеліктің фундаменталдық принципіне негізделе 

отырып, ол бір мезгілде еркін ақпарат ағыны принципімен тікелей байланыста 

болуында. Осы мезгілде оның дуализмі көрініс береді: реципиент БАҚ-тың кез 

келген ақпарат кезін таңдауға ерікті десек те, ол оны толықтай 

қанағаттандырады деп айтуға болмайды. Екінші жағынан - редакция мен 

құрылтайшы, әрі БАҚ иесі, бәсекелестік кезеңінде табыс табудың кез келген 

жолын іздестіреді. Бір-бірімен етене тығыз байланысқан еркіндік, тәуекел және 

мүмкіндік факторлары нарықтық экономика мен саяси демократияны бір-бірімен 

етене біріктіреді. Мемлекет қарамағындағы телеарналар күні бүгінге дейін 

нарық жағдайына баяу бейімделуде. Әрі, бұл саладағы 1990-2000 жылдар 

арлығындағы "қысқарту" мәселесі де өзінің аз зиянын тигізген жоқ. Енді, 

осылардың бірнеше басты себептерін қарастырып көрелік. Біріншіден, 

телеарналар халық көкейіндегі ойды дөп басып, оларға "ашық микрофон" 

ұсынған кезде, мемлекет бақылауындағы арналар бұл биіктен көріне алмады. 

Екіншіден, телеарналардағы жалақы мәселесінің жоғарылығы мен техникалық 

жарақтануының сонылығы да кадрлардың солай қарай ойысуына оңтайлы 

жағдай жасады. Үшіншіден, жарнама мәселесіндегі бәсекелестік кезеңінде де 

тәуелсіз телеарналар үстемдікке ие болды. Олардың жарнама берушілермен тез 

арада тіл табысулары мен жарнаманы көрнекі әрі көз тартатындай ойлы етіп 

берулері де техникалық мүмкіндік пен ізденушіліктің арқасында жүзеге асып 

жатты. Төртіншіден, кеңестік кезеңнің қатаң қыспағынан босанған көрерменнің 

шөліркеген көңілін тойындыруға батыстық жезөкшелік, адам өлтірушілік, 

айуандық әрекеттер мағынасындағы "қоқысты" фильмдері алғашында 

психологиялық көңіл-күйге зор әсер етті. Енді осы келтірілген дәйектер 

негізінде бірнеше ұсыныстар туындайды. 

1. Мемлекеттік бюджеттен арналардың кейбір бағыттағы бағдарламаларын 

(қазақ және орыс тілдеріндегі) каржыландыру тетіктерін іздестірген жөн. Бұл 

телеарна ұжымының өзі өмір сүріп отырған қоғам алдындағы жауапкершілігін 

күшейте түседі. Әрі тиісті орындар тарапынан оларға қатаң бақылау да 

орнайды. 

2. Көрермен аудиториясы бүгінде шыншыл, жедел әрі талдау мәнеріндегі 

ақпаратты көбірек талап етуде. Осы бағытта тележурналистер еркін әрі батыл 

қимыл-әрекетке көшкені оң.  

3. Телеарналар бағдарламаларына облыстық, аймақтық, республикалық 

деңгейде үнемі социологиялық зерттеулер жүргізу қажет. Республикалық 

көлемде БАҚ-ты зерттейтін арнаулы тәуелсіз социологиялық зерттеу 

орталығын құрып, оны мемлекеттік және тәуелсіз арналар қорынан 

қаржыландырып отырған оң нәтиже берер еді. 

Республикада қой санын 50 миллионға жеткізу жөніндегі абыорйлы 

міндетті жүзеге асыру да қазақ телевизиясының басты тақырыптарының бірі, 

Ал М.Көккөзов, Н.Шәймерданов, Ж.Молдасанов сияқты қой өсірудің үздік 

шеберлері көгілдір экранның басты кейіпкерлеріне айналды. Сондай-ақ 

республиканың екпінді құрылыстары да телевизия назарынан тыс қалмады. 

Қазақ телевизиясының дүниеге келіп, қаз басып, қарыштай адымдауына 



83 

 

республикамыздың билік органдары, баспасөз, театр, кино мен радиодан келген 

шығармашылық қызметкерлер аянбай еңбек етіп, ат салысты. Материалдық-

техникалық мүмкіндіктер мүлде шектеулі алғашқы кезеңінің өзінен бастап-ақ 

қазақ телевизиясының ұжымы жаңа іске жан сала кірісіп, талай тамаша 

тапқырлық үлгісін көрсетті. Республикада телевизия тыңын игерген ең алғашқы 

шығармашылық адамдардың жан қиярлығы, жалынды істері бар дауыспен паш 

етуге тұратындай. Қазақ топырағындағы тың өнерге түрен салу бақытына ие 

болған адамдар өздерінің сол өзгеше тағдырына лайық қызмет ете білді деп 

айтуға болады.     
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. «Журналистика негіздері» К.Қамзин 

2. «Көгілдір экран- өмір айнасы»  С.Масғұтов 

3. «Тікелей эфир» Ж.Әбдіжәділқызы 

4. «Тікелей эфир табиғаты» Ж.Әбдіжәділқызы 

5. «Көгілдір экран» М.Бекбауов 

 

Аннотация 

Творческая команда казахстанских властей, пришедшая из правительства Казахстана, 

прессы, театра, кино и радио, много работала для казахстанского телевидения. С самого 

начала первого этапа материально-технических возможностей казахстанская телевизионная 

команда открыла новый бизнес и продемонстрировала большой ресурс ума. Первые 

творческие люди в стране, которые освоили телесериал, настолько лояльны к своему голосу, 

что способны продемонстрировать свой голос. Можно сказать, что люди, которым 

посчастливилось взглянуть на новый казахский пейзаж, смогли добиться успеха в этой 

судьбе. 

 

 

АҚПАРАТ КЕҢІСТІГІ ЖӘНЕ ТЕЛЕЖАҢАЛЫҚТАР 

 

  Сисентаева А.Б. 

 Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

  Ғылыми жетекшісі: Мұратбек Б.Қ., 

 филология ғылымдарының кандидаты,  доценті 

 

Қазақ тілді тележурналистің кадрдегі сөзін «Stand-up» деп ағылшынша 

айтқанда жөн көреді, оның үстіне, бұл ағылшын сөзін ерекше сүйсіне айтады. 

Ал оның мән-мағынасы, мазмұны туралы ойланып толғанбайды. Сондай 

тележурналистер мен осы саланың болашақ мамандары үшін «Stand-up» сөзін 

түп-төркінінен  бастап түсіндіру қажет-ақ. Өйткені, өз сөзін салмақтап-

саралайтын тәжіребелі, көпті көрген журналистер мен өркениетке талпынып, 

қатарынан көш ілгері озып, уақытқа ілескен, кейбір жаста болса алғыр, көреген 

тілшілер болмаса, қалғандары «Stand-up»-ты сәнді киініп алып кадрден бой 

көрсету үшін жасайды. Сөйтіп, таныс кісілер: «Сені экраннна көріп қалдық, бір 

нәрсе туралы айтып жатыр едің ғой»,- десе, саған мәз болады. 

Сонымен, «Stand-up» дегеніміз не?  «Stand-up» ағылшын тілінен 

аударғанда «позиция» тірек, өзек, негіз, бір нәрсені нысанаға алу деген 

мағынаны білдіреді екен. Демек, журналистің кадрдегі сөзі оның журналистік 
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позициясын танытатын, көзқарасын аңғартатын, ешкімге ұқсамайты, 

көзқарасын аңғартатын, ешкімге ұқсамайтын, өзіне ғана тән қолтаңбасы, 

сюжеттің қайталанбас сәті  көрерменге ұсынылған материалдың мәні болуы 

шарт. 

Журналистің барлық уақытта бірдей өз көзқарасын танытатын, өз 

тарапынан түйінді ой айтып, өз пайымымен болжам білдіретін сюжет жасай 

бермейтіні белгілі. Соған қарамастан, әрбір сюжет сайын кадрдан бой көрсетуге 

әуестеніп алған жас тілшілерді көргенде көз ұялайды. Осыдан келіп «Stand-up» 

не үшін жасалады?» деген заңды сұраққа жауап іздеуге тура келеді. 

«Stand-up», біріншіден, тележурналистің, кәсіби тілмен айтқанда, 

телерепертердің оқиға орнында болғанын бейнелі дерекпен дәйекті ету үшін 

жасалад. Мұнда, бірінші кезекке репортердің өзі емес, ол репортаж жүргізіп 

тұрған  оқиға орнының көрінісі, соның анық көрінетін детальдары шығуы тиіс. 

Кейде керісінше телерепортердің кескін-келбеті экранды жабады да ар жағында 

не болып жатқаны мүлде назардан тыс қалады. Мұның өзі -телерепортердің 

кәсіби деңгейінің  төмендігінкөрсететін бірден-бір мысал. 

Түптеп келгенде, экрандағы көріністің қатар репортердің оқиға ортасында 

болғанын дәлме-дәл сипаттау керек, яғни, журналист сол жерден тіл қатып, 

оқиға барысын баяндауы хақ. Стэндаптың бұл түрі әдетте сюжеттің басында 

беріледі. Өйткені, мұның өзі телерепортердің оқиға куәгері екеніне айғақ 

ретінде ұсынылады да, бірден көрермен назарын аударып алуға ықпал етеді. 

Екіншіден, телерепортердің оқиға, құбылыс, я болмаса, қандай да бір 

проблема төңірегінде  қорытынды ой түйіп, тұжырым айтып, болжамды пікір 

білдіруі үшін жасалады. Бұл оқиғаны көзбен көріп, куәгер ретінде айтатын 

әңгімеден әлдеқайдамаңызды, терең мағыналы, аса мәнді дүние болуы тиіс. 

Стэндаптің бұл түрі, әсіресе, бір оқиғаға қатысты екі жақты көзқарас пайда 

болып, даулы пікір туындаған кезде оған журналистің өз тарапаынан 

объективті баға беруі үшін жасалады да, сюжеттің соңғы түйіні ретінде 

ұсынылады. Себебі, көрсетілген материалдың шынайлығы мен турашылдығы 

үшін жауапкершілік  телерепортерге жүктеледі. Өйткені, көрермен қауым 

оқиғанысолардың көзімен көреді, солар тізіп көрсеткен фактілер арқылы 

талдайды, сөйтіп, журналистің сөзі уақыт өте келе аудиторияның сеніміне ие 

болып, қоғамдық пікірге айналады. Сондықтанда, журналистикадағы 

шеберліктің негізгі қыры шынайлық пен дәлдікке тіреледі. Қазіргі таңда 

әлемдегі ақпараттық агентіктер мынадай кәсіби принцптерді ұстанады екен: 

«Біріншіден, жеделдіктен де гөрі дәлдік артық, екіншіден, ссенсациядан да гөрі 

әділеттік құнды, үшіншіден, жалпы телематериалды бере салғаннан гөрі 

сюжетте нақты оқиғаның көрініс табуы әлдеқайда маңызды». Ендеше, қандай 

да бір оқиғаның басы – қасында болып көзбен көріп, қолмен ұстағанның 

айтуымен ғана шектелмей, бұл ретте журналистің сонын ақ-қарасын айырып, 

шындықтың бетіне тура қарап, ағына жарылуына тура келеді. Өйткені, 

сюжеттің соңында берілетің  бұл стэдатта журналист өз ойын тұжырымдап, 

қорытынды жасайды, оператордың және өзінің атын атап телетуындыға қолын 

қояды. Көрермен телерепортердің тұжырымына қарап пікір қалыптастырады, 
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ой топшылайды. Олай болатын себебі, факт журналист тіркеп алған сәтті 

ақпаратқа айналады. Тележурналистика зерттеушісі, профессор Марат 

Кәрібайұлы Барманқұлывтың тұжырымына сүйенсек, «Қалың көпшілік үшін 

айтулы оқиғалардың бәрі дерлік ақпараттан орын алады. Ал, журналистік 

ақпаратсыз өмірде болған оқиға да тіршіліктен орын алған құбылыс та ізім –

қайым жоғалып кетпек». Демек, стэндап жасаған телерепортер көрерменге 

шынайы ақпаратты ұсынып, ақиқатын айтуы шарт. 

Келесі кезекте, яғни, үшіншіден, стэндап журналистің бір оймен екінші 

ойды  ұштастыруы үшін, бір тақырыптағы екі мәселені қатар қамтуы үшін 

жасалады. Сондықтанда стэндаптың бұл түрі сюжеттің ортасында беріледі. 

Стэндап – репортердің шеберлігін көрсететің  негізгі элемент. 

Көрермендердің көкейіне қонып, көңілінен шығу үшін және сондай сәтті 

мүмкіндікті одан әрі қарай да иелене беру үшін телерепортер өзіне сенуге 

болатын адамның имиджін қалыптастыру керек. Тақырыпқа сай негізгі 

фактілерді жинақтап ақпарат көзін көрсете отырып, көрерменге жеткізу, оқиға 

орнына барып, сол жерде  шындығында не болғанын түйіндеп, тура айтып беру, 

тексерілген дәйекті деректерді тарату – телерепортердің тікелей міндеті. 

Егер болған оқиға жөнінде дау-дамай күдік күмән туындаса, онда оқиғаға 

қатысушы барлық жақтардың пікірін мұқият жазып алып, оқиғанын сан қырлы 

аспектілерін есепке ала отырып, тұжырым жасауға тура келеді. Себебі, 

журналист өз сюжетін басқа біреудің  пікірі билеп төстемеуін сауатты түрде 

қадағалауы қажет. Телерепортер сюжет барысында көрерменмен бір-ақ мәрте 

қауышады. Сондықтан, кадрдегі журналистің сөзі көрермен назарын 

аударатындай көрнекті, есте сақталып қалатындай ерекше, адамға ой 

салатындай орнықты болғаны жөн. Көрерменді ақпараттың шын екеніне 

сендіруде стэндаптың тиімділігі орасан зор. А.А Князов айтылған ақпараттың 

айғақ екеніне көрерменнің көзін жеткізу үшін стэндаптың тиімді тәсіл екенін  

айта келіп, тағы да мынадай екі жағдайда  жасалатынын атап өткен:  

1 «Спэндап  телерепортердің, редакцияның, я болмаса, бүкіл бір телеарна 

ұжымының қандайда бір оқиға құбылыс, я, проблема төңірегінде айқын 

көзқарасы, нақты пікірі, немесе аса маңызды ақпаратты болып, бірақ, оны 

суреттейтің бейне деректері болмаған кезде жасалады. 

2 Келесі ретте, телерепортер сюжетте көтерілген мәселеге, сөз болған 

оқиғаға байланысты алған әсерін, эмоциялық ахуалын, яғни, көңіл-күйін 

аңғарту үшін стэндап жасалады». 

Әлбетте, бұл тұрғыдан алғанда стэндап журналистің жұртқа танымал 

болуына, көрерменді өзіне қаратып игі ықпалын тигізетіні сөзсіз. Көзі ашық, 

көкірегі ояуы көрермен кез-келген журналистің дауыс ырғағын, сөйлеу 

мәнерін, сөз саптауын жатқа біледі. 

Стэндап – телерепортердің жұртшылықпен көзбе-көз, бетпе-бет жолыққан 

сәттегі ашып айтар ақиқаты, жүрегін жарып шыққан шындығы, өзге ешкімді 

қайталамайтың өзіндік өрнегі, сюжеттің өне бойындағы бейнелік қатарда 

көрсетілмей қалған, синхронда, яғни, қатысушылардың берген сұхбатында 

айтылмай қалған мәселенің мәнің қысқа да нұсқа дәл тауып, көрерменнің 



86 

 

жетесіне жеткізуі. Лингвист- ғалым Ахмет Байтұрсынрвтың тілімен айтқанда 

стэндапты ділмәр сөз деуге болады.  

Ділмәр сөз – афоризм (aphorismo - грек тілінен аударғанда қысқа нақыл 

деген мағынаны береді) ғибрат түрінда айтылытын бейнелі сөз  

  
https://kaztrk.kz/telearna-turaly 

https://khabar.kz/ru/agency/telekanaly/khabarhttps://khabar.kz/ru/agency/telekanaly/khabar 

«қазақ телевизиясы» энциклопедия 1-том 

«қазақ телевизиясы» энциклопедия  2-том 

 

Аннотация 

Стэндап репортера - это короткая история проблемы, которая не упоминалась в 

интервью, в интервью участников, в интервью с аудиторией, перед лицом общественности, в 

момент взгляда в реальность, правда сердца, точно найти зрителей.  

 

 

Б. СОҚПАҚБАЕВТЫҢ ТҰЛҒАСЫН ТАНУДЫҢ ТІЛДІК НЕГІЗІ 

 

Совет Мақпал, Бекдаулетова Зарина 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 

4 курс студенттері, Алматы қ. 

                                                              Ғылыми жетекші:  Қанабекова М.Қ. 

 

Қазіргі таңда жазушының жеке тұлғалық болмысы мен тіл жүйесін 

өзінше пайдалану дәрежесі стилистикалық тұрғыдан ғана зерделеніп қоймай, 

қазіргі тілтанымдағы  «тілдік тұлға» теориясы аясында қарастырылып, бірқатар 

зерттеу еңбектер жарияланып келеді. Кезінде бұл мәселенің қазақ тіл 

білімінде ақын-жазушының тілін арнайы талдаған Р.Сыздықтың «Абай 

шығармаларының тілі» (Алматы, 1968 ж.), Е.Жанпейісовтің «М.Әуезовтің 

«Абай жолы эпопеясының тілі» (Алматы, 1976 ж.) сияқты еңбектерінде негізі 

қаланған болса, қазіргі таңда ғылыми үрдістің жалғасы  ретінде тілді зерттеу 

оны тұтынушымен тікелей байланыста зерттейтін антропоөзектік бағыт  

Ж.Манкеева, Б.Нұрдәулетова, Г.Мұратова, Ш.Елемесова, Ш.Ниятова,  

Ф.Қожахметова, Г.Имашева, Ж.Ермекова, Ж.Саткенова, т.б. ғалымдар 

зерттеулері арқылы өзіндік сала ретіне біршама дамып келеді. Демек, «тілдік 

тұлға» теориясы – антропоөзектік (адамтанымдық) бағыттағы іргелі 

ұғымдардың бірі ретінде қалыптасып орнықты.  

Зерттеушілердің пайымдауынша, «тілдік тұлға» ұғымын алғаш рет 

ғылыми айналымға орыс ғалымы  В.В.Виноградов енгізген. Ол тілдік тұлға 

категориясын көркем шығармалар тілін зерттеу арқылы қалыптастырған 

болатын. Ғалымның ғылыми шығармашылығындағы «автор бейнесі» және 

«көркем бейне» ұғымдары шығармадағы тілдік тұлғаның, автор бейнесінің 

қарым-қатынасы туралы мәселені қарастырудан туындаған. Нақты тұлғаға 

қатысты әр түрлі мәселелердің ғылыми сипатталуы В.В.Виноградов 

зерттеулерінен бастау алады. Ғалым шығармашылық тілдік тұлғаны екі 

тұрғыдан: автор және персонаж тұлғасы деп қарайды [1, 120 б.]. Олай болса, 

https://kaztrk.kz/telearna-turaly
https://khabar.kz/ru/agency/telekanaly/khabar
https://khabar.kz/ru/agency/telekanaly/khabar
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көркем туындылар тілін қазіргі тілтаным ғылымындағы жаңа бағыт «тілдік 

тұлға» теориясы аясында зерттеудің мәні зор екендігі мәлім. 

Жалпы тіл білімі ғылымында бұл ұғым туралы, оның деңгейлік 

құрылымдарда сипатталу дәрежесі көрнекті ғалым Ю.Н.Карауловтың 

еңбектерінде алғаш рет айқындалып, жүйелі түрде қарастырылған-ды. Ол 

жайында бірқатар зерттеулерде тиянақты түсінік қалыптасқан. Зерттеуші: 

«Тілдік тұлға – адам әрекетін тілге қатыссыз тұрғыдан зерделейтін пәндердің 

арасындағы шекараны жоққа шығаратын, оны талдаудың тұтас қырларын 

қамтитын идея», – деп таниды [2, 264 б.]. 

Осымен байланысты көрнекті жазушы Б. Соқпақбаевтың «көркемдік 

әлемін» қазіргі тілтанымдағы тілдік тұлға теориясымен сабақтастықта алып 

талдау – өзекті мәселелердің бірі деп ойлаймыз. Өйткені рухани-мәдени 

құндылық ретіндегі ұлттық тілдік мұраны, ұлттық ділді, ұлттық психологияны 

терең меңгерген жазушы Б. Соқпақбаевтың тұлғалық болмысын танудың да 

қажеттілігі аса маңызды екенін түсінеміз.  

Демек, тiлдi зеpттеу oны тұтынушы жеке тұлғамен тікелей бaйлaныcтa 

зеpттейтiн aнтpoпoөзектiк (aдaмтaнымдық) бaғыт қарқынды даму үстінде. Яғни 

мұндa cөз иеciнiң бoлмыcынa (тұлғacынa) еpекше мән беpiледi. Бұл apaдa 

мұндaй зеpттеулеpге ныcaн бoлaтын – тiл apқылы ұлттың бoлмыcы мен 

мәдениетiн дәйектейтiн ел тарихындағы тұлғaлapдың ici мен cөзi, pухaни 

шығapмaшылық мұpacы. 

Кез келген тілдік тұлға, ең алдымен, өз ана тілінің әдебилігін байытушы 

және дамытушы. Ocы opaйдa  Б.Соқпақбаевтың тiлдiк тұлғacының тaнымдық-

шығapмaшылық нәтижеci pетiндегi нaқты пpaгмaтикacы – балаларға арналған 

шығармашылық мұрасы.   

Балалар әдебиетінің көрнекті өкілі Б.Соқпақбаевтың тілдік тұлғасы  оның 

шығармаларындағы басты кейіпкерлер бейнесі арқылы сипатталады. Өйткені 

жазушының шығармашылық дүниесіндегі Қожа, Беркен, Еркін сияқты негізгі 

кейіпкерлер жазушының өз образын сомдайтын көркемдік бейнелер. Бұл 

турасында қаламгердің өзі былай дейді: «Бір сөзбен айтам, сол өзін жазатын 

жазушы – менмін. «Менің атым Қожа» повесіндегі Қожа өзге емес, менің өзіме 

ұқсаңқырайды. Жасымда қой аузынан шөп алмас момын едім деп, сірә, айта 

алмасам керек» десе, «Өлгендер қайтып келмейді» романындағы бас кейіпкер 

Еркін жайында «Еркін образының тоқсан пайызы өзім» деген еді.  

Қазіргі тіл білімінде Ю.Н.Караулов негіздеген тілдік тұлғаны танудың үш 

деңгейлік құрылымдық жүйесі басшылыққа алынып келеді. Көркем мәтіндегі 

автордың «менін» тануға бағыттайтын бұл деңгей «вербалды-семантикалық 

деңгей (нөлдік деңгей, аялық білім көрінісі, «когнитивті (тезаурусты) деңгей» 

және «прагматикалық (уәждік) деңгей» деп сараланады.  

Деңгейлік құрылымдар жүйесі тұрғысынан жеке тұлғаның ұлттық бейнесі 

мен танымдық қызметін ашып көрсетудің қаншалықты маңызды екенін 

профессор Ж.Манкеева былай деп түсіндіреді: «Аталған деңгейлердің 

дамуының белгілі бір тілдік тұлғада көрініс табуы әртүрлі дәрежеде өрістеп, 

түрлі сипатта көрінеді. Оның шығармашылық танымдық мазмұны 
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дүниетанымдық, мәдени құндылықтар жүйесінен тұрады. Сондықтан тілдік 

тұлғаны алдымен ұлттық тілдік тұлға ретінде түсінеміз. Себебі тілдік тұлға 

табиғаты тұлғаның ұлттық мәдени сатысымен тікелей байланысты» екені 

көрінеді [3, 576 б.]. 

Тілдік тұлғаны танудың алғашқы нөлдік деңгейі «вербалды-семантикалық 

деңгей» деп аталады. Бұл – тұлғаның тілдік қазынасы, яғни оның дәстүрлі тіл 

құралдарын, лексика-грамматикалық жүйені меңгеру деңгейі, пайдаланатын 

сөздік қоры. Вербалды-семантикалық деңгейде қолданыстағы бейнелі сөздер 

мен тілдік тәсілдердің, көріктеу амалдарының, олардың мән-мағынасы 

қарастырылады.Ол тұлғаның аялық (грамматикалық) білімді меңгеру жүйесін 

көрсетеді. Жазушы тұлғасын танудың тілдік негіздерін құрайтын амал-

тәсілдердің барлығы балалар танымына, түсінігі мен қабылдауына лайықты 

таңдалып берілген. Демек, жaзушы тұлғacының тiлдiк тaбиғaтын aшып, 

қаламгерлік қaбiлетiн, сөз саптау шебеpлiгiн тaнытaтын oның мұpacының 

ұлттық мaзмұны мен көpкем де түciнiктi тiлi. Оның apқaуы – көpiктеу 

құpaлдapы, бейнелi сөз opaлымдapы, pитopикaлық cұpaулap, авторлық 

қолданыстары және aйқын мaқcaт. Aл бұл ұлы мaқcaттapдың icке acуының 

негiзгi тетiгiн Б.Соқпақбаевтың шығapмaшылығынaн тaбылaтын acыл мұpacы, 

coның негiзiнде oны дәлелдейтiн – жазушы тiлдiк тұлғacы. 

Б.Соқпақбаев тұлғасын танудың тілдік негіздерін анықтауда, ең алдымен, 

оның шығармаларының негізгі кейіпкерлері – балалар, мектеп жасындағы 

оқушылар екенін атап өту қажет. Жазушының балалар дүниетанымы мен 

психологиясын жетік білуі, ұлттық тілдің сөздік қорын терең меңгеруі, 

көркемдік құралдарды пайдаланудағы өзіндік шеберлігі оның тілдік тұлғасын 

дараландыра, кемелдендіре түскені айқын. Бұл – қаламгердің өзіндік 

шығармашылық әлемін танытатын бірден-бір көрсеткіш. 

Дәлелдер келтірелік: жазушы тіліндегі бала түсінігіне лайықты алынған 

табиғи көркемдік амал-тәсілдер өз ерекшеліктерімен оқырман қабылдауына 

бірден әсер етеді.Б. Соқпақбаев шығармаларында, негізінен, теңеу, эпитет, 

кейіптеу, метонимия, метафора, синекдоха тәрізді көркемдік амалдары жиі 

ұшырасады. Бұлар балалар танымындағы «әлемнің тілдік бейнесінің» 

сипатталуын көрсетеді. Сол құралдардың бірі – теңеу. Мұнда жазушы теңеу 

арқылы бала танымының терең қабаттарынан мәлімет береді әрі көркем 

туындының эстетикалық қуатын арттыра түседі. Мысалы:Ышқыр мен екі 

аралықтан үрген доптай тырсиған тоқ қарынның бір шеті жылтырап 

көрінді; Ал Сұлтан екеуміздің басымыз піскен алмадай торсиған майлы 

бастар. Бұл жерде автор теңеуді кейіпкерлердің бет-пішінін, сыртқы көрінісін, 

портретін жасау үшін ұтымды пайдаланған. Ал мына сөйлемдерде көріктеу 

құралы кейіпкердің іс-әрекетін бейнелеудің тірек амалы ретінде қолданылған: 

Көлеңкедей еріп мамамның соңынан екі елі қалмайды; Шоқ басқан күшіктей 

қыңсылап, дөңгеледім де қалдым. 

Жазушы стилін, тұлғалық бейнесін айшықтайтын құралдардың тағы бірі – 

эпитет. Тілдік қолданыстағы эпитеттер – кейіпкердің сөзіне, іс-әрекетіне және 

кейіпкерлердің өзара көзқарасын анық білдірудің ұтымды амалы ретінде 
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көрінеді. Айталық, Әжем тағы да тұрып алып, құлағымды талай сасытқан 

дағдылы өнегесін айта бастады; Сусылдаған қызыл күрең шашы желп-желп 

етіп, қабағы түксиіп, шүйлігіп қарағанда, сұп-суық көздері адамның өңменінен 

өтеді; Күркіреп тасып аққан көкбурыл тау өзенінің жағасында табиғаттың 

долы мінезін елең қылмай,қаруын кезеп ұстап сұсты шекарашы тұр. 

Негізінен, кейіпкер тілінде ұшырасатын эпитетті сөздер бала танымындағы 

суретті бейнелерді шынайы көрсетуде зор қызмет атқарады. Басты кейіпкерлер 

Қожа, Еркін, Беркен сияқты ауыл балалары болғандықтан, олардың тіліндегі 

суретті сөздер (эпитеттер) ауыл өмірінің тыныс-тіршілігінен мол мәліметтер 

береді. Тау – ауыл баласы үшін тек қана географиялық атау емес, күркіреп 

тасып ағатын көкбурыл табиғат құбылысы. Тау суының күркіреп тасып ағуы, 

көкбурыл түске енуі ауыл баласы үшін таңсық жайт емес. Сонымен қатар 

жазушы кейіпкерлері шекаралық аймақ өңірінің тұрғындары болғандықтан, 

олар шекара күзетші бейнесінің сұсты кейіпте болатынын көріп өседі. Жазушы 

кейіпкерлері үшін шекарашы үнемі қаруын кезеп ұстайтын сұсты кейіптегі 

күзетші бейнесінде танылады.  

Суреткер туындыларының тілінде бала танымының білімдік деңгейіне 

сәйкес алынған бейнелі тәсілдердің бірі – синекдоха. Мысалы: Жантас тәрізді 

қужақтар осының өзін де дұрыс айтпайды, әдейі бұзып, келемеждеп, «Қара 

Қожа» деудің орнына,  «Қара Көже» дейді; Көзінен ашу шатынап тұрған ақ 

қалпақтыны енді таныдым; - Қисықауыз, көңілдірек шырқа!; Мына сен 

сияқты ақылды бастар оларға айтуларың керек; Көнтек ерні таңырқай 

ашылған қалпы секпіл бет таң-тамаша кейіпте тұрып қалды; Бірақ қоңқақ 

мұрынның ұзын сирақтары көстиіп анадайда жатыр. Келтірілген 

сөйлемдердегі қужақ, ақ қалпақты, қисықауыз, секпіл бет, қоңқақ мұрын 

тәрізді суреттемелі синекдохалар бала танымына, қоршаған орта туралы білім 

деңгейіне сай әсерлі жұмсалынған. Синекдоха амалы шығармада көбіне 

соматика ұғымдары негізінде, яғни жақ, бет, ауыз, бас, мұрын, кеуде, қол 

сөздері арқылы жасалған. Бұл – бала тілінде соматикалық атаулардың жиі 

жұмсалатындығы белгілі. 

Мына бір мысалда «Бұл өзі сырттан қарағанда бүтін бір ауыл тәрізді: 

бірнеше боз үй, жаппа шатырлар аралас он шақты түтін шоғырлана қоныс 

теуіпті» деген қолданыстан он шақты түтін синекдоха тәсілінің астарынан 

ауыл баласының дүниетанымын айқын түсінуге болады. Бұл – ауыл баласының 

күнде көріп жүрген тыныс-тіршілігінен хабардар етеді.  

Жазушы тұлғасын дәйектейтін көркемдік амалдардың бірі – метонимия. 

Мысалы: Уыс-уыс көкала қағаз кімнің де қалтасынан табылады; Сұлтан 

қалтасынан қобыратып, бірнеше бір сомдық сарықұлақтарды суырып 

алды;Өйткені табиғат менің басыма ұстара өтпес қалың сым темір қадап 

қойған. Келтірілген үзінділерде көкала қағаз бен сарықұлақ «ақша» сөзінің 

орнына тиімді жұмсалған. Қожаның қайратты шашы қалың сым темір сөзімен 

алмастырылған. Автордың бұл  метонимияларды адам, зат орнына оған тән бір 

қасиетті, ерекше белгіні атауға негіздеп жасағандығы байқалады. 
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Әр халықтың ұлттық танымын бейнелеуде өзіндік қызмет атқаратын 

құралдардың бірі – синонимдер. Сондықтан кез келген қаламгер синонимдердің 

стильдік қолданысына ерекше назар аударады. Жазушы Б. Соқпақбаев та осы 

стиль тезіне түсірілген шығарманың талап үдесінен шыға білгендігі 

аңғарылады, синоним сөздерді белгілі бір мақсат, уәжділікпен орынды жұмсай 

білген: Оған өзі аш-арық, қолы қысқа халықтың бәрінің бірдей шамалары 

келмейтін. Мысалдағы аш-арық сөзіне автор қолы қысқа тұрақты тіркесін 

вариант тіркес ретінде қолданады. Аш-арық синонимдері жүдеу мағынасын 

бергенімен, екеуінің өзара мағыналық ерекшеліктері, стильдік реңктері болады. 

Аш сөзі күнкөрісі нашар, ішіп-жерге ештеңесі жоқ адам мәнін білдіреді. Ал 

арық сөзі адамның физиологиялық күйін сипаттайды. Жағдайы төмен адамның 

күйін бейнелеу үшін екі сөз қосарлана жұмсалған. Бұл жерде автор бұл 

сөздерге мағынасы жағынан жағдайы төмен сөзіне сәйкес келетін қолы қысқа 

тұрақты тіркесін өзара мәндес сөздердің жиынтығы ретінде қолданады. Қолы 

қысқа фразеологизмінің қолданылуы сөйлемнің экспресивтік мәнін күшейтіп, 

ойдың мазмұнын аша түседі. Яғни тұрмысы өте төмен деген мазмұнды 

жеткізуде осы тілдік бірлікті  ұтымды жұмсай білген.  

Жазушы тұлғасын сипаттайтын, оның тілдік негізін құрайтын амалдың бірі  

– қайталамалар. Қаламгер тілінде оқушы назарын аударып, оның ой-сезіміне 

әсер етудің көркемдік тәсілі ретінде қайталамалар жиі қолданылған. Әсіресе 

лексикалық қайталамалар «бір сөздің немесе сөз тіркесінің қайталануы арқылы 

жүзеге асырылатын айшық» ретінде жазушы шығармаларында бір сөйлем 

көлемінде, кейде қатарлас сөйлемдер легінде қолданылып көркемдік қызмет 

атқарады. Мысалы: Қазақтың бар өмірі малмен байланысты. Мал – тамақ, 

мал – киім, мал – көлік, мал – отын (отқа мал тезегі жағылмай ма?), мал – 

баспана (киіз үйдің бар жамылғысы малдың жүнінен жасалмай ма?); Жер-

суға сыймай жататын малдан бұл кезде тамтық қалмаған...; Қазекең мал 

бағудың ғасырлар бойы азабынан «құтылған»; Мал жоқ болған соң, енді әлгі 

аталғанның бәрі жоқ. Бұл жерде жазушы мал сөзін бірнеше рет қайталау 

барысында сол кезеңдегі қазақ өмірінің тұрмыс-тіршілігінен де біраз 

мәліметтер беріп өтеді. Жоқшылықтың халық тұрмысын жайлаған тұсын 

жазушы бала танымына түсінікті етіп, бала пайымы арқылы суреттейді. Бұл 

сөзді қайталап жұмсау арқылы қазақ баласының танымында да төрт түлік 

малдың қазақ өмірінде маңызы зор екендігін байқатады. Сол кезгі қазақ 

халқының тұрмыс-тіршілігінің ауыр халін суреттеген жоқшылық сөзі де, 

тіршіліктің көзін аңғартатын төрт түлік мал да ұлттық дүниетанымды, 

халықтың өмір сүру ерекшеліктерін қамтитын концептілер дәрежесінде 

танылады.Бұл – тілдік тұлғаны танудың танымдық деңгейі (когнитивтік 

деңгей) деп аталады. Бұл деңгейден жазушының дүниеге деген көзқарасын, 

парасат-пайымын, әлем туралы түсінігін жан-жақты тануға болады.Бұл – өз 

алдына жеке талдауды қажет етеді. 

 Ойымызды түйіндей келгенде, көрнекті жазушы Бердібек Соқпақбаев 

тұлғасын танудың тілдік негіздері: ұлттық-мәдени атаулар мен этнографиялық 

тіл деректері, көріктеу амал-тәсілдері, теңеу, эпитет, метонимия, синонимдер, 
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қайталамалар, окказионалдық бірліктер, т.б. жазушы шығармашылық жүйесінің 

өзіндік танымы негізінде қалыптасып, тілдік тұлғасын сипаттай түседі. 

Бердібек Соқпақбаев – ұлт тілінің бар болмысын меңгерген, ұлт мәдениетін 

бойына сіңірген «тілдік мәдени құзірет иесі». Жеке тұлға тiлiнiң өзiндiк 

қырлары арқылы жалпы ұлт тiлi ғана емес, жеке тұлғаның iшкi әлемi жан-

жақты ашыла түседi. Осы тұрғыдан «тiлдiк тұлға»ұғымы жеке адамның iшкi 

әлемi, оның тiл арқылы берiлген бейнесі болып табылады. Демек, Бердібек 

Соқпақбаев шығармалары тек ұлт тарихы мен мәдениетін, балалар танымын 

ғана жеткізуші емес, оның дара жазушы ретiндегi тұлғалық бейнесi де 

айқындала түседi. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены лингвистические основы, охарактеризующие языковую личность 

видного писателя Б.Сокпакбаева. Определена система языковых средств в вербально-

семантическом аспекте языковой личности Б.Сокпакбаева. 

 

 

ДИСКУРСТЫҢ КОММУНИКАТИВТІК БАҒДАРЫ 

 

Тәшпенова Қ.  

«Филология» мамандығының  2 курс магистранты,  

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, Ақтөбе қ.  

Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.д., профессор Садирова К.Қ.  

 

Дискурстағы сөз бағдары дегеніміз – мәтіннің түзілуі мен 

қабылдануының, өзара әрекеттесуі мен өзара ықпалдасуының бағдарлары. 

Дискурстағы сөз бағдары қарым-қатынастың прагматикалық мақсатына қол 

жеткізу жолы сапасында қаралады, ал ол сөйлеушінің тек сөзді білуі ғана емес, 

оның әріптесінің психологиясын зерттеп, тани білуімен де байланысты болады, 

соған сай дискурстың түрлі жанрларын өзара сабақтастыра қарауымен да 

көрініс береді.Ғылыми зерттеулерде дискурстың қарым-қатынастық 

бағдарының проблемалары түрлі қырынан талқыланып жүр. Дискурсты 

лингвистикалық талдау теориясында «коммуникативтік бағдар/стратегия» 

термині интерактивті бағдар сапасында ұғынылады, басқаша айтқанда, 

дискурстық бағдар деп те аталады, өзара әрекеттесу мен біреуге ықпал жасау 

деп түсініледі. Бағдардың бұл түрі қазіргі уақытта көптеген зерттеушілердің  

ғылыми зерттеулерінде зерделеніп жүр. Дискурстық бағдарлар түсінігі 

мазмұнына түрлі құбылыс кіреді:ауызша және жазбаша мәтін өнімдерінің 

бағдары, белгілі бір жазушының дискурстық бағдары, қабылдау бағдары, өзара 

әсер ету бағдары немесе интеракция. К.Фаерч пен Г.Каспер диалогтық 

дискурстық бағдарлардың компенсациямен байланысын көрсетеді, оның мәні 
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дискурстың ұйымдастырылуындағы қиындықтарды көрсетеді: дискурстың 

барысындағы тақырыптың ауысуының,  сөйлесушілердің  түсінісуінің 

кедергілерге ұшырауы. Көп жағдайда жаңа дискурста, яғни өзге тілдегі 

дискурста өз ана тілінің стереотиптерін қолданады. Бірақ мұндай жағдайлар 

тілдер өзара ұқсас болған кезде де сәтті бола бермейді. Жалпы еуропалық 

құзыреттіліктер монологтық мәтіндер мен айтылымдардың түзілуінде 

қолданылатын мынадай бағдарларды сипаттайды: «Жоспарлау: Жаттықтыру, 

көпшіліктің ерекшелігін ескеру, анықтамалық ресурстарға назар аудару, 

міндетті түзету, мазмұны бойынша айтылымды түзету, міндетті орындау, 

компенсация, өзінде бар білімді тірек ету, айтылымды құруға ұмтылу, табысты 

бақылау, қатені түзету, қатесін өз бетімен түзете білу» [1, 62]. 

Қабылдау бағдары әлем туралы біліммен байланысты болады, бұл өз 

кезегінде мәтіннің қабылдануы мен мазмұнын болжауға мүмкіндік береді. 

Мәтін мәнінде көрініс табатын коммуниканттың ниеті де анық таңбаланады. 

Бағдарлықәрекеттің нәтижесінде мән қорытындыланады, болжам тексеріледі. 

Егер болжам расталмаса, жалпы болжамның арқасында балама жоспар 

дайындалады, ол болжамды қайта қарауға, кілт сөздерді  терең түсінуге 

мүмкіндік береді [2, 62]. 

Т.А.Ван Дейктің айтуынша, мәтінде не сөзді тіл тұтынушысының табиғи 

түсінуі стратегиялық немесе бағдарлық сипатқа ие болады, оны белгілі бір 

қатып қалған құрылымға ие үдеріс деп санамау керек, оны бағындыратын 

нақты бір ережелер бар деп тану да қиындау, ол шұғыл түрде әрі ақпараттың 

толық болуын күтпей-ақ жүзеге асады, негізінен оны жеке тұлғалардың түсінігі 

мен мақсаттары анықтайды [3, 73]. 

Мәтінді не сөзді қабылдау моделіне мынадай танымдық 

интерпретациялық бағдарлар тән деп есептеледі:  

-  коммуникативтік мәнмәтінді (контексті) тірек ету;  

- коммуниканттардың мақсаты мен қызығушылығын есепке алу;  

- тақырыптар мен аңдатпаларды (анонстарды), кіріспе сөйлемдерді  

пайдалану; 

- сөйлем және олардың бағдарлық пропозициялы сызбалары;  

- басқару, жаңарту, баға беру: шынайылығы, жалғандығы, жеке тұлғалық 

нормалар мен құндылықтарға, көзқарастарға қатыстылығы.  

Сөзді қабылдау мен түсінуді зерттеу түрлі қырынан алынып жүр. Бірақ 

дискурстық қырынан тану мәселесі кеңінен зерттелмеген. Бұл зерттеудің 

қажеттілігі сөз әрекетінің диалогтық сипатта болуымен негізделеді, өйткені 

диалог бар жерде өзара әңгімелесушілердің бір-біріне ықпалы дискурстық 

бағдарларына тәуелді болады. Сөйлеу барысында қарым-қатынасқа түсушілер 

сөз әрекетінің рецептивті және өнімді бағдарларын, когнитивтік немесе 

танымдық бағдарлары мен ықпалдасу бағдарларын қолданады. Олар 

ықпалдасуды басқару бағдарымен тығыз байланыста алып қолданады, 

мазмұнын нақты атап көрсетсек: айтатын сөзді қалай құру керек, өзгеге сөз 

кезегін қалай беру керек, сұрақты қалай қою керек, оны қарастыру жолдарын 

қалай анықтау керек, шешімді қалай ұсынуға болады және ұсынылған шешімді 
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қалай бағалауға болады, қорытындыны қалай шығаруға болады, қалай 

қорытынды жасауға болады.   

Ықпалдасу бағдары сөзді түзу мен қабылдау бағдарын ғана өз ішіне 

енгізбейді, сонымен бірге  айтылған сөз мәнін коммуниканттардың менталды 

деңгейінде жалпы негізде ұжымдық сипатта түсінуді де, олардың өзара қарым-

қатынасы мен арақатысын да енгізеді. Зерттеушілер осыған сай сөйлесу 

үдерісін басқаруға қатысты бағдарлар бар деп санайды. Ауызша диалогтағы 

ықпалдасуды жоспарлау  дегеніміз – кейбір сценарийлерді немесе 

«праксеограммаларды» сөз алмасуларды болжамдау. Диалог барысында 

дискурстағы рөлдік бағдарлары да пайдаланылады, өзара талқылау мен өзара 

әрекеттесуді сол арқылы орындайды. Диалогты сәтті жүргізуге қажетті 

бағдарлар мыналар деп саналады:  

- жоспарлау: болжамдау (праксеограммаларды таңдау), 

әңгімелесушілердің ақпараттарының сәйкестігі мен алшақтығын анықтау (сәтті 

қарым-қатынастың шарты), орын алуы мүмкін жайттарды анықтау, сөз 

қадамын жоспарлау;  

-орындау: сөз алу, сөз әрекетіне ену: тұлғааралық, түсіністікке қол 

жеткізу: түсіну, күтпеген жағдайларға жауап қату, көмек сұрау;  

- бағалау: бақылау – сызба немесе праксограмма, бақылау – тиімділігі, 

табыс;  

- түзеу: түсіндіруге көңіл аудару, түсіндіру, қарым-қатынасты қалпына 

келтіру [1, 82]. 

Д.Эдмондсонның [4, 73]жіктемесіне сәйкес интерактивті бағдарлар үш 

дербес бағдарды біріктіреді: конверсациялық бағдар, дискурстық бағдар, 

әңгімелесушіге ықпал ету бағдары. Олардың үшеуіне де тән сипат – дискурс 

құрылымына тікелей әсер ететіндігі: нақты айтқанда, тақырыптық, 

интеракциялық және рөлдік – бұлар коммуникативтік  қиындықтарды, оның 

ішінде лингвистикалық және экстралингвистикалық – жоюға бағытталады. Бұл 

қатарда риторикалық бағдар да аталады, ол әңгімелесушіге ықпал етудің тиімді 

тәсілі де саналады. Конверсациялық бағдар дискурстың тақырыптық 

құрылымына ықпал етеді және ол дискурс шетелдік коммуниканттармен арада 

орындалғанда көрініс табады. Сөзді бастаушы бұл кезде мына жайттарды 

қамтамасыз етеді: 1) сөйлесуде қиындыққа ұрынып қалмауды, 2) егер қарым-

қатынаста туындаған қиындық болса, оны түзеуді, 3) қиындық туындаған кезде 

әңгімелесушіге көмек беруді. Бұл сөйлесу тақырыбына бақылау жасауды, 

маңызды тақырыптарды іріктеуді, сөйлеу барысында қарқынды баяулатуды, 

шетелдік тіл тұтынушысының айтылған сөзді түсінген-түсінбегенін аңғаруды, 

қажет кезде айтылымды қайталап айтуды қамтиды. Мұны реактивті бағдар деп 

те атайды, оған сөз тақырыбын ауыстыруға келісім беру, қайта түсіндіруді 

сұрау, түсіну үшін көмек сұрау, т.с.с. жатады. Кейде бұл бағдарды кооперативті 

бағдар деп те атайды [5, 205]. Шетелдік қатысушысы бар сөз әрекетінде не өзге 

тілде қарым-қатынасқа түскенде дискурстық бағдарлардың кей түрі ғана 

қолданылады және коммуникативтік стереотиптер жиі пайдаланылады.  

Бұлардың қатарына өзіндік қайталаулар, бірінші сөйлеуші айтылымын 
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пайдаланып қайта сұрақ қою, клишелерді кеңінен қолдану, есімдіктердің көп 

қолданылуы жатады. Басқаша айтқанда, бұл сөйлеуші субъектінің репертуары, 

ол сөйлесу барысында кең қолданысқа ие болады, олардың дені сөйлесушінің 

ана тіліндегі қолданыстарына ұқсап тұрады. 

М.Раупах жасаған тәжірибе шетелде болып келген студенттердің өздері 

барған елдің тілін қолдануда грамматикалық құрылымдарды толық игере 

алмағанымен, олардың сөйлесу дағдыларының жеңілдегенін, жақсарғанын 

аңғартқанын айтады, ал оның себебін стандарт формулалар мен айтылымдарды 

қолданыста жиі пайдаланғанымен сабақтастырады. Ол бұл формаларды 

дискурстық бағдарға енетін коммуникативтік тәртіпке жатқызады. Кейбір 

зерттеушілер қарым-қатынаста ұлттық стереотиптер болатынын атап көрсетеді 

[6, 20]. 

Дискурстық бағдарлар диалогтың ұйымдасуы мен өрбуін басқарады, 

оның басталуы мен дамуын және аяқталуын көрсетеді, оның дұрыс жүруіне 

алғышарт жасайды, коммуниканттардың әрекеттерін реттейді. Дискурстық 

бағдарлардың тілдік деңгейде өзектелінуі мәтіннің құрылымымен де 

сабақтасады: мәтіннің басталуы мен өрбуі, рөлдердің ауысуы т.с.с.Қарым-

қатынас барысында жалпы сипатқа ие әмбебап бағдарлар да көрініс табады. 

Олардың қатарына мыналар жатқызылады:  метакогнитивті бағдарлар, бұл 

кезде қарым-қатынас жоспарланады, орындалады, бақыланады, түзетіледі. Ал 

бұл әрекеттер түрлі коммуникативтік әрекеттермен бірге орындалады: 

қабылдау, түсіну, қайта түзу, әңгімелесушіге ықпал ету.  Метакогнитивті және 

аффектілі бағдарлар (эмоцияға қатысты) әмбебап бағдарларға жатады.   

Қорыта айтқанда, дискурста қатысушының өз мақсатына сай таңдаған, 

қолданған сөз бағдарлары дұрыс таңдалса, олардың қарым-қатынасының 

сәттілігі қамтамасыз етіледі, ал оны дұрыс таңдау дағдысы бар болса, 

дискурстық құзыреттілігі қалыптасқан, жетілген деп есептеуге толық болады.  
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Аннотация  

 В статье рассматриваются вопросы коммуникативной стратегии дискурса. Дается 

описание восприятие, понимание, конверсации и риторической стратегии. 
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«ҚАҺАР» РОМАНЫНДАҒЫ ТОПОНИМИКАЛЫҚ АТАУЛАРДЫҢ 

ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ 

 

     Турыстыева А.Д. 

№1 Алматы қазақ мемлекеттік педагогтік-гуманитарлық колледжі 

Ғылыми жетекшісі: п.ғ.м., оқытушы Шәріпбек Ф.С. 

 

 Топонимжасамның негізгі құралы – сөз. Топонимдердің өзіндік 

ерекшеліктері олардың сөзжасамдық-топонимжасамдық қабілетінен көрінеді.  

 Сөзжасам саласындағы басты мәселе – туынды сөз, ол сөзжасамның 

айқындалған амал-тәсілдер арқылы лексикалық мағына жасайтын тілдік үдеріс 

екендігін танытады [1, 263-б.]. Топонимдер сөзжасамның лексика-

семантикалық, синтетикалық, аналитикалық тәсілдер арқылы жасалады.  

«Қаһар» романындағы географиялық терминдер сан жағынан бай да 

алуан түрлі. Олар ғасырлар бойы қолданысқа түсіп,  

«Қаһар» романындағы жер-су атауларының жасалуында сөзжасамның 

осы үш тәсілі де кездеседі: 

 Аналитика–семантикалық сөзжасамның негізгі үш қалыбы қалыптасқан: 

бірігу, қосарлану, тіркесу. Бұл тәсіл жаңа сөз жасаудың жолдары мен қалыбын 

белгілейтін процесс. Демек,олардың сөзжасамдық қалып болып қалыптасуы 

нәтижеінде кейбір себепші негіздер бірігеді,кейбіреуі тіркеседі,яғни 

сөзжасамдық процессті жүйелеп, негіздеп бір қалыппен өргізетін тілдегі 

кешенді жүйе саналады[2, 261-б.]. 

Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған топонимдердің сөзжасамдық 

үлгісі: 

1. Романдағы біріккен тұлғалы топонимдердің өзін іштей бірнеше типке 

бөліп қарастырсақ болады: 

1) Жалқы есім+аппелятив: Баян+ауыл. 

2) Зат есім+аппелятив: Қамыс+қорған, Шым+қорған, Ор+тау, Бас+көл. 

3) Сын есім+аппелятив: Ақ+мола, Қызыл+жар, Қара+өткел, Ақ+тау, 

Ұлы+тау, Ақ+мешіт, Қос+қорған, Қара+тау, Кіші+тау, Көкше+тау, 

Жаңа+қорған 

4) Сан есім+аппелятив: Үш+өзен, Үш+бұлақ, Мың+арал, Төрт+көл 

5) Зат есім+зат есім: Құс+мұрын, Аман+қарағай, Әулие+ата, Жар+қайық. 

6) Сын есім+зат есім: Сары+су, Қызыл+су, Қара+қойын, Қара+қалпақ, 

Қанды+ағаш 

7) Сан есім+зат есім: Жеті+су.  

8) Сандық ұғымды сөз+зат есім: Қос+қорған 

9) Етістіктердің қатысуы арқылы: Теріс+аққан, Оқ+жетпес 

10) Кірігу арқылы: Ая+гөз (Ая+көз), Орын+бор (Орын+бол), Қазы+ғұрт 

(Қазы+құрт). 

2. Аналитикалық тәсілдің екінші түрі – қосарлану арқылы жасалған 

топонимдер: Қара-Ақтымбет, Қорсын-Керней, Қояншы-Тоғай. 
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3. Тіркесу арқылы жасалған топонимдер: Қара Кеңгір, Сары Кеңгір, Ақ 

Жайық, Рын құмы. 

Лексика-семантикалық тәсіл арқылы жасалған топонимдерге Арал, 

Үстірт, Сырдария атауларын жатқызамыз. Бұл топонимдер бір кластан екінші 

класқа атау болған, яғни Арал теңіз атауы болса, Үстірт елді-мекен атауы, 

Сырдария өзен атауы.  

Ежелден келе жатқан тарихи этнографиялық құбылыстың бірі кісі 

есімдерінің топонимдерге ауысуы романда аздап кездеседі: Баян тауы, Әзірет, 

Қалқаман топонимдері. Ал Арқа, Құсмұрын, Оқжетпес (оқ жетпейтін биік тау) 

атаулары ұқсату арқылы (метафора) жасалған топоним болып табылады.  

Синтетикалық тәсіл арқылы жасалған топонимдер:  

1) –лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті жұрнақтары арқылы жасалған топонимдер: 

Тал+ды, Тобыл+ды, Бестаңба+лы, Байда+лы, Тына+лы, Қашар+лы; 

2) –лық, -лік: Қазы+лық. 

3) –ек: Желек. 

4) –стан: Түркістан; 

5) –ық, -ік: Жай+ық,  

Түбір топонимдерге Ор, Иман, Шу, Сыр, Нұра, Тобыл, Арқа т.б. атаулар 

жатады. 

«Әдебиет пен топонимика тақырыбы қай халықтың көркем сөз өнерінде 

болса да, көрінісін, сөз етілу себебін, кейіпкер әрекет ететін географиялық 

ортасы мен табиғатқа қарым-қатынасын белгілі дәрежеде білдірмей тұра 

алмайды. Бұл айтулы ерекшелік – тек есте жоқ ескі замандар қойнауында 

туындаған халық ауыз әдебиетінен бастап, дәл бүгінгі көркемдік сананың биік 

деңгейіне көтерілген жазбаша әдебиет үлгілеріне дейін қанат жайған, ортақ 

құбылысқа айналған ерекшелікті танимыз [3, 228-б.]. 

І.Есенберлиннің «Қаһар» романында 110-нан аса топонимдік атаулар 

жиналды, оларды өз ішінен екі топқа бөліп қарастырдық: 

1) Макротопонимдер (гр. «макро» - үлкен, ірі) - халыққа кеңінен 

танылып, ресми тұрғыдан белгілі болған ірі физика-географиялық объектілерді 

атаулары [4, 82-б.]. Мәселен, Қытай, Россия, Иран, Индия (мемлекет), 

Петербург, Көкшетау, Семей, Атырау, Орынбор, Ташкент, Ақтау, Шымкент 

(қала).  

2) Микротопонимдер (гр. «микро» - кіші) белгілі кіші территорияға тән 

ұсақ физика-географиялық объектілердің, яғни өзендер, көлдер мен көлшіктер, 

бұлақтар, бастаулар, құдықтар, жылғалар, жыра, сай-салалар, жоталар, төбелер, 

қыраттар, шабындықтар, қыстаулар, жайлаулардың атаулары [4, 84-б.].. 

Мысалы, Үшбұлақ, Шәмсі, Рын құмы, Ұратөбе, Қаржас, Бестаңбалы, Жәміш, 

Иман. 

«Қаһар» романындағы топонимдік атауларды топонимнің түрлеріне қарай 

бөліп қарастырдық: 

1. Гидроним – өзен, көл, бұлақ, құдықтардың атаулары [5, 35-б.]. Романда 

кездесетін гидронимдерге: Балқаш, Талды, Аягөз, Үшбұлақ, Сарысу, Төрткөл, 

Баскөл, Елек, Ақ Жайық, Жем, Тобылды, Ор, Иман, Шу, Сыр, Ом, Ертіс, Арал, 
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Есіл, Нұра, Тобыл, Қызылсу, Шәмсі, Ырғыз, Орхон, Қара Кеңгір, Сары Кеңгір 

жатады. 

2. Оронимдер – тау, жота, қырат, қыр, төбе, бел, асу, шың, құз сияқты 

географиялық нысандардың атаулары [5, 35-б.]. Оларға Ұлытау, Жетісу, Баян, 

Рын құмы, Мұғалжар, Құсмұрын, Қаратау, Қазықұрт, Тарбағатай, Оқжетпес, 

Кішітау сияқты географиялық нысандарды жатқыздық. 

3. Ойконим – елді-мекен аттары, қала, қалашық, ауыл, село атаулары [5, 

36-б.]. Қаржас, Бестаңбалы, Үшөзен, Қызылжар, Омбы, Жәміш, Аманқарағай, 

Үшбұлақ, Арқа, Сібір, Туринск, Қараөткел, Ақтау, Қоқан, Қараменді, Мыңарал, 

Қандыағаш, Қорасан, Ұратөбе, Қашғария, Ақмешіт, Жаңақорған, Желек, 

Қамысқорған, Шымқорған, Қосқорған, Сайрам, Созақ, Бұхар, Әулиеата, Әзірет, 

Қарақалпақ, Терісаққан, Қарақойын, Қашарлы, Байдалы, Қойлыбай, Шағыр, 

Жанай, Қалқаман, Тенеш, Тыналы, Жеңбай, Шақшақ, Қара Ақтымбет, Қорсын-

Керней, Қояншы-Тоғай, Қарақойын, Қашарлы, Ортау, Қазылық, Жарқайық, 

Сахарный. 

4. Урбоним – үлкен қала атаулары [5, 36-б.]: Ақмола, Көкшетау, Семей, 

Орынбор, Ақтау, Ташкент, Созақ, Шымкент, Атырау, Шәмсі, Түркістан, 

Петербург. 

5. Хороним – үлкен мемлекет атаулары [5, 36-б.]: Қытай, Иран, Индия, 

Россия. 

Қорытындылай келе, «Қаһар» романында 110 топонимдік атау 

кездесті,оның 11 ороним, 28 гидроним, 53 ойконим, 2 дримоним, 12 урбоним, 4 

хороним кездесті. Олардың ішінде микротопонимдер жиі ұшырасады. 

Романдағы жер-су атауларының сөзжасамдық ерекшеліктері бойынша, 

аналитикалық тәсіл арқылы, бірігу тәсілі арқылы жасалған топонимдік 

атаулардың көп екендігін байқадық.  
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Аннотация 

 В данной статье представлены словообразовательные особенности и способы 

составления (лексико-семантические, аналитические, синтетические) названий земли-воды в 

романе«Қаһар» разделение на корневые топонимы, макротопы и микрогруппы, 

классификация топонимов по видам (гидроним, ороним, ойконим, хороним). 
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IІ БАҒЫТ 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ МЕН ӘДЕБИ ТІЛ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Т.АХТАНОВТЫҢ «АНТ» ДРАМАЛЫҚ ДАСТАНЫНДАҒЫ  

ӘБІЛҚАЙЫР ХАН БЕЙНЕСІ 

 

Ажбенов Ерасыл Қурманғалиұлы 

 Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ,  

филология факультеті, қазақ филологиясы  

мамандығының 4-курс студенті 

Ғылыми жетекші: ф.ғ.д., профессор Б.Т.Бораш 

 

    Тарихқа бойлау, оны көркемдік тұрғыдан игеріп, халыққа жеткізу – 

әдебиеттің, өнердің басты мұраттарының біріне саналады. Бұл жөнінде 

А.В.Луначарский: «Халық өз тарихын білуі керек, бұл жолда театр оның үлкен 

көмекшісі. Театрдың қасиетті міндеттерінің бірі – өткен замандарды заңды, дәл 

Һәм әсерлі қалыпта бейнелеуі екендігінде сөз жоқ[1;254-б.]», – деп жазды.  

Ұлттық драматургия саласында бұл тақырыптың игерілуі алыптар тобынан 

басталады. М.Әуезовтің «Абайы», І.Жансүгіровтің «Исатай-Махамбеті», 

С.Мұқановтың «Шоқан Уалихановы», Ғ. Мүсіреповтың «Ақан сері-

Ақтоқтысы» мен Б. Майлинмен бірігіп жазған «Амангелдісі», Ә.Тәжібаевтың 

«Майрасы» т.б  қазақ драматургиясындағы таихи тақырыптың, сол арқылы 

кезең шындығын бейнелеудің, басы дамуы болды. 70-жылдардағы әдеби 

үрдісте тарихи тақырыпқа бетбұрыс байқалды. Бұл ең алдымен қоғамдық 

ғылым салаларында ашылып жатқан күрделі жаңалықтармен байланысты 

болса, екіншіден соған сәйкес жұртшылықтың тарихи құбылыстарды тереңрек 

білуге деген ықыласының күшеюінен еді. Осы тұста қазақ әдебиетін 

дүниежүзілік деңгейге көтерген М.Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясы,            

І. Есенберлиннің тарихи романдары, С.Мұқановтың, Д.Әбіловтың 

шығармалары жарық көрді.   

        Тұтас кезеңдер шындығын көркемдік тұрғыдан игеру жолындағы батыл 

ізденіс драматургияда Тахауи Ахтановтың «Анты» мен Қалижан Бекхожиннің 

«Ұлан асу» пьесалары болды.  

 «Ұқсас тақырыпқа жазылған Т.Ахтанов пен Қ. Бекхожиннің 

шығармаларын қазақ драматургисындағы жаңа бағыттағы батыл барлау ізденісі 

деп санаймыз[2; 508-б.]», – деп жазды ғалым Р.Нұрғалиев.   

 Ал белгілі драматург Қ. Мұхамеджанов пьеса жөнінде: «Ант» атты жаңа 

тарихи драма жазып бітірді. Мен оны тек Ахтанов драматургтің  ғана емес,  

күллі қазақ драматургиясының жаңа бір келелі шығармасы деп білемін[3; 476-

б.]», – дейді.  

 Шығармада автор тарихи нақтылыққа байланып қалмайды.  Оны мақсат 

тұтпаған да тәрізді. Драмтургтің басты міндеті кезең шындығын, 

психологиясын ашуға бағытталған. Пьесаның жазылу тарихы, идеялық қазығы 

туралы кейін Ахтанов өз сұхбатында былай дейді.  
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 — «Антты» жазғанда оны бір мерекеге арнағам жоқ. Жазушының көркем 

туынды жазғанда өз ойы ұстанған түп қазығы болады. Бір ойды айтып 

жеткізуді мұрат тұтпай қолға қалам алмайды. Ал тарихи туындының жөні 

бөлек. Әбілқайырды алғанда қазақ баласының бірлігі үшін бір ауыз сөз айтқым 

келді. Ол кезде атын атап тұрып тұрып ұлттық бірлікке шақырсаң ұлтшыл 

атануың қиын емес еді. Сол пікірді мен Әбілқайыр, оның ар жағындағы  халық 

арқылы айтсам керек[1; 257-б.]».   

 Ел бірлігі «Анттың» басты идеясы. Бір халықты бірнеше хан билеген 

ымырысыз ортада ел тұтастығының қиындығы, бордай тозған бытыраған 

халықтың үні шығармада ананың зарымен беріледі.   

 Бордай тозған қазақтың    

 Босағасын бекітіп,  

 Еңсесін қайта көтерер  

 Көрдің бе үміт сәулесін?  

 Тұтас рулы елден бір ғана жетім баланы аман алып алып қалған қаралы 

қарт ананың осы сауылы бүкіл халықтың көкейіндегі сұрақпен астасып жатыр.  

 Тығырыққа тірелген алауыздықтан серпіліп шығар күш бар ма? Ондай күш 

пьесада басты желі болып тартылған Әбілқайыр тобынан танылады.     

«Антындағы» Әбілқайыр басқаша сипатта. Оның өзге хандардан мойыны озық, 

өрісі кең айбары жоғары. Пьесада суреттелетін тартыс та бас қаһарман әлі үміті 

күйремеген, келешекке сеніммен қараған тұсы.  Билік жолындағы оның әріден 

ойлайтын ақылдылығы да, айлакерлігі де, қажетті жерінде қасарысып қалатын 

қатігездігі де пеьсада тартысты іс әрекет үстінде көрінеді.   

 Әбілқайыр бейнесі авторлық мақсат мүддеде терең ашылған. Пьесаға өткір 

конфликт, психологиялық тереңдік, жалпы тұтастық әкеліп тұрған негізгі желі 

Әбілқайыр-Бәтима-Сауран арасындағы сюжеттік байланыс. Міне, осы  қатыста 

Әбілқайыр адамдық тұрғыдан да, хандық қайраткерлік тұрғыдан да тұлғалана 

түседі[1; 262-б.].  

           Автор ең алғаш хан бейнесін өзінің құлай сүйген жарын (Бопай қыз) ел 

тізгінін ұстату  үшін Әбілқайырға қосқалы тұған батыр Сауранның аузына 

салады. 

 Сауран  

 Талай сынағам,  

 Сақ етер тисе санына   

 Сақсыры толса қанына   

 Сабырын сарықпас сабаз ол.    

 Осы бір қиын заманда     

 Бытыраған қазақтың   

 Басын қосса сол қосады.   

 Түбін ойлайтын терең ол,   

 Алысты көретін көреген[14; 17-б.].  

Осылай Әлімнің бас ноқтасын ұстаған қайынжұртының арқасында хан 

болуынан, тарихтағы Әбілқайырдың билікке мұрагерлік жолмен келмегендігін 

де көруге болады.    
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 Шығармадағы «Жанарыс ажалы» бөлімінде, ашу үстінде Адай батырын 

өлтіріп қойған ханымның інісі Жанарысты Бәтиманың өз қолымен «қанға қан» 

деп қағынып отырған Адайларға бергізуі  Әбілқайыр образын тереңдете 

түседі. Билік жолының қаншалықты қиындығы мен құрбандықты талап ететінін 

анық байқатады. Бұл жолда ханның ханшаға қояр талабы да қатал.   

 Бәтима ханым  

 Осындай да сұмдық жазаң бар ма еді?  

 Ақырына сақтаған   

 Жүзіқара десең де,  

 Тұңғышыңды емізген   

 Құдай қосқан қосағың едім ғой.   

 Затым әйел ғой,   

 Аясаң етті, апырмау!  

 Әбілқайыр хан 

Сен әйел емес ханымсың!  

Ханда жар болмайды,  

Ханым болады.  

Ханда бала болмайды   

Мұрагер ханзада болады.   

Хан тахыттың үстінде деп пе едің.   

Жоқ, тахыт ханның үстінде...  

Қырық пышақ боп қырқысқан   

Басын қосу қазақтың  

Хан парызым сол менің  

Риза қылсам адайды   

Әлім көтеріледі бір жақтан.   

Ал, Әлімнің қолын сен ұстайсың,  

Жанарысты өз қолыңнан атандырасың   

Өз қолын өзі кесе алмайды алты Әлім [4; 84-б.].  

Бұл жерден балдызын ажалға ханымның қолыммен жібертіп екі жақты да 

жіпсіз байлап, сырт жаулармен соғыс оты өршіп тұрған шақта ел арасын 

бүлдірмей, ушықтырмай ұстап қалуы хан ойының тереңдігін танытады. 

Осындай қиын жағдайдан ақыл парасатымен жол таба білген Әбілқайырды 

кейінгі  бөлімдерде өзге хандардан ойы озық бәсі жоғары етіп көрсетеді.   

        «Сардар сайлау» бөлімінде жанына қыршаңқы Мыртық би ерткен Сәмеке 

мен Төле биді арқа тұтып келген Қайып  ханды сүйекке таласқан иттей 

қолбасшылыққа таластырып қойып, әліптің артынбағуы тарихтағы 

Әбілқайырдың шынайы мінезі деуге әбден болады. Өйткені тарихтан біз білетін 

Абдолланың ұлына түбін бойлатпайтын сұңғылалық, ішін бермейтін бітеулік 

тән.   

        Ал драмадағы хан образына айтылар сын да табылып жатады. Академик 

Р.Нұрғалиев «Әуелі ортақ қаһарман Әбілқайыр образының диалектикасы толық 

ашылмаған деп ойлаймыз. Пьесада ол бір қырынан тым ақылды болып 

берілген. Тарихтағы көп қайшылығы бар Әбілқайыр қайда? Россиямен 
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қосылуда көптеген себептер  бар еді ғой, соларды неге айтпаймыз. 

 Әбілқайырды Барақ төре 1748 жылы өлтіргені белгілі. Бұл Россияға 

қосылғаннан кейін 17 жылдан соң болған оқиға. Ал пьесада Әбілқайыр ант 

үстінде өлтіріледі [1; 264-б].   

 Тарихи шығарма болғандықтан оқырман тарихи шындыққа жуықтығын 

іздеуі заңдылық. Ханның барынша қайшылыққа толы тұлға екені де мәлім. 

Дегенмен тарихи шындыққа автордың көзқарасы, дүниетанымы тұрғысынан 

келуі заңдылық. Ахтановтың жоғарыдағы сөзін тағы да келтіре кетейік: «Менің 

Әбілқайырды алғанда қазақ баласының бірлігі үшін бір ауыз  сөз айтқым келді. 

Сол пікірді мен Әбілқайыр, оның артындағы халық арқылы айтсам керек».   

Әбілқайыр хан: 

Ал бүгінгі күні не болды  

Ойрат келіп ойран салды ордаңа .  

Алқа көлде сұлатып.   

Ақтабан қып шұбыртқан жоқ ппа халқыңды.   

Осының бәрі ойраттың   

Күші озғаннан деп пе едің?!  

Жоқ, Ойрат күші озған жоқ?...  

Ол қазақ күшінің тозғаны.  

Жедел арекет қажет, харекет.  

Харекет басы біршілік.   

             Осындай отты сөздерімен елді ынтымаққа шақырған хан, жауды 

жеңгеніне масаттанып баяғы алтыбақан алауыздыққа қайта басқан хандарды 

көріп: 

 «Боздғымның қаныммен,   

 Халқымның запран зарымен    

 Шегеленсін бүтіндік»  деп  

 Бата қылып еді-ау Төле би.  

 Су екеш су да шашылып жатқан тастарды,   

 Бірге ағызып апаратын бір сайға.  

 Судай аққан ыстық қаны қазақтын   

 Болмағаны ма су құрлы»?! – деп қабырғасы қайыса күңіренеді. Ел 

бірлігінің божырап әр хан елді сан тарапқа тартқылап еңсесін езіп берекесі 

кеткенін көріп:  

 Той бітті,  

 Думан тарады.  

 Осы-ақ болды қауқылдасқан қазақтың,   

 Баталасқан бәтуәлі бірлігі.   

 Үш жыл бойы бірге төккен қанымыз  

 Әкелмеді татулыққы үш күндік – деп елдің қазіргі күйіне күйзеліп, 

болашағына алаңдайды.   

           Жалпы драмада Әбілқайыр тобы ынтымақтың, бейбітшіліктің символы 

іспетті. Бұл жөнінде ғалым С.Құлбарақ өзінің «Т. Ахтановтың көркемдік әлемі: 

прозасы мен драматургиясы» атты монографиясында «Оқырманның тарихқа 
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неғұрлым жақын, ішкі қайшылығы мол, танымдық дұрыс ұғым беретін 

Әбілқайыр бейнесін іздеуі әділдік. Ескерерлік жай – драмургияның ішкі 

заңдылығына қатысты. Шарттылығы басым драматургияның ішкі заңдылығына 

қатысты. Шарттылығы басым драматургия әдебиеттің ең қиын жанры екендігі 

осы аралықта тағы да көрінеді. Пьесада алысқа шырқап кетер, кеңінен толғап 

кетер мүмкіндік шектеулі. Міне, осы өлшем Әбілқайыр образының бір бағытқа,  

негізгі  идеяға  бағындырылуына себеп болған[1;265-б.]» – деп келтіреді.  

        Әбілқайырдың өлімі де кейінгі кездері ғалымдар арасында екі жақты пікір 

алып жүр. Ал, драмада мүлде басқа сипатта. «Антта» хан бір кездері өзін бір 

мұратта болған тілеулес досы Сауран сұлтанның қолынан, Патшаға ант беру 

үстінде өледі.  «Т.Ахтанов үшін тарихи деректен бұрын  тарихи кезеңнің ішкі 

тартысын, қайшылығын айқындау жоғары тұрғаны белгілі. Мұнда 

шығармашылық мақсаттан туындаған әдейілік бар. Оның үстіне Әбілқайыр 

тарихта айтылғандай Барақ сұлтанның қолынан емес, пьесада ширыққан тартыс 

үстінде көрінетін, образдық тұлғасы біршама ашылған Сауран сұлтанның 

қолынан өлтірілу де драматургия заңдылығынан туындаған қажеттілік[1; 265-

б.]».   

 Бұл біріншіден, драмадағы іс әрекет бірлігі болса, екіншіден, пьесадағы 

тартысты өршіту, шарықтау шегіне жеткізу, үшіншіден, туындының өн 

бойында қатар өрілген кереғар көзқарастардың финалдық шешімін табуы. 

Әбілқайыр өлгенмен де, оның бастап кеткен бетбұрысын, ойын енді тоқтату 

мүмкін емес. Тарих көші кері жылжымайды. Сонымен бірге осы финалдық 

шешім арқылы Сауран арманының – үш арыстың басын қосып, мықты хандық 

мемлекет құру мүмкіндігінің жоқтығы – қоғамдық бітіспес күштер арасындағы 

ашық жабық күрес негізінде көрінеді. Алтыбаққан алауыздық, әреке тірлік әлі 

де күүшті. Тамырын тереңге жайып нық тұр. Сондықтан Сауран   образының 

трагедиялы  шешімінде де авторлық үлкен ой бар [1; 265-б.]». 

 Қорыта айтқанда Ахтановтың «Анты» қазақ драматургиясының биік бір 

белесі болды. Ондағы негізгі идея ел бірлігі, халықтың ынтымақтастығы. 

Әбілқайыр хан соның жоқтаушысы. Қараша халық пен Әбілқайырды жазы 

отырып, әлі күнге маңызын жоймайтын елдің бір ымыраға келіп, бірлікте болу 

идеясын алға тартты. Автор шығармада өзінің түпкі мақсатын жеткізе білді. Ол 

турасында Әбіш Кекілбаевтың мына бір пікірін келетіре кетелік.  

 «...Т.Ахтанов – кәсіби драматург те. Оның сахналық шығармалары 

ұлттық театрымыздың көркемдік пен әлеуметшілдіктің жаңа биіктеріне 

жеткізді. Бұл ретте «Ант» атты трагедияның орны ерекше. Ол ұлттық 

тарихымыздың әлеуметтік мән-маңызын тереңдей зерделеудің өнегесін 

көрсетіп. Тарих – дәріптеуге емес , зерттеуге зәру. Тарихи тұлға кейінгі 

ұрпақтан мақтау да, даттау да күтпейді. Өзі бастан кешкен тауқыметтен тиісті 

тағылым алып, қортынды шығарғанды ғана талап етеді. «Анттың» айрықша 

табысы да осы шарттың үлесінен шыға білгендігінде». 
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қолданбалы тіл білімі кафедрасының аға оқытушысы 

 

Дерт емес сіңген жөргектен,  

Өмірдің өнген наласы. 

Жазылмай менде жүр көптен,  

Соғыстың салған жарасы. 

Ө.Нұрғалиев 

 

Кеңес-Герман соғысындағы адам шығыны 8 миллион 646 мың болды. 

Соғыс алдында Қазақстанда 6,2 миллион адам тұрса, оның 1 миллион 200 мыңы 

майданға аттанып, (оның 500 мыңы қазақ) 350 мыңы қаза тапты. Екінші 

дүниежүзілік соғыс бізге оңайға түскен жоқ. Соғыс деп отырғанымыз Ұлы Отан 

соғысы. Соғыстың салған жарасы ақын-жазушыларымыздың туындыларында 

көрініс тапқан. Сондай тұлғалардың бірі – Өтежан Нұрғалиев.  

Әдебиет майданына жаңбыр болып құйып, нөсер болып төгіліп келген 

ақын – Өтежан Нұрғалиев еді. Шынымен де, өз өлеңі арқылы шындықты жар 

салуы, шындық деуі Өтежан ақынға тән қасиет дер едік.  

Ойхой, дүние, ойлантарың көп білем,  

Орман-дүние, өріп жатыр от кілең,  

Шындық менің жарым ең ғой шын сүйген,  

Шын сүйгендер шыдап тұрмас деп білем. 

Мейлі, маған жел мен аяз жеңдірмес,  

Менің адал екенімді ел білмес. 

Ар алдында аппақ болып жанайын,  

Ақтың отын ақымақтар сөндірмес,- дейді.  

Үйлердің түндік ашпаған,  

Төбелерінен көп қарап,  

Қырқыншы жылдар аспанның  

Тесіліп қалды оқ борап. 

Жыртылған аспан жейдесі,  
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Жамала барып түсті де,  

Тесілді соғыс кеудесі,  

Сталинградтың түбінде.  

От пенен судан өткендер,  

Бұрұылдап атып, бу қайнап,  

Ауылыма келді көктемде,  

Төбелеріне ту байлап. 

Қарағам сонда іңкәр боп,  

Құйылған құрыш қалпыңа, 

Қанатын қаққан сұңқар көп,  

Ұл болу үшін халқыңа.  

Тарихта сөйлер қоңырау,  

Сен мінген серуен, сал-керуен,  

Оқ өтпейтұғын омырау,  

Комсомол таққан алты орден.  

Төсінде сөйлер орден боп,  

Теңіздей алғыс сонша мол,  

Тарих-ана көрген жоқ,  

Сендей бір ерді, комсомол.  

Бұл «Алты орден туралы жыр» өлеңіндегі комсомолдардың ерлікпен 

соғысқа қатысқанын әрі омырауына алты орден таққан комсомолға оқ 

дарымайтынын айтады. Сондай-ақ, құрыштай қалпыңа іңкірлана қарауы да от 

пенен судың арасынан келгендеріне қызыға қарауы еді.  

Осы бір тоқсан толғақты,  

Соғыстар салған мұз-қайғы. 

Тәнінде қалған солдаттың,  

Қорғасын құсап сыздайды.  

 

Адамзат! Болсын есіңде,  

Басыңнан өтті көп кесел,  

Мендегі жүрген шешілмей,  

Жұмбақты дерт сол, кек те сол!  

Ақын кеудесіне дерт салған соғыс екені сезіліп тұр. Өзекте өрт болған 

жедімдікте осы соғыстың аямай салған жарасы. Сондай-ақ,  

Дерт емес сіңген жөргектен,  

Өмірдің өнген наласы. 

Жазылмай менде жүр көптен,  

Соғыстың салған жарасы,- деуі де ақындық сезіммен кішкене күніндегі 

жағдайын айтады. Әрине, соғыс баланы жетім, әйелді жесір еткен жоқпа еді?! 

Ақын өлеңінен соғыстың ащы дәмін өзі ғана емес, барлық бала татқандай 

суреттейді.  

Сол кезеңнің сыры нәзік білгенге,  

Сол кезеңнің жыры нәзік білгенге,  

Біле тұра қалай барам қорықпай,  
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Шындық үшін бас кететін күндерге?  

«Өмір бойы жетім бақты бұл маңдай,  

Өиір бойы отын шапты бұл маңдай...»  

Осылай деп өз маңдайын өзі ұрды 

Барлық пәле сол маңдайда тұрғандай.  

Құйттай ғана әжім-әжім сұр маңдай,  

Кемпір айтқан сол арада жыр қандай! –  

Мен маңдайға үрейлене қарадым, 

«Соғыс» дейтін сөз жазулы тұрғандай.  

Бұл «Маңдай» атты өлеңінен үзінді. Ай сайын түсетін кіріс «Жәрдем 

ақша» бес сом алпыс тиын екенде, оны басқармалар ойнайтын карта және екі 

қара бөлке нан атып алады. Және де карта ойынына кіріп кетеді. Бұны көрген 

кәрі кемпір жаңағыдай сөзді айтады. Шыныменде, ақшаны босқа жұмсап 

тұрғанына налығаны шығар.  

Шынымен-ақ ауру менен көше ме? 

Сол бір жылы ем жасалды нешеме,  

Әкеміздің немістерден өлгенін 

Басқармалар естірткенде шешеме.  

Жетті сәлем жүрегіме сәлем боп,  

Жетті сәлем – жетпей кеткен тілек боп,  

Жаңа сойған – тоқты қаны – дүниенің,  

Өңешінен шапшығанда шүмектеп.  

Соғыс деген атып жатқан оқ та емес,  

Соғыс деген жанып жатқан от та емес,  

Соғыс деген шікәсі бар кішкентай,  

Жас жүрегім жүріп өткен көп белес.  

Соғыс деген – қойдың қаны тамған қыр,  

Соғыс деген – үміттерді жанған нұр, 

Жазылар деп ауру болған немерең,  

Сол кемпірге сыбырлады сол жаңбыр.  

Соғыстағы әкесі де келеді деп,  

Құйды жаңбыр түніменен шелектеп,  

Жалғыз ұлдан қалған жалғыз немере  

Қырау басып жүгіргенде дедектеп.  

Сол бір кезде жата қалсаң шалқаңнан,  

Соғыс дейтін сыз өтуші ед арқаңнан. 

Тоқтылардың өкпесінің астынан  

Біздің ұрпақ күнді көрді қан тамған, - дейді ақын. Соғыстың сызы – әкенің 

жоқтығы еді. Қанша бала әкесінен айырылып, жетім аталды десеңші сол 

зұлматта. Ақынның мына бір өлең үзіндісі дәтке қуат болатын секілді:  

Қатықсыз қара астан да 

Таппадым сол бір дертті мен. 

Жетім боп ұзақ жастанған 

ӨЗекте жатқан өрт білем.  
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Бұлтыңды қуып, үйіріп, 

Тыныштық егем, нұр егем. 

Шипалы дәрі түйірі –  

Мен жазған осы жыр өлең, - дейді.  

Ақынның «Түлкі» атты өлеңінде Бисен мен Кенжеш деген жігіттердің 

кішкене күшік түлкі ойнап жүріп қос қақпанға біррдей түседі. Екі жігіт 

қызталақ түлкіге таласып, қызыл тері үшін бірін-бірі қанға бояған екен. Сонда 

ақын:  

Түлкі сонда ар-ұяттан қымбат па?  

Мың күн сынбай бір күн шөлмек сынбақ па?  

Қар боратып қасқыр құсап екеуі  

Бір теріге таласады құм жақта.  

Екеуі де он жетіде сол қыста, 

Жасы жетпей, бармай қалған соғысқа.  

Жұрт ауласа соғыстағы аңдарды  

Бұл екеуі елдегі аңға болды ұста.  

Өтті кезең жаға жыртқан, жең беріп, 

Жетті кезең жүзімізге өң беріп.  

Жер тағдыры терісі емес түлкінің  

Екі ақымақ төбелессе сол үшін, 

Бере салар ортасымен тең бөліп.  

Өтті кезең жаға жыртқан, жең беріп,  

Жетті кезең жүзімізге өң беріп,  

Көп адасып жетті бізге Тыныштық –  

Ормандағы қашып жүрген түлкідей –  

Соғыстардың арасымен сенделіп.  

Тек сол үшін сенбе мейлі, сен мейлі,  

Сол төбелес көкірегімнен өлмейді 

Аңнан жаман жағаласқан екеуі,  

Еске түссе кейде ұйқым келмейді.  

Соғыс датын әрең-әрең кетірдік, 

Соғыстан соң әрең-әрең жетілдік.  

Тек сол үшін – ұмытпаймын түлкіні  

Сол кездегі жеті жасар жетімдік, - деп екеуінің төбелесі кеңестер мен 

фашисттер секілді де, түлкі бұлаңдаған көз тоймастық.  

Соғыс! Кәззап! Жетім қылдың көңілімді,  

Қаяу қылдың, жаяу қылдың өмірімді,  

Жаман сағат алдында мен жеңілдім,  

Білмей келіп, білмей келіп жеңілуді. 

Қызықпасқа бала көңіл қызығып,  

Бұзылмасқа бала көңіл бұзылып,  

Жетімдікке қарғыс айтып сол жерде,  

Достық қылы кетті сонда үзіліп.  
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Бұл өлеңі «Базына» деп аталады, нағашысынан жиендікпен Мәскеуден 

әкесінің ақшасына төрт сағат әкелген Степаннан сағатын қолынан жұлып 

алады. Себебі, екеуін өзгеге берспе, біреуін өзі тағады, өзіне бермейді; оған 

дейін екеуі қатар өсіп араласатын досы әрі жиен еді. Бермегеніне наразы болып, 

тартып алады, сөйтіп достығымыз үзілді дейді. Бұған кінәлі соғыс дейді.  

Тартып алған бедел менен бағаны,  

Сол баланы уақытеске салады. 

Тура отыз жыл толған екен, мінеки,  

«Төрт» пен «бестің» арасында адасып,  

Менің бағам жылап кетіп барады, - дееген өлеңінде Басқарманың баласы 

сабақты түк білмесе де, үздік оқиды деп үздік бағаға шығарады екен де, ақынды 

қанша үздік оқыса да, бір сыныптан бір үздік шығуы керек деп оны түсіріп 

тастайды екен. Оған себеп өзінің жетімдігі еді. Ақын сондай әділетсізпен 

кішкене күнінде бетпе-бет келіп, сәби жүрегімен сезінді.  

Мінеки, ақынның жүрегіне өшпес қаяу салған соғыстың аяқталғанына 74 

жыл болыпты. Өз өлеңіндерінде өзі басты кейіпкер бола отырып, 

шымырқанбастан өз өмірін ашық айтып, соғыстың сызы батып, әділетсіздікке 

ұшыраса да шындықтан қашпады, шындықты ғана айтты. Өтежан өлеңдерінің 

өміршеңдігі де өзі шындықты талап етіп, жақсы көрсе дәл солай өз өлеңдерінен 

шындықты іздеп, шындықты ғана бейнелеуінде. 
 

Аннотация 

  В статье подробно обсуждается понятие войны в стихотворениях Отегена Нургалиева. 

 

 

ӘДЕБИ ШЫҒАРМАДАҒЫ  

ТАРИХИ ШЫНДЫҚ ПЕН КӨРКЕМ ШЫНДЫҚ 

 

Бақтиярова Ақсұңқар Жайғалиқызы  

Филология факультетінің 2-курс студенті 

Ғылыми жетекші: А.С.Кушкимбаева, 

PhD доктор, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе  

өңірлік мемлекеттік университеті 

 

 «Әдебиет пен тарихтың арасында үлкен байланыс бар. Тарих әдебиеттің 

материалы болса, әдебиет-тарихтың жаршысы,яғни адамзаттың шын тарихын 

тарихшы емес, суреткер жазады» [1]. Бұл жерде суреткер деп отырғанымыз 

кәнігі жазушы яки қаламгер. Соның ішінде тарихи романдар жанрында қалам 

тербеп жүрген жазушыларымыз. Ал, енді бүгінгі бізді толғандырған мәселе осы 

тарихи шығармаларда қаншалықты тарихи шындық бар? Немесе, «біз 

шындыққа балап, есіміз кете оқып, тамсанып жүрген оқиғалар жәй ғана 

жазушының ұшқыр қиялынан туған ертегі емес пе?» - деген сұрақтарға жауап 

іздейтін боламыз. Осы сұрақтарға жауап іздеу барысында ең бірінші 

тоқталатынымыз, Тұрсын Жұртбайдың еңбектері. Соның ішінде жазушы  

«Бейнет сусыны» еңбегінде былай деген екен: «Мен өзімнің шәкірттеріме дәріс 
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өткенде сәл желпіне: «Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» тарихи роман-

эпопеясында өмірлік бір шындық жоқ. Сенбесеңіз романның кез келген бетінен 

кез келген оқиғаны маған оқып беріңіз. Мен, қара басып қалмаса, сол оқиғаның 

өмірлік шындық емес екенін дәлелдеп беремін. Ал,керісінше,Мұхтар Әуезовтің  

«Абай жолы» шығармасында көркем шындықсыз бір сөйлем жоқ. Бәрі де 

шындық. Нанбасаңдар кез келген беттегі кез келген сөйлемді оқып беріңіз. 

Есімнен жаңылмасам, табан астында дәлелдеп беремін», - деймін, «тарихи 

роман-эпопея» мен Мұхтар Әуезовтің  «Абай жолы шығармасы» дегенді 

тілімнің астына маржан етіп жасырып отырып [2].  Демек, бұл не дегені? Сонда 

біз болдыға балап жүрген оқиғалардың жәй ғана жазушының қиялынан туған 

көркем шындық болғаны ма? Ешқандай өмірлік шындық жоқ деуі, солай бола 

тұра  «Абай жолын» «тарихи роман-эпопея» деп атауы қызық емес пе? 

Дегенмен, жазушы еңбегінде өз сөздерін дәлелдеп өтуді де ұмытпайды: 

Мысалы, Қодар-Қамқа қасіреті өмірде болған оқиға және оны Абайдың көруі 

мүмкін емес. Өйткені оқиға ол тумай тұрған кезде өтіп кеткен. «Мұсақұл 

соғысында» ара ағайындыққа жүруі де нығайбіл. Себебі ол қақтығыс 1845-1846 

жылдары, Абай жөргекте жатқанда орын алған. Бөжейдің асын көруі мүмкін, 

алайда асты басқарып, атағын шығарған емес. Бөжей Абайдын бес 

жасында,1850 жылы дүниеден қайтқан. Құнанбай аға сұлтан болып тұрғанда 

Қарқаралыға ере барып, Ділдәні алып қайтпайды. Құнанбай 1841-1851 

жылдардың арасында, оның өзінде де алты ай ғана пәрменді аға сұлтан болған. 

Қалған уақытын Омбыда  «мырзақамақта» өткізген. Тәкежанның жылқысын 

барымталаған Базаралыны Абай қорғамақ түгілі қостамаған. Себебі 

Базаралыны ұрлығы үшін итжеккенге айдатқан Абайдың өзі. Сонда өзі 

романның қай желісі өмірлік шындыққа саяды? Бұл кемшілік пе? Жоқ. Өмірлік 

шындықты көркем идеясына «қызмет көрсеттіруі»  үшін «қуатты ойдан бас 

құраған» көркем шындық және абсолютті шындық. Осы «қиыннан 

қиыстырған» көркем шындығы бәрінен қымбат [2,28 б].  Осылай жазушы өзі 

қорытынды шығарған. 

 Ал біз ше? Қарапайым оқырман ретінде бұл пікірге қарсы шыға аламыз 

ба?  Жазушы белгілі бір шығарманы, соның ішінде тарихи романды туындатуы 

үшін қаншама жылын ізденіске сарп етеді. М.Әуезов «Абай жолын» жазу үшін 

бақандай 20 жылын сарп етті емес пе? Ендеше,солай бола тұра, неге тарихи 

шындықты жоққа шығарамыз. Біздің  түйіндеуімізше, біз тарихта қандай оқиға 

болса да, жазушы өзі сол оқиғаны қалай қабылдайды және оқырманға қалай 

жеткізеді, біз сол оқиғаны солай қабылдаймыз. Мысалы, Мұхтар Әуезов бізге 

Абайдың қазақ халқын бүкіл әлемге танытатындай мінсіз бейнесін жасап берді. 

Сол бейне жолында Құнанбайдың жауыз болып бейнеленуі, Дәрмен есімді 

кейіпкердің дүниеге келуі де орын алды. Сонымен қатар, «Абай жолы»  Кеңес 

үкіметі кезінде дүниеге келгендіктен де жазушының біраз шындықты 

бүркемелеуге мәжбүр болғанын айтпай кеткенім қате болар. Мысалы,бәріміз 

өлеңдерін жаттап, дәріптеп жүрген Шәкәрім бейнесінің романда анық ашыла 

алмауы да осы сөзімізге дәлел. Сонымен, сөзімізге тұздық болу үшін 

Т.Жұртбайдың мына пікіріне назар аударсақ: «Көркем шындық – көркем 
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идеяның басты көркемдік нысанасы мен ұстанымы». Бір данышпан: 

«Шындықсыз шығарма – жай ғана ертегі» – депті. «Жоқ, шындық біткен 

жерден шығарма басталады» – дейді екіншісі. Салыстырып қарасақ, екеуін де 

бір адам – жазушы әрі ғалым Юрий Тынянов айтыпты. Бір адам неге екі түрлі 

пікір білдіреді? Шындық, тарихи шындық, көркемдік шындық дегеніміз не өзі? 

Қодар мен Қамқа оқиғасы өткен кезде Абай туған да жоқ. Ендеше «Абай жолы» 

тарихи шығарма емес пе?Бәрі де дұрыс. Мәселе мынада. Шындық, тарихи 

шындық және көркем шындық: – арнасы үш саладан келіп қосылған: о баста әр 

қайсысының бастау алған көзі, тағаны мен табаны, ағатын ағысы мен қарқыны, 

жары мен жағалауы, қамысы пен құрағы, тоғай мен өлең шөптері, су құрамы 

мен топырақтың мөлшері, бәрі-бәрі қасиеті басқа болғанымен де, үлкен дарияға 

құйып, ашық айдынға қосылғаннан кейін, қай тамшысы қай өзеннің суы екенін 

ажырату мүмкін емес теңіз суы сияқты [2,30 б]. Демек, біз үшін маңыздысы 

тарихи шығарманың көркемдігі, жазушының бізді сендіре алу қабілеті. Ендеше, 

тарихи романдарды оқу арқылы бір адамның өмірін немесе болған оқиғаны таза 

шындық деп қабылдап, сол арқылы тарихты айтып береміз деуіміз қате екен.  

Солай бола тұра,барлық тарихи романдарда тарихи шындық жоқ деп те айта 

алмаймыз. Осы тұста сөзімізге дәлел келтіріп өтсек, Шериаздан Елеукенов 

«Қазіргі тарихи романдардағы тарихи шындық пен көркемдік шешім»  атты 

мақаласында «Көшпенділер» мен «Тар заман» романдарын салыстыра отырып, 

талдау жасаған. Мысалы, «Көшпенділер трилогиясы» туралы: «Рас, Ілекең 

шығармасы қайшылықтардан ада емес. Жазушы романның қай тұстарында 

социалистік реализм талаптарымен санасуға мәжбүр болып, Кенесарыны хан 

болғысы келді деп кінәлайды. Хандық құру дегеніміз мемлекеттігімізді қайта 

қалпына келтіру идеясымен өзектес. Ол кездің жағдайында бұл үшін дереу 

ұлтшылдық айыбы тағылатын еді. Алайда, соның өзінде де тарихи шындықты 

«Қаһар» романының көркемдік шешімін бұрмалады деп үзілді-кесілді және 

айта алмайсың. Жалпы «Көшпенділер» роман-трилогиясында шығарманың 

көркемдік шешімдері оның қайсыбір көлденеңнен әдейілеп айтыла салған 

публицистикалық тұжырымына сәйкес келе бермейді. Мысалға 

«Көшпенділердің» екінші кітабы – «Жанталас» романындағы ең соңғы 

тұжырымды алайық: «Иә, қазақ даласына Россияның келуі, қайта оралмас 

тарихтың өктемдік желісін жылдамата түсті. Бұл кезде хан, сұлтандардың, ру 

басы, батыр, билердің кешегі қолындағы алмас қылышы, басыбайлы құлы - 

«Имрам» - қара бұқара, енді өзінің күшін анық сезініп, қазақ деген айбарлы 

жұртқа айналған. Ұлы орыс халқымен бірігіп, бұл жұрт өзін қанаушы тапқа, 

феодалдық қоғамның үстемдігін жүргізетін уәкілдері хан, сұлтан, бай, 

манаптарға, олардың қорғаны Россия патшаларының отаршылық саясатына 

қарсы күрес жолына шыға бастаған. Сана-сезімі ояна түскен, кешегі көшпелі 

ел, өздерін тағы да алмас қылыш етіп, қолдарына ұстап, өтіп кеткен хандар 

заманын қайта орнатпақ болған Абылай ұрпақтарының жанталастарын да, 

қанды әрекеттерін де ұға түскен. Мұраттарына жету үшін енді олар бұл жолдан 

басқа жаңа жол іздеуге кіріскен» [3].  
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Демек, тарихи романдардағы тарихи шындықтың бұрмалануына тек 

автордың көзқарасы мен идеясы ғана емес, өмір сүріп отырған кезеңі де 

барынша әсер ететінін көреміз. Ал, кейінірек, тәуелсіздік кезеңінде жазылған 

тарихи романдардың жөні бөлек. Оны да Ш.Елеукеновтың мына талдауынан 

көре аламыз: «Тар кезеңнің» бірден көзге түскен ерекшелігі – романның 

суреттеу ауқымының мейлінше кеңдігі. Бұған дейінгі бірсыпыра тарихи 

романдарда айтыс-тартыстағы екі лагерь-отаршылдар мен бодандар күресі 

көбіне-көп соңғыларының толғау-талғамдары арқылы сипатталатын. “Тар 

кезең” романында Қазақ еліндегі оқиғалар енді осы екі лагерь кейіпкерлерінің 

көзімен алма-кезек суреттеліп отырады. Мұның өзі романның эпопеялық 

панорамасын зорайтып, тарихи шындықтың типтілік деңгейін биіктеткен [3, 

89 б]. 

Қ.Мұханбетқалиұлы  отаршылдардың, яғни сол кездегі патша үкіметінің 

жауыздығын өз тарапынан емес, Симбириск және Орынбор өлкесінің болашақ 

генерал-губернаторы, барон Осип Андреевич Илгельстромның өз аузымен 

жеткізеді. Сондай-ақ, шығармада Сырым батырдың ішкі ойлары монолог 

түрінде көрініс тапқан. Бұл ішкі монолог автор қиялынан туған сияқты 

көрінгенімен, астары-тарихи шындық.  

Ал, енді баяндамамыздың басында тастап кеткен сұрақтарға жауап беріп 

өтсек: Тарихи романдарда тарихи шындық та, көркем шындық та бар. Белгілі 

бір тарихта болған оқиғаға байланысты немесе тарихи тұлғаға байланысты 

көзқарастардың әр түрлілігінен әр түрлі кейіпкер және әр түрлі шығармалар 

дүниеге келеді. Әркімнің өз шындығы бар деген осы жерде келетін сияқты. 

Мысалы,соғыс болған кезде басып кіруші жақты қорғанушы тараптың ақын-

жазушыларының шығармаларында жауыз, жазықсыз халықты қырып-жоюшы 

болып суреттелуі, сол елдің өз шығармаларында батырлық, ерлік іс болып 

жырлануына еш кедергі келтірмесі анық. Немесе осы ретте, В.Шкловскийдің 

мына пікірін де келтірсем болады: "Толстой, "Соғыс және бейбітшілікті" жазу 

арқылы әр қилы адамдардың Наполеонға деген көзқарасын анықтайды". Сол 

сияқты біздің жазушыларымыз да әртүрлі көзқарастағы шығармаларды 

туындатады. Біз тек сол шығармалардағы көзқарастарды салыстыра отырып, 

тарих беттерін парақтай отырып өз шындығымызды құрап ала аламыз 

 Сөз соңында айтарымыз, егер тарихи романдарда көркем шешім мен 

көркем идея және жазушының шеберлігі болмаса ол – әдеби туынды болмас па 

еді? Жәй ғана құр тарихты саралап, сол жылдар мен оқиғаларды көшіріп 

берумен ешқашан көркем туынды дүниеге келмеген. Аты айтып тұрғандай, 

«туынды – ол, жазушының жанынан шығатын бір бөлшегі. Ойы мен қиялының 

жемісі. Сол қиялды ізденіспен байланыстырғанда туатын көркем туынды. 

Біз бұл баяндамамыз арқылы тарихи шындықты жоққа шығаруды емес, 

тарихи шындықпен бірге көркем шындық деген нәрсенің бар екенін, осы екеуі 

тұтасқанда ғана нағыз оқырман қызығатындай туындының дүниеге келетінін 

және осы көркем шындық үшін ешқандай жазушыны кінәлай алмайтынмызды 

жеткізгіміз келді.  
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XVIII ғасырда туған тарихи өлеңдерден бізге жеткендері «Ақтабан 

шұбырынды» өлеңі. Мұнда жоңғар әскерлерінің қазақ жеріне жасаған 

шапқыншылғы суреттеледі. Сондай-ақ «Қаратаудың басынан көш келеді», 

«Күн шығыстан ызғарлы жел келеді» т.б. өлеңдер жатады. 

Осы кезде тарихи оқиғалар мен нақтылы, тарихи фактілерді, тарихта 

болған белгілі, жеке адамдарды көрсету – XVIII ғасырдағы эпик ақындардың 

басты міндеттерінің бірі болды. Бірақ бұл кезде нақтылы тарихи оқиғалар мен 

тарихта болған белгілі адамдарды бұрынғы батырлық жырларға тән көркемдік 

құралдарымен бейнелеу мүмкін емес еді. Себебі батырлық эпоста әр дәуірдің, 

әр ғасырдың ішінде болған оқиғаларды бір-ақ сюжеттің бойына сыйғызып айта 

беретін әдет болған. Бұл ретте белгілі тарихи дәуірді, нақтылы оқиғаны 

баяндайтын және XVIII ғасырдың жеке адамдарын бейнелейтін эпикалық 

өлеңдер туады. Эпостың жаңа соны түрлеріне – жыр сарындары да жатады. 

Олар XVIII ғасырдың тарихын баяндайтын көркем әдебиет шығармасы секілді. 

Мұнда әр түрлі күрес, қарсылықтарда көзге түсіп, елден ерен ерлік көрсеткен 

батыр қолбасшылардың өмірі айтылады [6, 21]. 

Осы кездерде тарихи жыр сарындарының саны мол. Мысалы, Қабанбай, 

Бөгенбай, Әз-Жәнібек, Олжабай, Уақ Сары, Баян батырлар туралы сарындар 

ауыз әдебиеті үлгілеріне еніп, әбден сіңісіп кеткен жырлар. Тарихи жырларда - 

XVIII ғасырдағы қазақ қоғамының ішкі саяси өмірі мен жоңғарлықтарға қарсы 

күресі айқындалады. 

         Алғашқы тарихи өлеңдердің шағын түрлері түгелімен дерлік «Ақтабан 

шұбырынды» тақырыбына арналады. «Ақтабан шұбырынды» өлеңінде 

жоңғарлықтардың жан шошырлық шапқыншылығы суреттеліп, туған-туыс, ел-

жұртынан айрылған қазақ халқының ауыр зары естіледі. Бұлар аса күшті, терең 

сезім толқынысынан туған жырлар.  
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          Мысалы, «Ақтабан шұбырынды» туралы өлеңдердің бірінде, жоңғар 

шапқыншылығына қарсы тұрып, ата жауын жеңген халық батырының бейнесі 

сол кездегі «Ұлы күйзеліс» күндеріне тән қазақ халқының көңіл-күйі, мінез-

құлқына сай берілген. Дулат елі өзінің туған жерін тастап солтүстік-шығысқа 

қарай шұбыра жөнелді. Қарабек деген адамның бастауымен бұлар 

Сырдарияның жағасына келіп жетеді. Жан сауғалап, қайда қашарын білмей 

сасқан барша Дулат – Сарысуға бет алады. Бірақ Сарысуға жетпей орта жолда 

қар жауып, алай-дүлей боран соғады. Улап-шулаған ел-жұрт бір жерге 

жиналып, суықты өткізіп барып, Хан тауға қайта көшпекке бекиді. Ал, 

Дулаттан бөлініп шыққан бір топ жасақ жаудың соңына түсіп, қуа жөнеледі. 

Ойламаған жерден, Ташкентке жетпей жаудың қолын қырып салады [3, 110-

123]. 

 Бұл – тарихи шындық. Мұнда қазақ халқының көңіл-күйі, жан-сезімдері 

тарихи тұрғыдан дәл берілген. «Ұлы күйзеліс» жырының ауыр азабы мен 

қайғы-зары, айбат-күресі өте әсерлі суреттелген. Оқиғаның болған жерлері де 

тарихи шындық тұрғысынан толғанады. Елге береке, малға құт болған Сырдың 

сұлу жағасы мен Сарысу аймағы, бетбақдала, Балқаш маңы, Хантау төңірегінде 

бәрі аса үлкен шабытпен баяндалады. «Ақтабан шұбырынды» жайлы туған 

өлеңдердің көбінше тарихи тұрғыдан нақтылы болып келеді. Бұл ретте, «Ұлы 

күйзеліс» жырын баяндайтын «Қаратаудың басынан көш келеді», «Күн 

шығыстан ызғарлы жел келеді»,-деген өлеңдерді хатқа түсірілген тарихи 

деректермен салыстырып қарасақ, сол кездегі ел қайғысы, арман-мұңы 

айырықша дәл суреттелгендігін аңғаруға болады. Осындай күйзелісті басынан 

өткергендер тарапынан «Ақтабан шұбырындыда» айтылатын ауыр азап, ел 

қайғысы –  шындықтың бір жаға ғана. Ал, қазақ халқы, екінші жағынан, өзінің 

ар-намысы аяққа басылуы, ел басына зыныстан залал төнген шақта 

жоңғарларға қарсы күресте ерлік көрсетіп, көзге түскен ерлерді де, ерлікті де 

мақтаныш етті, XVIII-ғасырдағы халық-азаттық күрестің үлкенді-кішілі 

оқиғаларын бейнелі сөзбен баяндап берді. Мұнда қазақ халқының өз алдына 

ерікті ел болып тұру мәселесі дәріптелді. Қазақ халқының тәуелсіздігі ұлт 

бостандығын, сол жолдағы күресі әңгіме болды. 1729-1730 жылдарда туған 

«Қалмақ қырылған», «Аңырақай соғысы» сияқты аңыз-әңгіме, өлеңдер, тарихи 

жырларда Бұланты өзені мен Балқаш маңындағы оқиғалар баяндалады [1, 86-

91].  

Қазақ халқының XVIII ғасырдағы ұлт-азаттық күресін жырлайтын тарихи 

жырлар, аңыздарды түрлі топқа бөлуге болады. Бұлардың бір тобы-сол кездегі 

ел басқарушы, белгілі, ірі адамдар: Бөгенбай, Жәнібек батыр, Қазыбек би, 

Олжабай, Өтеген, Уақ Сары-Баян сияқты қолбасшылар. Екінші тобы қазақтың 

қатардағы еңбек адамдары: Қойкелді, Молдабай, азып-тозған азғана рудың 

өкілі Тұрсынбай сияқты бақташылар, жылқышылар. 

XVIII ғасырда туған тарихи эпоста баяндалатын оқиғалар, тарихи 

адамдар, бұрынғы батырлық жырдың дәстүрімен әңгімеленіп келді. Тарихи 

жырлар ерлік көрсетіп көзге түскен ерлерді, елбасыларды дәріптейді. Ал кей 

реттерде болған оқиғаның, тарихи адамдардың өмірбаяны мен істеген ісінің тек 
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ізін, сүрлеуін ғана алып, өзгесін өзінің қиял дүниесімен шығарады. Тарихи 

шындықты көркем шындыққа айналдырады. Сондықтан «мына образ тарихта 

болған мынау адам еді»-деп, тап басып айта қоюға болмайды. Ал бұрынды-

соңды тарихта шын болған көрнекті адамдарды ауызша шығарылған өлең-

жырлардан айырып, анықтығына жеткеннің өзінде де сол адамның басында 

болған қате-кемшіліктердің, ұнамсыз қылықтардың айтылмай қалғандығын 

байқауға болады. Мұны XVIII ғасырдың Бөгенбай, Қабанбай, Қазыбек, Өтеген, 

Уақ Сары-Баян сияқты қолбасы батырлардың образдарынан-ақ аңғаруға болады 

[4, 308-312].  

Тарихи жыр сарындарында бұрынғы батырлық жырлауға тән баяндаулар 

басым. Қазақ халқын қаратүнек қапаста, жоқшылық шырмауында ұстауға қиян-

кескі әрекет еткен қалмақтар мен жоңғарларға қарсы күрес, отан бірлігі үшін 

аттаныс – тарихи жырлар мен батырлық жырлардың екеуіне де ортақ тақырып. 

Сондықтан тарихи туындыларда баяндалатын қобасы батырлар бұрынғы, баяғы 

заман батырларынша суреттеледі. Әсіресе, жыр сарындарында батырлық эпос 

пен тарихи жырға тән жанрлық белгілер қос өрімдей тартылып, ұштасып 

кеткен. Бұған Шоқан Уәлиханов жазып алған «Елшібек туралы әңгіме» ерекше 

дәлел. Абылайдың бір соғысында қалмақтың бір мергені білтелі қара 

мылтықпен жол бойындағы бір үңгірде жатып алып, қазақ қолын жайпауға 

кірісіпті. Тіпті кейбір батырлар қарсы келіп, оны ала алмапты. Қалмақ бәрін 

атып түсіре беріпті. Осы кезде Сіргелі Елшібек батыр барып қалмақтың басын 

шауып алыпты [2, 86-92].  

Міне, бұл әңгімеде қалмаққа қарсы жалғыз шауып, айласын асырған 

Елшібектің ерлігі, батырлығы суреттеледі. Бұл мың сан қолмен жалғыз алысқан 

Алпамыс, Қобыланды, Бөгенбай, Қабанбайлардың ерлігін еске салады.  

Тарихи өлең – жырлардың өздеріне тән бір соңғы белгісі бар. Ол – тарихи 

фактілермен тарихи жағдайлардың нақтылы, дәл суреттелуінде. Мысалы, 

Абылай ханның Ботақанды өлтіріп, Жанайды байлап алуы, Оренбургтің 

генерал-губернаторымен кездеспек болған Сырым Датұлының сөзі, айып 

төлемегені үшін жазықсыз Жағабайлыны төлеңгіттің шауып алуы – тарихта 

шын болған оқиғалар. Сондықтан XVIII ғасырда туған шығармалар, алдыменен 

тарихи фактінің ұзын ырғасына құрылып, әлеуметтік өмірдің шынайы қалпын 

жырлайды. Бұл тарихи жырлардың дамуы мен композициялық құрылысында, 

тарихи шығарманың белгісі түгел сақталады. Батырдың тууы, өсуі, әке-шеше, 

үй іші, жеке басы туралы жайларға назар аудармай, оның тек тарихта жұрт 

көзіне көрінген әрекеті ғана әңгіме болады. Ол әңгіме-батырдың туған елін, 

оның ар-намысын қорғай білетіндігі, ерен ерлігі, қазақ хандарының 

қысымшылығына қарсы күресі болып шығады. XVIII ғасырдың ұлы 

оқиғаларын баяндайтын тарихи жырлар қазақ халқының өткендігі өмір 

тақыметін, тұрмыс-салтын, ой-арманын бейнелейді. Қолына қару алып, хан 

зорлығына қарсы көтерілген көпшілік халықтың күресін жырлайды. Ел 

басқарып, қол жинаған белгілі батыр, билер дәріптеледі. Мәселен, Уақ Баян 

батыр өзінің батырлығымен, тапқырлығымен Абылай ханның ерекше құрметіне 
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бөленген. Талай қиян-кескі шайқасқа қатысып, «Батыр Баян» атанған болатын 

[3, 235-241].  

Өкінішке орай, Баянға қатысты тарихи деректер өте аз. Батыр жайлы 

мәліметтерді біз сол кездегі ел мұқтажын жырлаған, халықты ауызбіршілікке 

үгіттеген жыраулардың шығармашылығынан табамыз. Мысалы, Қожаберген 

жырау (1663-1763), Үмбетей жырау (1706-1778), Шал ақын (1748-1819), 

Тәттіқара ақын (ХVIІІ ғасыр), Қобылан Бәрібайұлы ақын (1760-1840), Мәшһүр 

Жүсіп Көпеев (1858-1931), Шәді  Жәңгірұлы (1855-1933), Мәжит Айтбаев және 

халық ауыз әдебиетінің нұсқалары, т.б. Бұл – бір. Екінші – қазақтың тұңғыш 

ғалымы Шоқан Уәлихановтың «Исторические предания о батырах ХVІІІ века» 

атты еңбегі. Үшінші – Мағжан Жұмабаевтың «Баян батыр» дастаны. Шоқан 

Уәлихановтың Баян туралы айтқан деректері Мағжан ақынның «Батыр Баян» 

поэмасының сюжеттік желісіне арқау болғанға ұқсайды. Шоқанның келтірген 

деректері мен оқиғалар дастанда айқын көрініс тапқан. М. Жұмабаевтің екі 

тараудан тұратын көлем жағынан ауқымды болмағанмен, барынша жинақы әрі 

эпикалық поэмасында ескілік пен жаңалық арасындағы байланысты белгілі 

сюжетпен сомдайды [7, 113-123].        

Баян батыр жайлы жазбалар осы үш дүниелік  дерекке сүйеніп, 

жазғандығы айқын байқалады. Сондықтан жазылған мақалаларда келтірген 

деректер тапшы әрі бірдей. Баян батырды тану ісі, жоғарыда айтқанымыздай, 

қолға кеш алынғанымен осы уақыт аралығында батыр есімін ел есінде қалдыру 

шаралары аз емес деуге болады. Белгілі кинорежиссер С.Тәуекеловтың «Батыр 

Баян» киносы тҥсіріліп, қазақ мәдениетінің алтын қорына қосылды.  

Тарихи жырлардың өзіне тән ерекшелігін ескеру қажет. Олар: жырдың 

фольклор дәстүрінде жасалуы тұлғалардың өзара байланысы, халықтық- 

поэтикалық жүйеге сәйкес келуі т.б. Тарихи жырлардың жасаушысы- белгілі 

оқиғалардың әрі куәгері, әрі қатысушысы болып табылатын халық. 

Қазақтың ХІХ ғасырдағы тарихи жырларының енді бір тобы Жанқожа, 

Бекет, Досан есімдеріне байланысты. Жанқожа туралы өлеңдердің кейбіреулері 

дәлдігі, анықтығы және сол дәуірде туындағандығы оларға тарихилық сипат 

дарытады. Сыр бойы қазақтарының өткен ғасырдың 50-60 жылдарында Қоқан 

жаулаушыларына қарсы күресінің ақиқат бейнесін бұл жырлардан байқауға 

болады. Жанқожаның ел намысы үшін он жеті жасында атқа мінуі,оның жауға 

өштесуінің нақтылы себептері, күрестің ауыр, аумалы-төкпелі жағдайы, оған 

қатысушылардың мінездемесі-барлығы да оқиғаға қатысушының немесе сол 

кезеңдізайыр білетін, сезетін, бұқараның үміт аңсарын жете түсінетін жанның 

сөзіндей естіледі. Өлеңдердің сөздік құрамы да ауыз әдебиетінің дәстүрінде 

туғандығы мұның дәлелі [7, 91-99]. 

 ХІХ ғасырдағы тарихи жырдың жанрлық бітімінде кейде дәл тарихи 

өлеңнің, енді бірде қаһармандық эпостың, тағы бірде салт поэзияның (қоштасу, 

көңіл айту, естірту, жоқтау, жұбату) белгілері молырақ ұшырап отырады. 

 Тарихи оқиғаның желісіне құрылған жырлардың көрнекті нұсқаларын 

«Бекет батыр», «Ерназар-Бекет» секілді жырлардан табамыз. Мұнда тарихта 

өмір кешкен Бекет Серкебаевтың басындағы оқиға әңгімеленеді. Бекеттің 
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Арыстан ханды өлтіруі, бұрын досы болып жүрген Шернияздың алдауымен 

қолға түсіп қалуы, негізінен қоспасыз шындық екені даусыз. Қаһарманның 

ханға қарсы аяусыз күреске шыққандығы, батылдығы оның өз аузымен 

айтылатын өлеңдерінен білінеді. Бұл арада шығарманың таптық сипаты 

ашық,әлеуметтік мәні күшті. Ал Бекеттің Сібірдегі айдаудан әйелінің көмегімен 

қашуын бейнелейтін желі әлеуметтік-тұрмыстық эпостың, балладаның, салт 

өлеңдерінің элементін біріктіреді. Бекет батыр эпикалық ерлер секілді емес, 

қарапайым адам санатында суреттелуі ол туралы өлеңдерде тарихи жырдың 

қасиеті түгел қамтылғанын дәлелдейді. 

 Қазақтың ХХ ғасырдағы тарихи жырларының шоғыры Россия 

патшасының қазақ жігіттерін майданның қара жұмысына алу жарлығына 

байланысты туған. Бұқара бұл жарлыққа наразы болып қана қойған жоқ, 

қолына қару алып патшаның жазалаушы әскерлерімен де ұрысқа шықты. 

Майдан шебінің окобын қазуға алынған жігіттердің бастан кешендері, елді 

сағынуы, басындағы еріксіздік мұңдары, ауылдағы жақындарына сәлем 

хаттары, ұзақ жолға шығарда қоштасулары, патшалық әскерімен соғыстар 1916 

жыл поэзиясынан мол да нақтылы көрініс береді. Бұларды бірнеше топқа бөліп 

қарауға болады. Халықтың ауыр ахуалын, 1916 жылғы июнь жарлығының 

салдарын, көтерілістің өрлеу кезеңін, қозғалыстың сәтсіздікке ұшырауын, 

жастарды тыл жұмысына еріксіз әкетуін, майдандағы қиыншылықты 

суреттейтін жылдар жеке-жеке сала құрарлық [5, 12].     

       XVIII ғасырдан бастау алып «Ақтабан шұбырынды мен алқакөл сұлама» 

кезінде «қаратаудың басынан көш келеді» деп басталатын тарихи шындықты 

тарихи оқиғаны жыр еткен кез-келген туынды баға жетпес асыл қазына. Тәлім-

тәрбие беру шындықты, ақиқатты мойындататын көркем дүниелер деуге 

болады. 
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көз жіберуіміз керек» 

Н. Ә. Назарбаев 

  

Алтай мен Атыраудың арасын мекен еткен ұланғайыр кең даланы ата-

бабамыз найзаның ұшымен ғана емес, дуалы сөзінің күшімен де қорғап, көзінің 

қарашығындай сақтап келгені мәлім. Аттың жалында, түйенің қоңында жүріп 

жаугершілік заманда ұлымыз құл болмасын деп, қызымыз күң болмасын деп 

сары бала, қара қазан қамы үшін басын бәйгеге тіккен шешен, даукестер 

қаншама?! Бітіспес даулы жиындарда қиыннан қиыстырып, үш-ақ ауыз сөзбен  

түйінін шешкен қазақтың өткеніне көз жүгіртсек, арнайы білім алмаған, дала 

заңына бағынған данышпандардың даналығын көріп еріксіз таңданасың. 

Таңданасың да, бейбіт күннің жүзін бұлт шалғанда тоқсан ауыз сөздің тобықтай 

түйінін айтқан бабаларың үшін кеудеңді ерекше бір мақтаныш сезімі кернейді.  

Осынау қасиетті өнердің туын асқақтата желбіреткен көсем ойлы, тапқыр 

тілді, сұңқар үнді ділмар шешен – билер қазақ сахарасында демократияның 

жандануына, темірдей берік тәртіптің, имандылықтың, ізгіліктің қанат жаюына 

әсер етті. Толқынды топтың алдында аса еркін, асқан мәнерлі, құйқылжыта 

айтылған парасатты, кесімді кие ретінде қабылданып, ұлттық сөз өнерінің 

айдынына құйылған нағыз кәусар бұлақ болды [1]. Бітім іздеген жиынды сөз 

құдіретіне ұйытып, шаршы топтан от ауызды орақ тілімен суырылып шығар би-

шешендер қазақ халқының тарихында алтын әріппен жазылып қалды. Себебі, 

еліміздің бүгінгі күнге дейінгі өрлеу баспалдағында екі ел арасында 

дипломатиялық қарым-қатынас орнатып, азғантай ғана қазақ халқын бодандық 

құрсауынан құтқарған саяси қайраткерлердің бірі және бірегейі –осы би-

шешендер. 

Тарихқа көз жүгіртсек,  қазақ ханы Абылайға үш жүздің қай батырына 

ризасыз деп сауал қойғанда: 

- Бізге дейінгі екі кісіге таң қалуға болады. Олар тоқсан туысын тұтқыннан 

құтқарып алған қаракесек Қазыбек және тағы да сондай өзінің тұтқында кеткен 

адамдарын босатып алған  Уақ Дербісәлі. Біріншісі Қалданның өз алдына 

барып босатып алған, ал соңғысы өз ауылында жатып дұшпанын қорқыттырып 

алдырған, - деп жауап қатыпты [1].  Халқын киелі сөз өнеріне табындырған, 

елді аузына қаратып қаншама мәселенің түйінін шешкен Орта жүз биі Қаз 

дауысты Қазыбек би - 1667 -1764 жылдар аралығында Сыр бойында өмір 

сүрген. Тәуке ханның бастамасымен жазылған «Жеті жарғының» ережесін 



117 

 

жазушы үш бидің бірі, қазақ пен қалмақ арасындағы шапқыншылық кезінде екі 

елдің арасына бітімші-бүтінші болған батыл елші, парасатты мәмлегер. Әкесі 

Шаншар ханның ұлы Келдібек би 30 жасына дейін үйленбей жүрсе керек. 

Түсінде Бұлбұл бабасы ұзын бойлы сары қыз, оң аяғы ақсақ, оң жақ құлағының 

түбінде танадай меңі бар қызды жар етесің деп аян береді. Дәл сол қызды 

өңінде көріп, көңіліне жаққан соң айттырайын деп жатқанда әке-шешесі: 

-  Қаншама жүзіктің көзінен өткен сұлу қыздар тұрғанда, түрі келіспеген 

қызды не қыласың? - дегенде: 

- Қаймағын піскен сүттің алдым қалқып, 

Аяғы ақсақ болғанмен, ақылы артық. 

Көзі қыли, сөзі мен ісі түзу. 

Сөйлескеннен өн бойым кетті балқып,- деп өз шешімін айтыпты . 

Келдібектің құрбы-құрдастары үйіне келіп, келеке етуге тырысқанда, жаңадан 

түскен келіншек Тоқмейіл ана әдеппен сыпайы жауап қатыпты: 

Көзім қыли, жасырмаймын, ақсақпын.  

Келдікеңмен сондай тату жақсы-ақпын.  

Татулықтың белгісіндей тамаша,  

Төрт Бошанды билейтін ұл таппақпын [2;79], - дегенде, келекеге 

айналдырғандар "бұл тегін адам емес екен, қалжыңды қояйық" десіпті. Қос 

бірдей шешеннен туған Қазыбектің қанында  осы асыл қасиеттің ұштасып, бір 

жолайрыққа түсуі қазақ тарихына жаңа леп алып келді. Тоқмейіл анадан 

Қазыбек, Сәдімбек, Асан, Балапан, Үсен, Бөдене деген алты ұл туады. Ел 

оларды «ақсақтың алтауы» деп атаған екен. Қазыбек биден Бекболат би, одан 

Тіленші би туады. Ал Тіленші биден Құнанбайға құда болған Ділданың әкесі 

Алшынбай туады. 

Ел аузындағы қанатты сөздерді, мақал-мәтелдер мен шешендік сөздерді 

жадына тоқып, терме, тақпақтарды есіне сақтай береді. Қазыбектің тұлға болып 

қалыптасу жолында әке тәрбиесі ерекше орын алады.  Бізге жеткен кейбір 

аңыздарда «бала бидің» ел билігіне араласып, өзін-өзі көрсетуі 7 жасында-ақ 

көріне бастаған деседі. Бір жиын тойда бәйге жарыс болып  құла қасқа ат оқ 

бойы оза шабады. Сонда жүрген бір жігіт аттың шылауына оралып, «мынау тай 

күнінде жоғалтқан бәсірем» - деп байбалам салады. Жылқының өз иесі  мен әлгі 

жігіт арасында дау туындап, Келдібек биге жүгінеді. Би бұл тығырықтан қалай 

жол табарын ойлап отырғанда, Қазыбек екі жігіттен өз жылқылары екендігін 

дәлелдеуді бұйырады. Бәйгеге қосқан жігіт енесін көрсе, төлін де жазбай 

танитындығын алға тартады. Жылқысын жоғалтқан жігіт енесін көріп төлін, 

төлін көріп енесін айнытпай танимын деп жауап береді. Мұны естіп екі жігітті 

де көгеннен екі қозы ағытып әкелуге, сонан соң өрістен енесін тауып әкелуге 

жұмсайды. «Бала бидің» талабын орындап, даушылар екі саулық әкеледі. 

«Қозыны енесіне салыңдар» дегенде, тайын жас күнінде жоғалтқан жігіттің 

қозысы ғана әкелген саулықты иіскелеп, енесін тани кетеді. Баланың әділ 

шешіміне риза болған халық, құла қасқа ат тай күнінде жоғалтқан жігіттікі деп 

тарапты.  
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Бір күні ержетіп қалған Қазыбек әкесінен Төле биге барып сәлемдесіп, 

батасын алмаққа рұқсат сұрайды. Сонда әкесі: 

- Кемеңгер кісінің алдына барып сөзден тосылып тұрарсың- деп жібергісі 

келмейді. Алған бетінен қайтпайтын баласының ниетін сезіп, жанына он шақты 

жолдасын қосып, биге баруға рұқсатын береді. Келдібекті жақсы танитын Төле 

би баласын сынамаққа: 

- Шырағым, баз бала әкесінен өтіп туады, баз бала әкесіне жетіп туады, 

енді бір бала кері кетіп туады. Қайсысынан болдың?- дегенде Қазыбек бала 

саспастан: 

- Әкеме жете туған баласы болармын. 

- Жарайсың балам, сөзім де солай шамалап отырмын. 

- Аға, алысыңыз қалай? 

- Алысым жақын болды 

- Тәттіңіз қалай? 

- Тәттім шырын болды. 

- Несиеңіз өне ме? 

- Шүкір, несием өніп жатыр 

Осылайша Қазыбек жұмбақтап сұрау қоя беріпті. Төле би оған 

жұмбақтап жауап қайтарып отырыпты. 

Қазыбек ауылына келіпті. Әкесі оның қасына ертіп барған жолдастарынан 

сұрапты: 

- Балам Төле бимен не деп сөйлесті? 

- Екеуі жұмбақтап сөйлесті, біз түсіне алмадық- дейді әлгілер. Келдібек 

баласынан сұрағанда баласы: 

- Ой, әке-ай, ол шынында терең кісі екен. «Жете туған баласың ба, кете 

туған баласың ба»,- деді, Мен: «жете туған баласымын» ,- дедім. Мен: «Алысың 

қандай?» - деп, қос жанар көзін сұрадым. Ол: «алысым жақын», - деп, 

жақыннан көретін жанарының тая бастағанын айтты. Мен: «Тәттіңіз қандай?» - 

деп, ұйқысын  білмек боп едім. Ол кісі: «Тәттім сиреп барады», - деп, 

ұйқысының қашқанын білдіреді. Мен: «Несиеңіз өне ме?» - деп, балаларының 

қалай күтіп қарайтынын сұрап ем. Ол кісі «шүкір несием өніп жатыр», - деп, 

балаларының жақсы күтіп қарайтынын білдірді. 

 Келдібек баласының Төле би алдынан сүрінбей өткеніне риза болады[2; 

90]. Шешендік өнерден ауылы алыс жандарға түсініксіз сөздермен бірін-бірі 

түсініскен екі би өзара осылай сырласып, сынасқан деседі. Ақсақалын сыйлап, 

төрден орын берген қазақтың салт-дәстүрі бір оқиғаға сыйып, Қазыбек пен 

Төле бидің сұхбатынан көрініс тапқан. 

  Осы аңыздарды тарихи деректермен салыстыра қарасаң, біраз 

алшақтықтар, сәйкессіздіктер кездеседі. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер 

үшеуі  заманы бір, жастары қатарлас, талай биліктерді бірге өткізген үш рудың 

билері ғой. Олардың бірін жасы үлкен дана би, енді бірін жасы кіші бала би деп 

аңыздау шындыққа жанаса бермейді. «Қазақ совет энциклопедиясында» «Төле 

би 1663 жылы, Қазыбек 1665 жылы туылған боп жазылған. Сонда екеуі тіпті 

қатар-құрбы боп шығады.Төле би 93 жасында 1756 жылы, ал Қазыбек 100 
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жасқа қарағанда 1765 жылы қайтыс болады. Егер осы деректер рас болып оған 

сенсек, онда жоғарыда айтылып кеткен аңыздардың бәрі бекер шығады [3; 91]. 

 Тарих сахнасында ойып тұрып орын аларлықтай ерекше оқиғалардың бірі 

– шамамен ХVІІ ғасырдың 80-жылдарында болған 14 жасар Қазыбектің 

қалмақтардан тұтқындарды құтқарып алуы. Қаншама батырдың жорыққа 

шығып, талай жанды жер жастандырып, кескілескен соғыспен ғана қол 

жеткізер жеңісін Қазыбек би ешбір қан төгіссіз, қару-жарақ жұмсамай-ақ 

қазақтың ұл-қызын сөз найзасымен елге аман есен алып қайтқаны - ауыз 

толтырып айтарлық үлкен ерлік. Қалмақтың ханы Қонтажы қазақ елін үш рет 

шауып, ұл-қызын атына өңгеріп, құлдыққа алып кетіпті. Қалмақ ханы қазақтар 

жіберген елшілерге де пысқырып қарамапты. Абылай хан шайқасып, қол 

жинауға қарсы болып, өткір тілді елші жібермекке ниеттенеді. «Сөзге көнбесе, 

шайқасалық» - деп, бас елші ретіндегі міндетті Келдібек биге жүктейді. 

Келдібек би бара алмай, өзіндей кісі деп  14 жасар ұлы Қазыбекті жібереді. 

Абылайдың тұрған дөңіне барып бала Қазыбек сәлем береді. Хан: 

-   Кімнің баласысың?- деп сұрапты. 

-  Атым -  Қазыбек, әкем – Келдібек. Ауылда жүргенде балалардың 

басшысы едім, енді ағаларымның атшысы болуға келдім. Тай мен құнан 

бәйгесін көріп едім, енді ат бәйгесіне қосылайын деп келдім,- депті. Шешендігі 

мен өр мінезіне разы болып, рұқсатын беріпті.  

Ел үмітін арқалаған елшілер талай қиындықты бастан өткеріп, аязды күні 

аттарына қар тепкізіп, суы ащы көлден, қиын асу белден өтіп, Тарбағатай 

тауының таң жағында Алтай тауының оң жағында отырған хан ордасына барып 

жетеді. Қазыбек хан ордасына барып, елшілер екендігін жеткізіп, қайда 

орналасарын сұрайды. Хан: 

- Шығынданбай-ақ бөліп-бөліп қонақ қылыңдар деп, уәзірлеріне тапсырады. 

Сонда Қазыбек: Менің жүз атым бар, жүз кісі атшым жоқ, атты тарата 

алмаймын, бір жерден орын берсін - дейді. Басқасының албарына барлық ат 

сыймай, хан өз албарына байлатқан екен. Қалмақ ханы тайға мініп жас баланың 

келгеніне ашуланып, қазақтың келеке қылғаны деп ашуға басады. Кісілерін 

қырып тастап, аттарын жылқыға қосайын ба деп желпілдейді. Сонда ханымы: 

- Қазақ деген қабырғалы қалың ел ғой, «елшіге өлім жоқ» деген. Сен жүз 

кісіні өлтіріп жайлана алмассың, жүз атты жылқыға қосып бай бола алмассың. 

Тай деген тұлпар болып жүрмесін, бала дегенің сұңқар болып жүрмесін - деген 

екен. Ойға батқан хан өзінің данышпан сыншысын шақыртып, келген елшілерді 

сынамаққа жұмсайды. Қария көпшілікке келіп, әрқайсысымен аз-кем сөйлесіп, 

ерекше ештеңе таба алмайды. «Алыстан келген ел ғой, ат-тоны қандай, сайлы 

ма екен»,- деп аттың ішін аралайды. Аттарды бақылап жүріп, шалқасынан түсіп 

ұйықтап жатқан Қазыбекті байқайды. Екі қолы, екі аяғы екі жақта, аузынан 

жалын атқылап жатыр екен. Данышпан ханға барып: 

- Көпшіліктің ішінде сен шошитындай адам жоқ, тек жылқылардың ішінде 

бір бала екі қолы, екі аяғы екі жақта, құлаш ұрып жатыр екен. Аузынан атқылап 

тұрған жалынға қарап, «ауызым жеткенше сөйлеймін, қолым жеткенше 

сермеймін, аяғым жеткенше жүремін, төңіректің төрт бұрышына болса да 
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сөйлесуге жараймын» - деген жігіт екен деп топшыладым – дейді. Мұны 

тыңдап хан «әлі жас бала ғой, ол өскенше талай дәурен өтер» деп мән бермейді. 

Ертесіне хан ордасында қалмақтар мен қазақтар арасында құрылтай  өтеді. 

Сөзден дәмелі талай жан жиналады. Қалмақ ханы кеудесін көтеріп: 

- Иә, қазақтар неге келдіңдер? – дегенде, елшілерді бастап барған Айдабол 

бидің баласы Тайкелтір би асып-сасып қалады. Хан қаһарынан қорқып, «билікті 

өзіңізге бердік, бір шешімін айтыңыз, алдияр тақсыр» деп күмілжіп имене 

беріпті. Тайкелтірдің төмендеп сөйлегеніне мастанған хан: 

- Кешке дейін жауап қайтарармын, жауап болмаса, ат-тондарыңның 

амандығында елдеріңді тапқандарың теріс болмас, - депті мысқылдап. Би үш-

төрт ауыз тақпақпен сөз бастамақшы болғанда, хан үзіп тастайды. Ары қарай 

жалғап кетерлік ешкім болмағандықтан, жас та болса, Қазыбек мойнына алған 

жүкті көтермей есеңгіреп  отырған Бертіске қарап: 

Жерден жердің несі артық, 

Бір-ақ уыс шөбі артық 

Міндетіне алған сөзден, 

Шегінген жігіттен 

Өлген аюдың өті артық,- дейді де, Қоңтайшыға жетіп келіп, қарысып тұрып: 

- Ел ебелек емес, ер кебенек емес, дат! - дейді. Сонда хан жөнін сұрайды. 

- Атым - Қазыбек, әкем - Келдібек, халқым-қазақ, руым-Қаракесек, -депті.  

- Даусың қаз дауысындай қаңқылдап тұр екен, ал датыңды айтшы!- депті 

хан. Қазыбек: 

- Біз Қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай, жай жатқан елміз. 

Елімізден құт-береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, 

найзасына жылқының қылын таққан елміз. Дұшпан басынбаған елміз, 

басымыздан сөз асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм-тұзын 

ақтай білген елміз, асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. 

Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса, күң боламын деп 

тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз- деп өткір өлеңімен 

сөйлей жөнеледі. Өзің сөзге келетін бала болсаң, отырған орның қандай төмен 

еді, былай жоғары шықшы, жоғары! –деп жоғары жақты меңзей беріпті. Сонда 

үлкеннің алдын кесе өтпейтін Қазыбек: 

- Біздің елде жасына қарай отырып, жағына қарай сөз сөйлей береді, өзімнен 

үлкен ағаларым отырса, маған төбеде отырғанмен тең,- деп әлгінде отырған 

жеріне қайта барып жайғасыпты. Жиналыс аяқталып, хан  «дұрыстап күтім 

көрсетіңдер» деп бұйрық береді. Сонда әлгінде ғана кеудесіне нан пісіп 

отырған ханның табан астында өзгеріп салғанына таңырқаған қалмақтар ханнан 

жұдырықтай ғана баладан сонша именіп, не үшін қара суға түсіп, дірілдеп 

кеткенін сұрайды. Сонда Қоңтажы: 

- Сендерге білінбегенімен, сөзін сүйектен өткізіп, қадап айтқанда, екі 

иығымда екі аю тыпыр еткізбей төніп тұрды. Қатты қорықтым. Айтарға сөзім 

жоқ, мал мен жанын санап, алдарына салып беріңдер- депті. Хан бұйрығы екі 

болмай, адамдардың барлығын қайтарады. Қоңтажы өзінің жығылғанын 

білдіріп, әр елшіге бір тоғыздан сый беріпті. Қазыбекке қарап: 
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- Сенің айтқан сөзіңе менің буыным шыдамай, сіресіп тұра алмадым. Сол 

себепті, саған екі түрлі сый белгісін беремін. Бірі – сенің даусың қаздың 

даусындай қаңқылдап шығады екен, сондықтан атың ендігәрі «Қаз дауысты 

Қазыбек» болсын: Екінші – тоқсан жеті жүлдені саған арнап байладым,  бұдан 

былай сен екі сыбағалы бол! –деп сөзін тәмәмдапты. Азуы алты қарыс, 

қаһарынан ел шошырлық тәкаппар ханның өзін сөздің киесіне бас игізіп, 

жеңілгенін мойындату – қарапайым жұмыр басты пенденің қолынан келмес 

ерлік. Атқосшы ретінде барып, екі ел арасындағы жауластықты қазақтың 

пайдасына шешіп, еріп барған елшілерді де, тұтқындағы жерлестерін де өлім 

аузынан аман алып қалған Қазыбектің аты сахараның түкпір-түкпіріне таралып, 

ерлігі ел аузында айтыла бастады.  

Сөз құдіретіне елді табындырған Арғын тайпасының Қаракесек 

(Болатқожа) руынан шыққан  Қазыбек би  1764 жылы 97 жасында өмірден 

өтеді. Бір ғасырға таяу ғұмыр кешкен Қазыбек бидің артында кейінгі ұрпаққа 

жарық жұлдыздай жол көрсетіп, жөн-жоба сілтейтін көптеген өнегелі өсиет 

сөздер қалды. Олар ел жадында құрандай жатталып, қалауы бұзылмаған саф 

алтындай таза күйінде бүгінгі ұрпаққа жеткен. Күміс көмей кемеңгер бидің 

шешендік сөздері айтпақ ойының ұшқыр да тапқырлығымен, тап басатын 

көркем теңеулерінің дәлдігімен, тілінің өткір де айқындығымен ерекшеленеді. 

Оның тұжырымы терең толғаулары, суырып салма тақпақтап айтқан сөздері 

тыңдаушы ойында тез сақталатын нақылға толы мақал түрінде өрілген. 

Сондықтан Қаз дауысты Қазыбек биден бізге жеткен мұра халық қазынасының 

алтын қорынан лайықты орын алған. 
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Аннотация 

В статье рассматривается литературные исследования про Казыбек бия, который 

оставил неизгладимый след в истории литературы. 

 

 

ДУМАН РАМАЗАН «ЖЫЛАП АҚҚАН ТАМШЫЛАР» 

ӘҢГІМЕСІНІҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Құдасова Шырайлым Оралбақызы 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

Ғылыми жетекші: Сұлтанғалиева Ж.,  ф.ғ.к., доцент 

 

Думан Рамазан, сол ежелгі қалыбынан кеткісі жоқ мамыражай ауыл 

баласының психологиясын бірнеше әңгімесінде дәл береді.   

 Автордың «Жылап аққан тамшылар» кітабына: «Думанның баяндау 

тәсілінде басы артық ештеңе кездеспейді, стилі таза, тілі бейнелі. Жалпы тіл 

мәселесіне әркімнің көзқарасы әр түрлі екені белгілі. Менің түсінігімдегі, тілдің 

құдіреті баяндап отырған оқиғана оқырманды сендіре білуінде. Ғашық болған 
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қызыңа сөз айтқанда, оған деген сезіміңді құлпыртып, майын тамызып, 

шешендікпен сендіре алуың неғайбыл. Ол үшін ішкі ықыласыңды дәл бейнелей 

алатын ұтымды да орынды, шынайы сөздер қажет. Басы артық шешендік 

қыздың көңіліне күдік  ұялатуы да мүмкін. Бұл арада қаламгердік «ғашығы»- 

оқырман. Думан оқырманды сендіре біледі. Лайым, сол қасиетінен 

айырмасын!» [1;6] - деп Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, белгілі қаламгер 

Төлен Әбдіков былайша пікір береді.       

 Думан Рамазанның «Жылап аққан тамшылар» атты жаңа прозалық 

жинағына негізінен көркем әңгімелері топтастырылып, жарық көрген. Жинақта: 

«Шындық пен шынайылық», «Көш», «О дүниедегі кездесу», «Көкжал», 

«Ақсақал мен ақ жылан», «Алланың әмірі», «Бақсы мен пері», «Келін», т.б.  

әңгімелері енген.         

 Жазушының  «Ақсақал мен ақ жылан» атты әңгімеде туған жердің 

құдіреті айтылады. Мұндағы жасөспірім бала бейнесі, жазушының өзінің 

балалық шақтағы естелігінен екені аян. Қазақтың ұлттық дәстүрін мұқият 

сақтауға күш салады.Сонымен қатар бұл әңгіме туған жерге сағыныш пен 

құрмет, жойылып бара жатырған тарихи жәдігерлер, жер атауларына 

байланысты аңыз атаулары, қарапайым ауылдық жердегі халықтың тұрмысы, 

шөп шабу, салт- дәстүрімізде қалдырмай әңгімеге арқау еткен. Отбасындағы 

тұңғыш немеренің атасы мен әжесінің бауырында өсіп, сол кісілерге еркелеуі, 

ал туған әкесі мен анасының баласына алыстап елжіреп, бауырына басып, 

көзбен ғана елжірей қарауы барша халықымызға таныс дүние. Шығарма екі 

басты кейіпкер, үш қосалқы кейіпкерге құралған. Нұрманның өткен балалық 

шағын еске алуы, оқырманды тебірентері анық. «Азамат болды деген осы!.. 

Атасына көмекші болып, қолғабысы тиіп... Айналып қана кетейін сол!... 

Сорайған түріңнен сол!- деп айналып-толғанып-ақ жатыр...»[1;175] осылайша 

Нұрманжан мен атасының шөпке шығуымен басталады. Атасы Нұрманды бала 

күнінен еңбекке баулиды.   Автор оқырманды ары қарай не болар екен деп 

елітіп отырады. Атасы баласына  «Әй, әбзит-ай» деп деп еркелетіп сөйлейді. 

Атасы мен Нұрманның арасында қарым-қатынас тым ыстық баяндалады. 

Атасының немересіне деген сүйіспеншілігі, қамқорлығы, Нұрманның атасына  

деген сыйластығы, атасыннан көп нәрсе үйренгісі келіп құлшынатындығы, 

еркелігі барлығы автордың шеберлігімен суреттеледі. Нұрманжан тым сұрақ 

қойғыш. Атасына да немересінінің көңілін қалдырмай, барлық сұрақтарын 

жауапсыз қалдырмайды.                                                       

 « -Ата, дедім шай құйып жатып, -Намазды неменеге оқисыз  

  -Е, балам –ау адам болған соң періште сияқты өмір сүре алмайсың. 

Содан аз да болса  күнәңнан арылып, Құдайға сыйынып отырмасаң болады  

  -Қайдағы Құдайды айтасыз. Құдай жоқ қой! – дедім білгішсініп,- Ол 

надандық қой!             

 -Тәйт, әрі!- деді атам қатуланып,- Аузыңа келгенді оттай берме! Бір 

Жаратушы бар! Он екі мың ғаламды жаратқан сол! Жалғыз жаратушы сол!... 

[1;178]   Немересінің тосыннан қойған сұрағы қаламгерге советтік замандағы 

дінсіздікті таныту үшін керек. Теріс түсінікті аңдатып қалады. Ел жаппай намаз 
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оқымайтын заманда ата мен немере – екі буын, қос ұрпақ арасындағы рухани 

қайшылық суреттеледі. Бұл автор шеберлігі.  Қаламгер әңгімені ары қарай 

өрбіте түседі.         

« -Қайдағы жаратқан, қайдағы құдай?! - деймін атамды сөзіме  

иландырмақ болып,- Адам баласы маймылдан жаратылған!                                                    

 - Сонда маймылды кім жаратты? Маймыл деген жаратылған?    

 -  Білмеймін. Оқулықта  адам маймылдан жаратылған деп жазылған ғой!»  

[1;178]   бұл жауабы  атеистік идеология болатын. Думан советтік идеологияны 

баланың үйретілген сөзімен білдіреді. Бұл жұрт тегіс шыққан шекпен. Жад 

ұмытылмауы үшін қайталанып айтыла берсе керек. Ұрпаққа аманат тәрізді. 

Осы әңгімедегі ең сәтті шыққан тұс қаршадай баланың Қоңырәулиенің 

үңгіріндегі мүсіні жатқан елес қызбен қиялында сөйлесетін тұсы. Атасы мен 

Нұрман «Қоңырәулие» қорымына (корым деп аталыдма апай, үңгір) келеді. 

Үңгірдің  ауыз жиегінде ақ жылан ирелеңдеп жүреді. Бұны атасы жақсылыққа 

жорып «өмірде болың болады» деп жақсылыққа жориды.  Автор шеберлігін 

енді көріңіз. Үңгірді хан сарайындай суреттейді. Ұлттық 

«-Расында  да киіз үйге ұқсайды-ау! Ананы қарашы!...-деддә атам сұқ 

саусағымен жоғары қарай шошайтып,- Шаңырақ қой! Уықтарын көрмейсің 

бе?.. Құдайдың құдіретін –ай.» [1;180]    

« Шаңырақ- киіз үйдің ең жоғарғы бөлігі. Оның пішіні күмбез тәріздес, 

шаңырақ уықтардың ұштарын біріктіріп ұстап тұрады. Киіз үйдің үстіндегі 

дөңгелек шеңбер осылай аталатыны белгілі.» [2]  - екеу арасындағы диалог 

тарихи тұрғыда өрбиді. Тарихи жәдігерлер, қатып қалған қыз мүсініне 

байланысты туған аңыз әңгімелер айтылады.  Тарихи жерді таныстырып 

жүрген атасының Абай, Мұхтар мен Сәбит табаны тиген,  су ішкен бұлағына 

апарып ауыз тигізуді де бізге тансық дүние. Біз қазақ халқы  ырымшыл 

халықпыз. Жақсылардан үлгі алып, сол іздермен жүруге ұмтыламыз.  

Шығарма соңында,  атасымен шөп шапқан Нұрман жігіт болған шағында 

туған жеріне, кіндік қаны тамған туған еліне, сол қасиетті Қоңырәулие үңгіріне 

қайта барады, отбасын ерте барады. Көздің қарашығындай сақталуға тиіс 

тарихи жәдігерлерді ел-жұрттың құнын кетірген урбандалу, немқұрайдылық, 

вандализмнің көрсоқырлары бүлдіріпті. Ауыл қоса тозған.  

«- Қайран, туған жер, өскен өлке!... Арқа-жарқаң шығып жатушы едің, 

адам танымастай, азып-тозып кетіпсің ғой!... Туған жерге жаз күніндей 

жайраңдап барғанымды қайтейін, сары күздей сарғайып, құлазып қайттым. 

Түсімде ақ шашты, ақ сақалды қария тағы да аян берді.» [1;186]    

 Осылайша «Ақсақал мен ақ жылан» әңгімесі де өз мәресіне жетті. Қазіргі 

күнмен қарайтын болсақ, ауылда қазақылықтың исі шықпайды, асыр салып 

ойнап жүрген ауыл балаларын көрмейміз. Ауыл аралатып, тарихи 

жәдігерлермен таныстырып, ақылшы болып жүрген ата- әжелерімізде санаулы. 

Думан Рамазан -   әңгіме жанрында мейлінше төселген, қаламы ұшталған  

қаламгер. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. «Жылап аққан тамшылар». – Алматы, 2011 -317б 

2. Бес жүз бес сөз.— Алматы: Рауан, 1994 жыл.  
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 Қазақ халқының сазгерлік, әншілік өнеріне өріс ашқан алыптар көп. Сол 

өнер жұлдыздары шоғырының шырқау биігінде тұрған дарынды  тұлға  – Ақан 

сері.  Ақан өнеріндегі оқшау танытар әншілік мінез, ішкі иірім алшақтығы, 

сыртқа тепсіне шығар әуез ажарының бөлектігі байқалмай қалмайды. Ақан сері 

әндерінде басқа ажар, оқшау сипатты биязы мінез бар.  

 Ақан серінің әдеби мұраларының ғұмыры ұзақ. Өйткені, онда туған 

халқымен бірге жасай берер қайталанбас сырлы да мұңлы ішкі иірім, сыртқы 

сымбаты ғажап үйлесім бар.  

«Ақанның туындыларының тағы бір сұлу сипаты – елдің сол дәуірдегі 

өмірін өлеңдерімен, әсіресе, өзінің өмірімен суреттей білуі. Өмірді өлеңмен 

ғана емес, өзінің өмірімен суреттей білу ірі жанды адамның ғана қолынан 

келмек» [1,340]. 

 «Ақан лирикалары - өмірге, болашаққа құштар жанның сезіміне, үлкен 

жүрек сеніміне суарылған асыл жырлар. «Торыны таңға байлап мінген 

қандай», «Біздің көңіл қайда жатыр», «Майда қоңыр», «Көкжендет», 

«Сырымбет» өлең-әндерінің пафосы қандай жігерлі. Мұқалу, қажу дегеннің ізі 

де жоқ. Керісінше өмірге құштар, өжеттік пен жігерліліктің символы дерлік 

асқақ жырлар. Шалқар көңілдің жадыраңқы бейнесін танытарлықтай аспан 

әлемінде шарықтайды. Халық бойындағы қайраттың көрінісін де сездіргендей 

өктем де өршіл. Ақын жүрегінің тынымсыз дүрсілі, тасқан көңілінен жар 

құлатар дауылдай даусы естіліп-ақ тұрғандай. Ол аспанды шарпып, жартасты 

жалмап, бір орнығатын тулаған толқын бейнелі. Шиыршық атқан өршіл де, 

өктем жыр. Барлық кездің де оқушысын елжірете, елегізітер құдіретті поэзия» 

[2, 284]. 

   Ақ түлкі өзенді өрлеп талда жатыр, 

   Оралдың ақ иығы айда жатыр. 

   Сезімнің әр ширегі мың ділдәлық, 

   Әр қарпі алуа-шекер балдай татыр. 

   Баласын ақ тұйғынның бөктергі алып, 

   Қапаста ақ тұйғыным торда жатыр. 

 Келтірген осы шумақтардың өзінен-ақ ақын поэзиясына тән пафос 

танылғандай емес пе? Ақын бойын кернеген армандар аясы, сенім, сезім 

серпіндері көзге соғып, көңілге қонарлықтай. 
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 Ақанның ақындық құдіреті оның шығармаларының мәнділігінде ғана 

жатқан жоқ. Соған қоса, ақын поэзиясының көркемдік өрнектері де айқын. 

Асылы, ол поэзиясының мазмұны мен түрін берік біріктіре білген. Айтар ойына 

сай образды сөздерді сұрыптап, таңдап орынды қолданған. Өзіне дейінгі 

қазақтың байырғы қара өлеңі формасын бұлжытпай пайдаланған. Оны ақын 

жасырмайды: «Салғанда қара өлеңге тілім майда» - деп, өзіне қолайлы түр 

тапқан ақын өз жүрек сезімін толғап, кестелі нақылдар ұсынған. Мәселен: 

   Су шықпас қазғанменнен тау басынан, 

   Қазақтың дау кетпейді сау басынан. 

   Жолдасы сыр айтысқан жау боп шықса, 

   Ер жігіт жаңылады тәубасынан... 

   Көк құтан мойнын созып қаз болмайды, 

   Шөл-құмайт көк шалғынды саз болмайды. 

 Халық ақындары қолданған арнау, толғау, айтыс, жар-жар жанрларын 

дамыта отырып, олардың да мазмұнын байытып, мәнін зорайтқан, тілін 

ұстартқан. Бұрын-соңды жасаған қазақтың неше бір ақындары үлгісінде 

адамның жас ерекшеліктерін де өлеңге қосқан. «Жастық шақтар», «Кәрілік», 

«Жиырма бес» өлеңдерін шығарып, адамның балалық дәуірінен бастап, 

жігіттік кезі, одан кейін қартайған шағы толғанады. Басқаны қайталамай, 

өзіндік сөз айшықтары арқылы адамның өсу жолын бейнелейді. 

 Ақан кейде халық өлеңдерін өзінің жаңа әндеріне текст есебінде де 

қолданады. Осыдан барып, ақынның әндері халықтық болып, елге сіңісіп 

кеткен. Бұған «Алай көк» әніндегі шумақтар куә боларлық. Оның бір шумағын 

келтіре кетелік: 

   Ұшып жүрген әуеде қара шыбын, 

   Қолдан шыққан нәрсенің бәрі шығын. 

   Көрмегелі көп айдың жүзі болды, 

   Аман-есен жүрмісің, қарашығым. 

 Келтірген шумақтың негізі Ақанға дейін де, одан кейін де халық 

репертуарында өмір сүріп келеді. 

 Ақан қандай өлең түрін қолданса да, оның өлеңі шығарған әніне жан 

беріп, тыңдаушының құлақ құрышын қандырады. «Көк жендет», «Қара 

торғай» т.б. әндерінің өзі-ақ бұған дәлел. Тек бұлар ғана емес, Ақанның серілік 

әуеніндегі көп өлеңдері осындай. Аңшылықты, мылтықты, мергендікті, жүйрік 

тұлпарды, құмай тазы, қыран құстарды қазақтың қара өлеңімен-ақ әндетіп, 

тамаша суреткерлік танытады. Сұлулар келбеті мен қыран құс, құмай тазы 

бейнелері табиғаттың әсем суретіне ұштаса керемет көрініс жасайды. Тіпті, 

табиғатты өзінше бөлек жырлайтын кездері де ұшырайды. Мысалы, ақынның 

«Әйкөк» ән-өлеңінде Сырымбет адырының табиғатын былай бейнелейді: 

   Сырымбет, биік адыр қатар кезең, 

   Жарысып таудан құлап аққан өзен. 

   Ұқсаған биқасапқа көк шалғыны, 

   Көк орай қайың мен тал бәрі де әсем. 

   Мөп-мөлдір сынапқа ұқсап бұлақ аққан, 
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   Маңында үш түрлі көл шалқып жатқан. 

   Топырағы бейне мақпал, егінге жай, 

   Шырайлы әдемі көл күлім қаққан. 

 Бұдан артық сұлу  табиғат суреті, Сырымбет сипаты болмақ емес. 

 «Ақын өлеңдерінің поэтикалық тілінде де ауыз толтырып айтарлық 

ерекшеліктер мол. Көп жерде ақын халық поэзиясының ең шұрайлы  деген 

үйреншікті тіл кестесін орынды қолданып, шеберлікті бір қырын танытқан. 

Оған қоса араб, парсы, орыс тілдеріндегі поэтиканы мол енгізіп, шығармасын 

тіл жағынан құлпыртып, жаңа бейнелеу құралдарын көп қосқан» [3, 786]. 

 Байырғы қазақ поэзиясындағы теңеу, эпитеттер – ақын поэтикасының 

қайнар бұлағы. Халық творчествосында қалыптасқан дәстүрлі 

айқындауыштардың небір шұрайларын ақын өзі суреттеп отырған арулардың 

сырт тұлға бітімін, бет-әлпет, кескін-келбетін, жүріс-тұрыс, іс-әрекет, ой-

парасат, сезім-сенім дүниелерін бейнелеуге кеңінен қолданады. Сұлуды «Ай 

қабақ, алтын кірпік, жазық маңдай, қыр мұрын, ақша бет», - деп Абайдан т.б. 

ақындардан таныс эпитеттермен айшықтайды. Немесе: «Иран бағындай, 

гауһардай, бұлбұлдай, жұлдыздай, меруерттей, қор қызындай, айдай, күндей, 

алтындай, түлкідей», - деген сияқты теңеулерді орынды пайдаланып, 

өлеңдерін жарқыратып шығарады. Ақан серінің қолданған бұрыннан таныс 

образдарының өзі мүлде жаңарып, өзіндік әсерін одан да бетер күшейте түседі. 

   Керілген қас, кірпігің атқан оқтай, 

   Ішіме қайғы салдың жанған шоқтай, 

   Шер болып еш жібімес менің кеудем, 

   Қасіреттен жұмарланып жатыр доптай... 

   Ақ екен раушан жүзің, атқан таңнан, 

   Ай сәулем, бетің жарық жаққан шамнан.... 

   Ай мен күн сырнай тартып, жұздыз билеп, 

   Той қылса көкте Мәлік қуанғаннан. 

 Келтірген  үзінділердегі теңеулер де, эпитеттер де ертеден мәлім 

поэтикалық тіл үлгісіне жатады. Бірақ Ақанның суреттеуінде олар өзгеше 

ажарға ие болады. Ай мен күнді музыкант етіп сырнай тарттырып, жұлдызды 

биші етіп тойда билетіп қойған суретті еш ақын жасаған емес еді. Бұны 

Ақанның таланты ғана қазақ поэзиясына әкеліп қосты. «Ақ көйлек», «Сұлу 

қызға», «Ғашық жарға» деген арнауларындағы образдар – бірінен бірі өткен, 

асыл дүниелер. Адам ғана емес, сұлуға келісті көйлек, киім-кешек, сәнді 

әшекейлер тізбегі оқушының көңілін қоңыраулатып жібергендей әсерлі. Сұлу 

киер ақ көйлектің тек қана бір етегінің өзінде бірнеше ажар бар: 

«Етегін ақ көйлектің алтындаған,  

Етегін ақ көйлектің бүрмелеген,  

Жағасын машинамен түймелеген,  

Сақтаулы алтын қазына жауһарымен» [4]. 

деп, ақын көп жиһаздың ішінде отырып, өз ғашығына лайықты әсем 

бұйымдар таңдап, безендіріп отырғандай болады. Сұлудың ойын жете 
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суреттемей-ақ көйлегінің етегін әсірелеу арқылы-ақ көз алдыңа сұлудың айдай 

жүзін елестетеді.  

Дәстүрлі суреттеу, әсірелеу құралдарын орынды қолдана отырып, Ақан 

көп жерде жаңа образдарды да ретімен қолданып, мол енгізген жаңашыл ақын. 

Сол кездегі поэзияда әлі көрініп жетпеген өрнекті сөздерді жиі қолданып, 

олардың берік орын тебуіне үлес қосады. Араб, парсы, қазақ, орыс тілдерінен 

айқындауыш сөздерді мейлінше көп пайдаланып жаңа ұғым, тың сурет 

жасайды. 

   Қалқаға анда-санда жазған назым, 

   Ғалымның дәптеріндей томда жатыр... 

   Сымбатың жас жүректі жандырғандай, 

   Бриллиант гауһар жүзің сонда жатыр... 

 Немесе: 

   Садептің шашыраған жауһарысың, 

   Көңілімнің тереңінен салған ұя. 

   Государия секілді, ерке қалқам, 

   Ксенядай болсаңшы княгиня. 

 Немесе: 

   Болғанда тілің майда – конфет, балдай 

 

 Жоғарыда келтірілген образды сөздер төркіні сол сөздердің жаңалық 

сырында. Ғашығына жазған хаттарында айтқан наздары «ғалымның 

дәптеріндей томда жатыр» деуі - әрі жаңа образ, әрі мәні терең теңеу. 

Сондай-ақ, Государня секілді, Ксенядай княгиня, деген теңеулері де 

таңқаларлықтай. Сұлу қыз еркелігін бейнелейтін қазақтың байырғы теңеулері 

аздық еткендей, князьдің сылаң қаққан сұлу әйелінің ерекше ерке мінезін 

көлденең тартқан. Асылы, келген бір князьдің жас әйелінің өрескел еркелігін 

ақын жасы ұлғая көзімен көріп, оның қылығына таңдануы ғажап емес. 

Мұсылман қауымы әдетінде жоқ бұл әйелдің өктем қылығы ақынды 

тандандырып қана қоймай, оған ұнап қалған болса керек. Әттең, қазақ 

қыздарының сондай қысылмай еркін еркелегенін көрсем-ау деп армандаған да 

шығар, бәлкім: 

   Ұядан жаңа ұшқан ақ сұңқарым, 

   Қараған екі көзің жаудырасын. 

   Ай жарық терезеңнін дәл түбінде, 

   Төсекте қара шашың салбырасын. 

   Қалқамен құшақтасып жатқан күні, 

Бетіңнің нұры шығып балбырасын  [5] - 

деген нәзік жолдарда суреттелген қас сұлуларды неге ерекше күтпеске? 

Неғып, оны басына шығара еркелетпеске?! Мағжан Жұмабаев өзінің «Ақан 

серісөздері» деген мақаласында ақын шығармашылығындағы осы бір мәселені, 

орыс, араб, парсы сөздерін қосып айтуын сынға алған. «Қазақ ақыны Ақанның 

тіліне араб, парсы, орыс сөздері көп кіріп кеткен. Оның мағына жағынан, 

әсіресе, сурет жағынан сұп-сұлу өлеңдерінің тілі шұп-шұбар. Ақан бұл жолға 
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өзі қалап түскен емес, оны заман қуып түсірген» деді ақын [1,331]. Мағжан 

сөзімен айтқанда «тұманды дәуір ұлы» Ақан туындыларында мұндай 

кемшіліктің болуы заңдылық та сияқты. 

 Біз Ақан серінің асқан лирик, оның өлеңдерінің тамыры өз халқының 

ғасырлар бойы жасаған жан тебірентер жүрекке жылы ән-өлең, жыр-

толғауларында жатқанын ескерттік. Өз халқымен қарым-қатынасы мол 

халықтар өнерінің шырын-шәрбатын татып, тамсанып қана қоймай, оның нәрлі 

дәмін өз лирикасы бойына етене сіңіріп жіберген ақын биік те алғыр 

романтикаға ұласқан, ғашықтыққа құштар орасан, жүрек тебірентер, жан 

жадыратар, өміршең лирика жазды. Әдемілікті қастерлей білді, оған өзі де шын 

мәнінде ғашық сезінді. Сұлулықты аспанға көтере, ғашығын әулиеге балап, 

ардақтап, оның жолына бас ұрды. Құмарлық оты тұтанып, жүрегін лаулата 

жандырған жастардың психологиялық жағдайларын өз басының қасиетіне 

айналдыра, тебірене толғанды. Адал махаббат рақатын аялап, пәк көңіл 

тазалығын шаттық жырға бөлеп, әуенді асқақ әнімен аспан әлеміне шарқ ұрып, 

романтикалық шалқар поэзиясы арқылы жастар сенімінің нәзік пернелерін 

шертті. 

Ақанның әндері мен өлеңдері – халқымыздың баға жетпес мұрасы. Оның 

есімі – мәңгі жастықтың символы. Лирикалық шығармалары - әдемілік пен 

махаббаттың асыл өрнектері, поэтикалық образдардың сарқылмас көзі.

 Серінің әнін үздіксіз тыңдап, құлақ құрышын қандыру мүмкіншілігі туып, 

Ақанның асыл туындылары өскелең ұлттық мәдениетіміздің алтын қорына 

біржола еніп кетті. Ол – халық ардақтап, өмірі мен өнерін аңыз етіп ұрпақтан 

ұрпаққа таратқан киелі өнер иесі. Ақан серінің ақындық әлемі – мәңгі жастық 

пен шынайы махаббатқа, жан сұлулығы мен адамгершілікке, өнеге мен 

тағылымға нұрланған әсем әлем.  

Қазақ әдебиетін жаңа бір белеске шығарып, көркемдік сапасын көтеріп, 

сұлу да сырлы, мәнді де мағыналы туындыларымен әдебиетімізде соны соқпақ 

салған Ақан сері мұрасы  мәңгілік құнын жоймайды. Әдебиет тарихынан өзінің 

лайықты бағасын алып, халық жүрегінде өмірлік жаңғыра береді. 
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Батырлық жырлардағы көркемдік бейнелеу тәсілдерін жан-жақты анықтау, 

олардың сандаған нұсқаларында бірдей берілуінің себептерінің сырына үңілу 

де ғылымдағы қызықты іс екендігі даусыз. Эпостың тақырыбы, тарихи 

негіздері, сарындарының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын түсіндіру 

арқылы эпикалық шығарманы толық зерттеп біттік деп тұжырымдауға 

болмайды. Елдің өткенінен хабар беретін, ерліктің өшпес ізін, адал жардың 

асыл бейнесін сөз құдіретімен түсіндіретін эпостың көркемдік қуат-күшін 

тілдік және әдеби жағынан зерттеу жалғасын таба беруі тиіс. 

Сонымен, батырлық жырлардағы үйлену мотивінің көркемдік бейнелеу 

тәсілдерін тексеру нәтижесі көркем шығарманы тануға, сөз өнерінің сиқырлы 

құдіретін түсініп, түйсінуге қызмет ететіндігін көреміз. Ал, оны болашақ жас 

ұрпақ бойына сіңіру дегеніміз  эпикалық шығарманы талдай білуге үйрету 

деген сөз. Оны жүзеге асыру үшін батырлық жырларды көркемдік  жағынан әлі 

де сан қырынан зерттеу қажет. 

Жырлардағы мотив түрлерін бейнелеуде қолданылатын әдіс-тәсілдер бүкіл 

эпикалық шығармаларға ортақ амалдарға жүгінеді. Жырдың сюжеттік желісін 

құруда, кейіпкерлердің тұлғасын сомдауда, оқиғаны өрбітуде жырау қалыпты 

құрылымдарды, дайын үлгілерді, тұрақты сөз саптау үлгілерін кеңінен 

пайдаланады. 

Шығармашылық тұлғалардың ата-бабалар қалыптастырған дәстүрлі 

касиеттерді поэзиялық шығармаларында жырлауы арқылы қоршаған әлеуметтік 

ортаның да ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан дүниетанымы қалыптасты. Ауыздан 

ауызға таралу арқылы дамыған жырлар халықтың ұрпақтар жалғастығындағы 

тәлім-тәрбиелік тағылымы мол адамгершілік-гуманистік, эстетикалық 

көзқарастарын қалыптастырады. Қазақ халқының өзіндік ділінің, тілінің, 

дінінің сақталуындағы басты тірек-желі осы болды. 

Халық эпосы  қазақ баласының рухын көтеріп, санасын түзейтін ғасырлар 

үні, еліміздің рухани байлығының көне көзі. Халықтың ұлттық мінез 

ерекшеліктерін, көзқарасын, тарихы мен дүниетанымын, менталитеті мен тілін, 

мәдениеті мен ой-өрісін суреттей отырып, тарихи шынайылық пен көркемдік-

моральдік құндылықтың дәлелі болған бұл өнер түрі ғасырлар бойы әр кезеңнің 

құжаты болып, ұлттың рухани сұраныстарына сай дамып отырған. 

Эпикалық жыр тек қана тарихи немесе ойдан құрастырылған оқиғаларды 

әңгімелеп, жырлап қоймайды, оның эмоционалдық, психологиялық жағын 

көрсетіп, сонымен қатар тәрбие, адамгершілік және өнеге-өсиет, білім беру 

қызметін атқаратыны сөзсіз. Жыршы батырдың батырлығын жырлай отырып, 
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жастарды сондай ержүректікке, ел намысын қорғайтын батылдыққа баулиды; 

ғашықтардың күйзелісі мен қайғысы шыдамдылыққа, төзімділікке әрі 

жанқиярлыққа үйретеді; адамдардың әділетсіздігі шындыққа, әділеттілікке, 

адамгершілікке шақырады. Тіпті қатыгез заң немесе бүгінгі күнде көрінетін 

қазақтың «әмеңгерлік» салты Жібектің және жалпы казақ халқының 

даналығын, көрегендігін байқатып, тыңдаушы қауымды үлкенді сыйлауға, 

иерархия сатысын бұзбауға үндейді. 

Көптеген эпостардың («Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», 

«Қобыланды батыр», «Алпамыс» және т.б.) бүгінгі күнге жетуі де өзгермейтін 

мәтін мен сюжеттік жолдарының орын алып, драматургиялық құрылымы бар 

театралдық қойылымдарға жақындығынан танылады. Әрине бұл заманға 

жеткенше олар талай уақыт өңдеуінен өтіп, қайта-қайта жанданып отырды.  

Қазақ фольклорының образдары жанды әрі шынайы болып келеді. Олар 

адамға терең ой салып, ғибрат береді. Фольклор туындылары адам тәрбиесі, 

қоғам мәселелерінен шет жырланған емес. Оның басты айтар ойы – халықты, 

адам баласын сүйе біл, еңбекпен ерлікті қастерле, досқа жылы, қамқор, 

дұшпанға берік бол, жаста болсаң, елге ағалық көрсете біл, өмірден үйрен деп  

өрге, өнерге ұмтыл дейтін ғибрат. Мұның бәрі адам, әсіресе жас ұрпақ тәрбиесі 

үшін аса қажет болған. 

Дастан жанрының ерекшелігі туралы дастантанушы ғалым Б.Әзібаева 

былай деп ой қорытады. «Көлемінің үлкендігі, композициясы мен мазмұнының 

күрделілігі, бір шығармада бірнеше жанрдың тоғысуы, оқиғалардың тым 

ғажайыпты әрі шым-шытырық болуы, бас кейіпкердің шамадан тыс 

романтикалық немесе қаһармандық сипаты, т.б.» [1, 123]. 

Фольклордағы өмірдің өтпелілігі мотиві дастан сюжетінде басты роль 

атқарады. 

Бұ жалғаннан бір кісі тоймай өтер, 

Жақсы құл өлім түбін ойлай өтер. 

Бір пенде малды жияр, дүние сүйер, 

Жалғаннан еш мұрадын алмай өтер. 

 

Бірінен-бірі көріп ыбрат алған,  

Алла мейір ойласын деп үлгі салған. [2, 51 б.]  

Дастандардағы кейіпкерлердің ой-сезімін ашып көрсету үшін, олардың іс-

әрекеттерін даму үстінде таныту үшін диалогтық тәсілдер үлкен роль атқарады. 

Әсіресе ғашық жастардың бір-біріне деген ынтызарлығы, сүйіспеншілігі осы 

диалог арқылы танылады. 

Мысалы: «Бозжігіт» дастанында түс арқылы ғашық болған қыз бен жігіттің 

бір-біріне деген сезім сыры диалогтан анық көрінеді. Бұлайша тіл қатысу 

дастан мазмұнында бірнеше рет қайталанып көркемдік мәнде жұмсалады. 

Қыз: 

Жолдастарын жанға алып, 

Бізді іздесең, табарсың.  

Нұрдан үлгі алғанмын,  
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Тоты құстай болғанмын,  

Таяғыңды қолға алып, 

Бізді іздесең, табарсың, 

Ақыретте сен табарсың! [3, 33 б.] 

Жігіт: 

- Сен бір сурет назырсың, 

Кеш қасымда әзірсің. 

Үйіне келсем жан да жоқ, 

Не аттысың? Атың айт! 

Не жерлісің? Жеріңді айт! 

Туған-өскен еліңді айт! 

Және мұндай зар қылма, 

Анық қылыш жөніңді айт! [3, 34 б.] 

Бұндай диалогтар монологтар мен қатар өріліп кейіпкерлердің жан 

дүниесін ашуға жұмсалады. Онда дәстүрлі қайталаулармен қатар ұйқастардың 

өздері де әр алуан болып бірде лепті, енді бірде сұраулы сөйлемдер арқылы 

беріледі. Оның қай-қайсы да кейіпкердің ойы, психологиялық жай-күйімен 

тікелей байланысты. 

Фигураның бір түрі қайталау – сөз әсерін күшейте отырып, оқырман 

назарын айрықша аударғысы келген нәрсені не құбылысты бірнеше мәрте 

қайталап, айтар ойды, ұқтырар сырды ұғымға мұқият сіңіре түсу мақсатын 

көздейді. «Қайталаулар жай қайталау, еспе қайталау, әдепкі қайталау немесе 

анафора және кезекті қайталау, эпифора болып бөлінеді» [4, 73 б.]. 

Өтірік жардың досы емен, 

Мені тағы қостай бар! 

Бізді бірге өлтірсін, 

Әкенің сөзін қостай бар! 

Шын сүйген жар болсаң, 

Үмітіңді үзбей бар! 

Бұрынғы өткен достай бар, 

Достың сөзін қостай бар! 

Шын көңліңмен жар болсаң, 

Жарыңды тез іздей бар, 

Қылыш басын кеспей бар! 

Жарда пейілің бар болса, 

Үмітіңді үзбей бар! [2, 152 б.] 

Дастан өзегінде халықтың мақал-мәтелдері сол күйінде колданылады. 

Сұлу қатын, жүйрік ат, түзу мылтық  

Мал мен перзент-адамның дәулет-кеніші.  

Өтпес пышақ, момын ат, жаман қатын 

Ер жігітті үшеуі қартайтады. [2, 107 б.]  

Дастандарда жырлаушы мен баяндайтын оқиға арасы тығыз байланыста 

көрінеді. 
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Дастандардың бастамасындағы ортақ жайт жыршының Алла,жаратушыға 

сиынып, сөз киесін құрмет тұтуы, жоғарғы күштерден медет сұрауы да 

қалыптасуын көркемдік тәсіл. Баяндалатын жайтқа тыңдаушы назарын 

аударып, еліктіріп алып барыпжыр баянына түсу жүйрік ой иелеріне ғана тән. 

Сегіз қабат ұжмақты, 

Жеті қабат тамұқты 

Күнәлі құлдарға 

Бина қылған Алламсың! 

Сүйген құлың ұжмақта 

Түрлі-түрлі нығметте 

Ұжмақтың ішінде 

Орын берген Алламсың! 

От ішінде тозақта 

Тамұғыңды жандырып 

Азап қылған Алламсың! 

Түзік жолдан жүрмеген, 

Құлшылығын қылмаған, 

Күнәсі көп біз құлың 

Азап қылсаң қоярсың. 

Күнә қылмай құлынды 

Рақым қылсаң қоярсың. [3, 29 б.] 

Ал дастан аяғында баяндалған оқиға мен адамдар тағдыры өтпелі өмірдің 

бір сипаты ретінде түсіндіріліп, өткенге құрмет етуге назар аударылады. 

Бірі – ай-дүр, бірі – күн-дүр, 

Қайғырмаңыз, жар-жар! 

Заманақыр болғанша 

Айрылмаңыз, жар-жар! 

 

Бірі – гауһар, бірі – жақұт,  

Жарасып тұр, жар-жар!  

Бірі – тоты, бірі – бұлбұл,  

Сыр ашып тұр, жар-жар! [3, 50 б.] «Сейфүлмәлік» дастанының көркемдік 

сапасы, композициялық құрылымы, теңеу, метафоралардың қолдану тәсілі 

жөнінде тоқталсақ, дастанның композициялық желісі қазақ ертегілеріне өте 

ұқсас өріледі. Дастандағы түрлі бейнелеу тәсілін қолданған тұсын Зұфар 

Сейітжанов: «Дастанда Бәдіғұлжамалдың бейнесі тартымды сипатталады. 

Оқ атып, жақ тартқандай қара қасы, 

Көрінген тамағынан ішкен асы  

Тігілген кірпіктері қылыштайын,  

Әлемнің бір өзінде тамашасы....  

Сипаты бұл суреттің орта бойлы,  

Бейне гүл үлбіреген нәзік мойны.  

Иілер қызыл гүлдей буындары, 



133 

 

Аһ, дариға, қандай екен жылы қойны!?» [5, 69 б.] – деген ақынның сұлу 

перизатты кестелі сөз, көркем суретпен бейнелеген жерін мысалға ала отырып, 

карама-қарсы (контраст) сүйкімсіз бейнедегі  зәңгі кызды басқаша мысқылмен 

суреттегенін салыстыра отырып, ақын қуатының қаншалықты тегеуірінді 

екендігін баса айтады. 

Қазақтың ұлттық мінез-құлық ерекшеліктері осы туған жерге, ата-қонысқа, 

кіндік қаны тамған касиетті мекеніне, аймағына арналған перзенттік махаббат 

сезімі арқылы айрықша байқалады. 

Тарихилық пен көркемдік ойлау сабақтасқан эпикалық шығармалар 

арқылы өмір қозғалыстарының қайшылықтары, адамзат дүниетанымының 

шынайы болмысы айқындалған. Кейіпкерлердің эпикалық деңгейде даралануы, 

мінезделуі арқылы ұлттық және жалпы адамзаттық эстетикалық дүниетаным 

көзқарастары танылады. Бұл  көркем әдебиет мұраларының халықтық сипатына 

тән ерекшелік. 

Қорытындылай келгенде мынадай түйіндер жасауға болады. 

Ел тарихы ерлері мен қыздармен көрікті. Қай заманда да тарихи 

оқиғалардың бел ортасында ірі тұлғалар тұрған. Олар атқарған істің жақсы 

жаманы сол ұлт тағдырындағы мән маңызына қарай бағаланатыны да даусыз. 

Байырғы заманғы миф, аңыздардан бастап, бүгінгі күннің тарихи көркем 

шығармаларына дейін ел тағдырымен қарайлас ғұмыр кешкен қайраткерлер, 

батырлар, ақындар, жыраулар, билер бейнесі оларға түп қазық боп алынуының 

себебі осында. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айтатын болсақ, эпос халықтың 

қалаулы ұлы мен аяулы аруларының өнегелі істерін жас буын, келешек ұрпаққа 

үлгі етеді. Ерлікті елдің қасиеті санап, ездік өмірден ерлік өлім артық деген 

ұранды ту қылып ұсайды. Жас буынды, келешек ұрпақты патриотизмге 

баулиды. Эпостық жырлардың құндылығы осында. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
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Аннотация 

Эпос подает пример желанного сына народа и прекрасного поведения дорогих 

мальчиков и подрастающего поколения. Считая мужество достоянием страны, героизм 

вечной жизни - девиз смерти. Молодое поколение, будущие поколения патриотичны. Вот 

значение эпических поэм. 
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Ғылыми жетекші: ф.ғ.к., қауым.профессор  Сарбасов Б.С. 

 

Махамбет мұраларына қалам тартпаған ақын, жазушы, тарихшы, 

әдебиетші жоқ десек артық айтпаймыз. Оның ақындық пен батырлықты, 

қайсарлық пен ерлікті бірге көтере жүріп халықтың бостандығы мен теңдігі 

үшін күрескені туралы еңбектер молынан табылады. 

Белгілі ойшыл М.Әуезов Х.Досмұхамедовтан кейін ірі зерттеу жүргізген 

ғалымдардың бірі. Ол Махамбет өміріне тарихи шежірелік сипаттама бере 

отырып, Исатай мен Махамбет достығын, олардың қазақ тарихынан алатын 

орнын дерек көздерін  негізге ала отырып анықтап, алғашқылардың бірі болып 

Махамбет бейнесін сомдаған [1]. 

Жас ұрпақ тәрбиесіне әр ғасыр өзінің қайталанбас тұлғасын беріп  

отырғанын тарихи деректер толығымен  дәлелдейді.  Академик З.Қабдолов: 

“Махамбет өмірдегі қасіреттің синониміне, өнердегі қасиеттің символына 

айналған аса аяулы әрі ардақты ат” – деп атап көрсеткендей, Махамбеттей 

баһадүр ақынның ұлы тұлғасы қазақ халқының жауынгерлік қасиетінің, ерлік 

дәстүрі мен ұлттық классикалық мұрасының өзіндік қайталанбас ерекшелігін 

айғақтайды [2]. 

 Ақын өз шығармаларын халыққа ұсына отырып, өзіндік ерекшелігі бар, 

қайталанбас образдар тобын да әдеби ғылымға әкеп қосты. Аталған тың 

образдар тек Махамбет жырларынан ғана кездеседі. Сол образдардың бейнесіне 

ішкерілей еніп, өзімізше, түсіндіріп өткенді жөн көрдік. 

 Махамбет өз өлеңдерінде Исатайдың бейнесін – батыр бейнесін жасады. 

Исатайға тікелей арнап шығарылған «Тарланым», «Мінкен ер», «Тайманның 

ұлы Исатай», «Исатайдың сөзі», «Қызғыш құс», «Исатай деген ағам бар» т.б. 

сияқты өлеңдер. Мысалы: 

 Исатай деген ағам бар, 

                                 Ақ кіреуке жағам бар. 

                                 Хан ұлымен қас болып, 

                                 Қара ұлына дос болып... 

                                 Төрт-бес жылдай алысып, 

                                 Мына отырған Иса-кем, 

                        Ханның бір тауын қайтарған! [3]. 

 

деп шабыттана жырлайды. 

 Исатай құр ғана әдеби қаһарман емес, тарихи адам. Мәселен: 

 Халқымның көрген қорлығы, 

                                 Хандардың еткен зорлығы. 

                                 Ақ жүректі тебірентіп, 
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                                 Ер көңілін желдентіп 

                                 Ақ сүйектің баласын 

                                 Қара ұлына теңгеріп, 

                                 Қоңыраулы найза өңгердім, – 

деп келетін жолдарынан  халқының азаттығы үшін көтеріліс туын ұстап хан-

сұлтандарға қарсы шыққан Исатайдың бейнесін көреміз. 

 Ең бір керемет теңеудің бәрін Махамбет Исатай бейнесін суреттеуге 

жұмсаған. Өлең жолдарынан Исатайдың сыртқы портретіне мінезі мен ақылы 

сай, басқалардан анағұрлым ілгері адам етіліп суреттелумен қатар, осы 

үзіндінің өзінде ақынның Исатайға деген терең сүйіспендікпен, жүрегін жарып 

шыққан жылылықтың лебі де бетке үргендей сезіледі. 

 Махамбетте Исатайдың алдында тұрақты эпитет «ер» сөзін қолданатын 

тұстары да бар. Мәселен: 

                                Біздің ер Исатай өлген күн... 

                                Он сан байтақ бүлген күн!... 

                                Орта белін сырлаған 

                                Оқ жаңбырдай жауған күн... 

 Өзіне дейінгі батырлар жырларында жиі ұшырайтын әсірелеулер де 

Махамбетте аз кездеспейді. Мысалы: 

 Арыстан туған Исатай... 

                                  Қоғалы көлдер суалып, 

                                  Тізеге жетер-жетпес күн болған... 

                                  Мына отырған Иса-кем, 

                                  Дулығалы бас кесіп, 

                                  Дұшпанының  қанына  

                        Ақ алмасын суарды-ай! [3]. 

 Бұл жолдардан Махамбеттің Исатайды суреттеуде өзіне ақындық 

дәстүрді де пайдаланғанын көреміз. 

Ақын Исатайды суреттеген толғауларында неше алуан теңеу, эпитет, 

метафоралар қолданады. Исатайды небір халықтың асыл сөздерімен суреттеп, 

батыр тұлғасын танытар айқын теңеулер табады. Мысалға, ақынның кез-келген 

Исатайға арналған өлеңін алсақ, бұл өлеңдерде Исатай өз бойының барлық 

көрінісімен көз алдында елестейді. Батырдың сырт тұлғасы ғана емес, ішікі 

сыры, қайтпас қайсар мінезі, жайдары, жарқын жүзі, ақылы мен өнері, жауға 

деген айбары, ашуы, ел ішіндегі беделі – барлық жағынан өте сүйкімді сипатта 

бейнеледі [4]. Мысалы:  

                                     Мінкен де мінкен, мінкен ер, 

                                              Бұл сықылды неткен ер? 

                                     Көлденең жатқан Жайықтан 

                                     Құралайдың күнінде 

                                     Еркек қойдай бөлініп, 

                                     Қырқарланып өткен ер. 

                                     Күншығыстың астында, 

                                     Күнбатыстың тұсында 
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                                     Қарындасым бар-ды деп, 

                                     Қабырғасын сөксе де, 

                                     Қанын судай төксе де, 

                                     Қайыспас нар-ды деп, 

                                     Маңдайынан күн өтіп, 

                                     Жауырынынан жел өтіп, 

                                     Күн астымен жеткен ер... 

(«Мінкен ер»). 

 Өлеңді оқи отырып, Исатайдың батыр тұлғалы, төзімді, қайсар мінезді 

екенін біле аламыз. 

 Махамбет қай кезде, қандай жағдайда болсын, Исатай жөнінде өз пікірін 

үлкен ізетпен айтады. Ол әрдайым Исатайға зор құрмет көрсеткен адам. 

Махамбет өлеңдерінде өзі туралы сөйлегенде: «Исатай деген ағам бар, ақ 

кіреуке жағам бар», – деп өзін мейлінше кішіпейілді, көп қосынның бірі 

есебінде санайды. Яғни, көтерілісті басқаруда да  Исатаймен бірдей бола тұра, 

Махамбет Исатайдың қасында өзін кіші санайды. Исатайды ардақтап, төбесіне 

көтереді, Исатайдың өліміне қайғырып, оны жоқтағанда, Махамбеттің 

аузындағы отты  сөздері арқылы оның қатты қайғырғанын көреміз. Мысалы, 

жырда:  

                                Таудан мұнартып ұшқан тарланым, 

                                Саған ұсынсым қолым жетер ме, 

                                Арызым айтсам өтер ме? 

                                Арыстаным көп болды-ау 

                                Саған да менің арманым! 

                                Кермиығым кербезім! 

                                Керіскідей шандозым. 

                                Құландай ащы дауыстым! 

                                Құлжадай айбар мүйіздім! 

                                Қырмызыдай ажарлым! 

                                Хиуадай базарлым! 

                                Теңіздей терең ақылдым» 

                                Тебіренбес ауыр мінездім! 

                                Садағына сары жебені салдырған, 

                                Садағының кірісін 

                                Сары алтынға малдырған. 

                                Тереңнен көзін ойдырған, 

                                Сұр жебелі оғына 

                                Тауықтың жүнін қойдырған. 

                                Маңдайын сары сусар бөрік басқан, 

                                Жауырынына күшіген жүнді оқ шанышқан. 

                                Айқайласа белдік байлаған, 

                                Астана жұртын айналған, 

                                Атына тұрман болсам деп, 

                                Адырнасын ала өгіздей мөңіреткен; 
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                                Атқан оғы Еділ –Жайық тең өткен, 

                                Атқанын қардай боратқан, 

                                Көк шыбығын қанды ауыздай жалатқан, 

                                Арыстан еді-ау Исатай! 

                                Бұл фәнидің жүзінде 

                       Арыстан одан кім өткен! [5]. 

 Өлең тұтастай жоқтау сарынында жазылған. Сондықтан да оны тұтастай 

бергенді жөн көрдік. Бұл жоқтау – өлеңде Исатай бойындағы бар жақсы 

қасиеттер ашылады. Жоғарыда айтылған өлең жолдарында Исатайдың бейнесі 

қандай тамаша сипатталған. Исатайдың халықшылдығы, батырлығы, қайраты, 

ақылы, жігері, қысқасы, батыр бейнесі толық әр қырынан ашылған.  

 Осы тектес Исатай өліміне байланысты жырларында ақын өзін азапқа 

салған жан жарасын табиғатпен қанаттастырады: 

 Жібектен бауы көнеріп, 

                                   Ақсұңқар ұшқан күн болған... 

                                   Телегей теңіз шалқыған 

                                   Қоғалы көлдер суалып. 

                                   Тізеге жетер-жетпес күн болған... 

                                   Исатайдан айрылып, 

                                   Алқалай келген кеңесте 

                                   Дем құрыған күн болған, –  

деп ақын қазалы күндердің суалуын, бәйтеректің қу түбір болуын Ер 

Исатайдың өлімімен байланыстыра отырып, кейіпкердің көңіл-күйімен 

табыстырады. 

 Махамбет өлеңдері осындай буырқанған сезім арпалысының, яғни ақын 

көңілінің шабытты шағының табиғат көркімен үйлесуінен, үндесуінен туған. 

Бұл өлеңдерінде кейіпкер мен табиғаттың тұтасып жататындығы басым.  Ақын 

пейзажды яғни табиғат көркін дүниені танып білудің ұтымды бір әдеби тәсілі 

ретінде қарап, одан үлкен философиялық ой түйіндеген [6].  

 Махамбеттің «Тайманұлы Исатай» атты өлеңінде жыраулық дәстүрді 

қолдана отырып, әрі өсиет айтып, әрі Исатайдың жақсы қасиеттерін тағы да бір 

санамалап өтеді. Өлеңнің шынайы әсерлілігін, көркемдігін көрсету үшін, 

толықтай мәтінді бергенді дұрыс көрдік. 

                                   Арғымақтан туған қазанат, 

                                   Шабуыл салса нанғысыз. 

                                   Қазанаттан туған қаз мойын, 

                                   Күніне көз көрінім жер шалғысыз. 

                                   Айырдан туған жампоз бар, 

                                   Нарға жүгін салғысыз. 

                                   Аруанадан туған мал бар, 

                                   Асылын айуан десең нанғысыз, 

                                   Жаманнан туған жаман бар, 

                                   Күндердің күні болғанда  

                                   Жарамды бір теріге алғысыз. 
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                                   Тайманның ұлы Исатай 

                                   Ағайынның басы еді, 

                                   Алтын ердің қасы еді, 

                                   Исатайды өлтіріп, 

                         Қырсық та шалған біздің ел! [5]. 

 Сонымен, Махамбет Исатайдың шынайы бейнесін сөзбен, жырмен 

суреттеп шығып, тарихи тұлғаны халыққа өткір тілмен жеткізіп берген. Ақын 

өлеңдерін оқу арқылы-ақ Исатай батырдың шынайы тарихи тұлғасын тани 

аламыз. 

 Махамбет өлеңдері –тарихта болған оқиғалардың көркем кестесі, ер 

намысы, ел рухы! Сондықтан да Махамбеттің керемет дарыны мен ереуілді 

ерлігін айырып айту қиын. Қалам мен найза – ақын Махамбет пен батыр 

Махамбеттің қос қаруы. Осыған байланысты да ақын өлеңдерінің ерлік сипаты 

күшті болып отыр. 

Махамбет Өтемісұлының құдіретті дарын иесі екендігі оның сыршыл да 

шыншыл, өткір өлеңдері мен дауылпаз күйлерінен көрініс тапқан. Бұл 

шығармалардың көркемдік мәні өте бай, сондықтан да тәрбиелік қуаты шексіз.  
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Мемуарлар, эсселердің даму тарихына көз жібергенде 1920 жылдары басқа 

шет елдер әдебиетіндегі тәрізді қазақ әдебиетіне де мемуарлық шығармалар 

әдеби үрдіске енді.  Көптеген көрнекті  жазушылардың шығармашылық 

қызметінің шыңына шықты, оқырмандардың ерекше сұранысына ие болды. 

Мемуар латынша – memoria, франсузша - memoire, белгі (память) 

мағынасын береді. Бүгін «мемуар» деген сөзден жазушының өз өмірі немесе 

өмір сүрген қоғамы, оның ойы мен қиялы, дүние танымы мен философиясы 
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баяндалатын әдеби естеліктер, күнделіктер мен өткен өмірінің маңызды 

тұстарын әңгімелей жазылған көркем шығармалар. 

  Авторлардан арнайы ұзақ мерзімді дайындықты талап етпейтін мемуарлық 

жанр жазушылар,  кәсіби әдебиетшілер үшін де, тарихи оқиғалардың негізгі 

қатысушылар үшін де аса маңызды болды. 

Белгілі орыс әдебиетші А.Г. Тартаковскийдің пікірі бойынша: 

«Мемуаристика (сөздің кең мағынасында) мәні жағынан ерекше тарихи жады 

және ұрпақтардың рухани сабақтастығының бірегей құралы және қоғамның 

өркениеттілігі деңгейінің көрсеткіші, сонымен қатар, оның өзінің өткеніне, 

демек, өзінің болмысына саналы қарым-қатынасын көрсетеді» [2, 12 с.]. 

Л.Я. Гинзбург эссе, мемуар туралы зерттеулері әдебиетші ғалымдардың 

зерттеулеріне жол салып берді. Ғалым еңбегінде мемуарлардың жанрлық 

табиғаты туралы мәселелер ғана емес, сонымен қатар автор мен бас кейіпкердің 

өзара қарым-қатынасы, бейнелей, суреттеу тәсілдері қарастырылды [3, 9 с.].    

ХХ ғасыр басында  қазақ әдебиетіндегі мемуарлық және өмірбаяндық проза 

өзара тығыз байланысты болды. Т.М. Колядич «Мемуарлық шығармалардың» 

құрылымында автобиографиялық элементтердің болуы «Проза жанрлары 

жүйесінде дербес білім ретінде мемуаристиканың пайда болуына түрткі болды» 

деген пікір айтады. Зерттеуші  мемуарды - «лирикалық повестердің, 

өмірбаяндық повестердің, әдеби портреттің элементтері қосылған күрделі 

құрылым»  [4, 125 б.] деген анықтама береді.  

Мемуарлар мен өмірбаяндарды нақты ажырату мәселесі күрделі.                     

И.О. Шайтанов екі түрдің бір-біріне жақын формалары арасындағы ортақ 

элементтерді атап көрсетеді. Г. Елизаветина «Мемуарлар тарихи оқиғалар 

туралы әңгіме, ал Өмірбаян - өзінің өмірлік жолы туралы әңгіме» деп 

ажыратады. Е.Л. Кириллова мемуарлық прозаны әртүрлі жанрлық 

модификациялары және оған тән жанр түзуші доминанттары бар метажанр 

ретінде анықтады. 

Қазақ әдебиетінде 2000 жылдардан бастап мемуаристика, эссе  

әдебиеттанушылардың, ғалымдардың, әдебиет сыншыларының ерекше 

қызығушылығын тудырды және негізгі зерттеу нысанына  айналды. Соның 

нәтижесінде аталған жанрды зерттеуге арналған монографиялық зерттеулер 

пайда болды. Мысалы,  Қ.Ергөбектің «Сарасөз» [5], Н. Ақыштың «Қазақ 

мемуарлық романы» [6] монографиясы, Ә.Кәкенованың  «Қазақ прозасындағы 

Мұқтар Әуезов бейнесі және шығармашалық тұлға концепциясы» [7],  

Б.Қ.Қожахметовтің «Әбділда Тәжібаев-мемуарист – жазушы» [8],                        

Н. Балтабаеваның «Қазақ роман-эссе жанрының қалыптасу тарихы, оны 

оқытудың даралық-дәстүрлік ұстанымдары» [9 ], Н. Омаровтың   «Қазіргі қазақ 

әдебиетіндегі ғұмырнамалық (автобиографиялық) романдардағы тарихи дерек 

пен көркемдік шешім (Ә.Нұршайықов, М.Мағауин, Қ.Жұмәділов романдары 

бойынша)» [10 ], зерттеулерін атап айтуға болады. Бұл еңбектерде поэтика мен 

мемуарлық проза жанрының мәселелері зерделенеді. Алайда, зерттеушілердің 

мемуарлық жанрларды зерттеуге көңіл бөлуінің күшеюіне қарамастан, оларды 

толық, жан жақты зерттелді деуге болмайды.  
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Зерттеушілер үшін өмірбаян, күнделік, хаттар, жазбалардыдербес, көркем 

әдебиет үлгілеріне  жатқызуға бола ма немесе оларды мемуарлық жанрдың 

түрлері ретінде қарастыруға бола ма деген мәселе өзекті болып отыр.  

Орыс әдебиетінде мемуарлық прозаның жанрлық аражігі туралы              

И.О. Шайтанов өзінің зерттеу еңбегінде «Кеңестік әдебиетте  мемуарлардың 

көп оқылатынына, оқырмандарының көптігіне қарамастан және ғылыми ортада 

әлі күнге дейін мемуарлардың айқын жанрлық типологиясы жасалмаған. 

Деректілік  және көркемдік қиялмен мемуарлардың арақатынасы зерттелмеген»  

[11, 125 б.]- дейді. 

Соңғы отыз жыл ішінде, тәуелсіздік алғаннан бері жазушылардың, түрлі 

саладағы ірі тарихи тұлғалардың мемуарларға, эссеге деген қызығушылығы 

артып отырмаса бір төмендемегендігін білеміз. Мемуаристикада, эсседе тарихи 

құжаттың шынайылығы, дәлдігі ғана емес, сонымен қатар өзіндік эстетикалық 

қасиеттері де жоғары бағаланады. Біз мақаламызда мемуаристиканың синкретті 

құрылымына, мемуарлық прозаның метажанрлық табиғатына баса назар 

аударуға тырысамыз. 

Көркем әдебиет және әдебиеттің деректі жанрларының: өмірбаяндық 

хикаяттар, тарихи роман, хроника, роман-өмірбаян, очерк, күнделік, жол 

жазбалары, хаттарды, эссе (роман-эссе, повесть-эссе) және т.б. элементтерін 

кеңінен пайдаланатындығымен  мемуарлар ерекшеленеді. 

ХХ ғасырдың басынан-ақ мемуарлар  басқа жанрлармен тең құқылы және 

тіпті кейбір жағдайларда өзіндік артықшылығы бар жанрлар ретінде 

шығармашыл тұлға, жазушыға оңтайлы жанр болса, оқырман үшін ең 

тартымды жанр болды. Бір жағынан, мемуарлық туындылар оқырманның 

рухани сұраныстарына жауап бере отырып және екінші жағынан – сөз 

зергерлерінің шығармашылық көкжиегін кеңейтіп, олардың әдеби шеберлігін 

жетілдіруде үлкен мектеп болды. 

И.О.Шайтанов, Л.Я. Гаранина Е.Л. Кирилловтың әдеби естеліктері 

негізінде мемуарлық шығармалардың жанрлық типологиясын жасады. «Деректі 

(құжаттық) әдебиет» өзіне тән образды жүйе мен жанрлық ерекшелігі бар 

көркем әдебиеттің жеке түрі ретінде анықталады. 

Мемуар, эссе  жазу үшін жазушылар өз шығармаларында түрлі даулы 

мәселелерді, әдеби пікір-таластарды дәл көрсету үшін белгіліжазушылардың, 

тарихшылардың, философтардың, саясаткерлердің күнделіктеріне, хаттарына, 

жазбаларына жиі жүгініп отырды. Мемуарист-жазушылардың туындыларынан  

публицистикалық, көркемдік қиял, автобиографиялық жанрлардың 

мемуарменен  кірігуін байқауға болады.  

Мемуарист жазушылар мемуарлық жанрға жүгіне отырып, шығармашыл 

тұлға, қазақ зиялыларының алдында тұрған маңызды мәселелерді көрсетті. Осы 

мәселелерді көтеру барысында белгілі, атақты, даңқты замандастары және 

олардың алдындағы аға-ұрпақтың өмірі туралы, олармен кездесулері, 

танысулары, қарым-қатынастары туралы естеліктерге жүгінугетура келді. 1920-

1930 жылдары еліміздің әр түрлі өңірлерінен шыққан белгілі тұлғалар, атап 

айтқанда музыканттар, суретшілер, жазушылар, өнер адамдары туралы өте көп 
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мемуарлық шығармалар, эсселер жарық көрді. Мемуарлар мен эсселерде 

жазушылардың көркемдік шеберлігі туралы, шығармашылық портреті туралы 

ойларға кеңінен орын беріледі. Мұндай баяндауларға автордың субъективті 

ойлары ғана емес, әдеби, сыни, талдаушылықсипат тән.  

Жазушылар мемуарлық жанрға сүйене отырып, шығармашылық 

интеллигенцияның алдында тұрған маңызды проблеманы көрсетті. Дәл осы 

мемуарлық әдебиетте белгілі бір тарихи оқиғалар ғана емес, тарихи дәуірге 

қатысты адамдар мен куәгерлердің портреттері де сақталды.  

Мемуарлық шығармалар әдетте монологпен басталады. Субъективті 

бағалау, оқиғалар мен адамдар туралы дерек, көрген, басынан кешкен авторлық 

интерпретациялаудың маңыздылығы – мемуарларға көркем-деректілік және 

психологиялық прозаға тән сипаттарды береді. 

Мемуарлық шығармаларда Отан, ел тағдыры, болашағы туралы 

жазушылардың ой-пікірлеріне, авторлардың елдің өткен тарихына, оның 

болашақпен байланысына, қайғы-қасіретті көп көрген бұрынғы аға ұрпақтың 

басынан өткендері,  тәжірибесі мемуарларда, оның бір тармағы эсселерде 

кеңінен баяндалады.  

 Көптеген мемуарлық шығармаларды, эсселерді талдау естеліктердің 

сипаттамалық (нақты) жағы өткенмен, мазмұндамалық ретрансляциялау жағы – 

қазіргі уақытқа және болашаққа бағытталады. Мемуарист, эссе авторы  уақыт 

сипатын сақтаушысы міндетін орындай отырып, аға ұрпақтың тәжірибесін 

болашақ ұрпаққа жеткізе біледі. Мемуарлардың авторлары замандастарының 

өткен өмірі мен тағдырын егжей-тегжейлі қайта жаңғыртып, өз дәуіріндегі ұлт 

зиялыларының тарихи сана ағымына назар аударады. Мемуарлық прозаға 

автобиографиялық, ғұмырнамалық, өмірбаяндық, тарихи-публицистикалық 

фрагменттерді қосады. Жазушы Отан тарихындағы тарихи оқиғаларды қалпына 

келтіріп қана қоймай, сонымен қатар олардың бастан кешкен түрлі оқиғаларын, 

психологиялық ахуалды, түрлі сезімдері мен күйлерін  өте терең, өте анық 

түрде болашаққа жеткізді. 

Мұндай салыстырмалы талдау бір жағынан жалпы тарихи үдерістің 

үдемелі қозғалысының үздіксіздігін, уақыт пен оқиғалардың объективті 

байланысын, екінші жағынан жазушылардың, тарихи тұлғалардың  өз 

замандастары басынан кешірген  Тарихи қателіктерінен сақтандыруға деген 

ниетін айқын көрсетеді.  

Сондықтан әдеби естеліктер публицистикамен және көркем әдебиетпен 

тығыз байланысты. Ол тек оқиғалармен нақты шынайы фактілерді көрсету үшін 

ғана емес, сонымен қатар оқырманға әсер ететін ерекше күшке ие автордың 

азаматтық сезімдерін білдіру құралы болды.  

Отан тарихы өткен оқиғаны талдау арқылы ғана емес, сонымен қатар өз 

заманының тарихи даңқты тұлғаларының қызметін бағалау арқылы 

толықтырылды. 

 Жазушылардың естеліктері тарихи оқиғаларға арналған жазушылардың 

мемуарлары көпфункционалды: олар оқиғалар мен тұлғаларды дәл бейнелеп 

қана қоймай, нақты шындықты бейнелейді, сонымен қатар өткеннің тарихи 
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бейнесін (картинасын) көркемдік қиялмен қалпына келтіреді. Сондықтан да 

естеліктерді - әдебиет, әрі тарих, әрі  көркем шығарма материалы  деуге 

болады. Өз қиялының күшімен, көркем бейнелер мен тәсілдердің кең 

палитрасын қолдану арқылы жазушы-мемуарист өз оқырмандарын бұрынғы 

болған оқиғалармен, деректерімен таныстырып  қана қоймай, оқырманды  

тарихи оқиғаларға нақты қатысушылармен бірге уайымдап, олармен бірге 

сезінуге, толғануға  мүмкіндік береді.  

Мемуарлар бұрын өмірден өткен тарихи-әдеби құжаттар ретінде ғана емес, 

белгілі бір жанрдағы заңдар бойынша жазылған әдеби шығармалар ретінде, 

өзіндік поэтикалық құрылымы және баяндау формаларының өзіндік 

типологиясы бар әдебиттегі ерекше жанр.  

     Мемуаристикада, эсседе негізгі жанр түзуші доминанттар «жады» және 

«субъективтілік» болып табылады. Мемуаристикада ақпараттың нақтылығы, 

шынайылығы  және сонымен бір мезгілде авторлық көзқарастың үстемдігі 

жанрдың ерекшелігін құрайды. Очерк, эссе, күнделік жазбалар, эпистолярлық 

жанр мемуарлық мәтінмен еркін араласып жатуы мемуарлардың күрделі 

метажанрлық құрылымын анықтайды.  

Мемуардың ішкі жанрлары, бір үлгісі -  естелік, күнделік, эссе  бүгін үшін 

де, келешек үшін де өте қымбат, тарихи құжат. Естелік те, күнделік те - әдебиет 

жанры. Естелік - көзбен көрген шынайы шындыққа негізделіп жазылған 

шыншыл жанр.  

     Жалпы мемуарлық прозасының ең негізгі жанрлардың бірі – очерк дейді 

орыс зерттеушілері.  Орыс әдебиетінде жазушылардың әдеби естеліктері 

очерктер циклына жиі біріктірілетіндігі байқалады. Мысалы «Б. Зайцевтің 

«Москва», «Далекое», З. Гиппиустің «Живые лица», Вл Ходасевичтің 

«Некрополь» т.б. еңбектерді очерктер циклы деуге болады». Очеркте автордың 

назары әдетте сыртқы бейнеге, мінез-құлыққа немесе белгілі бір тарихи 

дәуірдегі қоғам өмірінің ұлттық, әлеуметтік ерекшеліктерін қалпына келтіруге 

бағытталады. Очерктік прозаның осы қасиеттерінің барлығы мемуаристиканың 

негізгі талаптарына жауап береді. Мемуардың негізгі талабы өткен 

оқиғалардың детальдарын дәл және егжей-тегжейлі қалпына келтіру. 

     Жазушылардың мемуарларында очерк типтерінің мынадай типологиясы 

кездеседі: очерк-портрет, өмірбаяндық, ғұмырнамалық, тарихи, әдеби-сыни 

очерк. Олардың әрқайсысының жазушының алдына қойған міндеті және 

таңдаған баяндау түрлеріне қарай өзіндік спецификалық ерекшеліктері бар. 

Мысалы, очерк-портретте мемуарист-автор өзі суреттеп отырған тарихи 

тұлғаның сыртқы келбетіне ғана емес, оның ішкі, рухани әлеміне жіті назар 

аударады. 

    Өмірбаяндық очеркте автордың өмір жолындағы маңызды кезеңдер қоғам 

өмірімен, тарихи оқиғалармен тығыз байланысты суреттелетіндігін айтады 

орыс әдебиетіндегі мемуарды зерттеуші ғалымдар. Өмірбаяндық хикаят, 

өмірбаяндық романда автор өмірі егжей-тегжейлі, толық қамтылса, 

өмірбаяндық очеркте өмірінің кейбір кезеңдері ғана суреттеледі.  Өмірбаяндық 

баяндаудың негізі автордың жеке өмірінен алынған оқиғалар болып табылады. 
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Бұл жағдайда автор мен кейіпкердің баяндауыштық «Мені» бірігіп, кірігіп 

кетеді. 

  Жазушылардың мемуарлары, эсселерін құжаттанудың, публицистиканың 

немесе көркем прозаның барлық қасиеттерінің толық жиынтығы деуге 

болмайды, бірақ олардың элементтері сөзсіз мемуарлық мәтіндерде араласып 

жатады.  

Мемуарлық мәтін оқырманнан ойлы оқуды ғана емес, сонымен қатар 

тарихи, мәдениеттану, философиялық, әдебиеттану сияқты жан-жақты 

гуманитарлық ғылымдар бойынша дайындықты талап етеді. Сонымен қатар, 

естеліктердің өзі танымдық рөл атқарады. 

Мемуарлар мен эссе, естеліктер еліміздің қиын да күрделі өткен  

дәуіріндегі терең тарихи оқиғалар мен жекелеген адам тағдырын еске түсіре  

отырып, қазіргі ұрпақты, жалпы адамзатты адамгершілік-этикалық және 

рухани-діни мәселелер туралы ойлануға түрткі болады.  

Мемуарлар мен эссе, естеліктер әдебиетімізде ежелден бар әңгіме 

жанрындағы дәстүрлерді жалғастырып қана қоймай,  жазушыларымыздың 

шығармашылық тәжірибесін арттырып, әдебиетіміздегі жанр түрлерін 

жетілдіруге негіз болды деуге болады. Жазушылардың мемуарлары 

философиялық-тарихи көзқарас тұрғысынан ғана қызықтырмайды. Оның ең 

маңызды және жарқын жағы оның поэтикасы болып табылады. Мемуарлық 

мәтінге очерк, эссе, күнделік, эпистолярлық жанр, автобиографиялық әңгіме, 

повесть, роман, хроника, публицистикалық мақала, жазбалар, репортаж, 

некролог элементтерін біріктірген синтетикалық құрылым екендігіне көз 

жеткізуге болады.  
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тарихи дерек пен көркемдік шешім (Ә.Нұршайықов, М.Мағауин, Қ.Жұмәділов романдары 

бойынша – А., 2010.    

11. Шайтанов И.О. Как было и как вспомнилось (Современная автобиографическая 

имемуарная проза). – Москва: Знания, 1981 

 

Аннотация 

Можно сказать, что мемуары и мемуары в нашей литературе не только продолжили 

традицию жанра, но и помогли увеличить творческий опыт наших писателей и улучшить 

жанры нашей литературы. Мемуары писателей интересны не только с философско-

исторической точки зрения. Его самая важная и яркая сторона - его поэтика. Вы можете 
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убедиться, что он представляет собой синтетическую структуру, которая объединяет эссе,  

дневники, эпистолярные жанры, автобиографические истории, романы, хроники, 

публицистические статьи, записи, отчеты, некрологи. 

 

 

Ш. МҰРТАЗАНЫҢ «ҚЫЗЫЛ ЖЕБЕ» РОМАНЫНДАҒЫ ТАРИХИ 

ДЕРЕКТІЛІК МӘСЕЛЕСІ 

 

Нұрбек Анар 

  филология факультетінің 2-студенті 

Ғылыми жетекші: А.С.Кушкимбаева, 

 PhD доктор,  аға оқытушы 

                    Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік  

мемлекеттік университеті 

 

Тарихи прозадағы деректілік мәселесі жайлы сөз болғанда деректі жанр 

және деректілік жайлы екіұдай пікірлер жиі ұшырасады. Деректі жанр дегеніміз 

– өмірде болған нақтылы жайларды анық мәлімет, айқын деректерге сүйеніп 

бейнелеу тәсілі қолданылатын көркем туындыларды айтамыз [1]. Өмірбаяндық 

(автобиографиялық), естелік түріндегі (мемуарлық), публицистикалық 

шығармалар мен көркем очерктер -  осы жанрдың негізгі ұйтқысы болып 

табылады. Тарихи жанрдағы шығармаға кез келген деректі арқау ете алмаймыз. 

Бұл жанрда әдеби шығармаға тән көркемдік сипаттар өмірдегі нақтылы 

шындық баяндалып отырған жағдайлар автордың ой – елегінен өткізіліп, оның 

сезім әсерлерімен нәрленіп шығуы арқылы танылады.  Деректі жанрда 

автордың өзі қатысып, көріп–білген, не естелік ретінде айтылған оқиғалар 

қамтылады. Қазақтың белді жазушылары Х.Ерғалиевтың М. Әуезов туралы, 

Ә.Нұршайықовтың Б.Момышұлы жайлы шығармаларын деректі жанрдың 

шоқтығы биік туындыларына жатқызуымызға болады.  

Тарихи жанрда шығармаға қатысатын кейіпкерлер, суреттелетін оқиғалар 

жайлы деректер жинақталып келіп, бір туындыға арқау болатын болса, 

романдағы деректілік мәселесінде шығармадағы әртүрлі деректер жеке-жеке 

талданады.  

Тарихи деректілік жайлы толық мәлімет алу үшін, Ш. Мұртазаның «Қызыл 

жебе» романындағы деректіліктерге тоқталсақ.  

Шерхан Мұртаза – 1932 жылы қыркүйек айының 28 жұлдызында Жамбыл 

облысы Жуалы ауданы Талапты ауылында туған жазушы деген сөйлемнен 

жазушының өмірге келген уақыты мен туған жері жайлы, оның қызметі жайлы  

деректі білуімізге болады.  

1984 жылы – ҚР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері; 

1992 жылы – Қазақстанның халық жазушысы; 

1995 жылы – М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 

университетін бітірген; 
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1956-1960 жылдары – «Лениншіл жас», «Социалистік Қазақстан» 

газеттерінде тілші, әдеби қызметкер, редактор қызметтерін атқарған деген 

мәліметтерден жазушының еңбек жолы жайлы дерек ала аламыз. 

Жазушының бес кітаптан тұратын «Қызыл Жебе» романының қамтыған 

уақыты 1905-1940 жылдардағы тарихи – революциялық көркем шежіре жайлы 

баяндалады. Бұл романда кейіпкерлер арасындағы характерлік қақтығыстар, 

оқиғалардың сол кездегі маңыздылығы жайлы деректерге қаныға аламыз. 

Романның алғашқы кітабының ең негізгі кейіпкері саналатын Рысқұлдың 

қайсар, өжет, қиындыққа қажымайтын шыдамды тұлға екендігін романдағы 

мынадай үзіндіден байқауымызға болады: «Менің жүрегімде түк бар. бірақ сол 

түкке қырау тұрып қалған. Пендеге пенде болып жүргенімде ол қырау 

ерімейді» [2].«Тұрардың саусағы ілінген белбеудің шуда жібі сетінеп, бір 

талшығы баланың уысында қалып ыдырай берді. Арбадан екі – үш адым кейін 

қалып қойғанда да әкесі мен екі араны әлгі шуда жіп жалғап келе жатты. Белбеу 

жіп тарқатыла-тарқатыла таусылғандай еді. Алыстан қараған адамға бақытты 

бір бала батпырауық ұшырып, ойнап бара жатқандай көрінер. Ал, мына 

баланың бар үміті тарқатылған белбеу жібінде ғана қалғандай, өкпесі қабынып, 

өті жарылып, жаны мұрнының ұшына қонақтап, зымырап келеді. Баланың бұл 

жандалбасасын әуелі қызық көрген артқы айдауыл «ойын түбі өрт болып 

жүрмесін» дегендей, әке мен баланың арасын жалғап келе жатқан әлсіз жіпті 

қиып кеп жіберді. Сол сәт бала қолымен ауа қармап, ұмтылып-ұмтылып барып, 

етпетінен құлап түсті. Жіптің шұбатылған жалғауын тұтып қалғысы келгендей, 

кішкентай қолын алға соза құлады» деп аяқталатын бірінші кітаптағы осы бір 

қысқа абзац  арқылы әке мен бала арасындағы махаббат, қылышынан қан 

тамған тар заманның құрбаны болған бір отбасының қатыгездіктің шырмауына 

ілінген тағдырынан дерек ала аламыз [3]                                                                       

Ал романның екінші кітабында Рысқұлдай қайсар жанның кіндігінен 

тараған  жас Тұрардың өмір талқысына түскен әр қадамынан оның келешекте 

халық үшін жаралған азамат екенін дәлелдейтін қасиеттер – табандылық, 

қайсарлық, турашылдық, тегеуіріндік, зеректік айқын көрініп отырады. Сүйікті 

анасынан ерте айырылып, сүзектің азабын тартуы, өгей шешенің қас-қабағын 

аңдуы, одан кейінгі түрмеде көрген қорлықтары он-он екі жастағы балаға жеңіл 

жүк еместігінен толық дерек береді. 

Романда Рысқұловтың ашаршылық кезінде 1932-1933 жылдары Сталинге 

жазған үш хаты жайлы да баяндалады. 1932 жылдың 29 қыркүйегінен бастап, 

1933 жылдың қаңтар және наурыз айларында жолдаған хаттарының еш 

жауапсыз қалуы мен көлемділігінен дерек береді. Хаттарда айтылған 

Қазақстандағы аштықтың жан түршіктірерлік көріністері, сол кезеңдегі 

әлеуметтік – экономикалық жағдайлар талданады. Кеңес билеушісі Сталиннің 

жағдайдың қаншалықты шиеленісіп кеткенін көре тұра, халықты аштықтан 

аман алып қалу үшін саусағының ұшында қимылдатпаған қатыгездігі Тұрар – 

Сталин диалогы арқылы беріледі. 

Қорыта келгенде, бұл баяндамадан деректі жанр мен прозадағы деректілік 

ұғымдарының айырмашылықтарымен таныстыңыздар. Ш. Мұртазаның «Қызыл 
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Жебе» романынан келтірілген мәліметтер арқылы деректілік мәселесі жайлы 

хабардар болдыңыздар. Деректі жанр мен деректілік ұғымдарының қарастырар 

бағыты бөлек болғанымен, проза не роман жанрындағы тарихи шындықтың 

көркем баяндалуына ықпалы зор. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Әдебиеттану терминдер сөздігі. 

2. Ш.Мұртаза «Қызыл Жебе» 1-кітап. 

3. Ш.Мұртаза «Қызыл Жебе» 2 – кітап, 236-бет. 

 

Аннотация 

Познакомьтесь с различиями в концептуальном жанре и прозе грамотности. Вы узнали 

о проблеме идентичности с информацией, предоставленной романом Шерхана Муртазы 

«Қызыл жебе». Хотя фокус жанра и идентичности специфичен, влияние исторической 

правды в жанре прозы или романа является образцовым. 

 

КҮНДЕЛІК  ЖАНРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Өміржан Аяулым 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің  студенті 

Жетекшісі: Сұлтанова Б.М., ф.ғ.к., қауым.проф.м.а. 

 

Күндeлiк-пyблицистикaлық шығapмaның бiр түpi. Жaзyшының, ғaлым, нe 

сaяхaтшының өз көзiмeн көpiп-бiлгeн жaйлы eстe сaқтay үшiн жaзaтын жaнр. 

Қapaпайым Күнделiктepдe көбiне жeкe aдaмның өмipiне қaтысты дepeктер сөз 

eтілeді. Былaйшa қapaпайым жaй күндeлiктepде көбiне жeке өмip фaктілepi, кісі 

назарын аударған көріністер сөз етіледі. Онда авторлық фантазия да болaды. Aл 

көpкем Күндeлік жазушының әр алуан ішкі сезімдері,алған әсерлері, суреттеген 

түрлі оқиғаларымен қызықты. Алғашқы Күнделік үлгілерін жазғандар-орта 

ғасырлардағы саяхатшылар, елшілер, жылнамашылар. Aтақты aқындap, 

олapдың қатaрына М.И.Тyргенeв, М. Сaлтыков- Щедрин, В. Короленко және 

басқаларды жатқызуға болады. Өзіміздің қaзақ-ғалым apaсында жaзyшылары 

күндeлiкті aлғaш қoлдaнған Ш.Уәлиханoв eді. Oның «Құлжa күндeлiктеpi» 

ғылыми көркeм пyблицистикaлық шығapма. Сoндaй – aқ  қaзaқ  қaлaмгерлері 

ішiнде oсы әдіспен жaзылған шығармaлapдың бipi Ә.Сәpсeнбaeвтің «Офицер 

күнделігі» бoлып тaбылады [1,720 б].   

Күндeлік - әдeбиeт жaнpы, кeйiпкер өмipiндегі бегілi oқиғалар тypaлы, 

oның сезімдepі мeн oй-пікiрлері турaлы нaқты жaзылған жұмыс. Күндeліктің 

Отандық жазба жанры ретіндегі epeкшелігі- кейіпкep оқиғaсының шынайылығы 

мен адалдығы, өзгенің пікіріе есепке алмай,  өз сезімдерін білдіру. Әдебиеттегі 

күнделік осы қасиеттерді кейіпкердің психикалық жай-күйін анықтау, оның 

жеке басының қалыптасуы мен дамуын көрсету үшін пайдаланады. Ф.М. 

Достоевский филилтондар, журналистік мақалалар, эсселер, мемориалдар мен 

өнер туындыларынан тұратын «Жазушы күнделігін» шығарған, ол еуропалық 

және орыс тілдеріндегі барлық өзекті мәселелер бойынша сөйлейтін тұғырнама 

болды.  
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Күнделік жанры саяхатшы күнделіктері ретінде дами бастады. 

Саяхатшының басқа елдерде бастан кешкені мен көрген, білгені жайлы 

жазылды. 

Күндeлік, кeйіпкердің бeлгілі бip сыpтқы өмiрі жәнe iшкi жaн 

дүниeсiндегі оқиғаны баяндайтын жазба.  Oл бoлғaн оқиғаның реттілігімен 

емес, oқиғaның күнi мeн уaқытынa бaйлaнысты жaзылaды.   

Күндeліктiң екiншi ерекшeлігi oның субъективті фopмасы: oқиғaлapдың 

тарихы әрқашан кейіпкepдiң біріншi жaғынaн, тaқырып тaңдау әрқашан 

aвтoрдың жeкe мүддeлеpiне бaйлaнысты бoлaды. 

Күнделіктер автopлaры көбiнeсе өнepмен eшқaндай бaйлaнысы жoқ 

aдамдар. Тіптi жaзyшы-сyрeтшілер дe өздepінің күндeліктepiн сaқтaп қaлaтын 

бoлсa, oндa oлap apнaйы көpкeмдiк тaпсыpмaлаpды қoймaйды; Сoндықтaн 

әдеттeгі күнделік, көбінесе, көкpeм шығapмa peтiндe қapaстыpылa aлмaйды. 

Бipaқ қapaпaйым күндeлiкте, әдeбиет зepттеушісін қызықтырaды. Сeбeбi oл әр 

адамның ерекшелігін жасырады. Осы ерекшеліктердің ең айтарлықтайы-дәуір 

стилі. 

Орыстың ұлы жазушысы Л.Тoлстoйдың күндeлiктepi тaғылымдық 

жaғынaн теңдеciз мaңызғa иe, мoл пiшiлгeн дүниe екендiгi cөзcіз. Oл кeйбip сәл 

үзілiстер мeн күндeлігін ғұмыp бoйы 63 жыл жүргiзген. Яғни, 18 жaсaр студeнт 

шағынaн бaстaп жaзып, 82 жастaғы aтaғы әлeмгe жaйылғaн дaнышпaн жaзyшы 

aтaнғанға дeйін күндeлігін тынымcыз тoлтыpып oтыpғaн. Coл күнөpiм 

шeжipелері бiздiң қoлымызға тoм- тoм кітaп бoлып тигeнi мәлiм. Coндай – aқ oл 

«Днeвник oднoгo сeбя » aтaлған түpiн дe жүpгізіп кeлгeн . Oнда мынaндaй 

жазулaр бap: «... Чтoб жить чecтно, нaдо рвaться, пyтaться, битьcя , oшибаться, 

и вeчно бopoться и мишaться. A cпoкoйствиe дyшeвная пoдлoсть» нeмeсе 

жaзyшының жeкe хaтшысы В.Бeлгaковтың «Л.Н. Тoлстoй өз өмipiнiң aқырғы 

жылындa» дeп атaлaтын күндeлiк кiтaбындa күрдeлi өмiрдiң бізгe бeймәлім 

тұстapы шыншылдықпeн бeдеepленген. Aталған күнделік кітап-ғажап бір 

дүние, мәңгілік әлемі деуге де тұрарлықтай Авторы жоғары оқу орындағы 

оқуын тастап ұлы жазушыға көмекші болды. [1, 350  б.]  Жас азамат өз иесінің 

әрбір күнінен көріп білгенін, көңілге түйгендерін түртіп жаза берді. Oрыстың 

ұлы жaзyшысы Л.Тoлстoйдың күндeлiктepi тaғылымдық жaғынaн тeңдеciз 

мaңызғa иe, мoл пiшiлгeн дүниe eкeндiгi cөзcіз.  Aл, Чeхoвтың әкeсі кәдeмгі 

кеңсeлiк жypнaлдың тop көздepiнe күн сaйын өpмeк тoқығандай жaзy түсipiп 

отырыпты... Дeмi үзiлгeндe ғaнa күндeлiк тoқтаған... Нәрлі жерде сөз қaлмaйды. 

Күндeлiк жaзып жүріңіз.[2, 45 6] 

Иә, қaзaқ әдебиетінде бұл жанр жақсы сақталған деп айта алмаймыз. 

Дeгенмен, сaқтaлмаған деп айтудың өзі қателік болap...  Үзiк-үзiк жaғдaяттap 

мeн ғaнa шeктeлгeн cияқтымыз ғoй.  Қaншaмa aқын-жaзушылapымыз бap. Oл 

кісілepдiң apтынaн oсы тeктeс шығapма қaлмaды-ay, кезіндeгi әдебиетшілеріміз 

қалдыра алмады-ау деп те өкінесің.  

Қaзaқ жaзyшылapының кeйбipiнің күндeліктеepi дe aсыл мұpa peтiнде 

ұрпaқтaр кәдeсіне жарayдa. Мысaлы,  жaзyшымыз Ғ.Мүсiрeповтің 1997 жылы 

«Aнa тілі » бacпaсынaн шыққaн «Күнделiк» aтты eңбeгiнде қaзaқ тapихы, 
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мәдeниeті, тiліi, әдeбиeті тypaлы aлyaн  түpлі cөз тipкестepi жaзбaқ бoлғaн 

шығapмaлaрының жoспар хaбaрлы, кeйбip кeйiпкepлері хaқында деpeк – 

құжaттap мoлынaн кeлтipiлгeн. Aсыл ағaмыз кiтaптың бeтaшарындa 

«Ұмытшaқтық қoюлaнып кeлeді. Coндықтан кepeктi кейбip нәpсeлeрді кeзiндe 

ecкe түcipy үшiн бұдaн былaй күндeлiк жaзyды дұpыc көpдiм» [5, 13 б]  дeп 

жaсы шay тapтқaндa дa жaңa мaшығынa ұқыптылықпeн кipiскен eкeн. Cөйтiп, 

1970-1985 жылдap apaлығындa eлy шaқты күнделік-дәптep жaзғaн. Coлapдың 

бaсын қoсып, тұтac күйiндe oқырмaн нaзapына ұсынy бүгiннiң мiндeті бoлсa 

керек. Әйтсe дe бeлгiлі қaлaмгepлepдің eптeп-eптeп бoлсa дa жүpгiзгeн 

күндeлiктеepi тoм-тoм кітaп бoлып шықпaғaнымeн, бacпaсөз apқылы 

көпшiлiкке жeтiп жатқаны қyaнтaды. Oсы opaйда дapa тұлғалap - Ғ.Мұстaфин, 

Ә.Тәжiбaeв, М. Қapaтаев, М.Мaқaтаев, С.Әшімoв жазбаларының мepeйтойлық 

кeзeндepді eскe түсipy мaқсaтымeн кiшігipiм бoлып жapияланып жaтaтыны дa 

қyaнтaды.(4,288б) 

Өнер бағсын біліп өткен ұлы Ғабит Мүсіреповтың күнделігінен 

Шара 

Сахна өнрінде жарқырап көрінген қос жұлдыз: 

Бірі-ән-музыка өнерінде Күләш, 

Бірі-би өнерінде-Шара! 

Биде туысқан өзбек халқының мақтанышы-Тамара! 

Әйгілі талант, ғажайып дарын иесі Күләш музыка әлемінің сиқырлы қуат-

күшін асқақтата паш етті. Оның өзі нағыз чудо болатын.  

Осы үлгі, жан тебіренте, терең сезімге бөлейтін келісті өрнек Шараның 

бойынан айқын танылды. Сахнаның  еркесі де, сәні де Шара! Оның сезім 

сергітетін шыншыл өнері мен қайталанбас ізтаңбасы мейлінше жарқырап 

көрінді. Бұл-талант иесінің туған халқына қалтықсыз қызмет етуінің тамаша 

үлгісі. 

Ғ.Мүсірепов 

5 июль 83. [5,213б]   

Күндeлiк жaзyмeн хaлық хaзушысы Ә.Нұршaйықов мaшықтанған eкeн. 

Бұл бiз үшiн өшпeс өнeгe. Oның «Өмip өpнектepi» дeп aтaлaтын әдeби 

күндeлiктepінің бipiнші кiтaбы «Өлке» бaспaсынан 2000 жылы жapық көрдi. 

Oғaн aвтopдың 1953-1986 жылдap apaлығында жaзғaндapы тoптaстырылғaн. 

Әзaғaның қoйын дәптерлepiне түскeндepi сaн тapaу ойлapдың жeмici. 

Aлғaшындa үзiк- үзiк қaнaтты сөздep, мaқaл-мәтeлдep, шaғын әңгімe-диaлoгтap 

мәндiлiгiмeн қызықтыpaды. Oлapды oқып oтырғaндa хaлық сүйгeн жaзушының 

шығapмaшылық зepтханасынa, әдeби филосoфиялық, жәнe әлeуметтік 

көзқapaсына тepeң қaныға түсeсің.  Aғaмыздың күндeлiк жaзyдaғы бip қызығы, 

күй тaлғaмaй жaзaды eкeн. Ұшaқ үстiндe, пoйыз ырғaғымeн, көлiк тepбeлici 

дeгeндeй... Oл күндeлiк жaзyдa фpaнцyз филocoфы Мишeль Мoнтoнның (1533-

1592) «Тағылымды тәжіребиелер» («Опыты»)  дeгeн үш тoмдық кiтaбымен, 

Cирия әдeбиeтінiң клaccигі, ғұлaмa aалым Абуль- Фapaдждың (1226-1286) 

«Қызық хикаялар кітабы » еңбегінің зор әсер еткендігін айтады.  [2,214б]  Қaзaқ 
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жaстaры, жypнaлиcттep мeн қaлaмгepлep aлыстaн iздeмeй aсы бip өнepді 

aғaмыздaн үйpeнce дeгeн oй кeлeдi.  

Қaзaқ хaлқының XIX ғaсырдaғы ұлы aғaртyшысы Шoқaн Уәлихановтың 

«Ыстықкөл күнделіктері», «Қашқар күнделіктері» – күнделік-әдебиеттің 

қайталанбас асыл үлгілері. Тарихи, этнографиялық мәліметтерге мейлінше бай 

ол күнделіктер материалына сүйеніп бүгінде бірсыпыра қазақ жазушылары 

роман, повесть жазып жүр. Бұған С. Бақбергенов, С. Мұқанов, Ж. Бейсенбаев 

шығармалары куә. 

Қaзaқ хaлқынa қaтысты бipнeшe жaзyшының ecтeлiгі caқтaлғaн. Тaбиғaт 

тaмыршысы aтaлғaн М.Пришвиннiң қaзaқ дaлaсын aрaлaғaндa қaғaзғa түсірген 

күндлігі eдәуip. 1984 жылы қapашaдa жoл түсiп Литвaғa бapғaн eдім,- дейді 

Қ.Eргөбeк. Сaпap мaқсaты C.Мұқaнoвқa бaйлaнысты aді. Coл сапap Ұлы Oтaн 

Coғыcы жылдapы Aлмaтығa эвaкyaциямeн кeлгeн Литвe әдeбиeтiнiң көpнeктe 

өкiлi Пятpac Цвиpкa музeйіндe бoлдым, жaзyшы жecipi Мapия Цвиpкeнe 

хaныммeн әңгiмeлeстiм. Мәдeниeттi eлдiң өкiлi eмec пe, Мapия Цвиркeнe 

Алматыдағы ауыр жылдар жөнінде күнделік жүргізіпті. Күнделігіндe 

Aлмaтығa, қaзaқ хaлқынa, жыa aлыбы Жaмбыл қapияға қaтысты көптeгeн көз 

көpгeн жaйлap, мәлiметтep қaмтылыпты. [4,73] 

Сонымен қатар, айдаудың 12 жылын Сібірде өткізген Адольф 

Янушкевичты атап өтуге болады. Адольф Қазақ даласына жасалған саяхаттары 

туралы жазған. Адольфтың «Күнделіктер мен хаттар» атты кітабын жазған. 

Онда 

Саяхат күнделігінен үзінділер 

30 август 

«Сағат 9-да тұрып, біздің аравиялық романтикалық төңірегіміздің әлі де 

қыраудан жылт-жылт еткенімен де, күн нұрына бөленіп тұрғанын көріп, мәз 

болдық. Іле-шала суық жел қайтадан ысқырынып, киіз үйдің түндігін 

желпілдетті. Түндігі жабық киіз үйдің іші сырттан гөрі суығырақ болады. Жан-

жаққа кетіп жатқан қазақтарды көріп, олардың құбылмалы ауа-райына қыңқ 

етпейтініне қайран қалдым. Аса ұқыпты түрде от жағылып, үнемі жылы 

бөлмелерде өскен бізге қиын. Қазақтарға бұл суық түк те емес, жазғы 

шапандарын киіп алып, қыңқ етпестен жүре береді. Біз болсақ 

кафтандарымызды, жылы бөкебайымызды, тондарымызды, қысқасы аязға 

киетін барлық киімдерімізді қоржындарымыздан шығардық.», - деп жазған. 

[3,234 б]  Бұл күнделіктің біз үшін географиялық жағынан, тарихи, әдеби 

жағынан да маңызы аса зор. Адольфтың осы күнделіктегі жазбаларынан қазақ 

халқының марал өсіргендігі жайлы аңғардым. Қазақтың ұлттық тағамы, 

сусындар туралы да жазылған. 

Күнделiк – әдeбиeт. Мeмyaрлық әдeбиеттiң бip iшкi жaнpы. Күнделiк oйғa 

тoлы, сырғa бaй жaнр. Күнделік – oйдың кeнi, твopчeствoлық oйдың қaйнapы. 

Күнделік көзбеeн көpгeн шынaйы шындыққa  құpылaды. Күндeлiк-көңiлдiң 

нұры, жүректiң сыpы. Күнделiк – қызық жaнp, кeрeктi жанp.  
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Аннотация 

Дневник - это искусство. Внутренняя часть мира обязательна. Дневник подобен усе, 

скользящему животному. Дневник - это день сумеречного месяца. Дневник процветал в 

реальном мире. Дневник - это интересная вещь для записи. 
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Айтыс - бүгінгі күннің рухани, мәдени, ақпаратты қажеттілігін өтейтін, әрі 

ұлт ерекшелігін танытушы, әлем елдерінен даралаушы,  ұлт генофондының 

айрықша көрінісін айғақтаушы өнер. Жалпы айтыстың ұзақ даму жолындағы 

кезеңдік ерекшеліктерін, басты сипаттарын саралағанда, дәстүрлі айтыс, 

кеңестік айтыс және еліміз тәуелсіздік алғаннан бергі уақыттағы сөз 

сайыстарын қазіргі айтыстар деп жіктеуге болады. Айтыстың жанрлық басты 

ерекшелігі: сын мен мадақтың қатар қолданысы бір арнада қалыптасқандықтан 

рулық айтыстар дәстүрлі айтыс болады. Жанр – тарихи категория, қоғамның 

дамуымен әр кезде айтыстың жаңа түрлерін шығарды. Бірақ рулық айтысты дәл 

қайталаудың өзі заман талабына, қоғам талабына сай келмейді. Алайда, қазіргі 

айтысты дамыту бабалар өнерін жаңғырту мақсатында ғана емес, ұлттық 

идеология үшін де қажетті өнерге айналды. Жалпыхалықтық сұранысқа ие 

болуға әлі уақыт керек, оның үстіне ұлттық рухани құндылықтарымыз кеңестік 

дәуірде тоқырауға ұшырағандықтан, дәл қазіргі айтыстардың көркемдік деңгейі 

туралы біраз сын айтылды. Дегенмен жазба ақындық пен суырыпсалмалықтың 

өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктерін, әрине, сыншы да, тыңдаушы 

қауым да түсінеді. Тек ол ғана емес, суырыпсалмалық өнердің тоқырауына бір 

ғана кеңестік саясатты кінәлі етудің қажеті жоқ. Әлемдік үрдістің бетін кері 

бұру мүмкін еместігін де ойлау керек. Кеңестік кездегі саясат ұлттық санаға 

теріс ықпал жасағанымен, қазақтың рухы, елдік рух түбегейлі өлген жоқ. Еліміз 

тәуелсіздік алғаннан бері қазақтың рухани мұраларын жандандыруда, айтыстың 

жаңғыруында бұл − басты алғышарт. 

«Қазіргі айтыс» жинағын үш том етіп жариялатқан филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мырзатай Жолдасбеков кейбір 
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кемшіліктерді атап өткен. Олар: сөзге әуестену, қайталаудың көптігі; ырғақтағы 

кедейлік; қазіргі ақындардың өзіндік «Мені» әлсіз; өзін-өзі кемсітудің, орынсыз 

қорланудың бір түрі – қарсыласын мақсатсыз мақтау; қоғамның жақсылығын 

көрмей, орынсыз ғайбаттау. Ғалым мұндай кемшіліктердің орын алуына 

айтысатын уақыттың шектеулілігі де теріс әсер етіп жатқанын ескертеді [1,7-

б.]. Сондай-ақ, бұрынғыдай ақындардың бір-бірінің намысына тиіп сөйлеудің 

жоқтығын қазіргі ақындардың моральдық тұрғыдан кемелденуі деп бағалайды. 

Әрине, қоғамның дамуы мәдениеттілікті талап етеді және қазіргі айтыс ру 

айтысы емес, бүгінде өз руына артықшылық беруді қай орта болса да, төмендік 

деп таниды. Ал, айтыста, қалайда, жеңу керек болған соң алдындағы адамның 

сарылығын немесе қаралығын айту, осы деңгейдегі түрлі теңеулерді құрал ету 

қазірде жас талап арасында жиі кездеседі. Адамның дене бітіміндегі кемшілікті 

тілге тиек ету бұрыннан бар, алайда, ол кезде тиісетін ақынның сөзі де, жауап 

берушінің де шешендікпен қайтарар сөзі дайын болған соң айтыстың 

ширақтығы сезіледі. Тек соңғы буын ақындардың шеберліктері жетпей 

жатқаны анық. Әйтпесе, айтыста қолданылатын бір тәсіл ретінде мұндайға шек 

қойылмайды. Соның өзінде жекебастың кемшілігін тілге тиек етуді тыңдаушы 

қалай қабылдайды, бұл да осы күні әркімнің жеке талғам-танымына 

байланысты. 

Еліміздің тәуелсіздігін паш етіп, мақтанудың өзі ұлттық идеологияға 

қызмет етеді. Болашақта ұлттық идеология үшін маңызды айтыс 

жалпыхалықтық сұранысқа ие болуы керек. Әрі ақын – идеолог, ол қазақтың 

ән-жыры, рухы тал бойына дарыған перзент ретінде сөйлемеуі мүмкін емес. 

Саяси мінберлерден күткен сөздер аздық етіп жатқанда, айтыс төрінен 

айтылған ақын сөздері жиналған қауымның көңілін талай серпілтті. 

Рулық айтыстарда мадақтау, мақтау да бар, сонымен бірге намыс жыртар 

сын да бар. Екі жақтың «қызды-қыздысы» осылай шығатын. Бүгінгі 

айтыстардың біразы анасы мен баласының немесе ағасы мен қарындасының 

сағынышты кездесулері сияқты. Бұрынғының ақындары «айтылмай қалған сөз 

− жетім» дегендей, ішіндегі қыжылды шығаратын. Тіпті, іздеп барып, айтатын. 

Бүгінде айтыс мәдениетті дегенмен, айтыстың сыпайылықтан аспауы 

аймақтарды аралап, анықталған кемшіліктерді айтатын ситуациялардың 

жоқтығы немесе аздығынан болған. Шынайы қабілетпен қалыптасқан 

тәжірибесі бар бір ақынның жазып шығарғаны мен суырыпсалма өлеңдерінің 

өзін бір талаппен бағалауға болмайды. Бір ақынның өзі әр кезде әрқалай 

деңгейде өнер көрсетуі түсінікті. Суырыпсалма айтыстың қандай жағдайларда 

өткені анықталып отыруы керек. Ең алдымен, ақынның бабы, суырыпсалма 

айтысуға ішкі дайындық; екіншіден, сахна, жюри мүшелеріне қатысты 

объективті және субъективті көзқарас; қарсыластың ақындық қуаты, деңгейі, 

және, ең бастысы, ситуация және оппозициялық қарсылас керек. 

Дәстүрлі айтыстың өткірлігі тек қарсыласпен ғана емес, тыңдаушымен де 

бір байланыс аясында отырып, ширыққан шындықты сол сәтте-ақ жеткізуімен 

қымбат. 
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Тегінде, шешендік екінің біріне берілмейді, ал, айтыс − синкретті өнер, бір 

өзі бір сахналық қойылым. Мұнда ақын әрі шабуылшы, әрі қорғанушы, өзі 

шешен, тапқыр, әрі музыкант. Айтыстағы ақынның осындай сан қырлы өнерін 

М.Әуезов: «Жарысқа түсуші ақындар тапқырлықпен, өнерпаздықпен кезек 

шабуыл қақтығысулары арқылы тыңдаушыларын әр алуан дәрежеде 

қызықтырып, еліктіріп, неше түрлі құбылыс күйлерге салып отырады… 

Анығында, ақындар айтысының негізінде өзгеше жанрлық бітім мазмұнында, 

қолдану дәуірінде қазақтың халықтық театрлық өнерінің мол белгілері бар. 

Халық театрының анық, дәл ұрығы бар деуге болады» [2, 10-б.], − деп 

бағалаған. 

Жетпіс жылғы кеңестік тегеуріннің ұлттық санаға, руханиятқа жасаған 

қысастығын ашық айтсақ та, облыс ақындарын сахнаға шығарып, айтыс 

жасатудың пайдасын екі жақ та көрді. Осылайша сөз сайысына салу арқылы 

кеңестік дәуірде аймақтардағы шаруашылықтың жағдайын сынға алып, 

айтысты пайдалана білді. Ол кезде тек газет-журнал мақаласы ғана емес, айтыс 

үстінде ақындардың өлеңмен «іліп» кеткен жәйттердің өзі сол өңір басшылары 

үшін үлкен сын болатын. Және ол кездегі сыннан нәтиже болатын. 

Ұлттық өнерге жанашырлық ойлады ма, әлде бұрыннан бар нәрсені 

пайдаға асыруды ойлады ма, сауалды дәл осылай қоюдың мәні жоқ, маңыздысы 

– кеңестік кезеңде елдің шаруашылығы мен мәдени саласындағы кемшіліктерді 

сынға алып, жолға салу мақсатында ақындар айтысын ұйымдастыруды 

өзіміздің рухты азаматтар бастады. Бұл бастама ұлттық санаға да әсер етті. 

Халқымыз айтысты ұмытқан жоқ. Ал, табиғи талантты ақындардың 

суырыпсалмалық қабілетті мүлдем ұмытуы немесе өмірде қолданбауы мүмкін 

емес. Ақынға қара сөзден өлең оңай, ыңғайы келген сәттерде төкпе өлеңдер 

өздігінен шығып жатады. Айтыстың арнайы ұйымдастырылуы, ақындардың 

қоғамдағы бедел, абыройы, мұның бәрі, бабалар құрмет тұтқан өнердің үзіліп 

қалмауына ықпал жасады. 

Кеңестік кезеңде айтыстарды ұйымдастыруда суырыпсалмалық қабілетті 

өнер ретінде жаңғырту басты шарт болған жоқ. Ақындардың алдын-ала жазып 

дайындалуы осыдан басталды. Бұл қазіргі айтыстарды ұйымдастыру үшін де 

қажеттілік болып шықты. Оның үстіне мәдениеттілікті, прогресті қағаз бен 

қалам арқылы бағалау қалыптасқандықтан, шешендіктің тар аяға түскеніндей 

айтыстың да қанаты қусырылды, тынысы тарылды. 

Тоқырауға ұшыраған суырыпсалмалықтың бірден сара жолға түсуі қиын. 

Солайша өлең құрауға икемі бар кейбір жастардың алдын ала жазып 

дайындалуына мүмкіндік жасау жолашар қажеттіліктен туды. 

Қазіргі ақындар жазып дайындалса да, тұтас айтыс спектакльге айналған 

жоқ. Тайталас, бастан сөз асырмас асау мінез бәсеңдеу болса да, жоқ емес, бар. 

Бұл қарсыластың сауалы жауапсыз қалмағанынан байқалады. 

Айтыс «қызды-қызды» жағдайлар тудыруымен әсерлі. Мерейтойлық 

немесе мерекелік айтыстарды өткізу идеология үшін керек болса да, бұл 

жанрдың даму бағытындағы ерекшеліктерді де ескеретін уақыт келді. Дәстүрлі 

айтыстың сыншысы халық болған, осыны қалыпқа келтіру абзал. Ал, XXI 
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ғасырдың адамын тек терең және озық оймен ғана қызықтыру мүмкін, жұмбақ 

айтыстардың өзі қоғамның дамыған кезінде пайда болып, сұраныс тудырған. 

Жалаң қызығушылық ғұмырлы болмайтынын ескеріп, болашақтағы айтыстарда 

ақындардың қалың жұрттан озық көрінуін қамтамасыз ететін тақырыптық 

кеңдік, өткізілетін шаралардың жаңашылдығы керек. Аймақаралық айтыстар 

дәстүрге айналмаса да, қазіргі айтыстарда жергілікті өңірлердегі 

кемшіліктердің тілге тиек болғандары бар. Алайда, басты лейтмотив мерейтой 

немесе мереке болған соң айтысушы ақынның келген жағындағы кемшілікті 

айту дәнекер-сөз деңгейінде қалып жатады. Талантты айтыскерлер айтыстың 

қай түрін қолданса да, жергілікті жерлердегі кемшіліктерді де, ұлттық мәселені 

де көтере біледі. Мәселен, астана болғаны бар, бас қала атанғаны бар, солайша 

Алматы сынға көп ілікті. «Атанды апорт қала − аборт қала» (Бекжан Әшірбаев), 

«Алматының көшесінде көрінбейді Орысша, ағылшынша жарнамадан», 

«Абылай хан даңғылында тым болмаса, Суреті Абылайдың тұрмайды ма?.. 

Храпуновқа жезде деп қалжың айтып, Жөндеуге сенің миың жетпейді ме?» 

(Қуаныш Мақсұтов), «Жемқорлық, сыбайластық жоғалмайды, Шенділерде 

болмаса ұлтжандылық» (Аманжол Әлтаев) деген сөздер тыңдаушының 

құлағына жетті. Ал, нәтиже әзірше болашаққа үміт артумен шектеледі. Нәтиже 

болуы үшін әкімдердің мұндай шарадан тыс қалмайтындай жағдайлар ескерілуі 

тиіс, яғни аймақаралық айтыстардың қажеттілігі анық. Және қарсы ақынның 

аулындағы келеңсіздіктер айтылғанда, «оны әкімнен сұра» дегендей жадағай 

жауаптар айтылмас еді. Айтыста айтылған сынның жауабын талап ететін 

жағдайлар да жасалуы керек. 

«Көпұлтты» деп мақтанған Қазақстан, Көп дінді боп жүрмесін, көп 

құдайлы» (Дәулеткерей Кәпұлы мен Мұхаметжан Тазабеков) дегенді айта 

әлемдегі текетірес мылтықсыз майданға айналғанда халқымыздың қарсылық 

танытар қауқары қаншалықты деген қабырғалы мәселе көтерген. Әйтсе де, 

мәселені өрбітіп, екі ақын ширыққан ойды санаға терең із қалдыратындай 

өлеңмен ширата түсуге болар еді. Дегенмен сең қозғалды. Қай жартасқа соғары 

белгісіз алмағайып, түсініксіз нарық, жаһанданудың әлегі, оған жолай қосылған 

қыңырлық қарекеттердің де кейбірін айтыс ақындары айта білді (Мэлс 

Қосымбаев пен Мұхамеджан Тазабеков, т.б.). Сондықтан қазіргі айтыстардың 

да идеологиялық қызметі маңызды[3, 60-б.] 

Қазақ Тәңірді де, Алланы да фольклорлық санадан шығарған жоқ, 

дегенмен селкеуліктің түскені рас. Қарсыласының сүрінер тұсын іздеу 

мақсатында М.Тазабеков пен М.Қосымбаев сияқты ақындар дін тақырыбына да 

барды. Жаңа замандағы айтыстың дамуына айтарлықтай ықпал жасады демесек 

те, халықтың сусаған көңіліне дем берді, тақырып таңдаудағы еркіндік сезілді. 

 «Жігітке жеті өнер де аз» деген бабалар заманында мұның бәрі табиғи 

қалыптасқан. Бүгінде жаһандық мәдениетке құлаш ұру, қағазбастылық, бір 

салаға ғана бейімділік, мұның бәрі, суырыпсалма айтысудың қарқынын тежеді. 

Суырыпсалма айтыс көкіректі кернеген шалқар шабытқа және ситуацияға 

тәуелді. Ал, шабыттың өзі есепсіз ағып жатқан ағын су емес, үздіксіз, үзіліссіз 

болмайды, оның сиректігі қазіргі айтыстың «қызды-қыздысы» аздығына себеп 
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болып тұр. Сондықтан, М.Жолдасбеков атап өткендей, бір айтысқан жұптың 

сахнада жиі «кездестірілуі» ұтымды болмай тұрғаны да ескерілуі керек[4, 

32 б.]. 

Бүгінгі таңдағы мәдениеттілік, артық кетпейін деген ойдың санаға сіңуі, 

қанша дегенмен, белгілі дәрежеде осы ақындық Менге әсерін тигізбей 

қоймайды. Дәлірек айтқанда, ақындарда Мен, бәрібір, болады. Онсыз ол 

творчестволық тұлға емес, тек бүгінгі ақындардың Менін түсіне, тани білу 

керек. 

Солайша көпшіліктің көкейіндегіні дөп басып, көрерменнің ықыласына 

бөленді. Оппозиция кеңестік кезеңдегі айтыстарда да болды. Өйткені, ақындар 

аудан не облыс атынан шықты. Ол кезде ақындардың айтар сөзі кәдімгідей 

резонанс тудырды, бұрын әр ру өзінің жақсысын айтып, қарсы жақтың мінін 

жайып салып, оппозиция болса, соның орнын аймақтардағы шаруашылық, 

мәдениет саласындағы ахуалдарды айту арқылы ширақтық берілді. 

Әр творчестволық типтің қоғам алдындағы атқарар міндеті, мақсаты бар. 

Жұрт алдында шалқар шабытпен арқаланып суырыпсалма өнермен айтып 

қалатын жағдайлардағы ақындардың идеологтық қызметі болғанымен, орта 

ғасырлардағы жыраулармен теңестіруге келмейді. Дегенмен, қоғамдағы өзекті 

мәселелерді жеткізуде ақындар ешқашан шет қалмаған. «Қазақтың болашағы 

көркеймейді, Әкімді халық болып сайламаса», − деп Қуаныш Мақсұтов 

халықтың көкейіндегі сөзді жеткізді. 

Сондықтан жаһандану ықпалы айрықша әсер етіп жатқан қазіргі кезеңдегі 

айтыстарды мінезсіз деуге болмайды. Сондықтан тәуелсіздік жылдарындағы 

айтыстың басты ерекшеліктері ретінде Ш.Қойлыбаев: «кеңестік қоғамның 

ықпалынан шыққан біздің саяси-қоғамдық өміріміздегі идеологиялық кеңістікті 

толықтырды. Айтыста қозғалған азаттық идеясы тәуелсіздік алғаннан кейінгі 

аралықта біздің қоғамдық құрылымымызда басты идеология екендігін айтыс 

ақындары дәлелдеді. … әлеуметтік өмір шындығы айтыстың дала 

демократиясының мінбері екендігін көрсетті» [5, 22-б.], − деген тұжырымы, 

әрине, дұрыс бағалау. 

Қорыта айтқанда, қазіргі айтыстардағы ақындық Мен сарынының 

ерекшеліктері ескерілуі керек және ұлттық идеология үшін маңыздылығы 

ескеріліп, алдағы уақыттағы бұл жанрдың дамуына жағдайлар жасалуы тиіс. 

Болашақта айтыстың жеңімпазын анықтауға көрермен қатыстырылуы керек; 

аймақаралық сайыстарды қалыпқа келтіру арқылы айтыстың ықпалдылығын 

арттыруға болады; ол айтыстың ширақтығын арттыратын ситуация мен 

оппозициялық жағдайларды тудыруға себепші болады. 
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вопросы, цели и задачи общества и его влияние на жизнь людей. 
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      Қазақ даласының әрбір жері тұнған тарих пен сыр. Ашылмаған сырлары, 

айтылмаған қырлары көп ұлы даламыздың тарих қойнауында жатқан 

мұраларын ашу біздің қолымызда. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы тарих қойнауында 

ескерусіз қалып, баса назар аудара бермейтін байлықтарымызға көңіл аударуға 

мүмкіндік беріп, тарихымыздың жаңа бетін ашуымызға жол бастайды. 

Қазақтың кең байтақ жерінің тарихы қаншама оқиғалар мен кезеңдердің, даму 

мен құлдыраудың, өркениет пен соғыстың, достық пен жаулықтың, әдебиет пен 

мәдениеттің куәсі. Біздің аяғымыз тиген жердің барлығы киелі де қасиетті, 

себебі ата-бабаларымыздың маңдай терімен,  қасық қанымен келген ерен еңбек 

пен үлкен құрбандықтың жемісі. Бейбіт өмірде тіршілік етіп, сол ата-баба 

рухына тағзым етуіміз біздің парызымыз. 

     Киелі жер саналатын, тарих бетінде де қазақ әдебиетінде де аңызға айналған 

Мұңлық – Зарлық . Бұл жай ғана аңыз емес шындыққа  жанасарлық дастан. 

Мұңлық- Зарлық ауыздан-ауызға тараған халық ауыз әдебиетіне жататын көне 

эпос болып табылады. Оқиға өрісі қазақ халқы жеке хандық болып құрылмай 

тұрған кезде басталады. «Балалар сөзі» жүз томдық кітабының елу екінші 

томында «Хикаят рисала Мұңлық, Зарлық» атымен берілген эпосты жазып 

жариялаған Жүсіпбек Шайқысламұлы болатын. «Хикаят рисала Мұңлық, 

Зарлық» дастаны алғаш рет 1896 жылы араб әрпінде жарияланып, 1917 жылға 

дейін он рет кітап болып басылған. Жырды баспаға әзірлеген 

Ж.Шайқысламұлы болатын. Томға ұсынылған мәтін 1896 жылғы кітаптан еш 

өзгертусіз дайындалды» [1] - делінген. 

     «Жүсіпбек Шайқысламұлы, Жүсіпбек қожа 1857 жылы Оңтүстік Қазақстан  

облысы, Арыс ауданы, Қожатоғай аулында, Қожа әулетінде дүниеге келген.  

1937 жылы  Шыңжан өлкесі, Іле Қазақ автономиялы облысы Текес ауданы 

Шиеліөзек ауылында қаза тапты. Ақын, аудармашы, қазақ ауыз әдебиеті 

мұраларын жинаушы, насихаттаушы, жыршы. Ол XІX ғасырдың 90-
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жылдарынан бастап Санкт-Петербург, Қазан, Уфа, Ташкент баспаханаларында 

қазақ ауыз әдебиеті нұсқаларын, Шығыс сюжетіндегі қисса-дастандарды 

бастыру ісін қолға алады. «Қыз Жібек» (1900, 1903, 1905, 1908, 1909, 1910, 

1911), «Айман – Шолпан» (1896, 1901, 1913, 1916), «Сара қыз бен Біржан 

салдың айтысы» (1898, 1900, 1901, 1902, 1907), «Алпамыс» (1899), «Кенесары-

Наурызбай» (1903), т.б. ұлттық фольклордың асыл мұралары мен «Сал-сал», 

«Зарқұм», «Жүсіп-Зылиха», «Мұңлық-Зарлық», «Шәкір-Шәкірат», т.б. шығыс 

сюжетіндегі хисса-хикаяттар Жүсіпбектің бастыруымен алғаш рет жарыққа 

шықты»[2]. Жүсіпбек Шайқысламұлының арқасында бұл эпос күні бүгінге 

дейін сақталынып қалды. «Мұңлық-Зарлық» эпосын, кесененің маңында  

орналасқан ауыл тұрғындарының бәрі бірдей біледі десем қате айтқаным емес.  

    Жыр желісі он сан ноғайдың ханы Шаншар ханның алпыс әйелі болса да, 

қартайған шағына дейін бір перзентті көрмеуі туралы баяндалады. Алпыс 

әйелдің жауыздығынан егіз бауырлар жетім қалды. Жыр соңында ата-анасымен 

қауышып, жауыздық жасаушылар өз жазаларын алады.   

   Жыр желісінің Ж.Шайқысламұлы жазып алған үлгісінен әжемнен естігенім 

екеуінде азда болса айырмашылық бар. Мәселен, Мұңлық қыз ұзатылып бара 

жатып қаза табады екен. Сол себепті ме, Зарлық пен Мұңлық кесенесі бір-

бірінен алшақта орналасқан. Жырда айтылған Зарлық пен Мұңлық шынайы 

кейіпкер дейтін болсақ, бірі сенсе бірі сенбес. Алайда, жерленген қабірі бүгінгі 

күні аңыздың шындығы ретінде дәлел бола алады. Жырда Қазар деп 

келтірілетін дария– Сырдария. Қазақстан жерінің оңтүстігінен басқа жақта 

дарияның жоқ екенін ескерер болсақ, нақты дәлел ретінде ала аламыз. Демек, 

бүгінгі күнгі Сырдария, жырдағы Қазар дариясы.  «Мұңлық- Зарлық» жырында 

айтылған географиялық жер-су атауларының ойдан шығарылған немесе 

ертегіге тән әсірелеу арқылы пайда болмағанын, шындық дүниеге сайып 

келетін  дәлелдей аламыз. Енді келесі бір дәлелді жер-су атауын айтар болсақ, 

бұл – Барса келмес аралы немесе бүгінгі атауы Қаншайым аралы. Шөгірлі 

тоғайының ортасында орналасқан, дарияның ортасы. Барса келмес аралында 

жырда айтылған жолбарыс, бөрі, қабыландар болмаса да, басқа жануарлардан 

бүгінгі күні кенде емес. Шөгірлі тоғайының ішінен жабайы қабан, түлкі, 

қасқыр, борсық, қоян, мәлім мысықтарды және  құстардан үкі, қырғауыл, үйрек, 

қаз, аққуды кездестіруге болады. Барса келмес аралы деп жырда айтылуы 

алыстығы мен адам аяғы баспаған жер болғандығына байланысты аталуы 

мүмкін. Ештеңе тектен тек тумайтыны секілді Барса келмес аралдың  

Қаншайым аралы деп бүгінгі күні айтылуы тегін емес. Бұл екінші 

дәлеліміз.Жырда айтылған тағы бір жер Шөгірлі тауы Зарлық пен Мұңлықтың 

мекен еткен жері. Жырда Шөгірлі тауы болса бүгінде Қарақтау, Мұрынқарақ 

деп аталады. Бүгінгі күнге дейін сақтаулы үңгірдің ұзындығы 100 метр болса, 

ені 3-5 метр және биіктігі 3-4 метрді құрайды. «Таудың ең биік нүктесінде ескі 

мола болғандықтан ресми құжаттарда ол Қарамола тауы деп аталғанымен, ескі 

ақын шығармаларында Ергөбек, Майлықожа, Мәделіқожа шығармаларында 

Мұрынқарақ деп аталады» [3]. Мұрынқарақтың бүгінде өзінің шырақшысы бар. 

Айтып өткен дәлелдер оқиғаның ертегі емес, шынайы тарих екенін көрсетеді.  
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       Кез келген аңыз хикаяттар ауыздан- ауызға тараған соң түрлі нұсқалары 

болуы әбден мүмкін. Сол секілді «Мұңлы-Зарлық» аңызының да ауызда жүрген 

мынадай нұсқасы бар: « Ертеде қылышынан қан тамған қаһарлы бір ханның 

жалғыз қызы бойжеткенде бір кедей жігітке ғашық болып, көңіл қосып жүреді 

екен. Мұны біліп қойған хан жігітті дарға астырады. Жігіт өлгеннен кейін қыз 

мезгіліне жетпей бір ұл, бір қыз табады. Көп көзінен, ел сөзінен сескенген хан 

жаман атқа қалмаудың амалын іздеп, қос бүлдіршіннің көзін жоюды астыртын 

мыстан кемпірге тапсырады. Мыстан кемпір өмірге жаңа келген сәбилерді көз 

көрмес, құлақ естімес жерге апарып, биік өскен жап-жасыл ағаштың басына 

қызды - шығысқа, ұлды - батысқа қаратып іліп кетеді. Нәрестелердің көз жасы 

тамған ағаш бұтақтары суалып, қуара бастайды. Қос жүрек соғуын тоқтатқанда, 

бәйтерек те өсуін тоқтатыпты. Ел ішіндегі өсек сөз, өтірік өкпеге шыдамаған 

патшаның қызы егізін іздеп жолға шығады. Бармаған жер, баспаған тауы 

қалмайды. Күлкісіз күндер, ұйқысыз түндер, арманмен айлар, жылаумен 

жылдар өтеді. Қатты шаршап, діңкесі құрыған қыз әбден қурап, қабығы түсіп, 

шіруге айналған биік ағаштың түбіне келіп қисаяды. Ұйықтап кеткен соң, оны 

бір сүйкімді саз, сиқырлы әуен оятады. Құлақ түріп, тың тыңдаса «ән салып 

тұрған» қасындағы биік ағаш екен. Қыз күндіз қос бүлдіршінін іздеп, түнде осы 

«әнші» ағаштың түбіне келіп, неше түрлі әуез естіп, көңіл жұбатып, тынығып 

жүреді. Бір күні айналаға көз салмақ болған қыз ағаштың басына шығамын деп 

оны құлатып алады. Бірақ көп ұзамай самал соғып, «әнші» ағаш қайта зарлай 

жөнеледі. Қыз оның құпиясын білмек болып тексереді. Ағаш жуан түбінен 

басына дейін қуыс екен. Жіңішке басының екі жағында бұтақтан бұтаққа 

керіліп қалған ішектерді көреді. Бұл қыздың екі баласынан қалған жұрнақ еді. 

Батыс жағындағы ішек бостау, ал шығыс жағындағы ішек қатты тартылыпты. 

Егізінің өлімінен хабары жоқ қыз енді ағаш неге ән салатынын түсінеді де, өзі 

де қуыс ағаш жасап алып, манағы ішекті соған тағады. Шертіп көрсе, үні 

жүрегіне жақын, жанына жайлы естіледі. Қыз байғұс бостау тартылған ішекке 

үні мұңды шығатындықтан, «Қызым - Мұңлық» деп, ал ащы, тым зарлы 

шығатындықтан, қатты тартылған ішекке «Ұлым - Зарлық» деп ат қойып, 

күндіз-түні қолынан тастамай, күй шығарып, ел кезіп, егізін іздеп кеткен екен». 

[4] Жүсіпбек Шайқысламұлы жазып алған нұсқадан оқиға желісі алшақ 

болғанымен, кейіпкерлері сәйкес келеді. Бұл екі нұсқаның қайсысы дәл сәйкес 

келетінін шешіп, дөп басып айту қиын. «Хикаят рисала Мұңлық, Зарлық» 

Жүсіпбек Шайқысламұлының жазып алған нұсқасының ел аузына тарауында да 

өзгерістер болған. Себебі айна қатесіз бір адамның айтқанын дәл қайталау 

мүмкін емес. Нақты ма әлде таратушылар өз жанынан қостыма мынадай 

ерекшелікті мысалға келтіруге болады. Жырда Шаншар патша ұлымен 

қауышқанда қызы «анамды көрмей шықпаймын» дейтін жері бар. Анасын 

аралдан алып келгеннен кейін қызы анасымен қауышатын жері жырда 

айтылғанмен, Қаншайымды аралдан алып келгенде «биенің сүтіне 

шомылдырды» дейтін жері кездеспейді, алайда әжемнің айтуынша биенің 

сүтіне шомылдырғаннан кейін балаларымен қауыштырды деп айтатын. 

Мұңлық пен Зарлық өскен Шөгірлі тауының етегінде бүгінде тегіс жер бар, оны 
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Алқақақ деп атайды екен. Ескілікте ол жер Сырдарияның орны болған делінеді 

және «бұрындары Сырдария сол жағадан аққан екен, құдасы бір құлақ су сұрап, 

содан су етекке қарай түсіп кеткен» делінеді. Алайда судың орнының деңгейі 

әлі де  білінеді. Міне, сол жерді Алқақақ деп атайды.  Осы секілді 

өзгешеліктерді айта кетуге болады. Мұның барлығы қазақ фольклорына тән 

ерекшелік болып табылады.  

     «Ханшайым мен Зарлықтың жер болып, тегістеліп кеткен қабірін алғаш 

тапқан адам Асылхан молда деген кісі. Ол көміліп қалған жерінен жарыққа 

шығарып, ең кемі үш-төрт ғасырлық уақытты басынан өткерген сынатастағы 

Ханшайым ана мен Зарлық есімдері жазылған жазуды оқып, елге түсіндірген 

екен. Дүниеде сирек кездесетін, «Қызыл кітапқа» енген қасиетті тораңғы ағашы 

қалың өскен дарияның бұл тұсы елдің есінде аңыз-жыр түрінде сақталған 

тарихи деректерге бай» [4].  Аңыз-жырға қалай бай болса, табиғаты да сондай 

бай.  

     «Хикаят рисала Мұңлық, Зарлық» жырында  қазақ ауыз әдебиетінің кейбір 

тармағына сай келетін ұғымдар кездеседі. Мысалға алатын болсақ, Ғайып Ерен 

қырық шілтен, Қызыр баба тағы сол секілді қазақ ұғымындағы желеп-жебеуші 

пірлер бұл жырда да көрініс тапқан. «Қызыр (Қыдыр) баба – көптеген шығыс 

халықтарының сондай-ақ қазақтардың да мифтерінде, фольклорында, діни 

аңыздарында жиі кездесетін, аты аңызға айналған архаикалық образ» [1] деп 

түсініктеме берілген. Қызыр баба қазақ ұғымында әулие адам, қамқоршы әрі, әр 

түрлі адам басына түскен қиындықтардан қорғаушы пірі болып қалыптасқан 

және жырда да жебеуші әулие кейпінде бейнеленген. Жырдағы «Қырық шілтен 

– адамдар арасында өмір сүретін, бірақ көзге көрінбейтін, ерекше тылсым 

күшке ие мифологиялық бейнелер. Аңыз бойынша, олар қиындыққа тап болған 

адал жандарға көмекке келеді. Қазақ фольклорында шілтендер бір көмекші 

ретінде бейнеленеді.Оларды кейде Ерен деп те атайды» [1] екен. Жырда көрініс 

тапқан осындай халық түсінігінде қалыптасқан, кешегі мен бүгінгінің 

ажырамаған жалғасы іспетті әулие-пірлерге сену әлі күнге дейін сақталған. 

Кеңес ғалымы А.К.Боровков қазақ эпосының бастауы ноғай дәуірінен бастау 

алады деген пікір айтқан. Ноғайлар жыры XIV-XV ғасырларға жататын қыпшақ 

эпосының өзі болып табылып, Алтын Орда дәуіріне тән болып шыға келеді. 

Яғни «Мұңлық – Зарлық» эпосы қазақ- ноғай болып бөлінбей тұрғанда пайда 

болған, қазақ топырағында туған төл туындымыз болып табылады. 

    «Хикаят рисала Мұңлық, Зарлық» жырында кездесетін фразеологиялық 

тіркестердің кейбіріне тоқталып өтуімізге болады. Мәселен, «Қойға кірген 

қасқырдай» немесе қойға шапқан қасқырдай – «Қырып-жойып, тас-талқан қылу 

туралы айтылады» [5]. Бұл тіркес жырда Зарлықтың қалмақ қалқын қалай 

қырғанын баяндау үшін қолданылған тұрақты тіркес.  

     Он сан ноғай елінде, Шаншар хан атты ханы бар – деген жолдағы «он сан 

ноғай» – күллі ноғай тайпалары деген мағынада айтылады. (Ескілік уақытта 

«сан» сөзі ірі ру немесе тайпа ел, дуан мағынасында да айтылған). [5] 

«Оқ жыландай ысқырды»- айбат шекті, зәрін шашты, кәр төкті, ашуын 

шақырды. Ор текедей пысқырды – бұл жерде сескентті деген мағынада. [5] 
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«Жауатын бұлттай түнерді»– өте жойқын, қаһарлы деген ұғымда. (Бұл көбіне 

көркем әдебиетте қолданылатын әсірелеу).Тағы бір «Қазақ тілінің 

фразеологиялықсөздігінде» кездесетін мына сөз, «түбі түскен шелектей» деген 

аңырайып қалған, кең деген мағына береді екен. Жырда ата-аналарымен 

қауышқан сәтін бейнелеп көрсету үшін, «қабырғасы қайысты» деген тіркесті 

қолданған, бұл жерде жанына батқанын, қатты қиналғанын білдіріп 

тұр.«Қозыдай маңырап табысты» деген фразеологиялық тіркестің сөздіктегі 

берер мағынасы – шұрқырасып жолығу екен. (Анасыменен балалар, қозыдай 

маңырап табысты). Осы сынды сөздердің жырда кездесуі жазушының 

шеберлілігімен, эпосты әсерлі түрде оқырманға жеткізе білу үшін қолданылған 

фразеологизмдік тіркес қатары  десек болады.                              

    «Егемен Қазақстан» газетінде 2006 жылы шыққан Мархабат Байғұттың   

мақаласында: «Мұңлық-Зарлық» – қазақ сынды халықтың мәңгілік мұң-зары. 

Әділдік пен адалдыққа деген арман-аңсары. Мазарлары маң дала төсінде 

мұнартып, мұңды ызың ызатын ағалы-қарындасты егіздер тағдыры, өмірде 

болған шын оқиға бірте-бірте аңызға айналған, дастан болып өрілген. Дулат 

қаршадайынан-ақ «Мұңлық-Зарлықтың» сағынышты сарынын, сырлы әуезін 

құлағына құйып, зердесіне түйіп өскен. Бәлкім, болашақ суреткерді әдебиет 

айдынына жетелеп-жебеген де сол ғажайып дастанның дара әуені болар» деген. 

Және «Мұңлық – Зарлық»  мультфильміне сценарий жазған болатын. Мүмкін 

менің де осы мақаланы жазуыма себеп болған сол бір ғажайып аңыздың 

құдыреті болар.  

    Бүгінде Зарлық пен Мұңлыққа зиярат етіп, түнеушілер аз емес. Зарлық өз 

заманының дүркіреп тұрған ханы Шаншардың Алладан жалынып сұраған, 

қартайғанда көрген перзенті екені белгілі, мұнда келушілердің де көпшілігі 

Алладан бала сұрауға, перзент зарымен келетіндер. «Ауыл тұрғындарының 

аузында жүрген әңгімесіне сенсек, марқұмдарды жерлеуге келген кезде 

алдарынан жылан шығады екен. Әр кімге әртүрлі көрінетін жыланды 

Зарлықтың өз жыланы дейді. Зарлық маңынан көне бұйымдар көптеп табылды. 

Қай ғасырға тән екені белгісіз, орта ғасырларға тән болуы мүмкін құмыралар, 

алтын ділдәлар, күміс тиындар, араб қарпіндегі жазуы бар тиындар, жебенің 

ұштары табылған. Тарихының осындай терең, осынша қадірлі екенін әрдайым 

мақтаныш тұтамын. Біздің тарихымыздың, өткеніміздің ешбір беті айтылусыз, 

ашылусыз, ескерусіз қалмау керек.  

    Өз жеріңмен мақтану, бұл өз тарихыңмен мақтану. Тағдыры қиын болса да, 

жетімдік күйін кешсе де, аш-жалаңаш тау кезсе де Алласы мен пірлеріне 

сыйынудан жалықпаған, өздері де әулиеге айналған Мұңлық – Зарлық ұлы 

даламның кереметі. Иесі мен киесі қатар сақталған, ата-бабамның табаны тиіп, 

тәні жерленген қастерлі мекенім ұлттық тарихымның көкжиегінде мұнартып 

тұрған көне жәдігер.  
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Тіл – қоғамдық құбылыс болғандықтан, таным тіл арқылы бекітіліп, жеке 

тұлғаның санасында сақталатын ұлттық-мәдени тәжірибе сол жеке тұлғаның 

тілдік әрекетіне де өз таңбасын түсіреді.  

Қазақ тіл білімінде, соның ішінде когнитивтік лингвистика, әлеуметтік 

лингвистика, психолингвистика, т.б. секілді ғылым салаларында авторлық, 

тұлғалық «Мен» теориясына тұжырымдар болғанымен, ол туралы нақты 

зерттеу жүргізіп, тұлғаны лингвистиканың орталық объектісі ретінде 

қарастырған еңбектер жоқтың қасы. Бірақ лингвистикадағы антропоцентризм 

бағытының болуына байланысты авторлық «мен» түсінігін мүлде болмады деп 

жоққа шығару қате болған болар еді. 

Тілдік тұлғаның айқындалуы барысында адамды өзгелерден ерекшелеп 

тұратын өзіндік қасиет – жекелік фактор маңызды рөл атқарады. Бұл жөнінде 

Ж.Ермекова Мағжан ақынның тілдік тұлғасын зерттей келе: «Жекелік фактор 

алдымен өзін-өзі танудан көрінеді. Адамның тілді өз деңгейінде игеруге қадам 

жасауына жеке өзіне байланысты себептер, белгілі бір мақсаттар, адамның 

қоғамдық жүйедегі өзінің орнын сезіну, жекелік және топтық сәйкестіктегі 

өзіндік «мен» проблемасы әсер етеді. М.Жұмабаев: «Не көрсем де алаш үшін 

көргенім, Маған атақ алаш үшін өлгенім!» - деп келетін өз позициясын адам 

жанының, психологиялық әлемінің құпия құбылыстарын суреттеу арқылы жеке 

адам мен ұлт тағдырын бірлікте қарастырып, түсіндіреді» [1, 8]  - деп пікір 

қалдырады.  

Әлемнің поэтикалық бейнесі бедерленген өнер туындыларында, әсіресе 

сөз өнерінде ақындық меннің кең өріс алатыны бәрімізге мәлім жағдай. Мәтін 

құрылымында автордың қатысымдық сипаты жоғары болады. Кейде ол көзге 

ұрып білініп тұрса, кейде астарлы, паралельді жатқан құбылыстарда бұғып 

жатады.  

Мәтін құрылымы жайында сөз етіп жатқандықтан, авторлық меннің мәтін 

кеңістігіндегі позициясы қазақ жазба тарихында ерте дәуірдегі жазулардан 

бастау алатындығын ескере кетуді жөн санап отырмыз. Біздің дәуіріміздің VII-
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VIII ғасырларына тиесілі Орхон-Енисей жазбаларындағы кейіпкерлер мен 

баяндаушы жақтың (автордың) бірінші жақта сөйлеуі жай ғана өзін танып 

немесе танытып қана қоймай, сол кезеңге тән тарихи-әлеуметтік-саяси 

жағдайлардан хабардар етеді және сол кездегі қоғамдық сананың, әлеуметтік 

ойлаудың, психологиялық дамудың көрсеткіштерінен де маңызды факторларды 

айқындап отырады.  

Дүниенің поэтикалық бейнесін сомдауда проза мен поэзиялық 

шығармалардың арасында едәуір айырмашылықтар бар. В.А.Маслованың 

ойынша, поэзиялық шығармалардағы метафора мен символдардың жасалуы 

тікелей тілдің органикалық қызметімен байланысты [2, 59]. Бұл мәселеге 

байланысты Г.Абылова мынадай қорытынды жасайды:  

«..дүниенің поэтикалық бейнесі дегеніміз шындық болмыста ақын үшін 

өзекті болып табылатын құбылыстардың жүйелі түрдегі концептілерінің 

жиынтығы ретінде ұсынылып, олар жайында концептуалды және фактуалды 

мәліметтің эстетикалық мәнмен көмкеріліп, поэтикалық мәтінде семантикалық, 

құрылымдық, интонациялық тұтастық түрінде адамның жан дүниесіне әсер 

ететіндей түрде көркем бейнелер арқылы берілуі» болса, ал «дүниенің 

прозалық бейнесі дегеніміз шындық болмыста жазушы үшін өзекті болып 

табылатын құбылыстардың, жүйелі түрдегі концептілердің жиынтығы ретінде 

ұсынылып, олар жайында фактуалды және концептуалды мәліметтің 

эстетикалық мәнмен көмкеріліп, прозалық мәтінде семантикалық, құрылымдық, 

тұтастық түрінде белгілі бір идеялық мақсатта бейнеленуі» [3, 16]. 

Қазақтың прозалық шығармаларының маңдай алдысы – Абайдың қара 

сөздері. Философиялық ойға құрылған мәтінде Абайдың «мені» көбіне сынау 

мәнінде кездеседі. Ол тек қана өзін емес, өзі арқылы қоғамдық сана мен 

тобырлық сананы да сынға алады. Абай – қазақтың идеал «мені». Неге десек, 

бұл кезге дейінгі әдебиет тарихында Абайдай жаңашыл, ізденімпаз тұлға 

болған емес. Және Абай секілді қазақты реалисті түрде сынаған, 

психологиясын дөп басқан, барлық тап өкілдерінің образын қабылдап, өзіне-өзі 

қанжар сұққан ақын жоқ. Бұдан шығатын қорытынды, Абайдың «мені» - бүкіл 

адамзатқа тән «мен» концептісінің жиынтығы.  

Қазақ әдебиетінде өзінің орталық ұғым екендігін анық сезіне отырып 

қалам тербеген жазушыларымыздың бірі – М. Мағауин. Тарихи тақырыптарды 

барынша кеңірек төңіректеген қаламгер өмірінің соңғы беттеріне мемуарлық 

шығарма арқылы нүкте қойғысы келгендей. Бұлай деуімізге себеп болған, 

автордың «Мен» романы. Шығарма «Шытырман» және «Қия жолдар» деп 

аталатын екі бөлімнен тұрады. Жанрлық тұрғыдан қазақ әдебиетіндегі жаңаша 

үлгіде туған ғұмырбаяндық туынды.  

Поэзиялық шығармалардағы автордың өзіндік мені көбінесе сезім мен 

сыртқы дүниені (оқиғаны, құбылысты) қабылдау деңгейімен байланысты болып 

келеді. Автордың күйініш-сүйініш сезімдері поэтикалық мәтін ішінен көзге 

ұрып тұрады.  

Тәуелсіздік кезеңінде әдеби процеске араласып, өзінше стиль 

қалыптастырған ақындарымыздың бірі – Ұлықбек Есдәулет. Ақынның жазу 
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мәнері қарапайым тұрмыс мәселелерін жырға айналдыра алуымен Қадыр 

ақынның стиліне біршама жақындайды.  

Біз бұл жұмыста Ұлықбек ақынның өлеңдеріндегі ақындық менін талдай 

отырып, автордың тұлғалық менін, өзін-өзі бағалауын айтқымыз келеді. 

Алдымен, беташар сөз ретінде автордың «Ақынға» атты өлеңін алып көрейік: 

«Ақын, ақын! Араласаң даланы, 

Жарқылдайды шабытыңның жанары, 

Он қайғыдан тілімденген жүрегің 

Бір қуансаң, бүтінделіп қалады» [4, 20].  

Ақынның айтуы бойынша, талант ғұмыры әрдайым өзгеріс үстінде 

болады. Оның жас балаша тез мұңайып, тез шаттануы – ақынның өз характері. 

Тіпті ол өз өлеңіне де уана алмайды екен: 

«Мың жүректі билесең де Тәңірдей, 

Өз жүрегін билей алмас пақырсың!» [4, 20].  

Ақындық сезіну, түйсіну кез келген қалам ұстаған жанға беріле бермейтін 

нәрсе. Оның ішкі дүниесінде болып жатқан арпалыс, күйзеліс, қуаныш – 

барлығы да өзге адамдар үшін жұмбақ боп қала бермек. Ақындық табиғаттың 

отты жарқылы да, күркірі де, нұрлы шуағы да тек өлең сөзден білінбек. 

Ұлықбек мұны да өлең жолында кестелейді: 

«Отты аспан гүрілдейді, 

Тұяқтар дүбірлейді, 

Таулар селкілдейді, 

Баулар желкілдейді, 

Жерде де емес, 

Көкте де емес, 

Шабыттанған ақынның кеудесінде!» [4, 73]. 

Ақын үшін оқырманының бағасы бәрінен қымбат. Заманының тұтқасы 

болу, елінің алақанында болу «қазына толы аралдан» да қымбаттырақ.  

«Патшасы боп сезім менен сананың, 

қасиеті маған қонса дананың, 

батқан күнді ұясынан қайтарып, 

ескілігін дәлелдер ме ем жаңаның?» [4, 47]. 

«Батқан күнді ұясынан қайтару» үшін ақынға қандай да бір әулиелік күш 

керек емес, оның отты жырлары мен бейнелі тармақтары батқан күнді де, атқан 

таңды да алақанында ұстап тұра алады. Ақын мұны жақсы біледі. Сол үшін 

өлең тағына отырып, биігіне қол артады: 

«Қонам десе, қона салмақ бақ деген, 

қыдыр қолдап, 

Шықса деп ем таққа өлең» [4, 48]. 

Ақын үшін өзінен де қымбат нәрсе – өлең. Әдемі сөз, қасиетті өлең үшін 

ақын тағынан да түсіп беруге дайын екенін танытып отыр. 

Автордың өзін ақын ретінде тануы әлеуметтік көзқарастарға да 

байланысты. Ол үйінде отырғанда өзін ақын ретінде сезінбеуі мүмкін, бірақ 

қоғамдық ортада әлеуметтік статусты иеленеді.  
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Дүниенің поэтикалық бейнесін сомдауда ақын көбінесе метафоралық 

тәсілді жиі қолданады. Ол ұлттық ойлау мен ұлттық мәдениет ерекшелігімен 

тығыз байланысты болып келеді. Ақын әлемді, қоршаған ортаны образды түрде 

танып, сол қалпында жеткізуге талпынады. Шығармашылық тұлғаның, өнер 

адамының құдіреттілігі де сонда болса керек. Мәселен «Табиғат пен ақын» 

өлеңінде: 

«Табиғатта сезім жоқ деп ойламан: 

Ол да – ақын!», - дей келе: 

«Ол екеуі – екі қылыш! 

Қашанда  

Армандайды жалғыз қынға сыйсақ деп!» [4, 34]. 

Табиғат пен ақынды қылышқа балау автометафораның анық үлгісі. Осы 

секілді ақын көбінесе ақындық мінезді табиғи құбылыстарға балайды. 

«Ақыныңды еркелет» атты өлеңінде: 

«Сен – жартассың, 

Ақын – толқын. 

Келді саған еркелеп, 

Уа, дүние, ақыныңды еркелет!» [4, 70], - дейді.  

Көркем шығармадағы поэтикалық құралдар ақын ойының бейнелі, жанды 

болуы үшін қолданылады. 

Ұлықбек ақынның өлеңдерінен оның әрдайым орталық кейіпкер екені 

байқалады. Бірінші жақ формасын қабылдаған ақын көл де, тау да, бұл та бола 

алады. Мәселе оның жанды не жансыз зат екендігінде емес, мәселе мәтін 

кеңістігіндегі автордың позиция ұстай алатындығында. 

Автордың ақындық бейнесін былайша топтастырсақ: 

 

  Жебе                                                                   Күй  

 

   Құдірет                                                         Толқын  

 

         Қылыш                                             Бұлт  

 

Қорытындылай келе, ежелден келе жатқан қазақ сөз өнеріндегі авторлық 

бейне этностық танымға байланысты өріліп, әсем сөз, өлең, қара сөз мәнерінде 

жеткізіліп отырды.  Демек, кез келген тілдік қолданыс, троптық айшықтауға 

қатысушы сөз элементтері қазақ халқының ұлттық дүниетаным тетіктерінен 

сусындап тұрған бейнелеуіштер. Табиғи құбылыстар мен жануарлар әлеміндегі 

өзіндік ерекшеліктер адам мен ұлт түсінігіне әсер етпей қоймайды. Соның 

нәтижесінде ақын өлеңдерінде бейнелер мен бейнелелік тіріліп сала бермек. 
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Қ. ЫСҚАҚТЫҢ «АҚСУ – ЖЕР ЖАННАТЫ» РОМАНЫНДАҒЫ  

ПЕЙЗАЖ  

 

Тастыбай А. 

ПМПУ, 4-курс студенті, Павлодар қ. 

Құралқанова Б.Ш. 

Филол.ғ.к., ПМПУ доценті, Павлодар қ. 

 

ХХ ғасырдың бірінші жартысында қазақ прозашылары қара сөзбен ақ 

қағаз бетіне өздерінің өскен ортасы табиғатының суретін салуда үлкен 

жетістікке жетті.  

Әдебиеттанушы К. Ахметов «Әдебиеттануға кіріспе» атты еңбегінде 

пейзажға мынадай анықтама береді: «Пейзаж – шығармада табиғат көрінісінің 

бейнеленуі. Бұл тұста пейзажды табиғат көрінісін бірегей суреттеуге арналған 

шығармаларға қатысты алып отырған жоқпыз. Әңгіме қандай да бір көркем 

шығармадағы өзге де көркемдік құралдармен қатар өзіне тән көркемдік-

идеялық мән атқаруға тиісті пейзаж туралы. Пейзаж шығарманың тұтас 

идеялық-көркемдік мәніне қызмет ету үшін де, сондай- ақ шығармадағы 

жекелеген көріністерге, оқиғаларға, кейіпкерлерге қатысты да қолданыла 

береді» [1, 141-153 б]. Олай болса пейзаж құр табиғатты суреттеп қана қою 

емес, оның шығармадағы адам өмірімен, адамның болмысы және кейіпкердің 

басынан өтіп жатқан жағдайымен тығыз байланысты болуы керек екенін 

аңғардық. Сонда ғана пейзаждың шығармадағы қызметі орынды болады. 

Жазушы Серік Нұғман өз сұхбатында пейзаж туралы «Біздің ұлттық сөз 

өнеріміздің бірден-бір ерекшелігі – ондағы қою етіп берілетін табиғат суреті. 

Яғни, пейзаж...» -, деген. Сонымен қатар әдебиеттанушы Саржан Такиров: 

«Бұрын дәстүрлі прозада пейзаж үлкен қызмет атқарды. Сонау «Тар жол, 

тайғақ кешуден» бастап, 1970-80-жылдарға дейінгі прозада пейзаж 

психологиялық параллелизм ретінде қолданылды. Барлық жазушы пейзажды 

сәтті пайдаланды деуге болмайды, әрине. Бірақ негізінен, сәтті шығып отырды» 

[2, 2 б], - дейді де, қазіргі уақытта пейзаждың қолданылмай кеткенін, сондықтан 

да кітаптардың бір рет қана оқып лақтыра салар дәрежеге жетіп, 

шығармалардың құндылығы қалмай бара жатқанын айтады.  
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Сонау ХХ ғасырдың бірінші жартысынан бастау алған прозадағы пейзаж 

мәселесі ХХ ғасырдың екінші жартысында да біраз биікке шықты. Тіпті қазақ 

әдебиеті басқа елдердің әдебиетінен осы арқылы ерекшеленеді деп айта аламыз. 

Жазушы Серік Нұғман да пейзаж жасауда қазақ әдебиетіне жетер халық жоқ 

екенін айта келіп, орыс әдебиетімен салыстырып өтеді. Сондай-ақ ХХ 

ғасырдың екінші жартысында дүниеге келген қазақ романдарындағы пейзажға 

Серік Нұғман мынандай баға береді: «Ә.Нұрпейісовтің «Қан мен терінің» сірге 

жиярындағы Кербаланың шөлімен шендестірілетін Беларанның суреті оңай 

олжа ма? Ал Әбіш Кекілбайұлының «Аңыздың ақырындағы» көз жеткісізге 

көсіліп кеткен тақыр даланың сағым ойнаған мұнарлы көрінісі ше; Қ.Ыстақтың 

«Ақсу – жер жаннатындағы» Ақсудың сұлу келбеті ше; оған О. Бөкейдің «Атау 

кересіндегі» таудан қайтқан Еріктің секірме қабақ үстінде тұрып, сүзіле көз 

салатын етектегі жайылма жазық бетін, «Қар қызындағы» қар жамылған әппақ 

дала көрінісін қосыңыз; Ж.Шаштайұлының «Аспанқорасындағы» көз алдыңда 

сол күйі қалып қоятын Аспанқора шоқысының үнсіз сұлбасын алыңыз; 

Т.Шапайдың «Көл» әңгімесіндегі әлдене сиқырымен жадыңызға мәңгілікке 

шегеленіп қалатын қара көлінің сырлы айдыны тағы басқаларды қайдан іздеп 

табарсың. Маған наныңыз, ешқайдан таппайсыз. Біле-білсек, табиғат суреті 

біздің туған әдебиетімізде ортақол шығарманың өзін кәдімгідей деңгейге 

көтеретін көркемдегіш құрал. Өмір сүрген ортамызға байланысты қолымызға 

қонған айтақалсын басымдық. Табиғатқа жақын көшпенді тіршілігімізде ұшан-

теңіз болып қалыптасқан тілдік қорымыз да бұған мол мүмкіндік береді» [2, 3-

4 б.]. 

Расында туған жерінің табиғатын жырға қосып, қара сөзбен өрнегін өре 

білген қазақтың ақын жазушылары жетерлік. Соның бірі - жоғарыда айтылып 

өткен «Ақсу – жер жаннаты» романының авторы, қазақ әдебиетінің бейнелі 

тілімен қағаз бетіне сурет салған асқақ үнді қаламгері Қалихан Ысқақ. Өзінің 

туған жері Алтайдың табиғатын әдемі де көркем сөздермен кестелеп, қою 

бояулармен «Қара орман», «Тұйық», «Ақсу - жер жаннаты» романдарында 

суреттеп бере алды. Ә.Тарази Қалиқан Ысқаққа «Қалихан – көшбасшымыз» 

және «Көрікті сөзбен көркем сурет салған» деп баға береді. Ә.Тарази 

Қ.Ысқақтың «Қоңыр күз еді» хикаятын жоғары бағалап: «Қоңыр күз» қазақтың 

көне сөзі болса да, бұл хикаяты Ысқақұлы Қалиханның қазақ әдебиетіндегі 

төлқұжатына айналды, мысалы маған Қалихан мен Қоңыр күз егіз тәрізденгелі 

қашан!.. Бірін естігенімде екіншісі еріксіз есіме түсетін, бірін көргенімде 

екіншісі көз алдыма келе қалатын» [3, 16 б], - дейді. Ал Ғаббас Қабышұлы 

«Ақсу- жер жаннаты» романы туралы былай дейді: «Ақсу – жер жаннаты» тек 

экология, ел экономикасы мәселесін көтерген десек, онда шығарма ауқымын 

тым тарылтып жібергендік болар еді. Автор бүгінгі өмірдің өзі алға тартып 

отырған күрделі де күрмеуі мол әлеуметтік мәселелердің тамырын әріректен, 

тереңіректен қозғауға, суреттеуге ұмтылады» [3, 22 б]. Ел азса, жер тозады, жер 

азса, ел тозады. Ай мен күндей, бірінсіз бірі жоқ, қасиетті ел мен жер бірінсіз 

бірі тұл деп ой түйдіретінін айтады.  
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Әдебиеттанушы Әлия Бөпежанова Қ.Ысқақтай үлкен суреткердің «Ақсу – 

жер жаннаты» романы, кеңірек аядан алғанда, жалпы суреткерлік биік 

мұраттары, ұлттық руханиятымызға сіңірген үлкен еңбегі ретінде 

бағаланғанын, ол тәуелсіз елінің сыйлығын алғашқылардың бірі болып алғанын 

айтады.  

Қалихан Ысқақтың суреткерлігі (пейзажист) барлығына аян. Жоғарыда 

айтылған әдебиеттанушылар мен жазушылардың сөздері де осыған дәлел. 

Мысалы «Ақсу - жер жаннаты» романының басталар тұсындағы «Наурыз 

туысымен белгі беретін Алтай жылымығы томар қалпағын қисайтып, қысқы 

жолдың күнқағар езуін науалап тастағанымен, қар әлі семіздің сүбесіндей: жел 

қаққан жазықтың кірі, қысы- жазы қылау жатпайтын Үшқоңырдың найзасы 

болмаса Ұлытаудың теріс қатпалы шаңқыйып- ақ тұр. 

Мұз астында тып-тыныш қыстап шыққан Күлмес өзені әр жерінен үзік- 

үзік тесіле бастаған екен, жар жағасындағы жалғыз көшенің біркелкі ағаш 

үйлері бір түннің ішінде шатыры мыжырайып ескіріп қалыпты...» [4, 3 б], - деп 

Алтайдың көктемін суреттеген кезде көз алдыңа қолмен салынған әп-әдемі 

сурет елестей кетеді. Жазушы жай ғана суреттеп қойған жоқ келісімді 

кейіптеулер мен ұтымды теңеулер жасай білді.  

Ысқақовтың қара сөз шеберханасынан шыққан пейзаж көркем бүтіндіктің 

ортақ заңдылықтарына бағынып қана қоймай, түрлі көркемдік қызметтер 

атқарады. 

«Құлақтанып батқан күн көкжиекке кемпірқосақ тастап кетіпті. Шатқал 

түбіндегі жылқылы ауылдың жетім түтіні де қызыл күрең. Қара жел жығылған. 

Кешқұрымғы қара суық шытқыл. Қарағайлы қырқалардың жалында сағым 

жыбырлайды. Терістің ала шабдар ескі қары шатырға керіп тастаған ала 

қойдың терісі  сияқты, ескі- құсқысын жамылып алып тау қойнауы қызыл 

іңірден қалғи бастапты...» [4, 85 б] 

Ғажап жанды сурет. Тапқырлықпен жасалған теңеу, кейіптеу мен эпитет 

те ұтымды қолданылған. Табиғаттың өзі бір кейіпкер сияқты.  

Ал мына мәтіннен көз алдымызға тірі сурет елестейді. Сөйлемдер де 

жаңылтпаш сияқты көркем құралған: «..Өзен бойының сарғалдағы мен сары 

жоңышқасы киіздей болушы еді. Кешке салымның қоңыр самалымен толқыған 

сары жон көк жиектің сағымына сары атластай құлпыратын. Жалғыз көздің 

оғынан құтылысымен сары жонды сар желіп бір шарлап шығады да, шіңгір- 

шіңгір кісінеп, шалғын арасында адасып жүрген жирен қасқа құлынды күтеді» 

[4, 102 б.]. 

«Кезең басын желемік шалды. Желемікте кеңсірік жаратын жеті мың 

түрлі иіс бар. Жеті мың ба, жетпіс мың ба, кім біліпті. Мүмкін, елдің иісі 

шығар. Теңкиіп жатқан, дүңкиіп жатқан бүкір жондардың күнқағар беткейі 

түбіттеніп, ескі жылдың жабағысын жасыл құрақ түрте бастапты. Мүмкін, 

көктің иісі шығар. Батар күннің астында шалқайып- шалқайып, бүкіл әлеммен 

иегімен ғана тілдесіп нағыз Алтайдың өзі жатыр; арқасын күнге қақтап, аспанға 

қарап созылған қожыр- қожыр қанаттары тып-тыныш ұйықтап қалған өркеш 
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жалды динозавр сияқты еді. Бір емес, сан көріп жүрсе де Бекеттің жүрегі дір ете 

қалды» [4, 143 б]. 

Бұл суретті оқығанда оқырманның да жүрегі дір ете қалатыны белгілі. 

Көз алдыңа айна қатесіз Алтай елестейді. Жазушының шебер суреткерлігі осы 

дерсің. Тіпті сөйлем қара сөзбен жазылған өлең секілді. Алтай тауы бейне адам 

кейіпті суреттелген.  

Жазушының және бір Алтай өңірінің қысын суреттегені бар: «Тау басына 

қар түсіпті. Тау басынан аса алмаған жырым-жырым ақша бұлттың бауырын 

өрт шалғандай, аспандағы жалынның алауы нарттай қызыл перде боп әр үйдің 

әйнегінде жүр. Қарағайлы қолаттың жықпыл- жықпылында қара киімге 

жапсырылған ақ жамаудай іркіліп тұман жатыр... Алтай шыңдары ғана шыт 

жаңа, бұрынғысынан да аспандап, керме иық мінез көрсетеді» [4, 146 б].  

Әр мезгілдің, әр сәттің бояуын бір-бірініне ұқсатпай, қайталамай ерекше 

кейіпте, жан бітіре суреттей білетін Қалихан Ысқақ – расында, тума талант.  

Жазушы Алтайды ғана емес Мыңжылқының кешін де кереметтей 

суреттейді. Жазушының ерекшелігі табиғаттың бөлшектеріне жан бітіріп, адам 

бейнесіндей суреттеуі. Мүмкін табиғат пен адамды бірдей көріп, екеуінің бір-

бірі үшін жаратылғандығы үшін шығар. Мыңжылқыға жан бітіре суреттеген 

кешті бірде: «Мыңжылқының төбесіне тоңқайып барып құлаған қызыл таба от 

шашып барады. Қаңсып кеткен сары дала лапылдап тұр. Сары даланы жалай 

соққан ыстық желдің қара кер жалы лапылдаған өрттің қызыл жалыны сияқты 

бірде өршіп, бірде өшіп, көкжиекте шалқап жатыр. Апшыны қуырған қызыл 

таба да ұясына кетер» [4, 136 б], - деп суреттесе, бірде: «Мыңжылқының 

қырқасына құлаған қызыл күннің шар табағы шеңберіне сыймай шатынап, 

жарылып кетейін деп тұр еді. Лапылдаған құп- құла даланың шілделігіне дейін 

жаны шығып бара жатқандай шырқырағанда ысқырығы жер жарады» [4, 426 б], 

- деп суреттейді. Мыңжылқы өлкесінің ыстығы мен күннің батуын екі бөлімде 

екі түрлі сөз бояуларымен жеткізеді. Және Алтай мен Мыңжылқының екі түрлі 

табиғатын бөлек-бөлек суреттермен жеткізеді. Алтайдың қысы мен 

Мыңжылқының жазын суреттеуде де кейіптеуді ұтымды қолдана білген. 

Қалихан Ысқақ - қазақ әдебиетінде пейзажды ең ұтымды қолданып, 

шыңына шығара білген жазушы. Оның «Ақсу – жер жаннаты» романындағы 

табиғат суреттерін бейнелейтін тұстарын теріп алып қарап, талдайтын болсақ 

оның өзінен жеке бір кітап шығаруға болады. Бұл мақала теңіздің бір 

тамшысын ғана қарастырады. Ал бұл роман өзі бір үлкен теңіз десек 

қателеспейміз. Қалихан Ысқақ шығармалары үлкен зерттеуді талап ететін 

дүние. Оны тыңғылықты зерттесек қазақ әдебиетінің бір биік шыңын таныр 

едік. 
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Аннотация 

Калихан Искак - писатель, который сумел максимально использовать пейзаж в 

казахской литературе. Если вы   проанализируете сцены природы в романе «Ақсу – жер 

жаннаты», вы можете создать из него отдельную книгу. В этой статье рассматривается 

только одна капля моря. И этот роман - одно из великих морей.  Работы Калихана Искака 

являются большим исследованием. Если бы мы тщательно его изучили, мы бы наслаждались 

одним из самых высоких пиков казахской литературы. 

 

 

ҰЛТ ТАРИХЫНДАҒЫ ҰЛЫ БИЛЕР 

 

Ұлықбекова Таңшолпан Жүнісбекқызы 

Филология факультетінің 2-курс студенті, 

Ғылыми жетекші: А.С.Кушкимбаева, PhD доктор, 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік  

мемлекеттік университеті 

 

 Ұлы жүзім – құнарым! 

Орта жүзім – жыр-әнім! 

Кіші жүзім – қыраным! 

Айбынды алаш – ұраным! 

     (Ерболат Құдайбергенов) 

 

Би – халықтың көкейіндегісін айтқан, көмегейіндегісін жарыққа 

шығарған, әділін қара қылды қақ жарып айтқан, шындықтың туын көтерген “от 

ауызды, орақ тілді” кісі. 

Қазақ билері - ерте заманда осы күнгі соттың да, тергеушінің де қызметін 

атқарған. Билер өздерінің бір ғана сөзімен небір шытырман даулы мәселелердің 

дұрыс шешімін тауып отырған. 

Қазақ билері әділ және елге сыйлы болуға тиіс.Өз әділдігімен елге 

танымал болған қазақтың атақты билері  Төле, Қаз дауысты Қазыбек,Әйтекеден 

қалған сөз дәстүрін ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасын табуда. 

Ахмет Байтұрсыновтың пікірімен айтқанда, “Әділ билердің қолында 

билік қазақтың неше түрлі дертін жазатын жақсы дәрі еді”[1]. 

Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев былай деген:«Біз халықтың 

әйгілі үш ұлы, үш даңқты данасының аттарын білеміз: Төле би, Қазыбек би 

және Әйтеке би. Олар қазақтар үшін бірліктің ауыспайтын нышаны болды. 

Олардың армандаған сөздері қасиетті кітаптардан алынған нақыл сөз сияқты 

ұрпақтардың ақылын жаулап алды. Олардың қазақ халқы үшін тарихи 

маңызын, олардың біздің тарихымыз үшін маңыздылығын асыра бағалау 

мүмкін емес және де біздің халық ретінде сақталып қалғанымыз, егеменді 

мемлекетке атау бергеніміз, қазір тәуелсіздік туын көтергеніміз, қасиетті жерде 

игілікте, бейбітшілікте және келісімде өмір сүріп жатқанымыз үшін, біздер, 

қазақтардың қазіргі ұрпағы оларға толық міндеттіміз»[2]. 
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Ұлы жүз – Әзіз Төле би ХVІІ - ХVІІІ ғасырлардағы ұлы тұлғалардың бірі. 

Ол Тәуке ханның тұсында «Жеті жарғы» атты заң жобасын жазып бүкіл алаш 

халқына әйгілі болған. Абылай ханнан бастап, Бөгенбай батырға дейін ақыл, 

кеңес беріп келген атақты Бұқар жырау да Төле биді халыққа үлгі, өнеге етіп 

жырлады.Төле ел тұрмысын, арғы-бергі тарихты, оның сабақтарын ой көзімен 

барлаған, алғыр шешен, көреген көсем саналған. 

Төле би Әлібекұлы – кезінде қазақ хандығын, қазақ  елінің бірлігін 

нығайтуға қызмет еткен қайраткер.Оның қоғамдық қызметі, әсіресе 1723 

жылғы жоңғар шапқыншылығынан кейін анығырақ көзге түседі. Ел басына екі 

талай күн туған қысылтаяң кезеңдерде Ұлы жүзді бастаған Төле би қонысынан 

көшпей, елін,жерін, бүліншіліктен сақтап қалған, күші басым жауға қарсы 

шығып,қамсыз отырған халық қанын төкпей, айла-тәсіл қолданған.Осы арада 

Төленің даналығын бейнелейтін бір халық аңызы бар.(Қарлығаш би аңызы). 

Аңыздың қаншалықты шындық екенін басып айту қиын, бірақ бір шындық: 

Ташкент пен Шымкент айналасындағы қазақтар мен өзбектер Төле биді 

“Қарлығаш би” деп қадірлейді екен[3]. 

 Төле би заманы қиын кезеңде, жаугершілікте өткен. «Ол кезде қазақ пен 

жоңғар хандықтары ұдайы жұмсалуда еді. Тәукеден кейін қазақ хандығының 

ыдырай бастап,Төле би ендігі жерде Ұлы жүздібилеп,жоңғар басқыншыларына 

тәуелді болды.Оларға алым-салық төлеп тұрғанымен Төле би саяси билікті 

өзінше жүргізді.Қазақ қауымдарын біріктіріп олардың  жоңғар феодалдары 

езгісінен азат етудегі оның қызметі айтарлықтай.Кейбір деректерге қарағанда 

Абылай сұлтанның көтерілуіне Төле би ықпал жасаған»[4]. 

Төле би қазақтың ежелгі құжаты “Жеті жарғы” әдет-ғұрып заңын жасауда 

жетекші рөл атқарды. “Жеті жарғыдағы жер дауы, жесір дауы, құн дауы, тағы 

осындай ел арасында бола беретін айтыс-тартыс, дау-дамайлардың көптеген 

түрлері Төле бидің ұсынысымен жазылған болатын. Сол “Жеті жарғы” құжаты 

ел арасындағы әдет-ғұрып дәстүрлерін бұзушыларға тыйым салуда елеулі 

қызмет атқарды. 

Қабілет қарымымен, даналық тапқырлығымен,шешендігімен дүйім 

жұртты аузына қаратқан,тосын жерден,тығырыққа тірелген дағдарысты 

сәттерден жол тауып, әділ шешімімен жұртқа танылған Төле би 

шығармаларының бүгінгі ұрпаққа берері көп [3,1]. 

 Қазақтың аса айтулы, айбынды, аруақты биінің бірі – Қаз дауысты 

Қазыбек. Оның өмірі негізінен қазақ-қалмақ шапқыншылықтары өршіп тұрған 

жаугершілік заманда өтті. Халық оны “Қазып айтқан Қазыбек” деп қастерлеген. 

Олда Тәуке ханның «Жеті жарғы» әдеп - ғұрып заң жобасын жасаушылардың 

бірі. Қазыбек бидің беделі мен ықпалына қазақ хандары ғана емес, ұлы 

империялардың әкімшіліктері де сүйенген, атап айтсақ 1761 жылы Қытай 

империясының елшілігі,1762 жылы орыс мемлекеті әкімшілігінің өкілдері оған 

арнайы келіп кеңес алып қайтқан. 

 Әйтеке (Айтық) Бәйбекұлы (1683-1722) –Кіші жүзден шыққан қазақтың 

атақты шешен биі. Әйтеке би артында аталы сөзі қалған, есімі ел жадында 

сақталған қазақтың келелі, шешен билерінің бірі. Жоңғар - қалмақ 
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шапқыншылығына қарсы халық майданын құруға ат салысып, үлес қосқан 

қоғам қайраткері. Әйтекенің есімі елге ең алдымен тілмар шешендігімен, 

тапқыр билігімен мәлім. 

Әйтеке бидің шешендік сөздерін қастерлеп жинап, ол жөнінде мақала 

жазған білгір ғалым Балтабай Адамбаев былай жазады: Қазақ руларының басын 

біріктіріп, бір орталыққа бағындырған және туысқа қазақ, қарақалпақ, қырғыз 

халқыларын одақтастырып, жоңғар-қалмақ шапқыншылығына қарсы бірыңғай 

халық майданын құрған Тәуке ханның кеңесшісі, көмекшілерінің бірі Әйтеке 

болған. Сайып келгенде, Әйтеке – шешендігімен бірге кезінде ел басқарған, заң 

жасасқан, феодалдық қазақ мемлекетін құрысып, нығайтуға үлес қосқан қоғам 

қайраткері[5]. 

Әйтеке бидің артында қалған шешендік мұраларды алып қарасақ, одан ел 

қамын, өзінің туған халқының зар-мұңын жеп айтқан ой-пікірін аңғарамыз. 

Сонымен, билер тарихында қазақтың Төле, Қаз дауысты Қазыбек, Әйтеке 

сияқты үш алып билерінің орны ерекше. Бұл үшеуін өз дәуірінде елін, жерін, 

шапқыншы жаудан қорғап қалуда, елдің, халықтың бірлігін, ынтымағын 

сақтауда, адамгершілік, парасаттылық, ата-баба намысын, салт-дәстүрін 

сақтауда зор еңбек сіңірген, хандарға ақыл-кеңес берген билердің биі, ұлыстың 

ұлы биі, баба би, көсем би деп қадір тұтамыз. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Билер сөзі.- Алматы:Қазақ университеті, 1992. Б. 4 

2. Ұлт тарихы толқынындағы  ұлы тұлғалар, 2015. Б 43 

3. Қазақ және әлем әдебиеті журнал, 2010. №1-2(38), 2010 ж. 45б 

4. Қазақ совет энциклопедиясы, 11 том, 123 б.  

5. Қазақтың жүз шешені.- “Алтын адам” баспасы, 1992.122 б 

 

Аннотация 

Толе би, Казыбек би, Айтеке би имеют уникальное местом в истории казахского 

народа. Это трое людей, которые защищают свою страну, землю, захватчиков от врага, 

сохраняют единство, единство страны, человечность, разумность. Мы гордимся 

достоинством и талантом биев.. 
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ІII БАҒЫТ 

ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ МЕН ӘДЕБИЕТІ 

 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА СФЕРЕ БИОЛОГИИ 

 

                                                                            Алик С.Н. 

Казахский Национальный женский педагогический университет 

                                                        Научный руководитель:ст.преп.Егизбаева З.С. 

 

Мы все знаем что, современная медицина берет свое начало из античной 

Греции и даже в Римской империи медицинские знания совершенствовали. Вот 

поэтому многие медицинские термины греческого языка.  Греческий язык 

встречаются в ранних памятниках древнерусской письменности. Все эти 

термины мы можем видеть в «Гиппократовом сборнике» («Corpus 

Hippocratum»), в отрывках из произведений Аристотеля, Галена и византийских 

врачей. Главными заимствованиями из латинского и греческого языков 

являются, к примеру, названия заболеваний различного характера (кариес, 

костоеда – из греко-лат. саries; диабет – из греко-лат. diabetes), а также названия 

анатомических образований (артерия – из греко-лат. arteria; капсула – из греко-

лат. саpsula). Но есть некоторые сокращенные слова: например, названия 

воспалительных заболеваний или же болезней невоспалительного характера 

(холецистит, воспаление желучного пузыря – из греко-лат. cholecystitis; мастит, 

воспаление молочной железы – из греко-лат. mastitis). 

Медициной занимаются не только греки, но и россияне. В составе 

русской медицинской терминологии выделяются несколько групп терминов: 

1)   исконно русские наименования, принадлежащие к общеславянскому пласту, 

относятся слова:бедро (уменьшительное «бедрецо, берцо»; отсюда «берцовая 

кость»),  бок, бровь, волос,  голова, горло, грудь, грыжа, губа, зуб, лицо,  нос, 

рак, рука, сердце, ухо и др. Можно считать древнерусскими слова, общие для 

церковнославянского и древнерусского языков, а также слова, принадлежавшие 

к одному из них, но устойчиво вошедшие в русский литературный язык, 

например: беременная,  близнецы, болезнь, боль, больной, жажда, желудок,  

здоровье, зрение,  кожа, лекарство, лечение, мозг, мозоль, мышца,  печень, 

плечо, рот, судорога, тело,  череп, шея, и др.; 

Еще в русской литературе есть слова, приспособленные к звуковой 

и морфологической системе русского литературного языка: аборт, аппендицит, 

бронхит,  вакцина, лимфа,  ректоскопия, и др.;  

2) в биологии есть также заимствованные из западноевропейских языков, 

западноевропеизмы в разной степени: английские: блокада, допинг, инфекция 

и др.;  французские: акушерка, бандаж, буж, грипп, дренаж, кретинизм;  

немецкие: фельдшер, шпатель, шприц и др. Заимствования из других языков 

единичны, например: малярия– итальянское, москит– испанское слова; 

3) наиболее распространенными терминами являются латынские. 

Прямыми заимствованиями из латинского и греческого языков являются, 
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к примеру, названия заболеваний различного характера (анемия — из греко-лат. 

anaemia;агония – из греко-лат. agonia), а также названия анатомических 

образований (аорта – из греко-лат. aorta; капсула – из греко-лат.саpsula). Надо  

отметить нам, что заимствования целого ряда греко-латинских наименований 

происходили с усечением: например, названия воспалительных заболеваний 

или же болезней невоспалительного характера (цистит, воспаление мочевого 

пузыря – из греко-лат. cystitis; гастрит, воспаление желудка – из греко-лат. 

gastritis). 

 Примеры переведены с английского языка на русский, потому что 

английский  язык был обусловлен тем, что именно этот язык является 

в настоящий момент языком международного общения и, английский язык 

широко используется в медицине. Кроме этого, латынь в большей степени 

похож на английский язык, в меньший — на русский язык. Роль латыни 

в обогащении медицинской терминологии заключается не только в ее 

непосредственном воздействии на терминосистемы, но и в том, что через ее 

посредство в терминосистемы проникли греческие заимствования 

и терминоэлементы. В современном обществе латынь крайне необходима уже 

не только врачам, но и предпринимателям, юристам, адвокатам 

и представителям других профессий. Persona non grata, status quo, terra 

incognita – вот только краткая часть тех латинских выражений и  фраз, которые 

мы встречаем практически каждый день. Более того, без минимальных 

познаний в латинском языке, без понимания общеизвестных латинских 

выражений, пословиц и  фраз думаю,чтоуже невозможно представить 

современного интеллигентного человека. 
                       Использованные литературы: 

1. Н.Ф. Реймерс. Краткий словарь биологических терминов.  

2. Н.В. Обухова, Н.Н.Шевлюх.  Краткий словарь биологических терминов.  

3. В.И.Глазко. Толковый словарь терминов.  

 

Аннотация 

Мақала биологияда қолданылатын медициналық терминдер жайында айтылған.Қай 

тілдің болса да, сөздік құрамы өзінің даму барысында басқа тілдерден енген сөздермен де 

толысып отырады. Xалықаралық қолданыстағы терминдерді (мысалы: инфекция, кариес, 

т.б.) қазақшаға аудара берсек, ғылыми ұғымнан алшақтап кетуі мүмкін. 

Сол себепті басқа тілден енген кірме сөздердің біз үшін маңызы зор болмақ. 
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Қазіргі уақытта киноаударма - аударма қызметінің сұранысқа ие түрі. 

Кино/бейне аударманың мәселелері аудиовизуалды аударманың, 
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Киноаударманың, анимациялық шығармалардың, сериалдар мен бейне 

ойындардың әр түрлі аспектілерін талдайтын көптеген зерттеушілердің 

назарын аударады. 

Киноаударманың үш негізгі түрі - субтитрлеу, кадр сыртындағы аударма 

және дубляждау. Олардың әрқайсысы өз ерекшеліктері мен ережелерін сақтауға 

тиіс [1]. 

1.Кадр сыртындағы аударма  

Кадр сыртындағы аударма - бұл аударма мен дыбыстаудың бір түрі, бұл 

кезде аударма (Кадр сыртындағы аударма) түпнұсқалық аудио жолдың үстіне 

қойылады, бұл ретте түпнұсқа жолы естіліп тұрады. Кадр сыртындағы аударма 

мынандай топтарға бөлінеді: 

1) Көпдауысты. Кәсіби көпдауысты кадр сыртындағы аударма (MVO). 

Ағылшын тілінен - Multi Voice Over-кем дегенде үш дауыспен орындалады. 

Мұндай аударманы растау үшін үш немесе одан да көп дауыс санымен сэмпл 

(дыбыстық фрагмент) жасау қажет.  

2) Әуесқой көпдауысты кадр сыртындағы аударма, ағылш. Multi Voice 

Over-кем дегенде үш дауыспен орындалады. 

3) Екідауысты. Кәсіби екідауысты кадр сыртындағы аударма (DVO) 

ағылш. Dual Voice Over-екі дауыспен орындалады, әдетте бұл еркек және әйел 

дауысы. Мұндай аударманы растау үшін екі дауыспен семпл қажет. 

4) Әуесқой екідауысты кадр сыртындағы аударма (DVO) ағылш. Dual 

Voice Over-екі дауыспен орындалады, әдетте бұл еркек және әйел дауысы. 

5) Бірдауысты. Авторлық бірдауысты кадр сыртындағы аударма (vo және 

автордың тегі) ағылш. Voice Over-бір адам бейресми түрде аударып, бір 

дауысты режимде дыбыстайды. Аударманың бұл түрі XX ғасырдың аяғында-

ХХІ ғасырдың басында мойындалды. Көптеген фильмдерді өз дауыстарымен 

және дыбысталуымен есте қалған адамдар аударды. 

6) Студиялық бірдауысты кадр сыртындағы аударма (vo және студияның 

(арнаның) атауы/тегі) ағылш. Voice Over-фильмнің дыбысы бір дауыспен 

жасалады. Дауыс кәсіби студиялық аудармашыға тиесілі. Кадр аудармасының 

мұндай түрі өте сирек кездеседі. 

7) Бірдауысты кадр сыртындағы аударма (vo және никнейм) — бір 

дауысты дыбыс. Мұндай аударма авторлық немесе студиялық болып 

табылмайды. 

2. Субтитрлеу 

Аударманың ескі тәсілдерінің бірі - субтитрлер болып табылады, өйткені 

ұзақ уақыт бойы тек осы аударма тәсілі техникалық көзқарасқа қатысты қол 

жетімді болды. 1929 жылдан бастап субтитрлер тұрақты негізде қолданылады. 

Субтитрлер фильм немесе хабар дыбысын қайталайтын немесе 

толықтыратын бейненің мәтіндік сүйемелдеуі болып табылады. Әдетте 

субтитрлерде кейіпкерлердің сөзі көрсетіледі. "Субтитр" термині екі 

морфемадан тұрады: "суб" префиксі (лат. sub) "бірдеңе астында немесе бірдеңе 

жанында орналасуы" дегенді білдіреді, "титр" түбірі (фр. titre) "кинофильмдегі 

кіріспе жазу немесе түсіндірме мәтін" (шетел сөздерінің қазіргі сөздігі, 1994) 
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дегенді білдіреді. "Субтитр" ұғымы кинематограф ойлап табылған кезде пайда 

болды. Ол фильмнің мазмұнын түсіндіретін және кейіпкерлердің сөзін 

ойнайтын мәтінді немесе жазуды білдіреді. Одан әрі "субтитр" терминінің мәні 

аздап өзгерді, сондықтан осы ұғымның қазіргі анықтамаларын келтіріп, талдау 

қажет: 

1. Субтитр кинофильм кадрының төменгі бөлігіндегі жазба болып 

табылады, әдетте, көрерменге түсінікті тілге шет тіліндегі диалогтың (немесе 

жалпы мәтіннің) қысқа нұсқасы болып табылады [2].   

2.  Кинода және теледидарда субтитр бейне астында, кадр ішінде болады  

[2].  

3.  Субтитр кинофильм кадрының төменгі бөлігінде жазу деп аталады, 

кейіпкерлердің жазба немесе сөйлеу аудармасы [2]. 

3.Дубляждау 

Дубляж. Тіларалық дубляжы деп актерлердің түпнұсқа сөзін аударма 

тілінде толық алмастыруды айтады [1].  

В.Е.Горшкова тіларалық субтитрлеуге: «Экранның төменгі тұсынан орын 

алып, басылған мәтін түрінде оның негізгі мазмұнын көрсететін фильмдегі 

диалогтардың қысқаша аудармасы», — деген анықтама береді. Ал тіларалық 

дубляж түпнұсқа тілдегі актерлердің сөздерін аударылатын тілге толық 

ауыстыру болып табылады. В.Е.Горшкова аталған терминге берілген көптеген 

анықтамаларға сүйене отырып, дубляж жасаудың дыбыс жазу техникасының 

ерекше түрі екендігін айқындайды [3]. 

1928 жылы Голливудта дубляж жасау әдістерін қолданудың алғашқы 

әрекеттері жасалды. Аударылатын диалогтар Америкадағы европалық 

эмигранттар арқылы дыбысталды, өйткені еуропалық нарық Голливуд үшін ең 

тиімді болды. Бірақ мұндай аударманың сапасы төмен болды. Сол кезде 

Голливуд фильмдерді еуропалық елдердегі өкілдеріне дубляждауды тапсырды. 

Осылайша ұлттық дубляждың дәуірі басталды [4]. 

Дубляждау-фильмнің сөйлеу бөлігін түпнұсқа тілінен басқа тілге 

аударудың шығармашылық үдерісі . 

Дубляж жасау – дыбыстық фильмнің сөйлеу бөлігін басқа тілде аудару, 

әрекет етуші тұлғалардың тиісті буындық артикуляциясы арқылы ойнату [3].  

Дубляж-фильмде сөйлеуді бір тілден екінші тілге аударуға мүмкіндік 

беретін операция. 

Түпнұсқа тіліндегі айтылған сөздер басқа тілдің сөзімен ауыстырылады ,ал 

сурет өзгеріссіз қалады. 

Дубляждың артықшылықтары: 

 Субтитрлеумен салыстырғанда дубляжды ұнататын көрермендер саны 

айтарлықтай көп: сауатсыз адамдар, көзі нашар көретін адамдар, балалар, және 

т.б. 

 Субтитрлеуден айырмашылығы қабылдау үшін үлкен күш қажет емес. 

 Фильм бастапқыда аударма тілінде жасалған деген иллюзия бар. 

 Дубляждау кезінде кейіпкерлердің диалектілік және әлеуметтік 

ерекшеліктері өтеледі (субтитрлеу кезінде бұл мүмкін емес). 
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 Әрбір елде өзінің цензуралық талаптары бар, дубляждау көмегімен 

фильмді аудара отырып, түпнұсқа аудиожолды тығындайды және оған 

аудармасы бар аудиожолды қояды. Бұл цензураны кейбір репликаларға 

қолдануға немесе оларды басқаларына ауыстыруға мүмкіндік береді, көрермен 

ауыстыруларды байқамайды. 

Кинофильмдерді аудару саласында дубляждар мен субтитрлер ең көп 

таралған. Кинофильмдерді дубляждаудың басты мақсаты актерлердің 

көрермендердің өз тілінде сөйлегендей кейіп танытып сендіру болып табылады.  

Бұл жағынан аудармашының алдында өте күрделі міндет тұр, өйткені, 

кинодиалог түпнұсқаның мағынасын бұрмаламай ғана емес, есту қабілетін 

түсіну үшін күрделі құрылымдардан аулақ болып қана қоймай, оны актерлерге 

дубляждау оңай болатындай аудару маңызды. 

Киноаударманы дубляждау процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Дубляждау 

процесін толығырақ қарастырайық.  

Бірінші кезең: аудармашылар кинофильмнің шектеулі нұсқасын (көбінесе 

қара-ақ нұсқада немесе ішінара жасырын бейнемен) және актерлердің барлық 

репликалары бар шетел (түпнұсқа) тіліндегі монтаждық немесе диалогтық 

парақтарды алады. Кейде аудармашы түпнұсқалық киноверсияны бір реттен 

артық көруге мүмкіндігі жоқ,содан кейін студияда алынған аударма 

материалдарын өңдейді. Бұл фильм авторларының құқықтарын қорғауға 

байланысты. Аударма жұмысының бірінші кезеңі детекцияны қамтиды-

түпнұсқалық дыбыс жолының дыбыстық әсері мен сөйлеу суретінің 

ерекшеліктерін анықтау. Детекциядан кейін монтаждық (диалогтық) парақтар 

мәтінінің әдеби аудармасы жүргізіледі [5]. 

Екінші кезең: алынған мәтін өңдеу сатысынан өтеді (артикуляция бойынша 

сөйлеуді синхрондау, айтудың қажетті ұзындығын қалыптастыру) ол 

артикуляцияға, жест және актерлердің экрандағы мінез-құлқына сәйкес . 

Дыбыстау актерлерінің сөздерін одан әрі өңдеу үшін қарқын мен ырғақты 

белгілеу жүргізіледі. Нәтижесінде, материалды өңдеу және компрессия 

уақыттың шектеулігіне байланысты (әдетте ағылшын тілінде сөйлеу қысқа) 

мәтіннің мағынасына айтарлықтай әсер етеді және оны өзгерте алады. 

Үшінші кезең: мәтінді өңдеуден кейін дыбысталу (сөйлеу үнін өңдеу), 

дауыстарды жинақтау, дыбыстарды монтаждау (кейіпкерлердің әрекеттерімен 

байланысты дыбыстар), шу, музыка жүргізіледі және мәтінді актерлердің 

сөзімен түпкілікті синхрондау жасалады. Бұдан басқа, дубляждың соңғы 

сатысында кинокартинаның (субтитрлер, кадр репликалары) графикалық 

құрамдас бөлігі аударылады. Соңғы уақытта локализация немесе аударма-

палимпсест танымал болып саналады, ол – жазбаша вербалды элементтердің 

оның ішінде, бас және қорытынды титрлер қосымшасы. Дыбыстауға келетін 

болсақ, актерлер бірге, өзара әрекетте және бөлек жазылуы мүмкін. Бұл кезеңде 

лексикаға, просодикаға, мағынаға өзгерістер енгізілуі мүмкін, бұл нәтижесінде 

алынған аудармаға әсер етеді. 

 Дубляждаудың маңызды ерекшеліктерінің бірі - дыбысталу бойынша 

аударма мәтіні түпнұсқаның уақытша дыбысталу шеңберімен шектеледі.  
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Фразаларды барынша жинақы жеткізу немесе олардың айтылу қарқынын 

жеделдету қажет (бірақ қабылдауға зиян келтірмей), өйткені олардың 

дыбысталу уақыты түпнұсқаның дыбысталу уақытымен шектеледі. 

 Сонымен қатар, киномәтін барынша түсінікті болуы керек, өйткені ол 

көрерменнің бірден қабылдауына негізделген. 

 Сондай-ақ, мәтіннің көп бөлігін дыбысталу процесінде түзету керек 

(дыбысталуы қиын дыбыстардан аулақ болу керек), өйткені аударма мәтінін 

ауызша іске асырмай қиын тіркестерді байқау өте қиын. 
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В настоящий момент в современном русском языке используются 

многочисленные англо-американизмы. Существенную роль в их 

распространении играют средства массовой информации. В данной статье мы 

рассмотрели причины употребления СМИ англо-американизмов и подробно 

разобрали примеры их использования. 

Появление большого количества иноязычных слов английского 

происхождения, их быстрое закрепление в русском языке объясняется 

стремительными переменами в общественной и научной жизни. Усиление 

информационных потоков, появление глобальной компьютерной системы 

Интернета, расширение межгосударственных и международных отношений, 

развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий, участие в 

олимпиадах, международных фестивалях, показах мод – все это не могло не 

привести к вхождению в русский язык новых слов. 

Прежде, чем говорить об иноязычной лексике в русском языке, скажем 

несколько слов об исконно русской лексике. Еще раз скажем, что это слова, 

восходящие к праиндоевропейской, праславянской и древнерусской эпохам и 

унаследованные русским языком, а также созданные в русском языке по 

существующим в нем моделям [1]. 

https://www.bestreferat.ru/referat-163538.html#_ftn2
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Слова других языков, используемые в русском языке в качестве 

регулярных лексических единиц, называются иноязычной лексикой. В русском 

языке около 10% слов, заимствованных из других языков [2]. Основа 

заимствования-торговые, культурные, научные отношения между народами и 

как следствие – языковые контакты. В подавляющем большинстве иноязычные 

слова были заимствованы русским языком вместе с вещью, понятием: школа – 

слово греческое, класс – латинское, портфель – французское, ранец – немецкое, 

карандаш – тюркское, Пионер – английский, чай – китайское, конфета – 

итальянское, тундра – финское. 

Как известно, заимствованное слово может обозначать особый вид объекта, 

понятие, существовавшее в русском языке. Например, слово варенье из 

английского языка означает "особый вид варенья", из французского языка, 

например, портье – "вид обслуживания в гостинице". 

Причиной заимствования слов из других языков может быть также желание 

заменить описательное выражение, фразу одним словом. Возьмите пример: 

английское слово sniper вместо фразы "меткая стрела". Или, например, мотель 

(английское слово) - вместо "отель для автотуристов", тур (французское слово) 

- вместо поездки туда и обратно. 

Иностранные слова проникали в русский язык в русский язык в разные 

периоды его истории. Некоторые из этих слов пришли из древнерусского 

языка, который, в свою очередь, мог получить их из Славянского. Такими 

древними заимствованиями из германских языков являются, например, принц, 

король, лук (как растение), свинарник. 

В древнерусском языке произошли от скандинавских слов кнут, крюк, пуд, 

селедка. Из финских-навага, сельдь, лосось, пихта, Рига, метель, тундра. От 

тюрко –Баш, обуви, овчина, пальто, конь, табун, сарай, амбар, сундук, герой, 

охранник. С греческого-кровать, тетрадь, корабль, парус, свекла, кит, фонарь. 

Следует сказать, что заимствование слова может быть не прямым, а через 

другой язык. Так, транспортное средство вошло в древнерусский язык через 

старославянский, через тюркские языки заимствованные слова из других 

азиатских языков. Слова четки, кинжал позаимствован у араба. Ведра, 

бирюзовые, искалеченные, позаимствованные у персов. Позднее греческие 

слова проникли в различные западноевропейские языки. Такие как анатомия, 

геометрия, философия, анализ, демократия, Политика, драма, трагедия, 

архитектура. Латинские слова: инерция, радиус, студент, декан, диктатура, 

Республика. Слова западноевропейских языков могут быть заимствованы через 

польский. Например, бутылка, гитара, дама, индейка, тренер, рынок, фрукты. 

Со времен Петра I начинается расширение словарного запаса русского 

языка путем заимствования из западноевропейских языков. Термины морского 

дела были заимствованы из голландского языка. Например, такие слова, как 

боцман, гавань, моряк, шторм. Так же, как и английский: все руки на палубе, 

лодка. В более позднее время из английского языка заимствована спортивная 

терминология. Вот пример: бокс, волейбол, старт, финиш, чемпион. Из 

немецкого языка в русский пришли военные термины, например: бруствер, 
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лагерь, офицер, солдат, штык. И термины минирования, как шахта, тоннель, 

тоннель. Из французского языка заимствованы термины искусства: балет, 

оркестр, пейзаж, натюрморт, режиссер. Термины литературы: Жанр, роман, 

фельетон, март. Кулинария: десерт, курица, суп, картофельное пюре, тушеное 

мясо. Наименование одежды: куртка, шарф, костюм, пальто. С итальянского на 

русский язык пришли музыкальные термины. Например: Ария, баритон, 

виолончель, мандолина, серенада и многие другие. 

В самом начале 20-х годов XX века из-за изоляции страны-заемщика 

становятся маленькими. В 20-е годы особенно заметно было влияние на 

литературный язык разговорного языка, диалектов и жаргонов. Усиление норм 

литературного языка, начавшееся в 30-е годы, устранило многие слова, 

использовавшиеся в различных литературных жанрах в предыдущий период, но 

некоторые из этих слов остались в литературном языке. В конце 20-х и 30-х 

годов получены в основном английские слова. Как джаз, комбайн, транспортер, 

контейнер, спидометр, вагонетка. Из просторечия и диалекта в литературное 

употребление вошли такие слова, как пустыня, доярка, перед рассветом, 

печенье-монстр, жатва, путаница, новосел, волчки, половник, гребень, учеба. 

Некоторые из этих слов потеряли свой нелитературный оттенок, в то время как 

другие все еще относятся к разговорной или разговорной лексике. 

В литературное употребление входит и профессионализм. В 20-х годах, 

такие слова, как прослойка, лук, спайк, связь, клетка. В 30-е годы-слова: газ, 

погрузка, заправка, стрелять, слушать, отгрузка, прокатка, сортировка. 

В 40 – е годы, особенно в конце 40-х-начале 50-х, из-за резко негативного 

отношения ко всем иностранным заимствованиям слова встречаются редко. 

Процесс заимствования со второй половины 50-х годов, в основном, из 

английского языка: акваланг, биатлон, джинсы, клипы, кемпинг, мотель, 

нейлон, транзистор, хобби, шторы и другие[3]. 

Важную роль в распространении английского языка и активное 

использование англо-американизма принадлежит СМИ. 

Стоит согласиться с Васильевым А.Д. в том, что «под влиянием 

иноязычных и чужекультурных новаций происходит аксиологическая 

реполяризация менталитета», другими словами, языковое поглощение слов 

идет бок о бок с социокультурной жизнью, когда заимствуются культурные и 

социальные феномены, стиль и образ жизни, а исконные вытесняются. 

Многие противники заимствования видят опасность в том, что англо-

американизмы проникают «в народ» через средства массовой информации. Так, 

в письме группы сотрудников Института востоковедения РАН Селезневу Г.Н. 

утверждается, что «в последние годы в русский язык с помощью телевидения, 

радио, прессы искусственно внедряется огромное количество иностранных 

слов» и что «это оказывает отрицательное воздействие на национальный дух 

народа, его психический склад, трансформируя укоренившиеся в нем 

традиционные духовно-нравственные начала». 

Однако иноязычные заимствования проникают также и в сферы 

потребления и досуга – 38%, т.е. повседневную жизнь людей, где используются 
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исключительно в «рекламных», престижных целях, часто просто искусственно 

навязываются средствами массовой информации.Каждый человек сам в праве 

решать надо ли пополнять свой словарный запас иностранной терминологией 

необходимой для восприятия важной информации или же в рамках престижа и 

моды, но не стоит равняться на образ идеализированного американского 

общества, забывая о культурных традициях и литературном языке родной 

страны. 

Теперь обратимся к исследованиям К.И. Чуковского. По его словам, 

русский язык осваивает не только полные части речи, но и суффиксы, и 

окончания. В настоящее время окончания ация, изм и ист ощущаются нами как 

русские: очень уж легко и свободно стали они сочетаться с чисто русскими 

коренными словами - с такими, как, например, служба, связь, значок и д.р., 

отчего появились прежде немыслимые формы слов: связист, службист, 

значкист. 

Русские люди мало-помалу привыкли считать суффикс ист не чужим, а 

своим, таким же, как тель или чик в словах извозчик, служительи.  

Даже древнее русское слово баяни то получило в народе суффикс ист:  

баянист. 

Обрусел суффикс изм. Вспомним: мещанизм, царизм. Академик 

В.В. Виноградов указывает, что в современном языке этот суффикс “широко 

употребляется в сочетании с русскими основами, иногда даже яркой 

разговорной окраски: хвостизм, наплевизм”. 

Или вспомним, например, иностранный суффикс тори (я) в таких словах, 

как оратория, лаборатория, консерватория, обсерватория и т.д. Этот суффикс, 

крепко припаянный к иностранным корням, настолько обрусел в последнее 

время, что стал легко сочетаться с исконно русскими, славянскими корнями. 

В пятидесятые годы прошлого века в язык пришло слово стиляга. Как 

создалось в нашем языке это слово? Взяли древнегреческое, давно обруселое 

слово стиль и прибавили к нему один из самых выразительных русских 

суффиксов: яг(а). Этот суффикс далеко не всегда передает в русской речи 

экспрессию морального осуждения, презрения. Кроме сутяги, бродяги,есть 

миляга, работяга и бедняга. Но здесь этот суффикс становится в ряд с 

неодобрительными ыга, юга, уга что сближает стилягу с такими словами, как 

прощелыга, подлюга, ворюга, хапуга, выжига  

Или слово интеллигенция.Казалось бы, латинское его происхождение 

бесспорно. Между тем оно изобретено русскими (в 70-х годах) для обозначения 

чисто русской социальной прослойки, совершенно неведомой Западу, ибо 

интеллигентом в те давние годы назывался не всякий работник умственного 

труда, а только такой, быт и убеждения которого были окрашены идеей 

служения народу.  

Иностранные авторы, когда пишут о нем, вынуждены переводить его с 

русского: “intelligentsia”. “Интеллиджентсия”, - говорят англичане, взявшие это 

слово у нас. Мы, подлинные создатели этого слова, распоряжаемся им как 
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своим, при помощи русских окончаний и суффиксов: интеллигентский, 

интеллигентность, интеллигентщина, интеллигентничать, полуинтеллигент. 

Или слово шеф – иностранное до последней фонемы. Оно даже не 

слишком-то ладит с нашей русской фонетикой. Но можно ли говорить, что мы 

пассивно ввели его в свой лексикон, если нами созданы такие чисто русские 

формы, как шефство, шефствовать, шефский, подшефный?  

Итак, никто из нас не может сказать, что он за иноязычные слова или 

против. В иных случаях за, в иных случаях против. Нельзя не учитывать 

контекста. Все зависит от того, где, когда, при каких обстоятельствах и с каким 

собеседником ведется наш литературный разговор[4] 

Проанализировав факты и ознакомившись с литературой, посвященной 

вопросу иноязычных заимствований, можно сделать вполне определенный 

вывод. Из всего многообразия заимствованных слов, по-настоящему 

вошедшими в язык можно назвать только те, которые освоены народной 

лексикой. 

В итоге следует сказать о том,что не только грамматическая и 

фонетическая система каждого языка индивидуальна.Индивидуальна также и 

лексика языка.Это касается и иноязычной лексики.Благодаря тому,что лексика 

существует не «сама по себе»,а в структуре языка,то есть она подчинена 

фонетическим и грамматическим нормам языка,независимо от своего 

произхождения,индивидуальность лексических систем разных языков 

обусловлена разными путями развития переносных значений в каждом 

отдельном языке.  
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Аннотация  

Шет тіліндегі сөздерді өз тілінде түрлендіру тілді дамыту тәсілдерінің бірі болып 

табылатын процесс. Көптеген шетелдік сөздер  орыс тіліне түрлендіріліп, сол сөздер орыс 

тіліне сонау өткен ғасырдан бері сіңіп кеткен. 

 

 

НЕОЛОГИЗМ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АУДАРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Болатов Акан 

Ғылыми жетекші: аға оқытушы Алипбекова Л.У. 

Еуразия гуманитарлық институты, Астана қ. 

 

Қазіргі замандағы технологиялық және ғылыми терминдерінің айырықша 

көбеюі ғажайып емес, және әлемдік деңгейге сай болу үшін сол терминдерді 
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қолдану қажет екені анық. Жаңа пайда болған сөздерді өз тілімізде қолданудың 

негізгі түрі оларды аудару, не болмаса баламасын табу болып табылады. 

Неология мәселесіне деген қызығушылық неологизмдердің тілдің даму 

айнасы ретінде маңызды факторы болып табылады, ол сыртқы факторлардың 

әсерінен өзгеретін оның жұмыс істеу шарттарына тілдің бейімделуін 

бейнелейді. Әлеуметтiк, саяси, ғылыми, техникалық және мәдени қызмет 

салаларындағы адамның қызметiнiң көпшiлiгiн қамтамасыз ететiндiгiн ескере 

отырып, тiл ғылымын дамытудың қазiргi кезеңiнде тiлдi және әлеуметтiк-

мәдени процестердi олардың функционалдық өзара iс-қимылында жан-жақты 

зерделеу қажеттiлiгi айқынырақ бола түседi. 

Neologism (neo + грек тілі - логос сөзі) - бұл жаңа сөз, тілдегі жаңа 

бірліктер пайда болатын грамматикалық ерекшелік. Неологизм деп тілдің 

дамуының осы кезеңінде пайда болған немесе ғылым мен техниканың дамуы, 

өмірдің жаңа жағдайлары, әлеуметтік-саяси өзгерістер мен т.б. нәтижесінде 

пайда болған жаңа ұғымдарды білдіретін немесе эмоциялық-стилистикалық 

мақсатында құрылған жаңа сөздер. Неологизм-бұл қоғам өміріндегі, мәдениет, 

ғылым және өнер саласындағы әртүрлі өзгерістер нәтижесінде тілде пайда 

болатын жаңа сөздер. Екі түрдің неологизмін ажырату керек: жаңа сөздер және 

«ескі» сөздерде пайда болған жаңа мәндер. Неологизмдер және басқа да бейнелі 

сөздер мен фразалар, сленгизмдер сияқты тез туады, әсіресе публицистика, 

ғылым және техника тілінде, бұл И.Р. Гальпериннің пікірінше, «еш сөздік үшін 

оларды белгілеу мүмкін емес, және олардың пайда болуын бірден тіркеуге тиіс 

емес» Сондықтан ағылшын лексикографтарының көптеген неологизмдері 

«окказионалды» деп аталады, яғни ерекше, кездейсоқ[1]. 

Аудармашы неологизммен кездескен жағдайда, жаңа сөздің баламасын 

қалай табуға болады? Ең алдымен, ол контекст пен оның құрылымын талдау 

негізінде неологизмнің мәнін түсінуі керек. Неологизмдерді аудару 

қиындықтарына көз жеткізу үшін бірнеше мысалдарды қарастырайық.  

I can dig it; Do you dig this song? To dig сөзтіркестердегі етістігінің 

әдеттегі мәндеріне аудару мүмкін емес. Тек «The American Heritage» сөздігін 

ашып, басқа сөздіктерде ерте шыққан жылы тіркелмеген to dig етістігінің келесі 

мәнін табуға болады: to comprehend, to appreciate, to enjoy (slang), яғни қазақ 

тіліне аударғанда: түсіну, бағалау, ұнату. Жоғарыда берілген сөйлемдердің 

аудармасы, демек, мынадай болады: Мен оны сүйемін; бұл ән ұнайды ма?. 

Басқа жағдайда сөздің түбірлік құрылымы көмектесе алады. Peacenik сөзі 

жақында ағылшын тілінде пайда болды. Оны қалай аударуға болады? Сөзді 

peace + nik екі бөлікке бөліп, nik-бұл зат есімінің қалыптасуы үшін жұрнақ деп 

түсіну оңай. Орыс жұрнағының әсерінен (CR. sputnik) ағылшын тілінде мұндай 

сөздер жиі пайда болды. Демек, peacenik-бейбіт демонстрациялардың 

қатысушысы, манифестант, бейбіт үшін күрескер. 

Тағы бір мысал келтірейік. Соңғы уақытта heavy сын есімде «ауыр» 

мағынасында ғана емес, «күшті» мағынасында да қолданылады (мысалы, that’s 

a heavy idea - бұл айқын идея). Hassle сөзі сөйлеуде неологизм ретінде trouble, 

bother (don’t hassle me = don’t bother me) мағынасында қолданылады. Алайда, 
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соңғы уақытта ол «мәселе», «қиындық» (that’s a real hassle of his - иә, бұл оның 

маңызды мәселесі) мағынасында жиі қолданыла бастады. 

Counterculture неологизм аудармашыға көп қиындықтар әкелуі мүмкін. 

Сөз екі элементтен тұрады: counter + culture, яғни «контр мәдениет». Алайда, 

counterculture сөзінің мұндай түсіндірмесі қате болар еді. Іс жүзінде, қазіргі 

ағылшын тілінде АҚШ-та бұл сөз «өмір стилі» ұғымына синонимді, әсіресе 

жаңа стильдің американдық өмір салтының дәстүрлі түрлерінен 

айырмашылығы ескеріліп отырған жағдайда болса. 

Бұл мысалдардан неологизмдер кеңдігі мен сленгінің негізінде пайда 

болады деген қорытынды шығады. Олардың көпшілігі, олардың бастапқы 

түпнұсқалығы қарамастан, содан кейін сөйлеуден жоғалады. Мұндай 

неологизмдерді «метеор-сөз» деп атауға болады. Сонымен қатар басқалары 

жалпы халықтық тілде берік бекітіледі. Я.И. Рецкер осыған байланысты 

қызықты деректер келтіреді: 

1968 жылы «Webster’s New International Dictionary» Вебстерінің үлкен 

сөздігіне арнайы қосымша 2500 неологизмнен тұрған. Егер Чемберстің 

сөздігінің 1963 және 1964 жылдардағы басылымдарын салыстырсақ, онда 1964 

жылғы 2500 неологизмнен 500-ге жуық алғаш рет пайда болды. Сөздіктер тілге 

енген жалпы жаңа сөздерді ғана тіркейтіні түсінікті. «Авторлық» деп аталатын 

жеке неологизмдер сөздіктерге жатпайды. Дегенмен, бұл санаттың неологизмі - 

өте сирек құбылыс; өте аз жазушылар сөз шығарушылығына жүгінеді» [2]. 

Бұқаралық коммуникация дәуірінде неологизмдердің дамуы мен таралуы 

үшін шын мәнінде теңдесі жоқ мүмкіндіктер бар. Оның жарқын дәлелі-біздің 

заманымыздың баспасөз тілі. Американдық баспасөз тілі күн сайын 

неологизмдермен бай емес. Олардың көбі «неологизм-бір күндік» болып қала 

береді, ал басқа «Экспромт-сөздер» негізгі сөздік қорына біртіндеп өтеді. Бұл, 

атап айтқанда, (қазір кең танымал) сөздер мен фразалар сияқты: 

trouble shooter-қақтығыстарды реттеу жөніндегі уәкіл,  

dark horse-қараңғы жылқы, яғни сайлау алдындағы науқан кезінде кенеттен 

бір лауазымға ұсынылған кандидат; 

favorite son-өз штатының делегациясымен Президенттікке ұсынылған 

кандидат (партияның сайлауалды съезінде); 

boondoggling-сленг санатына енген сөз, енді саяси лексиконда «бос 

істермен айналысу» мағынасында кеңінен танымал"; 

hooverize термині сөзбе-сөз «Гувер бойынша өмір сүру», яғни «тамақты 

үнемдеу», "тамақ жеуге шек қою"дегенді білдіреді [3]. 

Саяси синонимдердің қызықты қатары 60-шы жылдардың неологизмдерін 

құрайды. Бұл символдық күш немесе жалған билікті білдіретін сөздер: straw 

man, paper tiger, stalking horse, satellite. Соның ішінде straw man сөз тіркесін 

қарастырайық. Оның түбір мәні – «сабан адам». Бұл метафора екені анық, 

сондықтан бұл метафоралық элементті қазақ тілінде беру керек.  Шамасы, 

«сабан тұлыбы», «сенімсіз адам» сияқты нұсқаларды сәтті деп тануға болады. 

Алайда, неологизмді қайта ойлау одан әрі жүрді. Straw man қазіргі заманғы 
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саяси тілде: «басқа кандидаттан сайлаушылардың назарын аудару мақсатында 

ұсынылған жалған (жалған) кандидат» дегенді білдіреді. 

Жаңа сөздерді талдау Жаңа сөздік бірліктерінің басым көпшілігін күте 

тұрғандай зат есімдерін құрайтынын көрсетті, өйткені сөздіктің кеңеюі 

негізінен мәдени кеңістікті толықтыратын объектілер мен құбылыстардың 

есімдерінің есебінен жүреді. 

Жаңа сөздерді зерттеу қарастырылатын кезеңдегі лингвомәдениеттану 

кеңістігінің кеңеюін сипаттайтын кейбір үрдістерді анықтауға мүмкіндік берді.  

Осы атаулардың негізінде тұлғаларға тән қызмет түрі болуы мүмкін : 

shareowner  - «акциялардың иесі» (share - акция сөзінің тікелей номинациясы), 

streetfighter  - «төбелесетін адамдар» (street - көше сөзімен бейнелі 

қауымдастық), style-counselor – «кеңесші / кеңесші» (тікелей номинация), staff-

doctor  - «ауруханада дәрігер дәрежесі»); ішкі қасиеттер негізінде тұлғаның 

даралануы: scuzzyball, shakers (influential people, spunk) Ассоциативті-бейнелі 

компонент адамның ішкі қасиеттері негізінде (scuzzy – unpleasant and dirty; 

shake – to get rid of; spunk - courage, spirit) деп аталатын бірліктердің арасында 

айқын көрсетілген. 

Соңғы уақытта оқытудың жаңа әдістері келесі неологизмдермен 

белгіленеді: sleep-teaching – «ұйқыдағы оқыту», CLASS (Computer-based 

Laboratory of Automated School System) - "бағдарламаланған оқыту сыныбы", 

multimedia lecture – «бірнеше ақпарат құралдарын (бейнемагнитофон, 

теледидар, магнитофон және т.б.) пайдалана отырып, дәріс», telelecture, 

telecourse – «теледидар бойынша оқу бағдарламасы» және т.б. бұл осы саланың 

терминологиялық сипатын көрсетеді. Сондай - ақ tele-префиксін пайдалануды 

атап өту қажет (кейбір мамандар оны жартылай упруфикс ретінде мойындайды) 

[4]. 

Оқу орындарының жаңа түрлері пайда болды, мысалы: megaversity – «көп 

мың студент оқитын ірі университет», multiversity – «көп факультетті 

университет», para-university – «қоғамдық негіздегі университет (еркін 

бағдарламамен)», para-school – «қоғамдық негіздегі мектеп». 

Неологизм әдетте тиісті тілдің заңдары бойынша, оның өнімді сөзжасам 

үлгілері бойынша қалыптасады. Алайда әдеби-кітап неологизмдері кейде сөз 

жасаудың өнімсіз әдістерімен жасалады. Мұндай жағдайларда сөз құрушы 

құралдардың пәрменді күші бедерлі, көрнекі, айқын болады. 

Қазіргі ағылшын жазушыларының тілінде неологизмдердің пайда 

болуының ең тән тәсілдері сөз тіркесі, конверсиясы және сөз мәндерінің өзгеруі 

болып табылады екенін анықтады. 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает понятие неологизм и способы его перевода с английского 

на казахский. 
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Summary 

In this article, the author defines modality. The researcher examines the means 

of its expression and describes modal verbs, which represent one of the ways to 

implement the modality. 
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Linguistic modality is a whole system of special grammatical meanings that 

have various means of implementation at various levels of the language. The question 

of the means of expressing modal values occupies one of the central places of the 

problem of studying the category of modality. 

Starting to consider the problem of classification of means of expression of 

modality, we emphasize that the desire to streamline the material under study, so 

natural to scientific thought in general, is fully characteristic of linguistic descriptions 

based on a systematic approach to language. The variety of purposes and aspects of 

the description of means of expression of modality, as well as the complex nature of 

the very subject of description, gave rise to many different classifications of these 

means. 

In English, adverbs are most active in the category of modal words, and in the 

Kazakh language, verbs and case forms of nouns are also found. The researchers of 

the modal words of the English language note that “as the connection between the 

adverb and the word it defines is weakened, its adverbial meaning is more and more 

absorbed by modal shades ..." The process of forming modal words is done solely on 

the basis of adverbs that have the potential to rationally evaluate, the phenomena of 

reality”[1]. This is quite true in the application to the Kazakh language. 

In English, the specified type of modal words are: certainly, surely, happily, 

possibly, probably, indeed, etc. In Kazakhlanguage, modal words are: әрине, 

әлбетте, сөз жоқ, дау жоқ, мүмкін, шынында, расында, сияқты, шамасы, тегі and 

etc. 

The transition of a modal words discharge could lead to the final consolidation 

of a word in a new lexical and grammatical category, but could also lead to inter-digit 

homonymy, when a modal word and a unit that generated it from another part of 
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speech continue to exist in parallel, differing only in context by their functions and 

semantics. 

  Only one modal word can be present in one sentence, and this is quite natural, 

since it is not possible to show, for example, both probability and necessity in the 

same sentence. This agrees well with the idea of modal words as the result of the 

reduction of the main sentence. Being a result of unique reduced processes, modal 

words generally do not have any morphological features, but differ in some of their 

features from other unchanged parts of speech. Formed from independent significant 

words, but forming as a result of the reduction of sentences with other predicative 

relations, modal words are isolated from adverbs, particles, and postpositions and 

form a special independent part of speech. 

Important for the purposes of this study is the consideration of such a lexical-

grammatical means of expressing modality, such as the modal verbs of English in the 

language and their Kazakh equivalents. Since modal verbs are used in English as the 

main way of expressing the meanings of the subjective modality of action and, thus, 

the objective modality of the main action, i.e. meaning of the verb mood, it is 

necessary to elaborate on the question of the nature, functions and composition of the 

English modal verbs. 

  First of all, we note that the question of whether the English modal verbs are 

in the range of grammatical phenomena, or whether they should be considered as a 

special subsystem of the vocabulary, is still being raised. In this regard, pay attention 

to two specific signs that distinguish modal verbs from all other verbs. First, typical 

modal verbs devoid of non-personal forms appear in the sentence exclusively in a 

predicative function. They form the predicative relations between the subject and the 

verb standing in the infinitive, thus forming a modal predicate [2]. Secondly, modal 

verbs appear only in combination with the infinitive, i.e. they are not used 

independently, they are not combined with any other forms. On this basis, some 

grammatists define constructions with modal verbs as “stable phrases with 

grammatical direction” and suggest modal verbs to be considered the object of 

studying grammar and structural units of the grammatical structure of the language 

[3]. 

There are other functional criteria for classifying verbs as modals, depending 

on their morphological features. L.S. Barkhudarov [4] suggests to consider modal 

verbs with only the following morphological features: 1) the absence of the affix "s" 

in the form of the 3rd person singular of the present tense; 2) the absence of non-

predicative forms. Since modal verbs are used only as part of the predicate, they do 

not have non-predicative forms. Some modal verbs have only forms of inclination 

and tense (can, may, will etc.). Other modal verbs, for example, must, ought have one 

unchangeable form. Since modal verbs lack a number of grammatical forms, they are 

also called insufficient. 

Thus, according to formal criteria, the following English verbs are classified as 

modal: can, may, must, shall, will, will, ought, need. They are joined by the so-called 

equivalents of modal verbs - the verbs to be and to have in combination with the 

infinitive. 
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Now we will consider the issues of the nature and function of English modal 

verbs from system-typological positions and try to more fully substantiate the 

generally accepted idea of this specific category of language units. 

English modal verbs cannot be denied grammatical status, for otherwise it 

would be necessary to assume that the English language is very poor in verbal moods 

and the future tense category is absent, and the corresponding constructions with 

modal verbs are descriptive and, therefore, may be replaced by other descriptive 

means without a significant change in the expressed meaning. However, the facts in 

many respects contradict such preconditions, since the corresponding modal 

constructions are regular, reproducible and quite clearly correlated in their categorical 

content with other analytical means of expressing grammatical meaning. 

It is also impossible to deny the presence of the lexical component of the 

English modal verbs. Such a situation is typical in any language, if the process of 

grammaticalization of lexical units is not yet completed, and if we take into account 

that the historical changes of the inflectional English language more and more bring it 

to the root by a number of characteristics, then this combination of grammatical and 

lexical properties in the same language unit seems quite ordinary. Consequently, the 

assignment of modal verbs to the category of lexical and grammatical units, actually 

shared by most Anglists, from system-typological positions is fully justified. 

  If we consider modal verbs from the point of view of their role in the 

expression of modal semantics, it consists in the fact that the corresponding modal 

constructs with their help express the attitude of the subject of action to the main 

action, represented by the infinitive values. This gives us reason to characterize such 

constructions as denoting the subjective modality of the action, rather than an event, 

i.e. modality of the subjective verbal mood. This modality makes it possible to 

indirectly express the objective relation of the main verb to reality, since the modal 

verbs indicate an understanding of the main action as realized with a certain 

probability or inevitability. 

It follows from the above that if we recognize the status of spokesmen for 

English constructions with modal verbs, not only subjective, but also objective 

modality of the action expressed by the infinitive, then these specific forms of 

contrasting the English verbal moods should be considered as variants of the surreal, 

not real, but necessary and possible. Consequently, if we are interested in the 

composition and meanings of verbal moods in the English language, which will be 

discussed in the next section of the thesis, then it is necessary to clarify the meaning 

of the modal verbs, with the help of which most of these forms of English moods are 

formed. 

At the same time, identifying the language units of the Kazakh language, which 

are sufficiently equivalent to the meanings of the English modal verbs, we must 

remember that we can speak only of lexical, because the Kazakh equivalent sentences 

are a means of descriptive and, therefore, non-grammatical expression of the meaning 

of the English modal verbs. And only in particular cases, when a construction with an 

English modal verb turns out to be an expression of such meaning that is most 

accurately conveyed by the synthetic form of the Kazakh verb mood, we can assume 
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that there are matching sentences, but then there is not enough identity in the lexical 

component of the compared meanings, and to identify it we have to pick up another 

Kazakh equivalent, which expresses this lexical meaning descriptively.Thus, the 

typological differences between the compared languages cause that even if the forms 

of the same mood are considered, some discrepancy either in the grammatical or in 

the lexical component, the meanings of the compared forms still remain. 

  Since the main typological difference between the languages being compared 

in this case is the absence of modal verbs in the Kazakh language, the meanings of 

the latter are transmitted to the Kazakh language in various lexical and grammatical 

ways, including modal words, phrases, verbal moods and intonation. 

  In addition, having considered the meanings of the English modal verbs, we 

can state that although they vary the logical modality of the main action through the 

subjective modality, the composition of the modal verbs does not directly answer the 

question of the composition of the verbal moods in English. And this, in turn, raises 

the question of the extent to which it is appropriate to attribute all or at least some 

English verb moods, similar in content to Kazakh, to the means of expressing 

modality. 
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Аннотация 

Бұл мақалада автор модальділікке анықтама береді. Зерттеуші оны білдіру құралдарын 

зерттейді және модальділікті 

 

 

ҰРПАҒЫ БІЛІМДІ ХАЛЫҚТЫҢ БОЛАШАҒЫ БҰЛЫҢҒЫР 

БОЛМАЙДЫ 

Исмаил Ақерке   

Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультетінің  2-курс студенті 

Ғылыми жетекші: п.ғ.д., профессор Ж.Н.Сүлейменова 

 

Еліміздің өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның 

ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді 

халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы білім, 

өнегелі тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Қазіргі уақытта 

білім үдерісіне енген негізгі бағдарламалардың бірі- жаңартылған білім беру.  

Бұл бағдарлама құзыреттілік әрекетке бағытталған. Яғни оқушылардың 

табысты әлеуметтенуіне қажеттілік үшін салынған функционалдық сауаттылық 

негізінде құзыреттіліктерді қалыптастыру. Жаңартылған білім беру мазмұны 

оқушыларға мағлұматтар мен идеяларды өз беттерімен, тәуелсіз меңгеріп,  

алған мәліметтері пайдалы болатындай ойлануына мүмкіндік туғызады. 
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Сонымен қатар  оқушылар жаңа идеяларды әр түрлі көзқараспен зерттеп, 

шынайылығы мен пайдасын талқылап, идеяның жалпы құндылығын анықтай 

алады.  Мұғалім, ең алдымен, оқушыда өзін-өзі дамыту қабілетін 

қалыптастыруға ат салысуы  керек. Өйткені, бұл тұлғаны ұлттық және әлемдік 

мәдениетке үйлестіруге   апаратын сара жол. Бүгінде рухани құндылықтар 

жаңарып, адамның зияткерлік әлеуетін қалыптастырудағы білімнің 

маңыздылығы туралы қағидалар түбегейлі өзгерді. Әлемдегі құндылықтардың 

өзгеруі жаңа ғасырға жас ұрпақты дайындау міндетімен байланысты. Біздің 

қоғамға жаңа мағлұматтарды қабылдап қана қоймай, оны ойлана отырып, сыни 

талқылап, ой елегінен өткізе білетін оқушылар керек [1]. 

Қазіргі білім беру  жүйесі дайын және стандартты ережелерді жаттауға 

емес, оқушылардың өзіндік іздену қасиеттерін қалыптастыратын бағытқа көше 

бастады. Мұның бір айқын дәлелі -биылғы оқу жылында жаңартылған білім 

мазмұны бойынша жаңа оқулықтардың басылып шығуы.  

Оқулық авторының бірі Р.Қаратабанов: «Жаңартылған білім мазмұны 

бірнеше ерекшеліктерімен сипатталады. Біріншіден, бұрын пәнді тақырып 

бойынша өтсек, ендігі жерде оқушыларды оқу мақсаттары арқылы оқытамыз. 

Әр тақырыпқа қатысты бір оқу мақсаты белгіленеді, сол оқу мақсаты тақырып 

мазмұнының тереңдігін білдіреді. Екіншіден, бүкіл бағдарлама спираль тәрізді. 

І тоқсанда басталған тақырып, ІІ-ІІІ тоқсандарда күрделеніп, күшейе түседі. Бір 

тақырыпты үздіксіз оқытамыз. Үшіншіден, тақырыпты іс-әрекет арқылы 

түсіндіреміз. Бұрын біздің іс-әрекетіміз өте шектеулі еді. Оқушылар мұғалімді 

тыңдап, кітаптан оқып, соны қайталап келетін. Қазір кез-келген білімді игеру 

үшін бала өз бетімен ізденуі керек, мұғалімнің көмегімен оқулықта берілген 

ақпаратты әртүрлі формаларға салып, қайтадан аудитория алдында қорғай алуы 

тиіс» [2]. 

Осы орайда, оқулық дегеніміз не? Оқулық жазарда қандай талаптарға 

жүгінген дұрыс? деген сұрақтарға жауап берсек. 

Оқулық дегеніміз – белгілі бір оқу пәні бойынша ғылыми білімнің 

негіздерін бағдарламаға сәйкес баяндайтын, оқу мақсатына арналған кітап. 

Оқулық – негізгі білім алу құралы. Ол білім беру мақсатына қарай: ақпараттық 

(білім негіздері), трансформациялық (біліктілік қалыптастыру), жүйелеушілік 

(материал жүйемен беріледі) және тәрбиелеу (жаттығулар мен тапсырмалар 

арқылы) қызметін атқарады. Нақты әдістемелік құрылымы арқылы оқулық 

оқушының ойлауы мен есте сақтауын дамытуға жәрдемдеседі, оқушының өз 

бетінше кітаппен жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады.  

Оқулықтың  мазмұны мен құрылысы мектепте қазақ тілін оқыту 

міндеттерімен және осы пәннің ерекшелігімен белгіленеді. Осыған сәйкес қазақ 

тілі оқулығына мынадай талаптар қойылады: 

1) Оқушыларға тәрбие беруге, олардың логикалық ойлауын дамытуға 

жәрдемдесуі; 

2) Қазақ тілі бойынша оқушыларға ғылыми жағынан нақты жүйелі 

анықтамалар беріліп, мағлұматтар, ережелер  және ол мағлұматтар 

оқушылардың жасына сәйкес, түсінікті баяндалуы; 
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3) Мазмұнды, тартымды, тиімді әдістемелік тұрғыда үйлесімді бірізділікпен 

орналасқан алуан түрлі жаттығулардың жеткілікті түрде енгізілгені; 

4) Оқулық мазмұн жағынан қызғылықты ғана болып қоймай, өзінің түр-

тұрпаты жағынан тартымды болуы. Бұл тұрғыдан оқулықтың 

безендірілуінің де үлкен маңызы бар (әріптердің көлемі, әр түрлілігі, 

қағазы, форматы, түптелуі [3]. 

Менің ойымша, қазіргі қолданыстағы оқулықтар білім беру стандартына, 

оқу бағдарламаларына сәйкес. Себебі оларды әзірлеу барысында авторлар 

ақпараттық технология саласындағы заманауи жетістіктерді барынша 

пайдалануға  ұмтылған. Десек те бұл оқулықтарға әлі де өзгерістер қажет деп 

ойлаймын. Жаңартылған білім беру бағдарламасында ұстаз оқушыны тек жеке 

тұлға ретінде қалыптастырып қана қоймай, оқушының ойлау қабілетін 

дамытуымен қатар, тапқырлыққа, жылдамдыққа үйретуі  қажет. Ол үшін мен 

оқулыққа балалардың тілін, ойлауын, шығармашылық қабілетін арттыру 

мақсатында жұмбақтар, жаңылтпаштар, логикалық тапсырмалар қосуды 

ұсынамын.   

      Мысалы, қазақ тілі сабағында мынадай логикалық сұрақ қоюымызға 

болады: 

Берілген сұраққа сәйкес мақал-мәтелді тап: 

1.Қар жана ма? (Қалауын тапса қар жанар) 

2.Түкіріктен көл құрала ма? (Көп түкірсе көл) 

3.Тауық түс көре ме? (Тауық түсіне тары кіреді) 

4.Тас пен басты не жарады? (Тіл тас жарады,тас жармаса бас жарады) 

5. Билік айту мен біліп айтудың айырмашылығы ?(Билік айту оңай,біліп айту 

қиын) 

6. Қандай бас аяққа тыным бермейді? (Басында дымы жоқтың аяғында тынымы 

жоқ) 

7.Тура сөздің темірге, қылышқа қатысы қанша? (Тура сөз темірді теседі,жұмсақ 

сөз қылышты кеседі) 

8.Бес ешкісі бар кісінің өзге қызметі бола ма? (Айдағаны бес ешкі,ысқырығы 

жер жарады) [4]. 

         Мен іс-тәжірибеден өту барысында 5,7- сынып оқушыларынан оқулыққа 

байланысты сауалнама алдым. Сауалнама алудағы басты мақсатым 

оқушылардың жаңа оқулыққа деген көзқарасын, ұсынысын анықтау болды. 

Сауалнама нәтижесі бойынша оқушылар «Оқулыққа байланысты қандай 

ұсыныстарың бар?» деген сұраққа мынадай жауап берген: 

 Сабақ бойынша қызықты мәліметтер әкелу; 

 Логикалық тапсырмалардың көп болуы; 

 Тақырыпқа байланысты сөзжұмбақ, жаңылтпаштар, жұмбақтар болса; 

 Өмірге қажетті ақпараттар қосу 

 Оқулықта берілген мәтіндерді жақсарту 

 Қызықты мәліметтер қосу 

 Ережелердің түсінікті әрі тақырыпты ашатын тапсырмалар болса т.б. 
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          «Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне» келер болсақ, оқыту үдерісінде 

оқулықтың атқарар қызметі күрделі. Оқулық мазмұны мен түрі жағынан 

тартымды, оқу материалдарының балалар түсінігіне ыңғайлы болуы қажет 

Дәстүрлі білім беруде оқулықта материалдардың бәрі дайын болатын, 

оқушылар сол дайын материалды алып, айтып беретін, оларда ешқандай 

шығармашылық ойлау болмайтын және білімдерін өмірде дұрыс пайдалана 

алмайтын.Қазіргі оқулықтар - дайын мәтіндердің жиынтығы емес, 

тапқырлықты, шығармашылықты, сыни тұрғыдан ойлауды, іс-әрекетті 

дамытатын тапсырмалар жиынтығы. Сол тапсырмаларды орындау, ойлану 

барысында бала анализ жасауды үйренеді. Келер ұрпақтың сапалы оқулықпен 

қамтамасыз етілуі- оларға қажетті білім нәрін берудің негізі деп санаймын. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
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2. https://aikyn.kz. 

3.  Әбілқаев А., Бейсенбайқызы З. «Қазақ тілін оқыту әдістемесі». - Алматы, Нур-Принт 

2014.   

4. https://infourok.ru 

 

Аннотация 

Содержание учебника должно быть привлекательным, а учебный материал должен 

быть доступным с точки зрения ребенка. В традиционных учебниках все материалы легко 

доступны, ученики получают одинаковый материал, у них нет творческого мышления и они 

используют свои знания в жизни. не набор задач, которые развивают креативность, 

критическое мышление и действие. Ребенок научится анализировать эти задачи и 

продумывать их. Я думаю, что следующее поколение качественных учебников является 

основой для предоставления им необходимых знаний. 
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МУЛЬТИПЛИКАЦИЯЛЫҚ ФИЛЬМДЕРДІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕН 

ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қыдырбаева Н.К., студент 

Ғылыми жетекші: аға оқытушы Алипбекова Л.У. 

Еуразия гуманитарлық институты, Астана қ. 

 

Қазіргі таңда шетелдік комедиялық мультипликациялық фильмдер күн 

сайын танымал болуда. Оларды балалар ғана емес, ересектер де қызыға 

тамашалайды. Мультипликация кино өнеркәсібінің ең қызықты және 

еліктіретін жанрларының бірі болып табылады. Берілген жанрдағы 

мультипликациялық фильмді көру кезінде біз көптеген аударманың түрлерін 

кездестіреміз. Ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылған мультфильмдер – қазақ 

киномотографиясы мен қазақ тілінің дамуының барысына зор үлес қосқан 

мадақтауға тұрарлықтай іс болып табылады. Ағылшын тіліндегі 

мультипликациялық фильмдер әлемдік рейтинг бойынша өте жоғары 

белестерден көрінетіні бәрімізге мәлім, ал осы фильмдердің қазақ тіліне 

аударылған нұсқасының биік шыңдардан көрінуі аударманың сапасына тәуелді. 

Американдық мультипликациялық фильмдер балаларға қызық болуының 

себебі, сөйлеу мәнерінің ерекшелігімен түсіндіріледі, яғни көбінесе әдеби 

нормаға сай емес, әзіл – сықақ аралас болғандықтан, балалардың жадында 

таңба басқандай сақталып қалады. Сондықтан да, балалардың жақсы 

қабылдауы үшін аударманың сәтті шығуы өте маңызды болып табылады.  

Мультипликация - кино өнеркәсібінің ең қызықты және еліктіретін 

жанрларының бірі болып табылады. Мультипликация – бұл көркем фильмдер 

сияқты көптеген өнер түрлерін біріктіретін кино өнеркәсібінің жинақтамалы 

түрі. Мультипликацияны анимация деп атайтыны да кездойсоқ емес. Латын 

тілінен «multiplicatio» көбеюі, өсу, үлкею деп аударылып, мультфильмдердің 

өндіру технологиясын толық көрсетеді. Осылайша, графикалық 

мультипликацияда кадрлық түсірілімді бастамас бұрын бір кейіпкердің бірнеше 

оңдаған суреттерін жасау қажет. «Мультипликация» көптеген суреттер дегенді 

білдіреді. Ал «анимация» латын тілінен аударғанда кадрлап кино түсіру 

әдісімен жүзеге асырылатын кейіпкерлердің жандануын білдіреді [1]. 

Субтитрлер – фильмнің негізгі мазмұнын көрсететін диалогтардың 

қысқартылған аудармасы. Фильмнің бастапқы нұсқасында фильмнің визуалды 

қатарын баспа мәтін түрінде алып жүреді. В.Е. Горшкова тіларалық 

субтитрлеудің келесі анықтамасын ұсынады: «фильм диалогтарының негізгі 

мазмұнын» көрсететін қысқартылған аудармасы. Және оның бастапқы 

нұсқасында фильмнің визуалды қатарын баспа мәтін түрінде ілесіп жүреді. 

Әдетте, экранның төменгі жағында орналасады [2]. 

Субтитрді пайдаланудың тиімді жақтары: 

1. Субтитрлеуге кететін ақшалай шығындар дубляждауға кететін 

шығындардан он есе аз болуы мүмкін.  



192 

 

2. Субтитрлеуді орындау кезінде кететін уақыт дубляж құруға жұмсалатын 

уақыттан әлдеқайда аз. 

3. Субтитрлеу кезінде фильм түпнұсқаның дыбыстық жолы сақталады. Ол 

дыбыс режиссерінің құрған фильмнің атмосферасын сақтауға мүмкіндік береді. 

Бұдан басқа, субтитрлерді оқығанда, реципиент актерлердің дауыстарын естиді. 

Дыбыстау кезінде көбінесе кәсіби тәжірибесі жеткіліксіз дублерлердің 

дауыстарына ауыстырылады. Олардың актерлік ойындары фильмнің 

дыбысталуын бүлдіруі мүмкін. Нәтижесінде, біз шектен тыс жасандылықты 

естиміз. 

4. Субтитрлері бар фильмдер шет тілін зерттеу үшін құрал бола алады. Ол 

сол арқылы білім беру міндетін орындайды. 

Субтитрді пайдаланудың тиімсіз жақтары. 

1. Сапалы орындалған дубляждауға қарағанда, аудиовизуалды мәтін 

аударма тілінде құрылды деген елестің жоқтығы. 

2. Субтитрлерді қабылдау реципиенттен көп күш-жігерді талап етеді. 

Сонымен қатар, субтитрлерді оқи тұра, реципиент бейнеқатарға назарын 

аударуды тоқтатады. Нәтижесінде, ол визуалды ақпараттың жоғалуына әкеп 

соғады. 

3. Субтитрлерді құру кезінде компрессияны қолдану сөзсіз. Себебі, адамның 

сөйлеу жылдамдығы оқу жылдамдығынан жоғары.  Демек, мәтінді барынша 

шектеу қажет. Ал, экранда орналасқан субтитрлер мәтінін диалогтарда уақытты 

да азайту қажет. Сонымен қатар, субтитрдің көлемі 30-40 белгілермен 

шектелген. Максималды жолдар саны – 2 [3]. 

«Көліктер» – өз жобаларында жанұялық құндылықтарды, 

қайырымдылықты, өзара қолдауды насихаттайтын «Уолт Дисней» ірі әлемдік 

киностудиясы үшін қазақ тілі әлемде бар 7 мың тіл арасында ресми дубляждың 

39-шы тілі болды.  

«Көліктер» мультипликациялық фильмінде кездесетін аударма тәсілдеріне 

тоқталып өтсек: 

Түпнұсқа:  

- Mater’s prone to exaggeration. I wouldn’t say she’s a “big fan”.  

- You’re right. She’s a huge fan! [4] 

Аудармасы: 

- Мэтр артық айтты. Саллиді жанкүйеріңіз деп айту қиын.  

- Дұрыс айтады. Ол сізді пір тұтады [5].  

Аудармада грамматикалық ауыстыру, нақтылау (Саллиді деп нақтылап 

тұр), синтаксистік ұқсату тәсілдері қолданылған. 

Түпнұсқа: 

- Hey! Tow truck! We’d like to get to our private business here, if you don’t 

mind.  

- Oh, yeah, sorry. Don’t let me get in the way of your private business. Oh, a little 

advice. When you hear a giggle and see that waterfall, you best press that green 

button.  

- Thank you. 
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- It’s to adjust the temperature. 

- Got it. 

- And it’s in Celsius, not Fahrenheit. 

- Get out of here! [4] 

Аудармасы: 

- Әй, эвакуатор! Бізді оңаша қалдыр. Жеке шаруамыз бар еді. Түсіндің бе?  

- О-о-о! Иә, арине. Айтсаңдар болды ғой. Мазаламаймын. О! Айтпақшы 

сықылықтаған күлкі естіп, сарқыраманы көрсеңдер жасыл түйметекті бірден 

басыңдар.  

- Рахмет. 

- Судың жылылығын реттейтін сол. 

- Түсіндік. 

- Ескеретін жайт Фаренгейт емес, Цельсий. 

- Иә, кетші енді [5].  

Аудармада сөзбе-сөз аударма, сөйлемдерді мүшелерге бөлу, сөз қалдыру (a 

little  advice), грамматикалық ауыстыру, сөзді қосу (иә), транскрипция 

тәсілдерін байқауға болады. 

Түпнұсқа: 

- You actually care about that race car. A pity you didn’t warn him in time [4]. 

Аудармасы: 

- Оған жаның қатты ашиды екен. Әрине, қиын болды ескере алмағаның [5]. 

Бірінші сөйлем – грамматикалық ауыстыру, түсіріп тастау (race car), екінші 

сөйлемде (in time).  

Түпнұсқа: 

- Look, it’s my imaginary girlfriend!  

- Come on! Get in here! 

- I tell you what you really do want this first date, don’t ya? That’s a no-quit 

attitude right there [4].   

Аудармасы: 

- Мә, мынаны қара! Мені іздеп жүрген қыз ғой мынау. 

- Бол, тез кіріңдер! 

- Байқайм, менімен кездесуге қатты асығыс екенсің, сұлуым! 

- Мен үшін неге бармадың десеңші [5]. 

Аудармада, бірінші сөйлемде қосу (мә), келесі сөйлемде синтаксистік 

ұқсастық арқылы, ал соңғы сөйлемде антонимдік аударма, қосу (сұлуым) 

тәсілдерін байқауға болады.   

Түпнұсқа: 

- So. He’s not so good-looking. 

- Yeah. Nice try. 

I’m serious! [4] 

Аудармасы: 

- Соншалықты әдемі емес екен. 

- Иә, білесің алдауды. 

Рас айтамын! [5] 
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Бірінші сөйлем түсіріп тастау (so) және синтаксистік ұқсастық, ал екінші 

сөйлем сөйлемді біріктіру, соңғы сөйлем грамматикалық ауыстыру тәсілдері 

арқылы аударылған.  

«Cars» («Көліктер») мультфильмін аударубарысында әртүрлі 

трансформациялар табылды: лексикалық, грамматикалық, және лексика-

грамматикалық. Трансформацияны таңдау лингвистикалық және техникалық 

факторларға (мысалы, субтитрдің экранда қойылу талаптары) байланысты. 

«Cars» («Көліктер») мультфильмінің аудармасына жасалған талдау нәтижесі 

бойынша нақтылау мен синтаксистік ұқсастық тәсілдері – ең көп қолданылған 

трансформация. 
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ЗНАЧЕНИЯ ЦИФР 7 И 13 В ТЮРКСКИХ И  ДРУГИХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ МИРА 
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КазГосЖенПУ, г. Алматы 

Научный руководитель: ст. преп. Жандыкеева Г.Е. 

 

Нам кажется, что цифры важны лишь в математических расчетах, но на 

самом деле это не так. Благодаря нумерологии стало известно, что числа могут 

повлиять на нашу судьбу. По мнению нумерологов, цифры можно разделить на 

счастливые и несчастливые. Таким образом, любое число не просто влияет на 

нашу жизнь, но и способно изменить будущее. Из данной статьи вы сможете 

узнать, какие числа благоприятны, а какие из них наоборот. В  статье мы 

рассмотрим цифры 7 и 13. Почему мы выбрали эти цифры?  Потому что эти 

цифры считаются несчастливыми  во многих странах. А вот в тюркологи 

наоборот, они считаются символом счастья и удачи. Мы хотим сравнить их 

значения в тюркологии и в других странах мира. 

Например, число 13, об опасности этого числа известно каждому 

человеку. Причин негативной ассоциации очень много, и одна из самых 

распространенных — вера в негативную энергетику пятницы тринадцатого. По 

поверьям, в этот день человек рискует столкнуться с бедой или даже 

https://english-films.com/comedies/1066-tachki-2-cars-2-2011-hd-720-ru-eng.html
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=5c13fc&url=https%3A%2F%2Fmassaget.kz%2Flayfstayl%2Fmadeniet%2Fkino%2F39552&msgid=15429969420000000862;0;1&x-email=famous.naz%40mail.ru
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катастрофой. Даже скептики утверждают, что данное число нередко приносило 

им неприятности. Из народной мудрости известно: если в доме находится 

тринадцать гостей, последний, кто уйдет, может вскоре покинуть этот мир. 

  Число 13 в Библии и мифологии. 

● На тайном вечере Иисуса Христа было 13 людей. Иуда Искариот - 

апостол, предавший Иисуса, был 13-м человеком за столом. 

● Согласно древней скандинавской мифологии, за столом сидело 12 богов, 

как вдруг на пир пришел 13-й незваный бог Локи. Локи убил одного из 

богов, что, в конечном счете, привело к смерти других богов, целому ряду 

стихийных бедствий и уничтожению всего на Земле. 

● Считается, что шабаш ведьм - это группа, состоящая из 13-ти ведьм. 

● Существует старое суеверие, согласно которому человек с 13-ю буквами в 

имени и фамилии, обладает судьбой дьявола. 

Вообще, почему именно 13 считается несчастливым числом сказать довольно 

трудно, вернее вариантов ответа довольно много, но никому неизвестно какой 

из них более точен. 

Самым первым и древним вариантом происхождения недоверия и страха 

к числу 13 считается еще древнее время, когда люди только учились считать. 

Человек сразу догадался, что считать по пальцам проще всего, так и появился 

счет чисел до 10. 

Затем получилось к заветной десятке прибавить еще 2 руки, и получилось 

число 12. А дальше варианты счета древнего человека подходили к концу, и 

начиналась страшная и пугающая неизвестность. Соответственно число 13 это 

переход к неизвестности, а неизвестность часто сравнивается со страхом смерти 

[1].  

Хотя весьма часто в нумерологии число 7 расценивается как 

положительное, приносящее удачу и счастье, далеко не во всех странах люди 

согласны с подобным утверждением. Например, иногда семёрка ассоциируется 

с гибелью или гневом. Считается, что седьмой месяц по китайскому календарю 

— это месяц духов.  Люди уверены, что на протяжении этого времени призраки 

и духи обитают среди людей. Искренняя вера людей в сверхъестественное 

заставляет их видеть ужасающие знаки даже там, где их нет. Так, китайцы 

считали, что крушение индийского военного самолета и вертолета Ми 171 

вьетнамской армии произошло не с проста. Так как в первом случае погибло 

ровно 7 пассажиров (а это был таинственный знак — но как его расшифровать, 

не понятно), а второй вертолет потерпел крушение 7.07. Число 7 не зря 

считается самым мистическим числом в магии. Да и не только в магии.   

С числом 7 мы сталкиваемся практически повсюду в нашей жизни. 

Начнем с того, что самое большое влияние на нашу жизнь оказывает Луна. Это 

и отливы, и приливы, и рождение, и смерти. А Луна меняет свою фазу каждые 7 

дней. Наша неделя так же состоит из семи дней. Считается, что каждые семь лет 

один этап в жизни человека сменяется другим, и он переходит на более высокий 

уровень. Семерка считается символом уединения, отшельничества. Но это вовсе 

не значит, что человек не любит жизнь. Наоборот, именно уединение помогает 
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прийти к пониманию мира, пониманию жизни, проникнуть в суть вещей. 

Поэтому среди людей, чье числовое имя равно 7, очень часто встречаются 

философы и мистики [2]. 

С числом семь связано очень много всевозможных примет и суеверий. 

Число 7 часто можно встретить в поговорках. Например, семь раз отмерь – один 

раз отрежь. Или семь пятниц на неделе. Этот список можно и дальше 

продолжать. Если говорить о суевериях, то их тоже немало. Например, 

считается, что ни в коем случае нельзя холостому парню или незамужней 

девушке сидеть на углу стола. Иначе 7 лет не сможешь найти своего счастья. 

Кроме того, считается, что каждый седьмой год совместной жизни супруги 

должны быть особенно внимательны друг к другу, поскольку именно в это 

время у них в отношениях наступает кризис. И если себя неправильно повести, 

то это может привести к разрыву [3]. 

Считается, что если убить кота, то на семь лет можно забыть об удаче, она 

не постучит в ваш дом. Среди моряков и шахтеров существует верная примета, 

что если увидеть одновременно 7 птиц, то обязательно жди беды. 

В Корейских авиалиниях семерка наоборот считается несчастливым 

числом. А несчастливым оно стало считаться после 1983 года, когда советский 

истребитель сбил борт 007, который случайно пересек воздушное пространство 

Советского Союза.  «7» — ассоциируется с чувством единства, но является 

нечётным, и поэтому рассматривается китайцами и как счастливое, и как 

несчастливое число [4]. 

А у нас, т. е. у казахов, эти цифры являются счастливыми и святыми. 

Например, у нас есть слова «жеті қазына», «жеті шелпек», «жеті ата», «13 

мүшел жас» и т.д.  

«Жеті қазына» - является одним из философских понятий в традиционном 

казахском мировоззрении. Казахский народ связывает Семь сокровищ с жизнью 

человека.  Люди распространяют Семь Сокровищ как основу своей жизни. 

Согласно исламской легенде, семь Сокровищ включает в себя:  кыдыр (дочери); 

сад; ум; здоровье, шутка белая, соль, собака.  Семь сокровищь исламской веры, 

упоменутые в этой легенде, являются только чудесами Бога [5].  

В казахских домах по обычаю каждый четверг или пятницу жарят 7 

лепешек (ни больше и не меньше семи), читают молитвы из Корана в память об 

умершем предке, аруахе. Этот обычай «вознесения запаха» для душ усопших 

сохранился и в наши дни, восходят в доисламские верованияя. С помощью 

этого обряда мы получаем благославение наших предков [6].  

Казахи считают, что, когда человеку исполняется тринадцать лет, он 

достиг к возраста – мушел. То есть, он уже взрослый человек. Мушел является 

очень важным этапом для казахов. Это означает, что у вас есть благополучие в 

этом возрасте. Человек, достигщий 13-летнего возраста, должен предать свою 

любимую вещь близкому человеку.  

У казахов есть обычай связанные с цифрой 7 . Например, «Сүндет той», 

«Тоқым қағар», «Тіл ашар» и т.д. 
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«Сүндет той». Когда мальчику испоняется 7 лет, он должен пройти через 

обряд обрезания. Тюрские народы считают обрезания родительским долгом и 

относятся к нему как к семейному празднику.  

У тюркоязычных народов джигитом считаются смелые и отважные 

юноши. И для того чтобы стать джигитом , нужно уметь ездить на лошади. Если 

раньше в Европе учили ездить на лошади в специальных военных школах, то 

наши предки своих детей обучали этому ремеслу с ранних лет когда ему 

исполниться 13 лет. Этот обряд называется «Токым кагар». 

А так же, у нас есть поговорка «он үште отау иесі». В свои тринадцать лет 

он считался ответсвенным взрослым человеком. Родители доверяли ему все, что 

они имели [7].  

Все это доказывет что в числах 7 и 13 нет ничего плохого. Изучая 

тюркские традиции, мы считаем что они счастливые и святые  числа. Многие 

народы верят что цифры могут перевернуть их судьбу, особенно именно эти 

цифры. Некоторые вообще боятся встречаться с этими цифрами. Но в цифрах 

нет ничего сверхестественного, они просто цифры. И нам решать каким будет 

наши жизни в будущем.   

Во время Великой отчественной войны славянские летчики боялись 

садиться в 13-й сомолет. И тогда наш герой Т. Бигелдинов садился в этот 

самолет. И все думали что он погибнет, ведь у них число 13- считается 

несчастливым цифром. Но он выполнил свою атаку против немцев на высоком 

уровне и уничтожил взводы соперников. Таким образом,  цифры приносят 

удачу или наоборот, но это не значит что они могут влиять на вашу судьбу.  

Изучив литературу , проанализировав статитические данные, мы пришли к 

выводу о том, что на каждого человека, суверный или нет, числа влияют по-

разному. Поэтому нельзя сделать однозначный вывод в пользу одного из чисел. 

В другие дни также происходят хорошие, так и плохие события, но человек 

всегда пытается это связать с чем-то сверхъестественным. Поэтому будьте 

спокойны и помните фразу американского киноактера Г. Маркаса: «13 человек 

за столом может быть несчастливым числом, если вы приготовили только 12 

котлет» .  
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Аннотация 

Сандар біздің өміріміздің ажырамас бөлігі болып табылады, бірақ олардың шынайы 

мәнін көп адамдар біле бермейді.  

 

https://inosmi.ru/
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         Қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алған кезеңнен бастап қазақ әдеби тілінің, 

әсіресе лексикалық жүйесіндегі өзгерістер мен процестер, тұтастай алғанда, 

қазақ тілінің актуалды, синхронды жай-күйі ғылыми және мәдени 

жұртшылықтың айрықша назарын аударады. Атап айсақ, қазақ ресми-іскери 

стилінің функционалдық стильдер қатарындағы орны мен рөлі жоғарылады.             

Ресми-іскери стильдің қарапайым үлгілерінен (өтініш, арыз, мінездеме және 

т.б.) бастап күрделі түрлеріне (жарғы, жарлық, ереже, келісім және т.б.) дейін 

қазақ тілінде көрініс тапты және олар түгелдей дерлік аударма процесі арқылы 

жүзеге асырылады. Жалпы бүгінгі таңда ресми-іс қағаздарын ағылшын тілінен 

қазақ тіліне аудару үдерісі аударматанудағы маңызды мәселелердің бірі болып 

табылады. Тақырыпты зерттеудегі мақсат қазіргі таңдағы ресми құжаттарды 

аударудың лексика-грамматикалық ерекшеліктерін анықтау, аударма 

процесінде қолданылатын әртүрлі тәсілдерді талдау, аудару сипатын, сапасын 

көрсету. Сонымен қатар осы аударылған мәтіндерді күнделікті қолданысқа 

енгізуге икемдеу. 

Ресми-іс қағаздарды аударуда бара-барлыққа жету аудармашыдан әр қилы 

тіларалық өзгертулер жасай білуді талап етеді. Мұндай өзгертулер 

аударматануда трансформациялар деп аталады. Бұндай трансформациялар 

көбінесе түпнұсқа тіліндегі хабар, мағлұматтарды, мазмұнды аударма тіл 

нормаларын сақтай отырып жеткізу мақсатына бағындырылады. Аударманың 

трансформациялық теориясы – кейінгі уақытта аударматану ғылымында жиі 

қолданылуда. Аудармашының осыған қатысты мәдениеттанушылық ұстанымы 

(концепциясы) деген ұғым да жиі кездеседі. 

Ресми-іс қағаздарды аудару процесінде кездесетін бұндай әрекеттер 

ғалымдардың көрсетуінше төрт типке бөлінеді: 

1. Орын алмастыру (перестановки); 

2. Ауыстыру (замены); 

3. Қосу (добавления); 

4. Түсіріп тастау (опущения). 

Бұлай бөлу, айта кету керек, шартты бөлу, жуықтап қана бөлу, өйткені көбіне 

бұлар аудару үстінде бір-бірімен қоса жарыса бірігіп, араласып келіп отырады 

[1]. 

  Трансформацияларды түрлерге бөлу жөнінде әртүрлі көзқарастар бар, бірақ 

авторлардың көпшілігі трансформацияның негізгі түрлері – грамматикалық 

және лексикалық болып табылады деп келіседі. Өз кезегінде бұл 

трансформациялар тармақтарға бөлінеді. Ең басынан бастап мұндай бөліну 
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шамамен және шартты болып табылатынын атап өткен жөн. Бұл қарапайым 

аударма трансформацияның екі түрі практикада «таза түрде» сирек кездеседі - 

күрделі, «кешенді» трансформациялар сипатын ескере отырып, бір-бірімен 

біріктіріледі. 

Бір тілден екінші тілге аудару грамматикалық трансформацияларсыз 

мүмкін емес. Грамматикалық трансформация - бұл бірінші кезекте сөйлемді 

қайта құру (оның құрылымын өзгерту) және синтаксистік, сондай - ақ 

морфологиялық тәртіптің әр түрлі алмастырулар процесі. Грамматикалық 

трансформациялар түрлі грамматикалық және лексикалық себептермен 

туындайды, бірақ грамматикалық факторлар негізгі рөлді атқарады, яғни, 

тілдер құрылымындағы айырмашылықтар. Грамматикалық трансформациялар 

олардың мәні мен қолдануындағы кейбір айырмашылықтарға байланысты 

тиісті формалар мен құрылымдарды беру кезінде де өте жиі қажет. Мұндай 

айырмашылықтар, мысалы, сан санатын пайдалану кезінде байқалады [2]. 

United Nations Secretary General U. Thant has strongly criticized  the USA the 

UK for their policies in the Middle East. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы У. Тант АҚШ пен 

Ұлыбританияның Таяу Шығыстағы саясатын қатаң сынға алды. 

«Саясат» деген атаудың көпше түрі жоқ, себебі «саясат» деген сөз 

«саясаткер» деген зат есімнің көпше түрінің нысаны, мысалы – саяси 

қайраткер.  

Лексикалық трансформация аударма мәтінін қайта жасап шығу. Бастапқы 

және соңғы элементі лексикалық бірлік болып саналады. Лексикалық 

трансформацияға мағыналардың бөлшектенуі мен нақтылануы, мағыналардың 

ұлғайтылуы (генерализациясы), мағыналық орам, антонимдік аударма, 

сипаттамалы аударма және басқалары жатады. Ресми-іс құжаттарды аударуда 

қолданылатын лексикалық трансформацияның бір түрі – конкретизация [3]. 

Конкретизация (нақтылау) – негізгі тілдегі анағұрлым кең референциалды 

мағынадағы сөз бен сөз тіркесін аударма тіліндегі анағұрлым тар 

референциалды мәндегі сөз не сөз тіркесімен алмастыру. Нақтылау тілдік және 

контекстуалдық деп аталады. Нақтылау тәсілінде екі тілді сөздікте бар және 

нақты баламалар аудармаға таңдап алынады. Негізгі тілден аударылатын бірлік 

өз мағынасын толық сақтағанда нақты болады. Қазақ тіліне аударылған кезде 

қозғалыс және сөйлеу етістіктері нақтыланады: be, have, get, take, give, make, 

say, come, go және т.б 

At the by-election victory went to the Labour candidate. 

Қосымша сайлауда жеңіс лейбористтерге бұйырды. (лейбористік 

партияның үміткері жеңіске жетті). 

Ресми құжаттар тілінде қызметтік құжаттардың тақырыбы мен мазмұнына 

сәйкес терминдер мен кәсіпқойлықтар кеңінен қолданылады. Неологизмдерді, 

аббревиатураларды және арнайы лексиканы қолдану ресми тілге тән. Мұнда 

іскери тілде қолданылатын қысқартулардың кейбір мысалдары берілген: 

AGM (annual general meeting) - акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 

CMV (current market value) - ағымдағы нарықтық құн 
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FMCG (fast-moving consumer goods) - тұрақты тұтыну тауарлары 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) - Тарифтер және сауда 

туралы ортақ келісім 

IDA (International Development Association) - Халықаралық даму 

қауымдастығы 

IDC (industrial development certificate) - өнеркәсіптік құрылыс үшін 

сертификат/ рұқсат 

IFC (International Finance Corporation) - Халықаралық қаржы корпорациясы 

I/L (import license) - импорттық лицензия 

IMF (International Monetary Fund) - Халықаралық валюта қоры. 

Трансформациялық аударма, біздің пікірімізше, ресми құжаттарды аудару 

кезінде неғұрлым сұранысқа ие болып табылады және аударма процесін 

сипаттау кезінде лексикалық трансформациялармен қатар қолданылатын 

грамматикалық трансформациялардың бірінің көмегімен балама емес бірліктің 

мәнін беру болып табылады [4]. 

Мысалы, Dear Ms. Montgomery, I will be in Lincoln on February 3 and would 

like to meet with you at your office to discuss cleaning supplies you may need in the 

second half of the year. 

I have enclosed our latest catalog. Please note the items in yellow highlight. 

They are special values or new products that A-1 Cleaners will want to take 

advantage of now. 

I will contact you later this week to schedule an appointment. If you need to get 

in touch with me, call me at 800-555-9047. I look forward to talking with you.  

Sincerely yours, Douglas James 

Sales Representative 

-Қымбатты Монтгомери ханым, мен 3 ақпанда Линкольнде боламын, 

және сіз жылдың екінші жартысында қажет болуы мүмкін(лексикалық қосу) 

тазалау құралдарын жеткізуді талқылау үшін Сіздің кеңседе сізбен кездескім 

келеді. 

Мен біздің соңғы каталогты қосып қойдым. Сары түспен белгіленген 

пункттерге назар аударыңыз. Бұл-A - 1 Клинерз өз иелігінде болуын қалайтын 

арнайы құн немесе жаңа өнімдер.  

Кездесуді анықтау үшін мен сізге осы аптада сізбен хабарласамын. Егер 

сіз менімен байланысқыңыз келсе, 800-555-9047 нөміріне хабарласыңыз. Мен 

сіздермен сөйлесуді асыға күтемін. 

Құрметпен, Дуглас Джеймс 

Сауда өкілі 

Бірінші бөлімде – жалпы грамматикалық трансформация және 

конкретизация (нақтылау), екінші бөлімде – қысқарту тәсілі қолданылған. 

Жалпы талдау барысында ресми-іс құжаттарды аударуда әртүрлі аударма 

тәсілдері анықталды, соның ішінде: грамматикалық трансформация, 

генерализация, модуляция, компенсация, конкретизация, түсіріп тастау, орын 

ауыстыру, алмастыру, қосу, жалпылау, антонимдік аударма.  
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Аннотация  

В статье предусмотрено лексическое и грамматическое преобразование, которое будет 

использоваться для перевода официальных англоязычных документов на казахский язык. 

Автор определяет наиболее часто используемые методы преобразования при интерпретации 

перевода. 

 

ПРОБЛЕМА ВИТАЛЬНОСТИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                                           Тугелбаева А.Р. 

                                                                                КазГосЖенпу г.Алматы 

Научный рук-ль: ст.преп. Жандыкеева Г.Е. 

 

Тюркские языки - семья родственных языков предполагаемой алтайской 

макросемьи, широко распространённых в Азии и Восточной Европе. Область 

распространения тюркских языков простирается от  реки Колыма на северо-

востоке до восточного побережья Средиземного моря на юго-запад. Общее 

число говорящих  более 180 млн человек.  

Многие задумываются о том, почему одни языки оказываются 

победителями и завоевывают все новые коммуникативные пространства, 

превращаясь из языка народа в язык народов, или из языка одной страны в язык 

двух или более стран, другие, напротив, утрачивают свои былые 

коммуникативные возможности, становясь нестабильными, неблагополучными, 

исчезающими, умирающими, вымершими, мертвыми… 

 Во всех процессах не всегда очевидную роль играет число носителей 

языка или его политическое положение, гораздо важнее может оказаться, 

например, сохранность общения разных поколений и возраст носителей. 

Приведем данные относительно исчезновения языков из нескольких 

авторитетных источников. 

Согласно материалам ЮНЕСКО, из имеющихся сегодня более чем 6500 

языков за последние два-три десятилетия исчезли более 200 языков, в 

критическом положении находится 538 языков, серьезная опасность угрожает 

502 языкам, в состоянии неустойчивости находятся 1258 языков. Считается что 

если сейчас на каком либо языке изъясняется 50-100 человек, то такой язык 

исчезнет в течение одного поколения, большинство языков, число носителей 

которых резко сокращается, исчезнет в ближайшие 50 лет. 

Подобные вопросы часто связывают с проблемой витальности языка (от 

лат.vitalis жизненный). Данный термин используется применительно к 

обществу, этносу, языку. Его содержание в самом общем смысле определяется 

как способность к выживанию (выживаемость и жизнеспособность), как некая 

жизненная сила, позволяющая победить в борьбе между быть или не быть [1]. 
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В.П.Нерознак выделяет среди языков России 63(64) языка, которые 

находятся «в зоне этнического бедствия» и «должны стать объектом 

лингвоэкологии и ревитализации как приоритетного и неотложного 

направления государственной языковой политики». Первым шагом на этом 

пути стала «Красная книга» языков народов России. Руководствуясь 

этнодемагрофическими критериями (численность этноса менее 50 000), авторы 

«Красной книги» включили в нее языки следующих этносов: абазинский язык, 

агульский язык, нухский язык, алеутский язык, ботлихский язык, татский язык, 

югский язык, юкагирский язык. 

Кумандинцы (самоназвание къуманды, къубанды, къуўанды, къувандыг) — 

народ, живущий в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области 

России. Всего по России — 3114 человек. 

Туви́нцы (самоназвание — тыва, множ. число — тывалар; устар. названия: 

сойоны, урянхайцы,тувинц, таннутувинцы) — тюркский народ, коренное 

население Тывы (Тувы). В России — 263 934 чел. по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 г.Осуществленная инвентаризация языков России, над 

которыми нависла угроза исчезновения, включает несколько тюркских языков: 

долганский язык, кумандинский язык,  сойотский язык, тофаларский язык, 

челканский язык, тубаларский язык, чулымский яык, шорский язык. А.Баскаков 

обращает внимание на то, что эти языки находятся в числе 17(из 70 

исчезающих на территории России языков) тюркских этнонимов, которые были 

впервые отмечены в переписи 2002 года, и ранее не фиксировались в качестве 

самостоятельных этнических наименований. Большинство их указывает на 

территориальную, конфессиональную или родоплеменную принадлежность 

субэтносов. Среди татарских субэтнических наименований – астраханские и 

сибирские татары, мишари, кряшены и нагайбаки. Среди алтайских указаны все 

наименования субэтнических и диалектных групп кроме «алтай кижи»: 

кумандинцы, тубалары, карагаши, тувинцы-тоджинцы, трухмены, греки-урумы 

, турки- месхитенцы, чулымцы.   

Рассматривая все тюркские языки России, А.Баскаков распределяет их в 

зависимости от «социальной востребованности и широты использования» на 

следующие группы: 

1. Тюркские языки с высокой степенью витальности: тувинский и якутский 

язык. Это национальные языки  с наивысшими показателями использования в 

семейно-бытовом общении, образовании, трудовой деятельности, их носители 

наименее подвержены национально-языковой и культурной ассимиляции. 

2. Тюркские языки с относительно высокой степенью витальности: 

башкирский, татарский, чувашский языки. Носители этих государственных 

языков многочисленны и пользуются развитой инфраструктурой в 

Башкортостане, Татарстане и Чувашии. Однако социальная база этих языков 

развивается столь незначительно, что угрожает их витальности в будущем. 

3. Тюркские языки без высокой степени витальности: алтайский, 

карачаево-балкарский, кумыкский, ногайский, хакасский языки. Эти языки 

имеют статус государственных языков, их витальность поддерживается 
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благодаря компактному расселению большинства немногочисленных 

носителей в сельской местности. Однако миграция в города, образование и 

профессиональная деятельность на русском языке усиливает ассимиляционные 

процессы, сокращающие пространство литературных форм этих языков. 

4. Тюркские языки автохтонных (со времени своего становления) 

малочисленных тюркских этносов: шорский, долганский, тофаларский, а 

также казахский, азербайджанский, узбекский, туркменский, киргизский, 

каракалпакский, уйгурский и другие языки. Языки этой группы используются в 

бытовом общении и практически не применяются в образовании, трудовой 

деятельности, владение ими младшими возрастными группами в ближайшем 

будущем будет полностью утрачено [1]. 

На самом деле проблема витальности актуально для всех языков, 

независимо от числа говорящих на них. Быстрее всего, конечно, вымирают 

языки малочисленных народов, но в неблагоприятном положении могут 

оказаться и языки со сравнительно большим числом носителей. Эта 

зависимость отчетливо обнаруживается также на примере крупных 

национальных языков, испытавших на себе давление советской языковой 

политики, проявлявшейся поначалу в попытках добиться декларировавшего 

равенства всех языков, а затем характеризовавшейся тотальной и 

массированной поддержкой русского языка, приведшей к замедлению, а затем 

и регрессу развития национальных языков. 

Сохранение жизнеспособности любого языка  – это вопрос не только 

количества говорящих, но и, например, полноценного функционирования в 

качестве эталона национального литературного языка с разработанными и 

стабильными нормами на всех уровнях, или освоения языком новых 

коммуникативных площадок, например, интернета. Поэтому проблема 

витальности языка может оказаться актуальной для любого языка – местного 

языка и языка-посредника любого ранга (от  языка-пиджин до мирового), 

старописьменного, младописьменного и бесписьменного. Все вместе позволяет 

увидеть в витальности языка следующие существенные грани. 

Витальность языка -  это его жизнеспособность, устойчивость, 

выживаемость. Витальность языка – это его внутренняя способность к 

выживанию и развитию, сохранению функциональных, следовательно, и его 

структурных качеств. Витальность языка – это его способность 

модернизироваться, сохраняя собственную коммуникативную пригодность 

независимо от обстоятельств, и, сопротивляясь, приспосабливаться к 

меняющимся обстоятельствам функционирования [2]. 

Возвращаясь к поставленному  вопросу мы видим, что, действительно, 

витальность языков малочисленных, в частности тюркских, народов находится 

в самом критическом положении. Реальная угроза их существованию 

усугубляется также тем, что с исчезновением даже самой малой части 

тюркских языков исчезнет возможность увидеть в каждом из них свой способ 

описания и отражения мира [3].  

 
  



204 

 

Использованные литературы: 

1.Сулейменова Э.Д., «Тюркские языки и этносы»: языковые и этнодемографические 

процессы. Алматы – 2015 г.142- 151 стр. 

2.Дерфер Г. Древние тюркские языки и литература. — М., 1986. 

3.Дыбо А. В. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. - Наука,2002. 

 

Аннотация 

Мақалада орыс тілі лексикологиясындағы түркі тілдерінің негізгі жағдайы 

қарасытырылады. Ресей Федерациясындағытүркі тілдерінің жойылып кетпеу мәселелері 

және мекен ететін түркі этностарының түркі тілдерін қолдануы қарастырылады.  

 

 

АСЫЛ ТАСТАР – КӨПАСПЕКТІЛІ ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ 

 

Тыныштық Мадина, 4-курс студенті 

Жетекшісі – ф.ғ.д., проф. Т.Н. Ермекова 

 Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ. 

 

Халықтың дүниені танып білуі, өзі өмір сүріп отырған ақиқат дүниеге 

деген көзқарасы күнделікті тұрмыс-тіршілігіндегі, шаруашылығы мен кәсіби 

қызметіндегі тәжірибеге негізделген. Қандай да болсын белгілі бір зат пен 

құбылысты тану оның сыртқы бейнесі мен адамға тигізетін пайда-зиянын 

ажырата білу, оның түрлі әсерін бақылап, түйсіну, күнделікті тәжірибеде 

қолданудың нәтижесінде жүзеге асады. Танылған заттар мен құбылыстар 

айрықша қасиеттеріне, өзіндік ерекшелігі мен пішініне, адам санасында 

қалдырған әсеріне қарай белгілі бір атауға ие болады. Бұрынғы тұрмыстағы 

адам ақыл-ойы мен еңбегінің арқасында жасалған сан алуан заттар, бұйымдар, 

құбылыстар халқымыздың этнографиялық мұрасы болып табылады. Осындай 

құнды мәдениетіміздің бір көрінісін әшкерелейтін бұл – асыл тастар. 

Асыл тас – зергерлік бұйымдарды, тұрмыстық заттарды, қолөнер 

бұйымдарын әшекейлеу үшін қолданылатын түрлі-түсті табиғи тастар. Қазақ 

зергерлері асыл тас қатарына жартылай асыл тастарды да жатқызды. Бірақ, 

соңғысының бағалануы асыл тасқа қарағанда, әрине, төмен болды. Дәстүрлі 

қолөнерде асыл және жартылай асыл тастардың төмендегідей түрлері 

қолданылды: айтас, жақұт (яхонат), жарқырауық, ақық (сердолик), лағыл 

(рубин), қыстас, інжу (жемчуг), маржан (коралл), дүр маржан, ләйлік тас, 

гауһар (жауһар), мәрмәр (мрамор), беріктас (гранит), жұмсақ көріктас, құбылтас 

(александрит), сутас (хрусталь), седеп (перламутр), көктас (малахит), меруерт, 

зұбаржат (хризолит), асфар (топаз), опал, березе немесе көктас (бирюза), 

санбадат, зүмірт (изюмурд), тac моншақ, зертас (яшма) және т.б. 

Асыл тастардың сәулені шағылыстыру қасиеті, жылтырақтығы, 

қырларының ерекшелігін қазақ зергерлері де кәдеге жаратқан, зергерлік 

бұйымдарға «көз» (көзтас) ретінде салған. Оларды қырлап, өңдеген және оңдай 

жағдайда көзі өткір болып, ешбір ақауларсыз тегіс майда болуы қадағаланған. 

Асыл тастарды әуелі ұсақ ара егеумен өткір кескіш құралмен кесіп алған соң, 

қажетті тегістеп тесіп жылтыратқан. Ең соңында қырлап, ұяшықтарға бекіттіп 
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орнатқан, түрлі желіммен бекітіп тістермеп құрсауланған. Әшекей бұйымдарға 

өңделіп, белгілі бір формаға келтірілгеннен кейін салынатын әр түрлі табиғи 

асыл тастарды халық «көз» деп те атайды. Тастардың бұлай аталуы тегін емес. 

Өйткені әшекейге салынған әрбір тас бәрін көріп, бағып тұрған сиқырлы күш 

ретінде түсінілген. Қазақтар інжу көзге түскен ақты, кәріптас немесе жақұт 

жемсауды емдейді десе, маржан тіл-көз тиюден сақтайды, сәдеп қарғыстан 

қорғайды, березе бақыт әкеледі деп сенген. Зейнет пен қуаныш тасы деп 

танылған ақыққа қай уақытта да сұраныс мол болған. Сондай-ақ, гауһар, лағыл, 

сутас, сыңғыр, меруерт сияқты бағалы тастар да қолданылды. Асыл тастардың 

түсі жастық ерекшеліктің айырымдық белгісі ретінде де қолданылған. Мысалы, 

жас қыздардың бұйымдары қызыл тастармен көбірек әшекейленген. 

Мұсылмандық күшейе бастаған кезде таспиықтарды қымбат тастардан жасау 

орын алған. 

Асыл тастардың көпшілігін зергерлер сатып алып отырған ал кейбірі 

қазақ даласынан да табылып жатты. Түсті шыны салу, көгілдір тынеке жүргізу 

арқылы да жасалған әшекейлер көптеп кездеседі. Кей зергерлер түсті шынылар 

болмай қалған уақытта, түссіз шынының астына қызылды-жасылды мата төсеп 

немесе шыныны бояп салған. Әшекей бұйымдарға кез көбіне тіл-көзден сақтану 

мақсатында қондырылған. Дәстүрлі қазақ тұрмысында тастарға деген оң 

көзқарас бүгінге дейін сақталып отыр және қазіргі заманғы зергерлер арасында 

да тастар кеңінен қолданылады. 

Мың жылға тарта созылған ортағасырлар дәуірінде Батыс елдеріндегі, 

кристалдар және минералдар туралы мағлұматтар мардымсыз болғандықтан, 

Еуропада минералогия ғылымы тарихтың тоқырау кезеңіне душар болды десек 

қате болмас. Ортағасырларда барлық ғылым салаларын ілгері дамытушылар 

арабтар болды. Араб мәдениеті ең кемінде VII-VIII ғасырлар ағымында жер 

жүзіне жайылған көп салалы мәдениет екен. Олар есеп (математика), 

астрономия, алхимия, медицина, минералогия, география және т.б. ғылымдар 

бойынша аса құнды еңбектер қалдырған. Ол кезде ғылым тарауларға 

айтарлықтай талданып жіктелмеген, ғылымдарды көбінесе тұтас алып, тек 

бірен-саран салалары ғана белгілене бастаған. Ғұлама Ақжан Машанов өзінің 

қазақ тілінде шыққан «Кристаллография, минералогия, петрография» 

оқулығында араб тілінде еңбек жазған ғалымдарды алғаш рет оқырмандарға 

таныстырған еуропалық ғалым М. Штейншнейдер дейді. Оның «Арабша тастар 

тізбесі» еңбегінде минералдар туралы арабша еңбек жазған авторлар 

хронология ретімен тіркеліп көрсетілген. Сол тізімде тастар, жалпы минералдар 

туралы арнайы кітап жазғандар авторлардың өзі елуге тартады. Солардың 

ішінде алдымен Джабир ибн Хайян аталады. Ол кәдімгі араб алхимиясының 

іргетасын қалаушы атақты ғалым. Оның алхимия еңбектерімен қатар, онымен 

тығыз байланысқан минералдардың жаратылысы мен тастар туралы еңбектері 

болған. Бұл тізімде минералдарды зерттеумен шұғылданған әр саланың 

мамандары: Абуль Қасым ибн Салям, Мазави және әл Кинди, әл Рази және 

басқалар. Ал, Әл-Фараби және Әбу Райхан Мұхаммед ибн Ахмед 
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Бируни туралы, олардың минералогия ғылымына қосқан үлесі туралы                     

М. Штейншнейдер арнайы үлкен көлемді еңбек жазған. 

Терең тарихымызға кеңінен көз ашып қарасақ, көне замандардан ата-

бабаларымыз ғылымның әр саласымен шұғылданған, соның ішінде 

минералдарды зерделеген білгір адамдар болған. Олар қазіргі ғылымның пайда 

болуына, сонымен қатар минералогияның дамып өркендеуіне үлкен себепші 

болған десек қателеспейміз. Көне кезеңдердің өзінде-ақ аталарымыз 

минералдарды қазақша атап, қазіргі минералогияны қазақ тілінде 

сөйлеткенін тайға таңба басқандай айқын, анық айта аламыз. Осы 

айтылғандардың дәлелі – Есік қорғанынан табылған «Алтын адам» кесенесінде 

б.з.д. II ғасырда пайдаланған заттар ішінде ата-бабаларымызға ежелден белгілі 

алтынан, күмістен аса шеберлікпен жасалған зергерлік бұйымдармен қатар, 

өңделген асыл тастардың болуы.  

Минералдар туралы деректер ауызша айтылып қана қоймай, жазба 

еңбектерде де белгілі. Минералдар туралы жазылған Шығыс ғалымдарының 

еңбектері Ортағасыр кезеңінде әлемге әйгілі болған. Бұл ғалымдар көшін 

әлемге әйгілі даңқты қандасымыз Әл-Фараби бастап тұр. 

Әл-Фарабидің «Элементтер формасынан минералдың формасы жоғары 

сатыда», – дегенін біз қазіргі минералогияның негізгі қағидаларының бірі деп 

есептейміз [1, 216 б.]. Өйткені минералдар химиялық элементтерден тұрады. 

Фарабидің жолын қуған көптеген шәкірттері болған. Солардың арасында 

минералогия бойынша іргелі еңбектер жазған аса көрнекті екі ірі ғалымды атап 

өтейік. Олар – Әл-Бируни мен Авиценна. Әбу Әли ибн Сина (Авиценна) Орта 

Азияда 50 минералға жүйелі сипаттама берген озық ойлы ғалым, ақын, 

ғылымның көптеген саласына үлкен үлесін қосқан ғұлама ойшыл, табиғат 

зерттеуші. Ибн Сина минерал заттарды төртке бөлген: 1 – тастар, 2 – металдар, 

3 – жанатын заттар, 4 – тұздар. Оның осы жіктелімі ғылымда XVIII ғасырға 

дейін қолданынылып келді. Бір таңқаларлығы, осы жіктелімге негіз болған 

минералдардың кейбір физикалық қасиеттерінің мәні қазіргі өте дәл 

техникалық аспаптар беретін нәтижемен бірдей екендігі. 

Әбу Райхан Мұхаммед ибн Ахмед Бируни (972-1048 жж.). Ғалым 973 

жылы Хорезмде туылып, шамамен 1048 жылға дейін өмір сүрген. Әл-

Бирунидің минералдар туралы жазған екі үлкен кітабы ерте заманнан белгілі, 

оның бірі – «Кітаб әл жамаһир фи маһрифат әл жауаһир», яғни «Қымбат 

минералдарды тану туралы кітап». Мұны қазір қысқаша түрде «Минералогия», 

“Асыл тастар” дейді. Бұл кітап 1048 жылы жазылып біткен. Екіншісі – «Кітаб 

әл ахжар», яғни «Тастар туралы кітап». Бируни «Минералогиясында» 

минералдардың қасиеттері мен сипаттамасы бірнеше белгілері арқылы беріледі. 

Әсіресе олардың түсіне, қаттылығына, меншікті салмағына көп назар 

аударылған. Онымен қатар минералдардың ішкі құрылысы, пішіні сияқты 

белгілерін де еске алған. Бирунидың «Минералогиясы» екі бөлімнен тұрады. 

Бірінші бөлімінде отыз алты түрлі минералдың сипаттамасы берілген, лағыл, 

меруерт, ақық, маржан, қараба, алмас, шыны, “Жылан тасы” т.б. баяндаған.           

2-бөлімі (12 тарау) алтын, күміс, сынап, мыс, темір, қорғасын, қалайы т.б. 
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металдармен солардың қоспаларын сипаттауға арналған [2, 116-121б.]. Әл-

Бируни қазіргі минералогия ғылымының негізін салушы болып табылады. Әл-

Бируниден кейін көп ғасырлар бойында минералогия ғылымы қарқынды алға 

баса алмады. 

Минералдардың сипаттамасын бергенде Әл-Бируни олардың 

қасиеттеріне, бағасына, жаратылысына толық тоқталады. Сонымен қатар 

минералдар жасайтын кендерді де көрсетіп отырған. Минералдардың 

қаттылығын айыруда Әл-Бируни өлшеуіш ретінде алмас сияқты минералдарды 

қолданған. Бұл әдіс және осы минералдар қазірдің өзінде минералогия 

ғылымында қолданылып келеді. 

Ортағасырлық кезеңдерде өмір сүрген, Орта Азияндан шыққан ғұлама 

ғалым, өз заманындағы аса дарынды жаратылыстанушы Бирунидің «Асыл 

тастар туралы деректер» атты және басқа еңбектерінен, яғни Бирунидің 

минералогиясынан ежелгі төл сөздерімізді кездестіріп отырмыз. Оның 

деректерінде сипатталған асыл тастар атаулары, қазіргі уақытта біздің 

қолданысымыздағы бағалы, әшекей, зергерлік тастар атуларымен дәлме-дәл 

сәйкестік тауып отыр. Мысалы: алмас, жақұт, маржан (дүр), мөлдір (тау 

хрусталі), зүмірәт, лағыл (лаһл сөзінен), ақық және т.б. 

Қазақ тарихының атасы, Ұлы ғұлама қандасымыз Мұхаммед Хайдар 

Дулатидің (1499-1551) он алтыншы ғасырда жазған өзінің әлемге әйгілі 

энциклопедиялық «Тарих-и Рашиди» атты құнды еңбегінде Қазақ даласының 

кен байлығына да тоқталып өткен. Мәселен, әшекей бұйымдар жасайтын 

ақық туралы айтқан. Ал, біз яшма деп жүрген таужынысты жәспі деп жазғаны 

да, сондай-ақ басқада бағалы тастардың қазақша атауларының кедесетіні де 

назар аударарлық. Осыған дәлел ретінде Мұхаммед Хайдар Дулатидің 

мынандай шығармасын үзінді келтіруге болады: 

Йеменденде – ақыққа, Бадахшанда – лағылға, 

Айналуға тас болып, уақыт керек, қабылда. 

Және тағы мынандай өлең жолдарынан да кездестіреміз: 

Жақұт һәм дүр, һәм гауһар, қымбат асыл тастары, 

Безендірген олармен мөлдір көктің астарын [3, 54 б.]. 

Минерал шикізаттың біз үшін маңызды екені бүгін ғана белгілі болып 

қойған жоқ. Оны ортағасырлық қазақ ғұламалары да жазып кеткен. Мәселен, 

әйгілі емші жерлесіміз Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының (1397-1487) 

«Шипагерлік баян» еңбегінде минералдардың адам ағзаларын емдеуге де шипа 

болатынын жазған. Қазір бұл сала жеке «медициналық минералогия» болып 

қалыптасып, жыл сайын өтетін халықаралық симпозиумдарда ғалымдар 

өздерінің жетістіктерімен бөліседі. Айрықша үлес қосқандардың бірі – 

дарынды геолог, еліміздің түсті металдардың минерал шикізат базасын жасауға 

айрықша еңбек сіңірген ғалым Қаділбеков Мерғали минералогияны арнайы 

зерттеп, қазақ тілінде үлкен еңбек жазған. Бірақ, өкінішке орай оның өзі де, 

жазған еңбектері де арнайы жойылған. «Алмас қанжар қап түбінде» жатпайды 

дегендей, бұл еңбегі әлі де болса табылып қалар деген үміттеміз [4, 122 б.]. 
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Бұдан байқағанымыздай, асыл тастар –  геология, минерология, физика, 

медицина (литотерапия), мәдениеттану, өнертану, қолданбалы өнер, 

линвомәдениеттану т.т. ғылым саларының да нысаны бола алатын, көп 

аспектілі зерттеу нысаны. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Әл-Машани А.Ж. Әл-Фараби және бүгінгі ғылым. Алматы: Алаш, 2004. - 216 б.  

2. Бируни А. Минералогия. М., АН СССР. 1963, 116-121 с. 

3. Байбатша Ә.Б. Мұхаммед Хайдар Дулати: Ататегі мен өмірбаяны. Алматы: Арыс, 2009, 

54 -84 бб. 

4. Жер туралы ғылымдар.  Қаз НТУ хабаршысы,  №4,  2014, 122 б. 

 

Аннотация 

В статье представлены драгоценные камни как многоаспектным предметом 

исследования, который может быть объектами по геологии, минералогии, физике, медицине 

(литотерапия), культурологии, искусствоведению, прикладному искусству и лингвистике. 
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Ғылыми жетекшісі: Сүтжанов Сейфитден Назымбекұлы –  

ПМПУ профессоры, филол.ғыл.докторы 

ПМПУ, Павлодар қ. 

 

Елбасымыз Нұрсылтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

тарихи мақаласында түркі халық мәдениеті және ежелден қалыптасқан қазақ 

өнері туралы жазған. Бұл тарихи мақаланың басты себебі қазақ халқының 

ежелден қалыптасқан мәдениеті мен тарихының негізінде жастарға жол нұсқау. 

Бірақ, бұл мақала жастарға  ақпарат алу үшін  ғана емес, сонымен қатар осы 

бағытта  жұмыс жасау үшін негізгі тірек болып табылады.Елбасы өз 

мақаласында қазақ  халқының қалыптасқан мәдениетін кенінен ашып жазған. 

Соның ішінде қазақ халқының ұлттық өнері туралы сөз қозғағым келеді.[1]

 Ұлттық өнер – халықтың асыл қазынасы, бай мұрасы болып есептелінеді. 

Өнер арқылы жастарға біздің қанымызға, мәдениетімізге, салт – дәстүрімізге 

сай ұлттық тәрбие негізделмек. Қазақ халқы -  ұлттық өнерге өте бай. Біздің 

ұлттық өнерімізді тізбектеп айта кетсем: шешендік сөз өнері, қол өнер, 

зергерлік өнері, ән – күй өнері, би т.б.      

 Жас ұрпақты елін сүйетін, жерін қорғайтын адал да арманшыл етіп 

тәрбиелеу қай кезеңде де өзектілігін  жоймайды. Тәрбие жеке адамның 

тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру үшін мақсатты түрде жүргізілетін 

қоғамдық өмірдегі ең басты әрекет. Жеке тұлғаны өмірге бейімдеп, жан – 

жақты дамыта даярлау үшін бұл қасиетті әрекетке жеке адам, ұжым, топ, жалпы 

әлеумет жауапкершілікпен қатысады.[2]      

 Өнердің қызметін, қоғамдық сананың, адам танымының айрықша 

формасы ретіндегі ерекшелігін айқындайтын белгілі бір анықтама беру немесе 

оның адам өміріндегі маңызы мен мәнін анықтау жайлы тартыстар бүкіл 

мәдениет тарихында тоқталған жоқ. Өнер жайлы: “табиғатқа еліктеу”, 

“Құдайды тану”, “шындықты бейнелеу”, “сезім тілі”, т.б. анықтамалар берілді. 

Көптеген теорияшылар өнердің күрделілігі мен санқырлылығына сай оның мән-

маңызын тек танымдық немесе идеялдық, яки эстетикалық деп біржақты 

қарастырушылар да болды. Осындай көзқарастарға қанағаттанбай 

өнертанушылар өнердің бойында таным да, шындықты көре білу де, 

жасампаздық та, көркем бейне де, рәміз сияқты көптеген мәселелер келісті 

үйлесімде, тығыз қарым-қатынаста деген тоқтамға келді. Өнер жеке тұлғаның 

жан-жақты дамып жетілуіне, оның эмоционалды күйіне, интеллектуалды өсуіне 

ықпал етіп, адамзаттың қордаланған сан ғасырлық мәдени тәжірибесінен, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%99%D0%BC%D1%96%D0%B7
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даналығынан сусындауға мүмкіндік береді.      

 Өнер — көркем образдар жүйесі арқылы адамның дүниетанымын, ішкі 

сезімін, жан дүниесіндегі құбылыстарды бейнелейтін қоғамдық сана мен адам 

танымының формасы. Өнер өмірде болған оқиғаларды қаз-қалпында алмай, 

өзгертіп, түрлендіріп, көркем образдарды типтендіру арқылы сомдайтын 

эстетикалық құбылыс. Оны қоғамдық сананың өзге формаларынан даралайтын 

белгісі де адамның шындыққа деген эстетикалық қатынасы болып табылады. 

Өнердің мақсаты – дүниені, адам өмірін, қоршаған ортаны көркемдік-

эстетикалық тұрғыдан игеру. Көркем шығарманың бел ортасында нақты бір 

тарихи жағдайда алынған жеке адам тағдыры, адамдардың қоғамдық 

қатынастары мен қызметтері тұрады. Олар суреткер қиялы арқылы өңделіп, 

көркем образдар түрінде беріледі. Шығарманың суреттеу тәсілі, құрылымдық 

келбеті, көркем бейне жасаудың материялдық арқауы өнер түрлерінің 

ерекшеліктерін айқындайды. Осыған сай өнердің:көркем әдебиет, музыка, 

мүсін, кескіндеме, театр, кино, би, сәулет өнері, т.б. түрлері бар. [3] 

 Сөз өнері іштей – жазба әдебиет, ауыз әдебиеті болып бөлінсе, 

музыкылдық өнер – вокалдық, аспаптық музыка түрлеріне бөлінеді. Сахналық 

өнер – драмалық, музыкалдық, қуыршақ, эстрада, цирк, т.б. болып жіктеледі.  

Ауыз әдебиеті – эпос, лирика, драма сияқты тектерге бөлінуімен қатар, 

бейнелеу өнері - портрет, пейзаж, натюрморт, сахнаөнері, комедия, трагедия 

т.б. жанрларға бөлінеді.Би де сол секілді гимнастика, халықтық, заманауи би 

деп бөлінеді.          

 Өнер, жалпы алғанда, әлемді игерудің тарихи қалыптасқан көркем әдісі 

ретінде өзіне тән ерекшеліктер мен өзіндік сипатқа ие. Өнердің эстетикалық 

қызметі арқылы танымдық табиғаты мен тәрбиелік сипаты айқындалады. Әрбір 

тарихи кезеңнің, сондай-ақ әрбір халықтың өзіне тән эстетикалдық талап, 

талғамдары болады. “Өнер алды – қызыл тіл” деген қазақ мәдениетінде сөз 

өнерінің орны ерекше болған. Бұны да осы секілді халқымыздан мұра болып 

қалған мақал-мәтелдерден көруге болады. Қазақ фольклорының шағын 

жанрлары – мақал-мәтел, жұмбақ, лирикалдық ән-өлеңдер, билер институты 

тудырған шешендік сөздер табиғатының эстетикалдық сипаты басым. Халық 

музыкасында қалыптасқан әншілік, күйшілік дәстүрлердің де өзіндік болмысы 

анық. Кең тынысты лирикалдық әндер арқылы халық өзінің ішкі сезімдерін 

сыртқа шығарған болса, күмбірлеген күй арқылы өздерінің эстетикалдық әр 

филосиялдық ой-толғамдарын жеткізіп отырған. Осы белгісіне орай өнерді әрі 

эстетикалдық, әрі этникалдық құбылыс ретінде қарастыруға да болады. Халық 

мұрасы тұсында оның этникалдық арқауы басым болса, кәсіби өнерге келгенде 

эстетикалдық сипаты үстем. Өнер туындылары арқылы өмір шындығын 

көрсетудің әр түрлі тарихи кезеңдерге тән өзіндік көріністері бар. Соларды 

саралай отырып, адамзат баласының көркем қиялмен ойлау жүйесінің даму, 

жетілу жолдарын аңғарамыз.         

 Шәкәрім айтпақшы, тұлға болып қалыптасуға талап пене еңбектің рөлі 

зор. Ол үщін  тәрбие үрдісінің құрамдас бөлігі ретінде « Кісінің баласы болма 

адамның баласы бол » деген сияқты мақал – мәтелдеріміз бен салт – 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%B7_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D3%99%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D2%9B
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дәстүріміздегі терең де асыл қайнарларымызды ұлықтауымыз керек. Бұл бүгінгі 

жастарды адам болуға шақыру болып табылады.    

 Бұл мақсатта жастарымызды патриотизмге тәрбиелеп қана қою 

жеткіліксіз. Ол ұшін ұлттық идеялогияны  күшейтіп, халқымыздың ғасырлар 

бойы жинақтаған асыл мұрасын, дарқан пейілін, ұлтжандылығын, 

еңбексүйгіштігін, қайсарлығын насихаттап, көрсете білуіміз қажет.Сонда ғана 

жоғарыда айтылған ұстанымдар жүзеге асып, өз Отанын сүйетін, абыройын 

асқақтата алатын шын мәніндегі жанашыр жалынды жастарды тәрбиелеуге 

мүмкіндік туады.Халқымыздың сан қырлы өнерінің бай мұрасы осылайша 

дәріптей  білсек, жастардың  тұлға ретінде қалыптасуына оның ықпалы зор. 

 Біздің ұлттық тәрбиемізге ықпал жасайтын  факторлар алуан түрлі. 

Мәселен: ұлт тарихы, халық фольклоры, әдет – ғұрпы, салт – дәстүрлер, ұлттық 

психологияның элементтері, саясат, қоғам идеологиясы, мәдениет және т.б. 

Қазақ ұлтының әлем өркениеті кеңістігіндегі танымдылық беделі де, күш – 

қуаты да жаңа  ұрпақтың ұлттық отаншылдыққ қызметі арқылы жүзеге асатыны 

ақиқат. Ұлттық тәрбие  ұлағатты ұрпақтарды жаңа биіктерге жетелей береді. 

Ендеше ұрпағымыз өз ұлтының тағдырын таразылайтын, елін елейтін, 

жанашыры болсын десек, жастардың Тәрбиесін ұлттық мәдениетке қарай 

бағдарлау – қазіргі таңдағы ауқымды  мәселелердің бірі.  

Осы ұлттық тәрбиені дұрыс пайдалану арқылы жас ұрпақтарға дұрыс 

тәрбие беру қазақ халқының ұлттық өнерімен де тығыз байланысты. Себебі, 

өнер сонау заманнан бері қалыптасып, мәдениетімізден ерекше бір орын 

алатын, бізге жеткен ең асыл қазыналардың бірі болып есептелінеді. Өнер мен 

мәдениет қазақ халқының тағдырымен, тарихымен, сонымен қатар халықтың 

ұлттық тәрбиесімен тығыз байланысты. Олай деуімнің себебі, қазақ халқының 

әр сөзінде, әр мақалында, тіпті ақын жазушылардың өлең жырлары мен 

шығармашылығының өзінде, өнер мен мәдениеттің өте маңызды екенің, бұл 

тәрбиенің негізгі көзі екенің баянадап өтеді. Мысалға алатын болсақ: Ыбырай 

Алтынсаринның «Өнер – білім бар жұрттар». Иса Байзақовтың «Өнер»  өлеңі. 

С.М Торайгыровтың «Оқу» өлеңінде өнер мен білім туралы айтылған. Айтқали 

Нәріков « Өнер құдіреті » өлеңдеріңде өнер туралы, өнердің алатын орны мен 

жастарға өнер үйрену керек екендігін жазған.                                                                              

Оқушылардың бойында ұлттық құндылық қасиеттерін қалыптастырып, 

дамыту негіздерінің бірден бір көзі – дәстүрлі қазақ музыкасы. Әнді 

орындаудың ерекшелігі балалардың санасына ғана емес, сезіміне де, ой-өрісіне 

де әсерін тигізетіні анық. Әнді үйренер кезде өлеңнің мазмұнын 

түсінуге,тәрбиелік мәнін саналы түрде меңгеруіне мүмкіндік беріледі. 

Халық музыкасының күрделі бір саласы – күй. Оның мазмұны халықтың 

ба-сынан кешірген тауқыметі мен әділетсіздікке қарсы күресіне, асыл арманы 

мен мұратына негізделіп, терең толғаныспен өрнек-бояуын тауып отырады. 

Тарихи, әлеуметтік, лирикалық күйлерде қазақ халқының басынан кешірген 

тарихи оқиғалары, туған жердің табиғаты, қоғамдық өмір құбылыстары және 

өнерге деген көзқарасы бейнеленеді. Қазақтың ән-күйі халық педагогикасының 

құралы ретінде балалар мен жастарды тәрбиелеу ісінде пайдаланылды. Әдетте 
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домбырада немесе қобызда күй орындаудың алдында күйші аңыздың мазмұнын 

қысқаша баяндап өтеді. Ал мұның өзі балалардың музыка мазмұнын түсінуін 

едәуір жеңілдетіп, ақыл ойының жандана түсуіне жәрдемдеседі. 

Музыка эстетикалық тәрбиенің маңызды бір бөлігі бола отырып жеке 

тұлғаның ақыл-ойы мен дене бітімін жетілдіріп, жан-жақты өмір тәжірибесін 

кеңейтуге, қызығушылық біліктілігін және ойлау қабілетін дамытуға, 

шығармашылық іскерлікке тәрбиелеуге мүмкіндік туғызады. 

Әншілік дәстүр. Ән өнері жеке адам сезімінен бастап тұтас халық 

тағдырына дейін сергек үн қосуға мейлінше оңтай. Адам қоғамындағы үлкенді-

кішілі барша құбылыс әнге арқау бола алады. Ұлы Абай ән өнерінің бұл 

қасиетін: «Туғанда дүние есігін ашады өлең, Өлеңмен жер қойнына кірер 

денең»,—деп түйіндеген. Қазақтың ән өнері, оның көл-көсір мол нұсқалары 

өзінің өн-бойына айырықша қастерлі қасиеттер жинақтай отырып, шын мәнінде 

халық болмысының шежірелі сазы бола алған. Қазақ ән-өнерінің тарихи тек-

тамырын «ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» кезінде туған «Елім-ай» 

әнінен бастау алады. Аспапты музыка ретінде оқшау жанр болып орныққан 

қазақ күйлерінің мың жылдық, тіптен одан да көне («Ақсақ құлан», «Қорқыт», 

«Ел айрылған», т.б.) тарихының бары белгілі. Бұл жағдайлар ән өнерінің де тек-

тамырын аршуға ынтықтыра түссе керек. 

Қазақ халқының басқа халықтардан ерекшеліктерінің бірі ол өзінің 

ұлттық музыкасының болуы. Атадан балаға жеткен, қадірлеп көзінің 

қарашығындай сақталып, қымбат қазынаға айналды. Қаймағы бұзылмай жеткен 

бұл өнердің бір шыңы домбыра күйлері. Бұл мұра ғасырдан ғасырға іріктеліп, 

сұрыпталып, сүргіленіп, түрленіп жеткен халықтың өзімен бірге дамып, 

қалыптасып отырған. Байырғы кезде қазақ үйінің төрінде әрдайым домбыра 

ілулі тұрған немесе үй-ішінің біреуі домбырада күй шертпейтін отбасы қазақ 

арасында кемде-кем болған. Осы орайда халық арасында сұрақтар пайда болуы 

мүмкін.  

Белгілі зерттеуші Хайролла Жүзбасовтың пікірінше, домбыра сөзі 

«дөпбұра», «дәлбұра», «дембұра» деген сөздердің тізбегі арқылы жасалған. Бұл 

белгілі бір логикаға бағындырылған қызғылықты жорамал. Тағы бір болжамды 

этнограф Ерік Көкеев еңбектерінен табуға болады. Ғалымның пікірінше, «том» 

деп түюлі жұдырық немесе қолдың саласы айтылады. Кейіннен бұл түбір 

ұяңданып «домға» айналған, «быра» тіркесі бір нәрсені шерту, тарту, дыбыс 

шығару деген мағына береді-мыс. Яғни домбыра сөзі «қолдың саласымен 

немесе бес саусақпен шекті шерту» деген мағына береді. 

Ен далада күн кешкен елдің аузынан шыққан «күй» деген сөздің аспаптық 

музыкаға тән атау екені, оның түп-тамыры одан да арғы замандарда жатқаны он 

төртінші ғасырдан бері белгілі. Осыған дәлел байырғы заманда 600 жыл бұрын 

тасқа салынған суреттің табылуы. Сондай-ақ, «күй» сөзінің көнелігін білдіретін 

тағы бір дерек қазақта «Ақсақ құлан» атты күй болуы.[4] 

Сонымен қорытындылай келсем әр ұлттың өз мәдениетіне сай 

қалыптасқан ұлттық өнері, жас ұрпақтардың қазақ қанына сай тәрбиеленіп,өсіп 

– жетілуіне өз ықпалын тигізеді. 
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Аннотация 

         Народное искусство - это сокровище народа, богатое наследие народа. Через искусство 

молодые люди будут опираться на нашу национальную культуру, в соответствии с нашей 

кровью, культурой, традициями. 
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Негізі балалардың сөйлеу ерекшелігі өте қызық дүние. Себебі шынайы 

өмірден тыс, балалардың өзіне ыңғайлы, түсінікті, қызықты әлемі бар. Және 

сол әлемінде, өз бетінше заңдылықтар құрастырады. Балалардың күнделікті 

тұрмыста қолданатын сөздері ерекше, және сол сөздерін айналасындағы жақын 

адамдар ғана түсінуі мүмкін. Себебі балалар кез келген адаммен тілдік қарым-

қатынасқа түскен кезде, өзінің білетін, естіген сөздерін өз ыңғайына қарай 

өзгертіп айтады. Бірақ бала кейбір сөздердің нақты мағынасын, түрін білмеуі 

мүмкін, себебі бала кез келген атауды өзінің күнделікті тұрмыстағы тәжірибесі 

және жағдаяттарға байланысты есінде сақтайды және қолданады. 

Лев Толстой айтқандай: «Сөзжасамға өте үлкен үлесін қосатын үлкендер 

емес, керісінше балалар. Себебі балалар өз қиялынан сөз тудыруға бейім». 

Үлкен адамдар бір сөзді есіне түсіре алмаса, көп ойланып немесе «білмеймін»- 

деп жауап береді, ал балалар өз ойынан сол сөзге жақын, дыбыстас, туыстас 

жаңа сөздер ойлап табады. Балалар үлкендердің сөздерінен логикалық 

байланыс іздейді, таппаған жағдайда орнына өзінше сөз құрайды, нәтижесінде 

түсініксіз сөз, сөйлемдер пайда болады. Балалар сөздердің жуан және жіңішке 

дыбысталуына қарай, өзінің жадында ұнататын және ұнатпайтын, есінде 

сақталған образдарға теңейді. Жалпы осы айтылған ойлар төңірегінде ғалым 

Татьяна Петрова және басқа да ғалымдар зерттеулерін негізге ала 

отырып,балалардың өзі үшін және өзгелер үшін сөйлеуіндегі ерекшеліктерге 

мысал-дәлелдермен тоқталамыз.[1] 
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        Қазіргі қазақ тілінде балалардың сөйлеу тілі, үлкендермен тілдік қарым-

қатынасы, сөйлеу тіліндегі ерекшеліктері негізгі өзекті мәселелердің бірі болып 

табылады. 

Сюжетті-рөлдік ойындағы баланың сөйлеу тілі 2 түрлі жағдайда 

қарастырылады: 

1) Ойын үстіндегі диалог; 

2) Жалғыз ойнап отырған баланың монологы. 

        Баланың біреу үшін сөйлеуі, яғни ойын үстіндегі адамдармен, 

қуыршақтармен, түрлі заттармен диалогы көбіне қаратпа сөздерден 

тұрады.Және мұнда басты назар аударып қарайтын  жәйт, баланың рөлге кіріп 

ойнауы. Ойын үстінде бала қуыршақпен, достарымен немесе тағы да басқа 

заттармен ойнағанда, өзіне керекті, сол жағдайға сай келетін дауыстар келтіруі, 

өзінің ішкі сезімін, көңіл-күйінің әр алуан сәттерін, мысалы: көңілдену, 

қайғыру, ашулану, қобалжу дегендей сезімдерде болып, бет-әлпетінің мәнерлі 

қимыл-өзгерістерін көрсетуі. Осылай ойнау бала тілінің тез жетілуіне өте үлкен 

септігін тигізеді. 

        Ойын-бұл тек көңіл көтеру емес, бұл-балаға шығармашылыққа, 

алғырлыққа шабыт, рух беретін бала өміріндегі өз еңбегі. Ойын процесінде 

бала ойланып, қоршаған әлемді ғана танып қоймай, өзін-өзі таниды, өзінің 

қызығушылығын біліп, өз орнын табады. Бойына жаңа мәліметтер, қызықты 

ақпараттар жинайды, тілдік қарым-қатынасқа түседі. [2] 

       Бала сөйлегенде белгілі бір заңдылықты ұстанып, соның реті бойынша 

сөйлейді. Мысалы: ата-анасы, аға-әпкелерінен күнделікті тұрмыста естіп 

үйренген сөздерді, ойын ойнағанда сол адамның образына кіріп, соның 

қылықтарын, әдеттерін, сөйлеу мәнерін қайталайды. Және эмоциялық 

белсенділігі арта түседі. Олардың ойнағандағы сөйлеуі шынайы өмірмен 

байланысты. Себебі олар өз ойынан жаңа сөздер құрастыруға бейімі жоқ, тек 

ата-анасы мен аға-әпкелері және өзін қоршаған адамдардан естіген сөздерін 

қайталайды. 

Жағдаят 1 

- Мам, она бакасын кьем мхм? 

- Нені киесің? 

- Нани кьем!(затты көрсетіп) 

- Қазір қайда барасың? 

- Метьеке ойнанаям. 

Алихан 3жас 

Баланың сөйлеу әрекеті туа пайда болатын құбылыс емес, ол баланың 

физиологиялық, психологиялық тұрғыда дамуымен және қоршаған ортасының 

балаға әсерімен тікелей байланысты. Соңғы кезде балалар арасында 

дыбыстарды дұрыс айта алмау мәселесі көп кездеседі. Ғылымда бала тіліндегі 

мұндай кемшіліктердің өзіндік атаулары бар. С, з, ц, т, ж, г, щ әріптерін дұрыс 

айтпаудан сөздің бұзылуын сигматизм деп атайды.Осы жағдаятқа назарымызды 

салсақ, мынадай қателіктер байқалады:«Мама» сөзін айтқанда, «мам»-деп, «а» 
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әрпін тастап кетіп, «онда» сөзін де «она»-деп, «д» әрпін, «басқасын» дегенге 

сөздің орнына «бакасын»-деп «с» әрпін тастап, «қ» әрпінің орнына «к» әрпімен 

алмастырылған. «Мынаны» сөзінің орнына «нани»-деп, барынша өз ыңғайына 

қарай өзгерткен, «киемін» сөзінің орнына «кьем»-деп, жіңішке дауысты 

дыбыстардың әсерінен жұмсақ естілгендіктен, жіңішкелік белгісін қолданып 

айтып тұр, және «мектепке» сөзінің орнына қолданған «метьеке» сөзінен де осы 

жағдайды байқаймыз. Соңғысы «ойнаймын» сөзінің орнына қолданған 

«ойнанаям» сөзінен байқайтынымыз, сөздің тым ұзақтығының әсерінен тілінде 

шатасулар байқалады, соның нәтижесінде сырт көзге мүлде түсінікті емес 

сөздер шығады, бірақ оған қарамастан анасы оны түсінеді. Себебі анасы 

баласының жанында әрдайым бірге болатындықтан, және баланың алғашқы 

айтқан сөзінен бастап, біліп-үйренген сөздерін ылғи естіп жүреді. Алихан мен 

анасының арасындағы диалогта тағы бір ерекшелікті байқаймыз, мысалы, 

«киемін», «мектепке» сөздерін алатын болсақ, бұл жерде сөздер жіңішке 

дауысты дыбыстардан құралған, бала оны қалай естиді, солай айтады. Ал 

үлкендер баланың айтқан сөзін естігенде, нақты орфографиялық тұрғыдан 

қабылдайды, яғни балалар қалай естиді, соны жеткізуге тырысады, бірақ тілі 

жақсы, толық жетілмегендіктен, сөзді дұрыс айта алмайды, мұны біз баланың 

жіңішке дауысты дыбыстардан құралған сөзді, тіпті жіңішке қылып, жіңішкелік 

белгісін қойып айтқандай болып естілуінен көре аламыз. 

        Өзі үшін сөйлеу, өз ойын айтуды біз монологтардан көре аламыз, тағы бір 

анық көрінетін мысал, ол балалардың өлеңдер айтуы. Өлеңдерді айтқанда 

эмоцияға беріліп қатты немесе керісінше жай дауыстап айтуы. Өлеңдерінің 

түсініксіз естілуі, балалар өлеңнен жаттағанға ыңғайлы, оңай, қысқа, 

қайталанатын сөздерді тез жаттайды және үнемі қайталап, әндетіп айтып 

жүреді. Ойын үстіндегі баланың өлең айту барсында жақсы білетін сөдерді 

қатты дауыстап, ал білмейтін сөздерінде дауысын бәсендетеді және тоқтамай 

әндетіп тұруға тырысады. 

Жағдаят 2 

Кеді міне қоныр күздін самаы, 

Бұттар төніп, күн суытты шамаы. 

Кеді міне алтын күз, 

Кеді міне жарқын күз, 

Байығы мен мерекеі, берекеі. 

Әмина 6жас 

        Осы «Алтын күз» өлеңінде байқағанымыз, баланың белгілі бір әріптерді, 

яғни «келді», «самалы», «шамалы», «бұлттар», «байлығы», «мерекелі», 

«берекелі», «қоңыр», күздің» деген сөздеріндегі «л» және «ң» айта алмауы 

салдарынан, өлеңнің мағынасы кетіп қалған. Баланың л дыбысын дұрыс айтпау 

не басқа дыбыспен ауыстырып айтуы ғылымда лямбдацизм деп аталады. 

Жағдаят 3 

- Мам, үстім бүлдүдүм. Таелканы сындыдым. 

- Жарайды, балам. Ештеңе етпейді. Енді абай бол. 
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Ерасыл 5 жас 

Бұл жағдаятқа назар аударсақ, төмендегідей қателіктерді байқаймыз: 

Біріншіден, бала «р» әрпін айта алмайды. Оның негізінде бірнеше себептері 

болуы мүмкін. «Р» дыбысын айта алмауы – ғылым тілінде «анкилоглоссия» деп 

аталады. Тіл астындағы жүгеннің ұзындығы өте қысқа болғандықтан, ол тілдің 

еркін жылжуына мүмкіндік бермейді немесе  р әрпін айта алмауды сақаулық 

дейді.Бала тілінің кемістігі туралы еңбектерде дауыс ырғағының бұзылуы және 

дыбысты дұрыс айта алмаудан сөздің түсініксіз шығуын быдықтық деп 

көрсеткен. Екіншіден, Ерасыл таелка(тарелка) деп сөйлеу әрекетінде орыс тілін 

қосып тұр. Оның да бірнеше себептері бар. Біреуіне тоқталып кетсек:Бүгінгі 

күннің балалары теледидардан мультфилмдерді көп көреді. Ол мультфильм 

көбіне көп орыс тілінде болады. Қазақстанда балаларға арналған қазақтілді бір 

ғана арна бар. Ал орыс тілінде 6-7 арнадан тек мультфильм көрсетеді. Бұдан 

баланың таңдауы сол орыстілділерге түсетінін аңғаруға болады. Демек, балаға 

сапалы қазақ тіліндегі мультфильмдерді көрсетсек, дыбыстарды еркін 

меңгеруге мүмкіндік жасай аламыз. 

        Адам баласының сөйлеуінің қалыптасуы оның бала кезінен бастап, үнемі 

даму үстінде болатын күрделі процесс. Қазақ тіл білімінде бала тілінің даму 

заңдылықтары мен ана тілін меңгеруі жан-жақты толық зерттелмеген.   Жалпы 

бала тілінің шығуы мен одан әрі қарай дамуы бала қажеттіліктерімен тікелей 

байланысты болып табылады. Бала тілінің дамуының маңызды факторы ретінде 

баланың өз ортасымен, ересектермен, ойыншық-қуыршақтармен қарым-

қатынасқа түсуі, қажеттісін сұрай алуын айтуға болады.Бала тілінің дұрыс 

қалыптаспауының бір жағы бар. Ол - баланы дұрыс тәрбиелемеу, яғни ата-

анасының не бала бақшадағы тәрбиешісінің баланың жастайынан қалай сөйлей 

бастағанына көңіл аудармауы. Бұл мәселенің де өзіндік қырлары бар. Бірі – ата-

ана өзге тілді, көбіне орыстілді болуы, екіншіден, қазақтілді ата-ананың сөздік 

қоры тапшы, сөйлем құрылысы ретсіз, ойы тияқсыз болуы. Үшіншіден, ата-

ананың баламен балаша қарым-қатынасқа түсуі.[3] Яғни тілі анық шықпаған 

баламен балаға ғана түсінікті тілмен коммуникация жасау. Ата-ананың дұрыс 

тәрбие бермеуінен кеткен бұндай олқылықтарды логопед-дәрігерлер қалпына 

келтіреді немесе реттейді. Баланың физиологиялық, психологиялық жағынан 

дамуы әрбір ата-анаға байланысты. Ең алдымен әрбір ата-ана өз қазақ тілінде 

емін-еркін сөйлеуі керек. Сонда ғана баланың тілі анық әрі таза болмақ. Қазіргі 

таңда дыбысты жоғары деңгейде балаға түсіндірудің түрлі әдістері бар. Сол 

себепті бұндай ауытқулары бар балалармен мұғалім жеке жұмыс жасауы тиіс. 

Сонда ғана қасындағы балалармен еркін әңгіме құрып, еркін пікірлесе алады. 

Бала еркін ойын жеткізе алмаса, өмірде жасқаншақ немесе ынжық болып өсуі 

мүмкін. Әрбір ата-ана баласының болашағы жарқын болсын десе, өзінің және 

баласының аузынан шыққан әрбір дыбысқа баса назар аударуы қажет. 

Тіл –табиғаттың үлкен сыйы. Тіл арқылы адамзат тілдесудің үлкен 

мүмкіндіктеріне қол жеткізеді, қарым-қатынасын біріктіреді, күшейтеді және 

көзқарастарын қалыптастырады, дүниенің қыр-сырын танып білуге жол ашады. 

Сондықтан тілдің дамуына, әсіресе мектеп жасына дейінгі бала тілінің дұрыс 
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қалыптасуына ерте бастан ерекше мән берген жөн. Әр түрлі тілдік кешігулер, 

бала тілінің даму кемістіктері оның іс-әрекетіне және мінез-құлқына әсер етеді. 

Тіл ақауы бар балалар өз тіл кемістіктерін сезініп, ұялшақ, момын болып және 

құрбыларымен тез қарым-қатынасқа түсе алмай қалады. Бала тілінің 

ерекшеліктері оны қоршаған адамдармен тікелей байланысты, себебі бала 

өзінің ең алғашқы сөздерінде солардан естиді, қалай айтылатынына мән береді. 

Сондықтан ересектер балаға кішкентай күнінен бастап балалар кітапшасын 

оқып беріп, арнайы ойындар ойнатып, айналасындағы заттардың атауын үнемі 

қайталап айтып жүрулері қажет. Ол бала тілінің де миының да дұрыс, толық әрі 

жылдам жетілуіне үлкен септігін тигізері анық. 
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Аннотация 
Взрослые должны читать детские брошюры, играть в специальные игры и повторять 

названия вещей вокруг них с детства. Очевидно, что это также помогает развить правильное, 

полное и быстрое развитие мозга ребенка. 

 

 

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР ҚҰРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

Дүйсек Т. 

Филология факультетінің 4-курс студенті 

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, Қарағанды қ. 

Ғылыми жетекшісі: Рүстемова Ж.А., ф.ғ.к., доцент 

 

Пән мұғалімдері күнделікті сабақта қолданатын қысқа мерзімді жоспар 

құрудың өзіндік ерекшеліктері бар екендігі белгілі. Дегенмен бүгінде 

мұғалімдер тарапынан  қысқа мерзімді жоспар дайындаудың талаптарын 

толықтай басшылыққа алмау жағдайлары жиі кездеседі. Қысқа мерзімді жоспар 

түзу барысында жаңартылған оқу бағдарламасының білім алушыларға өмірлік 

дағдыларды үйретуге бағытталатындығы ұдайы есте тұруы қажет. Бұл ретте  

жаңартылған оқу бағдарламасының «дағды», «құзыреттілік» және «тәрбие»  

атты үш тірегін ұмытпаған абзал.  

Пән мұғалімі, ең алдымен, қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрастырудың 

алғашқы қадамы болып табылатын қызметті жүзеге асыруы керек. Ол қызмет –  

қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды дайындау.  

Қалыптастырушы бағалау дегеніміздің өзі не?  «Қалыптастырушы бағалау оқу 

үдерісінің ажырамас бір бөлігі болып табылады, тоқсан барысында мұғалім 

тарапынан жүйелі өткізіліп отырады. Қалыптастырушы бағалауда баға, балл 

қойылмайды, мұғалім мен білім алушы арасында үздіксіз кері байланыс 

қамтамасыз етіледі. Қалыптастырушы бағалау кезінде білім алушылардың 
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қателесуіне, оны түзетуіне құқығы бар. Бұл білім алушылардың мүмкіндігін 

анықтауға, қиыншылығын табуға, оң нәтижеге қол жеткізуіне көмектесуге, дер 

кезінде оқу үдерісін түзетуге мүмкіндік береді»[1, 10 б.]. Қалыптастырушы 

бағалауға арналған тапсырмалардың алгоритмі мыналар: 

1.оқу мақсатын таңдау; 

2.критерий құрастыру;  

3.Блум бойынша қандай деңгейде екендігін анықтау;  

4.тапсырма құрастыру(әр деңгейге қатысты болу керек);  

5.дескриптор құрастыру.  

Сабақ жоспарын дайындауға қалыптастырушы бағалауға арналған 

тапсырмалар құрастырылғаннан соң ғана кірісуге болады. Ең алдымен, оқу 

мақсаттары анықталады. Оқу мақсаттары ұзақ мерзімді жоспардан немесе 

күнтізбелік-тақырыптық жоспардан алынады. Оқу мақсаттары арнайы 

кодтармен белгіленеді. Мәселен, «8.2.3.1» түріндегі оқу мақсаттары 

төмендегіше түсіндіріледі: 8-сынып, 2-бөлім, 3-бөлімше. Соңғы «1» саны – оқу 

мақсатының ретін білдіреді. «Шығармадағы көркемдегіш құралдардың 

(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис)  

қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау» деген оқу мақсатына лайық  

«оқушылардың барлығы шығармадағы көркемдегіш құралдарды табады, 

оқушылардың көбісі шығармадағы көркемдегіш құралдарды талдайды, 

оқушылардың кейбірі шығармадағы көркемдегіш құралдарды талдап, өзге 

шығармалардағы көркемдегіш құралдармен салыстыра алады; шығармадағы 

көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, 

ирония, гротеск, эллипсис)  қолданысын талдай отырып, автор стилін 

анықтайды; сабақ мақсаты  белгіленеді.  

Бағалау критерийі дегеніміз – білім алушының оқу жетістіктерін бағалауға 

негіз болатын белгі. Ендеше, «Бағалау критерийлері» пунктінің тұсына  

«оқушылар шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық 

параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис)  қолданысын 

талдайды,  автор стилін анықтайды» деп жазылады. Бағалау критерийлері 

ұсынылғаннан кейін Блум жүйесі бойынша оқу деңгейлерінің бірі таңдалады: 

Білу және  Түсіну, Қолдану, Жоғары деңгей дағдылары:Талдау, Жинақтау және 

Бағалау. 

Бұдан соң «Тілдік мақсаттар», «Сабақта қамтылатын құндылықтар», 

«Пәнаралық байланыс», «АКТ қолдану дағдылары», «Осыған дейін меңгерілген 

білім» пункттері толтырылады. Тілдік мақсат дегеніміз – пән бойынша 

академиялық тілді қалыптастыру.  

Сабақ үш кезеңнен тұрады: басы, ортасы және соңы.  Сабақтың басында 

сынып оқушылары түгенделеді, үй тапсырмасы интербелсенді әдістердің бірі 

арқылы сұралады. Үй жұмысы тексерілгеннен кейін сынып оқушылары  топқа 

бөлінеді. Бұл тұста топқа бөлудің түрлі тәсілдерінің біреуін  қолданған  жөн. 

Сабақтың келесі кезеңі  – сабақтың  ортасы. Сабақтың ортасының  басында 

оқушылар сабақтың тақырыбымен, оқу мақсатымен, бағалау  критерийлерімен 

танысады. Оқушылар сабақтың тақырыбымен, оқу мақсатымен, бағалау  



219 

 

критерийлерімен таныстырылғаннан кейін  «БББ» әдісін қолдануға болады. 

Әдіс мұғалім қалауымен таңдалады. Біз бұл әдісті мысал үшін алып отырмыз.  

Оқушылар үш бағаннан тұратын кесте толтырады: 

1-кесте «БББ» әдісі 

 

нені біледі? 

 

нені білгісі келеді? 

 

нені білді? 

 

   

 

Оқушылар алғашқы екі бағанды толтырады және бөлімді оқып біткеннен 

кейін үшіншіге қайта оралады. Сабақтың ортасында тапсырма  орындалады. 

Тапсырма бойынша  дискрипторлар  ұсынылады. Дескриптор дегеніміз – 

тапсырманы орындаудың қадамдары.  «Мұғалімнің шешімі объективті болу 

үшін тапсырмаларда қолданылатын дескрипторлар анық, нақты болуы қажет. 

Дескрипторлар білім алушыларда тапсырманы орындаудың қай кезеңінде 

қиындықтар туындағанын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл білім алушыларға 

кері байланыс беруге мүмкіндік туғызады»»[1, 15 б.].  

Төменде қалыптастырушы  бағалауға арналған тапсырмалар үлгісі 

ұсынылып отыр: 

1. Оқу мақсаттары: 

8.1.2.1-әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан 

ашу; 

8.3.1.1-шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа 

шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау 

2. Бағалау критерийлері: 

Ақтамбердінің «Күлдір-күлдір кісінетіп» толғауының идеясы мен пафосын 

ұлттық мүдде тұрғысынан ашады; 

Толғаудың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа поэзиялық 

шығармалармен салыстырады, тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды. 

3. Блум жүйесі бойынша ойлау деңгейлері: 

Жоғары деңгей:Талдау, Жинақтау және Бағалау 

4.Тапсырма: 

Ақтамбердінің «Күлдір-күлдір кісінетіп» толғауын оқиды, топта 

талқылайды және осы тектес басқа шығармамен салыстырады 

5.Дескрипторлар: 

1. Толғаудың пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашады. 

2. Ақтамбердінің «Күлдір-күлдір кісінетіп» толғауының тақырыбы мен 

идеясын осы тектес басқа шығармамен салыстырады. 

3. Толғаудың тарихи және көркемдік құндылығын өзіндік көзқарас 

тұрғысынан бағалайды. 

Сабақтың соңында кері байланыс жүзеге асырылады. Кері байланысты 

дескрипторға сүйене отырып береміз. Кері байланыс – іс-әрекетке баға беру. 

Кері байланыстың ауызша, жазбаша, графикалық(смаилик) түрлері бар. Кері 

байланыс жағымды және пайдалы болу керек.  
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Кері байланыс – қалыптастырушы бағалаудың басқаша атауы. 

Қалыптастырушы бағалау – баланың бойында бір қабілетті қалыптастыратын 

бағалау. Қалыптастырушы бағалаудың өзін-өзі бағалау, өзара бағалау, 

мұғалімнің бағалауы деген түрлері бар.  

Үй тапсырмасы берілгеннен кейін оқушылар рефлексия жасайды. Рефлексия 

дегеніміз – оқушының(мұғалімнің т.б.) өз әрекетін ой елегінен өткізуге 

бағытталған амал. Рефлексия латын тілінен аударғанда «иілу», «қайту», «жүріп 

өткен жолға қарау» деген мағына береді.Рефлексия білім алушының  қызметін, 

санасын, ойлауын және тәжірибесін  жетілдіреді  

• Өзін тексермесе, адам ілгері баса алмайды. (М.Жұмабайұлы)  

• Өзінен һешбір кемшілік көрмей, қата таппай, өзіне-өзі риза болып, мәз 

болып жүретін адам зор адам емес, шобыр адам болады, жаны жабайы, 

ауданы тар болады. (М.Жұмабайұлы)  

• Ойлай білетін адам – шын мағынасымен адам. (М.Жұмабайұлы) 

• Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, 

болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал! 

(А.Құнанбайұлы. 15-қара сөз) 

Рефлексияның іс-әрекетке дейінгі рефлексия, іс-әрекет кезіндегі рефлексия 

және іс-әрекеттен кейінгі рефлексия деген түрлері болады. Рефлексия – 

монолог, кері байланыс – диалог.  

Сабақ жоспарының соңында мұғалім үшін қосымша ақпарат ұсынылады. 

Қосымша ақпаратта  рефлексиялық  сұрақтар беріледі. Сабақта үш аспект 

болатыны белгілі. Олар – танымдық, әлеуметтік және эмоционалдық 

акпектілер. Ендеше «Сократтық семинар»  әдісі қолданылған сабақтың 

рефлекциялық жазбасынан мысал келтірейік: «Сократтық семинар»  әдісі 

бүгінгі сабақтағы ең сәтті өтіп, сабақ сапасына оң ықпал еткен әдіс болды. 

Өйткені бұл әдіс кезінде оқушылар талқылау арқылы (танымдық) оқу 

мақсатына айтарлықтай жақындады, және өзара қарым-қатынасқа түсті 

(әлеуметтік) және талқылау кезінде көңіл-күйлері жақсы болды». 

Әдістемелік мақаланы қорыта келгенде айтарымыз, пән мұғалімі  қысқа 

мерзімді  сабақ жоспарын құруда жоспарға қатысты әр пункттің орны мен 

қызметін жетік білуі керек.  Пән мұғалімдері көп жағдайда ҚМЖ үлгілерінде 

бағалау критерийлерін дұрыс ұсынбай жатады. Бағалау критерийлері оқу 

мақсаттарына сәйкес берілуі керек.  ҚМЖ үлгісінде сабақ мақсаты  талапқа сай 

берілмей жататын жағдайлар  да кездеседі. Сабақ ортасының басында 

«Оқушылар оқу мақсаттарымен және бағалау критерийлерімен 

таныстырылады» деп  жазылу керектігі ескерілмей қалады. Қысқа мерзімді 

жоспар білім алушылардың білім деңгейі, мүмкіндігі, қажеттіліктері  ескеріле 

отырып құрастырылады. Сабақтың нәтижелі болуы пән мұғалімінің теориялық 

біліміне, оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыра алуына, 

бағалау критерийлерін оқу мақсатымен сәйкестікте белгілеуіне, тапсырмаларды 

валидті етіп дайындауына, дескрипторларды дұрыс құрастыруына және өз 

әрекетінің нәтижесін болжай білуіне  тікелей  байланысты. 
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Пайдаланылған әдебиеттер: 

1.Негізгі және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау 

бойынша нұсқаулық: Оқу-әдістемелік құрал. / О.И.Можаева, А.С.Шилибекова, 

Д.Б.Зиеденованың редакциялауымен – Астана:«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 

2016. - 54 б. 

2.Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі мен технологиясы. –Алматы:Мектеп, 2003, -

336 бет. 

Аннотация 

В  статье объясняются  основные требования к созданию краткосрочного плана и 

вопросы, которые не учитываются при разработке плана. Кроме того, автор рассматривает 

термины, используемые при подготовке краткосрочных планов, характер обновленной 

учебной программы, основанную на критериях оценку и ее виды, анализ и обратную связь, а 

также описательную деятельность. 
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Қазіргі таңда еліміздің білім  саласында ерекше өзгерістер орын алуда. ҚР 

«Білім туралы» Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Жоғары оқу 

орындарында берілетін білім көзін сапаландыру жолдары қарастырылуда. 

Оқулықтар мен оқу – әдістемелік кешендер сапасына талапты күшейту, оларды 

сынақтан өткізу және мониторингілеуді енгізу, оқу орындардағы білім беру 

қызметінің сапасын түрлі инновациялық тәсілдерді қолдану арқылы жүзеге 

асыру, үштілділікті дамыту қарастырылуда. Қазақстан Республикасының 

президенті – Ұлт көшбасшысы  Н.Ә Назарбаев «Болашаққа бағдар – рухани 

жаңғырту – атты мақаласында білім беру жүйесін жаңғырту барысында жүзеге 

асырылуы тиіс маңызды іс – шараларды нақтылап берді.      

 Өзгетілді дәрісханаларда қазақ тілін оқытудағы басты мақсаттардың бірі 

мемлекеттік тілді  және басқа тілдерді үйрену арқылы ғылым саласына 

жаңалықтар әкелумен қатар,  қазақ халқының тарихы мен салтын, дәстүрлерін 

білу, әлем және ұлттық мәдениетті игеру, Қазақстан халықтарының дәстүрлері 

мен мәдениетін зерттеу және қабылдау, азаматтық ұстаным, патриоттық сананы 

қалыптастыру болып табылады.  «Болашаққа бағдар – рухани жаңғыруда» 

көрсетілген прагматизм, яғни ұлттық құндылықты сақтап, жеке байлығыңды 

білу, сол арқылы болашақты жоспарлай алу екеніне көз жеткізеді. Сонымен 

қатар, «Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, саламатты өмір салтын ұстануға, 

кәсіби тұрғыдан жетілуге басымдық бере отырып, осы жолда әр нәрсені 

ұтымды пайдалану – мінез-құлықтың прагматизмі деген осы» деген болатын[1].  
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Ал  өзгетілді білім алушының Отансүйгіш, полимәдениетті  қазақстан азаматы 

ретінде  тұлғалық мәдениетінің қалыптасуын, мемлекеттік тілді меңгеруге 

деген қызығушылығы мен тілді меңгеру деңгейі құрайды. Сол себептен, 

өзгетілді аудиторияларда қазақ тілін оқытуда да әртүрлі инновациялық 

технологияларды тиімді қолданудың маңыздылығы айқындалады. Өзге ұлт 

студенттеріне қазақ тілін тиімді және тез меңгертудеоқытудың формаларын 

дұрыс ұйымдастырудың ықпалы зор.  

Оқыту формаларыжүйесі - қиын жағдайлардан шығудың оңтайлы 

тәсілдерін таба білушілік. Оқытуды әртүрлі формада ұйымдастыру белгілі бір 

өнімді немесе кәсіптік әрекеттегі туындайтын психологиялық жағдаймен 

байланысты. Білімалушының негізгі қабілет идеяларды жүзеге асыру және 

қанықтыру мүмкіндігімен айқындалады. Психологиялық зерттеулерде 

тұлғаның интеллектуалдық және өз бетінше мәселені көтеруі, ерекше 

идеяларды айтып, оларды өзгеше жолмен шешуі, топта, ұжымда, жұптық 

түрінде немесе өз бетімен тұжырым жасауда оқытудың формасы  ықпал етеді. 

Осы формалардың түріне сай әртүрлі дамытушылық дағдылар 

қалыптастырады. Сондықтан өзгетілді аудиторияларда қазақ тілін  оқытуда бұл 

әдістеменің берері  көп. Алдымен, оқытуды ұйымдастырудың зерттелуі, 

екіншіден, оқытудың психологиялық негіздері, дидактикалық негіздері және 

оқыту үдерісінің формаларының қазақ тілін оқытудағы әдістемесі 

қарастырылуы қажет.      

Студенттің тілге деген қызығушылығын арттыруда,  тілді практикалық 

тұрғыда игертуде  деңгейлік тапсырмалардың ,  өздік жұмыстардың, әсіресе, 

жазба жұмыстарының рөлі зор. Аталған жұмыс түрлерін түрлі формада 

ұйымдастыру арқылы бере отырып, тілді меңгертудегі тиімділігін анықтау – 

зерттеу жұмысының негізгі мақсаты болып табылады. Өзгетілді 

аудиторияларда қазақ тілін меңгертудегі   әдіс - тәсілдер, оларды  қолданудағы 

жаңашылдық, шығармашылық ойлардың қажеттілігі туындайды. 

Елбасы  Н.Ә.Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласын жариялау арқылы  Қазақстан халқына тағы бір серпіліс әкелді. 

Еліміздің жаңа кезеңге аяқ басуы  ел  экономикасын,  білім мен ғылымды, 

әдебиет пен мәдениетті дамыта түсетін, сонымен қатар қазақстандықтар 

алдында ұлттық сананы жаңғыртып, білім мен бәсекеге қабілеттілік және  

ұлттық бірегейлікті сақтауда әр қадамды нық басып, болашаққа  үлкен 

сеніммен қарыштата түседі. Мұндай нық қадам жасау әлі де болса жасанып 

жатқан жас мемлекет үшін де, қоғамның әрбір мүшесі үшін де қажетті 

құбылыс. Осындай тың серпілістердің бірі – білім беру саласындағы үдерістер. 

Қазіргі таңда білім берудің жаңаша жүйелері ұсынылып, тәжірибеге енуде. 

Білім берудің технологиялары мен әдістәсілдері жаңаруда.  

50-60-жылдардың басында орыс ғалымдары  Е.Я. Голант,  Н.М. Верзилин 

білім көзін  негізге ала отырып  оқыту әдістерінің жіктеуін үш топқа бөлген 

болатын. Олар: сөздік әдістер, көрнекілік әдістер, практикалық әдістер[2]. 

Негізі ертеректе қаланып, қолданылып келе жатқан бұл әдістер ескіріп, 

қолданыстан шықты деген сөз емес. Керісінше, заман ағымына қарай жаңа 
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тұрпатқа ие болды. Кейбірінің орнын басатын мазмұндас, алайда берілу 

тәсілдері өзгерген түрлері көптеп қолданылуда.Мәселен,сөздік әдістер тобын 

құрайтын: әңгімелеу, әңгіме, түсіну, лекция, кітаппен жұмыс әдістерін алып 

саралап көрейік.  

Ю.К. Бабанский бірсыпыра Ресей ғалымдарының оқыту әдістері жіктеуіне 

сүйеніп, оларды үш топқа бөлуді ұсынды.  

Оқу-танымды іс-әрекетін ұйымдастыру және іске асыру әдістері: сөздік 

әдістері (әңгіме, әңгімелеу, лекция); көрнекілік әдістер (жазба жаттығулар, 

лабораториялық, практикалық жұмыстар, тәжірибе және бақылау, 

оқушылардың өндірістік  жұмыстары); индуктивті және дедуктивті әдістер; 

репродуктивті, проблемалы ішінара іздену әдістері, өз бетінше жұмыс істеу 

әдістері.  

Оқу-танымды іс-әрекетінің ынталандыру әдістеріоқушылардың 

танымдық ықыласын қалыптастыру әдістері; оқудағы жауапкершілік және 

міндетті ынталандыру әдістері; оқудың қоғамдық және жеке адамның 

маңыздылығын түсіндіру, оқыту талаптарын қою, мадақтау, ұялту.  

Оқу-танымды  іс-әрекетінің  тиімділігін  бақылау  және  өзінөзі  

бақылау әдістері:ауызша  бақылау  әдістері;  жазбаша  бақылау әдістері; 

лабораториялық бақылау әдістері; өзін-өзі бақылау әдістері [3]. 

К.Жақсылықова, Н. Оралбаева «Қазақ тілін орыс мектептерінде оқыту 

әдістері» еңбегінде тілді оқытудың әдістерінің ара жігін ажыратып жазған[4]. 

Әдіс  дегеніміз – оқу тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді 

дұрыс орындау үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жұмыс істеуі үшін 

қолданылатын тәсілдері. Әдіс арқылы мақсатқа жетуге бағытталған жұмыстар 

ретке келтіріледі. Оқыту әдістері танымға қызығушылық туғызуы керек. Олар 

оқушының ақыл ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді. 

Оқытуда ең басты нәрсе – оқушылардың танымдық жұмыстары. Оқыту әдістері 

ең анық фактілерді білуді қамтамасыз етеді, теория мен практиканың арасын 

жақындытады. Тәсіл – оқыту әдісінің элементі. Тәсіл материалды түсінуге үлес 

қосады. Оқыту тәсілдерінің түрлері. Тәсілдер оқыту әдістерінің құрамына 

кіреді, әдістің жүзеге асуына көмектеседі. Оқыту әдістерінің басты қызметі – 

оқыту, ынталандыру, дамыту, тәрбиелеу, ұйымдастыру. Оқыту әдістемесі 

педагогиканың күрделі саласының бірі – дидактика тарауында қаралады. 

Дидактиканың негізгі проблемалары оқу процесінің заңдылықтарын, 

принциптерін және оқытудың тиімді әдістемелерін көрсетеді. Қазақ тілінен 

оқушыларға білім беруде оқыту әдістері жоғарыда айтылған принциптерге 

сүйенеді. Оқушыларға тиянақты, сапалы білім беру – мұғалімнің оқыту әдістері 

мен тәсілдерін шебер меңгеру арқылы жүзеге асады. 

Әңгіме әдісі. Оқу материалын ауызша баяндауды талап етеді. Бұл әдіс 

мектеп оқуының барлық кезеңдерінде қолданылады. Әңгіме әдісі жаңа білімді 

хабарлайды. 

Кітаппен және оқулықтармен жұмыс. Конспектілеу оқығанның 

мазмұнын қысқа баяндау, қысқа жазу. Бірінші жақта тұрып конспектілеу 

өзіндік ойды дамытады. 



224 

 

Көрнекілік әдіс. Иллюстрация әдісі  оқушыларға иллюстрациялық 

құралдарды, плакат, кесте, сурет, карта, тақтадағы суреттерді, модельдерді 

көрсетуді қажет етеді. Демонстрация әдісі, әдетте аспаптарды, тәжірибелерді, 

техникалық құралдарды, кинофильмдерді, диафильмдерді демонстрациялаумен 

байланысты. 

Машықтық әдіс. Бұл әдіс арқылы оқушылардың машықтық іскерліктер 

мен дағдылары қалыптасады. Машықтық әдіске жаттығулар жатады. 

Оқушылардың дербестік деңгейіне қарай жаттығулар бірнеше түрге бөлінеді: 

1. Белгілі ережені еске түсіріп, оны бекіту мақсатындағы жаттығулар.  

2. Білімді жаңа жағдайда қолдануға арналған жаттығулар. 

Түсіндірмелі-иллюстративті әдіс. Бұл әдіс арқылы мұғалім дайын 

ақпараттарды оқушыларға түрлі құралдармен түсіндіреді, ал оқушылар 

ақпараттарды түсініп естеріне сақтайды. Ақпараттар әңгіме, лекция, түсіндіру, 

кітап, қосымша құралдар, көрнекі құралдар арқылы беріледі. 

Оқыту  таным іс-әрекетін ұйымдастыру әдісі. Дедуктивтік әдіс арқылы 

мұғалім мен оқушы жұмысы мына бағытта жүреді. Дедуктивтік әдіс оқу 

материалын тез өтуге көмектесіп, абстрактілі ойлауды дамытады. 

Индуктивтік әдіс. Индуктивтік әдісі дедукциямен бірге қолданылады. 

Алдымен оқушыларға жеке заттар, құбылыстар түсіндіріледі, фактілерден 

қорытындылар шығарады [5]. 

А.Әбілқаев, З.Бейсенбайқызы "Қазақ тілін оқыту әдістемесі"еңбегінде 

қазақ тілінің пән ретіндегі танымдық мақсаты оқушыларда мәденитанымдық, 

тілдік және лингвистикалық құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. 

Қазақ тілінің мемлекеттік стандартында көрсетілгендей, қазақ мектебіндегі 

қазақ тілі пәнін оқытуда "Танымдық бағытта тілдің ойлау формасы, кез келген 

танымдық әрекеттің басты құралы ретінде қызметімен қатар, адамның өзін-өзі 

тануы мен өзгені танудың қоғамдық құбылыстар мен өзі өмір сүріп отырған 

орта, сондай-ақ табиғат құбылыстарын танып білудің бірден-бір негізі 

болатынын пайымдауға үйрету мақсат етіледі" деп көрсетеді[6]. 

Сонымен білім беру әдістерін таңдап қолдану, оны қай уақытта іске асыру 

және білім беру әдістерін қай материалға байланысты сұрыптып алу 

әдістеменің қиын әрі күрделі мәселелері. Сондықтан тіл үйренуші студенттерге 

берілетін білімнің көлемін таңдау аса қажет. Тіл үйренуші студенттерге 

берілетін білімнің көлемін сұрыптап алу білім бері әдістерінің іске асырылуын 

жеңілдетеді. 

Әдіскерлер арасында қазақ тілін оқытуда қандай әдіс тиімді деген 

пікірталастар туғанда, әртүрлі объективті, субъективті факторларға байланысты 

маңызды мәселелер көбінесе назардан тыс қалады. Сондықтан әдістеменің 

негізі болып табылатын психологиялық-педогогикалық заңдылықтары мен 

ұстанымдарын; дидактикалық мақсат талабына сай материалды меңгеру иен 

оны тәжірибеде қолдануды үйрену және үйрету тәсілдерін көрсететін әдістерді 

анықтайтын мақсаттарын; оқып үйреніп жатқан тілдің және оны оқытуда 

қолданылатын әдістердің ерекшеліктерін; оқытушы мен тіл үйренуші 



225 

 

студенттің ішкі мүмкіншіліктерін айқындайтын және олардың әрекеттерінің 

өзара байланысын білдіретін ұстанымдарын басшылыққа алу керек. 

Әр оқытушы үшін ең ұтымды, ең пайдалысы студенттің қоғамдық ортада 

пікір алысуын, адамдардың түсінісу қажеттілігін өтейтін, тіл үйренушілер үшін, 

қазақ тілінде сөйлесе білуді қамтамасыз ететін әдісті дұрыс таңдай білуі. Бұл 

саладағы әдістеменің тиімді қолданылуы  оқытылған сабақтың, үйретілген 

тілдің нәтижесінен көрінеді. 

Жоғарыда талданған әдістердің тиімділі сөздік жұмыстары арқылы 

дәлелденді.  

Орыс бөлімдерінде лексикалық материалдарды оқыту барысында 

мамандыққа қатысты жаңа сөздер күнделікті өсіп отырады. Алғашқы үйреніп 

меңгерген сөздермен кейіннен жаттаған лексика бір-бірін толықтырып қарым-

қатынаста үздіксіз қолданылып жүрсе ғана, ол тілдесім үшін тиімді. Тілді 

оқытуда тілдің лексикасын түгелдей білу, меңгеру бір оқу жылында мүмкін 

емес. сондықтан да мамандыққа қатысты лексиканы тілдесім әрекеті арқылы 

меңгертуде қажетті сөздерді таңдап ала білген дұрыс. 

Қазіргі білім беру жүйесі мамандардан кәсіби икемділікпен ұтқырлықты, 

сан қырлы шығармашылық қызмет пен өзін-өзі басқару, өзін-өзі ұйымдастыру 

жағдайындағы біліктілікті қажет етеді.  

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында айтылғандай «...гума-

нитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең жақсы 100 

оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ тіліне аударып, жастарға дүние жүзіндегі 

таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік жасау» мәселесін қойды. 

Бұл дегеніміз - келер ұрпақты ұлттық жаңғыруға дайындау. Бәсекеге қабілетті 

жасты қалыптастыру. Сондықтан, таяу жылда қойылған міндеттің бірі - "қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық" жобасы. Білім саласындағы жаһандық бәсекеге не-

ғұрлым бейімделген мамандарды даярлау – болашаққа жасалатын ең басты 

бағдар. 

Жаңаша оқыту үдерісінің басты бір мәселесі – Болон үдерісіне енген ел-

дердің студенттерінің алатын білімдерінің деңгейі мен мазмұнын теңестіру 

болып табылады. Яғни қазақстандық студенттер де шетелдердегі ЖОО-ларда 

өтілетін пәндерге сәйкес білім алуы керек. Онсыз біздің студенттер ғылымның 

ең соңғы жетістіктерін біле алмайды. Соған жаңадан аударылған оқулықтар 

арқылы ғана қол жеткізуге болады. 

Студенттердің кәсіби білім сапасын арттырумен бірге өз қабілетіне қарап, өзін- 

өзі дамыта отырып, өзіне сын көзбен қарауға мүмкіндік береді. Танымдық 

белсенділігін арттырып, шығармашылық қабілетін дамытады. 
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Аннотация 

Помимо повышения качества профессионального образования, студенты могут 

выглядеть самокритично. Когнитивная деятельность повышает креативность. 

 

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ  

ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІҢТИІМДІЛІГІ 

ҚалжановаДиана 

di_saim01@mail.ru 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

Ғылыми жетекші: аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова 

 

 

Қазіргі заман талабына сай орта мектептерде сабақ өткізуге біршама 

өзгерістер енгізілгені баршамызға белгілі. Бұны «Мәңгілік ел» болуымыз үшін 

жасалып жатқан алғы шарттар екенін ұғынғанымыз жөн. Бала мектеп жасынан 

бастап жауапкершілік, көшбасшылық, зейінділік, қырағылық, зерттеушілік 

сынды қасиеттерді бойына дарытып, оны дамыта алуы тиіс. Сондай-ақ, балаға 

өз ойын толық, әрі дұрыс жеткізуіне де мүмкіншілік жасалуы керек.  

Әдебиет пәні балаларды көркем шығармаларымен, дәлірек айтсақ, жүрек 

тебірентер өлеңдері, қызықты хикаяттары, ой салдырар әңгімелері, қысқа 

болсада үлкен мән беретін мақал-мәтелдерімен оқырманды қызықтыра алады. 

Қызықтырып қана қоймай, үлкен тәрбие береді. Ойлауын, ауызекі және 

жазбаша тіл мәдениетін қалыптастыруға көмек береді. Парасаттылық, 

білімпаздық сынды көптеген асыл қасиеттерді бойларына сіңіреді. Баланың 

өзінің де шығармашылықпен айналысуына қызығушылықтары оянады. Жалпы 

айтқанда, мектеп оқушысынан тұлға қалыптастыру барысында зор міндет 

атқарады. Яғни, әдебиет «адамтану құралы», ал мектептегі әдебиет пәні «адам 

тәрбиелеу құралы». 

 «Әдебиет – ақиқат өмірдің сырлы суреті, халықтың көркем тарихы», – 

дейді Зейнолла Қабдолов. Иә, әдебиет ол оқиғаны көркем тілмен суреттей 

отырып, адам танымы мен түсінігіне жаңа толғаныс қосады, білімін арттыру 

арқылы тәлім-тәрбие алады. Өнердің түрі көп. Би өнері, ән өнері, сәулет өнері 

тағы сынды. Ал әдебиет – сөз өнері.   

Әдебиет көркем тіл мен тамырлы тарихқа қатысы бар. Әдебиет пен тарих 

егіз ұғым десекте артық емес. Әдебиеттегі көркем шығарманы оқи отырып 

тарихқа көз жүгірте аламыз. Тәуелсіздігімізді алғанға дейінгі қазақ халқының 

басынан кешкен қайғы-қасіретін тарихи көркем шығармаларды оқи отырып, 

көзімізбен көріп, сол заманға саяхаттай аламыз. Мұхтар Әуезов: «Кімде-кім 

қазіргі уақытта ана тілін, өзінің әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, 

мәдениетті адам деп санауға болмайды», – дейді. Әдебиет пәнінің негізгі 

мақсаты да осыдан шығады. «Бала мінез  жағынан тұқымына да, әке-шешесіне 

де тартпайды, бала заманына тартады», – дейді екен араб даналығында.   
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Қазір «мектеп жасындағы балалар көркем шығарманы оқымайды» деген 

пікірлерді көптеп естиміз. Негізінде бұлай кесіп айтып, көпшілікке топтырақ 

шашпауымыз керек. Алайда компьютер мен смартфондардан бас алмайтын 

балаларды көркем шығарма оқытуға қызықтыратын түрлі әдіс-тәсілдер бар. 

Оны мұғалім сабақ барысында шеберлікпен қолданса болғаны. Әдіс-тәсілдерді 

қызықты, әрі тиімді қолдана отырып, оқушының көркем шығарманы оқуға 

деген қызығушылығын арттыруға болады. Әрине, ол ең бірінші мұғалімнің 

біліктілігіне байланысты. Әдебиет сабағындағы ең басты жұмыстардың біріне 

оқушылардың көркем шығарманы қабылдауы, одан әсер алуы,  көркем 

туындыны бүкіл бітім-болмысымен түсіне білулері жатады. Яғни, мұғалім осы 

мақсатпен ізденуі керек, осы мақсатта оны жүзеге асырудың ең тиімді әдіс-

тәсілдерін сұрыптай отырып  пайдалануы керек. 

 «Көркем шығарма – әдебиеттің құндылығы. Көркем шығарманы оқыту 

оқушының сөз қадірін түсінерлік ойлау әрекетін дамыту, рухани дүниесін 

байыту, эстетикалық талғамын жетілдіру, адамгершілік қасиетін 

қалыптастыру», – деп Қажым Жұмалиев айтқандай, оқушыны көркемдік әлемге 

ынтық ету мұғалімнің қажырлы еңбегінің арқасында. Оқушы бергенді бірден 

қабылдай алмайды, оған жете ұқтырып, шығармадағы оқиғаны барынша 

қызықты баяндап, ары қарай ізденуіне оқытушы барынша жол ашуы керек. 

Оған тиімді қолданылған әдіс-тәсіл көмеккке келмек. «Әдістің жақсы, жаман 

болмағы жұмсалатын орнына қарай»,–деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, 

қандай әдісті алсақ та, баланың шығармашыл, өз ой-пікірі бар, зерттеу қабілеті 

дамыған, тәжірибеде теориялық білімін пайдалана алатын жеке дара тұлға 

болып қалыптасуына мұғалім әрдайым ықпал етуі міндетті. 

«Тиімді әдісті қолдану барысында оқушылардың барлығы да белсенділік 

танытады, сыныптастарының ойын тыңдайды, шығармашылық ізденіске 

құштарлығы ашылады. Оқушы өзінің оқыған шығармалары бойынша 

қорытынды шығарады, кейіпкердің орнына өзін қойып, кейіпкердің іс-

әрекеттеріне баға беріп, өз ойын жинақтап, жеке көзқарасын қалыптастырады» 

[1,25].  

Әдіс – оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс 

орындау үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жұмыс істеу үшін 

қолданатын тәсілдері. Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін істелетін жұмыстар 

ретке келтіріледі. Оқыту әдістері танымға қызығушылық туғызып, оқушының 

ақыл-ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді. Оқытуда ең 

басты нәрсе – оқушылардың танымдық жұмыстары. Оқыту әдістері ең анық 

фактілерді білуді қамтамасыз етеді, теория мен тәжірибенің арасын 

жақындатады. 

Тәсіл – оқыту әдісінің элементі. Жоспарды хабарлау, оқушылардың зейінін 

сабаққа аудару, оқушылардың мұғалім көрсеткен іс-қимылдарды қайталауы, 

ақыл-ой жұмыстары тәсілге жатады. Тәсіл оқу материалын түсінуге үлес 

қосады. Оқыту әдістерінің басты қызметі – оқыту, дамыту, ынталандыру, 

тәрбиелеу, ұйымдастыру. 

Оқыту тәсілдерінің түрлері: 
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• ой, зейін, ес, қабылдау, қиялды жақсарту тәсілдері; 

• мәселелі жағдаят тудыруға көмектесетін тәсілдер; 

• оқушылардың сезімдеріне әсер ететін тәсілдер; 

• жеке оқушылар арасындағы қарым-қатынасты басқару тәсілдері. 

Сонымен тәсілдер оқыту әдістерінің құрамына кіреді, әдістің жүзеге 

асуына көмектеседі [2,76]. 

Қазіргі таңда оқушыға әдебиетті меңгертемін деген мұғалімге небір алуан 

түрлі әдіс-тәсілдер көптеп кездеседі. Солардың ішінде, сын тұрғысынан ойлау 

әдісі. Бұл әдіс туралы анықтамалар көп. Солардың бірнешеуіне тоқталып өтсек. 

Анықтамалардың алғашқысында: «Сыни ойлау – ойлау қызметінің ерекше түрі, 

адамның бір нәрсе жайлы өз көзқарасын атуына мүмкіндік беретін қызмет 

түрі»делінсе, енді бірінде: «Сыни ойлау – ойлау әрекеттерінің жүйелігі, 

қабылданушы фактілерге, нормаларға немесе құндылықтарға бағытталған 

сөйленген сөзді немесе айтылып жатқан әңгімелердің жүйелерін айтқындау 

мақсатында тексереді» [1;7].  

Жалпы педагогикалық-әдістемелік оқу құралдарындағы сын тұрғысынан 

ойлауға қатысты анықтамалардың барлығын бір жүйемен топтастырсақ, 

келесідей қорытынды жасауға болады. «Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – 

сабақта оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, өз ойыңды еркін және 

зерттей талпындырып, тұжырым жасау. Ой қозғай отырып, оқушының өз 

ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, 

реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға 

бағыттау өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау» [2;28].  

Мұнда оқушы – ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші рөлінде болса, 

мұғалім – әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы қызметін атқарады. Негізінен 

сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы әлемнің түкпір-түкпірінен 

жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі болып табылады.   

Негізінен сыни ойлау – адам өмірінің маңызды қызметі. Себебі, бұл 

жиналған ақпараттарды сұрыптап, жинақтап, жаңа білімді бұрынғыдан ажырата 

алуға көмектеседі. Оқушыға әдебиетті меңгертуде мұғалім білімді дайын 

күйінде бермейді. Бұл әдіс оқу мен жазуды дамытуға бағытталғандықтан, 

оқушы мұғаліммен,  сыныптастарымен еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-

бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздей 

отырып, қиындықты жеңуге баулиды. Озық технология ретінде әдістерді дер 

кезінде игеру, іздену арқылы бала бойына дарыту, одан өнімді нәтиже шығара 

білу – әрбір ұстаздың басты міндеті.  

Мектеп жасындағы балаға сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін және оны 

қалыптастыру үшін белгілі бір уақыт қажет. Сонымен қатар, оқушылардың 

ойлануына, ойын ашық айтуға рұқсат беру;әр түрлі идеялар мен пікірлерді 

қабылдау;оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау;оқушылардың бір-бірінің 

жауабына жасаған сынының дәлелді, дәйекті болуын талап ету осы сынды 

шарттарды бұлжытпай орындау керек. Зерттеу барысында анықталғандай, сын 

тұрғысынан ойлау технологиясын меңгерту бағытында оқушыларға үйрете 

жүріп, педагогикалық әдіс-тәсілдерді және жеке тұлға бойында болатын 
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бейімшілділік, зейінділік, қайсарлық сияқты қасиеттерді балаға меңгерте алу 

мүмкіндігіне ие боласың. Мұны біз үздіксіз педагогикалық практика барысында 

анықтадық. Ол үшін сыни тұрғысынан ойлаудың әдіс тәсілдерін қолданамыз: 

«Кластер», «Ассациация», «Түртіп алу», «Венн диаграммасы», «ББҰ», 

«Ротация», «Джигсо», «Синквейн», «Автордың орындығы», «Алты қалпақ», 

«Кубизм», «Басымдылық пирамидасы», «Балық қаңқасы» және т.б. 

Орта мектептің 5-сынып оқулығында Ыбырай Алтынсариннің «Дүние 

қайтсең табылады» атты шығармасын мысалға ала отырып, бірінші қадам 

бойынша мұғалімнің үзіндісін оқиды. Мысалы: «1791 жылда, өзінің 

университетте оқып жүрген кезінде әр жеті сайын Версаль қаласындағы 

анасына жаяу барып тұрушы еді сол жолда Антон есімді тіленшінің болатынын 

айтады. Келесі сапарында жолдан жанына серік қосылады, солай екеуі келе 

жатқанда жолдан Антон тағы да кезігіп қайыр сұрап тұрады. Сол кезде француз 

жігітінің қасындағы жол серігі Антонның бетіне қарап тұрып былай дейді...» 

[3,76] – деген үзіндіні оқып, мұғалім ары қарай не болатынын болжау үшін 

оқушыларға мүмкіндік береді.   

Сөйтіп екінші қадамға сай оқушыларданоқиғаның  жорамалдарын 

сұрайды. Алдын ала әзірленген кестенің бірінші бағанасына алғашқы үзіндіні 

жазып қояды. Ал үшінші қадамға оқушылар енді болатын оқиғаны өздері 

болжап, оны екінші бағанаға жазады. Осылайша, мұғалім балалардың 

қиялдауына еркіндік беріп, пікірлерін тыңдайды. Шығармашылық ерік береді. 

Келесі қадам бойынша мұғалім қалған үзіндіні оқиды: «...Француз жігіттің 

жол серігі оған: «Сен қарауға еп-есті кісі секілді көрінесің және жұмыс істеуге 

қуатың да бардай көрінеді. Қайыршылықты тастап, жұмыс жасауға кіріс. Менде 

сен сияқты кедей болғанмын, бірақ ешқашан қайыр сұрамадым», – деп өзінің 

жетістікке жету жолындағы жасаған еңбегі мен қиыншылықтарын айтып 

береді» [3,76]. Одан әрі оқушылар бесінші қадамға сәйкес, өздерінің 

болжамдарын оқиғаның ары қарайғы жалғасымен салыстырады.  

Бұл әдіс-тәсілдердің барлығы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

арттырып, өз мүмкіндіктерін байқап, өзіндік дамуға қол жеткізе алады.  
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Аннотация 

Все эти методы, представленные в статье, могут повысить творческие способности 

учащихся, увидеть их способности и добиться собственного развития. 
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Жалпы білімнің жүйесі – қоғам дамуымен бірге дамып, үнемі өзгеріп 

отырады. Ол әр елдің экономикалық ерекшеліктеріне қарай қалыптасып, 

үздіксіз жетіле отырып, барынша күрделене түседі.  

Бүгінгі жаңа қоғамда мұғалімнің ішкі жан дүниесі де жаңаша. Ұстаз бен 

шәкір арсындағы байланыс туралы Р.Эмерсон: «Ойдағыдай тәрбиелеудің сыры 

оқушыға деген құрмет сезімде жатыр», деп өзінше ерек баға бере білген. 

Мектептегі басты тұлға ұстаз болғандықтан, білім саясаты ең алдымен ұстаздар 

қауымы арқылы жүзеге асырылады.  

       Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев білім мен 

ғылым қызметкерлерінің екінші съезінде: «Болашақта еңбек етіп, өмір 

сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 

Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан жүктелетін міндет өте ауыр», деген 

болатын. Осы ғылым мен білімнің негізін тереңдету нәтижесінде ғана еліміз 

өзінің елдігін басқа елдер алдында көрсете алады. Ал, ел тағдыры оның 

келешекте кемелді ел болуы мектептің қандай негізде құрылуына байланысты 

болмақ. 

        Оқушы мектеп қабырғасында жүріп еліміздің тарихы, мәдениеті, әдебиеті, 

салт-дәстүрі жайлы түсінік қалыптастырады. Қазақ әдебиетін оқу барысында 

оқытушылар оқушыларға ұлттық құндылықтарды танысады. Әдебиетіміздегі 

халық ауыз әдебиеті жырлары арқылы салт-дәстүрлерімізбен де таныс болады. 

Осынау, көлдей көсілген, теңіздей тасыған әдеби мұрамызды бүгінде 

әдебиеттің үш тегіне бөліп қарастырады. Олар эпос, лирика, драма. Бұларды 

оқытудың да өздеріне тән ерекшеліктері, әдіс-тәсілдері болады. Лириканы 

оқыту күрделілігі оның жанрлық ерекшелігінде ғана емес, ең бастысы, 

оқушылардың оған деген көзқарасы, қарым-қатынасында. Әсіресе, 5-8 сынып 

оқушыларының көбі поэзиядан гөрі, қызықты мазмұны бар, айтайын деген 

ойының бәрі бадырайып тұратын прозалық шығармаларды ұнатады. Мұғалімге 

оқушыларды лирикалық шығармаларға қызықтыру, тарту жұмыстарынан гөрі, 

прозалық шығармаларға қызықтыру, тарту жеңілірек тиеді. Лирикалық 

шығармаларда ақын өз ойы, өз сезімі, өз күйін тікелей кейіптеу арқылы 

жеткізсе, лириканың сол өзіндік қасиеттерін түсіну үшін, баланың да 

ақынжанды жүрегі, нәзік сезімі, ұшқыр ойы болуы керек. Ал, ондай сергектік, 

нәзіктік барлық адамда бола бере ме? Лирикалық шығармаларды құлақпен 

емес, жүрекпен, сезіммен қабылдау керек десек, ол шығармаларды бала қалай 

меңгерді, нені сезді, неге тебіренді, қандай көңіл-күйде болды, оны тексеру де 
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мұғалімге оңайға соқпайтын мәселелер. Міне, сондықтан да лириканы 

оқытудың күрделілігі осында жатыр [1;137]. 

Лирика – көркем әдебиеттің негізгі саласының, жанрының бірі. Басты 

ерекшелігі – адамның  көңіл-күйін, сезім дүниесін тікелей бейнелеп көрсетеді. 

Лирикада ой мен сезім бірлесіп, терең табысады. Оған тартымды күш-қуат 

дарытатын терең оймен суарылған, нәрленген жалынды сезім. Әсіресе, құрғақ 

қағида-тұжырымдар оқырманды тебірентпейді. Өмір, дүние, адам тағдыры 

туралы үлкен толғаныстан тумаған, жәй сезімшілдік лириканы жандандыра 

алмайды. Лирикаға жан беретін сезімнің отты нәзіктігі. Лириканың басқа 

жанрлардан, айталық, сан алуан адамдардың қарым- қатынасын, қоғамдық 

тартыс-шиеленісті баяндайтын көлемді, оқиғалы шығармалардан айырмасы да, 

өзіндік артықшылығы да – міне осында. 

Егер эпикалық жанрдың ең басты ерекшелігі уақиғаның қалай баяндалып, 

суреттелетініне байланысты болса, лирикалық шығарманың күші, қуаттылығы 

алдымен адамның көңіл-күйін, өмірдегі жағдайын, құбылыстан алған әсерін 

бейнелеп жеткізу шеберлігімен ұштасып жатады. Адамның жан-сезімін, көңіл-

күйін тікелей, лирикаға тән ерекше сыршылдықпен айтып жеткізудің 

ұтымдылығы өмір құбылыстарын, табиғатты айрықша сергектік, 

сезімталдықпен қабылдаудан, сезім-әсер байлығынан туады.  

Лирикалық шығармада негізінен алғанда ақын көбінесе өз жайын, өзінің 

айналадағы өмірге, әр түрлі құбылыс-жағдайларға көзқарасын сипаттайды. 

Бірақ ақын өз жайын, өз басының мұңын, өзінің арманын, қуаныш сезімін жыр 

етсе де, ол қалай да халықтың тағдырын, қайғы-мұңын, күйзелісін, қуаныш-

шаттығын, тілек-мақсаттарын көрсетеді. В.Г.Белинскийдің «ұлы ақын өзі 

туралы, өзінің жеке басы туралы айтса да, көптің тағдырын, адамзат жайын сөз 

етеді» деуі де тегін айтылмаған.  

Нағыз лирикалық туындылар жеке адамның жан дүниесін, толғанысын, 

тағдырын бейнелеп, сол арқылы бүкіл бір ортаны, қоғамды, заманды сипаттап 

береді. Лирикалық қаһарманның ой-сезімі, тағдыры өз заманының арман-

мүддесі, тілек-талаптарымен неғұрлым терең байланысты суреттелсе, соғұрлым 

ол типтік қасиеттері мол, сомдап жасалған ірі тұлғаға айналып, дәуірдің 

көрнекті өкілі болып шығады.  

Лирикалық шығарма ақынның ой-сезімін, толғанысын көрсету арқылы 

жалпы адам баласына, қоғамға тән сипаттарды, заман, дәуір келбетін 

танытатын қасиет - ерекшеліктерді жақсы аңғартады.  

Лирикалық жанрға ауыз әдебиетіндегі өлеңнің барлық түрлері: еңбек  

туралы, төрт түлік туралы өлеңдер, тұрмыс-салт жырлары, ақыл-өсиет жырлар, 

тағы басқалар, терме, толғау, тақпақ секілді нұсқалар жатады. Жазба әдебиет 

өркендеген кезде жаңа түрлер: саяси-әлеуметтік лирика, философиялық лирика, 

көңіл-күй лирикасы, махаббат лирикасы, табиғат лирикасы қалыптасып, 

дамиды. Лирикалық шығармалар тақырыбы, құрылысы жағынан да саналуан. 

Кейде, айталық, арнау өлең, сатиралық өлең - жырлар, немесе, хат түріндегі 

лирикалық шығарманың бөлекше үлгілері ретінде қарастырылады [2;225].   
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  Қазақ әдебиетінің алыбы – Абай Құнанбаевтың лирикасы тіптен бөлек. 

Абай лирикасы кең көлемді мол қазына, биігі бітпес, тереңі таусылмас сырлы 

мұра. Абай лирикасы сала-сала. Жалпы лирика деген ұғымға қандай қасиеттер 

тән болса, Абай өлеңдерінде соның бәрі бар. Абай шығармашылығы туралы 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты М.Мырзахметов 

мынадай ой білдіреді: «Абай ойының өзекті желісі – «толық адам». Абай қазақ 

даласына жүректің культін көтеріп мадақтағанда ол ұғымға өз тарапынан 

айрықша гуманистік астар беріп, адамзат баласының бойында ұялаған ең асыл 

қасиеттері: мейірім, рахым, әділет, шариғат, ар-ұят атаулының қайнар көзі, 

құтты мекені ретінде қараумен дараланады» [3;68].  

 «Толық адам» бойындағы ең асыл қасиеттерді Абай санамалап көрсеткен 

өлеңдерінің бірі – «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі. Осы аталған туынды 6-

сыныпта оқытылады. «Оқушыларына бұл сабақты қаншалықты мұғалім 

ұғындыра алса, оқушының білімге, ғылымға деген қызығушылығы да 

соншалықты күшеймек», деп оқулық авторлары айтқандай, Абай мұрасын 

балаға   игерту анау айтқандай оңай шаруы емес [4;41].  

Енді осы тақырыпты қалай меңгертуге болатындығы туралы қарастырып 

өтейік. Бұл сабақтың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-

қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Ұйымдастыру кезеңінде (2 мин) 

оқушыларды шеңбер пішінде тұрғызып, білімнің қазіргі таңдағы маңыздылығы 

жайлы ақпарат беріп, оларды «Талап», «Еңбек», «Қанағат», «Рахым» атты төрт 

топқа бөлеміз. 

Сабақтың басында өткен сабақты еске түсіру мақсатында «Миға шабуыл»  

(3 мин) әдісімен оқушыларға әр түрлі сұрақтар қойылады. Мысалы: 

- Абай  Құнанбаев  кім? 

- Абайдың  тегі: әкесі -?   анасы-?   атасы - ?  әжесі-? 

- Абайдың  қандай шығармаларын атай аласыңдар ?  

- Абай оқыған білім ордалары?  және т.б.  

Одан әрі оқушылар «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін барлығы оқып, 

мазмұнымен танысады. Содан кейін топтық жұмыс орындайды (5 мин): 
 

1 - топ «Талап» 2 - топ «Еңбек» 3 - топ «Қанағат» 4 - топ «Рахым» 

Абай 

насихаттаған бес 

асыл істі талдау 

Абай 

насихаттаған бес 

дұшпанды талдау 

Өлеңдегі ғылым, 

білім туралы 

ақынның ой - 

пікірі 

Адам бойындағы 

жалпы жақсы - 

жаман қасиеттер 

 

        «Микс» әдісі (10 мин) бойынша өлеңге қатысты оқушылар 10 сөз айтады. 

Мысалы, ғылым, еңбек, ой, адам, өмір, өсек, қанағат, мақтаншақ, жақсылық, 

дүние. Енді топтар, яғни 1 топ - ақындар, осы сөздерді қатыстырып өлең 

жазады; 2 топ - әншілер, он сөзді бір әннің мәтініне кірістіріп ән айтады; 3  топ 

- суретшілер, он сөзге байланысты сурет салады; 4 топ -  жазушылар, он сөзді 

пайдаланып шағын әңгіме құрастырады. 

Ал, сергіту сәтінде «Жылдам фото» әдісін (5 мин) қолданамыз. Бұл ойын 

оқушылардың зейіндерін шоғырландырып, есте сақтау қабілеттерін арттыру 

үшін жүргізіледі. Оқушылар шеңбер құрып отырады да, 1-2 минут бір-бірін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9
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көзбен жылдам фотоға түсіреді. Содан соң кері бұрылып отырып, мұғалімнің 

түрлі сұрақтарына жауап береді. Өзінен кейін үшінші кім отырғанын, қарсы 

отырған оқушының үстіндегі киім түсін, кімнің көк көзілдірік тағып отырғанын 

т.с.с. сұрауға болады.  

Соңында қайта бір-біріне қарап, өз фотоларының дұрыс-бұрыстығына көз 

жеткізеді. 

          Ендігі кезекте оқушылар өлеңге сатылай кешенді талдау жасап, төмендегі 

кестені толтырады (10 мин): 

Өлең тармақтары Көркем сөз Көркемдік құрал 

Өлеңге кешенді талдау жасау: 

1. Авторы - А.Құнанбаев 

2. Тақырыбы – «Ғылым таппай мақтанба» 

3. Жанр түрі - лирика, өлең 

          А)философиялық лирика 

          4. Шумағы -  

          5. Тармағы - 

          6. Буын саны - 7 буынды 

          7. Бунақ - 3 бунақ 

          8. Ұйқас - аралас  

          9. Тәрбиелік мәні:  ғылым, ғылымның маңыздылығы туралы.  

Сабақ соңында «Инсерт» әдісі (5мин) арқылы сабақты қорытындылаймыз.  

 

«V» - «Білемін» «-»  «мен үшін   

түсініксіз» 

«+» - «мен үшін 

жаңа ақпарат» 

«?» - «мені 

таңғалдырады» 

          Ал, кері байланысты «Кері байланыс бутербуроды» әдісі арқылы 

жасаймыз.  

Кері байланыс әр түрлі тәсілдермен берілуі мүмкін. 

Кері байланыс «бутерброды» дегеніміз бұл: 

1) бірінші жағымды түсініктеме беріп, кейін құрылымды сын айтып, соңынан 

тағы да жағымды пікір білдіру; 

2) Жағдаяттық мәлімдеме – Маған ұнады ......, себебі ..... Енді/келесі жолы ..…  

 
Оқушыларға үйге тапсырма ретінде өлеңді жаттап келу тапсырылады.   

Біздің басты рухани байлығымыз – білім. Білім нәрімен сусындатып, 

оның құпиясын аша білу де оңай жұмыс емес. Осы білім теңізінде еркін 

жүздіру – бала  жанының бағбаны мұғалімнің іс-әрекеті. Сондықтан да, 

мұғалімнің әрбір сабағы білім берумен қоса алғанда, таным мен тәрбиенің, 

тағылым мен тереңдіктіктің көрінісі болуы тиіс. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі. – Алматы: «Рауан», 1997,137 б. 
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2. Әдебиеттану. Терминдер сөздігі/ Құраст.: З.Ахметов, Т.Шаңбай/–Семей-Новосибирск, 

«Талер-Пресс», 2006, - 225 б.  

3. Жұматаева Е. Жоғары мектепте әдебиетті білімденудің инновациялық технологиялармен 

оқыту: Оқу құралы/ Е.Жұматаева. – Алматы: «Эверо», 2016.-252 б.  

4. Жалпы бiлiм беретiн мектептiң 6-сыныбына арналған оқулық       /А.С.Ақтанова, 

А.К.Жундибаева, Ë.К.Жұмекенова. – Алматы: «Атамұра», 2018. – 128 б. 

 

Аннотация 

Наше главное духовное богатство - это знание. Нелегко иметь хорошее знание об этом 

и раскрыть его секреты. Бесплатное обучение в море этих знаний является деятельностью 

учителя в саду ребенка. Поэтому каждый урок учителя должен быть отражением 

образования, воспитания, обучения. 

 

 

БАЛАБАҚШАДА БАЛАЛАРҒА  АНА ТІЛІН ҮЙРЕТУДЕ  

МОДУЬДІК ОҚЫТУ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ 

 

Сырбаева Ш.К. 

 Ақтөбе қ., «Бес-тау ХХІ» ЖШС №40 «Балдәурен» МДҰ 

Максатова Д.М., Баишев университеті, педагогика ғыл.магистрі  

 

Қазақстан Республикасының әр азаматы мемлекеттік тілді білу тиіс. ҚР 

тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев айтқандай «Қазақстанның болашағы қазақ 

тілінде. Тілсіз ұлт болмайды. Өз тілімізді құрметтеу Отаншылдық рухты оятуға 

қызмет етеді әрі ата – баба алдындағы ұлы парызымыз да». 

Бүгінгі бала – ертеңгі жаңа әлем. Сондықтан оған жүйелі жәрдем беріп, 

ынта – ықыласын дұрыс бағыттауды, қабілет – қасиеттерін дамытуды 

балабақшадан бастауымыз керек. 

Қазақ тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеру - әрбір азаматтың, оның 

ішінде оқу орыс тілінде жүргізілетін білім беру ұйымдарының қазақ тілі пәні 

мұғалімдеріне жауапты міндеттер жүктейді. Мемлекеттік тілді үйретудің түп 

негізі – балабақшадан қалыптасады. Басқа ұлт өкілдеріне, әсіресе жазбайтын, 

оқымайтын балаларға тіл үйрету өте қиын екендігі белгілі. Дегенмен 4 – 7 жас 

арасындағы балалардың сөзді қабылдау, есте сақтау қабілеті өте жоғары 

болады. 

Мектеп жасына дейнгі өзге ұлт өкілдері балаларының ауызша сөйлеу 

деңгейін тексеру барасында бірқатар олқылықтар бар екені байқалды. Мысалы: 

1. Сөздік қорының аздығы; 

2. Ортаның әсері (баланың сөйлеуіне басқа тіл әсер етеді); 

3. Балалардың көпшілігі өз ойын байланыстырып жүйелі ауызша айта 

алмайтындығы; 

4. Бағдарлама, оқулық, оқу құралдарындағы баланы ауызша байланыстырып 

сөйлеу әрекетін меңгертуге байланысты берілетін материалдар көлемінің 

теориялық жағынан да, тәжірибелік жағынан да жеткіліксіздігі; 

5. Баланың мәтін құру кезінде тақырып пен мазмұнының байланысын ұғына 

алмайтындығы; 
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6. Мәтіндегі негізгі ойды анықтай алмайтындығы; 

7. Баланың құрған мәтіндегі сөйлемдерінің бір -  бірімен байланыспауы. 

Мұның себебі, балаларға ауызша, көрнекіліксіз мәтін құруға 

үйреткенмен, балаға оны саналы түрде ұғындыру мәселесіне көп көңіл 

бөлінбегендіктен деп ойлаймыз, екіншіден, баланы белгілі бір дәрежеде ауызша 

байланыстырып сөйлеуге үйрету дәстүрлі сөздерді анық, таза айту, қарапайым 

сөйлемдер құрастыру деңгейінен асып кете алмай келеді. Осы сияқты 

олқылықтарды есепке ала отырып, алдыма мынадай мақсат қойдым: мектеп 

жасына дейінгі балалардың ауызша байланыстырып сөйлеу дағдысын 

қалыптастыру. Осы мақсаттан мынандай міндеттер туындады: 

1. Балалардың сөздік қорын дамыту. 

2. Сөздің дыбыстық жағын дұрыс айтуға үйрету. 

3. Сұрақты түсініп, толық сөйлем түрінде жауап беруге үйрету. 

4. Сөз тіркесі мен сөйлем құрастыра білуге үйрету. 

5. Әр лексикалық тақырып бойынша тірек сызба арқылы 6-7 сөйлемнен 

тұратын әңгіме құруға үйрету. 

Даяйындық топ балаларын ауызша байланыстырып сөйлеуге үйретудің 

тиімділігі мынадай шарттар орындалған жағдайда артады:егер балаға берілетін 

лексикалық тақырып жайлы теориялық білім мен қажетті білік, дағдылар 

нақтыланып, әңгіме құрастырудың әдіс-тәсілдері саналы түрде меңгертілсе, 

балаларды ауызша байланыстырып  сөйлеуге үйрету жұмысы жаңа технология 

талаптарына сай (дидактикалық ойын, тірек-белгісі, т.б) жүргізілсе, онда 

балалардың өзіндік әрекеттері мен шығармашылық белсенділігі қамтамасыз 

етіліп , ойын тиянақты  түрде айтуға дағдыланады, өйткені баланы ауызша 

байланыстырып сөйлеуге үйрету әдістемесі жүйелі  сөйлеу мәдениеті  мен 

логикалық  ойлау  қабілетін-жетілдіруге  мүмкіндік ашады. 

Алдыма қойған мақсатты іске асыру барысында модульдік 

технологиясын қолданамын. Педагогика ғылымының кандидаты 

М.М. Жанпеиісова модульдік оқыту технологиясының өзіндік нұсқасын 

жасады.  Модульдік оқыту технологиясының негізі – модуль. Модуль дегеніміз 

– ірі блок, бөлінген яғни оқу материалдарын бөлшекке бөліп беру. 

Модульдік оқыту технологиясының мақсаты: 

Тұлғаның танымдық қабілеттерін және танымдық процестерді, яғни жадының 

алуан түрлерін (есту, көру, қимыл, т.б), ойлауды, ынтаны, қабылдау қабілетін 

арнайы жасалған оқу және танымдық жағдайлар арқылы дамыту. 

Модульдік оқыту технологиясының міндеті: 

Жоғарыда айтылған мақсаттарға бағытталған оқу процесін мұқият құра 

отырып, балалардың білім сапасын едәуір арттыру, білім стандарты бекіткен 

оқу материалын барлық балалардың меңгеруін жүз пайызға қамтамасыз ету. 

Осы технологияны басшылыққа ала отырып бағдарламада берілген 

тақырыптарды логикалық бір жүйеге келтіріп, модульдерге бөлдім. 

Оқу модулі үш құрылымды бөліктен тұрады: 

1. Кіріспе бөлімі (модульге, тақырыпқа енгізу) 
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2. Сөйлесу бөлімі (балалардың танымдық әрекетін өзара сөйлесу негізінде 

ұйымдастыру) 

3. Қорытынды бөлім  (бақылау) 

І.  Кіріспе бөлімі (модульге, тақырыпқа енгізу). Дайындық топтарда балаларды 

сызба, белгі үлгілеріне сүйене отырып лексикалық және грамматикалық 

тапсырмаларымен таныстырып отырамын. 

Кіріспе бөлімінде: 

1. Балаларды оқу модулінің жалпы құрылымымен, жалпы мазмұнымен 

таныстырамын. 

2. Тірек сызбаларға сүйене отырып, модульдік тұтас тақырып бойынша оқу 

материалдарын түсіндіремін. 

ІІ.  Сөйлеу бөлімі (балалардың танымдық әрекетін өзара сөйлесу негізінде 

ұйымдастыру). Сөйлеу бөліміне балалар оқу материалына қайта оралып 

пысықтап, бекіту үшін оның әр сабақта жеке бөліктерімен беремін. 

Балалрды 5 – 6 адамнан шағын топтарға бөліп, әрбір балаға әр сабақта 3 

күрделілеу деңгейдегі берілген оқу материалын тыңдау, айту мүмкіндігі 

болатындай етіп құралған топтық, жұптық жұмыстардың белсенді формаларын 

ұйымдастырамын. 

Оқытудың формалары: 

1.Жалпы немесы құрылымдық (топтық,жұптық,ұжымдық) 

2. Нақты немесе арнайы (Интеллектуалдық ойын,сайыс,қорытынды сабақ) 

Сөйлеу бөлімінің екінші сабағынан бастап балаларға стандарт талабына сай 

саралаған деңгейлік тапсырмаларды дайындап, балалар сол тапсырмалар 

бойынша жұмыс істейді. Мысалы: «Көкөністер» тақырыбы. 

1 – деңгей төменгі: дидактикалық ойын «Көрсет және дұрыс ата» (пияз, сәбіз, 

қызылша, картоп, қияр, қызанақ, орам жапырақ, бұрыш) 

2 – деңгей орташа: дидактикалық ойын «Ата, жауап бер» 

- Мынау не? – Мынау қияр. 

- Қияр қандай? – Қияр жасыл, үлкен, сопақ, тәтті. 

3 – деңгей білімі жоғары: дидактикалық ойын «Затты сипатта» 

Қияр – көкөніс. Қияр жасыл болады. Қияр үлкен және кішкентай болады. Қияр 

сопақ болады. Қияр тәтті болады. Қияр жерде өседі. 

Сөйлеу бөліміндегі білім дәрежесін бағалауда өзін - өзі бағалау, топтық 

бағалау, бірін- бірі бағалау әдістерін пайдаланыламын. 

Модульдік оқытудағы бағалау: 

1. Бірін- бірі бағалау 

2. Фишкалар арқылы бағалау 

3. Мұғалімнің бағалауы 

4. Өзін-өзі бағалау 

Модульдің 3 – ші бөлімі қорытынды бақылау бөлімі. Мұғалім балалардың білім 

– білік дағдыларын тексеруге арналған бақылаудың бірнеше түрлерін 

ұйымдастырады. Олар: 

1. Тест. 

2. Ойын – тапсырмалары (сөйлесу жаттығулары) 
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3. Нәтиже сабақтары (сайыс, әр түрлі интеллектуалдық ойындар). 

Іс – тәжірибеме енгізу барысында дайындық топта қазақ тілі сабағында ,,Менің 

қалам” тақырыбы бойынша былай өткіздім. 

I. Кіріспе бөлімінде. 

1. Дидактикалық ойын ,,Баспалдақ” 

Мақсаты: жаңа сөздерді естеріне сақтау, дұрыс айтуға үйрету. 

Ойын шарты: қалада кездесетін заттырдың сүреттері баспалдақтарда салынған. 

Балалар жаңа сөздерді қазақша атауға үйренеді және тез есте сақтауға 

тырысады (ағаш, көше, қала, үй, гүл, адам, машина, бағдаршам, жол, дәріхана, 

мектеп, балабақша). 

2. Фонетикалық жаттығулар өткізеледі: дидактикалық ойын ,,Сөзді аяқта” 

Мақсаты: фонетикалық естуді дамыту, қалада кездесетін заттардың аттарын 

бекіту. 

Ойын шарты: мұғалім сөздің ақырғы буының атайды, балалар сөзді толық 

айтып көрсетеді: 

ла ла ла – қала 

ше ше ше – көше 

ғаш ғаш ғаш – ағаш 

на на на – машина 

шам шам шам – бағдаршам. 

II. Сөйлеу бөлімінде. 

Жаттықтыру сұрақтары: 

1. Мынау не? 

2. Қала қандай? 

3. Қалада не бар? 

4. Қалада не көп? 

Осы әдіс арқылы дайындық тобында сөйлем құрастырғанда монологтық сөйлеу 

тілі қалыптасады. Бұл өте жеңіл және тез, бала мен педагогке осы жүйеге енуге 

бірінші күннен бастап көмектеседі, қазақ тілінде сөйлем құру механизмін 

түсінеді, ең бастысы – бала тек жаттап алмайды. Осы жұмыс бұл жүйе бойына 

балаларға бір дайындалмаған жағдаятта қолдануға көмектеседі. Сондықтан бұл 

жүйе балалардың еркін сөйлеуін қалыптастырады, дайындалмаған жағдаятта 

сөйлеуге дайындайды. 

III. Қорытынды бөлімде. 

1 – 2 ең белсенді балаларды тақтаға шығарып ,,Менің қалам” туралы шағын 

әңгіме беруге ұсынамын (тірек – сызба беріледі). 

«Мынау – қала. Қала үлкен. Қала жасыл. Қала әдемі, таза. Қалада үй бар. 

Қалада машина бар. Қалада гүл көп. Қалада адам көп» 

«Үй жануарлыры      тақырыбын өткенде «Ауыл» туралы айтып кетуге болады: 

,,Мынау – ауыл. Ауыл үлкен және кішкентай болады. Ауылда үй бар. Ауылда 

көше бар. Ауылда ағаш бар. Ауылда сиыр көп. Ауылда трамвай (троллейбус, 

цирк, такси) жоқ.” 

Осы технологияны іс – тәжірибеме енгізе отырып, әр тақырыпты тірек – сызба 

арқылы түсіндеремін. 
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Сабақты тірек сызбалар арқылы өткізудің тиімділігі: 

1. Мұғалімінің жұмысын жеңілдетеді; 

2. Бала шаршамайды, материалды тез меңгереді; 

3. Өз ойларын балалар жүйелі түрде жеткізеді; 

4. Материалды үнемі қайталап отыруға болады; 

5. Тез есте сақталады; 

6. Қызықты, ынтамен сабаққа қатысады, өз бетімен жұмыс істейді. 

7. Сөйлем құрастыруға, сұрақ қойып оған жауап беруге көмекетеседі. 

8. Әңгіме құрастырып, оны әңгемелеп беруге үйренеді. 

9. Қиын тақырыпты жеңіл меңгереді, үлгерімі нашар балаларда белсенділік 

пайда болады. 

Тірек сызбаларды сабақтың кез келген бөлімінде (жаңа  сабақты түсіндіру, 

бекіту,қайталау, кезеңдерінде) қолдана беруге болады. 

Тірек сызбалары бойынша үлестірме жасағанда мына ережелерді  назарға  

ұстаған тиімді: 

1. Тірек сызбалар өтілетін материалдардың негізгі ұғымын беруі керек. 

2. Тірек белгілері есте сақталатындай және оңай еске түсетіндей қарапайым 

болуы керек. 

Сол себепті мемлекеттік тілді оқытуда өзге ұлт балаларына дайындық 

тобындағы бағдарламада ұсынылған 13 лекскиалық тақырыптарға байланысты 

30 дидактикалық ойындар құрастырылды. 

 Бағдарламада  лексикалық тақырыпқа  қатысты балалардың 

байланыстырып сөйлеу дағдысын қалыптастыруға ықпал жасайтын тірек 

сызбалар көрсетіледі. Балалардың ауызша сөйлеу тілін дамытуда тірек 

сызбалар жеңілден қиынға қарай сатылай көрсетілді. Өзге ұлт балаларына 

мемлекеттік тілді дидактикалық ойынларды тірек сызбалармен байланыстырып 

отырып үйреткен жөн. Сол себепті барлық лексикалық тақырыптар балалардың 

сөйлеу тілін дамытуда дидактикалық ойындар тірек сызбалар арқылы 

құрастырылды. 

Қорыта келе, осы модульдік оқыту технологиясын қолдануының нәтижесі 

мен тиімділігі: 

- балалардың оқуға деген қызығушылықтары жоғарылайды; 

- білім сапасы артады; 

- танымдық  деңгейі артады; 

- есте сақтау қабілеті дамиды; 

- жылдамдығы көбейедіі; 

- өз бетімен жұмыс істейді; 

- логикалық ойлауы дамиды; 

- шығармашылық тапқырлығы үстей береді; 

Баланың сөйлеу тілі жетіледі: 

- ауызша сөйлеуде қазақ тіліне тән дыбыстарды анық, таза дыбыстайды; 

- сөздік қоры молаяды; 

- сұрақты түсініп,толық жауап қайтарады; 

- грамматикалық құрылымдарды қолданып сөйлемді дұрыс құрстырады. 
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- ұсынылған сурет,тірек белгі бойынша 6-7 сөйлемнен тұратын әңгіме  

құрастырады. 

Жас ұрпақты білімді өз бетінше меңгеруге, ойлау, есте сақтау, ауызша 

сөйлеуін дамытуға дағдыландыруда модульдік оқыту технологиясының 

маңызы зор 

Қорыта келе, баланың құзыреттідігі модульдік оқыту технологиясы 

арқылы дамиды. Оның ішінде мәтінмен жұмыс арқылы танымдылық 

қабілеттері, танымдық үрдісі дамып,сөздік қоры молаяды, оқытуда жағымды 

әрекет қалыптасады. Ұстаздың басты мақсаты-шәкіртінің өзінен де білімі терең, 

дәрежесінің биік болуы.Сол кезде ғана қоғамда алға жылжу үдерісі жүреді. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
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2. Елбасы Назарбаев. Н.Ә.  «Қазақстан халқына жолдауы». 

3. Қазбекова Н.Т. «Қазақ тілі сабақтарында коммуникативтік оқытудың элементтерін 
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5. «Технологиялар арқылы сабақтың тиімділігін арттыру», Ғаламтор желісі. 
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7. «Казахский язык и литература в русской школе», № 6, 2004 ж. 
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Аннотация 

Продвижение казахского языка на государственный язык является обязанностью 

преподавателей казахского языка для каждого гражданина, включая учебные заведения 

русского языка. В статье считается, что основу обучения государственному языку составляет 

детский сад. 
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	Мынау – менiмен ауылдас жiгiт (Ғ. Мұстафин). Мұнда мұнау деген сiлтеу есiмдiгiнен кейiн сәл кiдiрiс жасалып, iргелес тұрған сөзден дауыс ырғағы арқылы бөлiнiп айтылады.  Соның нәтижесiнде ол кiм? деген сұраққа жауап берiп сөйлемнiң бастауышы болады [3...
	Кезінде С. Аманжолов былай деген еді: «Сөз грамматиканың қарамағында түсiп, синтаксистiк қызмет атқару үшiн өз ара берiк байланыста болулары керек.  Мысалы; мен, жазба, өлең, ермек дегендер – бытыраңқы сөздер.  Бұл сөздер айақталған ойды бiлдiретiндей...
	1.  Жалғаулар (септiк, тәуелдiк, көптiк, жiктiк). 2. Шылаулар (демеулер, жалғаулықтар). 3. Сөздердiң орын тәртiбi: биiк тау, темiр күрек, бiлiм ол деген сөз тiркестерi ешқандай жалғаусыз, тек қатар арқылы байланысқан. 4. Интонация. Бұл – кiтап, Жақып...
	Сөз тiркесiн бiрқатар авторлар сөйлем мүшелерiнiң ыңғайында топтастырады. Олар тiркескен сөздердiң өзара мүшелiк қарым-қатынасына қарай,сөз тiркесiн «предикативтi”және “предикативтi емес”деп екiге бөледi де, соңғыдан “толықтауыштық”, ”анықтауыштық” жә...
	Қазақ тілді тележурналистің кадрдегі сөзін «Stand-up» деп ағылшынша айтқанда жөн көреді, оның үстіне, бұл ағылшын сөзін ерекше сүйсіне айтады. Ал оның мән-мағынасы, мазмұны туралы ойланып толғанбайды. Сондай тележурналистер мен осы саланың болашақ мам...
	МАХАМБЕТ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ ИСАТАЙ БЕЙНЕСІ
	Ақын өз шығармаларын халыққа ұсына отырып, өзіндік ерекшелігі бар, қайталанбас образдар тобын да әдеби ғылымға әкеп қосты. Аталған тың образдар тек Махамбет жырларынан ғана кездеседі. Сол образдардың бейнесіне ішкерілей еніп, өзімізше, түсіндіріп өтк...
	Махамбет өз өлеңдерінде Исатайдың бейнесін – батыр бейнесін жасады. Исатайға тікелей арнап шығарылған «Тарланым», «Мінкен ер», «Тайманның ұлы Исатай», «Исатайдың сөзі», «Қызғыш құс», «Исатай деген ағам бар» т.б. сияқты өлеңдер. Мысалы:
	Исатай деген ағам бар,
	Ақ кіреуке жағам бар.
	Хан ұлымен қас болып,
	Қара ұлына дос болып...
	Төрт-бес жылдай алысып,
	Мына отырған Иса-кем,
	деп шабыттана жырлайды.
	Исатай құр ғана әдеби қаһарман емес, тарихи адам. Мәселен:
	Халқымның көрген қорлығы,
	Хандардың еткен зорлығы.
	Ақ жүректі тебірентіп,
	Ер көңілін желдентіп
	Ақ сүйектің баласын
	Қара ұлына теңгеріп,
	Қоңыраулы найза өңгердім, –
	деп келетін жолдарынан  халқының азаттығы үшін көтеріліс туын ұстап хан-сұлтандарға қарсы шыққан Исатайдың бейнесін көреміз.
	Ең бір керемет теңеудің бәрін Махамбет Исатай бейнесін суреттеуге жұмсаған. Өлең жолдарынан Исатайдың сыртқы портретіне мінезі мен ақылы сай, басқалардан анағұрлым ілгері адам етіліп суреттелумен қатар, осы үзіндінің өзінде ақынның Исатайға деген тер...
	Махамбетте Исатайдың алдында тұрақты эпитет «ер» сөзін қолданатын тұстары да бар. Мәселен:
	Біздің ер Исатай өлген күн...
	Он сан байтақ бүлген күн!...
	Орта белін сырлаған
	Оқ жаңбырдай жауған күн...
	Өзіне дейінгі батырлар жырларында жиі ұшырайтын әсірелеулер де Махамбетте аз кездеспейді. Мысалы:
	Арыстан туған Исатай...
	Қоғалы көлдер суалып,
	Тізеге жетер-жетпес күн болған...
	Мына отырған Иса-кем, (1)
	Дулығалы бас кесіп,
	Дұшпанының  қанына
	Бұл жолдардан Махамбеттің Исатайды суреттеуде өзіне ақындық дәстүрді де пайдаланғанын көреміз.
	Мінкен де мінкен, мінкен ер,
	Бұл сықылды неткен ер?
	Көлденең жатқан Жайықтан
	Құралайдың күнінде
	Еркек қойдай бөлініп,
	Қырқарланып өткен ер.
	Күншығыстың астында,
	Күнбатыстың тұсында
	Қарындасым бар-ды деп,
	Қабырғасын сөксе де,
	Қанын судай төксе де,
	Қайыспас нар-ды деп,
	Маңдайынан күн өтіп,
	Жауырынынан жел өтіп,
	Күн астымен жеткен ер...
	(«Мінкен ер»).
	Өлеңді оқи отырып, Исатайдың батыр тұлғалы, төзімді, қайсар мінезді екенін біле аламыз.
	Махамбет қай кезде, қандай жағдайда болсын, Исатай жөнінде өз пікірін үлкен ізетпен айтады. Ол әрдайым Исатайға зор құрмет көрсеткен адам. Махамбет өлеңдерінде өзі туралы сөйлегенде: «Исатай деген ағам бар, ақ кіреуке жағам бар», – деп өзін мейлінше ...
	Таудан мұнартып ұшқан тарланым,
	Саған ұсынсым қолым жетер ме,
	Арызым айтсам өтер ме?
	Арыстаным көп болды-ау
	Саған да менің арманым!
	Кермиығым кербезім!
	Керіскідей шандозым.
	Құландай ащы дауыстым!
	Құлжадай айбар мүйіздім!
	Қырмызыдай ажарлым!
	Хиуадай базарлым!
	Теңіздей терең ақылдым»
	Тебіренбес ауыр мінездім!
	Садағына сары жебені салдырған,
	Садағының кірісін
	Сары алтынға малдырған.
	Тереңнен көзін ойдырған,
	Сұр жебелі оғына
	Тауықтың жүнін қойдырған.
	Маңдайын сары сусар бөрік басқан,
	Жауырынына күшіген жүнді оқ шанышқан.
	Айқайласа белдік байлаған,
	Астана жұртын айналған,
	Атына тұрман болсам деп,
	Адырнасын ала өгіздей мөңіреткен;
	Атқан оғы Еділ –Жайық тең өткен,
	Атқанын қардай боратқан,
	Көк шыбығын қанды ауыздай жалатқан,
	Арыстан еді-ау Исатай!
	Бұл фәнидің жүзінде
	Өлең тұтастай жоқтау сарынында жазылған. Сондықтан да оны тұтастай бергенді жөн көрдік. Бұл жоқтау – өлеңде Исатай бойындағы бар жақсы қасиеттер ашылады. Жоғарыда айтылған өлең жолдарында Исатайдың бейнесі қандай тамаша сипатталған. Исатайдың халықшы...
	Осы тектес Исатай өліміне байланысты жырларында ақын өзін азапқа салған жан жарасын табиғатпен қанаттастырады:
	Жібектен бауы көнеріп,
	Ақсұңқар ұшқан күн болған...
	Телегей теңіз шалқыған
	Қоғалы көлдер суалып.
	Тізеге жетер-жетпес күн болған... (1)
	Исатайдан айрылып,
	Алқалай келген кеңесте
	Дем құрыған күн болған, –
	деп ақын қазалы күндердің суалуын, бәйтеректің қу түбір болуын Ер Исатайдың өлімімен байланыстыра отырып, кейіпкердің көңіл-күйімен табыстырады.
	Махамбет өлеңдері осындай буырқанған сезім арпалысының, яғни ақын көңілінің шабытты шағының табиғат көркімен үйлесуінен, үндесуінен туған. Бұл өлеңдерінде кейіпкер мен табиғаттың тұтасып жататындығы басым.  Ақын пейзажды яғни табиғат көркін дүниені т...
	Махамбеттің «Тайманұлы Исатай» атты өлеңінде жыраулық дәстүрді қолдана отырып, әрі өсиет айтып, әрі Исатайдың жақсы қасиеттерін тағы да бір санамалап өтеді. Өлеңнің шынайы әсерлілігін, көркемдігін көрсету үшін, толықтай мәтінді бергенді дұрыс көрдік.
	Арғымақтан туған қазанат,
	Шабуыл салса нанғысыз.
	Қазанаттан туған қаз мойын,
	Күніне көз көрінім жер шалғысыз.
	Айырдан туған жампоз бар,
	Нарға жүгін салғысыз.
	Аруанадан туған мал бар,
	Асылын айуан десең нанғысыз,
	Жаманнан туған жаман бар,
	Күндердің күні болғанда
	Жарамды бір теріге алғысыз.
	Тайманның ұлы Исатай
	Ағайынның басы еді,
	Алтын ердің қасы еді,
	Исатайды өлтіріп,
	Сонымен, Махамбет Исатайдың шынайы бейнесін сөзбен, жырмен суреттеп шығып, тарихи тұлғаны халыққа өткір тілмен жеткізіп берген. Ақын өлеңдерін оқу арқылы-ақ Исатай батырдың шынайы тарихи тұлғасын тани аламыз.
	Махамбет өлеңдері –тарихта болған оқиғалардың көркем кестесі, ер намысы, ел рухы! Сондықтан да Махамбеттің керемет дарыны мен ереуілді ерлігін айырып айту қиын. Қалам мен найза – ақын Махамбет пен батыр Махамбеттің қос қаруы. Осыған байланысты да ақы...
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