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АЛҒЫ СӨЗ

Алдарыңызға ұсынылған «Туған тіл» альманағының екінші саны қазақ мәдени 
кеңістігіне мынадай тараулармен жол тартып отыр: «Алаш туы астында», «Шетел 
қазақтарының тыныс-тіршілігі туралы», «Ана тілім – айбыным», «�деби әлем».

Тіл, ең алдымен, қоғамда адамдардың бір-бірімен с�йлесіп, пікір алмасуы үшін 
қатынас құралы қызметін атқарады. Тіл мен қоғам �зара тығыз байланысты, олар 
бірінсіз-бірі �мір сүре алмайды. Тіл жоқ жерде адамдардың қоғам ішінде бірлесіп 
�мір сүруі, еңбек етуі мүмкін емес. Тілдің �зі де құбылыс. Қазақ тілі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі. Сондықтан республикамызда тұратын барлық 
азаматтар қоғамда �зара пікір алмасып, бір-бірімен түсінісуі үшін оны білуге мін-
детті.

Тіл – мыңдаған ғасырлардың жемісі. Мысалы, қазақ тілі тарихта талай қоғам-
ды басынан �ткізді. Оның бойында халықтың тарихы, әдебиеті мен мәдениеті, 
ұлттық болмысы мен бояуы жинақталған. Тілден сол тілді жасаушы ұлттың мі-
незі к�рініп тұрады. �лемде алты мыңға жуық тіл болса, соның әрқайсысы әлемді 
�зінше таниды, �зінше бейнелейді. Мәселен, қазақ тілінде халықтың сан ғасырлар 
бойы жинақтаған білімі сақталған. Қазақтың әр мақалының �зі бағзы заманнан 
бері дала зертханасында сыналып, халықтың �мір тәжірибесінде әбден дәлелден-
ген бір ғылыми тұжырым десе болады. Тіл – мәдениетті танудың да, танытудың да 
құралы. Мәдениеттің сақталатын орны да тіл. Қазақ халқының мәдениеті, �нері, 
әдебиеті, дәстүрі – барлық рухани байлығы тек қазақ тілінің бойында ғана сақта-
лады. Тілді сақтау арқылы ұлт �зін сақтайды. Ахмет атамыз «С�зі жоғалған жұрт-
тың �зі де жоғалады» деп бекер айтпаса керек. Тіл �зінен-�зі байымайды, дамы-
майды. Оны байытатын да, дамытатын да оның қолданушысы біздерміз.

Журналдың бұл санында Алаш қайраткерлері, олардың еңбектері мен идеясына 
қатысты материалдар к�птеп берілді. Мақсат – Алаш қайраткерлерінің �мірінен 
�неге алу, елге қалтқысыз қызмет етудің үлгісін үйрену, түйсіну. Тілдің дамуы, �з-
геруі үшін бір ғасыр бір ғана сәт секілді. Яғни, Алаш қайраткерлерінің тіл туралы 
айтқан с�здері бүгін де �те �зекті. Сондықтан Алаш идеясын ұстану, тілге қызмет 
ету, оны дамытуға барынша атсалысу енді болашақтың, яғни барша қазақтың қо-
лында. 

АЛҒЫ СӨЗ
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АЛАШ ТУЫ АСТЫНДА

Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық 
қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, 
қазақ тіл білімі мен əдебиеттану ғылымдарының не-
гізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы,  
Алаш-Орда өкіметінің мүшесі

Құрылтай програмындағы мəсе-
лелер мыналар еді:

1) Түрік жұрттарының та-
риқын тану жүзіндегі істердің кəзіргі күй мен 
келешектегісі. Баяндамашылар: Бартольд, Ба-
руздин деген профессор, татар тариқшысы 
Убайдуллин Əзиз.

2) Түрік жұрттарының мəдениетін зерттеу 
ісінің кəзіргі күйі мен келешектегісі. Баянда-
машылар: Руденко, Майсереш, Миллер про-
фессорлар мен Шурсен деген.

3) Түрік тілдерінің өзара  жаңа мұғал 
(монғол), тунгуз, пин угор, жапон тілдерімен 
тұқымдастығы. Баяндамашылар: Шобан-зада 
мен Кинко деген профессорлар.

4) Түрік тілдерін тану жүзіндегі істің кəзір-
гі күйі мен келешектегісі: Баяндамашылар: 
Самойлович, Малов, Ашмарин деген профес-
сорлар.

5) Емле [нің] жалпы негізі. Баяндамашы: 
Щерба профессор. Түрік емлелері. Баянда-
машылар: татар қалам қайраткері Ибрайым 
ұлы Əлімжан, əзірбайжандық Аға-зада деген.

6) Пəн сөздерінің жүйесі туралы. Баянда-
машылар: Шобан-зада профессор мен Зие-
нат деген. Түрік тілінің пəн сөздері туралы. 
Баяндамашылар: Зайналы, Одабаш, Байтұр-
сынұлы.

Ахмет БАЙТҰРСЫНҰЛЫ

ТҮРІКШІЛЕР ҚҰРЫЛТАЙЫ

7) Əліп-би сыны пəн жағынан, əліп-би 
сыны іс жағынан. Баяндамашылар: Яковлев 
пен Жирков профессорлар. Түрік əліп-билері 
туралы. Банядамашылар: Мамет-зада, Ша-
рапұлы Əлімжан, Алпарұлы, Төреқұлұлы, 
Бердіұлы, Омарұлы.

8) Ана тілін үйрету əдісіндегі жаңа ағымдар 
туралы баяндамашы Щерба профессор. Түрік 
тілін оқыту əдістері туралы баяндамашы 
Епенді-зада.

9) Түрік əдебиет тілдерінің жетілуі тура-
лы. Баяндамашы: Көпірлі-зада профессор мен 
Əкімұлы Нығымет.

10) Түрік əдебиет тілдерін тану жүзінде-
гі істің кəзіргісі, алдағысы. Баяндамашылар: 
Көпірлі-зада, Менсель профессор, Сағадиұлы 
Абдырақман.

11) Түрікші мекемелердің қəзіргі құрылған 
түрлері мен жақында істейтін істері туралы.

12) Өлке тану ісінің əдістері. Баяндамашы: 
Ольденбург.

13) Түрік жұрттарының мəдениет жүзінде 
соңғы кездегі жетілісі. Баяндамашы: Павлович.

14) Ұйымдасу мəселесі.
Осыншама толып жатқан мəселелер тура-

лы толып жатқан баяндамалар қайсысы қай 
түрде жасалып, қалай қаралып, өткенін бей-
нелеп айтуға орын тар болғандықтан жаңа 
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да құрылтайда не болып, не қойғаны тура-
сындағы барша мағлұматтар түгелімен бəрі 
басылып шығатын болғандықтан, құрылтай 
қабарын түгел сөйлеймін демей, оқуға қатысы 
көбірек мəселелер ғана турасынан азырақ ай-
тып өтпекпін.

Ол мəселелер: 1) емле; 2) пəн сөз; 3) əліп-
би; 4) ана тілін оқыту əдісі турасындағылары.

Бұл мəселелер туралы əуелі орыс ілім-
дерінің пəн пəтуасы түріндегі баяндамалары 
болып, сонан кейін басқалардың баяндамала-
ры болып отырды.

Емле туралы пəн пəтуасын сөйлеген Щерба 
профессордың сөзі қысқалап айтқанда мынау 
болды.

Төрт жүйелі емле бар: 1) дыбыс жүйелі; 2) 
туыс жүйелі; 3) тариқ жүйелі; 4) таңба жүйелі;

Дыбыс жүйелі емле – сөзді айтылуынша жазу 
(қазақ пен қырғыз емлесі дыбыс жүйелі бола-
ды). Туыс жүйелі емле – сөздің тек айтылуына 
қарамай, тегіне де қарай жазу (орыстікі туыс 
жүйелі емле). Тариқ жүйелі емле – қашаннан 
жазып келе жатқан қалыпша жазу (арабтікі, араб 
емлесін өзгертпей қолданушылардікі, ағылшын, 
француз, немістердікі тариқ жүйелі емле бо-
лады). Таңба жүйелі емле – сөз орнына таңба 
салу (қытай жазуы, бұрынғы екі сулықта болған 
аққаттардың, шумерлердің сүйір жазулары).

Бұл емлелердің ең жақсысы – дыбыс жүйе-
лісі; үйткені бұ жүйелі емле үйренуге жеңіл. 
Емле жеңіл болуы тəрбиешілік жағынан да, 
бұқарашылық жағынан да артық. Жақсы ем-
ленің қасиеті үйренуге жеңілдігі мен ойды 
дұрыс ұқтыруы.

Онан соңғы жақсы емле – туыс жүйелісі. Ең 
қиыны тариқ жүйелісі мен таңба жүйелісі деді.

Біздің 10-шы жылдарда шығарып ескі ұсқы 
қоймасына тастаған нəрселерімізді кейбіреу-
лер 26-ншы жылдарға дейін тұтынып келіп 
отырып, соны өзгерту ниетке жаңа ғана кір-
генін өздерінше бір артықша жаңашылдық 
деп біліп, өздерін əлдеқандай өзгерісшіл көріп 
жүр екен. Тариқ жүйелі араб емлесінің тас 
талқанын шығарып бұзып-жарып, араб қар-
пымен-ақ дыбысжүйелі қазақ емлесін жасап 
алғанымыздан қабарсыз екен. Олар арабтың 
емлесін бұзудан қарпын тастау оңай; қарпын 
тастамай, емлесін бұзуға болмайды деп ой-
лайды екен. Араб қарпынан латын қарпына 
көшеміз деуінің ең негізгі себебі осы екен. 
Қазақ, қырғыз, башқұрт, татар араб емлесін 
бұзғаннан араб қарыптары қираған жоқ, қайта 
түзеліп жақсы бола бермекші. Бұл басқаларға 
мүмкін емес нəрсе сияқты көрінеді. 

Қарып мəселесі турасында қазақ тарабынан 
айтқанымыз мынау болды: біздер мəдениет 
жүзінде кейін қалған жұрт болғандықтан, мə-
дениет қуатымыз да, мал қуатымыз да шағын, 
сол шағын қуатымызды қазірде өте-мөте керек 
нəрселерге ғана жұмсап жатырмыз. Қəзіргі 
бізге өте-мөте керек нəрсе – оқу кітаптары. Бар 
күшімізді соған салып жатырмыз. Басқа керек 
нəрселер де толып жатыр; оларды қоя тұрып, 
өте керегін істеп жатырмыз. Қарып жағынан 
өте-мөте керек болып қысып тұрған мұқтаж-
дық жоқ. Осы құрылтайда айтылған пəн пəтуа-
ларынша ең жақсы емле де, ең жақсы əліп-
би де біздікі болып шықты. Емле мен əліп-би 
жағына келгенде, біз орыстан да, немістен 
де, француздан да, ағылшындардан да алда 
тұрғанымыз мəлім болды. Азғана күшімізді 
озған үстіне озамыз деп, озып тұрған жеріміз-
ге жұмсауымыз керек. Бізге жаны ашитындар 
қарып тауып береміз демей, мектептерімізді 
бұзау мен қозы алатын үйлерде пысынатпай, 
соларға үй салып берсе екен делінді.

Құрылтай түрік жұрттары үшін дыбыс 
жүйелі емлені қабыл алған соң, оған қолайлы-
сы дыбыс негізді əдіс болған соң, осы əдісті 
қабылдап, қарар шығарды.

Ана тілін оқыту турасынан шығарған қа-
рарға тағы да кірген баптар болды. Оның 
өте-мөте ескерерлігі мынау болды:

• Ана тілін үйрену жағын жақсылау үшін 
түрік жұрттарының əр тілі анық танылуы 
керек. Тіл іліміне жетік білімпаздар шығару 
үшін оқытушы даярлайтын орта мектеп пен 
жоғарғы мектептерде тіл сабақтары, мектеп-
терде тіл сабақтары елеулі орын алу керек.

• Бірінші басқыштағы мектептерде тіл са-
бағы жүзінде қалық əдебиеті басым боларға 
керек.

• Екінші басқыштағы мектептерде тіл са-
бағы жүйелі ілім түрінде өз алдына оқыты-
ларға керек.

• Əдебиет 2-нші басқышта əлеумет тану 
ілімімен бірге кез келген түрде де, жүйеленіп 
əдебиет тариқы түрде де оқытылу керек. Та-
риқ түрінде оқытылғанда ана тілінің əдебиеті-
нен басқа ағайын жұрттардың əдебиеттерімен 
таныстыру керек.

• Тіл білімі ереже жаттату түрде үйретілмей, 
сөздің тұлға, мағына, қисын жағын тану түрде 
үйрету керек. Сөздің тұлға, мағына жағын та-
нуға керегі жоқ нəрселер тіл білімінің сабағы-
на кірмеске тиіс.

Оқуға қатысты көбірек осы төрт мəселе 
сөзімен құрылтай əңгімесін тоқтатамын.
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ТҮРІК ІРЕСПУБЛИКЕЛЕРІНДЕ ЛАТЫН 
ӘЛІБ-БІЙІ ЖАЙЫ

ТҮРІК ІРЕСПУБЛИКЕЛЕРІНДЕ ЛАТЫН 
ӘЛІБ-БІЙІ ЖАЙЫ

(1894, қазіргі Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, №4 
ауыл – 1938) – Алаш Орданың оқу комиссиясының мү-
шесі, тілтанушы-түркітанушы, доцент, қоғам қай-
раткері, ағартушы, педагог, аудармашы.

Араб əліб-бійін тастаб, латынға кө-
шеміз деген əңгіме бүтүн түрік ел-
дерінің арасына жайылған. Бұл күн-

де бұл əңгіме түрік елдері түгіл, қызылбас, үнді, 
араб елдерінің арасында да мықты көтеріліулі.

Іресейдің ішіндегі түрік елдерінің арасын-
да əліб-бій мəселесі үш күйде тұр. Бұрын 
араб əліб-бійін ұстаб келген бірқатар елдер 
бұл күнде латын əліб-бійін алыуға көшіб, іс 
жүзінде мектебтерінде, мекемелерінде мін-
детті етіб жүргізіб отыр. Бұған Əзірбайжан, 
Армен,  Күржістан түріктері кіреді.

Бірсыдырғы елдердің үкіметтері латынға 
көшіу керек деген заң шығарыб, енді бір-
те-бірте мектебтерінде латын əліб-бійін жүр-
гізе бастады, бұған Өзбекістан, Түрікбеністан, 
Қырғызстан, Қарашай, Үнгішет (Ингуш), Қа-
барды башқұрт сыйақты елдер кіреді. Қалған 
біраз елдер арасында латынға көшіу үшін 
мықты қозғалыстар болғанмен, əлі іс жүзін-
де жаңа əліб-бійге көшбеген. Бұл Қазағыстан, 
Қырым, Дағыстан, Татарыстан елдері.

Бұл елдердің əрқайсысының ішінде жаңа 
əліб-бій күйі мынадай: арқалық Қапқазда 7 
түрлі ел бар, бұлар арасында Асетин, Үнгі-

Телжан ШОНАНҰЛЫ

шет, Қабарды, Шешен (шешен байағы батыр 
Шəміл мен Қажымұрат елдері) елдері жаңа 
əліб-бійге көшіб, іске асырыб жатыр. Қалған 
қарашай, шеркеш, əдіге деген үш елде  ла-
тын əліб-бійімен кітабтар, оқыу құралдары 
шығарылыб жатыр. Бұлар латынға көшіуге 
мықты əзірленіб жатыр. Бұл елдердің тілін-
де 72 кітаб жарты мүлиен нұсқа шамалы 
шыққан.

Жаңа əліб-біймен 190 мың адамы қат таный-
ды. Əліб-бійді əуелі І басқыш, сонан 7 жыл-
дық, 9 жылдық мектебтерге кіргізген. Ел жаңа 
əліб-бійге ықыласты. Жаңа əліб-бійге «Азат-
тық əліб-бій» деб ат қойған. 

Арқалық Қапқазда жаңа əліб-бійге қарсы 
молдалар мен орысша көб оқығандар. Мол-
далар жаңа əліб-бійге қарсы өсек де жүргіз-
ген кездері болған. Орысша оқығандар араб 
əліб-бійін қолдамайды, бірақ орыс əліб-бійін 
алалық дейді.

Орыс əліб-бійін алыу керек деген біздің 
арабшылдарымыздың ішінде де бар. Бұл бел-
гілі тəсіл – латыншыларды байағы орыс дінін 
таратушы місійенерлер шəкірті қылыб ал-
дында қызартамыз деген бақай құулық. Өйт-
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кені араб əліб-бійін қолдаушылар күн санаб 
жазғытұрғы еріген қардай ішінен құрыб бара 
жатқан соң, орыс əліб-бійін алайық дегенге ла-
тыншылардан да, бійтараптардан да адам қо-
сылыб латыншылар амалсыз орыс əліб-бійіне 
көнеді, кəйітсе де араб əліб-бійін қолдамайды. 
Сөйтіб латыншылардың біразы «мійсійенер» 
болыб шығады деген ой. Қазақтың да, татар-
дың да, арқалық Қапқаздың да арабшылдары 
орыс əліб-бійін алыу керек деб ақырын-ақы-
рын сөз тарататұны сонан. 

Қазақ латыншыларының бір міндеті – 
түрлі іреспубликелерде жаңа əліб-бій қалай 
жүріб жатыр, қандай əдістер ұсталыб жа-
тыр, қандай олжалар, қандай кезеңдер болыб 
жатыр, соны сығалаб, бағыб отырыу. Басқа 
елдер тəжірибесін қорытыб, өзімізде жаңа 
əліб-бійді кезеңдерден аман алыб шығыуға 
қам қылыу.

Қазақ жаңа əліб-бій кемитетінің жұмысы
Күн санаб Қазағыстанда жаңа (латын) əліб-

бій жұмысы ілгері басыб келеді. Бұрын жаңа 
əліб-бійшілер қоғамы бар еді. Енді кемесер-
лер кеңесі жанында үкімет жаңа əліб-бій ке-
митетін ашыб отыр. Кемитет 1927 жыл ішінде 
мынадай жұмыс істеуге ұйғарды.

1. Бүтүн түрік елдерінен қашық кетбестей 
қылыб жаңа əліб-бій жасау.

2. Кесбе жəне жарға қадайтұн əліб-бій 
шығару.

3. Балаға арнаб бір, ересекке арнаб бір əліб-
бій басыб шығару.

4. Латыншыларға жəрдем берерлік нұсқау 
кітабын шығару.

5. 5 табақ теріуге жететін латын əрпін ал-
дырыу.

6. Қоғам ұйымдарының ережелерін басыб 
шығарыу.

7. Латыншылар қоғамын, ұйымдарын ашыу 
үшін жер-жерде маусым ашыу.

8. Газет-журнал жүзінде жаңа əліб-бій тұу-
ралы үгіт тарату.

9. Жаңа əліб-бій жұмысына басшылық қы-
латұн адамдар дайарлау.

Жер-жердегі азаматтар жаңа əліб-бій тұу-
ралы түсінбеген иа білгісі келген нəрселерін 
Қызылордадағы кендік кемитеттен сұраб оты-
рыулары керек.

Көрші елдерде жаңа əліббе мəселесі
Татарыстан
Арабшылдардың «кебе»ге қараған сықыл-

ды үңіліб дəмеленетүн Татарыстанда да əліб 
күн санаб өркендеб келеді. Татарыстан қалқы-
ның 40% осы күні арабша қат танымайды деб 
олардың ағартыу кемесері жолдас Ымранұлы 
Зəки есеб көрсетіб отыр. Татарыстанда араб-
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ты жақтау қандай күшті болса, осы күні ла-
тын əрпінің жағы да сондай күшті. «Қазан 
қайный» десе болғандай.

Өткен түрікшілдер сійезінде қазақ бен та-
тар өкілдері арабқа қол көтергені белгілі. Со-
нан бері Татарыстанда іс екінші түрге түсті.  
Сійезден соң əліббе жайында байандамалар 
болған. Айтыс күшейген. Ақырында Қазан-
да «Жаңа əліб» қоғамы ашылған. Бұл қоғам-
ның бастығы татардың белгілі жазушысы – 
Сайпиұлы Патиқ деген азамат. Бұл қоғамға 
алғашқы кезде Азірбайжан жаңа əліб кеми-
теті екі жарым мың сом берген. Соңынан 
Татарыстан қалық кемесерлері кеңесі 3 мың 
сом, оқыу кемесереті 500  сом ақша бер-
ген. Бір жыл ішінде Татарыстан жаңа əліб-
бешілерінің істеген жұмысы мынау: өткен 
үйен (июнь) басына шейін татар тілінде жаңа 
əліббемен 10 кітаб шықты. Өткен жыл бүтін 
татарша шыққан кітаб тійражы 300 мың дана, 
латын əліббесімен шыққан кітабтарының тій-
ражы 120 мың. Біздің арабшылдар мынаны 
құлағыңа сырға ғып тақ! Жазаласаң мұнан со-
рақысы тағы бар. Осы күні татар тілінде бір 
жағы латын əрпімен «Жаңа əліб» деген жур-
нал шығады, журналдың тійражы 1500 дана. 
«Еттің көбін түйе сойғанда көресің» деген кеб 
(бұл арабшыларға сыйлық болады). Татары-
стан жаңа əліб қоғамының осы күні 91 ұйымы 
бар.

Бұл ұйымның 51-і Татарыстан ішінде, 
40-ы Ленинграт, Мəскеу, Астырақан, Самар, 
Саратау, Сібірдегі татарлар арасында. Жаңа 
əліб қоғамының 5000-нан асыу мүшесі бар. 
Мұның 50% ауылда, 40% қаладағы жалшы-
лар арасында. Үстіміздегі жазғы курістерде 
мұғалімдер, кітабқана бастықтары жаңа əліб-
беге үйіретіліб жатыр.

Жаңа əліббе мүшелерінің дені жоғарғы, 
орта, төмен дəрежелі мектебтердегі оқыушы-
лар (тыңдаңдар, арабшылдар!). Бұл күнде та-
тар тіліне үйлестіріліб шығарған жаңа əліббе 
бар. Татарыстан оқыу кемесереті быйылдан 
бастаб барлық педтеқникумде ІІ-басқыш мек-
тебтерде жаңа əліббе үйретіліб ұсталыуына 
қарар қылыб отыр.

Татарыстанда қара шарыуалар мен жұмыс-
шылар жаңа əліббеге ықыласты. Көб оқыған-
дары мен молдалары қарсы істі қалай жүргізіу 
жайында «жаңа əліббе қоғамы» сійез шақыр-

ған. Сійез «Қызыл Татарстан», «Қызыл Ар-
мейніс» газетелері латын əрпі алыныуына 
жəрдем беріб, жаңа əліббені жазыб тұрсын 
деб қарар қылған. Бұл майдың 3-інде болған. 
Майдың 23-інде 83 адам қол қойыб латын 
əліббесіне қарсы жолдас Ысталинге арыз жол-
даған. Бұл 83 адам ішінде татардың оқымыс-
тары, иүурійстері (юрист) тағы басқалары да 
бар. Бұл Күржістан молдаларының жаңа əліб-
бе  алынса, түрікке көшіб кетеміз деген қоқан 
лоқысын еске түсіреді. Бұл 83 адам арызы 
жайында азырақ айтыс болынды. Бұларға жау-
аб есебінде жаңа əліббешілер жаңа əліббемен 
оқыу құралдарын көбірек басыуына кірісті. 
Сөйтіб 83 адам басы тасқа тійетүн шығар.

Өткен жыл Татарстан арабшылдары Бакыу-
дағы түрікшілдер сійезіндей қыламыз деб 
Қазанда бір сійезсымақ шақырыб еді. Бірақ ол 
сійезге пірапесүрлер келмеб еді. Ол сійезсы-
мақ Бұрнашыб, Ыдырысыб, Алпарыб, Шараб 
деген арабшылдардың араб əліббесін өзгерт-
кен жобаларына бата қылысыб қайтыб еді. Ол 
жобалар іске асыуы шабан болған соң, ызаға 
шыдамай арыз жазыб жүргендері ғой. «Сұуға 
кеткен тал қармайды» қолдан келген шара-
ларын айамай, арабшыл бійшаралар да қый-
мылдаб жатыр.  Бірақ «Ескіні жамағанның есі 
кетеді» деб, тозығы жеткен араб əліббесін жа-
ман кійімінің үлгісін өзгертіб, бетіне опа-да-
лаб жаққанмен кəрісі құрғыр кəрілігін білдір-
мей қойатұн емес. Жаңа əліббе тым алшаңдаб 
басыб барады.

Түрікбеністанда
Түрікбеністан үкіметі жанында жаңа (ла-

тын) кəмійтеті ашылғалы бір жылдай болды. 
Түрікбенстан елінің  97%  қат танымайды. 3% 
ғана сауатты. Түрікбенде үлкен молдалар да, 
көб оқыған арабшыл азаматтар да жоқ. Сон-
дықтан түрікбен еліне жаңа əліпбеге көшіу-
ге түрікбендер күшінің көбін күурыс (курс) 
ашыуға жəне жаңа əліпбе мен кітаб басыуға 
жұмсаб отыр. Осы күні 100 бұт латын əрпін 
алдырып отыр. Быйыл жаз Түрікбеністанда 
400 оқытыушы ілімі арттырылады. Мұның 
бəрі де латын əліпбесін үйреніб шығыуға 
түрікбенде теқникумдерінің жанында латын-
шылар ұйымдары ашылған. Алдымен жаңа 
əліпбені түрікбендер теқіникум мен І басқыш 
мектебдерден тəртіб қылыб отыр. Түрікбен 
тіліне үйлесіліб шығарылған жаңа əліпбе бар. 
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Өзбекістанда
Жаңа əліббені іске асырыу жолында іске қы-

зыу кірісіб отырған жердің бірі – Өзбекістан. 
Өзбекістан үкіметінің жанында жаңа əліпбе 
кемитеті ашылған. 1926 жылы Өзбекістан 
астанасы Самарқанда əліпбе тұуралы білім 
ордасы əлденеше сійез, кəнперенсійе шақыр-
ды. Ақырында латын негізіне құрылған өзбек 
жаңа əліпбесі жасалды. Жаңа əліпбемен Өз-
бекістанда əлденеше кітаб шықты.

Өзбекістан бұрыннан молдалы, діншіл 
еліміздің бірі. Бірақ оның есесіне Өзбекістан 
оқығандарының арасында жаңа əліпбешіл 
емес адам да жоқ. Өзбекістан оқығандары, 
үкімет адамдары тегіс жаңа əліпбешіл. Бый-
ыл жаз Өзбекістан жаңа əліпбені мұғалім-
деріне үйретеді. Теқіникумдері, ІІ-басқыш 
мектебтеріне кіргізгеннің үстіне, быйыл 
жаңа əліпбе І-басқышта да ұсталатын түрі 
бар. Жаңа əліпбені тез жүргізіуге өте-мөте 
күш салыб отырған Өзбекістан оқыу кемесе-
реті мен білім ордасы. Өзбекістан молдала-
ры жаңа əліпбеге қарсылық көрсеткен жоқ. 
Жаңа əліпбе Бұқарадағы мектебтерінде де 
ұсталыб отыр.

Қырғызыстанда
Қырғыз елінің тұрмысы, шарыуашылығы 

қазаққа өте жақын. Бұрын қырғыз қалқы 
Жетісұу мен Қоқан обылыстарында бұлауын-
да болса, бұл күнде өз алдына іреспублике 
болды. Қырғыз  елінде сауатты адам өте аз. 
Оқыу кемесеретінің байандамасына қараған-
да жүзден бес адамы ғана сауатты. Қырғыз 
ішінде қожа-молданың əсері кем. Сондықтан 
жаңа əліпбе іске асыуына кедергі аз. 1925 
жылы май айында, Пішбек қаласында қырғы-
здар оқытыушылар сійезін шақырған. Оған 
бізден Ақымет барған. Сол сійез латын əліп-
бесіне көшіу керек деб қаулы қылған. Бұл қау-
лыға 2-3 дауыс қана қарсы болған. Қарсының 
бірі біздің Ақымет. 1926 жылы қырғыз үкіметі 
жаңа əліпбе кəмійтетін жасаған. Бұл кəмійтет 
үкімет жанында қызмет істейді. Жер-жерде 
оқыу бөлімдері жанында, мектебтер жанын-
да жаңа əліпбе ұйымдары бар. Жаңа əліпбе 
кəмійтетінің қаулыларын бүтін оқыу бөлім-
дері орындауға міндетті.

Қырғыз іреспубликесінің өткен бірінші 
сійезі латын əліпбесіне көшіу керек деб қаулы 
қылды. Оның үстіне 5 жылдың ішінде бүтін 

Қырғызыстан жаңа əліпбеге көшіб болсын 
деб қосты.

1926 жылы қырғызда 405 мұғалімін куріс-
те оқытыб, жаңа əліпбемен таныстырды. 
Қыстай 1500 дей адамы жаңа əліпбемен сауа-
тын ашты. Барлық мектебтеріндегі балалар-
дың осы күні 50% жаңа əліпбені біледі. Жаңа 
əліпбемен қырғыз тілінде басылыб шыққан 
кітабтар бар. Өткен қыс қырғызда көб мек-
тебтеріне жаңа əліпбені оқытыуды міндет 
қылды. Ол мектебтері мыналар: балалар үйі, 
теқникумдер, ІІ-басқыштар, көмміуне (ком-
муна) кеңес-партиа мектебтері. Бұларға мін-
детті қылған себебі мынау: бұлардың бала-
сы ата-ана, елдің ескі əдетінен қашығырақ; 
жаңалықты тез сіңіреді. Енді бір қатар мек-
тебтерінде  өткен қыс жаңа əліпбемен оқытыу
-оқытбасты еркіне берді. Ол мектебтері ел 
арасындағы жəне балалар үйлерінен  қатынаб 
оқыйтұн мектебтер. Оның себебі бұлардағы 
балаларға ескі əдет көбірек сіңген, жаңа-
лыққа селсоқ дегендік. Жаңа əліпбе оқытыу 
келер қыс бұларға да міндетті.

Қырғызыстанда жаңа əліпбе тарауы жеңіл 
болыуға айналды. Молдасы аз елдің арасына 
жаңа əліпбе тез тарайтұн көрінеді.

Азірбайжанда жаңа əліпбе мəселесі
Жаңа əліпбе ұстаб жатқан, иа ұстағалы 

отырған түрік елдері Азірбайжан тəжірійбе-
лерін үңіліб зерттеулері керек. Мұнан үш-төрт 
жыл бұрын бір жаңа əліпбені неміс жолымен 
кіргізерміз деб ойлаушы едік.  Тұрмыс бұл күн-
де екінші тəжірійбе, екінші жол көрсетіб отыр. 
Онымыз Азірбайжан тəжірійбесі. Газет мақа-
ласында жаңа əліпбенің Азірбайжанда қандай 
кедергіге киліккенін, ол кедергілерді жойыуға 
қандай шаралар ұстанғанын, оның бізге қан-
дай жерлерін алыб, қай жерлерін тастау керек-
тігін ежіктеб жазыуға орын жоқ. Сондықтан 
біз Азірбайжанда жаңа əліпбе мəселесімен 
толық танысамын деген көңілді азаматтарға 
мына кітабтарды оқыуға кеңес береміз.

1) Ағазада Пірқат (шарықылы) «Не үшін 
араб əріптері түрік тіліне жарамайды». Азір-
байжан тілінде. 192 бет.

2) Бірінші түрікшілдер құрылтайының істе-
нуграпійа (стенография)  есебі. 426 бет. Орыс 
тілінде (3 сом).

3. Ағамалыұлы «Түрік елдерінің кезектегі 
мəденійет мұқтаждары». Орыс тілінде.
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4) Ағамалыұлы  «Жаңа əліпбені қорғау жо-
лында». Орысша (8 бет).

5) Ағазада «Азірбайжанда жаңа əліпбенің 
іске асыу тарыйқы». Орысша.

6) «Жаңа əліпбе үшін күрес». Орысша. 
Ағамалыұлы, Пабылуиш, Назир, Жійіркоп, 
Иакублып, Наушаруан ұлдарының мақалала-
ры).

7) Бакыуда, үйенде өткен піленумде Ағаза-
даның жасаған байандамасы.

Бір бұл мақалада əңгімені тек ұшынан ғана 
қамтыб кетеміз.

Жаңа əліпбенің бойға бітіб, дүниеге келіб, 
айақтаныб жүріб бара жатқан жері Азірбай-
жан топырағы. Оған себеб болыб отырған 
Азірбайжан өнерлі кəсібі мен мəденійеті, ша-
рыуасы басқа түрік елдерінен үстемдігі  де-
сек, көб жаңылыс болмас. Азірбайжанда жаңа 
əліпбенің бір тайанышы пабірік-зауыт жұмыс-
керлері мен қызыл əскер.

Азірбайжанда жаңа əліпбе тарыйқын үш 
дəуірге бөліседі: 1) төңкерістен бұрын Пата-
ли Ақундыб əңгіме қозғалған заман; 2) төң-
керістен соң 1922-інші жылы «Жаңа əліббе 
кəмійтеті құрылған заман»; 3) жаңа əліббе 
мектебте ұсталсын деб заң шығарылғаннан 
соңғы заман.

Бізге кəмійтет жасағаннан бергі мезгілі қыз-
ғылықты. Алдымен кəмійтет əліпбе жасаған, 
кітаб басыу үшін əріб керек. Теріушілерді 
үйретіу керек болған. Бұлар орындалған соң 
мұғалімдер курысында жаңа əліпбе үйретіл-
ген. Онан соң нұсқаушылар дайарланған. Ере-
сектер сауатын жойатұн мектебтер ашылған. 
Ол сауатын жойған ересектер оқыйтұн газет 
керек болған. Сөйтіб жаңа əліпбемен «Жаңа 
жол» газеті шыққан. «Жаңа жол» газетінің 
(неше дана шығыуына) қарай жаңа əліпбе та-
рауын  жаңа əліпбемен сауатын жойғандар са-
нын шамалауға болады.

Алғаш шыққанда бір жұмада «Жаңа жол-
дың» 37 нөмірі ғана тараған. Үш айдан соң 
1000 адам ақша беріб алдыратұн болған. Га-
зет тиражы 1200 болған. Онан соңғы тиражы 
мынау:

1923 жылы 1500 бас
1924 жылы 1800 бас
1925 жылы 4500 
1926 жылы 6500. 1924 жылдың декабірінің 

11-інен бері газет күніне шыға бастады.
Азірбайжан жұмысшысы қара шарыуа тек-

серіу кемесериетінің зерттеуінің санағынша:
1925-26 жылы жаңа əліпбемен ашылған са-

уатсыздар мектебі 1761, шала сауаттылардікі 
291, оқыб шыққандар саны (Азірбайжан дібі-
зие əскерінен басқа) 37254 адам.

25-26 жылға шейін жаңа əліпбемен сауатын 
ашқан 16204 адам. 1925-26 жылы жаңа əліпбе 
үйренген мектеб баласы (оқыу кемесериетінің   
мағылыуматы) 35355 адам, соның Азірбай-
жанда 1926 жылдың өктəбіріне шейін не бəрі 
88 мың адам сауатын ашқан болады. Мұның 
үстіне Гіріузиеде 8200, Арменістанда 12454 
адам жаңа əліббемен сауаттанғанын қоссақ, 
1926 жылдың өктəбіріне шейін Оңтүстік Қа-
пқазда 10 мыңдай (дөңгелектегенде) адам сау-
ат ашқан болады. Мұның бəрі дерлік бір жыл-
да сауатын ашқан.

Осы күні бүтін Қазағыстанда жылына 100 
мың ересек сауатын аша алмайтұнын ескер-
сек, Азірбайжанда жаңа əліпбе қалай жай-
ылыб бара жатқанын байқаймыз.

Тұрмыс тілеген нəрсе осылай сіңеді. Қазақ 
латыншылары Азірбайжан тəжірійбесін үй-
ренсін. Азірбайжан тəжірійбесі  арабшылдар-
дың сəуегейлігін бекерге шығарыб отыр.

Арабшылдар есіне сала кетейік, 1927 жыл-
дың үйен айына шейін Арменістан мен Күржі-
станда жаңа əліпбемен сауатын жойған адам 
саны (Азірбайжаннан бөлек) 84 мың болған.  
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Arab álib-biıin tastab, latynǵa kóshemiz 
degen áńgime bútún túrik elderiniń arasyna 
jaıylǵan. Bul kúnde bul áńgime túrik elderi túgil, 
qyzylbas, úndi, arab elderiniń arasynda da myqty 
kóteriliýli.

İreseıdiń ishindegi túrik elderiniń arasynda 
álib-biı máselesi úsh kúıde tur. Buryn arab álib-
biıin ustab kelgen birqatar elder bul kúnde latyn 
álib-biıin alyýǵa kóshib, is júzinde mektebterinde, 
mekemelerinde mindetti etib júrgizib otyr. Buǵan 
Ázirbaıjan, Armen,  Kúrjistan túrikteri kiredi.

Birsydyrǵy elderdiń úkimetteri latynǵa kóshiý 
kerek degen zań shyǵaryb, endi birte-birte 
mektebterinde latyn álib-biıin júrgize bastady, 
buǵan Ózbekistan, Túrikbenistan, Qyrǵyzstan, 
Qarashaı, Úngishet (Ingýsh), Qabardy bashqurt 
syıaqty elder kiredi. Qalǵan biraz elder arasynda 
latynǵa kóshiý úshin myqty qozǵalystar 
bolǵanmen, áli is júzinde jańa álib-biıge 
kóshbegen. Bul Qazaǵystan, Qyrym, Daǵystan, 
Tatarystan elderi.

Bul elderdiń árqaısysynyń ishinde jańa álib-biı 
kúıi mynadaı: arqalyq Qapqazda 7 túrli el bar, bular 
arasynda Asetın, Úngıshet, Qabardy, Sheshen 
(sheshen baıaǵy batyr Shámil men Qajymurat 
elderi) elderi jańa álib-biıge kóshib, iske asyryb 
jatyr. Qalǵan qarashaı, sherkesh, ádige degen úsh 
elde  latyn álib-biıimen kitabtar, oqyý quraldary 
shyǵarylyb jatyr. Bular latynǵa kóshiýge myqty 
ázirlenib jatyr. Bul elderdiń tilinde 72 kitab jarty 
múlıen nusqa shamaly shyqqan.

Jańa álib-biımen 190 myń adamy qat tanyıdy. 
Álib-biıdi áýeli İ basqysh, sonan 7 jyldyq, 9 
jyldyq mektebterge kirgizgen. El jańa álib-biıge 
yqylasty. Jańa álib-biıge «Azattyq álib-biı» deb 
at qoıǵan.

Teljan SHONANULY 
(1894, qazirgi Aqtóbe oblysy, Yrǵyz aýdany, №4 aýyl— 1938) — Alash Ordanyń oqý 
komısıasynyń múshesi, tiltanýshy-túrkitanýshy, dosent, qoǵam qaıratkeri, aǵartýshy, 

pedagog, aýdarmashy.

Arqalyq Qapqazda jańa álib-biıge qarsy 
moldalar men oryssha kób oqyǵandar. Moldalar 
jańa álib-biıge qarsy ósek de júrgizgen kezderi 
bolǵan. Oryssha oqyǵandar arab álib-biıin 
qoldamaıdy, biraq orys álib-biıin alalyq deıdi.

Orys álib-biıin alyý kerek degen bizdiń 
arabshyldarymyzdyń ishinde de bar. Bul 
belgili tásil – latynshylardy baıaǵy orys dinin 
taratýshy misiıenerler shákirti qylyb aldynda 
qyzartamyz degen baqaı quýlyq. Óıtkeni arab 
álib-biıin qoldaýshylar kún sanab jazǵyturǵy 
erigen qardaı ishinen quryb bara jatqan soń, 
orys álib-biıin alaıyq degenge latynshylardan 
da, biıtaraptardan da adam qosylyb latynshylar 
amalsyz orys álib-biıine kónedi, káıitse de arab 
álib-biıin qoldamaıdy. Sóıtib latynshylardyń 
birazy «miısiıener» bolyb shyǵady degen oı. 
Qazaqtyń da, tatardyń da, arqalyq Qapqazdyń 
da arabshyldary orys álib-biıin alyý kerek deb 
aqyryn-aqyryn sóz taratatuny sonan. 

Qazaq latynshylarynyń bir mindeti – túrli 
irespýblıkelerde jańa álib-biı qalaı júrib jatyr, 
qandaı ádister ustalyb jatyr, qandaı oljalar, qandaı 
kezeńder bolyb jatyr, sony syǵalab, baǵyb otyryý. 
Basqa elder tájirıbesin qorytyb, ózimizde jańa 
álib-biıdi kezeńderden aman alyb shyǵyýǵa qam 
qylyý.

Qazaq jańa álib-biı kemıtetiniń jumysy
Kún sanab Qazaǵystanda jańa (latyn) álib-

biı jumysy ilgeri basyb keledi. Buryn jańa álib-
biıshiler qoǵamy bar edi. Endi kemeserler keńesi 
janynda úkimet jańa álib-biı kemıtetin ashyb otyr. 
Kemıtet 1927 jyl ishinde mynadaı jumys isteýge 
uıǵardy.

1. bútún túrik elderinen qashyq ketbesteı qylyb 
jańa álib-biı jasaý.

TÚRIK IRESPÝBLIKELERINDE LATYN 
ÁLIB-BIII JAIY



Туған тіл / №2 (2019)

12

АЛАШ ТУЫ АСТЫНДА

2. Kesbe jáne jarǵa qadaıtun álib-biı shyǵarý.
3. Balaǵa arnab bir, eresekke arnab bir álib-biı 

basyb shyǵarý.
4. Latynshylarǵa járdem bererlik nusqaý 

kitabyn shyǵarý.
5. 5 tabaq teriýge jetetin latyn árpin aldyryý.
6. Qoǵam, uıymdarynyń erejelerin basyb 

shyǵaryý.
7. Latynshalar qoǵamyn, uıymdaryn ashyý 

úshin jer-jerde maýsym ashyý.
8. Gazet-jýrnal júzinde jańa álib-biı tuýraly 

úgit taratý.
9. Jańa álib-biı jumysyna basshylyq qylatun 

adamdar daıarlaý.
Jer-jerdegi azamattar jańa álib-biı tuýraly 

túsinbegen ıa bilgisi kelgen nárselerin 
Qyzylordadaǵy kendik kemıtetten surab 
otyryýlary kerek.

Kórshi elderde jańa álibbe máselesi
Tatarystan
Arabshyldardyń «kebe»ge qaraǵan syqyldy 

úńilib dámelenetún Tatarystanda da álib kún 
sanab órkendeb keledi. Tatarystan qalqynyń 40% 
osy kúni arabsha qat tanymaıdy deb olardyń 
aǵartyý kemeseri joldas Ymranuly Zákı eseb 
kórsetib otyr. Tatarystanda arabty jaqtaý qandaı 
kúshti bolsa, osy kúni latyn árpiniń jaǵy da sondaı 
kúshti. «Qazan qaınyı» dese bolǵandaı.

Ótken túrikshilder siıezinde qazaq ben tatar 
ókilderi arabqa qol kótergeni belgili. Sonan beri 
Tatarystanda is ekinshi túrge tústi.  Siıezden 
soń álibbe jaıynda baıandamalar bolǵan. Aıtys 
kúsheıgen. Aqyrynda Qazanda «Jańa álib» 
qoǵamy ashylǵan. Bul qoǵamnyń bastyǵy 
tatardyń belgili jazýshysy – Saıpıuly Patıq degen 
azamat. Bul qoǵamǵa alǵashqy kezde Azirbaıjan 
jańa álib kemıteti eki jarym myń som bergen. 
Sońynan Tatarystan qalyq kemeserleri keńesi 3 
myń som, oqyý kemesereti 500  som aqsha bergen. 
Bir jyl ishinde Tatarystan jańa álibbeshileriniń 
istegen jumysy mynaý: ótken úıen (ıýn) basyna 
sheıin tatar tilinde jańa álibbemen 10 kitab 
shyqty. Ótken jyl bútin tatarsha shyqqan kitab 
tiırajy 300 myń dana, latyn álibbesimen shyqqan 
kitabtarynyń tiırajy 120 myń. Bizdiń arabshyldar 
mynany qulaǵyńa syrǵa ǵyp taq! Jazalasań munan 
soraqysy taǵy bar. Osy kúni tatar tilinde bir jaǵy 
latyn árpimen «Jańa álib» degen jýrnal shyǵady, 
jýrnaldyń tiırajy 1500 dana. «Ettiń kóbin túıe 
soıǵanda kóresiń» degen keb (bul arabshylarǵa 

syılyq bolady). Tatarystan jańa álib qoǵamynyń 
osy kúni 91 uıymy bar.

Bul uıymnyń 51-i Tatarystan ishinde, 40-y 
Lenıngrat, Máskeý, Astyraqan, Samar, Sarataý, 
Sibirdegi tatarlar arasynda. Jańa álib qoǵamynyń 
5000nan asyý múshesi bar. mMunyń 50% aýylda, 
40% qaladaǵy jalshylar arasynda. Ústimizdegi 
jazǵy kýristerde muǵalimder, kitabqana 
bastyqtary jańa álibbege úıiretilib jatyr.

Jańa álibbe músheleriniń deni joǵarǵy, 
orta, tómen dárejeli mektebterdegi oqyýshylar 
(tyńdańdar, arabshyldar!). Bul kúnde tatar tiline 
úılestirilib shyǵarǵan jańa álibbe bar. Tatarystan 
oqyý kemesereti byıyldan bastab barlyq 
pedteqnıkýmde İİ-basqysh mektebterde jańa 
álibbe úıretilib ustalyýyna qarar qylyb otyr.

Tatarystanda qara sharyýalar men jumysshylar 
jańa álibbege yqylasty. Kób oqyǵandary men 
moldalary qarsy isti qalaı júrgiziý jaıynda «jańa 
álibbe qoǵamy» siıez shaqyrǵan. Siıez «Qyzyl 
Tatarstan», «Qyzyl Armeınis» gazeteleri latyn 
árpi alynyýyna járdem berib, jańa álibbeni 
jazyb tursyn deb qarar qylǵan. Bul maıdyń 
3-inde bolǵan. Maıdyń 23-inde 83 adam qol 
qoıyb latyn álibbesine qarsy joldas Ystalınge 
aryz joldaǵan. Bul 83 adam ishinde tatardyń 
oqymystary, ıúýriısteri (ıýrıst) taǵy basqalary 
da bar. Bul Kúrjistan moldalarynyń jańa álibbe  
alynsa, túrikke kóshib ketemiz degen qoqan 
loqysyn eske túsiredi. Bul 83 adam aryzy jaıynda 
azyraq aıtys bolyndy. Bularǵa jaýab esebinde 
jańa álibbeshiler jańa álibbemen oqyý quraldaryn 
kóbirek basyýyna kiristi. Sóıtib 83 adam basy 
tasqa tiıetún shyǵar.

Ótken jyl Tatarstan arabshyldary Bakyýdaǵy 
túrikshilder siıezindeı qylamyz deb Qazanda 
bir siıezsymaq shaqyryb edi. Biraq ol siıezge 
pirapesúrler kelmeb edi. Ol siıezsymaq Burnashyb, 
Ydyrysyb, Alparyb Sharab degen arabshyldardyń 
arab álibbesin ózgertken jobalaryna bata qylysyb 
qaıtyb edi. Ol jobalar iske asyýy shaban bolǵan 
soń, yzaǵa shydamaı aryz jazyb júrgenderi ǵoı. 
«Suýǵa ketken tal qarmaıdy» qoldan kelgen 
sharalaryn aıamaı, arabshyl biısharalar da 
qyımyldab jatyr.  Biraq «Eskini jamaǵannyń esi 
ketedi» deb, tozyǵy jetken arab álibbesin jaman 
kiıiminiń úlgisin ózgertib, betine opa-dalab 
jaqqanmen kárisi qurǵyr káriligin bildirmeı 
qoıatun emes. Jańa álibbe tym alshańdab basyb 
barady.
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Túrikbenistanda
Túrikbenistan úkimeti janynda jańa (latyn) 

kámiıteti ashylǵaly bir jyldaı boldy. Túrikbenstan 
eliniń  97%  qat tanymaıdy. 3% ǵana saýatty. 
Túrikbende úlken moldalar da, kób oqyǵan 
arabshyl azamattar da joq. Sondyqtan túrikben 
eline jańa álipbege kóshiýge túrikbender kúshiniń 
kóbin kúýrys (kýrs) ashyýǵa jáne jańa álipbe men 
kitab basyýǵa jumsab otyr. Osy kúni 100 but latyn 
árpin aldyryp otyr. Byıyl jaz Túrikbenistanda 
400 oqytyýshy ilimi arttyrylady. Munyń bári 
de latyn álipbesin úırenib shyǵyýǵa túrikbende 
teqnıkýmderiniń janynda latynshylar uıymdary 
ashylǵan. Aldymen jańa álipbeni túrikbender 
teqinıkým men İ basqysh mektebderden tártib 
qylyb otyr. Túrikben tiline úılesilib shyǵarylǵan 
jańa álipbe bar. 

Ózbekistanda
Jańa álibbeni iske asyryý jolynda iske 

qyzyý kirisib otyrǵan jerdiń biri – Ózbekistan. 
Ózbekistan úkimetiniń janynda jańa álipbe 
kemıteti ashylǵan. 1926 jyly Ózbekistan astanasy 
Samarqanda álipbe tuýraly bilim ordasy áldeneshe 
siıez, kánperensiıe shaqyrdy. Aqyrynda latyn 
negizine qurylǵan ózbek jańa álipbesi jasaldy. 
Jańa álipbemen Ózbekistanda áldeneshe kitab 
shyqty.

Ózbekistan burynnan moldaly, dinshil elimiz-
diń biri. Biraq onyń esesine Ózbekistan oqyǵan-
darynyń arasynda jańa álipbeshil emes adam da 
joq. Ózbekistan oqyǵandary, úkimet adamdary 
tegis jańa álipbeshil. Byıyl jaz Ózbekistan jańa 
álipbeni muǵalimderine úıretedi. Teqinıkýmderi, 
İİ-basqysh mektebterine kirgizgenniń ústine, 
byıyl jańa álipbe İ-basqyshta da ustalatyn túri 
bar jańa álipbeni tez júrgiziýge óte-móte kúsh 
salyb otyrǵan Ózbekistan oqyý kemesereti men 
bilim ordasy. Ózbekistan moldalary jańa álipbege 
qarsylyq kórsetken joq. Jańa álipbe Buqaradaǵy 
mektebterinde de ustalyb otyr.

Qyrǵyzystanda
Qyrǵyz eliniń turmysy, sharyýashylyǵy 

qazaqqa óte jaqyn. Buryn qyrǵyz qalqy Jetisuý 
men Qoqan obylystarynda bulaýynda bul kúnde 
óz aldyna irespýblıke boldy. Qyrǵyz  elinde saýtty 
adam óte az. Oqyý kemeseretiniń baıandamasyna 
qaraǵanda júzden bes adamy ǵana saýatty. 
Qyrǵyz ishinde qoja-moldanyń áseri kem. 
Sondyqtan jańa álipbe iske asyýyna kedergi 
az. 1925 jyly maı aıynda, Pishbek qalasynda 

qyrǵyzdar oqytyýshylar siıezin shaqyrǵan. Oǵan 
bizden Aqymet barǵan. Sol siıez latyn álipbesine 
kóshiý kerek deb qaýly qylǵan. Bul qaýlyǵa 2-3 
daýys qana qarsy bolǵan. Qarsynyń biri bizdiń 
Aqymet. 1926 jyly qyrǵyz úkimeti jańa álipbe 
kámiıtetin jasaǵan. Bul kámiıtet úkimet janynda 
qyzmet isteıdi. Jer-jerde oqyý bólimderi janynda, 
mektebter janynda jańa álipbe uıymdary bar. 
Jańa álipbe kámiıtetiniń qaýlylaryn bútin oqyý 
bólimderi oryndaýǵa mindetti.

Qyrǵyz irespýblıkesiniń ótken birinshi siıezi 
latyn álipbesine kóshiý kerek deb qaýly qyldy. 
Onyń ústine 5 jyldyń ishinde bútin Qyrǵyzystan 
jańa álipbege kóshib bolsyn deb qosty.

1926 jyly qyrǵyzda 405 muǵalimin kýriste 
oqytyb, jańa álipbemen tanystyrdy. Qystaı 1500 
deı adamy jańa álipbemen saýatyn ashty. Barlyq 
mektebterindegi balalardyń osy kúni 50% jańa 
álipbeni biledi. Jańa álipbemen qyrǵyz tilinde 
basylyb shyqqan kitabtar bar. Ótken qys qyrǵyzda 
kób mektebterine jańa álipbeni oqytyýdy mindet 
qyldy. Ol mektebteri mynalar: balalar úıi, 
teqnıkýmder, İİ-basqyshtar, kómmiýne (komýna) 
keńes-partıa mektebteri. Bularǵa mindetti qylǵan 
sebebi mynaý: bulardyń balasy ata-ana, eldiń eski 
ádetinen qashyǵyraq; jańalyqty tez sińiredi. Endi 
bir qatar mektebterinde  ótken qys jańa álipbemen 
oqytyý-oqytbasty erkine berdi. Ol mektebteri ol 
arasyndaǵy jáne balalar úılerinen  qatynab oqyıtun 
mektebter. Onyń sebebi bulardaǵy balalarǵa eski 
ádet kóbirek sińgen, jańalyqqa selsoq degendik. 
Jańa álipbe oqytyý keler qys bularǵa da mindetti.

Qyrǵyzystanda jańa álipbe taraýy jeńil bolyýǵa 
aınaldy. Moldasy az eldiń arasyna jańa álipbe tez 
taraıtun kórinedi.

Azirbaıjanda jańa álipbe máselesi
Jańa álipbe ustab jatqan, ıa ustaǵaly otyrǵan 

túrik elderi Azirbaıjan tájiriıbelerin úńilib 
zertteýleri kerek. Munan úsh-tórt jyl buryn bir 
jańa álipbeni nemis jolymen kirgizermiz deb 
oılaýshy edik.  Turmys bul kúnde ekinshi tájiriıbe, 
ekinshi jol kórsetib otyr. Onymyz Azirbaıjan 
tájiriıbesi. Gazet maqalasynda jańa álipbeniń 
Azirbaıjanda qandaı kedergige kılikkenin, ol 
kedergilerdi joıyýǵa qandaı sharalar ustanǵanyn 
onyń bizge qandaı jerlerin alyb, qaı jerlerin tastaý 
kerektigin ejikteb jazyýǵa oryn joq. Sondyqtan 
biz Azirbaıjanda jańa álipbe máselesimen tolyq 
tanysamyn degen kóńildi azamattarǵa myna 
kitabtardy oqyýǵa keńes beremiz.
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1) Aǵazada Pirqat (sharyqyly) «Ne úshin arab 
áripteri túrik tiline jaramaıdy». Azirbaıjan tilinde. 
192 bet.

2) Birinshi túrikshilder quryltaıynyń 
istenýgrapiıa (stenografıa)  esebi. 426 bet. Orys 
tilinde (3 som).

3. Aǵamalyuly «Túrik elderiniń kezektegi 
mádeniıet muqtajdary». Orys tilinde.

4) Aǵamalyuly  «Jańa álipbeni qorǵaý 
jolynda». Oryssha (8 bet).

5) Aǵazada «Azirbaıjanda jańa álipbeniń iske 
asyý taryıqy». Oryssha.

6) «Jańa álipbe úshin kúres». Oryssha. 
Aǵamaly uly, Pabylýısh, Nazır, Jiıirkop, Iakýblyp, 
Naýsharýan uldarynyń maqalalary).

7) Bakyýda, úıende ótken pilenýmde 
Aǵazadanyń jasaǵan baıandamasy.

Bir bul maqalada áńgimeni tek ushynan ǵana 
qamtyb ketemiz.

Jańa álipbeniń boıǵa bitib, dúnıege kelib, 
aıaqtanyb júrib bara jatqan jeri Azirbaıjan 
topyraǵy. Oǵan sebeb bolyb otyrǵan Azirbaıjan 
ónerli kásibi men mádeniıeti, sharyýasy basqa 
túrik elderinen ústemdigi  desek, kób jańylys 
bolmas. Azirbaıjanda jańa álipbeniń bir taıanyshy 
pabirik-zaýyt jumyskerleri men qyzyl ásker.

Azirbaıjanda jańa álipbe taryıqyn úsh dáýirge 
bólisedi: 1) tóńkeristen buryn Patalı Aqýndyb 
áńgime eqozǵalǵan zaman; 2) tóńkeristen soń 
1922 inshi jyly «Jańa álibbe kámiıteti qurylǵan 
zaman»; 3) jańa álibbe mektebte ustalsyn deb zań 
shyǵarylǵannan sońǵy zaman.

Bizge kámiıtet jasaǵannan bergi mezgili 
qyzǵylyqty. Aldymen kámiıtet álipbe jasaǵan, 
kitab basyý úshin árib kerek. Teriýshilerdi úıretiý 
kerek bolǵan. Bular oryndalǵan soń muǵalimder 
kýrysynda jańa álipbe úıretilgen. Onan soń 
nusqaýshylar daıarlanǵan. Eresekter saýatyn 
joıatun mektebter ashylǵan. Ol saýatyn joıǵan 
eresekter oqyıtun gazet kerek bolǵan. Sóıtib jańa 
álipbemen «Jańa jol» gazeti shyqqan. «Jańa jol» 

gazetiniń (neshe dana shyǵyýyna) qaraı jańa 
álipbe taraýyn  jańa álipbemen saýatyn joıǵandar 
sanyn shamalaýǵa bolady.

Alǵash shyqqanda bir jumada «Jańa joldyń» 
37 nómiri ǵana taraǵan. Úsh aıdan soń 1000 
adam aqsha berib aldyratun bolǵan. Gazet tırajy 
1200 bolǵan. Onan sońǵy tırajy mynaý:

1923 jyly 1500 bas
1924 jyly 1800 bas
1925 jyly 4500 
1926 jyly 6500. 1924 jyldyń dekabiriniń 11 

inen beri gazet kúnine shyǵa bastady.
Azirbaıjan jumysshysy qara sharyýa tekseriý 

kemeserıetiniń zertteýiniń sanaǵynsha:
1925-26 jyly jańa álipbemen ashylǵan 

saýatsyzdar mektebi 1761, shala saýattylardiki 
291, oqyb shyqqandar sany (Azirbaıjan dibizıe 
áskerinen basqa) 37254 adam.

25-26 jylǵa sheıin jańa álipbemen saýatyn 
ashqan 16204 adam. 1925-26 jyly jańa álipbe 
úırengen mekteb balasy (oqyý kemeserıetiniń   
maǵylyýmaty) 35355 adam, sonyń Azirbaıjanda 
1926 jyldyń óktábirine sheıin ne bári 88 myń 
adam saýatyn ashqan bolady. Munyń ústine 
Giriýzıede 8200, Armenistanda 12454 adam jańa 
álibbemen saýattanǵanyn qossaq, 1926 jyldyń 
óktábirine sheıin Ońtústik Qapqazda 10 myńdaı 
(dóńgelektegende) adam saýat ashqan bolady. 
Munyń bári derlik bir jylda saýatyn ashqan.

Osy kúni bútin Qazaǵystanda jylyna 100 
myń eresek saýatyn asha almaıtunyn eskersek, 
Azirbaıjanda jańa álipbe qalaı jaıylyb bara 
jatqanyn baıqaımyz.

Turmys tilegen nárse osylaı sińedi. Qazaq 
latynshylary Azirbaıjan tájiriıbesin úırensin. 
Azirbaıjan tájiriıbesi  arabshyldardyń sáýegeıligin 
bekerge shyǵaryb otyr.

Arabshyldar esine sala keteıik 1927 jyldyń 
úıen aıyna sheıin Armenistan men Kúrjistanda 
jańa álipbemen saýatyn joıǵan adam sany 
(Azirbaıjannan bólek) 84 myń bolǵan.  
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«Еңбекші қазақтың» өткен сандарында 
мектеп құрылысы, оқу тілі жайынан бірнеше 
айтыс мақалалар басылып өтті. Бұл туралы 
мен пікірімді бір рет жазып өткенмін. Қазір-
гі мақаланы Ілияс жолдастың соңғы жазған 
кейбір пікіріне қарсы жауап ретінде жаз-
бақпын. 

 Ілияс жолдас – «Мектеп тілі орысша бол-
сын, орыс тілі ілім тілі, қазақ тілі төңкерістен 
бұрын да, соң да ілім бұлғаңынан сусын ал-
маған тіл; бұрын əжетке жарамаған тіл қазір-
де де əжетке жарамайды. Мектеп қазақ тілінде 
болсын деушілер орысшылдық үшін айтады. 
Мектеп қазақша болса, білім беру үшін емес, 
қазақ тілінің құрметі үшін ғана, жана бір жер-
де «қазақ тілі түбінде білім тілі болар, оған 
шүбəланбаймыз» дейді. 

Ілияс білім тілі туралы сөз қылған соң, 
«білім тілі» деген не? Қазақ тілі білім тілі бол-
маса, неліктен болмайды, білім тілі болған тіл-
дер неліктен болды? Орыс тілі қалайша білім 
тілі болды? Оның тарихы қандай? «Қазақ тілі 

МЕКТЕП ТІЛІ ТУРАЛЫ*
(Қабылұлы Ілиясқа жауап)

(айтыс ретінде)

əзір білім тілі емес, түбінде болады» дейді. 
Осы екі пікір бір-біріне қайшы шықпау үшін 
араларын қалай жалғастыру керек? Түбінде 
қазақ тілі білім тілі болатын болса, аттың ба-
сын осы күннен қаңтарып қойып, қарап тұру 
керек пе? Жоқ, басқаша істейтін лаж бар ма? 
– осыларды Ілияс шешуі керек еді. Тегінде, 
құрғақ сөзбен «болады», «болмайды»-ны айта 
салу артық қиын емес қой. 

«Білім тілі» деген сөзді баяндау үшін жол 
соқты бір-екі ауыз сөз жетпейді. Бұл турада 
сөйлеген сөздің көлемі кеңірек, өрісі молырақ, 
ішкі мазмұны дəлелді, маңызды болуы керек. 

 Мектеп тілі жайынан сөз қылғанда, тым 
бір ыңғай қыңыр кету жарамайды, əзіргі өмір-
мен, керекпен санасу керек. Біздің мектеп тілі 
туралы алдымызда көздеген нысана, арма-
нымыз болуы керек. Арманымыз – «түбінде 
мектеп тілі ұлт тілі болсын!». Бұл ұранды біз 
ертеден айтып келеміз. Сол ұранымыз əлі де 
ұран. Ұлт мектептері туралы үкімет ұраны да 
осы. 

* Кирил əліпбиіне аударып, дайындаған Орынай Жұбаева

1901 жыл, Ақмола губерниясы Петропавл уезі Ортақшылдар 
болысы, қазіргі Амангелді ауданында дүниеге келген. Қоғам 
қайраткері. 1929 жылы қуғын-сүргін кезінде тұтқындалып, 
1930 жылы 4 сəуірде ОГПУ “үштігінің” ерекше қаулысымен 
Архангельскіге жер аударылды. Байтасов өз заманының білік-
ті қаламгері болды. “Жас алаш”, “Жас қайрат”, “Еңбекші 
қазақ” газеттерінің белсенді авторы ретінде танылды.

Абдолла БАЙТАСҰЛЫ

1901 жыл, Ақмола губерниясы Петропавл уезі Ортақшылдар 
болысы, қазіргі Амангелді ауданында дүниеге келген. Қоғам 
қайраткері. 1929 жылы қуғын-сүргін кезінде тұтқындалып, 
1930 жылы 4 сəуірде ОГПУ “үштігінің” ерекше қаулысымен 
Архангельскіге жер аударылды. Байтасов өз заманының білік-Архангельскіге жер аударылды. Байтасов өз заманының білік-
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Айтысқандағы мақсатымыз – артта қалған 
надан елді мəдениетті болсын деу. Біздің 
бұл мақсатымызды бірыңғай орысша оқу 
атқара ма, болмаса қазақша оқу атқара ма? 
Осыны шешу керек. Біздің еліміздің 100-ден 
96 адамы қат танымайды. Елдің сана-саңы-
лауын ашу үшін осы 96 адамның бəрін де 
орысша оқыту керек пе? Осылар білімді 
қай тілде тезірек алады? Мыңдаған қаладан 
алыс ел баласы сауатын қай тілде ашады? 
Елдің көпшілігі кедей, бұлардың бəрі қа-
лаға (тəртіпті мектепке) балаларын жіберіп 
оқыта ала ма? Кедей балаларын тұяғынан 
оқытуға əзірде қазына күші жете ме? Ел ара-
сынан сайлы (жатақ үйлі) мектеп жеткілікті 
болып ашылды ма? Əзірге ел мектептері-
не қала арасынан орысша, қазақша жақсы 
білетін оқытушылар бар ма, қазақтың жақ-
сы орысша білетін оқығандары ел мектебі-
не оқытушы болуға əзірде кеңсе ісінен қолы 
тие ме? Ілияс өлсе қаладан шығып, ел мек-
тебіне оқытушы болып бара ма? Қазақтың
орысша оқығандары бұлай болған күнде орыс-
тың оқытушылары қыс ел мектептеріне ба-
рып оқытушы болар ма? Жазалыларды жер 
аударған баяғы патша үкіметі секілді қазақ 
арасына орыс оқытушыларын күштеп жібер-
месең, еркімен олар бара ма? Мыңдаған ел 
баласын қала мектебі сыйдыра ала ма? Осы 
күнде еркімен келген ел кедейінің баласын 
түгел орындастырып жатырмыз ба? Оқуға 
қолы жетпегендер сүйгенін оқи ма, тигенін 
оқи ма? Ел оқушыларының қармағына қай 
тілдің оқуы бұрын ілігеді? 

Мыңдаған қалың бұқараның саясат сауа-
тын ашатын, мəдениетке жетектейтін құра-
лымыздың ең күштісі баспасөз, осы баспасөз 
ел арасына кімнің тілімен тарамақ? Оны кім
таратпақ? Бізге осы күнде тұяңынан үніберіс-
тет бітірген оқыған керек пе, бастауыш, орта 
мектептердің білімін алған оқушыларымыз 
əлі көзден шоласыз бола қойды ма? Қазақта 
бастауыш, орта мектеп білімі алғандардың 
іске жарай алмай қаларлық күні туды ма, – 
бүгін-ертең туа ма? – Осы сұраулардың бəрі 
қандай жауап күтеді? Оқу орыс тілінде бол-
сын дей ме, қазақ тілінде болсын дей ме? 
Қазақты ең алғаш қай тілде оқытуға даярлан 
дейді? Əрине, қазақ тілінде оқытуға даярлан 

дейді. Ендеше қазақ тілінде оқытуға даярла-
ну үшін анау-мынау, жеңіл-желпі дайындық 
керек емес, негізді, терең мəнді дайындық 
керек. Бұл тұрмыстың ұсынып отырған ті-
легі. Орысша оқу таңдаулы оқу, бірақ  күші 
бар, қолы жеткендердің оқуы. Осы күні орыс-
ша оқып жүрген қазақ балаларының көбі 
қолы жеткендердің, іс басында отырғандар-
дың туған-туысқандары, тамыр-таныстары. 
Бұлардың дені орыс мектептерінде оқып 
жүр. Бізде таза орыс мектептерінде оқушы-
лар тоқталып тұрған жоқ. Олар да қатар оқып 
келеді; ілгеріде шын жаурыпа мектептерінде 
оқып, тəрбие алушылар көбейе береді; жетік 
тəрбие алған мамандар жата-жастана шыға 
береді. Бізге бір түрлі емес, əр түрлі оқушы 
керек. Қазақша, орысша оқыған адамдар еке-
уі бірдей керек. Қазақша оқып білім алған-
дардың бір қасиетті жері – елмен қатынаса-
ды. Олар соқырдың көзін сылиды. Елмен 
өрісі бірге болады. 

Елдің өмірден тартқан тауқыметін бірге 
тартады. Ел көркейсе, бірге көркейеді. Олар 
манағы айтқан қат танитын 96 адамның мə-
дениетке араласатын тіл қатшысы. Олар орыс 
тілін білмегенмен, əлеумет қызметкері болу-
дан ешбір кемшілігі болмайды. 

Азат замандағы қазақша оқығандар түгіл, 
патша заманындағы мұсылманша оқығандар-
дың елге тарихи маңызы қандай еді? Ілияс 
оны тексермейді. Шынында білмейді. 

Ерте кездегі ел арасындағы діншілдік-
тің тамырына балта шауып, ескілікке қар-
сы шыққан жəдитшілдер кімдер еді? Олар 
– мұсылманша оқығандар болатын. Орысша 
оқығандар тұяңынан тілмаш болып, орыстың 
жат дыбысына «жəрəкімалда» деп жүргенде, 
тұмсығымен су тасыған қарлығаштай болып 
ел арасында баспасөз таратып, орыс отар-
шылығына қарсы пікір тарататын мұсылман-
ша оқығандар болатын. Ұлт мектебі ашыл-
сын, оқу ана тілінде болсын! – деп тұңғыш қа-
зақша əліпби жазған Ақаң сықылды орысша
оқыған əрі білімді, əрі қаламы бар азамат та 
бірде басшы, бірде қосшы болып, алғаш мұ-
сылманша оқығандар болатын. 16-жылғы 
үйен жарлығын да орысша оқыған тілмаштар 
(қазақтың атбекеттері мен кейбір доқтыр-
лары) салдатқа баратын қазақ жігіттерінен 
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алым алып, көк төбелі үйлер салып, ақшаны 
жəшіктеп жинап жатқанда, қазақтың қара та-
нымайтын жігіттеріне өздері тіленіп басшы 
болып, жүзбасы, мыңбасы болып, қан май-
данға барған мұсылманша оқыған мұғалім бо-
латын. Орысша оқығандар «сорпаны ішпей, 
жеп» «қазан» деген аттан жиреніп жүргенде, 
«балалар, бұл – жол басы даналыққа!» деп 
елге əліпбиін арқалап барып, қыдырып жүріп, 
қазақ балаларын «ə», «ій», «ө» деп жүріп
алған мұсылманша оқыған болатын. Қазақ 
даласына патша үкіметінің қара түнек болып 
тұрған кезінде отаршылыққа қарсы шыққан 
қазақтың бірлі-жарым төңкерісшіл оқығанда-
рына серік болған да мұсылманша оқығандар 
болатын. 

Мұсылманша оқығандардың тарихи маңы-
зы болса, осы күнгі əлеумет сезімі өскен, ел 
жұртшылығының негізі салынған жаңа заман-
да қазақша оқып, білім алғандардың маңызы 
одан да зор болуында талас жоқ. Тегінде, қа-
зақтың қалың бұқарасына пайдалы қызметкер 
болуы үшін мəдениетті елдің білімін біліп, қа-
зақтың тілін, мінез-салтын жақсы білген адам-
нан қасиетті адам болмайды, қазаққа бірыңғай 
орысша білген адам сыңаржақ, шалағай адам 
болады. Қанша білімдəн болса да, орыстан ай-
ырмасы аз болады. Ондай білімдəндар орыста 
екінің бірі емес пе? 

Ілияс жолдастың қазақ оқытушыларына 
берген осы күнгі бағасы да өте сорақы. Қазақ 
оқытушыларының бірін «діншіл», бірін «ұлт-
шыл» дейді. Оқытушылардың бəрі күн көре 
алмағандықтан, партиядан, кеңес мекемелері-
нен қуылып, қуғын-сүргін көргендіктен, та-
мағы үшін оқытып жүргендер дейді. 

Қазаққа оқу, мəдениет керек. Қазақты 
өнерлі елмен теңестіріп, сатсиалдық тұр-
мысқа жеткіземіз деп отырған адамның бұл 
сөзді шімірікпей айтқанынан көлденең қа-
раған адам ойланарлық. Ілиястың айтуынша, 
оқытушылардың бəрі тұяғынан партияның 
адамдары болуы керек. Партияда жоқтардың 
бəрінің де халық ағарту жолында еткен еңбе-
гі арам тəрізді. Қазақ түгілі, орыста партияда 
жоқ оқытушылар аз ба? Орта дəрежелі мектеп-
терде оқытатындардың көбі патша кезіндегі 
бай балалары оқитын іреалный гемнезие оқы-
тушылары емес пе? Орыстың ысылған оқы-

тушыларының жастарының алды – 60-70-те 
болса, арты қырықта. Осылар патша кезіндегі 
оқытушылар емей, көктен түсті ме? Болмаса, 
басқа жақтан ауып келді ме? Бұлар осы күн-
де үкімет тарапынан қуғын-сүргін көріп отыр 
ма? Бұрынғы кадетскій корпуста оқытқандар 
да оқытып жүр ғой, Ташкендегі мемлекет үні-
берістетінде партияда бар неше прапесір бар, 
табаны күректей 40-50 пырапесір бар екен, 
солардың бірі партияда бар ма? Осылардың 
қайсысы орыс баспасөзінің жүзінде соққы 
жеп отыр? Орта дəрежелі қазақ мектептерінде 
оқытып жүрген қазақ оқытушыларының қаупі 
осылардан күшті болып па? 

Қазақтың оқытушы ұлтшылдарын оқы-
ту жолында күшің адал, сүтің арам деу неше 
«аузы түгіл байдың ұлы сөйлесе де» дұрыс 
емес қой. Ең болмаған күнде олар қалың қазақ 
бұқарасына қат танытса, мектепте жаратылыс, 
есеп пəндерін оқытса да, пайдасыз деп айтуға 
бола ма екен? Сондықтан ұяты бар адам олар-
дың еткен ақ еңбегін арамдамау керек. 

Ілияс қазақша мектепте оқығандар-
дың білімі шала дейді. Шынында, солай да 
шығар; бірақ мұны жалпы кемшілік деп білу 
керек. Төңкеріс кезінде орыс мектептерінің 
де білім беруі артық сайлы болған жоқ-ты. 
Оқудың қалыпты күйге түсіп келе жатқаны 
былтырдан бері ғана. Одан бұрын мектепке 
түсушілердің білімі тексерілмей, кедей ме, 
партияда ма, жергілікті халықтан ба? – со-
нысы ғана тексерілетін. Биыл үніберістетке 
түсем деген орыстың ІІ басқыш мектептерін 
бітіргендерінен ымтықан алғанда «жапон 
қай жерде?» деп сұрағанда, біреуі – «Аме-
рикеде» деп жауап берген. Бұл турада «Пы-
рабда Басток» газетінде жазылған. Ырашійн-
ская мақаласын Ілияс оқыған болуға тиіс. 
Ілиястың мектеп тілі мен қазақ оқытушыла-
ры туралы айтып отырған пікірлері өте бір 
мұрт қыңыр пікір. Ілгері басқан аяқты кейін 
кетіретін, жаңа өсіп келе жатқан, қанаты қат-
паған балапан игілік істі маңдайдан тепкен 
кері тартпа пікір.

«Еңбекші қазақ». 1927. 25 ақпан

Байтасұлы Абдолла Мектеп тілі туралы // 
«Еңбекші қазақ». 1927. 25 ақпан
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ТОҚАЕВ: ДҮНИЕЖҮЗІНДЕГІ 
ҚАНДАСТАРЫМЫЗДЫҢ БАСЫН 

ТУҒАН ЖЕРГЕ БІРІКТІРУ - БІЗДІҢ 
ҚАСИЕТТІ ПАРЫЗЫМЫЗ

Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 12 сәуір күні Маңғыстау облысына 
кезекті іс-сапармен барды. Кездесуге облыстық мемлекеттік қызметкерлер, мәслихат 
депутаттары, ардагерлер мен бизнесмендер және белсенді жастар қатысты. Жиын 
барысындағы с�зінде президент шет елдегі қандастарымыз туралы �з ойын айтты. 
«Шет елдегі қандастарымызды елге қайтару ісі ешқашан назардан тыс қалған емес, 
қалмайды да. Дүниежүзіндегі қандастарымыздың басын туған жерде біріктіру – 
біздің қасиетті парызымыз», – деп атап �тті. Соңғы жылдары елімізге қоныс аударған 
отандастарымыздың саны бұрынғы жылдармен салыстырғанда біршама азайғандығы 
туралы ақпараттар к�п таралды. Соған қарамастан, нұрлы к�ш әлі жалғасын табуда. Осы 
кездесуде президент Қасым-Жомарт Тоқаев алдағы уақытта к�ші-қон мәселесі басты 
назарда болатындығын мәлімдеді. 

Сурет Азаттық радиосы сайтынан алынды
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Qazaqstan prezıdenti Qasym- Jomart Toqaevtyń 12- sáýir kúni Mańǵystaý oblysyna kezekti is-
saparmen bardy. Kezdesýge oblystyq memlekettik qyzmetkerler, maslıhat depýtattary, ardagerler 
men bıznesmender jáne belsendi jastar qatysty. Jıyn barysyndaǵy sózinde prezıdent shet eldegi 
qandastarymyz týraly óz oıyn aıtty. «Shet eldegi qandastarymyzdy elge qaıtarý isi eshqashan nazardan 
tys qalǵan emes, qalmaıdy da. Dúnıejúzindegi qandastarymyzdyń basyn týǵan jerde biriktirý - bizdiń 
qasıetti paryzymyz» dep atap ótti. Sońǵy jyldary elimizge qonys aýdarǵan otandastarymyzdyń 
sany burynǵy jyldarmen salystyrǵanda birshama azaıǵanydyǵy týraly aqparattar kóp taraldy. Soǵan 
qaramastan, nurly kósh áli jalǵasyn tabýda. Osy kezdesýde prezıdent Qasym- Jomart Toqaev aldaǵy 
ýaqytta kóshi -qon máselesi basty nazarda bolatyndyǵyn málimdedi. 

TOQAEV: DÚNIEJÚZINDEGI 
QANDASTARYMYZDYŃ BASYN TÝǴAN 
JERGE BIRIKTIRÝ - BIZDIŃ QASIETTI 

PARYZYMYZ

 توقایھۆ: دۇنیھجۇزٮندەگى قانداستارٮمٮزدٮڭ باسٮن تۋعان جھرگھ
بٮرٮكتٮرۋ  -  ءبٮزدٮڭ قاسیھتتى پارٮزٮمٮز

كھزەكتى  وبلٮسٮنا  ماڭعٮستاۋ  كۇنى  -12  ءساۋٮر  توقایھۆتٮڭ   -  جومارت  قاسٮم  پرەزیدەنتى    قازاقستان 
ءٮس - ساپارمھن باردى. كھزدەسۋگھ وبلٮستٮق مھملھكھتتٮك قٮزمھتكھرلھر، ماسلیحات دەپۋتاتتارى، ارداگھرلھر 
ەلدەگى  شھت  پرەزیدەنت  سوزٮندە  بارٮسٮنداعى  جیٮن  قاتٮستى.  جاستار   بھلسھندى  جانھ  بیزنھسمھندەر  مھن 
قانداستارٮمٮز تۋرالى ءوز ویٮن ایتتى. «شھت ەلدەگى قانداستارٮمٮزدى ەلگھ قایتارۋ ءٮسى ەشقاشان نازاردان 
تٮس قالعان ەمھس، قالمایدى دا. دۇنیھجۇزٮندەگى قانداستارٮمٮزدٮڭ باسٮن تۋعان جھردە بٮرٮكتٮرۋ  - ءبٮزدٮڭ 
قاسیھتتى پارٮزٮمٮز » دەپ اتاپ ءوتتى. سوڭعى جٮلدارى ەلٮمٮزگھ قونٮس اۋدارعان وتانداستارٮمٮزدٮڭ سانى 
بۇرٮنعى جٮلدارمھن سالٮستٮرعاندا ءبٮرشاما ازایعانٮدٮعى تۋرالى اقپاراتتار  كوپ تارا لدى. سوعان قاراماستان، 
نۇرلى كوش  ءالى جالعاسٮن تابۋدا. وسى كھزدەسۋدە پرەزیدەنت قاسٮم -  جومارت توقایھۆ الداعى ۋاقٮتتا كوشى   

- قون ماسھلھسى باستى نازاردا بوالتٮندٮعٮن مالٮمدەدى.  

Материалды дайындаған: Мерей ҚОСЫН
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Қазақстанның Елорда күнін алыс-жақын шет елдегі қандастарымыз да жыл сайын өзіндік 
дəстүрлермен тойлап келеді. Биылғы жылы Канададағы Қазақ Елшілігінің ұйымдастыруымен 
Оттава жəне Торонто қалаларында «Қазақстандық кино апталығы» өтті. Жергілікті көрермен-
дерге Қазақстандық тарихи жəне заманауи үздік фильмдер көрсетілді. Солардың ішінде ҚР 
Тұңғыш президенті – Елбасы Н. Назарбаевтың рөліне арналған деректі фильм «Назначенный 
временем» жəне Ресейде, Еуропада, АҚШ-та бірқатар марапаттарға ие болған белгілі қазақ 
режиссеры Ақан Сатаевтың «Анаға апарар жол» тарихи драмасы болды. Канададағы Қазақстан 
елшісі Ақылбек Камалдинов бұндай мəдени іс-шаралардың көбірек өткізілуі еліміздің бай 
тарихы мен өнерін басқаларға таныстыруға жəне сол арқылы Қазақстанның əлем алдындағы 
жаңа бейнесін жасауға жол ашады деп есептейді. Сонымен қатар, Канада арасындағы мəдени-
гуманитарлық қарым-қатынасты тереңдетуде де бұндай ауқымды жұмыстардың маңыздылығы 
зор екендігін атап өтті. Кино апталығында «Анаға апарар жол» фильмінде басты рөлдерді 
ойнаған Аружан Жазылбекова мен Əділ Ахметов Қазақстаннан арнайы келіп, көрсетілімге 
қатысты. 

ҚАЗАҚ ФИЛЬМДЕРІ КАНАДАЛЫҚ 
КӨРЕРМЕНДЕРГЕ ЖОЛ ТАРТТЫ

Сурет Қазақстан Республикасының Канададағы елшілігінің ресми сайтынан алынды
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Бұл қазақ кино апталығында тек отандық туындылар көрсетіліп қана қоймай, Канада 
елінде тұратын қандас бауырлардың да фильмдері көрермендерге ұсынылды. Нəтижесінде 
жергілікті көрермендердің ерекше ықыласына бөленген кейбір фильмдерге басқада елдерде 
көрсетілімін ұйымдастыруға ұсыныстар айтылды. Сонымен қатар, апталық барысында Канада 
медиа продюсерлері ассоцияциясы мен Мемлекеттік Киноматография Институты жəне жеке 
продюсерлік агенттерінің басшылығымен, мамандарымен кездесулер ұйымдастырылды. 
Бұл жиындарда болашақтағы қазақстандық кино туындыларының Канада жəне басқада шет 
елдердегі халықаралық жобаларға қатысу мүмкіндіктері туралы талқыланды жəне бірқатар 
ұсыныстар жасалды.   
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Qazaqstannyń Elorda kúnin alys -jaqyn shet eldegi qandastarymyz da jyl saıyn ózindik 
dástúrlermen toılap keledi. Bıylǵy jyly Kanadadaǵy Qazaq Elshiliginiń uıymdastyrýymen Ottava 
jáne Toronto qalalarynda «Qazaqstandyq kıno aptalyǵy» ótti. Jergilikti kórermenderge Qazaqstandyq 
tarıhı jáne zamanaýı úzdik fılmder kórsetildi. Solardyń ishinde QR Tuńǵysh prezıdenti -  Elbasy 
N. Nazarbaevtyń róline arnalǵan derekti fılm «Naznachennyı vremenem» jáne Reseıde, Eýropada, 
AQSh birqatar marapattarǵa ıe bolǵan belgili qazaq rejısóry Aqan Sataevtyń «Anaǵa aparar jol» tarıhı 
d ramasy boldy. Kanadadaǵy Qazaqstan elshisi Aqylbek Kamaldınov bundaı mádenı is – sharalardyń 
kóbirek ótkizilýi elimizdiń baı tarıhy men ónerin basqalarǵa tanystyrýǵa jáne sol arqyly Qazaqstannyń 
álem aldyndaǵy jańa beınesin jasaýǵa jol ashady dep esepteıdi. Sonymen qatar, Kanada arasyndaǵy 
mádenı-  gýmanıtarlyq qarym – qatynasty tereńdetýde de bundaı aýqymdy jumystardyń mańyzdylyǵy 
zor ekendigin atap ótti. Kıno aptalyǵynda «Anaǵa aparar jol» fılminde basty rólderdi oınaǵan Arýjan 
Jazylbekova men Ádil Ahmetov Qazaqstannan arnaıy kelip kórsetilimge qatysty. 

Bul qazaq kıno aptalyǵynda tek otandyq týyndylar kórsetilip ǵana qoımaı Kanada elinde turatyn 
qandas baýyrlardyń da fılmderi de kórermenderge usynyldy. Nátıjesinde jergilikti kórermenderdiń 
erekshe yqylasyna bólengen keıbir fılmderge basqada elderde kórsetilimin uıymdastyrýǵa usynystar 
aıtyldy. Sonymen qatar, aptalyq barysynda Kanada medıa prodúserleri assosıasıasy men Memlekettik 
Kınomatografıa Instıtýty jáne jeke prodúserlik agentteriniń basshylyǵymen, mamandarymen 
kezdesýler uıymdastyryldy. Bul jıyndarda bolashaqtaǵy Qazaqstandyq kıno týyndylarynyń Kanada 
jáne basqada shet elderdegi halyqaralyq jobalarǵa qatysý múmkindikteri týraly talqylandy jáne 
birqatar usynystar jasaldy.   

Qazaq fılmderi Kanadalyq 
kórermenderge jol tartty

قازاق فیلمدەرى كانادالٮق كورەرمھندەرگھ جول تارتتى 
 قازاقستاننٮڭ ەلوردا كۇنٮن الٮس - جاقٮن شھت ەلدەگى قانداستارٮمٮز دا جٮل سایٮن وزٮندٮك داستۇرلھرمھن تویالپ كھلھدى. 
بیٮلعى جٮلى كاناداداعى قازاق ەلشٮلٮگٮنٮڭ ۇیٮمداستٮرۋٮمھن وتتاۆا جانھ تورونتو قاالالرٮندا «قازاقستاندٮق كینو اپتالٮعى» ءوتتى. 
تۇڭعٮش  قر  ٮشٮندە  سوالردٮڭ  كورسھتٮلدى.  فیلمدەر  ۇزدٮك  زاماناۋي  جانھ  تاریحي  قازاقستاندٮق  كورەرمھندەرگھ  جھرگٮلٮكتى 
پرەزیدەنتى - ەلباسى ن. نازاربایھۆتٮڭ رولٮنھ ارنالعان دەرەكتى فیلم «نازناچھننٮي ۆرەمھ نھم » جانھ رەسھیدە، ەۋروپادا، اقش 
ءبٮرقاتار ماراپاتتارعا یھ بولعان بھلگٮلى قازاق رەجیسورى اقان ساتایھۆتٮڭ «اناعا اپارار جول» تاریحي دراماسى بولدى. كاناداداعى 
قازاقستان ەلشٮسى اقٮلبھك كامالدینوۆ بۇنداي مادەني ءٮس – شاراالردٮڭ كوبٮرەك وتكٮزٮلۋى ەلٮمٮزدٮڭ باي تاریحى مھن ونھرٮن 
باسقاالرعا تانٮستٮرۋ عا جانھ سول ارقٮلى قازاقستاننٮڭ الھم الدٮنداعى جاڭا بھینھسٮن جاساۋعا جول اشادى دەپ ەسھپتھیدى. س 
ونٮمھن قاتار، كانادا اراسٮنداعى مادەني - گۋمانیتارلٮق قارٮم – قاتٮناستى تھرەڭدەتۋدە دە بۇنداي اۋقٮمدى جۇمٮستاردٮڭ ماڭٮزدٮلٮعى 
زور ەكھندٮگٮن اتاپ ءوتتى. كینو اپتالٮعٮندا «اناعا اپارار جول» فیلمٮندە باستى ءرول دەردى ویناعان ارۋجان جازٮلبھكوۆا مھن 

ءادٮل احمھتوۆ قازاقستاننان ارنایى كھلٮپ كورسھتٮلٮمگھ قاتٮستى. 
بۇل قازاق كینو اپتالٮعٮندا تھك وتاندٮق تۋٮندٮالر كورسھتٮلٮپ عانا قویماي كانادا ەلٮندە تۇراتٮن قانداس باۋٮرالردٮڭ دا فیلمدەرى دە 
كورەرمھندەرگھ ۇسٮنٮلدى . ناتیجھسٮندە جھرگٮلٮكتى كورەرمھندەردٮڭ ەرەكشھ ٮقٮالسٮنا بولھنگھن كھیبٮر فیلمدەرگھ باسقادا ەلدەردە 
كورسھتٮلٮمٮن ۇیٮمداستٮرۋعا ۇسٮنٮستار ایتٮلد ى. سونٮمھن قاتار، اپتالٮق بارٮسٮندا كانادا مھدیا پرودۇسھرلھرى اسسوسیاسیاسى 
مھن مھملھكھتتٮك كینوماتوگرافیا ي نستیتۋتى جانھ جھكھ ءپرودۇس ەرلٮك اگھنتتھرٮنٮڭ باسشٮلٮعٮمھن، ماماندارٮمھن كھزدەسۋلھر 
حالٮقارالٮق  ەلدەردەگى  شھت  باسقادا  جانھ  كانادا  تۋٮندٮالرٮنٮڭ  كینو  قازاقستاندٮق  بوالشاقتاعى  جیٮنداردا  بۇل  ۇیٮمداستٮرٮلدى. 

جوباالرعا قاتٮسۋ مۇمكٮندٮكتھرى تۋرالى تالقٮالندى جانھ ءبٮرقاتار ۇسٮنٮستار جاسالدى. 

Материалды дайындаған: Мерей ҚОСЫН 
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Маусымның 14 күні �ткен кездесуде ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі, «Отандастар қоры» КЕАҚ және «Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы» �зара 
ынтымақтастық және әріптестік қатынастарды нығайту туралы Меморандумға қол қой-
ды. Құжаттың мақсаты этникалық қазақтарды және шетелде тұратын отандастарды 
қолдауды қамтамасыз ету болып табылады.    

Сурет «Kazinform» сайтынан алынды

Кездесу барысында Бердібек Сапарбаев �з ойын осылай қорытындылады: «Тәуелсіз-
діктің алғашқы күнінен бастап Тұңғыш Президент – Елбасы Н.�.Назарбаев шетелде 
тұратын этникалық қазақтарға ерекше к�ңіл б�ліп келеді. Соның арқасында осы жылдар 
ішінде біздің еліміздің дамуына елеулі үлес қосып келе жатқан миллионнан астам отан-
дасымыз Қазақстанға оралды. �з кезегінде, мемлекет оларға қолайлы жағдай жасайды, 
оның ішінде жұмысқа орналастыру, оқыту және материалдық қолдаулар бар. Шетелде 
тарихи отанына оралғысы келетін к�птеген отандастар тұрады. Сондықтан да біз қазақ 
диаспорасының әлеуметтік-экономикалық, мәдени және білім беру қажеттіліктерін 
барынша қанағаттандыруға бағытталған нақты шараларды бірлесіп әзірлеуіміз қажет». 

Меморандум аясында қазақ диаспорасы туралы заңнамалық акт әзірлеу және 
отандастардың қоғамға бейімделуіне арналған арнайы жобаларды жүзеге асыруды 
міндетке қойды. Сонымен қатар, осы құжатта аталып �тілген іс-шаралардың алдағы 
уақытта толықтай жүзеге асуын реттейтін жоспарды бекітті. 

Өзара ынтымақтастық жəне 
əріптестік қатынастарды нығайту 

туралы Меморандумға қол қойылды
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نٮعایتۋ  قاتٮناستاردى  ارٮپتھستٮك  جانھ  ٮنتٮماقتاستٮق  ءوزارا 
تۋرالى مھموراندۋمعا قول قویٮلدى 

ماۋسٮمنٮڭ 14 كۇنى وتكھن كھزدەسۋدە قر ەڭبھك جانھ حالٮقتى الھۋمھتتٮك قورعاۋ مینیسترلٮگى ، «وتانداستار قورى» كھاق 
جانھ «دۇنیھجۇزى قازاقتارى قاۋٮمداستٮعى» ءو زارا ٮنتٮماقتاستٮق جانھ ارٮپتھستٮك قاتٮناستاردى نٮعایتۋ تۋرالى مھموراندۋمعا ق 
ول قویدى. قۇجاتتٮڭ ماقساتى ەتنیكالٮق قازاقتاردى جانھ شھتھلدە تۇراتٮن وتانداستاردى قولداۋدى قامتاماسٮز ەتۋ بولٮپ تابٮالدى. 

 كھزدەسۋ بارٮسٮندا بھردٮبھك ساپاربایھۆ ءوز ویٮن وسٮالي قورتٮندٮالدى: «تاۋەلسٮزدٮكتٮڭ العاشقى كۇنٮنھن باستاپ تۇڭعٮش 
پرەزیدەنت - ەلباسى ن.ا.نازاربایھۆ شھتھلدە تۇراتٮن ەتنیكالٮق قازاقتارعا ەرەكشھ كوڭٮل ءبولٮپ كھلھدى. سونٮڭ ارقاسٮندا وسى 
جٮلدار ٮشٮندە ءبٮزدٮڭ ەلٮمٮزدٮڭ دامۋٮنا ەلھۋلى ۇلھس قوسٮپ كھلھ جاتقان میللیوننان استام وتانداسٮمٮز قازاقستانعا ورالدى. ءوز 
قولداۋالر  ماتھریالدٮق  ٮشٮندە جۇمٮسقا ورناالستٮرۋ، وقٮتۋ جانھ  كھزەگٮندە، مھملھكھت والرعا قوالیلى جاعداي جاسایدى،ونٮڭ 
بار. شھتھلدە تاریحي وتانٮنا ورالعٮسى كھلھتٮن كوپتھگھن وتانداستار تۇرادى. سوندٮقتان دا ءبٮز قازاق دیاسپوراسٮنٮڭ الھۋمھتتٮك-
ەكونومیكالٮق، مادەني جانھ ءبٮلٮم بھرۋ قاجھتتٮلٮكتھرٮن بارٮنشا قاناعاتتاندٮرۋعا باعٮتتالعان ناقتى شاراالردى بٮرلھسٮپ ازٮرلھۋٮمٮز 

قاجھت». 
ایاسٮندا قازاق دیاسپوراسى تۋرالى زاڭنامالٮق اكت ازٮرلھۋ جانھ وتانداستاردٮڭ قوعامعا بھیٮمدەلۋٮنھ ارنالعان   مھموراندۋم 
ارنایى جوباالردى جۇزەگھ ا سٮرۋدى مٮندەتكھ قویدى. سونٮمھن قاتار، و سى قۇجاتتا اتالٮپ وتٮلگھن ءٮس - شاراالردٮڭ الداعى 

ۋاقٮتتا تولٮقتاي جۇزەگھ اسۋٮن رەتتھیتٮن جوسپاردى بھكٮتتى. 

ÓZARA YNTYMAQTASTYQ JÁNE 
ÁRIPTESTIK QATYNASTARDY NYǴAITÝ 

TÝRALY MEMORANDÝMǴA QOL 
QOIYLDY

Maýsymnyń 14 kúni ótken kezdesýde QR Eńbek jáne halyqty áleýmettik qorǵaý mınıstrligi, 
«Otandastar qory» KEAQ jáne «Dúnıejúzi qazaqtary qaýymdastyǵy» ózara yntymaqtastyq jáne 
áriptestik qatynastardy nyǵaıtý týraly Memorandýmǵa qol qoıdy. Qujattyń maqsaty etnıkalyq 
qazaqtardy jáne shetelde turatyn otandastardy qoldaýdy qamtamasyz etý bolyp tabylady.    

Kezdesý barysynda Berdibek Saparbaev óz oıyn osylaı qortyndylady: «Táýelsizdiktiń alǵashqy 
kúninen bastap Tuńǵysh Prezıdent - Elbasy N.Á.Nazarbaev shetelde turatyn etnıkalyq qazaqtarǵa 
erekshe kóńil bólip keledi. Sonyń arqasynda osy jyldar ishinde bizdiń elimizdiń damýyna eleýli úles 
qosyp kele jatqan mıllıonnan astam otandasymyz Qazaqstanǵa oraldy. Óz kezeginde, memleket olarǵa 
qolaıly jaǵdaı jasaıdy,onyń ishinde jumysqa ornalastyrý, oqytý jáne materıaldyq qoldaýlar bar. Shetelde 
tarıhı otanyna oralǵysy keletin kóptegen otandastar turady. Sondyqtan da biz qazaq dıasporasynyń 
áleýmettik-ekonomıkalyq, mádenı jáne bilim berý qajettilikterin barynsha qanaǵattandyrýǵa 
baǵyttalǵan naqty sharalardy birlesip ázirleýimiz qajet». 

Memorandým aıasynda qazaq dıasporasy týraly zańnamalyq akt ázirleý jáne otandastardyń 
qoǵamǵa beıimdelýine arnalǵan arnaıy jobalardy júzege asyrýdy mindetke qoıdy. Sonymen qatar, osy 
qujatta atalyp ótilgen is- sharalardyń aldaǵy ýaqytta tolyqtaı júzege asýyn retteıtin jospardy bekitti. 

Материалды дайындаған: Мерей Қосын
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«Жебеу» Республикалық қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы

ШЫҢЖАҢ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ 
20 ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ 

ОҚУ-АҒАРТУЫ МЕН 
МӘДЕНИЕТІНЕ ШОЛУ

Омарəлі ƏДІЛБЕКҰЛЫ

ҚАЗАҚ ӨЛЕҢІ
Көшпелі шаруашылықпен шұғылданатын 

қазақ халқы ұзақ тарихи дамуында бай ауыз 
əдебиеті мұрасын жаратты. Мұның ішінде 
мазмұн жағынан ғашықтық жырлар, батырлар 
жыры болып жіктелетін дастандардың қазақ 
əдебиеті тарихында ұстайтын орны тіпті де өз-
геше. Бұл жырлар «Ұлттар баспасы» жағынан 
«Қазақ қиссалары» деген атпен 14 том болып 
жарық көрді. Бұл цифр бұдан кейін де үздіксіз 
көбейе бермекші. Батырлар жырында елін, 
Отанын шапқыншылықтан қорғау жолында 
күрескен, осы жолда небір азапты бастан өт-
кізіп, ақыры мұратына жеткен батырлар су-
реттеледі. Мысалы, «Ертарғын», «Алпамыс», 
«Қамбар батыр» т.б. Ғашықтық жырларда 
көбінде көрік, парасат жақта өз құрбылары-
ның алды сүйіп табысқан ғашық жарлардың 
күйінішті де сүйінішті махаббаттары жырла-
нады. Бұл жырлардың шығу тарихы біршама 
ұзақ болып, одан байырғы замандағы қазақ 
өмірінің сұлбасы белең береді. Ғалым Əлкей 
Марғұланның айтысына қарағанда «Қозы 
көрпеш – Баян сұлу» жырының шыққанына 

2000 жыл болыпты. Тарихи жырларда жау-
гершілік замандағы Отанын, елін шапқыншы-
лардан қорғау жолында бел шешпей күрескен 
қазақ батырларының көркем образы сомда-
лады. Бұл жырлардың шығу тарихы біршама 
қысқа. Көбінде Жоңғарға қарсы соғыс кезінде 
қол бастаған батырлар жырланады. Мысалы: 
«Қаракерей Қабанбай», «Бөгенбай», «Саба-
лақ» тарихи жырларда (тарихи эпос деп те 
айтылып жүр) сөз болған батырлар тарихта 
болған адамдар əрі ондағы суреттелетін тари-
хи оқиғалар тарихи шындықтармен астасып 
жатады. Міне, осы жақтан айтқанда, тарихи 
жырларды қазақ деректі əдебиетінің алғашқы 
нұсқалары десек те болады.

Қазақ жазба өлеңінің тарихы барлық түр-
кі ұлттарына ортақ жазба ескерткіштерінен 
басталады. Сонау Түрік қағанаты кезінен Ор-
хон-Енисей, Талас өзендері бойында сақта-
лып, бүгінге жеткен Күлтегін, Білге қаған, 
Тоныкөк ескерткіштері (7-8 ғасыр) түрік 
елінің сол кездегі тарихынан дерек беретін, 
жыр үлгісімен жазылған көркем туындылар. 
9-10 ғасырларда түрік ұлыстарының басын 

(Басы өткен санда)
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қосқан Қарахан мемлекеті кезінде көне ұй-
ғыр жазуымен дүниеге келген «Оғызнама», 
«Қорқыт ата» кітабы, 10-11 ғасырда дүние-
ге келген дидактикалық сарында жазылып, 
адамгершілікті жырлайтын Жүсіп Баласағұн-
ның «Құтты білігі», Махмұт Қашқаридың 
«Диуани лұғат ат-түрік», Ахмет Йүгінеки-
дің «Ақиқат сыйы», Қожа Ахмет Яссауидың 
«Диуани хикметі», 13-14 ғасырда жазылған 
Хорезмидің «Махаббатнама» дастаны қатар-
лы əлемге əйгілі шығармалар да қазақ халқы-
ның əдебиет тарихындағы бағалы қазыналар 
болып табылады.

15 ғасырда Қазақ хандығы құрылғаннан 
кейінгі хандық дəуір əдебиетінде (15-18 ға-
сыр) жыраулық поэзия үстем орынға шықты. 
Қодан тайшы, Сыпыра жырау, Асан қайғы, 
Қазтуған қатарлы жыраулардың шығарма-
ларында Қазақ хандығының құрылуы, қазақ 
халқының құралуы дəуіріндегі елеулі тарихи 
оқиғалар кеңінен көрініс табады. Кейінде аты 
аңызға айналып, «Көшпенділер философы» 
атанған Асан қайғы өз заманының үлкен ой-
шылы болды. Ол өлең толғауларында іргелі 
күшті мемлекет құрып, халықтың береке-бір-
лігін нығайтуды дəріптеді «Жəнібек ханға 
айтқаны», феодалдық қоғамдағы моральдық, 
этикалық мəселелерді жырлады «Бұл заманда 
не ғарып». Бұдан басқа жыраулық поэзияның 
өрге көтерілуіне Шалкиіз, Досмамбет, Жиен-
бет, Марқасқа қатарлы жыраулар да еселі үлес-
терін қосты.

18 ғасырдың басындағы Жоңғар шапқын-
шыларына қарсы соғыстардағы елді бере-
ке-бірлікке шақыру, жауынгерлікке үндеу ең 
ұлы мақсат болды да, жыраулардың қоғамдық 
орны тіпті де жоғарылап, небір майталман жы-
раулар тарих сахнасына шықты. Ақтамберді 
(1675-1768), Үмбетей Тілеуұлы (1706-1778), 
Бұқар Қалқаманұлы (1781-1688) қатарлы жы-
раулар кезінде сөз бен сойылға тең жүгінген. 
Халық жүрегіне терең ұялаған өз заманының 
озық қайраткерлері де болды. Бұқар жырау 
халыққа əйгілі жырау ғана емес, Қазақ хан-
дығының үлкен идеологы болды. Ол ісімен 
де, сөзімен де Абылай ханның саясатын қол-
дады, халықты ынтымаққа шақырды.

Күн батыста бір дұшпан, 
Ақыры шығар сол тұстан.
Өзі сары, көзі көк, 

Бастығының аты боп.
Күн шығысқа қарайды, 
Шашын алмай тарайды.
............
Бауыздамай ішер қаныңды, 
Өлтірмей алар жаныңды. 
Қағазға жазар малыңды, 
Есепке салар барыңды.
........................

Деп Ресей ортаршыларының қазақ дала-
сына көз қызартып, сұғынып кіре бастағанын 
көрегенділікпен көре біліп, хан-сұлтандарды 
бас араздықты тастап, мемлекет қорғанысын 
күшейтуге үндеді. Бұқар жыраулық поэзия-
ның көркемдік тəсілдерін жете игеріп, оны 
ұлы мақсат жолында қолданады. Сонымен 
жыраулық дəуірдің ең соңғы ірі тұлғасы ретін-
де тарихта қалды. Мұнан кейін қазақ өлеңінің 
бар салмағы ақындарға түсті.

19 ғасыр қазақ халқы үшін өте қиын заман 
болды. Бұл кезде Ресей отаршылары қазақ да-
ласының басым бөлігін қарулы күшпен жау-
лап алып, хандық түзім жойылып, бүкіл халық 
саяси, шаруашылық жақтар ауыр дағдарысқа 
ұшырап, дəстүрлі ұлттық заң-зəкүн, салт-са-
на, дүниетаным ыдырап, отаршылықтың қа-
мыты ел басына зорлап таңылды. Бұл сүреңсіз 
сурет осы кезеңдегі ақындардың шығармала-
рынан толық көрініс тапты. 

Еділді алды, елді алды, 
Жайықты алды, жерді алды.
Енді алмаған нең қалды?! (Мұрат) деп 

осынау қанқұйлы шапқыншылыққа қарсы 
халықты ояту, мемлекет тұтастығын, ұлт-
тың келешегін ойлап зар илеп, запыран жұту 
Дулат Бабатай (1802-1874), Шортанбай Қанай 
(1818-1881), Мұрат Мөңкеұлы қатарлы ақын-
дардың негізгі идеялық қазығы болды. Осы 
себептен де осы ақындар «Зар заман ақында-
ры» аталды.

Өжет, өршіл жырларымен жұртқа танылған, 
хан-сұлтандарға қарсы шаруалар көтерілісі-
не қатысып, сол үшін мерт болған Махамбет 
Өтемісұлы да (1804-1846) 19 ғасырдағы қазақ 
поэзиясындағы дара тұлғалардың бірі. 

Абай Құнанбайұлы (1845-1904) қазақ əде-
биетіндегі ұлы ақын, ағартушы. Ол ақын бо-
лумен бірге қазақ халқының өткен ғасырдағы 
қоғамдық, əдеби өміріндегі қайталанбас дара 
тұлға болды. Абай шығармаларында Шар 
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Ресей отаршыларының езгісі астындағы қа-
зақ халқының аянышты тұрмысы айқын көрі-
ніс тауып, ел мүддесінен өз мүддесін жоға-
ры қойған қазақ атқа мінерлерінің ісі жиірке-
нерлік кейіп-кеспірі өткір қамшыланды. Ол 
шығармаларында адалдықты, ізгілікті, еркін-
дікті дəріптеп, халықты өнер-білім үйренуге 
шақырды. Əйелдің қадір-қасиетін дəріптеу, 
өлеңнің қоғамдық, əлеуметтік рөлін жоғары 
бағалау оның шығармаларының негізгі өзек-
ті идеясы болды. Абай қазақ халқының бой-
ындағы надандық, берекесіздік, жалқаулық, 
тұрлаусыздық сынды кемшіліктерді ажуа-
лап, сынады. Оның «Қалың елім қазағым 
қайран жұртым» атты өлеңінен өз ұлтының 
қасіретін жан-тəнімен ұғынып, соны түзетуге 
жар салған ұлы ақынның ащы айғайы анық 
естіледі. Сонымен бірге Абай қазақ өлеңіне 
мазмұндық, формалдық жақтан шыт жаңа 
жаңалықтар əкелді.

Абай 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың ба-
сындағы Қытайдағы қазақ өлеңіне де ерекше 
ықпал жасайды. Əсет Найманбайұлы Абай қа-
сында болып, одан көп үлгі-өнеге алса, Ахыт 
Үлімжіұлы да Абайды арнайы іздеп барып, 
кеңес алған. Алғашқы шығармаларын Абайға 
еліктеп жазған. Осы кездегі Қытайдағы қазақ 
поэзиясының ауыр жүгін көтерген ақындар-
дың дені діни медреселерден тəлім алып, ис-
лам мəдениетіне ұшырағандықтан халықты 
өнер, білім үйренуге, отырықшылыққа кө-
шуге, жалқаулықты, пəтуасыздықты тастап, 
құдай жолына түсіп, опалы, иманды болуға 
үндеуді өз шығармаларының негізгі идеялық 
қазығы етті. Сонымен араб, парсының қа-
зақ даласына кең тараған аңыз-ертегілерін 
қайтадан жырлап, өлеңге айналдыратын 
назариялық əдебиет, міне, осы кезде кеңі-
нен етек алды. Сонымен шығыс мəдениеті-
не, əсіресе араб, парсы мəдениетіне жетік, 
шығармашылық пен діни ағартушылықты 
тең ұштастырған Ақыт Үлімжіұлы, Жүсіп-
бекқожа Шайқыслам, Арғынбек Аяшбай-
ұлы, Шылбы Көбекұлы сияқты ғұлама ақын-
дар дүниеге келіп, «Жиһанша», «Жүсіп пен 
Зілиқа», «Қиямет ахуалы» қатарлы шығар-
малар қазақ əдебиеті тарихының алтын қо-
рына қосылды. Бейбіт тұрмыстың орнауы 
ұзақ жылғы соғыс салған көңіл жарақатын 
жазатын халықтық көңіл ашу əрекеттерінің 

жаңғырып, дамуына тамаша орай жол ашты 
да, «Сахара театры» атанған айтыс өнері 
той-томалақтардағы ең думанды сауық 
мазмұны болып, небір суырып салма ақын-
дарды жарқыратып майданға шығарды. Со-
нымен белгілі медреселік мағлұматы бар 
жазбаша шығармашылықпен айналысатын 
жазба ақын əрі мөрті келгенде сөз маржа-
нын төгіп-төгіп жіберетін Əсет Найманбай, 
Асылхан Мыңжасарұлы, Көдек Маралбай-
ұлы, Төлеубай Бөжекұлы сынды талантты 
ақындар өзіндік дара бітімімен осы кездегі 
қазақ өлеңінің дамуына ерекше үлес қосты.

Қытайдағы 4 май қозғалысының ел іші-
не жасаған игі əсері, көрші Кеңес одағында 
оқу-ағартудың жалпыласуы, жаңа мəдени-
еттің, ғылым-техниканың қарыштап дамуы 
сынды жақсы бастамалар ұзақ жыл томаға 
тұйық, мешеу қалде жатқан Шыңжаң өңірін 
бей-жəй қалдырмады. Жаңалық дендеп кіріп, 
ұйқыдағы елді оята бастады. Осыған ілесе қа-
зақтардың рухани өмірінде де көптеген жаңа-
лықтар болды. Əсіресе 20 жылдардың соңы 
30 жылдардың басы Ахмет Байтұрсыновтың 
төте жазуы негізінде жаңа газет-журнал-
дардың жарық көруі, баспалардың құрылуы 
Қытайдағы қазақ əдебиетінің тың арнада да-
муына шыт жаңа орта жаратып берді. Ақыт, 
Жүсіпбекқожа т.б. ақындар ой-сана жағынан 
бұрылыс жасап, жағалықты қуантса, Таңжа-
рық Жолдыұлы бастаған бетінді ақындар осы 
жаңалықтардың бастамашысы əрі жаршы-
сы болып, дүниетаным, бейнелеу шеберлігі 
жағынан тың өреден көрінді.

Таңжарық Жолдыұлы (1903-1947) Қытай-
дағы қазақ əдебиетінде сыншыл реализмнің 
негізін салушының бірі. Сонымен бірге ол 
қазақ мəдени өміріндегі бірталай игілікті 
істердің бастамашысы болды. Таңжарық өлең-
дері халық арасында кеңінен тараған. Ақын 
аумалы-төкпелі заманда өмір сүріп, қысқа ғұ-
мырында екі рет түрмеге отырып, адам айтқы-
сыз қинауларды көреді. Алайда ол өз халқымен 
тыныстас болып, олардың мұңын мұңдап, жа-
лынды өлеңдері арқылы өз заманындағы əле-
уметтік теңсіздікті, қайшылықты көре білді. 
Əрі өткір сын тезіне алды. Еркіндікті, теңдік-
ті, əділетті жырлады. «Іле сипатында» Іленің 
көркем табиғатын сорғалап тұрған поэзиялық 
тілмен əдемі өрнектеп берсе, «Түрме қалы»,
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«Кілітшіге» атты шығармаларында Шың 
Шысай түрмесінің жан түршігерлік азабын, 
жендеттерінің зұлымдығын жеріне-жеткізе 
əшкереледі. Қазақ əдеиетінде қазірге дейін 
түрменің жантүршігерлік азабын қан-сөлін 
шығара шынайы бейнелеп берген бірден-бір 
шығарма осы «Түрме қалы». «Қойдыммен ай-
тыс», «Шоқпармен айтыс» атты шығармала-
ры да қазақ айтыс өнеріндегі орны бөлек дара 
туындылар. Таңжарық бұдан басқа «Сəнуар 
патша», «Нəзигүл», «Анар – Сəуле», «Сəлиқа 
– Садық» қатарлы эпикалық құлашы кең, тілі 
көркем көлемді дастандар жазды. 

Жазба ақындар мен айтыс ақындарының 
тең атсалысуы, одан қалса, діни ақындар мен 
кейінгі жаңашыл ақындардың бəрінің ағар-
тушылық бағыт ұстауы 19 ғасырдың соңы 
20 ғасырдың басындағы Қытайдағы қазақ 
поэзиясының басты ерекшелігі болды де-
сек, адамдар арасындағы кіршіксіз сүйіспен-
шілікті жыр ететін адамзатқа ортақ тақырып 
- махаббат тақырыбын тілге тиек етіп, неке 
бостандығын дəріптеуді негізгі мақсат еткен 
шығармалардың да көптеп жазылуы, міне, 
осы дəуір əдебиетінің негізгі мазмұнының 
бірі болды. Бұған мысал ретінде Əсет Най-
манбайдың «Сəлиқа – Сəменін», Таңжарық 
Жолдыұлының «Анар – Сəулесін», Көдек 
Маралбайұлының «Қайыңға барғандағысын»
атауымызға болады. 

 ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫ
Қазақ прозасының басы Түрік қағанатынан 

қалған 7-8 ғасырлардағы тасқа ойылған Күл-
тегін, Білге қаған, Тоныкөк ескерткіштерінен 
басталады. Бұл ескерткіштерде Түрік қағанат-
тарының қолбасшыларының еңбегі жырлану 
арқылы сол кездегі қоғамдық ахуалдан, тұр-
мыстық салт-санадан дерек берді. 8-9 ғасыр-
ларда дүниеге келген «Қорқыт ата» кітабында 
да сол кездегі қазақ ұлыстарының тұрмысы 
бейнеленеді.

Жаңа эраның 10-13 ғасырларында қазақ 
даласы мен Орта Азиядағы Түрік ұлыстары-
на ислам мəдениеті кеңінен ықпал жасады. 
Сонымен осы топырақтан араб-парсы тілі-
не жетік əдебиетші ғалымдар шыға бастады. 
Əне соның үздік өкілі Əбу Насыр Əл-Фараби 
еді. Ол көптеген ғылымдарды жетік игерді əрі 
Аристотель шығармаларына түсінік жазды. 

Сонымен əлемге əйгілі екінші ұстаз атанды.
Бұдан басқа ескі ұйғыр жазуымен Махмұт
Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түркі», Мұха-
мет Хайдар Дулатидың «Тауарих и Рашиди», 
Қыдырғали Қосынұлы Жалайырдың «Жəи ат 
– Тауариз» қатарлы шежірелері қазақ проза 
тарихынан орын алатын сүбелі туындылар.

Қазақ хандығы құрылып, жыраулардың 
жыры үстем орынға шыққанда бір мезет сая-
бырлаған қазақ прозасы 19 ғасырдың соңғы 
жарымында батыс мəдениетінің ықпалымен 
қайтадан өркен жайды. Əйгілі ағартушы 
Ыбырай Алтынсарин (1841-1899) жаңаша 
ашылған қазақ мектептерінде оқулық құрас-
тыра жүріп, көптеген танымдық, тағылым-
дық мəні зор əңгімелер жазды. Абай Құнан-
байұлының (1945-1904) оқушыларымен кеңе-
се, сырласа отырып, қоғам, өмір, адам тағды-
ры жөніндегі идеяларын баяндайтын, қазақ 
елін надандықтан құтылып, білім үйренуге, 
берекесіздіктен құтылып, жаңалыққа ұм-
тылуға жебейтін 40 қарасөзі де қазақ проза 
тарихында орны бөлек сүбелі туындылар. 

Қытайдағы қазақ əдебиетінде өткен ғасыр-
дың 30 жылдарынан бастап жаңа мəдениет-
тің кіруіне, жаңаша бағыт алған газет-жур-
налдардың шығуына байланысты прозаның 
алғашқы өркендері дүниеге келе бастады. 
Нұртаза Шалғынбайұлы Тарбағатайда шыға-
тын «Жаңа Шыңжаң» журналына «Көрген – 
білгендерім» атты деректі шығарма жазып, 
халықты өнер-білім үйренуге шақырды əрі 
астарлы тілмен кертартпа үкіметтің шынайы 
кейіп-кеспірін ажуалап өтті. Одан кейін Ду-
бек Нұртазаұлы Шалғынбаев көркемдік қу-
аты біршама тəуір, сол кездегі көкейтесті 
мəселелерді сөз еткен «Махаббат мұңы», 
«Кедей оқушының тағдыры» атты əңгімелер 
жазып жариялады. Сонымен бірге Үрімжі-
дегі «Сəуле» баспасынан қазақ даласында 
өнер-білімнің ірке жаюын, ізденгіш жастар-
дың ұлы мақсат жолындағы азапты күндері 
мен бақытты сəттерін, опалы махаббатта-
рын, кертартпа үкіметке иек сүйеген қара 
күштер мен ізгі жандар арасындағы кескіле-
скен қайшылықты əдемі орнымен жеткізетін 
Нығымет Мыңжанұлының «Тұрмыс тіл-
шісі» атты повесі бүгінгі іргелі Қытайдағы 
қазақ əдебиетінің күре тамыры – прозаның 
алғашқы қаланған тағандары еді. 
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ҚАЗАҚ ДРАМАСЫ
Қазақ арасында кеңінен тараған халық 

ақындарының айтыс өнері «Сахара театры» 
атанғанымен де белгілі көркемдік деңгейі сах-
на талабына үйлесетін аты затына сай драма-
лар Қытайдағы қазақ əдебиетінде осы ғасыр-
дың 30 жылдарының соңында барлыққа келді. 
Бұл жанр əуелі Шың шысай саяси жақта Кеңес 
одағымен тығыз байланыс орнатқаннан кейін 
Қазақстан арқылы кірді. Қазақстан драма-
тургтері жазған немесе ескі ғашықтық, батыр-
лық дастандар жүлгесінде қайтадан жазған 
«Шұға», «Қаракөз», «Шаншар», «Қалқаман 
– Мамыр», «Айман – Шолпан», «Ертарғын», 
«Қызжібек» қатарлы шығармалардың Іле, 
Алтай, Шəуешек, Үрімжі қатарлы қалаларда 
кəсіптен сыртық əуескерлер жағынан сахнаға 
шығарылуы осы жанрдың туған топырағы-
мызға тамыр тартып, жапырақ жаюына қозғау-
шы болды. Сонымен Дубек Нұртазаұлының 
«Қасқырбай» атты пьесасы, Асқар Татанай-
ұлының «Талап», «Сермас», «Алып-сатар» 
атты комедиялары, Зият Шəкəрімұлының 
«Аюбай» пьесалары жазылып əрі тез арада 
сахнаға шығарылып, сол кездегі зиялы қауым 
арасында жақсы аңыс қозғады. Бұл пьесалар 
көркемдік шеберлік жағынан өлшемге толма-
са да, сол кездегі маңызды мəселелер жөнін-
де пікір қозғап, зиялы қауымның қоғамдық 
белсенділігін арттыра білгендіктен жаңа мə-
дениетті дəріптеп, оқу-ағартуды жалпыласты-
рып, халықтың ой-санасын оятуда ерекше рөл 
атқарды.

ТЕОРИЯЛЫҚ ƏДЕБИЕТ
Ислам дінінің қазақтар арасында кеңінен 

тарауымен бірге араб əлеміндегі кесек шығар-
малар «Мың бір түн», «Тотынама», «Қырық 
уəзір» қатарлы аңыз-ертегі тарай бастады. Сол 
кезде медреседен тəлім алған араб-парсы тіл-
дерін жақсы білетін кітаби ақындар, міне, осы 
шығармалардың кейбір тарауларын, кейбір 
ғашықтық дастандардың негізгі желісін алып 
қазақ тілінде жəне қазақ байырғы жырының 
үлгісінде қайта жырлап, қиссаға айналдыра-
ды. Міне, бұл теориялық əдебиет деп аталады. 
Бұл салада көп еңбектенген ақындар Ақыт 
Үлімжіұлы, Жүсіпбекқожа Шəйқысылам қа-
тарлылар. Əсет, Таңжарықтар да осы үлгіде 
шығармалар жазған.

Жыр
Жыр – халық өлеңінің байырғы жанры. 

Түбірі ескі түрік тілінен келген. Қазірде бір-
неше түркі ұлттарының тілінде бар. Жыр – 
дəстүрлі əдебиеттің бұрыннан бар, қазір де 
жалғастық тауып келе жатқан өскелең, өмір-
шең жанры. Оның мазмұны мен тақырыбы 
тұрмыс-салтқа, белгілі оқиғаға, адамға, затқа 
байланысты болып айтылады. Ол көбінде ауы-
зша суыра салу түрінде шығарылып, екпінді 
əуенмен терме түрінде немесе домбыраның 
сүйемелдеуімен шаршы топтың алдында 
жеке орындалады. Жырдың қазақ тілінде қол-
данылуы мағынасы кең, кейде дастан сөзінің 
орнына қолданылады. 

Жырау
Жырау – байырғы халық өлеңін дамытушы 

майталман ақын əрі елдің ақылгөй ақсақалы. 
Жыраулықтың басты белгісі – ақынның өз 
жанынан қолма-қол өлең шығара алатын қа-
білетке ие болуы керек. Жыраулар өз ақыл-па-
расатына, жігер-қайратына сүйеніп, бүкіл бір 
тайпаның көсеміне дейін көтерілетін болған. 
Олардың рөлі, əсіресе, жаугершілік заманда, 
қысыл-таяң күндерде өте айқын көрінген. 
Мысалы, 15-17 ғасырда жасаған Қазтуған, 
Жиенбет, Шалкиіз қатарлы жыраулар тілге 
де, білекке де ысылған айтулы жыраулар бо-
лып, аттары аңызға айналып, қазірге дейін ел 
аузынан түспей келеді. Жыраудың ең сүйікті 
жанры – толғау. Толғау – ой толғау, сыр толғау 
болып бөлінеді. 

«Нəзигүл» дастаны
Таңжарық Жолдыұлының бұл дастаны 

40 жылдарда Үрімжі түрмесінде жазылған. 
Шығарманың негізгі арқауы ежелгі араб-парсы-
ның аңызына құрылып, махаббат пен ғадауат, 
ізгілік пен жауыздық арасындағы кескілескен 
күрес белгілі көркемдік шындық деңгейінде
көтеріліп суреттеледі. Дастанның оқиғасы күр-
делі, тілі көркем болып, ақын поэзиясының 
биік өреге көтерілгенінен дерек береді. Шығар-
мада бас кейіпкер Нəзигүл жəне оның шешесі
Зияданың азапқа, арманға толы кешірмелері ар-
қылы таяу заман Қытайдағы қазақ əдебиетінде 
түңғыш рет əйел теңдігі мəселесі ортаға қойыл-
ды. Сондықтан да бұл шығарма таяу заман қа-
зақ əдебиетінде идеялық-көркемдік жақтан əб-
ден толысқан үздік шығарма болып саналады. 
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«Анар – Сəуле» шығармасы
«Анар – Сəуле» – Таңжарық Жолдыұлының 

туындысы. Шығармада феодалдық салт-сана 
мен озбыр күштердің қат-қабат қыспақтарын 
бұзып шыққан, өз тағдыры үшін табан тіреп 
күрескен, сүйіп табысқан екі жастың шынайы, 
жан тебіренерлік махаббаты жырланады. Со-
нымен бірге осы ғасырдың 20 жылдарын-
дағы қазақ даласының саяси, экономикалық 
жағдайы, əлеуметтік тəртіп түзімі өз қы-
рымен, өз бояуымен суреттеледі. Дастанның 
тілі көркем, оқиғасы қызықты, жалпы көлемі 
3000 жолдан асады. Жазушы Оразанбай Егеу-
байұлы осы дастан негізінде Таңжарықты бос 
тұлға (кейіпкер) етіп, 10 бөлімді тізбекті теле 
фильм жазды. 

«Садық пен Сəлиқа» дастаны
«Садық пен Сəлиқа» – Таңжарық Жол-

дыұлының қаламынан туған үздік ғашықтық 
дастан. Дастанда жоңғар шапқыншылығына 
қарсы соғыс кезінде қазық өмірін іздесіп та-
бысқан екі жас Садық пен Сəлиқаның күйі-
нерлік те сүйінерлік кешірмелерін бейнелеп 
береді. Сондай-ақ, шапқыншылық соғыстың 
қазақ даласына əкелген зиянын, əсересе, 
адамдар санасына салған жарақатын өте реа-
листік тұрғыда суреттеп береді. 

«Түрме қалы» өлеңі
Түрме қалы – Таңжарықтың мемуарлық 

сипатта жазған шығармасы. Шығарма 40
жылдарда Шың Шысай түрмесінде жазылған. 
Дастанда ақын өзі сияқты жазықсыз жаза-
ланғандардың түрмеде көрген қорлық-зор-
лықтарын, Шың Шысай жендеттерінің қол-
данған жантүршігерлік қинау азаптарын жіпке 
тізгендей баяндап беріп, кертартпа үкіметтің 
үстінен шер төгеді. Жалпы қазақ əдебиетінде 
түрме азабын қан-сөлін шығара өте реалистік 
тұрғыда суреттеген шығарма осы «Түрме 
қалы» болса керек. Сондықтан да бұл шығар-
маның Таңжарық шығармашылығын да ғана 
емес, жалпы қазақ əдебиетінде ұстайтын орны 
өте маңызды. 

«Жиһанша» шығармасы
Жиһанша дастаны Ақыт Үлімжіұлының 

уəкілдік шығармаларының бірі. Дастан байыр-
ғы араб-парсы аңыздарына негізделе отырып, 

теориялық үлгіде жазылып, 1981 жылы Қазан 
баспасында басылып шыққан. Дастанның бас 
кейіпкері Жиһанша бір патшаның бекзадасы. 
Ол жастайынан алғыр болып өсіп, бірнеше 
ғылымды игеріп, айналасын таң қалдырады 
да, 15 жасында əкесінің орнына таққа отыра-
ды. Кейін аң қарап жүріп, киік қуалап адасып 
кетеді де, бір таңғажайып істерге жолығып, 
адам айтқысыз азаптарға төзіп жүріп мұра-
тына жетеді. Міне, осы арқылы автор адам 
ақыл-парасатының ұлылығын жырлап, оқыр-
манын өскелең мұратқа, қайтпас жігерге же-
бейді. Дастанның оқиғасы күрделі, құрылысы 
берік, тілі көркем болғандықтан ақын шығар-
машылығына ғана емес, таяу замандағы қы-
тай қазақтарының əдебиетіндегі сүбелі туын-
дылардың бірі саналады. 

Əсет пен Ырысжанның айтысы
Əсет пен Ырысжанның айтысы – екі ақын-

ның нақ майдандағы сөз сайысынан туған көр-
кем шығарма. Бұл айтыс 1880 жылы қыркүйек 
айында қазақтың бүкіл орта жүзі қатынасқан 
үлкен тойда өткізілген. Айтыс бастан-аяқ қи-
ян-кескі болып, екі ақын бар өнерлерін аямай 
сыртқа шығарады. Ақыры Ырысжанның айт-
қан жұмбақтарын Əсет жеңіп кетіп, Ырысжан 
жеңіледі. Бұл айтыстың тілі өткір. Екі ақын-
ның қағысуы тіпті драмалық өреге дейін 
көтерілген, сонымен бірге этнографиялық, 
танымдық жақтағы мəні зор болып, қазақ 
ақындар айтысының ішіндегі ең үздік шығар-
маларының бірі саналады. 

«Сəлиқа – Сəмен» дастаны
Əсет Найманбайұлының ғашықтық даста-

ны. Дастанда Сəмен атты қарадан шыққан 
батыр жігіт ханның қызы Сəлиқа атты сұлу 
қызына ғашық болып, екеуі махаббаттасады. 
Бірақ қараға қыз беруді намыс көрген хан қы-
зын «екінші ерге тимей кет!» деп ауыр жазаға 
кеседі. Сəменді өлтіреді. Дастан міне, осылай 
трагедиямен аяқталады. Сонымен шығармада 
ешқандай мүддеге байланбаған сүйіспеншілік 
жырланып, феодалдық салт-сана, этикалық 
өлшем, зорлықты қара күш аяусыз айыптала-
ды. Бұл дастан 60 жылдары да Ерғали қатар-
лы ақындар жағынан либероттаға айналды-
рылып, 80 жылдарда Іле қазақ облыстық əн-
би үйірмесі жағынан сахнаға шығарылды. 
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«Қайынға барғанда» дастаны
Көдек Маралбайұлының уəкілдік шығар-

масы. Ақын өз басынан өткен бір оқиғаны не-
гіз ете отырып, 1904 жылы 17 жасында жазған. 
Дастанда автор балиғатқа жаңа толған «мен-
нің» бесіктегі кезінде атастырылған өзінен үл-
кен қыздың ауылына қайыншылап барғандағы 
кешірмелері арқылы адамдар санасын əбден 
торлап алған феодалдық ескі салт-сананы өт-
кір ажуалап, арманы болса да айтар жері жоқ, 
өз бақытына қанша талпынса да қолы жетпе-
ген түрлі салт-сананың, əдет-ғұрыптың ойын-
шығына айналған қазақ əйелдерінің бақытсыз 
тағдырына тілектестік білдіреді. Əлеуметтік 
теңсіздікке деген наразылығын аңғартады. 

Арғынбектің «жыр романы» дастаны 
Арғынбек Апашбайұлының уəкілдік шы-

ғармасы. Дастанның тағы бір аты «Қазақтың 
Сырдан көшуі». Бұл шығарма 4 бөлімге 
бөлініп, 1600 жолдан асады. Дастан 1930 
жылдар мөлшерінде жазылған. Шығарма-
да қазақ орта жүзінің Сырдария бойынан өз 
атамекеніне көшіп келу барысы сөз болады. 
Сонымен бірге дастанда сол кездегі қазақтың 
саяси, шаруашылық ахуалы, айналасындағы 
елдердің жағдайы, əсіресе, шар Рессей ірге 
кеңейту саясаты, атамекеніне келген қазақтар-
дың өзінің саяси орнын бекемдеу жолындағы 
алып барған күрестері тілге тиек етіледі. 
Дастан қазақ тарихында үш жүздің орналасу, 
өзара барыс-келіс жағдайын зерттеуде белгілі 
құнға ие. Дастан ұзақ жыл халық арасында 
қолжазбамен тарап жүріп, «Мұра» журналы-
ның 1992 жылғы 2 санында реттеліп, ресми 
ашық жарияланды. 

«Жүсіп бен Зілиқа» дастаны
«Жүсіп пен Зілиқа» – теориялық үлгіде 

жазылған ғашықтық дастан. Ғұлама ақын 
Жүсіпбекқожа Шəйқысламұлының уəкілдік 
шығармаларының бірі. 1945 жылы Қазанда 
жеке кітап болып басылып, 1987 жылы Іле 
халық баспасы жағынан жеке кітап болып ба-
сылды. Дастанның оқиғасы алдымен Шығыс-
тың ауыз əдебиетінде хикаяланған, кейін 
жазбаша жырланған. Дастанның оқиғасы 
алғашқы қауымдық тұрмыс кешірген түркі 
тілдес байырғы ру-одақтардың ауыз əдебие-
тінде кездеседі. 

Басылымдар: 

Іле уəлиятының газеті
Іле уəлиятының газеті – газет. 1910 жылы 

наурыздың 25 күні Құлжа қаласында май бас-
памен аралас тілде (қазақ, ұйғыр, татар) шаға-
тай емлесімен шыққан. Газетте сол кездегі ел 
іші-сыртындағы хабарлар, сол кездегі қоғам-
дық өмірге қатысты мақалалар басылған. Га-
зет бір жыл 8 ай шығып барып тоқтаған.

 Шыңжаң газеті
Шыңжаң газеті – Шыңжаң қазақ-қырғыз 

мəдени-ағарту ұйымы жағынан Үрімжіде 
шыққан. Ең алғаш 1935 жылы «Шыңжаң га-
зетінің қазақша беті» деген атпен бір бет бо-
лып басылған. 1936 жылы тамыздан бастап 
жарты баспа табақты 4 беттік апталық га-
зетке өзгерген. Газеттің жауаптысы Шамси 
Мəми болып, редакциялық қызметін Нəзір 
Омарұлы, Зият Шəкəрім, Ғазер Қабанұлы қа-
тарлы адамдар істеген. Газет алғаш шыққанда 
Шың Шысайдың алты саясатын үгіттеп, ха-
лықты өнер-білімге жебеп, едəуір алға басар-
лық рөл атқарған. Бұл газет 1949 жылға дейін 
үздіксіз шығып тұрды. 

Іле Шыңжаң газеті
Іле Шыңжаң газеті Құлжада қазақ-қырғыз 

мəдени-ағарту ұйымының органы жағынан 
1936 жылдың шілде айынан бастап жарты 
баспа табақ 4 бет болып апта сайын шығып 
тұрған. Жауапты редакторы Таңжарық Жол-
дыұлы болған газет 1942 жылы тоқтады. Га-
зет Іле өңіріндегі қазақтар арасында жаңа мə-
дениеттің тарап, оқу-ағартудың жалпыласып, 
ұлттық ой-сананың оянуына едəуір белсенді 
рөл көрсетті. 

Біздің тауұш (біздің үн)
Біздің тауұш 20 жылдардың соңында Шəу-

ешекте аралас тілде шыққан. Газеттің редак-
торлығын Нияз Ысқақи қатарлы ашық ойлы
зиялылар істеген. Газет шыққан күннен бастап 
ағартушылық бағытты ұстанып, əлеуметтік 
мəселелер жөнінде пікір қозғап, халықтың 
сүйікті газетіне айналған. Сол себепті де 1932 
жылы күшпен жаптырып тасталған. 1934 
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жылдан бастап қайтадан ашық таратылып, 4 
беттен жұма сайын тиражы 400 данаға жет-
кен. Газетте Нұртаза Шалғынбайұлы қатарлы 
қазақ зиялыларының мақалалары үзбей ба-
сылып тұрған. Газет 1935 жылы Шың Шысай 
үкіметі жағынан тоқтатылды.

Жаңа Шыңжаң
Жаңа Шыңжаң – маусымдық журнал. 

«Біздің Тауұш» газеті тоқтатылғаннан кей-
ін Шəуешекте 1935 жылдың маусым айынан 
бастап сол негізде шыққан. Журнал оқыту-
ды зерттеу, қоғамдық салыстырып зерттеу 
арқылы көптеген өткір мақалалар жария-
лап, Шың Шысай кертартпа үкіметінің ал-
дамшылығын əшкерелеп, халықты күреске, 
нағыз еркіндікке қол жеткізуге үгіттеді. Жур-
налдың редакторы Нияз Ысқақи қатарлылар 
болды.

Халық ауазы
Халық ауазы – газет. Үш аймақ үкіметінің 

Тарбағатай аймақ уəли мекемесінің органы. 
1945 жылы 4 тамыздан бастап аралас тіл-
де шықты. Қадыр Зүни газеттің жауапты ре-
дакторы болды. Газетте халықтың оқу-ағар-
туын, мəдениет өресін көтеру мақсатымен 
«Оқу-ағарту», «Мəдениет таңы», «Тарбағатай 
əйелдері» қатарлы айдарлар ашылды. Тиражы 
1947 жылы 1890 данаға дейін жетті. 1945 
жылы 29 қазаннан бастап Дубек Шалғынбаев 
газеттің жауапты редакторы болып істеді. Га-
зет 1949 жылдың соңына дейін шығып тұрды.

Дөрбілжін хабарлары
Дөрбілжін хабарлары – газет. 1947 жылы 

Тарбағатайда «Халық ауазы» газеті жанынан 
дербес қазақ тілінде апталық газет болып 
шықты. Газет 4 форматты 4 бет болып, ти-
ражы 995 нұсқаға жеткен. Газеттің жауапты 
редакторы Жүнісқали Сүлейменов. Бұл газет 
кейін «Табыс» газетіне өзгеріп, қазіргі Тар-
бағатай газеті шыққанға дейін шығып тұрды.

Халықшы 
Халықшы – газет. «Шыңжаңда бейбітшілік-

ті жəне демократияны қорғау одағы» коми-
тетінің органы. 1948 жылғы 9 қыркүйектен 
бастап шықты. Жауапты редакторы Əбдіқа-
дыр Зүни. Газет шыққаннан бастап күн ара-

лап шықты да, кейін күндік газетке өзгерді. 
Газеттің ұстаған бағыты одақтық бағыт, сая-
саттарын халық бұқарасына түсіндіру болды. 
Газеттің тиражы 1948 жылға келгенде 4200 
нұсқаға жетті.

Төңкерістік жастар
Төңкерістік жастар – газет. Үш аймақ 

үкіметі төңкерістік жастар ұйымының Тар-
бағатай комитетінің органы. 1946 жылы 21 қыр-
күйектен бастап апталық газет болып шыға 
бастады. Редакторы Əбілмин Əжиев болды. 
Газет 4 бет болып, қорғасын баспада басылды.
4-беті орыс тілінде шығарылды. Ал қалған 
беттеріне əр ұлт тіліндегі мақалалар ортақ қа-
былданды. Газет Халықшыл төңкерістік пар-
тияның бағдарламаларын жастарға үгіттеуді 
негізгі бағыты етті. Газет 1948 жылы 6 мау-
сымнан бастап осы атымен айлық журналға 
өзгерді. Бұл журнал 1949 жылы 14 наурызда 
«Демократ» газетіне өзгерді. 

Бірлік
Бірлік – маусымдық журнал. 1949 жылы 

17 ақпаннан бастап Шəуешекте шықты. Бұл 
журнал саяси, экономика, қоғамдық, əде-
би жақтарды қамтыған универсал журнал 
болғандықтан халықтың рухани өміріне ора-
сан зор ықпал жасады. Журнал төңкерістік 
үкіметтің бағыт, саясаттарын үгіттеумен бірге 
өнер-білімнің халық арасына тарауына, ұлт-
тық əдебиеттің көркейіп гүлденуіне игі əсерін 
тигізді. 

Ерікті Алтай
Ерікті Алтай – газет. Үш аймақ үкіметі Ал-

тай аймақтық уəли мекемесінің органы. 1945 
жылы қыркүйек айынан бастап Сарсүмбе-
де (қазіргі Алтай қаласы) жарты баспа табақ 
болып күн аралап шығып тұрған. Жауапты 
редакторы Мұқаш Жəкеұлы. Газет Үш ай-
мақ үкіметінің бағыт-саясаттарын үгіттеуді, 
халықты өнер-білімге бастауды өзіне негізгі 
мақсат етіп ұстаған. 1951 жылы газеттің аты 
«Алтай халқы» болып өзгереді. 

Алтай
Алтай – газет. 1935 жылы желтоқсанның 

27 күні Сарсүмбе қаласында (қазіргі Алтай қа-
ласы) Шəріпхан Жеңісханұлы қатарлы қайрат-
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керлердің ұйымдастыруымен шыққан. Мұқаш 
Жəкеұлы газеттің бас редакторы болды. Газет 
халықты өнер-білімге ояту, Кеңес одағының 
жақсы нəтижелерін таныстыру сынды алға-
басар бағытта болды. 1937 жылы Мао Цзэду-
нның «Ұзақ созылатын соғыс туралы» атты 
мақаласы Мұқаш Жəкеұлының аудармасымен 
газетке басылды. Газет кейін «Шыңжаң га-
зетінің Алтай беті» деген атқа өзгерді. Кейін 
Шəріпхан қатарлылар Шың Шысай жағынан 
қолға алынғанда газет тоқтады. 

Жаңа Алтай
Жаңа Алтай – журнал. 1936 жылы Сарсүм-

бе қаласында (қазіргі Алтай қаласы) Шəріп-
ханның басшылығында жарық көрді. Журнал
негізінен Кеңес одағының жетістіктерін та-
ныстыруды, Жапонға қарсы соғысты үгіттеу-
ді, ел ішіндегі кертартпалықты, парақорлық-
ты, зомагерлікті шенеуді, халықты отырақта-
сып ауыл шаруашылығымен шұғылдануға, 
өнер-білім, мəдениет үйренуге шақыруды 
өзінің негізгі бағыттары етті. 1945 жылға кел-
генде журналдың аты «Таң шолпан» болып 
өзгеріп, Үш аймақ төңкерісінің жеңіс-жемі-
стерін қорғау үшін қызмет етті. 

Одақ
Одақ – журнал. «Бейбітшілікті жəне де-

мократияны қорғау одағының» органы. 1948 
жылы Құлжа қаласында шықты. 1950 жылы 
«Одақ» өзінің тарихи міндетін аяқтап тараған-
нан кейін бір мезгіл өткен соң, 1952 жылы 

журнал Үрімжіге жөткеліп, «Алға» деген ат-
пен шықты. 

Хан Тəңірі
Хан Тəңірі – газет. 1946 жылдан 1950 жылға 

дейін Гоминдаң билеп-төстеуіндегі Үрімжіде-
гі зиялы жастар жағынан шығып тұрды. Газет 
ұйғыр, қазақ, екі тілде аралас шықты. Газеттің 
бастығы Ыбырайым Тұрды. Орынбасары Са-
лық Əмірəліұлы болды. 

Іле газетханасы
Іле газетханасы - Үш аймақ төңкерісі кезін-

де «Іле газетін» негіз етіп құрылды. Бұл га-
зетханадан Таңжарық Жолдыұлының «Түрме 
қалы» атты кітабы жəне «Абай таңдамалы 
шығармалары», «Мың бір түн» қатарлы кітап-
тар басылып шықты. 

Сəуле 
Сəуле – баспа. 1946 жылы Үрімжідегі қа-

зақ зиялылары жұмыстан сыртқы уақытты 
пайдаланып құрған. Өлкелік үкіметтің бас 
хатшысының орынбасары, Өлкелік қазақ-
қырғыз мəдени-ағарту ұйымының бастығы 
Сəлис баспаның бастығы болды. Өлкелік қа-
зақ-қырғыз мəдени-ағарту ұйымы мəдениет 
бөлімінің меңгерушісі Нығымет Мыңжани 
баспаның бас редакторлық міндеттерін өтеді. 
Бұл бас падан Абай таңдамалы шығармала-
ры, «Қазақ тарихының деректері», «Тұрмыс 
тілшісі» (повест) қатарлы кітаптар жарық 
көрді. 
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شٮنجاڭ  قازاقتارٮنٮڭ  20 عاسٮردٮڭ  باسٮنداعى  وقۋ-
اعارتۋى  مھن  مادەنیھتٮنھ  شولۋ

ءومارالى  ادٮلبھكۇلى 
«جھبھۋ»  رەسپۋبلیكالٮق  قوعامدٮق  بٮرلھستٮگٮنٮڭ  ءتوراعاسى 

قازاق ولھڭى 
حالقى  قازاق  شۇعٮلداناتٮن  شارۋاشٮلٮقپھن  كوشپھلى 
ۇزاق تاریحي دامۋٮندا باي اۋٮز ادەبیھتى مۇراسٮن جاراتتى.    
مۇنٮڭ ٮشٮندە مازمۇن جاعٮنان عاشٮقتٮق جٮرالر، باتٮرالر 
ادەبیھتى  قازاق  داستانداردٮڭ  جٮكتھلھتٮن  بولٮپ  جٮرى 
تاریحٮندا ۇستایتٮن ورنى ءتٮپتى دە وزگھشھ. بۇل جٮرالر 
دەگھن  قیساالرى»  «قازاق  جاعٮنان  باسپاسى»  «ۇلتتار 
بۇدان  سیفر  بۇل  كوردى.  جارٮق  بولٮپ  توم   14 اتپھن 
باتٮرالر جٮرٮندا  بھرمھكشى.  دە ۇزدٮكسٮز كوبھیھ  كھیٮن 
كۇرەسكھن،  جولٮندا  قورعاۋ  شاپقٮنشٮلٮقتان  وتانٮن  ەلٮن، 
وسى جولدا نھبٮر ازاپتى باستان  وتكٮزٮپ،اقٮرى  مۇراتٮنا 
«ەرتارعٮن»،  مٮسالى،  سۋرەتتھلھدى.  باتٮرالر  جھتكھن 
جٮرالردا  عاشٮقتٮق  ت.ب.  باتٮر»  «قامبار  «الپامٮس»، 
قۇربٮالرٮنٮڭ  ءوز  جاقتا  پاراسات  كورٮك،   كوبٮندە 
دە  كۇیٮنٮشتى  جارالردٮڭ  عاشٮق  تابٮسقان  ءسۇیٮپ  الدى 
جٮرالردٮڭ  بۇل  جٮرالنادى.  ماحابباتتارى  ءسۇیٮنٮشتى 
بایٮرعى  بولٮپ،ودان   ۇزاق   ءبٮرشاما  تاریحى  شٮعۋ 
بھرەدى.  بھلھڭ  سۇلباسى  ءومٮرٮنٮڭ  قازاق  زامانداعى 
عالٮم الكھي مارعۇالننٮڭ ایتٮنا قاراعاندا «قوزى كورپھش 
بولٮپتى.  جٮل   2000 شٮققانٮنا  جٮرٮنٮڭ  سۇلۋ»  بایان   –
ەلٮن  وتانٮن،  زامانداعى  جاۋگھرشٮلٮك  جٮرالردا  تاریحي 
شاپقٮنشٮالردان قورعاۋ جولٮندا بھل شھشپھي كۇرەسكھن 
بۇل  جاراتٮالدى.  وبرازى  كوركھم  باتٮرالرٮنٮڭ  قازاق 
كوبٮندە  قٮسقا.  ءبٮرشاما  تاریحى  شٮعۋ  جٮرالردٮڭ 
جوڭعارعا قارسى سوعٮس كھزٮندە قول باستاعان باتٮرالر 
جٮرالنادى. مٮسالى: «قاراكھرەي قابانباي»، «بوگھنباي»، 
تھ  دەپ  ەپوس  (تاریحي  جٮرالردا  تاریحي  «ساباالق» 
بولعان  تاریحتا  باتٮرالر  بولعان  ءسوز  ءجۇر)  ایتٮلٮپ 
وقیعاالر  تاریحي  سۋرەتتھلھتٮن  ونداعى  ءارى  ادامدار 
تاریحي شٮندٮقتارمھن استاسٮپ جاتادى. مٮنھ وسى جاقتان 
ادەبیھتٮنٮڭ  دەرەكتى  قازاق  جٮرالردى  تاریحي  ایتقاندا، 

العاشقى نۇسقاالرى دەسھك تھ بوالدى.
قازاق جازبا ولھڭٮنٮڭ تاریحى بارلٮق تۇركى ۇلتتارٮنا 
ورتاق جازبا ەسكھرتكٮشتھرٮنھن باستاالدى. سوناۋ تۇرٮك 
وزەندەرى  تاالس  ەنیسھي،   – ورحون  كھزٮنھن  قاعاناتى 

بویٮندا ساقتالٮپ بۇگٮنگھ جھتكھن كۇلتھگٮن، بٮلگھ قاعان، 
ەلٮنٮڭ  تۇرٮك  عاسٮر)   7-8) ەسكھرتكٮشتھرى  تونٮكوك 
سول كھزدەگى تاریحٮنان دەرەك بھرەتٮن، جٮر ۇلگٮسٮمھن 
تۇرٮك  عاسٮرالردا   9-10 تۋٮندٮالر.  كوركھم  جازٮلعان 
كھزٮندە  مھملھكھتى  قاراحان  قوسقان  باسٮن  ۇلٮستارٮنٮڭ 
«وعٮزناما»،  كھلگھن  دۇنیھگھ  جازۋٮمھن  ۇیعٮر  كونھ 
كھلگھن  دۇنیھگھ  كٮتابى، 11-10 عاسٮردا  اتا»  «قورقٮت 
دیداكتیكالٮق سارٮندا جازٮلٮپ، ادامگھرشٮلٮكتى جٮرالیتٮن 
ماحمۇت  بٮلٮگى»،  «قۇتتى  باالساعۇننٮڭ  ءجۇسٮپ 
احمھت  ات-تۇرٮك»،  لۇعات  «دیۋاني  قاشقاریدٮڭ 
یاسساۋیدٮڭ  احمھت  قوجا  سٮیى»،  «اقیحات  یۇگٮنھكیدٮڭ 
جازٮلعان  عاسٮردا   13-14 حیحمھتى»،  «دیۋاني 
الھمگھ  قاتارلى  داستانى  «ماحابباتناما»  حورەزمیدٮڭ 
ایگٮلى شٮعارماالر دا قازاق حالقٮنٮڭ ادەبیھت تاریحٮنداعى 

باعالى قازٮناالر بولٮپ تابٮالدى.
15 عاسٮردا قازاق حاندٮعى قۇرٮلعاننان كھیٮنگى حاندٮق 
ءداۋٮر ادەبیھتٮندە (18-15 عاسٮر) جٮراۋلٮق پوەزیا ۇستھم 
قایعى،  تایشى، سٮپٮرا جٮراۋ، اسان  ورٮنعا شٮقتى. قودان 
قازاق  شٮعارماالرٮندا  جٮراۋالردٮڭ  قاتارلى  قازتۋعان 
حاندٮعٮنٮڭ قۇرٮلۋى، قازاق حالقٮنٮڭ قۇرالۋى داۋٮرٮندەگى 
ەلھۋلى تاریحي وقیعاالر كھڭٮنھن كورٮنٮس تابادى. كھیٮندە 
اتانعان  فیلوسوفى»  «كوشپھندٮلھر  اینالٮپ  اڭٮزعا  اتى  
اسان قایعى ءوز زامانٮنٮڭ ۇلكھن ویشٮلى بولدى. ول ولھڭ 
تولعاۋالرٮندا ٮرگھلى كۇشتى مھملھكھت قۇرٮپ، حالٮقتٮڭ 
حانعا  «جانٮبھك  دارٮپتھدى(  نٮعایتۋدى   بھرەكھ-بٮرلٮگٮن 
ەتیكالٮق  مۇرالدٮق،  قوعامداعى  فھودالدٮق  ایتقانى»).  
ماسھلھلھردى  جٮرالدى( «بۇل زاماندا نھ عارٮپ»). بۇدان 
شالكیٮز،  كوتھرٮلۋٮنھ  ورگھ  پوەزیانٮڭ  جٮراۋلٮق  باسقا 
دا  جٮراۋالر  قاتارلى  مارقاسقا  جیھنبھت،  دوسمامبھت، 

ەسھلى ۇلھستھرٮن قوستى. 
شاپقٮنشٮالرٮنا  جوڭعار  باسٮنداعى  18عاسٮردٮڭ 
شاقٮرۋ،  بھرەكھ-بٮرلٮككھ  ەلدى  سوعٮستارداعى  قارسى 
جاۋٮنگھرلٮككھ ۇندەۋ ەڭ ۇلى ماقسات بولدى  دا،جٮراۋالردٮڭ  
مایتالمان  جوعارٮالپ،نھبٮر  دە  ءتٮپتى  ورنى  قوعامدٮق 
1675-) اقتامبھردى  شٮقتى.   ساحناسٮنا  تاریح  جٮراۋالر 
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بۇقار  تٮلھۋۇلى(1706-1778)،  ۇمبھتھي   ،(1768
كھزٮندە  جٮراۋالر  قاتارلى   (1781-1688) قالقامانۇلى 
جۇرەگٮنھ  حالٮق  جۇگٮنگھن.  تھڭ  سویٮلعا  سوزبھن 
دە  قایراتكھرلھرى  وزٮق  زامانٮنٮڭ  ءوز  ۇیاالعان  تھرەڭ 
ەمھس،  عانا  جٮراۋ  ایگٮلى  حالٮققا  جٮراۋ  بۇقار  بولدى. 
ٮسٮمھن   ول  بولدى.  یدەولوگى  ۇلكھن  حاندٮعٮنٮڭ  قازاق 
دە،سوزٮمھن  دە ابٮالي حاننٮڭ سایاساتٮن قولدادى،حالٮقتى 

ٮنتٮماققا شاقٮردى. 
كۇن باتٮستا ءبٮر دۇشپان،  
اقٮرى شٮعار سول تۇستان. 

ءوزى سارى، كوزى كوك،  
باستٮعٮنٮڭ اتى بوپ. 

كۇن شٮعٮسقا قارایدى، 
شاشٮن الماي تارایدى. 

 ............
باۋٮزداماي ٮشھر قانٮڭدى،  

ولتٮرمھي االر جانٮڭدى.  
قاعازعا جازار مالٮڭدى، 
ەسھپكھ ساالر بارٮڭدى. 

 ........................
كوز   داالسٮنا  قازاق  ورتارشٮالرٮنٮڭ  روسسیا  دەپ 
كورەگھندٮلٮكپھن  باستاعانٮن  كٮرە  قٮزارتٮپ،سۇعٮنٮپ  
ارازدٮقتى  باس  سۇلتانداردى   – ءبٮلٮپ،حان  كورە 
ۇندەدى.  كۇشھیتۋگھ  قورعانٮسٮن  مھملھكھت  تاستاپ، 
جھتھ  تاسٮلدەرٮن  كوركھمدٮك  پوەزیانٮڭ  جٮراۋلٮق  بۇقار 
سونٮمھن  قولدانادى.  جولٮندا  ماقسات  ۇلى  ونى  یگھرٮپ، 
جٮراۋلٮق  ءداۋٮردٮڭ  ەڭ  سوڭعى ءٮرى تۇلعاسى رەتٮندە 
تاریحتا قالدى. مۇنان كھیٮن قازاق ولھڭٮنٮڭ بار سالماعى 

اقٮندارعا  ءتۇستى.
19 عاسٮر قازاق حالقى ءۇشٮن وتھ قیٮن زامان بولدى. 
باسٮم  داالسٮنٮڭ  قازاق  وتارشٮالرى  روسسیا  كھزدە  بۇل 
ءتۇزٮم  حاندٮق  الٮپ،  جاۋالپ  كۇشپھن  لى  قارۋ  بولٮگٮن 
جویٮلٮپ، بۇكٮل حالٮق سایاسي، شارۋاشٮلٮق جاقتار اۋٮر 
زاڭ-زاكۇن،  ۇلتتٮق  ءداستۇرلى  ۇشٮراپ،  داعدارٮسقا 
ەل  قامٮتى  ٮدٮراپ،وتارشٮلٮقتٮڭ   دۇنیھتانٮم   سالت-سانا، 
وسى  سۋرەت  سۇرەڭسٮز  بۇل  تاڭٮلدى.  زورالپ  باسٮنا 
كورنٮس  تولٮق  شٮعارماالرٮنان  اقٮنداردٮڭ  كھزەڭدەى 

تاپتى.  
ەدٮلدى الدى، ەلدى الدى،  

جایٮقتى الدى، جھردى الدى. 
ەندى الماعان نھڭ قالدى؟! (مۇرات) دەپ وسٮناۋ قانقۇیلى 
شاپقٮنشٮلٮققا قارسى حالٮقتى ویاتۋ، مھملھكھت تۇتاستٮعٮن، 
ۇلتتٮڭ كھلھشھگٮن ویالپ زار یلھپ-زاپٮران جۇتۋ دۋالت 
باباتاي(1874-1802)، شورتانباي قاناي(1818-1881)، 
یدەیالٮق  نھگٮزگى  اقٮنداردٮڭ  قاتارلى  موڭكھۇلى  مۇرات 

قازٮعى بولدى. وسى سھبھپتھن دە وسى اقٮندار «زار زامان 
اقٮندارى» اتالدى.

تانٮلعان، حان- وجھت، ءورشٮل جٮرالرٮمھن جۇرتقا 
سۇلتاندارعا قارسى شارۋاالر كوتھرٮلٮسٮنھ قاتٮسٮپ،سول 
1804-) دا  وتھمٮسۇلى  ماحامبھت  بولعان  مھرت  ءۇشٮن 
دارا  پوەزیاسٮنداعى  قازاق  عاسٮرداعى   19  (1846

تۇلعاالردٮڭ ءبٮرى.
ادەبیھتٮندەگى  قازاق   (1845-1904) قۇنانبایۇلى  اباي 
ۇلى اقٮن، اعارتۋشى. ول اقٮن بولۋمھن ءبى رگھ، قازاق 
حالقٮنٮڭ وتكھن عاسٮرداعى قوعامدٮق، ادەبي ومٮرٮندەگى 
شار  شٮعارماالرٮندا  اباي  بولدى.  تۇلعا  دارا  قایتاالنباس 
روسسیا وتارشٮالرٮنٮڭ ەزگٮسى استٮنداعى قازاق حالقٮنٮڭ 
ایانٮشتى تۇرمٮسى ایقٮن كورنٮس تاۋٮپ، ەل مۇددەسٮنھن 
مٮنھرلھرٮڭ  اتقا  قازاق  قویعان  جوعارى  مۇددەسٮن  ءوز 
ءٮسى جیٮركھنھرلٮك كھیٮپ-كھسپٮرى وتكٮر قامشٮالندى. 
ەركٮندٮلٮكتى  ٮزگٮلٮكتى،  ادالدٮقتى،  شٮعارماالرٮندا  ول 
دارٮپتھپ، حالٮقتى ونھر-بٮلٮم ۇیرەنۋگھ شاقٮردى. ایھلدٮڭ 
الھۋمھتتٮك  قوعامدٮق،  ولھڭنٮڭ  دارٮپتھۋ،  قادٮر-قاسیھتٮن 
ءرولٮن جوعارى باعاالۋ ونٮڭ شٮعارماالرٮنٮڭ نھگٮزگى 
بویٮنداعى  حالقٮنٮڭ  قازاق  اباي  بولدى.  یدەیاسى  وزەكتى 
تۇرالۋسٮزدٮق  جالقاۋلٮق،  بھرەكھسٮزدٮك،  ناداندٮق، 
«قالٮڭ  ونٮڭ  سٮندادى.  اجۋاالپ،  كھمشٮلٮكتھردى  سٮندى 
اتتى ولھڭٮنھن ءوز ۇلتٮنٮڭ  قایران جۇرتٮم»  قازاعٮم  ەلٮم 
جار  تۇزەتۋگھ  سونى  ۇعٮنٮپ،  جان-تانٮمھن  قاسٮرەتٮن 
سالعان ۇلى اقٮننٮڭ اشتى ایعایى انٮق ەستٮلھدى. سونٮمھن 
جاقتان  فورمالدٮق  مازمۇندٮق،  ولھڭٮنھ  قازاق  اباي  بٮرگھ 

شٮت جاڭا جاڭالٮقتار اكھلدى.
اباي 19 عاسٮردٮڭ سوڭى، 20 عاسٮردٮڭ باسٮنداعى 
جاسایدى.  ٮقپال  ەرەكشھ  دە  ولھڭٮنھ  قازاق  قٮتایداعى 
كوپ  ودان  بولٮپ،  قاسٮندا  اباي  نایمانبایۇلى  اسھت 
ارنایى  ابایدى  دا  ءۇلٮمجٮۇلى  احٮت  السا،  ۇلگى-ونھگھ 
شٮعارماالرٮن  العاشقى  العان.  كھڭھس  بارٮپ  ٮزدەپ 
قازاق  قٮتایداعى  كھزدەگى  وسى  جازعان.  ەلٮكتھپ  ابایعا 
دەنى  اقٮنداردٮڭ  كوتھرگھن  جۇگٮن  اۋٮر  پوەزیاسٮنٮڭ 
ماندەنیھتٮنھ  یسالم  الٮپ،  ءتالٮم  مھدرەسھلھردەن  ءدٮني 
ۇیرەنۋگھ،  ونھر،بٮلٮم   حالٮقتى   ۇشٮراعاندٮقتان 
ءپاتۋاسٮزدٮقتى  جالقاۋلٮقتى،  كوشۋگھ،  وتٮراقشٮلٮققا 
بولۋعا  ءتۇسٮپ،وپالى،یماندى  جولٮنا  قۇداي  تاستاپ، 
ۇندەۋدى ءوز شٮعارماالرٮنٮڭ نھگٮزگى  یدەیالٮق قازٮعى 
كھڭ  داالسٮنا  قازاق  پارسٮنٮڭ  اراب،  سونٮمھن  ەتتى. 
ولھڭگھ  جٮرالپ،  قایتادان  اڭٮز-ەرتھگٮلھرٮن  تاراعان 
اینالدٮراتٮن نازاریالٮق ادەبیھت مٮنھ وسى كھزدە كھڭٮنھن 
ەتھك الدى. سونٮمھن شٮعٮس مادەنیھتٮنھ، اسٮرەسھ اراب، 
ءدٮني  پھن  شٮعارماشٮلٮق  جھتٮك،  مادەنیھتٮنھ  پارسى 
ءۇلٮمجٮۇلى،  اقٮت  ۇشتاستٮرعان  تھڭ  اعارتۋشٮلٮقتى 
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شٮلبى  ایاشبایۇلى،  ارعٮنبھك  شایقٮسالم،  جۇسٮپبھكقوجا 
كھلٮپ،  دۇنیھگھ  اقٮندار  عۇالما  سیاقتى  كوبھكۇلى 
«جیحانشا»، ء«جۇسٮپ پھن ءزٮلیقا»، «قیامھت احۋالى» 
التٮن  تاریحٮنٮڭ  ادەبیھتى  قازاق  شٮعارماالر  قاتارلى 
قورٮنا قوسٮلدى. بھیبٮت تۇرمٮستٮڭ ورناۋى ۇزاق جٮلعى 
حالٮقتٮق  جازاتٮن  جاراقاتٮن  كوڭٮل  سالعان  سوعٮس 
كوڭٮل اشۋ ارەكھتتھرٮنٮڭ جاڭعٮرٮپ دامۋٮنا تاماشا وراي 
جاراتتى  دا،« ساحارا تھاترى» اتانعان ایتٮس ونھرى توي-
توماالقتارداعى ەڭ دۋماندى ساۋٮق مازمۇنى بولٮپ نھبٮر 
شٮعاردى.  مایدانعا  جارقٮراتٮپ  اقٮنداردى  سۋٮرٮپسالما 
جازباشا  بار  ماعلۇماتى  مھدرەسھلٮك  بھلگٮلى  سونٮمھن 
ءمورتى  ءارى  اقٮن  جازبا  اینالٮساتٮن  شٮعارماشٮلٮقپھن 
كھلگھندە ءسوز مارجانٮن توگٮپ-توگٮپ جٮبھرەتٮن اسھت 
مارالبایۇلى،  كودەك  مٮڭجاسارۇلى،  اسٮلحان  نایمانباي، 
تولھۋباي بوجھكۇلى سٮندى تاالنتتى اقٮندار وزٮندٮك دارا 
بٮتٮمٮمھن وسى كھزدەگى قازاق ولھڭٮنٮڭ دامۋٮنا ەرەكشھ 

ۇلھس قوستى.
جاساعان  ٮشٮنھ  ەل  قوزعالٮسٮنٮڭ  -4ماي  قٮتایداعى 
وقۋ-اعارتۋدٮڭ  وداعٮندا  كھڭھس  كورشى  اسھرى،  یگى 
جالپٮالسۋى، جاڭا مادەنیھتتٮڭ، عٮلٮم-تھحنیكانٮڭ قارٮشتاپ 
توماعا  جٮل  ۇزاق  باستاماالر  جاقسى  سٮندى  دامۋى 
بھي-جاي  ءوڭٮرٮن  شٮڭجاڭ  جاتقان  قالدە  مھشھۋ  تۇیٮق، 
قالدٮرمادى. جاڭالٮق دەندەپ كٮرٮپ، ۇیقٮداعى ەلدى ویاتا 
ومٮرٮندە  رۋحاني  قازاقتاردٮڭ  ٮلھسھ  وسٮعان  باستادى. 
جٮلداردٮڭ   20 اسٮرەسھ  بولدى.  جاڭالٮقتار  كوپتھگھن  دە 
بایتۇرسٮنوۆتٮڭ توتھ  باسى احمھت  سوڭى 30 جٮلداردٮڭ 
جارٮق  گازەت-جۋرنالداردٮڭ  جاڭا  نھگٮزٮندە  جازۋى 
كورۋى، باسپاالردٮڭ قۇرٮلۋى قٮتایداعى قازاق ادەبیھتٮنٮڭ 
تٮڭ ارنادا دامۋٮنا شٮت جاڭا ورتا جاراتٮپ بھردى. اقٮت، 
جۇسٮپبھكقوجا، ت.ب. اقٮندار وي-سانا جاعٮنان بۇرٮلٮس 
جاساپ، جاعالٮقتى قۋانتسا، تاڭجارٮق جولدٮۇلى باستاعان 
ءارى  باستاماشٮسى  جاڭالٮقتاردٮڭ  وسى  اقٮندار  بھتٮندى 
جارشٮسى بولٮپ، دۇنیھتانٮم، بھینھلھۋ شھبھرلٮگى جاعٮنان 

تٮڭ ورەدەن كورٮندى.
قازاق  قٮتایداعى   (1947-1903) جولدٮۇلى  تاڭجارٮق 
ادەبیھتٮندە سٮنشٮل رەالیزمنٮڭ نھگٮزٮن سالۋشٮنٮڭ ءبٮرى. 
سونٮمھن بٮرگھ ول قازاق مادەني ومٮرٮندەگى ءبٮر تاالي 
تاڭجارٮق  بولدى.  باستاماشٮسى  ٮستھردٮڭ  یگٮلٮكتى 
اۋمالى- اقٮن  تاراعان.  وتھ  اراسٮندا  حالٮق  ولھڭدەرى 
ەكى  عۇمٮرٮندا  قٮسقا  ءسۇرٮپ،  ءومٮر  زاماندا  توكپھلى 
رەت تۇرمھگھ وتٮرٮپ،ادام ایتقٮسٮز قیناۋالردى كورەدى. 
االیدا، ول ءوز حالقٮمھن تٮنٮستاس بولٮپ،والردٮڭ مۇڭٮن 
زامانٮنداعى  ءوز  ارقٮلى  ولھڭدەرى  جالٮندى  مۇڭداپ، 
الھۋمھتتٮك تھڭسٮزدٮكتى، قایشٮلٮقتى كورە ءبٮلدى. ءارى 
ادٮلھتتى  تھڭدٮكتى،  الدى. ەركٮندٮكتى،  تھزٮنھ  وتكٮر سٮن 

ءتابیعاتٮن  كوركھم  ٮلھنٮڭ  سیپاتٮندا»  «ٮلھ  جٮرالدى. 
ورنھكتھپ  ادەمى  تٮلمھن  پوەزیالٮق  تۇرعان  سورعاالپ 
بھرسھ، «تۇرمھ قالى»، «كٮلٮتشٮگھ»، اتتى شٮعارماالرٮندا 
ازابٮن،  تۇرشٮگھرلٮك  جان  تۇرمھسٮنٮڭ  شٮساي  شٮڭ 
جھندەتتھرٮنٮڭ زۇلٮمدٮعٮن جھرٮنھ-جھتكٮزە اشكھرەلھدى. 
قازاق ادەیھتٮندە قازٮرگھ دەیٮن تۇرمھنٮڭ جانتۇرشٮگھرلٮك 
بھرگھن  بھینھلھپ  شٮنایى  شٮعارا  ءقان-سولٮن  ازابٮن  
«قویدٮممھن  قالى».  «تۇمھ  وسى  شٮعارما  بٮردەن-بٮر 
قازاق  شٮعارماالرٮدا  اتتى  ایتٮس»  «شوقپارمھن  ایتٮس»، 
ایتٮس ونھرٮندەگى ورنى بولھك دارا تۋٮندٮالر. تاڭجارٮق 
 – «انار  «نازیگۇل»،  پاتشا»،  ء«سانۋار  باسقا  بۇدان 
قۇالشى  ەپیكالٮق  قاتارلى  سادٮق»   – ء«سالیقا  ساۋلھ»، 

كھڭ، ءتٮلى كوركھم كولھمدى داستاندار جازدى.
تھڭ   اقٮندارٮنٮڭ  ایتٮس  مھن  اقٮندار  جازبا 
كھیٮنگى  مھن  اقٮندار  ءقالسا،دٮني  اتسالٮسۋى،ودان  
جاڭاشٮل اقٮنداردٮڭ ءبارٮنٮڭ اعارتۋشٮلٮق باعٮت ۇستاۋى 
19 عاسٮردٮڭ سوڭى 20 عاسٮردٮڭ باسٮنداعى قٮتایداعى 
دەسھك،  بولدى  ەرەكشھلٮگى  باستى  پوەزیاسٮنٮڭ  قازاق 
جٮر  سۇیٮسپھنشٮلٮكتى  كٮرشٮكسٮز  اراسٮنداعى  ارامدار 
تاقٮرٮبٮن  ماحاببات    - تاقٮرٮپ  ورتاق  ادامزاتقا  ەتھتٮن 
تٮلگھ تیھك ەتٮپ، نھكھ بوستاندٮعٮن دارٮپتھۋدى نھگٮزگى 
مٮنھ  جازٮلۋى  كوپتھپ  دا  شٮعارماالردٮڭ  ەتكھن  ماقسات 
ءبٮرى  مازمۇنٮنٮڭ  نھگٮزگى  ادەبیھتٮنٮڭ  ءداۋٮر  وسى 
نایمانبایدٮڭ ء«سالیقا  اسھت  رەتٮندە  مٮسال  بۇعان  بولدى. 
– سامھنٮن»، تاڭجارٮق جولدٮۇلٮنٮڭ «انار – سالھسٮن»، 
اتاۋٮمٮزعا  بارعانداسٮن»  «قایٮنعا  مارالبایۇلٮنٮڭ  كودەك 

بوالدى.

قازاق پروزاسى 
قالعان  قاعاناتٮنان  تۇرٮك  باسى  پروزاسٮنٮڭ  قازاق 
بٮلگھ  كۇلتھگٮن،  ویٮلعان  تاسقا  عاسٮرالرداعى   8-7
بۇل  باستاالدى.  ەسكھرتكٮشتھرٮنھن  تونٮكوك  قاعان، 
قولباسشٮالرٮنٮڭ  قاعاناتتارٮنٮڭ  تۇرٮك  ەسكھرتكٮشتھردە 
ەڭبھگى جٮرالنۋ ارقٮلى سول كھزدەگى قوعامدٮق احۋالدان، 
تۇرمٮستٮق سالت-سانادان دەرەك بھردى. 8-9 عاسٮرالردا 
دۇنیھگھ كھلگھن «قورقٮت اتا» كٮتابٮندا دا سول كھزدەگى 

قازاق ۇلٮستارٮنٮڭ تۇرمٮسى بھینھلھنھدى.
داالسى  قازاق  عاسٮرالرٮندا   13-10 ەرانٮڭ  جاڭا 
مادەنیھتى  یسالم  ۇلٮستارٮنا  تۇرٮك  ازیاداعى  ورتا  مھن 
توپٮراقتان  وسى  سونٮمھن  جاسادى.   ٮقپال  كھڭٮنھن 
شٮعا  عالٮمدار  ادەبیھتشى  جھتٮك  تٮلٮنھ  اراب-پارسى 
باستادى. انھ سونٮڭ ۇزدٮك وكٮلى ءابۋ ناسٮر ءال-فارابي 
ءارى  یگھردى  جھتٮك  عٮلٮمداردى  كوپتھگھن  ول  ەدى. 
سونٮمھن  جازدى.  تۇسٮنٮك  شٮعارماالرٮنا  اریستوتھل 
الھمگھ ایگٮلى ەكٮنشى ۇستارز  اتاندى.بۇدان  باسقا ەسكى 



Туған тіл / №2 (2019)

37

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫ ЖƏНЕ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ

لۇعات  «دیۋاني  قاشقاریدٮڭ  ماحمۇت  جازۋٮمھن  ۇیعٮر 
ي  «تاۋاریح  دۋالتیدٮڭ  حایدار  مۇحامھت  ات-تۇركى»، 
ات  قوسٮنۇلى جاالیٮردٮڭ « ءجاي  قٮدٮرعالي  راشیدي»، 
– تاۋاریز» قاتارلى شھجٮرەلھرى قازاق پروزا تاریحٮنان 

ورٮن االتٮن سۇبھلى تۋٮندٮالر.
ۇستھم  جٮرى  جٮراۋالردى  قۇرٮلٮپ  حاندٮعى  قازاق 
ورٮنعا شٮققاندا ءبٮر مھزەت سایابٮرالعان قازاق پروزاسى 
مادەنیھتٮنٮڭ  باتٮس  جارٮمٮندا  سوڭعى  عاسٮردٮڭ   19
اعاارتۋشى  ایگٮلى  جایدى.  وركھن  قایتادان  ٮقپالٮمھن 
ٮبٮراي التٮنسارین (-1841 1899) جاڭاشا اشٮلعان قازاق 
كوپتھگھن  ءجۇرٮپ،  قۇراستٮرا  وقۋلٮق  مھكتھپتھرٮندە 
تانٮمدٮق،  تاعٮلٮمدٮق  ءمانى  زور اڭگٮمھلھر جازدى. اباي 
كھڭھسھ،  وقۋشٮالرٮمھن   (1945-1904) قۇنانبایۇلٮنٮڭ 
سٮرالسا وتٮرٮپ قوعام، ءومٮر، ادام تاعدٮرى جونٮندەگى 
یدەیاالرٮن بایاندایتٮن، قازاق ەلٮن ناداندٮقتان قۇتٮلٮپ، ءبٮلٮم 
ۇیرەنۋگھ،  بھرەكھسٮزدٮكتھن قۇتٮلٮپ، جاڭالٮققا ۇمٮتٮلۋعا 
جھبھیتٮن 40 ءقاراسوزى دە قازاق پروزا تاریحٮندا ورنى 

بولھك سۇبھلى تۋٮندٮالر.
 30 عاسٮردٮڭ  وتكھن    ادەیھتٮندە   قازاق   قٮتایداعى 
جاڭاشا  كٮرۋٮنھ،  مادەنیھتتٮڭ  جاڭا  باستاپ  جٮلدارٮنان 
بایالنٮستى  شٮعۋٮنا  گازەت-جۋرنالداردٮڭ  العان  باعٮت 
باستادى.  كھلھ  دۇنیھگھ  وركھندەرى  العاشقى  پروزانٮڭ 
نۇرتازا شالعٮنبایۇلى تارباعاتایدا شٮعاتٮن «جاڭا شٮڭجاڭ» 
دەرەكتى  اتتى  بٮلگھندەرٮم»   – «كورگھن  جۋرنالٮنا 
شاقٮردى  ۇیرەنۋگھ  ونھر-بٮلٮم  حالٮقتى  جازٮپ  شٮعارما 
شٮنایى  ۇكٮمھتتٮڭ  كھرتارتپا  تٮلمھن  استارلى  ءارى 
دۋبھك  كھیٮن  ودان  ءوتتى.   اجۋاالپ  كھیٮپ-كھسپٮرٮن 
ءبٮرشاما  قۋاتى  كوركھمدٮك  شالعٮنبایھۆ  نۇرتازاۇلى 
ءتاۋٮر، سول كھزدەگى كوكھیتھستى ماسھلھلھردى ءسوز 
ەتكھن «ماحاببات مۇڭى»، «كھدەي وقۋشٮنٮڭ تاعدٮرى» 
بٮرگھ  سونٮمھن  جاریاالدى.  جازٮپ  اڭگٮمھلھر  اتتى 
ونھر- داالسٮندا  قازاق  باسپاسٮنان  «ساۋلھ»  ۇرٮمجٮدەگى 
بٮلٮمنٮڭ ٮركھ جایۋٮن، ٮزدەنگٮش جاستاردٮڭ ۇلى ماقسات 
جولٮنداعى ازاپتى كۇندەرى مھن باقٮتتى ساتتھرٮن، وپالى 
قارا  سۇیھگھن  یھك  ۇكٮمھتكھ  كھرتارتپا  ماحابباتتارٮن، 
كھسكٮلھسكھن  اراسٮنداعى  جاندار  ٮزگى  مھن  كۇشتھر 
نٮعٮمھت  جھتكٮزەتٮن  ورنٮمھن  ادەمى  قایشٮلٮقتى 
پوۆەستى  اتتى  ءتٮلشٮسى»  «تۇرمٮس  مٮڭجانۇلٮنٮڭ 
بۇگٮنگى ٮرگھلى قٮتایداعى قازاق ادەبیھتٮنٮڭ كۇرە تامٮرى 

– پروزانٮڭ العاشقى قاالنعان تاعاندارى ەدى.

قازاق دراماسى 
اقٮندارٮنٮڭ  حالٮق  تاراعان  كھڭٮنھن  اراسٮندا  قازاق 
بھلگٮلى  دە  اتانعانٮمھن  تھاترى»  «ساحارا  ونھرى  ایتٮس 
اتى-زاتٮنا  ۇیلھسھتٮن  تاالبٮنا  ساحنا  دەڭگھیى  كوركھمدٮك 

ساي دراماالر قٮتایداعى قازاق ادەبیھتٮندە وسى عاسٮردٮڭ 
اۋەلى  جانر  بۇل  كھلدى.  بارلٮققا  سوڭٮندا  جٮلدارٮنٮڭ   30
تٮعٮز  وداعٮمھن  كھڭھس  جاقتا  سایاسي  شٮساي  شٮڭ 
كٮردى.  ارقٮلى  قازاقستان  كھیٮن  ورناتقاننان  بایالنٮس 
ەسكى  نھمھسھ  جازعان  دراماتۋرگتھرى  قازاقستان 
قایتادان  جۇلگھسٮندە  داستاندار  باتٮرالرلٮق  عاشٮقتٮق، 
 – «قالقامان  «شانشار»،  «قاراكوز»،  جازعان «شۇعا»، 
مامٮر»، «ایمان – شولپان»، «ەرتارعٮن»، «قٮزجٮبھك» 
التاي، شاۋەشھك، ءۇرٮمجى  ٮلھ،  قاتارلى شٮعارماالردٮڭ 
جاعٮنان  اۋەسكھرلھر  سٮرتٮق  كاسٮپتھن  قاالالردا  قاتارلى 
ساحناعا شٮعارٮلۋى وسى جانٮردٮڭ تۋعان توپٮراعٮمٮزعا 
تامٮر تارتٮپ، جاپٮراق جایۋٮنا قوزعاۋشى بولدى. سونٮمھن 
اسقار  پھساسى،  اتتى  «قاسقٮرباي»  نۇرتازاۇلٮنٮڭ  دۋبھك 
اتتى  «الٮپ-ساتار»  «سھرماس»،  «تاالپ»،  تاتانایۇلٮنٮڭ 
پھساالرى  «ایۋباي»  شاكارٮمۇلٮنٮڭ  زیات  كومھدیاالرى، 
شٮعارٮلٮپ،سول  ساحاناعا  ارادا  تھز  ءارى  جازٮلٮپ 
قوزعادى.  اڭٮس  جاقسى  اراسٮندا  قاۋٮم  زیالى  كھزدەگى 
ولشھمگھ  جاعٮنان  شھبھرلٮك  كوركھمدٮك  پھساالر  بۇل 
جونٮندە  ماسھلھلھر  ماڭٮزدى  كھزدەگى  سول  دا،  تولماسا 
بھلسھندٮلٮگٮن  قوعامدٮق  قاۋٮمنٮڭ  زیالى  قوزعاپ،  پٮكٮر 
وقۋ- دارٮپتھپ،  مادەنیھتتى  جاڭا  بٮلگھندٮكتھن  ارتتٮرا 
ویاتۋدا  وي-ساناسٮن  حالٮقتٮڭ  جالپٮالستٮرٮپ،  اعارتۋدى 

ەرەكشھ ءرول اتقاردى. 

تھوریالٮق ادەبیھت 
تاراۋٮمھن  كھڭٮنھن  اراسٮندا  قازاقتار  ءدٮنٮنٮڭ  یسالم 
ءبٮر  «مٮڭ  شٮعارماالر  كھسھك  الھمٮندەگى  اراب  بٮرگھ 
اڭٮز- قاتارلى  ءۋازٮر»  «قٮرٮق  «توتٮناما»،  ءتۇن»،  
ءتالٮم  مھدرەسھدەن  كھزدە  سول  باستادى.  تاراي  ەرتھگى 
العان اراب-پارسى تٮلدەرٮن جاقسى بٮلھتٮن كٮتابي اقٮندار 
كھیبٮر  تاراۋالرٮن،  كھیبٮر  شٮعارماالردٮڭ  وسى  مٮنھ 
قازاق  الٮپ  جھلٮسٮن  نھگٮزگى  داستانداردٮڭ  عاشٮقتٮق 
قایتا  ۇلگٮسٮندە  جٮرٮنٮڭ  بایٮرعى  قازاق  جانھ  تٮلٮندە 
جٮرالپ قیسساعا اینالدٮرادى. مٮنھ بۇل تھوریالٮق ادەبیھت 
اقٮت  اقٮندار  ەڭبھكتھنگھن  اتاالدى. بۇل ساالدا كوپ  دەپ 
قاتارلٮالر.  ءشایقٮسٮالم  جۇسٮپبھكقوجا  ءۇلٮمجٮۇلى، 

اسھت، تاڭجارٮقتار دا وسى ۇلگٮدە شٮعارماالر جازعان.
 

 جٮر 
ءتۇبٮرى  جانرى.  بایٮرعى  ولھڭٮنٮڭ  حالٮق   – جٮر 
تۇركى  بٮرنھشھ  قازٮردە  كھلگھن.  تٮلٮنھن  تۇرٮك  ەسكى 
ادەبیھتتٮڭ  ءداستۇرلى   – جٮر  بار.  تٮلٮندە  ۇلتتارٮنٮڭ 
جاتقان  كھلھ  تاۋٮپ  جالعاستٮق  دە  ءبار،قازٮر   بۇرٮننان  
وسكھلھڭ، ومٮرشھڭ جانر. ونٮڭ مازمۇنى مھن تاقٮرٮبى 
تۇرمٮس-سالتقا، بھلگٮلى وقیعاعا، ادامعا، زاتقا بایالنٮستى 
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تۇرٮندە  سالۋ  سۋٮرا  اۋٮزشا  كوبٮندە  ول  ایتٮالدى.  بولٮپ 
نھمھسھ  تۇرٮندە  تھرمھ  اۋەنمھن  ەكپٮندى  شٮعارٮلٮپ، 
الدٮندا جھكھ  توپتٮڭ  دومبٮرانٮڭ سۇیھمھلدەۋٮمھن شارشى 
ماعٮناسى  قولدانٮلۋى  تٮلٮندە  قازاق  جٮردٮڭ  ورٮنداالدى. 

كھڭ، كھیدە داستان ءسوزٮنٮڭ ورنٮنا قولدانٮالدى.
  

جٮراۋ 
مایتالمان  دامٮتۋشى  ولھڭٮن  حالٮق  بایٮرعى   – جٮراۋ 
باستى  جٮراۋلٮقتٮڭ  اقساقالى.  اقٮلگوي  ەلدٮڭ  ءارى  اقٮن 
شٮعارا  ولھڭ  قولما-قول  جانٮنان  ءوز  اقٮننٮڭ   – بھلگٮسى 
اقٮل- ءوز  جٮراۋالر  كھرەك.  بولۋى  یھ  قابٮلھتكھ  االتٮن 
تایپانٮڭ  ءبٮر  بۇكٮل  پاراساتٮنا، جٮگھر-قایراتٮنا سۇیھنٮپ 
ءرولى  والردٮڭ  بولعان.  كوتھرٮلھتٮن  دەیٮن  كوسھمٮنھ 
كۇندەردە  قٮسٮل-تایاڭ  زاماندا،  جاۋگھرشٮلٮك  اسٮرەسھ، 
وتھ ایقٮن كورٮنگھن. مٮسالى 17-15 عاسٮردا  جاساعان  
قازتۋعان ، جیھنبھت، شالكیٮز قاتارلى جٮراۋالر تٮلگھ دە، 
بٮلھككھ دە ٮسٮلعان ایتۋلى جٮراۋالر بولٮپ، اتتارى اڭٮزعا 
كھلھدى.  تۇسپھي  اۋٮزٮنان  ەل  دەیٮن  قازٮرگھ  اینالٮپ، 
وي   – تولعاۋ  تولعاۋ.   – جانرى  سۇیٮكتى  ەڭ  جٮراۋدٮڭ 

تولعاۋ، سٮر تولعاۋ بولٮپ بولٮنھدى.

«نازیگۇل» داستانى 
جٮلداردا   40 داستانى  بۇل  جولدٮۇلٮنٮڭ  تاڭجارٮق 
نھگٮزگى  شٮعارمانٮڭ  جازٮلعان.  تۇرمھسٮندە  ءۇرٮمجى 
ارقاۋى ەجھلگى اراب-پارسٮنٮڭ اڭٮزٮنا  قۇرلٮپ،ماحاببات  
اراسٮنداعى  جاۋٮزدٮق  پھن  ٮزگٮلٮك  عاداۋات،  پھن 
شٮندٮق  كوركھمدٮك  بھلگٮلى  كۇرەس  كھسكٮلھسكھن 
وقیعاسى  داستاننٮڭ  سۋرەتتھلھدى.  كوتھرٮلٮپ  دەڭگھیٮندە 
بیٮك  پوەزیاسٮنٮڭ  اقٮن  بولٮپ  كوركھم  ءتٮلى  كۇردەلى، 
باس   شٮعارمادا  بھرەدى.  دەرەك  كوتھرٮلگھنٮنھن  ورەگھ 
ازاپقا،  ءزادانٮڭ  ونٮڭ شھشھسى  جانھ  نازیگۇل  كھیٮپكھر 
ارمانعا تولى كھشٮرمھلھرى ارقٮلى تایاۋ زامان قٮتایداعى 
قازاق ادەبیھتٮندە ءتۇڭعٮش رەت ایھل تھڭدٮگى ماسھلھسى 
زامان  تایاۋ  شٮعارما  بۇل  دا  سوندٮقتان  قویٮلدى.  ورتاعا 
ابدەن  جاقتان  یدەیالٮق-كوركھمدٮك  ادەبیھتٮندە  قازاق 

تولٮسقان ۇزدٮك شٮعارما بولٮپ ساناالدى.

«انار – ساۋلھ» شٮعارماسى 
تۋٮندٮسى.  جولدٮۇلٮنٮڭ  تاڭجارٮق   - ساۋلھ»   – «انار 
كۇشتھردٮڭ  وزبٮر  مھن  سالت-سانا  فھودالدٮق  شٮعارمادا 
تاعدٮرى  ءوز  شٮققان،  بۇزٮپ  قٮسپاقتارٮن  قات-قابات 
ەكى  تابٮسقان  ءسۇیٮپ  كۇرەسكھن،  تٮرەپ  تابان  ءۇشٮن 
جاستٮڭ شٮنایى، جان تھبٮرەنھرلٮك ماحابباتى جٮرالنادى. 
سونٮمھن بٮرگھ وسى عاسٮردٮڭ 20 جٮلدارٮنداعى قازاق 
الھۋمھتتٮك  جاعدایى،  ەكونومیكالٮق  سایاسي،  داالسٮنٮڭ 

بویاۋٮمھن  ءوز  قٮرٮمھن،  ءوز  ءتۇزٮمى  ءتارتٮپ 
سۋرەتتھلھدى. داستاننٮڭ ءتٮلى كوركھم، وقیعاسى قٮزٮقتى، 
جالپى كولھمى 3000 جولدان اسادى. جازۋشى ورازانباي 
بوس  تاڭجارٮقتى  نھگٮزٮندە  داستان  وسى  ەگھۋبایۇلى 
تۇلعا(كھیٮپكھر)  ەتٮپ  10  ءبولٮمدى تٮزبھكتى تھلھ فیلم 

جازدى.

«سادٮق پھن ءسالیقا» داستانى 
«سادٮق پھن ءسالیقا» - تاڭجارٮق جولدٮۇلٮنٮڭ قاالمٮنان 
جوڭعار  داستاندا  داستانى.  عاشٮقتٮق  ۇزدٮك  تۋعان 
ءومٮرٮن  قازٮق  كھزٮندە  سوعٮس  قارسى  شاپقٮنشٮلٮعٮنا 
ءسالیقانٮڭ  پھن  سادٮق  جاس  ەكى  تابٮسقان  ٮزدەسٮپ 
بھینھلھپ  كھشٮرمھلھرٮن  سۇیٮنھرلٮك  تھ  كۇیٮنھرلٮك 
قازاق  سوعٮستٮڭ  اق،شاپقٮنشٮلٮق   سونداي-  بھرەدى. 
داالسٮنا اكھلگھن زیانٮن،اسھرەسھ،ادامدار ساناسٮنا سالعان 

جاراقاتٮن وتھ رەالیسٮك تۇرعٮدا سۋرەتتھپ بھرەدى.

«تۇرمھ قالى» ولھڭى 
تۇرمھ قالى – تاڭجارٮقتٮڭ مھمۋارلٮق سیپاتتا جازعان 
شٮعارماسى. شٮعارما 40 جٮلداردا شٮڭ شٮساي تۇرمھسٮندە 
جازٮقسٮز  سیاقتى  ءوزى  اقٮن  داستاندا  جازٮلعان. 
قورلٮق-زورلٮقتارٮن،  كورگھن  تۇردەدە  جازاالنعانداردٮڭ 
جانتۇرشٮگھرلٮك  قولدانعان  جھندەتتھرٮنٮڭ  شٮساي  شٮڭ 
قیناۋ ازاپتارٮن جٮپكھ تٮزگھندەي بایانداپ بھرٮپ، كھرتارتپا 
ۇكٮمھتتٮڭ ۇستٮنھن شھر توگھدى. جالپى قازاق ادەبیھتٮندە 
تۇرعٮدا  رەالیسٮك  وتھ  شٮعارا  ءقان-سولٮن  ازابٮن  تۇرمھ 
سۋرەتتھگھن  شٮعارما  وسى  «تۇرمھ قالى» بولسا كھرەك. 
سوندٮقتان دا بۇل شٮعارمانٮڭ تاڭجارٮق شٮعارماشٮلٮعٮن دا  
ەمھس،جالپى  قازاق ادەبیھتٮندە ۇستایتٮن ورنى وتھ ماڭٮزدى.

«جیحانشا» شٮعارماسى 
ۋاكٮلدٮك  ءۇلٮمجٮۇلٮنٮڭ  اقٮت  داستانى  جیحانشا 
اراب- بایٮرعى  داستان  ءبٮرى.  شٮعارماالرٮنٮڭ 
ۇلگٮدە  تھوریالٮق  وتٮرٮپ  نھگٮزدەلھ  اڭٮزدارٮنا  پارسى 
شٮققان.  باسٮلٮپ  باسپاسٮندا  قازان  جٮلى  جازٮلٮپ،1981 
پاتشانٮڭ  ءبٮر  جیحانشا  كھیٮپكھرى  باس  داستاننٮڭ 
ءوسٮپ،  بولٮپ  العٮر  جاستایٮنان  ول  بھكزاداسى. 
بٮرنھشھ عٮلٮمدى یگھرٮپ ایناالسٮن تاڭ قالدٮرادى دا،15 
قاراپ   اڭ  كھیٮن  وتٮرادى.  تاققا  ورٮنا  اكھسٮنٮڭ  جاسٮندا 
جۇرٮپ،كیٮك  قۋاالپ اداسٮپ كھتھدى دە ءبٮر تاڭعاجایٮپ 
ءتوزٮپ  ازاپتارعا  ایتقٮسٮز  ادام  جولٮعٮپ،  ٮستھرگھ 
ادام  اۆتور  ارقٮلى  ءجۇرٮپ مۇراتٮنا جھتھدى. مٮنھ وسى 
وسكھلھڭ  وقٮرمانٮن  جٮرالپ  ۇلٮلٮعٮن  اقٮل-پاراساتٮنٮڭ 
وقیعاسى  داستاننٮڭ  قایتپاس جٮگھرگھ جھبھیدى.  مۇراتقا، 
بولعاندٮقتان  كوركھم  ءتٮلى  بھرٮك،  قۇرلٮسى  كۇردەلى، 
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قٮتاي  اقٮن شٮعارماشٮلٮعٮنا عانا  ەمھس،تایاۋ  زامانداعى 
ءبٮرى  تۋٮندٮالردٮڭ  سۇبھلى  ادەبیھتٮندەگى  قازاقتارٮنٮڭ 

ساناالدى.

اسھت پھن ٮرٮسجاننٮڭ ایتٮسى 
ناق  اقٮننٮڭ  ەكى   – ایتٮسى  ٮرٮسجاننٮڭ  پھن  اسھت 
شٮعارما.  كوركھم  تۋعان  سایٮسٮنان  ءسوز  مایدانداعى 
بۇكٮل  قازاقتٮڭ  ایٮندا  قٮركۇیھك  جٮلى   1880 ایتٮس  بۇل 
ایتٮس  وتكٮزٮلگھن.  تویدا  ۇلكھن  قاتٮناسقان  ورتا ءجۇزى 
باستان-ایاق قیان-كھسكى  بولٮپ،ەكى  اقٮن بار ونھرلھرٮن 
ایتقان  ٮرٮسجاننٮڭ  اقٮرى  شٮعارادى.  سٮرتقا  ایاماي 
جھڭٮلھدى.  ٮرٮسجان  كھتٮپ  جھڭٮپ  اسھت  جۇمباقتارٮن 
ءتٮپتى  قاعٮسۋى  اقٮننٮڭ  ەكى  وتكٮر  ءتٮلى  ایتٮستٮڭ  بۇل 
بٮرگھ  كوتھرٮلگھن،سونٮمھن   دەیٮن   ورەگھ  درامالٮق 
ەتنوگرافیالٮق، تانٮمدٮق جاقتاعى ءمانى زور بولٮپ، قازاق 
شٮعارماالرٮنٮڭ  ۇزدٮك  ەڭ  ٮشٮندەگى  ایتٮسٮنٮڭ  اقٮندار 

ءبٮرى ساناالدى.  

ء«سالیقا – سامھن» داستانى 
اسھت نایمانبایۇلٮنٮڭ عاشٮقتٮق داستانى. داستاندا سامھن 
اتتى قارادان شٮققان باتٮر جٮگٮت حاننٮڭ قٮزى ءسالیقا اتتى 
سۇلۋ قٮزٮنا عاشٮق بولٮپ ەكھۋى ماحابباتتاسادى. ءبٮراق 
قاراعا قٮز بھرۋدى نامٮس كورگھن حان قٮزٮن «ەكٮنشى 
ەرگھ تیھي  كھت!»  دەپ اۋٮر جازاعا كھسھدى. سامھندى 
ایاقتاالدى.  تراگھدیامھن  وسٮالي  مٮنھ  داستان  ولتٮرەدى. 
بایالنباعان  مۇددەگھ  ەشقانداي  شٮعارمادا  سونٮمھن 
سۇیٮسپھنشٮلٮك جٮرالنٮپ، فھودالدٮق سالت-سانا، ەتیكالٮق 
بۇل  ایٮپتاالدى.  ایاۋسٮز  كۇش  قارا  زورلٮقتى  ولشھم، 
جاعٮنان  اقٮندار  قاتارلى  ەرعالي  دا  جٮلدارى   60 داستان 
لیبھروتتراعا اینالدٮرلٮپ، 80 جالداردا ٮلھ قازاق وبلٮستٮق 

ءان-بي ۇیٮرمھسى جاعٮنان ساحاناعا شٮعارٮلدى.  

«قایٮنعا بارعاندا» داستانى 
كودەك مارالبایۇلٮنٮڭ ۋاكٮلدٮك شٮعارماسى. اقٮن ءوز 
 1904 وتٮرٮپ  ەتھ  نھگٮز  وقیعانى  ءبٮر  وتكھن  باسٮنان 
جاڭا  بالیعاتقا  اۆتور  داستاندا  جازعان.  جاسٮندا   17 جٮلى 
اتاستٮرٮلعان  كھزٮندە  بھسٮكتھگى  «مھننٮڭ»  تولعان 
بارعانداعى  قایٮنشٮالپ  اۋٮلٮنا  قٮزدٮڭ  ۇلكھن  وزٮنھن 
كھشٮرمھلھرى ارقٮلى ادامدار ساناسٮن ابدەن تورالپ العان 
ارمانى  اجۋاالپ،  وتكٮر  سالت-سانانى  ەسكى  فھودالدٮق 
دا  تالپٮنسا  قانشا  باقٮتٮنا  ایتار جھرى جوق، ءوز  دا  بولسا 
ادەت-عۇرٮپتٮڭ  سالت-سانانٮڭ،  ءتۇرلى  جھتپھگھن  قولى 
تاعدٮرٮنا  باقٮتسٮز  ایھلدەرٮنٮڭ  قازاق  اینالعان  ویٮنشٮعٮنا 
دەگھن  تھڭسٮزدٮككھ  الھۋمھتتٮك  بٮلدٮرەدى.  تٮلھكتھستٮك 

نارازٮلٮعٮن اڭعارتادى.  

ارعٮنبھكتٮڭ «جٮر رومانى» داستانى  
ارعٮنبھك اپاشبایۇلٮنٮڭ ۋاكٮلدٮك شٮعارماسى. داستاننٮڭ 
تاعى ءبٮر اتى «قازاقتٮڭ سٮردان كوشۋى». بۇل شٮعارما 
داستان  اسادى.  جولدان   1600 ءبولٮنٮپ،  بولٮمگھ   4
قازاق  شٮعارمادا  جازٮلعان.  مولشھرٮندە  جٮلدار   1930
ورتا ءجۇزٮنٮڭ سٮرداریا بویٮنان ءوز اتامھكھنٮنھ كوشٮپ 
داستاندا  بٮرگھ  سونٮمھن  بوالدى.  ءسوز  بارٮسى  كھلۋ 
احۋالى،  شارۋاشٮلٮق  سایاسي،  قازاقتٮڭ  كھزدەگى  سول 
روسسیا  جاعدایى،اسٮرەسھ،شار  ەلدەردٮڭ  ایناالسٮنداعى 
قازاقتاردٮڭ  اتامھكھنٮنھ كھلگھن  ٮرگھ كھڭھیتۋ سایاساتى، 
الٮپ  جولٮنداعى  بھكھمدەۋ  ورنٮن  سایاسي  ءوزٮنٮڭ 
قازاق  داستان  ەتٮلھدى.  تیھك  تٮلگھ  كۇرەستھرى  بارعان 
تاریحٮندا ءۇش جۇزدٮك ورناالسۋ، ءوزارا بارٮس-كھلٮس 
جاعدایٮن زەرتتھۋدە بھلگٮلى قۇنعا یھ. داستان ۇزاق جٮل 
«مۇرا»  ءجۇرٮپ،  تاراپ  قولجازبامھن  اراسٮندا  حالٮق 
رەتتھلٮپ،رەسمي  سانٮندا   2- جٮلعى   1992 جۋرانلٮنٮڭ 

اشٮق جاریاالندى.  

ء«جۇسٮپ بھن ءزٮلیقا» داستانى 
ۇلگٮدە  تھوریالٮق   – ءزٮلیقا»  پھن  ء«جۇسٮپ 
جۇسٮپبھكقوجا  اقٮن  عۇالما  داستان.  عاشٮقتٮق  جازٮلعان 
ءشایقٮسالمۇلٮنٮڭ ۋاكٮلدٮك شٮعارماالرٮنٮڭ ءبٮرى. 1945 
جٮلى  باسٮلٮپ،1987  بولٮپ  كٮتاپ  جھكھ  قازاندا  جٮلى 
باسٮلدى.  بولٮپ  باسپاسى جاعٮنان جھكھ كٮتاپ  ٮلھ حالٮق 
ادەبیھتٮندە  اۋٮز  شٮعٮستٮڭ  الدٮمھن  وقیعاسى  داستاننٮڭ 
حیكیاالنعان، كھیٮن جازباشا جٮرالنعان. داستاننٮڭ وقیعاسى 
تٮلدەس  تۇركى  كھشٮرگھن  ءتۇرمٮس  قاۋٮمدٮق  العاشقى 

بایٮرعى رۋ-وداقتاردٮڭ اۋٮز ادەبیھتٮندە كھزدەسھدى.  

باسٮلٮمدار:  

ٮلھ ءۋالیاتٮنٮڭ گازەتى 
جٮلى   1910 گازەت.   – گازەتى  ءۋالیاتٮنٮڭ  ٮلھ 
ناۋرٮزدٮڭ 25 كۇنى قۇلجا قاالسٮندا ماي باسپامھن اراالس 
شٮققان.  ەملھسٮمھن  شاعاتاي  تاتار)  ۇیعٮر،  (قازاق،  تٮلدە 
حابارالر،  ءٮشى-سٮرتٮنداعى  ەل  كھزدەگى  سول  گازەتتھ 
ماقاالالر  قاتٮستى  ومٮرگھ  قوعامدٮق  كھزدەگى  سول 
باسٮلعان. گھزەت ءبٮر جٮل 8 اي شٮعٮپ بارٮپ توقتاعان. 

شٮڭجاڭ گھزەتى 
شٮڭجاڭ گھزەتى – شٮڭجاڭ قازاق – قٮرعٮز مادەني-
اعارتۋ ۇیٮمى جاعٮنان ۇرٮمجٮدە شٮققان. ەڭ العاش 1935 
اتپھن  دەگھن  بھتى»  قازاقشا  گازەتٮنٮڭ  «شٮڭجاڭ  جٮلى 
ءبٮر بھت بولٮپ باسٮلعان.  1936 جٮلى تامٮزدان باستاپ 
جارتى باسپا تاباقتى 4 بھتتٮك اپتالٮق گازەتكھ وزگھرگھن.  
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رەداكسیالٮق  بولٮپ،  ءمامي  شامسي  جاۋاپتٮسى  گازەتتٮڭ 
عازەر  شاكارٮم،  زیات  ومارۇلى،  ءنازٮر  قٮزمھتٮن 
العاش شٮققاندا  ادامدار ٮستھگھن. گازەت  قاتارلى  قابانۇلى 
شٮڭ شٮسایدٮڭ التى سایاساتٮن ۇگٮتتھپ، حالٮقتى ونھر – 
بٮلٮمگھ جھبھپ،ەداۋٮر العا باسارلٮق ءرول اتقارعان. بۇل 

گازەت 1949 جٮلعا دەیٮن ۇزدٮكسٮز شٮعٮپ تۇردى.  

ٮلھ شٮڭجاڭ گازەتى 
مادەني- قازاق-قٮرعٮز  قۇلجادا  گازەتى  شٮڭجاڭ  ٮلھ 
شٮلدە  جٮلدٮڭ   1936 جاعٮنان  ورگانى  ۇیٮمٮنٮڭ  اعارتۋ 
ایٮنان باستاپ جارتى باسپا تاباق 4 بھت بولٮپ اپتا سایٮن 
شٮعٮپ تۇرعان. جاۋاپتى رەداكتورى تاڭجارٮق جولدٮۇلى 
بولعان گازەت 1942 جٮلى توقتادى. گھزەت ٮلھ وڭٮرٮندەگى 
قازاقتار اراسٮندا جاڭا مادەنیھتتٮڭ تاراپ، وقۋ-اعارتۋدٮڭ 
جالپٮالسٮپ، ۇلتتٮق وي-سانانٮڭ ویانۋٮنا ەداۋٮر بھلسھندى 

ءرول كورسھتتى.  

ءبٮزدٮڭ تاۋۇش ء(بٮزدٮڭ ءۇن) 
شاۋەشھكتھ  سوڭٮندا  جٮلداردٮڭ   20 تاۋۇش  ءبٮزدٮڭ 
اراالس تٮلدە شٮققان. گھزەتتٮڭ رەداكتورلٮعٮن نیاز ٮسقاقي 
شٮققان  گھزەت  ٮستھگھن.  زیالٮالر  ویلى  اشٮق  قاتارلى 
كۇننھن باستاپ اعارتۋشٮلٮق باعٮتتى ۇستانٮپ، الھۋمھتتٮك 
سۇیٮكتى  حالٮقتٮڭ  قوزعاپ  پٮكٮر  جونٮندە  ماسھلھلھر 
گھزەتٮنھ  اینالعان،سول  سھبھپتى دە 1932 جٮلى كۇشپھن 
جاپتٮرٮپ تاستالعان.  1934 جٮلدان باستاپ قایتادان اشٮق 
داناعا   400 تیراجى  سایٮن  جۇما  بھتتھن  تاراتٮلٮپ،4 
قازاق  قاتارلى  شالعٮنبایۇلى  نۇرتازا  گازەتتھ  جھتكھن.  
زیالٮالرٮنٮڭ ماقاالالرى ۇزبھي باسٮلٮپ تۇرعان. گازەت 

1935 جٮلى شٮڭ شٮساي ۇكٮمھتى جاعٮنان توقتاتٮلدى. 

جاڭا شٮڭجاڭ 
ء«بٮزدٮڭ  جۋرنال.  ماۋسٮمدٮق   – شٮڭجاڭ  جاڭا 
 1935 شاۋەشھكتھ  كھیٮن  توقتاتٮلعاننان  گھزەتى  تاۋۇش» 
جٮلدٮڭ ماۋسٮم ایٮنان باستاپ سول نھگٮزدە شٮققان. جۋرنال 
وقٮتۋدى زەرتتھۋ، قوعامدٮق سالٮستٮرٮپ زەرتتھۋ ارقٮلى 
كوپتھگھن وتكٮر ماقاالالر جاریاالپ،شٮڭ شٮساي كھرتارتپا 
كۇرەسكھ،  اشكھرەلھپ،حالٮقتى  الدامشٮلٮعٮن  ۇكٮمھتٮنٮڭ 
ناعٮز ەركٮندٮككھ قول جھتگٮزۋگھ ۇگٮتتھدى. جۋرنالدٮڭ 

رەداكتورى نیاز ٮسقاقي قاتارلٮالر بولدى. 

حالٮق اۋازى 
ۇكٮمھتٮنٮڭ  ایماق  ءۇش  گازەت.   – اۋازى  حالٮق 
 1945 ورگانى.   مھكھمھسٮنٮڭ  ءۋالي  ایماق  تارباعاتاي 
جٮلى 4 تامٮزدان باستاپ اراالس تٮلدە شٮقتى. قادٮر ءزۇني 
حالٮقتٮڭ  گھزەتتھ  بولدى.  رەداكتورى  جاۋاپتى  گازەتتٮڭ 

ماقساتٮمھن  كوتھرۋ  ورەسٮن  مادەنیھت  وقۋ-اعارتۋٮن، 
تارباعاتاي   » تاڭى»،  «مادەنیھت  «وقۋ-اعارتۋ»، 
ایھلدەرى» قاتارلى ایدارالر اشٮلدى. تیراجى 1947 جٮلى 
قازاننان    29 جٮلى   1945 جھتتى.  دەیٮن  داناعا   1890
باستاپ دۋبھك شالعٮنبایھۆ گھزەتتٮڭ جاۋاپتى رەداكتورى 
بولٮپ ٮستھدى. گازەت 1949 جٮلدٮڭ سوڭٮنا دەیٮن شٮعٮپ 

تۇردى. 

ءدوربٮلجٮن حابارالرى 
جٮلى   1947 گازەت.   – حابارالرى  ءدوربٮلجٮن 
تارباعاتایدا «حالٮق اۋازى» گازەتى جانٮنان دەربھس قازاق 
فورماتتى   4 گازەت  شٮقتى.  بولٮپ  گازەت  اپتالٮق  تٮلٮندە 
گازەتتٮڭ  جھتكھن.  نۇسقاعا   995 تیراجى  بولٮپ  بھت   4
جاۋاپتى رەداكتورى ءجۇنٮسقالي سۇلھیمھنوۆ. بۇل گازەت 
كھیٮن «تابٮس» گازەتٮنھ وزگھرٮپ، قازٮرگى تارباعاتاي 

گازەتى شٮققانعا دەیٮن شٮعٮپ تۇردى. 

حالٮقشى 
جانھ  بھیبٮتشٮلٮكتى  «شٮڭجاڭدا  –گازەت.  حالٮقشى    
ورگانى.  كومیتھتٮنٮڭ  وداعى»  قورعاۋ  دەموكراتیانى 
جاۋاپتى  شٮقتى.  باستاپ  قٮركۇیھكتھن   9 جٮلدٮڭ   1948
باستا  شٮققاننان  گازەت  ءزۇني.  ءابدٮقادٮر  رەداكتورى 
دا،كھیٮن كۇندٮك گازەتكھ وزگھردى.  كۇن اراالپ شٮقتى 
سایاساتتارٮن  باعٮت،  وداقتٮق  باعٮتى  ۇستاعان  گازەتتٮڭ 
تیراجى  گازەتتٮڭ  بولدى.  ءتۇسٮندٮرۋ  بۇقاراسٮنا  حالٮق 

1948 جٮلعا كھلگھندە 4200 نۇسقاعا جھتتى. 

توڭكھرٮستٮك جاستار 
توڭكھرٮستٮك جاستار – گازەت. ءۇش ایماق ۇكٮمھتى 
كومیتھتٮنٮڭ  تارباعاتاي  ۇیٮمٮنٮڭ  جاستار  توڭكھرٮستٮك 
اپتالٮق  باستاپ  قٮركۇیھكتھن   21 جٮلى   1946 ورگانى. 
اجییھۆ  ءابٮلمین  باستادى. رەداكتورى  بولٮپ شٮعا  گازەت 
بولدى. گازەت 4 بھت بولٮپ قورعاسٮن باسپادا باسٮلدى. 
-4بھتى ورٮس تٮلٮندە شٮعارٮلدى. ال قالعان بھتتھرٮنھ ءار 
ۇلت تٮلٮندەگى ماقاالالر ورتاق قابٮلداندى. گازەت  حالٮقشٮل 
جاستارعا  باعدارالماالرٮن  پارتیانٮڭ  توڭكھرٮستٮك 
ۇگٮتتھۋدى نھگٮزگى باعٮتى ەتتى. گازەت 1948 جٮلى 6 
ماۋسٮمنان باستاپ وسى اتٮمھن ایلٮق جۋرنالعا وزگھردى. 
«دەموكرات»  ناۋرٮزدا   14 جٮلى   1949 جۋرنال  بۇل 

گازەتٮنھ وزگھردى.  

بٮرلٮك 
 17 جٮلى   1949 جۋرنال.  ماۋسٮمدٮق   – بٮرلٮك 
اقپاننان باستاپ شاۋەشھكتھ شٮقتى. بۇل جۋرنال سایاسي، 
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ەكونومیكا، قوعامدٮق، ادەبي جاقتاردى قامتٮعان ۋنیۆەرسال 
وراسان  ومٮرٮنھ  رۋحاني  حالٮقتٮڭ  بولعاندٮقتان  جۋرنال 
ۇكٮمھتتٮڭ  توڭكھرٮستٮك  جۋرنال  جاسادى.  ٮقپال  زور 
ونھر-بٮلٮمنٮڭ  بٮرگھ  ۇگٮتتھۋمھن  سایاساتتارٮن  باعٮت، 
كوركھیٮپ  ادەبیھتتٮڭ  ۇلتتٮق  تاراۋٮنا،  اراسٮنا  حالٮق 

گۇلدەنۋٮنھ یگى اسھرٮن تیگٮزدى.  

ەرٮكتى التاي 
التاي  ۇكٮمھتى  ایماق  ءۇش  گازەت.   – التاي  ەرٮكتى 
جٮلى   1945 ورگانى.  مھكھمھسٮنٮڭ  ءۋالي  ایماقتٮق 
التاي  (قازٮرگى  سارسۇمبٮدە  باستاپ  ایٮنان  قٮركۇیھك 
شٮعٮپ  اراالپ  كۇن  بولٮپ  تاباق  باسپا  جارتى  قاالسى) 
گازەت  جاكھۇلى.  مۇقاش  رەداكتورى  جاۋاپتى  تۇرعان. 
ۇگٮتتھۋدى،  باعٮت-سایاساتتارٮن  ۇكٮمھتٮنٮڭ  ایماق  ءۇش 
ماقسات  نھگٮزگى  وزٮنھ  باستاۋدى  ونھر-بٮلٮمگھ  حالٮقتى 
ەتٮپ ۇستاعان. 1951 جٮلى گازەتتٮڭ اتى «التاي حالقى» 

بولٮپ وزگھرەدى.  

التاي 
االتاي – گازەت. 1935 جٮلى جھلتوقساننٮڭ 27 كۇنى 
ءشارٮپحان  قاالسى)  التاي  (قازٮرگى  قاالسٮندا  سارسۇمبھ 
ۇیٮمداستٮرۋٮمھن  قایراتكھرلھردٮڭ  قاتارلى  جھڭٮشانۇلى 
رەداكتورى  باس  گازەتتٮڭ  جاكھۇلى  مۇقاش  شٮققان.  
كھڭھس  ویاتۋ،   ونھر-بٮلٮمگھ  حالٮقتى  گازەت  بولدى. 
العاباسار  سٮندى  تانٮستٮرۋ  ناتیجھلھرٮن  جاقسى  وداعٮنٮڭ 
«ۇزاق  سزەدۋننٮڭ  ماو  جٮلى   1937 بولدى.  باعٮتتا 
مۇقاش  ماقاالسى  اتتى  تۋرالى»  سوعٮس  سوزٮالتٮن 
جاكھۇلٮنٮڭ اۋدارماسٮمھن گازەتكھ باسٮلدى. گازەت كھیٮن 
وزگھردى.  اتقا  دەگھن  بھتى»  التاي  گازەتٮنٮڭ  «شٮڭجاڭ 
كھیٮن ءشارٮپحان قاتارلٮالر شٮڭ شٮساي جاعٮنان قولعان 

الٮنعاندا گازەت توقتادى.  

جاڭا التاي 
جاڭا التاي – جۋرنال. 1936 جٮلى سارسۇمبھ قاالسٮندا 
باسشٮلٮعٮندا  ءشارٮپحاننٮڭ  قاالسى)  التاي  (قازٮرگى 
وداعٮنٮڭ  كھڭھس  نھگٮزٮنھن  جۋرنال  كوردى.  جارٮق 
سوعٮستى  قارسى  جاپونعا  تانٮستٮرۋدى،  جھتٮستٮكتھرٮن 
پاراقورلٮقتى،  كھرتارتپالٮقتى،  ٮشٮندەگى  ەل  ۇگٮتتھۋدى، 
اۋٮل  وتٮراقتاسٮپ  حالٮقتى  شھنھۋدى،  زوماگھرلٮكتى 

مادەنیھت  ونھر-بٮلٮم،  شۇعٮلدانۋعا،  شارۋاشٮلٮعٮمھن 
ەتتى.  باعٮتتارى  نھگٮزگى  ءوزٮنٮڭ  شاقٮرۋدى  ۇیرەنۋگھ 
شولپان»  «تاڭ  اتى  جۋرنالدٮڭ  كھلگھندە  جٮلعا   1945
جھڭٮس- توڭكھرٮسٮنٮڭ  ایماق  ءۇش  وزگھرٮپ  بولٮپ 

جھمٮستھرٮن قورعاۋ ءۇشٮن قٮزمھت ەتتى.  

وداق 
دەموكراتیانى  جانھ  «بھیبٮتشٮلٮكتى  جۋرنال.   – وداق 
قورعاۋ وداعٮنٮڭ» ورگانى. 1948 جٮلى قۇلجا قاالسٮندا 
مٮندەتٮن  تاریحي  ءوزٮنٮڭ  «وداق»  جٮلى   1950 شٮقتى. 
ایاقتاپ تاراعاننان كھیٮن ءبٮر مھزگٮل وتكھن سوڭ 1952 
اتپھن  دەگھن  جوتكھلٮپ،«العا»  ۇرٮمجٮگھ  جۋرنال  جٮلى 

شٮقتى.  

حان ءتاڭٮرى 
جٮلعا   1950 جٮلدان   1946 گازەت.   – ءتاڭٮرى  حان 
زیالى  ۇرٮمجٮدەگى  بیلھپ-توستھۋٮندەگى  گومینداڭ  دەیٮن 
جاستار جاعٮنان شٮعٮپ تۇردى.  گازەت  ۇیعٮر ، قازاق، 
ەكى تٮلدە اراالس شٮقتى. گازەتتٮڭ باستٮعى ٮبٮرایٮم تۇردى. 

ورٮنباسارى  سالٮق  ءامٮرالٮۇلى   بولدى.  

ٮلھ گازەتحاناسى 
ٮلھ  گازەتحاناسى  -  ءۇش ایماق توڭكھرٮسى كھزٮندە 
گازەتحانادان  بۇل  قۇرٮلدى.  ەتٮپ  نھگٮز  گازەتٮن»  «ٮلھ 
جانھ  كٮتابى  اتتى  قالى»  «تۇرمھ  جولدٮۇلٮنٮڭ  تاڭجارٮق 
ءتۇن»  ءبٮر  «مٮڭ  شٮعارماالرى»،  تاڭدامالى  «اباي 

قاتارلى كٮتاپتار باسٮلٮپ شٮقتى.  

ساۋلھ 
قازاق  ۇرٮمجٮدەگى  جٮلى   1946 باسپا.   – ساۋلھ 
زیالٮالرى جۇمٮستان سٮرتقى ۋاقٮتتان پایداالنٮپ قۇرعان.  
ولكھلٮك ۇكٮمھتتٮڭ باس حاتشٮسٮنٮڭ ورٮنباسارى، ولكھلٮك 
قازاق – قٮرعٮز مادەني-اعارتۋ ۇیٮمٮنٮڭ باستٮعى ءسالیس 
باسپانٮڭ باستٮعى بولدى.  ولكھلٮك قازاق – قٮرعٮز مادەني-
مھڭگھرۋشٮسى  ءبولٮمٮنٮڭ  مادەنیھت  ۇیٮمى  اعارتۋ 
نٮعٮمھت مٮڭجاني باسپانٮڭ باس رەداكتورلٮق مٮندەتتھرٮن 
شٮعارماالرى»،  تاڭدامالى  اباي  باسپادان  بۇل  وتھدى. 
ءتٮلشٮسى»  «تۇرمٮس  دەرەكتھرى»،  تاریحٮنٮڭ  «قازاق 

(پوۆەست) قاتارلى كٮتاپتار جارٮق كوردى.
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А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 
фонетика бөлімінің бас ғылыми қызметкері, филология 
ғылымдарының докторы, профессор

ФОНЕТИКАЛЫҚ САУАТ КЕРЕК

Əлімхан ЖҮНІСБЕК

Қазіргі əліпби түзу мен еміле-
ереже құрастыру барысында 
мамандарымыздың екі жар бо-

лып отырғанын жасыруға болмайды. Бір топ 
мамандар бүгінгі қолайлы сəтті пайдаланып, 
əліпби ауыстыруды жазу реформасына ай-
налдырып, қазақ жазуының ұлттық үлгісін 
қалыптастырып алайық деп отыр. Ондағы 
мақсат – «бір дыбыс – бір таңба» ретімен төл 
дыбыстарымызды өз күйінде таңбалау. Со-
ның нəтижесінде төл сөздеріміздің жазылы-
мы (орфографиясы) мен айтылымы (орфо-
эпиясы) өзара үйлесе кетеді. Өйткені орфо-
графия деп жазып, орфоэпиямен түзетіп, 
бір жұмысты екі жұмыс етіп жүрміз. Сонда 
«үнеміміз» қайда қалды? Ендеше төл сөз-
деріміздің құрамында жазылып жүрген кір-
ме и, у, я, ю, щ тəрізді тіл бұзар əріптерден 
құтылу керек. Сонда «ықшам» да өзі келеді, 
«үнем» де болады, «қағаз» да көп кетпейді. 
Мысалы, мый дейтін жуан əуезді сөзімізді
ми деп жіңішкертіп жібермей немесе «дауыс-
тыдан кейін дауыссыз болады, дауыссыздан 
кейін дауысты болады» деген сықылды бей-
рет ережелерден арылар едік. Бұл бір ғана 
мысал емес, тізе берсек жетіп жатыр: су, 
бу, ту, ти, ки т.б. бір буынды сөздер, ал екі 
жəне көп буынды сөздердің шегі жоқ: тиын, 
тиін, суыр, сурет, иық, иін, алу, келу т.б. 
Енді осы сөздердің үндесім əуезі, морфем 

құрамы, буын жігі, тасымал реті қалай бо-
лады екен? Төрелігін оқытушы-мұғалім қа-
уымға, оқулық авторлары мен əдіскерлерге 
қалдырдық.

Егер осыларды сұу, бұу, тұу, тій, кій, 
тыйын, тійін, сұуыр, сүурет, ыйық, ійін, 
алұу, келүу т.б. таратып жазатын болсақ, онда 
сөздің, ең алдымен, үндесім əуезі сақталады 
(тіліміз үндесім тіл екенін ұмытпайық), мор-
фем құрамы бұзылмайды, буын реті сетіне-
мейді, тасымал оңай шешілетін болады. Ең 
бастысы, қазақ сөзінің табиғи айтылымын 
қайтарып аламыз.

 Келесі топтың уəжіне келейік: егер кейбір 
дыбыс тіркестерін бір таңбамен белгілесек, 
онда жазу ықшамдалады, қағаз (?) үнемде-
леді, жазу оңтайланады, сөзді оқу жеңілдейді 
т.б. Сөздеріміз «шұбалаңқы» дейді.

Қарсы пікірімізді бірден айтайық, қазақ 
тілінің (сөзінің) табиғи тұрқын бұзатын ық-
шамның, үнемнің, оңайдың, жеңілдің т.б. ал-
дамшы ұстанымдар (принциптер) кімге жəне 
неге керек?! «Шұбалаңқы» деп тілімізден жи-
ренеміз бе? Тіліміздің əлем тілдерінің құра-
мындағы ерекшелігі мен құндылығы да сол 
көп қосымшалылығында емес пе!.

Олардың тағы бір уəжі – қазіргі қоғам су, бу 
т.б. деп жазғанға көзі əбден үйренген, сұу, бұу 
т.б. деп жазғанды қабылдамайды-мыс. Расты 
рас деу керек, қазіргі қоғам дəл солай, оны біз 
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білмей отырған жоқпыз. Жарты ғасыр бойы 
(1957 жылдан бастап) су, бу т.б. деп тоқпақтай 
берсе, сеніп қалмағанда не істейді. Сеніп 
қалған нəрсе бұрыс болса да дұрыс көрінетіні 
анық.  

«Бұу» мен «сұуды», «мый» мен «қыйды» 
қазіргі қоғам қабылдамайды деп бас ұра бе-
ретін болсақ, жазуымызға реформа жасап 
несіне əуре болып жатырмыз, онда қоғамды 
ырза қылу үшін кирилде отыра берейік. Оу, 
əріптестер, біздің бүгінгі мақсатымыз – қазақ 
сөзінің қазақы жазылымы мен айтылымын 
бүгінгі қоғамға түсіндіру, қабылдату, тіптен, 
мойындату емес пе? Əрине, бұл іске оңай аса 
қоймайды, себебі реформаның оңайы болмай-
ды.

Көзіміз үйреніп, қолымыз жаттығып, сана-
мызға сіңіп қалған соң кірме жазуды да өгей-
сінбейтін болдық. Егер рухани сана жаңғыру 
ұлттың тілінен басталатынын ескерсек, онда 
алдымен төл əліпби мен емілені қалыптасты-
рып алу керек болады. Төл əліпбиден төл сөз 
қалыптасады, төл сөзден ұлт тілі қалыптасады. 
Бұл – əлеми жазу тəжірибесі көрсетіп отыр-
ған фонетика-грамматикалық ұстаным.

Қазіргі қазақ əліпбиінің құрамындағы кірме 
таңбалардың дыбыс құрамы (мазмұны) акаде-
миялық еңбектер мен орфоэпиялық сөздіктер-
де таратылып, көрсетіліп келеді. Алайда ака-
демиялық еңбектер мен орфоэпияның нəтиже-
сіне ешкім мəн бермей отыр. Орыс əліпбиімен 
санамыздың тұмшаланып (мəңгүрттеніп десе 
де болады) қалғандығынан болар, əйтеуір кір-
ме таңбалардың тіл бұзар машақатынан арыла 
алмай-ақ келеміз.

Əдетте, əлеми əліпби түзу тəжірибесінде 
бір дыбысты бірнеше (екі-үш) таңбамен бел-
гілеу дəстүрі жиі кездеседі. Ал əлемде жоқ 
əліпби үлгісі қазақ жазуында ғана бар: бір 
таңбамен екі-үш дыбыстың тіркесін біз ғана 
белгілеп келеміз. Мысалы, бір ғана У таңба-
сын (əрібін) алайық (өзге И, Я, Ю, Щ таңба-
ларының жайы да осындай), төрт түрлі орфо-
графиялық үлгісі бар: орыс тілінің У дауысты 
дыбысын, қазақ тілінің У дауыссыз дыбысы 
мен ҰУ жəне ҮУ дыбыс тіркестерін бір өзі-ақ 
белгілеп келеді (1 сурет). Белгілеп қана қой-
май, арнайы еміле-ережемен бұлжымастай 
етіп бекітіп те қойдық. Жарты ғасыр бойы ұр-
пақтан-ұрпақ сол еміле-ережемен ауызданып, 

сол еміле-ережемен ер жетіп, сол еміле-ере-
жемен қартайып, сол еміле-ережемен «ұзап» 
кетіп жатыр.

У əрібі

қазақтың ҮУ[üw]
дауысты+
дауыссыз

дыбыс тіркесі 

қазақтың ҰУ[uw]
дауысты 

+дауыссыз
дыбыс тіркесі

қазақтың У[w]
дауыссыз
дыбысы 

орыстың У[u:]
дауысты 
дыбысы 

1 сурет. Орфографиялық жаңсақтықтар

Ендігі шешім не болмақ? Қазіргі естияр ұр-
пақты «олай емес, былай» деп сендіру қиын 
болып отыр. Қазақтың өзіне «қазақтың бар 
дыбысын бар деп, жоқ дыбысын жоқ деп» 
сендіре алмайтын кезеңде тұрмыз. Біз, қазір-
гі ұрпақ, шамасы, сол «И-У-Я-Ю-лап» өтетін 
тəріздіміз. 

«Əліпби жаңғыруды» мектептен, тіптен, 
бірінші сыныптан бастамаса болмайтын түрі 
бар. Сол ұрпақ өсіп жетілгенде ғана қазақ 
сөзінің қазақы жазылымы мен айтылымы 
кірме таңбалардың машақатынан тазаратын 
болады. Бірақ ұрпақ дайындығын бүгін-
нен бастау керек. Мұндай дайындық, ең ал-
дымен, сауат ашудың бастау көзінде тұрған 
мұғалім-ұстаздарға керек. Көзі ашық сауатты 
қауымның да игеріп алғаны артық болмай-
ды. Өйткені болашақ қабылданатын латын 
əліпбиінің құрамы мен еміле-ережесі бүгінгі 
кемшіліктерден сонда ғана арылып жаңара-
тын болады.

Ендеше оқулықтарымыздағы дауысты У 
деп жүргеніміз дербес-дербес екі дыбыс тір-
кесінің таңбасы екен, басқаша айтқанда ды-
быс емес таңба (əріп) екен. Қазақ тіліндегі екі 
түрлі дыбыс тіркесін бір таңбамен (əріппен) 
белгілеп жүр екенбіз.

Қазақ тілінің сөзқұрауыш (просодикалық) 
заңдылығы бойынша жазу үлгісі «бір дыбыс - 
бір таңба» болу керек, сонда ғана мəтіннің ды-
быс/əріп саны, үндесім əуезі, морфем құрамы, 
буын жігі, тасымал реті мен сөйлеу ырғағы үй-
лесімді шығады. Қазақ (жалпы түрік) тілінің 
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өзге тілдердің жазу үлгілерінен басты ерек-
шелігі осы болып табылады. Тіркестің бірінші 
сыңары бірде дауысты Ұ болса, бірде дауысты 
Ү болады. Тіркестің екінші сыңары дауыс-
сыз У[w] дыбысы болып табылады (орыс үл-
гісімен дауысты у деп жүргеніміз дұрыс емес, 
қазақ тілінде дауысты у дыбысы жоқ).

Сондықтан У таңбасының жазылым/ай-
тылымын ұсынып отырмыз.

Сонымен «У» мен «И» дыбыс па, таңба 
(əріп) ма?

1957 жылғы «қызыл саясат» қазақ əліп-
биі мен оның еміле-ережесіне де жетті. Сөй-
тіп «орыс тілінің игі əсері» деген саясатпен 
қазақтың төл сөздерінің жазылымына орыс 
тілінің У-И дыбыс/таңбалары ендірілді [1,38; 
1,358]. Сонымен кірме У-И таңбалары қа-
зақтың төл дауысты дыбыстарының құрамы-
на «дауысты» болып қосыла кетті. Осы саяси 
əліпби реформасының жемісін енді «теріп-
жеп» отырмыз. Қазіргі ұрпақты қазақ тілінде 
дауысты У-И дыбыстары жоқ деп сендіре ал-
май отырғанымыз сондықтан.

Осы У дауыссызының жасалым белгілері: 
ерін-еріндік, жуысыңқы, үнді дауыссыз ды-
быс. Дауыссыздың ақиқат анықтамасы осы
болып табылады. Оның қазақ тілі дауыссыз-
дарының жіктелім пішіндемесінде (моделін-
де) өзінің орны бар. Соған қарамай, көпшілік-
ті шатастырмас үшін У таңбасының іргесіне 
w таңбасын қосақтап У(w) деп көрсетіп оты-
руға мəжбүрміз [2].

Тағы да ғылыми негізге жүгінетін болсақ, 
халықаралық фонетикалық əліпби (ХФƏ не-
месе МФА – международный фонетический 
алфавит) үлгісі бойынша таңбасы Ww болуға 
тиіс. Бұдан əрі қарай осы таңбаны тұрақты 
пайдаланатын боламыз. Мысалы, тау[taw], ау-
а[awa], ту[tuw], туыс[tuwus] т.б. 

Сонымен бұл өзі неғылған дыбыс болып 
шықты? Оның академиялық мазмұны:

Анықтамасы: ерін-еріндік жуысыңқы үнді
Мəртебесі: жүйеқұрауыш
Қызметі: тұйық рай көрсеткіші 
Тіркесімі: тек дауыстыдан кейін тұрады
Шеп орналасымы: сөз басында кездес-

пейді
Жиілігі: жиі кездеседі
Ұқсастығы: орыс, араб тілдерінде жоқ, 

ағылшын тілінде бар.

Пішіндемеден (2-сурет) көрініп тұрғандай, 
у[w] дауыссыз дыбысы құрылымның (модель-
дің) бір бұрышын ұстап тұр. Егер у[w] дауыс-
сыз дыбысы жоғалатын болса, онда пішін-
деме (модель) түгел қаусап түседі. Бұл – тіл 
дыбыстарының құрамынан бір дыбыс жоғал-
са бүкіл жүйесі (системасы) бұзылады немесе 
бір бөгде дыбыс енетін болса, тілдің дыбыс 
жүйесі (системасы) түгелдей бүлінеді деген 
сөз.

S Ş Z J R L

T D N

P B M 

W 

Y(-Y) 

Q(-K) Ğ(-G) Ŋ(-Ŋ)

2 сурет. Қазақ тілінің дауыссыз дыбыста-
рының жіктелім пішіндемесі (моделі)

Егер w дауыссыз дыбысының жазылым ем-
ле-ережесі дұрыс құрастырылса, онда сөздің 
үндесім əуезі, морфем жəне буын құрамы, та-
сымал реті мен сөйлем ырғағы бұзылмайтын 
болады. 

Дауыссыз У(w) дыбысын жоғалтып жүр-
геніміздің тағы бір себебі «жалған естілім» 
(слуховой немсе перцептивный обман) болып 
табылады. Қазақ тілінде сөз басында кездес-
пейтін бес дауыссыз дыбыстың бірі – осы 
У(w). Ендеше дыбыс атауына, өзге дыбыстар-
дай бы, ды болып дауысты соңынан қосыл-
май, дауысты алдынан қосылып, ұу (уұ емес) 
түрінде айтылады. Сондықтан ұу тіркесінің 
айтылымы орыс тілінің у дауысты дыбысы-
ның естіліміне ұқсап кетеді. Қазақ тілі маман-
дарын да, өзге зерттеушілерді де шатастырып 
жүрген осы жайт. 

Жүрген жерімізің бəрінде «əліпби сауаты-
мызды ашып алудан бастайық» дегенді босқа 
айтып жүрген жоқпыз. Жəне «əліпби сауатты»
алдымен оқулық авторлары мен əдістеме иелері 
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бастау керек. Ал бастауыш сыныптан бастау 
алса, жас ұрпақ өсе келе, ересектердің бүгінгі-
дей «олай емес, бұлай емес» деп арпалысқан 
«əліпби» дертіне ұшырамайтын болады.

Тіліміздегі У(w) дауыссызының ақиқаты-
на көз жеткізу үшін бір-біріне орайлас тіркес-
терді пайдалануға болады. Мысалы, ау тір-
кесінің (сөзінің) екі дыбыстан құралатынына 
ешкімнің шүбəсі жоқ, ал дəл сол үлгідегі ұу 
тіркесінің (сөзінің) дыбыс құрамының ау-мен 
бірдей екеніне сенбейміз. Тіптен Тау-ды Тау 
деп үш əріппен жазғанда үнем қумаймыз, ал 
морфологиялық тұрқы тап сондай Тұу-ды үш 
əріппен жазуға ерінеміз. Осының себебін əр-
кім өзі тапсын... Мүмкін бəріміз бірге көз жет-
кізіп көрерміз, келіңіздер.

Жуан əуезді сөздер құрамында:
-жуан əуезді қысаң  Ұ[u] мен үнді жуы-

сыңқы У[w] дауыссызының тіркесі ҰУ[uw] 
болып жазылады;

-сөз басында [w] кездеспейді, сон-
дықтан сөз ұ[u] дауыстысынан басталады: 
у (ұу) [uw], уық (ұ-уық) [u-wuq], уыс (ұ-уыс) 
[u-wus], уақыт (ұ-уа-қыт) [u-wa-qɪt];

-сөз ортасында: туыс (тұ-уыс) [tu-wus], 
суық (сұ-уық) [su-wuq], жуан (жұ-уан) [ju-
wan], шаруа (ша-рұ-уа) [şa-ru-wa], оқушы 
(о-құу-шы) [o-quw-şɪ];

-сөз соңында: ту (тұу) [tuw], су (сұу) [suw], 
бу (бұу) [buw], алу (а-лұу) 

[a-luw], толу (то-лұу)  [to-luw], оқу (о-құу) 
[o-quw], қару (қа-рұу) [qa-ruw];

Жіңішке əуезді сөздер құрамында:
-жіңішке əуезді қысаң Ү[ü] мен үнді (жуы-

сыңқы) У[w] дауыссызының тіркесі ҮУ[üw] 
болып жазылады:: 

-сөз басында [w] кездеспейді, сондықтан 
сөз ү[ü] дауыстысынан басталады: уіл (ү-уіл) 
[ü-wül], уəде (ү-уə-де) [ü-wə-de], ү-уəж (ү-уəж) 
[ü-wəj], уəли (ү-уə-лій) [ü-wə-liy], уəзір (ү-уə-
зір)  [ü-wə-zir];  

-сөз ортасында: сурет (сүу-рет) [süw-ret], 
келуші (ке-ліу-ші) [ke-lüw-şi], сенумен (се-
нүу-мен) [se-nüw-men], секіруге (се-кі-рүу-
ге) [se-ki-rüw-ge], келуі (ке-лү-уі) [ke-lü-wi];

-сөз соңында: күлу (кү-лүу) [kü-lüw], тілу 
(ті-лүу) [ti-lüw], күту (кү-түу) [kü-tüw]. 

Ендеше латын əліпбиіне қазіргі кирилл ор-
фографиямыздың үлгісімен өтуге болмайды. 
Онда кирилдегі тілбұзар ережелерімізді сол 

күйінде қайталаған болып шығамыз, қайта-
лайтын түріміз де бар. 

Өкінішке орай, бұл дыбыстың ақиқат W 
таңбасына латын негізіндегі жаңа АКУТ 
ƏЛІПБИІМІЗДЕН де орын табылмады, қайта-
дан сол орыс тілінің созылыңқы у[u:] дауысты 
дыбысының Ýý деген таңбасының кебін киіп, 
бірде дауысты, бірде дауыссыз болып қалып 
отыр. Енді қашан жəне қай ұрпақ оны осы бір 
шала жансар əліпби тамұғынан аршып ала 
алар екен, əлде біздің көз алдымызда бір төл 
дыбысымыз өшіп, құрдымға кете береді ме? 
Келер ұрпаққа аманат етіп қалдыруға да дəр-
меніміздің жетпегені ғой. 

Қазіргі əліпби мен еміле санамыздағы 
«жалған естілімнің» нəтижесі болып отыр. 
Амал жоқ, күйінесің-күйесің, кімнен демеу 
күтесің [3].

Босқа күйіп-пісіп жатқан жоқпыз, көпте-
ген оқулық пен оқу-құралдарының кез келген 
біреуінің бетін ашайық. Бастауыш мектептің 
оқулығын, оқулық болғанда 2-сыныптың 
оқулығы мен Əліппені əдейі алдық [4,11-39; 
4,32-78; 4,3-7]. Оқулық авторларынан ар-
найы кешірім сұраймыз, олар мемлекеттік 
бағдарлама бойынша дайындап отыр, басқа 
амалы жоқ, ендеше кеткен жаңсақтықтар 
автор-əріптестеріміздің кінəсі емес. Аны-
ғын айтсақ, бəріміздің ортақ кінəміз, мүм-
кін күнəміз де шығар... 

Мынау сабақтың тақырыбы: «У дыбысы-
ның дауысты жəне дауыссыз болып ай-
тылуы». Көріп отырғанымыздай, У əрібінің 
дауысты дыбыс екеніне еш күмəндəніп отыр-
ған жоқ. Баланың санасына жалған білімді 
құю, міне, қай жерден басталады. Одан əрі 
оның еміле-ережесіне тоқталайық: «Дауысты-
дан соң жəне сөз басында дауыстыдан бұрын 
келген у дыбысы дауыссыз болады: əуежай, 
уақыт, Сəуле. Дауыссыздан соң жəне сөз ба-
сында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы 
дауысты болады: сусын, елу, улап-шулап». 
Осы бір жаңылтпаш сықылды еміле-ережеден 
құтылатын түріміз жоқ. Бала түгілі ересекті 
жаңылдыратын, жаттауға да көнбейтін амал-
сыз табылған əрекет. «Дауыссыздан кейін.., 
дауыстыдан кейін...», жарайды ұқтық дейік, ал 
«сөз басында...» дегенге жол болсын: уақыт 
[uwaqɪt] пен улап [uwlap] дегендегі У[uw]-дың 
бір-бірінен қандай айырмашылығы бар?! 
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Қорыта келіп, «дауысты» У дыбысынан ай-
рыла алмай, «Мəтінді көшір, дауысты У ды-
бысының астын бір сыз, дауыссыз У дыбысы-
ның астын екі сыз» деген үй тапсырмасымен 
бір-ақ тыныстадық.

Еміле-ереже «сауат ашуды күрделендірмеу 
керек» деген уəждің жөні жоқ, еміле-ереженің 
басты мақсаты тілдің табиғи құрылымын 
сақтау, ол – қазақ тілі үшін «бір дыбыс – бір 
таңба». Жалпы, еміле-ереженің оңайы бол-
майды, оңай еміле-ережені қай тілден көрдік? 
Қазақ тілі де соның бірі.

Тағы бір ережеге жол-жөнекей тоқтала ке-
тейік: «Ы, І дыбыстарына аяқталған сөздерге 
У дыбысы қосылса, Ы, І дыбыстары түсіп қа-
лады: тасы – тасу, оқы – оқу, торы – тору». 
Жоқ, дауысты Ы, І дыбыстарымен дауыссыз 
У дыбысы өзара ымырасыз дыбыстар болып 
табылады, олар өзара ешуақытта қатар тұр-
майды, тіркеспейді. Сондықтан тасы езулік 
əуезді сөзі тасу болған кезде Ы дауысты 
дыбысы түсіп қалмайды, Ұ дауысты дыбы-
сымен алмасады: тасы [tasɪ] – тасұу [tasuw]. 
Сөйтіп буынның дауысты құрамды бөлігі 
жоғалып кетпейді, сақталады. Ал оқы, торы 
сөздерінің құрамындағы Ы əрібі орфография-
лық елес. Еріндік əуезді сөздің соңғы дауыс-
тысы Ы емес, о бастан Ұ болып табылады. 
Ендеше еріндік У дауыссызы еріндік дауысты 
Ұ-ға келіп тіркесіп тұр: оқұ [oqu] – оқұу 
[oquw], торұ [toru] – торұу [toruw].

Келесі тақырып: «И, й əріптерінің жа-
зылуы». Орфографиялық үлгісі У əрібіне 
ұқсас болғандықтан, арнайы таратып талдап 
жатпаймыз. Тек еміле-ережесін келтіре оты-
рып, «И – дауысты, й – дауыссыз. И əрпі сөз 
басында жəне дауыссыздан соң жазылады: 
жиек, би, ит, Иса; ал й əрпі дауыстыдан кей-
ін жазылады: мойын, мейіз, ай, қайыс», қа-
зақ тілінің төл дыбыс құрамында И дауысты 
дыбысы жоқ екенін ескертеміз. Сонда жиек 
[jiyek], би [biy], ит [iyt], Иса  [Iysa] болып 
шығады. Мұны да көңілге қонымсыз емле-
ережемен аяқтайық: «И дыбысының алдында
ы, і естілгенімен, олар жазылмайды: киім, 
қиын, жиын», естіп тұрып, неге жазбаймыз?!

Сонымен кірме таңбалар орфографиямыз-
дың оңы мен солын, көлденеңі мен тігін, 
жоғарысы мен төменін қым-қуыт сапырыс-
тырып жіберіп отыр. Əзірге жөндеп алуға, 

жөнге салып алуға дəрменсіз болып отырмыз. 
Үстем (тоталитарлық) шешім барлық уақытта 
үстемдігін көрсетеді.

И таңбасының (дыбысының емес) жайы да 
дəл осындай.

Қайталаудан шаршамаймыз, əлемде жоқ 
əліпби үлгісі қазақ жазуында ғана бар: бір 
таңбамен екі-үш дыбыстың тіркесін біз ғана 
белгілеп келеміз. Мысалы, бір ғана И таңба-
сын (əрібін) алайық, төрт түрлі орфография-
лық үлгісі бар: орыс тілінің И дауысты ды-
бысын, қазақ тілінің Й дауыссыз дыбысы мен 
ЫЙ жəне ІЙ дыбыс тіркестерін бір өзі-ақ бел-
гілеп келеді (3 сурет). Белгілеп қана қоймай, 
арнайы еміле-ережемен бұлжымастай етіп 
бекітіп те қойдық. 

орыстың И[і:]
дауысты
дыбысы 

И əрібі

қазақтың Й[y]
дауыссыз
дыбысы 

қазақтың ЫЙ[ɪy]
дауысты +
дауыссыз

дыбыс тіркесі

қазақтың ІЙ[iy]
дауысты+
дауыссыз

дыбыс тіркесі 

3-сурет. И таңбасының дыбыс мəні

Жарайды, практикалық талданым осы-
ны көрсетті, ал теория не дейді екен. Теория
қысқа қайырады. Қазақ фонетикасының «айы-
рым белгілер» теориясына (теория диффе-
ренциальных признаков) сүйеніп жасалған 
қазақ тілі дауыссыздарының жіктелім пішін-
демесіне (моделіне) жүгінейік (3 сурет).

Тағы да қайталауға тура келеді, пішіндеме-
ден көрініп тұрғандай, й[y] дауыссыз дыбысы 
құрылымның (модельдің) бір бұрышын ұстап 
тұр. Егер й[y] дауыссыз дыбысы жоғалатын 
болса, онда пішіндеме (модель) түгел қаусап 
түседі. Бұл – тіл дыбыстарының құрамынан 
бір дыбыс жоғалса бүкіл жүйесі (системасы) 
бұзылады немесе бір бөгде дыбыс енетін бол-
са, тілдің дыбыс жүйесі (системасы) түгелдей 
бүлінеді деген сөз.

Сонымен бұл өзі неғылған дыбыс болып 
шықты? Оның академиялық мазмұны:

Анықтамасы: тілшік (тіл ортасы)  жуы-
сыңқы үнді 
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Мəртебесі: жүйеқұрауыш
Қызметі: көсемшенің көрсеткіші 
Тіркесімі: тек дауыстыдан кейін келеді
Шеп  орналасымы: сөз басында кездес-

пейді
Жиілігі: жиі кездеседі
Ұқсастығы: Орыс,  ағылшын тілінде бар.

               S Ş Z J R L

T D N

P B M 

W 

Y(-Y) 

Q(-K) Ğ(-G) Ŋ(-Ŋ)

3 сурет. Кирилше Й таңбасының моделі
 
Тағы да ғылыми негізге жүгінетін болсақ, 

Халықаралық Фонетикалық Əліпби (ХФƏ 
немесе МФА – Международный Фонетичес-
кий Алфавит) үлгісі бойынша бұл дауыссыз 
дыбыстың, өзінің жасалымына (артикуля-
циясына) лайық, əліпби таңбасы латынның 
[y] болуға тиіс. Бұдан əрі қарай осы таңбаны 
тұрақты пайдаланатын боламыз.

Сонымен и таңбасының əліпби жазылымы 
төмендегідей болатыны күман тудырмауға 
тиіс. 

Жуан əуезді сөздердің құрамында.
Жуан (қысаң) əуезді Ы [ɪ] мен үнді (жуы-

сыңқы) Й [y] дауыссызының тіркесі сөздің 
морфем жəне буын тұрқын бұзбай, тасымал 
ретін сақтау үшін ЫЙ [ɪy] болып жазылады: 

Сөз басында й[y] кездеспейді, сондықтан 
алдынан ы[ɪ] қосылады: иық (ыйық) [ɪ-yɪq];

Сөз ортасында: тиын (ты-йын) [tɪ-yɪn], 
қыйын (қы-йын), [qɪ-yɪn], жыйын (жы-
йын) [jɪ-yɪn];

Сөз соңында: тый (тый), ылғый (ыл-
ғый) [ɪl-ğɪy], сыный (сы-ный) [sɪ-nɪy], ысый 
(ы-сый) [ɪ-sɪy];

Жіңішке əуезді сөздердің құрамында.
Жіңішке (қысаң) əуезді İ[i] мен үнді (жуы-

сыңқы) Й[y] дауыссызының тіркесі сөздің 
морфем жəне буын тұрқын бұзбай, тасымал 
ретін сақтау үшін İЙ[iy] болып жазылады.

Сөз басында кездеспейді, сондықтан ал-
дынан і[i] қосылады: и (ій) [iy], иіс (і-йіс) 
[i-yis], ирек (ій-рек) [iy-rek], ие (і-йе) [i-ye], 
ине (ій-не) [iy-ne];  

Сөз ортасында: киім (кі-йім) [ki-yim], шие 
(ші-йе) [şi-ye], тиін (ті-йін) [ti-yin], сирек 
(сій-рек) [siy-rek];

Сөз соңында: ти (тій) [tiy], би (бій) [biy], 
бəлки (бəл-кій) [bäl-kiy], іскери (іс-ке-рій) 
[is-ke-riy].

Ендеше латын əліпбиіне қазіргі кирилл ор-
фографиямыздың үлгісімен өтуге болмайды. 
Онда кирилдегі тілбұзар ережелерімізді сол 
күйінде қайталаған болып шығамыз.

Тағы да өкінішке орай, бұл дыбыстың 
ақиқат [y] таңбасына латын негізіндегі жаңа 
акут əліпбиімізден де орын табылмады, қай-
тадан сол орыс тілінің созылыңқы [і:] дыбы-
сына қосақтап, екеуін бірдей Ι ɪ таңбасымен 
белгілеп беріп отыр.

Қазақ тілі дауыссыз дыбыстарының жік-
телім пішіндемесінде дауысты мəртебісіндегі 
И, У  дыбыстарына орын жоқ, ендеше олар 
төл дыбыстар құрамына ене алмайды. Қазақ 
(жалпы түрік, түркі емес) тілінің фонетикалық 
тұрқы тұтасқан үндесім бірлік болып табыла-
ды. Сондықтан үндесім тұтастық сырттан ды-
быс қабылдатпайды, «шапқыншы» дыбыстар 
үндесім тұтастықты бұза алмайды.

Осыған орай тағы бір теориялық   батыл 
ұсыныс-ұстаным жасамақпыз. Үндіевропа 
тілдері «орфографиялық» тілдерге жатады, 
қазақ (жалпы түрік) тілі «орфоэпиялық» 
тілге жатады. «Бір дыбыс – бір таңба» бо-
лып, сөз құрамындағы ақиқат дыбыстардың 
бəрі өз шебінде өз таңбасымен тұру керек. 
Басқаша айтқанда, қалай айтылса, солай 
жазу керек. «Орфография» деп бұзып, «ор-
фоэпия» деп түзетіп жатудың басы артық. 
Əрине, «орфография» мен «орфоэпияның» 
керек жері тек қана біріккен/кіріккен сөз-
дердің, түбір мен қосымшаның шегара 
шебіндегі үйлесім түрленімі мен ерін əуезді 
үндесімді белгілеу ғана қалады. Мұның өзі 
де шартты.
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Егер кірме таңбалардың «орфография-
сынан» арылатын болсақ, онда «орфоэпия-
лық» сөздігіміз көп ықшамдалып қалады.
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Тілде сөз мəдениеті, сөйлеу мə-
дениеті, тіл мəдениеті деген 
«мəдениеттер» бар. Жазу мə-

дениетінің мəні бұл мəдениеттерден артық 
болмаса, олардың ешқайсысынан кем емес. 
Өйткені сөйлеу үстінде қандай қате жіберсең 
де, ол сол жерде қалады. Ал жазуда қате жі-
берсең, ол таңбаланып, сол күйінде өшпестей 
сақталып тұрады. Ол жазуды мейлі бүгін оқы, 
мейлі елу жыл өткеннен кейін оқы – бəрібір 
əлгі қате алдыңнан шығады да отырады.

Əдетте кімде-кім жазу мəдениеті туралы 
сөз ете қалса болды, ол мəселе негізінде ор-
фографиялық сөздікке барып тіреледі. Біз де 
жазу мəдениетін орфографиялық сөздікпен 
байланыстыра қарастырмақшымыз. Төменде 
не айтылса да «Қазақ тілінің орфографиялық 
сөздігінің» 2001 жылғы 4-інші басылы мен 
оның 2013 жылғы 7-інші басылымы жайында 
болмақшы.

Алдымен орфографиялық сөздіктің 4-ба-
сылымындағы өзгерістер жайында сөз етіп 
алалық.

Сөздіктің 4-басылымынан сөздердің жа-
зылуына байланысты мынандай өзгерістерді 

Филология ғылымдарының докторы, профессор.
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, академик

ҚАЙ СӨЗДІ ҚАЛАЙ 
ЖАЗҒАНЫМЫЗ МАҚҰЛ

байқауға болады: Бұрын бөлек жазылып келген 
бірқатар тіркесті сөздер (күрделі сөздер) сөздікте 
біріктіріліп жазылыпты. Мыс.: басқосу, бойже-
ту, қансонар, қолбала, ойтолғақ, ойтүрткі, ақ-
бас (өс.), ақкіс, аққайран, ақсары (құс.), ақсерке 
(балық), ақшұнақ (өс), қарақас, қараматау (өс.), 
қарақұлақ (зоол.), тасбеде (өс.), суқұзғын, су-
жылан, суқоңыз, субүркіт, суықторғай т.б.

Бірігіп, одан кейін дыбыстық өзгерістерге 
түсіп, кіріккен, яғни үндестік заңына сəйкес 
келген біраз сөздер осы басылымда мойын-
далған, сөйтіп олар сөздікке сол өзгерген күй-
інде алынған. Мыс.: көгеніс, көгет, қыргүйек, 
шегара т.б. Бұлар – шындығында да, құптар-
лық өзгерістер еді.

Сондай-ақ, біріккен түбірлердің түйіскен 
жерінде қатар келген екі дауысты дыбыстың 
бірі (əдетте – алдыңғысы) түсіріліп жазылған. 
Мыс.: алөкпе, алтаяқ, батаяқ, батоқыр, бо-
сағаттар, ешкемер, қарағаш, қарот, қарөлең, 
қарөрік, саптаяқ, сарағаш т.б. Бұл сияқты 
сөздердің біріктіріліп жазылғандықтарын біз 
қуаттаймыз.

Баб сөзінің қазақ тілінің заңына қай-
шы келіп жүрген жазылуы түзетіліп, ол бап 

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ
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түрінде беріліпті. Біз бұл өзгерісті де құптай 
отырып, дұрыс бағыт алған ұстанымның тия-
нақты түрде неге аяғына дейін жетпегеніне 
ренжіп қалдық. Өйткені қазіргі орыстанып 
кеткен қазақ тілінің сөздік құрамында Б-ға, 
Г-ге, Д-ға бітетін араб, клуб, штаб, педагог, 
йод деген сияқты сөздер аз ба?! Баб сөзінің 
жазылуына түзету ендіріп, бап деп естілуі 
бойынша жазғаннан кейін бұл ұстанымды 
осылар сияқты сөздердің бəріне қолданып, 
жоғарғы сөздерді клуп, штап, педагок, йот 
деп жазған жөн болмас па еді?

Жоғарыда мен бір топ сөздердің біріктіріліп 
жазылғанын жақтаған едім. Ендігі жерде осы 
басылымдағы сол біріктіріп жазу ниетінен 
туған кейбір кемшіліктерге тоқталайын.

Шындығында тіліміздегі біріккен сөз-
дерді біріктіріп жазған дұрыс. Бірақ бірік-
тіргеннің жөні осы екен деп тұрақты түрде 
тіркесіп келетін сөздердің бəрін жөн-жосық-
сыз біріктіре беруге болмайтындығын естен 
шығармауымыз керек еді. Орфографиялық 
сөздіктің 4-басылымында осындай қателік-
тер кеткен.

Мысалыға қайың (береза) ағашын алалық. 
Оның екі түрі (вид) бар: бірі – ақ қайың (белая 
береза), екіншісі – қызыл қайың (красная бе-
реза). Сөздікке бұл екі түрдің екеуі де аққай-
ың, қызылқайың деген түрде біріктіріліп жа-
зылған. 4-басылымда, сондай-ақ, ақбидай, қа-
рабидай, қызылбидай дегендер де біріктіріліп 
жазылған. Қарабидай дегенді біріктіріп 
жазған мүмкін дұрыс та шығар. Өйткені қа-
рабидай – бидайдың ерекше бір түрі (сорты). 
Оны орыс тілінде де «рожь» деген жеке атау-
мен атайды. Ал ақ бидай, қызыл бидай деген-
дердің біріктіріліп жазылғаны жөн болмаған. 
Себебі олар – бидай дəнінің түсіне қарай қой-
ылған түрлік атаулар.

Мейлі өсімдіктердің болсын, мейлі жан-жа-
нуарлардың болсын түр атаулары о бастан-ақ 
бөлек жазылып келген, əлі де бөлек жазыла 
береді. Өйткені олар сол бөлек жазылысымен 
белгілі бір мағынаға ие, сонысымен елге 
түсінікті.

Бұл басылымда жазылуы бірдей болуға 
тиісті сөздердің əр түрлі жазылуы да ұшыра-
сып қалады. Мəселен, сөздікте теміржол – 
бірге жазылған. Қалған «жолдар» (қара жол, 
қасқа жол, күре жол, жалғыз аяқ жол) онда – 

бөлек жазылған. Ал атжол, тасжол дегендер 
сөздікте мүлде жоқ.

Осы жерде «ала» сөзіне байланысты аздап 
мысал келтіре кетелік. 4-басылымда қарала, 
сарала, көгала сөздері бірге жазылған. Ақ ала, 
боз ала, қоңыр ала, қызыл алалар онда бөлек 
жазылған. Ал торала, шұбарала дегендер 
сөздікте мүлде жоқ. Ал нағыз біріктіріліп жа-
зылуға тиісті төс қалта, көк сүт, тай қазан, 
қара көже, қара ет, қызыл асық, қызыл су, 
қыз қуу, ашық хат, темір қазық (жұлдыз ата-
уы), аш ішек, тоқ ішек, тік ішек, тоң май, іш 
май, бет орамал, қол орамал, жалаң аяқ, жа-
лаң бас, төс темір, тоты құс деген сияқты 
біраз сөздер сөздікте бөлек жазылған. Мұны, 
əрине, құптау қиын (Бұлар жайында біз бұрын 
да айтқанбыз).

Енді орфографиялық сөздіктің соңғы 7-ші 
басылымында (2013ж.) болған өзгерістерге 
келелік.

Алдымен айтарымыз, қазақ тілінің орфо-
графиялық сөздігінің соңғы басылымында 
жетістіктер бар ма? Сөз жоқ, бар. Сонымен 
бірге мұнда кемшіліктер де аз емес.

Жаңа басылымдағы моңғол сөзінің жа-
зылуы көптің көңіліне қонбайды. Құлақ түріп 
көріңіздерші, қай қазақ моңғол деп екі буын-
ды да «О»-мен айтады? Кімді тыңдасаңыз да 
бəрі маңғол деп бірінші буынды «А»-мен ды-
быстайды. Ең дұрысы: бұл сөзді айтылуы мен 
естілуі бойынша маңғол деп «А»-мен жазған 
мақұл. Орфографиялық сөздік дегеніміз – 
сайып келгенде, ауызша сөйлеу тілінің жазба 
нұсқасы емес пе?!

Сіз ауыл қазағынан (қаланың қазағы он-
дай сөздерді бəрібір білмейді): – Омыртқаның 
жамбаспен жалғасқан ұш жағын не дейді? 
– деп сұрап көріңізші. «Оны құймышақ деп 
атайды» деген жауап аласыз. Ал осы сөз орфо-
графиялық сөздікте құйымшақ деп беріліпті. 
Сондай-ақ, тілде құйтұрқы деп қолданыла-
тын сөз орфографиялық сөздікте қитұрқы деп 
алынған.

Орфографиялық сөздікте бір сөз екі түр-
лі жазылып, əліпбилік реті бойынша олар екі 
жерде жүргенін кездестіруге болады. Мəселен, 
сөздіктің бір жерінде мақшар деп, Қ-мен беріл-
се, оның екінші бір жерінде махшар деп, Х-мен 
жазылған. Осылардың қайсысы дұрыс? Ақнау-
ат (қауынның аты) сөзі екінші бір жерде ақна-
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бат деп алынған. Екеуі де қауынның бір-ақ 
түрінің атауы. Қауынның тағы бір түрі сөздік-
тің бір жерінде гүрбік деп, екінші жерінде күр-
бік деп екі рет алынып, екі түрлі жазылған.

Орфографиялық сөздіктің осы соңғы ба-
сылымында тіліміздің заңдылықтарына сай 
келмейтін басқа да қайшы тұстар кездеседі. 
Мəселен, сөздікте ақирет сөзі де бар, ақырет 
сөзі де бар. Бұлар мағыналары əртүрлі сөздер 
болса, бір сəрі. Жоқ, олардың мағыналарын-
да ешқандай айырмашылық жоқ. Ендеше бұл 
сөздердің біреуін қалдырып (біздің ойымыз-
ша, ақырет сөзін қалдырған жөн), екіншісін 
сөздік құрамынан алып тастаған орынды 
еді. Сондай-ақ, айуан сөзін (ең дұрысы – бұл 
сөзді айұуан деп жазған) дыбысталуы бойын-
ша жазғаннан кейін осы сөздің түбірі болып 
есептелінетін аю сөзін де айтылуы бойынша 
айұу деп өзгерткен жөн емес пе еді?!

Қазақ тілі орфографиялық сөздігінің 4-ші 
басылымы мен оның 5-6-ші басылымдарын 
салыстырсақ, алғашқы басылымдағы кей-
бір сөздердің жазылуы соңғы басылымдарда 
аздап өзгерістерге түскен. Мəселен, 4-ші ба-
сылымда ала-ғұла, ботагөз, көгет, қым-ғуыт, 
қыргүйек, шегара түрінде жазылып көрсетіл-
ген сөздер 5-6-шы басылымдарда ала-құла, 
ботакөз, көкет, қым-қуыт, қыркүйек, шекара 
түріне өзгертіліп, бір адым кейін шегініпті. Ал 
7-ші басылымда (2013 ж.) бұл сөздер қайта өз-
гертіліп, көгөніс, қым-ғуыт, қыргүйек, шегара 
болып керісінше түзетіліпті. Ала-құла, көкет 
сөздері сол бұрынғы бойда қалған. Осылай əр 
басылым сайын сөздердің жазылуын өз біл-
генімізше өзгерте берсек, елді сауатсыз етіп 
аларымыз сөзсіз.

Қалай болған күнде де бұл сөздерді ұяңда-
тып жазғанды біз дұрыс деп есептейміз. Осы 
тұрғыдан алғанда, ала-құла, ботакөз, жарқа-
бақ, көкет, қарақұс т.б. сөздер өздерінің қа-
таңдықтарымен құлаққа түрпідей тиіп тұрған-
дығы анық. Бұлардың қатаң сыңарларынан 
гөрі ұяң сыңарлары қазақ тілінің сөйлеу тіліне 
əлде қайда жақын келеді.

Ала-ғұла, ботагөз, жарғабақ, көгет, кө-
гөніс, қазанғап, қазығұрт, қарағұс, қым-
ғуыт, шегара сипатты сөздерді Ғ, Г ұяңда-
рымен жазсақ, олар тілімізде бұрыннан қа-
лыптасып кеткен алағат, ерғашты, жарға-
нат, көгал, көгала, көгорай, қолғабыс, 

қолғанат, қолғап сөздерімен сəйкес келіп, 
халықтың дұрыс жазып дағдылануына септі-
гі тиген болар еді.

«Қате» демекші, біздің сөздіктерімізде жиі 
ұшырасатын қадір, қазір, қайтіп, қасиет, қа-
уіп, қате, мұғалім, рəсуа деген сияқты дүбара 
сөздер жөнінде осы жерде айрықша тоқталғы-
мыз келеді.

Мұндай сөздерді «қазақтың сөзі», «қа-
зақтың сөзі емес» деп те айтуға болады. Қа-
зақтың сөзі болатын себебі – бұл сөздер 
тілімізде жиі қолданылады. Қазақтың сөзі 
болмайтын себебі – олар сыртқы түр-тұрпа-
ты жағынан қазақтың сөздеріне еш ұқсамай-
ды.

Қазақтың өзіне тəн сөздері дыбыстық тір-
кесімдері жағынан не бірыңғай жуан (мыса-
лы, қата, қазыр, мұғалым деген сияқты), не 
бірыңғай жіңішке (мысалы, кəзір, кəте, кəси-
ет, рəсуə дегендер сияқты) болып келеді. Ор-
фографиялық сөздіктерде кездесетін жоғарғы 
сөздер болса, олар не əрі емес, не бері емес, 
жуан-жіңішке дыбыстар араласып келген, үн-
дестік заңы бұзылған – дүбара сөздер.

Бұларға байланысты айтар түйініміз: мұн-
дай сөздерді тіліміздің заңдылығына сəйкес 
не жуан, не жіңішке тұлғада жазып, оларды 
кейінгі ұрпақтарға солай үйреткеніміз жөн.

Орфографиялық сөздікке байланысты ар-
найы тоқтала кететін мəселелердің бірі – екін-
ші буынында қысаң дауыстылар бар ма, жоқ 
па? – деп, күдік тудыратын сөздер тобы. Ор-
фографиялық сөздіктің соңғы нұсқасында 
мұндай сөздер əдеттегідей ала-құла жазылған. 
Мыс.:

1) Екінші буынында қысаң дауыстыла-
ры бар сөздер: айырым, базына, қорытпа, 
лағынет, майырыл, мақұлық, ресім, саңырау, 
саңылау, тағылым, төңірек, ұйытқы т.б.

2) Екінші буынында қысаң дауыстылары 
жоқ сөздер: айрық, айрықша, бағлан, ғибрат, 
емеурін, емле, наурыз, мағлұм, мақрұм, ресми, 
сахна, сəурік, сіңлі, тағзым, тəрк, тегеурін 
т.б.

Сонда осы екі топ сөздердің қайсылары-
ның жазылуы дұрыс?

Теориялық тұрғыдан алғанда бұл екі топ 
сөздер – бір-ақ ұстаныммен жазылуға тиісті 
сөздер. Олардың екінші буынында қысаң да-
уыстылар не болу керек, не болмау керек. 
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Мұндайларды екі түрлі жазу миға да, көңілге 
де қонбайды.

Айтпақ болған ойымыз анық, айқын, дəл 
болу үшін төмендегі сөздерді бір-бірімен аз-
дап болса да салыстырып көрелік: Орфогра-
фиялық сөздіктің 7-ші басылымында қи деген 
екі сөз бар: бірі – зат есім (қи ойды), екіншісі 
– етістік (қайшымен қиды). Дəл осылардай 
сый деген тағы екі сөз бар: бірі – зат есім (сый 
сыйлады), екіншісі – етістік (үйге сыймады). 
Сыртқы түр-тұрпаты мен айтылуы жағынан 
бір-бірінен түк айырмашылығы жоқ осы екі 
сөздің біріншілері неге И-мен, екіншілері неге 
ЫЙ-мен жазылады? Түсініксіз.

Ми сөзінің жазылуы да жоғарғы қи сөзін-
дей. Неге ол сөз мый деп жазылмайды? Қай 
қазақ «миі ашыды» деп жіңішкертіп сөйлей-
ді? Бұрынғы орфографиялық сөздіктерде хас 
(батыр) деп жазылушы еді. Соңғы сөздіктерде 
ол сөз қас деп жазылатын болды. Сонда бұл 
сөзді «қас (дұшпан) батыр» деп қолданамыз 
ба?

Орфографиялық сөздіктегі жазылулары 
бойынша, айырым сөзінде «Ы» қысаңы бар, 
ал айрық сөзінде ол жоқ. Тағылым сөзінде 
«Ы» дыбысы бар, ал тағзым сөзінде «Ы» жоқ. 
Ресім сөзінде «І» қысаңы жазылған, ал ресми 
сөзінде ол жоқ. Міне, осылай кете береді. 
Мұндай сөздерді бірдейлестіруге болатын еді 
ғой (Біздің ойымызша, бұл соңғы сөздерге қа-
зақ тілінің табиғатына сай қысаң дауыстыла-
рын қосып жазған жөн).

7-ші басылымға байланысты тағы бір айта 
кететін нəрсе: біріккен екі түбірдің аралығын-
да екі дауысты қатар келіп қалған жағдай-
да сөздік түзушілер оларды екі түрлі жазуды 
ұсыныпты. Бірі – қатар тұрған екі дауысты-
ның бірін түсіріп жазу. Мыс., алауыз, алаяқ, 
алтатар, алтаяқ, қандағаш, саратан, сарау-
ру, сарбұға, сарсу т.б. Екіншісі – қатар тұрған 
екі дауыстының екеуін де сақтап жазу. Мыс., 
алаөкпе, батааяқ, батаоқыр, биеемшек, бо-
сағааттар, қараағаш, қандыауыз, өліара, 
сарыағаш, сарыатан т.б. Бізше, қазақ тілінің 
заңы бойынша мұндайларды тек бірақ дауыс-
тымен жазған мақұл.

Осы жерде жарыспалы сөздердің (түрпет-
тердің) орфографиялық сөздіктерде қалай 
берілгендіктері туралы бір ауыз сөз айта ке-
телік.

Сөздікте айуан/хайуан, айуанат/хайуанат, 
күнə/кінə, күнəлау/кінəлау, күнəлі/кінəлі, қақы/
хақы, қамзау/қамсау, мезгеу/меңзеу, қан-жо-
са/қан жоса, таж/тəж, емле/орфография, 
рөл/руль т.б. біраз сөздер осылайша екі түр-
лі берілген. Бұл сөздердің мағыналарында 
ешқандай айырмашылықтар жоқ. Олай болса, 
мұндайлардың тек бір-ақ сыңарын алып, екін-
шілерін сөздіктің құрамынан шығарып тас-
таған мақұл еді ғой. Себебі орфографиялық 
сөздік тек сөздердің дұрыс жазылуын ғана 
көрсетпейді, сонымен бірге ол – əдеби тілді 
жүйелеуші, қалыптастырушы да құрал.

Сөздердің бірге немесе бөлек жазылуына 
байланысты 7-ші басылымда бұлардан басқа 
да кейбір ала-құлалықтар байқалып қалады. 
Мəселен, қысылтаяң сөзі орфографиялық 
сөздікте бірге жазылса, осыдан еш айыр-
машылығы жоқ тығыз-таяң сөзі онда қос сөз 
ретінде берілген. Сондай-ақ, сарала қаз, ита-
ла қаз дегендердегі қаз сөзі оларда бөлек жа-
зылса, қарашақаз сөзінде «қаз» сөзі түбірмен 
бірге жазылған т.б.

Бірдей жазылуға тиісті, бір-біріне ұқсас 
бір топ сөздердің біразы сөздікте бірге жа-
зылған да, біразы бөлек жазылған. Мысалы, 
онда ботакөз сөзі екі рет алынып, бірде – бір-
ге, екінші жерде – бөлек жазылған. Саратан 
сөзі бірде Ы дыбысынсыз, бірде араларына Ы 
қосылып, сарыатан деп жазылған. Біртұтам 
– бірге, бір құлаш – бөлек, біртілім – бірге, 
бір буда – бөлек, жарыссөз – бірге, алғы сөз
– бөлек, көкет – бірге, қара ет – бөлек, төс-
ағаш – бірге, төс темір – бөлек, сықпамай 
– бірге, сықпа құрт – бөлек, ұрғашыжіп – бір-
ге, еркек жіп – бөлек т.б.

Осылар тəрізді беторамал, қолорамал, аяқ-
киім, баскиім, сырткиім, ішкиім, жанқалта, 
төсқалта, сағатқалта; жермай, қарамай, 
сарымай, тоңмай, алғысхат, ашықхат, қол-
хат, сенімхат, тілхат деген сөздер орфогра-
фиялық сөздікте бірге жазылған. Бұлардың 
жазылуын біз дұрыс деп білеміз. Осылардан 
еш айырмашылықтары жоқ асық жілік, кəрі 
жілік, ортан жілік, тоқпан жілік/тоқпақ 
жілік; ауыз омыртқа, бел омыртқа, мойын 
омыртқа, ұзын омыртқа; азу тіс, ақыл тіс, 
ат тіс, қой тіс, ит тіс, күрек тіс, қасқа тіс, 
сүт тіс, ұры тіс, шарбы май дегендер сөздік-
те бөлек жазылған. Мұны, əрине, дұрыс дей 



Туған тіл / №2 (2019)

53

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ

алмаймыз. Бұл соңғылар біріктіріліп жазуға 
тиісті сөздер.

Тыр жалаңаш сөзі орфографиялық сөздік-
те бөлек жазылыпты. Біздің ойымызша, бұлай 
жазу ешбір қисынсыз. Неге десеңіз, тілімізде 
жеке қолданылатын тыр деген сөз жоқ (Тыр 
сөзін жалаңаш сөзінен қалай бөліп тастай-
сың?! Оның мағынасы не?). Сондықтан бұл 
сөзді де біріктіріп жазған абзал болар еді. 
Сөздікте отбасы сөзі бірге жазылған. Дұрыс-
ақ делік. Бірақ тура осы мағынадағы үй іші сөзі 
онда бөлек жазылыпты. Бұлардың бір-бірінен 
қандай айырмашылықтары бар?!

Əрине, біріктіріліп жазылуға тиісті сөз-
дердің біріктіріліп жазылғаны дұрыс. Бірақ 
біріктіріп жазудың да өз заңдылықтары, өз 
тəртібі болады. Мəселен, сөздікте кездесетін 
ақтерек, көктерек, қаратерек, қызылқайың, 
аққаңбақ, ебеқаңбақ деген сөздерді көргенде 
«бекер біріктіріліп жазылған екен» деп ойлап
қаласың. Олар – жеке-жеке өсімдіктердің атау-
лары емес, терек, қайың, қаңбақ деп аталатын 
өсімдік түрлерінің (вид) атаулары. Ендеше, 
мұндайлардың түр атаулары ретінде бөлек 
жазылғандары жөн.

Қазақ тілі орфографиялық сөздігінің 2013 ж.
7-ші басылымындағы кемшіліктердің ең үл-
кені – тіліміздегі сын есім мəнді идиома-
лар мен фразеологизмдердің біріктіріліп 
жазылғандықтарында деп білеміз. Ойымыз 
дəлелді болу үшін мысал келтірелік: ақ-

жарқын, ақжүрек, ақкөз (батыр д.м.), ақ-
ниет, ақпейіл, ақсаусақ, алауыз, алақол, 
алаяқ, алыпсатар, арамтамақ, атүсті (қа-
рау), ашықауыз, əпербақан, басбұзар, баукес-
пе, босбелбеу, бозөкпе, бірбет, жайбасар, 
жандайшап, жаужүрек, желаяқ, желөкпе, 
жүрекжұтқан, жылыжүзді, көкайыл, көкаяз, 
қараниет, қызылкеңірдек, қызылшеке, қыр-
ғиқабақ, сарықарын, сойылсоғар, сужұқпас, 
сужүрек, сүтпісірім, тасжүрек, тоңмойын, 
түлкібұлаң, тікбақай, үйкүшік, ұркөппе т.б.

Мұндайларды біріктіріп жазуға мүлде бол-
майды. Олар – бейнелі, образды (ауыспалы 
мағынада) қолданылатын тұрақты тіркестер. 
Егер «олар бір сөз ретінде қолданылады» де-
ген сылтаумен (барлық фразеологизмдер бір 
сөз ретінде қолданылады – Б.Қ.) жоғарғылар 
тəрізді идиома-фразеологизмдердің бəрін 
біріктіріп жазатын болсақ, онда кез келген 
тілдің мақтанышы болып жүрген тұрақты тір-
кестер (фразеологизмдер) деп аталатын тілдік 
құбылысты жоққа шығарған боламыз.

Қысқасы, ұқыптап қараған кісі біздің орфо-
графиялық сөздігімізден жоғарғылар тəрізді 
олқы тұстарды əлі де таба алады. Көпшілік 
болып, ондай кемшіліктерді көрсете алсақ, 
сөздіктің келешек басылымы сапалы болып 
шығары сөзсіз. Сонда жазу мəдениеті арта 
түседі. Ол үшін бірінші кезекте «Қазақ тілінің 
орфографиялық сөздігін» түзетіп алуымыз қа-
жет.



Туған тіл / №2 (2019)

54

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ

Мақала тақырыбы өте қарапайым: 
қазақтың ауызша тілі. Мақсат – 
ауызша қазақ тілі деген не? Неге 

аз естілетін болды? Неге қате естілетін болды? 
Ауызша сөздің бағасы қалай кеміді? Байырғы 
қазақ тілі қалай сөйленетін еді? Ол тілден қа-
лай айырылдық? Қазіргі ауызша тіл қандай? 
Жастардың орашолақ тіліне кім кінəлі? Бола-
шақта қандай қазақ тіліне ие болайық деп отыр-
мыз? Не істеу керек? деген мəселелерді ортаға 
салу. Мəселені шешудің жолдарын қарастыру.

Ең бірінші, ауызша қазақ тілі дегеніміз 
кодификацияланған əдеби тілдің басты функ-
ционалды түрі, айтылатын жəне тыңдалатын 
тіл, ауызша қарым-қатынасқа қызмет ететін 
тіл. Адамның ең бірінші үйренетін тілі. Та-
биғи түрде үйренетін тіл. Үйретілмейтін тіл.  
Онда адамның бейресми өмірінің барлығы 
көрініс табады, коммуникацияның барлық қал-
тарыстары көрсетіледі. Ауызша сөзден кісінің 
тұлғалық ерекшелігі, дүниетанымы аңғарыла-
ды. Əсіресе машықсыз (дайындықсыз) сөзден 
адамның тұлғасын тануға болады. Яғни ауыз-
ша тіл – тілдің жаны. Адам оқыған дүниесін 
емес, естіген дүниесін норма деп таниды. 

ҚАЗАҚТЫҢ АУЫЗША ТІЛІ: 
КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

Соған дағдыланады. Дағды жүйеге айналады. 
Қате дағды да нормаға, сосын жүйеге айналып 
кетеді. Сондықтан жазба тілді де, əдеби тілді 
де өзгертетін алдымен ауызша тіл. Осындай 
маңызы бар ауызша тіл өз Отанында жаппай 
естілмесе, қате сөйленсе, ол – тілге қауіп емей 
немене? 

Ауызша қазақ тіліне Қазақстанда барлық 
жағдай жасалғанын айтуымыз керек. Қазақ 
мектептері, қазақ бала бақшалары, ЖОО қазақ 
бөлімдері, қазақ тілді мекемелер..., осы арадан 
тоқтауға тура келеді. Себебі қазақ тілді мекеме-
лер қанша? ЖОО қазақ бөлімін бітірген студент 
не магистрант қызметте ауызша қазақ тілін 
қажетсіне ме? Айту қиын. Яғни жағдай жа-
салғанмен, жүзеге асыратын орын жоқ. Тіліңіз 
осы арада тоқырауға ұшырайды. Ресми орын-
дарда қазақ тілі аз естіледі. Естіледі деген
сөзді мақсатты қолданып отырмыз. Өйткені ме-
кеменің ісқағаздарында, есеп, хаттамаларында 
жазба қазақ тілі көрінуі мүмкін. Бірақ қызмет-
керлерінің аузында орыс немесе ағылшын тілі.
Яғни басқа тілдің коммуникация құралы болып 
кетуіне мүмкіндік беріп қоюда. Ауызша қол-
данылмаған тіл тот басады, не ескіреді. Ауыз-

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының бас ғылыми қызметкері, профессор,
филология ғылымдарының докторы

Құралай КҮДЕРИНОВА
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ша сөйленбей, не естілмеген тілді шамалыдан 
кейін құлақ жатырқайды. Сосын түсінбеушілік 
басталады. 

Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарлама-
сында «Мемлекеттік тілді кеңінен қолдануды 
көпшілікке тарату» деген үлкен мақсат болды. 
Онда «Күнделікті өмірде қазақ тілінде сөйле-
су дəреже саналып, əсіресе жастар үшін бедел, 
абырой жəне сəнге айналуы тиіс» деп көрсетіл-
ді. Алғашында екі жəне үш тілде əдеби, ресми 
деңгейде еркін сөйлесе алатын жастар жаппай 
көрінді. Қазақ тілінде іс жүргізіп отырғанын, 
қазақтілді ортаны өз ана тіліндегі ақпарат-
тармен ауызша беріп отыруды бедел, абырой 
көретін жастардың қоғамдық санасы қалып-
тасып қалған еді. Қазақ əдеби тілінің ауызша 
түрінің өзіндік сөйлеу мəдениеті қаланайын 
деп қалған. Отбасы, көше, қоғамдық ортада 
қазақ тілінде сөйлеу титулды ұлттың абырой-
ын арттырайын деген. Бірақ бəрі «жедел өткен 
шақта». Соңғы 2-3 жылда ауызша тіл күнделікті 
тілдесу орнынан, əсіресе Астана (Нұр-Сұлтан),  
Алматы қалаларында айырылды, ойды айқын 
жеткізу үшін орыс сөзі көмекке келеді, қазақ 
тілінде қалыптасып келе жатқан жаңа ұғымдар 
мен терминдерден шошынамыз, мазаққа ай-
налдырамыз, қазақ тілінде сөйлеуге рұқсат, не 
кешірім сұраймыз, көшеде, қоғамдық ортада 
қазақ тілінде қаттырақ сөйлеуге ыңғайсызда-
намыз, АНА тілдің абыройы мен беделін 
түсірудің БАС ҚАЛАЛАРДАН басталған бұ-
дан басқа қандай оңай жолы бар?

Аталған бағдарламада «Мемлекеттік тілде 
сөйлейтін адамның беделді бейнесін қалып-
тастыру, мемлекеттік тілді отбасы құндылығы 
ретінде көпшілікке таныту» деген өзекті мін-
дет қойылған еді. Бірақ бұл міндеттің де орын-
далғаны шамалы. Беделді бейнені қалыптас-
тыратын телевидение мен радио үлгі алатын, 
еліктейтін тілдік тұлғаларды жасай алмады. 
Өйткені тілдік біліктілігі, білімі, қарым-қаты-
нас ортасын сезгіштігі, логикасы мықты теле-
радиожурналистердің өзі саусақпен санарлық. 
Попжұлдыздар, арзан өнер адамдары ғана көрі-
нетін телеэкран cүйіндіретін, тыңдай бергізетін 
қазақ тілінде сөйлей алмай жатыр. Сондықтан 
ондай тілде қарым-қатынас жасауға құштар 
еместер көбейді. Елбасы Н.Назарбаевтың, ел 
азаматтары И.Тасмағамбетовтың, Мұхтар Құл-
мұхамбет, Амангелді Айталы, Бекболат Тілеу-
ханов, Əлихан Бəйменов, Жармахан Тұяқбаев, 

Гүлшара Əбдіқалықова, Елеусіз Сағындықов, 
Көшербаев, Əлімбеков, Бердібек Сапарбаев-
тардың тілдік тұлғаларын жұртшылық танып 
қалған еді. Бірақ билік басы, ел басындағы 
тұлғалардың тілдік біліктілігінен екі не үш тіл-
де бірдей шешен сөйлеу талап етілгелі тағы да 
қазақ тілі кейінге ысырылғанын көреміз.

Бұл «Неге аз естілетін болды?» деген сау-
алдың бір жауабы. Екіншісі, оқу-білім мекеме-
лерінде жазба тілге басты көңіл бөліп кетуден. 
Тіл деп жазылған мəтіннің тілін танып, соны 
зерттеп кетуден. 

Қазақ тілі мемлекеттік дəрежеге иеленген-
нен бастап, айқын бір ғана мақсат болды, ол 
– қазақ тілінің тұтынушылар санын көбейту, 
тілдік орта жасау.  Бұл – қазақ тілінің ауызша 
сөйлеу тілі мен мəдениетіне қойылатын талап-
тарды күшейтумен байланыстырылды. Акаде-
мик Р.Сыздық қазақ тілінің өміршеңдігі «оның 
əлеуметтік қызметін ауызша түрде өтеумен 
тіке байланысты екенін 80 ж. бірінші болып 
айтты. Ауызша əдеби тілде жаппай сөйлеу-
ді қойды. «Бұрын қазақ тілі мемлекеттік тіл 
алғанға дейін ауызша сөйлеудің кеңістігі бол-
мады, енді ана тіліміздің мемлекеттік тіл ретін-
де танылуы ауызша сөйлеудің жоғары дең-
гейде көрінуіне табан тірейді» деді зерттеуші. 
Сондықтан Р.Сыздық “қазақ тілінің əлеуметтік 
қызметін кеңейтуде тек кеңсе тілін дамыту,
ғылымды қазақша сөйлету, қазақ тілінде кітап 
жазып, лекция оқу жеткіліксіз. Ең кенже қа-
лып, көңіл аударылмай келе жатқан сала – ауыз-
ша сөйлеу тіліне баса назар аударылу қажет. 
Күрестің бір майданы осы ауызша сөйлеу май-
даны болсын” деді. Ғалым бұл күрестің жолын-
дағы əрекеттерді де белгілеп қойды: «Ол үшін 
ең алдымен мектепті қолға алуымыз керек. 
“Қазақ тілінде ауызша сөйлеу деген пəн енгі-
зу керек” деген міндет қойды ғалым. Болма-
са, мектеп программасына бірнеше тақырып-
тар енгізілу қажеттілігін, орфографияға қалай 
мəн берілсе, орфоэпияға сондай деңгейде мəн 
берілу керектігін; тіл ұстартуға тек қазақ тілі 
мұғалімі емес, барлық қоғам мүшелері отбасы, 
басқа пəн мұғалімдері жұмылдырылуы тиісті-
гін алға қойды. “Тəрбиенің дəл осы түріне мүл-
де мəн берілмей келе жатқанын, “баланың тілі 
шықты, ары қарай сөйлеп кетпегенде қайтеді 
деген тоғышарлық түйін жасалатынын” айт-
ты.  “Үлкендер өз сөздеріне қарауыл қоюын” 
сұрады. “Топ алдында мүдірмей шешен сөй-
леудің дəстүрінен айрылып қалғанымызды, 
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“бойымыздағы барлық жағымсыз қасиеттер 
мен сүйкімсіз қылықтарымызды заман мен 
саясаттан көруді əдетке айналдырғанымыз-
ды” сынады. Р.Сыздық əу баста-ақ орта білім 
бағдарламасының өзінде қазақ орфоэпиясына 
мүлде көңіл бөлінбегенін жəне бұл жағымсыз 
үрдістің жалғасын үзбей келе жатқанын ашына 
айтты: “Орфоэпия мектепте дұрыс қойылып, 
мəн берілген болса, адам есейген соң əдейі 
бұзбас болар” деді. “Университет, педагогика-
лық институттарда шешен сөйлеуге, əсем сөй-
леуге, оның ішінде сөздерді дұрыс дыбыстауға 
үйрету дегеннің атымен” болмай келе жатқа-
нының кесірін кейін тартатынымызды ескерт-
ті. Профессор Н.Уəли əдеби тілдің параметр-
леріне – «лексика-фразеологиялық жүйесінің 
толымдылығы жəне оралымдылығы, грамма-
тикалық, фонетика-фонологиялық жүйесінің 
сараланғандығы, жазбаша жəне ауызша фор-
маларының болуы, функционалдық тармаққа 
саралануы, коммуникациялық өрістің кеңдігі, 
басқару, ғылым-білім, ақпарат саласында қыз-
мет етуі, тілді тұтынушылар санының көптігі, 
тілдік ортаның болуы, байытатын көздерінің 
болуын (диалект, қарапайым сөйлеу, ескіқазақ
тілі, жазба тіл) атады. Осылардың ішінде ауыз-
ша тіл маңызды. Қазақтілді ортаның өзі сөй-
леу тілінен аса алмай, əдеби тілді шаршы топ 
алдында еркін пайдалана алмаса, ондай тілдің 
өміршеңдігіне күмəн көбейеді, тіл тек жазба 
түрінде көрінетін өлі тілге айналады. 

Ауызша сөздің бағасы қалай кеміді? Оған 
жазба тілдің доминанттылығы, жазба тілге баса 
көңіл бөлу, тіл деп жазылған мəтінді, жазылған 
тілді танушылық, жазба тілдің ғана зерттеу ны-
саны болуы кесірін тигізді.

Қазіргі қазақ тіл білімі салалары терең зерт-
теліп, бірліктері мен терминологиялық жүйесі 
сараланып, ЖОО-ның типтік бағдарламалары 
мен оқу жоспарларында базалық пəн түрінде 
жеке-жеке оқытылып келеді. Бірақ біз кітаби 
қазақ тілінің құрылымдық жүйесін оқытып 
келеміз. Қазақ тіл білімі нысанға алатын тіл-
дік бірліктер тек қана жазба тіл мəтіндерінен 
алынған. Фонетикалық талдау жазба мəтінде-
гі əріпті талдайды. Синтаксистік талдау жазба 
мəтіндегі сөйлемдерді талдайды, т.т. Ал ака-
демиялық сөздіктер мен грамматикалар жазба 
мəтіндегі лексика-фразеологиялық мағына-
лар грамматикалық мағыналарды тіркейді. 
Сөйтіп, мағыналар шектеле бастады. Қазақ 
тілін үйрене бастаған өзге ұлт өкілдері “оқу-

лығында жоқ” сөздердің күнделікті өмірде 
көбірек естілетінін, оның мағынасы сөздіктер-
ге сəйкес келмейтінін, бұл сөздердің мағына-
сын қалай түсінуге болатынын білмей жатыр. 
Ал ауызша сөз деген кейде көбі формасы ғана.
Телехабарлардағы сөздер немесе үлкен мəжіліс-
тердегі мемлекет басшыларының сөзі элек-
тронды мəтінді дыбыстап берумен шығатын 
болды, ондай сөзді не мəжбүрлеп тыңдатады, 
не мүлде қызығушылығы болмағанда тыңдала-
ды, не толық тыңдалмайды. Оның себебі жаз-
ба тілдің нормасы қатаң сақталған ауызша тіл 
болғандықтан.

Бүгінде жазба тілдің жүйесі мен құрылымы-
ның жалпы тілдік санада тұрақтанғаны сондай 
жазба тіл нормасымен ауызша түрде сөйлеу, 
жазылған сөзді ауызша аудиторияға дауыстап 
оқып беруді жүйелі сөйлеудің негізі деп тану, 
сондықтан осы тəсілді жиі пайдалану нормаға 
айналды. Алайда дəл «қағаздағыдай» сөйлеу, 
жазба тілдік нормадан бір қадам ауытқымау, 
ауызша сөздің нормасы емес. Ондай сөз ауди-
ториясын жалықтырып алады. Жаттанды сөз-
дей, əсері төмен болады.

Сондай-ақ мынадай да үрдіс болды. Тəуел-
сіздік бізге нарықтық мəдениетпен, батыстық
мəдениетпен бірге келді. Жазба сөзден де, ауыз-
ша сөзден де алынып тасталған цензура шар-
шы топ алдында сөйленген сөзге қарапайым 
сөйлеу тілін, оның ішінде дөрекі сөзді де, вар-
варизмдерді де қосты. Қазақ тілі эфирге а) орыс
тілі араласқан, қарапайым сөйлеу тілі, тұрмыс-
тық қатынастағы ауызекі сөйлеу тілі түрінде 
жəне ə) қазақ жазба тілінің негізінде тілді жаңа 
үйреніп не меңгеріп жүрген жоғары үкімет 
қызметшілері, депутаттар, «жұлдыздардың» 
жасанды, орыс тілі ойлау жүйесімен сөйлеген, 
қысқа сұқпат-интервьюде берілетін қызмет-
керлер мен қоғам қайраткерлерінің тыңдаған 
құлақ түсініп, тұшына алмайтын асығыс сөз-
дері түрінде шықты. Оны ести-ести қазақ тілін 
əртүрлі деңгейде білетін тұлғалар əдеби тілдің 
негізгі нормасы осы екен деп танитынды, елік-
тейтінді шығарды. 

Байырғы қазақ тілі қалай сөйленетін 
еді? Байырғы қазақ десе, қазақ тілі десе аңыз 
қылып айтуға даярмыз. Бірақ дəл тілге, ауызша 
тілге келгенде аяғы құрдымға кетеді (аяқсыз 
қалады деп аударсаңыз болады, яғни аяғы, бү-
гінгі нəтижесі жоқ деп). Бірақ қазіргі жазылған 
көркем проза тіліне қарап, ауызша тілдің бар 
асылы жазбаға түскенін көреміз. ХХ ғ. басына
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дейін 5 функционалды стильдің жүгін ауыз-
ша қазақ тілі бір өзі арқалап келді. Профессор 
Нұргелді Уəли қазіргі стильдер бөлінісі (сөй-
леу стилі//тілі, шаршысөз (публицистикалық 
деп аударсаңыз болады) стилі, көркемсөз стилі 
(художественный стиль), ғылыми стиль, іскери 
стиль) 5 түрлі қоғамдық санадан шығады дейді. 
Олар: тұрмыстық сана (сөйлеу стилі), эстети-
калық сана (көркемсөз стилі), əлеуметтік сана 
(шаршысөз стилі), кəсіптік сана (іскери стиль) 
жəне ғылыми сана (ғылыми стиль). ХХ ғ. ба-
сына дейінгі қазақтың тұрмыстық санасы мен 
эстетикалық санасы, əлеуметтік жəне кəсіптік 
санасы бірдей жəне бірегей болған, əрі жоғары 
болған. Егер бір отбасында əкесі, шешесі, ата-
сы, əжесі жəне бір баласы бар деп, бес отбасы
мүшесін мысалға алсақ, бесеуінде де тұрмыс-
тық сана мен эстетикалық сана жоғары жəне 
толық болған деп болжай аламыз. Тұрмыстық 
сана өз ішіне кəсіптік сананы да ала кетеді. Бұ-
ның бəрі тілінде, ауызша тілінде, яғни ауызша 
əдеби тілінде көрініс тапқан.  

19 ғасырда, 1862 жылдан бастап, қазақ 
жерінің шығысын, Іле, Сырдария жерін, Вер-
ныйды, Ақсуды аралаған Ресей шығыстанушы-
сы, этнограф, археолог, Петербург Ғылым Ака-
демиясының академигі В. В. Радлов: «Қырғыз-
дар жалпы алғанда сөйлеу өнерін өте жақсы 
меңгерген, əңгімелесуді жақсы көреді. ...қатты 
əзілдесетін. Олардың əңгімелері өте ақылды.... 
Қырғыздар өздерінің көршілерінен шешен 
сөйлеуімен ерекшеленеді. Кез келген қырғыз-
дың сөйлеуі өте жатық жəне еркін. Қырғыздар 
сөйлеу өнерін (шешендік сөзді) жақсы мең-
герген. Олар өте ұзақ өлеңдерді оқи алады, 
сонымен қатар олардың қарапайым сөйлеуі де 
белгілі ритммен құрылған жəне олар көбінесе 
өлеңдерге ұқсастығымен ерекшеленеді. Ойла-
ры ашық жəне нақты, сондықтан қырғыздарды 
толық негізде Батыс Азияның француздары 
деп атауға болады» деп жазған. Жəне «Қа-
зақтардың тілі əуезді де əсем, шебер де шешен, 
əсіресе олардың алғырлығы мен өткірлігі, та-
уып сөйлегіштігі таң қалдырады... Кез келгені, 
тіпті оқымаған қараңғы қазақ сөйлеп кеткенде, 
тілдің ондай күшін Европада тек француздар 
мен орыстардан байқаймыз... Ал қазақ əңгіме
шерте қалса, сөздері  мөлдір бұлақтай құйы-
лып, жаныңа жайлы тиеді» дейді. Тағы бірде: 
«Қазақ тілінің тазалығы мен табиғилығы, сон-
дай-ақ көп таралғандығы бұл тілдегі мұралар-
ды менің көбірек жинап, оған əдебиет нұсқа-

ларынан құрастырған жинақтардың толық бір 
томын арнауыма себеп болды. Оның үстіне қа-
зақтың басқа бауырластарына қарағанда, сөзге 
тапқырлығы мен шешендігі де маған əсер етті», 
– деп жазды (19-20б.). Оның себебі, қазақтар-
дың тұрмыстық санасы қазіргідей жартыкеш 
ауызекі сөйлеу тілін айтқызатын, қарапайым 
тілде емес, əдебиге жақын тілде сөйлетті. Рад-
лов көңіл бөліп отырған 

- «сөйлеудің өнер болуы
- əңгімелесуді жақсы көру
- қатты əзіл
- ақылды əңгіме айту
- жатық жəне еркін сөйлеу
- қарапайым сөйлеудің ритмге құрылуы
- ашық жəне нақты ой
- əуезді де əсем тіл
- шебер де шешен тіл
- алғырлық пен өткірлік, тауып сөйлегіштік
- мөлдір бұлақтай құйылған, жанға жай-

лы» тіл қазақ тілінде сөйлеген жалпақ жұрт-
шылыққа бірдей тəн болды. Яғни сөйлеу тілі 
мен көркемсөз стилін атасы, баласы, немересі 
– үш ұрпақ бірдей меңгерген ауызша əдеби тіл 
болды.   

В.Радловтың назарына қазақ үшін СӨЗдің 
– ӨНЕР болуы бекер түскен жоқ. А.Байтұр-
сынұлы өз заманындағы кез келген қазақ кісісі 
тіл қисынын (сөздің келісті болатын заңдарын, 
шарттарын біліп қолдануды), сөздің кестесін 
келтіріп айтуды, сөз талғауды (сөз дұрыстығы, 
тіл тазалығын) білді дейді. Ғалымның бөлуін-
ше, жалпы қазақ сөзі ҚАРА СӨЗ бен ДАРЫН-
ДЫ СӨЗ болып шығып жатты. Қара сөз қазіргі 
фразеологизм қатарында да саналмайтын,  сөз 
тіркесі де болып табылмайтын кесек дайын үл-
гілерден тұрған. Қазіргі тұрақты тіркестер тұр-
мыстық сана қазанында қайнап барып, əдеби 
тіл кеңістігіне өткен. 

А.Байтұрсынұлы  дарынды сөздердің ше-
шен шығуында мынадай логика барын айтады: 
Бастамасы – ұсынбасы – мазмұндамасы (си-
паттау, дəлелді пікір) – қыздырмасы/қоздыр-
масы (жүрегін билеу, жүйесін босату, қанын 
қыздыру, намысын келтіру, арқасын қоздыру) 
– қорытпасы. Ал тіл шешен шығуы үшін: уыт-
ты – лепті – əсерлі – қанды қайнатып, жүректі 
тулататын – естен айырып, ерікті алатын көр-
некті, сəнді, мəнді болуы керек дейді. Осы сөз 
логикасы мен тіл бояуы байырғы қазақ ауызша
тілінде болған. Қазақтың сөз саптамындағы ло-
гика қысқалық пен ықшамдылықты жасаған. 
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Р.Сыздық: «Басы артық элементсіз ықшам кел-
ген сөз үлгісін қазақтың бұрынғы шешендік 
өнерінен анық көруге болады» дейді (Қазақ 
əдеби тілінің ауызша түрі, 78-79 бет). Ғалым 
қазіргі жазба тілге тəн жалғаулықты құрмалас 
сөйлемдерден гөрі жағаулықсыз байланысқан 
түрлерінің көп қолданылуы сөзді ықшам, жи-
нақы шығарады деген: Əйеліңмен дос бол – 
берекең кіреді, азаматпен дос бол – қадіріңді 
біледі, білімдімен дос бол – ақыл, кеңес береді. 
Қазіргі жазба тілге салсақ, өйткені жалғау-
лығын қосар едік дейді ғалым (сонда, 78 бет). 

Ғалым: «Сөйлемдерді жалғаулықсыз бай-
ланыстыру жалпы ауызша сөйлеу нормасына 
сай келеді, мұнда жалғаулықтың орнына да-
уыс ырғағы қызмет ете алады: жалғаулықтың 
түсірілген тұсы сəл тыныстаған интонациямен 
айтылады» дейді (сонда, 78 бет). Байырғы қа-
зақ сөзіндегі ықшамдық мына сияқты сөздерде 
өте көп. Бəріне тəн деуге болады: «Аз нені ай-
тады? Көптен көрген қорлығын айтады// Көп 
нені айтады? Азға жасаған зорлығын айтады». 
«Бір бала бар – атадан өте туады, бір бала бар 
– атаға жете туады, бір бала бар – кейін қарай 
кете туады». «Мал бағу? [малды] Жоқ, баға ал-
маймын. Балалар өздерінше керегінше[мал-
ды] өздері бағар.... Балаларды бағу? Жоқ, баға 
алмаймын. [Балаларды] Бағар едім, [бірақ] қа-
лайша бағудың мəнісін де білмеймін,[оларды] 
оларды не болсын деп бағам[ын], [балаларды] 
қай елге қосайын, қай харекетке қосайын». 
Соңғы үзіндідегі жақша ішіндегі сөздерді Р.
Сыздық жазған, ғалым «бұл ауызша сөйлеудің 
құрылымы. Тіпті абзац басындағы тіркестің 
сұраулық мағынасы тек қана интонациямен 
жасалған, бұл да ауызша сөйлеу актісінде ғана 
жүзеге асатын амал» (сонда, 101 б) дейді.

Жəне ғалым: «Ауызша айтылған тұтас 
сөздің бөліктерге, əсіресе интонациялық топ-
тарға ажыратылып құрылуы тыңдаушы наза-
рын аудартады, шешеннің айтпағын «рет-ретке 
бөледі», «тəртіптейді», рет-ретімен, тəртіппен 
ұсынылған дүние айқынырақ, түсініктірек бо-
лып жеңіл қабылданады, жеңіл қабылданған 
ой (сөз) тыңдаушыға лəззат береді» дейді (сон-
да, 100 б.). Тыңдаушыға лəззат беретін сөз тұр-
мыстық жəне эстетикалық санасы берік əр қа-
зақтың аузында болғанын бүгінгі хатқа түскен 
туындылар да дəлелдейді. Біз соның бірі 
– М.Əуезовтің «Абай жолы» романын қазақ 
ауызша əдеби тілі мен жазбаша əдеби тілінің 
тоғысқан аралығында хатқа түскен қа-

зақтың дəстүрлі сөйлеу мəдениетінің үлгісі 
деп танимыз. Оның себебі: құрмалас сөйлем 
аз, жалаң, жайылма сөйлемдердің екінші бөлі-
гі тұрақты сөз орамдарынан тұрады. Мысалы, 
Құнанбай сезді де, енді жүйемен ұтпақ боп 
қуғынға салды. Мұндағы «жүйемен ұтпақ боп
қуғынға салу» сол дəуірдің жаппай əлеумет-
тік санасы үшін ашық құрылым, бүгінгі ұр-
пақ үшін жабық, кілттелген құрылым. Бұл 
оралымдар жазушының қалыпты сөз саптауы 
болған, сондықтан тұрақты сөздер сөздігінің 
реестріне фразеологиялық бірлік түрінде тір-
келмеген, қазіргі ата буынның ғана санасында 
бар жəне тілінде сақталуы мүмкін оралымдар. 
Мысалы, Баж еткенмен ықтап кеткен сықыл-
ды деген сөйлемдегі ықтап кету деген тіркес
малға қатысты, боранды күні жел жоқ, сай, тау-
дың ығын іздеп кеткен малға қатысты айтыла-
тын тұрмыстық санадағы реалийі бар көріністі 
жазушы адамдар арасындағы сөзбен шарпысу-
дағы қарсы шыға алмай, беті қайтып кетуді су-
реттейді. Малдың ықтауы туралы фреймі жоқ 
бала сөзден ықтауды қалай елестетуі мүмкін. 
Сондықтан бүгінгі оқырман классикалық əде-
биеттің бетін ашқанмен, кіре алмайды. 

«Сүйіндік, Бөжей жағының ойы осы болса, 
Құнанбай да өз есебін алдын ала өзі өлшеген 
бетпенен ішіне ірікті. Жаңағыдан əрі жа-
зылған жоқ» дегенде ішіне ірку сөздіктерде 
фразеологизм ретінде тіркеуге алынғанмен, 
осы тіркестің жалғасы жазылған жоқ бүгінде 
ешбір сөздіктің тіркеуіне сөз мағынасы ретінде 
де, тұрақты тіркес ретінде де алынбаған. Қазір-
гі əлеуметтік санада жазылып əңгіме айту деген 
ұғым бар. Бұл дəстүрлі қазақ сөзінде бұрын-
нан ашылып сөйлеу мағынасында. «Ал ел айы-
ғып оңаша қалғанда, Барлас өз жырларына 
Асанқайғы, Бұхар жырау, Марабай мен Жанақ, 
Шортанбай, Шөже, Сыбанбай, Балта, Алпыс 
ақын - бəрін қоса, өзі құрбы өзге ақындар айт-
қан жырларды термелеп кетеді» дегендегі 
«айығу»-дың қазіргі əдеби тілдегі мағынасы – 
«мастықтан айығу» ғана. Ал Əуезовтің қалып-
ты тіркес ретінде «қоя салуына» қарағанда «ел 
айығу» - бұл 30 жылдардағы сөйлеу дəстүрінде 
«ел кеткенде, ел аяғы басылғанда» деген мағы-
нада еркін жұмсалымда болған.  «Ей, менің 
балаларым, мына бала қонағың тартымды 
жатыр-ау өзі, ойлаймысыңдар? – деп, жақсы 
жадырап, шын бейілденді» дегенде тартымды 
жатыр – жағымды, көңілден шықты мағына-
сында екені мəн-мəтіннен айқындала қалады. 
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Бірақ ол тартымдылықтың «жатуы» табиғи 
тартымдылық екенін көрсетеді. «Құнанбай 
ауылдан қашаң отырса да, бұлардың қатты 
жүріп келгенін аттарының сонау алыстағы 
ажарынан байқап еді. Ажарынан байқау – қа-
лыпты əдеби тілде əйел адамның бет-əлпетіне 
қарап аңғару мағынасында жұмсалса, Əуезов 
тілінде «аттың жүрісінен, жағдайынан байқау» 
мағынасында қолданылған. «Ол шешендіктен 
гөрі басқарақ түкпірі бар жан сияқты.  Түкпірі 
бар – қыры, сыры, құпиясы бар мағынасын-
да. «Сол кештен он шақты күн өткен шамада 
Құнанбайдың үлкен аулы Ақбайтал асуынан 
асып барып, Шыңғыстың сыртындағы Жігітек, 
Бөкенші жалауы болған Қопаның аузына қон-
ды» сөйлеміндегі «аузына қонды»-ны «қай тұ-
сына қонғаны» деп жоғары курс филолог сту-
денттерден сұрағанымызда «жараның аузы» 
тіркесімен байланыстырып, «үстіне қонғаны» 
деген жауап айтты. Сонда бүгінгі жас ауыз 
сөзінде «сай, шатқал, өзектің басталар тұсы» 
мағынасы барын білмегені. 

Бұл сияқты сөздердің ұшы-қиыры жоқ, əр 
сөйлемнің екінші сыңары десе болады. Мұн-
дай тіл өткен ғасыр ғалымдарын қызықтыр-
маған. Мысалға, алғаш «Абай жолының» 
тілін зерттеген профессор Е.Жанпейісов 1930 
жылы туған. Ғалым бұл тіркестерді балалық 
шағынан естіп, бойына сіңіріп өскендіктен 
«зерттейтін ештемесі жоқ» деп ойлаған. Өйт-
кені бұрынғы қазақ даласындағы тұрмыстық 
сана, қайталап айтайық, қазіргідей сөздің 
аяғын жұтатын, варваризм қоспаса көңіл көн-
шімейтін, жүйесіз, жетесіз сөйленген ауызекі 
тілді тудырмаған. 80 жылдар, бертінге дейін 
қаймағы бұзылмаған көптеген қазақ ауылдары-
ның қысқа, нұсқа, тапқырлық пен шешендікке 
құрылған сөйлеу тілі стилі арғы қазақ ауыл-
дарының жұрнағындай. Сондықтан бұрынғы 
қазақтың тұрмыстық санасында əлеуметтік 
сана да, кəсіби сана да болған. Кəсіби сана 
қазақ кəсіпшілігінен шықты. Қазақта малшы, 
егінші, емші, жұлдызшы, ұста, күмісші, етік-
ші, ерші, үйші, жылқышы, темірші, бүркітші, 
оташылық, бақалшылық, кірешілдік, арбакеш-
тік, тігінші...т.б. кəсіп болған. Əсіресе ата кəсіп 
– мал шаруашылығына байланысты кəсіби са-
наның жоғары болуы Əуезовтің қолданысын-
дағыдай коннотативті, идиомалық мағынадағы
тіркестерді тудырған. Жəне ол абстракция əлеу-
меттік санаға түсінікті болған. Əлеуметтік 
санадағы тілдік білім шешендік дау, шешендік 

би, шешендік сөздің  жұмбағын шешуге көмек-
тескен. Бұрынғы қазақтағы əлеуметтік сана би, 
батыр, елағасы, дала заңдары, шариғат заңда-
ры, жер дауы, жылқы, барымта, күн райы деген 
сияқты іргелі түсініктерден тұрған. Əлеумет 
осы «саясаттан» толық хабардар болғандықтан 
шешендік сөздерді оңай түсінген, мағына реңк-
терін емеуріннен түсінген, сондықтан жоғары-
дағыдай сөз оралымдарсыз сөйлемеген деп 
болжаймыз. Ал бүгінгі қазақта бірыңғай осы 
əлеуметтік сана болмағандықтан бұл секілді 
сөз орамдары өз мағынасында түсінілмейді. 
Басқа тілде сөйлегендей аударуды талап етеді. 
Сондықтан бүгінгі жастар көркем əдебиет-
ті оқудан қалып барады. Өйткені ондағы ескі 
қазақтың сөз саптауы беймəлім кодтарға ай-
налды. Театр қойылымдары көрерменін жинау 
үшін осы заманғы жастардың сөз саптауын та-
уып алды. Кино тілі сөйлеу тілімен қаруланға-
лы қашан! Ескі сөздері көп көркем мəтін бөтен 
тілде жазылған шығарма болып шықты. 

Бүгінде амалсыз бөліп отырған орта статис-
тикалық топ, ортадан төмен топ сияқты көр-
кем мəтіннің екі жолын түсінсе, бір жолын 
түсінбейтін саналылар аз болған. Сондықтан 
ауызша əдеби тіліміз осы заманымызға жет-
кен. Ол – эстетикалық санасы жоғары топтың 
арқасында жеткен. КИІЗ ҮЙ, ДАСТАРҚАНЫ 
- сахна, көрермені - АУЫЛ. ДАЛАСЫ мен ТӨ-
БЕСІ құқықтық даулар шешілетін орын, АСЫ 
- шешендік даулар шешілетін жиын; қазақтың 
даласы эстетикалық сана мен əлеуметтік сана-
ны осылай көтерген. 

Р. Сыздықтың таптастыруына сай əдеби 
тіл – 1) ауызша əдеби тілі; 2) жазба алдындағы 
əдеби тіл жəне 3) жазба əдеби тіл бір-біріне 
сабақтас, бір-бірінің құндағында тербелген 
тіл. Сол тербеліс «Абай жолының», əсіресе 
алғашқы кітабында айқын байқалады. Қайта-
лап айтсақ, «Абай жолы» романының бірінші 
кітабы 20 жылдарғы ауызша əдеби тіл мен жаз-
баша əдеби тілдің аралығында хатқа түсіп үл-
герген тіл деуге болады.

Бұрынғы қазақтың хатқа түсіп үлгірген ауыз-
ша тілі тағы бір туындыларда бар. Бір қызығы, 
біз сол туындыларды оқудан жалықпаймыз, 
тіршіліктен демалу үшін қайталап мың сан оқи 
аламыз. Академик З.Қабдолов бұны ғажайып 
деген: «Мұндай да ғажап болады екен...шебер-
лік тұрғысынан пайымдағанда күні бүгінге дей-
ін қазақ повесінің үлгісі болып отыр. Ғажайып 
емей немене?» Əңгіме Бейімбет Майлиннің 16 
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жасында жазған «Шұғаның белгісі» əңгімесі 
хақында. Иə, ғажабы да осы, бұл əңгіме бүгін 
жазылды десе де сенеміз, кешегі 60-жылдары 
жазылды десе де сенеміз. Себебі шығарманың 
тілін еш қай ұрпақ жатырқамадық, қазақ əдеби 
тілінің өзін, көркемсөз стилінің үлгісін таны-
дық. «Татаусыз төгілген тіл» деген академик 
З.Қабдолов.

Профессор Нұргелді Уəли көркем мəтіндегі 
тілдік шеберлік оқудағы автоматизмді бұзудың 
нормасында дейді. Оқырман санасына салмақ 
салмау, автоматизмді ара-тұра бұзып, оқыр-
манның əсерленуіне, не ойлану, пайымдауына 
мүмкіндік беру дейді. Сөйтсек, бұл Б.Майлин 
қаламына тəн екен. Сөйтсек, Майлин шығар-
маларының сиқыры осында екен.  Ғ.Мүсірепов 
айтқандай: «Онда ... бірден бетке ұратын арзан 
əсерге құмарлық жоқ. Оқиға таңдауда да, сөз 
өнерінде де ол əсіре қызыл атаулыға жат. Кісіні 
тайғанақ мұзға тағасыз түскен аттай сырғытып 
əкететін сөзде дыбыс қуалау, (аллитерация) 
үстеме теңеу, эпитеттер, арзанқол афоризмдер 
Бейімбет тілінде кездеспейді. Ол өз ойын ұғын-
дыру үшін, яки кейіпкерінің бейнесін, қимыл 
əрекетін беру үшін орағытып теңеу іздеп, тап
баса алмай, жанай сипап жүрмейді, қарапайым 
ұтқыр сөзбен қолға ұстатқандай образдар жа-
сайды...Майлиннің бізге үлкен өнеге болатын
көркемдік қасиеті — қарапайымдылығы». 
І.Омаров та: «Көтеріңкі, елірме оралымдар 
мұнда кездеспейді» деген. Ендеше көркем тіл 
болмаса, не бар мұнда? Сөйтсек, мұнда 20 
ғасыр басындағы қазақтың ауызша əңгіме 
айту дəстүрі бар екен, қаймағы бұзылмаған 
қазақтың ауызша əдеби сөйлеу тілі бар екен. 
Бүгінгі шаршысөз стилінің де, көркемсөз, іс-
кери, ғылыми сөз сияқты барлық функцио-
налды стилдердің жүгін бір өзі арқалаған 
ауызша əдеби сөз бар екен. Сол тілдің ай-
на-қатесіз, бұлжымай қағазға басылуы бар 
екен. Жазба тілге айналған ауызша тіл бар 
екен, мұнда.  Сол қазақы ауызша тілімізді 
сағынған БІЗДЕР бар екен. 

Сонда ауызша сөйлеу нормасында не бар 
еді? Ауызша сөзді сүйсініп тыңдай алу үшін 
не болу керек еді? Ол үшін ұлттық-тарихи сана 
мен  бұқаралық-əлеуметтік сана болу керек еді. 
Ал бұқаралық сана – ұлттық құндылықтардан,
қазақы сөз саптаудан тұрады. Қазақы сөз саптау-
да не бар еді? Осы күнгі лексикалық, грамма-
тикалық тұлғаларды үнемдей отырып, тұрақты 
сөз орамдарымен сөйлеу бар еді. 

Қазақы сөз саптауда тілдің ұшында дайын 
тұрған қаракерді бір-екі бауырлап алу, бозба-
ланың басы құралу, əйдəй қызды-қызды болу, 
бітіре алмастық борышы болу, ғажапқа қалу, 
ат арқасына мінген, сөз қашыру, сөзді біткен-
ге есептеу, тəңірге жазып қалу, уақыт озды-
ру, түсінбегенге салыну, салған жерден бола 
қоймау, құдай бергенді аямау, атаққа шығу, 
жұртта да дін жоқ қой, басын іске байлау, 
басымен алысқан ат, қатаңдық қылу, желе 
шоқыту («Шұғаның белгісінен») сияқты тір-
кестерді біз бүгінде ішкі образынан айырып, 
лексикалық тіркес етіп, синтаксистік жағынан 
мүшелеп сөйлейміз, не жазамыз: қаракерді 
қамшылау, жастар боп жиналу, у-шу болу, 
өмір бойы қарыздар болу, əңгіме айту, таң 
қалу деген сияқты. 

Ал Бейімбет алдыңғы сөз орамдарын қи-
налмай-ақ əңгімесіне көшірген. Яғни жазушы 
бұқаралық-əлеуметтік сана кедергісіз қабыл-
дайтын, «тіл ұшындағы» тұрақты сөздерді 
пайдаланған. Сондықтан «шығарманың тілі
жатық, шебер» деп бағаладық. Р. Сыздық айт-
қандай, «басы артық қайталау, басы құрал-
маған сөйлем табылмайтын» Бейімбет тілі, 
біздіңше, қазақы сөз саптаудағы қысқалық 
пен нұсқалықтың өзі. Бейімбет «Жолдасым 
30-40-тардың шамасындағы жер ортасы 
адам» дейді, біз бүгін жер ортасы жасқа 
келген адам деп сөзді көбейтер едік, «Шұғаға 
ынтықтым» деп суреткер əңгімені кейіптей-
ді, ал біз «Шұғаны көруге құштар болдым» 
немесе «Шұғаның əңгімесін естуге зар бол-
дым» деп, кейпінен айырар едік. 20 ғасыр-
дың басына шейін қазақ мезгіл үстеуді заттық 
тұлғада бере берген-ау деп қалдық. Əңгіменің 
өн бойында «Қыс қыстаулары басқа болған-
мен, жаз көбіне бірігіп», «Жаз көбіне сонда», 
«жаз қызметке тұрып, қыс оқуға кірді» деген 
сөздер ғана бар. Осы үнемделген жұрнақтар-
сыз-ақ түсінікті сөздерді біз қалай бүгінде 
ұзартып алдық (қыста, қыз мезгілінде, жаз 
кезінде, жазда, жаз уақытында, қыс түсе 
деп)?  

Сөйтіп, қазіргі қазақ көркем прозасы тілін-
дегі дəстүрлі баяндауды, яғни проза стилін қа-
лыптастырған ең алғашқы проза Б.Майлиннің 
«Шұғаның белгісі» 1915 жылы жазылды, бұл 
ауызша əдеби тілдің қағазға түскен түрі еді. 
Бұны 16 жасар бозбала сабақ үстінде жазды. 
Бір деммен жазды. Себебі тұнып тұрған ауыз-
ша тілді тек қағазға түсірді.
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Мақалада ХVI – ХVIII ғасырлар 
бойы жүрген қалмақ-қазақ соғы-
сының жаңғырығы топонимдік 

аңыз-əңгімелер арқылы бүгінгі күнге дейін 
жетіп отырғаны баяндалады. Арнайы экспеди-
ция жасалған Шығыс Қазақстан облысы Тар-
бағатай ауданының жер-су аттарынан нақты 
мысалдар келтірілген. Екі ғасырға созылған 
екі көшпенді елдің қақтығысы, оның зардабы 
ел жадынан өшпей, ұрпақтан-ұрпаққа жалға-
сып келе жатуының себебі ізделеді. Ол соғыс-
тың аяқталғанына үш ғасыр өтсе де, жер-
гілікті тұрғындар көптеген топонимдердің 
этимологиясын қалмақтық сарынмен байла-
ныстырып, кеше ғана болып өткен оқиғадай 
айтып береді. Қазақ халқының сол заманда 
көрген қиындығы, азабы санаға сіңіп кеткені 
сондай, қазақ тілінен жасалған атауларды да 
қалмақ тақырыбына апарып тірейді. 

Түйін сөздер: қалмақ, қазақ, топоним, ха-
лықтық этимология, аңыз-əңгіме, қалмақтық 
сарын, халықтық сана.

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚ ТОПОНИМДЕРІНДЕГІ 
ҚАЛМАҚТЫҚ САРЫН

(Шығыс Қазақстан облысы 
Тарбағатай ауданының жер-су аттары бойынша)

Кіріспе
Алдымен Ойрат одағын, кейін Жоңғар хан-

дығын құрған Батыс Моңғол тайпалары қазақ 
жеріне ХVI ғасырдың бірінші жартысынан 
бастап шабуылдай бастады. Оларды қазақтар 
«қалмақ» деп атады. Кезінде бейбіт қатар 
өмір сүрген Алтынорда ұлысының қалдығы, 
қалмағы деген мағынада қойылған этноним 
болса керек. Алмакезек жеңіп, қыруар қан тө-
гілген бұл итжығыс күрес ХVIII ғасырдың ор-
тасына дейін созылды [1;185].

Өз алдына хандық құрып, енді іргесін 
бекітіп жатқан Қазақ хандығы үшін, қазақ 
халқы үшін бұл екі ғасырға жалғасқан соғыс 
аса ауыр тиді. Оның зардабының халық сана-
сында сақталып қалғаны сондай, қазіргі ұр-
паққа дейін ұмытылмай келеді. Оны жуықта 
ғана Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ау-
данының жер-су аттарын зерттеу мақсатында 
жасалған экспедиция кезінде анық байқадық. 
Жергілікті тұрғындар, хабарламашылар көп-
теген жер-су аттарын қалмақтармен байланыс-
тырады.

Бердібек БИЯРОВ
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Негізгі бөлім
Шығыс Қазақстан аумағы Жоңғарияның 

қоластында ұзақ уақыт жатты, моңғол тілді 
атаулар мол сақталған, бірақ сол топоним-
дердегі қалмақтық сарын осы уақытқа дейін 
үзілмей келе жатқаны таңырқарлық жағдай. 
Тіпті кейбір қазақ (түркі) тілінен жасалған 
атауларды қалмақ ұғымымен байланысты-
ратын аңыз-əңгімелер кездеседі. Мысалы: 
«Сеңгірден 8-10 шақырым өрлеп, Обалы ке-
зеңге жақындағанда «Қатай» деген шатқал, 
сайдың аузы кездеседі. Осы тау аңғарында 
жау (қалмақтар – Б.Б.) əлденеше бекініс жа-
сап, көп адамды мерт қылады. Батырлар осы 
маңға келгенде бекініп жатқан жау кездеседі. 
«Бұл жерде жау күшті бекінген, қатайыңдар», 
- деседі екен. Содан сол сай «Қатай» атанып 
кеткен» [2]. 

Топонимдердегі қалмақтық сарын моңғол 
тілінен енген атауларда да, сондай-ақ таза 
қазақ тілінен жасалған атауларда да кездесе
береді. Мəселен, «Қандысу атауына байланыс-
ты халық арасында сақталған аңыздар көп. 
Соның бірінде қазақ қолы мен ойрат-қал-
мақтардың жасағы арасында қатты шайқас 
болып, адам есепсіз қырылыпты. Жаудың 
денесін өзенге тастағанда, судың беті қызыл 
қанға боялған. Содан бастап бұл су «Қанды-

су» деп аталыпты»[3]. Гидронимдердің өте 
ерте пайда болып, көп өзгеріске түспейтінін 
ескерсек, Қандысу жоңғарлар жорығынан 
бұрын пайда болуы да мүмкін. Ағыны қат-
ты болғандықтан, кешу бермей, адамдар суға 
жиі кететін өзендерді де Қандысу деп атай 
береді. Кейде өзеннің түсін (құм, топырағы-
ның түсін) меңзеуі де ықтимал, Қызылсу си-
яқты. Бірақ қазіргі адамдар гидронимнің эти-
мологиясын, міндетті түрде қалмақтармен 
байланыстырады. Қандысу атауына қатысты 
екінші мысалды келтірейік: «Абылай хан бо-
лып, Қабанбай қолбасы болып тұрған шақта, 
жоңғар шапқыншылары бейбіт жатқан қа-
зақ жасақтарын сан рет ойсыра шауып, қы-
зыл қырғын соғыс салып, жерін тартып алып 
отырған. Сондай бір аласапыран кезде, жау 
жақ қапталда Қосай, Тама батырлардың жа-
сағы қалқан болып, мыңғырған жылқыла-
ры сонау Орқашар жеріне дейін созылып 
жатқан бір мəуетек шақта, Алтайдағы Алқа-
бек-Білезікке бекінген торғауыттар тағы да 
мың-мыңдап жылқы барымталап, бірқыдыру 
адаммен бірге Таманың ұлы Байқонысты да 
өлтіріп, Тарбағатай өңіріне біржола бекініп 
алады. Жаудан үркіп, Қалбаға қарай қашқан 
ел ағыны қатты өзеннен өткел таба алмай, 
көп адам суға кетеді. Бозша, Маңырақ, Ақ-
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жар ауылдарының іргесінен ағып өтетін тау 
өзенінің «Қандысу» аты содан қалған деген 
аңыз бар» [4]. 

Қандысу гидрониміне ұқсас аңыздар Сең-
гір топониміне қатысты айтылады: «Ел аузын-
да қалған тағы бір аңыз бойынша, жаугершілік 
замандарда Қандысу бойынан «Сеңгір» таулы 
үстіртіне дейін қалың тоғай болған. Сол қа-
лың тоғайдан өту батырлар үшін қиямет-қай-
ымға айналған. Батырларымыз осы тоғайға 
келгенде жүрексініп, «сен кір, сен кір» деп 
бір-біріне жол беріскен деседі. Осыдан бері 
бұл өңір «Сеңгір» деп аталған» [3]. Болмаса: 
«Ел аузында сақталған аңызда қалмақ батыры 
Шаған сексен күнге созылған атақты Шорға 
ұрысында қолға түсіп, қазақ батыры Дəулет-
байдың одан не тілегі бар екенін сұрағанда, 
қалмақ батыры осы жолы босатуын, ұрыс да-
ласында өлуге мүмкіндік беруін өтінгендігі 
айтылады. Содан бұл тілек орындалады да, 
Шаған өгізге мініп қашады. Дəулетбай ба-
тыр көз көрімге дейін Шағанды қудырмайды. 
Қуғыншылар біраздан кейін шығады. Шаған 
қалың нуға кіргеннен кейін қуғыншылар то-
сылып қалыпты да, біріне-бірі «сен кір, жоқ, 
сен кір» деп жүрексініпті. Осыдан бұл жер 
Сеңгір аталып кеткен деседі». Бұл атаудың 
мағынасын ұқпағаннан кейін туатын аңыз-əң-
гімеге (халықтық этимологияға) жатады, өйт-
кені Сеңгір атауы моңғол тіліндегі цэнхэр 
«көк, көгілдір, көкшіл» сын есімінен жасалып 
тұр. Аңыздағы шағын тоғай, қамыс сар дала-
да көк түске боялып тұратындықтан, Цэнхэр/
Сеңгір атаған. Сеңгір атауы үнемі көгілдір 
тартып тұратын шың-құздардың басына қа-
ратып айтылатын еді (сеңгір тау), енді оның 
жасыл (көк) түсті жерге де қойылатынын бай-
қаймыз.

Кейде аңыз қиялдан ғана емес, шындықтан 
да туып жатады. Тарбағатай өңірінде кезде-
сетін Қабанбай шаты, Бөгенбай шаты, Боран-
бай шаты, Қубас ат сияқты топонимдер «қал-
мақтың соңғы аяқ тіреген жері болған, жан 
алысып, жан беріскен сұрапыл шайқастардың 
куəсі іспеттес тарихи ескерткішті жерлер» бо-
лып табылады [5]. Əр қолбасшы өз жасақта-
рымен бекінген шат, сайлар сол қалпында ата-
лып қалған жəне Қабанбай батырдың əйгілі 
Қубас аты зорығып өлетін жер де халық наза-
рынан тыс қалмаған.

Серенқамал атауы туралы «қалмақтың атақ-
ты қоңтайшысы Қалден Серен салдырған қамал 
болған» деген дерек те шындыққа жанасады. 
Хабарламашы Қизатов Сейітбек (мектеп дирек-
торы, география мұғалімі Жаңалық ауылы) көз-
бен көргендей етіп айтады: «Бізде, мысал үшін, 
18 ғасырдағы Қалдан Серенді білесіздер ғой? 
Қалмақтың ханы. Соның бізде қамалы болған. 
Мына біреу көрініп тұрған тау Құлдəулет деп 
аталады. Сол Құлдəулет тауында қамал бар. 
Серенқамал деп аталады. Сереннің қамалы. Қа-
зақтар енді Қалданды толық қып айтпайды ғой. 
Бұл Қалдан Серен болғаннан кейін Серенқамал 
деп аталған. Сол Жоңғар соғысының ақырғысы
осы жерден бітеді. Міне, Қалдан Сереннің қа-
малы тұрған жерінің алдыңғы жағында ғана ба-
ратын жер бар да, арт жағы түгел қорған. Қал-
дан Сереннің ставкасы болған».

Жоңғария астанасы, орыс саяхатшыла-
рының жазбасында Шульдеттау деген жерде 
болған делінеді. Бұл қазіргі Зайсан көлінің 
түстігіндегі Қытай жерінде қалған Шүлен-
тау болуы əбден мүмкін. Сондықтан Тар-
бағатай, Зайсан өңірлері Жоңғарияның басты 
тірек жерлері болғаны белгілі. Хабарламашы 
Жоңғарияның соңғы хандарының бірі Əмірса-
наның да қорғаны бар екенін тілге тиек етті, 
бірақ оның қайда екенін дəл айта алмады.

 Бұқар жыраудың: «Қозы Маңырақ, Қой 
Маңырақ, Арасы толған көп қалмақ...» деген 
толғауында айтып тұрғандай, Қозы Маңырақ 
жəне Қой Маңырақ деген екі тау расында да 
бар жəне екі арасы кең аңғар екен.

Осы орайда Сауытқойған топонимі туралы 
бірнеше пікір айтылады: «Қалмақтың сауыты 
соғыста қашқаннан қалып қойған екен. Қа-
зақтар осы жерде «қалмақты жеңдік» дегенді 
білдіру үшін осылай атап кеткен екен», – дейді 
хабарламашы Сағатов Ержан Манарбекұлы 
(Қызылкесік ауылы). «Шорға шайқасынан 
кейін, жеңіп келе жатқан қазақ батырларының
бірі сауытын шешіп қойған жер екен», – дей-
ді хабарламашы Сайлау Қалиев (Қызылкесік
ауылы). Əйтеуір атаудың мағынасын қалмақпен 
соғысқа апарып тіреу хабарламашылардың 
негізгі дəлелі. Оларға ата-бабадан айтылып 
келе жатқан əңгімелер екені де даусыз. Жер-су 
аттарындағы қалмақтық сарын тек Тарбағатай 
ауданына тəн үрдіс емес, Қазақстан бойынша 
кездесіп отырады. 
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Жергілікті хабарламашылар қалмақтар-
дың жеңілгенін көбірек айтады жəне жеңіл 
мысқыл, мазақ та қосып жібереді. Мысалы: 
«Баспан деген жердің аты бар. Жоңғардың бір 
батыры биік тауға шығып, қашып бара жатып, 
«енді мен бұл жерді баспан» депті. Содан бері 
сол атау қалып қалған. Ар жағында Долаңқа-
ра деген тау атауы аталған. Долаң деген ол да 
қалмақтың батыры. Е, ана Долаң қашып ба-
рады деп, біздің батырлар қараған ғой. Содан 
Долаңқара атанып кетіпті».

Кейде қалмақ батырына деген құрмет те 
сезіліп қалады. Мəселен, «Шаған деген қал-
мақтың батыры. Бұл осы өңірдегі қазақтың бір 
сұлу қызына ғашық болады. Мұны қайтсем де 
алуым керек дейді. Жергілікті батырлар бер-
гісі келмейді Содан енді қиын шарт қойған 
ғой. «Мына шыңға атпен шығып, атпен түс-
сең, қызды саған береміз» деген. Содан кейін 
қалмақ батыры атпен шығады дағы, шыңның 
басынан құлап өледі. Сонда өліп бара жатқан-
да өсиет еткен екен біздің қазақтың батырла-
рына. «Мен енді өлдім осы қыздың жолында, 
бірақ енді менің атым қалсын. Мен де бір ел-
дің батырымын ғой. Осы тауды менің атыммен 
атаңдар» деген. Содан кейін Шағаншыққан 
тауы деп тарихта қалған», – дейді Жылқыбаев 
Бақытбек ақсақал (Кіндікті ауылы). 

Енді бірде Шағаноба оронимі туралы «Құт-
лықшаған деген қалмақтың батыр қызының 
қаза тапқан, жерленген жері» деп нық сенім-
мен айтады. Ал топонимнің ғылыми этимо-
логиясы Шағаноба моңғол тілінен аударғанда 
Ақоба болып шығатынын ескере бермейді: 
цагаан «ақ, боз» түсті білдіретін моңғол сөзі, 
ал оба екі тілге ортақ сөз.

Қорытынды
Тарбағатай ауданының жер-су аттарын-

дағы қалмақ тақырыбы осылайша кете береді. 
Аңыз-əңгімелерді айтатын хабарламашы-
лар арасында мұғалім де, малшы да, əкім де, 
ақын-жазушылар да бар. Бұл əпсаналар ел 

ішіне кең тараған жəне кеше ғана болып өт-
кен оқиғадай қылып айтады. Бұдан үш ғасыр 
бұрын аяқталған қазақ-қалмақ соғысының 
жаңғырығы сол қалпында қалайша сақталған? 
Бұл мүмкін жер-су атына байланысты болған 
соң, ел есінен өшпей келе жатқан шығар? Қа-
лай десек те, халықтың санасында қиын-қыс-
тау кезең үрей болып қалып қойғандай. Қа-
зақ халқы бастан кешкен кейінгі нəубеттер 
(ақ патшаның отарлауы, кеңестік кезеңдегі 
аштық, қуғын-сүргін, Ұлы Отан соғысы) дəл 
мұндай əсер етпеген сияқты. 

Біздің ойымызша, қазақтар жас ұрпақтың 
жауынгерлік рухын көтеру үшін, елін қорғауға 
тəрбиелеу үшін, қалмақпен соғыс тақырыбын 
үнемі қозғап отырған сыңайлы. Сол үрдіспен 
атадан балаға, баладан немереге айтыла бе-
ретін аңыз-əңгімелер бүгінгі күнге дейін қай-
мағы бұзылмай жетіп отыр.

Кейбір топонимист-ғалымдар еліміздің то-
покеңістігін орыс атауларынан тазалап болған 
соң, моңғол тілді атауларды ауыстыру қажет 
екендігін айтып жүр. Ауыстырып қажеті жоқ. 
Моңғол-қалмақ тілді атаулар тілімізге бейім-
деліп кеткені сондай, ажырату қиынға соғады 
жəне екі тіл алтай тілдер семьясына барып 
тоғысатын төркіндес тілдерге жатады. Олар да 
көшпелі тайпаларға тəн үрдіс бойынша, жер-су 
аттарын ерекше бір белгісіне қарап дəл қояды.
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Тіл, ең əуелі, қарым-қатынас 
құралы қызметін атқарады. 
Бірақ оның қызметі мұнымен 

шектеліп қалмайтыны да түсінікті. Оның ең 
маңызды қызметі – халықтың ұлттық болмы-
сын, ой-санасын, мəдени-əдеби байлығын 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырып, жинақтап 
жеткізуші рухани құндылық болуында жа-
тыр. 

Осы қасиетін сан ғасырлар бойы мүлтіксіз 
сақтап, бүгінге жеткізген тіліміз қазіргі кезде 
орыс тілінің ықпалына қатты ұшырап отыр. 
Бұны тіліміздің ауызша да, жазбаша да бү-
гінгі қолданысынан анық аңғарып жүрміз. 
Əсіресе, тіліміздің келешегі қолдарында деп 
жүрген жастардың тілдік қолданысқа са-
лақтығы, салғырттығы қатты ойландырады.
Мүмкін, бұған уақыт мүмкіншілік беріп отыр-
ғанда тиесілі шара қолдана алмаған аға ұр-
пақтың өзі кінəлі болар.

Қандай тіл болмасын өзінің даму бары-
сында төл сөзжасам жүйесін пайдалану 
арқылы сөздік құрамын біртіндеп байытумен 
қатар өзге тілдерден сөз қабылдап та толыға-
ды. Тіл ондай (кірме) сөздерді дыбыстық 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжƏТУ 
Қазақ филологиясы кафедрасының меңгерушісі, 
филология ғылымдарының кандидаты, доцент

АУДАРМА СӨЗДЕР ТӨЛ СӨЗІМІЗДЕЙ 
БОЛЫП КЕТУІ КЕРЕК

жəне құрылымдық (морфологиялық) жақтан 
игеріп, өзінің айтылым (артикуляция, акус-
тика) заңдылығына бейімдеп, өз сөзіне ай-
налдырады. 

Сөздік құрамның баюына өзгетілдік сөз-
дердің аударылуы да қомақты үлес қосады. 
Бұл орайда аударылған сөздің екінші тілге 
орнығуына оның дəлме-дəл аударылуы мен 
ұлттық таным-түсінікке лайық болуы, айтуға 
жатықтығы қажет. Əрине, аударма сөздің 
жалпыхалықтық сипат алып, кез келген 
адамның сөздік қорына енуіне тағы басқа-
дай да себептердің ықпал ететіні рас. Қалай 
дегенмен, аударма сөз тіркестерді, сөйлем-
ше-сөйлемдерді айтпағанның өзінде, жеке-
леген сөздердің де тілімізге аударылуында 
көп түйткіл жатыр. Оны талай мəрте айтып 
та, жазып та жүрміз. Осы ретте орысшадан 
қазақшаланған бірқатар сөз туралы өз ойы-
мызды тағы бір рет ортаға сала кетуді жөн 
көріп отырмыз. 

Қате болсын, əбден орныққан сөзді қай-
та өзгертем деу құр əурешілік. Мəселен, XX 
ғасырға дейін қазақ «дəрігер» сөзінің орнына 
«тəуіп», «шипагер», «доғдыр» деген сөздерді 

Бейбіт Жəлелұлы ИСХАН
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пайдаланып келді. Кейін орыстар өздерінің 
«лекарь», «целитель», «знахарь», «доктор» 
сөздерінен жеріп, «врач» деген сөзді ойлап 
тапқан соң, оны қазақшалау керек деп шеш-
кендер, «дəрігер» деген сөзді қазақ тілінің 
сөз жасам жүйесін басшылыққа ала отырып, 
ойдан шығарып, қолданысқа енгізген екен. 

Аталған ғасырдың ортасына таман орыс 
тілінде (фармацевт сөзіне) деген сөз пайда 
болып, «дəрігер» деген сөзіміз осы ұғымды 
білдіретіні анықталып, енді соған қазақша 
атау табылмай қалды. Ал енді халыққа қайта-
дан «врач» дегенді «емші», «фармацевт» де-
генді «дəрігер» дейік деп түсіндіріп көріңіз, 
қабылдай ма екен? 

Сондай-ақ, орыстың «погода» сөзі кезін-
де «ауа райы» делініп қате аударылып кетіп, 
ол сөзіміз «климат» деген ұғымға сəйкес 
келетіні кейінгі кезде аңғарылып, «погода» 
дегенді атам қазақ ежелден «күн райы» деп 
келгенін енді білгендей болып жүрміз. Бұған 
«күн райы жақсы», «күн бұзылып тұр», «күн 
жауын-шашынды болды», «бүгін күн ашық 
екен» деген сияқты т.б. қолданыстар дəлел. 

Ал орыстың «является» сөзінің «болып 
табылады» деген қазақшасының тілімізге ор-
ныққаны қашан! «Біздің студент болып та-
былады» деген сықылды сөйлемдерді «Біздің 
студент» деп айта салудың орнына «болып 
табылады» тіркесін қолданатындар – қазіргі 
уақытта екі қазақтың бірі деуімізге болады. 

Енді бір мəселе, қандай да бір ұғым, құ-
былыс, заттың бұрыннан келе жатқан ата-
уына тиіспеуіміз қажет сияқты. Өйткені 
бұрынғы сөзге (ұғымға) жаңа атау қойылған 
жағдайда екеуінің арасында жарыспалы қол-
даныс пайда болып, бірі бір салада, екіншісі 
басқа салада қолданыла келе, ақыр аяғында 
біреуі екіншісін ығыстырып, сирек (пассив) 
қолданыстағы сөзге айналдырады екен. Оған 
мысал: Қазақтың төл сөзі – «күнгей (беткей)» 
мен «теріскей» сөздерінің орнына, не үшін 
екенін кім білсін, «оңтүстік» пен «солтүстік» 
деген жасанды сөздер ойдан шығарылып, 
оларды халық жаппай қолданатын болды. 
Біріншісі, жалпыхалықтық сөз ретінде ауыл 
қазағының, оның өзінде көне көз қарттардың 
аузында жəне көркем шығармаларда əлі де 
болсын қолданыста жүрсе, екіншісі, оқулық- 
оқу құралдары арқылы кең тарап, тілімізге 

берік орнығып, қазіргі қоғамның жиі қол-
данатын сөзіне айналды. Сол себептен бо-
лар, қазіргі қоғамның көбісі халық тіліндегі 
«күнгей» мен «теріскейдің» не екенін біле де 
бермейді. Жасанды нұсқасының айтылымы 
(орфоэпиясы) мен емлесі (орфографиясы) 
де қате. Дұрысы «оңтұстық», «солтұстық» 
болуы керек еді. Басында «тұс» пен «түс» 
сөздерінің екі түрлі мағына беретінін ажыра-
та алмағандар қате жазып жіберіп, жазбаша 
түрлі əдебиеттер арқылы халыққа кең тарап 
кеткен (бұл жерде қазақтың ежелден келе 
жатқан «түскиіз» сөзіндегі «тұстың» «түс» 
болып өзгеріп кетуі өзінше бөлек əңгіме). 
Енді бүгін тіліміздің буын үндестігі (сингор-
монизм) заңына сəйкес келмейтін тіл бұзар 
сөздердің қатарында жүр. 

«Оқсатам деп, бүлдірудің» дəлелі бұл сөз-
дермен де шектелмейді, оған сан мысал кел-
тіруге болады. Тағы бір мысал. Кезінде орыс-
тың «перестройка» сөзі «қайта құрылу» деп 
аударылмай, «қайта құру» делініп, кеңестік 
жүйенің күйреуімен бірге өзі де құрып кетіп, 
тарихи (историзм) сөзге айналды. Бұл сөз 
тіркесінің кереғар мағынасын сол заман-
ның қырағы «чекистері» қалай байқамағаны 
таңғалдырады. Мөлшері, «қайта құру» деген-
ді ұсынушылар тіліміздегі «тұрмыс құру», 
«бас құру», «жүйе құру», «топ құру» деген 
сияқты тіркестердің бар екенін алға тартып, 
өз аудармаларының дұрыстығын дəлелдесе 
керек. Қасақана «құру» сөзінің «қайта» де-
ген сөзден кейін келіп тіркескендегі екінші 
мағынасын ескерусіз қалдырған сияқты.

Кейбір аударма сөздер өзінің дəлдігімен 
де, жатықтығымен де халыққа ұнап, кең та-
рап жатады. Мысалы, «жағажай», «саяжай», 
«мекенжай», «мұражай», «əуежай», «ши-
пажай» сөздері орыстың «пляж», «дача», 
«адрес», «музей», «аэропорт», «санатория» 
дегендерінің қазақшасы ретінде тілімізге ер-
кін енді. Рас, «жай» сөзінің «мекен» сөзімен 
мəндес (синонимдес) болып, белгілі бір 
«орын», «үй» деген мағынаны білдіретіні де 
бар, бірақ соңғы уақытта «хана» сөзі секіл-
ді қосымшалық (жұрнақтық) грамматикалық 
мағынаға да ие болып, өзі тіркесетін сөзбен 
бірге жазылатын болған. Бұл ереже 2006 
жылғы соңғы емле (орфографиялық) сөзді-
гімізде ескерілген де еді. Соған қарамастан, 
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еліміздің бас газеті «Егемен Қазақстаннан» 
бастап бірқатар бұқаралық ақпарат құралда-
ры қос сөз (мекен-жай) ретінде сызықшамен 
(дефис) бөліп жазуларын əлі қоймай келеді. 

Қазір тілімізде орыстың «непреривный» 
деген сөзінің «үздіксіз» деген қазақшасы 
қолданыста жүр. Бұл сөз, көбінесе, «үздіксіз 
даму», «үздіксіз білім беру» деген сияқты 
тіркестермен келеді. Орыстың «непрерив-
ный» сөзі «рвать/прервать» етістігінен туын-
дайтын болса, онда ол – қазақша «үзу» етісті-
гінен жасалып, «үзіксіз» немесе «үзіліссіз» 
(перерыв – үзіліс) болуы қажет еді. Олай бол-
май, «озат» сөзінің синонимі «үздік» (үздік 
оқушы, үздік баға т.б.) сөзімен беріліп, «озат-
сыз даму», «озатсыз білім беру» деген мағы-
надағы кереғар түсінікті қалыптастырып 
жүр. Бір қарағанда «үздік» пен «үзік (үзіліс)» 
сөздерінің түбірі бір ғана «үз» етістігі си-
яқты болып көрінгенімен, біздің ойымызша, 
екеуі екі түрлі мағынадағы омоним түбірден 
өрбігендей, яғни «үздік» сөзінің де түбірі 
«үз» (оз+а+т) болғанымен, оның əу бастағы 
«аспан/көк/жоғарғы жақ» (киіз үйдің үзігі – 
киіз үйдің жоғары жағына жабылатын киіз, 
ер-тоқымның үзеңгісі – жоғарыға көтеретін 
зат) деген мағынасы ұмытылып, қазір бізге 
түсініксіз (реликт) түбір болып қалған деген 
ойдамыз. Мүмкін «озат» пен «үздік» сөз-
дерінің «оз» бен «үз» деген түбірлері кезінде 
ортақ түбірден тарап, кейін келе мəндес екі 
сөзге айналған да шығар?

Нұр-Сұлтанда (Астанада) өткен жылдың 
соңына таман «Əлемдік жəне дəстүрлі діндер 
көшбасшыларының VI съезі» өтті. Жиын-
ның қазаққа немесе жалпыадамзатқа қандай 
пайдасы бар, ел қаражатынан қыруар ақша 
шығарып соны өткізудің бізге қажеті бар ма 
еді, жоқ па еді деген сияқты мəселелер мені 
ойландырған емес. Жəй əншейін, онда «не қа-
ралыпты», «қандай шешім қабылданыпты» 
деген сияқты қызығушылықпен қарап оты-
рып, осы жиынның атауына кездейсоқ көзім 
түсіп кетті. Қарасам, бір қателік жылтың ете 
түсті. Əлбетте, бұл кателіктің кетуінің себебі 
– сауатсыздықтан емес, мəн бермеушіліктен 
туындағанын түсіндім. Өйткені менің өзім де 
осы уақытқа дейін жыл аралатылып өткізіліп 
келе жатқан осы жиынның атауын сан мəрте 
оқысам да, сол қателікті аңғармаған екенмін. 

Мəселе мынада: зат есімнен сын есім жасай-
тын -ды/ді, -ты/ті, -лы/лі жəне -дық/дік, -тық/
тік, -лық/лік жұрнақтарының арасында үлкен 
айырмашылық бар. Біріншісі (ды), бір затқа 
бірдеңенің тиесілі немесе онда оның бар 
екенін білдірсе (қалалы жер/ол жерде қала
бар немесе ол жерде қала көп), екіншісі (дық), 
бір зат бірдеңеге тиесілі екенін білдіреді (қа-
лалық жер/жер қаланікі/қаланың жері).

Енді сөз болып отырған «əлемдік діндер», 
«дəстүрлі діндер» деген сөз тіркестеріне 
назар аударайық. Екеуі де еркін сөз тіркесі 
ретінде дұп-дұрыс. Айырмашылығы: бірін-
шісі, кейбір діндер бүкілəлемге тиесілі деген-
ді білдірсе, екіншісі, кейбір діндердің өзіне 
ғана тəн дəстүрі бар деген ұғымды білдіреді. 
Сонда бүкіл адамзаттың басым көпшілігіне 
ортақ болып келетін ислам, христиан, будда 
секілді т.б. əлемдік діндердің бірін-бірінен 
ерекшелейтін дəстүрлері жоқ болғаны ма? 
Керісінше, белгілі бір ұлттың немесе белгілі 
бір топтың ұстанған наным-сеніміне негіз-
делген діндерде ғана дəстүр бар болғаны ма? 
Бұдан айтайық дегеніміз, жиынның атауы: 
«Əлемдік жəне дəстүрлік діндер көшбас-
шыларының VI съезі» деп аталып, діндер 
деген сөздің анықтауыштары бірдей тұлғада 
(формада) болулары керек еді.

Ал осы жиынның орысша атауы: «VI 
съезд лидеров мировых и традиционных 
религий» делініп дұрыс берілген. 

Сондай-ақ қазіргі кездегі «полиязычное 
образование» дегеннің қазақшасы ретінде 
қолданылып жүрген «көптілді білім беру» 
тіркесіне де датымыз (претензиямыз) бар. 
Біздің ойымызша, «білім көп тілді» болмай-
ды, керісінше, «көп тілде білім беру» немесе 
«көп тілдік білім беру» болуы керек сияқты. 
Əлбетте, бұл өз ойымыз. 

Осындай-осындай дүдамал аудармалар 
тілімізге біртіндеп еніп жатыр. Аударма 
тілмен тəрбиеленіп өсіп жатқан қазіргі жас 
ұрпақ соларды сол қалпынша өз тілдерінде 
ауызша да, жазбаша да қолданып жүр. Он-
дай аударма сөздер мен сөз тіркестерінің кең
қолданысқа түсіп, жалпыхалықтық сипат 
алуаны аудармашылар мен бұқаралық ақпа-
рат құралдарының журналистері немесе қы-
зметкерлері (дикторлары) «зор үлес» қосып
жүр. Мысалы, осы мақаланы дайындау ба-
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рысында «Айқын» газетінің осы жылғы 
5 шілдесіндегі нөмері қолыма тиіп, қарап
отырсам, соңғы бетінде Əдебиет Белгібай-
ұлы деген автордың «Қас-қағым ... (дұрысы 
жазылуы – «Қас қағым» болуы керек еді)» 
деген мақаласына көзім түсті. Автор шап-
шағын мақаласында орысшадан жолма-жол 
аударып, қазақи таным-түсінікке жат «... жол 
ережесінің зардаптары ...(жол апатының зар-
даптары немесе жол ережесін сақтамаудың 
зардаптары)», «... оқиға орнында (... оқиға 
болған жерде)», «... екі аяғына бірнеше жер-
ден ашық жəне жабық сынық түскен (... екі 
аяғы ашық жəне жабық түрде бірнеше жер-
ден сынған)», «... апатқа түскен жолаушылар 
(... апатқа ұшыраған жолаушылар)», «Қай-
ғылы оқиға «Жетісай-Жібек жолы» бойында 
орын алды (... жолының бойында болған)», 
«... қас-қағым сəтте орын алатын (... қас 
қағым сəтте болатын)» сияқты т.б. бірнеше 
сөз тіркестерін қолданыпты. Əлбетте, жас 
автордың (біздің ойымызша) мəтініндегі сөз 
қолданыстарының бұлай болуының ең басты 
себебі – орысшадан тікелей аударуы немесе 
оның тіліне орыс тілінің зиянды əсері ықпал 
етіп, қазақи сөз саптаудан алыстай бастағаны 
деп білеміз. 

Бұл секілді мысалдарды қазіргі баспасөз 
беттерінен молынан келтіруге болады. Біз қо-
лымызға түскен шағын бір мақаланың өзінен 
қазақи таным-түсінікке сəйкес аударылмаған 
бірнеше сөз бен сөз тіркесін мысалға келтіре 
отырып, аударма ісіне аса сақтықпен қарау-
дың қажет екенін мегзеп отырмыз. Оларды 
бір жөнге келтіріп реттеу – аударма ісіне аса 
жауапкершілікпен қарап, əр сөздің мағына-
лық қосымша реңіне жіті назар аударуда 
жатқандай. Айта кететін тағы бір уəжіміз – 
«аударма сөздер қазақ тіліне жат емес» деп, 

өзге тілдердің сөздерін дұрыс аудармай, зор-
лықпен енгізудің еш қажеті жоқ. Аударылған 
өзге тілдік сөздер тіліміздің табиғи бітім-бол-
мысына сəйкес, оның табиғи тіркесімдік ішкі 
заңдылықтарына бейімделіп енуі қажет. 

Тіліміздің сөздік қоры мен құрамы бай. 
Оның əлеуеті (потенциялы) кез келген өзгетіл-
дік ой-пікірді қазақша айтуға əбден жетеді. 
«Егер белгілі бір ойды өз ана тілімізде дəл бере 
алмасақ, бұны тіліміздің оралымсыздығынан 
көрмей, өзіміздің дəрменсіздігімізден көру 
керек», – деп М.В.Ломоносов айтқандай, біз 
де тіліміздің бар мүмкіншілігін əлі де болсын 
сарқа пайдалана алмай жүрміз-ау!

Қорыта айтқанда, қазіргі уақытта қазақ-
ша теледидар мен қазақша газет-журналдар 
тіліндегі əдеби тілдік нормаға сəйкес келе 
бермейтін кейбір «тың қолданыстар» екі тіл-
ді бірдей меңгергендердің немесе екеуінің 
біреуін орташа деңгейде білетіндердің ау-
зынан шығып, қаламымен жазылып, бүкіл 
қазаққа кең тарап жатыр. Себебі, олар өзі 
білетін тілдердің өзіне бір табан жақынында 
ғана ойлап, сол ойын екінші тілде ауызша не-
месе жазбаша түрде жолма-жол аударып жет-
кіземін деп қателіктерге ұрынады. Бұған мəн 
бермеушілік немесе немқұрайды көзқарас 
– өте қатерлі. Тілдің дəстүрлі қолданысын 
бұзушылар – тілдің табиғи қалпын, табиғи 
бітім-болмысын ғана бүлдіріп қоймай, оның 
атам заманнан келе жатқан құндылықтар 
(ұлтық ой-сана, ұлтық таным-түсінік, ұлттық
салт-дəстүр, ұлттық əдет-ғұрып т.б.) жүйе-
сінің де біртіндеп бұзылуын қалыптастыра-
ды. Сондықтан қазақтың қазіргі күллі бұқа-
ралық ақпарат құралдары мен түрлі баспала-
ры тіл мəдениетін қадағалайтын қазақ тіліне 
өте жетік арнайы мамандардың болуын қа-
жет ететін сияқты.
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Мысыр мен Шам елдерінің ай-
мағында айбарлы Мəмлүктер 
мемлекетін құрып, бүкіл араб 

елдерін моңғол шапқыншылығы мен крест 
жорықтарынан сақтап қалған жəне мұсыл-
ман елдерінде білім-ғылымның, мəдениеттің 
дамуына елеулі үлес қосқан əйгілі бабамыз-
дың есімі ғылыми-əдеби айналымда «Биба-
рыс», «Бейбарыс», «Байбарыс» болып бір-
неше нұсқада жазылып, мағынасы əртүрлі 
түсіндіріліп жүргені белгілі. Осы сұрақтың
шешімін табу мақсатында 1245 жылы Мысыр-
дағы мəмлүк қыпшақтары тарапынан жарық 
көрген қыпшақ-араб сөздігінің түпнұсқа қол-
жазбасы негізінде зерттеу жасаған болатын-
быз. Сұлтан есімі осы қыпшақ-араб сөздігін-
де кездесіп, мағынасы алғаш рет араб тілінде 
түсіндірілген. Қолжазбаның түпнұсқасында 
қыпшақ сөздері ерекшеленіп қызыл сиямен, 
ал араб тіліндегі түсіндірмелері қара сиямен
жазылған. Сөздіктің адам есімдеріне қатыс-
ты 22-бөлімі « » есімімен басталған [1, 
30]. Қолжазбада есімнің харакаттары, яғни 
əріптердің асты-үстіне қойылатын дауысты 
дыбыстардың белгілері де анық қойылған. 

Нұр-Мүбарак университетінің доценті, PhD 
докторы

БЕЙБАРЫС, БАЙБАРЫС, БИБАРЫС: 
ДҰРЫСЫ ҚАЙСЫ, МАҒЫНАСЫ ҚАНДАЙ?

(1245 жылғы қыпшақ-араб сөздігінің түпнұсқа қолжазбасы негізінде)

Қалдыбай ҚЫДЫРБАЕВ

Есімнің қызыл сиямен жазылуы оның қыпшақ 
есімі (сөзі) екенін білдіреді, яғни қыпшақ 
тіліндегі жазылуы « ». Түркі тілдерінде-
гі үндестік заңын ескере отырып, қойылған 
харакаттары бойынша оқысақ, қыпшақ тілін-
дегі дыбысталуы [байбарс], яғни «Байбарыс» 
болып шығады.

Қазақ тілінде үндестік заңы бойынша 
дауыссыздардың жуан не жіңішке айтылуы 
дауыстылардың жуан не жіңішкелігіне тіке-
лей байланысты екені белгілі. Ал араб əде-
би тілінде, керісінше дауыстылардың жуан 
не жіңішкелігі дауыссыздардың жуан (  
[муфəххам]) не жіңішкелігіне (  [му-
раққақ]) байланысты. Араб əдеби тіліндегі 
-дыбысы  [мураққақ] дыбыс болған [б] ب
дықтан үнемі жіңішке айтылып, оның үстін-
дегі фатха харакаты да [ə] болып жіңішке 
дыбысталады [2, 106]. Ал, ر [р] дыбысын-
да өзіне тəн ерекшелік бар, яғни бұл дыбыс 
( ٌ [раббун] жəне  [рӯхун] сөздеріндегідей) 
фатхалы не даммалы болса немесе сукун-
ді болып, алдыңғы дауыссызы (  [бəрдун] 
жəне  [қурт̣ун] сөздеріндегідей) фатхалы 
не даммалы болса тіл арты таңдайға қарай 
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көтеріліп жуан (  [муфəххам]) айтылады. 
Ал егер (  [рисǝ̄лəтун] сөзіндегідей) кəс-
ралы болса немесе cукунді болып алдыңғы 
дауыссызы (ُنْوَعْرِف [фир‘əўну] сөзіндегідей) 
кəсралы болса жіңішке (  [мураққақ]) ай-
тылады [3, 118]. Олай болса, қыпшақ тілін-
дегі « » есімін араб əдеби тіліне калька-
лау əдісі бойынша көшіріп, осы жазылуы, 
осы харакатталуы бойынша оқысақ [бəй-
бəрс] болып дыбысталады. Құрамындағы 
дауыссыз ر [р] дыбысы ғана алдыңғы ب 
[б] дыбысындағы фатханың əсерінен жуан 
дыбысталады. Демек, « » есімінің 
қыпшақ тіліндегі дыбысталуы [байбарс], 
араб əдеби тіліндегі дыбысталуы [бəй-
бəрс]. Ал араб тіліндегі ғылыми, əдеби ең-
бектерде жазылып жүрген сұлтан есімінің «

» [бӣбəрс] нұсқасы – харакаты дұрыс 
қойылмауы салдарынан айналымға ен-
ген қате нұсқа. Қазақ тіліндегі еңбектерде 
қолданылып жүрген «Бибарыс» нұсқасы 
араб тіліндегі осы қате нұсқадан ауысқан 
түрі. «Байбарыс» нұсқасының дұрыс екені-
не Сұлтанның көзі тірісінде 1265 жылы 
өзі салдырған Каир қаласындағы мешіттің 
қақпасында жəне күмбезінің ішіндегі екі 
тақтайшада фатха харакатымен «Байбарс» 
деп жазылғаны дəлел екенін шығыстанушы 
Қ.Сəки де айтқан болатын [4, 224].

Қолжазбада « » [байбарс] (Байбарыс) 
есімін араб тіліне « » [ʼəмӣру фəһд] деп 
аударған [1, 30]. Қыпшақ-араб сөздігіне 1894 
жылы алғаш зерттеу жасаған неміс ғалымы 
М.Т.Хоутсма да есімді қолжазбадағыдай «

» деп жазып, бірінші компонентінің 
транскрипциясын [bäi] деп берген. Мағына-
сын  [bek] сөзімен синоним ретінде қара-
стырып, неміс тілінде «Emir» күйінде қалды-
рған, яғни араб тіліндегі « » [ʼəмӣр] сөзін 
аудармасыз берген [5, 65]. Сөздікке зерттеу 
жасаған отандық ғалым Ə.Құрышжанов қол-
жазбаны тақырып бойынша қарастырған 
бөлімінде: «Байбарс досл. Богатый барс» [6, 
59], – деп  көрсеткен. Ал еңбегінің əліпбилік 
бөлімінде Байбарыс та, Бейбарыс та қара-
стырылмаған. Бұл бөлімде есімнің « » ком-
понентін бөлек қарастырып, оны «бей» деп 
транскрипциялаған. Мағынасын «правитель, 
амир, бей» деп түсіндіреді де: «каз. би. См. 
Бейбарс, Есенбей» [6, 94], – деп қазақ тілін-

дегі мағынасын «би» деп көрсеткен. Екінші 
компоненті « » сөзін де жеке қарастырып, 
транскрипциясын [барс] деп берген де, қазақ 
тіліндегі жазылуын «барыс» [6, 93 б.] деп 
көрсеткен.

Енді қолжазбадағы есімнің араб тілінде-
гі « » [ʼəмӣру фəһд] мағынасына тал-
дау жасайық. Араб тіліндегі « » [ʼəмӣр] 
сөзінің мағынасы – əмір, басшы [7, 44], ал 
« » [фəһд] сөзінің мағынасы – барыс [8, 
773]. Əмір, басшы мағынасындағы « » 
[ʼəмӣр] сөзі араб тілінде бірінші басшыларға 
айтылған. Мысалы,

- « » [ʼəмӣру-л-муʼминӣн] – мұ-
сылман халифтарының, ислам елдері патша-
ларының титулы [9, 188], яғни «мұсылман 
еліндегі бірінші басшы» дегенді білдіреді; 

- « » [ʼəмӣру-л-бəхр] – адмирал [7, 
44], яғни теңіз флоты саласындағы бірінші 
басшы; 

- « »  [ʼəмӣру ʼəлǝ̄й] – полковник [7, 
44 б.], яғни полктің бірінші басшысы, т.б.

Араб тілінде « » [ʼəмӣр] сөзінің «əмір, 
басшы» деген мағынасына қоса «бірінші, ең 
үлкен, ең мықты, бас, нағыз» деген мағынасы 
да бар. Мысалы, араб тіліндегі « » 
[ʼəмӣру-ш-шу‘əрāʼ] тіркесі ерекше дарын-
дылығын бүкіл араб əлемі мойындаған мы-
сырлық ақын Ахмад Шауқиға берілген титул 
[10, 1101]. Ұлы ақынға берілген «
» [ʼəмӣру-ш-шу‘əрāʼ] титулының мағынасы 
«ақындардың ақыны, нағыз ақын, ең мықты 
ақын, бірінші ақын, бас ақын» дегенді біл-
діреді. Біріккен Араб Əмірліктерінде (Əбу 
Даби) 2007 жылдан бері бүкіл араб əлемі 
бойынша жылдың жүйрік ақынын анықтау 
мақсатында жыл сайын дəстүрлі « »
[ʼəмӣру-ш-шу‘əрāʼ]» атты байқау өтіп тұра-
ды. Осы жарыста ақындар арасында жүй-
рік шығып, бірінші орын алған ақынға 
« » [ʼəмӣру-ш-шу‘əрāʼ]», яғни жыл-
дың «бас ақыны» атағы беріліп, арнайы жүл-
делермен марапатталады [11]. Демек, « »
[Байбарс] (Байбарыс) есімінің мағынасы 
« » [ʼəмӣру фəһд], яғни «барыстың 
барысы, нағыз барыс, алып барыс, ең 
мықты барыс, бірінші барыс» дегенді біл-
діреді.

Қазақ тілінде «бай, бəй» сөзімен бастала-
тын біріккен сөздердің мағынасына мəн бер-
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сек «бай, бəй» сөздері «ең бірінші, алғашқы, 
ең үлкен, ең биік, алып» деген мағыналарды 
беретінін байқаймыз. Мысалы, Қазақ əдеби 
тілінің сөздігінде «бəйбіше» сөзінің бірін-
ші мағынасына «байырғы қазақ қоғамын-
да көп əйел алған ер адамның жұбайылық 
мəртебесі жоғары бірінші əйелі» [12, 157], 
деп, екінші мағынасына «жасы үлкен егде 
тартқан, жұрт сыйлайтын қадірлі, бедел-
ді əйел» [12, 157] деп түсініктер берілген. 
«Бəйге» сөзінің бірінші мағынасына «Қазақ 
халқының ерте заманнан келе жатқан ат 
жарыстыратын дəстүрлі ұлттық спорт 
ойындарының бір түрі, ат шабысы» [12, 
158], екінші мағынасына «еңбекте, өнерде, 
спортта жеңіскерлерді іріктейтін жарыс, 
сайыс» [12, 158] жəне бір мағынасына «жа-
рыста озып шыққандарға берілетін жүлде, 
сыйлық» [12, 159] деп түсініктеме берілген. 
Мұнда «бəйге» сөзінің түпкі мағынасы бірін-
ші келу жəне бірінші келгенге берілетін сый 
екені байқалады. Өйткені бəйгеге түскендер 
озып, бірінші болуды, бірінші келуді мақсат 
тұтады. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде 
«бəйтерек» сөзін «терек туысына тəн ең 
биік ағаш» [13, 118] деп түсіндірген. Қазақ 
аңызында самұрық құстың бəйтерекке жұ-
мыртқа салатыны белгілі. Сөздікте самұрық 
құсты «Ертегі, аңыздарда кездесетін ға-
жайып алып құс» [14, 632] деп түсіндір-
ген. Алып құс алып терекке, яғни бəйтерек-
ке ғана ұя салатыны қисынды. «Бəйтөбет» 
сөзін «сырттан, төбет ит» [14, 161] деп 
түсіндірген. Тегі жақсы, қырағы, алғыр итті 
немесе қасқырды сырттан [15, 556] десе, 
үлкен арлан итті жəне үлкен қора күзететін
итті төбет [16, 324] дейді. Демек, қазақта жай 
итті емес, төбеттің төбетін бəйтөбет дейді. 
«Бəйшешек» сөзін «қар кетісімен шыға-
тын, қызғалдақ құртқашаштар тұқымда-
сына жататын тамыр түйнекті көктем 
гүлі» [14, 161] деп түсіндірген. Демек, бəй-
шешек қар кетісімен шығатын алғашқы гүл. 
«Бəйшөңгел» сөзіне «Он екі түлеген кек-
се бүркіт» [14, 162] деген түсінік берген, 
яғни бəйшөңгел жасы келген, үлкен бүркіт. 
Бұлардың қатарына «бəй» сөзімен бастала-
тын бəйжігіт, бəйсеңгір, бəйсерке, бəйбесік 
т.б. біріккен сөздерді қоса беруге болады. 
Келтірілген біріккен сөздердің соңғы ком-

понентіндегі дауысты дыбыстар жіңішке 
дауыстылар болғандықтан, қазақ тілінің үн-
дестік заңы бойынша бірінші компоненті де 
жіңішке «бəй» нұсқасымен айтылған. Жоға-
рыдағы сөздердің кейбірінде бірінші компо-
нент «бай» болып жуан айтылатын жағдай-
лары да бар. Мысалы, «байтерек» [17, 606], 
«байтөбет» [17, 606] т.б.  Алайда олар көп 
емес. Ал «байсамырсын» сөзін «үлкен са-
мырсын ағаш» [17, 157] деп түсіндірген. Бұл 
сөзге «бай» сөзімен басталатын байғасқа, 
байқадам, байғазы, байғара, байқоңыр т.б. 
сөздерді тізбектеп қоса беруге болады. Бұл 
мысалдардағы біріккен сөздердің соңғы ком-
поненттері жуан дауыстылар болғандықтан, 
үндестік заңы бойынша бірінші компоненті 
де жуан «бай» нұсқасымен айтылған. Осы 
сөздердегі «бай» сөзінің орнына жіңішке 
«бəй» сөзі қолданылғаны кездеспейді. Де-
мек, «барыс» сөзінің құрамындағы дауысты 
дыбыстар жуан болғандықтан, үндестік заңы 
бойынша жуан əуезді «бай» сөзі қосылып, 
[байбарыс] болып айтылып, «Байбарыс» бо-
лып жазылады.

Қазақ тіліндегі «бай» сөзінің «дəстүрлі 
қазақ қоғамындағы дəулетті əлеуметтік 
жік өкілі» [17, 574], «дəулеті тасыған, əл-
ауқатты, табысты» [17, 574] деген мағына-
лары да бар. Алайда мұндай мағыналы сөз-
дердің жіңішке «бəй» варианты жоқ жəне кісі 
есімдерінің соңынан жалғанады, яғни бірін-
ші компоненті жуан дауыстылардан тұрса да, 
жіңішке дауыстылардан тұрса да үндестік
заңына бағынбай, «бай» күйінде жалғанады. 
Мысалы, Құнанбай, Кеңгірбай (Кеңгірбəй 
емес) т.б. Олай болса, сөз басында келетін 
«бай, бəй» сөздері «ең бірінші, алғашқы, 
ең үлкен, алып» деген мағыналарда, сөз 
соңынан жалғанатын «бай» сөзі «дəулетті, 
əл-ауқатты» деген мəнде болған.

Енді ғылыми айналымда, халық ара-
сында кеңінен таралып кеткен «Бейбарыс» 
нұсқасының пайда болу себебіне тоқталай-
ық. Араб сөйлеу тілінде көрші тұрған ды-
быстардың жуан не жіңішкелігі біріне-бірі 
ықпал ету жағдайлары жиі кездеседі. Мəсе-
лен, жіңішке дауыссыз س [с] дыбысы жуан 
дауыссыз дыбыстардан бұрын келсе, жуан 
 .дыбысына айналады (кейінді ықпал) [c̣] ص
Мысалы,  [суқту] сөзіндегі жіңішке س 
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[с] дыбысы жуан дауыссыз ق [қ] дыбысы-
ның əсерінен  [c̣уқту] болып жуан, 
[сǝ̄хит̣ун] сөзіндегі жіңішке س [с] дыбысы 
жуан дауыссыз خ [х] дыбысының əсерінен

 [c̣āхит̣ун] болып жуан дыбысталады 
[18, 211]. Жоғарыда айтылған ر [р] дыбы-
сына тəн ереже бойынша « » сөзіндегі 
сукунді ر [р] дыбысы фатхалы дыбыстан 
кейін тұрғандықтан жуан дыбысталатыны 
белгілі. Осы жуан ر [р] дыбысының əсері-
нен (кейінді ықпал) ب [б] дыбысы да (үстін-
дегі фатха харакатымен қоса) жуан дыбыс-
талып, « » сөзі сөйлеу тілінде [бəрс] 
емес [барс] болып айтылады. Ал « » сөзін-
дегі ب [б] дыбысы, өзінен кейінгі ي [й] 
дыбысы жіңішке дауыссыз дыбыс болған-
дықтан, (үстіндегі фатха харакатымен қоса) 
[бəй] болып жіңішке дыбысталады. Демек, 

« » сөзі араб сөйлеу тілінде [бəйбарс] 
болып дыбысталады. Ал сұлтан билік жүр-
гізген Мысыр мен Шам елдері диалектісін-
де жіңішке фатха [ə] харакаты [е] деп ды-
бысталады. Оған көптеп мысал келтіруге 
болады. Мысалы, Ливанның астанасы  
қаласы араб əдеби тілінде [бəйрӯт], жер-
гілікті халық тілінде [бейрӯт] болып дыбы-
сталады. Өзге тілдерге де халық тіліндегі 
дыбысталуы бойынша «Бейрут» атымен 
таралған. Үй мағынасындағы  сөзі араб 
əдеби тілінде [бəйт], Мысыр, Шам диа-
лектілерінде [бейт] болып дыбысталады. 
« » есімі де осы қағида негізінде Мы-
сыр, Шам диалектілерінде [бейбарс] бо-
лып дыбысталады. Демек, Сұлтан есімінің 
«Бейбарыс» нұсқасы Сұлтанның өзі 
билік жүргізген Мысыр, Шам елдерінде-
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гі жергілікті араб халқының диалектісі 
негізінде пайда болған жəне өзге тілдерге 
осы дыбысталуы бойынша тараған деп 
толық айта аламыз.

Ал «Бейбарыс» нұсқасындағы «бей» ком-
понентін парсы тілінен енген теріске шығару 
мəніндегі қосымша ретінде қарастыратын-
дарға еш негіз жоқ. Олай десек, «Бейбарыс» 
есімі «барыс емес» деген мағына береді. Жа-
уын сескендірген барыс тұлғалы батыр баба-
мыздың есіміне барыс тұлғалылығын теріске 
шығаратын мəн беру дұрыс болмас.

Мақаланы аяқтай келе тұжырымдар бол-
сақ, Сұлтанның азан шақырып қойған 
аты – Байбарыс. Мағынасы – «барыстың 
барысы, нағыз барыс, алып барыс, ең 
мықты барыс». Ғылыми айналымда кең 
тараған «Бейбарыс» нұсқасы Сұлтанның 
өзі билік жүргізген Мысыр, Шам елдерін-
дегі жергілікті араб халқының диалек-
тісі негізінде пайда болған. Ал «Бибарыс» 
нұсқасы араб тіліндегі ғылыми, əдеби 
еңбектерде харакаты дұрыс қойылмауы 
салдарынан айналымға енген қате нұсқа-
сынан ауысқан түрі. Олай болса, «Биба-
рыс» нұсқасын мүлдем қолданыстан шыға-
руымыз тиіс. Əйгілі бабамызды Мысыр, 
Шам елдеріндегі жергілікті араб халқының 
дыбыстауымен «Бейбарыс» демей, дүние
есігін ашқан кезде əке-шешесі «жауын сес-
кендіретін нағыз барыс болсын, алып ба-
рыс болсын, барыстың барысы болсын» деп 
ырымдап қойған қыпшақ тіліндегі өз атымен 
«Байбарыс» деп атағанымыз жөн. Болашақта 
латын графикасына көшіп, кирилл əліпбиін-
де жазылған еңбектерді латын əрпіне қайта 
көшіру жұмыстары кезінде, Сұлтан атының 
латын əліпиімен жазылуын осы дыбысталуы 
бойынша жазып, тарихи шындықты қалпына 
келтіруіміз керек.
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Құт – көне түрктер дүниета-
нымында адамзатқа өмірлік 
қуат, ырыс-береке, байлық, 

абырой-бедел əкелуші қасиетті ұғым деп 
саналған. Сонымен қатар, Құтты тек адам-
ның ғана емес, жануарлардың, төрт түлік 
малдың, өсімдіктердің киесі деп түсінген. 
Байырғы түрктерде құттың ықпалы мен 
көріністері сан қырлы сипатта көрініс тап-
қан. Мысалы, отбасының, мал-жанның
өсіп-өнуі, абырой-беделдің жоғарылауы 
басқа қонған құтпен байланыстырылды. 
Яғни, құт адамның басына қонатын «Бақыт 
Құсы» (бақұт құсы) деп саналды. Қазақ 
халқында да қазіргі күнге дейін құтқа бай-
ланысты «бақыт құсы», «бақ қону», «құт 
қонды» «құты ұшты», «жаны ұшты» неме-
се бақыт құсы қонды деген тəрізді тұрақты 
тіркестер сақталған. Мұндағы «қону» жəне 
ұшу тіркестері тек ұшатын жандыларға 
ғана қарата айтылатын сөз екенін ескерсек, 
түрк халықтары бақұтты (бақыт) қандай да 
бір құспен байланыстырғанын көруге бола-
ды. Расында да, ежелгі халықтықтар кейбір 
құстардың ерекше қасиеті бар деп оларды 
тотем тұтқан. Олардың кие тұтқан құстар қа-
тарынан аққу, қаз, сұңқар, құмай, қарға жəне 

БАЙЫРҒЫ ТҮРК ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ 
«ҚҰТ» ҰҒЫМЫ

Халықаралық Түркі академиясының сарапшысы
PhD, түркітанушы

ұзақ1ты да (грач) кездестіруге болады. Ал, 
біз іздеген құттың символикалық бейнесін 
беретін ол қандай құс болуы мүмкін?

Алдымен зерттеуіміздің жүйелі əрі дəлелді 
болуы үшін «құт» ұғымының мəн-мағынасын 
ашып кетуді жөн көріп отырмыз. 

Біз өз зерттеуімізде құттың қандай да бір 
құспен байланыстылығын анықтау мақса-
тында байырғы түрктердің танымы бойынша, 
құттың екі мағынасын ашып көрсетуді жөн 
көрдік:

1) құттың «байлық», «береке», «ырыс» 
т.б. игіліктер мағынасында қолданылуы;

2) құттың «жан», «рух» мағынасында 
қолданылуы.

1) «Көне түрк сөздігінде» «құт» сөзі бақыт, 
байлық, береке, ырыс деген мағынада айты-
лады (Древнетюркский словарь 1969, 471). 
Түрік түрктанушысы Талат Текин «Орхун 
язытлары» кітабының сөздігінде Құт тура-
лы сəттілік, Тəңірдің сыйы деп анықтама бе-
реді (Tekin T. 2003: 106). Қазақ халқының 
сенімінде Құтты ұстап алған адамға бақыт 
келеді, оны тек жақсы, таза, адал адам ғана 
ұстай алады, жаман адамның қолында нəжіске 

Нұрболат Ерденұлы БӨГЕНБАЕВ
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айналып кетеді деген түсінік болған. Негізі-
нен құт ұғымы барлық түрк тілдес халықтар-
да бір мағынада кездеседі. Мысалы, қарақал-
пақ, құмық, башқұрт, қырғыз, түрік тiлдерiн-
де де құт лексемасы «отбасына, жеке адамға 
береке-бақыт əкелетiн кие» мағынасында 
қолданылады (Ескеева М. 2011, 207). Қазақ 
лексикалық сөз қорынан Құт сөзінің байлық, 
ырыс мағынасына қатысты бірнеше мысалдар 
келтірсек. Мысалы, құт дарыған мекен, құтты 
мекен, құтты қоныс (қонысың құтты болсын), 
құтты ел, құтты қонақ (құтты қонақ келсе, қой 
егіз табады), құтты келін, құтты қадам (қада-
мың құтты болсын), құттықтаймын жəне т.с.с. 
Сондай-ақ осы көне түрк сөздігінде құдық2 
деген лексема бар (Древнетюркский словарь 
1969, 474). Бұл сөздің де түбірі құт болуы əб-
ден мүмкін. Себебі құдықтағы су, бəрімізге 
белгілі, барлық тіршілік көзі болып табылады. 
Жəне құдық пен құтқа лингвистикалық талдау 
жасаған ғалым М.Ескеева: «Құд(ық) ≈ құт(ы) 
сөздерiнiң құрамынан да t ≈ d сəйкестiгiнiң iзi
байқалады, елiктеуiштер жүйесiнде t, d дыбыс-
тарының идеофондық табиғаты бiршама ай-
қын көрiнедi» -дейді (Ескеева М. 2011, 320). 
Құдық лексемасындағы құд/құт жəне қ-ұ-
дық/құт-ыдықтың орхон ескерткіштеріндегі 
ыдық йер-субпен “Iduk yiri-subu” байланысын 
көруге болады. Түрк тілдерінде «ұ» жəне «ы» 
əріптері кейде бір мағынада қолданыла береді, 
мысалы, «ымай» сөзі кейде «ұмай» түрінде де 
айтылады (Потапов Л.П. 1973, 265-286). Күл-
тегін ескерткішінде «Ыдық Өтукен» деген сөз 
тіркесі кездеседі. Зерттеушілер «Ыдық» сөзін
қасиетті немесе киелі деп аударып жүр. Əрине,
бұл аударма сөздің мағынасын бұзбайды, де-
генмен қасиетті дегеннің орнына құтты деп 
аударса дұрыс болады. Яғни құтты Өтукен. 
Өтукен түрк қағандарының, түрк халқының 
құтты мекені саналған. Ол туралы Білге қаған 
ескерткішінде «түрк қағаны Өтүкен жыны-
сында отырса, (онда) елде мұң жоқ» деп, Өтү-
кенді қауіпсіз, құтты жер ретінде ерекше атап 
өтеді.

Түрк халықтары құт лексемасын жеке 
тұлғалар есімдерінің алғашқы түбіріне қо-
сып та ұлықтаған: Елтеріс Құтылығ қаған, 
Құтлық-Темір, Құтан (қыпшақ ханы Қо-

тан), Құттықсейіт, Құтымназар, Құтпан, 
Құттыбек, Құтылығ бойла тархан, Құтылығ 
бек, Құтылығ бұқа, Құтылығ тоңа (Древ-
нетюркский словарь 1969, 473). Бұлардың 
көпшілігі тарихта болған, əртүрлі уақытта 
өмір сүрген тарихи тұлғалар. Мысалы, Ел-
теріс Құтылығ қаған – екінші Шығыс Түрк 
қағанатының негізін қалаушы тарихи тұлға. 
Ол – елу жыл қытай езгісінде болған халқы-
на (түрк будуынына) азаттық əперуші, бай-
лық пен құт-береке сыйлаушы ұлы қаған 
(Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. 2005, 
69). Ал Қытай деректерінде Құтылығ қаған 
«Гудулу» атымен кеңінен танымал болған 
(Taşağıl A. 2012:302-303). Тарихи деректер 
мен Орхон ескерткіштеріндегі жырларда 
Құтылығ қағанның еліне жайлы, халқына 
сыйлы қағандардың бірі болғандығы ай-
тылады (Қайыркен Т.З., 2010,). Қағанның 
«Құтылығ» есімі халықты Табғаштың бо-
дауынан азат етіп, түрк жұртын қасиетті 
Өтукен мен құт дарыған Шығайқұзға қоныс-
тандырып, ел алғысына бөленіп, қағанымыз 
«құтты болды»  деп, халықтың «Құтты хан» 
атандырған даңықты есімі болған.

Н.А. Баскаковтың пікірінше, «құт» этимо-
логиясының таралу кеңістігі кең, ол тек көне 
түрктермен ғана шектелмейді, сондай-ақ 
моңғол, тұңғыс-манчжур тілдерінде өз мағы-
насын сақтағандығын айтады (Баскаков Н.А. 
1973, 108-113). Мысалы, тұңғыс-манчжур тіл 
тармағы, оның ішінде тұңғыс тобының эвен-
кей тілінде «кутучи» сөзі жолы болғыш, бағы 
бар, құты бар деген мағынаны білдіреді (Ка-
шуба С.А. 2003, 228). Демек, құт сөзінің та-
мырын тереңнен іздеуіміз керек. 

Күлтегіннің құрметіне қойылған тас жазу-
да да құт сөзі бірнеше рет кездеседі. Мы-
салы, «Ұмай текті анам қатынның құты-
на (бағына) орай, інім Күлтегін ер атанды» 
жəне Білге қаған ескерткішінде де «Тəңір 
жарылқап, құтым-бағым бар болғандықтан 
өлімші халықты тірілттім» дейді (Жолдасбе-
ков М., Сартқожаұлы Қ. 2005, 188-258). Ал, 
Күлтегін ескерткішінің шығыс жақ бетінде: 
“Tengri yarlıkadukın üçün, [ö]züm kutum bar 
üçün, kağan olurtum” яғни “Тəңір жарылқаға-
ны үшін, өзімнің құтым болғаным үшін қаған 
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болдым” деп тасқа қашалып жазылған (Ergin, 
Muharrem, 1996). Бұл жазбаларда құтым-
бағым деп кеудемде жаным (құтым), басымда 
бағым (құтым) болғандықтан, аз халықты ел 
еттім деп «құтты» Тəңірдің сыйы ретінде ай-
тып отыр. Ал енді осы жерден құт пен құсты 
бір ұғымға біріктірмес бұрын, құттың екінші 
мағынасына тоқталып өтелік.

2) Құттың екінші бір маңызды мағына-
сы «жан», «ие» дегенді білдіреді (Древ-
нетюркский словарь 1969, 471). Түрк тіл-
дес халықтардың бірі саналатын Саха (якут) 
халқының дүниетанымында адамның үш 
құты бар деп есептелінген. Олар: буор-кут 
(жер-құт), салгын-кут (ауа-құт), ижə-кут (ие-
құт немесе ана-құт) деп үш түрлі сипатталады 
(Трощанский В.Ф. 1908, 72). Сахаларда жан 
тапсырғалы жатқан адам «кутум», «сүрүм» 
(о жаным) деп жан қиналысын білдіреді екен.
Саха халқындағы ижə-кут (ие-құт) деп отыр-
ғаны қазақтардағы «зəре құтпен» мазмұндас. 
Қазақтарда да бір нəрседен қатты қорыққан-
да зəрем қалмады, құтым қашып кетті, яғни 
зəре-құтым ұшты деген сөз тіркесін жиі кез-
дестіреміз. Мұндағы зəре-құты сөзін жаным 
қалмады, жаным шығып кете жаздады деп те 
айтып жатады. Мысалы, «Сүйінбайдың тілі-
нен құты қашқан Тезек төре ақынды бір сүрін-
дірмекке Арқадан Түбек ақынды шақыртады» 
(Жолдасбеков М. 1986, 88). Мұндағы «құты 
қашқан» деген сөз, Тезек төренің өлердей қо-
рыққандығын сипаттау мақсатында айтылып 
отыр. Сондай-ақ түрк тілдер тобынан басқа 
да Тұңғыс-манчжур тіл тармағы, оның ішінде 
тұңғыс тобының эвенкей тілінде «куту» сөзі 
«жан» деген мағынаны білдіреді (Василевич 
Г.М. 1958, 225). Көне түрктерде «құт», «жан» 
тəңірдің берген сыйы болып есептелінген, 
дəм-тұзы таусылып, адам дүниеден қайтқан-
да «құтты» Тəңірі өзіне қайтарып алады де-
ген сенім қалыптасқан. Олай болса, адам қай-
тыс болғанда жаны ұшты деп айту тектен-тек 
емес. Мысалы, Күлтегінге арналған ескерт-
кіште «қайғырған еліңізді табындырып, ұша 
бардыңыз. Тəңірде тірлік, киелік кеше беріңіз» 
десе, Білге қаған тас ескерткішінде де «Білге 
қаған ұша барды, жайы жоғары Тəңірде бол-
сын» деп тасқа қашалған (Жолдасбеков М., 

Сартқожаұлы Қ. 2005, 263). Cондай-ақ Мы-
сырдан Сібірге дейін, Солтүстік Еуропадан 
Солтүстік Америкаға дейінгі ежелгі халықтар 
мифологиясында адам жанының құс болып 
ұшып кетуі туралы сенім қалыптасқан-тын 
(Özbaş Mustafa 2010, 58).

Мұндағы құт ұғымының ұшу мүмкiндiгi 
qut мифонимiн qus «құс» сөзiмен байланыс-
тыруға жетелейдi. Көне түрктер дүниетаны-
мында қайтыс болған адамның жаны құс бо-
лып ұшып кетедi деген ұғымның қалыптасуы 
да осыған саяды. Qut, qus моносиллабтары-
ның iлкi түбiрi «ұшу, ұшу қабiлетi бар» сема-
ларын сақтаған qu тұлғасы болуы мүмкiн, -t, 
-s форманттары даралаушы семалардың мəнiн 
сақтаған (Ескеева М. 2011, 211). 

Енді жоғарыда келтірілген деректерді сара-
лай келе, зерттеуіміздің негізі болып отырған 
құт пен құстың байланысын анықтауға тыры-
сып көрелік.

Құт пен Құстың байланысы
Жоғарыда келтірілген мəліметтерде құт-

тың «жан», байлық, бақ-береке мағынасында 
да құттың ұшуы жəне қонуы бейнелі түрде 
сипатталады. Ал түрктер дүниетанымын-
да жанның (құттың) кеудеден ұшып, бақтың 
(құттың) басқа қонуы тіптен кездейсоқ нəрсе 
емес. Көне түрк дəуіріндегі тасмүсіндер мен 
петроглифтерде жəне қорғандардан шыққан 
археологиялық əртүрлі материалдарда құс 
бейнелері суреттелген. Мысалы, Күлтегін 
тас мүсінінің бас бөлігінде қанатын қомдап 
ұшқалы тұрған құс бейнесі салынған (1-су-
рет). Бұл құс суреті түрк қағандары əулетінің 
тотемдік символы болуымен қатар, марқұм-
ның кеудесінен ұшқан «жанының» немесе 
«құтының» символикалық бейнесін де көр-
сетуге негізделген белгі. Құс бейнесі жалғыз 
Күлтегін мүсінінде емес, сол сияқты түрк 
дəуірінде орнатылған тас мүсіндерде де жиі 
кездеседі. Мысалы, құс бейнеленген құнды 
жəдігерлердің бірі – Елтеріс Құтылығ қаған 
мүсіні, Білге қаған тəжі. Өткен ғасырлардан 
белгілі, бұл ескерткіштердегі құс бейнесін 
ғалымдар түрліше жорамалдаған. Мысалы: 
Илхами Дурмуш Күлтегін маңдайындағы құс 
бейнесін сұңқар деп болжаса (Durmuş, Ilhami, 
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2007:42), Петер Зиене аталмыш құсты «қар-
шыға» құсы болуы мүмкін деп таниды (Peter 
Ziene, 2006:84-90). Біздің ойымызша, бұл құс 
бейнесі ұзақ-қарға болуы бек мүмкін. Себебі, 
ұзақ-қарға түрк халықтарының дүниетаны-
мына өте жақын тотемдік мəнге ие құстар-
дың бірі. Халық арасында ұзақ-қарға үш жүз 
жылдай өмір сүреді деген ұғым кеңінен та-
ралған. Онда ұзақ-қарға «жан-құт» символи-
касымен қатар, түрк қағандарының мəңгілік 
ел, қуатты ел (бай-берекелі, ырысты, құтты 
ел) орнатудағы мұрат-мақсатынан, асқақ ар-
манынан туындаған идеяның жемісі десек қа-
телеспейміз.

Ұзақ-қарға мен құттың байланысын дəлел-
деу үшін түрктердің таным-түсінігімен шек-
телу жеткіліксіз. Ол үшін көне түрктермен 
ежелден көршілес жатқан тұңғыс, қытай, 
корей халықтарының да фольклорларын 
қосу керек. Мысалы, көне түрктердегі «құт» 
сөзінің тұңғыс тіл тармағына жақын Камча-
даладағы ительмендер дүниетанымындағы 
«кутха3» сөзімен дыбыстық үйлесімдігі өте 
жақын. Ительмендердің тотемі қарға (кутха) 
болған жəне оны өздерінің арғы тегі деп са-
наған. Нақты дерек ретінде түпнұсқада жа-
зылған мəтінді келтірелік: «Мир ительмены 
считали вечным, души – бессмертными. Им 
была чужда идея единого бога. Создателем на-
рода, первопредком, прародителем они счита-
ли Ворона (Кутха)». Одан əрі келесі үзіндіде: 
«Тот факт, что Кутха сравнивали с Вороном, 
наводит на мысль о его тотемном происхожде-
нии» (Крушанова А.И. 1990, 140). Ительмен-
дер дүниетанымында кутху əлемді жаратушы 
мифологиялық қарға, «құдірет» иесі болып 
саналған. Кутху сөзінің аудармасы «қап-қа-
ра» деген мағынаны білдіреді. Бұл халықтағы 
тағы бір ерекшелік, олардың фольклоры жақ-
сы дамыған, оның ішінде аңыз-əңгімелер (ми-
фология) мен ертегілердің орны басымдау. 
Аңыздарының басты кейіпкері «Кутха» бо-
лып келеді. Ительмендердің дүниетанымында 
əлем моделі үш қабаттан тұрады: аспан, жер 
жəне жер асты əлемі (Крушанова А.И. 1990, 
149). Жоғарғы əлем «Кутхаға» тиесілі болған, 
ортаңғы жəне төменгі əлемді Пилячучь пен 
Гаеч билеген. Жоғары əлем «Кутхаға» тиесілі 

екенін ескерсек, түрк халықтары дүниетаны-
мындағы ие-құттың немесе жан-құттың көкке 
ұшуымен сəйкес келеді.

Байырғы түрктердегі ұзақ-қарғаның то-
темдік мəнін қытай тарихшысы «Сы-ма Чиəн-
нің əйгілі «Тарихи деректемелерінде» үйсін 
Күнби4дің қалай аман қалғандығы туралы 
аңыздан көруге болады. Аңызда үйсін елін 
жау шауып, ел түгелдей қырғын тапқанда, сол 
жұртта бір бала қалып, оны қасқыр емізіп, 
қарға тұмсығымен ет тасып асырап, құтқарып 
қалады (Яншина Э.М. 1984, 81-82). Моңғол-
дарда Будда дінінің белгілі тұлғасы Лама 
Жиамбел Жөңдиюді бала кезінде анасымен 
үңгірді паналағанда, тұмсығымен ет əкеліп, 
аштықтан құтқарып қалған қарға туралы қы-
зықты мəлімет кездеседі (Jila 2006:166-167). 
Ал қытай деректеріндегі Үйсін Күнби туралы 
аңыздағы мəліметтерге зерттеу жасаған бел-
гілі ғалым П.Даффина үйсін «У-сунь» этимо-
логиясын «қарға ұрпақтары» деген мағынаны 
білдіреді дейді (Зуев Ю.А. 2002, 26). Мұндағы 
Усун сөзінің алғашқы түбірі «ұс/ус» сөзі болып 
табылады. Ал, усун сөзінің дыбыс үйлесімдігі 
мен төркіндестігінің ұқсастығын  (ұс – ұс+ақ 
– ұзақ)   ескерсек, П.Даффинаның пікірінің 
жаны бар. Мұндағы ұзақ деп отырғанымыз 
жоғарыда бірнеше рет қайталап өтілген қарға 
тұқымдас құс. Усун сөзіндегі алғашқы түбірі 
«Ұс» сөзіне байланысты Махмұт Қашқари-
дың «Түрік тілдерінің сөздігінде» мынадай 
жыр жолдары кездеседі: 

калди маңа тат,
айдим амди йат.
кушка болуб ат,
сани тилер ус бури (Махмуд ал-Кашгари 

2005, 75). 

Мағынасы: маған бір тат  (сенімсіз ұй-
ғұр)  жолықты, мен оны өлтірдім, құзғын 
мен бөріге (ит-құсқа) жем ету үшін, оны 
тілгіледім. Махмұт Қашқаридың осы еңбе-
гінде «ұс» сөзінің мағынасы «құзғын», «қа-
рақұс»  (ұзақ қарға) дегенді білдіреді. Осын-
дағы “у-сунь” (乌孙) иероглифтік таңбасы 
қытай тілінде «қарғаның ұрпағы» «құзғын-
ның ұрпағы» (руы, елі)” дегенді білдіретін 
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болса, онда М.Қашғаридың əйгілі еңбегіндегі 
“құзғынның” көне түркше “ұс” деген атауы-
ның қытайдың “у” сөзіне дыбыстық жағынан 
да, мағыналық жағынан да сəйкес келетінді-
гін көруге болады. Бұл деректерден басқада 
түрк халықтарында өздерін қарғадан тарай-
тындығы туралы аңыздар мен деректер де 
жеткілікті. Мысалы, қазақтар «ұзақпыз-ғұ-
зақпыз», «қарға тамырлы қазақпыз» деп 
өздерін қарғадан таратады. Якуттардың 
қаңғалас тайпасының жəне шор тайпалары-
ның ішінде де қарға руы бар. Олар өздерін 
қарғаның ұрпақтарымыз деп қарғаны тотем 
тұтқан жəне оның өлтірілуіне қатаң тиым
салған (Ögel, Bahaeddin, 2010:33). Көне түрк-
терде Қарға мен бөрінің тотем саналатын-
дығын салыстырмалы түрде зерттеген ғалым 
Жила Наму қарғаның қадір-қасиеті туралы 
құнды деректер келтіреді. Ол: Үйсін Күн-
биді (кун-мо) құтқарып қалған қарға ежелгі 
үйсіндер арасында киелі құс саналған жəне 
үйсіндердің жалғастығы болып саналатын 
керейлерде де қарғаны өздерінің арғы тектері 
деп иланған дейді (Jila 2006:166-167). Қазақ 
арасындағы  керей руы атауының «қара», 
«қарға» сөздерімен тамырласы жөнінде Ра-
шид ад-Дин, Г.Н.Потанин еңбектерінде генео-
логиялық аңыздар сақталған (Сейдімбек А. 
1997, 220). Сондай-ақ Л.Н.Гумилевтің «Көне 
түрктер» атты көлемді еңбегінде «Гарга-пур» 
атты батыс түрк қағанатына кіретін тайпа 
атауы кездеседі. Автор өз еңбегінде бұл эт-
нонимді екі сөзден құралған: «гар-га» - қарға 
(түркше) ал «пур» - ұл (парсыша) деп түсінік 
береді (Гумилев Л.Н. 158). Қалай дегенде де, 
бұл деректердегі ерекше мəнге ие қарға то-
темі айрықша назар аудартады.

Усун билеушісінің күнби аталуы
Енді қарға мен бөрі құтқарып қалған усун 

билеушісінің гунмо (күнби) аталуына мүм-
кіндігімізше талдау жасап көрелік. Негізін-
де аңыздағы қарға мен бөрі құтқарып қалған 
үйсін билеушісінің «Күнби» аталуы шынын-
да да кездейсоқ жағдай емес. Мұндағы үйсін 
билеушісінің Күнби (гунмо) аталуы күнмен 
байланысты екені анық. Бұл аңыздың басқа 
емес, қытай деректерінде сақталуын ескерсек, 

мəселеге қытай мифологиясын да қосу қажет-
тілігі туындайды. Қытай мифологиясында күн 
мен қарға қатар суреттеліп, бірге айтылады. 
Ерте замандарда күн құсы – қарға немесе күн 
көтерген қарға (1-сурет) туралы мифтік, то-
темдік аңыздардың ханзуларды құраған түпкі 
этникалық топтар арасында кең қанат жайға-
нын қазірге дейін табылған археологиялық 
материалдар да растайды. Мысалы, хан пат-
шалығы заманына тəн кей сызба суреттер мен 
ыдыс өрнектерінде күн көзіндегі үш аяқты 
қарғаның (三足乌) бейнесі кездеседі (王大有
上古中华文明,  2000, 142-70). Күн мен қарға-
ның байланысын нақтылай түсетін мифтік 
аңыздардың бірі ретінде қытай халқындағы 
«мерген Хоу Идың тоғыз күн-қарғаны атуы» 
деп аталатын аңызын айтуға болады. Аңыз 
былай баяндалады: 

Шығыстың жоғарғы билеушісі Ди-Цзюнь 
жəне оның əйелі Си-хэнің он күн баласы бо-
лады. Олар «фусан» (扶桑,亦称扶木) ағашын 
мекендейді екен. Олардың əрқайсысы күн 
сайын аспанға көтеріліп, шығыстан батысқа 
қарай сапар шегеді екен. Осылай көп жылдар 
өтеді. Бір уақытта күн балалар аспанға бəрі 
бірден көтеріліп, қалыптасқан тəртіпті бұ-
зыпты. Он күннің (он бала) ыстығынан жер 
беті тегіс қурап, су біткен тартылып, дала 
шөлге айналады. Күн көрісі қиын болған 
адамдар атақты Хоу И мергеннен бұл азап-
тан құтқаруын сұрапты.  Сонда И мерген ең 
таңдаулы деген оқтарымен он күннің тоғызын 
атып түсіреді, сол сəтте жер бетіне аспаннан 
топ-топ етіп тоғыз қарға құлайды. Бір қызығы 
құлаған қарғалардың аяқтары үшеу екен. Бар-
лық əлемді жарық етіп, нұрын шашып тұрған 
он күннің үш сирақты қарға екенін сонда ғана 
біліп, халық таң-тамаша қалыпты (Яншина 
Э.М. 1984, 43). 

Шығыс халықтарының бірі корей аңызда-
рында да үш сирақты қарға күнмен байланыс-
тырыла баяндалады. Ежелгі корейлерде ор-
тасында үш сирақты қарға бейнеленген дөң-
гелек шеңберлі (күн бейнелі) символ болған 
(3-сурет). Корей дүниетанымында аталған 
шеңбердегі қарғаның үш аяғының бірі таңның 
атуын, екіншісі түс мезгілін, үшіншісі күннің 
батуын білдіреді екен (Воробьёв М.В. 1961, 
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83). Мысалға, осыған ұқсас ұғымдардың
басқада халықтарда сақталғандығын кездес-
тіруге болады. Қазақ даласында өмір сүретін 
қарғалар түр-түсі мен бітімдеріне қарай 
əртүрлі аталған, мысалы: ала қарға, көк қарға, 
қара қарға, құзғын5, сұр қарға т.б. Бұлардың 
барлығының жиынтық атауы ұзақ-қарға деп 
аталады. Аталмыш ұзақ-қарғаның бірі құзғын 
– таңертең ерте ұшатын құстардың бірі. Қа-
зақтар таң сəрісін (күн шығар алдын) «құзғын 
сəрі» жəне «күн ұясынан шықты» деп атауы 
ежелгі шығыстықтардағы (корейлердегі) үш 
сирақты қарғаның бір аяғы азанғы уақытты 
білдіретіндігімен сəйкестенсе, ал қарғаның 
үшінші сирағы (шығыстықтарда күннің ба-
туы) қазақтардағы «күн ұя6сына отырды» 
деуі, яғни күннің бату мезгілімен сəйкес ке-
леді. Сондай-ақ қарғаның екінші аяғының 
түс мезгілін білдіретіндігін корейлердегі күн 
балаларының «фусан» талында мекен етуі, 
ал қазақтарда түс мезгілін «тал түс» деп атай-
тындығын қосу керек. Бұл салыстырулардан 
біз ежелгі шығыс жəне қазақ халқындағы күн 
мен қарғаға қатысты ортақ белгілерді көреміз. 
Ал тубаларда «хускун» деп аталатын құс 
қарға, құзғын дегенді білдіреді. Осы тұста қа-
зақ тіліндегі «құзғын» сөзі «құс» жəне «күн» 
(құскүн, құзғұн) деген екі сөзден құралған ба 
деген болжамды да алға тартуға болады. 

Сондай-ақ жазба деректер мен археология-
лық материалдарда да суреттелген құстардың 
түсі сары (күн түсті) болып келеді. Мысалы, 
647 жылы Батыс түрк қағаны өздерінің симво-
лы болған «алтын қарғаны» Тан императоры-
на тарту еткен екен (Зуев Ю.А. 2002, 26). Ал 
осы Батыс түрк қағанатына (Қазақстан, Жам-
был обл.) тиесілі қарақыстақ 1-қорғанынан
2006 жылы құс бейнелеген алтын фальга та-
былды (4-сурет) (Досымбаева А. 2008, 12). Бұл
деректерге қосымша белгілі синолог Ю. Зуев-
тің де күн мен қарғаны байланыстыру мақса-
тында салыстырған бірнеше тың деректерін 
де атауға болады: 

- Ежелгі үнді мифологиясындағы қарғаның 
аруна (қызыл дегенді білдіреді) деп аталуын 
жəне қарғаның күн дөңгелегін сүйретуші əрі 
таң шапағы деген мағынаға ие болуы; 

- Ежелгі қытайда қарғаның У немес Чи-у 

«қызыл қарға» күн бейнесін сомдайтын құс 
болғандығы;

- Алтайдағы шор түрктері арасында Қызыл 
қарға руының кездесуі;

- Оғыз билеушілері өздерінің шығу те-
гін мифологиялық тулу/дулу шар дулу (сары 
құс) құсынан таратуы жəне көне түрк ашина 
руының шар-дулу тайпасымен байланыстығы 
(Зуев Ю.А. 2002, 26).

Тап осы деректерді салыстыра отырып 
Ю. Зуев Күлтегін бас мүсініндегі құс бейнесін 
«күн-қарға» деп атасақ қателеспейміз деп ой 
түйеді. Ю.Зуевтің ғылыми пікірін қуаттай 
отырып, бізде Күлтегіннің маңдай бөлігінде 
суреттелген құс ежелгі шығыс аңыздары мен 
түрк мифологиясында жиі айтылатын күн 
бейнесін сомдаушы кəдімгі «ұзақ-қарға» бо-
луы мүмкін деп өз ойымызды қосамыз. 

Бұл деректерден басқада палеоазиялық 
Амур халықтарында, Солтүстік Америка үн-
дістерінде, Чукча, Якут жəне т.б. халықтар-
дың дүниетанымында қарға күнмен, жа-
рықпен, отпен байланыстыра суреттеледі. Ал, 
Еділ бұлғарларының мифінде Алып Қарға 
жамандық атаулыға қарсы тұратын киелі об-
раз ретінде бейнеленеді. Мифте қара ниетті
Албасты7 жер бетіндегі адам ұрпақтарын жою-
ды мақсат тұтып, күннің көзін жабатын биік 
қорған тұрғызады. Жер бетін қара түнек пен 
суық жайлайды. Сонда Алып Қарға қорған-
ды бұзып, күннің көзін ашуға Сак жəне Сок 
атты екі баласымен аттанып, жер бетіне Күн 
сəулесін қайта сыйлаған екен (Қайырбеков 
Б. 2012, 219). Аңызда қарғаның тек адамзат-
ты құтқарушы ғана емес, сонымен бірге оның 
күнмен де тығыз байланыстығын көруге бо-
лады. Аталған мифтерге ұқсас мотивтер орта 
ғасырда өмір сүрген қазақ жыраулар поэзия-
сынан да көрініс табады. Мысалы, Қарға бой-
лы Қазтуған жыраудың:

Айлы болған бұлытты ашқан, 
Мұнар болған күнді ашқан...

...Белгілі биік көк сеңгір
Басынан қарға ұшырмас... 

немесе:
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Алаң да алаң, алаң жұрт 
Қарғадай мынау Қазтуған батыр туған 

жұрт (Мағауин М. 1971, 55).
– деген өлең жолдарында Қарға бойлы 
Қазтуғанның көне аңыз əңгімелерден хабар-
дар екендігін жəне орта ғасырларда да «қарға» 
ұғымының қадір-қасиеті жоғалмағандығын 
паш етіп тұрғандай. Қарға бойлы Қазтуған 
жырау өзін қарғаға теңеп, «мұнар болған күн-
ді ашқан» деп ерлік істерін жырларына арқау 
етуі тіптен кездейсоқ жағдай емес. Мұндағы 
қарға бойлы дегені «қарға руы» дегенді біл-
діріп тұр (бой, бод, бау деген түрк тілінде 
«тайпа» дегенді білдіреді). Сонымен ежел-
гі халықтардағы қарғаға қатысты деректерді 
тізбектей келе, қарға мен күн бөлшектенбес 
қос ұғым түрінде сақталғандығына көз жет-
кіземіз. Сонда, құт, қарға жəне күн үшеуі 
бір мағыналас болғаны ма? Расында да, күн 
– барлық тіршілік атаулының көзі (құт сый-
лаушы) екенін ескерсек, онда болжамымыз
шындыққа жақындай түседі. Ал Таңбалытас-
тағы (Қазақстан, Алматы обл.) сақ дəуірінің 
петроглифтер арасынан көптеген күнбасты 
адамдар бейнесін көруге болады. Шынында 
да, көне түрктердің негізгі табынушысы күн 
болғанын тіршілік ету мен өмір сүру мəнерін-
дегі – «күнелту», «күн көріс жасау» сияқты 
қазақ тіліндегі тұрақты сөз тіркестерінен де 
көруге болады.

Шынында да, Үйсін патшасының Күнби 
аталу себебі де ежелгі шығыс халықтарын-
дағы қарғаның күнмен байланыстығында жат-
са керек. Ал қарға үйсін билеушісін аштықтан 
құтқарып қалып, құт сыйлаушы мəнге ие 
бірден- бір киелі құс. Қарғаның жасампаздық, 
құтқарушы, құт сыйлаушы сияқты қадір-қа-
сиетіне қатысты деректер мен аңыздар мұ-
нымен ғана шектелмейді. Азиялық Сібірді 
мекен ететін халықтардың наным-сенімінде 
қарға күні бүгінге дейін кие тұтылады. Мы-
салы, Сахалардың қаңғалас тайпасының жəне 
шор тайпаларының ішінде қарға руы бар. Сол-
түстік Америкадағы тлинкит, атапаск тайпа-
ларында «ел» деген сөздің баламасы «қарға» 
екен. Америка үндістері палеоазиялық тай-
палар секілді қарғаны жарық пен суды, қара 
жерді, қызулы отты т.б. игіліктерді жаратушы 

деп есептеп, жақсылықтың нышаны ретінде 
кие тұтқан (Сейдімбек А. 1997, 220). Ежел-
де түрк халықтарында ұзақ-қарға көктемнің 
алғашқы хабаршысы болып саналған. Сол 
түрк тілдес халықтың бірі башқұрттарда осы 
уақытқа дейін көктем уақытында тойланатын 
«қарға той» деп аталатын мереке бар (Қайыр-
беков Б. 2012, 219). Ал сақ  дəуірінде қарға 
мүсіндеу өнерінде де көрініс тапқан. Алматы 
маңынан кездейсоқ табылған шамдалда (сви-
тельник) ойымызды толықтыратын сюжет 
бейнеленген. Шамдал ортасында құрбандық 
таутеке жатыр, екі жағында ауыздары арандай 
ашылған екі бөрі жəне екі жағында құрбан-
дықты бағып отырған екі қарға бейнеленген 
(5-сурет). Бұл шамдал Иманғали Тасмағам-
бетовтың «Ат жалындағы өркениет» атты 
кітабында берілген. Аталмыш кітапта «қарға 
мəңгілік пен парасаттылықтың нышаны, өмір 
мен өлім арасының дəнекері» деп, құрбан-
дық табағындағы қарғаға анықтама берілген 
(Тасмағамбетов И. 2003, 22). Бұл шамдалдағы 
көрініс Буряттардың аңызындағы құдіреті 
күшті Гучин-Гурбу-Гурбстен-ханның құр-
метіне шалған құрбандық малының етінен 
үш қарға шоқыса, аруақ риза болады екен 
деген аңызбен сəйкес келеді (Сейдімбек А. 
1997, 221). Сондай-ақ қазақ халқының өзінде 
қарғаға қатысты көптеген сөздер мен сөз тір-
кестерін кездестіруге болады. Мысалы, қарға 
тамырлы қазақ (тегіміз қарғадан тарайды 
жəне адам-адамға туысқан, халық бір-бірімен 
тамырласып, байланысып жатыр деген мағы-
нада) немесе қарғам, қарғашым (бұл сөздер 
ең қымбат, ең жақын адамдарға қарата айты-
лады), қарға бойлы Қазтуған, қарға адым жер 
деп тізбектеле береді. 

Қорытынды
Қорытындылай келгенде, «қарға» мен «құт» 

ұғымы түрк халықтарының дүниетанымы-
на жақын киелі образдар болып табылады. 
Қарғаны тек түрк тектес халықтар емес, сон-
дай-ақ əртүрлі аймақтағы көне қытай, үнді, 
америкалық үндістер (қызыл терілер), сібір 
халықтары, тіпті ежелгі еуропа халықтары 
да өз дүниетанымына жақын деп есептеген. 
Бұдан шығатын нəтиже – «қарға» көптеген 
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ежелгі халықтарда өзінің позитивті қырынан 
жоғары мəнге ие тотем болып саналған. Мы-
салы, ежелгі халықтардың бірі қарғаны күнге 
теңесе, бірі құтқа балап кие тұтқан. Ал, түрк-
тердегі Құт – көзге көрінбейтін, қолға ұстал-
майтын несібе, ырыс мағынасындағы киелі 
ұғым. Жоғарыдағы деректерден біз құттың 
негізгі екі мəнін көрдік: біріншісі – жан/рух, 
ие мағынасында болса, екіншісі – байлық, бе-
реке, молшылық мағынасында. Құттың бұл 
екі мəні «жанның ұшуы» жəне «бақтың, бере-
кенің, ырыстың қонуы» сияқты құбылыстарды 
қандайда бір құсқа балауға апаратын жол екені 
анық. Ал ертедегі тотем құстардың бірі қарға 
– көптеген халықтарда құтқарушы, жасампаз, 
күн бейнесін сомдаушы, тіпті кейбір халықтар-
дың арғы тектері болып саналған. Аталмыш 
екі ұғымда (құт пен қарға) байырғы түрктер-
де бұрыннан бар құндылықтар. Мысалы, құт 
сөзі Орхон ескерткіштерінде бірнеше рет кез-
деседі. Ал қарға туралы аңыздар да, археоло-
гиялық жəне жазба деректерде де жетіп-арты-
лады. 

Тағы бір құнды нəрсе – Үйсін билеушісінің 
Күнби аталуы жəне ежелгі қытайда күн бей-
несін сомдайтын құстың қарға болуы ара-
сында тығыз байланыстың бар екендігі. Бұл 
екі халықтың (қытай мен үйсін) бір-біріне 
тигізген ықпалын ертеде екі мемлекеттің көр-
шілес жатуымен түсіндіруге болады. Сон-
дай-ақ қарға мен құттың бір мағыналастығы 
туралы танымның ежелгі үйсіндерден қазіргі 
уақытқа дейін өз мағынасын жоғалтпай келуі 
де маңызды. Ежелгі үйсіндерден қалған қарға 
тотемі қазақ дүниетанымында да көрініс тап-
ты. Мысалы, «Қарға тамырлы қазақ», «қарға 
қарғаның көзін шұқымайды» жəне ең жақын 
адамдарына «қарғам», «қарғашым» деп жа-
тады. Алайда қарғадан əдемі қазақ даласын-
да басқа да құстар бар, бірақ халық аузында
«қарғам», «қарғаш» дегеннен басқа құс атау-
ларымен атала беретін сөздер жиі кездесе 
бермейді. Қарға сұлулықтың белгісі емес, 
мəңгіліктің, тоқшылықтың, парасаттылықтың 
символы болған. Қазақта кісіден көңілі қалған 
адам «біздің де қолымызға қарға саңғыр», 
яғни бізді де тəңір жарылқар немесе біздің де 
қолымызға құт қонар деп іштей өкпе-назын 

білдірген. Ең маңыздысы, бұл бабалар сөзін-
дегі халықтық таным мен мақал-мəтелдер бір 
күнде қалыптаспаған құндылықтар екенін 
ескеру қажет. 

Түсініктеме
1. Ұзақ – қарға тұқымдас құстың бір түрі.
2. Құдық – ежелгі дəуірден белгілі гидротех-

никалық құрылыс.
3. Кутха – Ителмендер дүниетанымындағы 

киелі қарғаның балама аты.
4. Күнби – ежелгі усун (үйсін) мемлекетінің 

жоғары билеуші лауазымы.
5. Құзғын – қарға тұқымдас құстың бір түрі.
6. Ұя – тек құстарға қатысты айтылатын 

тұрақ-мекен.
7. Албасты – түрк халықтары фольклорын-

да кездесетін мифологиялық кейіпкер, шай-
тан, жын, пері секілді жағымсыз күш иесі.
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Тəңіршілдік туралы ойлағанда, 
оны ең алдымен, əлемдік дін-
дер жүйесінде зерделегеніміз 

жөн. Сонда ғана оның ерекшелігі мен өзге-
шелігі ашылады. Бұл тұрғыда, əсіресе, оны 
Авеста деген діни кітабы бар зороастризммен 
салыстырып көргеніміз жөн. Ең алдымен 
бұлардың бір-біріне əсері болған ба, бол-
са, қайсысы көнелеу, кім кімнен алған, əлде 
бұлар бір-біріне мүлде жат діндер ме?

Тəңіршілдік тек қана аты бар, ал заты құпия 
дін болғандықтан, алдымен зороастризмді 
зерделеп көрейік. Сосын тəңіршілдікті қы-
тай жəне үнді діни дəстүрлерімен салысты-
руға болады. Меніңше, тəңіршілдіктің өзе-
гі – əруаққа табыну. Оның табиғаты мына-
да, адамды тəңірі жаратады, ал өлгесін оның 
рухы аспанға ұшып, ол өзі тəңіріге айналады. 
Ойлап қарасаңыз, бұл өте үнділік метемпси-
хоз идеясына ұқсайды. Бірақ үнділік нұсқа-
сында карма немесе жазалау идеясы басым. 
Өйткені сен əр туылуыңда жаза басқан сай-
ын, бұрыңғыңнан нашар мақұлыққа айнала 
бересің. Сондықтан буддизмдегі басты мақсат 
жоқ болу, бұл дүниеге мүлде келмеу. Ал тəңір-
шілдікте жазалау немесе мінсіздікке талпыну 
идеясы жоқ. Демек, ол ең көне діндердің бірі, 
индуизмнен əлдеқайда көне дін. Бұл жалпы 

ӘЛЕМДІК ДІНДЕР ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
ТӘҢІРШІЛДІК

Халықаралық «Алаш» жəне Н.В. Гоголь атындағы 
«Триумф» сыйлықтарының иегері, жазушы, 
мəдениеттанушы, көсемсөзші, философия 
ғылымдарының кандидаты

Əуезхан Əбдіраманұлы ҚОДАР

Халықаралық «Алаш» жəне Н.В. Гоголь атындағы 
«Триумф» сыйлықтарының иегері, жазушы, 
мəдениеттанушы, көсемсөзші, философия 
ғылымдарының кандидаты

дін идеясы енді пайда бола бастағанда туын-
даған дін. Бірақ мұндағы ең қызығы, адам 
ғұмыры көк пен жердің арасындағы мəңгілік 
айналымның бір сəті ғана деп саналады. Де-
мек, мұнда метемпсихоз идеясының ең бастап-
қы нышандары бар. Метемпсихоз дегеніміз – 
өлмес мəңгі рухтың уақытша ғана жойылып, 
өзінің жасаған жақсы, жаман əрекеттеріне 
байланысты өз формасын ауыстыруы. Алай-
да, тəңіршілдікте адам мəңгі рухтың көрінісі 
ретінде қаралмайды. Адам тек мөлшерлі энер-
гияның көрінісі, ол тек өлгесін ғана шексіз 
энергияға, Тəңіріге айналады. Жəне ол Тəңірі-
ге айналғанда енді адам болмайды, ол тек өз 
ұрпақтарын қолдайды. Бірақ бұл қолдаудың 
шарты бар, Əруақ Тəңірі ұрпақтарын олар 
оны, ата-бабасын құдайдай дəріптегенде ғана 
қолдайды. Сондықтан қазақтар Тəңірі ұрпағы 
ретінде онымен мəңгі үзілмейтін қатынастағы 
халық. Демек, біз ұлттық метафизикалық 
əлемі бар халықпыз. Бұл тұрғыда біз ұлы ев-
рей халқына ұқсаспыз. Есіңізде болса, олар-
дың құдайы Яхве Мұса пайғамбары арқылы 
өз халқымен келісімшарт жасаған.

Өйткені, егер бұрынғы көпқұдайлы əлем-
де Құдайдың əйелі болса, Яхве жалғыз. Сон-
дықтан оған Құдай − адам қатынасы қымбат. 
Бұл қатынас еврейлердің тарихы бойынша 
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адамзаттың қасиетті тарихын құрайды. Ол 
дүниені жаратудан жəне бірінші адамдардан 
басталады, кейін олар күнəға батып, жұмақтан 
қуылады, ал оның бастапқы оқиғасы Яхвенің 
таңдаулы, теңдесі жоқ еврей халқымен келісім-
шарты. Ал сол шартты ол Мұса пайғамбармен 
жасайды. Ол оған былай дейді: «Сенің енді 
менен өзге құдайың болмасын»/1/. Сосын ол 
оған өзінің атын атайды. Сөйтсек, Яхвенің 
атының мағынасы тірлік екен немесе тірілік, 
нақтырақ айтқанда бар болу.

Ал егер біздің бабаларымызға келсек, олар 
Тəңірінің бар екеніне ешқашан күмəн кел-
тірмеген. Тəңірі кез келген келісімшарттан 
биік, олардың ішкі түйсігінде болған. Ол таң 
нұрымен себелеп, таңырқау туғызып, таңдай-
ын қақтырған. Түркілер үшін көк пен көкей 
бір болған. Оны Тəңірі біріктірген. Бұларды 
бір-бірінен айыратын өлім ғана. Есімізге Күл-
тегіннің Үлкен Жазуын түсірейікші: «Уақыт-
ты Тəңірі ғана таратады. Адам ұлдарының 
барлығы тек өлу үшін келген»/2/. Көріп отыр-
ғаныңыздай, мұнда мəңгі өмір туралы түсінік 
жоқ.

Сөйтіп, тəңіршілдіктің діни сипатына кел-
сек, онда басты сипат бар. Егер религия де-
ген латын сөзі «байланыс» деген мағына біл-
дірсе, тəңіршілдікте осы сипат бар. Тəңірі өз 
ұрпақтарымен үзілмес байланыстағы құдай. 
Өйткені олар Тəңірі арқылы тек абстрактты 
Тəңіріні емес, Тəңіріге айналған əруақты не-
месе кешегі өзінің бабасын дəріптейді. Сөй-
тіп, бұл байланыс мəңгі өмірге сенуден емес, 
өткінші өмірді азалаудан, о дүниелік бабаға 
дұға оқып, оның даңқын асырудан тұрады. 
Сондай даңқы дəріптелген баба ғана Тəңіріге 
айналып, өз ұрпағын қолдайды. Көріп отырға-
ныңыздай, тəңіршілдікте даму, өзгеру, жетілу 
идеясы жоқ, өйткені түркілердің тəңірінің жа-
ратушы күшіне сенгені сондай, өздерінде бір 
мін болады деп ойламаған. Жолдан тайған, 
адасқан, шаршап шалдыққан пендені мін-
сіздікке жетелеуден гөрі, оның о бастан мінсіз 
екеніне сенгені дұрыс емес пе? Мұны Шал-
киіз жыраудың əйгілі толғауынан да байқауға 
болады.

Алаштан байтақ озбаса,
Арабыдан атты сайлап мінбен-ді!
Күлікке тастай болып тимесе,

Үстіме көбе кимен-ді!
Күмістен екі қолтық жоқ болса,
Сыпайылық сүрмен-ді!
Алғаным ару болмаса,
Алдыма алып сүймен-ді!
Дулығамның төбесі
Туған айдай болмаса
Батыршылық сүрмен-ді /3/!

Бұдан біз тағы бір нəрсені байқаймыз. 
Тəңіршілдік діннен гөрі идеологияға немесе 
өмірлік философияға ұқсайды. Өйткені дін
бар жерде бірден мешіт, молда, ишандар 
пайда болады. Сөйтіп, дін адамды құдайға 
жақындатудың орнына, əлгі дін өкілдерін 
асыраушы кəсіби құралға айналады. Əрине, 
діндəрлардың да бəрі бірдей емес. Бірде шар-
латаны болса, бірде əулиесі бар. Əйтсе де кез 
келген дін өзін өмірден бөліп, өзінен өзгеше 
əлем жасап, тіпті өзін барлық өзге əлемнен 
биік қойып, пенделерден тек өзіне бағыну-
ды тілейді. Сондықтан діндер көбінесе да-
мудың емес, керіс-жанжалдың, қарсы тұру-
дың, тіпті ғасырларға созылған соғыстың 
себепкері болған. Ал тəңіршілдікте діни кіта-
бы болмағанымен, тектілік болған. Жалпы, 
тəңіршілдік – Тектілік философиясы, мұндай 
дінді генотеизм дейді, яғни өз шығу тегіңді, 
нəсіліңді, ата-бабаңды сыйлау. Сондықтан 
құдайдың өзі мұндайда тек құдыретті баба 
ретінде елестейді. Мұнда жарату емес, тұқым 
тарату идеясы басым. Сондықтан тəңіршіл-
діктің басты құралы шежіре мен ата-баба 
даңқын арттырушы эпос. Əрине, мұнда неше 
түрлі рəсімдер де жетеді. Сонымен қатар, 
тəңіршілдік өліммен күресу, сондықтан мұн-
да емшілік өнері де қатты дамыған. Тəңіршіл-
діктің тағы бір қыры балгерлік, көріпкелділік, 
болашақты болжау.

Көне парсылардың діні жөніндегі ең ежел-
гі жəне негізгі хабаршы – Авеста. Авеста 
«білім» сөзінің баламасы. Ол қасиетті мəтін-
дердің кезінде ауызша таралған, ал б.з.д. I 
мыңжылдықта жазылып алынған орасан зор 
жүйесі.

Аңыз бойынша Авестаның құрамында 21 
кітап, бірақ бізге тек аздаған үзінділері жет-
кен. Авестаның «Бувдегеш» деген кейінгі 
бөлігі көне парсылар дінінің ұлы пайғамбары 
Заратустраның тарихы. Сонымен қатар, ол 



Туған тіл / №2 (2019)

85

ТҮБІ БІР ТҮРКІНІҢ ТҮБІРІ ДЕ БІР

Авеста мəтіндерінің авторы саналады. Парсы 
тілінің кейінгі түрлерінде жасалған түсінік-
темелермен жасақталған нұсқасы «Зенд Аве-
ста» деп аталады. «Зенд» дегеніміз аңыз, аңыз-
бен келген мұра.

Ең ғажабы, авесталық дін монотеистік дін 
деп саналса да, зороастризм политеистік, ми-
фологиялық дінге көбірек ұқсайды.

Құдайлардың барлық патшалығы өте ай-
қын түрде екіге бөлінеді, бірінші қатарға жақ-
сылықты қолдаушы, жаратушы, тудырушы 
сипаттағы құдайлар жатса, екінші қатарға 
сұмпайы, дүлей, қиратушы, жоюшы құдайлар 
жатады. Біріншілері Ахура деп аталса, екін-
шілері диюлар деп аталады.

Жақсылық құдайларының басында Аху-
ра Мазда тұрды. Бұл сөздің тура мағынасы 
«Жаратқан ақылды». Міне, осы арадан зоро-
астризм мен тəңіршілдіктің айырмашылығы 
басталады. Əдетте, көне мифологияларда 
жоғарғы құдай деп Зевс, Индра, Перун си-
яқты жауынгер, күн күркіретуші, жерге жасын 
тастаушы құдай саналады. Мысалы, маңғұл-
дар Мəңгі Көк Тəңіріні осындай құдай санап, 
найзағайдан, оны Тəңірінің каһары деп қат-
ты қорыққан. Ал парсылар өз құдайын абыз, 
мінəжат, рухани негіз деп қана санаған. Кейде 
оны құс қанатты мінсіз патша ретінде сурет-
ке салған. Сонда оның қанаты күн сəулесінің 
бейнеленген түрі екен.

Осы құдаймен бірге ғарыштағы тəртіп, 
жарасым, сұлулық үшін 7 аспани əулиелер 
— Амеша Спенталар жауап береді. Ең қы-
зығы, олар ой, əділдік, еркіндік, денсаулық, 
мінсіздік жəне мəңгі өмір сүру сияқты аса 
абстрактты негіздердің символдары. Бұл да 
зерттеушілер үшін үлкен жұмбақ, өйткені 
өзге мифологиялық діндердегі құдайлар Жер 
мен Көк сияқты табиғи күштердің символы 
боп келетін. Мысалы, тəңіршілдікте де Тəңірі 
ол Көк Тəңірісі, бірақ сонымен қатар Жер-Су
Тəңірісі де болған. Бұл да болса зороастризм-
нің миф аңызға сүйенген дəстүрлі діннен 
гөрі пайғамбарлық дінге ұқсайтынына мег-
зейді. Ал тəңіршілдік пайғамбарлыққа сүйен-
бейтін дəстүрлі дін. Бірақ бұл оның кемшілігі 
емес, ерекшелігі. Ал зороастризмнің ерек-
шелігі – дүниені жақсы мен жаман күштерге 
бөліп, соның ішінде тек жақсылықты қолда-
уында. Ал бұл екі түсінік бір қарағанда айқын 

болғанмен, кейде араласып, шешусіз жағдай-
ға апаратын кездері де болған.

Қалай болғанда да, Заратустраның бар дү-
ниені жақсы мен жаманға бөлуі, адамды та-
биғат жəне хайуандар əлемінен ажыратып, 
таза адами, рухани əлемге көтерді. Егер Ахура 
Мазда жəне оның командасынан жер жырту, 
үй жануарлары, су, от, денсаулық, күн нұры 
сияқты барлық ізгі нəрселер пайда болса, оған 
қарама-қарсы бағыттаға тұлға — Ангра Май-
ньюдан күнəға бату, сиқыршылық, өлім, ау-
рулар, кəрілік, қыс, жыландар, жыртқыштар, 
шөл далалар сияқты барлық қараңғы жəне 
тұрпайы нəрселер пайда болған.

Ангра-Майнью – зұлымдық, өтірік, арам-
дықтың символы. Оның диюлардан тұратын 
өз əскері бар. Дүниені жақсы мен жаман деген 
екі негізге бөлгенде сол. Ол кейін Еуропада 
Ахриман деген зұлым сиқыршы ретінде та-
нымал болды.

Адамдарға өлім жіберетін де баяғы сол 
Ахриман. Жалпы Заратустра ілімі бойынша 
өлім дегеніміз зұлым күштердің жеңісі жəне 
марқұм қаншама ақ ниетті болса бұл одан сай-
ын өкінішті нəрсе.

Диюлар көбінесе жамандықты жақсылық 
ретінде көрсетіп, адамдарға өтірік өзгерген 
түрде келеді. Бұл жағынан, əсіресе дию əйел-
дер қауіпті. Ахриманның соңынан сиқыршы, 
мыстан, ғажайып перизат сияқты көптеген
арам пиғылдылар ерген, олардың саны көбею-
де, себебі əрбір тірі кезінде күнəһар болған 
жəне өлгеннен кейін тазарып үлгірмеген адам 
арам күштердің санын көбейтіп, сайтан ісіне 
болысады.

Сөйтіп, жақсылық жəне жамандық күштері 
үнемі күресте болады. Ақыры Ахура Маз-
да Ахриманды жеңіп, жер бетінде жақсылық 
орнайды. Міне, парсылар осындай тоқтамас 
күрестегі дуалистік немесе екіге жарылған 
дін тудырған. Ал тəңіршілдік – ол тұтастық 
діні. Мұнда адам көк пен жер арасындағы кос-
мостық күштердің тұтастығында алынған. Ал 
зороастризмде адамның ғарыштық күштер-
мен ісі жоқ. Ол белгілі қоғамдағы əлеумет-
тіліктің көрінісі.

Биікте Көк Тəңірісі,
Төменде Айғызданған жер жаралған,
Екеуінің арасында адам баласы жарал-

ған /4/.
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Сонда адамзат нəсілі жоғары жəне тө-
мендегі екі ғарыштық күшке тең болып тұр. 
Өйткені ол əлгі күштердің туындысы жəне 
өлгеннен кейін қайтадан ғарышқа қайтушы 
қуат.

Философиялық тұрғыда бұл көне грек фи-
лософы Парменидттің болмыс туралы іліміне 
ұқсас. Оның ойынша, бар болу бар да, жоқ 
болу жоқ. Сол сияқты көшпенді де əлемді 
үнемі бар болудағы болмыс деп қабылдап, 
тіпті өлімнің өзін о дүниедегі өмір деп қабыл-
даған.

Бұл көшпенділерде өмірге құштар, сал-
серілік дүниетаным тудырған. Бірақ олардың 
өлім туралы тіпті де хабары болмады деу бе-
кершілік. Тəңіршілдіктің бар мəдениеті əру-
ақтарды сыйлау культінде əйгіленген о дүние-
мен байланыс.

Жоғарыда айтылғандай, адамның жаны 
көкте туылып, сосын Көк Тəңірісі жəне Ұмай 
ананың қолдауымен бала бітіп, ал адам өл-
геннен кейін оның жаны қайтадан көкке 
ұшып, əруаққа айналады. Сондықтан өлі əру-
аққа табыну тəңіршілдіктің ең басты айыр-
машылығы. Көшпенді өзінің өлген бабасы 
арқылы Тəңірімен байланыста. Сондықтан 
тəңіршілдіктің бүкіл жоралғылары жаңа 
туған баланы жəне өлген əруақты дəріптеуге 
арналған. Осыған байланысты көшпенділер 
ғұмырына басы шілдеханадан, ортасы құда 
түсу мен үйленуден, ал ақыры өлі əруақтың 
жаназасын шығарудан тұратын мəңгі қасиетті 
айналым билік еткен.

Кейінгі отырықшы мəдениеттерде күр-
деліленген нəрселер көшпенділерде өзінің 
классикалық айқындығында сақталған. 
Соған қарамастан ол кейінгі қазақ мəдение-
тінің барлық формаларын тудырған діни, 
киелі дүниетаным. Ал ол қандай формалар 
десеңіз, ол жаназа шығарудан эпосқа дейін-
гі ауыз əдебиеті. Себебі эпос дегеніміз – өз 
негізінде оның жасаған ерліктерін дəріп-
тейтін, ылғи онымен сұхбатта болатын өлі 
əруаққа шығарылған жыр, яғни о дүниелік 
əлеммен байланыстағы тəңіршілдік мета-
физикасының көрінісі. Егер ол байланыс 
қандай формада өткізілді десеңіз, ол ұжым-
дық түрде құрбандық жасау рəсімі арқылы 
жасалса, жекетұлғалық түрде арқылы жа-
салған. Бұл түсінікті құдайға сіңу немесе 

Тəңірінің еркіне толу деп ұғындыруға бо-
лады. Мысалы, ол қазақ жырларының кез 
келген түрінде кездеседі.

Бабам, саған сыйындым!
Əруаққа сыйынған батыр əруақтанып жəне 

сол арқылы өзінде ғажап қуат пайда болып, 
жауын жеңеді. Алайда оны жеңгеннің өзінде 
ол жеңгенін өзінен емес, əрауқтан көреді.

Дүниенің айдан анық игілігі жəне бірқа-
лыптылығы осы барлықты жаратушы жəне 
несібе беруші Тəңіріні дəріптеу арқылы 
қамтамасыз етіледі. Ал Тəңірі өз кезегінде 
тəңірлік дүниетанымның өзгермес нұсқасын 
қамтамасыз етеді. Бұл туралы Қазтуғанның 
«Мадақ жырында» ғажап айтылған.

Бұлыт болған айды ашқан,
Мұнар болған күнді ашқан,
Мұсылман мен кəуірдің
Арасын өтіп бұзып дінді ашқан
Сүйінішұлы Қазтуған!/5/

Міне, бұл жырында ол өзінің дінін мұсыл-
мандардан да, кəпірлерден де бөлек санайды. 
Ал сонда ол немен ерекшеленеді?

Тəңірі Көк Тəңірісі, яғни ол бір құдай жəне 
оған басқа құдайлар немесе күштер арқылы 
жүгінуге болатын ең жоғарғы құдай. Мыса-
лы, түркілердің болжау кітабы бойынша Көк 
Тəңірісінен өзге Ала атты жол Тəңірісі жəне 
Қара атты жол Тəңірісі бар, сонымен қатар 
Жер-Су құдайы жəне Ұмай ана бар. Бұл құдай-
лардың əрбіреуі өз міндетін атқарады. Бірақ 
олардың бəрі Тəңірінің хұзырында, өйткені 
ол құт дарытушы немесе киелі қуат беруші. 
Адам бақытты болуы үшін оған құт даруға 
тиіс, ал егер оған құт дарыса, оның жеңбейтін 
кедергісі жоқ. Ал мұсылмандардың түсінігін-
ше Адамның басы – Алланың добы, адамның 
қалағаны болмайды, Құдайдың қалағаны бо-
лады. Пенде тек Аллаға ғана мойынсынуға 
тиіс. Ал Тəңіріде мұндай өзімшілдік жоқ, 
ол өз ұрпағынан діни фанатизмді тілемей-
ді. Керісінше, түрік ерлері өздерін мейлінше 
ашуға тиіс.

Жалаңаш барып, жауға ти,
Тəңірі өзі біледі
Ажалың сенің қайдан-дүр! /6/
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Алайда осы Тəңірі ғана біледі дегені ешкім 
де ешнəрсені білмейді дегенге мегзегендей, 
яғни ешқандай тағдыр жоқ, тек қана ажалдың 
мүлтіксіздігі ғана бар. Күлтегіннің жазуында 
айтылған ғой:

Уақыт Тəңірінің қолында, адам ұғлы тек 
өлу үшін келген.

Жəне бұл өлім барлық адамзат үшін бір-
дей. Егер өзге діндерде ажалдан шошыну 
Құдайға жүгінуге жəне оның еркіне толық 
көнуге апарса, көшпенділер өзге шешімге 
келген: егер өлімнен құтылу беймүмкін бол-
са, онда одан несіне қорқамыз, керісінше, 
оған қарсы шығып, оны жеңу керек. Əзір-
байжандық Қорқыт ата кітабында Домбауыл 
батыр Əзірейлімен соғысады емес пе? Бұл 
түркі ескерткішінің исламдық контексін-
де сақталған тəңіршілдік дүниетанымының 
сарқыншағы болар?

Көшпенділер бақыт сұрамайды, олар оны 
жаулап алады. Бірақ ол үшін онда Тəңіріден 
дарыған құт болуға тиіс. Тəңіршілдер ұғы-
мындағы құтты зороастризмдегі хварна/7/ 
ұғымымен салыстырған қызық. Хварна тəңір-
лік ізгі бақ, құдайдың адамға берген сыйы, 
тəңірлік қуат пен көрегендіктің бір бөлігі.

Əдетте оны адам басындағы нұрланған 
нимб ретінде суреттеген. Хварнасы бар адам 
кез келген сыннан оп-оңай өтіп, шығуы жоқ 
жерден сытылып, шыға салады. Хварна адам-
ның өз қасиеттерін ашуға көмектеседі, оған 
толық бостандық беріп, жаңалық іздеуге же-
телейді. Ондай қасиеті бар адам, барлық ке-
дергіні жеңіп шығып, пайғамбарлық көріп-
келділікке дейін жетеді. Хварнаның символы 
– найзағай.

Өзінің жалпы түрінде хварна құтқа ұқсай-
ды, бірақ уақыт өте ол күрделенеді, дарала-
нады. Өзінің деңгейі, күші жəне дару тəсілі 
арқылы хварна үшке бөлінеді.

Ең басты хварна — патша хварнасы. Ол 
келешек ұлы істер есебінде беріледі. Абыз 

хварнасы мұра етіліп беріледі. Ол тектіліктің 
белгісі, ата-бабалардың игі істері үшін мара-
пат. Жауынгер хварнасымен адам өзінің тірі 
кезіндегі игі істері үшін марапатталады. Осы 
үш хварнаның символы ретінде зороастрлық 
шіркеулерде үш түрлі от жағылады.

Құт пен хварна мағынасын көшпенділер 
мен отырықшылардың айырмашылығы арқы-
лы ұғынуға болады. Отырықшы өзіне өте 
сенімді, өзінің істерін ол асықпай, біртіндеп 
жасайды. Сондықтан ол жоспарлау мен схе-
матизмге құмар. Көшпенділер мəдениеті еліру 
мен заматта шешім табу мəдениеті. Хварна-
ның орнына ол қойшымен қағанға да бірдей 
құт ұғымын тудырады. Əлкей Марғұланның 
айтуынша, ғұнндар өзінің ең үздік адамдары-
на Тəңірі атағын сыйлаған. Кейін ортаазия-
лық исламда ол əулиелерді дəріптеу культіне
ауысқан. Өйткені таза исламда тек Аллаға 
ғана табынады ғой. Сондықтан əулиелерге та-
быну исламда тəңіршілдіктен қалған.

Сөйтіп, қазақтың дəстүрлі мəдениеті дүние-
ге тұтастай тəңіршілдік арқылы келген жəне 
бұл, əсіресе, шежіре құбылысына байланыс-
ты, себебі Тəңірі жаратушы құдай емес, туды-
рушы құдай. Барлық түркі тілдес халықтары-
ның атасы.
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Оқиға кеңес үкіметінің соғыс жылда-
ры жəне оның салдарымен ғұмыр 
кешіп жатқан уақытты бейнелейді. 

Соған байланысты картинада уақыт қалып-
тастырған типтік образдар мен олардың ауыр 
психологиялық көңіл- күйі байқалады. Фильм-
де қартты барлығы «Ақсақал» деп атайды. Де-
мек, қазақтың ұлттық түсінігіндегі «Ақсақал» 
ұғымының қоғамдық өмірдегі атқаратын ролі 
«дəстүрді сақтаушы жəне жеткізушісі, ұлт ұй-
ытқысы» деген қалыптасқан бейнелік образды 
бұл фильм модернистік тұрғыдан алып келеді. 
Ата мен немересінің қарым-қатынасы, өткен 
мен болашақтың диалогы ретінде жүреді. Ал-
матыдан Мəскеуге қарай немересін ертіп жол 
тартқан Ақсақалдың бір ғана тілегі болды. Ол 
соғыста қайтыс болған баласының сүйегін өз 
топырағына əкеліп жерлеу болатын. Осы жер-
дегі осы бір туған топырағына жерлеу түсіні-
гі қазақтың рулық-тайпалық қоғамындағы 
топырақ пен одан жаратылған адам ұғымда-
рының исламдық жəне түркілік көзқарастар 
нəтижесінде туған дəстүрі еді жəне сол дəстүр 
интеграцияланған жаңа қоғамдық саяси 
жүйеде өзіндік көрініс табады. Бірақ бұл не-
гізгі идеяға апармайды, керісінше фильмде 
бұл дəстүрлі түсінік шағылады. Бұны сюжет 

АТАМЕКЕН ФИЛЬМІ ЖӘНЕ АРХИТИП 
КОНЦЕПЦИЯСЫ

Мерей ҚОСЫН, Мемлекеттік тілді дамыту 
институтының ғылыми қызметкері, өнертану 
магистры

желісі бойынша түсіндіруге болады. Оқиға 
соғыс аяқталғаннан кейін бір жылдан кейін 
орын алады. Негізгі кейіпкерлер Қария мен 
немересі. Екеуі поезға отырып, жолға шыға-
ды. Оқиғаның бəрі жол үстінде өтеді. «Жол» 
көшпенділер үшін өте қуатты архитиптердің 
бірі. «Жол» қозғалыс. Ал, көшпенділер мəде-
ниетінің ең басты құндылықтарының қатары-
на қозғалыс, көш жатады. Осы жол үстінде 
олар əр түрлі этнос өкілдерімен жəне солар-
дың ұлттық-моральдық ерекшеліктерімен та-
нысады. Əсіресе, кішкентай Баянға қатты əсер
қалдырады. Осы жол үстінде олар ғалым-ар-
хеологпен, шешен қариясымен, қызыл армия-
лықпен кездеседі. Бұл шындығында қозғалыс 
(жүрдек поезд) үстіндегі мəдени, діни, этнос-
тық құндылықтардың кездесуі еді. Яғни өрке-
ниеттер кездесуі. Бұл – фильмнің драматургия-
сына арқау болған идея. Археолог батыстың, 
еуропалық өркениеттің, техникалық модельді 
əлемнің өкілі. Адамның бас сүйегін қолына 
ұстап отырып, тарихты баяндаған. Бөтенге 
немересінің қызығушылық танытқанын ба-
сында қария қолдамайды. Қаңқаны ұстап қой-
ған немересіне қолын жууға бұйырады, тағы 
бірде арам деп есептеген тағамды тураған 
пышақты да жуып барып, пайдалануды ескер-
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теді. Осы сəтте археологтың айтатын мынан-
дай бір сөзі бар: «Біз қанша уақыт бойы бірге 
жүріп келеміз, біз əлі бір -бірімізді білмейміз», 
– дейді. Осы жерде екі дүниетаным қақтығы-
сады. Қария үшін дəл қазір жанында жүрген 
баласының тұяғын, ұрпағын таза сақтап қалу 
маңызды. Ал, археолог үшін адамдар көп са-
пар шегу керек, жер бетін көбірек, тереңірек 
зерттеп, тану керек. Тіпті, кейбір нəрселерді 
түзетіп, өңдеу қажет. Ал, шал образы сол кез-
дегі өкіметті, өмір сүру салтын алғаш қабыл-
дау сəтіндегі қазақтың барлық жат қылықтар-
дан тітіркеу сезімінің жинақталған ортақ типі 
еді. Қарияның өзі былай дейді: «Сен адамсың 
ба? Тікенек! Қаңбақ! Адам өзінің туған жəне 
жанын тапсыратын жерін, ошағын, елін оқып 
үйренуі керек». Дəл осындай өркениеттер 
диалогы Андрей Тарковскийдың «Солярис» 
(1972) фильмінде көрініс табады. Ол жер-
де де екі дүниетаным бір нүктеде кездеседі. 
Батыстық өркениеттің өкілі Сарториус пен 
шығыстық өркениет өкілі Гибарян. Доктор 
Снаут неміс философының «Адамға адам ке-
рек» деген сөзі өркениеттер қақтығысындағы 
ең өткір концепцияға айналды. «Бірақ сюжет 
желісі одан əрі басқа арнаға бұрыла бастай-
ды. Поезда енді олардың адам ретінде тілде-

суі жүреді. Шал археологтың өте кішпейіл, 
бауырмал келінімен сөйлеседі. Шал енді дəл 
өздеріндей соғыстан азап шеккен, жақында-
рын жоғалтқан бейкүнə тірі жандарды көре 
бастайды. Осы кезден бастап оның көзқарасы 
өзгереді. Оны өзгерткен ортақ үйдегі ортақ 
трагедия болды. Ал, Баян образы өз уақыты-
на икемшіл бола тұра тағы өзін жырдағыдай 
«Ер Баян» деп жылауды ұят санайтын өсіп 
келе жатқан жаңашыл тұлғалық кейіпкер. 
Баян Софьяға өзінің аты туралы былай дей-
ді: «Адам аты өмірінде екі рет қойылады. 
Алғаш рет ол туғанда оған ата-анасы берген 
аты. Одан кейін өсе келе, сен өзіңнің алғашқы 
қадамыңды жасағаннан кейін олар саған екін-
ші атыңды береді. Ер деген, ер деген яғни 
жігіт, еркек дегенді білдіреді. Ал маған атам 
«егер біз əкемнің сүйегін əкеле алсақ, біз өз 
борышымызды өтеген боламыз». Бұл жаңағы 
айтқан алғашқы қадам, əрекетіміз. Міне, сол 
кезде мен екінші атты «Ер» деген есімді ие-
ленемін. Сосын мен өмір бойы Ер Баян бола-
мын. Біздің көшеде ешқандай баланың ондай 
аты жоқ. Сондықтан мен алғашқы боламын». 
Бұл мифологиялық пландағы шешім фильм-
де Баянның атасынан ажырап қалып, жалғыз 
қалған тұсында орындалады.
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Баянөлгидің шығысында, қалың 
быдырқай тастауыт, ұсақ қыр-
қалардың арасында «Қарабет-

шаған» деген ауыл бар. Ауыл неге бұлай 
аталған дейсіз ғой. Оның да өзіндік жөні бар. 
Ауыл Байөлке қазақтары мен мұңғұлдардың 
нақ ортасына орналасқан. Сондықтан да бұл 
ауылда негізінен алғанда жоғарыдағы аты 
аталған екі ұлт жұртшылығы тірлік етеді. 
Сан жағынан аздап басымдығына орай ауыл-
да қазақтарға қарағанда мұңғұлдардың түрлі 
ұлттық ойындары, ырымдары мен салттары 
жиі аталып өтеді. «Қарабетшаған» қазақтар-
дың əз-наурызы секілді мұңғылдардың ежел-
ден тойланып келе жатқан көне мерекесі. 
Бір айта кетерлігі, бұл мейрамды тойлау 
айдан асып жығылады. Ай бойы мұңғылдар 
жылына бір айналып келетін осы дəстүрлі 
мерекені атап өтеді. Жəне бір айта кетерлі-
гі жергілікті ұлт өкілдері осы мереке салты-
на сай бір-бірінің бетіне қара бояқ жағады. 
Көшеде болсын, жол бойында болсын, кей-
де үйге кіріп, ас ішкен адамның бетіне құр-
метпен қара бояқ жағады. Ең қызығы сол, 
бетіне қара бояқ жаққан адам ай бойы бетін 

КҮРЕС
Əңгіме

Қытайда туған. Қазақстан Республикасы Жазушылар 
Одағының мүшесі, ақын, жазушы

жумауы керек. Егер пауқияда жуа қалса, ол 
адамның ұлттық мерекені елемегені, сыйла-
мағаны болып есептеледі. Тіпті өзіндік айып, 
жаза тартуы мүмкін. Сондықтан да шаған 
мерекесі басталғаннан аяқталғанға дейін 
ауыл адамдарының беті қара қожалақ, тіпті 
қап-қара болып жүреді. Бүгін сол «Қарабет-
шаған» ауылында дəстүрлі «Көк бұқа» мере-
кесі өтпек. 

«Көк бұқа» мерекесі бұл елдегі сонау 
ықылым замандардан бері келе жатқан ең 
көне мерекелердің бірінен саналады. Көк 
бұқа деп аты айтып тұрғандай, бұл көшпелі 
елдің төрт түлік малға деген ыриясыз ыстық 
ықыласының, шынайы сүйіспеншілігінің 
белгісі. Бар байлығын, ырысы мен берекесін, 
өзін аялап баққан адамдардан аямаған тірі 
қазынаға деген мəңгілік, шүбəсіз құрметінің 
нышаны. Егер сиыр көк бұзау туса жəне 
ол еркек болса, ол малға ешкім де тиіспей-
ді. Ен де, таңба да салмайды, Бұл тəңірінің 
малы деп, албаты қоя береді. Қайда барады, 
қай өріске жайылады, оны көк бұқаның өзі 
таңдайды. Егер де жазатайым өліп қалып, 
ит-құсқа жем болса, бұл да тəңірінің жазға-

Дəнеш АХМЕТҰЛЫ

Қытайда туған. Қазақстан Республикасы Жазушылар 
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ны. Арыдан айтқанда көк бұқаның тілеуінің 
орындалғаны.

Көк бұқа мұңғұл ұғымында мал басы, төрт 
түлік малдың құты мен киесі. Ол аз деген-
дей, көк бұқаның өзге емес, қара жердің өзін 
көтеріп тұрғанын ескерсек, бұл малға деген 
өзге жұрттың сүйіспеншілігі тіптен аспандай 
түседі. Аталмыш мереке əр жыл тамыздың 
соңы, сары ала күздің алғашқы аптасында 
өтеді. Бұл мерекенің биыл да тойланар шағы 
келіп жеткен.

***   ***   ***

Баянөлгиден пəлен шақырым алыстықта, 
күзеуде жалғыз үй отырған Қосан қарт биыл 
да осы дүрмекке баруды ниет етіп еді. Таң 
бозынан тұрып, тиісті шаруасын тындыр-
ды. Шамалы қой-ешкісін қорадан шығарып, 
бақташының алдына салды. Бүлдіргенді сай-
ға келді де, жылқысына көз салды. Ең əуелі 
аттарына назарын тіктеді. Үйірлі жылқының 
ішінде он шақты аты да қылаң беріп, қара 
көрсеткендей болған. Қосан қарт жылқысы-
на таяп келіп, аз кідірді. Қайсы атты ұста-
рын білмей дел-сал болды. Ана бір шабдар 
шаруаға мінер аты, мына көк шолағы тым 
жүріскер, аяңшыл, ұзақ жүрістің аты. Тор 
қасқасы болса, жүрісі де мардымсыз, лоқ- 
лоқ етіп жүргені еңсеңді езеді. Қарт таңда-
уы айналып келгенде сүліктей жирен атына 
түсіп еді. «Осы дұрыс болар, – деді іштей өз-
өзінен күбірлеп. – Сүлік жирен жүріске де, 
шабысқа да мығым.Оның үстіне керіскедей 
болып, керіліп тұрғанының өзі неге тұрады. 
Жануардың алды биік, омырауы кең, арты 
құйылып тұр. Мұңғұлдар ең əуелі астыңдағы 
атыңа қарайды. Кісіні атына қарап бағалай-
ды. Қандай ат мініп келгеніңе қарап-ақ сенің 
бұл тойға деген ықыласыңды, өзгеге деген 
құрметіңді бағалайды...»

Қосан қарт сүлік жиренге жүген салып, 
жетегіне алып, үйге келгенде төрт қанат киіз 
үйдің алдында бəйбішесі күйбеңдеп жүр 
екен.

– Батыр-ау, неге сонша кібіртіктеп қалдың, 
– деді күле тіл қатып. – Тап бір мұңғұлдар-
дың Көк бұқа тойына емес, қалыңдығыңа ба-
ратындай күйбеңдегеніңе жол болсын. Үйге 
кіргеніңіз жөн болар, шай дайын.

– Сен де қай-қайдағыны еске саласың-ау, 
бəйбіше. Баяғыда басқа жиренмен Тойбалаға 
барғанымды меңзеп тұрған боларсың, сірə.

- Ə, қу шал, ойыңның үстінен түстім бе, 
бəлем. Ішім шалғайдағы бір көмулі құпия-
ны сезгендей болып еді. Бəсе, жиренді бекер 
таңдамаған екенсің. 

Шал біреу қытықтағандай, мырс-мырс 
күліп, құнжың қақты. Жирен мұртының 
шалғысы ұзарып, өңін күлкі табы аралады.

- Е, өтті ғой дүние, көп-көп дəурен артта 
қалды, – деді жиренді мама ағашқа байлап, 
қолын шайып, үйге бет алып келе жатып.  
Тойбала да келмеске кетті. Əлсіздігімізден, 
əрі Алланың ықыласы аумағандықтан бо-
лар, алғашқы сөз айтқан бойжеткен еді. Одан 
да қағылдық. Одан кейін жирен аттар өзге
ауылға бет түзеді. Талай қызды ауылдың 
сыртында əудем жерде, ағаш арасында бай-
лаулы тұрды. Өзіңе де сол кезде жирен атпен 
барғаным есіңде болар.

- Шал-ей, қойшы, сондай əңгімені. Сенде 
жөні жоқ жерде қай-қайдағыны ойға орал-
тып, елпілдей қалады екенсің.

- «Бұқаның өзі кəртейсе де, мұрны кəртей-
мейді» дегенді естіген боларсың...

- Бəрекелді сөзіңе болайын! Жүр, үйге кір, 
шайыңды іш. Одан кейін жиреніңмен жолға 
шық та, Тойбалаңды іздейсің бе, жоқ басқа 
ғашықтарыңды іздейсің бе, өзің біл.

- Е, не дерің бар бəйбіше, дегеніңнің бəрі 
жөн. Айтқанына көнді, айдағанына жүрді де-
ген осы... 

Бəйбішесінің қаймақ қосқан құла шай-
ын қанып ішіп еді, көңілі марқайды. Басына 
жиек-жиегі енді-енді сетінеп, қиюы, кенеуі 
кете бастаған айыр қалпағын, үстіне көгілдір 
пүлішпен қаптаған жеңіл жол шапанын киіп, 
беліне қайыс белдік тағынып еді, шыттай жі-
гіт болып шыға келді. Есіл қарттың өзге емес, 
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дəл кəзіргі шақта өрістен жүгендеп əкелген 
жирен аттай жұтынып, сілкініп тұрғаны рас 
еді. 

- Міне, енді демнің арасында жігіт болып 
шыға келдің, – деді бəйбішесі шалына көзін 
сықситып, қулана қарап. – Жарап тұрсың, ба-
секе.

- Е, сен де дей береді екенсің, – деді шалы. 
Бұрыннан жігіт болып келе жатырмыз ғой. 
Со шіркіндерден біздің қай жеріміз кем.

- Көлеңкеңе бір қарағаның да жөн бо-
лар. Байқа, отағасы, бүгін өзің тым желігіп 
тұрғандайсың. Əлденеге ұрынып қалып жүр 
ме...

- Құдай сақтасын, дегенмен осы бүгін өзім 
бір түрлі болып тұрған секілдімін. Алақаным 
қыши ма, арқам қоза ма, əйтеуір бір құқай 
бар.

- Ет пен терінің арасындағы желік қой ол, 
басқа не дейсің. Көп желпіне берме. 

Бəйбішесімен қашанғы əдетінше өстіп, қи-
даласып сөйлесіп, əзілі жарасқан шал ендігі 
сəтте жирен атқа да мініп үлгіріп еді. Атқа 
мінгеннен соң тіптен қоразданып кетті. Төрт 
қанат қараша үйге, есік алдында өз-өзінен 
күйбеңдеп, өз-өзінен сөйлеп жүрген бəйбі-
шесіне көзінің қырымен бір қарады да, сүлік 
жиренге қамшыны тартып жіберіп, Байөл-
кенің шығысын бетке алып, дүсірлетіп шаба 
жөнелді... 

Күн бүгін де ашық, шағырмақ болатын түрі 
бар. Ақ шаңқан шыңдары алыстан мен мұн-
далаған асқақ таудың арғы жақ қапталынан 
бір шоғыр ақ қанат бұлттар қаптап шыға 
келді де, тау алқабында алашабыр көлеңке 
ойнады. Ауада білінер де білінбес аздаған 
суық леп бар. Əлгінде ғана тау баурайынан 
қоңыраулап, майда ескен ерке самал да сап 
тиылыпты. Ала қарға мен күркілдек қоңыр 
кептер де бұрынғыдай көкке биіктемей, жар 
жағалап, жер бауырлай бастапты. Байөлкенің 
тастауыт, таулы алқабы өзіне тəн кербездік, 
сұлулығымен еріксіз жанарыңды жасқайды.

Қосан қарт сүлік жиренді бөрі аяң, ит бүл-
кекке салып, екі қырқа асқанда Қызыл ке-

зеңде замандасы Бөрібай, тағы екі белестен 
асқанда алдынан Бəйтен күтіп алды. Бұл да 
Қосанның замандасы, көп жылдардан бері 
үздіксіз араласып келе жатқан көне танысы. 
Сонымен үш құрбы бірде қатар жортып, бір-
де жол ыңғайына қарай бірінің артынан бірі 
шұбап, күле сөйлеп, ашық қабақ, жарқын 
жүз,өзгеше бір шабытты шақпен «Қарабет-
шаған» ауылына қарай өңмеңдей ұмтылып 
келе жатыр еді. 

 
***   ***   ***

Үш құрбының əзілі а дегеннен отқа май 
құйғандай жанданып сала берді. Əр ненің ба-
сын шалып, қилы-қилы əңгіме айтты. Бірінің 
айтқанын екіншісі құп көріп, жадырай қабақ 
танытып, жарқылдап күлісіп те алды.

- Бүгін тегі жиреннің жүрісі бөлек. Əй, бір 
қиғылықты салғалы тұр-ау деймін, - деп ұзын 
бойлы, қатпа денелі, қушық иықты, қырықпа 
сақалды, имек мұрын, шүңірек көз Бөрібай 
өзінше əзіл айтқансыды. - Жануар бізге келіп 
қосылғалы алдыға түсіп еді, əлі алдыны бер-
мей жортақтап келеді.

- Мен де əлденені сезгендеймін,- деп 
ұзын, иір бойлы, қапсағай денелі, жауырын-
ды келген, қара қошқыл өңді, ер бітімді Бəй-
тен оның сөзін іліп əкетті. - Жануардың бас 
шұлғып шыбындауы, Қосанның тұғырында 
ұзақ отырып, ұшуға зар болған кəрі бүркіт-
тей шүйлігуі жаман. Осы Қарабетшағанда 
тосын хикмет қылаң бермесе игі еді. 

- Неде болса, арты қайырлы болғай. 
- Е, қай бір қайрауы жетіп, қағынып отыр 

дейсің,- деп күле тіл қатты Қосан қарт. - 
Бірақ осы бүгін əлденеге ереуілдеп отырған 
сияқтымын. Бірде алақаным қышиды, одан 
арқам қозады. Белгісіз бір үміт желіктіріп те, 
желпіп те отырған сықылды.

- Сонда не болғаны? - деп Бөрібай алақанын
жайып, шарасыздық танытты. - Жас емессің, 
қызды ауылға бара жатқан. Батыр да емессің, 
жекпе-жекке шыққалы жатқан. Сонда сені 
кім десек екен?!
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- Ой қашты пендеміз ғой,- деп алдарқатты 
Қосан қарт. - Басқа не дерсің? Дүние деген 
сол,- деп енді көне бір сарынға бет бұрды,- 
өтіп бара жатқан уақыт, тұрлаусыз тағдыр. 
Осыдан бес-он жыл бұрын осы Шағанның 
тойына топ-топ болып бармаушы ма едік. 
Ана сайдан үшеу, ана бір қолаттан төрт-бе-
сеуі, төменгі төскейден тағы шұбырып əлде-
нешеуі келе жатаушы еді. Сонда Сүліктінің
жазығына шыққанда жан-жақтан жиылған 
ақ қалпақ қазақтар кəдімгідей қордаланып, 
қораланып молынан көрінетін. Жəне сол 
шоғырдың ішінде кімдер жоқ дейсің, бəрі де 
болушы еді. Ақыны да, əншісі де, палуаны 
да, көмейі бүлкілдеген шешені де қатар шап 
түзейтін. Енді соның бірі де жоқ. Бəрі жыл 
құсындай болып,Үлкен үйге, дəлірек айтқан-
да Қазақияға көшіп кетті. Содан қалғанымыз 
мынау, осы үш-төртеуіміз ғана. 

- Жөн айтасың, Қосеке. Таздың басындағы 
биттің тірлігі ғой бұл,- деп Бөрібай жұмсақ 
жымиып күліп қойды. 

- Балақтағы бит демегеніңе тəубе,- деп 
Бəйтен езу тартты. - Əйткенмен неде болса, 
баста жүрміз ғой. 

- Біз сол шақта Шағанның ауылына ат-
нөпір болып барғанда, мұңғұлдарда кəдімгі-
дей тайсақтап тұрушы еді - деп Қосан сол бір 
базарлы шақты сағына еске алғандай уай-
ымдай тіл қатты. - Іштей не ойлағанын кім 
білсін, сырттай жалбақтап тұратын. 

- Ол не дегенің, Қосеке. Көп қорқытады, 
терең батырады деген де бар.

- Жамантай, Керімбек дегендер күресте 
жан шыдатпаушы еді. Палуаныңды шығар, 
болмаса жүлдемді бер деп қасқая көкірек 
қағатын.

- Сол шақта Шағанда мұңғұлдың Даба 
доржы, Ламба Сурен, Гамбат, Көкшіл Доржы 
деген палуандары болушы еді ғой. Əсіресе, 
Ламба Суреннің жөні бөлек болатын. 

- Сол Ламба Сурен дегендердің Жамантай-
дан талай мəрте жеңілгені де есіңде болар. 

- Басқасын білмеймін, соңғы рет Құлжа 
маңында Қойыр Сұмында таза жеңіліс тап-

қаны есімде. Содан болар əрбір той сайын 
жаңағы аты аталған біздің жойпандар тойға 
барғанда кəдімгідей ығып, қағылып отыра-
тын.

- Осы біздің Керімбек, Есен, Есентайларда 
талай топта күреспей жүлде алды емес пе? 

- Жөн айтасың, алды, алды.
- Ол түгіл пəкене бойлы Мейіртайдың 

өзі неге тұрады...Ол да талай рет күреспей 
жүлде алды ғой,- деп Бəйтен оның сөзін қос-
тады. 

- Бəйгеден де атымыз озып келіп жатушы 
еді. Түрлі-түрлі талас-тартыстың бəрінде оза 
шабушы едік. Əніміз аспандап, абыройымыз 
асқақтап тұрмаушы ма еді? Енді соның бəрі 
де күн өткен сайын сағымға, уайымды сағы-
нышқа айналып бара жатқан секілді. Олай 
болатыны ел тегіске жуық Отанына ауып 
барады.

- Осы айтқаныңның бəрі жөн, - деді Бəйтен 
енді дауысын қатайта сөйлеп. - Бірақ өйтіп 
жөнсіз сары уайым, егілме гөй-гөйге салы-
на беруге болмайды. Санымыз аз екені рас, 
оны мойындаймыз. Дегенмен, бізге бұл ара-
да қысым көрсетіп, тізесін батырып отырған 
ешкім де жоқ. Бəрі де сол бəз-баяғысындай 
өтіп жатыр. Мұңғұлдар бізді аз деп шет қаға 
қоймас.

- Шет қағу болмайды,- деді Қосан. - Бірақ 
іштей бір егес, іштей тайталас, көзге көрін-
бейтін ереуілдің болатыны рас.

- Ол қай айтқаның Қосеке? Ол дегенің 
дұрыс. Əр қилы ұлт бас қосқан дүрмекте ат 
жарысында болсын, палуандар бəсекесі, тіпті 
əн, өнер саласында болсын іштей бір тартыс-
тың болып жататыны айдан анық нəрсе ғой. 
Сол құқай бүгінде болады...

- Не көрмеген елміз,- деді Бөрібай екеуіне 
кезек-кезек қарап. - Көресені тағы да көру-
ге əзірміз. Жə, итмалтамызды езе бермелік. 
Одан да Шаған тойына тезінен жетелік,- деп 
астындағы семіз шабдар атты сипай қамшы-
лап, тебініп, шоқырақтатып шаба жөнеліп 
еді, өзге екеуі де артынан көсілте шауып, тіз-
гін босатып қоя берген... 
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Сарының кейкеңіне шыға келгенде алда-
рынан андағайлап, Сүліктің жазығы көрінді. 
Шеті мен шегін кеңге салған алапат жазық. 
Көк бұқа қызығын құшағына молынан сый-
дырғандай болып, далиып жатыр. Алыстан 
осы жазыққа түсіп қалған күміс белдіктей 
болып, ағараң тартып, өзен көзге шалынады. 
Иіріліп, бұралып, толқып аққан көк өзен-
нің екі жағы сыңсыған ауыл. Өзеннің бергі 
жағына, əдеттегіше, көбіне қазақ үйлер ті-
гілсе, арғы жақ қапталы дерліктей түртпек, 
шошақ төбелі мұңғұл үйлеріне бұйырыпты. 
Кісі қарасы, жүргінші, базаршы бүгін тіптен 
көп көрінеді. Əлден топ-топ болып, қаз-қа-
тар тігілген үйлерді аралап, жайма базар-
ды тамашалап, сабылып жүр. Мал қарасы 
да жиі ұшырасады.Мал қайырған бақташы, 
жүгірген бала, оның үстіне əр тұстан да-
мылсыз келіп жатқан шошақ төбелі қалпақ 
киген мұңғұл салт аттылары Шаған қозға-
лысын тіптен қоюлата түседі. Əсіресе, қазақ 
үйлердің арасында бірін-бірі қуалап, шапқы-
лап ойнап жүрген балалардың қолындағы 
Қазақия байрағының кіп-кішкентай бөл-
шегі жалаушалар көзіне оттай басылады. 
Жасөспірімдер қолындағы осы кіп-кішкен-
тай байрақшаларды көргенде Қосан қарттың 
жүрегі дір ете түскендей болған. Осыған 
дейінгі бойын басқан ұшпа мұң, сары тап 
уайымнан лезде құлан таза айыққандай еді. 
Бойына тосын күш, ерекше қуат дарығандай 
болған. Жанары жарқ еткендей болып, енді 
дүниеге басқаша пейілмен қарай бастаған.

Үш құрдас а дегенде өзеннің бергі жағы-
на, қазақ үйлерге тұмсық тіреді. Өздері-
не арнап тігілген киіз үйге кіріп, жаюлы 
дастарқанға бата жасап, сусын ішіп, мауқын 
басқаннан кейін қайта тысқа шығып, Шаған 
қызығын тамашалауға кірісті. Жайма базар 
аралады. Əр қилы кездеме, тас шай, мəмпə-
си, шекер алып, қоржынның екі басын том-
пайтты. Жайдақ асханадан қымыз, шұбат 
ішіп, шашлық жеп дегендей көңіл көтерген-

сіді. Одан ығыса келе мұңғұл күресін тама-
шалады. Шағанның ең қызықты, думанды 
тұсы да осы мұңғұл күресі. Күрестің бұл 
түрін көру кімге болмасын айырықша қы-
зық, айта қалғандай ойын түрі саналады. Үш 
құрдас күрес алаңына жақын қалғанда өкір-
ген, дамыл-дамыл ішін тартып, солықтаған 
бұқа үні естілген. Бұл сырттан естілгенде 
кəдімгі зеңгі баба атасының үніндей болып 
естіледі. Бірақ зады олай емес. Бұл əр тұстан 
күреске алып келген палуандардың бұқаша 
өкірген даусы. Мұңғұлдар палуандарын өзге 
жұрт секілді əр қилы тəсілде киіндіріп, ор-
таға алып, қаумалап алып келмейді. Күреске 
түсер палуанына тек жарғақ шалбар ғана 
кигізіп, өзге жерін жалаңаш қалдырады да, 
палуанды кəдімгі бұқа сипатты ноқталап, 
жетектеп алып жүреді. Басына ноқта түскен 
палуанда маза болмайды. Дамыл-дамыл 
өкіріп, екі жағына топырақ шашып, тұрған 
жерін шаңға көміп жібереді. Өз-өзінен əл-
денені жайпап, құртып жіберердей айбат ше-
геді. Маңына жақын тұрған кісілерге өкіре 
ұмтылып, айбат көрсетеді. Байқамаса əуелі 
иықпен іліп тастап, жазым етуі де мүмкін. 
Ол былай тұрсын, жетектеп алып барған 
иесіне қарсы шауып, дөң айбат жасап, құты-
рынып, қағынып кететіні тағы бар. Қосан 
қарт тобы əдеттегіше мұңғұл күресін тама-
шалап, өздерінше мəз болысып қалып еді.
Əлдеқайдан келген көшпелі цирк ойынын
да қызықтаған. Əр-əр жерде əн айтылып, 
бірде күмбірлеген домбыра үні естілсе, бір-
де құрна үні безек қағады. Шаған ауылы 
əн мен күйге, би мен түрлі-түрлі тамашаға 
бөленіп тұрғандай еді. Салт бойынша шаған-
дықтар өздеріне арнап тігілген он екі қанат 
киіз үйде ас ішіп, ақ тілектерін айтып, əсем 
əнмен сусындап, қазақ өнерін тамашалаған. 
Ендігі кезек өзеннің арғы жақ қапталына ті-
гілген тақия төбелі мұңғұл үйіне ауысып еді. 
Ақ қалпақты топты қазақ ақ сақалдарын ал-
дарына салып, солай қарай ағылған. Шаған-
дықтар барын дастарқанға төгіп, аса бір иба, 
өзгеше құрметпен қанаттас бауырларына сый 
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көрсеткен. Қазақтардың батасын тыңдап, 
ақ тілегіне құлақ асқан. Əр нені бір айтып, 
дастарқан басына күлкі үйірген. Астан кейін 
есік алдындағы кең алаңқайда ұлттық өнер 
белең алған. Жиылған жұрт жаппай əнге 
құлақ тігіп, мұңғұлдың буын биін тамаша-
лаған. Уақыт озған сайын бүгінгі күннің 
қызығы да сұйылып, сəл бəсең тартқандай 
еді. Ашық алаңқайдағы думан да тарқап, 
айнала сəт сайын оңашалана бастаған. Енді 
бұл арада тек қарттар ғана қалғандай еді. 
Мұңғұлдың мұндай дүрмекте ішетін əдеті. 
Үлкен-кіші деп жас талғамай сəті түссе іше 
береді. Жəне мұндайда ішкенді, тіпті мас
болғанды əбестік санамайды. Ортаға қой-
ылған ағаш үстелдің үсті неше алуан араққа, 
түрлі шарапқа, тіске басар ет пен қуырылған 
балық, құрт пен ежігейге толып, дəмді ас 
тəбетіңді ашады. Қосан бастаған он шақты 
қазақ қымыз ішіп, аққа қол созғаны болмаса, 
арақ атаулыға жолай қоймаған. Оның есесі-
не Лама Сурен бастаған мұңғұлдар жағы 
арақ, ішімдік атаулыны үздіксіз мазалаумен 
болған. Дамыл-дамыл ішіп, кейбірі масаң 
тарта бастаған. Əсіресе, Лама Суренде маза 
жоқ. Мейлінше ішіп, қызып алған ол бірде 
құрдастығын бұлдап, қазақтарға бір соқтық-
са, бірде кезінде осы маңның аты шулы па-
луаны болғанын айтып та жон көрсете берген.

- Бауырларым,- деді баппен сөйлеп,- бүгін 
тегі тым аз келіпсіңдер. Қатарларың сиреп 
қалыпты. Соған ішім ауырып отыр.

- Өзгеріске толы заман ғой бұл,- деді Бəй-
тен бипаздай сөйлеп. - Кешегі бар бүгін жоқ, 
бүгін бардың тағдыры Алланың қолында. 
Келер жазда кім бар, кім жоқ, оны бір жа-
ратқанның өзі біледі.

- Сонда қалай болғаны? - деді Лама Сурен 
қайыра сұрақ қойып. - Сол замандастарым 
менің қайда кеткен?

- Ел қайда көшеді, суды қайдан ішеді де-
ген. Біразы о дүниеге аттанды, қалғаны Қа-
зақияға көшіп кетті.

- Жөн, жөн,- деді Лама жауапқа көңілі 
көншігендей болып. - Бəрі де жөн.

- Лама,- деген осы арада Бөрібай саңқ 
етіп. - Өкінішің орынды, əйткенмен осы сен 
сол бүгін арада жоқ қазақтардан талай рет 
жығылғаныңды еске алып, тарығып тұрған 
секілдісің бе, қалай?

- Өкінбеймін,- деді Лама,- несіне өкінемін. 
Күрес деген сол, бірде жығасың, енді бірде 
жығыласың.

- Дұрыс айтады, дұрыс айтады,- деп оның 
сөзін қатарында отырған көп мұңғұл қоштап 
кеткен.

- Ламанікі сара сөз. 
- Лама деген күшке мығым, ақылға да бай 

адам ғой. 
- Лама біздің мақтанышымыз.
- Осы Ламаның қазақтармен күреспегені-

не де мол болды-ау деймін. 
- Иə, иə, соңғы сəтте Ламаның қазақтармен 

белдесіпті, иəки жығыпты, иəки жығылыпты 
дегенін естімеппін.

- Менің де ондай хабарды құлағым шал-
мапты.

- Онда не істеген жөн,- деді Ламаға таяу 
отырған жылтың көз, тышқан қара біреуі.
- Төрде төбедей болып, төрт-бес қазақ қа-
лыпты. Сəті түссе Ламаны солармен күре-
стіреміз бе, қайтеміз?

- Əуелі қазақтардың лебізін тыңдалық. 
Олар не айтар екен, соны білелік... 

- Бұл бір қиын сұрақ болды-ау,- деді 
Бөрібай қынжылғандай болып. - Біз мұнда 
күресіп, жүлда алғалы келгеміз жоқ. Оның 
үстіне біз палуан да емеспіз. Ол дегендерің 
бола қоймас.

- Иə, солай,- деп оның сөзін Бəйтен де қос-
тап қойды.

Тек Қосан қарт қана жақ ашпай үнсіз саза-
рып отыра берген.

- Онда сөзді көбейтіп қайтеміз,- деді 
жаңағы тышқан көз қара тағы сөз бастап. - 
Біз күрес тілеп отырмыз. Ал, қазақтар күре-
спейміз, себебі біз палуан емеспіз дегенді ай-
тады. Онда осы отырған үш қазақтың үшеуі 
де Ламаға жолын берсін. Сонымен бəрі де 
бітті болады.
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- Жөн, жөн.
- Ерінші дəл айтады. 
- Осы Еріншінің де бір қағары бар-ау, сірə. 
- Көп сөз не керек? Еріншінің дегені бол-

сын. Үш қазақтың үшеуі де қолда барбағалы 
затын Ламаға беріп, өзін жеңілдіге санап, үй-
ден шығып, жөніне кете берсін...

- Бəрекелді, бұл іс солай болсын... 
Үш құрдастың а дегенде не деп уəж айта-

рын білмей, сасып қалғаны да рас еді. Расын-
да, табан асты не дей қойсын. Не істеу керек 
деген ой үшеуін де мазалай бастаған. Күрессе 
қалай болады, қалай болғаны, сол жығылады. 
Аты шулы Ламаға қайрат көрсетер құдірет 
көлденең көк атты жолаушыда қайдан бол-
сын. Бəрібір жығылғанын мойындап, жолын 
беруге тура келеді. Ал күреспей жатып, қол 
қусырып, құлдық ұрса, оның ұяты өз алды-
на. Енді нетпек керек? Ойда жоқта тосын 
шешімді Қосан қарт қабылдап еді. 

- Сен екеуің,- деген екі серіктесіне қарап,- 
ешкімге ештеме бермеңдер. Кеуделеріңді тік 
ұстап, неге болмасын қасқая қарап, мойымай 
тұра беріңдер. Ал мен, күресемін.

- Қойыңызшы, Қосеке. Оныңыз қалай бо-
лар екен?

- Күреспей болмайды,- деген Қосан қарт. 
- Шағанның тойында үш қазақ мұңғұлдарға 
күреспей жол беріпті. А дегеннен жеңілгенін 
мойындапты деген естіген құлаққа ұят. Одан 
да күреселік. Шағанның тойында Қосан қарт 
тəуекел деп, Ламамен күресіпті. Əйткенмен 
жығылыпты деген сөз алдыңғыға қарағанда 
сəл мипаздау...

- Жеңем деп тұрсыз ба?
- Жеңбесем де бір талай жерге барамын.
- Онда Алла жолымызды оңдасын, ата- 

баба əруағы қолдасын.
- Əумин.
- Қазақтар, үшеуара оңашада көп шүйірке-

лестіңдер. Нендей шешімге келдіңдер,- деді 
əлгіндегі тышқан көз, жылтың қара. - Жауа-
бын айтыңдар. 

- Айтары сол, Қосан Ламамен күреске шы-
ғады.

- Солай ма?
- Солай.
Соның арасынша болмады, Қосан мен 

Лама күреседі екен деген хабар айналасын 
тегіс шарпып, желдей жүйткіп аралап өтіп 
еді. Демнің арасында ашық алаңқайдың ай-
наласы адамға толды. Əркім əр түрлі болжам 
айтып сəуегейлік жасады...

Қосан қарт сырт киімдерін шешіп тастап, 
сыптығырланып, айқасқа əзірленді. Көз ал-
дынан əлгідегі жас балалардың қолынан көр-
ген көк жалауша кетпеді. Сол көк жалауша 
көз алдына елестеген сайын сабазыңның 
бойына саумалдап күш құйылып жатқандай 
еді. Қазақияның көк байрағы көк аспаннан 
айырықша күш бергендей болған.

Қосан қарт күрестен де қара жаяу емес 
еді. Жас шағында, тіпті бозбала кезінің өзінде 
торқалы тойда талай күрескені бар. Соңғы рет-
те ғана екі тойда тобығын қатарынан екі рет 
шығарып алып, бұл өнерді тоқтатып еді... «Азар 
болса, тобық тағы шығар,- деп іштей толқыды 
қарт. - Шықпаса одан əрмен. Жаным арымның 
садақасы. Көз алдымда Қазақияның көк бай-
рағы желбіреп тұрғанда, жеңіле қоймаспын...»

Қосан қарттың балаң кезінде күресте қол-
данатын өзіндік əдісі болушы еді. Айтушы-
лар бұл Қосан əулетіне сонау арғы атала-
рынан келе жатқан мұрсал əдіс дейтін. Қалай 
еді? Е, Қосан қарттың есіне енді түсті. Күрес-
тің бұл əдісі бойынша палуан басын төмен 
салып, аяғын алыстау ұстап, қарсыласын бар 
күшімен бірде ана жаққа, бірде мына жаққа 
итерді. Сөйтіп, оның əдіс жасауына еш мүм-
кіндік қалдырмай, іштей ығыр етеді. Қарсы-
ласының олай да бұлай тасқаяқтай қағысты-
рып итере бергеніне ыза болған палуан енді 
өзі де итеруге күш салады. Ол да қарсы ите-
реді. Сол шақта өзін алапат күшпен итеріп 
келе жатқанға қарсы əдіс қолданады. Сəл ор-
таға келгенде көз ілеспес шапшаңдықпен бір
тізерлей қалып, қарсыласын бір жағына атып 
ұрады. Қосан осы əдіспен талай қарсыла-
сын жер қаптырған.. Енді бүгін қалай болар 
екен... 
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Күрес басталған. Кеудесі талыстай, қара 
бұжыр өңді Лама Сурен жардай болып, құты-
рынып шыға келді. Қосанға қорашсына бір 
қарады да, қол алысып, сыйластық ырымын 
жасағаннан кейін қапсыра құшақтап, кеудесі-
не қысып, сілкіп-сілкіп қойды. Қарсыласын 
тастай бере шағын алаңқайды айналып, көрер-
мендерге ізет көрсетті. Жардай болған палу-
анның көптен бері күрес алаңына шықпаға-
ны, ашық айқасты сағынып қалғаны анық 
сезіледі. Лама өстіп селсоқ аз жүрді де, ен-
дігі сəтте оқыс бұрылып, қарсыласына тура 
ұмтылып еді. Екі палуан шаппа-шұп ұстаса 
кеткен. Ламаның қазғалысы кердең, қимылы 
қамсыз. Жеңетініне сенімді секілді. Қайсы 
əдіспен жығарын білмей, өзінше ой қорытты. 
Оның үстіне кішкене болса да ермек болсын 
деп, əдейі уақыт оздырып жүргені де рас. Қо-
сан қарт баяғы ескі əдісіне салған. А деген-
нен Ламаны бірде олай, бірде бұлай итере 
бастаған. Осы итеріс сүт пісірім мезетке со-
зылған. Қошеметшілерінің көзінше бұрыштан 
бұрышқа лықсығанын ерсі көрді білем, енді 

Ламаның өзі қарсы итеруге көшіп еді. Қо-
санды оңды-солды қақпалай бастаған. Өстіп 
жүргенде Қосан қарт күткен сəтте туып еді. 
Өзін екпіндеп, омыраулай итеріп келе жатқан 
жойпан қараны алаңның орта тұсында күтіп 
алып, бір тізерлеп отыра қалып, басынан асы-
ра лақтырып жіберген. Лама тегі бұл күрестен 
бұны күтпесе керек. Көзді ашып-жұмғанша 
жауырыны жер қауып жайрап жатты. Жеңіс 
сыйлығы Қосанға бұйырды. Лама алаң орта-
сында не болғанын білмей, есеңгіреп отырып 
қалғанда, төреші мұның қолын көтерген. Ке-
нет Қосан қарттың көз алдына əлгідегі, ойнап 
жүрген балалардың қолындағы көк жалауша 
елестеді. Дүниені тегіс көк жалауша жаулап 
алған тəрізді. Қарт көзіне көк түсті Қазақия-
ның жалауынан өзге ештеме елес бермеген. 
Енді əлгі көк жалаушалар көгершін құсқа ай-
налып, көк тұңғиығына қарай қалықтап ұшып 
бара жатты. Жанары жасқа толған қартқа əлгі 
көгершіндер бірде көк жүзінде қалықтап жүр-
гендей, бірде көк теңіздің үстінде баяу тер-
беліп, жүзіп бара жатқандай елестеген... 
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Жердегі жұлдыздар
Жолаушы, мына жолда күрескен іздер,
Кімнен қалғанын білмейсің, 
Кімдікі екенін де дəл солай.
Олар бұрын асқақ таулардың да арқасын қажаған, 
Қажаған да жара салған, 
Жараға біздер жол деп ат қойдық.
(Жол деп атадық.)

* * *
Біздің айналамызда бірін бірі жасырған іздер,
Ауа дерсің бізді торлаған, 
Сонымен тыныстап отырғандаймыз.
Аспанды жапқан,
Бізді де жасырады.

* * *
Иə,  сенің анаңның да ізі қалған, 
«Неге əке емес» дегеніңді де білем.
Өкініш мазағынан ол да өшкен,
Басқа бірі өшірген. 
Ізді із жасырады.
Анамызды сағынамыз,
Оның бейнесі тек бақытты сəттер болып 
жүрегімізді жылытады.
Оның ізін жүрегімізден іздейміз.

* * *
Іздерге құммен гүлдер қол созған,
Қан да, тер де жауған.
Жаңбырдай сорғалап,
Бұлттай ұйыған.
Оған кінəлі құдай емес,
Оған кінəлі уақыт емес,
Оған кінəлі сайтан емес.

ҚХР Іле облысында дүниеге келген, әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университеті, Филология факуль-
тетінің түлегі.  Республикалық басылымдарда өлеңдері 
мен аудармалары жарияланған

* * *
Оған мүсіркей қарайсың,
Ізге емес, анаңа емес,
Жаңбыр шайған тас мүсін шалға,
Ол із үстінде отырған болар,
Оның да орнына із түсер.
Мүсін артында қараңғы із тығылады, 
Алды жарық, із көлеңкелері тербелген.

* * *
Гүл ұстаған қызды көргеніңді еске ал, 
Жалғыз гүл оның басқан ізіне дейін бақытты 
көрсететін.
Қайта кезіккенде,
Сол іздің көрінбеуі сағыныш оятады,
Сенің ғана еншің емес,
жоғалтқанымыз сағыныштың есігін жиі қағады,
Көкірегіміздегі жүрек сияқты. 
Жетелеп кетуді күтеді.

* * *
Менің далам – 
Бірін бірі кескілеген қарақотырланған ескі 
жарлардың мекені.
Тұлпардың шабысы,
Дəруіштің күбірі, 
Құдайдың аяны кезген.
Таң атқанда қара, 
Кеш батқанда қара, 
Бəрібір олар сағынышқа боялып жатады,
Тамырдай жүрегіңді орайды.
Жолдар, жолдар, сені басып өту,
Жүректі сағынышпен орайтының,
Бізді шақыратының ауыр.

Бауыржан МАЙТАЙ
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* * *
Олар мəңгі осылай күреседі,
Бірін бірі өлтіреді,
Оған кінəлі уақыт емес,
Оған кінəлі құдай емес.
Оған кінəлі сайтан емес. 

Қызыл өзен
Есімнен кетпейді, өзен жағасында əкемнің, 
Осы өзен басында баласына қанжар қадаған əке 
туралы, 
Бала қанына мына өзен түсін жұттырғанын 
естігені жайында айтқаны. 
Өзенге қорқа қарағаным...

Есімнен кетпейді,
Өзен жағасындағы сол сəттік көрініс.
Толқынға қасқая бағынған өзен жиегі. 
Өтіп жатқан уақыт пен егіз өзен өзін-өзі жұтып 
жорғалап,
Ұсақ толқындар бір-бірін жетелей жағаны қармап,
Қорқа қарасаң үріккен,
Күле қарасаң, күлген бейнеге енгені.
Əкеме қарағаным...

Сурет
Олар өз суретін іздеді.
Алтын сандықтар,
Том-том кітаптар,
Наным мен сенім,
Иен далаға иек сүйеген балбалдар,
Түнек шыңырау мен тұңғиық аспан,
Бəрі-бəрі,
Құшағын ашты тозған суреттер толған. 
Əрқайсысы бір-бір сурет алып
«Бұл – менмін» деп айқайлады.
Тануға болмайтын суретті,
Санасында жасап алған өзіне ұқсатып. 

«Бұл — менмін» деп ұрандатты.
Бізде ұранды шын көргелі қашан.
Қашаннан бері ұран шынға айналды?
Мені ой мыжғылап үнсіз қалдым, 
Егер тіл бітсе, суреттер бізді танымасын айтар еді.

Шеңбер
Көп қабатты үйлер көкке қол созғандай көрінеді ... 
Ағаштар да тамырынан қашып шыққысы кеп,
Немесе тамыры ағаштан кеткісі кеп 
жанталасқандай көрінеді. 

Бұл рас, тілсіз түсінер түс іші, 
Түсте ғана осылай болар.
Əлде біздің,
Өмір - түс,
Түсіміз өмір ме?
Не екенін білмейтін шығармыз.

Біз де өзі шімізден қашып шыққымыз келетіндей, 
Əлдебір теңіз жағасындамыз,
Ағысы жоқ, жақындайды,
Толқыны жоқ, тұншықтырады.
«Топан су қаптады, бізді құтқаратын кеме бар, 
Нұхтың кемесі» деген əуенге сіңген баяғы дауыстар,
Оған апаратын көп жолдарды да айтады,
Сенеміз, сендіреді,
Ол Нұх кемесі емес екенін сезсек те үміт көзін 
ашамыз.
Бізде тек үміт қана қалды.

Өзімді түс көріп жатырмын деп сендірем,
Өңім болса мен жынданған шығармын.
Түсіміз шын өмір,
Өміріміз көрген түс сияқты. 
Ешкім де құтқармайды.

Жеткізуші
Шағылған құмыра, сынған жапырақ, 
Əлде көбелектің сыңар қанаты, 
Оларды бүтін көргім келеді,
Бала кезімде кемпірқосақтың жартысын іздегенім 
сияқты.

Əкем əкесінен  қалған сынған заттарды қайта жасап, 
Шешем əжесінен қалған өнерімен жыртық 
шекпен жамайтын.
Екеуіне де қызыға алмадым,
Олар үйреніп алуымды жиі айтқан.

Мен оларға тартпадым, 
Олардың жамап-жасқап қалдырған дүниесі тозған, 
Расы - уақыт уыстап шашып жіберді.

Балаларыма шешем тіккен шекпен жəне
Əкем жасаған ескі мылтықтың суретін ғана 
көрсете аламын.
Олар мен мақтауын асырған соң ғана суретке 
қызыға қарайды.

Соңғы кезде түсімде əкем мен шешем ауылдағы 
көпірден өтпекші боп  жүргені...
Көпірге сенбейтіні, 
Ренішке толы көздеріне сызылғаннан. 
Бірде көпір жоқ сияқты, 
Бірде көпір мен боп елестейді. 
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