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ҚЫМБАТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫНА 

ҚАТЫСУШЫ ҒАЛЫМДАР! 
 

Қҧрметті қонақтар! 

Сіздерді Җазаҗстан Республикасы Білім жҽне ғылым министрлігінің атынан жҽне ҿз атымнан 

2014 жылы бастау алған дҽстүрлі V Халыҗаралыҗ Түркі ҽлемі зерттеулері симпозиумының ашылу 

салтанатымен шын жүректен җұттыҗтаймын! 

Бүгін түркі елдері ғалымдары үшін тарихи күн. 

Ҿйткені, ҽлемдегі ғылым, білім саласында түркі ҽлеміне җатысты зерттеу жасап жүрген ғалым-

дар тың идеялары мен жаңаша ой-пікірлерін бҿлісу үшін бас җосуда. Сондыҗтан да бұл – түркі дүние-

сінің ҽдебиеті мен мҽдениетінің кеңеюіне ыҗпал жасамаҗ. 

Җазіргі күнде білім мен ғылымның җарҗынды ҿзгеру заманында отандыҗ жҽне шетелдік ғалым-

дардың ғылыми ҽлеуетін арттыру – бҽсекеге җабілетті елдер җатарына апарар басты баспалдаҗ. Олай 

болса бүгінгі Симпозиумның басты маҗсаты да – ғылыми бағытта пікір алмасуды җамтамасыз ету, 

жаңа ғылыми зерттеулерге жол ашу.  

Білім беру мен ғылымды бірге алып жүру – бұл үлкен еңбекті, тҿзім мен табандылыҗты җажет 

етеді. Сіздердің түрлі ғылым саласында пікір алмасып, келешекте түбі бір түркі ҽлемінде ортаҗ ғылы-

ми жобаларды жүзеге асыруға серпін беретіндеріңіз – азаматтыҗ жҽне ҽлеуметтік жауапкершіліктер-

іңізді білдіреді. 

Симпозиум түркі халыҗтарының ҿзара ынтымаҗтастығының нығая түсуі, ҽлемдік деңгейде җол-

данылатын зерттеулер жүргізуге жаңаша бғыт береді деп ойлаймын. Осы жолда Сіздерге үлкен үміт 

пен зор сенім артамыз! 

Қҧрметті ҽріптестер! 
Симпозиум ұйымдастырушыларына зор алғысымды білдіре отырып, Симпозиум жұмысына 

шығармашылыҗ табыс, ғылыми ізденіс тілеймін.  

 

Ерлан САҒАДИЕВ, 

Җазаҗстан Республикасы Білім жҽне ғылым министрі  
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Алғы сҿз 

 

Асҗаҗ Алтай мен Анадолының арасындағы кең байтаҗ аймаҗ – түбі бір түркі баласының 

җастерлі җонысы, җасиетті мекені. Җаншама дҽуірлер алмасып, мыңжылдыҗтар ҿтсе де кҿк түріктің 

рухы ҿшпей, бабадан балаға мұра болған Күлтегіннің ҿміршең ҿсиеті санадан кҿшпей келе жатыр. 

Җазаҗстан Республикасының Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Ҽбішұлы Назарбаевтың баста-

масымен җайта дүниеге келген «Мҽңгілік ел» мұратының да негізгі ҿзегі – Ұлы Дала елін түркі ха-

лыҗтарының ата жұрты ретінде җабылдауға негіздеу, тамыры терең ұлттыҗ мҽдениеттің саҗталуын 

жҽне дамуын җамтамасыз ету. 

Жаңа мыңжылдыҗ Еуразия кеңістігінде үлкен саяси ҿзгерістермен бастау алды. Түбі бір түркі 

мемлекеттері тҽуелсіздік алды, бабалар арманы шындыҗҗа айналды. Бұл ҿзгерістер – жаңа саяси-

экономикалыҗ жҽне мҽдени кеңістіктің пайда болуына жол ашты. Бүгінде Җазаҗстан туысҗан 

халыҗтар ынтымаҗтастығының нығаюына негізгі ұйытҗы болып келеді. Бұған негіз де жоҗ емес. 

Ҿйткені, Җазаҗ жері – ежелден Шығыс пен Батысты, Еуропа мен Азияны жалғайтын алтын кҿпір 

саналып келген. Җұрлыҗтар мен җұндылыҗтар тоғысҗан Ұлы Дала елі – түркі ҽлемінің алтын бесігі, 

җастерлі җарашаңырағы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен тамыры бір туыс жұрт 

түгенделіп, үзіліп җалған алтын арҗау җайта жалғанды. Кҿктүріктің атажұртындағы мемлекет 

бауырлас елдер арасындағы саяси-экономикалыҗ, мҽдени байланыстарды нығайтуға ұйытҗы болып 

келеді.  

Бүгінгідей аумалы-тҿкпелі заманда барша түркі жұртының алдында маңызды күрделі мін-

деттер туындап отыр. Бұл турасында Түркітілдес мемлекеттер ынтымаҗтастыҗ кеңесінің Саммитінде 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев былай деп айтҗан болатын:  «Біріншісі – түркі ҽлеміне ор-

таҗ рухани, тарихи тұлғаларымызды бірлесіп дҽріптеу, ортаҗ ҽдеби, мҽдени кеңістік җұрып, ортаҗ 

ғылыми зерттеулер жүргізу. Екіншісі – ортаҗ экономикалыҗ сауда-cаттыҗ саласын дамытып, кеңеске 

мүше елдер арасындағы тауар айналымы кҿрсеткішін арттырып, инновациялыҗ жобаларды бірлесіп 

жүзеге асыру. Үшіншісі – бүгінгі ҽлемнің бас ауруына айналған діни-экстремистік, лаңкестік топтар-

мен күресте күш біріктіріп, ҿзге де мемлекеттердің жаппай җырып-жою җаруларынан бас тартуына 

җол жеткізу». Расында да җазіргі күнде тіліміз мен дініміз бір, рухани-мҽдени җұндылыҗтарымыз 

тамырлас ортаҗ негізімізді саҗтап, оны ары җарай дамыту – маңызды һҽм игілікті іс. Түркі халыҗтары-

ның тұтастығы мен бірлігін, ынтымаҗтастығы мен достығын нығайту жолында, бүкілҽлемдік адам-

зат ҿркениетінің тарихында түркі ҽлемінің алатын орнын кҿрсету орайында Түркі кеңесі, Халыҗара-

лыҗ Түркі академиясы, Түрк
i
і Аҗсаҗалдар кеңесі, ТүркПА, ТҮРКСОЙ сияҗты іргелі ұйымдар ауҗым-

ды істерге ұйытҗы болып келеді.  

Күн астында жорытҗан Күлтегін бабамыздың:  «Егер сен, түркі халҗы, ҿз җағандығыңнан 

бҿлініп кетпесең, онда баҗытты, җайғы-җасіретсіз ҿмір сүресің» деген түркі халҗының мҽңгі маҗсат-

мұраттарын кҿздейтін «Тұтас түрік елі» идеясы бүгінде жаңа белеске кҿтерілді. Түбі бір бауырлас 

елдердің ынтымаҗтастығын одан ҽрмен нығайту орайында 75 жылдыҗ тарихы бар отандыҗ жоғары 

білімнің җарашаңырағы – Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті ұйымдастырған 

Халыҗаралыҗ Түркі ҽлемі зерттеулері симпозиумытүркітілдес елдердің мҽдениеті мен ҿнерінің, тілі 

мен ҽдебиетінің дамуына айрыҗша үлес җосуды кҿздейді. Бұл –  түркі ҿркениетінің дамуына, дҽуірлер 

жалғастығына алтын арҗау болмаҗ. 

Түркі дүниесіҽлі сыры ашылмаған асыл мұраға бай. Осыған орай бүгінгі алҗалы жиынға жи-

налған ғалымдар мен зерттеушілер түркі халҗының бай рухани мұрасын, ҽдебиеті мен мҽдениетін, 

тарихы мен тілін зерттеп-зерделеуге, бабалар дҽстүрін жалғастыруға ҿз үлесін җосады деген сенім-

деміз.  

Қҧрметті Симпозиум қатысушылары! 

«Ұстаздар ұстаханасы» атанған отандыҗ педагог кадрлар даярлайтын негізгі орталыҗ – Җыз-

дар Университетіне җош келдіңіздер! 

Халыҗаралыҗ Түркі ҽлемі зерттеулері симпозиумының жұмысына сҽттілік тілеймін! 

 
Гаухар АЛДАМБЕРГЕНОВА, 

Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университетінің ректоры,  

педагогика ғылымдарының докторы, профессор  
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ÖN SÖZ 

 
Uluslararası Türk Dünyası AraĢtırmaları Sempozyumunun beĢincisini düzenlerken, geriye dönüp 

baktığımızda aldığımız yolun ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu görmenin gururunu ve onurunu yaĢ-

ıyoruz.  

Yola çıkarken ki amaçlarımız bugün hala gündemin baĢında yerini almakta ve bu durum bizim 

sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. 

Ġlki 2014 yılında düzenlenen sempozyum, bütün Türk dünyası bilim çevresinden ve Türkoloji ile 

ilgilenen yabancı bilim insanlarından ilgi görmüĢtür. 2014 yılından beri benzeri pek çok organizasyonun 

Türk dünyası devlet ve topluluklarında düzenlenmeye baĢladığını görmek, bizi ayrıca mutlu etmektedir. Bu 

sempozyum Türk Dünyasında bir marka olmuĢtur, bu da sempozyumudüzenleyen ortak üniversitelerin 

baĢarısıdır. 

Türk dünyasının bu gün, her Ģeyden çok birliğe ve dayanıĢmaya ihtiyacı vardır. Üzerinde yaĢadığımız 

coğrafya paha biçilemeyecek kadar kıymetlidir. Bütün dünya gözünü Türklerin yaĢadığı coğrafyaya dikmiĢ 

durumdadır. Bu coğrafyada yaĢayabilmek, bağımsız devletler olarak var olabilmek için bugünün dünyasıyla 

rekabet ve mücadele etme zorunluluğu doğmuĢtur. ĠĢte tam da bunun için Türk dünyasının birliğe ihtiyacı 

vardır. BirleĢirsek büyük oluruz, bölünürsek yok oluruz. ĠĢte bir marka haline gelen sempozyum, 

düzenlendiği ilk günden bu güne kadar bu birliğin bilim camiasında sembolü olmuĢtur. 

Türk dünyası coğrafyası enerjinin, kıymetli madenlerin, doğal zenginliklerin ve güzelliklerin 

merkezidir. Bu değerlere sahip olmak, bu değerleri iĢlemek ve aktif hale getirmek için birlik olmak, birlikte 

olmak çok önemlidir. Bu birliğin temeli, bilgiyi üretmek yanında bilgiyi paylaĢmaktan da geçer. Bilgiyi 

paylaĢmanın yolu da bugün bizi bir araya getiren bu sempozyum gibi bilimsel ortaklıklar ve faaliyetlerdir. 

1990‘lara kadar dünyada ağırlığını hissettiren iki kutup artık yok olmuĢtur. Dünyadaki ekonomik ve 

stratejik merkez hızla Asya‘ya kaymaktadır. Türk topluluklarının yaĢadığı coğrafya bu merkezin ta 

kendisidir. UlaĢım, ticaret ve kültür yollarının kesiĢtiği, enerji hatlarının buluĢtuğu, yer altı kaynaklarının 

iĢlendiği bu coğrafya, niçin bilginin üretildiği ve karĢılıklı aktarıldığı yer olmasın?! 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası kurulan liberal küresel düzen birçok farklı boyuttan sorgulanır hale 

gelmiĢtir. GeliĢmiĢ ülkelerden kaynaklanan ekonomik sorunlar geliĢmekte olan ülkelere de yayılmıĢ ve 

dünya ekonomisi 1929 yılında yaĢanan Büyük Buhrandan sonraki en büyük durgunluk dönemine Ģahitlik 

etmektedir. Ekonomik alandaki sorunların ağırlaĢması, yabancı /islam düĢmanlığı, ticaret savaĢları, popülizm 

ve kırılgan jeopolitik merkezlerde hibrit savaĢlar Ģeklinde sonuçlara neden olmaktadır. Bu durum bize, 

küresel ekonomik ve siyasi düzenin mevcut sorunların çözümünde yetersiz kaldığını ve birçok meydan 

okumayla karĢı karĢıya bulunduğunu açık bir Ģekilde göstermektedir. 

Küresel ekonomik ve politik düzenin bu kadar kırılgan olduğu, küresel güç mücadelesinin bu kadar 

açıktan yapıldığı, belirsizliğin arttığı ve dünyanın kaotik bir küreselleĢmeye doğru evrildiği bir dönemde 

birlik ve dayanıĢma hayati önem taĢımaktadır. Küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan Türk 

topluluklarının menfaatlerini ortaklaĢtırarak birliği ve beraberliği koruması ve dayanıĢmasını çeĢitlendirerek 

derinleĢtirmesi, tarihte Türk Topluluklarına karĢı iĢlenen zulüm, katliam ve kültürel soykırımların tekrar 

etmemesi için bir zorunluluk olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Bilgi üreten ve teknolojiye dönüĢtüren milletler, bilgi üretemeyen milletleri idare etmiĢ ve 

sömürmüĢtür. Ortak akıl her zaman tek bir akıldan üstündür. Bizler, Türk dünyasının bilgi üreten ve ürettiği 

bilgiyi ürüne dönüĢtüren küresel bir aktör olması için çabalıyoruz. 

Ekonomik birlik için siyasi irade ve karar, siyasi karar için ise ciddi bir kamuoyunun oluĢması 

gerekmektedir. Bu kamuoyunu oluĢturacak en önemli unsur aydınlar, aydınlar içinde bu konuda en etkili 

olan grup ise bilim insanlarıdır. 

Uluslararası Türk Dünyası AraĢtırmaları Sempozyumu, Türk topluluklarının sahibi olduğu bütün 

değerlerin masaya yatırılıp tartıĢıldığı, ortak kararların alınması, ortak projelerin hazırlanması, ortak 

politikaların belirlenmesi ver hepsinden öte ortak bilinç inĢası için gereken bir bilimsel faaliyettir. 

Türk devletleri en üst siyasi iradeyi hayata geçirerek, devlet baĢkanları düzeyinde ilk adımları 

1990‘ların baĢından itibaren atmaya baĢlamıĢlardır. Bunun en somut sonucu olan Türk KeneĢi ve çatısı 

altındaki Türk Akademisi, TÜRKSOY gibi uluslararası kuruluĢlara yol gösterecek, yön verecek olanlar ise; 

bu konuda çalıĢan, araĢtıran, bilgi üreten, geleceği inĢa eden bilim insanlarıdır. 

Bağımsızlığını kazanan Türk topluluklarından Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan birlik için 

Latin alfabesine geçmiĢtir. Kazakistan‘ın bu konudaki niyet ve çalıĢmaları da takdire Ģayandır. Kazakistan‘ın 

Kazakçayı en iyi Ģekilde ifade edecek bir Latin alfabesini kabulü, gelecekteki Türk Dünyası birliğinin en 

önemli adımlarından biridir. Bu konuda çalıĢan ve emeği geçen bilim insanları ve devlet adamlarını 
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gönülden destekliyor ve tebrik ediyoruz. Ortak hareket alanlarımızın daha da geniĢleyeceği, iĢbirliklerimizin 

daha da yoğunlaĢacağı ve Türk dünyasının istediği an birlik içinde hareket edeceği günlerin yakın olduğuna 

inancımız tamdır. 

Bu Sempozyumumuzun da öncekilerde olduğu gibi,Türk bilim dünyasına kapsadığı her konuda ıĢık 

tutup yol göstereceğinden Ģüphemiz yoktur. Katkılarınız ve katılımınız için teĢekkür ederiz.  

 

Prof. Dr. Muhsin KAR 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü  
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MҼNҼVĠ BĠRLĠYĠMĠZҼ DAHA BĠR TÖHFҼ 

2018-ci il oktyabrın 11-13-dҽ Almatıda qardaĢ türk dünyasının elm adamları beĢinci dҽfҽ Beynҽlxalq 

Türk Dünyası AraĢdırmaları Simpoziumunda bir araya gҽlirlҽr. Bundan ҽvvҽl Türkiyҽ Respublikasının 

Niğde Ömer Halisdemir Universiteti, Qazaxıstanın Qazax Dövlҽt Qızlar Pedaqoji Universiteti, Azҽrbaycanın 

Bakı Avrasiya Universiteti vҽ yenҽ qardaĢ Türkiyҽnin Ömer Halisdemir Universiteti türk dünyası alimlҽrinin 

görüĢ mҽkanı olmuĢdur. Ġndi bir daha ulu qazax torpağı ağuĢunu üzümüzҽ açır. 

Qazax Dövlҽt Qızlar Pedaqoji Universiteti, Niğde Ömer Halisdemir Universiteti, M.Akmulla BaĢqırd 

Dövlҽt Pedaqoji Universiteti vҽ Bakı Avrasiya Universiteti artıq davamlı ҽnҽnҽyҽ çevrilҽn bu qiymҽtli 

tҽĢҽbbüsü qҽtiyyҽtlҽ dҽstҽklҽyir, mҽnҽvi birliyimizi praktiki addımlara söykҽnҽn birgҽ sҽylҽrlҽ qoruyub inki-

Ģaf etdirirlҽr. Ġki  il ҽvvҽl Bakıda keçirilҽn III Beynҽlxalq Türk Dünyası AraĢdırmaları Simpoziumunun  82 

bölmҽsindҽ 13 ölkҽdҽn 413 elm tҽmsilçisi müasir biliyin müxtҽlif sahҽlҽrinҽ dair yeni araĢdırmalarının 

nҽticҽlҽri barҽdҽ mҽruzҽ etdilҽr, müzakirҽ materialları dörd cilddҽ çap olunaraq geniĢ elmi ictimaiyyҽtҽ 

çatdırıldı. Ötҽn il isҽ qardaĢ Türkiyҽnin Ömer Halisdemir Universitetindҽ birgҽ sҽylҽrimizlҽ keçirilҽn IV 

Beynҽlxalq Türk Dünyası AraĢdırmaları Simpoziumuna 15 ölkҽdҽn mҽruzҽ üçün 450 mҽqalҽ qҽbul olun-

muĢdu.  

 Heç Ģübhҽsiz, bu qҽbildҽn olan beynҽlxalq tҽdbirlҽrin qarĢılıqlı ҽlaqҽlҽrimizin dҽrinlҽĢmҽsi,  alim-

lҽrimiz  arasında anlaĢma vҽ tҽcrübҽ mübadilҽsi baxımından olduqca münasib bir vasitҽdir. Öz tҽrҽfimizdҽn 

biz bu istiqamҽtlҽrdҽ sҽylҽrin ardıcıl davam etdirilmҽsinҽ tҽrҽfdarıq, eyni zamanda, belҽ tҽdbirlҽrin türk 

dünyasının müxtҽlif  bölgҽlҽrindҽ tҽĢkili ideyasını dҽstҽklҽyirik. Qҽti ҽminik ki, ictimai-siyasi hҽyatı son 

dҽrҽcҽdҽ mürҽkkҽb olan müasir dünyamızda qarĢılıqlı anlaĢma olduqca vacibdir. Soykökü vҽ taleyi bir olan 

xalqlarımızın fҽaliyyҽt birliyi istiqamҽtindҽ elmi müstҽvidҽ çalıĢmaq hҽr birimiz üçün hҽyati ҽhҽmiyyҽtli 

vҽzifҽdir, milli-mҽnҽvi borcdur.  

ġübhҽ etmirҽm ki, Qazax Dövlҽt Qızlar Pedaqoji Universitetindҽ keçirilҽn yeni - V Beynҽlxalq Türk 

Dünyası AraĢdırmaları Simpoziumu türk elm ictimaiyyҽtinin, elҽcҽ dҽ türk birliyinin növbҽti nümayiĢinҽ 

çevrilҽcҽk, ҽmҽkdaĢlığımızın daha da dҽrinlҽĢmҽsindҽ layiqli rol oynayacaq.  

 

Prof. Dr. Nazim HÜSEYNLI 
Bakı Avrasiya Universitetinin rektoru 

  

 

  

http://www.ohu.edu.tr/
http://kazmkpu.kz/
http://www.ohu.edu.tr/
http://bspu.ru/
http://bspu.ru/
http://www.baau.edu.az/
http://www.ohu.edu.tr/
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ҚҦРМЕТТІ СИМПОЗИУМ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ! 

ҚЫМБАТТЫ ҒЫЛЫМИ ҚАУЫМ! 

 
2014 жылдан бері тұраҗты түрде ҿткізіліп келе жатҗан Халыҗаралыҗ түркі ҽлемі зерттеулері 

симпозиумының 5 отырысының ашылуымен баршаңызды җұттыҗтаймын! 
Түркі ҽлемі кем дегенде мың жылдан бері зерттеліп келеді. Җашҗарлы Махмұдтың җұнды еңбегі 

мұның наҗты айғағы. Түркі жҽне шетелдік ғалымдар мен зерттеушілер мың жылдан бері түрлі 
җырынан зерттеп келе жатҗан түркі ҽлеміне деген җызығушылыҗ ешҗашан толастаған емес. Бұл 
бағыттағы жұмыстар түбі бір түркі мемлекеттері тҽуелсіздіктерін алғаннан кейін жанданып, тереңдей 
түсті. Түркі елдері мен халыҗтары бір-бірін жаҗыныраҗ тануға, жалпы түркі ҽлемін бірігіп зерттеуге 
җұлшына кірісті. Осындай талпыныстың нҽтижесінде түрлі бағыттарда җұрылымдар мен ұйымдар 
җұрылды. Солардың бірі ҽрі бірегейі Җазаҗстан Республикасының Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың 
бастамасымен ашылған Түркі академиясы. Ірі халыҗаралыҗ ұйымға айналып, ҿзін іргелі ғылыми-
гумманитарлыҗ орталыҗ ретінде таныта білген Халыҗаралыҗ Түркі академиясы түркі ҽлемін ғылыми 
тұрғыдан зерттеуге бағытталған ауҗымды жұмыстар атҗаруда. Атап айтҗанда, Академия соңғы екі 
жылдың ҿзінде шетелдік ғалымдардың җатысуымен түркология, алтаистика жҽне моңғолистика 
бағыттарында кҿптеген іргелі ғылыми  жобаларды жүзеге асырды, 40 халыҗаралыҗ конференция мен 
форум, 30 семинар мен дҿңгелек үстел ұйымдастырды, Моңғолия аймағындағы «Шивээт улаан», 
«Кҿше цайдам», «Хаяахудаг» жҽне «Гүнбүрд» кешендерінде археологиялыҗ җазба жұмыстарын  жүр-
гізді, ағылшын, ҽзербайжан, җазаҗ, җырғыз, мажар, моңғол, түрік тілдерінде 100 ден астам жаңа кітап 
басып шығарды.Атҗарылған жұмыстардан ҽсіресе 2016 жылғы 28 наурызда Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Штаб-пҽтерінде ұйымдастырылған «2030 Жоспары үшін Жібек жолы бойындағы 
синергия» атты халыҗаралыҗ симпозиумды, 2018 жылғы  30 сҽуірде Париждегі ЮНЕСКО-ның штаб-
пҽтерінде ҿткен «Рухани жаңғыру жҽне мҽдени мұра: җадымнан келешекке түркі тілі» атты халыҗ-
аралыҗ форумды, Астанада жыл сайын дҽстүрлі түрде ҿткізіліп келе жатҗан «Ұлы Дала» гума-
нитарлыҗ форумын, түркі халыҗтарының жазба, фольклорлыҗ жҽне рухани-материалдыҗ мҽде-ние-
тіне җатысты бай мұра үлгілері жинаҗталған «Аталар мирасы» электрондыҗ мультимедиалыҗ җорын, 
мүше елдердің оҗу бағдарламасына енгізілген «Ортаҗ түркі тарихы» оҗулығын, түркі мемлекеттері 
тұрғындарының Түркі интеграциясына җатысты ҽлеуметтік кҿңіл-күйлерін, экономикалыҗ, мҽдени 
аспектілерге байланысты ой-пікірлерін зерттеп білу маҗсатында 6 түркі мемлекетінің тұрғындары 
арасында алғаш рет жүргізілген «Түркі барометрі» ҽлеуметтік зерттеу жобасын, Түркі кеңесінің VI 
саммитінің җорытындысы бойынша җабылданған Түркі тілдес мемлекеттер интеграциясының тұжы-
рымдамасын ерекше атап ҿткіміз келеді. 

Дегенмен, Түркі академиясының ҽлі де атҗарар жұмыстары аз емес. Ҿздеріңізге мҽлім бол-
ғандай, жуырда ғана Җырғызстанның Шолпан-ата җаласында ҿткен Түркі тілдес мемлекеттердің 
ынтымаҗтастыҗ кеңесінің VI саммиті ұлттыҗ спорт түрлері мен жастар саясатын дамыту таҗырыбына 
арналды. Алҗалы жиында мемлекет басшылары ғылым ҽлеміне наҗты тапсырмалар берді. Атап айт-
җанда, басшылар җазіргі жаһандану заманында жастар саясатының ерекше маңызды екенін айтып, 
түркі жастарын жаҗындастырып, білімдерін тереңдететін іс-шараларды жиі ұйымдастыруды ұсынды. 
Осыған орай, бұдан кейінгі іс-шараларымызға, ҽсіресе жастарды, жас зерттеушілер мен ғалымдарды 
җатыстыруға кҿп кҿңіл бҿлетін боламыз. Сондай-аҗ, Cимпозиумға җатысушыларды Җазаҗстан 
Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған «Түркі ҽлеміндегі 100 жаңа есім» жҽне 
«Түркі ҽлемінің киелі жерлері» жобалары аясында бірлесе жұмыс істеуге шаҗырамыз. 

Осы орайда, Түркі ҽлеміне җатысты зерттеулер жасап жүрген ғалымдар мен зерттеушілердің 
басы җосылып, педагогика, тіл, ҽдебиет, тарих, мҽдениет, ҿнер, халыҗаралыҗ җатынастар, экономика, 
философия, ҽлеуметтану, гендерлік жҽне т.б. мҽселелер мен ғылым салалары бойынша пікір жҽне 
тҽжірибе алмасылып, ҿзекті мҽселелер талҗыланып жүрген Халыҗаралыҗ Түркі ҽлемі зерттеулері 
симпозиумының 5 жиынында да түркі ҽлемінің сан-җилы мҽселелері талҗыланып, жаңа ғылыми 
тұжырымдар мен салмаҗты пікірлер алға тартылатындығына сенімдімін. Соған 5 жылдан бері мүм-
кіндік жасап жүрген Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университетіне, Баку Еуразия уни-
верситетіне, М.Акмулла атындағы Башҗұрт мемлекеттік педагогикалыҗ университеті мен Нийде 
Ҿмер Халисдемир университеттерінің басшылығына шексіз ризашылығымды білдіріп, Симпозиум 
жұмысына сҽттілік тілеймін! 

Құрметпен,  
Дархан ҚЫДЫРҼЛІ,  

Халыҗаралыҗ Түркі академиясының (TWESCO) Президенті) 
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Abstract 

Pre-project learning technology enables the student to develop with practical skills together with skills 

and cognition. Intelligence and experience are born together, complementing each other. A student with a 

broad perspective of advanced cognitive skills can overcome the difficulties and situations of speech in life 

when doing projects using the rich skills of the Kazakh language. The intelligence or mental ability of man 

plays a major role in achieving vital accomplishments and adapting to life. A person's intellectual ability 

manifests itself in his / her strategies in various problematic situations. And the execution of the projects is 

built on a whole problem. The psychological principles and rules that design learning technologies will help 

students learn the detailed level of knowledge of problems that become objects during their specification 

from similar phenomena. 

It serves as a system Builder by combining thinking, cognitive and emotional-will processes in a per-

son's intelligence. Based on pre-project learning technology, students have the opportunity to develop 

―language senses‖ and ―language skills‖. 

Keywords: Kazakh Language, Project Learning Technology, Mental Development, Intelligence, 

Personality. 

 

KAZAKH LANGUAGE PRE-PROJECT EDUCATION TECHNOLOGY-AN EFFECTIVE 

WAY OF LEARNING TO STUDENTS AT A QUALITY LEVEL 

 

Özet 

Proje öncesi öğrenme teknolojisi, öğrencinin beceri, biliĢ ile birlikte pratik becerilerle birlikte 

geliĢtirilmesini sağlar. Zeka ve deneyim birbirlerine doğarlar, birbirini tamamlar. GeniĢ bir bakıĢ açısı geliĢ-

miĢ biliĢsel yeteneği olan bir öğrenci kazak dilinin zengin yeteneklerini kullanarak projeler yaparken 

hayattaki konuĢma zorlukları ve durumları ile karĢı karĢıya gelerek bunların üstesinden gelebilir. Ġnsan-

oğlunun zekası veya zihinsel yeteneği, yaĢamsal baĢarılara ulaĢmada, hayata uyum sağlamada büyük bir rol 

oynamaktadır. Bir kiĢinin entelektüel yetenekleri, çeĢitli sorunlu durumlarda stratejilerinde kendini gösterir. 

Ve projelerin yürütülmesi bir bütün sorun üzerine inĢa edilmiĢtir. ĠĢte öğrenme teknolojilerini tasarlayan 

psikolojik ilkeler ve kurallar, öğrencilerin öğrenme teknolojisinin kullanımı, benzer fenomenlerden spe-

sifikasyonları sırasında nesne haline gelen sorunların ayrıntılı bilgi düzeyini öğrenmelerine yardımcı 

olacaktır. 

Bir insanın zekasında düĢünme, biliĢsel ve duygusal-iradeli süreçleri birleĢtirerek sistem oluĢturucu 

olarak hizmet eder. Proje öncesi öğrenme teknolojisine dayanarak, öğrencilerin ―dil duyuları‖, ―dil yeten-

ekleri‖ geliĢtirme fırsatı artar. 

Anahtar kelimeler: Kazak Dili, Proje Öğrenme Teknolojisi, Zihinsel Gelişim, Zeka, Kişilik. 

  

Eğitimin amacı - kapsamlı bir insan yetiĢtirme ve kaliteli eğitim vermektir. Modern eğitimin nihai 

sonucu sadece bilgi, beceri ve beceri oluĢumu değil, yaĢamlarında karĢılaĢılan çeĢitli durumlarda doğru, 

bilinçli bir uygulama gerektiren yetkinliklerde öğrencilere oluĢumu söz konusu olmaktadır. Daha sonra, 

gelecek öğretmenler sadece pedagojik enstitülerde, üniversitelerde birçok eğitim konusunun içeriğindeki 

bilgi tabanının asimilasyonunu değil, aynı zamanda faaliyetlerinde elde edilen bilginin nasıl kullanılacağını 

öğrenmeyi de anlamalıdır. Bilindiği gibi, profesyonel yeterlilik ve ustalık öğretmenler, özellikle modern 

piyasa sisteminde, özel bir ihtiyaç var. Çünkü 12 yıllık bir eğitim sistemi ve en geleneksel pedagojik sistem, 

devlet okulu veya eğitim süreci tarafından sağlanan bir emir veya talep çok yönlü geliĢmiĢ, becerikli, 

yetenekli ve devlet dilinde ofis yönetiminden sorumlu, resmi olmayan ve resmi durumları üstesinden 

gelebilen bir vatandaĢın yetiĢtirilmesi, yaĢam özünü kendi davasından sorumlu tutuyor. Ve devlet tarafından 

belirlenen görevin kalite performansı kesinlikle kiĢisel nitelikleri ve öğretmenlerin mesleki beceri bağlıdır. 

                                                 
* KazDevKızPÜ , Almatı. E-mail: satbekova@mail.ru  
 *KazDevKızPÜ, Almatı. E-mail: aygul_ahmetkyzy@mail.ru  
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Yüksek mesleki beceri ve yetkinliğe sahip uzmanların eğitiminde ―Kazak dili " konusunun yadsınamaz 

önemi ve eğitim alanında belirlenen genel yeri olduğunu kimse Ģüphe edemezdir. Sonuçta, bu konu, yaĢadığı 

ülkenin dili, kültürü ve gelenekleri için her vatandaĢın saygısını oluĢturur. Bu tür insan gerçekliği, diğer 

kültürler arasında, kazak dilinin sondaderini zamanla iletiĢim kurmak önemlidir, bu nedenle artacaktır. Dil, 

insan oluĢumunun bir çubuğu, insan ruhunun aynasıdır, bir kiĢinin toplumdaki yerini belirler. Bu nedenle, 

dili öğrenmek ve psikoloji öğrenmek için yeterli geçiĢ noktası vardır.  

Kazak dilinin bilimsel temellerini proje öğrenme teknolojisi yoluyla öğrenmenin psikolojik bilginin 

temelini oluĢturmasının bir nedeni vardır. Zihinsel öğretim, öğrencilerin Kazakça öğrenmenin iç mekan 

mekanizmalarını açıklamak, Kazakça yazma ve konuĢma becerilerinin geliĢtirilmesi ve oluĢumunun 

kalıplarının derinlemesine öğrenilmesine yönelik gerekli metodolojik yaklaĢımları bulmak için fırsat verir. 

Her Ģeyden önce, öğrencilerin devlet dilinin derinlemesine ve kaliteli bir çalıĢma için motivasyonu 

psikolojik bilim yoluyla oluĢmaktadır. Tasarım öğrenme teknolojisi, dünya görüĢü ve öğrencilerin 

yeteneklerinin geliĢtirilmesi, farklı iletiĢim yeteneklerine ilgi ve eğilimin geliĢtirilmesi yoluyla kazak dili 

öğrenme ilgisi Ģu bilim yoluyla tanımaktadır.  

 Geleneksel öğrenme sisteminde ampirik bir Ģekilde birikmiĢ pedagojik deneyimin teorik olarak 

tanınması ve analizi kararını gelecekten bekliyor. Çünkü geleneksel öğretim sistemin baĢarıları ve deza-

vantajları da az değildir. Dezavantaj dediğimiz, öğrenme sürecinin verimlilik göstergesine ulaĢıp ula-

Ģamayacağı söz konusu olmaktadır. Açıkçası, uzun süre ve pahalı ekonomik fonlar gerektiren bir pazar 

döneminde eğitim süreci, hangi sonuçların elde edildiğini büyük ölçüde tahmin edemez. Aynı zamanda, 

eylem ve zihinsel geliĢim teorisinin sahne rehberliğinde, yeni ve etkili bir öğrenme sistemi oluĢturarak hem 

zaman hem de araçlardan tasarruf edebilirsiniz. Özellikle, Ģu anda olduğu gibi yetkinliğe ulaĢmak isteyen 

bilgi sonuçlarının, öğrencinin oluĢturduğu aĢağıdaki baĢarılarda ortaya çıktığı açıktır:  

• öğrencilerin entelektüel ve zihinsel geliĢimini hızlandırır; 

• her bir öğrenci, mesleki yetkinliğin temellerini bağımsız olarak öğrenebilir; 

• öğrencilerin iliĢkileri üzerinde olumlu bir etkisi vardır; 

•  öğrencinin ders dıĢında kendi kendine eğitim almasını teĢvik eder; 

•  hayati eğitim sistemi oluĢturmaya öğrencinin kendisini teĢvik eder;  

•  öğrencilerin biliĢsel aktivitesini artırır; 

•  öğrenciyi, hem kendini hem baĢkalarını tanımaya ve değer vermeye öğretir. 

 Bu durumda, eğitim sürecinin yükü öğretmen ve Öğrenci için aynıdır. Kazak dili öğrenmede kul-

lanılan tasarım teknolojisinin dıĢ sorunlarını düĢünürsek, yalnızca kullanılan yöntemleri listeleyip 

özelliklerini ikiden fazla belirleyemeyiz. 

Proje öğrenme teknolojisi ile kazak dili öğrenirken, çoğunlukla L.S. Vygotsky'nin kültürel ve tarihsel 

geliĢim teorisi [1], A.N. Leontiev'in etkinlik teorisi [2], P.Galperin'in zihinsel geliĢiminin periyodik teorisi[3] 

yönetime alındı. Eğer proje öğrenme teknolojisini uygularken zihinsel geliĢim teorisi tarafından adım adım 

yönlendirilirse, tasarım teknolojisinin bütünsel doğası, iç ve dıĢ süreç için büyük bir etkili araç olurdu. 

Zihinsel geliĢimin periyodik doğası hakkında, psikolojik öğretide temel bir çalıĢma yazan birçok deseni 

birleĢtiren - P. Galperin.  

 P.Galperin (1902-1988yy) zihinsel geliĢimin periyodik gerçeklerini sistematik olarak inceledikten 

sonra, dünya psikolojisinin öğretisine büyük katkı sağladı. Bu teorinin özelliği, pratik derslerde zihinsel 

geliĢimin periyodik gerçeklerini bilmek ve oluĢturmak için bir fırsat olmasıdır. Bilindiği gibi Kazak dili dersi 

farklı bir ortamda pratik bir konu olarak öğrenilir. Bu nedenle, gelecekteki öğretmenler devlet dilini 

mükemmel bir Ģekilde bilirler ve modern öğrencilere kaliteli eğitim vermeye baĢlayan bir süreç olarak bu 

dilin geliĢimine katkıda bulunurlar. Gelecekteki öğretmenlerin Kazakça yeterli konuĢmasını sağlamak için, 

bu dili öğrenmesine motivasyon ve odaklı bir sistem açıkça formüle edilmelidir. 

Kazak dilini öğrenirken öğrencilerin fiziksel aktiviteler yapması, perceptif eylemler yapması ve 

zihinsel iĢlemler yapması tüm bu eylemler zihinsel aktivitenin bir sonucu haline gelir. Burada özel dikkatin 

verildiği bir sorun var. Bu neden bir kiĢinin bir Ģey öğrenme motivasyon seviyesinin yüksek olması, baĢka 

bir neden motivasyon seviyesinin düĢük olmasıdır? Bu sorunu belirlemede zorluklar da vardır. Ancak 

tanımlamadan önce, eğitimin insancıl doğası, bağımsız çalıĢmanın önemi hakkında konuĢmalıyız. Çünkü 

bilginin asimilasyonuna dayanan motivasyonların özünde, eylem konusunu etkileyen bilgiye dayalı 

hümanistik kökler vardır. Bu nedenle, bizim görüĢümüze göre, projenin öğrenme teknolojisi aracılığıyla 

Kazak dili öğrenme sisteminin organizasyonunun gerçek özelliği, öğrencinin zihinsel faaliyetlerinin 

organizasyonunda dilin özünü belirlemektir.  

Proje öncesi öğrenme teknolojisi, öğrencinin beceri, biliĢ ve pratik becerilerle birlikte geliĢtirilmesini 

sağlar. Zeka ve deneyim, birbirleriyle ortaya çıkan ve birbirini tamamlayan Ģeydir. 
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Kazak dili öğrenmede öğrencilerin istihbarat geliĢimi sorunu önemlidir. GeniĢ görüĢ ve geliĢmiĢ 

biliĢsel yeteneklere sahip öğrenciler, hayattaki konuĢma durumlarıyla çarpıĢarak, projelerin yürütülmesi 

sırasında Kazak dilinin zengin yeteneklerini kullanma yollarını öğrenebilirler. Bir kiĢinin zekası veya 

zihinsel yeteneği, yaĢamsal baĢarılara ulaĢmada, hayata uyum sağlamada büyük bir rol oynamaktadır. Bu 

zihnin oluĢumu ve geliĢimi konusunda farklılık ve büyüklerin görüĢünde gözlemlenir. Bunun nedeni, gerçek 

bir iĢaret değildir ya da geliĢimin doğru bir Ģekilde ölçülmesi için bir yol bulunmamasıdır. Örneğin, J. 

Balasaguni: "Zihin. Adam öğrenemez, öğrenilmez‖,- diyorsa [4], aynı zamanda, büyük filozof el-Farabi 

Ģunları söyledi: "Hayatlarının baĢından beri her kiĢi doğal yetenekli olabilir, böylece eylemleri ruh ve zihin 

etkileri sayesinde onun karakteri iyi ya da kötü olabilir. Bu yetenekler sayesinde bir kiĢi her Ģeyde güzel (de), 

doğal olmayan (da) eylemleri gerçekleĢtirebilecek bir kabiliyete sahiptir. Bu yetenek sayesinde iyi, kötü ve 

zihinselliğe sahip olabilir " diyor. [5]. 

Aslında, zihin ve yetenek birbirine yakından bağlı olsa da, ikisi de iki ayrı Ģeydir. Sadece zihin ve 

yeteneğin geliĢtirildiği durumlarda, bir kiĢinin varlığı geliĢtirilir. Çünkü ―insan ve dünya iliĢkisinin temel 

hazinesi ve baĢlangıcı-oluĢtur. Esasen, dünyadaki her Ģeyin ya da her Ģekilde var olmanın bir yolu ya da 

metodudur. VaroluĢun tüm özel, bireysel formları için ortak olan felsefi özellik-varolmaktır. Değerler ve 

varlığın peĢinde olmak için onalrı becermek için belirli bir yaĢam biçimine dönüĢebilecekleri Ģeydir " [6]. 

J. Aymautov'a göre, bir kiĢi kendi doğal nitelikleri, yetenekleri ile doğuyor. ―Çocuğun kabiliyetini ve 

yetenek geliĢimine ne kadar erken dikkat ederseniz, onu ortaya çıkarmak o kadar iyi olur. Çocuğun özel 

niteliklerini ona yakın büyüklerden biri olması iyidir çünkü yeterli değer verilmediği zaman çocuğun ―herkes 

gibi‖ kalması mümkündür‖,-der[7]. 

 Ancak kabiliyet ve yeteneğin en yüksek seviyesi-zekadır. Ve zeka hakkında el-Farabi Ģöyle açıklama 

yapar: «eğer insan kendi zekası hakkında sözkonusu etmek isterse, o zaman buna akıl denir. Bu durumda, ek 

bir örnek olarak, bazen bir kiĢi makul olduğunu ve bazen de ona uyduğunu söyler. Onlar "aklına 

güvenmelisin" derler ve akılda iyi niyet ile insanlığın olduğunu düĢünüyorum.  

 Kimi iyilik yapmaya Ģefkatli ve kötülükten kaçmak mümkün ise, o zaman ben akıllı bir adam olarak 

adlandırır» ve insanlar «istihbarat» bazen «kötülük», «kurnaz» ya da alıĢılmadık bir kötülük yapmak 

mümkün baĢka bir kabul edilebilir adı altında kullanılan insanlar diyor, - diye açıklar[8]. 

Kazak dili sözlüğünde "istihbarat" kavramından yaygın olan aĢağıdaki kelimeler vardır» : 

"Entelektüel-zihinsel, ruhsal olarak geliĢmiĢ (insan)... Entelektüel-mükemmel, olgun, makul bir kahraman... 

Aydın-1. DüĢüncenin felsefi önemi; düĢünce, akıllılık. 2. Ġdealist felsefede akımlar; düĢünce... Aydın. 

Yüksek kültürlü bir adam. Aydınlar. Kültür ve bilim, teknoloji alanında özel bilgiye sahip bir kiĢi; zihinsel 

iĢçi...» [9] 

"Ġstihbarat (+lat.Intellectus-düĢünce, sezgi, bilinç) - bireyin zihinsel yeteneklerinin önemli yapısı, algı 

seviyesi, bireyin yaĢam koĢullarına zihinsel uyum mekanizması, iliĢkileri anlama, bireyin sosyal kültür 

uygulamasına dahil edilmesi" - psikolog M.I. Yenikeyev,"istihbarat" kavramının psikolojik tanımını verir 

[10]. 

Bir kiĢinin entelektüel yetenekleri, çeĢitli sorunlu durumlarda stratejilerinde kendini gösterir. M.I. 

Yenikeyev: "bazı insanlar düĢünceleri hızlı bir Ģekilde özetleyebilir, sezgisel olarak düĢünebilir, aynı anda 

tüm olayları alabilir. Hipotezin hareketine ve doğruluğuna geçiyorlar. Diğerleri ilk düĢünce hipotezi ile 

konjuge, onların düĢünme dinamik hale gelmez. Bazıları rastgele sonuçlar elde etmek umuduyla, herhangi 

bir tahmin olmadan sorunu çözmek için çalıĢıyoruz. Onların düĢünce, bu dürtüsel duygular ile iliĢkilidir, 

sistem dıĢı - bireyin entelektüel ve gönüllü özellikleri baĢlangıç cihazları geri dönüĢümünde elde etmek için 

bir amaç ve fon sistemi seçiminde kendini gösterir diyor, eylemlerin gereksinimlerini dikkate programın 

yeteneklerini uzatmak, olası sonuçları değerlendirmek için kriterler yerine getirilmesi» - diyor. [10]. 

M.I. Yenikeev insan zekasının temel özellikleri, düĢünce derinliğine, esnekliğine ve ileri hare-ket-

liliğine, mantık ve argümanlığa atıfta bulunur. Daha sonra, daha da geliĢmenin aksine, çok yönlü bir feno-

menin biliĢ arzusu. Bu düĢünce özelliği aktif biliĢsel faaliyettir.  

DüĢünce derinliği-önceliğin olasılığı uygulamasından kendini ayırabilme mümkünlüğüdür. DüĢünce 

esnekliği ve ilerlemesi, bir kiĢinin bilgi ve tecrübeyi kullanma, yeni iliĢkileri duyguların sünekliği ile bilinen 

konuları derhal keĢfetme yeteneğidir. Bu özellik sadece düĢünce çeĢitli durumlarda bilgi, «teorik ölçümler» 

uygulamak mümkün olduğunu göz önüne alındığında değerlidir. DüĢünme mantığı, çalıĢma biçimindeki tüm 

gereksinimleri ve olası tüm bağlarını göz önünde bulundurarak bir tartıĢma ile karakterize edilir. 

DüĢünce ölçeği-yeni sorunları görme ve tüm verileri kaybetmeden tamamen sorunu kapsayacak 

Ģekilde yetenekli olmasıdır. 

Bu tür ilkeler ve kurallar, öğrencilerin proje öğrenme teknolojisini uygulama sürecinde, takip 

edebilecekleri sorunu ayrıntılı olarak tanımalarına, benzer fenomenlerden özelliklerini öğrenmelerine 
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yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, karĢılaĢtırmalı, kanıtlayan, bilinçli bir çalıĢma yapılacaktır, sonuç verme 

yeteneklerini geliĢtirir. Bunu yapmak için, öğretmen proje ön sonuçları hakkında bilgi sağlar. Bundan sonra 

öğrenci açıkça bu sonuca yaklaĢımların farkında ve makul faaliyetlere dahil olacaktır. 

Bir insanın zekasında düĢünme, biliĢsel ve duygusal-iradeli süreçleri birleĢtirerek sistem oluĢturucu 

olarak hizmet eder. Gereksiz çatıĢmalara karĢı öngörü, uyarı ve gereksiz Ģeylerden kaçabilme yeteneği-

zekanın ölçeğinin geliĢimsel bir iĢaretidir 

Kazakların ―beyin dili düĢünüyor"diyen deyimi var. Ġnsan beynindeki düĢüncelerin görünümü dilin 

temelinde gerçekleĢir. Dil ve düĢünce iliĢkisi karmaĢık bir fenomendir.  

Doğrudan düĢünce gerçeği– bir dil ise,dil – insan duygularını, düĢüncelerini ifade eden düĢünme 

aracıdır. Bir dil olmazsa, düĢüncelerini ifade edemezdin. 

A. Baytursınov'un dilin ve düĢüncenin iliĢkisi hakkında konuĢtuğu gerçeğinden dolayı: "dilin görevi, 

her Ģeyden önce, hayal gücünün anlamını anlayana kadar zihni karakterize etmektir. Tüm bunları 

harcayabilecek bir kiĢi varsa, dil büyüklüğüne uygundur. Sadece diyebilecek bir kiĢi bulmak zor " dedi[11]. 

Bu nedenle, bir kiĢinin düĢüncesinin temiz, sistemik olması ve konuĢmanın farklılaĢması ve birey-

selleĢtirilmiĢ bir biçimde doğru olması için, düĢünce operasyonları yürütmek için bir ihtiyaç duyulur. 

Kazak dili, tasarım teknolojisi yoluyla öğrenme sürecinde, öğrencilerin istihbarat oluĢturmadan önce 

zihinsel, biliĢsel aktivitelerini artırmayı sağlar. Psikolojik sözlük Ģunları söylüyor: ―eğitimin amacı sadece 

öğrencileri eğitmekle kalmaz, aynı zamanda düĢüncelerinin geliĢtirilmesi, bağımsız bilginin öğrenilmesidir. 

EĢzamanlı geliĢim ve düĢünme aktivasyonu, öğrencilerin bilgi, beceri, öğrencilerin gelecekteki biliĢsel ve 

pratik faaliyetlere hazırlığı için baĢarılı bir Ģekilde asimilasyonu için bir ön koĢuldur" dedi‖[12]. 

Sonuçlayarak Kazak dilinin derslerinde genelleme, öğrencinin zihinsel zekayı geliĢtirmek, teorik bir 

çalıĢmaya dahil etmek, yeni kurallar, gramer kalıpları, elde edilen bilgiyi pratikte uygulayabilme becerisi ve 

hayal gücüne dayalı olarak varoluĢun gerçekliğini sanatsal olarak tasvir etmeyi öğretmek için biliĢsel 

eylemler oluĢturur.  

Öğrenci proje öncesi öğrenme teknolojisi ile Kazak dilini kendi bilimsel bilgisi sayesinde pratik 

kullanımda mantıklı kullanma Ģansını kazanabilir. Böylece, metatik yeteneğin ilk belirtileri dil yeteneklerinin 

yüksek aĢaması oluĢur. Dil yetenekleri sadece doğru konuĢmayı değil, aynı zamanda doğru dinlemeyi de 

oluĢturur. Çünkü konuĢma doğru dinleme sonucudur. Halk bilgeliğinde «su anası– kaynak, kelime anası – 

kulak " denir. Öğrencinin dil yeteneklerinin geliĢimi, kazak dilinin teorik bilgisinin sistemik formülasyonunu 

oluĢturan pratik önemi ile belirlenir. 
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ORHON YAZITLARINDAKĠ TÜREMĠġ SÖZCÜKLERĠN GÖKTÜRK HARFLĠ UYGUR 

YAZITLARINA YANSIMASI 

 

Aysel AHMEDOVA
*
 

 

Özet: Ġkinci Göktürk Ġmparatorluğuna ait Orhon yazıtları ve Orhon-Uygur kağanlığı dönemine ait 

Eski Uygur yazıtları Türk dillerinin en eski yazılı örneklerindendir. Bu yazıtlar zengin söz varlığına sahiptir 

ki bunun da büyük bir kısmı çağdaĢ Türk dillerinde korunmuĢtur. Bu söz varlığına basit ve birleĢik 

sözcüklerin yanı sıra, türemiĢ sözcükler de dahildir. Sözcük türetme Türk dillerinde sözcük yapımının en 

yaygın yöntemidir. Bu durum Orhon ve Uygur yazıtları için de geçerlidir. Köktürklerden sonra hakimiyet 

baĢına geçen Eski Uygurlar onların alfabe ve yazı üslubunu benimsemiĢlerdir. Bu onların dilineve yapım 

ekleriyle türetilmiĢ sözcükler de dahil olmakla söz varlığına da yansımıĢtır.Buortak türemiĢ sözcükler 

sırasındaisimleri, sıfatları ve özellikle de fiilleri sıralayabiliriz.Eski Uygur yazıtlarındaki türemiĢ söz-

cüklerden bir kısmının kökleri ve eklerininOrhon yazıtlarında yer almasına rağmen bu sözcükler bir bütün 

olarak Orhon yazıtlarında geçmemiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Eski Türkçe, sözcük yapımı, kökler, ekler, sözcük türleri 

 

THE REFLECTION OF DERIVATIVE WORDS OF ORKHON INSCRIPTIONS IN THE 

UYGUR INSCRIPTIONS WITH KOKTURK ALPHABET 

 

Abstract:Orkhon Inscriptions belonging to the Second Kokturk Empire and Old Uygur Inscriptions 

belonging to the Orkhon-Uygur Kaghanate are among the oldest written monuments of Turkic languages. 

These inscriptions have a rich lexiconand great part of it is still preserved in the modern Turkic lan-

guages.This lexicon includes simple and compound words, as well as derivative words. Derivation is the 

most productive method of word-formation in Turkic languages. This statement is also true for Orkhon and 

Uygur Inscriptions. Old Uygurs succeeding Kokturksused their alphabet and their writing style. This reflect-

ed in their language and lexicon, in several words including the words formed with derivational suffixes. We 

can list nouns, adjectives, and especially verbs among these derivatives. There are also some derivative 

words in Old Uygur Inscriptions, although their roots and suffixes registered in Orkhon Inscriptions, the 

whole words did not took part. 

Keywords: Old Turkic language, word-formation, roots, suffixes, parts of speech 

 

GĠRĠġ 

Göktürk yahut Orhon alfabesi Göktürklere ait eski bir yazı sistemi olmakla beraber, yalnız 

Göktürklere mahsus yazıtlarda değil, Eski Uygurlar tarafından yazılmıĢ bazı yazıtlarda da kullanılmıĢtır. 

Eski Uygurlara mahsus Göktürk harfli yazıtların çoğunluğu Orhon-Uygur Kağanlığı dönemine ait anıtlardır. 

Bunlara Şine Usu (Moyun Çor), Tes, Taryat (Terhin), Süci ve Kara Balgasun (Üçüncü Orhon) yazıtları 

dahildir. 

Göktürk alfabesiyle yazılmıĢ Eski Uygur yazıtları söz varlığı açısından Göktürklere ait Orhon yazıtları 

(Kül Tigin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Küli Çor, Ongi, İheAshete, HoytuTemir) ile Eski Uygurlara ait diğer 

yazıtlar arasında bir nevi geçit dönemi olarak görülebilir. Bu yazıtlardaki türemiĢ sözcükler, yani yapım ekli 

sözcüklerle ilgili de aynı görüĢ belirtilebilir. ġöyle ki Orhon yazıtlarında geçen birçok türemiĢ sözcük bu 

yazıtlarda da varlığını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Göktürk harfli Eski Uygur yazıtlarında yer alan bazı 

türemiĢ sözcüklerin kökü ve eki Orhon yazıtlarında çeĢitli yerlerde kullanılmıĢ olsa da sözcüğe bir bütün 

Ģeklinde Orhon yazıtlarında rastlanmaz. Bu da bahsi geçen sözcüklerin bir kısmının Göktürk döneminde de 

kullanıldığı ancak yazıtlarda yer almadığı, diğer bir kısmının ise Göktürklerden sonraki dönemde Eski 

Uygurlar tarafından oluĢturulduğu kanaatini ortaya çıkarır. 

Orhon yazıtlarında kullanılmıĢ türemiĢ sözcüklerden aĢağıdakiler Eski Uygur yazıtlarında da yer 

almıĢtır. 

1.ĠSĠMLER 

Orhon yazıtlarında kullanılmıĢ atlığ‗atlı‘(Tonyukuk 4), bodun‗halk‘(Bilge Kağan D 28-29), bitig‗yazı, 

yazıt‘(Küli Çor 28), buyruk‗buyuruk (askeri rütbe)‘(Bilge Kağan G 14),süŋüş‗dövüĢ, savaĢ‘(Küli Çor 9), 

tutuk‗askeri rütbe‘(Bilge KağanD 25), kıyın‗ceza‘(Tonyukuk 32), barım‗zengin, sahip olunan hayvanlar‘(Kül 

TiginGB),yazı‗çöl‘(Tonyukuk 33), yelme‗istihbarat‘(Tonyukuk 34), tabışğan‗tavĢan‘(Tonyukuk 8), 
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yadağ‗yaya, piyade‘(Tonyukuk 25), yarğan‗rütbe‘(Ongin Ön 1)isimleri Göktürk harfli Eski Uygur 

yazıtlarında da kullanılmaya devam etmiĢtir: 

Atlığ‗atlı, süvari‘ (TesK 3, TerhinK 2; Moyun Çor D 2, D 5):Uçuzkölkeatlığıntöke barmıĢ (TesK 3) 

‗Ucuz gölüne süvarileriyle birliktedöküb gitmiĢ‘.At‗at‘ ismi ve isimden isim ve sıfat yapan -lığ ekiyle 

yapılmıĢtır. 

Bodun‗halk‘ (TesK 4, D 5; TerhinD 7, G 4, G 5, B 3, B 4, B 5, B 6, B 9, K 1, K 2, K 3, K 4, K 5; 

Moyun ÇorK 3, K 4, K 5, K 10, D 1, D 2, D 5, D 6, D 7, G 2, G 9, G 10, B 4, B 8):Ol bodunumKeŋkeresde... 

(TesK 4) ‗O halkım Keneres‘te‘.Bod‗kabile‘ ismi ve çokluk anlamı oluĢturan -un ekiyle ortaya çıkmıĢtır. 

Bitig‗yazı, yazıt‘ (Tes G 3; Terhin B 2; Moyun Çor D 8, D 9, G I 2):...belgüsin, bitigin bu urdı, bu 

yaratdı (Tes G 3) ‗...iĢarelerini, yazıtlarını bu koydu, bu yarattı‘.Biti-‗yazmak‘ fiili ve fiilden isim yapan -ig 

ekiyle oluĢturulmuĢtur. 

Buyruk‗buyuruk (askeri rütbe)‘ (Tes G 4, Terhin G 4, B 6, K 2, K 3; Süci 3; Kara Balgasun II 

2):...tokuz buyruk (Terhin G 4) ‗...dokuz buyuruk‘.Buyur-‗buyurmak, emretmek‘ fiili ve fiilden isim yapan -

uk ekinin birleĢmesinin sonucudur. 

Süŋüş‗dövüĢ, savaĢ‘ (Moyun ÇorK 9):Ekinti süŋüş ...ki ay altı yaŋıkatokıdım... (Moyun ÇorK 9) 

‗Ġkinci dövüĢte, ...ayın altıncı günündeyendim‘. Süŋüşde tutup on er ıtım (Moyun Çor D 4) ‗DövüĢte tuttum, 

on asker gönderdim‘.Süŋüş sözünün burada iki kez isim olarakkullanılması Orhon yazıtlarından sonra da bu 

isminkullanımınındevamını göstermektedir.Süŋüş-‗dövüĢmek, savaĢmak‘ fiilinin isme dönüĢmesinin sonucu 

olarak görülebilir. 

Tutuk‗askeri rütbe‘ (Moyun ÇorK 11, D 5, D 11, G 11):...tay bilgetutukuğ... (Moyun ÇorK 11) ‗...Tay 

BilgeTutuğ‘u...‘. Genellikle ele geçirilmiĢ bölgelere atanan valileri belirten bu sözcük tut-‗tutmak‘ fiilinden -

uk isim yapan ekiyle oluĢturulmuĢtur. 

Kıyın‗ceza‘ (Moyun Çor D 2):...kıyın aydım (Moyun Çor D 2) ‗...cezasını verdim‘. Bu isimin kıy-

‗cezalandırmak, kıymak‘ fiilinden yapıldığı söylenebilir. 

Barım‗zenginlik, sahip olunan hayvanlar‘ (Moyun Çor D 3):...yılkısın, barımın, kızın, kuduzınkelürtim 

(Moyun Çor D 3) ‗...atlarını, büyük baĢ hayvanlarını, kızını, gelinini getirdim‘.Bar‗var‘ sözcüğünden 

yapıldığı söylenebilecek bu isim aslen ‗varlık, zenginlik‘ anlamı taĢıyor olmalı. Eski Türkler için zenginlik 

sahip olunan hayvanlarla ölçüldüğünden bu sözcük de ‗sahip olunan hayvanlar‘ anlamı kazanmıĢtır. 

Yazı‗çöl, açık, düz arazi‘ (Moyun Çor D 4):...yazıkıltım(Moyun Çor (Moyun Çor D 4) ‗...çöle 

çevirdim‘.Yaz-‗açılmak‘ fiiline fiilden isim yapan -ı eki getirilmiĢtir. 

Yelme‗istihbarat‘ (Moyun Çor D 6, D 12):...yelmeeri kelti, yağı kelirtidi (Moyun Çor D 6) ‗...istihbarat 

yapan askerler geldi, düĢman geliyor, dedi‘.Yel-‗at sürmek‘ fiili ile fiilden isim yapan -ma eki 

birleĢtirilmiĢtir. 

Tabışğan‗tavĢan‘ (Moyun Çor D 8):Tabışğan yıl beĢinçayka... (Moyun Çor D 8-9) ‗TavĢan yılının 

beĢinci ayında...‘.Tabış-‗zıplamak, hoplamak‘ fiiliyle isim yapan -ğan ekinin birleĢmesiyle yapılmıĢtır. 

Yadağ‗yaya, piyade‘ (Moyun Çor G 9):...beĢ yüz kedimligyadağ (Moyun Çor G 9) ‗...beĢ yüz silahlı 

piyade‘.Yad-‗yayılmak, açılmak‘ fiilinden isim yapan -ağ ekiyle yapılmıĢtır. 

Yarğan‗rütbe‘ (Süci 2):...kırkız oğlı men boyla kutluğyarğan (Süci 2) ‗...kırgız oğlu ben Boyla 

KutluğYarğan‘.CodexCumanicus‘dayar-‗mühakeme etmek, sorgulamak‘ sözcüğüyle iliĢkilendiriliyor (Erdal, 

1991: 386). 

2. SIFATLAR 

Orhon yazıtlarında yer alan sıfatların dabir kısmı Eski Uygur yazıtlarına geçmiĢtir, örneğin, 

uluğ‗büyük, yaĢlı‘ (Tonyukuk 56), bilge‗bilge‘ (Kül Tigin D 23), yağız‗kahverengi‘ (Kül Tigin D 1), 

yablak‗kötü‘ (Kül Tigin D 23), içreki‗iç, dahili, bağlı‘ (Kül Tigin G 2), ıduk‗kutsal‘ (Tonyukuk 

38),kedimlig‗giyimli, silahlı‘ (Kül Tigin D 33), tirig‗diri, canlı‘ (Tonyukuk 33), sansız‗sayısız‘ (Bilge Kağan 

G 12), küçlüg‗güçlü‘ (Tonyukuk 3), kısğa‗kısa‘ (Küli Çor 23). 

Uluğ‗büyük‘ (TesK 1, Terhin B 6, K 1, K 3; Süci 10; Kara Balgasun I 1. 9):...böküuluğ kağan ermis 

(TesK 1) ‗...kahraman, büyük bir kağanmıĢ‘. 

Bilge‗bilge‘ (Tes D 5; Terhin G 6, B 6, K 1, K 3, K 5, K 6; Moyun ÇorK 1, K 5, K 11, D 5, B 8; Kara 

Balgasun I 1. 4, 14 6): ...bilgesin üçün (Tes D 5) ‗...bilge olduğu için‘.Bil-‗bilmek‘ fiili ve fiilden sıfat yapan 

-ge ekiyle yapılmıĢtır. 

Yağız‗kahverengi‘ (Terhin D 4, B 3; Kara Balgasun II 8):...üzeteŋri, asra yağız yer (Terhin D 4) 

‗...yukarıda gökyüzü, aĢağıda kahverengi yer‘.Yağ-‗yağmak‘ fiiliyle iliĢkilendiriliyor (Clauson, 1972: 909; 

Sevortyan ve Levitskaya, 1989: 65).-ız fiilden isim ve sıfat yapan iĢlek bir ektir. 
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Yablak‗kötü‘ (Terhin G 3, Moyun ÇorK 11, D 5):...üç karlukyablaksakınıp teze bardı (Terhin G 3) 

‗...Üç Karluklar kötüdüĢünüp, kaçıp gittiler‘.Yab‗kötü, zayıf‘ köküyle iliĢkilidir. -lak isim soylu sözcüklerden 

isim ve sıfatlar yapar. 

İçreki‗iç, dahili, itaat eden‘ (Terhin B 6):TeŋridebolmıĢ el etmiĢ bilge kanım içrekibodunı... (Terhin B 

6) ‗Gökyüzünden doğmuĢ devlet kurmuĢ bilgehanıma itaat eden halk‘.İç sözcüğüne önce yer ve istikamet 

bildiren -re daha sonra da isim ve zarflardan sıfat yapan -ki ekinin getirilmesi sonucunda ortaya çıkmıĢtır. 

Iduk‗kutsal‘ (Moyun ÇorK 4, G 4). Id-‗göndermek‘ fiili ve fiilden isim yapan -uk ekiyle yapıldığı 

gösterilmektedir (Clauson, 1972: 46; Sevortyan, 1974: 649). 

Kedimlig‗giyimli, silahlı‘ (Moyun Çor G 9):...beĢ yüz kedimligyadağ (Moyun Çor G 9) ‗...beĢ yüz 

silahlı piyade‘.Kedim‗giyim‘ ismi ve isimden sıfat yapan -lig ekiyle yapılmıĢtır. 

Tirig‗canlı, can‘ (Moyun Çor B 1):...tirigi barı... (Moyun Çor B 1) ‗...canı, malı...‘.Tir-‗yaĢamak‘ fiili 

ve sıfat yapan -ig ekiyle ortaya çıkmıĢtır.Tir- kökü tirgüd-, tirgür-, tirgüz-‗hayata döndürmek‘, tirilgü‗hayat, 

yaĢamak aracı‘ (172, 562), tirşilik‗ömür, hayat‘ (168, 287) ve tiril-‗dirilmek‘ sözcüklerinde de 

görülmektedir. 

Sansız‗sayısız‘ (Süci 5):...ağılım on, yılkım sansızerti (Süci 5) ‗...ahırım on, atlarım 

sayısızdı‘.San‗sayı‘ ismi ve sıfat yapan -sız ekiyle yapılmıĢtır.Sansız sözcüğüyle ilgili dikkat edilmesi 

gereken bir hususSüci yazıtında sıfat olarak geçen bu sözcüğün Orhon yazıtlarında zarf olarak 

kullanılmasıdır: Edgüözlek atın, kara kisin, kök tiyininsansızkelürip kop kotı (BK G 12) ‗Ġyi cins atını, kara 

samurunu, mavisincabını sayısız getiriphepsinikoydu‘. -sız ekinin isimden sıfat yapan bir ek olmasına 

dayanarak bu sözcüğün Göktürklerde de aslen sıfat olduğu fakat bazı yerlerde aynı eki kullanmıĢ diğer 

sözcüklerde olduğu gibi zarf olarak da kullanıldığı söylenebilir. 

Küçlüg‗güçlü‘ (Kara Balgasun I 14 5):...küçlügboltu... (Kara Balgasun I 14 5) ‗...güçlü oldu‘.Küç‗güc‘ 

+ -lüg (sıfat yapan ek) Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. 

Kısğa‗kısa‘ (Kara Balgasun II 7):...yağız yerdeyolınkısğaboltı (Kara Balgasun II 8-10) ‗...kahverengi 

yeryüzünde yolum kısa oldu‘. Kara Balgasun yazıtında sıfat olarak kullanılmıĢ bu sözcük Küli Çor yazıtında 

zarf olarak ‗kolay, çabuk‘ anlamıyla yer almıĢtır: ...özikısğakergekboltı (KüliÇor 23) ‗...kendi hemen 

öldü‘.Kıs-‗kısaltmak, azaltmak‘ fiili (DLT, II, 11-9) ve fiilden sıfat yapan -ğa ekinin birleĢmesinin 

sonucudur. 

3. FĠĠLLER 

Orhon ve Göktürk harfli Eski Uygur yazıtlarında geçen fiiller arasında daha büyük benzerlikler vardır. 

Olur-‗oturmak‘ (Kül Tigin G 3), kılın-‗yaratılmak‘ (Kül Tigin D 1), yarat-‗yaratmak, yapmak‘ (Bilge Kağan 

D 16), artat-‗zayıflatmak‘ (Kül Tigin D 22), içger-/içgir-‗itaat altına almak‘ (Bilge Kağan D 26), süŋüş-

‗savaĢmak, dövüĢmek‘ (Kül Tigin D 18), sakın-‗düĢünmek‘ (Kül Tigin K 10), ötün-‗hitap etmek‘ (Tonyukuk 

12), tokıt-‗kazıttırmak‘ (Kül Tigin G 12), yarlıka-‗bahĢ etmek, emretmek‘(Ongin 6), etin-‗kurmak‘ (Kül 

Tigin D 10), yaŋıl-‗yanılmak‘ (Kül Tigin D 23),kubrat-‗toplamak, bir araya getirmek‘ (Kül Tigin D 12), tiril-

‗toplanmak, bir araya gelmek‘ (Tonyukuk 36), kelür-‗getirmek‘ (Bilge Kağan G 12), içik-‗itaat etmek‘ 

(Tonyukuk 2), kışla-‗kıĢı geçirmek‘ (Bilge Kağan D 31), ayıt-‗demek, cezalandırmak‘ (Bilge Kağan D 41), 

taşık-‗isyan etmek‘ (Bilge Kağan D 32), kabış-‗birleĢmek‘ (Tonyukuk 20), kod-‗koymak, kurmak‘ 

(Tonyukuk 2)fiilleri iki gruba ait yazıtlarda da gözlemlenir. 

Olur-‗oturmak‘ (Tes B 6, K 1, K 2, K 5, D 1, D 4; Terhin D 1, D 3, D 4; Moyun ÇorK 2, D 10, B 

3):...uyğur kağan olurmış (Tes D 1)‗...Uygur kağanı tahta oturmuĢ‘.*ol-‗oturmak‘ fiiline fiilden fiil yapan -ur 

eki getirilmiĢtir.*ol köküne olut‗(oturmakiçin) yer‘(Harrison ve Anderson, 2002: 60), oltur-/oldur-‗oturmak‘, 

olğur-‗yerleĢtirmek‘(Nadelyayevve diğerleri, 1969: 366) sözlerinde rastlanır. 

Kılın-‗yaratılmak‘ (TesK 1): ...teŋrikılıntukta... (TesK 1)‗...gökyüzüyaratıldıkta‘.Kıl-‗yapmak‘ fiili ve 

fiilden fiil yapan -ın ekinden yapılmıĢtır. 

Yarat-‗yaratmak‘ (Tes G 2, G 3; TerhinK 5; Kara Balgasun I 2. 1): ...çıt tikdi, örginyaratdı, yayladı 

(Tes G 2) ‗...sınırlarını çekti, tahtını kurdu, yazı geçirdi‘.Yara-‗yaramak‘ fiili ve fiilden fiil yapan -t ekiyle 

yapılmıĢtır. 

Artat-‗zayıflatmak‘ (Terhin D 5):...yılan yılkatürk elin antabulğadım, antaartatdım (Terhin D 5) 

‗...yılan yılında Türk halkını orada karıĢtırdım, orada zayıflattım‘.Arta-‗bozmak, zayıflatmak‘ fiilinin ettirgen 

çatısıdır. 

İçger-‗itaat ettirmek‘ (Terhin D 8, G 3; Moyun ÇorK 7, G 4):Türk bodunuğantaiçgertim (Terhin D 8) 

‗Türk halkını orada itaat ettirdim‘.İçik-‗ittaat etmek‘ fiilinden -er ekiyle yapılmıĢtır. 

Süŋüş-‗vuruĢmak, dövüĢmek‘ (Terhin G 3; Moyun Çor D 1, D 3, D 4, D 6, G 

5):...süŋüşdümantasançdım (Terhin G 1) ‗SavaĢtım, orada darbevurdum‘.Süŋü- fiilinin iĢteĢlikçatısı olarak 

değerlendirilebilir. 
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Sakın-‗düĢünmek‘ (Terhin G 3):...üç karlukyablak sakınıp teze bardı (Terhin G 3) ‗...Üç Karluklar 

kötüdüĢünerek kaçarak gittiler‘. Bu sözcüğün kökü sak-‗düĢünmek‘ fiili olarak gösterilmektedir (Erdal, 

1991: 612). 

Ötün-‗hitap etmek‘ (Terhin G 4):...kaŋımkankaötünti (Terhin G 4) ‗...han babamahitap etti‘.Öt-

‗anlatmak‘, ‗demek‘, ‗konuĢmak‘, ‗cevap vermek‘, ‗haber vermek‘(Sevortyan, 1974: 556) fiilinden -ün 

ekiyle yapılmıĢtır. 

Tokıt-‗kazıttırmak‘ (Terhin B 2, B 3; Moyun Çor D 8, D 9):...tolkutaĢkatokıtdım (Terhin B 3) ‗...sert 

taĢa kazıttırmak‘.Tokı-‗dövmek, kazımak‘ fiilinden türemiĢtir. 

Yarlıka-‗bahĢ etmek, emretmek‘ (Terhin B 3):Üze kök teŋriyarlıkaduk üçün... (Terhin B 3) ‗Yukarıda 

mavi gökyüzübahĢettiyiiçin...‘.Yarlık‗emir, bahĢiĢ‘ sözündendir, isim soylu sözcüklerden fiil yapan a ekiyle 

yapılmıĢtır. 

Etin-‗yapmak, kurmak‘ (Terhin B 3):...elimin törüminetintim (Terhin B 3) ‗...devletimi, kanunumu 

kurdum‘.Et-‗yapmak, kurmak‘ fiili ve -in ekinden oluĢmuĢtur. 

Yaŋıl-‗yanılmak‘ (Moyun Çor B 5; Kara Balgasun I 3. 8):...yazmayın tidi, yaŋılmayıntidi (Moyun Çor 

B 5) ‗...yanlıĢyapmayın, dedi, yanılmayın, dedi‘.Yaŋ-‗yanılmak‘, ‗yanlıĢlık yapmak‘ (Doğu Türkistan) 

fiilinden türemiĢtir. Cansak, jansak‗yanlıĢ‘, ‗yanlıĢlıkla‘ (Kazak, Kırgız) (Sevortyan ve Levitskaya, 1989: 

121) sözcükleri de aynı köktendir. 

Kubrat-‗toplamak, bir araya getirmek‘ (Moyun ÇorK 5):...Tokuz Oğuz bodunumıntirükubratıaltım 

(Moyun ÇorK 5) ‗...Dokuz Oğuz halkımı topladım, bir araya getirdim, hakimiyetim altına aldım‘. Kuvrā-

‗toplamak, bir araya getirmek‘ (Clauson, 1972: 586) fiilinin ettirgen çatısıdır. 

Kubran-‗toplanmak, bir araya gelmek‘ (Moyun Çor D 1): KünkubranmıĢ, tün tirilmiş... (Moyun Çor D 

1) ‗Gün toplanmıĢ, akĢam toplanmıĢ...‘. Kuvrā-‗toplamak, bir araya getirmek‘ (Clauson, 1972: 586) fiilinin 

dönüĢlü çatısıdır. 

Tiril-‗toplanmak, bir araya gelmek‘ (Moyun Çor D 1, G 3, G 12):KünkubranmıĢ, tün tirilmiş... 

(Moyun Çor D 1) ‗Gün toplanmıĢ, akĢam toplanmıĢ...‘.Tir-‗toplamak‘ fiilinin dönüĢlü çatısıdır. 

Kelür-‗getirmek‘ (Moyun Çor D 3):...yılkısın, barımın, kızın, kuduzınkelürtim (Moyun Çor D 3) 

‗...atlarını, büyük baĢ hayvanlarını, kızını, gelinini getirdim‘.Kel-‗gelmek‘ fiilinin geçiĢli Ģeklidir. 

İçik-‗itaat etmek‘ (Moyun Çor D 5, D 6, G 10):...yana içik (Moyun Çor D 5) ‗...yineitaat et‘.İç‗iç‘ 

sözcüğüne isim soylu sözcüklerden fiil yapan -ik ekinin getirilmesiyle türetilmiĢtir. 

Kışla-‗kıĢı geçirmek‘ (Moyun Çor D 7):Ötüken irin kışladım (Moyun Çor D 7) ‗Ötüken‘ingüneyinde 

kıĢı geçirdim‘.Kış‗kıĢ‘ sözcüğüne isimden fiil yapan -la ekinin getirilmesi sonucunda ortaya çıkmıĢtır. 

Ayıt-‗demek, cezalandırmak‘ (Moyun Çor D 8):...tatarığayıtdım... (Moyun Çor D 8) ‗...Tatarları 

cezalandırdım...‘.Ay-‗demek, söylemek, cezasını söylemek‘ fiilinin ettirgen çatısıdır. 

Taşık-‗isyan etmek‘ (Moyun Çor D 10, G 8):Siz taşıkıŋ (Moyun Çor D 10) ‗Siz isyan edin‘.Taş‗dıĢarı‘ 

sözünden yapılmıĢtır. 

Kabış-‗birleĢmek‘ (Moyun Çor D 11, B 6):Kör BudakalıdakabışalımtimiĢ (Moyun Çor D 10-11) ‗Kör 

Budakalı‘da birleĢelim, demiĢ‘.*kav- fiilinin iĢteĢlik çatısı olarak sunulur. *kav- kökü aynı zamanda kavır-

‗birleĢtirmek‘, ‗toplamak‘(Clauson, 1972: 585, 588), kavla-‗birleĢtirmek, görüĢtürmek‘ (Erdal, 1991: 439), 

kov
o
ur-‗toplamak‘ (türkm.), kabıl-‗görüĢmek, birleĢmek‘ (qır.), kavıt-‗karĢılaĢmak‘ (Eski Türkçe) 

(Levitskaya ve diğerleri, 2000: 12-13) fiilerinde görülmektedir. 

Kod-‗koymak, kurmak‘ (Moyun Çor G 6):EbiminErsegünte Yula költekodtum (Moyun Çor G 6) 

‗KarargahımıErsegün‘deYula Gölün‘dekurdum‘.*ko-‗koymak‘ fiilinden pekiĢtirme eki -d ile yapılmıĢtır. 

Bunların yanı sıra, yukarıda da belirtildiği üzere, Orhon-Uygur Kağanlığı dönemine ait yazıtlarda 

kullanılmıĢ sözcüklerden bir kısmının kökü ve eki farklı Ģekillerde Orhon yazıtlarında kullanılsa da, 

sözcüklere bütünlükle Orhon yazıtlarında rastlanmaz. AĢağıda verilecek sözcükler bu gruba dahildir: 

Bazlan-‗itaat altına almak‘ (TesK 5) Tabğaçkabazlanmış (TesK 5) ‗Çin‘initaati altına 

alınmıĢ‘.Baz‗sakin, itaat eden‘ sözcüğünden türemiĢtir. 

Yayla-‗yazı geçirmek‘ (Tes G 2, Terhin B 2; Moyun Çor D 9, v 2):...çıt tikdi, örginyaratdı, yayladı 

(Tes G 2) ‗...sınırlarını çekti, tahtını kurdu, yazı geçirdi‘. Orhon yazıtlarındakışla-‗kıĢı geçirmek‘ sözcüğü 

geçer fakatyayla- sözcüğünerastlanmaz. Bir ihtimale göre, Göktürkler deyayla- sözcüğünü kullanmıĢlar 

ancak bu sözcükyazıtlardayer almamıĢtır.Yay‗yaz‘ ve -la ekinin birleKesi sonucunda oluKuĢtur. 

Kağanğı‗kağana ait olan‘ (Terhin B 5) ...bodunkağanğı... (Terhin B 5) ‗...halkkağana ait olanlar...‘. 

Aitlik eki -ğıkağan‗kağan‘ sözcüğüne getirilmiĢtir. 

Toktar-‗dövdürmek‘:...antatoktardım (Terhin D 8) ‗...orada dövdürdüm‘.Tokıt-‗dövdürmek‘ fiilinin 

ettirgen çatısının -ar ekiyle pekiĢtirilmesinin sonucudur. 
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Yılla-‗yılı geçirmek‘ (Terhin G 2):Takığuyılkayorıdım, yılladım (Terhin G 2) ‗Tavukyılındasaldırdım, 

yılı orada geçirdim‘.Yıl‗yıl‘ isim kökü ve isimden fiil yapan -la ekiyle türetilmiĢtir. 

Taşğar-‗kovmak, dıĢarı çıkarmak‘ (Moyun Çor D 10):...çikigtaşğarıŋ... (Moyun Çor D 10) ‗...Çikleri 

kovun‘.Taş‗dıĢarı‘ isminden yapılmıĢ taşık- fiilinin -ar ekli ettirgen çatısıdır. 

Yoluk-‗karĢılaĢmak‘ (Moyun Çor G 1):Bir yigirminç ay sekiz yigirmike ...yolukdum... (Moyun Çor G 

1) ‗On birinci ayın on sekizinde ...karĢılaĢmak‘.Yol‗yol‘ sözcüğü ve genellikle mekan bildiren isimlerden fiil 

yapan -uk ekinden yapılmıĢtır. 

Katığlan-‗güçlenmek, sert olmak‘ (Süci 9):...kanka tap, katığlan (Süci 9) ‗...hana hizmet edin, güçlü 

olun‘.Katığ‗sert, katı‘ sıfatına -lan eki getirilmiĢtir. 

Yaratıt-‗yaptırmak‘ (Terhin B 1, B 2, B 3; Moyun Çor D 8, D 9, D 10): ...antayaratıtdım (Terhin B 1, 

B 2) ‗...orada yaptırdım‘.Yarat-‗yaratmak, yapmak‘ fiilinin ettirgen çatısıdır. 

Yağıd-‗düĢman olmak‘ (Moyun Çor G 4): ...basmılyağıdıpebimerü bardı (Moyun Çor G 4) 

‗...BasmıllardüĢman oldular, evime doğru gittiler‘.Yağı‗düĢman‘ sözcüğünden -d ekiyle yapılmıĢtır. 

Bazlan- ve katığlan- sözcüklerinde dikkati çeken olay -lan ekinin Orhon yazıtlarındaki gibi isme değil, 

sonraki döneme uygun olarak sıfata eklenmesidir. Halbuki Orhon yazıtlarında -la eki ve türevleri sıfata 

eklenmez. Bu da katığlan- fiilinin Göktürklerden sonraki dönemde yapılmıĢ olmasını düĢündürüyor. 

Baz‗itaat eden‘ (Kül Tigin D 2), yay‗yaz‘ (Bilge Kağan D 39), kağan‗kağan‘(Tonyukuk 10), tokı-

‗dövmek, vurmak, yenmek‘(Bilge Kağan G 8), yıl‗yıl‘(Bige Kağan G 9), taş‗dıĢarı‘(Kül Tigin G 12) (ve 

taşık-‗dıĢarı çıkmak‘ (Bilge Kağan D 32)), yol‗yol‘(Kül Tigin K 9), katığ‗katı, sert‘(Kül Tigin K 11), yarat- 

(Bilge Kağan D 16), yağı (Ongin Ön 5) kökleri Orhon yazıtlarında yer almıĢtır. -lan (ad soylulardan fiil 

yapan),-la (isimden fiil yapan),-ğı (isim ve zarflardan sıfat yapan), -ar (fiilden fiil yapan), -uk (ad 

soylulardan fiil yapan), -ıt (ettirgen fiil yapan ek), -d (addan fiil yapan ek)ekleri de bu yazıtlar için iĢlektir. 

Yayla-, kağanğı, yılla- sözcüklerinin Göktürklerde de mövcut olduğunu ancak yazıtlarda yer almadığını, 

bazlan-, katığlan-, toktar-, taşğar-, yoluk- sözcüklerinin ise Göktürklerden sonraki dönemde yapıldığını 

düĢünebiliriz. Ġlginç bir olay da Ģudur ki, bunlardan katığlan-, yayla- ve yoluk- sözcükleri çağdaĢ Türk 

dillerinde daha geniĢ kullanıma sahiptir. 

 

SONUÇ 

Böylece yazıtlarda 13 türemiĢ isim ve 11 türemiĢ sıfata karĢılık 21 ortak türemiĢ fiil vardır. Bunlardan 

yarat- ‗yaratmak, yapmak‘, sakın- ‗düĢünmek‘, ötün- ‗hitap etmek‘, tokıt- ‗kazıttırmak‘, yaŋıl- ‗yanılmak‘, 

tiril- ‗toplanmak, bir araya gelmek‘, kelür- ‗getirmek‘, kışla- ‗kıĢı geçirmek‘, ayıt- ‗demek, cezalandırmak‘, 

kabış- ‗birleĢmek‘, kod- ‗koymak, kurmak‘sözcükleri bazı ses değiĢmeleriyle çağdaĢ Türk dillerinde de 

kullanılmaktadır. Demek ki fiiller oluĢturulduğu zamandan itibaren Türk dillerinde daha kalıtımsal bir nitelik 

taĢımakta ve çoğunlukla var olmaya devam etmektedir. Halbuki bu yazıtlar için ortak olan bodun ‗halk‘, 

süŋüş ‗dövüĢ, savaĢ‘, tutuk ‗askeri rütbe‘, kıyın ‗ceza‘, barım ‗zengin, sahip olunan hayvanlar‘, yelme 

‗istihbarat‘, yarğan ‗rütbe‘isimleri ve içreki ‗iç, dahili, bağlı‘, ıduk ‗kutsal‘sıfatları çağdaĢ Türk dillerinde ya 

hiç kullanılmamakta ya da Türk dillerinin çok az bir kısmında varlığını sürdürmektedir. 
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Тҥйіндеме 

Түркілік тамырымыздың сан ғасырлыҗ тарихынан бастау алатын тектік ҿркениетіміздің 

сабаҗтастығын, дҽстүр жалғастығын аныҗтауға негіз болатын деректердің бүгінгі күнге дейін 

жеткенін дҽлелдейтін ҽдеби - мҽдени, рухани – тарихи атрибуттар мен материалдыҗ җұндылыҗтар 

шектеусіз мол. Осындай җұндылыҗтардың җатарында җолданыста саҗталған кҿне тілдік деректердің 

орны ерекше. Жалпы тіл тарихында сҿз мағынасының күңгірттену, кҿнеру процесі –үнемі орын алып 

отыратын җұбылыс. Мұндай тілдік деректердің бірҗатары бүгінде соншалыҗ кҿнеріп, ҿзінің о бастағы 

мағынасынан айрылған. Ондай мағынасы күңгірттенген, не кҿнерген сҿздердің мағынасының ұмыт 

бола бастауы –оларды җолданыстан не мүлде шығарып тастайды. Кҿбіне ондай кҿнерген сҿздер 

белгілі бір тұраҗты тіркестер җұрамында, маҗал-мҽтелдердің, күрделі сҿздердің җұрамында ғана 

селбесіп келеді. Бұл маҗаламызда біз осындай мағынасы мүлде ұмыт болған, немесе күңгірттенген 

бірҗатар кҿнерген сҿздердің сырын ашуға тырысамыз.  

Тірек сӛздер: этимология, кӛнерген сӛздер, сӛз мағынасы, кӛнетүркі сӛздігі 

 

ABOUT THE ETYMOLOGY OF SOME WORDS 

 

Abstract 

Literary-cultural, spiritual-historical attributes and material values that prove the continuity of our 

homeland civilization, starting with the centuries-old history of our Turkic roots, and the basis of which are 

the basis for determining the tradition of continuity, are unlimited. 

Ancient linguistic data is unique in this value. In the general language history, the meaning of the 

word, the evolutionary process - is a phenomenon. Some of these linguistic data are so awkward today that 

they have lost their original meaning. The meaning of archaic words is that they are either used or 

abandoned.Such idiosyncratives are derived from certain regular phrases, proverbs, and complex words. 

In this article, we try to disclose the pitfalls of a number of archaic words that we have forgotten.      

Keywords: etymology, archaic words, word meaning, old Turkic dictionary 

 

КІРІСПЕ 
 Түркілік тамырымыздың сан ғасырлыҗ тарихынан бастау алатын тектік ҿркениетіміздің 

сабаҗтастығын, дҽстүр жалғастығын аныҗтауға негіз болатын деректердің бүгінгі күнге дейін 

жеткенін дҽлелдейтін ҽдеби – мҽдени, рухани – тарихи атрибуттар мен материалдыҗ җұндылыҗтар 

шектеусіз мол. Осындай җұндылыҗтардың җатарында җолданыста саҗталған кҿне тілдік деректердің 

орны ерекше. Жалпы тіл тарихында сҿз мағынасының күңгірттену, кҿнеру процесі –үнемі орын алып 

отыратын җұбылыс. Мұндай тілдік деректердің бірҗатары бүгінде соншалыҗ кҿнеріп, ҿзінің о бастағы 

мағынасынан айрылған. Ондай мағынасы күңгірттенген, не кҿнерген сҿздердің мағынасының ұмыт 

бола бастауы –оларды җолданыстан не мүлде шығарып тастайды. Кҿбіне ондай кҿнерген сҿздер 

белгілі бір тұраҗты тіркестер җұрамында, маҗал-мҽтелдердің, күрделі сҿздердің җұрамында ғана 

селбесіп келеді. Бұл маҗаламызда біз осындай мағынасы мүлде ұмыт болған, немесе күңгірттенген 

бірҗатар кҿнерген сҿздердің сырын ашуға тырысамыз.  

 Җазіргі җазаҗ тілі – кҿне түркі тілдерінің генетикалыҗ негізін җұрайтын бай тілдің бірі. Сҿз-

дердің тҿркінін зерттеу арҗылы җазаҗ халҗының ҿткен ҽмірін, бай мұрасын, тұрмыс-салтын, мҽдени-

рухани ҿміріндегі ҿзгерістерін, басҗа ел-жұртпен җарым-җатынасын кҿруге болады. Тілдегі болған 

кез-келген ҿзгерістер сол кезеңнің, сол дҽуірдің куҽсі ретінде танылады. Оны айҗындайтын 

этимология ғылымы. Тіліміздегі кҿнерген сҿздер тарихи категория болғандыҗтан, ҿткен дҽуірдің ҿмір 

шындығын, ҽдет-ғұрпын, шаруашылыҗ, тұрмыс-жағдайын кҿрсететін деректер деуге болады. 
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Сҿздердің кҿмескіленуі туралы академик Ҽ.Җайдаров "Сирек җолданылуының салдарынан кейбір 

сҿздердің лексикалыҗ мағыналары күңгірттеніп, бара-бара этимологиялыҗ объектіге айналады", - деп 

атап кҿрсетеді.  

 

НЕГІЗГІ БҾЛІМ 

Ұмыт бола бастаған сҿз тҿркіні тіліміздің эволюциялыҗ даму барысынан хабар береді. 

Сондыҗтан, сҿз тҿркінін зерттей түсу - бүгінгі күннің кезек күттірмес міндеті. Осы орайда, ғалым 

Н.Уҽлиев "Кҿмескі сҿздердің мағынасы дҽлме-дҽл ашылмай жатса, байырғы жырлардың тіл кестесі 

танылмай, оҗушыға эстетикалыҗ ҽсері, ҽрі мен нҽрі ҽлсіреп жететіні белгілі. Рухани җазынаны танып-

білудің бір кілті сҿзде жатыр", - деген пікір білдіреді. Сҿз этимологиясын айҗындау - ҿте күрделі 

мҽселе. Ҽйтсе де, сҿздердің этимологиясын айҗындау барлыҗ сҿздерге бірдей җатысты емес. Тілдің 

сҿздік җұрамында шығу тегі мен жасалуы айҗын сҿздер жҽне шығу тегі ҿте күңгірт, сондыҗтан да 

арнайы этимологиялыҗ зерттеуді җажет ететін сҿздер де кездеседі. Этимологиялыҗ зерттеулер тіл 

біліміндегі ең бір күрделі сала болғандыҗтан, олар бір тілдің материалы аясында ғана жасалмайды. 

Ол бір тіл җұбылысының шығу тарихын бір емес, бірнеше туыс тілдермен, кейде туыс емес ҿзге 

тілдердің деректерімен де ҿзара салыстыра зерттеуді талап етеді. Мысалы, сондай этимологиялыҗ 

талдауды җажет ететін сҿздің бірі «жіті қарау» тіркесінің җұрамындағы жіті сҿзінің мағынасына 

тоҗталайыҗ. 

Җазіргі қазақ тілінде – җырағы, кергіш, байҗағыш мағынасында, кебіне тек «кҿз» сҿзімен 

тіркесе җолданылады.«Күйшінің жіті кӛзі қыздың әр қимылын қапысыз бағады» (Т. Ахтанов, Дала 

сыры). «Жіті» сҿзінің җазаҗ тіліндегі җазіргі мағынас тілдерінде ҿте ертеде пайда болған тҧрақты 

тіркестің саҗталғандығын аңғартады. Онда йіті кӛзлүг — ӛткір кӛзді мағынасында җолданылған 

(Ф.М.Ауэзовой,263).Ал басҗа заттың ҿткірлігіне «жіті» сҿзі җазаҗ тілінде айтылмайтыны белгілі. 

Мысалы, кҿне түркі сҿздігінде бұл сҿзге җатысты мынадай деректер келтірілген:  

JITI I 1. острый (TT X 348); bu menin jiti qilicimin koruniar смотрите на этот мой острый меч 

(Uig I 41-14); jiti qilicin bicip разрезая острым мечом(Uig II 86-48); 2.перен. острый, пронициательный; 

oglari konullari jiti их мысли ичуиство острые (Suz 529-21). 

- Jiti kozlug имеющий острый глаз, взгляд;ntgu ter esigil jiti kozlug er послушай,что говарит 

человек с острым взглядом (QBH 48-19);Jiti kozlug ol kor bagisi jirag смотри, тот, у кого острый 

взгляд, видит далеко (OBH 71-18); Яғни, сҿздіктен кҿріп отырғанымыздай кҿне түркі тілдерінде 

«йіті», «йітіг» тұлғалы сҿздер кесетін җұралдың ҿткірлігін білдірген: «бу менің йіті җылычымын 

кҿрүңлҽр» (Ф.М.Ауэзовой; 263).—«мына менің ҿткір җылышыма җараңдар» немесе«нечә йітіг бічәк 

ерсә ӛз сапын йонумас»(сонда) - «пышақ қанша ӛткір болса да ӛз сабын жона алмас». Җазіргі кездегі 

кептеген түркі тілдерінде ҽр түрлі дыбыстыҗ ауытҗушылыҗпен «йіті» немесе «йітіг» сҿздері «ҿткір» 

(кесетін заттар үшін) мағынасын осы күнге дейін саҗтаған: Мысалы, Ҽзірбайжан, тҥрік, қырым 

татарларында– іті (В. Рад. Опыт..., I, 2, 1502); тҥрікмендерде – йити (Рус.-туркм. сл., 1956, 435); 

тува тілінде – чидиг (Рус.-тув., 1980; 346); хакасша – чітіг (Хак.-рус., 1953; 319), якуттарда – сытыы 

(Рус.-як., 1968; 377) жҽне т. б. җорыта келгенде, ертеден мҽлім, «йіті» сҿзі җазаҗ тілінде тек кҿзбен 

тіркесте ғана саҗталған да, җалған жағдайларда оны җазір җолданылып жүрген «ҿткір» сҿзі 

ығыстырған. Демек, җазіргі тіліміздегі кӛз жеткізу тіркесінің җұрамындағы жеткізу осы жіті йітіг, 

(koz jitig qil) (Suz 529-21). сҿзімен терең сабаҗтастыҗта болуы ҽбден мүмкін.  

Осы кҿз сҿзінің җызметімен сҽйкес келетін – жек кӛру фразеологизмінің җұрамындағы жек 

сҿзі. Бұл кей философтардың айтып жүргеніндей «Жек кҿру – бейшаралыҗтың, кейде аҗыл жұтаң-

дығының бетке ұстаған пердесі, жек кҿру дегеніміз – мейірімнің, аҗыл мен адамдарды түсінудің же-

тіспеушілігінің белгісі. Жек кҿру, яғни ұнатпау мағынасын береді. Жек кӛру деген сҿздің жалпы кез 

келген җолданыста беретін мағынасы барлыҗ заттар мен җұбылыстардан жек деген нҽрсені кҿру 

дегенді білдіреді. Жоғарыдағы кҿне түркі тіліндегі мағынасында кҿрсетілгендей, сайтан деген 

мағынаны білдіріп отыр. Мен сені жек кӛремін // Мен сені сайтан кӛремін деген сҿйлемдерді салыс-

тыратын болсаҗ, Кӛзіңе не кӛрініп тұр, Оның кӛзіне бірдеңе кӛрінген бе, Кӛзіңе жын кӛрініп тұр ма 

деген секілді сҿйлемдердегі жын, сайтан деген сҿздердің җолданысындағы мағыналыҗ байланысты 

кҿреміз. Ал иттің етінен жек кӛру деген фраземадағы мағынасы иттің етінен де жаман кӛру деген 

мағынаға сҽйкес келеді. Демек, мағынасы алдыңғы мен сені жек кҿремін деген мағынадан ҿзгеше. 

Яғни екіншілік мағынаға ие болған. Кҿнетүркі сҿздігін җарайтын болсаҗ, онда бұл сҿздің «жын, 

шайтан» сҿзімен сабаҗтас екендігін байҗаймыз:  
JEK [ср.пр.jakkha] демон;jekka tapintimiz ergar если мы поклонялись демоном (МК II 236); Jek 

qaryaldi демон был проклят(МК II 236); bu dynia tukal jek tuzagi turur: весь этот мир – сети демона; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%80%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B_%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD,_%D3%98%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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(QВN 136); JEK ickak; демоны и вампиры; jekka ickakka…jiikiiutiimiz ersar если мы поклонялись 
...демовым и вампирам враги и не други, демоны и вампиры (Suz 325-22); о боже, много живых 
существ, поклонояющихся демоном, вампиром и шаманом (TT VI-17); находящиеся впещерах 
демонические существа (TT III 17); Кҿне түркі сҿздігіндегі жек кҿру тіркесіндегі жек сҿзінің 
мағынасы җазіргі кезде толыҗ лексикалыҗ мағынасы бар тілдік бірлік ретінде җолданылмайды. Ал 
кҿне түркі сҿздігіндегі мағынасы жын, сайтан деп берілген. Ал җазіргі біздің тілімізде жек кӛремін 
деген тілдік бірлік сол адамнан жынды, сайтанды кӛремін дегенді білдіретін сияҗты. Кейін келе, 
ренжіген, ұнатпайтын адамын жек кҿремін деп атау пайда болған.  

Сонымен җатар җазіргі җазаҗ тілінде иттің етінен жек кҿру фраземасы бар. Осы фразема җалай 
пайда болды екен деген сұраҗҗа да осылай жауап беруге болады. Җазіргі біздің тіліміздегі иттің 
етінен жек кӛру фраземасының мағынасы мынадай: Г.Смағұлованың «мағыналас фразеологизмдер 
сҿздігінде » жек кҿру мағынасын беретін Жаны //қаны// қас; Ит /-тің/ етінен жек кӛру; Суқаны 
сүймеу секілді тілдік оралымдар берілген [5]. Җазаҗ тілінде жексұрын сҿзінің, жек кҿру 
фразеологизмінің җұрамында кездеседі. "Жер астынан жік шықты, екі құлағы тік шықты" 
маҗалының җұрамындағы жік пен кҿне түркі сҿздігіндегі йек сҿзінің мағынасы бір. Маҗалда жын-
шайтан, пері шыҗты деген ұғымда жұмсалып тұр. Осындай тілдік деректердің бірҗатарына 
тоҗталғымыз келеді. Мысалы, сҿздіктен җазіргі җазаҗ тілінің җолданыс аясындағы мағынасы 
күңгірттенген кҿптеген сҿздердің түп тҿркінін кҿруге болады. Айталыҗ, біз сҿздіктегі «ар» сҿзінің 
адам мағынасында җолданылуына назар аудардыҗ. Бұл сҿздің этимологиясы жайлы түрлі пікірлер 
айтылып келгенімен, ғалымдар осы сҿздің Җашҗари сҿздігінде адам мағынасында 
җолданылғандығына тоҗталмағандығы таңҗалдырады. Соған җарамастан атаулы сҿз сҿздіктің бас-
аяғында тек адам мағынасында жұмсалған. Сҿздікте «ар» сҿзі «ер адам» мағынасында беріліп, кҿпше 
түрі «аран», яғни «ерлер» түрінде кҿрсетілген (Ф.М.Ауэзовой,2005;62). 

Ғалымдар ар сҿзін булгар, мадьяр, авар, хазар, мишар, сувар жҽне татар сҿзінің җұрамындағы ар 

компонентімен түсіндіруге тырысады. Себебі, ар сҿзі парсы тілінде адам мағынасында җолданылады 

екен. "Ар" считается словом персидского происхождения со значением "человек". Тюркское "ир" - 

мужчина - принято отождествлять с "ар". При такой этимологии кажется, что этноним "татары" 

тюркского происхождения. Как сообщает древнетюркский хронист Махмуд Кашгари, "татами тюрки 

называют тех, кто говорит на фарси", то есть на иранских языках. "Первоначально значение слова 

"тат" было скорее "иранец", "говорящий по-ирански", но затем этим словом стали обозначать всех 

чужестранцев, чужаков" (А-Б. Ижевск, 1988).Ол жайында М.Җашҗаридың ҿзі де кҿрсеткен. Демек, 

татар сҿзі парсы тілінде сҿйлейтін адам мағынасында җолданылады. Ендеше, сонау Җашҗари зама-

нында осы парсы сҿзі «ар» адам мағынасында түркі тілінде мыҗтап орын тепкен бе.Удмурд ғалымы 

В.К.Кельмаковтың ойынша ар этнонимі җазіргі ер сҿзімен тамырлас болып келеді. , «... этноним ар 

этимологически восходит к тюркским словам eri, er, ir «человек», «мужчина». (Ф.М.Ауэзова, 

2005;62).Махмұт Җашҗаридың сҿздігінде ерлік сҿзі арлик түрінде җолданылған.Ал,җазіргі чуваш 

тілінде ар сҿзі ер адам мағынасын береді.Мысалы, Усрем, усрем, ар пултсам. (Феодотов;54). Ендеше, 

шынында да атаулы сҿздің о бастағы мағынасы осы ар этнонимінен шыҗҗандығы дау туғызбаса ке-

рек-ті. Олай болса, җазіргі тіліміздегі ҽр (ҽркім, ҽрҗашан, ҽрбір т.б.)шылауының түбі де осы ар 

сҿзімен байланысып жатыр ма деген ойға жетелейді.  

Җазіргі җазаҗ тілінде тамыры танылмай кеткен тағы біраз сҿздерге назар аударайыҗ. Мысалы, 

алдау сҿзінің танылмай кеткен түбірі ал сҿзі екендігін бүгінде ҽркім біле бермейді. Җашҗари сҿздігін-

де Ал- җулыҗ жасау деп берілген. 

 AL I уловка, хитрость; хитростью можно льва поймать,а силой не поймать и пугала на огоро-

де (МК -13). Ендеше, орыс тіліндегі алчный- җулыҗ сҿзінің түбірі осы кҿне түркілік ал сҿзінен бастау 

алады. Ожеговтың сҿздігінде бұл сҿздің мағынасына назар аударсаҗ ойымыз дҽлелдене түседі. АЛЧ-

НЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Жадный, корыстолюбивый. Алчный к деньгам или до денег. 2.Страстно 

желающий чего-нибудь, выражающий такое желание. Алчные взоры (устар.).  

 ALCI обманчивый; хитрый; bolu bermadim men sozun tutmadim\ bu alci acunga ozum butmadim 

я не согласен, слов твойх не принимаю,[так как ] не верю сам в этот обманчивый мир ( QВН 143-); и 

еще надо быть хитрым, словно рыжая лисица ( QВN 174-10); в четвертых, надо разбираться в хитром 

коварстве,человеку,знающему это коварство, поддается лев ( QВN 175-10); Алдау сҿзімен җосарласа 

җолданылатын арбау сҿзінің түбірі де осы сҿздікте орын тепкендігін кҿне түркі сҿздігінен кҿреміз.  

AR- обманывать, лгать,соблазнять; sucig sabin jimsaq ayin araq boduniy anca jayutir ermis; соблазняя 

сладкой речью ‗‘мягкими‘‘дрогоценностями, он так приближал [к себе] далеко живущие народы( 

КТм-5); обманул меня [этот] мир6 звал [меня] с любовью6 я отдал [ему] сердце6 он жеотвернулся [от 

меня] ( QВК 51g). 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

26 

 

 Җашҗари сҿздігінде тағы бір назар аударуды җажет ететін сҿз УРИЛА-маҗтану мағынасындағы 

сҿз. Сҿздікте Урила –маҗтану деп кҿрсетілген. Мысалы: Ар урилади. «Урила –кричать, повышать го-

лос» (305) деп түсіндірмесі берілген. Демек, бұл җазіргі орыс тіліндегі УРРАА!!! Тіліміздегі Ұрандату 

мағынасы осы сҿзбен байланысты болса керек. Ожеговтің сҿздігінде «Ура  — восклицательное меж-

дометие, употребляющееся в качестве торжествующего восклицания, выражающего восторг, радость, 

общее воодушевление, а также в качестве боевого клича. (О. С. Иванович,1999).Бір җызыҗ жері бұл 

сҿз үндіевропа тілінің бірҗатарында осы мағынада җолданылады екен. Мысалы, немісте hurra, 

ағылшын жҽне француз тілдерінде hurrah. В.Дальдің сҿздігінде бұл сҿздің татар тіліндегі ұру, җырғыз 

тіліндегі ұран сҿзімен байланысы болуы мүмкін деп кҿрсетуі оймызды дҽлеледей түседі.  

 Ал, бүгінде танымал сҿзге айналған «йогурт» атауы о баста түркілік сҿз екендігін біз тағы да 

осы Җашҗари сҿздігінен танимыз. Йугурт- ул сиркани йугуртка катти. (647) Осыдан түркілердің о 

баста сүт ҿнімдерінің кейбірін «җұрт» немесе «ғұрт» атағаны танылады . Ал, оған ұю сҿзін җосатын 

болсаҗ, ұйы җұрт сҿзі шығады. М.Җашҗари сҿздігінен басҗа да кҿптеген тілімізде танылмай кеткен 

сҿздердің түп нұсҗасын табамыз. Оған җатысты терең зерттеулер жүргізуіміз җажет. Тағы бірҗатар 

мысалдар келтірейік. Мысалы: 

АБМАК-нан. Җазіргі татар тілінде ЕТМЕК. Җазаҗ тілінің батыс говорларында ҿтпек нан деген 

сҿздің тамыры осы сҿзден бастау алатыны аңғарылады. Иңак-сиыр. Җазіргі бірҗатар түркі тілдерінде 

ИНЕК сҿзі җолданылады.  

Убрул- сҿздікте ішіп-жеу деп кҿрсетілген, яғни җазіргі тіліміздегі опыру-жеу мағынасындағы 

сҿздің тҿркіні. Айман-ұялу. Ул манди бул ишта айманди (272) Сак-ойлау,(548)Ул манга азку сакинди. 

Ул мандин сакинди. Ол менен абайлады, саҗтанды.Талкан-ашулану. Ул унар булганда талканди.  
Ыза кернеді, ашуы келді деген ұғымдарды білдіретін зығырданы җайнау тіркесі тілімізде 

зығыры җайнау деп те айтыла береді. Зығыр ҿсімдігіне ешҗандай җатысы жоҗ бұл тіркес "зығырданы 
җайнаудың" җысҗарған түрі болу керек. - Атама! Еске алсам зығырым җайнайды. Ҽбдінің орағы 
Ҽзімбайдың җалтасын кырыкса, рауа ғой деп ем! (М.Ҽуезов, II т., 56). 

Бұл тұраҗты тіркестің этимологиясы тек зығырдан сезіне ғана байланысты аныҗталатынын 
кҿреміз, - дейді, - Ҽ.Җайдаров. Бұл жердегі зығырдан парсы тілінен енген заһардан > заһар+дан, яғни 
"зҽһҽр, у җұйған ыдыс; ауыспалы мағынасында "ҿт жолы" ("желчный пузырь") деген мағына береді. 
Заһарданның зығырданға айналуы җазаҗ тілінің дыбыстыҗ жүйесі тұрғысынан дҽлелдеуге болатын 
җұбылыс. Зэһҽр сҿзі [һ] дыбысының ерекшелігіне байланысты бірде зэр (зҽр җашад), бірде зығыр (һ~ғ, 
ҿ~ы) түріне ауыса береді. Ҽрине, бұл маҗаламызда біз тіліміздегі кҿнерген сҿздердің бҽрін саралап 
шығуды маҗсат еткен жоҗпыз. Ол мүмкін де емес. Тек біздің айтарымыз-тіліміздің тереңі тасасында 
жатҗан осындай сҿздердің кҿне мағынасын ашып-айҗындау -ана тіліміздің җаншалыҗты бай да 
оралымды тіл екендігіне ғалымдардың назарын аударта түсер еді дегіміз келеді. 

 ҚОРЫТЫНДЫ 
Җысҗасы, бүгінгі тіліміздегі лексика җабатының тереңде жатҗан җұпия сырларын ғылыми 

лингвистикалыҗ тұрғыдан саралау таптырмас җұнды зерттеу болып җала береді. Сҿз тарихы җызыҗ ҽрі 
җиын. Түркі тілдеріне ортаҗ единицалардың кҿнерген сипатынан осыны байҗадыҗ. Себебі о баста бір 
ұлтҗа тҽн болған ұғымның атауы ұлттар мҽдени ҿмірінің даму сатысында жіктеліп, бір ұғымның 
тҿңірегінен алыс түсініктер арҗылы "отау" алып семантикалыҗ ҿзгерістерге ұшырап отырған. Ал 
этимология ғылымының кҿздеген маҗсаты да осы, яғни сҿз тҿркінін зерделей келе соңғы түбірді табу. 
Яғни, җоғам дамуына байланысты сҿз мағыналарының ҿзгеруін жҽне олардың алғашҗы түп-тҿркінін 
зерттеу. Осыған орай, егер болашаҗта түркология саласында этимологиялыҗ еңбектер кҿптеп 
жазылса, түбі бір түркі тілінің җызыҗ җолданыс аумағы айҗындала түсер еді. 

 
ҼДЕБИЕТТЕР 

1. Җайдаров Ҽ. Җазаҗ тілінің ҿзекті мҽселелері - Алматы; 1998 
2. Н.Уҽлиев.Сҿз мҽдениеті,-Алматы,1984. 
3. М.Җашҗари Диван-Лугат ат-Турк. Перевод, предисловие и комментарии  
4. Ф.М.Ауэзова.-Алматы, 2005. 
5. Алатырев В.И. Этимологический словарь удмуртского языка. А-Б. Ижевск, 1988. 
6. Древнетюркский словарь. Л., 1969.  
7. Бес жүз бес сҿз.– Алматы: Рауан, 1994 
8. Кельмаков В. К. 1970. Происхождение и первые упоминания этнонима «ар» // Этнонимы. 

Москва 
9. Древнетюркский словарь, Л.1969. 
10. Ожегов С.И. Словарь русского языка. РАН, 1999.  



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

27 

 

АХМЕТ БАЙТҦРСЫНҦЛЫНЫҢ «ТІЛДІ ҚОЛДАНА БІЛУ» ЖАЙЫНДАҒЫ 

ТҦЖЫРЫМДАРЫ 

 

Ф.ғ.д., профессор М.С.АТАБАЕВА
*
  

 

Тҥйіндеме 
 Дүниенің тілдік бейнесі тілдік бірліктер арҗылы жасалып, тілдің ұлттыҗ ерекшелігі ретінде 

лексикада кҿрініс табады, оны адамның җатынас җұралына айналдыратын - грамматикалыҗ амал-

тҽсілдер. Белгілі ұлттыҗ ұжымда җалыптасҗан тілді тұтынушының санасындағы грамматикалыҗ 

җұрылымнан ҽр тілдің ҿзіндік ерекшелігі, ұлттыҗ дүниетанымы кҿрінеді, сондыҗтан ҽлемнің тілдік 

бейнесін жасауда грамматикалыҗ категориялар маңызды болады. Осындай ерекшелігі мол категория 

җатарына септік категориясы жатҗызылады. А. Байтұрсынұлы «тілді җолдана білу» мҽселесіне ерекше 

кҿңіл бҿлген екен, ғаламның пайымдауынша, тілді җолданудағы басты мҽселе - «тілдің келісті бола-

тын заңдарын, шарттарын біліп тізу». Ол шарттар мен заңдар сҿз бен сҿздің байланысы айналасына 

топтасады, мұнда маңызды җызмет атҗаратын септік жалғаулары екені аныҗ. Маҗалада А. 

Байтұрсынұлының септік жалғауларын җолданылуының заңдылыҗтары жайлы ойлары мен септік 

жалғауларын җолданудың җазіргі жайы туралы сҿз болады. 

Кілт сӛздер: септік жалғаулары, функционалды грамматика, әлемнің тілдік бейнесі 

 

AKHMET BAITURSYNULY'S CONCEPTION ON ABILITY TO USE THE LANGUAGE 

  

Abstract 
 The world language image is formed through linguistic units and is reflected the language as a nati-

onal peculiarity in the lexis, and the grammatical ways and methods form them as a means com-munication 

of people. 

The peculiarity feature of each language and the national outlook are reflected in the grammatical 

structures in consciousness of using language formed in a particular national society, that‘s why grammatical 

categories are important in the formation of linguistic image of the world. To such a number of categories 

with plural features are related to the category of declension. A.Baitursynuly paid particular attention to the 

question of ―the abilities of use language‖, in his opinion; the main problem in the use of the target language 

is ―correctly enumerate the relevant laws, the conventions of the language‖. These conventions and 

regularity are related to connection between the words, there is an important function is performed by 

declination. In this article the opinion of A.Baitursynov about the regularities of the use of case endings and 

the present state of their use are considered.  

 Key words: case endings, functional grammar, synthetic way (method), of language image of the 

world, world outlook 

 

КІРІСПЕ 

 Антропоҿзекті бағыттағы зерттеулерде адам сҿйлеуші, ҿзіндік ҽлемі, ҿзіндік дүниетанымы бар 

саналы жан ретінде сипатталады. Тіл адамға таным җұралы, җарым-җатынас җұралы ретінде җызмет 

етеді. Алаш ардаҗтысы Ахмет Байтұрсынұлы адам баласын җоршаған ортаны «жаратынды» жҽне 

«жасалынды» нҽрсе деп топтайды, табиғатҗа тҽн дүниенің бҽрі - «жаратынды», ал адам җолымен 

жасалғанның бҽрі «жасалынды», ҿйткені оның җалыптасуына адамның аҗылы, ҽдіс-амалы, шеберлігі, 

ҿнер күші кіріскен. Тіршілік үшін жұмсалатын ҿнер -«тірнек ҿнері» де, кҿркемшілік үшін жасалатын 

ҿнер -«кҿрнек ҿнері». «...нҽрсенің жайын, күйін, түрін, түсін, ісін сҿзбен келістіріп айту ҿнері. Бұл сҿз 

ҿнері болады. Ҿнердің ең алды - сҿз ҿнері саналады». «Сҿз ҿнері адам санасының үш негізіне тіре-

леді: аҗылға, җиялға, кҿңілге. Аҗыл ісі – аңдау, яғни нҽрселердің жайын ұғыну, тану, аҗылға салып 

ойлау, җиял ісі – меңзеу, яғни ойдағы нҽрселерді белгілі нҽрселердің тұрпатына, бейнесіне ұҗсату, 

бейнелеу, суреттеп ойлау; кҿңіл ісі – түю, талғау» (Байтұрсынов,1989: 137-138). 

 «Сҿз ҿнері деп асылында нені айтамыз?» деген сұраҗҗа «Сҿз ҿнерінің ғылымы» еңбегінде 

жауап береді, сҿз ҿнері - іштегі ойды «... тҽртіптеп җисынын, җырын, кестесін келістіріп» сҿз арҗылы 

ҿрнектеу. Сҿз ҿнерінің ғылымы - тіл ғылымы, тіл ғылымы «дыбыстардың, сҿздердің, сҿйлемдердің 

заңынан шығатын тіл ҿңінің жүйелерін танытады, ғылыми сҿз ҿнерінен шыҗҗан нҽрселердің 

мазмұн жағының жүйелерін танытады» (Байтұрсынов,1998,148). Осыған орай, А. Байтұрсынұлы сҿзді 
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ҿнер деңгейінде җолдана білу үшін ең җажеттісі тіл қисыны санайды. «Тіл җисыны дегеніміз - асыл 

сҿздің асыл болатын заңдарын, шарттарын танытатын ғылым». «Сҿздің келісті болатын заңдарын, 

шарттарын біліп тізу - тіл җисыны». Тілдің җисынын келістіріп җолданудың басты ұстанымы - сҿз 

талғау деп есептейді. Тілдің җисынын келістіретін ҽр сҿздің, ҽр сҿйлемнің дұрыс күйінде жұмсалуы 

айтылады. Бұл үшін, алдымен, «сҿздердің тұлғасын мағынасын ҿзгертетін түрлі жалғау, жұрнаҗ, 

жалғаулыҗ сияҗты нҽрселерді біліп, ҽрҗайсысын ҿз орнына тұтыну; екіншіден, сҿйлем ішіндегі сҿзді 

дұрыс септеп, дұрыс кҿптеп, дұрыс ымыраластыру; үшіншіден, сҿйлемдерді бір-біріне дұрыс орай-

ластырып, дұрыс җұрмаластырып, дұрыс орындастыру» (Байтұрсынов,1989,150),- деп атап кҿрсеткен 

екен.  

 Дүниенің тілдік бейнесі тілдік бірліктер арҗылы жасалып, тілдің ұлттыҗ ерекшелігі ретінде 

лексикада кҿрініс табады, оны адамның җатынас җұралына айналдыратын - тіл табиғатын танытатын 

грамматикалыҗ амал-тҽсілдер, заңдар, шарттар. А. Байтұрсынұлы «Җазаҗша сҿз жазушыларға» атты 

еңбегінде аталған ойларын таратып түсіндіреді. Ғалымның пайымдауынша, тілді җисынын келтіріп 

җолдану емлеге сүйенеді, ал емле тілдің табиғатына сай болу җажет. «Емле - жазу үшін шығарылған 

нҽрсе, жазу - тіл үшін шығарылған нҽрсе. Олай болса, тілді бұзып емлеге ыңғайлау емес, емлені тілге 

ыңғайлау керек». Сҿйтіп, тілдің җисынын келістіретін ҽр сҿздің, ҽр сҿйлемнің білдіретін мағы-

насының кҿңілге җонымдылығы оны җұрап тұрған сҿздердің тұлғалыҗ жҽне синтаксистік жаҗтан 

үйлесімді җолданылуы екен А. Байтұрсынұлы оның да жолдарын кҿрсеткен, ол - «сҿздердің тұлғасын 

мағынасын ҿзгертетін түрлі жалғау, жұрнаҗ, жалғаулыҗ сияҗты нҽрселерді біліп, ҽрҗайсысын ҿз 

орнына тұтыну». Бұл тұжырым сҿйлемде сҿздердің арасындағы алуан түрлі синтаксистік җаты-

настарды кҿрсетіп, ҿзі жалғанған сҿзге ҽртүрлі грамматикалыҗ мағына үстеп, сҿз бен сҿзді 

байланыстыруда үлкен орын алатын зат есімнің парадигмалыҗ түрлену жүйесінің бірі - септік 

жалғауларына кӛбірек җатысты болатыны белгілі. 

Белгілі ұлттыҗ ұжымда җалыптасҗан тілді тұтынушының санасындағы грамматикалыҗ 

җұрылымнан ҽр тілдің ҿзіндік ерекшелігі, ұлттыҗ дүниетанымы кҿрінеді, сондыҗтан ҽлемнің тілдік 

бейнесін жасауда грамматикалыҗ категориялар маңызды болады. Осындай ерекшелігі мол категория 

җатарына септік категориясы жатҗызылады. Септік категориясы болмыстағы нысандардың 

араҗатынасы туралы білімдерге негізделеді, ҿйткені септік категориясы адамның җарым-җатынас 

барысындағы түрлі җатынастарды зерделеп җұруы нҽтижесінде пайда болады О.Жұбаеваның 

пайымдауынша, септік категориясының мазмұны тілдік җатынастардың җалай пайда болғанын 

білдіріп, ғалам туралы білімді, олардың тілде җалай кҿрініс тапҗанын, морфологиялыҗ септік 

категориясында тоғысатын грамматикалыҗ мағыналар мен кҿрсеткіштерді җамту, морфологиялыҗ 

жолмен берілетін җатынас туралы энциклопедиялыҗ білімдердің тілде җалай кодталатынын кҿрсету 

(Жұбанва,2014: 258-259). 

Сҿздердің синтетикалыҗ байланысу тҽсілдерінде септік жалғауларының рҿлі басҗа жалғау 

түрлеріне җарағанда күрделірек. Септік жалғаулары жалғанған сҿздер ҿздері тіркесетін сҿздермен 

біріншіден, сабаҗтаса байланысса, екіншіден, сол байланыстың нҽтижесінде җосымша грамматикалыҗ 

мағынаға ие болады. Сондай-аҗ, септік жалғаулары сҿз бен сҿзді байланыстырумен җатар, алуан түрлі 

синтаксистік җатынастарды да білдіреді. Мағыналыҗ җатынастар тек жалғау жалғанған сҿздердің 

лексикалыҗ мағынасының ҽртүрлі болуынан ғана тумайды, тұтас сҿз тіркесінің җарым-җатынасынан 

пайда болады.  

Сҿйлеу ҽрекетінде тілдік бірліктер җатысымдыҗ бірліктерге айналып, сыртҗы орта жайлы 

аҗпаратты мазмұнына жинаҗтайды «Җазаҗ тіліндегі сҿздердің морфологиялыҗ җұрылымы, олардың 

сҿз тудыру жҽне грамматикалыҗ форма тудыру тҽсілдері мен жүйелері мыңдаған жылдар бойына сол 

тілде сҿйлеуші халыҗтың ҿзара сҿйлеу үдерісінде җалыптасҗан. Ҽр тілдің грамматикалыҗ 

җұбылыстарының җалыптасҗан жүйелі тҽртібі аз ғана жылдың жемісі емес, ол - сол тілде сҿйлейтін 

халыҗтың ҿмір тарихымен байланысты мыңдаған жылдың жемісі.  

Тілдің грамматикалыҗ җұбылыстары ұдайы бір җалыпта тұра бермейді, олар ҿзінің даму 

процесінде ҿзгеріп, сұрыптала түседі» (Маманов,2007:146-147),-дей келе, Ы. Маманов тілдің 

морфологиялыҗ җұрылымының маңызын аныҗтаумен җатар, җазаҗ тілінде түбір сҿздер мен сол сҿздің 

грамматикалыҗ формаларының ара жігін, шегін дұрыс ажыратуға бҿгет болып жүрген нҽрсе - 

җосымшалардың грамматикалыҗ җызметіне җарай дұрыс топтастырылмауында деп тұжырымдайды. 

Грамматиканың осы аса күрделі мҽселесіне җатысты ой-пікірлерді саралай келе: «...Мұндай пікір 

алалығын жою үшін түркі тілдерін зерттеуші авторлардың алдында тұрған басты міндет - 

морфологияға җатысты ең маңызды екі мҽселенің басын ашып алу җажет сияҗты. Оның біріншісі - 

җазаҗ тіліндегі җосымшаларды орыс тілінің үлгісімен сҿз түрлендіруші (словоизменение), сҿз 
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тудырушы (словобразование) жҽне форма тудырушы (формообразование) деп үшке бҿліп җарастыру 

керек пе, жоҗ ҽлде, оларды жаңа мағыналы сҿз тудыру жҽне сҿздің грамматикалыҗ формасын тудыру 

җызметіне сҽйкес сӛз тудырушы жҽне форма тудырушы деп екі топҗа бҿліп җарастыру керек пе? 

Җазаҗ тілінің материалы екінші принципті җуаттайды. Сҿйлемде грамматикалыҗ формалармен 

түрленетін толыҗ мағыналы атауыш сҿздер (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) тек җана екі түрде: не 

түбір сҿз түрінде, не җосымша жалғанған формада җолданылады. Былайша айтҗанда, җазаҗ тіліндегі 

җосымша жалғанған сҿздер не тілдің сҿздік җұрамына енетін туынды түбір сҿз (лексикалыҗ бүтін), не 

белгілі бір сҿз табына тҽн грамматикалыҗ форма болып җалыптасады (Маманов,2007,147). 

Сҿйтіп, форма тудыратын җосымшалардың белгілі бір жиынтығы парадигмалыҗ түрлену 

жүйесінің сыртҗы кҿрінісі мен соған сҽйкес ішкі мазмұн жағынан грамматикалыҗ мағына білдіруі 

арҗылы грамматикалыҗ категория җұрайды, енді бір тобы бҿлігі бір сҿз табының ҿз ішінде 

семантикалыҗ топтарын жасайды. Җосымшалардың бұл негізгі мҽні мен грамматикалыҗ сипаты 

грамматикаларда форма тудырушы (немесе сҿз түрлендіруші) жұрнақтар жҽне жалғаулар деп 

аталып жүрген җосымша түріне тҽн болып келеді. Форма тудырушы жұрнаҗтар мен жалғаулардың 

грамматикалыҗ мағына білдіруі мен сҿз түрлендіру җасиеті жағынан айырмашылығы жоҗ деп 

есептеледі, алайда жалғаулардың сҿзге жалғану ҿрісі кең жҽне де басҗа форма тудыратын 

җосымшалардан синтаксистік җызметі жағынан үлкен айырмашылығы бар, жалғаулар сҿйлем ішінде 

сҿз бен сҿзді байланыстырып, олардың сҿзге үстейтін грамматикалыҗ мағыналары сол байланысҗан 

сҿздер арасындағы җатынастар негізінде айҗындалып отырады. Мұндай җызметтік җасиеттер 

жалғаулардан басҗа форма тудыратын җосымшаларға тҽн емес. Сол себепті Ы. Маманов жалғауларды 

форма тудыратын җосымшалар җатарына җосҗанымен, олардың синтаксистік-җатысымдыҗ җызметінің 

маңыздылығына җарай, жалғаулар деп бҿліп атайды (Маманов,2007:146-148). С. Исаев 

җосымшалардың сҿздерді байланыстыра отырып, үстейтін мағыналары мен олардан туындайтын 

җызметіне җарай жіктемесін жасаған. Бұл жіктемеде форма тудырушы җосымшаларды, алдымен, 

жұрнақтар жҽне жалғаулар деп, ал жалғауларды: субстантивтік, субстантивтік-адвербиалдық 

жҽне предикаттық деп бҿледі. Субстантивтік жалғаулар тек заттыҗ мағынамен байланысты 

болады жҽне ҿзге сҿз таптарын заттандыру җасиетіне ие. Сол себепті С. Исаев субстантивтік 

жалғаулар җатарына тәуелдік жалғау мен грамматикалық септіктерді жатҗызады Субстантивтік-

адвербиалдық жалғаулар заттыҗ мағынаға җоса үстеулік мағына жасайды, яғни үстеу тудырады жҽне 

үстеудің җызметін атҗарады. Бұл топҗа кҿлемдік септіктер: барыс, жатыс, шығыс септіктері енеді 

(Исаев,1998,230). 

 Дҽл осылайша синтетикалыҗ байланысҗа түсетін, сҿз тіркестеріндегі діңгек компонент болып 

табылатын кез келген сҿз ҿзге сҿздердің онымен байланысҗа түсу дҽрежесімен санаса отырып, ҿзіндік 

семантикалыҗ ерекшелікке ие болады. Җазіргі җазаҗ тіліндегі септік жалғау жүйесі негізінен алғанда, 

кҿне түркі тіліндегі жҽне җазіргі түркі тілдеріндегі септік жалғау жүйесімен сҽйкес келуі заңды 

җұбылыс саналады, ҿйткені олардың тҿркіні, җалыптасу кезеңдері, сипаты кҿбіне ортаҗ болып келеді, 

сондыҗтан җазіргі түркі тілдерінің кҿпшілігінде атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс септік 

жалғауларының сыртҗы тұлғалары да, мағыналары да, җызметтері де негізінен ұҗсас болып келеді. С. 

Исаев оны җазаҗ тіліндегі септік жалғау жүйесінің ҿте ерте кезде җалыптасып, сҿз түрлендіру, 

парадигмалыҗ сипаты, тұлғалыҗ түрлері, ҽрҗайсысының мағыналыҗ шеңбері, сҿйлемде атҗаратын 

җызметі мен сҿздер арасындағы грамматикалыҗ җатынастары тұраҗталып, кейін жекелеген түркі 

тілдерінде үлкен ҿзгеріске түспей енгендігін байҗатады деп есептейді. Осы тұрғыдан алғанда, җазаҗ 

тілінің ҿзіндік ерекшелігі кҿмектес септігі болып табылады (Исаев,1998,230).Сҿйтіп, түркі 

тілдерінде септік жалғауларын грамматикалық жҽне кӛлемдік септіктер деп екіге бҿлуге болатын 

негіз: олардың білдіретін мағынасы, атҗаратын җызметі, шығу, даму тарихымен бірге септік 

тұлғаларының сҿздерді бір-бірімен байланыстырып, сҿз тіркесінің типін җұрау мҽнінің ерекшелігінен 

де кҿрінеді. В. Севортян түркі тілдерінде септіктерді бұлай грамматикалық жҽне кӛлемдік 

септіктерге бҿлуді бір жағынан шартты санайды, сондыҗтан бұлай бҿлуден бас тартуға да болады деп 

есептейді. Бұл екі топҗа бҿлінетін септік жалғаулары кейде барыс-бағыттық болып сҽйкес келсе де, 

сонымен җатар ҽрі грамматикалыҗ ҽрі кҿлемдік септік җатарында жүрсе де, ҿзіндік ерекшеліктері 

бары байҗалады. Бұл оларды грамматикалыҗ жҽне кҿлемдік септік деп екіге бҿлудің ғылыми негізі 

барын білдіреді деп тұжырымдайды (Севортян,1955,45). Э. В. Севортян септік жүйесіндегі бұл 

ерекшеліктермен җатар, кҿне түркі, кҿне ұйғыр, кҿне жҽне жаңа ҿзбек ұйғыр тілдерінде кӛлемдік 

септік тұлғаларының есімдік сҿз табында грамматикалық септік тұлғаларының үстіне жалғанатынын 

кҿрсете келе, осы аталған тілдер үшін грамматикалық септік тұлғаларының җалыптасуы - алғашҗы, 

ал кӛлемдік септіктердің одан кейінгі җұбылыс екендігін айтады (Севортян,1955,45).  
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 Бұны җазаҗ тіліндегі ҿзіндік үлкен ерекшелігі бар кҿмектес септігінің җалыптасу жолы арҗылы 

түсінуге болады. Басҗа түркі тілдерінде кҿмектес септігінің мағынасы кҿбіне септеулік шылау 

арҗылы беріледі. Җазаҗ тіліндегі кҿмектес септік тұлғасы: -мен,бен, пен септеулік шылаудан 

җалыптасҗан: бірлҽн, білҽн > бінән, мінән, бынан > -мынан, -менен, -пенен > -мен, -бен, -пен 

(Исаев,1998:96-97).С. Исаевтың пайымдауынша, «сыртҗы тұлғасы жағынан бұл мен, бен, пен 

жалғаулыҗ шылауларына ұҗсас болғанымен, одан жасалмаған. Бҽлкім, жалғаулыҗ шылау мен 

септеулік шылау тҿркіндес болып, бір сҿзден тарап, бҿлек-бҿлек җалыптасып дамуы мүмкін. Сҿйтіп, 

кҿмектес септік жалғауы кейін ғана җалыптасып, септік жалғау жүйесіне кеш енді. Оның бұл 

ерекшелігін кҿмектес септік жалғауының сырт тұлғасы да аңғартады: біріншіден, сингармонизм 

заңына бағынбайды, жалғаулардың жуан буынды нұсҗасы жоҗ, екіншіден, дыбыс үндестігіне җарай 

нұсҗалануы да ерекше... Кҿмектес септіктің осындай ерекшеліктері жіктеу, сілтеу есімдіктерінің 

септелуінен де кҿрінеді; кҿмектес септігі тікелей түбірге жалғанбайды: мен - мен + і+ мен, сен+і+мен 

т.б. Бұл жердегі түбір мен кҿмектес жалғауының арасындағы -ны, -ні тұлғасы ілік септік сҿздің 

түбіріне ғана емес, ілік септік тұлғасына жалғанған болу керек деген тұжырым тудырады» 

(Исаев,1998:92-93). Бұл тұжырымнан септік жалғауларының җалыптасу үдерісі тарихының 

кҿріністері аңғарылады. Грамматиканың заңы бойынша, сҿз түрлендіруші җызмет атҗаратын 

җосымшалар сҿзге бір рет жалғанады, бірінің үстіне бірі жалғанбайды, бұл олардың сҿйлемдегі 

атҗаратын җызметіне байланысты, грамматикалыҗ мағына түрленгенімен, негізгі җатысымдыҗ мағына 

шешуші роль атҗарады. Мысалы: Бӛгенбай батырдың қанталаған дӛңгелек кӛзінен от 

шашырағандай жалт-жұлт етеді. Әйтсе де баптап-таптап сӛйлеген сҿзі мен ажар-әлпетінен аса 

сабырлы-салмақтылық аңғарылады. Ұзақтың әңгімесі аяқталысымен жұрт гуілдесіп кетті. 

Айтқаныңның бәрі дұрыс. Екеуінің аузынан шыққан сӛзді Жүсіп қағып алып, ерсілі-қарсылы 

аударып тұр (Қ. Жұмаділов). Мұндағы бірінші сҿйлемде шығыс септігі жеке сҿйлем мүшесі бола 

алмайды, ол тұраҗты тіркес җұрамында тұр, ал екінші сҿйлемде адамға тҽн «салмаҗтылыҗтың» 

нысанын кҿрсетіп, жанама толыҗтауыш жасап тұр.  

Бұдан җазаҗ тіліндегі кҿмектес септік жалғауынан басҗа септіктердің җатысым ҽрекеті җажетіне 

орай функционалдыҗ җызметтерінің сараланғаны, ал кҿмектес септігінің җалыптасу үдерісінде 

екендігі байҗалады деуге болады. Түркі тілдерімен шығу тегі бір бола тұра, җазаҗ тілі септік 

жалғаулары җалыптасуындағы бұл ерекшеліктер җазаҗ тілінің ҿзіндік табиғатын танытатын фактор 

саналады. Кҿмектес септігі кҿлемдік септіктерге җызметі жаңынан ұҗсас болғанымен синтаксистік 

мағынасы жағынан ерекшеленеді, соған орай ол қҧралдық септік аталады. Сонымен җатар, җазаҗ 

тілінің септелу жүйесі: жай септеу жҽне тәуелді септеу болып бҿлініп, оның септелудегі 

ерекшеліктері айҗындалып, емлесі җалыптасып нормаға түскені де белгілі. Септелу жүйесінде җазаҗ 

тілінің табиғатына җайшы келер жайт байҗалмаған. Мысалы, жіктеу есімдіктерінің септелуі (мен, 

ме+нің, маған, ме+ні, менде, ме+нен, мен+і+мен), тҽуелді септеудегі ҿзгерістердің (добым, 

добым+ның, добым+а, добым+ды, добым+нан, добым+мен; добың+а, добы+на, добы+н т.б.) себебі 

тарихи-семантикалыҗ тұрғыдан түсіндіріліп келеді. Септік жалғауларының тіл иесі үшін үйлесімді, 

ҽуезді болуының себебі оның җазаҗ тілінің табиғатына бойынша емлеге түсірілгені екендігін тіл 

жанашыры А. Байтұрсынұлының мұраларын җайта-җайта зерделеп җарағанда, кҿз жеткізуге боатыны 

айҗын. А. Байтұрсынұлының септік жалғауларына җатысты айтҗаны да осы җазаҗ тілінің табиғатына 

сай емлеге үйлестіру болатын. «Җазаҗтың тілі ҿзгерген тіл деп айтуға жол жоҗ болса, емлесін де 

җисыҗ деп айтуға жол жоҗ: җазаҗта тілінің табиғатына хилаф келетін емле жоҗ» деп, сҿзге барыс жҽне 

жатыс, шығыс септіктерінің жалғану ерекшелігі туралы тҿмендегіше тұжырымдайды:  

біріншіден, «... ... я болмаса «малдай», «малда» деп жазған соң, «малыдай», «малыда» деп 

жазсаҗ болмай ма деген сыҗылды... Сҿздің ұшығы бірде дауысты дыбысҗа тіркеледі, бірінде дауыссыз 

дыбысҗа тіркеледі. Дауысты, дауыссыз дыбыстың ауанына җарай сҿздің ұшығы да ҿзгереді. Җазаҗ бұл 

екі орнын да айырады. Тілдің табиғатынан җарағанда, җазаҗтың солай істеуі дұрыс: «мал»-«малдай» 

дегенде «н» жоҗ; «малды» - «малындай» дегенде неге «н» җосылады? Ҽрине, «малы» деген сҿздің 

аяғы дауысты дыбыс болғандыҗтан җосылып тұр. «Малы» дегеннен шыҗҗан ұшыҗтарды «мал» 

дегеннен шыҗҗан ұшыҗтармен бірдей істеу керек десек, тіл табиғатына дұрыс келе ме? Сондай-аҗ 

«бала», «ана», «ата», «мал», «нан», «ат» деген сҿздердің бҽріне де «-лар» бірдей болу керек деген 

емес. Җазаҗта жазу-сызу болмаған соң, жалғыз-аҗ табиғаттың законына ерген, сондыҗтан тілі 

азбаған» дей келе, кҿптік жалғауының -лар/-дар нұсҗаларының җолданысын салыстырады: «малдар» 

мен «маллар». «Малдар» дегенде тілде кідіріс жоҗ, тек жеңіл ҿте шығады, «маллар» дегенде, «тертеге 

оралған шыбыртҗыдай тілімізді җайтып алуымыз җиын», ҿйткені җос дауыссыз тіл таңдайдың алдына 

тіреліп, ауыз җуысын бітеп тастайды. «Җамаудағы дыбыс пен ашыҗтағы дыбыс екеуі бірдей 
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болмайды. Ашыҗтағы дыбыс ашыҗ, кҿркем шығады, җамаудағы дыбыс ажарсыз шығады» 

(Байтұрсынұлы.2007:91-94), - деп, тіл ҽуезділігі дыбыстың артикуляциясы мен акустикасында екеніне 

назар аудартады; 

екіншіден, җазаҗ тілінің табиғаты бойынша тҽуелді септеудің үшінші жағына барыс жҽне шығыс 

септіктерінің жалғануы туралы дҽлелдерінде А. Байтұрсынұлы: «Табиғатына җарамай, жолға түсіру 

керек болса: «атасына» демей, «атасыға» деп жазу керек, «атасынан» демей, «атасындан» деп жазу 

керек. «Атасыға» деп жазған таталарды кҿрмеген соң біз де «атасынан» деп жазып жүрміз. ... 

Татарлар неге «атасыға», «атасыдан», «атасыдай» деп жазбай, «атасына», «атасындан», «атасындай» 

деп жазады? Атасыға-атасыдан- атасыдай деп жазса, түсінбес пе? Ҽрине, түсінеді, біраҗ солай 

жазбайды. Олай жазса, татарша болмайды. Җазаҗ та солай:-ның,-ны,-лар,-лыҗ,-лы орынсыз жерде 

келсе, ол сҿз җазаҗша болмайды; жҿнге тілдің ҿзі табиғаты тартуынша ҽрҗайсысын ҿз орнына җойған» 

(Байтұрсынұлы,2007:91-94),-деп, тҽуелі септеудегі барыс септігінің җалай жалғануы керектігін 

кҿрсеткен.  

1)  атасы - атасыға - атасы+на 

 аты - атыға - аты+на 

 җолы - җолыға - җолы+на 

2) атасы - атасындан - атасы+нан 

аты - атындан - аты+нан 

җолы - җолындан - җолы+нан 

 Мұндағы үшінші җатар тіл «табиғаты җалауынша» җазаҗ тілінің заңдылығы екені аныҗ, соны-

мен җатар, тіл «табиғаты тартуынша» ол берік байланыс саналатын матасуды җұрайды, дыбыс 

үндестігі жалаң емес, тҽуелдік жалғауының үшінші жағы (-ы/сы) білдіретін меншік мағынасы да бар, 

ол заттың үшінші жаҗтағы субъектіге җатыстылығын танытады.Ал җазіргі күні «җазаҗша болмайтын», 

тіл табиғатын түсінетін жандардың җұлағына түрпідей тиетін, жас ұрпаҗтың тілін бүлдіретін, ҽсіресе, 

жасанды акцент жасап «сҽн» җуып жүргендерді мүлдем жат җылатын, җалыптасҗан норманы бұзу-

шылыҗ байҗалады:  

біріншісі - жоғарыда аталған барыс, жатыс, шығыс септіктерінің җолданысы (Елбасы+ға хат 

жолдады. Бірнеше отбасы+ға кӛмек берілді. Асуман ханым бүгін Рашидтің шарапханасы+на ҽн 

салады («Гүллі ханым») Отбасы+да ойдың ала-җұлалығы шығып җалмай ма?); 

екіншісі - кҿмектес септігінің җолданысы (Стоматолгтар ассоциациясы+мен ұсынылған. 

Президенттің теле-радио кешені+мен ҽзірленген (Тележарнама); 

үшіншісі - шығыс септігінің җолданысы (Ашуыңды мен+нен алдың («Жүрек жарған», Астана). 

Сен+нен ұят болды («Кҿңіл күйі»); 

тӛртіншісі - кҿмектес септігінің җолданысы (Мен+і+мен ересің («Жау жүрек мың бала»). Де-

ректер кҿрініп тұрғандай, бұлардың бҽрі де БАҖ җұралдарынан алынған. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Тілдегі әлем бейнесі адамның сезім мүшелері җабылдайтын санасы арҗылы түйсініп, аҗпаратты 

ҿңдеу нҽтижесінде түзіледі. Тіл - аҗиҗат болмыстың бейнесі, адамның ҽлем туралы білімінің 

җалыптасу жҽне ҿмір сүру формасы. Ҽлем бейнесі – адам дүниетанымының басты элементі, шынайы 

болмыс туралы адамның түсінігі (Жұбаева, 2014:18-19), одан ҽлемнің ұлттыҗ бейнесі түзіледі. Тіл - 

сол ұлттыҗ бейне кҿрінісі. Тіл иесі җоғаммен бірге азды-кҿпті ҿзгеріске ұшырайды, кҿп жағдайда ол 

«тіл табиғаты җалауынша», белгілі заңдылыҗтар бойынша жүзеге асады. Ол - ықшамдау җұбылысы 

екені белгілі. Осы җұбылыстың бір ғана кҿрінісі -«барады ма? болады ма? келеді ме? т.с.с. 

Шаштарыңыз түседі ме? Олар үйге келіпті ме?», җазіргі күні жаппай җолданысҗа айналып барады 

деуге болады. Ыҗшамдау җұбылысының да маҗсаты - тіл ҽуезділігі, тілді җисынына келтіріп жұмсау 

жолы. Жоғарыда аталған сҿздер - біреу-екеу болғанымен, актив җабатҗа жататын сҿздер, ал басҗа 

җолданыстар - жастар күніне неше рет естіп, җолданылып жүргендер. А. Байтұрсынұлы: «Адам ана 

тілін жасынан естуінше үлкендерден үйренеді. Сонан соң, тіл танытҗыш кітаптардан оҗиды. Онан ҽрі 

үлгілі жазушылардың шығарған сҿздерін оҗып, ҿзі іс жүзінде иҽ ауызша айтып, иҽ жазып җолданумен 

біледі. Біздің җазаҗ тіліндегі сҿздің бҽрін білгеніміз җазаҗ тілін җолдана білу болып табылмайды» 

демекші җазіргі ұрпаҗ кімнен үйреніп тіл иесі болар екен? 

А. Байтұрсынұлы тҽрізді ұлт жанашырының: «Тілдің ҿзінің җойған орнынан басҗа орынға 

җойса, онда ол җойғанымыз ол тілше болмайды. Ол тілше болмаған соң оның түбі тілді бұзу, ҿзгерту 

болады. Җазаҗ тілін ҿзгертіп, татар тіліне җосу болса, онда солай деп ашып айтарға керек. Емлесін 

җата десек, тастап бізге келер деген ой - җата: ол жаҗсы мен жаманды, җисыҗ пен түзуді айырарлыҗ 
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җазаҗта кҿз жоҗ дегендік болады» деп ашынудан туған сҿзі бүгін җазаҗ аспанында жаңғырып тұрған 

тҽрізді.  
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AZҼRBAYCAN DĠLĠ DĠALEKTLҼRĠNDҼ VҼ TÜRK DĠLĠNDҼ ĠġLҼNҼN ORTAQ 

SÖZLҼR 

 

Fidan YUSĠFOVA

 

 

Xülasҽ: Türk dillҽri ailҽsinin oğuz qrupuna daxil olan dillҽr leksik,morfoloji,sintaktik quruluĢuna görҽ 

bir-birinҽ çox yaxındır. Türkiyҽ respublika elan olunduqdan sonra dilin leksik tҽrkibi alınma sözlҽrdҽn ҽsaslı 

surҽtdҽ tҽmizlҽnmiĢdir. Azҽrbaycan dilinin dialektlҽrindҽ vҽ türk ҽdҽbi dilindҽ iĢlҽdilҽn leksik vahidlҽrin 

böyük ҽksҽriyyҽti türk mҽnĢҽlidir. Azҽrbaycan vҽ türk dillҽrinin lüğҽt tҽrkibindҽ ad bildirҽn ortaq sözlҽr 

mühüm yer tutur. Azҽrbaycan dili dialektlҽrindҽ vҽ türk ҽdҽbi dilindҽ ortaq iĢlҽnҽn bҽzi ҽlamҽt vҽ keyfiyyҽt 

bildirҽn sözlҽr Azҽrbaycan ҽdҽbi dilindҽ fҽrqli mҽna ifadҽ edҽ bilir. Türk dilindҽ özlҽĢmҽ hҽrҽkatı 

nҽticҽsindҽ alınma sözlҽrin ҽksҽriyyҽti yeni sözlҽrlҽ ҽvҽz olunub. 

Açar Sözlәr: Türk dillәri,dialekt,ortaq sözlәr,lüğәt. 

 

AZERBAIJAN LANGUAGE DIALECTS AND COMMON WORDS IN TURKISH 

 

Abstract: According to lexical, morphological and syntactical points the Turkic languages including 

to the Oghuz group are very close to each other. The lexical composition of the language was thoroughly 

cleaned after the declaration of the Republic of Turkey.Most of the lexical units used in the dialects of the 

Azerbaijani language and in the Turkish literary language are of Turkish origin. Common name in Azerbai-

jani and Turkish languages words are of considerable importance. Commonly used in Azerbaijani dialects 

and Turkish literary language some remarks and qualitative words in Azerbaijani literary language can ex-

press different meanings. 

Keywords: Turkish languages,dialect,common words,vocabulary. 

 

GĠRĠġ 
Oğuz qrupuna daxil olan türk dillҽrinin, o cümlҽdҽn Azҽrbaycan dilinin formalaĢmasının tarixi 

qҽdimdir. Dilin tarixini xalqın tarixindҽn ayrı tҽsҽvvür etmҽk mümkün deyildir. Oğuz qrupuna daxil olan 

dillҽrin müxtҽlif dövrlҽrdҽ qıpçaq, karluq dil qruplarının, elҽcҽ dҽ ҽrҽb vҽ fars dillҽrinin güclü tҽsirinҽ mҽruz 

qalması, ayrı-ayrı oğuz dillҽrinҽ tҽsir edҽn müxtҽlif dilxarici amillҽrin olması onların fҽrdi xüsusiyyҽtlҽr 

kҽsb etmҽsinҽ gҽtirib çıxarmıĢdır. Azҽrbaycan dili tarixi inkiĢafında aparıcı oğuz ünsürlҽrini qorumuĢ, xüsusi 

ҽlamҽtlҽr qazanmıĢ, digҽr oğuz dillҽrindҽn (türk, türkmҽn, qaqauz) fҽrqlҽnҽn müstҽqil bir dil kimi inkiĢaf 

etmiĢdir. Ayrı-ayrı türk dillҽrinin tҽdqiqi zamanı qohum dillҽrlҽ ümumi vҽ fҽrqli cҽhҽtlҽrin ortaya 

çıxarılması tҽdqiq olunan dilin spesifik xüsusiyyҽtlҽrini daha da dҽrindҽn öyrҽnmҽyҽ geniĢ imkan verir. 

Azҽrbaycan dilinin dialektlҽrini türk ҽdҽbi dili ilҽ qarĢılaĢdırmamızın sҽbҽbi ortaq elementlҽri aĢkar edҽrҽk 

bu iki dilin tarixi ҽlaqҽlҽrini, qarĢılıqlı tҽsir xüsusiyyҽtlҽrini ortaya çıxarmaqdır. Türk dillҽri ümumtürk 

kökündҽn tҽĢҽkkül tapıb formalaĢsa da, uzun illҽr boyu fonetik, leksik, qrammatik quruluĢlarında müҽyyҽn 

fҽrqli xüsusiyyҽtlҽr ortaya çıxmıĢdır (Zeynalov,2008:154). Ona görҽ dҽ türk dillҽrinin hҽr biri, demҽk olar 

ki, fonetik, leksik, qrammatik cҽhҽtdҽn özünҽmҽxsus ümumilҽєdirici ҽlamҽtlҽr ҽsasında qruplaĢdırılır.Müasir 

Azҽrbaycan ҽdҽbi dilindҽ iĢlҽnmҽyҽn vҽ ya ҽdҽbi dil üçün arxaiklҽĢmiĢ bir sıra sözlҽr Azҽrbaycan dilinin 

dialekt leksikasında vҽ türk ҽdҽbi dilindҽ öz iĢlҽkliyini saxlayır. Dialekt leksikasının qohum dillҽrin 

leksikmaterialları ilҽ qarĢılıqlı ҽlaqҽdҽ öyrҽnilmҽsi mühüm elmi nҽticҽlҽrin ҽldҽ edilmҽsinҽ gҽtirib çıxarır. 

Bir-birinҽ çox yaxın iki qohum dilin – Azҽrbaycan vҽ türk dillҽrinin müstҽqil inkiĢaf tarixindҽ özünü 

göstҽrҽn spesifik xüsusiyyҽtlҽrin aĢkara çıxarılması mühüm ҽhҽmiyyҽt kҽsb edir. Azҽrbaycan dilinin dialekt 

leksikasının türk ҽdҽbi dilinin leksikası ilҽ müqayisҽli Ģҽkildҽ araĢdırılaraq iki yaxın qohum dilin ümumi vҽ 

fҽrqli xüsusiyyҽtlҽrinin aĢkar edilmҽsi vacib hesab olunur. Bir-birinҽ yaxın olan, tarixi köklҽri ilҽ bir-birinҽ 

bağlı olan bu dillҽrin müqayisҽli Ģҽkildҽ öyrҽnilmҽsi hҽm tarixi leksikologiya, hҽm tarixi dialektologiya, 

ümumiyyҽtlҽ, Azҽrbaycan vҽ türk dilçiliyi üçün ҽhҽmiyyҽt kҽsb edir. Türk dillҽrinin dialekt leksikasının 

onun ҽdҽbi vҽ ümumxalq dilinҽ, hҽmçinin qonĢu türk xalqlarının ҽdҽbi dillҽrinҽ vҽ onların dialektlҽrinҽ 

münasibҽti türkologiya elminin öyrҽnilmҽmiĢ sahҽsinҽ aiddir. Bu baxımdan Azҽrbaycan dili dialektlҽri ilҽ 

türk ҽdҽbidilinin qarĢılaĢdırılması türk dillҽrinin daha dҽrindҽn araĢdırılması üçün faydalı ola bilҽr vҽ bundan 

elmi mҽnbҽ kimi istifadҽ etmҽk mümkündür.  

Türkiyҽ türkcҽsi XIII ҽsrdҽn etibarҽn Anadoluda vҽ digҽr Osmanlı torpaqlarında istifadҽ olunub vҽ bu 

mҽrhҽlҽ Qҽrbi türkcҽ mҽrhҽlҽsi adlanır. Qҽrbi türkcҽ mҽrhҽlҽsi aĢağıdakı Ģҽkildҽ qrupla 
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1.Qҽdim Anadolu türkcҽsi (XIII ҽsr – XV ҽsrin sonu). 

2. Osmanlı Türkcҽsi ( XV ҽsr – XX ҽsrin ҽvvҽli). 

3.Türkiyҽ türkcҽsi ( XX ҽsrin ҽvvҽlindҽn bu günҽ qҽdҽr olan mҽrhҽlҽ). 

Türk dili 1908-ci ildҽn sonrakı dövrün adıdır.M.Ergin Türkiyҽ türkcҽsi dövrünü Qҽrbi türkcҽnin dil 

baxımından ҽn tҽmiz dövrü adlandırır. Göründüyü kimi, müasir türk ҽdҽbi dili uzun vҽ mürҽkkҽb inkiĢaf 

yolu keçmiĢdir. Türk dillҽri içҽrisindҽ fonetik, leksik vҽ qrammatik xüsusiyyҽtlҽrinҽ görҽ bir-birinҽ daha 

yaxın olan Azҽrbaycan vҽ türk dillҽri ayrı-ayrı dövlҽtlҽrin tҽrkibindҽ fҽaliyyҽt göstҽrsҽlҽr dҽ, türk dillҽrinin 

bir çoxuna xas olan ortaq dil elementlҽri ҽsrlҽr boyu qorunaraq müasir dövrümüzҽ qҽdҽr gҽlib çatmıĢdır.Türk 

dillҽri tarixҽn bir-biri ilҽ qohum olan, bir kökdҽn ҽmҽlҽ gҽlҽn dillҽr qrupuna aid edilir. Dialektlҽrini vҽ türk 

ҽdҽbi dilini tҽdqiq etdiyimiz zaman hҽr iki dildҽ mövcud olan türk mҽnєҽli vҽ alınma sözlҽrin bҽzilҽrinҽ 

müasir türk ҽdҽbi dilindҽ eyni vҽ ya fҽrqli mҽnalarda bugün dҽ tҽsadüf olunur.Azҽrbaycan dili dialektlҽrinin 

tҽsnifatını M.ġirҽliyev tarixi-coğrafi prinsipҽ ҽsaslanaraq vermiĢdir. Hҽmin tҽsnifatda dialektlҽr 4 qrup 

ҽtrafında cҽmlҽnir: Ģҽrq qrupu, qҽrb qrupu, Ģimal qrupu vҽ cҽnub qrupu. M.ġirҽliyev dialektlҽrin Ģҽrq 

qrupuna Quba, Bakı, ġamaxı dialektlҽrini, Muğan vҽ Lҽnkҽran Ģivҽlҽrini, qҽrb qrupuna Qazax, Qarabağ, 

Gҽncҽ dialektlҽrini vҽ ayrım Ģivҽsini, Ģimal qrupuna ġҽki dialektini vҽ Zaqatala-Qax Ģivҽsini, cҽnub qrupuna 

isҽ Naxçıvan, Ordubad, Tҽbriz dialektlҽrini vҽ Ġrҽvan Ģivҽsini daxil edir (ġirҽliyev,2008:19).Son illҽrҽ qҽdҽr 

Azҽrbaycan dilinin dialekt bölünmҽsindҽ M.ġirҽliyevin bölgüsü ҽsas götürülmüĢdür.E.Ҽzizov elmi Ģҽkildҽ 

ҽsaslandırmıĢdır ki, M.ġirҽliyevin tҽsnifatı Azҽrbaycan dilçiliyinin müҽyyҽn bir mҽrhҽlҽsi üçün mҽqbuldur. 

Bu bölgü dilin dialekt bölünmҽsini dolğun Ģҽkildҽ ҽks etdirҽ bilmҽmҽsi baxımından bir sıra qüsurlara 

malikdir. E.Ҽzizov Azҽrbaycan dili Ģivҽlҽrini aĢağıdakı kimi qruplaĢdırır: 

Cҽnub lҽhcҽsi. Bu lҽhcҽ Cҽnubi Azҽrbaycan, Naxçıvan vҽ Lҽnkҽran regionlarının Ģivҽlҽrini ҽhatҽ edir. 

Cҽnub lҽhcҽsindҽ bir neçҽ Ģivҽ qrupu fҽrqlҽnir: 1) Tҽbriz; 2) Ҽrdҽbil; 3) Lҽnkҽran; 4) Urmiyҽ; 5) Naxçıvan 

vҽ s. Qҽrb lҽhcҽsi(orta lҽhcҽ). Bu lҽhcҽ Azҽrbaycanın Kür vҽ Araz çayları arasındakı ҽrazisinin qҽrb vҽ 

cҽnub-qҽrb hissҽsinin Qazax, Gҽncҽ, Qarabağ, DaĢkҽsҽn, Gҽdҽbҽy, Kҽlbҽcҽr, Laçın vҽ Gürcüstanın bҽzi 

rayonlarının (Borçalı: Marneuli, Bolnisi, Dmanisi) Ģivҽlҽrini ҽhatҽ edir. 

Qҽrb lҽhcҽsi bu Ģivҽ qrupuna bölünür: 1) Qarabağ; 2) Qazax-Borçalı; 3) ayrım Ģivҽsi (Daєkҽsҽn, 

Gҽdҽbҽy, Kҽlbҽcҽr rayonlarında yayılmıĢdır).  

ġimal-Ģҽrq lҽhcҽsi. Bu lҽhcҽ Xҽzҽrin qҽrb sahili zonasının єimalєҽrq hissҽsinin (Dҽrbҽnd, Quba, Bakı, 

ġamaxı, Salyan) Ģivҽlҽrini ҽhatҽ edir. ġimal-Ģҽrq lҽhcҽsi bu Ģivҽ qrupuna ayrılır: 1) ġamaxı-Bakı; 2) Quba: 

3) Dҽrbҽnd. 

Müҽllifҽ görҽ, Azҽrbaycan Respublikasının Ģimal-qҽrb bölgҽsindҽ yerlҽĢҽn ġҽki-Zaqatala regionunun 

Ģivҽlҽri qarıĢıq tipli Ģivҽlҽrdir. Dialektlҽrin lüğҽt tҽrkibi dilimizin ҽn qҽdim dövrlҽrinҽ aid söz vҽ ifadҽlҽri 

mühafizҽ edib saxlayan zҽngin vҽ dҽyҽrli leksik qatlara malikdir. Aparılan tҽdqiqatlar göstҽrir ki, 

Azҽrbaycan dilinin özünҽ xas dialektlҽri vardır. Buna görҽ dҽ Azҽrbaycan dilini diğҽr türk dillҽri içҽrisindҽ, 

Türkiyҽnin bҽzi tҽdqiqatçıları kimi, lҽhcҽ adlandırmaq doğru olmaz. Yunanca ―danıĢıq, Ģivҽ‖ mҽnasını verҽn 

dialekt termini bölünmҽzlik xarakterinҽ malikdir. Bu termindҽn hҽm ayrıca єivҽni, hҽm onların qruplarını, 

hҽm dҽ bütün lҽhcҽni ifadҽ etmҽk üçün istifadҽ etmҽk olar. Amma türk dilçiliyindҽ israrla Azҽrbaycan vҽ 

digҽr türk dillҽri lҽhcҽ adlandırılır. Bu vҽziyyҽt ҽgҽr ümumtürk dilinin lҽhcҽsi olaraq dҽyҽrlҽndirilirsҽ, o 

zaman türk dilini dҽ Türkiyҽ lҽhcҽsi adlandırmaq lazımdır. Bu Ģҽkildҽ adlandırma heç bir elmi ҽsaslara 

dayanmır. 

Azҽrbaycan ҽdҽbi dili ilҽ türk dili arasında çox da böyük fҽrq yoxdur. Ancaq müasir Azҽrbaycan ҽdҽbi 

dili ilҽ türk ҽdҽbi dili arasındakı fҽrqli mҽqamlar özünü göstҽrmҽkdҽdir. Belҽ ki, bu gün türk ҽdҽbi dilindҽ 

iєlҽnҽn bir çox sözlҽr Azҽrbaycan ҽdҽbi dilindҽ iєlҽnmir. Lakin Azҽrbaycan ҽdҽbi dilindҽ tҽsadüf olunmayan 

bu sözlҽrҽ Azҽrbaycan dilinin dialektlҽrindҽ rast gҽlinir. Azҽrbaycan dilinin dialektoloji lüğҽtlҽrindҽ öz 

ҽksini tapmıĢ bҽzi sözlҽrҽ dҽ Azҽrbaycan ҽdҽbi dilindҽ tҽsadüf olunur: gҽvҽzҽ ―çoxdanıĢan, boĢboğaz‖, 

çamır ―palçıq, lil, lehmҽ‖, bamiyҽ ―bibҽrҽ bҽnzҽr bitкi adı‖, qaysı ―ҽrik‖, ağıl ―yayda mal-qara saxlamaq 

üçün ҽtrafı hasarlanmıĢ üstü açıq yеr‖, davar ―qoyun-keçi; xırdabuynuzlu mal-qara‖ vҽ s. kimi sözlҽri buna 

nümunҽ göstҽrҽ bilҽrik. Bu tipli sözlҽr dialektlҽrdҽ nisbҽtҽn daha geniĢ dairҽdҽ iĢlҽnir. Azҽrbaycan dilinin 

dialekt leksikasına aid olan sözlҽrin müҽyyҽn hissҽsi daha mҽhdud dairҽdҽ, müҽyyҽn hissҽsi isҽ nisbҽtҽn 

geniĢ dairҽdҽ iĢlҽnir. Bu sözlҽrin bҽzilҽri nisbҽtҽn geniĢ dairҽdҽ iĢlҽndiyinҽ, bҽzilҽri isҽ termin sҽciyyҽli 

olduğuna görҽ müҽyyҽn mҽqamlarda ҽdҽbi dildҽ dҽ özünü göstҽrir. Tҽsadüfi deyil ki, bu leksik vahidlҽrҽ 

Azҽrbaycan dilinin orfoqrafiya lüğҽtindҽ dҽ yer verilmiєdir. Dialekt sözlҽrin bir qismi isҽ ҽdҽbi dilҽ daxil 

olmamıĢ, xalqın danıĢıqmҽiєҽt nitqinin malı olaraq qalmıĢdır. Azҽrbaycan dilinin dialektlҽrindҽ vҽ türk ҽdҽbi 

dilindҽ qarĢılaĢdığımız leksik vahidlҽrin böyük ҽksҽriyyҽti türk mҽnєҽlidir. Türk dilinin leksik tҽrkibinin 

ҽsas hissҽsini, tҽbii ki, xalis türk mҽnĢҽli sözlҽr tҽĢkil edir. Ancaq bu sözlҽr içҽrisindҽ ҽrҽb, fars, yunan 

mҽnєҽli sözlҽrҽ dҽ tҽsadüf olunur (ġabanova,1985:91). Tarixi-coğrafi Ģҽrait baxımından qeyd etdiyimiz 
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sözlҽrin bҽzilҽrinin yunan mҽnĢҽli olması diqqҽtimizi xüsusilҽ cҽlb etdi. Fars mҽnĢҽli – riçal ―ҽncirdҽn 

biĢirilmiє mürҽbbҽ‖, vҽrdҽnҽ ―yoğun oxlovmintҽnҽ―geyim, paltar adı‖, dilbҽstҽ ―vurğun‖, dilbaz ―dilli-

dilavҽr‖; ҽrҽb mҽnĢҽli – sahan ―dҽrin mis qab‖, ҽssah ―dҽqiq, sҽhih‖, nüktҽli ―eyhamlı‖, saqat ―єikҽst‖; 

yunan mҽnєҽli – anaxtar ―açar‖, balgöz ―daĢ sındırmaq üçün çҽkic‖ vҽ s. kimi sözlҽr bu qҽbildҽndir. 

Prof. Fҽrhad Zeynalov qҽdim türk leksikasını üç qrupa ayırır: 1) ad bildirҽn sözlҽr; 2) ҽlamҽt vҽ 

keyfiyyҽt bildirҽn sözlҽr; 3) hҽrҽkҽt bildirҽn sözlҽr (Zeynalov,1981:128). Biz dҽ bu tҽdqiqatda qeyd olunan 

bölgünü ҽsas kimi götürҽrҽk Azҽrbaycan dili dialektlҽrindҽ vҽ türk ҽdҽbi dilindҽ ortaq iєlҽnҽn bu sözlҽri 

aĢağıdakı qruplarda birlҽєdirdik: 1) Ad bildirҽn ortaq sözlҽr; 2) Ҽlamҽt vҽ keyfiyyҽt bildirҽn ortaq sözlҽr; 3) 

Hҽrҽkҽt bildirҽn ortaq sözlҽr. 

Qohum olan dillҽrin müqayisҽsi üçün ҽsas mҽnbҽ yazılı abidҽlҽrdir. Bununla yanaĢı, bildirmҽliyik ki, 

konkret olaraq bir dil üzrҽ tҽhlil üçün ҽn doğru mҽnbҽlҽr dialektlҽrdir. Belҽ ki, iĢlҽk dildҽn tҽrk olunan sözlҽr 

dialektlҽrdҽ vҽ Ģivҽlҽrdҽ qorunub saxlanıla bilir. Bu cҽhҽtdҽn dҽ Orxon-Yenisey abidҽlҽrindҽ mövcud olan 

leksik vahidlҽrlҽ Azҽrbaycan dilinin dialekt vҽ Ģivҽlҽrindҽki vahidlҽri müqayisҽli tҽdqiq etmҽk, onlardakı sҽs 

fҽrqlҽrini, sözlҽrdҽki yaxınlığı, uyğunluğu araĢdırmaq lazımdır. Orxon-Yenisey yazılı abidҽlҽri türk 

dillҽrinin ҽldҽ olan ҽn qҽdim yazı nümunҽlҽri hesab olunur. Azҽrbaycan vҽ türk dillҽrinin lüğҽt tҽrkibindҽ ad 

bildirҽn ortaq sözlҽr mühüm yer tutur. Bu qrupa qohumluq bildirҽn ortaq sözlҽr, adҽtҽnҽnҽ vҽ mҽrasim adları 

ilҽ bağlı sözlҽr, insanın bҽdҽn üzvlҽrinin adları, heyvan adları, yemҽk, içki, qab-qacaq adları, quĢ adları, 

heyvandarlıqla bağlı olan sözlҽr, ҽmҽk alҽtlҽri vҽ müxtҽlif ҽĢyaların adları, pul vҽ ölçü vahidlҽrini bildirҽn 

sözlҽr, coğrafi Ģҽraitlҽ ҽlaqҽdar olan sözlҽr, tikili adları, bitki adları, zaman mҽfhumunu bildirҽn sözlҽr, 

geyim vҽ parça adları, bҽzҽk ҽĢyalarının adları, bağ vҽ bostanla bağlı sözlҽr, xҽstҽlik adlarını bildirҽn sözlҽr, 

mҽiєҽtlҽ bağlı olan sözlҽr daxildir. Çölmҽg//Çölmҽx`//Çölmҽy. Azҽrbaycan dili Ģivҽlҽrindҽ ―xörҽk biĢirilҽn 

saxsı qab; dibçҽk‖ mҽnalarını ifadҽ edir. Türk ҽdҽbi dili üçün çömlek leksik vahidinin ―süzülmüĢ palçıqdan 

biĢirilҽrҽk ҽldҽ edilҽn saxsı qab, bu cür qabların küpҽ bҽnzҽyҽn, fҽqҽt daha kiçik olanları‖ mҽnası 

sҽciyyҽvidir. Pağaça. Bu leksik vahid Azҽrbaycan dilinin Axalsxi Ģivҽsindҽ ―mayasız xҽmirdҽn biĢirilҽn 

çörҽk‖ mҽnasında iĢlҽnir. Türk ҽdҽbi dilindҽ poğaça ―içinҽ pendir, qıyma, kartof qoyularaq piĢirilҽn bir növ 

çörҽk‖ mҽnasını ifadҽ edir (Nҽsimi adına dilçilik inistutu 2007:65). Az.dial. anaxdar ―açar‖, türkcҽdҽ anahtar 

―açar‖; Az.dial. balgöz ―daĢ sındırmaq üçün çҽkic‖, türkcҽdҽ balyoz ―ağır, böyük, uzun saplı çҽkic‖; Az.dial. 

çapa ―kҽtmҽn‖, türkcҽdҽ çapa ―bağça vҽ tarlada torpağı bellҽmҽk üçün istifadҽ olunan, bir tҽrҽfi düz digҽr 

tҽrҽfi çҽngҽl Ģҽklindҽ olan bağban alҽti, kҽtmҽn‖; Az.dial. dağar ―qoyun vҽ ya keçi dҽrisindҽn hazırlanmıĢ 

torba, kisҽ‖, türkcҽdҽ dağar ―dҽri torba, yastı ağızlı torpaq qab, çanaq, küp, böyük saxsı, atҽє qoymaqda 

istifadҽ olunan torpaqdan manqal‖; Az.dial. qazma//qҽzmҽ ―külüng‖, türkcҽdҽ kazma ―külüng‖; Az.dial. 

mandal ―cҽftҽ‖, türkcҽdҽ mandal ―cҽftҽ‖; Az.dial. sürmҽ ―cҽftҽ‖, türkcҽdҽ sürme ―cҽftҽ‖; Az.dial. mҽrtҽk 

―odun qırığı‖, türkcҽdҽ mertek ―uzun, çox qalın olmayan, dörd bucaq odun‖; Az.dial. masat ―bülöv‖, 

türkcҽdҽ masat ―bülöv‖, Az.dial. mҽs//mҽst ―xromdan tikilmiĢ yumĢaq ayaqqabı‖, türkcҽdҽ mest 

―ayaqqabının içinҽ geyilҽ bilҽn yüngül vҽ yumĢaq ayaqqabı növü‖; Az.dial. mintҽnҽ ―geyim, paltar adı‖, 

türkcҽdҽ mintan ―alt köynҽyin üstünҽ geyilҽn, uzun qollu, düz yaxalı bir növ köynҽk; qollu jilet‖; Az.dial. 

posdal//postal ―çust‖, türkcҽdҽ postal ―çarıq kimi bağlanan bir növ ayaqqabı növü‖; Az.dial. setrҽ ―astarsız 

pencҽk‖, türkcҽdҽ setre ―keçmiĢdҽ rҽsmi yerlҽrdҽ geyilҽn düz yaxalı, qabağı düymҽli, ҽtҽyi uzun, qҽrb 

dҽbinҽ uyğun pencҽk formasında olan geyim‖ sözlҽr vardır. ―Apa‖ sözü Azҽrbaycan dili dialekt vҽ 

Ģivҽlҽrindҽ özünҽmҽxsus qҽdim vҽ tarixi xüsusiyyҽtlҽrini mühafizҽ etmiĢdir. Belҽ ki, bir sıra türk dillҽrindҽ 

olduğu kimi Azҽrbaycan dilinin dialekt vҽ Ģivlҽrindҽ bu söz fonetik dҽyiĢikliyҽ uğramıĢdır: apa < aba, yҽni 

sözün kar samiti cingiltili samitҽ modifikasiya etmiĢdir. Bu fakt vҽ xüsusiyyҽtlҽr digҽr türk dillҽrinҽ nisbҽtҽn 

oğuz dilҽrindҽ cingiltilҽĢmҽ hadisҽsinin güclü olması ilҽ bağlıdır. Qҽdim kitabҽlҽrdҽ ―apa‖ sözü Ģimal-Ģҽrq 

dialekti olan Quba Ģivҽsindҽ ―aba‖ Ģҽklindҽ ―ata‖ mҽnasında iĢlҽnmiĢdir. ―Apa‖ sözü eyni ilҽ bu mҽzmunda 

müasir türk ҽdҽbi dilindҽ ―ebe‖ / ―uĢağı böyüdüb - saxlayan‖ / Ģҽklindҽ iĢlҽnir: ―ebe-nine‖. O cümlҽdҽn bu 

sözҽ müasir türk ҽdҽbi dilindҽ geniĢ iĢlҽnҽn bir ifadҽnin tҽrkibindҽ dҽ rast gҽlmҽk olur. Mҽzmun etibarilҽ 

―uzaq qohum‖ vҽ ya ―yaxın dost‖ mҽnasını ifadҽ edҽn ―ahpabım‖ sözündҽ. QuruluĢ etibarı ilҽ ―apa‖ 

sözündҽn fҽrqlҽnsҽ dҽ, ifadҽ etdiyi mҽzmu eyniliyini qoruyub saxlamıĢdır. Bar/var(maq) – feli tarixi 

baxımdan ҽn qҽdim türk feli olub bu günҽ qҽdҽr öz varlığını bir sıra törҽmҽlҽrdҽ mühafizҽ etmiĢdir. Ҽksҽr 

türk dillҽrindҽ (baĢq., qaz., kum., qırğ., tat., türkmҽn, tuv., noq., uyğ., yak.) (11, 233) bu fel özünü – bar – 

formasında göstҽrir. Yalnız müasir türk ҽdҽbi dilindҽ vҽ Azҽrbaycan dili dialekt vҽ Ģivҽlҽrindҽ ―var‖(maq) 

Ģҽklindҽ qalmıĢdır. 

Ümumiyyҽtlҽ, Azҽrbaycan dilinin dialekt leksikasının mühüm hissҽsini türk mҽnĢҽli sözlҽr tҽĢkil edir 

vҽ belҽ leksik vahidlҽr türk ҽdҽbi dilindҽ bu qҽbildҽn olan sözlҽri aĢkar etmҽkdҽ ҽhҽmiyyҽt kҽsb edir. 

Hҽmçinin Azҽrbaycan dili dialektlҽrindҽ vҽ türk ҽdҽbi dilindҽ ҽrҽb, fars dillҽrindҽn alınma ҽlamҽt vҽ 

keyfiyyҽt bildirҽn ortaq sözlҽr dҽ yaxın vҽ ya eyni mҽnada aєkar edilib. Azҽrbaycan dilinin Hamamlı 
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Ģivҽsindҽ ―nahaq‖ mҽnasında iĢlҽnҽn nafilҽ sözünҽ türk ҽdҽbi dilindҽ ―boĢ, faydasız, iĢҽ yaramayan; boĢ 

yerҽ‖ yaxın mҽnalarına tҽsadüf edilib. Azҽrbaycan dili diallektlҽrindҽ vҽ türk ҽdҽbi dilindҽ eyni mҽnanı 

(axmaq, sҽrsҽri) ifadҽ edҽn ҽrҽb mҽnĢҽli avdal, budala sözlҽri hҽr iki dildҽ bu gün öz ҽsl mҽnasında iĢlҽnmir. 

Ҽlamҽt vҽ keyfiyyҽt bildirҽn türk mҽnєҽli ortaq sözlҽr cҽrgҽsindҽn dҽnsiz, xırsız sözlҽrini nümunҽ göstҽrҽ 

bilҽrik. Bu sözlҽr hҽr iki dildҽ, yҽni türk vҽ Azҽrbaycan dillҽrindҽ yaxın mҽnalı söz kimi qeydҽ alınıb. 

Azҽrbaycan dili dialektlҽrindҽ vҽ türk ҽdҽbi dilindҽ ortaq iєlҽnҽn bҽzi ҽlamҽt vҽ keyfiyyҽt bildirҽn sözlҽr 

Azҽrbaycan ҽdҽbi dilindҽ fҽrqli mҽna ifadҽ edҽ bilir. Mҽsҽlҽn, Azҽrbaycan dilinin Qazax dialektindҽ tҽsadüf 

etdiyimiz alçax sözü ―sadҽ‖ mҽnasında iĢlҽnҽn keyfiyyҽt bildirҽn sifҽtdir. Bu sifҽt türk ҽdҽbi dilindҽ dҽ eyni 

mҽnada iĢlҽnir. Lakin Azҽrbaycan ҽdҽbi dilindҽ bu söz fҽrqli mҽnalar ifadҽ edir. Türk ҽdҽbi dilndҽ ―canlı, 

hҽrҽkҽtli, cҽld vҽ bacarıqlı‖ mҽnasını ifadҽ edҽn qıvraq sözü isҽ Azҽrbaycan ҽdҽbi dilindҽ ―sağlam, möhkҽm, 

gümrah, sҽhhҽtcҽ yaxĢı; yüngül, kip, bҽdҽnҽ yapıĢan, hҽrҽkҽtҽ mane olmayan (paltar, ayaqqabı vҽ s. 

haqqında)‖ fҽrqli mҽnalar ifadҽ edir. Azҽrbaycan dili dialektlҽrindҽ düzҽltmҽ ҽlamҽt vҽ keyfiyyҽt bildirҽn 

sözlҽrҽ dҽ tҽsadüf edilir. Bu sözlҽr eyni vҽ ya yaxın mҽnalarda türk ҽdҽbi dilindҽ dҽ iĢlҽnir. Mҽsҽlҽn, 

dayanıxlı ―davamlı, tab gҽtirҽn, sҽbirli‖ sözü dayan felinҽ qҽdim -ık, -ik isim düzҽldҽn єҽkilçisinin ҽlavҽsi ilҽ 

düzҽlir. Buna alçax, qıvrax vҽ s. ortaq sözlҽri dҽ ҽlavҽ edҽ bilҽrik. Ümumiyyҽtlҽ, türk dillҽrindҽ isim vҽ sifҽt 

düzҽldҽn Ģҽkilçilҽr çox deyil. Lakin qҽdim türk dillҽrindҽ bu Ģҽkilçilҽrin çoxluq tҽĢkil etdiyi ehtimal olunur. 

Türk vҽ Azҽrbaycan dillҽrindҽ ortaq istifadҽ olunan fellҽr dҽ az deyildir. Lakin bҽzi fellҽr tamamilҽ 

fҽrqli mҽna daĢıyır: Azҽrbaycan dilindҽ saxlamaq, türk dilindҽ durdurmak; Azҽrbaycan dilindҽ durmaq, türk 

dilindҽ kalkmak; Azҽrbaycan dilindҽ danıĢmaq, türk dilindҽ konuєmak (türk dilindҽ danıĢmak sözü 

―mҽslҽhҽt almaq‖ mҽnasında iĢlҽnir). Azҽrbaycan dilindҽ vaxtilҽ iєlҽnmiĢ bir sıra fellҽr artıq arxaiklҽĢҽrҽk 

istifadҽdҽn qalmıĢdır (ġabanova,1985:92). Azҽrbaycan dili dialektlҽrindҽki fellҽrin tҽdqiqatı nҽticҽsindҽ, 

türk ҽdҽbi dilindҽ dҽ iєlҽnҽn fellҽrin ümumi mҽnzҽrҽsini aydınlaĢdırmaq mümkündür. Azҽrbaycan dili 

dialektlҽri vҽ türk ҽdҽbi dilindҽ ortaq iĢlҽnҽn fellҽrin eyni vҽ ya yaxın mҽnalarına tҽsadüf olunmuєdur: 

Az.dial.ağırramax ―hörmҽtlҽ qҽbul etmҽk‖, türkcҽdҽ ağırlamak ―qonağı hörmҽtlҽ qҽbul etmҽk‖; Az.dial. 

arımmağ ―tҽmizlҽnmҽk‖, türkcҽdҽ arınmak ―tҽmizlҽnmҽk, tҽmizҽ çıxmaq, saf olmaq, nҽfsini tҽrbiyҽ etmҽk‖; 

Az.dial. arıtdamağ ―tҽmizlҽmҽk‖, türkcҽdҽ arıtmak ―tҽmizlҽmҽk, yumaq, paklamaq, qarıĢıq olan Ģeylҽrdҽn 

ayırmaq‖; Az.dial. baylamax ―ürҽyi keçmҽk, özündҽn getmҽk‖, türkcҽdҽ bayılmak ―hҽrҽkҽt qabiliyyҽtini 

itirҽrҽk özündҽn getmҽk, ürҽyi keçmҽk‖; Az.dial. çalmax ―oğurlamaq, xҽlvҽti götürmҽk‖, türkcҽdҽ çalmak 

―özünҽ aid olmayan єeyi xҽlvҽti götürmҽk, oğurlamaq‖ vҽ s. Azҽrbaycan dili dialektlҽrindҽ vҽ türk ҽdҽbi 

dilindҽ iĢlҽnҽn yaxın mҽnalı fellҽr dҽ aĢkar olunub: Az.dial. aĢırmax ―malı vҽ pulu dağıtmaq, yersiz 

xҽrclҽmҽk‖, türkcҽdҽ aĢırmak ―oğurlamaq, qapmaq, qapıb götürmҽk‖; Az.dial. basmax ―hürmҽk, hürҽ-hürҽ 

hücum etmҽk‖, türkcҽdҽ basmak ―basqın etmҽk (qҽflҽtҽn hücum etmҽk)‖; Az.dial. boğazdamax ―boğazından 

tutub baĢını kҽsmҽk‖, türkcҽdҽ boğazlamak ―heyvan kҽsmҽk, qurban kҽsmҽk, bir insanı vҽhĢicҽsinҽ 

öldürmҽk‖ vҽ s. Türk, xüsusilҽ Azҽrbaycan dilindҽ hҽlҽ orta ҽsrlҽrdҽn etibarҽn bu fel hҽm iĢlҽklik, hҽm dҽ 

mҽna çalarları vҽ variantları baxımından o biri türk dillҽrindҽki qҽdҽr geniĢ yayılmamıĢdır. Ġlk yazılı 

abidҽlҽrdҽn bҽzi dilimizin inkiĢafı müddҽtindҽ ―var‖ feli yavaĢ-yavaĢ öz mövqeyini itirҽrҽk, müasir ҽdҽbi 

dilimizdҽ isҽ müstҽqilliyini itirҽrҽk semantik cҽhҽtdҽn boĢalma keçirmiĢdir. 

Azҽrbaycan vҽ türk dilçiliyindҽ iĢlҽdilҽn bҽzi terminlҽr eyni olsa da, onların ifadҽ etdiyi mҽnalar 

müxtҽlifdir. Azҽrbaycan dilçiliyindҽ, elҽcҽ dҽ ьmumi türkologiyada dialekt, Ģivҽ, lҽhcҽ terminlҽri altında 

müҽyyҽn bir xalqın danıĢdığı konkret bir dilin mҽhҽlli formaları nҽzҽrdҽ tutulur. Türk (Türkiyҽ) dilçiliyindҽ 

isҽ müxtҽlif türk dillҽrinin müstҽqil dil kimi qҽbul edilmҽsi ilҽ yanaĢı, lҽhcҽ vҽ ya Ģivҽ hesab olunması 

halları da özünü göstҽrir.Türk dillҽri bir-birinҽ nҽ qҽdҽr yaxın olsalar da, bu dillҽri lҽhcҽ vҽ ya Ģivҽ 

adlandırmaq doğru deyil. Bҽzi dil birliklҽrinin müstҽqil dil olub-olmaması mübahisҽli olsa da, müasir 

türkologiyada müstҽqil türk dilinin varlığından söhbҽt gedir. Hҽm Azҽrbaycan dili dialektlҽrindҽ, hҽm dҽ 

türk ҽdҽbi dilindҽ iĢlҽnҽn ortaq sözlҽrin ҽksҽriyyҽti türk mҽnĢҽli sözlҽrdir. Lakin yad dil elementlҽrinҽ dҽ 

tҽsadüf edilir. Belҽ ki, hҽr iki dildҽ ҽrҽb, fars, yunan mҽnĢҽli sözlҽrҽ dҽ rast gҽlinir. Azҽrbaycan dilinin ҽrҽb, 

fars dillҽri ilҽ ҽlaqҽdҽ olduğunu bilirik. Bu baxımdan Azҽrbaycan dilindҽ ҽrҽb, fars mҽnєҽli leksik 

alınmaların mövcudluğu heç bir Ģübhҽ doğurmur. Lakin Azҽrbaycan dili dialektlҽrindҽ yunan mҽnĢҽli 

sözlҽrin mövcudluğumaraq doğurur. AraĢdırmamız onu göstҽrir ki, müasir Oğuz ҽdҽbi dillҽri Orxon-Yenisey 

abidҽlҽrinin qrammatik xüsusiyyҽtlҽrini saxladığı halda, leksik xüsusiyyҽtlҽrini nisbҽtҽn az mühafizҽ 

etmiĢdir. Leksik xüsusiyyҽtlҽr Orta Asiya vҽ Sibir türk dillҽrindҽ daha çoxdur. Bir faktı da qeyd etmҽliyik ki, 

dilin leksik vahidlҽri xalqın hҽyatında baĢ verҽn iqtisadi-siyasi dҽyiĢikliklҽrlҽ daha çox ҽlaqҽdҽ olur. Hҽr bir 

dilin leksik tҽrkibi qrammatik quruluĢuna nisbҽtҽn substrat (yҽni, çarpazlaĢma zamanı mҽğlub olan yerli 

dilin qҽlҽbҽ çalan gҽlmҽ dildҽki izlҽri) tҽsirinҽ daha çox mҽruz qalır. Ona görҽ dҽ, oğuz qrupu dillҽrinin 

müxtҽlif dövrlҽrdҽ qıpçak-karluq tҽsirinҽ mҽruz qalması, ҽrҽb vҽ fars dillҽrinin güclü tҽsiri, ayrı-ayrı oğuz 

dillҽrinin müxtҽlif dilxarici amillҽrҽ mҽruz qaldıqları dil ҽhatҽsi onların fҽrdi xüsusiyyҽtlҽr kҽsb etmҽsinҽ 
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gҽtirib çıxarır. Tҽhlil onu da göstҽrir ki, Azҽrbaycan dilinin dialekt vҽ Ģivҽ materialları OrxonYenisey 

abidҽlҽrinin mövcud olduğu dövrlҽrin leksik xüsusiyyҽtlҽrini canlı Ģҽkildҽ qoruyub mühafizҽ etmiĢdir. Digҽr 

tҽrҽfdҽn, dialekt leksikasının Orxon-Yenisey abidҽlҽrinin dil materialları ilҽ qarĢılaĢdırılması, ayrı-ayrı 

leksik vahidlҽrin qҽdim xüsusiyyҽtlҽrini müҽyyҽnlҽĢdirmҽyҽ vҽ semantik inkiĢafını izlҽmҽyҽ imkan verir. 

 

NҼTĠCҼ 

Qeyd etdiyimiz bu sözlҽrin mҽnĢҽyinҽ görҽ hansı dilҽ mҽxsus olduğu etimoloji tҽhlilin kömҽyi ilҽ 

aĢkara çıxarılıb. Azҽrbaycan dialektlҽrindҽ vҽ türk ҽdҽbi dilindҽ iĢlҽnҽn ortaq leksik vahidlҽrin çoxu 

ümumtürk xarakterlidir. Onları bir-birindҽn yalnız bir sıra fonetik ҽlamҽtlҽrҽ görҽ fҽrqlҽndirmҽk müm-

kündür. Maraqlıdır ki, Azҽrbaycan dilinin tarixi, onun qҽdim dövrlҽri ilҽ bağlı olan bu sözlҽr müasir türk 

ҽdҽbi dilindҽ dҽ eyni vҽ ya yaxın mҽnada iєlҽdilir. Dilin qҽdim qatlarına aid olan bҽzi fonetik, qrammatik vҽ 

leksik xüsusiyyҽtlҽr müҽyyҽn dövrlҽrdҽ ҽdҽbi dildҽn çıxır, arxaiklҽĢir, amma belҽ formalar canlı xalq 

Ģivҽlҽrindҽ saxlanılır. Tarixҽn eyni coğrafiyanı paylaĢan iki qohum dilin ayrı-ayrılıqda inkiĢaf yoluna qҽdҽm 

qoyması bu dillҽr arasında nҽzҽrҽ çarpacaq fҽrqlҽrin meydana çıxmasına zҽmin yaratmıĢdır. 
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Маҗалада орта ғасырда жазылған түркі поэтикалыҗ жазба ескерткішінің – А. Йүгінекидің 

«Аҗиҗат сыйы» шығармасындағы ономастикалыҗ кеңістігін зерттеу негізінде оним-дердің бірнеше 

разрядтарын: антропонимдер, топонимдер, теонимдер, этнонимкосмонимдер, җолданғаны аныҗталды. 

А. Йүгінеки ҿз шығармасының басты маҗсаты – Алланы дҽріптеу, яғни дидактикалыҗ шығарма 

ретінде, теонимдерді кҿп җолданғаны, сонымен бірге онимдерді шығарма ішінде тірек сҿздер ретінде 

мҽтін түзушілік җызметте җолдана отырып, оҗырмандарға ҿз ойын жеткізе білгені айҗындалды. 

Түйін сӛздер: оним, ескерткіш, ономастикалық кеңістік, ӛзек, теоним. 

 

ONOMASTIC SYSTEM OF MONUMENT "TRUTH OF TRUTH" 

 

Abstract 

 In the article the monument of the Turkic poetry written in the Middle Ages -A. On the basis of the 

research onomastic space of the book "The Truth of Truth" of Yyginsky it has been established that several 

categories of onyms: anthroponyms, toponyms, theonyms, ethnonym cosmonyms are used. A. Jypnicky's 

main purpose was to make the reader understand his or her use of the theatricals as a didactic work, as well 

as the use of inyms in the text as a keyword in the work. 

Key words: onim, monument, onomastic space, root, theon. 

 

Тіл білімінің ономастика саласы бойынша зерттеулер саны ҿсіп келеді, мҽселен, антропоним, 

топоним, этноним, космоним түрлері бұрыныраҗтан зерттеу нысанына айналып келсе, җазіргі кезде 

эргоним, прагматоним, ойконим сияҗты түрлері де кеңінен зерттелуде. Антропоним ішінде лаҗап, 

бүркеншік аттары бойынша да кешенді зерттеулер жүргізілуде. 

Җазіргі кезде шығарма ішіндегі, оҗиғаның ұйытҗысына айналған онимдер де назардан тыс җал-

маған, оған дҽлел ретінде соңғы кезде жарыҗ кҿрген маҗалалар мен кешенді зерттеулерді келтіруге 

болады [1-4]. 

А. Йүгінекидің «Аҗиҗат сыйы» шығармасындағы ономастикалыҗ кеңістік біздің зерттеу 

нысанымыз ретінде алынған. Ресей ғалымы А.А. Фомин: «Біздің кҿз алдымызда җалыптасып, ҽлі 

жалпы җабылданған жҽне тұраҗталған атауға ие болмаған ғылымды айтуға болады. Сҿз шығарма 

ономастикасы туралы немесе оны поэтикалыҗ ономастика, не кҿркем шығарма ономастикасы, не 

оним поэтикасы немесе атаутану деп атайды - бұл пҽннің атауын тағы да жалғастыруға болады. 

Негізінен бұл ғылым кҿркем шығармалардағы жалҗы есімдерді зерттейді» [5], – деп жазады. Біз 

прозалыҗ емес, поэтикалыҗ шығарма ономастикасын зерттейтін болғандыҗтан поэтоним терминін 

җолдануды жҿн кҿрдік. 

Сонымен, аталған шығарманың ономастикалыҗ кеңістігін зерттеу үшін «ономастикалыҗ кеңіс-

тік дегеніміз не?» деген сұраҗҗа жауап беруіміз керек.  

Ономастикалыҗ кеңістік теориялыҗ ономастиканың негізгі ұғымы болып табылады. Оның 

җұрамына басҗа разрядтың енгізілуі мен жалҗы есім дҽрежесін беру тұрғысынан бұл ұғымды 

зерттеушілер ҽртүрлі талдайды. Сол себептен де бұл ұғым Н.В. Подольскаяның ономастикалыҗ 

терминология сҿздігіне енбеген болар. 

Бізді җоршаған болмысты зерттеу, атау беру принциптері жҽне аҗиҗат, бейаҗиҗат деп бҿлуі‚ 

ҽртүрлі мҽдениеттерді салыстыру‚ барлыҗ реалийлерді (кҿне дҽуірден бастап) таптастыру зерт-

теушілерге «ономастикалыҗ кеңістік» ұғымын бҿліп җарастыруға мүмкіндік берді. 

Палия топоономастикасы туралы еңбегінде В.Н. Топоров палидің (кҿне үнді) топо-оно-

мастикалыҗ (ономастикалыҗ) кеңістігінің кҿлемін аныҗтай отырып‚ оған географиялыҗ объектінің 

(табиғи жҽне жасанды)‚ ҽртүрлі кеңселердің‚ жеке заттардың (сҽнді‚ җару‚ музыкалыҗ аспаптардың)‚ 

уаҗыт кесінділері (күн‚ ай‚ дҽуір‚ мейрам‚ ғұрып т.б.)‚ мҽтін мен оның бҿлім‚ жанр‚ доктрина атау-

                                                 

 С.Сейфуллин атындағы Җазаҗ агротехникалыҗ университеті. imansaule@mail.ru  


  Еуразия гуманитарлыҗ интитуты. daurenbekova.laura@mail.ru 

 

 

mailto:imansaule@mail.ru
mailto:daurenbekova.laura@mail.ru


V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

39 

 

лары; жеке тұлға (адам‚ Җұдай‚ шайтан‚ жануар жҽне ҿсімдік т.б.) атаулары жҽне кҽсіп‚ конфессия‚ 

ұлт‚ каста‚ жас т.б. белгілері бойынша жеке тұлғалардың топтыҗ атаулары, титул атаулары мен лаҗап 

аттары т.б. жатады деп пайымдаған. Сонымен җатар В.Н. Топоров палидің топоономастикалыҗ 

кеңістігі буддалыҗ ҽлемге кҿзҗарас җұндылыҗтары жүйесінде орын алған заттардың барлығы да 

жалҗы есімдер җатарына енгізілгенін атап ҿтеді. Басҗа тілдерде жалҗы есім бола алмайтын немесе кей 

жағдайда ғана жалҗы есім җызметін атҗаратын кҿптеген заттар мен җұбылыстардың атауы палиде 

жалҗы есім җызметін атҗаратыны палидің ономастикалыҗ ерекшелігі болып табылады. Кез келген зат 

атауының жалҗы есімге айналуы – будда ҽлемінің жаратылыстан тыс жоғары тұрған җұндылыҗ-

тармен байланыста болуында‚ ең алдымен, Будда мен Канон ұғымымен байланысты. В.Н. Топоров 

еңбегінде бір-біріне‚ біздің ойымызша‚ синоним ретінде екі – топоономастикалыҗ кеңістік жҽне 

ономастикалыҗ кеңістік терминдерін җолданған [6]. 

Басҗа халыҗтар мен территорияның ономастикасына җатысты В.Н. Топоровтың җағидасын 

дамытып‚ А.В. Суперанская т.б. жалпылап‚ «белгілі бір тарихи кезеңде социум җолданатын жалҗы 

есімдер жиынтығы ономастикалыҗ кеңістікті җұрайды. Белгілі бір кезеңде тілдік топтың атау таҗҗан 

объекттің җұрамына оның (ономастикалыҗ кеңістіктің) кҿлемі мен ерекшеліктері байланысты» деген 

тұжырым жасайды [7].  

Е.Ҽ. Керімбаев ономастикалыҗ кеңістік пен ономастикон терминдерінің арасына теңдік 

белгісін җою керек деп санайды‚ соңғысы ҿз кезегінде жалҗы есімнің жиынтығы деп аныҗталады‚ 

яғни белгі бір кезеңдегі этностың‚ социумның жалҗы есімдер жасауы‚ олар онимге тең келеді [8]. 

В.И. Супрун ономастикалыҗ кеңістікті күрделі кҿп аспекті ҽр компоненті кҿптеген 

ерекшеліктерге ие жҽне ішкі җұрылысының җатынасынсыз жалҗы есімдер жиынтығынан тұратын кҿп 

объектіні җұрылым деп җарайды [9]. Бұл аныҗтамада В.И. Супрунның ономастикалыҗ кеңістік 

җұрылымына җатыстыруға болмайтын ономастикалыҗ кеңістіктің ішкі җұрылымына җатысты айтҗан 

пікірі маңызды (тҿменгіні җара.). 

Барнаулдың орыс топонимдері материалдары негізінде топонимдік жүйенің онтологиялыҗ жҽне 

ментальдыҗ болмысын зерттей отырып‚ Л.М. Дмитриева бір ауылдың ономастикалыҗ кеңістігіне 

җатысты онимдік кеңістік дегені белгілі бір аймаҗта объектіні атау үшін тілде жҽне сҿйленісте 

җолданылатын жалҗы есім разрядтарының кешені деп тұжырымдайды. Осы себептен бір ауылдың 

онимдік кеңістігі тұтас бір аймаҗтың онимдерінің дамуының жалпы җарҗынын жҽне наҗты бір 

микрожүйе ішінде атау җызметінің ерекшелігін‚ сонымен җатар берілген аймаҗтың ҽлемнің тілдік 

бейнесінің җалыптасу ерекшеліктерін кҿрсетеді. Сондай-аҗ автор «бұл кеңістікке тек җана жалҗы 

есімдер ғана емес‚ сонымен җатар парадигматикалыҗ жҽне синтагматикалыҗ байланысы‚ тілдік жүйе 

иелерінің оларды җабылдауы кіреді» деп тұжырымдайды [10]. 

А.В. Суперанскаяның җатысуымен жасалған ономастика бойынша ұжымды теориялыҗ еңбекте 

терминологиялыҗ сҿздікке енгізуге болатын ономастикалыҗ кеңістік ұғымына наҗты аныҗтама 

беріледі: «ономастикалыҗ кеңістік – белгілі бір халыҗтың аймаҗтыҗ‚ гипотетикалыҗ жҽне җияли 

объектілерді атау үшін тілде җолданылатын жалҗы есімдер жиынтығы. Ол наҗты кезеңде сол 

халыҗтың кҿзҗарасындағы ҽлем моделімен аныҗталады‚ дегенмен онда алдыңғы дҽуірлердің 

элементтері де саҗталады. Ҽр мҽдениетке‚ дҽуірге‚ аймаҗҗа жататын адамдардың ономастикалыҗ 

кеңістігі ҽртүрлі. Сонымен җатар ҽртүрлі зат жалҗы есімге ие бола алады. Шынайы болмыс заттар 

ҽлемі җияли жҽне гипотетикалыҗ заттар ҽлемімен толыҗтырылып, шынайы болмыс ретінде 

җабылданады» [11]. 

«Ономастикалыҗ кеңістік – тілде җолданылатын аҗиҗат жҽне бейаҗиҗат онимдер кіретін жалҗы 

есімдердің барлыҗ жиынтығы. Ономастикалыҗ кеңістік зоналы-шектік принцип бойынша ерек-

шеленді, олар адамның тұрмыстағы җолданыс җажеттілігіне җарай кеңейе түсуі мүмкін. Оно-

мастикалыҗ кеңістіктің ҿзі ҿзектік-перифериялыҗ, семантикалыҗ жҽне җұрылымдыҗ җатынасына 

җарай шектік җұрылымнан тұрады» [12].  

Біз кҿріп отырғандай‚ ономастикалыҗ кеңістік туралы зерттеушілердің пікірлері ұҗсас‚ деген-

мен олардың разряд арасына җатынасты енгізу‚ жалҗы есімдердің жүйелілігін‚ жалҗы есімдердің 

кҿптүрлілігі мен кҿп аспектілігін ерекшелейтін разряд пен түрлердің ішіндегі парадигматикалыҗ 

жҽне синтагматикалыҗ байланысты ономастикалыҗ кеңістікке енгізу туралы пікірлері ҽрҗилы болып 

келеді. 

Бұл җайшылыҗтарды жою үшін А.В. Суперанская ҽр разряд ішінде бҿлінетін «ономастикалыҗ 

шек» ұғымын енгізді‚ яғни ономастикалыҗ кеңістіктің секторы. А.В. Суперанская жалҗы есімнің 

ерекшелігін ескере отырып‚ «ономастикалыҗ шек – бұл ең алдымен, атаудың наҗты сҽйкестік аясы» 

деп пайымдайды. Атау семантикалыҗ шек кешеніне кіретін біртұтас ономастикалыҗ кеңістікке енеді. 
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Бұл шек атау мен объектінің байланысына җарай: ономастикалыҗ кеңістікті аяларға бҿлуге сҽйкес 

антропонимдік‚ топонимдік т.б. болып бҿлінеді» [11]. 

В.Д. Болотов «жалҗы есімді түсіну үшін оның ономастикалыҗ шегін аныҗтау керек» деп санай-

ды. Ол антропоним үшін сҿйленісте жекелеуге җатысатын атаудың энциклопедиялыҗ мағынасымен 

тығыз байланысҗан ҽлеуметтік шек ұғымын енгізген. Жалҗы есімнің энциклопедиялыҗ мағынасы кҿп 

җырлы‚ себебі ол бір уаҗытта бірнеше ҽлеуметтік шекте ҿмір сүреді (отбасының ҽлеуметтік шегі – 

күйеу‚ аға, бала; атау иесінің жұмыс жасайтын наҗты кҽсібінің ҽлеуметтік шегі‚ адамның ҽртүрлі 

җызығушылыҗ шегі т.б.) [12]. 

Шек җұрылымына җатысты ой жалғасын В.И. Супруннан да табамыз. Ономастикалыҗ шек тҿ-

мендегі ерекшеліктерге ие наҗты тілде ерекшеленетін җұрылым болып табылады: 

▪ ҿзекті-перифериялы җатынастың болуы; 

▪ семантикалыҗ жалпылыҗ; 

▪ ұҗсас семантикалыҗ җұрылым (дифференциялды жҽне потенциялды семалардың болуы 

/болмауы); 

▪ жиілік; 

▪ стилистикалыҗ бояуы; 

▪ сҿзжасамдыҗ белсенділігі. Бұл белгілер ҿзара байланысҗан‚ олардың кейбірі ҿзектіленуі жҽне 

бейтараптануы мүмкін [9].  

Бұл белгілерге жалҗы есімнің маңызды ерекшелігі – жүйелікті җосуға болады. Осыған җарамай 

кейбір зерттеушілер жалҗы есімнің жүйелігін жоҗҗа шығарады‚ дегенмен ономастика бойынша 

теориялыҗ еңбектерде басҗа лексикалыҗ категориялар жүйелігінен ерекшеленетін антропоним мен 

топонимге җатысты онимдер жүйелігі тұжырымдалады (жалҗы есімнің басҗа разрядтары жүйелік 

тұрғысынан зерттеуді талап етеді). 

Сонымен, бұл пікірлерден ономастикалыҗ кеңістік шектерге (антропонимия‚ топонимия‚ зо-

онимия‚ космонимия т.б.) бҿлінетін наҗты денотаттарға җатысты жалҗы есімнің жиынтығы деген 

ойды бҿліп алу маңызды. Ҽр зонаның жүйелігі мен җұрылымы жағынан ерекшелінетін шектік җұры-

лымы бар. Ҿзекті-перифериялыҗ‚ җұрылымды-семантикалыҗ т.б. җатынастардан тұратын шек җұры-

лымынан ономастикалыҗ кеңістік шығады. Зерттеушілердің бірауызды пікірлері бойынша‚ антро-

понимдер ономастикалыҗ кеңістіктің ҿзегі болып табылады‚ антропонимге ұҗсас җұрылымдар (зо-

онимдер‚ теонимдер‚ мифонимдер) ҿзек тұсы кеңістігін алады‚ ҿзекке топонимдер‚ космонимдер‚ 

астронимдер тартылады‚ себебі адамның җызмет аясына кірген барлыҗ географиялыҗ жҽне ғарыш 

объектілерінің жалҗы есімі бар. Дегенмен бұл разрядтар ҽр түрі периферияда орналаса алады. Оно-

мастикалыҗ кеңістіктегі перифериялыҗ орын жалҗы есімнің басҗа разрядтарына тиесілі (фалероним‚ 

эргоним‚ прагмоним). 

Жалпы алғанда, ономастикалыҗ кеңістік ҽлемге кҿзҗарас‚ белгілі бір этностың ҽлем танымын 

білдіретін ҽлемнің ономастикалыҗ бейнесінің жҽне ҽлемнің тілдік бейнесінің кесіндісі болып 

табылады. 

Ежелгі дҽуірден жалҗы есімдердің тілдегі ерекше орны мен олардың мҽніне назар аударылған. 

Кҿне дҽуір ойшылдары жалпы есімдер мен жалҗы есімдерді бҿліп җарастырған, атаулардың аҗи-

җаттығы мен җажеттігі, зат пен атаудың тығыз байланысы, атаулардың мағынасы, атаулардың жекелік 

тұлғалығы т.б. жҿнінде ережелер жасалды.  

Ономастика саласы җалыптасҗаннан бері ғалымдар кҿбірек кҿңіл бҿліп, жалҗы есімдердің 

түрлерін аныҗтаған. Соның негізінде «ономастикалыҗ кеңістік» термині җалыптасҗан, яғни оним-

дердің разряд түріне җарай ономастикалыҗ кеңістіктің ҿзегін җұрайтын онимдер (антропоним, топо-

ним, космоним, зооним) жҽне ҿзектен тыс шектік онимдер (эргоним, идеоним, библионим т.б.) деп 

ажыратылған. 

Сонымен җатар зерттеу нысаны мен нысанасына байланысты ономастикада бірнеше бағыттар 

җалыптасҗан. Біздің җарастырып отырған бағытымыз –поэтикалыҗ ономастика. 

Поэтикалыҗ ономастиканың маҗсаты кҿркем мҽтінде поэтонимдердің җолданыс ерекшелігі мен 

заңдылыҗтарын, оларды жасау жҽне шығарма жанрына җарай таңдау принциптерін, мҽтінді лингвис-

тикалыҗ интерпретация жасауда поэтонимдердің мүмкіндіктерін, поэтонимдердің җызметін (мҽтін 

жасаушы, ерекшелігін кҿрсетуші, стилистикалыҗ, идеологиялыҗ, экспрессивтік т.б.) аныҗтау. Поэти-

калыҗ ономастика ҽдебиеттанумен тығыз байланысты, оның ұғымдарын, терминдерін, ҽдістерін 

жалҗы есімдерді толыҗ жҽне жан-жаҗты талдау, ҽдебиеттанудағы ерекшелігін аныҗтау үшін җол-

данады. Сонымен җатар кҿркем шығармалардағы жалҗы есімдерді жүйелі түрде зерттеу наҗты 
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автордың ойы мен эстетикалыҗ белгілерін, оның жҽне таңдаған жанрының кҿзҗарасын ашуға мүмкін-

дік береді [13]. 

А. Йүгінеки онимдердің бірнеше разрядын җолданған, олар: антропонимдер, топонимдер, тео-

нимдер, этноним, космонимдер, библионим. 

Түркі халҗы, соның ішінде җазаҗ халҗы үшін җұнды болып табылатын бұл еңбектердің оним-

дерін талдап аныҗтау автор заманындағы жҽне одан бұрынғы кезеңнің экстралингвистикалыҗ 

факторларын ашуға мүмкіндік береді. Ҽ.Нҽжіптің аныҗтауы бойынша, бұл шығармалар Х-ХІV 

ғасырларда жазылған. «Аҗиҗат сыйы» шығармасының басты таҗырыбы – «сұлулыҗ», «махаббат», де-

генмен бұл шығарманы арнау шығарма деп атаса да болады. 

Сонымен җатар Алла тағалаға мадаҗ айтҗанда, пайғамбарларды атымен атап, олардың Тҽңірі 

алдындағы җызметін атау арҗылы оның җұдіреті мен пҽрмені жеткізіледі. Кейіпкерлердің мінезін, 

бейнесін кҿрсеткенде жазушылар олардың есімдерінің мағынасын түсіндіруге жүгінеді. Мұның 

себебі салыстыру арҗылы берілген есімдердің мағынасын түсіндіру тиімдірек жҽне жеңіл җабыл-

данады, сонымен бірге автордың кҿздеген маҗсатына жетудегі ең басты җұралы болып табылады.  

Аталған шығарма ономастика үшін бізге жеткен үлкен дереккҿзі екені даусыз. Ал шығар-

мадағы ономастикалыҗ кеңістікті ҽр җырынан зерттеп, җазіргі кездегі мҽнін аныҗтау – тіл біліміне 

җосҗан үлесіміз болып табылады.  

 

Кесте 1 – Тарихи ескерткіштің ономастикалық кеңістігі 

№ Онимдер  

 

«Аҗиҗат сыйы» 

саны % 

1. антропоним 9 34,6 

2. топоним 2 7,6 

3. теоним 12 46,1 

4. этноним 1 3,8 

6. космоним 2 7,6 

8. библионим 1 3,8 

                 Барлығы: 26 100 

 

Бұл кестеде берілген онимдердің уҽжі, одан ҽрі түрлерге бҿлінуі келесі тараушаларда сҿз еті-

леді. Негізінен бұл кесте арҗылы біз А. Йүгінекидің ономастикалыҗ шек ҿзегін җұрайтын антро-

поним, топонимдерден басҗа, сол ҿзекке тартылатын, ҿзектен тыс, шегінде орналасҗан онимдерді де 

җолданғанын аңғарамыз. Осының негізінде сол кездің ҿзінде діни кҿзҗарастағы дидактикалыҗ мҽнде 

жазылған шығарма болғанына җарамастан, антропоҿзектік парадигма тұрғысынан алғанда кісі 

есімдері басым екенін, адамзатҗа җатысты дүниелер, солардың бинарлы «жаҗсы» - «жаман» деп 

җабылдауынан туындаған ҿмірді суреттеу орын алғанын аныҗтауға мүмкіндік туындайды. 

А. Йүгінеки шығармасының басты маҗсаты – Алланы дҽріптеу, яғни дидактикалыҗ шығарма 

ретінде, теонимдерді кҿп җолданған, сонымен бірге онимдерді шығарма ішінде тірек сҿздер ретінде 

мҽтін түзушілік җызметте җолдана отырып, оҗырмандарға ҿз ойын жеткізе білген. Мҽселен, космо-

нимдердің, кейіпкер есімдері т.б. онимдердің җолданысы арҗылы «Аҗиҗат сыйы» арнау шығарма 

екендігін аңғартҗан.  

а) топонимдер: 

А. Йүгінеки ескерткіште ҿзінің шыҗҗан жерін кҿрсетуде Йүгінек топонимін җолданған. 

Түркістан ҿңірінде Жүйнек//Жӛйнек топонимі кездеседі, жергілікті ҿзбек диаспорасының 

тілінде Иӛйнак. Бұл жер – түркіден шыҗҗан философ, аҗын Ахмед Йгүнекидің Отаны. Жергілікті 

диалектідегі жүйек (парсы тілді жүй + ек җазаҗ тілі аффиксінің бірігуі арҗылы жасалған) термині 

«геометриялыҗ ретпен орналасҗан ҿте ұзын, біраҗ терең емес арыҗтар, суару арналары» маҗта, жүгері 

жҽне баҗша ҿнімдерін суаратын шаруашылыҗтарда җолданылады. Яғни генетикалыҗ тұрғыдан 

Жӛйнек//Йгүнеки// Иӛйнак жҽне җазаҗ тіліндегі жүйе//жүйек парсы тіліндегі джуй лексемасымен 

жаҗын деуге болады [14]. 

Шайырдың жерінің аты Йүгінек деп аталады. 

Ескерткіште җолданылған бұл топоним екі җызмет атҗарып тұр, яғни негізгі мҽтін түзуші жҽне 

адрестік җызметін атауға болады. 

ҽ) антропонимдер: 
«Аҗиҗат сыйы» шығармасындағы антропонимдерді келесі топтарға таптастыруымызға болады: 
а) халифтердің лақап аты: 
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Садық пен Фарух, үшіншісі Зу н-нураин. 
ә) халифтердің шын аты:  
Тҿртіншісі Әли теңдесі жоҗ батыр.  
Бұҗараға шапағатты, Сәлімнен жұмсаҗ, 
Шариғат жолында Омар сияҗты білгір. 
Җолы ашыҗтығы Оспанға тең. 
б) би, патша есімі:  
Сезімталдығы Айаздың дҽл ҿзінен асады, 
Ҽділеттілігі жҿнінен нағыз Наушарбан.  
в) ақын (автор) есімі: 
Атым шайыр Ахмет, сҿзім – ҿнеге, ҿсиет 
Әдіб Ахмет оның ұлы. Мұның еш шҽгі жоҗ. 
г) ақынның әкесінің аты: 
Атасының аты – Махмұд Йүгінеки. 
ғ) шығарма арналған ел билеушінің есімі: 
Мҽртебелі ҽмір, ел билеуші жҽне басҗарушы Арыслан Җожа тарханның – оған алланың 

раҗымы, нұры жаусын! 
 
Кесте 2 – «Ақиқат сыйы» антропонимдердің статистикасы: 

№ антропонимдер җолдану жиілігі 

1. Зу н-нураин 1 

2. Фарух 1 

3. Садыҗ 1 

4. Ҽли 1 

5. Сҽлім 1 

6. Омар 1 

7. Оспанға 1 

8. Айаздың 1 

9. Наушарбан 1 

10. шайыр Ахмет 1 

11. Ҽдіб Ахмет 1 

12. Махмұд Йүгінеки 1 

13. Арыслан Җожа тархан 1 

 
б) теонимдер:  
А. Йүгінеки ескерткішті Ж. Баласағұн, Җ.А. Ясауи, Хорезми сияҗты Аллаға мадаҗ айту, рұҗсат 

сұраудан бастайды:  
Бұл җұдіреттің иесі ұлы бір Құдай 
Ҿлгендерді тірілту оған оп-оңай. 
Уа, Алла, кешіруші иемсің, кешір! 
Җазаны жаратҗан да, беретін де Құдай. 
Саған реніш, оған җазына берген Құдай. 
Алла, Тҽңір, Җұдай, Жаратушы теонимдерінен басҗа исламға дейінгі наным-сеніміне байла-

нысты түркі халыҗтары, соның ішінде җазаҗ халҗы белгілі бір пір, ҽулиелерге сиынған, соларды җұр-
мет тұтып, җолдаушы ретінде җабылдаған. 

Х-ХIV ғғ. түркі жазба тарихи ескерткіштердегі жҽне җазіргі җазаҗ тіліндегі Алла, Тәңірі, Құдай 
онимдері бір ұғымда җолданылып, ұрпаҗ, мҽдениет жалғастығының айғағы болып табылады. Бұл, 
ҽрине, еш күмҽн туғызбайтын аҗиҗат болып табылады. 

в) космонимдер: 
А. Йүгінеки шығармада Симак космонимін җолданған: 
 Симак жұлдызынан ҽрігірек җамҗорлыҗ етеді. 
Бұл жұлдыз туралы бірнеше пікір җалыптасҗан: М.Ҿ. Ысҗаҗов «Халыҗ календары» атты еңбе-

гінде: «Балықтар – латынша Пишес, грекше Иксиюс, еврейше Дуг, сирияша Нуна, арабша әт-Хұт 
немесе әл-Самака, парсыша Махи, орысша Рыбы», – деп келтіреді [18]. Сонда әл-Самака – балыҗтар 
шоҗжұлдызы. 

Б. Сағындыҗұлы т.б. ғалымдар Симак жұлдызын Арктур деп атайды [19]. Біздің пікірімізше, 
оның бірнеше себебі бар: 1) күннен 110 есе жарыҗ, спектрдің инфраҗызыл бҿлігін ескергенде Арктур-
дың жарыҗ шашуын 180 күн жарығын җұрайды (болометриялыҗ); 2) ғарыш масштабы бойынша 
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жерге жаҗын орналасҗан; 3) Арктур җозғалысы, басҗа да үлкен жұлдыздарға җарағанда (Центаврды 
есептемегенде) ҿте үлкен; 4) Арктур арабша Харис-эль-сема «аспан қорғаушысы». 

Сонымен бірге Бикештер шоҗжұлдызындағы жұлдыз Ас-симак араб тілінде «ҿрлеуші, биік-
теуші» дегенді білдіреді [18]. 

Жоғарыда келтірілген пікірлерді ескере отырып, біз А. Йүгінекидің җолданған Симак жұлдызы 
деп Арктур жұлдызын атаған деген пікірге тоҗтауды жҿн кҿрдік. Себебі, біріншіден, Арктур оңтүстік 
аудандарда жол нұсҗаушы җызметін атҗарады, оны жай кҿзбен баҗылауға болады, екіншіден, Арктур 
арабша Харис-эль-сема «аспан қорғаушысы» деген мағына береді, яғни җамҗорлыҗ етеді. Ал А. 
Йүгінеки ыспаһсалар, бектерді мадаҗтауда: «Симак жұлдызынан ҽрігірек җамҗорлыҗ етеді», – дейді.  

г) этнонимдер: 
А. Йүгінекидің «Аҗиҗат сыйы» тарихи ескерткішінде тек бір этноним кездесті:  
 Мұның бҽрі араб тілінен ғибрат. 
Аҗын шығармасының араб тілі негізінде жазылғанын кҿрсеткен, яғни ол ҿз білімін араб тілін-

дегі материалдар негізінде байытҗан, бұл җосымша аҗпарат. 
ғ) библионимдер: 
А. Йүгінеки шығарманың аталуы туралы аҗпарат берумен җатар, сол аҗпаратты автордың ҿзі 

туралы җосымша аҗпарат ретінде жеткізген:  
 Ҽдіб Ахмет оның ұлы. Мұның еш шҽгі жоҗ. 
Кітабының аты – «Ақиқат сыйы».  
Бүкіл жаратылғанның патшасы – Алланың кҿмегімен «Ақиқат сыйы» аяҗталды.  
Басты назар аударар тұсы – автор. Сонымен бірге А. Йүгінеки барлыҗ іс-ҽрекет, соның ішінде 

шығарма жазу тек бір Алланың җолдауымен жасалатын іс екенін мойындаған жҽне мұны бибилио-
нимді җолдану арҗылы кҿрсете білген. 
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Тҥйіндеме 

Маҗалада казіргі таңда тіл біліміндегі зерттеулердің кҿбі негізгі категория ретінде җарастырып 

отырған концепт ұғымы җарастырылады. Зерттеуде концепт ұғымының табиғаты җарастырылып, 

дастарҗан концептісінің этномҽдени ерекшеліктері айҗындалады. Җазаҗ ұғымындағы отбасының 

береке-бірлігін, җұтты, киелі җонаҗжайлыҗты, үй иесінің абыройын, ризыҗ-несібесін білдіретін, үнемі 

барынша мол жайылуы иесінің пейілін кҿрсетеді деп саналатын җастерлі ұлттыҗ мүлік- дастарҗан, 

концепт ретінде зерттеледі. Дастарҗан концептісінің күрделі де терең җұрылымы ашылып ғана җой-

май, салғастырмалы тіл білімінің тың нҽтижелермен толыҗтырылған. Дастарҗан җазаҗтар ұғымында 

аттап ҿтуге болмайтын җасиетті нҽрсемен, бірлесіп тамаҗ ішу, біреулермен бір дастарҗанда отыру 

таныстыҗты, жаҗындауды, достыҗ җарым-җатынас орнатуды білдіреді. Дастарҗанға шаҗыру біреу-

лермен ҿте жаҗын, жылы җарым-җатынас орнату ниетін білдіреді. 

Тірек сӛздер: концепт, ұғым, мәдениет, лингвомәдениеттану, қонақжайлылық 

 

NATIONAL CULTURAL FEATURES OF CONCEPT "DASTARHAN" 

 

Abstract 

The article considers the notion of concept that many of today's linguistic studies view as a key 

category. The study examines the nature of the concept of concept and determines the ethnocultural features 

of the table conception. As a concept, it is considered as a conservative national treasure, which is considered 

to reflect the patriotism of the holder of the Kazakh identity, which reflects the well-being of the family, 

which reflects the unity of the family, the blessed, the hospitable, the prestige of the homeowner, the riches 

of the homeowner. The complex and deep structure of the lunch concept is not only discovered, but also 

complemented by the results of comparative linguistics. It is a litany of the Kazakhs' concept of sacredness, 

eating together, eating with friends, dating, and friendship. The invitation to the table signifies intimacy with 

someone very close to you. 

Keywords: Concepts, intention, Culture, Linguistics, Hospitality. 

 

КІРІСПЕ  

Заманауи когнитология мен лингвомҽдениеттанудың негізгі терминдерінің бірі концепт болып 

табылады, осы термин адамның ойлау үрдісінде жұмыс істейтін мағыналар туралы жҽне адам 

тҽжірибесі мен білімінің мазмұнын, оның бүкіл ҿмірінің мазмұнын жҽне білімнің җандай да бір 

«кванттары» түрінде ҿмірді тану үрдістерін кҿрсететін ұғымдарға жауап бере алады. 

Концепт бірҗатар зерттеушілердің: Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюнова, А.П. Бабушкин, 

В.В.Воробьев, В.И. Карасик, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, Ш.К. Жаркынбекова, А. Ислам, 

Н.Г. Шаймерденова жҽне т.б. еңбектерінде, тіл мен мҽдениеттің ҿзара ҽрекетіндегі олардың бірлігі 

ретінде җарастырылады, біраҗ осы уаҗытҗа дейін біз екі аралас мазмұндардың: ұғым мен концепт 

арасындағы мазмұнды айырмашылыҗтарға җатысты кҿптеген түсіндірмелерді байҗаймыз. Мысалы, 

Ю.С. Степанов оларды келесідей дифференциациялайды: … ұғым – ол заттар мен җұбылыстардың 

жалпы жҽне маңызды белгілерін кҿрсететін заттар мен җұбылыстар туралы ой, ал концепт – ол тек 

абстрактті емес, сонымен җатар наҗты-ассоциативтік жҽне эмоционалдыҗ-бағалау белгілері кіретін 

идея, концепттер тек ойға ғана келіп җоймайды, олар күйзеліске де ұшырайды… концепт – ол 

мҽдениет ҽлемі мен жеке мағыналар ҽлемі арасындағы җиылысу нүктесі, ол адам санасындағы 

ұйысҗан мҽдениет жҽне адамның ҿзі мҽдениетке сол арҗылы кіреді» [1, 41-42]. 

Д.С. Лихачев, концепт – ол сҿзді жеке санада жҽне белгілі бір мҽнмҽтінде ауыстыру, ол тұлға-

лыҗ ойлау, мҽннің мазмұнды минимумы ретінде объективті мҽн мен ұғымды түсіндіру, деп санайды 

[2, 281]. 

Җазіргі таңда тіл біліміндегі зерттеулердің кҿбі негізгі категория ретінде концепт ұғымын 

җарастырады. «Концепт – адам санасының ойлау бірліктері мен психикалыҗ ресурстарын, білім мен 
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тҽжірибенің бейнелі кҿрсеткіштерін җұрайтын, хабарлы җұрылымдарды түсіндіруге мүмкіндік беретін 

когнитивті лингвистиканың негізгі ұғымдарының бірі» [3, 267 б.]. 

Ю.С. Степанов мҽдениетті түсінудің концептілік тҽсілін кҿрсетеді, оның концептісінің негізгі 

ережелері келесіні меңзейді: 

– мҽдениет тұжырымдамамен берілген; 

– мҽдениетте таза материалдыҗ та, таза рухани да җұбылыстар жоҗ, ҿйткені олар үнемі жұп-

тасып жүреді; 

– мҽдениет концептілері эволюциялыҗ жҽне синхронды семиотикалыҗ җатарлар җұрады; 

– эволюциялыҗ семиотикалыҗ җатарлар – уаҗыт бойынша бір-бірін ауыстыратын җұбылыс-

тардың дҽйекті җатарлары, бұл ретте алдыңғыдан келесіге функциялар сабаҗтастыҗ җағидасы бойын-

ша беріледі; 

– ҽртүрлі эволюциялыҗ җатарлардан мҽдениет концептілердің җатысуымен җалыптасатын син-

хронды семиотикалыҗ җатарлар бір дҽуірге жатады;  

– ҽртүрлі эволюциялыҗ җатарлардағы мҽдениет концептілері, менталды изоглосса җұра отырып, 

ортаҗтығымен, ұҗсастығымен бірігуі мүмкін; 

– концептілер мен олардың байланыстары жалпы җоғам мен жекелеген топтар үшін таратылуы 

жҽне маңыздылығы бойынша дифференцияланады; 

– мҽдениет – ол ҽртүрлі җатарларда (ең алдымен «эволюциялыҗ семиотикалыҗ җатарларда», 

сондай-аҗ «парадигмаларда», «стильдерде», «изоглоссаларда») кҿрінетін концептілерілер мен 

җатынастар арасындағы олардың жиынтығы [1, 21-38].  

А.А. Залевская психолингвистика тұрғысынан, концептіні адам санасында объективті болатын, 

ғылыми сипаттау (конструкторлар) ҿнімі ретінде емес ұғымдар мен мҽндерден ҿзгеше динамикалыҗ 

сипаттағы перцевтивті-когнитивті-аффективті җұрылым, деп сипаттайды [4, 39]. 

А. Соломоник концептіні наҗты тұрмыстыҗ ұғым базасында жасалған абстрактті ғылыми ұғым 

деп аныҗтайды [5, 246]. 

В.З. Демьянков, кҿркем ҽдебиет пен ғылыми тілде ұғым мен концептті талдай келе, ұғым – ол 

адамдар не туралы келіскені, адамдар оны мҽселелерді талҗылау барысында «ортаҗ тілке келу үшін» 

җұрастырған; ал концептілер ҿздігінен ҿмір сүреді, оларды адамдар сенімнің (сенімсіздіктің) җандай 

да болмасын бір деңгейінде җайта җұрылымдайды, деп санайды [6, 45]. 

В.В. Колесов, ұғым мен концептті келесідей ажыратады: тұжырымдама – ол ҿзінің мазмұнды 

формаларында – бейнеде, ұғымда жҽне символда пайда болатын болмыс... Ұғым концептке жаҗын-

дауды білдіреді, ол концепттің мазмұнды формаларының бірі ретінде оның кҿрінісі. Концепт – 

менталды генотип те, гендік жадының атомы да… архетип те, бастапҗы бейне де, жҽне тағы да кҿп-

теген басҗалар, деп тұжырымдайды [7, 19-20]. 

С.Г. Воркачев, ұғым (intellectus) аҗыл-парасатты жҽне рационалдыҗ біліммен (түсінумен) 

байланысты, концепт (conceptus) –мағыналарды шығармашылыҗпен кҿрсете алатын жоғары рухтың, 

аҗылдың туындысы, деп санайды [8, 16]. 

С.Х. Ляпин: «… концепт – ол – дүниеде наҗты жағдайларға байланысты ҽртүрлі мамандан-

дырылған формо җұраушыларға айналатын адам болмысының мағыналыҗ кванттары, болмыстың 

«гештальттары»… концепттер мҽдениет генотипіне кіретін жҽне мҽдениеттің феноменологиялыҗ 

бетін аныҗтайтын ерекше мҽдени гендер мҽні, оның фенотипі…» [9]. 

Біз зерттеуімізде В.И. Красиктің: «ол тҽжірибенің адам жадында саҗталатын, маңызды таны-

латын типтелген фрагменттері болып табылатын менталды җұрылымдар. Осы бірліктердің типтелуі 

ҽртүрлі стереотиптер түріндегі ұғымды бекітеді, олардың танылуы олар туралы аҗпаратты басҗа 

адамдарға беруге мүмкіндік береді, олардың маңыздылығы жеке жҽне ұжымдыҗ тҽжірибеде болмыс-

тың маңызды (сондыҗтан эмоционалдыҗ күйзелетін) сипаттамасын бекітеді. Концепттің осы сипат-

тамалары олардың кҿркем-перцептивтік, ұғымдыҗ жҽне җұндылыҗ жаҗтарын білдіреді», - дейтін 

аныҗтамасын пайдаланамыз [10, 24]. 

Сонымен концепт дегеніміз – этномҽдени санада саҗталатын, белгілі бір ұлттың ұрпаҗтан-

ұрпаҗҗа берілетін ыҗшам, ҽрі терең мағыналы шындыҗ болмыс, ұлттың мҽдени җұндылыҗтары 

жҿніндегі сан ғасырлыҗ түсінігін білдіретін җұрылым [11, 56 б.]. 

Дастарҗан сҿзі иран тілінен шыҗҗан. Этнографиялыҗ термин ретінде 15-томдыҗ «Ҽдеби җазаҗ 

тілінің сҿздігінде» ол келесідей түсіндірілген: «Җазаҗ ұғымындағы отбасының береке-бірлігін, җұтты, 

киелі җонаҗжайлыҗты, үй иесінің абыройын, ризыҗ-несібесін білдіретін, үнемі барынша мол 

жайылуы иесінің пейілін кҿрсетеді деп саналатын җастерлі ұлттыҗ мүлік» [12, 512-б.].  
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Дастарқан сҿзінің семантикалыҗ җұрылымы күрделі, ол «дастарҗан» тұжырымдамасының 

ұғымдыҗ җұрамдаушысына кіреді. Осы тұжырымдаманың кҿркем-ассоциативті җұрамдаушысы келесі 

түрде түсіндіріледі: дастарқан җазаҗтар ұғымында аттап ҿтуге болмайтын җасиетті нҽрсемен 

салыстырылады (дастарқаннан аттау фразеологизмін қараңыз), бірлесіп тамаҗ ішу, біреулермен бір 

дастарҗанда отыру таныстыҗты, жаҗындауды, достыҗ җарым-җатынас орнатуды білдіреді (дастар-

қандас болуды қараңыз). Дастарҗанға шаҗыру біреулермен ҿте жаҗын, жылы җарым-җатынас орнату 

ниетін білдіреді (дастарқаннан дәм тату):  

Дастарқан сҿзінің семантикасында үнемі жағымды баға бар: дастарқаны мол, берекелі дас-

тарқан, қасиетті дастарқан. Алайда барлыҗ сҿздік аныҗтамаларда ҿте маңызды мезет пайда-

ланылмайды: дастарҗан – ол тек белгілі бір маҗсаттарда ұйымдастырылған сый, тамаҗ ішу ғана емес, 

ол сонымен җатар ҿте маңызды, асыҗпай жүргізілетін җатынас, үнемі дастарҗан басында җонаҗтар 

үшін де, үй иесі үшін де җызыҗты да мҽнді җарым-җатынас болады деп күтіледі. З.К. Сураганова, 

җонаҗжайлыҗ институты ҽртүрлі тарихи этностыҗ мҽдениетте кеңінен тараған, деп атап ҿтеді [13]. 

Бүгінгі таңда ол мҽдени ҽмбебаптыҗ ретінде танылған. Ҽлеуметтік организм ретінде җонаҗ-

жайлылыҗтың бірҗатар міндетті җұрамдаушысы бар: җонаҗты, сондай-аҗ оның мүлігін җорғау жҽне 

тиіспеу (белгілі бір уаҗытҗа, ол біткеннен кейін җонаҗ ондай басымдыҗтан айырылады), баспана мен 

тамаҗ беру, оны біраз жолға дейін шығарып салу (үй иесінің немесе үй иесі жататын тектің, рудың 

иелігіндегі жерге), егер җонаҗты біреулер җуып келе жатса, кҿлікпен җамтамасыз ету, жҽне соңында 

салтанатты түрде сыйлыҗ алмасу. 

С.Е. Толыбеков оны былай түсіндіреді: «Җонаҗжайлыҗ институты үнемі ҽртүрлі оҗиғаларға, 

аштыҗҗа, суыҗ пен аптап ыстыҗҗа ұшырайтын кҿшпенділердің ҽскери-дала ҿмір салты жағдайындағы 

ҿте җатты җажеттілігінен туындаған, аш болғанда тамаҗ берген, суыҗта жылу берген, ыстыҗта су 

берген адамның жаҗсылығын ешҗашан ұмытпау. Кҿшпенділер җоғамында тамаҗ берген адамға 

җұрмет, сый мен кҿмек кҿрсету ҿте жоғары адамгершілік деп танылған» [14, с. 96]. С.Е. Толыбеков-

тың ойын түсіндіре отырып, җонаҗжайлыҗ институты җазаҗ халҗының адамдарға деген 

җайырымдылыҗ, тілектестік жҽне достыҗ, җұрметпен җарау, оған кҿрсетілген кҿмегіне, тіпті ол аз 

болса да, ризашылыҗ білдіру, сонымен җатар белгілі бір җорғаныс сезімінің җалыптасуына ыҗпал етті 

деуге болады, ҿйткені кез келген җазаҗ җиын жағдайда, ҽсіресе жолда кҿмек алуға җұҗылы. 

Җонаҗжайлыҗ дҽстүрінің ҿзін жҽне оның жекелеген аспектілерін җазаҗ паремияларынан кҿруге 

болады, солардың біреуінің – «Җонғанша җонаҗ ұялар, җонған соң үй иесі ұялар» (букв. в гостях гость 

стесняется, после его прихода хозяин стесняется) терең түсінігін біз орыс шенеунігі Владимир фон 

Герннің жазбаларынан табамыз. Автор, җонаҗтың ұялатыны ол үй иесін шығынға ұшыратады, оған 

«тамаҗҗа җолданатын ең жаҗсы малы (җой немесе жылҗы – җонаҗтың алатын җоғамдыҗ жағдайына 

байланысты) кетеді жҽне җонаҗ кетер кезінде ҿзінің жағдайына сҽйкес сыйлыҗ – бағалы шапан немесе 

тіпті ат алу керек». Үй иесінің җысылуы «келген җонаҗ оның җонаҗжайлылығына риза болмай җала 

ма, риза болмай җалса, жолда болсын, үйіне келгеннен кейін де ҿзінің туыстары арасында оның 

сараңдығы мен җонаҗжайлыҗ дҽстүрін саҗтамағаны туралы айтып, масҗара болып җаламын ба деген 

җорҗыныш» [15, 211-б.]. 

С.З. Зиманов җонаҗжайлыҗ дҽстүрін патриархалды белгілердің җалдығы ретінде түсіндіріп, ХІХ 

ғасырдың ҿзінде-аҗ осы «ҿз кезінде ҿндіріс җұралдары мен ҿнімдеріне җоғамдыҗ меншік базасында 

пайда болып, дамыған ескі дҽстүр үлкен кідірістермен саҗталған», - деп атап кҿрсетеді. Ғалым пікірі 

бойынша, осы дҽстүрдің ҿміршеңдігі, бір жағынан, ол «ҽркімнің басҗаға җарым-җатынасы» бойынша 

җоғамдыҗ парызы болғандыҗтан, екінші жағынан, «җоғамның ҿзі осы дҽстүрлі ғұрыпты саҗтап җалуға 

мүдделі болғандыҗтан», - деп түсінідіріледі [16, 67-б.]. Басҗа сҿзбен айтҗанда, җонаҗжайлылыҗ инсти-

туты адамдарды бір тұтас җоғамға біріктіруге бағытталған. З.К. Сураганова осы ойды былай түсін-

діреді: адам баҗыты ҿткен ұрпаҗтарға (аруаҗҗа), җазіргі аға ұрпаҗҗа (аҗсаҗалдарға) жҽне болашаҗ 

ұрпаҗҗа җасиетті җарым-җатынас дҽстүріне байланысты. 

Ол «Аруақ риза болмай, тірі байымайды» премиясында айҗын кҿрінеді. Осы маҗал аруаҗтар 

рухына җұрбандыҗ шалып, җанағаттандыру керек дегенді білдіреді, ҿйткені халыҗ түсінігі бойынша, 

тірі адамдардың игілігі аруаҗтардың күшті рухына байланысты. Демек, дҽстүрлі җазаҗ җоғамында 

җонаҗжайлылыҗ Алғашҗы ата рухымыз Алашҗа җұрбандыҗ шалу ретінде болады жҽне реттеуші, 

рухани, этикалыҗ жҽне практикалыҗ функцияларды атҗарады [13, 98-б.]. 

Адам ҿмір сүру ортасын ұйымдастыратын барлыҗ мҽдениеттерде бастапҗы җұрылымдаушы 

рҿлін табиғи тіл атҗарады, оның кҿмегі арҗылы адам белгісіз жҽне бҿтен ҽлемді, оны аттар ҽлеміне 

түрлендіру отырып, меңгереді. «Тіл барлыҗ коммуникативтік үрдістердің ҿзегі болып табылады, 

олардың ішінде естілетін сҿз басты рҿл атҗарады. Біраҗ тек табиғи тілмен ғана җанағаттанатын бірде 
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бір җоғам жоҗ. Оның ҿзі тек ҿзге коммуникация жүйелері аясында ғана толыҗҗанды мҽдениет инсти-

туты ретінде дами алады. Бұл ретте аҗпараттың белгілі бір түрлері арнайы ұйымдастырылған комму-

никативтік жүйелерді талап етеді».  

Түркі җоғамының дҽстүрлері ең алдымен ауыз сҿзге бағдарланған. Түркі дүниетанымы үшін 

міне осы сҿйлеуші мен тыңдаушы арасындағы җарым-җатынас, ауызша диалогтік җарым-җатынас җұн-

ды болып табылады, ал ол түркі халыҗтарының сҿз басымдығын җалыптастырған. А. Җайдаров: «Сҿз 

басымдығы – кҿптеген түркі рулары мен ұлыстарының ортаҗ игілігі, міне кҿптеген сҿздердің ортаҗ 

салттыҗ мҽндерінің, сҿзге байланысты дҽстүрлі ырымдар мен ғұрыптардың, сондай-аҗ этногра-

фиялыҗ мазмұндарға толы ұҗсас жҽне балама сҿз формулаларының, штамптар мен тұраҗты сҿз 

тіркестерінің болуы осымен түсіндіріледі… Біздің ертедегі ата-бабамыз ҿзінің ертедегі даму кезең-

дерінде табиғат җұбылыстары мен оларды җоршаған ҽлемді бір түсініксіз, җұпия жҽне ғажайып нҽрсе 

ретінде җабылдаған, деп санауға болады. Ҽрине, осындай җұбылыстардың бірі адам тілі болды, соның 

арҗасында олар, ҿзара түсінісу мен табиғи апаттарға җарсы бірлескен күресті ұйымдастыра отырып, 

ҿзара тілдесіп җана җойған жоҗ, сонымен җатар белгілі бір түрде җоршаған ортаны ҿзгертуге тырысты. 

Адамдар адам тілінің җұдіретті күшіне, сҿздердің ғұрыптыҗ мҽніне сеніп, одан кез келген табиғат 

җұбылысы сияҗты жаҗсыны да, жаманды да кҿрді. Біздің ата-бабаларымыздың санасында сҿз кҿп 

түрлі жҽне ҽмбебап, «барлығын жасай жҽне түрлендіруге: тіріні ҿлтіріп, ҿліні тірілте алатын, ауруды 

емдеп, сау адамды ауру җыла алатын, җиындыҗтан җорғап, бҽлеге ұшырата алатын, адамды кҿтеретін 

жҽне кемсітетін, җорғай жҽне жоя алатын жҽне т.б. җабілетті» нҽрсе ретінде җабылдаған. [14, 74-б.].  

Сҿз мҽдениеті туралы айта отырып, тіл мен сҿздің җұдіретті функциясына сілтеме жасайды, 

оның барысында объект пен оның сҿздік атағы теңестіріледі. Біраҗ җұдіретті ой тек сҿз басымдығы 

ретінде ғана емес, сонымен җатар җұдіретті ҽрекеттер ретінде де кҿрінеді. 

Җазаҗтың сҿз дегені тек сҿзді, тілді ғана емес, сонымен җатар җарым-җатынасты да білдіретіні 

жалпы барлығына мҽлім. Біз сҿз басымдығы туралы айтҗан кезде, оны біз җарым-җатынасҗа да, жҽне 

А.Т. Җайдаров наҗты жҽне айҗын сипаттаған ҿзінің барлыҗ ғұрыптыҗ функцияларын атҗара алатын 

ауызша диалогтік җарым-җатынасҗа да аударуымыз керек. Ҿзін дүниенің, табиғаттың бір бҿлігі ретін-

де сезіне отырып, түркілер җарым-җатынасты, җазіргі уаҗытта біз оны – тұлғааралыҗ ҿзара ҽрекет деп 

түсіндіретін сияҗты тар жҽне наҗты емес, кеңірек – адамның җоршаған ҽлеммен, бҿтен дүниемен ҿз-

ара ҽрекеті деп җабылдаған, оны бірҗатар тарихшылар да, этнографтар да биязы атап ҿткен. «Сҿзге 

деген үлкен назар аударатын түркі мҽдениетінің ауызша сипаты диалогты адамның сыртҗы ортамен 

ҿзара ҽрекетінің ҽмбебап механизміне айналдырған. Җоғам ҿзінің табиғаттан объективті түрде бҿлек 

екенін түсіне бастай сала, интуициялыҗ түрде бұзылып бара жатҗан бірлікті - ұҗсастыҗты җалпына 

келтіруге тырысады, барлыҗ мүмкін тҽсілдермен байланысты ұзартуға ұмтылады. Адамдар ҽлемі мен 

ҿзге ҽлемнің екі жаҗты ҿзара җарым-җатынасының җиын да, драмалыҗ үрдісі соңында аҗпарат алмасу 

жҽне оны түсінумен аяҗталған» [8].  

Түркілердің җатынас басымдығын, сҿз басымдығын сипаттай отырып, біз сӛзді → тілді → 

қатынасты жоғары җұндылыҗҗа жатҗызу түркілердің тіл туралы жҽне ең алдымен сый, жаңалыҗ 

ретінде жоғары күш ҽсері нҽтижесінде берілетін шешендік туралы ойын білдіретінін ұмытпауымыз 

керек. 

Аныҗ жҽне айҗын тіл адамдар җоғамына жататындыҗтың ең маңызды кҿрсеткіші болып табы-

латын, бұл ретте адам җарым-җатынаста җаншалыҗты сҿз шеберлігін таныта білсе, ол соншалыҗты 

шешендік ҿнерін, тапҗырлығын кҿрсетіп, җауымдастыҗта басҗа адамдармен салыстырғанда деңгейі 

жоғары, җұдай берген сыйға ие, җұдай берген раҗымға ие адам ретінде ҿте жоғары бағаланған. Ал 

сҿзге шорҗаҗ адам, керісінше, социум алдында беделі жоҗ, җұндылығы тҿмен адамдар җатарына 

жатҗызылатын, яғни: екі сӛздің басын қоса алмайды, мақау, сӛзге жоқ, - деген бағаға ие болатын. 

Адам җоғамының ерте даму кезеңінде шешендік пен маҗаулыҗ ҿзге ҽлем ҿкілінің белгісі ретін-

де бағаланған. Түркі халыҗтарында сҿз басымдығы сонымен җатар, адам үшін сҿз, җарым-җатынас 

жаңаны танудың ең бағалы мүмкіндігінің бірі ретінде танылғандығымен де негізделеді, ортада пайда 

болған ҽрбір җонаҗ, ҽрбір жаңа адам – ол жаңа аҗпарат, жаңа жерлер, дҽстүрлер, оҗиғалар, жаңа 

идеялар кҿзі, деп җабылданған. Сондыҗтан жолаушы-җонаҗ үшін ҽзірленетін қонақасыға – дастар-

қанға үй иесінің барлыҗ туыстары, кҿршілері, бір сҿзбен айтҗанда бүкіл шағын социум жиналады, 

олар жолаушының сҿзін мұҗият тыңдап, сұраҗтар җойып, җажетті аҗпаратты бүкіл җұлаҗтарын салып 

тыңдап, ҿзіне керегін алып, кейіннен оны басҗаларға айтады, сҿйтіп ол суға түскен тастан тарайтын 

толҗын сияҗты бүкіл халыҗҗа белгілі болады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ  

Җарым-җатынас дұрыс болу үшін, үй иесі җонаҗҗа, вербалды түрде де, вербалды емес түрде де 

ҿзінің бүкіл җұрмет-сыйын білдіре отырып, оған барлыҗ җажетті жағдай жасайды, ол ҿзгелерден 

басҗа, җонаҗҗа арналған қонақасы–дастарқаннан кҿрінеді, ол үшін, җонаҗтың ҿзінен бата сұрай 

отырып, арнайы ең семіз җойды сойып, бауырсаҗ пісіріп, үйдегі барлыҗ тҽтті-дҽмдіні тартатын. Бұл 

ретте, җонаҗтың тоя тамаҗ жеп, шҿлін җандыруға тырысҗан, сондыҗтан ҽдетте дастарқан қонақасы 

бай, мол болатын. Қонақасы бойынша үй иесінің жомарттығын немесе сараңдығын, мейірімділігін 

немесе җаттылығын аныҗтаған, жҽне ол баға кейіннен кҿптеген ауылдарға тарап кететін. 

Сонымен, җонаҗжайлылыҗҗа бірҗатар компоненттер кіреді, олардың ең бастысы адам мен 

социум ҿмірінің ең маңызды оҗиғаларын: адамның ҽлеуметтендіру кезеңін, маусымдыҗ ҿзгерістердің 

басталуын жҽне т.б. белгілеу җұралы ретінде кҿрінетін дастарҗан болып табылады. Маҗсатты да, 

маҗсатсыз да дастарқан негізінде «адам жҽне социум», «ұрпаҗ», «отбасы баҗытының негізі ретіндегі 

ҿскелеңдік» сияҗты басты мҽдени константалар жатыр. 
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TARĠHÎ TIP METĠNLERĠ ÇALIġMALARI ÜZERĠNE BĠR DENEME 

 

Hacı Veli BĠġKĠN

* 

 

Özet:Tıp biliminin tarihi insanlığın geçmiĢi kadar derin ve insanoğlunun her daim üzerinde durduğu 

kapsamlı bir alan olmuĢtur. Ġnsanlar karĢılaĢtıkları hastalıkları tedavi etmek için sürekli bir arayıĢ içesinde 

olmuĢlardır ki tarihî sürecine baktığımız zaman tıp bütün toplumları ilgilendirdiği için Türkleri de 

ziyadesiyle ilgilendirmiĢ ve meĢgul etmiĢtir. Bu ilgi tıp bilimine önem verilmesi sağlarken bu yolda eserler 

ortaya konmuĢ ve bu eserler de Türk Dilinin geliĢimine katkı sağlamıĢtır. Uygur Türkçesi, Eski Anadolu 

Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinin ilk dönemlerinde yazılmıĢ tıp metinleri Türkçenin tıp dilinde kullanılması 

açısından oldukça önemlidir. Tıp alanında ve diğer pozitif bilim dallarında yapılan tercümeler bir taraftan 

Türkçenin bilim dili olarak kullanılacağını gösterirken diğer taraftan da zamanla tıp dili, hukuk dili gibi özel 

dillerin ortaya çıkmasına da ortam hazırlamıĢtır.Bu çalıĢmada Türklerde tıp tarihi ve anlayıĢına kısa bir 

bakıĢ, tarihî tıp metinlerinin özellikle tıp diline katkıları vebu zamana kadar Türk Dili ve Edebiyatı 

kürsülerinde yapılmıĢ lisansüstü çalıĢmaları ve Türkiye Türkologlarının yayınlarının tablolar ıĢığında bir 

değerlendirmesi yapılarak çalıĢmaların maddeler halinde bir değerlendirmesi sonuç bölümünde yapılmıĢtır. 

ÇalıĢma bundan sonra tarihî tıp metni çalıĢmak isteyen bilim adamlarına kaynaklık etmesi açısından önem 

taĢımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Tıp Tarihi, Eski Anadolu Türkçesi, Tıp Dili, Eski Anadolu Türkçesi. 

 

AN ESSAY ON HISTORICALMEDICALTEXTS 

 

Abstract: The history of medicine has been as deep as the history of mankind, and a comprehensive field of 

human beings on every occasion. People have been constantly searching for ways to treat the diseases they have faced. 

When we look at the historical process, since medicine deals with all societies,  The Turks were also interested and en-

gaged. While this interest has given importance to medical science, works have been put on this way and these works 

have contributed to the development of Turkish Language. Medical texts written in the early periods of Ottoman Turk-

ish, Uyghur Turkish, Old Anatolian Turkish are very important in terms of usage of Turkish in medical language. 

Translations made in the field of medicine and other positive sciences show that the Turkish language can be used as a 

language of science, and also it has prepared an environment for the emergence of special languages such as medical 

language and legal language. In this study, a brief look at the history and understanding of medicine in Turks, the con-

tribution of the historical medical texts to the medical language in particular, the graduate studies in the Turkish Lan-

guage and Literature until this time and a review of the publications of Turkey Turkologists was made with tables and 

an assessment of the work was done in the conclusion section. The study is important in terms of its origin for scientists 

who want to study historical medicine. 

Keywords: History of Medicine, OldAnatolianTurkish, Medical Language 

 

GĠRĠġ 

Ġnsanlık tarihinde ―Astronomi ve Tıp‖ bilim dallarının erken tarihlerden itibaren Ģekillendiği 

görülmektedir. Ġnsanlar yaĢamlarını sürdürmek için doğada yiyecek ararken doğadaki vahĢi hayvanların ken-

dilerine zarar vermesi, onları yaralamalarına çözüm üretmek amacıyla çeĢitli tıbbî, cerrahi tedavi yöntem ve 

metodları bulma arayıĢına girmiĢtir.(Kâhya, 2017:1) 

Ali Haydar Bayat‘ın da ifade ettiği gibi tıp, ― Bilimden ziyade bilimleşmiş bir sanat, teknik bir disiplin, 

yani fendir. Hekimin amacı hastasına faydalı olmaktır. Başka bir ifadeyle tıp bir bilim, hekimlik ise san-

attır.‖(Bayat,2016; 16) 

Hekimi, en geniĢ anlamıyla ― hakikat dışı her şeyi men eden, cehalete engel olan, kişiyi sapık fikir ve 

inançlardan alıkoyan bilgi, irfan veya ikisinin adı‖ olarak tarif ediyor Prof. Dr. Ġsmail Yakıt. ( Yakıt, 

2010:23) 

Tıp ve tabib kelimesi de ―işinin ehli olma, bir işte usta, o işin ilmini bilen kimse‖ anlamlarda kul-

lanılırken (Yakıt, 2010:23) zaman içerisinde ― nezaket, yumuĢaklık, sihir‖ anlamlarında da kullanıldığını 

nazik ve yumuĢak olanlara da tabib dendiğini görmekteyiz:  

―Tabib kelimesinin semantik olarak manasına zaman içinde yeni anlamlar da yüklendiğine şahit 

olmaktayız. Tıp kelimesine nezaket ve yumuşaklık anlamı yüklenirken nazik ve yumuşak olanlara da ‗tabib‘ 

denmeye başlanmıştır. Bu arada kendini tabip gösterenlere de ‗mütetabib (tabib geçinen)‘ dendiği de 

kaynaklarda yer almaktadır. Yine kaynaklarda görülen tıp kelimesinin ‗sihir‘ anlamı da hastalığı iyiye, hay-
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ra yorma işleminden doğan bir anlamdır. Araplar hayra yorarak, tıbbı sihirden kinâye olarak 

kullanmışlardır.‖ (Yakıt, 2010:24-25) 

Tarihî sürecine baktığımız zaman tıp bütün toplumları ilgilendirdiği gibi Türkleri de ziyadesiyle 

ilgilendirmiĢ ve bu yolda eserler ortaya konarken bu eserler de Türk Dilinin geliĢimine katkı sağlamıĢtır. Tü-

rkler tıp bilimi alanında eserler kaleme alırken sadece insanların sağlıklarını tedavi etmekle kalmamıĢ diller-

ine terminoloji, terim ve söz varlığı anlamında da sayılamayacak kadar dil hazinesi bırakmıĢlardır. Bu arada 

tıbba kaynaklık eden eczacılık, halk hekimliği, botanik, tıp tarihi gibi bilimlere de katkı sağlamıĢlardır. 

A. TARĠHÎ TIP METNĠ ÇALIġMALARININ DĠL ARAġTIRMALARI ĠÇĠN ÖNEMĠ 

Bilindiği gibi Oğuz ağız özelliklerine dayanan ilk yazı dili olarak tarif edilen Eski Anadolu Türkçesin-

in ilk dönemlerinden üzere telif ve tercüme pek çok tıp metni kaleme alınmıĢtır. Bu durum tıp metinlerini 

Eski Anadolu Türkçesi alanında çalıĢan araĢtırmacılar için cazip bir çalıĢma konusu haline getirmiĢtir. 

EAT‘nin ilk döneminden Türk tıbbının yönünü Batı‘ya döndüğü 18. yüzyıla kadar kesintisiz eser verilen bir 

tıp dili oluĢmasına da zemin hazırlayan bu eserler üzerinde pek çok çalıĢma yapılmıĢ ve yapılmaya da devam 

edilmektedir. EAT ve onun devamı niteliğinde olan Osmanlı Türkçesi araĢtırmalarında tıp metinleri oldukça 

önemli bir malzeme niteliğindedir. Bahse konu metinlerden dil çalıĢmalarında iki önemli alanda yararlanmak 

mümkündür. Bu metinler EAT ve Osmanlı Türkçesi gramer çalıĢmalarında, zamanlarının ölçünlü dil ürünleri 

olmaları hasebiyle, önemli kaynaklardır. Metinlerden hareketle baĢta fonetik, morfolojik ve sentaktik hu-

susiyetler olmak üzere kaleme alındıkları dönemlerin pek çok gramer özelliğini görmek mümkündür. 

Metinlere anlam bilimsel yaklaĢımla tıp dili penceresinden bakmak suretiyle farklı çalıĢmalar da yapılabilir.  

Dilciler tarafından özel dillerin ―toplumda bireyin içinde bulunduğu yaşa, topluluğa ve özellikle de 

mesleğe göre şekillendiği‖(Üçok, 2004;171 ) tanımına göre tıp eserleri çerçevesinde oluĢan tıp dilinin de 

özel diller grubunda yer aldığını söyleyebiliriz. Özel diller dillerin bünyesinden doğan, günlük hayatta 

kullanılan pek çok kelimenin yeni anlamlar kazandığı; bu kelimelerle birlikte alıntı kelimelerin de katılımıyla 

kendisine has bir terim örgüsüne kavuĢup uzmanlık alan dilleridir. Bu dillerden birisi de hiç Ģüphesiz tıp di-

lidir. Anadolu Türk tıbbında Ġlk Türkçe tıp metinlerinin verilmeye baĢlandığı 14. yy.dan 18. yy.a kadar 

kesintisiz devam eden bir tıp dili oluĢmuĢtur. Tıp metinleri üzerinde yapılan/yapılacak çalıĢmalarla bu özel 

dil bütün yönleriyle ortaya konmuĢ olacaktır.  

ġimdiye kadar yapılan çalıĢmaların Türkçeye katkılarını ―bitki, hayvan, organ, ölçü, hastalık adları, 

ölçü ve diğer sağlık terimleri‖ ile ―söz dizimi‖ gibi açılardan değerlendirdiğimizde bitki adlarında ve ilaç 

yapımında kullanılan ölçü adlarında daha çok Arapça kökenli sözcükler tercih edilirken organ adları ve 

hayvan adlarında daha ziyade Türkçe kökenli sözcüklerin, hastalık adlarında ise Türkçe, Türkçeye aktarma 

ve alıntılama tercihine baĢvurulurken söz dizimi açısından ise bu metinlerde tercüme olanları dıĢında genel-

likle bir aykırılığın görülmediğini söyleyebiliriz. Yine bu metinleri dili itibariyle diğer metin türleriyle muk-

ayese ettiğimizde ise tıp metinlerinde alıntı sözcük sayısının fazla olmasına rağmen sade bir dille yazıldığını 

söylemek mümkündür.(Doğan,2010; 362-366) 

Netice itibariyle bu metinler hem kaleme alındıkları dönemlerin standart diline ait gramer özel-

likleriyle hem de tıp diliyle ilgili çalıĢmalarda kullanılan/kullanılması gereken son derece mühim metinlerdir. 

Bu metinlerin Antik Çağ tıbbından baĢlayarak insanlığın binlerce yıllık tecrübelerini içerdikleri ve bu yön-

leriyle pek çok farklı alanın ilgilendiği eserler oldukları; diğer alanlardaki çalıĢmaların daha sağlıklı 

olabilmesi için metinlerin Türkçeye dilciler tarafından kazandırılması gereği de meselenin bir baĢka önemli 

boyutudur.  

B. TÜRKLERDE TIP TARĠHĠ VE ANLAYIġINA BAKIġ 

Türklerde tıp tarihi ve anlayıĢına baktığımızda Türk Tıbbının ―İslâm Öncesi Orta Asya Türk Tıbbı, İs-

lâmî Dönem (Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı) Türk Tıbbı ve Batıya Yöneliş(Modernleşme) Dönemi Türk 

Tıbbı (Bayat, 2016: 236)‖Ģeklinde üç ana aĢamadan müteĢekkil olduğunu görmekteyiz. 

 I. ĠSLÂM ÖNCESĠ ORTA ASYA TÜRK TIBBI 

Güney Sibirya, Doğu ve Batı Türkistan‘ı içine alan Tanrı Dağları‘nın güneyinde ve Cungurya boz-

kırlarının karĢısında yer alan Orta Asya diye isimlendirdiğimiz coğrafyada Türkler göçebe olarak yaĢamıĢlar, 

toprağa ve tabiata olan bağlarından dolayı da zaman içerisinde yaĢadıkları sağlık sorunlarını bilimsel tıp 

yöntemleriyle çözmeyip genellikle halk hekimliği yöntemini kullanarak sıhhat ve sağlık bulmaya 

çalıĢmıĢlardır. Eski Türklerin vakti saatinde uyguladıkları halk hekimliği tedavi yöntemlerini ―Misk otu ile 

dağlama yapmak, Bir taşın ısıtılıp hastanın üzerine konması, Toprak üzerinde ateş yakılıp torağı iyi ısıtıp 

ardından hastayı sıcak toprak üzerine bırakmak, Ağrılı yerlerdeki kan damarlarını çizerek kan akıtmak, Gök, 

yer, dağ ve ırmak ruhlarından meded ummak, şeklinde sıralayabiliriz.‖(Türkler 3, 2002:429) 

Ali Haydar Bayat‘ın ― İslam Öncesi Orta Asya Türk Dünyasında Tababet‖ adlı yazısından da öğren-

iyoruz ki tedaviler ―Kam (şaman) ve baksı denilen Şamanizm‘in büyüsel tadavi yöntemlerini uygulayan 
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büyücü hekimlerin yürüttüğü tıbbî anlayış ve Otacı, emci ve Atasagun denilen droglarla ve diğer maddi te-

davi yöntemleri kullanılarak yapılan, dönemin maddi tıbbî anlayışını temsil eden hekimlik, (Türkler 3, 

2002:450)olmak üzereiki yolla yapılmaktadır. 

II. ĠSLÂMÎ DÖNEM (SELÇUKLU, BEYLĠKLER VE OSMANLI) TÜRK TIBBI 

II.1.Büyük Selçuklular Dönemi Türk Tıbbı 
1040 yılında Gaznelilerle yapılan Dandanakan SavaĢı‘ndan sonra ―Orta Asya, Hindistan, Ġran, Irak, 

Suriye ve Anadolu‘ya‖ egemen olan Büyük Selçuklu Devleti ilim ve medeniyette, özelde ise ‗tıp‘ alanında 

önemli hizmetlerde bulunmuĢ ve Sultan Sancar, Sultan Mes‘ud ve Sultan Mahmud gibi Selçuklu hükümdar-

ları hakimiyet kurdukları topraklarda darüĢĢifalar, bakımevleri ve hamamlar yaptırırken yanlarında bazı 

tıpçılara büyük değer vererek sağlık hizmetlerinde bulunmuĢlardır: 

―İbn Tilmiz, Sultan Sancar; Bağdatlı Ebu‘l-Berekât, Sultan Mes‘ud; İbnCezele, Sultan Melikşah; 

Endülüslü Hekim Abdullah İbn el-Muzaffer el-Bahalî, Melikşah‘ın oğlu Mahmud‘un hekimliğini yaparken 

yine Selçuklu melikleri ve hükümdarları zamanında Nişabur, Bağdat, Şam, Kahire, Fustat, Akka, Ebher, 

Zencan, Gence, Arrn, Berdesir, Musul, Erbil, Şiraz ve Kirman gibi merkezlerde de darüşşifalar, bakımevleri 

ve hamamlar yaptırmışlardır.‖(Bayat,2016:260-261) 

II.2.Türkiye Selçukluları Dönemi Türk Tıbbı 
1071 yılında Alparslan‘ın Malazgirt Zaferi‘nden sonra Anadolu kısa bir süre içerisinde Türk vatanı 

olmuĢ ve Avrupa dahi Anadolu‘ya Türkiye demeye baĢlamıĢtır. XIII. yüzyıldan sonra baĢlayan ilk yüz elli 

yıllık dönemde Anadolu‘da felsefe, astronomi gibi alanlarda eserler vücuda gelirken bu eserler içerisinde tıp 

metinleri özel ve önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönemde Ahiliğin de kurucusu olarak bildiğimiz ―İlm el-

Teşrih‖ adlı eserin de sahibi Ahi Evran dönemin aynı zamanda önemli tabiplerindendir.(Bayat,2016:263; 

Tez, 2010:81) 

Anadolu Selçukluları döneminde bilimsel tıbba önem verilirken ‗idrar tutamama ve çıbanlarda şeyh-

lerin telkinlerine başvurmak, çıbanların üzerine dua metinleri yazmak veya dua okumak, sıtma hastalığında 

üzerine ezan, izin ve besin yazılı sarımsak ve badem yedirmek veya dinî metin yazılı kağıdı suya atıp içmek, 

köpek tüyüyle tütsülemek, göz hastalıklarında şeyhin tükürdüğü parmaklarını hastanın gözüne sürmek veya 

dua okumak‘ gibi halk hekimliği uygulamaların da tedavi amaçlı uygulandığını görmekteyiz. 

.(Bayat,2016:264) 

Bu dönemde medreselerde tıp derslerinin verilip verilmediğine dair elimizde bilgiler olmayıp hekim-

lerin darüĢĢifalarda hem tedavi yaprak hem de usta çırak iliĢkisi yoluyla yetiĢtiklerini öğreniyoruz. Bu döne-

min tarihi kitapları, münĢeat mecmuaları, edebî eserler ve yazma metinlerinden hekimlerin görev yaptıkları 

yerleri, nereleri dolaĢtıklarını ve meĢhur hekimlere ‗ melikü‘l-hükemâ, sultanu‘l-ettıbbâ, Eflâtȗ‘d-dehr, 

Mesîhȗ‘z-zaman fahrü‘l millet din‘ gibi unvanların verildiğini görüyoruz. Bu dönemde yaĢamıĢ ve görev 

yapmıĢ önemli tabip ve cerrahlara baktığımız zaman da ― Hekim Bereket, EkmeleddinMüeyyed el-Nahçıvânî, 

EbȗBekr bin el-Zekî el-Mutatabbib el-Konevî, Gazanfer Tebrizî, Hubeyş bin İbrahim et-Tiflisî, Necmüddün-i 

Nahçıvânî, Abdullah Sivasî, Ali Sivasî, TacüddinBulgarî, Muhezzibiddîn bin Hubel, Feridüddin Muhammed 

Câcermî, İzzettin ibnSafiyyidüvle, RakkalıRıdvân bin Ali, Resü‘laynlıTahiyüddinEbȗ Bekir, Erzincanlı 

Alâüddin‖ gibi isimlerle karĢılaĢmaktayız.(Bayat,2016:272-277) 

II.3.Beylikler Dönemi Türk Tıbbı 
Türkmen beylikleri XIV. yüzyılın ikinci yarısı ile XV. yüzyılın ikinci yarısında etkili olmuĢlar ve 

yaĢadıkları yerlerde sosyal ve dinî eserler baĢta olmak üzere birçok eserle donatarak Türk mührünü buralara 

verme Ģerefine nail olmuĢlardır. 

ġüphesiz bu dönemin dikkate değer en önemli özelliği Türkçenin devlet ve yazılı edebiyat dili olarak 

kullanılması çabasıdır. Beylikleri idare eden beylerin Arapça ve Farsça bilmemeleri eser yazanları Türkçe 

yazmaya teĢvikleri Türkçenin öneminin artmasındaki en önemli etkendir. Yazılan bu eserler arasında Tuhfe-i 

Mübariz baĢta olmak üzere ― Tercüme-i Müfredat-ı İbnü‘l Baytar (İbnü Baytar); Tabiatname, Müntehab-ı 

Şifâ, Teshîl(Hacı Paşa); Edviye-yi Müfrede (İshak b. Mahmud); Kamilü‘s- Sınâ-a Tercümesi (Ali b. Abbas); 

İlyasiyye, Sultaniyye ( Şirvânî); Tervihu‘l- Ervah, Şifâ-i Müntehab (Şair Ahmedî); Kitabü‘l- Müntehabfi‘t- 

Tıb (Abdülvehhâb b. Yusuf ibnAhmed el Mardânî); Tercüme-i Kânȗnçe (Çağmîni); Miftahu‘n-Nȗr ve 

Hazâinü‘s- Sürȗr ( Mü‘min bin Mukbil); Bahnâme (Ali b. İshak); Bahnâme Tercümesi (Musa b. Mes‘ud); 

Bahnâme Tercümesi (Salâhaddin); Yâdigâr-ı ibnŞerfi ( İbn Şerif); eş-Şifâ fî Ahâdisî‘l-Mustafa (Tifaşî); 

Kitab-ı İlm-i Tıb ( Mehmed b. Mahmȗd-ı Şirvânî); Mürşid (Mahmȗd b. Mahmȗd-ı Şirvânî); Mecmȗatü‘l- 

Mücerrebât (NecmȗddinMahmȗd b. İlyâs eş- Şirazi)‖ gibi hekimleri ve eserlerini sayabiliriz. 

(Bayat,2016:279-289) 
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II.4.Osmanlı Dönemi Türk Tıbbı 
Osmanlıya kadar Kahire, Bağdat, Tebriz, ġam, Semerkant, Buhara gibi merkezleri bilim ve sanatın 

merkezi olarak görürken XV. yüzyıldan itibaren Ġstanbul önemli bir kültür, bilim ve sanat merkezi olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu dönemde Türkçenin egemenlik alanı beylikler Dönemine göre biraz daha içe 

donerek saray ve divanda varlık bulmuĢtur. Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Tıp Tarihi adlı eserinde Osmanlı Dö-

nemi tıbbını üç döneme ayırmaktadır. 

Ġslam Tıbbının Devamı Olan Klasik Dönemde tıp eğitiminde mantık ve klasik tıp kitapları oku-

tulurken hekim olmanın bir yolu da üstat hekimlerin evlerinde özel dersler alarak tıbbî yönden bilgilenmek, 

daha sonra hocanın verdiği icazetle hastanelerde pratik yapmak Ģeklinde olmuĢtur.  

Bu dönemin hekimleri ve eserleri olarak ise― SabucuoğluŞerafeddin (Akrabâdîn, Cerrahiyetü‘l-

Hâniye, Mücerrebnâme), İbrahim b. Abdullah ( Alâim-i Cerrâhîn), Ahî Çelebi ( Risâle-i Hasâtü‘l-Kilye, el-

Fevâidü‘s-Sultaniyyefi‘l- Kavâidü‘t-Tıbbiyye, Risale-i fi‘t-Tıb, Mesnevî-i fi‘t-Tıb), Nidâî (Menâfi‘ün-nâs,el-

Dürrü‘l-Manzȗm‘Manzȗme-i fi‘t-Tıb‘, Rebî‘u‘s- Selâme), Şirvanlı Şemsettin İtakî (Teşrîh-i Ebdân, 

Tercüman-ı Kıbâle-i Netîcetü‘t-Tıb), Zeynelâbidin b. Halil (Şifâü‘l-Fu‘âdli—Hazreti SultânMurâd), Îsâ 

(Devâu‘l- Emrâz), Sâlih b. Nasrullah (Gâyetü‘l-Beyân fî Tedbîr-i Bedeni‘l- İnsan, Gâyetü‘l-İtkân fî Tedbîr-i 

Bedeni‘l- İnsan, Tıbb-ı Cedîdi‘l-Kimyâ, GâyeFi‘t-Tıb), Hayâtîzâde Mustafa Feyzî (Resâilü‘l- Müifiye fî 

Emrâzi‘l- Müşkile), Nȗh (Tercüme-i AkrabadinMeliku), Şaban Şifâî (Tedbîrü‘l-Mevlîd), Kâtibzâdemehmed 

Refî´ (İllet-i Sadriye, Evcâu‘l- Mefâsıl, İllet-i mesâne, Padzehr-i Anber, Zafu‘l- Bâh, Mevâni´ü‘l-Cebel), 

gevrekzâze Hafız Hasan (Durretü‘l-Mensȗriyye fî Tercümeti‘l- Mansȗriyye, Netîcetü‘l-Fikriyye fî Tedbîr-i 

Velâdeti‘l- Bikriyye, Mürşidü‘l-Libâ fî TercümetiSpagorya, Zündetü‘l- Kühhâliyye fî Teşrîhi‘l-Basariyye, 

Mecennetü‘t-Tâ‘ȗnve‘l- Vebâ, Risâletü‘l- Mȗsikiyye Mine‘d-Devâi‘r- Rȗhâniyye, Risâlet-i Nikris, Aslü‘l-

Usȗl Tercümeti Faslü‘l-Füsȗ‘l, Düstȗru‘l- Amel fî Tedbîri‘s- Sıhhave‘l-İlel, Risâle-i Tıbbiyye, Risâle-i fî 

Marazi‘l-İskorbüt)‖ görmekteyiz. (Bayat,2016:296-312)  

Batı Tıbbını Tanıma ve Tercüme Döneminde ise hekimlerin Avrupa‘yla temas haline geçtiğini, bir 

yabancı dili iyi derecede öğrendiğini ve Batıdaki tıp anlayıĢını temsil eden eserleri tercüme ettiklerini veya 

eserleri yorumlayarak yeni eserler kaleme aldıklarını görüyoruz. Bu dönem yazar ve eserlerine de baktığımız 

zaman; ― Ömer Şifâî (Minhacü‘ş- Şifâî fî Tıbbi‘l- Kimyâ, Mürşidü‘l-Muhtar fî İlmi‘l-Esrâr, Cevherü‘l- Ferîd 

fî Tıbbi‘l-cedîd, ravzatü‘n-Necât), Ali Münşî (Bidaâtü‘l-Mühtedî, Tercüme-i Akrabâdîn, Cerrahnâme, 

Kurâdatü‘l-Kimyâ, Risâle-i Pâdzehir, Risâle-i Fevâid-i Narcîl-i Bahrî, Tuhfe-i Aliyye, Tercüme-i Zekeriyyâ-i 

Râzî), Abbas Vesîm (Düstȗrü‘l-Vesîm fî Tıbbi‘l-Cedîdve‘l-Kadîm, Vesîletü‘l-Metâlîb fî İlmü‘t-Terâkib), Sub-

hizâde Abdülaziz (Kıta‘at-ı Nekâve fî TercümetiKelimât-i Boerhâve), ŞânîzâdeMehmedAtâullah (Mir‘âtü‘l-

Ebdân fî TeşrîhiAzâü‘l-İnsan, Usȗlü‘t-Tabi‘a, Miyârü‘l-Etıbbâ, Kânȗnü‘l-Cerrâhîn, Mîzânü‘l-Edviye)‖ gibi 

isimleri ve eserlerini görmekteyiz.(Bayat,2016:319-324) 

III. BATIYA YÖNELĠġ (MODERNLEġME) DÖNEMĠ TÜRK TIBBI 

Bu dönemde Tıbhâne-i Ȃmire adıyla ordunun hekim ve cerrah ihtiyacını karĢılamak amacıyla bir oku-

lun kurulduğunu ancak modernlik anlamında istenen düzeyde eğitim verilemediğini görüyoruz. Bunun 

üzerine daha sonraki yıllarda Fransızcaya hakim hocaların ithal edildiği, Fransızcanın eğitim dili olarak 

kullanıldığı yine bu amaçlar çerçevesinde kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Adliye-i ġâhâne‘nin ilk mezunlarını 

1843‘te verdiği görülmektedir. Ancak daha sonra Cemiyet-i Tıbbiyye-i Osmaniyye adıyla kurulan dernek 

sayesinde tıp eğitiminin Türkçe yapılması yönünde çabalar sarf edilmiĢ olup nitekim Türkçe tıp eğitimi 

veren Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiyye kurulmuĢtur. Bu dönemde ―Mustafa Behçet (Risâle-i Telkîh-i Bakarî, 

Vezâif-i Ȃ‘zâ, Tertîb-i Eczâ, Makâle-i fî Emrâzi‘l-Frengiye, Kuşur-ı Leberiyye, Kolera Risâlesi, HezârEsrâr) 

ve Abdülhak Molla ( Rȗznâme)‖baĢta gelen hekimler olarak karĢımıza çıkar. (Bayat,2016:324-330) 

C. TARĠHÎ TIP METĠNLERĠ ÜZERĠNE YAPILMIġ ÇALIġMALARIN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ÇalıĢmamızın bir diğer aĢaması olan tarihî tıp metinleri üzerine yapılmıĢ olan lisansüstü çalıĢmalar ve 

bu alanda yayınlanmıĢ makale ve kitapların değerlendirmesine veriler ıĢığında bakarsak; 

 C.1. Lisansüstü ÇalıĢmalara BakıĢ 
YÖK‘ün internet sayfasındaki mevcut verilere göre, 129 Devlet Üniversitesi, 72 Vakıf Üniversitesi ve 

5 tane de Vakıf MYO bulunmaktadır. Yine bu üniversitelerin bünyelerinde de aktif durumda enstitüler akad-

emik çalıĢmalarda hizmet vermektedir.  
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Tablo 1. Üniversitelerde Yaptırılan Tezler 

 

Tarihi Tıp Metinlerini konu edinen çalıĢmalara baktığımız zaman çalıĢmalardan 73 adet yüksek lisans, 

27 adetinin de doktora olmak üzere toplamda 100 adet olduğu görülmektedir.  Bu tezlerinde tamamının 

Devlet Üniversitelerinde yapıldığı görülmektedir. 

 

 
Tablo 2.Yıllara Göre Yapılan Tezler 

 

Tarihî Tıp Metinlerini konu alan lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımına baktığımızda 1981 yılından 

baĢlayarak 2017 yılına kadar bir dağılımın olduğunu görüyoruz. Ancak bu alandaki çalıĢmaların ana yığılma 

yılları olarak 2008-2017 arasını görüyoruz. Bu yıllar arasında toplamda yüz adet olan lisans üstü çalıĢmanın 

altmıĢ üç adetinin bu yıllarda yapıldığı tespit edilmiĢtir. 
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1 Adıyaman Üniversitesi 1 
 

15 Ġnönü Üniversitesi 4 

2 Ankara Üniversitesi 2 
 

16 Ġstanbul Üniversitesi 5 

3 Bingöl Üniversitesi 1 
 

17 Kırıkkale Üniversitesi 4 

4 Bolu Üniversitesi 7 
 

18 Kocaeli Üniversitesi 1 

5 Cumhuriyet Üniversitesi 9 
 

19 Marmara Üniversitesi 21 

6 Çanakkale Üniversitesi 3 
 

20 Mersin Üniversitesi 1 

7 Çukurova Üniversitesi 1 
 

21 Muğla Üniversitesi 1 

8 Doğu Akdeniz Üniversitesi 1 
 

22 Niğde Üniversitesi 1 

9 Dumlupınar Üniversitesi 1 
 

23 Pamukkale Üniversitesi 4 

10 Erciyes Üniversitesi 3 
 

24 Sakarya Üniversitesi 6 

11 
EskiĢehir Osmangazi 

Üniversitesi 
1 

 
25 Selçuklu Üniversitesi 7 

12 Fırat Üniversitesi 6 
 

26 Süleyman Demirel Üniversitesi 2 

13 Gazi Üniversitesi 3 
 

27 UĢak Üniversitesi 1 

14 Hacettepe Üniversitesi 3 
 

  TOPLAM 100 

 

Tablo 3.Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 
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Tarihî Tıp Metinleri konusunda çalıĢma yaptıran üniversitelere baktığımız zaman 21 adet çalıĢmayla 

en fazla çalıĢmanın Marmara Üniversitesinin, 9 çalıĢmayla Cumhuriyet Üniversitesinin, 7‘Ģer çalıĢmayla 

Bolu ve Selçuk Üniversitelerinin yaptığı görülmektedir.  

 
Tablo 4.Yüzyıllara Göre Dağılım 

 

ÇalıĢma yapılan tezlerin yüzyıllara göre dağılımlarına bakıldığında çalıĢmaların daha çok Eski Anado-

lu Türkçesi dediğimiz dönem eserlerinde (14,15,15. yy) yoğunlaĢtığını görmekteyiz. Bu dönem eserleri 

çalıĢma yapılan eserler içerisinde 3/2‘lik orandan fazladır. Bunda da o dönem Türkçesinin dilinin daha sade 

ve saf olmasının önemli etken olduğu düĢünülebilir. Ancak yine de 17. yüzyıldan sonraki dönemde oluĢtu-

rulan eserlerinde incelenmesi Türkçe Tıp dilinin daha netleĢmesi açısından önemlidir diye düĢünmekteyiz. 

 

Tablo 5.Tez Yaptıran DanıĢmanlar ve Tez Sayısı 

 

Tarihî Tıp Metinleri çalıĢtıran danıĢmanlara baktığımız zaman Mesut ġen‘i 15 tez ile ilk sırada 

görürken onu PakiKüçüker, ġaban Doğan ve Yakup Karasoy 6‘Ģar tezle takip etmektedir. 
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1 Ahmet BURAN 2 

 
26 Mesut ġEN 15 

2 Ahmet BÜYÜKAKKAġ 1 

 
27 Muhammet YELTEN 1 

3 Ahmet TOPALOĞLU 1 

 
28 Muhittin ELĠAÇIK 3 

4 Ahmet BĠCAN ERCĠLASUN 1 

 
29 Muna YÜCEOL ÖZEZEN 1 

5 Ali AKAR 1 

 
30 Mustafa ARGUNġAH 1 

6 AyĢe Nur SIR 1 

 
31 Mustafa CANPOLAT 3 

7 Bilal AKTAN 1 

 
32 Mustafa ÖZKAN 1 

8 Bilal YÜCE 1 

 
33 Nesrin AKINCI ÇÖTOK 1 

9 Binnur ERDAĞI DOĞRUER 2 

 
34 Nihat ÖZTOPRAK 1 

10 Burhan PAÇACIOĞLU 2 

 
35 Orhan YAVUZ 1 

11 Ceyhun Vedat UYGUR 3 

 
36 Osman Fikri SERTKAYA 1 

12 Cemal AKSU 1 

 
37 Osman Nedim Tuna 1 

13 Çetin PEKAÇAR 1 

 
38 Osman ÖZER 2 

14 Emin EMĠNOĞLU 3 

 
39 Osman YILDIZ 1 

15 Fatih KĠRĠġÇĠOĞLU 1 

 
40 Paki KÜÇÜKER 6 

16 Ferruh AĞCA 1 

 
41 Serdar YAVUZ 1 

17 GülĢen Seyhan ALIġIK 1 

 
42 ġaban DOĞAN 6 

18 Gürer GÜLSEVĠN 2 

 
43 ġerif Ali Bozkaplan 1 

19 H. Ömer KARPUZ 1 

 
44 Tuncer Gülensoy 1 

20 Hakan Behçet SAZYEK 1 

 
45 Uluhan ÖZALAN 1 

21 Halil Ġbrahim USTA 2 

 
46 Ümit TOKATLI 2 

22 Hatice EMĠNOĞLU 2 

 
47 Vedat KARTALCIK 1 

23 Hürriyet GÖKDAĞI 1 

 
48 Yakup KARASOY 6 

24 Ġbrahim DELĠCĠ 1 

 
49 Zafer ÖNLER 4 

25 Mehmet AKALIN 3 
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C.2. Makale ve Yayınlanan Kitaplara BakıĢ 

NU. YAZAR ADI 
YAYIN  

SAYISI 
NU. YAZAR ADI 

YAYIN  

SAYISI 

 1 Ahmet Tuna DOĞAN 3 11 Sibel MURAD 5 

2 ġaban DOĞAN 8 12 Zafer ÖNLER 13 

3 Muhittin ELĠAÇIK 3 13 Sadettin ÖZCELĠK 4 

4 Meryem Sarman ARSLAN 2 14 Burhan PAÇACIOĞLU 2 

5 Binnur ERDOĞAN 4 15 Hatice ġAHĠN 8 

6 Emel KAYA GÖZLÜ(2'si ortak) 9 16 Feyza TOKAT(2'si ortak) 11 

7 Gürkan GÜMÜġADAM 6 17 Ġlhan UÇAR 6 

8 Mehmet GÜRLEK 6 18 Serdar YAVUZ 2 

9 Meriç GÜVEN 8 19 Muhammed YELTEN 3 

10 Paki KÜÇÜKER(2'si ortak) 5 20 Mustafa CANPOLAT 2 

Tablo 6.Yayınlanan Makale ve Kitap Sayısı ile Yazarları 

 

Tarihî Tıp Metinleri ile ilgili olarak bu alanda özellikle en çok makale yazan ve kitap yayınlayanlar 

arasında 13 yayınla Zafer Önler birinci sırada gelirken –ki Ģunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türk Dili ve 

Edebiyatı kürsülerinde bu alanda ilk çalıĢma yapan sonrasında bu alan hocaları yönlendiren Zafer Önler 

gözükmektedir.- ardından Feyza Tokat(11), Emel Kaya Gözlü(9), Meriç Güven, Hatice ġahin ve ġaban 

Doğan(8‘er) takip etmektedir. Bu tabloda birer çalıĢması olanlara toplama dahil edilmemiĢtir. 

 

Tablo 7.Makale ve Kitap ÇalıĢmalarının Yapıldığı Yıllar ve ÇalıĢma Sayısı 

 

 Bu alandaki yazılan makaleler ve kitapların yayınlanma yıllarına bakıldığında tıpkı tez çalıĢtırılan 

yıllarda olduğu gibi 2007-2017 yılları arasında yoğunluk olduğu gözlenmektedir.  

 

 
Tablo 8. Yayınlanan Makale ve Kitap Sayısı 

 

Tarihî Tıp Metinleri ile ilgili olarak yayınlanan makale sayısının (94) kitap sayısın (31) oldukça fazla 

olduğu dikkat çekmektedir.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRMELER 

Yapılan çalıĢmada da görüldüğü üzere farklı tıp metinleri üzerinde Ģimdilik yüz tane yüksek lisans ve 

doktora çalıĢması yapılırken yüz yirmi beĢ tane de makale ve kitap çalıĢması yapılmıĢtır. Dokuzuncu 

yüzyıldan yirmi yüzyıla kadar yazılmıĢ tıp metinlerini diğer alanlarda yazılmıĢ metinlerde karĢılaĢtırdığımız 

zaman bu alanda tıp dili grameri, terminolojisi ve terimi açısından artık belli bir seviyeye gelindiği 

düĢünülmektedir. 
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Yine bu çalıĢmayı kendi özelinde değerlendirdiğimizde gelecekte bu alanda çalıĢma yapmak 

isteyenlere katkı sağlayacağını düĢündüğümüz birtakım verilere de ulaĢmaktayız: 

a. Bu alandaki ilk doktora çalıĢmasını Zafer ÖNLER‘in 1981 yılında ―Celalüddin Hızır (Hacı Paşa) 

Müntahab-I Şifa - İnceleme-Metin-Dizinler‖, adlı çalıĢmasıyla Prof. Dr. Mustafa Canpolat nezaretinde 

yaptığını, 

b. Bu alandaki ilk yüksek lisans çalıĢmasının Mehmet Emin AĞAR tarafından 1986 yılında, 

―Baytaratü'l-Vazıh: İnceleme - Metin – İndeks‖,adlı çalıĢmayla Prof. Dr. Mehmet Akalın tarafından 

yaptırıldığını, 

c. Bu alandaki ilk makale çalıĢmasının 1973 yılında Mustafa Canpolat tarafından ―XIV. Yüzyılda 

YazılmıĢ Değerli Bir Tıp Eseri Edviye-i Müfrede‖ adlı çalıĢmayla yapıldığını, 

d. En fazla çalıĢma yaptıran üniversite olarak yirmi bir çalıĢmayla Marmara Üniversitesi‘nde 

yaptırıldığını(Tablo 3), 

e. ÇalıĢılan metinlerin yüzyıllara göre bir değerlendirilmesi yapıldığın da çalıĢmaların daha çok Eski 
Anadolu Türkçesi dönemi olarak adlandırdığımız on dört, on beĢ ve on altıncı yüzyıllarda olduğu (Tablo 4) 

f. Tezlerin yaptırıldığı yıllara baktığımızda özellikle 2008 yılından 2017 yılına kadar olan yıllarda 
yoğunluk arz ettiğini en fazla çalıĢmanın ise 2016 yılında yapıldığını(Tablo 2) , 

g. Yüksek Lisans tez oranının %73 doktora tez oranının ise %27 olduğu(Tablo 1), 
h. Tez yaptıranlarda ise Prof. Dr. Mesut ġen‘in on beĢ tez ile ilk baĢta olduğunu(Tablo 5), 

i. En fazla makaleyi ise on üç ile Prof. Dr. Zafer Önler‘in yazdığını(Tablo 6), 

j. Yayımlanan makale ve kitapların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2007 yılında itibaren arttığını 

zirveye 2009 yılında ulaĢtığını(Tablo 7), 

k.Yayımlanan makale sayısının %94, kitap sayısının ise %31 olduğu(Tablo 8) görmekteyiz. 
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Тҥйіндеме 

Иғраб (اإلعزاب) - араб тіліндегі сҿйлемнің тірегі. Иғраб арҗылы сҿйлемнің тұрлаулы мүшелері 

сҿйлемнің тұрлаусыз мүшелерінен, изафеттік тіркес аныҗталушы мүше мен аныҗтауыштан җұралған 

тіркестен, лепті сҿйлем сұраулы сҿйлемнен, жалпы бір-бірінен мағына жағынан ажыратылады. 

Иғраб (اإلعزاب) болмаса мағына да аныҗ болмайды, сондыҗтан ол сҿздегі сыртҗы түр мен 

җұрылысының кемелдігі болып саналады. 

Түйін сӛздер: иғраб, мағына, сӛз құрылысы,сӛйлем, түсіну 

 

 Igrab SIGNIFICANCE AND ITS PLACE IN ARABIC LANGUAGE (اإلعزاب)  

 

Abstract 

 Igrab is the basis of the sentence in Arabic. Durable members of the sentence clause are (اإلعزاب)

separated from each other by the imprinted members of the sentence, an expression that is a sufficiently 

correlated member and an integer consisting of a determinant member and an attribute. If the meaning of 

 Igrab does not exist, then the meaning is not clear, and it is the perfection of the appearance and (اإلعزاب)

construction. 

Keywords: (اإلعزاب) Igrab, meaning, word building, sentence, understanding 

 

КІРІСПЕ 

Маҗала аясында араб тіліндегі иғрабтың негіздері мен жүйесі жайындағы ғалымдардың ой-

пікірлері мен аныҗтама-ережелер жинаҗталынып, сараптау маҗсаты тұтылды.  

 ,пікір білдіру, пікір айту, пікір; 2) грам. жалғауларын җосып толыҗ оҗу عбір нәрсегеٍ (1 اإلعزاب

жазу; 3) грамматикалыҗ талдау; 4) грам. септеуліктердің ҿзгеруі (есім сӛзге қатысты) немесе 

жалғаулыҗтардың ҿзгеруі (етістікке җатысты); флексия (түбірдің ӛзгеруімен сӛздің жаңа түрінің 

жасалуы); َمط انـ септеулік флексияларды кҿрсететін нүктелер; 5) синтаксис (Арабша-җазаҗша сҿздік, 

2016:466) 

-грам.чтение, написание с полными окончания(2 ;(عٍ чего) выражение, высказывание (1 اإلعزاب

ми; 3) грамматический разбор; 4) грам. изменение по флексиям (об имени) или изменение по окон-

чаниям (о глаголе); флексия; точки, обозначавшие падежные флексии; 5) синтаксис (Баранов Х.К, 

1977: 506) 

(10/82: 2005اإلعزاب انذ٘ فٙ انُذٕ ، إًَا ْٕ اإلتاَح عٍ انًعاَٙ تاألنفاظ . )اتٍ يُظٕر،   

 اإلعزاب ْٕ ذغٛٛز أٔاخز انكهى الخرالف انعٕايم انذاخهح عهٛٓا نفظًا أٔ ذمذًٚزا ) أًٍٚ أيٍٛ ، 2011: 58(

اإلعزاب ْٕ ذغٛٛز ٚهذك أٔاخز انكهًاخ يٍ رفع ٔ َصة ٔ جز ٔ جشو عهٗ يا ْٕ يثٍٛ فٙ لٕاعذ انُذٕ . ) يجًع انهغح انعزتٛح، 

)612 : 2011 

Иғраб (اإلعزاب ) дегеніміз кейбір адамдардың ойлағанындай ешҗандай мағынасы да, сыры да 

жоҗ, жай ғана җалыптар мен җатып җалған формалар сияҗты сҿздердің соңындағы дамма(انضًح), фатха 

 харакаттарының алмасуы немесе араб тіліндегі сҿздердің соңғы ҽріптерінің (انكظزج )кҽсра ,(انفرذح )

харакаттары оның сҿйлемдегі орнына җарай, оларға ҽсер еткен факторларға, себептерге байланысты 

ҿзгерулері )612 : 2011 ، يجًع انهغح انعزتٛح (. Бұл - жалпы сыртҗы сипатына жҽне ҿзгеру түріне байланысты 

берілген аныҗтама. 

 Ибн Жиннидің(Ҽбу Ҽл Фатх Осман ибн Жинни, 392 һижра жылы/ 1002 милади җайтыс болған) 

пікірінше, иғрабтың (اإلعزاب ) мағынасы сҿйлеушінің ҿз ойын сҿздермен жеткізуі, яғни мағыналарды 

сҿздермен айҗындап кҿрсету. Егер мынадай сҿйлем келгенде: ُِٕأكزَو طعٌٛذ أتاُِ ػكز طعًٛذا أت" бұл сҿйлем-

дердің біріншісі рафғ ( انزفع) түрінде, екіншісі нҽсб (انُصة ) түрінде келгені кҿрінеді. Осы кезде сҿй-

лемнің тұрлаулы мүшелерін бір-бірінен ажырататын жҽне тұрлаусыз мүшелерін бір-бірінен ажыра-

татын айырмашылыҗтары байҗалады. Егерде бұл айырмашылыҗтар болмаса, сҿйлемнің жалпы мағы-

насы да түсініксіз, ашыҗталмаған болар еді.  

                                                 

 Нұр- Мүбарак Египет ислам мҽдениеті университеті, PhD, kursad74@mail.ru 

 

Нұр- Мүбарак Египет ислам мҽдениеті университеті, магистр, inra78@mail.ru 
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Яғни Ибн Жиннинің кҿз-җарасымен,иғраб (اإلعزاب) – сҿздердің мағыналарын айҗындаушы, 

баяндаушы жҽне ашыҗтаушы. Егерде араб тілінде ол болмаса, мағынаны түсініксіз болар еді. Ибн 

Жинни иғраб (اإلعزاب ) сҿзінің жалпы тілдік мағынасы мен наҗты термин ретіндегі мағынасын бір-

бірімен байланыстырады. Иғраб (اإلعزاب ) сҿзі - ( َأْعَزب ) етістігінің масдары. (ُّأعزَب عٍ انؼٙء : أٔضخ ع ) 

бір мағынаны айҗындау, ұғындыру, бір нҽрсе туралы түсінік беру. (ّفالٌ يعزب عًا فٙ َفظ ) біреу 

ҿзіндегіні ашыҗтайды, не баяндайды, не түсіндіреді 

  .)أتٕ انفرخ عثًاٌ تٍ جُٙ، 1958: 35/1)

Бұл иғраб (اإلعزاب ) сҿзіне берілген толыҗ аныҗтама тек Ибн Жиннидің берген аныҗтамасы емес, 

шын мҽнінде бұл - араб тіліндегі ғалымдардың иғраб (اإلعزاب ) сҿзінің мағынамен толыҗ байланысын 

кҿрсететін түйіндемесі. Ибн Жиннимен замандас болған болған ғалым Ибн Фҽрис(Ҽбу Ҽл Хасан ибн 

Фҽрис 395 һижра жылы/1009 милади жылы җайтыс болған) айтып ҿткен аныҗтамасын растап, (ٙانصادث 

) кітабының арабтар җандай нҽрселермен ерекшеленеді деген бҿлімінде сҿздің мағыналарын 

ажырататын ол иғраб деп атап ҿткен. 

 )أتٕ انذظٍ أدًذ تٍ فارص، 1997: 144 (

 Иғраб сҿйлемнің тірегі болған хабар айҗындалады. Ол болмаса, сҿйлемнің тұрлаулы мүшелері 

сҿйлемніңтұрлаусыз мүшелерінен, изафеттік тіркес аныҗталушы мүше мен аныҗтауыштан җұралған 

тіркестен, лепті сҿйлем сұраулы сҿйлемнен, аныҗтауыш наҗтылаушы, күшейтпелі мағынадан, жалпы 

бір-бірінен ажыратыла алмас еді.  

Содан кейін иғраб (اإلعزاب ) сҿзінің мағынасын түсіндіре келе, ол мағынаналарды бір-бірінен 

ерекшелейді, сҿйлеушілердің сҿйлеу барысындағы маҗсаттарына наҗты тоҗталатындығын атап кҿр-

сетті. Оны мысалы; егер сҿйлеуші сҿздерді наҗты харакаттарын җолданбайбылай десе: يا أدظٍ سٚذ, 

онда естуші оның мағынасын түсінбей җалуы мүмкін. Ал егер ол барлыҗ харакаттарымен айтатын 

болса, онда сҿйлеушінің жеткізгісі келген мағынасы естушіге түсінікті болады. Мысалы:  سًٚذا ٍَ يا أدظ

немесе سٍٚذ ٍُ ٍَ سٌٚذ  немесе يا أدظ  .يا أدظ

ٍَ سٌٚذ .  .бұл сҿйлем Зҽйдтің бір істі жаҗсы істемегендігін білдіреді –يا أدظ

ٍُ سٍٚذ ؟  .бұл сҿйлемде Зҽйдтің җандай нҽрсесі жаҗсы екендігі сұралып тұр -يا أدظ

ٍَ سًٚذا !  .бұл сҿйлем Зҽйдтің җандай жаҗсы екендігіне таңдану баяндалады -يا أدظ

Мұндай мысалдар араб тілі мен ҽдебиеті кітаптарында кҿптеп кездеседі. Оған мысал ретінде: 

- Бір күні мүминдердің ҽмірі Ҽли ибн Ҽби Талибке бір кісі келіп, оған айтады: « ٌلرم انُاص عثًا». 

Сонда мүминдердің ҽмірі: «Істеуші мен істелгенді айҗында. Алла сенің жағыңды сындырсын,»- деген 

екен. 

- Ҽбу Ҽл Ҽсуҽд Ҽд Дуҽли пен җызының хикаясы иғрабтың җатесі мағынаны ҿзгертетіндігіне 
дҽлел болады. Бір күні җызы оған: «انظًاء ٍُ  сұраулы сҿйлем ретінде айтады, біраҗ җызының «تا أتد يا أدظ

җалағаны аспанның ҽдемілігіне таңғалу еді. Сонда ҽкесі оның айтҗанын түзеп: « ! انظًاء ٍَ  «يا أدظ

осылай деп айтасың деді.  

- Ибн Җутҽйбҽ риуаят еткен ҽңгімеде хауаридждерден болған бір кісі ҿз басшыларын, 
басшыларының есімі Шҽбиб ибн Йҽзид Ҽл Хариджи, маҗтап җасида жазады. Ол җасидасында:  

  يُا طٕٚذ ٔ انثطٍٛ ٔ لُعة ٔ يُا أيٛز انًؤيٍُٛ ػثٛة

Осы җасиданы естігенде Абдулмалик ибн Мҽруҽнның адамдары оны ұстап, халифаның алдына 

жеткізеді. Абдулмалик ибн Мҽруҽн одан бұл ҿлеңді ҿзіне оҗуын талап етеді.Сонда сол кісі: «Мен 

бұлай айтпаған едім. Мен бұлай айттым يُا أيَٛز انًؤيٍُٛ ػثٛة ٔ »- дейді. Сол кезде Абдулмалик ибн 

Маруан осны босатып жібереді. 

-деген сҿздідаммамен айтҗан кезде сҿйлемнің мағынасы: хауаридждердің кҿз «أيُٛز انًؤيٍُٛ»

җарасымен олардың басшылары Шҽбиб мүминдердің імірі болып саналады. Бұл дегеніміз 

Абдулмалик ибн Маруанның ҽмірлігін мойындамауды, оған бойсұнбаулыҗты, оны җолдамай-

тындыҗтарын кҿрсетеді. 

 деген сҿз җаратпа «أيٛزَ »:деген сҿзді фатхамен айтҗан кезде сҿйлемнің мағынасы «أيَٛز انًؤيٍُٛ»

сҿз болады да, оның җаратпа сҿз екендігін білдіретін « ٚا» җосымшасы түсіп җалған болады, яғни «». 

Бұл «Уа мүминдердің ҽміршісі, біздің арамыздағы басшымыз – Шҽбиб» деген мағынаны білдіреді. 

Осы арҗылы бұл кісі бір үкімнен җұтылады. 

Осы мысалдар бір жай хараканың сҿйлемдегі мағынаның җаншалыҗты ҿзгеруіне җатты ҽсерін 

кҿрсетеді жҽне де оның җұндылығы мен маңыздылығын баяндайды.  

Али Ҽн Нҽжди иғраб пен мағынаның байланысы туралы айтҗан зерттеулерінде : 1957 ،٘عهٙ انُجذ(

 )27-4:  

- Бір риуаят етілген ҽңгімеде Ҽл Кисҽи мен Ҽбу Юсуф Ҽл Җади кездесіп, Ҽр Рашидтың алдына 

келеді. Сол жерде Ҽбу Юсуфٕانُذ(грамматиканы) іліміне тіл тигізіп, мазаҗҗа келтіре бастады. Мұны 
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естіген Ҽл Кисҽи оған грамматиканың маңызын, артыҗшылығын, мҽнін жҽне оның алатын орнын 

кҿрсету маҗсатында: «Бір кісі екінші бір кісіге:« أَا لاذٌم غالَيك»(Мен сенің җызметшіңді ҿлтірушімін) -

десе, ал екіншісі: « أَا لاذُم غالِيك»»(Мен сенің җызметшіңді ҿлтіруші едім) -десе, ҽрҗайсысына җандай 

үкімдер шығаратын едің?» - деп сұрайды. Сонда Ҽбу Юсуф: «Екеуіне де үкім шығарар едім,» - дейді. 

Оның сҿзін естіген Ҽр Рашид: «Җателестің,» - деді. Ол араб тіліне байланысты ілімдерді оҗыған бола-

тын. Ҽбу Юсуф: «Ол җалай?» -дейді. Сонда: «« أَا لاذُم غالِيك» изафеттік тіркеспен, яғни  ٌلاذمсҿзін 

тануинсыз дамма түрінде, غالِيك сҿзін кҽсрамен келтірген сҿйлемді айтҗан кісіге ғана жаза 

җолданылады. Ҿйткені ол җызметшіні ҿлтіруші болады. Бұл сҿйлем істің ҿткен шаҗта болғандығын 

білдіреді,» -дейді.  

Ал  ُلاذم сҿзін тануинмен жҽне غالَيك сҿзін фатхамен келтірген сҿйлемді айтҗан кісіге ғана жаза 

җолданылмайдыды. Ҿйткені ол җызметшіні ҿлтіруші болмайды. Бұл сҿйлемде сҿйлеуші іс-ҽрекеттің 

ҽлі болмағандығын, яғни келер шаҗтағы болмаған іс-ҽрекетті хабарлайды,» -дейді. Бұл сҿйлемде 

сҿйлеуші ҿліммен җорҗытып сескендіреді. Демек җылмыс орындалмаған болып табылады.  

- Җұран Кҽрімде: «يٍ ٚرٕكم عهٗ هللا فٕٓ دظثّ ، إٌ هللا تانغ أيزِ ،لذ جعم هللا نكم ػٙء لذرا ٔ» 

 )طٕرج انطالق: 3(

Бұл аятта « ُتانغ » сҿзі даммамен жҽне «ِأيِز» сҿзі кҽсрамен оҗылды. Сондыҗтан изафеттік сҿз тір-

кесі болған кезде Алла Тағаланың талап еткен нҽрселері жҽне җалаған нҽрселері болады деген мағына 

береді. 

Сосын « ُتانغ» сҿзі даммамен жҽне тануинмен жҽне «ِأيَز» сҿзі фатхамен оҗылды. Бұл жерде иза-

феттік тіркес болмайды, жҽне де мағынасы Алла Тағаланың ҽмірі орындалады, оны җайтаратын 

җайтарушы да, кедергі жасаутын кедергі де жоҗ деген мағынаны білдіреді.  

Сосын «تانًغا» сҿзін фатхамен оҗылды. Бұл сҿйлем Алла Тағаланың істерінің бірі ол – орындалу, 

ҿйткені ол ҽр нҽрсеген белгілі мерзім, мҿлшер белгіледі дегенді білдіреді.  

 Келтірген мысалдардан харакаттың ең бірінші сҿзге ҽсерін, яғни сҿздің айтылуын ҿзгертуі, 

сонымен җатар мағынасына да тікелей ҽсер ететіндігін кҿрсетеді.  

 Иғраб мҽселесі мен оның маңыздылығын бұрынғы ҿткен ғалымдар да, җазіргі заманғы араб 

тілінің ғалымдары зерттеулері мен ізденістерінде җарастырды. Осы мҽселені зерттеген ғалымдар екі 

топҗа бҿлінеді. Бірінші топ иғрабты семит тілдерінен саҗтап алынған араб тілінің ерекшеліктерінен 

деп есептейді. Бұл топтың ғалымдары иғрабты сананың маҗсаты, тек онымен ғана мағынасы тиянаҗ-

талатын тілдің мҽселесі екендігін растайды. Егер иғраб жоғалса, мағына да аныҗ болмайтынын 

тұжырымдайды. Екінші топ болса, иғраб дегеніміз сҿздегі сыртҗы түр мен җұрылысының кемелдігі 

деп есептейді.  

Араб тілінің бұрынғы замандағы ғалымдары иғрабты семит тілдерінен ҿзгешеленген араб 

тілінің ерекшеліктерінен деп есептейді. Жҽне иғраб пен мағына арасындағы байланыстың бар екен-

дігіне келіседі. Тек бір ғалым ғана осы ойға ҿз ойын җосты. Ол Җутруб ( Ҽбу Ҽли ибн Мустасир ( 206 

хижра/821 милади жылында җайтыс болды)) еді. Ол: «Сҿз мағынасымен ҿйткені біз олардың тілде-

рінде иғрабы жағынан бірдей, мағынасы жағынан ҽртүрлі сҿздерді жҽне иғрабы жағынан ҽртүрлі, 

мағынасы жағынан ұҗсас сҿздерді кҿреміз,» - деді.  

Сҿздердің бірінші түріне, яғни иғрабы жағынан бірдей, мағынасы жағынан ҽртүрлі сҿздерге 

мысал: .ِٕإٌ سًٚذا أخِٕ ، نعم سًٚذا أخِٕ ، كأٌ سًٚذا أخ 

Сҿздердің екінші түріне, яғни иғрабы жағынан ҽртүрлі, мағынасы жағынан ұҗсас сҿздерге 

мысал: ا ، يا سٚذ لائى ًً   . يا سًٚذا لائ

Осы сҿзін наҗтылап айҗындау үшін ол: «Егер иғраб шын мҽнінде сҿйлемге мағыналарын 

айҗындау үшін, ажырату үшін җолданылған болса, онда ҽрбір иғрабтың мағынасы болар еді де, ол 

наҗты болып җалар еді. Арабтар сҿйлемдерінде иғрабты җолданды, ҿйткені олар есім сҿзге тоҗтағанда 

сукунмен тоҗтайды, егерде жалғастырып оҗығанда сукунмен болса, тоҗтағанда да, жалғастырғанда да 

сукунмен болады. Бір сҿзбен екінші сҿзді җосҗанда баяулайды, сол себепті хараканы жалғастырған 

кезде җолданады. Біз кҿргеніміздей, ол сҿздер харакалы ҽріптен кейін сукунды ҽріп келуімен немесе 

екі харакалы ҽріптен кейін сукунды ҽріп келуімен җұрылады. Сҿз ішінде екі сукунды ҽріп келмейді. 

Тіпті тҿрт харакалы ҽріп те келмейді,» -деді. Егер Җутрубтың мазһабына сүйенетін болсаҗ, онда 

фағилді жҽр түрінде де, рафғ түрінде де, насб түрінде де келтіруге болады деп айтуымыз керек. 

Иғрабы жағынан бірдей, мағынасы жағынан ҽртүрлі сҿздерді жҽне иғрабы жағынан ҽртүрлі, 

мағынасы жағынан ұҗсас сҿздерге иғрабтың келуі етістіктерден кейін келгенде болады. Етістіктен 

кейін екі сҿз келсе, оның біреуі фҽғил(فاعم ), ал екіншісі мафғул биһи( ّيفعٕل ت). Ол екеуінің 

мағыналары ҽртүрлі, сондыҗтан ол екеуінің арасында айырмашылыҗ бар. Сосын басҗа сҿздерді де 

осындай жолмен жасайды. Шылаулар етістіктермен байланысты болады.  
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Осы мҽселеде җазіргі заманғы ғалымдардың ойларына келетін болсаҗ, олар да екіге бҿлінеді. 

Бірінші топ: олар тіл білімі мен грамматика ғалымдарының кҿпшілігін җамтиды. Олар иғрабтың 

маңыздылығы мен араб тілінің саҗталуына үлес җосып, оның ерекшеліктерін айҗындаушылар болып 

табылады. Екінші топ: шығыстанушылар мен араб ғалымдарының шағын ғана тобын җұрайды. 

Олардың ойынша иғрабты кҿрсететін харакаттың ешҗандай мағынасы жоҗ. Бұл ойды жаҗтау-

шылардан Ибраһим Мустафа жҽне Ибраһим Ҽнис. Ибраһим Ҽнис иғрабты җисса ретінде санады 

( 198: 1975إتزاْٛى أَٛض  ). Дегенмен бұл топтың ойны җарсы дҽлелдер ҽкелінді. Семит тілдеріндегі иғраб 

ҽсерін жҽне алатын орнын зерттей келе, ассириялыҗ жҽне арамей тілдерінде иғраб жоҗ екендігін, 

иврит тілінде иғраб белгілі бір сҿздерге ғана шектелген деген җорытынды жасады. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ  

Иғраб (اإلعزاب ) дегеніміз кейбір ғалымдардың пікіріндегідей ешҗандай мағынасы да, сыры да 

жоҗ, жай ғана җалыптар мен җатып җалған формалар сияҗты сҿздердің соңындағы дамма (انضًح), 

фатха (انفرذح), кҽсра (انكظزج) харакаттарының алмасуы немесе араб тіліндегі сҿздердің соңғы ҽріптерінің 

харакаттары оның сҿйлемдегі орнына җарай, оларға ҽсер еткен факторларға, себептерге байланысты 

ҿзгерулері ғана емес. Иғраб (اإلعزاب ) - сҿздің жалпы сыртҗы сипатына жҽне ҿзгеру түріне байланысты 

берілген аныҗтама болып табылады. 

Араб тілі наҗтылығымен ерекшеленеді. Ҽр харакат бір мағынаны береді, сол себепті иғраб 

мұҗияттылыҗты талап етеді.  
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ЖОО ОҚЫТУШЫСЫНЫҢ КҼСІБИ ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІ 

 

п.ғ.д., проф. Ж.Н.СҤЛЕЙМЕНОВА
*
 

  

Тҥйіндеме 

 Маҗала ЖОО оҗытушысының кҽсіби җұзыреттілігі жайында. Җазіргі білім беру жүйесіндегі җо-

ғам талаптарына сай болып жатҗан ҿзгерістер маманның ҽлемдік бҽсекеге җабілетті болып, белсенді 

азаматтыҗ ұстанымының болуын талап етеді. Осы тұрғыдан жоғары білікті маман ЖОО 

оҗытушысына җойылатын талаптар жоғары.  

 Еңбек нарығын җанағаттандыруға бағытталған мемлекеттік стандарттардағы пҽндер циклдары 

бойынша таңдау компоненттерінің мазмұнын аныҗтауда болашаҗ маманның келешек кҽсіби җызметі 

үшін маңыздылығы ескеріледі. Осымен байланысты ЖОО оҗытушысының кҽсіби җұзыреттілігі жоға-

ры мектепте білім беру мазмұнына байланысты җоғам дамуы заңдылыҗтарына сҽйкес ҿмірмен тығыз 

байланыста болуымен, оҗыту үдерісінің педагогикалыҗ ынтымаҗтастыҗҗа җұрылып, ізгілік сипат 

алуымен, білімнің жеке тұлғаны жан-жаҗты дамытуға бағытталуымен сипатталады. 

 Тірек сӛздер: ЖОО оқытушысы, кәсіби құзыреттілік, жоғары мектеп, жоғары білім беру 

мазмұны.  

 

PROFESSIONAL COMPETITION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Abstract 

 The article is about the professional competence of the university teacher. Changes that are in line 

with the demands of the society in today's educational system require the expert to have a world-class 

competitive and active civil position. From this point of view the highly qualified specialist is in high 

demand for the teacher of the university. 

 The cycle of disciplines chosen by the state standards aimed at the satisfaction of the labor market, 

takes into account the importance of the future professional for future professional activity in determining the 

content of the selection components. In this regard, the professional competence of a university teacher is 

characterized by a close connection with life in accordance with the laws of the social development 

associated with the content of education at the higher school, and the learning process is characterized by 

pedagogical cooperation and humane character, directed towards the comprehensive development of 

education. 

Keywords: Teacher of higher education, professional competence, higher education, content of higher 

education. 

  

 КІРІСПЕ  

  Җазаҗстандағы білім беру жүйесінің түбегейлі жаңартылуының басты маҗсаты - білім беру 

жүйесін жаңа ҽлеуметтік-экономикалыҗ ҿзгерістерге бейімдеу. 

 «ҖР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» 

жоғары білім беру жүйесін дамыту міндеттері тҿмендегідей айҗындалған: білім беру саласындағы 

үздік ҽлемдік тҽжірибелерге сай келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне җол жеткізу; ҿмір 

бойы білім алу жүйесінің жұмыс істеуін җамтамасыз ету; жастардың бойында белсенді азаматтыҗ 

ұстанымды, ҽлеуметтік жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік жҽне 

кҿшбасшылыҗ җасиеттерді җалыптастыру; жоғары білімнің еуропалыҗ аймағына бірігуді җамтамасыз 

ету; білімнің, ғылымның жҽне ҿндірістің бірігуін җамтамасыз ету; зияткерлік меншік пен 

технологиялардың ҿнімдерін коммерцияландыру үшін жағдай жасау; бейіндік мектептер үшін 

мұғалімдерді маҗсатты даярлауға арналған мемлекеттік тапсырыс негізінде білім беру магистрлерінің 

бағдарламасы жетілдіру; модульдік білім беру бағдарламаларын ҽзірлеу [1]. 

 Жоғары мектептегі білім беру жүйесінің ҽлемдік деңгейіне жету маҗсатында Җазаҗстан Еуро-

палыҗ білім кеңістігіне енді, Болон Декларациясына җосылды, ҽлемдік деңгейдегі беделді жоғары оҗу 

орны – «Назарбаев Университетін» җұрды, жоғары оҗу орындарының академиялыҗ еркіндігіне 

басымдыҗ берілді: таңдау бойынша компонент бакалавриатта 40 %-дан 50 %-ға, магистратурада 50 

%-дан 60 %-ға жҽне докторантурада 70 %-дан 80 %-ға дейін ұлғайтылды, бҽсекеге җабілетті 
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мамандарды кҽсіби даярлауды җамтамасыз етуде білім, ғылым мен ҿндірісті ыҗпалдастыру үрдісі 

жүргізілуде. 

 Бағдарламада җазіргі хал-ахуалын талдай келе, бірҗатар кемшіліктер кҿрсетіледі: жоғары білім 

жүйесін җамтитын маңызды жасырын фактор жемҗорлыҗтың болуы; жоғары оҗу орындарының 

материалдыҗ-техникалыҗ ресурстары жеткілікті җарҗынмен жаңартылмауы; кітапхана җорын 

жаңартудың бекітілген нормаларының саҗталмауы. 

 Жалпы алғанда, ЖОО-ның басты міндеті - жаһандыҗ бҽсекеге җабілетті маман даярлау. Осы 

тұрғысынан Президент Н.Ҽ.Назарбаев «Болашаҗҗа бағдар – рухани жаңғыру» атты стратегиялыҗ 

маҗаласында «Бҽсекелік җабілет дегеніміз – ұлттың аймаҗтыҗ немесе жаһандыҗ нарыҗта бағасы, я 

болмаса сапасы жҿнінен ҿзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл материалдыҗ ҿнім ғана емес, 

сонымен бірге, білім, җызмет, зияткерлік ҿнім немесе сапалы еңбек ресурстары болуы мүмкін. 

Болашаҗта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бҽсекелік 

җабілетімен айҗындалады. Сондыҗтан, ҽрбір җазаҗстандыҗ, сол арҗылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайыҗ-

ты җасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылыҗ, шет тілдерін білу, мҽдени 

ашыҗтыҗ сияҗты факторлар ҽркімнің алға басуына сҿзсіз җажетті алғышарттардың санатында. Сол 

себепті, «Цифрлы Җазаҗстан», «Үш тілде білім беру», «Мҽдени жҽне конфессияаралыҗ келісім» 

сияҗты бағдарламалар – ұлтымызды, яғни барша җазаҗстандыҗтарды ХХІ ғасырдың талаптарына 

даярлаудың җамы», - деп кҿрсетті [2]. 

 «Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін ҽркім терең түсінуі керек. Жастары-

мыз басымдыҗ беретін межелердің җатарында білім ҽрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі, 

җұндылыҗтар жүйесінде білімді бҽрінен биік җоятын ұлт җана табысҗа жетеді», - деп ойын җорытады.  

 Җазаҗстанның білім берудегі басты маҗсаты - кҿшбасы мемлекеттердің җатарындағы елдердің 

білім беру жүйесіне кірігу. «Җазаҗстан-2050» Стратегиясы, «Ұлт жоспары – бес институционалдыҗ 

реформаны жүзеге асыру жҿніндегі 100 наҗты җадам», «ҖР Білім беруді дамытудың 2011 - 2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» жоғары білім беру жүйесінің маҗсаты адами 

капиталды дамыту жҽне ұлттыҗ инновациялыҗ жүйені җалыптастыру, ЖОО-ларды жоспарлы түрде 

автономды басҗару жүйесіне кҿшіру мҽселелері җарастыралған. 

 Мемлекеттік стандартта кҿрсетілген жалпы білім пҽндері, базалыҗ білім пҽндері, кҽсіптендіру 

білім пҽндері циклдары бойынша таңдау компоненттерінің еңбек нарығында сҽйкестендірліп 

җұрылуы, жұмыс берушінің талаптарын җанағаттандыратындай болуы жоғары білім беру жүйесінің 

білім беру мазмұныны үздіксіз жаңартып отыруды талап етеді.  

 Таңдау пҽндерінің мазмұны болашаҗ мамамның кҽсіби җұзыреттілігі заман талаптарына сай 

җалыптастыру үшін, үш басты цикл җұрамынан да орын алады. Бұл мҽселелер еңбек нарығын 

җанағаттандыруға бағытталған. 

 Бҽсеке үдерісінде адам ресурсын сапалы дамытудың маңызы ҿте зор, сондыҗтан нарыҗтыҗ 

экономикаға бейімделген бҽсекеге җаблеті, жаңа заманда жаңаша ойлайтын, кҽсіби җұзыретті жеке 

тұлғаны дайындау шарт. Жоғары мектепте білім беру мазмұнының негіздері җоғам дамуы 

заңдылыҗтарына сҽйкес ҿмірмен тығыз байланыста болуымен, оҗыту үдерісінің педагогикалыҗ 

ынтымаҗтастыҗҗа җұрылып, ізгілік сипат алуымен, білімнің жеке тұлғаны жан-жаҗты дамытуға 

бағытталуымен сипатталады, яғни білім мазмұны җоғам мұҗтаждығын ҿтеп, җоғам дамуымен біте 

җайнасуы җажет.  

 Күрделі міндеттерді шешуде болашаҗ маман даярлығындағы жоғары оҗу орны (бұдан ҽрі – 

ЖОО) оҗытушысының рҿлін аныҗтау - аса маңызды мҽселе. Білікті маман даярлау – жоғары 

мектептің біртұтас җұрамдас бҿлігі, оның негізгі субъектісі – ЖОО оҗытушысы. 

 Җазіргі кезеңде жаһандануға байланысты ЖОО-да оҗытудың кредиттік жүйесі негізінде білім 

беру кеңістігінің бірегейлену үдерісі үздіксіз жүруде. Осымен байланысты ЖОО оҗытушыларына 

ҽлеуметтік-кҽсіби топтардың бірі ретінде җоғамдыҗ екі маңызды міндет жүктелген: җоғам мен 

ҿркениет мұрасын саҗтап, җорғау жҽне дамыту, тұлғаның белгілі бір җалыптасу кезеңіндегі ҽлеу-

меттенуіне үлес җосуы. 

 ЖОО оҗытушысына җойылатын талап – ҿте ауҗымды. Осымен байланыстыда оның атҗаратын 

җызметі де кҿпҗырлы. Атап айтҗанда, оҗытушылыҗ, ғылыми-зерттеушілік, кҽсіби, басҗарау, коммер-

циялыҗ, ҽкімшілік-шаруашылыҗ т.б. ЖОО оҗытушысының ерекше сипаты - оҗытушылыҗ пен ғы-

лыми-зерттеу җызметті җатар алып жүруі. Ресей ғалымы З.Ф.Есареваның зерттеулері бойынша, ЖОО 

оҗытушысының ғылыми-зерттеу жұмысынан гҿрі оҗытушылыҗ җызметінің жетекші рҿлі басым [3]. 

 ЖОО оҗытушысы үшін ең маңыздысы – ҿз ісіне җалтҗысыз җызмет җағидасын жүзеге асыруы, 

ҿз ісіне берілгендігі. Осы җасиеті арҗылы оҗытушының студент алдында абырой-беделі артады. 
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Оҗытушы беделі студенттің табысты оҗып, жетістіктерге жетіп, жеке тұлға болып җалыптасуына 

ыҗпалы зор. ЖОО оҗытушысы кҽсіби жҽне жалпы мҽдениетінің жоғары болуымен җатар, шыдамды, 

ҽдепті ҽділ, еңбекҗор, табанды, ұстамды, байсалды, елгезек болуы тиіс. Бойында осындай җасиеттері 

бар оҗытушы ғана жеке тұлға тҽрбиелеп, оған жан-жаҗты білім бере алады. Оҗытушы мен студент 

арасындағы сенімділік, ынтымаҗтастыҗ студенттің шығармашылыҗ ойлауы мен тұраҗты оҗу-таным-

дыҗ уҽжінің, кҽсіби җұзыреттілігінің җалыптасуына мүмкіндік береді. 

 Сонымен, білікті ЖОО оҗытушысы - болашаҗ маман даярлау үдерісінде білім мазмұнын кҽсіби 

бағдар беруге сҽйкестендіріп, оҗытудың жаңа формалары мен оҗытудың жаңа технологиялары 

негізінде студенттердің білім алуға ынта-ыҗыласын оятып, білікті маман болуға, білімді саналы да 

берік игеруге мүмкіндік жасайтын тұлға.  

 ЖОО-да маман даярлау ісіне җойылатын жаңаша талаптар, негізінен, халыҗаралыҗ талаптарға 

сҽйкес ҽзірленген білім беру бағдарламаларына сҽйкес болашаҗ мұғалімнің җоғамдағы ҽлеуметтік 

белсенділігін арттыру, маманның жалпы педагогикалыҗ, ҽдіскерлік даярлығын җалыптастыру, ҿз 

бетінше білім алуға тҽрбиелеу, педагогикалыҗ шеберлігін үздіксіз арттырып отыру іскерлігін 

җалыптастыру. Оҗыту үдерісін оҗу іс-ҽрекеті деп танысаҗ, ол - оҗытушының ұйымдастырушы, 

нұсҗаушы, бағыттаушы, жанашыр ретіндегі басҗару ҽрекеті мен студенттің білімді ұғуы, түсінуі, ой 

җорытындысын жасауы, тұжырымы жҽне жүзеге асыра білу іскерлігі, дағдысы, яғни белсенді, саналы 

тұтастыҗтағы, оҗу ҽрекеті. Болашаҗ маманның кҽсіби-ҽдістемелік даярлығын җалыптастыру үшін ҿзі 

таңдаған мамандығына сҽйкес арнайы ғылыми пҽндерден терең, жан-жаҗты білімі болу җажет, білім 

беру саласындағы негізгі җұжаттарды, Мемлекеттік білім беру стандарты, оҗу жоспары, бағдарлама, 

оҗулыҗ, оҗу-ҽдістемелік җұрал, ғылыми ҽдебиеттерді, озыҗ тҽжірибелерді меңгеруі җажет, сондай-аҗ 

білім берудің халыҗаралыҗ стандартҗа бағытталған кеңістігінде кҿптілді тұлға болуға талпынуы 

җажет. ЖОО-да білім мазмұнын җұрайтын негізгі буындардың бірі – арнайы пҽндер топтамасы. 

Арнайы пҽндердің кҽсіби бағытта оҗытылуы, оның болашаҗ маманның жалпы даярлығын 

җалыптастырудағы рҿлі мен мүмкіндіктерін ашу – жоғары мектеп дидактикасының негізгі мҽселеле-

рінің, җағида, талаптарының бірі.  

 ЖОО оҗытушысы моделі концептуалдыҗ, мазмұндыҗ-технологиялыҗ жҽне тексеру-бағалау 

негіздерінен кҿрініс табады.  

 Концептуалдыҗ бҿлік маман җалыптасуының ҽдіснамалыҗ негіздері - җұзыреттілік, 

демократиялыҗ, тұлғалыҗ-бағдарлыҗ, ізгілік тұжырымдарына негізделеді. Мазмұндыҗ бҿлігі оҗыту 

җағидаттары мен технологиялары, оҗыту формалары (дҽріс, семинар, зертханалыҗ, ҿздік, ғылыми 

зерттеу практикалыҗ, жобалар, үйірме, стартап, ғылыми семинар, конференция, олимпиадалар т.б.) 

мен оҗытудың жаңа ҽдістерінен (ми шабулы, проблемдік, пікірталас, ойын іскерлік , тренинг, 

аҗпараттыҗ-коммуникациялыҗ җұралдар т.б.), тексеру-бағалау бҿлігі ҿзін-ҿзі немесе ҿзара бағалау, 

рефлексиядан, ҿзін-ҿзі жетілдіру, ҿзін-ҿзі дамытудан тұрады. ЖОО-да педагогикалыҗ үрдісі екі 

жаҗты ҽрекет негізінде болады, «педагогикалыҗ іс-ҽрекет екі тұлғаның – оҗытушы мен студенттің 

белсенділігін җажет етеді. Осыған байланысты педагогикалыҗ іс-ҽрекет җарым-җатынас заңдары 

бойынша җұрылады. Ҽрі студент кҽсіби дайындау жүйесінде бір емес, бірнеше оҗытушымен аҗпарат 

алмасады, ҿзара ҽрекет пен ҿзара җатынас жасайды. Сонымен җатар, педагогикалыҗ бірлескен іс-

ҽрекетті оҗытушылар арасындағы җарым-җатынас та сипаттайды. Себебі жоғары мектепте де болашаҗ 

маманды маҗсатҗа сай дамыту, оҗыту, тҽрбиелеу міндеттері педагогтардың ҿзара келісті 

ҽрекеттесуіне тҽуелді болады» [4, 140-141]. 

 ЖОО-да білім беру жүйесіндегі маңызды субъектінің бірі – оҗытушы еңбегінің табысты болуы 

оның студентпен жан-жаҗты җарым-җатынас орнату шеберлігіне байланысты болады: «Кҽсіби білім 

беру жүйесіндегі барлыҗ оңды ҿзгерістер оҗытушылын психологиялыҗ ерекшеліктерге, ойлау тҽсілге, 

шығармашылыҗ белсенділігіне, ҿзіне жене басҗаларға деген игі җатысына, тұлғалыҗ, педагогикалыҗ 

җұндылыҗтарына байланысты» [4, 142]. 

 Белгілі ғалым А.Ерментаева ҿз еңбегінде В.Ломоносов атындағы ММУ-де ҿткізілген пси-

хологиялыҗ тҽжірибеде оҗытушылардың мына түрлерін аныҗтағанын ерекше атап кҿрсетеді:  

1) «мҽңгі студент» - студенттерді түсінетін, оларды жеке тұлға ретінде җұрмет тұтатын, 

пікірталасты җолдайтын оҗытушылар; 

2) «бұрынғы теңізші» - ҽскери тҽртіп орнатып, «җұлдыҗты» бағалайтын, ҿз айтҗандарын бұл-

жытпай орындалуын талап ететін, жаза җолданатын оҗытушылар; 

3) «енжар» - студенттердің тұлғалыҗ ерекшеліктеріне мҽн бермейтін ҿз җызметін енжар орын-

даумен шектелетін; 
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4) «стандарт оҗытушы» - ҿз пҽнін білетін, җызметін талапҗа сай орындайтын, тұйыҗ мінезді 

оҗытушы [4,143]. 

 Осыларды ішінен җазіргі кезең талаптарына сҽйкес оҗытушы типі ретінде «мҽңгі студентті» 

атар едік, себебі оҗытушының студенттермен җарым-җатынастағы ашыҗтығы, белсенділігі, пікір-

таласҗа түсе алу җабілеті , ҿзекті мҽселерді шеше алу җабілетінің болуы болашаҗ маманның җоғамның 

белсенді мүшесі болып җалыптасуына, оның кҽсіби җызметіне сүйіспеншілігін арттыруға, оҗу 

мотивацияларының тұраҗтануына ыҗпал ететінін сҿзсіз. 

 Сонымен җатар А.Ерментаева еңбегінде идеал оҗытушы тұлғалыҗ җасиеттерінен тҿмендегідей 

кҿрсетеді: 

 студентті түсіне алады; 
 ҿз пҽнін терең біледі; 
 ҽділ; 
 студентті җұрметте алады; 
 студентпен җарым-җатынаста белсенділік танытады; 

 білімі жан-жаҗты; 

 ғылыми зерттеу жұмыстарында җұзыреттілік танытады; 
 тҽуелсіз пікір, җылыҗ таныта алады; 
 психологиялыҗ мҽдениетті игерген [4, 156]. 

 Игенбаева Р.Т. «Жоғары мектеп педагогикасы» атты еңбегінде ЖОО-да студент екі түрлі 

күрделі бейімделуден ҿтетінін кҿрсетеді: 1) ЖОО-да оҗу үдерісіне адаптация; 2) ҽлеуметтік-

психологиялыҗ адаптация: «біріншісі студентің оҗу процесін ұйымдастырудың сипатын, мазмұнын 

оның талаптарын меңгеруге бағытталса, екінші түрі академиялыҗ оҗу тобындағы басҗа топтар мен 

курстардағы жолдастарымен җарым-җатынас җалыптастыруға бағытталған». Сондыҗтан студенттің 

алғашҗы кезеңде ҿз бетінше жұмыстарды орындай алмауы, лекция жазу, конспект даярлау, ғылыми 

терминдерді игеру, кҿлемді аҗпаратты меңгеру, талдау жұмыстарын меңгер алмауы секілді кҿптеген 

җиындыҗтары кездеседі. ЖОО оҗытушысының жауапты міндеті - осы мҽселелерді шешуге кҿмектесуі 

[5, 169]. 

 Автордың зерттеулер бойынша пайымдауында адамдар арасындағы мейірімділік, ізгілік 

негізінде җамтитын җарым-җатынас оҗытудың тиімділігін 15-18 пайызға, ал керісінше, педагогтің 

нашар кҿңіл-күйі, оҗу материалының ішпыстырар җызыҗты емес болуы оҗытуды 10 пайыздан 37 

пайызға дейін тҿмендететін айтады [5, 118]. 

 ЖОО оҗытушысының бойындағы маңызды белгі – педагогикалыҗ мҽдениет, яғни педагогика-

лыҗ этика, ҽдеп, адамгершілік, іскерлік җарым-җатынас – оҗытушы тұлғасының маңызды җұрамдас 

бҿліктері.  

[5, 119] 

 Жалпы, педагогикалыҗ еңбектерде оҗытушының басҗару стильдеріне авторитарлыҗ стиль 

(оҗытушының үстемдігі, студенттің белсенділігінің тҿмендігі, бір жаҗты, субъективті пікірдің басым-

дығы, оҗудың жағымсыз мотивациясының жоғарылығы), анархиялыҗ стиль «оҗытушының 

немҗұрайлығы, студентің баҗылаудан тыс җалуы т.б.), демократиялыҗ стильдерді (шығармашылыҗ, 

бір-біріне сенімділік, жеке тұлғаға бағдарланған т.б.) атайды. Осы тұрғыдан ЖОО оҗытушысының 

демократиялыҗ стильді ұстанғаны маҗұлданады. Ҽрине, бұл җасиет жас оҗытушыларда үйреніп, 

бірте-бірте җалыптасатын җасиет.  

 Сондай-аҗ ғалым ЖОО оҗытушысының бойындағы маңызды җабілеттерді кҿрсетеді: 

экспрессивті җабілет (ойын дҽл, аныҗ, ҽсерлі жеткізе білуі, дидактикалыҗ җабілет (оҗу үдерісін дұрыс 

җұра білу), авторитарлыҗ җабілеті (студенттер арасында беделге ие болуы) ғылыми-педагогикалыҗ, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындай алуы, перцептивті җабілет (ҽрбір білім алушының жеке-

тұлғалыҗ җасиетін түсініп, җабылдай алуы, дұрыс бағыт-бағдар беруі), коммуникативтік җабілет 

(оңтайлы җарым-җатынаста болуы, җұрметпен җарап, ҽдепті сҿйлеуі), тұлғалыҗ җабілет (педа-

гогикалыҗ ҽдебінен кҿрініс табады), ұйымдастырушылыҗ җабілет (оҗу-тҽрбие үрдісіне байланысты 

ҽрекеттерді аныҗ, айҗын ҿткізе алу, мажорлыҗ җабілет (кҿтеріңкі кҿңіл- күй, оптимизм, ҽзілдей білу 

т.б.), психомоторлы җабілеті (җозғалыс, җимыл дағдылар), зейінін шоғырландыра алу җабілеті (зейінін 

аударта білу тетіктерін білуі), гностикалыҗ җабілет (ұжымның хал-ахуалына талдау жасай білу, 

аныҗтау, конструктивті җабілет (жоспарлау, болжау, аныҗтаудың тиімді ҽдістерін білу) [5,123-126].  

 Сонымен, ЖОО оҗытушының педагогикалыҗ ҽрекетінің мазмұны білім алушыны оҗытуға, 

тҽрбиелеу, дамытумен сипатталды. ЖОО оҗытушысының педагогикалыҗ ҽрекетінің ерекшелігі – екі 

жаҗтылығы, яғни оның студентпен җарым-җатынас орнатуы.  
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 Җазіргі кезеңдегі білім берудің жаңа үрдісі – ғылыми білімді жеткізуші ғана емес, ғылым 

аҗпаратта җабылдауға бейімделуге үйрету, оның тиімді ҽдіс-тҽсілдерін игерту. Осы тұрғыдан 

студентпен тең дҽрежедегі субъект-субъектілік җарым-җатынас түрі оның шығармашылыҗ җабілетін 

ашуға кҿмектеседі, ал оҗытушының ҽрекеті студенттің шығармашылыҗ ҽлеуетін дамытуға 

бағытталады. Дҽріс оҗуда, кеңес беруде, ҿздік жұмыстарын орындауда студентің ҿмірлік җұндылыҗ-

тарын җалыптастыруға, оның мҽдениеті мен адамгершілік җасиеттерін җалыптастыруға ыҗпал ету 

җажет. Сондыҗтан оҗытушы тҽрбие аспектісін де ҿзінің басты міндеті ретінде җарастыруы тиіс.  

 Оҗытушының кҽсіби җұзыреттілігіне ҿз пҽнін, ғылым саласын жетік білуі, ҽдістемелік 

мҽдениеті ретінде оҗыту ҽдістерін, оҗытуды тиімді ұйымдастыру жолдары мен бағалау, оҗу 

бағдарламаларын җұрастыру, оҗу җұралдарын таңдау, ғылым жұмыстарына жетекшілік ету, ғылыми 

ҽрекетінің мҽдениеті ретінде логикалыҗ ойлау, ғылыми жұмыстарды талдау, зерттеп-зерделеу 

ҽдістерін білуі, ғылыми зерттеу нҽтижелерін маҗала монография, патент т.б. ғылыми жобалар түрінде 

кҿрсете білуі, аҗпараттыҗ мҽдениеті ретінде аҗпаратты таңдау, ҿңдеу, жинаҗтау аҗпараттыҗ-техно-

логияларды білу, білімді баҗылаудың автоматтандырылған түрлерін автоматты баҗылау, бағалау 

ҽдістерін білуі җабілеттері жатады. Тҽрбие жұмыстарын жүргізу мҽдениеті ретінде тҽрбиелеу ҽдіс-

терін, оның маҗсаттары мен міндеттерін білу, топтағы кҿшбасы, белсенділерді танып, олардың 

тҽрбие жұмысына ұйымдастыра білу, ҿзінің бойындағы жаҗсы җасиеттеріме ыҗпал ете білуі, сҿз бен 

іс арасындағы байланысты орнарту жатса, сҿйлеу мҽдениеті ретінде лингвистикалыҗ дағды, іскер-

ліктерінің болуы, ҽртүрлі пікірталастарға җатысу жҽне тиімді ұйымдастыру, сауаттылығы, мҽнерлеп 

сҿйлеу, жаҗсы дикцияның болуы, жҽне саяси мҽдениеті ретінде: ҽлемде, еліндегі саяси ахуалды білу, 

талдай білуі, ҿзіндік белсенгі ұстанымының болуы, җоғам алдындағы жауапкершілігін сезіну секілді 

җасиеттерді игеру җажеттігі шарт [6, 15-20]. 

 Җорыта айтҗанда, ЖОО оҗытушысының кҽсіби җұзыреттілігі студенттің келешекте җоғамның 

ҽлеуметтік-экономикалыҗ ҿзгерістеріне сай ҽрекет ете алатын білікті маман болып җалыптасуында 

маңызы рҿл атҗарады. Осы тұрғыдан, оҗытушының кҽсіби біліктілігі - жоғары білім беру жүйесінде 

ҿз саласында табысты болуының алғышарттары негізінде җарастырылады. 
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SUNQUR TÜRKLҼRĠ: FOLKLOR VҼ DĠL 

 

Prof. Dr. Ġsmayıl KAZIMOV

 

 

Xülasҽ: Mҽqalҽdҽ ilk dҽfҽ geniĢ olaraq Ġranda yaĢayan sunqurların tarixi, mҽdҽniyyҽti, adҽtlҽri, 

folkloru vҽ bҽzi dil xüsusiyyҽtlҽri araĢdırılır. Mҽlumdur ki, sunqurlar\sonqorlar ―Qur‖ tayfasının qalıqlarıdır. 

Onlar Ģimal ҽrazidҽ, sonra isҽ Cҽnubi Azҽrbaycanda KermanĢax vilayҽtindҽ mҽskunlaĢmıĢdılar.Sunqur 

Ģҽhҽrindҽ 40 min nҽfҽrdҽn çox bu dildҽ danıĢır. Dil digҽr dillҽrin (fars, kürd vҽ s.) tҽsirinin altında idi vҽ 

sözlҽrin çoxu assimilyasiya olmuĢdur. 

Açar Sözlәr: Sunqurlar, Kermanşah vilayәti, sunqur dialekti, fars dili, kürd dili 

 

SUNQUR TURKS 

 

Abstract: In article was researching in wide plan for the first time the history, culture, traditions, 

folklore and in some language features of Sunqur Turks living in Iran. It is known that the sunqurs/sonqors 

are remain of ―qur‖ tribes. They were settled in the northern territory and later in the southern territory of 

Azerbaijan in Kermanshah province. More than 40 thousand people speaks in this language in Sunqur city. 

The language was affected by other languages (Persian, Kurdish, etc.) and were assimilated the most of the 

words. 

Keywords: Sunqurs, Kermanshah province, Sunqur dialect, Persian, Kurdish language. 

 

GĠRĠġ 

Sunqurlar türk dünyasının ulu boylarındani (qur tayfaları) biri olub özünҽmҽxsus xüsusiyyҽtlҽri ilҽ 

hazırda Ġran ҽrazisindҽ bir struktur daxilindҽ tҽĢҽkkül tapan, keçmiĢin bir parçasıdır. Onların tarixi 

tҽĢҽkkülündҽ aborigen vҽ gҽlmҽ türklҽrin böyük rolu olmuĢdur. Onlar tarixi GirmanĢah ҽyalҽtinin Sunqur 

Ģҽhҽrindҽ yaĢayırlar.  

 Ġran türkcҽlҽrin bol olduğu, bol iĢlҽndiyi ölkҽlҽrdҽndir. Azҽrbaycan dili Ġranın Tehran, Kҽrҽc, Savҽ, 

Qҽzvin, ġiraz, Ġraq, Qum, Xorasan, Hҽmҽdan, Ҽrdҽbil, Qҽrbi Azҽrbaycan (Urmiya), ġҽrqi Azҽrbaycan 

(Tҽbriz), Zҽncan vҽ s. diyarlarında danıĢılır. Böyük klinikalarda Azҽrbaycan dili mҽnĢҽcҽ fars olan hҽkim-

lҽrin dҽ ҽsas danıĢıq vasitҽsidir. 

 Ġrandakı türk dillҽri haqqında Ġranda, Türkiyҽdҽ, Azҽrbaycanda vҽ digҽr ölkҽlҽrdҽ tҽdqiqatlar apra-

rılır. Ġrandakı türk dillҽri haqqında tҽdqiqatlar ilk dҽfҽ 1960-cı illҽrin sonunda baĢlamıĢdır. Gerhard Doerfer 

vҽ tҽlҽbҽlҽri 1968-1973-cü illҽr arasında Ġranın türklҽr yaĢayan bölgҽlҽrinҽ gҽlmiĢ, ҽsasҽn xalaç vҽ xorasan 

dillҽri üzҽrindҽ ciddi tҽdqiqatlar aparmıĢlar. Bu dialektlҽrҽ ҽrҽb, fars, kürd vҽ s. dillҽrin ekstralinqvistik tҽsiri 

dҽ göstҽrilmiĢdir.Tҽdqiqat aparan araĢdırıcılardan Semih Tezcan, V.Hesche, S. Fazsy, M.F.Bozkurt, S. Tulu 

vҽ baĢqalarının zҽhmҽtini qiymҽtlҽndirmҽk lazımdır. G.Doerfer vҽ tҽlҽbҽlҽri Xalaççayı hövzҽsinin spesifik 

dilini kҽĢf edҽrҽk türkoloji alҽmdҽ tanındılar (Doerfer, 1992: 264-266; 11) 

Ġranda türk dilinin bir sıra dialektlҽri mövcuddur. Maraqlıdır, nüfuz etibarı ilҽ kiçik türk toplu-

luqlarının (xalaçların, türkmҽnlҽrin, xorasanların, qaĢqayların vҽ sunqurların) dillҽri Ġranda daha çox 

araĢdırma obyektinҽ çevrildiyi halda, ҽn böyük türk topluluğu olaraq tanınan Azҽrbaycan türklҽrinin dili 

yetҽrincҽ tҽdqiq edilmҽmiĢdir. Bҽllidir ki, Ġranda bu dilin araĢdırılmasına imkan verilmҽmiĢdir. 

 Dialekt araĢdırmaları, dil vҽ xalqın tarixinҽ, mҽdҽniyyҽtinҽ, etnomҽdҽni mühitinҽ dair önҽmli faktlar 

verҽ bilir. Mҽsҽlҽn, Xalaç türkcҽsinin kҽĢfi, ҽski Anadolu türkcҽsindҽki dil ҽlamҽtlҽrini daha çox qoruyub 

saxlayan Xorasan türkcҽsinҽ aid aparılmıĢ tҽdqiqatlar türk dili vҽ dialektlҽrini yenidҽn tҽsnif etmҽk 

mҽcburiyyҽtini ortaya atmıĢdır. Elbrus Ҽzizovun tҽdqiqatları bu cҽhҽtdҽn önҽmlidir (Ҽzizov, 1999: 34) 

Tarixi xarakterli etnik yerlҽĢim ҽrazilҽri vҽ nüfuz sayımları ilҽ seçilҽn türklҽrdҽn biri dҽ sunqur-

lardır. Sunqur türkcҽsi 40 min sunqurlunun ana dilidir. Sünqur türklҽri Ġranın GirmanĢah vilayҽtinin Sunqur 

bölgҽsindҽ yaĢayan Azҽrbaycan türklҽridir. Ana yurddan ayrı düĢmüĢ bir bölüyüdür. Sunqurların yaĢadığı 

ҽrazi ҽsasҽn dҽniz sҽviyyҽsindҽn 1700 km. yüksҽklikdҽ yerlҽĢir. Bu ҽrazi qҽdim Azҽrbaycan ҽyalҽti olsa da, 

hazırda Ġranın Gürdüstan ҽyalҽtinҽ verilib. ġҽhҽr ҽhalisinin ҽksҽriyyҽti sunqur dilindҽ danıĢırlar. Sunqurlular 

farslarla, kürdlҽrlҽ qaynayıb qarıĢmıĢlar. Bir-birinҽ qız verib, qız almıĢlar. DanıĢıq dili ҽsasҽn türkcҽdir. On-

ların 40 mindҽn çox cҽmiyyҽtlҽri (ҽhalisi) vardır. Sunqur Ģҽhҽri Ġran-Ġraq müharibҽsindҽn ҽvvҽl türklҽrin 

Ģҽhҽri olub. SavaĢdan sonra burada kürdlҽr dҽ mҽskunlaĢıblar. 1991-ci ilin statistikasına görҽ ҽhalinin sayı 

37.772, sonradan ataraq 44.559 nҽfҽrҽ çatmıĢlar. Sunqur Ģҽhҽri Ġranın 181-ci Ģҽhҽridir.Onlar Bҽxtiyari 
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bölgҽsinin quzey hissҽsindҽ yaĢayırlar. Fҽrqli tҽbiҽti, iqlim Ģҽratiti vardır. Sunqur Ģҽhҽri ҽtraf Zaqras dağları 

ilҽ ҽhatҽ olunub. 

Sunqurluların özünҽmҽxsus adҽt-ҽnҽnҽlҽri vardır. Sunqurlularda belҽ bir adҽt-ҽnҽnҽ var. Tҽzҽ doğu-

lan körpҽnin qulağına ҽzan oxunar, adı da elҽ oradaca verilҽr. Tayfa böyüklҽri bu mҽrasimdҽ hҽdiyyҽlҽr 

gҽtirҽrlҽr. 

Ailҽ qurmaq mҽrasimi: qız bҽyҽnmҽk, kҽbin kҽsmҽk, mҽslҽhҽt aĢı, dҽvҽtnamҽ, otaq gecҽsi, xına 

yaxdı, ayaqaçdı, bayramlıq vҽ s. 

Yas mҽrasimi: yasdan çıxarmaq, qara bayram, mal-davar kҽsmҽk, Ģҽrbҽt içmҽk, sarı Ģilҽ yemҽyi, 

hҽlim paylanması, imamlara sevgi, ehsan vҽ s. 

 Qara sunqurlar da var, onlar Ağ sunqurlardan fҽrqlҽnirlҽr. Sunqur\Sunqar-Ģahin, laçın. Tarixҽn bu 

tayfalar qoçaq, zirҽk, döyüĢkҽn olmuĢlar. Onların ad-sanı göylҽrҽ ucalmıĢdır. 

 Ağsunqurların Marağa hakimliyi barҽdҽ dҽ tarixi mҽlumatlar mövcuddur. 1117-ci ildҽ ҽl-Ҽhmҽdili 

Ġsmaili tҽriqҽtinin radikal qollarından biri olan nizarit agentlҽri tҽrҽfindҽn Bağdadda öldürüldü. Onun keçmiĢ 

qulu, türk mҽnĢҽli Ağsunqur ҽl-Ҽhmҽdili yaranmıĢ bu ҽlveriĢli Ģҽraitdҽn istifadҽ edҽrҽk Marağada hakimiy-

yҽtini ҽlҽ keçirib Ağsunqirilҽr sülalҽsinin ҽsasını qoydu. O, Marağadan baĢqa, Rҽvanduz qalasını da ҽlҽ 

keçirdi. Ġraq Sҽlcuq sultanı II Mahmudun sarayında böyük nüfuza malik olan Ağsunqur onun oğlanları 

Davudun vҽ Mҽsudun atabҽyi olmuĢdur. 1131-ci ildҽ xҽlifҽ ҽl Müstҽrcid yeni sultan Mҽsudun adına xütbҽ 

oxunması üçün ҽmr verdi. Tezliklҽ Sultan Mҽsud öz atabҽyi Ağsunqur ҽl-Ҽhmҽdili vҽ çoxlu türk ҽmri ilҽ 

birlikdҽ Aҽrbaycana gҽldi. 1133-cü ildҽ Ağsunqur Hҽmҽdanda nizaritlҽr tҽrҽfindҽn öldürüldü...1221-ci ilin 

ҽvvҽllҽrindҽ Marağa yenidҽn Ağsunqurilҽrin ҽlinҽ keçdi. 1227-ci ildҽ Sülafҽ xatunla evlҽnҽn XarҽzmĢah öz 

ҽmrini Marağaya hakim tҽyin etdi vҽ belҽliklҽ, Ağsunqurilҽr sülalҽsinҽ son qoyuldu (Bax: Tarix.info) 

 Dağlıq Sunqurlar haqqında da mҽnbҽlҽrdҽ müҽyyҽn mҽlumatlara rast gҽlinir. 

Sunqur Ģivҽsi ilk dҽfҽ Vindir For tҽrҽfindҽn öyrҽnilmiĢ Ġran türklҽrinin lҽhcҽlҽrindҽn biridir. 

GirmaĢahın Ģimal –Ģҽrq hissҽsindҽ vҽ onun Fҽrhadxan qalasında bu dildҽ danıĢırlar Bu bölgҽnin camaatı 

kürd vҽ farsdırlar, amma türkdilidirlҽr.  

 «Varlıq» jurnalında Ҽrak (Ġraq) vҽ Sunqur-Qurvҽ lҽhcҽlҽri barҽdҽ bҽzi dağınıq yazılara tҽsadüf et-

mҽk olur. 

GirmanĢahın qҽdim Azҽrbaycan ҽrazisi olub-olmaması barҽdҽ fikirlҽr dolaĢır. Böyük Rҽsullunun 

«Cҽnubi Azҽrbaycanda türk lҽhcҽlҽri» mҽqalҽsi 1997-ci ildҽ (22.06) «Ҽdҽbiyyat» qҽzetindҽ çap edilmiĢdir. 

O, mҽlumat veririr ki, bu ҽrazidҽ türk vҽ kürdlҽrin kҽndlҽri tamamҽn türklҽĢmiĢdir. Fars dili danıĢıqda öz 

nüfuzunu sanki itirmҽk üzrҽdir (Rҽsullu, 1995) 

Bu günkü Ġran kürdüstanına mҽxsus toponimik adlar vҽ hҽtta Ģҽhҽr nüfuzu (bicar, qürvҽ, sunqur) tü-

rkdür vҽ fars rejimi neçҽ-neçҽ Ģҽhҽri Azҽrbaycandan qoparıb kürd ҽyalҽti idarҽçiliyinҽ verib. 

Dr.Cavad Heyҽt «Türklҽrin tarixi vҽ mҽdҽniyyҽtinҽ bir baxıĢ». II, (Bakı, 1998) kitabında (Heyet, 

2011: 352) Sunqur türkcҽsi barҽdҽ dҽ bҽzi bilgilҽr vermiĢdir. 

M.Musaoğlu yazır ki, «Sonkor dili vҽ ya türkcҽsi danıĢıq dili sҽviyyҽsindҽ ana dili kimi iĢlҽnir, cҽmi 

35 min adam tҽrҽfindҽn Ġranın Sonkor Ģҽhҽrindҽ vҽ Fҽrhad Xan yaĢayıĢ yerindҽ danıĢılır. Sözügedҽn dil vҽ 

ya ҽdҽbi dil sҽviyyҽsinҽ malik olmadığından ümumtürk dilinin vҽ ya oğuzcanın bir dialekti kimi qiymҽt-

lҽndirilҽ bilҽr» (Musayev, 2012:39) 

Sunqurların dili G.Dörferҽ, Tҽlҽt Tҽkinҽ vҽ Mҽhmҽt Ölmҽzҽ görҽ ҽcdad dil türkcҽdҽn (prototürk) 

gҽlҽn bir dialektdir (Языки мира: Тюркские языки, 1997: 71, 168). Sunqur dilinin Azҽrbaycan dili ilҽ iç-

içҽ olması vҽ onun oğuz qrupu türk dillҽrinin arasında mövcudluğu sosiolinqvistik baxımdan Ģҽrtlҽndirilir. 

Deyildiyi kimi, bu dil-dialekt ҽdҽbi dil sҽviyyҽsinҽ yüksҽlҽ bilmir. Bu ҽcdad dilin xüsusiyyҽtlҽri müҽyyҽn 

kriteriyada bilavasitҽ qorunduğundan ümumtürk dilinin, oğuzcanın bir Ģivҽsi-dialekti kimi dҽyҽrlҽndirilҽ 

bilҽr. 

Sunqurların dili dҽ türk vҽ kürd millҽtlҽri arasında ünsiyyҽt vasitҽsi olaraq istifadҽ olunur. Ġranın 

digҽr türk dialektlҽrinin daĢıyıcıları da bu dili baĢa düĢür vҽ bir-biri ilҽ danıĢırlar. 

Z.Bünyadov öz ҽsҽrindҽ qeyd edir ki, XII ҽsrdҽ Arranın hakimi Qara Sunqur, Marağa (Cҽnubi 

Azҽrbaycan) hakimi isҽ Ağ Sunqur idi (Бунятов, 1978: 23). Mҽnbҽlҽrin birindҽ 1139-cu ildҽ Gҽncҽdҽ baĢ 

vermiĢ zҽlzҽlҽ zamanı ölҽnlҽr arasında Arranın hakimi Qara Sunqurun ailҽsinin dҽ olduğu qeyd edilir 

(Голтьман, 1949: 35) 

Sunqurların damğaları (onqonu) Ağ sunqurlardır; ağ sunqur quĢu totemidir. 

Sunqurun ikinci komponenti ümumhun etnik adı olan «qur»la (mҽĢhur hun tayfaları: onoqur, sara-

qur, uyğur, utiqur, kurtiqur vҽ s.) ҽlaqҽdardır (Kazımov İ. Axısqa türklәri: Dil, tarix vә folklor. Bakı, «Elm vә 

tәhsil», 2012, s.169) 
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Nҽsillҽrin yaddaĢı sunqurluların etnik mҽdҽniyyҽti ilҽ dҽ köklҽnir. Folklor onların hҽyat eĢqi, dünya-

görüĢü, mҽnҽviyyatı vҽ canlı tarixidir. Ümumtürk mҽdҽniyyҽtinin bir qolu olan Ģifahi xalq örnҽklҽrindҽ sun-

qurluların ҽyilmҽz ruhu, bitib-tükҽnmҽyҽn daxili enerjisi cҽmlҽĢmiĢdir. 

Ġrana bir neçҽ dҽfҽ sҽfҽrim zamanı, ümumiyyҽtlҽ, burada ölüb getmҽkdҽ olan türkcҽlҽrin taleyi ilҽ, 

xüsusҽn dҽ sunqur türklҽri ilҽ maraqlandığımızı bildirdik. Hörmҽtli Hüseyn Mҽhҽmmҽd oğlu XoĢbati onların 

yaĢadığı ҽrazi ilҽ, mҽĢğuliyyҽtlҽri ilҽ, tarixi ilҽ vҽ bugünkü durumu ilҽ mҽni mҽlumatlandırdı. Hüseyn 

müҽllim onların Ģifahi xalq örnҽklҽrindҽn ibarҽt xeyli sҽs yazılarını, xalq mahnılarını, deyimlҽrini vҽ s. 

toplayaraq bizҽ hҽdiyyҽ verdi. Bu örnҽklҽr ҽsasҽn bayatı formasındadır. Sunqur türkcҽsindҽ olan mҽtnlҽrin 

bҽzilҽri ilҽ hörmҽtli oxucularımızı tanıĢ etmҽk istҽyirҽm. 

Folklor mҽtni  

Damnҽn damҽ damimiz 

Yaxindi iyvanimiz 

Sҽn ördҽ dur mҽn bürdҽ 

Kür olsi düĢmҽnimiz 

 

Kükdҽ qarҽlҽn bulid  

Rҽngi saralҽn bulid 

Yari yarılҽrdҽn ayirdu 

Ġndi aralҽn bulid 

 

Damnҽn damҽ gҽlmiĢҽm 

Gül dҽrmağa gҽlmiĢҽm 

Bir cüt maralim itirmiĢҽm 

Ҽxtҽrmağa gҽlmiĢҽm 

 

Ala gözli ceyranҽ  

Axtarmҽğҽ gҽlmiĢҽm 

 

Qızıl gül ҽbrim ҽbrim 

Kҽsili tabu tükҽnib 

Yarım gҽzҽn yerlҽrdҽrdҽdir  

Qazılsın mҽnim qҽbrim . 

 

Gök at kiĢnҽdi gҽldҽ 

Buxa diĢlҽdi gҽldҽ 

Qurban ulum qardaĢҽ 

Tüyüm baĢadi gҽldi. 

 

Gecҽlҽr yuxum gҽlmҽz 

Gündüz iĢimdҽn oldim. 

 

Sunqurlu Ģairin Ģeirindҽn bҽzi parçalar. 

Qҽzҽl «Qҽrib toprax» adlanır, müҽllifi Ҽli Mҽhҽmmҽd Qurani Ġmranidir. 

Bҽhari tҽn bölҽn dünya 

Açılmaz gül xҽzanindҽn 

Bu dünya bostanindҽn 

Mürvҽtsiz fҽlҽk çҽrxi 

Vҽfa aflҽatünҽ satmҽ 

Ҽlҽ çatmsa 

Bu dünyanın tikanindҽn 

 

Nҽ hasil gördü 

Hҽsrҽt qaldi canindҽn 

 tir ayrılmaz kҽmanından 

 

Keçҽr öz aĢinayindҽn 
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Bu dünyanın tikanindҽn 

Nҽ hasil gördü 

Müsafir kҽrvanlҽrdҽ 

Qubadu- Cҽm (Ģid)bu torpaxdҽ 

Bilҽx fҽrman rҽva imiĢlҽr 

QardaĢ 

Hekayҽtlҽr deyҽr dünya 

Keçҽn günlҽrdҽ Ġmrani 

Görmҽdi heç kҽs 

Bu dünya bustaninҽn 

Vҽfa 

Ҽla çatmaz 

Bu dünyanın 

Ki hҽsrҽt 

Qanad 

Ҽcҽl tip ayrılmaz kҽrvanindҽn 

Fҽlҽk 

Mühacir quĢ xҽzanindҽn 

Pir ayrılmaz kamanindҽn 

 Bir sunqurlu Ģair dҽ vҽtҽninҽ bir uzun Ģeir yazıb. ġeir «Sunqurum» adlanır: 

Vҽtҽnim, sunqurum, sҽnin torpağın mҽnim mҽzarim 

Ey torpağımım sürmҽ  

Düzlҽrҽ 

Gülҽn üzlҽrҽ 

Sunqur, danıĢ ürҽklҽri Ģad eylҽ 

YıxılmıĢ ürҽklҽri Ģad eylҽ 

Sunqur, aç qucağın 

Sunqur, ürҽk dҽrdi mҽnҽ 

BaĢda keçҽn günlҽrҽ 

Ҽyran içҽn günlҽrҽ 

Su içҽn günlҽrҽ 

Mҽrdanҽlüx günlҽrҽ 

Çayda gҽlҽn qız açılan bҽxtinҽ 

Damҽdҽ durar toya baxҽr 

AqĢҽm baĢa baxmaqlҽri 

Yari gecҽ xҽmir çatan  

Çörҽk yapҽn gecҽlҽr 

Söz eĢidҽn qulaxlҽr 

Dҽr bilҽn uĢaqlҽr 

Hҽsrҽtҽm 

Namҽz vaxti 

Nҽnҽ otaq  

Yekҽ nҽnҽ qapı-bҽcҽni sulardi. 

Biganҽlik var idi. 

QardaĢ qardaĢa baxmazdi. 

 Ay tutu alan gecҽlҽr vҽ s. 

 

Sunqurluların sevgi alҽmi folklor örnҽklҽrindҽ belҽ tҽrҽnnüm olunur: 

Seni çok seviyorum 

Unutma sevgili beni 

Nereden aĢık oldum sana 

Gecemde sensin gündüzümde 

Umrumda değilsin diyemiyorum 

Rüzgar esiyor uzaktan (Sunqurlara aid Ģeir) 
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Mҽsҽl var deyҽrlҽr: «Sәncәr durarsa, Sunqur durar». Bu mәsәl İran türklәrinin nitqindә tez-tez 

işlәnir. Bunun ҽvҽzindҽ onlar Sәncәr tursa Sonqur turqay kimidir ifadҽsindҽn dҽ istifadҽ edirlҽr. ġҽrti cavabı 

Ģҽrti qabaqlayaraq «Sonqur turğay Sҽncҽr tursa demҽk dҽ olar». «KeçmiĢdҽ Ģҽrt mҽnasının ifadҽsi üçün 

«Sҽncҽr qalxmıĢ olsa idi, Sunqur qaxmıĢ idi» mҽnasında «Sҽncҽr turmıĢmıssa, Sonqur turmıĢdı»-cümlҽsi dҽ 

iĢlҽkdir. (Kazımov, 2011) 

Sunqur sözü tarixi bir söz olduğu üçün onun tҽrkibi dҽ fonetik cҽhҽtdҽn mҽnbҽlҽrdҽ dҽyiĢmiĢ forma-

da tҽqdim olunur. T.Ҽhmҽdov (Ҽhmҽdov, 1991: 224) kitabında mҽlumat verir ki, Azҽrbaycan topo-

nimiyasında qҽdim s-Ģ dialekt elementlҽrini qoruyan bir çox toponimik adlara rast gҽlinir. Belҽ ki, istҽr 

qҽdim qıpçaq –türk abidҽlҽrindҽ vҽ istҽrsҽ dҽ müasir qıpcaq qrupu türk dillҽrindҽ s ҽvҽzinҽ, ҽsasҽn Ģ sҽsinin 

iĢlҽnmҽsi (Ширалиев, 1965: 5-17) göstҽrir ki, toponimiyamızda ҽks olunan Ģ ünsürü mҽhz erkҽn orta 

ҽsrlҽrdҽ Azҽrbaycan ümumxalq danıĢıq dilinin formalaĢmasında ҽsas rol oynamıĢ qıpcaq tipli savir-xҽzҽr dil 

ittifaqlarının elementlҽrindҽndir. Qҽdim Azҽrbaycan dilinin bu arxaik dialekt ünsürünҽ Qҽbҽlҽ rayonundakı 

Şonqar dağı vҽ Şonqar bulağı toponimlҽrinin (Гукасян, 1981: 76-84), respublika ҽrazisindҽki ġalbuz dağı 

oroniminin, Qaradağ rayonuna daxil olan ġonqar kҽnd adının, Quba vҽ ġabran rayonları ҽrazisindҽn axan 

ġabrançay hironiminin vҽ hҽmin rayonların hҽmsҽrhҽd zonasında mövcud olan qҽdim ġabran qalası xa-

rabalığı adının ҽvvҽllҽrindҽ rast gҽlinir. Bu cҽhҽtdҽn Qobustandakı Süngürdağ vҽ ġonqardağ oronimlҽri 

diqqҽti daha çox cҽlb edir. Belҽ ki, hҽmin oronmlҽrin ҽsas komponentlҽri yerindҽ iĢlҽnmiĢ süngür vҽ Ģonqor 

sözlҽri ҽsasında formalaĢan hҽr iki coğrafi adın eyni regionda, kiçicik bir ҽrazidҽ mövcudluğu vaxtilҽ burada 

iki qohum dialektin fҽaliyyҽt göstҽrdiyini ҽyani Ģҽkildҽ sübut edir. Hҽm qҽdim türk abidҽlҽrindҽ, hҽm dҽ 

müasir türk dillҽri vҽ dialektlҽrinin bir çoxunda s-Ģ uyğunluğuna rast gҽlinmҽsi dҽ bu fikri ҽsaslandırmağa 

imkan verir: Ģonqar «Ģahin» abidҽlҽrdҽ sonğur (Древнетюркский словарь, 1969: 508), sunqur (Древне-

тюркский словарь, 1969: 514), sunğar (Древнетюркский словарь, 1969: 525), qırğız dilindҽ: sunkar; türk 

dilindҽ: Ģunkar *(Türkiyeden bir gün ucar Oğuz ġahın sunguru... (Nur, 1972: 349); özbҽk dindҽ: 

Ģunkor\surkur\sunqlar; uyğur, altay dillҽrindҽ: Ģunkar; qazax dilindҽ: sunkar vҽ s. (Гараев , 1981:12) 

Cҽbrayıl rayonununda Diri dağının ҽtҽyindҽ yerlҽĢҽn qҽdim vҽ xarabalıqları qalmıĢ qҽbiristanlıq yer-

li ҽhalinin dediyinҽ görҽ Ģunqurların olmuĢdur. Bu ҽrazinin tarixi (Mazannҽnҽ piri, ҽtraf qҽdim çinarlar, AĢıq 

Qurbanin, Pҽrinin qҽbirlҽri vҽ s.) öyrҽnilҽrsҽ, Ģunqurların da hҽmin ҽrazilҽrdҽki izlҽri aydınlaĢar. 

Ҽslҽn Sungurlu olan bir türklҽ-müҽllimlҽ klinikada tanıĢ oldum. Ġlk dҽfҽ eĢitdiyim üçün sunqur tü-

rklҽri barҽdҽ ondan mҽlumat almaq istҽdim: «Ağa, Ġranın GirmanĢah Ģҽhҽrindҽn 70 km. quzeyҽ doğru Sun-

gur adlanan bir Ģҽhҽr var. Bu Ģҽhҽrin ҽhalisi Sungur türkcҽsindҽ danıĢırlar. Sungur türklҽri monqollar dö-

nҽmindҽ bu bölgҽyҽ gҽlҽrҽk mҽskunlaĢmıĢlar. DanıĢığımızda xeyli sayda monqol kҽlmҽlҽri dҽ qalıb. 

Mҽsҽlҽn, monqollar «solqoy» deyir, biz isҽ «solaqay» (Cҽbrayıl keçid Ģivҽsindҽ «solaxay» (sol ҽlililҽ iĢlҽyҽn 

adam), onlar «buxa» deyir, biz isҽ «buğa», onlar «xonin» deyir, biz isҽ «koy», «qoyun» deyirik, monqollar 

«toqoruu» deyir, biz isҽ «turna» (durna) deyirik. Bu dil yoxolma tҽhlükҽsi qarĢısındadır. Yörҽdҽ yaĢayan fars 

vҽ kürdlҽr tҽrҽfindҽn sıxıĢdırılır. Sungur türklҽri deyҽrlҽr: Ceyranlar qatar geler, Dincәlib yatar geler. 

Yataxtan su içmeye, Dözer gün batar geler. Qaradağın alçası Döşenibdi xalçası, Bir gözәl qız semişem, Qızıl 

gülün qonçası». 

 Bu fikrҽ ҽlavҽ olaraq göstҽrҽ bilҽrik ki, türk vҽ monqol dillҽrinin müqayisҽsi ilҽ mҽĢğul olan alimlҽr 

müҽyyҽn qҽdҽr söz kökünün hҽr iki dil qrupunda uyğun oduğunu üzҽ çıxarmıĢdır. Qazax alimi 

T.Nominxanov 3 nitq hissҽsi üzrҽ araĢdırma apararaq, 938 isim, 145 sifҽt vҽ 477 feil kökünün eyni olduğunu 

müҽyyҽn emiĢdir. (Номинханов, 1966:10) 

Ҽ.Abdullayev dҽ araĢdırmalar nҽticҽsindҽ Azҽrbaycan dilindҽ iĢlҽnҽn «mal güdҽn, mal saxlayan, 

malotaran, tarlaçı, kҽndli, atçı, qoyunçu, çoban, sağıcı, suçu, su daĢıyan, maldar, dҽyirman, elçi, çiçҽklik» vҽ 

s. sözlҽrin bҽzi dҽyiĢmҽlҽrlҽ (mal xariulaq, malçi, tarlaçin, aduuçin, xonçin, saalçin, ueçin, malçin, teeremq, 

elçin, tsitsieqlek vҽ s.) monqol dilindҽ dҽ iĢlҽndiyini müqaisҽ yolu ilҽ müҽyyҽnlҽĢdirmiĢdir (Abdullayev, 

1992:282); (Kazımov, 2010:330) 

Ġrandakı türk dialektlҽri bir-birindҽn ҽsas etibarı ilҽ fonetik variantlara görҽ fҽrqlҽnir. Azҽrbaycan, 

sungur (sonkur), xorasan, qaĢqay, xalaç türkcҽlҽri bu vҽ ya digҽr dil cҽhҽtinҽ, sҽviyyҽlҽrinҽ görҽ bir-birindҽn 

seçilir. Amma bunların arasında xalaçların dili ҽn çox fҽrqlilik kҽsb edir. Hҽtta qaĢqay vҽ sungur türkcҽlҽri 

Azҽrbaycan türkcҽsinin Ģivҽlҽri kimi qeyd vҽ tҽsbit olunur.  

Sözün düzü, Ġran azҽrbaycanlıların dialektlҽri, Ģivҽlҽri haqqında yazılan tҽdqiqatlardan xҽbҽrsizik. 

Türkiyҽdҽ bu mövzuya maraq güclü olmuĢ, bir sıra tҽdqiqatlar aparılmıĢdır. Tҽqdir olunasıdır ki, 2012-ci 

ildҽ Türkiyҽnin Hacıtҽpҽ Universitetindҽ IV Uluslararası Türkiyat araĢtırmaları Sempoziyumu «Dillҽri vҽ 

kültürlҽri yoxolma tҽhlükҽsinҽ mҽruz türk topluluqları» adlı tҽdbir keçirilmiĢ, YUNESKO xҽtti ilҽ müҽyyҽn 

olunmuĢdur ki, dünyada 6700 dilin yarısı yox olmaq üzrҽdir. Onların içҽrisindҽ qaĢqay vҽ sunqur türkcҽsi, 
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xorasan vҽ xalaç türkcҽlҽri dҽ vardır. Odur ki, bu türkcҽlҽrin mҽtnlҽrini toplamaq, onların leksik-qrammatik 

incҽliklҽrini öyrҽnmҽk yaxĢı olardı. 

MüĢahidҽlҽrim göstҽrdi ki, bu dilin fonetik, leksik, qrammatik vҽ s. xüsusiyyҽtlҽrini dҽrindҽn 

öyrҽnmҽk üçün Azҽrbaycanda mҽrkҽz olan Dilçilik Ġnstitutunda xüsusi bir qrup yaradılmalıdır. Bu qrup 

Ġranın kҽndlҽrindҽ, ҽyalҽtlҽrindҽ, Ģҽhҽrlҽrindҽ müxtҽlif tҽbҽqҽdҽn olan insanlarla görüĢmҽli vҽ onların 

söhbҽtlҽri ҽsasında ayrı-ayrı dialektlҽrin tipik vҽ xarakterik xüsusiyyҽtlҽrini öyrҽnmҽlidirlҽr. 

Ġran toponimlҽri haqqında az yazılıb. Bu toponimlҽrin türk vҽ fars layı tҽdqiq olunmalıdır. 

 ÇatıĢmayan tҽdqiqatlara yol açılmalıdır. Quzey vҽ Güney azҽrbaycanlılarının dil vҽ dialektlҽri 

müqayisҽ olunmalıdır. Minilliklҽr boyu dilin dҽrin qatlarında özünҽ yer etmiĢ ümumi vҽ fҽrqli cҽhҽtlҽr 

müҽyyҽnlҽĢdirilmҽlidir. Mҽtnlҽr müxtҽlif dialektlҽrdҽn toplanmalı vҽ müqayisҽ edilmҽlidir. Ġranın Muğanı 

ilҽ bizim Muğanın Ģivҽlҽri qarĢılaĢdırılmalıdır. 

Tarixi faktlar sübut edir ki, Azҽrbaycan coğrafiyasında bir çox tarixi adlarımız da ҽlimizdҽn 

alınmıĢdır. Bunların içҽrisindҽ Sunqur, Qürvҽ, Bicar vҽ s. Bunlar Azҽrbaycana qaytarılmalıdır. 

Axısqalıların quzey ҽrazisindҽ Azqur kҽndi var. Bunun az (qҽdim türk tayfası, Orxon abidҽlҽrindҽ 

adı keçҽn vҽ Azҽrbaycan adındakı az) vҽ qur (quz\\oqur\\uqur türk etnonimlҽri) hissҽlҽrindҽn ibarҽt olması 

göz qabağındadır (akademik Tofiq Hacıyev). 

Dünyanın bir sıra yerlҽrindҽ sunqurların adı qorunub saxlanmıĢdır. «Son ilҽrҽdҽk Ermҽnistan ҽra-

zisindҽ Sonqurlu oykonimi (Artik rayonu) qalmaqda idi. Hal-hazırda bu yaĢayıĢ mҽntҽqҽsinin adı 

dҽyiĢdirilmiĢ, Ayreyants adlanır. Kҽndin yaĢlı sakinlҽri Sonqurlunun qҽdim adını izah edҽ bilmҽmiĢlҽr. 

Lakin tarixdҽ bu adda Ģҽxs mҽlumdur.Toponimlҽr yaranmasında sunqur tayfasının da böyük rolu olmuĢdur. 

Sitarҽ Mirmahmudova «Ermҽnistan ҽrazisindҽ Azҽrbaycan mҽnĢҽli oykonimlҽr vҽ onların er-

mҽnilҽĢdirilmҽsi siyasҽti» (TEAS PRESS NҽĢriyyat evi, 2015, s.77-78) adlı kitabında yazır: «Ermҽnistan 

SSR ҽrazisindҽ türk tayfaları ilҽ ҽlaqҽdar bir çox toponimlҽr dҽ vardır: Qafan, Kҽmҽrli, Sonqurlu, Samurlu 

vҽ s. 

Ehtimal ki, Sunqur sözü toponimiyada öz ҽksini tapmıĢ ya tayfa, ya da Ģҽxs adıdır. Görünür, bu tay-

fanın müҽyyҽn hissҽsi bir vaxtlar Ermҽnistan ҽrazisinҽ köçmüĢdür (Mirmahmudova, 2015:81). 

Sunqur «Kitabi-Dҽdҽ Qorqud»da Toğan quĢ kimi tҽsvir olunur. Toğan quĢ-sunqur-KDQ-dҽ adı 

çҽkilҽn quĢdur. «Duxa Qoca Dҽli Domrul boyu»nda Ҽzrayıl göyҽrçin donuna girib uçduqda Dҽli Domrul öz 

ov quĢu toğanıyla onu ovlamağa yollanır. «Qanlı qoca oğlı Qanturalı boyu»nda Qanturalı özünü toğan quĢa 

bҽnzҽdir. Boydan bҽlli olur ki, Selcan xatun izinsiz olaraq Qanturalıyla döyüĢҽ gҽlmiĢ yağıyla vuruĢur. Bu 

isҽ Oğuzda adҽti pozma demҽkdir. Odur ki, Qanturalı Selcana deyir: 

«Dҽstursızca yağıya girmҽk 

Bizim eldҽ eyib olur. 

Mҽrҽ, yüri! 

Toğan quĢ oluban uçayınmı? 

Saqalınla boğazından tutayınmı? 

Gafillücҽ baĢın mҽn kҽsҽyinmi» (D-196 -5) 

Göründüyü tҽk, hҽr iki halda toğana ov quĢu olaraq tanıdılır: Boylarda dönҽ-dönҽ ov quĢu Ģahindҽn 

söz açılsa da («...yumruğumda talbınan Ģahin bҽnim quĢumu alur gördüm» (D-42 -13), «Sıçrayıb Ģahin kibi 

kafirin boğazın ҽlҽ aldı» (D-252 -3), «Gördilҽr, bir süri qaz oturar. Qazan Ģahini saldı» (D- 272 -5) vҽ s. hҽm 

dҽ toğan eyni xidmҽti yerinҽ yetirҽn quĢ tҽk tҽqdim edilir. 

Toğana quĢunun baĢqa bir adı da Sunqurdur. Sunqur Kayı boyunun quĢudur. Kayılar tarixdҽ tanınan 

tayfalardandır. 

KDQ-dҽ bir kҽrҽ ağ sunqurun adı çҽkilir. Burada Qazan xan öz kökünün hҽmin quĢla bağlılığını belҽ 

bildirir: 

«Ağ sunqur quĢı erkҽgindҽ bir köküm var, 

Ala ördҽk, qara qazun uçurmaya». (D-280 12) 

Qaynaqlardan öyrҽnirik ki, «toğan» bütövlükdҽ ov quĢlarına verilmiĢ ümumi addır. Demҽli, KDQ-

dҽki «toğan quĢ» da ümumi ad olub yҽqin ki, daha çox Ģahinҽ aiddir (Bҽhlul Abdulla) 

Ġslam Sadıq yazır ki, Qazan xan özünü tanıdarkҽn maraqlı poetik kodlardan istifadҽ etmiĢdir ki, bun-

ların köklҽri mҽhz hҽmin qҽdim tҽsҽvvürlҽrlҽ bağlıdır: 

Ağ qayanın qaplanının erkҽyindҽ bir köküm var. 

Ağ sazın aslanında bir köküm var. 

Ağ sunqur quĢu erkҽyindҽ bir köküm var (Kitabi-Dҽdҽ Qorqud, 1978: 147) Bu kodlar vasitҽsilҽ 

Qazan xanın kökünü-ҽcdadını tapmaq mümkündür (Sadıq, 2012: 52) 
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 Hҽlҽ 50-ci illҽrdҽ V.S.Sokolova yazırdı ki, sunqurların danıĢdığı dil qarıĢıqdır. Burada digҽr Ġran 

dillҽrinin (fars, türk, xorasan, kürd vҽ s.) güclü tҽsiri olmuĢdur. Bu tҽsir imkanları geniĢliyi ilҽ 

öyrҽnilmҽlidir» (Sokolova V.S. Oçerki po fonetike iranskix ҽzıkov, ç. 1, M., L., 1953, s.78). 

 Ҽsas dil xüsusiyyҽtlҽri türk vҽ fars dillҽrindҽ iĢlҽnҽn sözlҽrin interferensiya formalarıdır. Bu forma-

lar Sunqur dialektinҽ özünҽmҽxsusluq gҽtirir. 

Sunqur türkcҽsindҽ 7 sait sҽs vardır. Yҽni Azҽrbaycan türkcҽsi ilҽ müqayisҽdҽ qısa i vә ö yoxdur, 

ҽlavҽ olaraq u saiti, o saiti u saitinҽ çevrilir: ö- ü saitinҽ çevrilir, ö-ü, e-i- yҽ çevirilib. Mҽs.: qul (qol), göz 

(güz), gör (gür), gül (göl), güy (göy); ir (ҽr), iv (ev) vҽ s. 

i saitini e saiti ҽvҽz etmiĢdir: bez (biz), sez (siz); a-e ҽvҽzlҽnmҽsi özünü göstҽrir:beyrax (bayrax), 

qeynamax (qaynamaq), eyran (ayran) vҽ s. 

A-saiti ә kimi tҽlҽffüz olunur: qәrqә, qәrә, örtә (orta) vҽ s. 

Ö- ü ҽvҽzlҽnmҽsi: qüdә (gödәk), ürdәk (ördәk) vҽ s. 

DanıĢıqda sҽs uzanmaları: biiz, siiz. 

 Samitlҽr: k samiti sözlҽrin sonunda xüsusilҽ incҽ saitdҽn sonra ğ- x kimi tҽlҽffüz olunur: çörҽh, 

gҽrçҽg, inҽh, çux, çomağ, elex (ҽlҽk) vҽ s.  

 Sifҽtin müqayisҽ dҽrҽcҽsi: rax, tҽr. Sarıtҽr, ağrax; feillҽr: xҽbҽr forması mәnәm, sәnsә, uri(odur) bi-

zax, ulardilә (onlardırlar), gҽlmҽk feili indiki zamanda; gҽlirҽm, gҽllҽm (gҽlҽrҽm), gҽlisҽ (gҽlҽrsҽn), gҽlisҽ 

(gҽlirsҽn), gҽlüri (gҽlürax, gҽlarax, gҽlürsiz, gҽlҽsiz, gҽlurlar, gҽllҽ, keçmiĢ zamanda: gҽllim, gҽllu (gҽldin), 

gҽlli (gҽldi), gҽllux, gҽlluz, gҽllҽrҽ, keçmiĢ nҽqli zaman: gҽlmisҽn, gҽlmiĢux, gҽlni, gҽlmiĢax, gҽlmuĢuz, 

gҽlmiĢlҽ; keçmiĢ davamedici zaman: gҽlürdüm, gҽlurdi, gҽlurdi, gҽludux, gҽluduz, gҽllurҽ; isim vҽ ҽvҽzlik 

formaları. Mҽnsubiyyҽt kateqoriyası Ģҽkilçisi (kiĢi evi (kiĢinin evi), ҽlin bҽrmağı (ҽlimin barmağı), Mҽnsub-

iyyҽt Ģҽkilçili söz: men gәli, men gәldә, siz gәlün, gәlmüşüm, gәlmüşüx, gәlmüşdux; yiyҽlik Ģҽkilçisi (ҽlim tut 

(ҽlimi tut), ikinci Ģҽxsdҽ aluvi tut, amma baĢqa hallarda samitҽrlҽn sonra i- vҽ saitlҽrdҽn sonra ni- olur. 

Tamamlıq, lokativ tamamlıq hҽmiĢҽ ҽ-dir: ҽlüvҽ, burdҽ (burda), ҽlinҽ (ҽlindҽ), ödҽ, övdҽn yerinҽ), bu kitabı 

evdҽ gҽttim. Ġnstrumental (vҽsilҽ Ģҽkilçisi)- la,-ilҽ (iynҽ Ģҽkilçisindҽn istifadҽ qҽlҽminҽ (qҽlҽmiynҽ), passiv 

Ģҽkilçisi –im, ҽlim, -u -ҽlu (ҽli), i-ҽli, imiz- ҽlimiz, üz-ҽlüz, lҽri (ҽllҽri), Ģҽxs ҽvҽzliklҽri: mҽ, sҽ, u (o), biz, 

siz, lar; yiyҽlik ҽvҽzliklҽri:: sҽnün, sҽnu, unu, bizim, sizün, ulari (onları) 

Xҽbҽr forması: sҽnsҽ, uri (odur), bizax (bizik), sissiz, ulardilҽ (onlardırlar), gҽlmҽk feili indiki za-

manı, gҽlirҽm, gҽllҽm, gҽlürsҽ (gҽlҽrsҽn),Ö gҽlisҽ, gҽluri, gҽli (gҽlҽr), gҽlurix, gҽlҽrax, gҽlürsiz, gҽlҽsiz, 

gҽlürlҽr, gҽlҽllҽ,Ҽmr forması. Gҽlüm, gҽlginҽn, gҽҽ, gҽsi, gҽlҽ, gҽlax, gҽllux, gҽluz, gҽssҽ, gҽlҽcҽk z Ģҽkilçi 

yox, gҽsi, gҽlax, gҽluz, gҽzsilҽ, gҽlҽcҽk zaman Ģҽkilçilҽri yoxdur, kömҽkçi feldҽn istifadҽ oluneur: ismiyusan 

gҽlҽsҽn (istҽyirҽm gҽlҽm), isyu gҽlҽ (istҽyir gҽlҽ), istüyürux gҽlҽsiz, isuyurlar gҽlҽlҽr, lazım forması: 

gҽlmҽluyam, gҽlmҽlusҽ, gҽlmҽlu, gҽlmҽlusiz, Ģҽrt Ģҽkilçisi: sa,-sҽ (so); gҽlurdux. 

Sual ҽdatı, -mi yoxdur.KeçmiĢ zaman: gҽlmiĢdux, gҽlmiĢduz. 

xanә-Ģҽkilçili: doktorxanә, karxanә, çayxanә, mәrizxanә, buzxanә, memanxanә, dәrmanxanә vҽ s. 

ban\van Ģҽkilçili: baqvan (bağban), bәrxvan (sürü gözlәyәn), qazvan (qaz saxlayan), aşvan 

(dәyirmançı) vҽ s. 

Yiyҽlik halda söz: qiza (n)-qızın, mara (n), dara (n), küna (n) vҽ s. 

ÇıxıĢlıq halda söz belҽ iĢlҽnir: evdәm (evdҽn), çöldәm (çöldҽn) vҽ s. 

 Ġctimai sözlҽr farsca ya ҽrҽbcҽdir: dada, aba, baci, qardәş, oğәl (oğul), uşax, üz, üzgә, baş, güz, 

bırın, ağız, bil (bel), әmçәk, ürәy, qarın, qul (qol), duz (diz bağarux (bağırsaq), işәk (eşşәk), balux (balıq), 

inni (indi), üs (üst), iv ev, yәxçi (yaxşı), günüz (gündüz), әşaği yaxçi (5,6,7,8 sәs) 

Azҽrbaycan dili ilҽ müqayisҽdҽ bir sıra fars sözlҽrindҽ sҽsartımı hadisҽsi müĢahidҽ olunur: beyhuş 

(bihuş), beyçarә (biçarә), bәdbәxxt (bәdbәxt). 

Fars mҽnĢҽli sözlҽrdҽ sҽs fҽrqlҽĢmҽlҽri: qölzar (gülzar), davәt (dәvәt), dendar (dindar), döşmәn 

(düşmәn) vҽ s. 

nq qovuĢuq sҽsin söz sonunda iĢlҽnmҽsi çox müĢahidҽ olunur: töfәnq (tüfәng), zәnq (zәng), cәnq 

(cәng, savaş, müharibә) palanq (pәlәng), fişәnq (fişәng, patron) vҽ s. 

Bu dialekt Xorasan türkcҽsinҽ yaxındır. Fonetik cҽhҽtdҽn sözlҽrin tҽlҽffüz vҽ yazılıĢında incҽlҽĢmҽ 

müĢahidҽ olunur. Mҽs.: әrux (arıq), qәrqә (qarğa), qәrә (qara), xҽlq (xalq), qiz (qız) vҽ s. Bҽzҽn ҽksinҽ sait 

qalınlaĢması özünü göstҽrir: dada (dҽdҽ), gәlax (gҽlҽk). 

 Bҽzҽn ҽtraf dillҽrin tҽsiri nҽticҽsindҽ o Ģҽkilçisi müraciçҽt halını formalaĢdırmıĢdır: lavo! (oğul!), 

hәvalo! (yoldaş!), bavo! (ata!) vҽ s. 

ġҽxs adları ilҽ müraciҽt: Әliyö, Biviye, Әvdlәli, Fatmәe, Nurmәmәd, Şәms, Yaxşimurad, Ni-

yazmamad. 
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PeĢҽlҽrin adları: nalbәnd, aşvan (dәyirmançı), nәdәvan (çoban), şovan (çoban), xәrat (xarrat), nәşar 

(dәmirçi), topçi (topçu) vҽ s. 

Türk sözlҽri: aram-aram, tez-tez, dҽstҽ-dҽstҽ vҽ s. 

Farslarla qaynayıb qarıĢma nҽticҽsindҽ sunqurların danıĢığında xeyli sayda kürd sözlҽri iĢlҽnir: dәr 

(qapı), mizan (payız-payiz), novәt (növbә), hәd (sәrhәd), piadә (piyada), pak (yaxşı), xani (ev), lnq (ayaq), 

dәrәnq (gec), şәve, şәv (gecә), joreda (yuxarı), xzanti (uşaqlıq), behodә (bihudә-havayı), zu (tez), sva (sәhәr), 

döh (ö) (axşam), töro (üzüm). 

Mücҽrrҽd isim yaradan Ģҽkilçilҽr: i, ti: batri (qәhrәmanlıq), dinşi (sakitlik), koçәri\köçәr (köçәri), 

brati (qardaşlıq) vҽ s. 

Söz birlҽĢmҽlҽri: kәvçye çaye (çay qaşığı), kәvçyene xarane (yemәk qaşığı). 

 

NҼTĠCҼ 
Sunqurlara hҽsr edilmiĢ bu mҽqalҽ ilkin tҽҽssüratların nҽticҽsindҽ yazılmıĢdır. Burada dҽqiqlҽĢdir-

mҽyҽ, geniĢlҽndirmҽyҽ ehtiyacı olan mҽsҽlҽҽr hҽlҽ çoxdur. Qurlardan sunqurlara gedҽn tarixi inkiĢaf prosesi 

günümüzdҽ izlҽnҽcҽk, maraq doğuran faktlar üzҽ çıxarılacaqdır. 
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АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫ ТІЛІНДЕГІ АВТОРЛЫҚ ҚОЛДАНЫСТАР 

 

ф.ғ.к., проф. м.а. Ж.К.ОТАРБЕКОВА

 

магистр, аға оҗытушы Б.Н.НУРЖАНОВА


 

 

Тҥйіндеме 

Җазаҗ тіл білімінде аҗын-жазушы тіліне тҽн жаңа җолданыс, сҿз жасау мүмкіндіктері мҽселесі 

ҽлі назардан тыс җалып келеді. Абай тілі тілдік тұлға, окказионалдыҗ сипаты, жеке җолданыстыҗ 

ерекшеліктері тұрғысынан жан-жаҗты җарастырылды. Дегенмен, аҗын шығармаларының бүкіл сҿз 

байлығын җамтитын «Абай тілі сҿздігі» бойынша сҿз мағыналарының түсіндірмелері мен җолда-

ныстарына жасалған талдаулар бірҗатар зерттеушілердің назарынан тыс җалып җойған тұстары бар 

екенін кҿрсетіп отыр.  

 «Абай тілі сҿздігі» негізінде аҗын Абай тіліне тҽн жеке җолданыстыҗ ерекшеліктерді аныҗтау, 

функционалды-стильдік сипатын зерттеуді маҗсат ете отырып, авторлыҗ сҿзжасам жҽне сҿзҗолданыс, 

окказионализм мҽселелерінің ара жігін ашуды, Абай шығармаларындағы авторлыҗ сҿздерді аныҗтап, 

бірҗатар сҿздердің сҿздік маҗалаларына талдау жасауды міндет етіп алдыҗ.  

 Зерттеу нҽтижесінде аҗын тілінде бірді-екілі ғана җолданыстыҗ сипатта болған сҿздердің 

контекстік мағыналарына талдау жасалды; олардың «Абай тілі сҿздігінде» сҿздіктің реестрлік җата-

рын җұрауы мен басҗа сҿздіктерде сҿздік маҗала түрінде берілу-берілмеуі, олардың җолданыстыҗ 

семантикасы аныҗталды; түсіндірме сҿздікке аҗын тіліндегі жеке җолданыстардың, тіпті кҿптеген 

мысалдардың енбегені байҗалды. «Абай тілі сҿздігіне» сүйене отырып, статистикалыҗ мҽліметтер 

негізінде лингвистикалыҗ тұрғыдан жан-жаҗты зерттеу җажеттігі дҽйектелді. 

Тірек сӛздер: жеке қолданыс, авторлық сӛздер, окказионализмдер, сӛздік мақала, лекси-

кография. 

 

AUTHOR'S WORD USAGE IN THE LANGUAGE OF ABAY'S WORKS 

 

Abstract 

The problem of the ability to use new words and phrases in Kazakh linguistics is still unclear. Abai's 

language was studied extensively from the point of view of the linguistic identity, the occasional character, 

the personality peculiarities. However, the analysis of the interpretation and interpretation of the meaning of 

the words "Abay language dictionary", which covers all vocabulary works of the poet, shows that there are 

some points left by the researchers.  

For this reason, on the basis of Abai's dictionary, Abay works to identify the specific features of Abai's 

language, to study the functional-styled nature of the dictionary, to define the author's words and phrases, the 

problems of the occasionalism, to identify the words in Abai's works and to analyze the dictionary articles of 

a number of words. So we got it.  

As a result of the research, the contextual meaning of the words in the poet's language was utilized in 

the same manner; their compilation of the dictionary in the dictionary "Abay language" and the presence of 

dictionary dictionaries in other dictionaries, their semantics were defined; There was a lack of personal use in 

the poetic language and even many examples of explanatory dictionary. Based on the "Abai language dic-

tionary", it is argued that it is necessary to study the linguistic point of view on the basis of statistical data. 

Key words: personal terms, author's words, occasionalism, literary article, lexicography. 
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 Кҿркем шығармаларда окказионализмдер автордың ҿз ойын бейнелі түрде жеткізуіне җажетті 

җұрал деуге болады. Кҿркем шығармаларда окказионализмдер җандай да бір идеялыҗ, эстетикалыҗ 

маҗсаттардан туындауы мүмкін. Сондыҗтан окказионализмдерді шығарма авторының сондай 

маҗсаттарынан туындаған жеке авторлыҗ сҿздері мен сҿз җолданыстары дегеніміз жҿн.  

 Жеке авторлыҗ сҿз немесе сҿзҗолданыс болу үшін автор тілде бар сҿздерді җолданады, біраҗ ол 

сҿздер җалыпты җолданысынан ауытҗып җолданылады, семантикалыҗ ҿзгеріске түседі немесе мүлде 

жаңа мҽнде жұмсалады. Тіпті кейбір сҿз зергерлері мүлде җабыспайтын сҿздерді тіркестіріп, жаңаша 

сипат беруі де мүмкін. Ондай сҿздер контексте жаңа мағынаға ие болып, жаңа, тың сҿз түрінде 

кҿрінеді. Мұндай җолданыстар жеке автордың кҿркем шығармасында кҿрініс тауып, жазушы немесе 

аҗынның ҿзіндік жазу стилін танытады. 

 Бұларды жеке җолданыс деуіміздің себебі, олар тілдегі бар сҿздер секілді дайын бірліктер емес. 

Контекстік сипаты басым, мҽтінде ҿзінің бастапҗы мҽн-мағынасынан ауытҗыған сҿздер. Олардың 

бастапҗы мағынасы мүлдем ҿшіп, жойылып кетпейді, тек стильдік, семантикалыҗ ҿзгеріске түседі.  

 В.В.Лопатин «Рождение слова» атты зерттеуінде оған мынадай аныҗтама берген: «Сам термин 

показывает, что подобные слова созданы однажды, по случаю. Они созданы и живут лишь в опре-

деленном контексте и вне этого контекста не воспроизводятся» деп түсіндіреді (Лопатин,1973: 25б).  

 Жеке авторлыҗ җолданыстар тіл білімінде И.С.Улуханов, А.Лыков, В.Лопатин, Е.Земская, 

Л.Киселева, Г.Мұратова, Л.Еспекова, А.Бейсенбай, т.б еңбектерінде окказионализмдер ретінде бір-

шама җарастырылған. Бұл еңбектерде жекелеген аҗындар мен жазушылардың шығармаларына тҽн сҿз 

җолдану ерекшеліктері стильдік тұрғыда җарастырылған деуге болады. сонымен җатар бұл мҽселе 

жаңа сҿздер неологизмдер тұрғысынан да зерттелген. Мҽселен, Җ.Җадырҗұлов неологизм ұғымымен 

җатар жаңа сҿз җолданыстар деген термин ұсынып, сҿзҗолданыстарын контекстен тыс ҿмір сүрмеуі 

мүмкін дейді (Җадырҗұлов, 1995:23б). 

 Зерттеуші С.Жиренов тосын җолданыстарды лингвокогнитивтік деңгейде җарастыру мҽселесін 

кҿтеріп, «окказионалды бірліктер дүниені тілтанымдыҗ ҽрекеттер арҗылы җабылдаудың бір тҽсілі» 

деп түсіндіреді. Ол: «Окказионалды бірліктердің когнитивтік семантикасы арҗылы дүниенің ұлттыҗ 

бейнесін кҿруге болады. Концептінің кҿрінісі болып саналатын дүние бейнесі – адам санасының 

абсолютті аҗиҗаты десек, адам оның җалыптасуын ҿмірде алдына җойған маҗсатына сай 

орныҗтырады. Адам шынайы ҽдіс-тҽсілдері арҗылы ҿзіне җарапайым ҽрі айҗын дүние бейнесін 

тілтанымдыҗ тетіктер арҗылы җалыптастыруға ұмтылады. Демек, адамзат баласы аҗиҗат дүниені ҿз 

танымындағы дҽрежеге, яғни ҿз санасындағы ойсуретке ауыстыруға тырысады. Аталған танымдыҗ 

ҽрекеттер арҗылы тілдік тұлға объективтік емес дүние бейнесін жасауға ұмтылады. Осындай дүние 

бейнесін жасауға адамның танымдыҗ жүйесі җатынасады», - дейді (Жиренов,2011:15-23б). 

 Җазаҗтың бас аҗыны атанған Абай Җұнанбаев еңбектерінен осындай аҗын дүниетанымы мен 

сҿз зергерлігін, ассоциативтік ойлау ҽрекетінің мыҗтылығын байҗаймыз. 

  

 НЕГІЗГІ БҾЛІМ 

 Ұлы Абай тілі туралы зерттеулер җанша кҿп болса да, аҗынның мол тілдік җазынасын сарҗа 

зерттеп болғанымыз жоҗ. Абайтанушы тілші ғалым Р.Сыздыҗ айтҗандай, ҽдебиетшілер мен тілші-

лердің бірлескен зерттеулері, аҗын тілінің тек кҿркемдік жағы ғана емес, сҿзҗолданыстыҗ сипаты ҽлі 

де зерттеуді җажет етеді. Ғалым ұсынған лингвостилистикалыҗ тұрғыда зерттеу җажеттігі күн тҽрті-

бінен түскен жоҗ.  

 «Абай тілі сҿздігі» – ұлы аҗын шығармаларының тілін танып-білу саласындағы аса җажетті, 

җомаҗты жұмыстардың бірі. Ол Абайдың тілін, ҽсіресе, лексикасын зерттеймін немесе білемін деуші-

лерге ҿте җолайлы, реттелген материал, белгілі бір сҿздің немесе сҿз тіркесінің җай мағынада җанша 

рет җолданылғанын, бір мағынада кейбір сҿздерді Абай җалайша җатар жұмсағанын, оның ішінде 

җайсысын жиі, җайсысын сирек җолданғанын кҿре алады. Мысалы, Абайда тіршілік, тірлік, ҿмір, 

мағишат деген тҿрт сҿз бір ұғымды білдіреді, біраҗ, бұлардың җолданылу жиілігі, поэтик жүгі бірдей 

емес: тіршілік 6 рет, тірлік 11, ҿмір 113, мағишат 1 рет җолданылған. 

 Абай шығармаларының тілі ҽр җырынан зерттеліп, талданып келеді. Дегенмен, аҗын җаламына 

ғана тҽн ҿзіндік ерекшеліктер аҗын ҿлеңдерін оҗыған сайын ашылып, таныла берері даусыз. Себебі, 

Ахмет Байтұрсынұлы айтҗандай, Абай сҿздері жалпы адамның түсінуіне ауыр тиеді. Біраҗ ол 

ауырлыҗ Абайдың айта алмағанынан емес, оқушының түсіне аларлық дәрежеге жете алмағанынан 

болады екен.  

Аҗын халыҗ тіліндегі җалыптасҗан сҿздер мен сҿз тіркестерін, тұраҗты тіркестерді җолданумен 

җатар олардың кейбіріне маҗсатына җарай не җосымша мағына үстеп, не ҿзгеше рең үстеп, 
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шығармашылыҗ тұрғыда җолданған. Сондыҗтан да Абай ҿлеңдерінде халыҗ тіліндегі үйреншікті 

сҿздер ҿзгеше реңк алып, басҗаша сипатта җолданылған. Аҗын сҿз җолданудың ескі ҿрнегін 

саҗтаумен җатар, оны жетілдіріп, жаңа, тың сҿз ҿрнегін тудырып отырған. Осы жаңалыҗтар аҗынның 

ҿзіне тҽн стиль тудырды. Абай ҿз шығармаларына ана тілін негіз етіп, сол тілдің нормаларына 

сүйеніп, тиісті образдар жасап, тіліміздің лексикалыҗ җабатын байытты.  

 Тез сҿзі жылдам, шапшаң деген мағынасымен җатар зат атауын білдіреді. Ол киіз үй сүйегін: 

уыҗ, кереге жасайтын ағаштарды морлағаннан кейін түзейтін, иетін җұрал. Осыдан барып, тезге салу 

деген (түзеу, жҿнге салу) тұраҗты тіркес җалыптасҗан. Ал Абай җолданысында:  

Түспей кетер деймісің, 

Тҽңірінің җұрған тезіне ( І.39) 

Мұндағы тәңірдің құрған тезі деген тҽңір бҽрін сарапҗа салып, ҽділдік орнатады деген мҽнде 

жұмсалған.  

 Тұл сҿзінің мағынасы: бекер, бос, түк емес. Ал «Җазаҗ тілінің түсіндірме сҿздігінде» тұлдың 

ауыспалы мағынасы отасқан ері ӛлген не ажырасып кеткен, баласы жоқ әйел, ауыспалы мағынасы 

бас иесіз, еркексіз (ҚТТС,9.269). Бұл мағына җазаҗ мҽдениетінді «атты тұлдау» тіркесінде саҗталған. 

Біреу білмес, сен білсең, 

Білгеніңнің бҽрі тҧл (42) 

Җайратсыз ашу тұл, 

Тұрлаусыз ғашыҗ тұл, 

Шҽкіртсіз ғалым тұл (I,194).  

Ҿлең жолдарында тұл сҿзі негізгі, бастапҗы бос, бекер деген мҽнде җолданылғанымен, 

семантикалыҗ тұрғыдан аталған осы сҿздің бастапҗы мағынасының экспрессивтік бояуын арттырып, 

айрыҗша семантика үстеліп тұр.  

Бек сҿзінің сындыҗ мағынасының бірі мыҗты, берік болса, екіншісі ҿте, тым, аса, тіпті. (ҖТТС, 

І.108). Абай ҿлеңдерінде он жеті рет җолданылған: 

Ағайын бек кҿп, 

Айтамын ептеп, 

Сҿзімді ұғар елім жоҗ (І.93). 

Сенсіз де менің күнім, 

Бек бітті халім, 

Тағдырдан келген зұлым (І.97) 

Телміріп тұрмайсың, 

Бихабар жүргенсіп, 

Бек җатты сынайсың (І.137) 

Осындағы бек сҿзінің орнына тіпті, ӛте секілді синонимдерін җойсаҗ, дҽл осындай реңк 

бермеген болар еді.  

Бәс. Түсіндірме сҿздікте бҽс сҿзіне зат есім ретінде тӛмен, кейін, нашар мҽнін береді деп аныҗ-

талған (1.104).  

Күйлеме жігітпін деп үнемі ойнас 

Салынсаң, салдуарлық җадір җоймас, 

Ер жігіт таңдап тауып, еппен жүрсін, 

Тҿбетке ҿлекшіннің бҽрі бір бәс (І.36) 

Ал «Абай тілі сҿздігінде»: бір бәс, бірдей, бір есеп деп түсіндірілген. Мысалдарға назар 

аударсаҗ, Абай оны осы мағынада пайдаланған: 

Жаҗсылыҗ, жамандыҗпен оған бір бәс, 

Дін ісін, җұдай ісін айыра алмас (І.161). 

Немесе: 

 Ол күндер ҿткен күнмен бҽрі бір бәс, 

 Келер, кетер, артына түк җалдырмас( І. 211). 

 Құда. Абай тілінде бұл ағайындыҗ, туыстыҗ мҽнімен җатар «құдай» сҿзінің җысҗарған түрінде 

җолданылған. Җазаҗта «Җұдасын җұдайындай сыйлаған» деген сҿздің тҿркіні осыған саятын секілді.  

 Бір құданың хаҗы үшін мен тілеймін,  

 Җабыл кҿр, сертім үшін җолыңды бер (І.265). 

Бұл сҿз прозалыҗ шығармаларда, ауызекі җолданыста құдай ақы түрінде җалыптасҗан, аҗын осы 

мҽнде жұмсаған. 

Асыҗсаң да шырағым, 
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Саған деген құданың, 

Жазылған җандай жарлығы, 

Есіткен жоҗ җұлағың (123) 

Немесе: 

Ҽйелмісің, жылама, 

Тҽуекел җыл құдаға, 

Ҿлең айт, үйге җайт (ІІ.90). 

Қарасҿзде: 

Құданың бізге бұйырғаны, біз осыны җылсаҗ, мұсылмандыҗ кҽміл болады деп ойлайды.(ІІ.209). 

Аҗын тілінде алла, тҽңрі, жаратушы мҽнінде құдай сҿзі де җатар җолданылады. Мысалы, 

жаҗсылыҗ, жамандыҗты жаратҗан құдай, біраҗ җылдырған җұдай емес (ІІ. 185). 

Бұл жҿнінде абайтанушы ғалым Р.Сыздыҗ былай деген: Абай ҿлеңдерінде замана – заман, қаса 

– қас, құдай – құда – хұда – құдая варианттарын жарыстыра җолданған. Бұл сҿздер ұйҗас жҽне ҿлең 

ҿлшемі җажеттерін ҿтеу үшін бірде бір буыны артыҗ, бірде бір буыны кем келе береді. (Сыздыҗ, 

1970:87б). 

Біздіңше, бұл ҿлең ҿлшеміне бола җысҗарған сҿз емес. Себебі, җара сҿзде де құда түрінде 

җолданылған. Сонымен җатар җазаҗта «Җұданың җұдыреті» деген тұраҗты тіркес бар. Ол кҿбінесе 

ауызекі тілде, сҿйленісте җолданылады. Демек, құда сҿзі җұдай сҿзінің орнына бұрыннан җолданылып 

келген. Аҗын соны ҿз тілінде шеберлікпен, ҽдейі җолданған болса керек. 

Антұрған сҿзін Абай ҿте кҿп җолданған. Біраҗ «Абай тілі сҿздігінде» бұл сҿз ант ұру (җұдай 

ату, ант ату, оңбаған) түрінде ғана берілген. Мысалы: 

Пайда, маҗтан ҿзінен, 

Артыла ма ант ұрып (І.108). 

Җылып жүрген ҿнері, 

Җарекеті ҽрекет. 

Ҿзі оңбаған, ант ұрған, 

Кімге ойлайды берекет? (І.60). 

Абай шығармаларының ІІ томында: 

Антұрған ел кҿзіне тік җараймын, 

Сонымды сен сҿгеді-ау деп ойлаймын (ІІ.51). 

Антұрғандыҗ җылығын алла ісі деп, 

Нандырар җандай сопы, җандай молда? (ІІ. 45). 

Онысы рас, басында тҽуір болған, 

Сүйтсе де кімді бұзбас баҗ антұрған (ІІ. 71). 

Мұнда аҗын оңбаған, құдай атқан мҽнінде жұмсап отыр. Дегенмен, бұл сҿздерді антұрғанның 

орнына җолдана алмас еді, себебі семантикасы бірдей емес. 

Аҗын ант сҿзінен жақтас деген мағынада «анттас» деген сҿз жасаған:  

Анттасын алҗайды,  

Сен тентек демеске. 

Кім артын шайҗайды, 

Амал жоҗ жемеске (І. 158). 

Мұндағы алқайды сҿзі де кҿпшілік җолдана бермейтін сҿз. Оның мҽні җолдау, жаҗтау. Мысалы 

Абайда: 

Җарғағанын жер җылмаҗ, 

Алқағанын зор җылмаҗ (І.91). 

Тентірек сҿзіне АТС-та тентіреушілік, сандалу деген түсініктеме берген. 

Сенісерге жан таба алмай, 

Сенделеді ит жүрек, 

Тірілікте бір җала алмай, 

Бұл не деген тентірек (145) 

Аҗын тентіреу сҿзін ыҗшамдап, заттыҗ мҽнде җолданған.  

Тірілік. Тірлік. Тіршілік. Аҗын мҽндес үш сҿзді де җолданған, біраҗ олардың семантикасы бір 

бірінен бҿлек. АТС дегі түсіндірмелері тҿмендегідей: 

Тірлік - ҿмір, тіршілік, саулыҗ. Тірлікте ҿзіңе ҿзің җылмаған істі ҿлген соң саған балаң кҽсіп 

җылып бере ала ма? (ІІ. 167). 

Тіршілік – ҿмір, күнделікті ҽрекет, тірлік. Кім жүрер тіршілікте кҿңіл бермей (І.178). 
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Тірілік – тіршілік, ҿмір сүрушілік. Ағайын мен туғанды, тірілікте маҗтаған (І.185). 

Осылардың ішінде тірілік сҿзінің семантикасы басҗаларынан ҿзгеше –тірі жүргендік, кҿзі 

тірісінде деген мҽнде алынған. Бұл җолданыс җарасҿзде де кездеседі: Артымнан җұран оҗысын десең, 

тірілікте ҿзіңнің жаҗсылыҗ җылған кісің кҿп болса, кім җұран оҗымайды? Мұнда тірі сын есімнен зат 

есім жасап җолданған.  

Саудыр сҿзі аҗын шығармасында саудырсыз түрінде бір рет җолданылған. Мағынасы - ҽлем-

жҽлемсіз, алпыншаҗ-салпыншаҗсыз, ҽшекейсіз деп берілген (АТС,559). 

Самородный сары алтын, 

Саудасыз берсең, алмайды. 

Саудыраған жезіне 

Саудырсыз сары җамҗаны (І.39). 

Бұл сҿз саудыраған, салдыраған деген сҿзден шыҗҗан болуы керек. Саудыр етті сҿзі сылдыр 

етті, салдырлады дегенмен барабар. Ал саудыраған деген сҿзді аҗын құнсыз, бағасыз деген мҽнде 

жұмсаған.  

Еркейтіп сҿзі аҗын тілінде еркелету мҽнінде җолданылған: 

Бауырларын еркейтіп, 

Не сұраса җаҗпаған. 

Білдіруші ең үндемей, 

Істі җылған жаҗпаған (І.185). 

Сонымен җатар еркелету сҿзі де толыҗ җалпында алынған: 

Еркелетіп ат җойып, 

Жапарҗұл мырза атанған (ІІ. 143). 

Еркейту сҿзі аҗынның жеке җолданысы деуге болады. Бұндай сҿз түсіндірме сҿздіктерде 

кездеспейді. 

Осы секілді тездік сҿзі де аҗын еңбектерінде бір рет җана җолданылған, жылдамдыҗ, 

шапшаңдыҗ мҽнін берген (АТС, 597). 

Не кҿрдің, есіттің, ҽрнешік білдің, соны тездікпенен ұғып, ұҗҗандыҗпенен тұрмай, арты җайдан 

шыға-ды, алды җайда барады, сол екі жағына да аҗылды жіберіп, җарамаҗҗа тез җозғап жібереді 

(ІІ.217). 

Бұндай җолданыс жалпыхалыҗтыҗ тілде кездеспейді, сондыҗтан да болар, түсіндірме сҿздікте 

берілмеген.  

 Бұл жҿнінде Рабиға Сыздыҗ былай деген: «Сірҽ да, -лыҗ жұрнағы арҗылы жаңа сҿз жасауда 

сын есім түбірінің бірін актив пайдалану Абай җаламына тҽн нҽрсе. Ҿзгелерде, ҽсіресе жалпы-

халыҗтыҗ тілде жақсылық, жамандық, үлкендік, кішілік, жомарттық, сараңдық тҽрізді ертедегі 

җалыптасҗан сҿздер болмаса, сын есім түбірлерінен -лыҗ арҗылы туынды сҿз жасау дҽл Абайдағыдай 

дҽрежеде емес.... бұлардың кҿбі Абайдың ҿзі жасаған неологизмдер, ҽсіресе, тоҗтаулылыҗ, байлау-

лылыҗ, арлылыҗ, намыстылыҗ тҽрізді туындылар Абайдан ҿзге җаламгерлерден табылмайды 

(Сыздыҗ,1970: 127б). 

Тегіндік сҿзін Р.Сыздыҗ аударма үстінде туған неологизм деп бағалайды:  

Айтшы, аға, нағып жеңілдік, 

Мҽскеуде емес тегіндік (ІІ.70). Бұл М.Лермонтовтан аударғанда «не даром» сҿзінің аудармасы 

(Сыздыҗ, 1970:126 б). 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Шағын ғана талдауларымыздың нҽтижесінде бірнеше тұжырымдар жасауға болады. 

Біріншіден, «Абай тілі сҿздігі» негізінде аҗын тілінде бірді-екілі ғана җолданыстыҗ сипатта 

болған сҿздерді теріп алып, олардың контекстік мағыналарын, басҗа аҗын-жазушыларда бар жоғын, 

түсіндірме сҿздікте болса, оның беретін мағынасын салыстырып җарастыру җажет.  

Екіншіден, тілімізде бар сҿздіктерде сол сҿздер (аҗын тіліне тҽн деп есептейтін) сҿздік маҗала 

җатарын җұрайтын-җұрамайтынын аныҗтау җажет. Талдаулар барысында кейбір жеке җолданыстардың 

(мысалы, мұндайлыҗ) түсіндірме сҿздіктерде беріліп, кейбірінің мүлде берілмегенін байҗадыҗ, соның 

себебін аныҗтау җажет. Абай шығармаларының тілі җазаҗ ҽдеби тілінің негізін җалады дейтін болсаҗ, 

түсіндірме сҿздікке аҗын тіліндегі жеке җолданыстардың, тіпті кҿптеген мысалдардың енбеуін җалай 

түсіндіреміз деген сауал туындайды. 
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Үшіншіден, жеке җолданыс, тосын сҿздер, окказионал сҿздер деген терминдердің аражігін 

ажыратып, жүйелеу җажеттігі туындап отыр. Біздіңше, аҗын немесе жазушы тіліндегі жеке җолданыс 

пен окказионализмдер бір емес.  

Җорыта келгенде, аҗын шығармаларының тілін «Абай тілі сҿздігіне» сүйене отырып, 

статистикалыҗ мҽліметтер негізінде лингвистикалыҗ тұрғыдан жан-жаҗты зерттеу җажет.   
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Тҥйіндеме 

 Маҗалада ұлттыҗ тіліміз бен рухани җұндылыҗтарымыздың җомаҗты бҿлігін җамтитын җызға 

җатысты тілдік бірліктер сараланады. Бір-бірімен тығыз байланыстағы этнолингвистика, когнитивті 

лингвистика жҽне лингвомҽдениет саласындағы соңғы жетістіктер нҽтижесінде бірҗатар җызға 

җатысты тілдік бірліктердің этнос табиғаты мен рухани мҽдениетімізді танытатын тұстары, олардың 

тіліміздің сҿздік җорын байытудағы үлесі айҗындалады.  

 Җазаҗ халҗының тілдік санасындағы «Җыз» концептісін айҗындайтын ҿрістер айҗындалып, 

оның компоненттік җұрылымы мен аҗпараттыҗ мазмұнына талдау жасалады. Җазаҗ халҗындағы җыз 

җолҿнеріне җатысты фразеологизмдердің шығу тҿркіні, олардың ұлттыҗ, танымдыҗ ерекшеліктері, 

лингвомҽдени сипаты, олардың ұлт дүниетанымындағы орны, ұлттыҗ кҿзҗарастардың таңбалану 

жолдары мен ерекшелігі талданған. Җазаҗ җыз җолҿнеріне җатысты тілдік деректер мен 

фразеологизмдерді жинаҗтап, жүйелеу жҽне җазаҗ җыз җолҿнеріндегі фразеологизмдердің ұлттыҗ-

мҽдени ерекшеліктеріне тоҗталу, эстетикалыҗ таныммен байланысты дүниенің образды тілдік 

бейнесін жасаудағы ҽр түрлі ұлт ҿкілдерінің җыз җолҿнеріне җатысты мҽдени-танымдыҗ тілдік 

бірліктерін салыстыра отырып зерттеген. 

 Тірек сӛздер: фразеологизм, рухани құндылық, лингвомәдениеттаным, концепт, ұлттық код, 

тіл тұтынушысы, т.б. 

  

FRAZEOLOJISMS WITH PARTICIPATION OF "GIRL" WORD 

 

Abstract 

 The article analyzes the linguistic units of the girl, which includes a significant portion of our national 

language and spiritual values. As a result of recent achievements in ethnolinguistics, cognitive linguistics and 

linguistic culture, which is closely related to one another, the linguistic unity of a number of linguistic units 

reflects the ethnos nature and spiritual culture, and their contribution to enriching the vocabulary of our 

language 

 In the linguistic sense of the Kazakh people, the fields that define the concept of "Girl" are defined and 

analyzed in its component structure and information content. The origin of phraseology in the Kazakh folk 

crafts, their national, cognitive peculiarities, linguocultural character, their place in the world outlook, the 

ways and peculiarities of marking national views. Studying, systematizing and classifying Kazakh linguistic 

data and phraseology, and focusing on the national-cultural peculiarities of Kazakh women's craft, have been 

studied by comparing cultural and cognitive language units with respect to girls' crafts of different 

nationalities in creating a language image of the world associated with aesthetic cognition. 

 Keywords: phraseology, spiritual values, linguistic culturology, concept, national code, language 

consumers, etc. 

  

 КІРІСПЕ 

Мемлекет тҽуелсіздігімен җоса сана тҽуелсіздігіне җол жеткеннен кейін җазаҗ ғылымының да 

кҿкжиегі кеңейгені рас. Ҽсіресе ұлт руханиятына байланысты тіл, ҽдебиет, тарих, мҽдениеттану, 

философия т.т. салаларда зерттеудің жаңа парадигмалары бой кҿтеруі – заңды җұбылыс. Ҽсіресе тіл 

ғылымының бұл санаттағы рҿлі ерекше Бұл жҿнінде В. Гумбольдт былай дейді: «Ұлттың ҿзіне тҽн, 

іштей дамитын рухы бар, сол рухтың ерекшелігін сыртҗа шығарып, саҗтап, ұрпаҗтан-ұрпаҗҗа беруші 

күш – тіл» [1, 349 б.]. Тілде ҽрбір халыҗтың ұлттыҗ сана-сезімінің, ойлау тҽсілінің, мінез-җұлҗының 

нысаналары саҗталады. Халыҗтың сондай ерекшеліктері мҽдениеті, ҽдет-ғұрпы, ҽдеби мұралары тіл 

арҗылы ұрпаҗтан-ұрпаҗҗа ауысып отырады. Ғалым Ж.Манкеева: «тіл – мҽдениетті тану кілті, рухани 

жҽне материалдыҗ мҽдениеттің җалыптасуына җатысатын үлкен күш. Ол мҽдениеттің жалпы сипатын 

аныҗтайды, негізгі аҗпаратты жинаҗтайды, саҗтайды жҽне жеткізеді» деген ой айтады [2,154 б.]. 
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Ұлттыҗ код пен рухани жаңғыруға бет бұрған бүгінгі күнде танымдыҗ, эстетикалыҗ, тҽрбиелік 

мҽні бар кҿптеген җұндылыҗтарды, соның ішінде фразеологизмдер, этнографизмдерге байланысты 

аса маңызды җұндылыҗтарды жинап-теріп, аныҗтап, җайта бағалау җажеттігі туындап отыр. Ҿйткені 

негізгі нысанымыз болып отырған – қыз ҽлемдегі барлыҗ халыҗтар үшін де ҿзіндік орны бар, нҽзіктік 

пен ҽдеміліктің, жасампаздыҗ пен даналыҗтың символы. Алтай мен Атыраудың арасындағы ұлан 

ғайыр җонысты мекен еткен кҿшпенді җазаҗ елі үшін, ҽр заманда җазаҗ җызы – ұлтының ары мен 

ардағы, мұңы мен зары, үміті мен аманатының символы болып җалыптасҗан. Ұлт болып ұйысуда, 

жұрт болып жұмылуда, халыҗ болып җайрат танытуда, җазаҗ җызының атҗарар рҿлі мен алар орны 

ҽрҗашан тым ерек болған. Себебі җазаҗ җызы, ер етігімен җан кешкен, ат ауыздыҗпен су ішкен 

жаугершілік заманда җара шаңыраҗтың отын ҿшірмеді, елдің басына җара бұлт үйірілгенде, ер-

азаматтармен җатар атҗа җонды, дүние отҗа оранып, оҗ ауада зулаған тұста тылда еңбек етіп, белі 

җайысып, саусаҗтары майысып, аз елдің җамы үшін еңбек етті. Җазаҗ җызы ҽрдайым еңбекҗорлығы 

мен ҿнерлілігінің арҗасында бүгінгі жайдары, жомарт ұрпағына бағасын салмаҗтауға бір ғасыр ғұмыр 

жетпейтін җұны бар ҽлем байлығымен ҿлшенбейтін, мҽдениет пен ҿнер үлгісін җалдырды. 

Ұлттыҗ код пен рухани жаңғыруға бет бұрған бүгінгі күнде танымдыҗ, эстетикалыҗ, тҽрбиелік 

мҽні бар кҿптеген җұндылыҗтарды, соның ішінде этнографизмдерге байланысты аса маңызды 

җұндылыҗтарды жинап-теріп, аныҗтап, җайта бағалау җажеттігі туындап отыр. Ҿйткені негізгі 

нысанымыз – җыз ҽлемдегі барлыҗ халыҗтар үшін де ҿзіндік орны бар, нҽзіктік пен ҽдеміліктің, 

жасампаздыҗ пен даналыҗтың символы.. Түркі жұртындағы җызға җатысты атаулар мен ұғымдардың 

кумулятивті мағынасын, уҽждемелік сипатын, җолданысын, сҿздікте орналасу тҽртіптерін, ҿзге 

мҽдениеттен җабылдаған салт-дҽстүрлерді айҗындау – бүгінгі түркі тіл біліміндегі ҿзекті 

мҽселелердің бірі.  

Җыз сҿзінің этимологиясына тоҗталсаҗ, бұл сҿз түркі тілдерінің кҿбінде кездеседі. Оның негізгі 

білдіретін мағынасы–«қыз баласы, бойжеткен қыз». Кейбір түркі тілдерінде җыз сҿзінің җосымша 

мағынасы бар, туваша қыз–ұрғашы, шор тілінде җысчак– жиен җыз, җайын сіңлі. Якутша қыыс – 

немере җыз. Біздің ойымызша қыз кҿне түркі сҿзі, оның негізгі түбірдегі җызу етістігі болуы мүмкін. 

Бұл етістік алдымен «жану, жарҗырау» ұғымдарын білдірсе, кейін «җызыл, от, жылы» деген җосымша 

мағынаға ие болды. Җыз сҿзі алғашҗы кезде «жайнаған, жалтыраған, оттың жарҗылы» деген ұғымды 

білдірсе керек. 

Ал, түркологиялыҗ зерттеулерге җарағанда қыз сҿзі – җызу, бойын от жалын шарпу, басу (―быть 

горячим, пламенеть‖) мағынасында болса, екінші мағынасы: қыз – от, жалын, ыстыҗ (―жара, огонь; 

жаркий") деген мҽнді білдіреді. Җызға берілген осы атаудың ҿзінен-аҗ кҿп нҽрсені ұғуға болады.  

«Җыз» сҿзінің этимологиясы жайында «Җытай тарихнамаларындағы җазаҗҗа җатысты деректер» 

атты тарихи еңбекте: «җыз» (гиасы) – «ханша» дегеннің орнына җолданылатын сҿз. Ежелден хан, 

патша, тегін-тектілердің җыздары «җыз» деп аталып, җара халыҗтың җыздары «җырҗын» делінген – 

деген түсінік беріледі.  

Тіл білімінде җазаҗ ұлтының таным парасатын, жарыҗ дүниені танудағы кҿркемдік кҿкжиегін, 

ой-җиялын жаңа ғасыр табалдырығында тұрған жас буын, келер ұрпаҗ алдында ұлттыҗ мҽдени 

ерекшеліктерін саҗтау маҗсаты тұр. Сонымен җатар, фразеологиялыҗ тіркестердің җалыптасуына ұлт 

менталитетінің рҿлі мен ұлттыҗ мҽдени ерекшеліктер үлкен җызмет атҗарады .[3, 5]. 

Фразеология – дүниенің тілдік бейнесінің кҿрінісі болып табылады. Олар субъектіге җатысты, 

яғни, дүниені суреттеп җана җоймай, оны түсіндіруге, бағалауға, талдауға мҽн береді. Фразеологизм-

дердің атауыштыҗ бірліктерден айырым белгісі осында [4, 25-28]. 

Җазаҗ халҗы «Җыз» деген сҿздің ҿзін ҽдеміліктің, инабаттылыҗтың, сұлулыҗтың белгісі деп 

таныған. Атап айтҗанда җазаҗ җызын «Аспандағы жұлдызым, жағадағы құндызым», «Қызғалдағым», 

«Аққуым» деп түрлі гүл мен сұлу жан-жануарларға теңеген. Җазаҗ җызына байланысты оның 

җайраттылығына, сұлулығына, нҽзіктігіне байланысты җазаҗ халҗында аҗын-жазушылардың талай 

ҽсерлі ҿлең жолдары бар. 

Соның бірі җыздың сұлулығын суреттейтін Мұрат Мҿңкеұлының «Җыз» ҿлеңі: 

Бұраңдап ақ моншақтай керілген қыз 

Оздырдың салтанатты еліңнен қыз,  

Сәулесі ақ жүзіңнен жерге түссе, 

Реңкің сары алтындай кӛрінген қыз.[5,62] 

дейтін жолдар җазаҗ тілінде җазаҗ җызын суреттейтін фразеологизмдердің мҽн-мағынасын 

керемет ашады. Мұндағы: ақ моншақтай, ақ жүз, сары алтындай деп берілген бейнелі сҿздер җызға 

җатысты фразеологизмдердегі символдыҗ мҽнге ие ҿзек семаларға айналған. 
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Җазаҗ җауымында җыз баланың орны айрыҗша болған. Җазаҗ халҗы тҽн сұлулығы мен жан 

сұлулығын җатар ұстаған. Мысалы, җыздарының жан сұлулығын арттыру үшін, оларға ең алдымен 

үлкенді сыйлап, кішіні аялаудан бастап бауырмалдыҗ, ҽдептілік, білімділік тҽрбиесін мұҗият жүргізе 

отырып «җыз, ана, ҽже» деген җасиетті атҗа лайыҗ болуға үйретеді. Ал, тҽн сұлулығы тҽрбиесінде 

җыздарының жүріс-тұрыс, җимыл-җылыҗтарына баса назар аударып, дҿрекі іс-җимылдардан җатты 

шектеген. Сымбатты болып ҿсуі үшін ҽсем жүруге, ҽдемі сҿйлеуге дағдыландырған.  

Бұл тҽрбие җыздардың мінез-җұлыҗ, жүріс-тұрыс, җимыл-җылығын түзеп, ҽсемдікке, 

мҽдениеттілікке, ізгілікке, адамгершілікке тҽрбиелейді. Мінезді, моральды, мұратты, ҽдепті, ибалы, 

кеңпейіл, кешірімді болуға жетелейді. Ҽр жаҗтан аҗаусыз жетіліп, есейгенде тал шыбыҗтай бұралған 

бұраң бел, аршын тҿс, аҗылына кҿркі сай сымбатты да сұлу болып есейеді. Міне дана халҗымыздың 

асҗан байҗампаздығының арҗасында җазаҗ халҗы ҿз тілінде җызға тҽн бар җасиеттерді жинастырып, 

сҿздік җорында фразеологизмдерді ҿзге адамға аҗыл, кеңес, мін, кемсіту, мадаҗтау, җалжыңдау, 

җағыту секілді т.б түрлі маҗсатта җолданған. Мысалға: 

 

Кесте 1. «Қыз» тілдік бірлігіне байланысты қалыптасқан фразеологизмдер 

 «Җыз тҽрбиесі – ұлт тҽрбиесі» деп җараған тҽжірибелі аналар җыздарына ең алдымен кісілік, 

кішілік, мейірімділік, жанашырлыҗ, бауырмалдыҗ, биязылыҗ, тазалыҗ, пҽктік, ар-ұят, адамгершілік 

тҽрбиесін жүргізіп, сезімтал, сергек болуға үйретеді [6, 3-6]. 

Ата-бабамыз җызды җонаҗ деп есептеп, барған жерде бағының ашылуын үйде отырып 

җамдаған. Барынша ізетті, сыпайы, мейірімді де ісмер, җылыҗты да җырмызы болуын үнемі җадағалап 

отырып, тым еркінсітпеген. «Қыз – ӛріс, ұл - қоныс» деп білетін халыҗтың җыз балаға кҿңілі 

айрыҗша. Халҗымыздың җыз тҽрбиесі мен җадіріне байланысты җалыптасҗан фразеологизмдер кҿптеп 

кездеседі. 

 

Кесте 2. Халқымыздың қыз тәрбиесі мен қадіріне байланысты қалыптасқан фразеологизмдер 

 

Фразеологизмдер Мҽн-мағынасы Мысалдар 

Қызда қырық есекке 

жүк болатын айла 

бар 

Җыз айлалы, җу җылығы, назы кҿп 

деген мағынада 

Ҽлде... җызда җырыҗ есекке жүк болатын айла 

бар дейтін еді, айлалап жүр ме екен? 

(Ғ.Мүсірепов) 

Жетім қыздың 

тойындай 

Елеусіз, берекесіз деген мағынада 

айтылады. 

Сенің тойың жетім җыздың тойындай 

болмауына кепіл боламын. (А.Тоҗмағамбетов) 

Қыз мінезді  Мінезі жайлы, сызылып тұратын 

жас бала, я жігіт туралы 

айтылады. 

Естемес екі аяҗтың арғымағы, җыз мінезді, 

сұлу, шешен... Бұл енді арғымаҗтың арғымағы. 

(І.Жансүгіров) 

Қыз ойнақ Жастардың ҽр түрлі ойын-сауығы, 

кҿңіл кҿтеруі. 

Аманға бұрынғыдай бҽйге бозға мініп 

аңшылыҗ етуге, түндерде алтыбаҗан теуіп, җыз 

ойнаҗтарды җұр ҿткізбеуге уаҗыт җалмаған 

сияҗты. (Ғ.Мүсірепов) 

Бір қыздың қос 

бұрымындай 

Бір-бірінен ажырамастай, бірдей 

немесе жаҗын җұрбы-җұрдас деген 

мағынаны білдіреді. 

Бұл тілі бір, ділі бір, діні бір туыс екі халыҗтың 

тарихы жібектің тініндей, җыздың җос 

бұрымындай ҿріліп жатыр.  

(Егемен Җазаҗстан) 

Қыз теке 1. Үнемі җыздармен 

җосылып ойнайтын ер балаға, 

еркекше киінетін җыз балаға 

җойылған ат, теңеу ат. 

2. Гермафродит (җос 

жынысты адам) 

Осының җыз теке ме деймін. Кейде үстіне 

еркекше киім киіп далаға шыға келгенде, еркек 

бала ма деп ойлап җаласың. (С.Мұҗанов) 

Қыздан туған 

қиықсыз 

Жат емес Еспенбеттің шешесі Ер Җосайға немере, җиыҗ 

жоҗ җыздан туғанға, Оны бҿтен кҿрер ме? 

(Д.Бабатайұлы) 

Фразеологизмдер Мҽн-мағынасы Мысалдар 

Қызға қырық үйден тыйым Җызды жҿнсіз ешҗайда шығармау 

туралы айтылады. 

Ұлға отыз үйден тыю, җызға 

җырыҗ үйден тыю. (маҗал) 

Қыздың жиған жүгіндей Җыз җолынан шыҗҗан дүниедей 

сҽнді, тҽртіпті, жинаҗы. 

Алатауым ҽсемденген җыздың 

жиған жүгіндей (Җазаҗ ҽндері) 
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«Җыз» сҿзінің җатысуымен жасалған фразеологизмдердің ішінде салт-дҽстүрге байланысты 

җалыптасып, номинация процесіне ұшырағандары бар. Җазаҗ салтындағы җыз ҿміріне җатысты басты 

оҗиға – кҽмелетке жеткен җызды тұрмысҗа беру. Дана халҗымыз бұл мҽселеге немҗұрайлы җарамаған. 

Җазаҗ җызының бағасы мен сипатын, җадір-җасиетін дҽл тауып, оны ҿзінің даналыҗ сҿздері, маҗал-

мҽтелдері, тұраҗты тіркестері арҗылы ҿрнектеп, ұрпаҗтарына мирас етуші халҗымыздың бітім-

болмысы, тұрмыс-тіршілігі, асылы мен жасығы туралы кҿзҗарасы аталған теңдессіз мұраларында 

айҗын кҿрініс тапҗан. 

Сондай-аҗ җазаҗ танымында җыз баласының болмысы җандай нҽзік болса, оған җатысты 

мҽселелердің барлығы да соншалыҗ нҽзік. Басынан җұс ұшырмай, алаҗанында аялаған җазаҗ 

ұзатылған җызға барған жеріне «тастай батып, судай сіңуін» бар жүрегімен тілесе, шаңырағынан 

ұзамаған җыз жайлы жұмсаҗ җана «оң босағада отыр» дейді. 

 

Кесте 3. Қазақ халқындағы қыздың тұрмысқа шығуы мен ұзатылуына байланысты салт-

дәстүрлерге байланысты туындаған фразеологизмдер 

 

 Адамның белгілі бір җасиетін, мінез-җұлҗын, белгісін сипаттау тілдік жүйеде жҽне жазушы 

мен сҿйлеуші аталған тілді тұтынушылардың ҿмір сүру жағдайына, мҽдениетіне, салт-дҽстүріне, 

ҽдет-ғұрпына, дүниетанымы, таным-талғамына, күнделікті тұрмыс пен ҿмір тҽжірибесінде бұрыннан 

җалыптасҗан түрлі зат, җұбылыстармен байланысты. Яғни, тілден халыҗтың рухани жҽне 

материалдыҗ мҽдениеттерінің іздерін байҗауға болады.  

Җазаҗ тіліндегі җызға җатысты фразеологиялыҗ тіркестердегі символдыҗ мҽнге ие компоненттер 

җыз баланың сырт келбеті, ҽдеті мен мінез-җұлыҗтары, тіршілік ету салты, тұрмыстыҗ ұғым-

түсініктері, ырымдар мен наным-сенімдері, адам мінезінің ерекшеліктері, җасиеттері мен сапалары 

жҽне т.б. сипаттарына тікелей җатысты. Мұндай ерекшелік тек җазаҗ тіліне ғана емес, ҽлемдегі 

тілдердің кҿбіне тҽн болып келеді. 

Тіліміздегі фразеологизмдердің мағыналыҗ астарында халыҗтың ерте уаҗыттан бергі ҿмірінің 

җыр-сыры жан-жаҗты саҗталып суреттеледі. Халыҗтың күн-кҿрісі, тұрмыс-тіршілік негізінде ҿрбіген 

түсінік пайымдаулары, соған байланысты җалыптасҗан салт-дҽстүр, ҽдет-ғұрыптар тілдік 

җолданыстағы фразеологизмдерден кҿрініс табады. Сондыҗтан фразеологизмдер халҗымыздың 

ұлттыҗ менталдыҗ ерекшелігін бойына сіңірген басты мҽдени байлығымыздың бірі болып есептеледі. 

Фразеологизмдерде адамдардың күн кҿру, мҽдени ҿмір салты ғана емес, халыҗтың тұтастай 

ұлттыҗ ерекшеліктерінің кҿрінетіндігі ешбір күмҽн тудырмайды». 

Җазаҗ танымындағы «җыз» ұғымының лингвомҽдени мҽні зор. Җыз балаға җатысты 

фразеологизмдерден халҗымыздың җыздың тҽрбиесіне, ортасына, тегіне, сұлулығына айрыҗша мҽн 

бергенін аңғарамыз. Дана халҗымыз «Җыз тҽрбиесі – ұрпаҗ, ұлт тҽрбиесі» деген җағиданы берік 

ұстаған [7, 6.] 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Җорыта келгенде, җазаҗ халҗында җыз җолҿнеріне җатысты тілдік бірліктер, тұраҗты тіркестер 

җазаҗ дүниетанымында җалыптасып, тілде берік бекіген җұбылыстар болып табылады. Җазаҗ җызының 

җолынан шыҗҗан ҽрбір дүние, халыҗ тұрмысынан берік орын алып, маҗал-мҽтелдер, фразеологизмдер 

Фразеологизмдер Мҽн-мағынасы Мысалдар 

Қыз айттыру Җызға җұда түсті, атастырды, 

җызды алмаҗ болып уҽде 

байласты 

Җазаҗ арасындағы аңызға җарағанда, җыз 

айттырудың мұндай тҽртібі Есім деген 

ханның бұйрығы бойынша орнаған кҿрінеді. 

(Ы.Алтынсарин) 

Қыз қашар Җызды җашыруға себеп болған 

кісілерге күйеудің беретін 

сыйлығы. 

Осы кеш сол ауылда бір үй ҽзірленеді. Оның 

җожасына күйеу ат мінгізуге, не шапан 

жабуға тиіс, бұл кҽде «җыз җашар» деп 

аталады. (Ы.Алтынсарин) 

Қыз ұзатты  Җызды күйеуге берді, җызды 

барар жеріне шығарып салды. 

Осы җалада җыз ұзатылса, келін түссе... 

Абайдың сҿзі, ҽндері кҿп жерде-аҗ айтыла, 

атала жүретін. (М.Ҽуезов) 

Қыз танысу Җыздың ұзатыларда туған-

туысҗандарын җыдырып, 

тҿркіндеуі. 

Җыздың туған-туысҗандарымен җоштасуын 

җазаҗта «җыз танысу» деп атайды. (Җазаҗ ССР 

тарихы) 
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арҗылы тілде саҗталып, этномҽдениеттің кҿрінісі ретіндегі җыз бейнесін толыҗтырып, тілдік җабатта 

ҿз орнын даралап тұр. 

Җай халыҗтың болмасын, тұрмысы мен танымындағы бар дүние сол халыҗтың жадында 

саҗталып, тек тілінде ғана кҿрініс табады. Халыҗтың дүниетанымы негізінде җалыптасҗан 

мҽдениеттің кейбір җұпия сырлары тілдегі символ сҿздерде жасырынған. Бұдан біз җазаҗ тіліндегі җыз 

сҿзіне байланысты җалыптасҗан фразеологизмдерді талдай отырып, җазаҗ җызына тҽн мінез, җалып, 

җасиеттерді айҗындауға мүмкіндік аламыз. Ал бұл ҿз кезегінде җазаҗ җызының ҿнерінен туындаған 

җазаҗ җыз җолҿнеріне җатысты җалыптасҗан фразеологизмдердің ҿн бойынан җазаҗ җызына ғана тҽн 

ерекше болмыс-бейнені байҗауға негіз болады демекпіз. 
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Тҥйіндеме 

Маҗалада җазаҗ жарнама мҽтіндерінің прагматикалыҗ аспектісі жайында сҿз җозғайды. Җазіргі 

уаҗытта жарнама ҽрбір җазаҗстандыҗтың күнделікті ҿміріне еніп отыр. Біз жарнамамен кез-келген 

бұрышта, бұҗаралыҗ аҗпарат җұралдарының барлығында, яғни теледидарда, радиода, кҿшеде, газетте, 

журналда кездесеміз. Кейде жарнама бізге кері ҽсерін де тигізеді. Оның басты себебі жарнаманың 

басты сапасының тҿмен болуы немесе оның берілген уаҗытының бізге сҽйкес, ыңғайлы болмауы. 

Жаҗсы жарнаманы жасап, оны дұрыс җолдана білу үлкен кҽсіби шеберлік пен ғылыми зерттеуді 

җажет етеді. Ҿйткені жарнама жасау мен жариялауда кеткен болмашы кемшіліктің ҿзі тұтынушыға 

кері ҽсерін тигізуі ҽбден мүмкін.  

 Тірек сӛздер: Жарнама мәтіні, жарнама прагматикасы, прагматикалық лингвистика, Мәтін 

лингвистикасы. 

 

THE MAIN ASPECTS OF THE ANALYSIS OF KAZAKH ADVERTISING TEXTS 

   

Abstract 

 The article talks about the pragmatic aspect of Kazakhstani advertising texts. At present, advertising 

in everyday life of every citizen of Kazakhstan. We meet with advertising in all corners of the world, in all 

media, that is, on television, on the radio, on the street, in a newspaper, in a magazine. Sometimes 

advertising will have a negative impact on us. Its main reason is that the quality of advertising is low or its 

time is not convenient. Good advertising and proper work require great professionalism and research. In the 

end, the slightest lack of advertising and advertising can have a negative impact on the consumer. 

 Key words: Advertising text, advertising pragmatics, pragmatic linguistics, textual linguistics. 

 

КІРІСПЕ 

Адамзат җоғамында болып жатҗан алуан түрлі ҿзгерістер мен жаңарулардан тіл де тыс җалмаҗ 

емес. Осымен байланысты җазіргі ғылымда орнығып келе жатҗан антропоцентристік бағыт дҽстүрлі 

җұрылымдыҗ лингвистикадан бҿлек адам факторын түпҗазыҗ етіп алған білімнің жаңаша сипаттағы 

бірнеше саласы җатар дамып келеді. Олар: прагмалингвистика, когнитивтік лингвистика, ҽлеуметтік 

лингвистика, психолингвистика, лингвостилистика, т.б. Осылардың ішінде біздің зерттеу нысанымыз 

– прагмалингистиканың орны айрыҗша. Бір кездері ғалымдар шеңбері аныҗталмаған, проблемалары 

наҗты кҿрініс таппаған деп таныған аталмыш бағыт бүгінде біршама җалыптасып, тіл білімінің ҿзге 

салалардан іргесін ажыратып, дербестене бастады. Мысалы, адам факторының ҿзі мұнда адресант-

адресат сияҗты наҗты категорияларға бҿлініп, олардың араҗатынасы, атап айтҗанда, сҿйлеуші-

тыңдаушы рҿл алмасуы жеке проблема ретінде җарастырылуда. Ал кез келген мҽтіннің (ауызша да, 

жазбаша да) белгілі бір маҗсатта айтылатыны белгілі. Җарапайым тілмен айтҗанда, сҿйлеуші ниеті 

деп түсінілетін бұл мҽселе прагматикада кеңінен җарастырылып, адресанттың прагматикалыҗ 

ұстанымы проблемасын җұрайды.  

Түптеп келгенде, дҽстүрлі интралингвистикада тіл деңгейлік тұрғыдан (фонетика, лексика, 

грамматика) ішкі табиғи җасиеттері бойынша җарастырылса, экстралингвистикада оның функцио-

налдыҗ мҽні, яғни җолданыстағы сыр-сипаты, яки оның «ҿмір сүруіне» тікелей ыҗпал етуші иесі – 

Адаммен байланысты зерттеледі. Аталмыш экстралингвистиканың ҿзегі ретінде – прагмалинг-

вистиканы тануға негіз бар. Ҿйткені кез келген мҽтіннің прагматикалыҗ аспектісі айрыҗша маңызға 

ие. Сҿйлеу актісінде бұл тіл ұстанушының тілдік бірліктерді ҿз түпкі ниетіне сай етіп іріктей білуі, 

җай сҿзге баса мҽн беретіндігі, ҿз сҿзінің тыңдаушыға җандай дҽрежеде ҽсер етуін кҿздейтіндігі, 

соның нҽтижесінде адресаттың җандай да бір ҽрекеттерге баруына түрткі болатындығы, сондай-аҗ 

айналадағы адамдарға ҿз сҿзі арҗылы ҿзін белгілі бір җырынан таныстыруға, кҿрсетуге 
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тырысатындығы т.б. барлығы жинала келе оның түпкі ойының аудиторияға дұрыс, дҽл, наҗты 

күйінде жеткізілуін җамтамасыз етеді. 

 Тіл білімінде «прагматика» термині Чарльз Морристің енгізуімен җалыптасҗан болатын. Перс 

ұсынған бағдарламаларды жалғастыра отырып, Ч.Моррис ең алдымен «синтактика», «семантика», 

одан соң «прагматика» ұғымдарын семиотиканың негізгі үш таңбалаушы компоненттері ретінде 

ғылымға енгізді[1]. 

 Кең таралған аныҗтамалардың бірі – Т.А.Ван Дейктің: «Прагматизм – контекстегі тілдің зерт-

телуі», – деген тұжырымы. Автор прагматикалыҗ компоненттер җасиетін тҿмендегіше талдап жік-

тейді: 

а) прагматика – лингвистикалыҗ теорияның ажырамас компоненті, оның статусы синтаксис пен 

семантика мҽртебесімен тепе-тең; 

ҽ) прагматика міндеттеріне сҿйлесімнің жүйелік җасиеттерін тілдік жҽне иллокутивтік актілер 

ретінде айҗындау жатады; 

б) прагматикалыҗ интерпретация тек синтаксистік тұрғыдан дұрыс, семантикалыҗ җолданысҗа 

ие белгілі бір шарттылыҗҗа негізделген сҿйлесімдерде ғана җолданылады; 

в) прагматикалыҗ интерпретациялар прагматикалыҗ контекстерде айҗындалады, яғни белгілі 

бір ой когнитивтік жҽне ҽлеуметтік факторлар жиынтығы ретінде аныҗталады [2]. 

Прагматика семиотика мен лингвистиканың саласы, ол тілдегі белгілер җызметін зерттейтіндігі 

туралы, прагматика терминін XX ғасырдың 30-шы жылдарының соңында Ч.У.Моррис ұсынып, оның 

лингвистикалыҗ зерттеу саласына айналуы 1960-70 жылдарда Ч.С.Пирс идеяларынан кейін 

басталғандығы Н.Д.Арутюнова [3], Т.А.Дейк [4], Р.С.Столнейкер [5], В.В.Богданов [6] сияҗты 

ғалымдардың еңбектерінде айтылған. 

 Прагматикалыҗ параметрлер җазіргі ҽдебиеттерде ҽртүрлі аталып жүр. Мысалы, лингво-

психологиялыҗ зерттеулерде коммуникация тізбегіне байланысты оларды реципиент, җабылдаушы 

десе (Т.М.Дридзе), ҽлеуметтік лингвистикалыҗ еңбектерде сҿйлеуші (говорящий), хабар жіберуші, 

адресант жҽне тыңдаушы, аҗпарат алушы, адресат (Р.Белла) делінеді. Ал В.Дрессельдің зерт-

теулерінде бұл терминге байланысты аҗпарат жіберуші (отправитель), жасаушы (создатель), 

ұстанушы (потребитель), сҿйлеуші, тыңдаушы, оҗушы (читающий), мҽтін интерпретаторы деген 

сияҗты атауларды кездестіруге болады. Бұлардың барлығы җатысым актісіне байланысты ҽрекет 

иелеріне (субъектілерге) җатысты җолданыстар. 

Мҽтін лингвистикасы онтологиялыҗ, гносеологиялыҗ, лингвистикалыҗ жҽне психологиялыҗ 

зерттеулер секілді сҿйлеу ҽрекетінің нҽтижелерін прагматикалыҗ тұрғыдан җарастырады. 

Прагматика міндеті – тікелей адресатҗа ыҗпал етуге бағытталған тілдік җатынас коммуника-

циясын җолданудың заңдылыҗтарын реттеу екені мҽлім. 

 Сонымен, мҽтін прагматикасы деп тіл бірліктерінің функционалдыҗ аспектісін мҽтін иесінің 

(субъектінің) реципиенттерге ыҗпал ету ниетінен туындаған маҗсатын, жағдаяттың ҽсерінен болып 

жататын сҿйлесім актісінің жүзеге асуын түсінеміз. 

 Жарнаманың мҽтін жҽне жанр ретіндегі басты җызметі – ыҗпал ету җызметі (прагматикалыҗ 

функция). Жарнаманың прагматикалыҗ ҽсерінің жоғары болуы оның негізгі сипатының бірі болып 

табылады, сондай-аҗ прагматика жарнаманың атҗаратын функциясының ең бастысы борлып 

саналады. Кез келген жарнама мҽтіні осы фунуцияны толығынан атҗаруға міндетті.  

 Прагматика – семиотиканың бір бҿлімі, сҿйлеушінің тілдік таңбаларға җатынасын зерттейтін 

сала; тілді җолдану теориясы; сҿйлеушілердің тілді җолданылуын айҗындайтын факторлардың 

жиынтығы [7]. 

Ҿркениетті елдерде жарнама, оның тілі, психологиясы жҿнінде кҿптеген ғылыми-зерттеу 

жұмыстары жүргізіліп, кҿптеген еңбектер жарияланды. Ал, бізде жарнама жҿнінде оның тілі мен 

психологиялыҗ ҽсерлері жҿнінде ғылыми тұрғыдан зерттелген жұмыстар енді җолға алына бастады.  

Жарнама мҽтінінің җұрастыруда, оның прагматикалыҗ ҽсерін күшейту маҗсатында тілдік 

җұралдарды, ҽсіресе, салыстырулар, теңеулер, ҽр түрлі кҿрсем сҿздерді тиімді, орынды пайдалана 

отырып жасалынған жарнамалардың ҽсері жаҗсы болып, тұтынушының тез, жылдам җабылдауына 

мүмкіндік береді. Тағы бір айта кететін мҽселе – жарнама мҽтіні җысҗа ҽрі мҽнді болуы тиіс. Бұл 

тұтынушының санасында тез җабылданып, ұзаҗ уаҗыт җалуына жаҗсы ҽсерін тигізеді.  

Бір сҿзбен айтҗанда, жарнамада жалғыз сҿздің ҿзі ҽсерлі болуы керек. Атаҗты орыс очеркисі 

В.Овечкин айтҗандай: ,,В этом искусстве уметь единым словом, намеком вызвать у читателя много 

воспоминаний, ассоциаций, бурю чувств,, жалғыз сҿз арҗылы сезім җұйынын ояту, биіктерге шаҗыру, 
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ойды ҿзгерту, ҽрине, бұл оңай нҽрсе емес, сондыҗтан да жарнама ҿнер ҿзін осы жолға бағыштаған 

адамнан җажымас еңбекті, таудай талапты, кҿп ізденістерді талап етеді [8] 

Соңғы жылдары тіл ғылымының дербес саласына айналған прагмалингвистиканың алғы шарт-

тары җазаҗ зерттеушілерінің еңбектерінде бастау алғаны белгілі. Атап айтҗанда, М.Оразов сҿз 

семантикасының прагматикалыҗ аспектісін җарастырса, А.Алдашева публицистикалыҗ терминдердің 

прагматикалыҗ ерекшеліктерін, Б.Момынова газеттік лексиканың прагматикалыҗ аспектісін, 

З.Ерназарова сҿйлеу тілі синтаксисінің прагмалингвистикалыҗ аспектісін, Д.Ҽлкебаева җазаҗ тілі 

стилистикасының прагматикасын, Г.Ҽзімжанова кҿркем проза мҽтінінің прагматикалыҗ ҽлеуетін, 

Ғ.Хасанов сҿздің лексикалыҗ мағынасы мен прагматикасын, Б.Райымбекова җазаҗ жҽне орыс 

тіліндегі газет мҽтінінің прагматикалыҗ аспектісін җарастырса, Г.К.Ихсангалиева таҗырыптарға 

прагматикалыҗ талдау жасаған. Т.Ш.Мырзахметова тыныс белгілердің, оның ішінде кҿп нүктенің 

җолданысын прагматикалыҗ тұрғыдан зерттеген. Ал Р.А.Омарова неміс тіліндегі газеттер материалы 

бойынша баспасҿз дискурсына прагмалингвистикалыҗ талдау жүргізсе, С.Җ.Ережепова орыс жҽне 

җазаҗ тілдеріндегі ресми-іскерлік стильдің прагмалингвистикалыҗ аспектісін салыстыра җарастырады. 

 Республиканың мерзімді баспасҿз беттерінде жарнама жҿнінде, ҽсіресе җазаҗ тілінде жария-

ланып жүрген жарнамалар жҿнінде сын маҗалалар кҿптеп жариялануда. Бұл ең алдымен мемлекеттік 

тілге деген жанашырлыҗтың белгісі. Жалпы алғанда, җазіргі жарияланып жүрген жарнамалар сапасы 

ҿте тҿмен. Бұл жарнамалар ҽлі де болса үздіксіз жаҗсартуды, ғылыми тұрғыдан зерттеуді җажет етеді. 

Сондыҗтан жарнама беруші де, жарнама жасаушы да алдымен жарнаманың тілі мен стиліне жҽне 

оның оҗырманға җалай ҽсер ететіндігін басты назарда ұстағаны жҿн. Жарнама мҽтінін җұрастыру 

кезінде мынадай җағидалар басты назарда болуы тиіс: 1.Жарнаманың алдына җойған маҗсаты наҗты 

ҽрі айҗын болуы; 2.Җұрастырылған мҽтіннің оңай түсініліп, дұрыс җабылдануын ескеру җажет; 

3.Жарнаманың ҿз җызметін айҗын орындауына ерекше кҿңіл бҿлінуі тиіс;4.Жарнама мҽтіні тұты-

нушыға психологиялыҗ жағынан җалай ҽсер еткендігін баҗылау керек; 5.Жарнама мҽтіні тұтынушыға 

психологиялыҗ жағынан җалай ҽсер еткендігін баҗылау керек. Жарнама җоғамдыҗ ҿмірдің җанша 

саласында җызмет етсе, оны соншалыҗ зерттеу, тану соншалыҗты җиын іс.  

 Жарнама мҽтіндерінде автордың ұйытҗы ойы бір сҿйлеммен де беріледі. Жарнама мҽтінін 

зерттеуге талдау жасау барысында байҗағанымыздай, җазіргі мемлекеттік тілде беріліп жүрген җазаҗы 

жарнамаларда таҗырып пен ұйытҗы сҿз жҿнінде ауыз толтырып айтарлыҗтай мҽліметтер жоҗ. Оның 

бір себебі жарнама тілі стилінің җалыптаспағандығы, екіншіден, жарнама мҽтінін жасауда тілші 

мамандардың болмауы жҽне тікелей аударма жұмысында тілдік ерекшеліктердің саҗталмауы т.б. кем-

шіліктердің болуында.  

Жарнама мҽтінін җұрастыруда алдымен тіл, оның ҽлеуметтік җызметі сияҗты ерекшеліктер 

басты назарда болуы керек.  

 Тіл ҽлеуметтік җұбылыс болғандаҗтан, адам җызметінің ҽр түрлі салаларымен байланысты 

бірнеше җызмет атҗарады. Тілдің маңызды җоғамдыҗ җызметтері мыналар: 1) җарым-җатынас; 2) 

хабарлау; 3) ҽсер ету. 

Җазіргі кезде телеарналардан җоғамды ҿзгертуге бағытталған жҽне җоғам ішіндегі ҽлеуметтік 

мҽселелерді талҗыға салатын ҽлеуметтік жарнамалар жиі берілуде. Жалпы, қазіргі таңдағы 

әлеуметтік роликтер осы әлеуметтік жарнамалардың қарқынды дамуына ӛз әсерін тигізуде. 

Мысалы, «Таза қала/ел», «Жолдағы қауіпсіздік», «Жылдамдық», «Бала тәрбиесі» жҽне «Суицид 

проблемасы», «Жетім балалар» сияҗты кҿкейкесті таҗырыптарда берілген кҿптеген ҽлеуметтік 

жарнамалар бар. Осындай ҽлеуметтік жарнамалар жан түршіктірер кҿріністер арҗылы адамдардың 

назарын җоғамдыҗ мҽселелерге кҿңіл аудартады. Ҽлеуметтік мҽселелерді осындай ҽлеуметтік 

жарнамалар арҗылы кҿпшілікке жеткізу оңай ҽрі тиімді. Осылайша адамдар ҿз кҿзімен кҿрген соң, 

җоғамдыҗ сипаттағы мҽселелерге, солардың ішінде жол җауіпсіздігіне, экологияға жҽне басҗа да 

мҽселелерге жіті кҿңіл аудара бастайды. Осыдан барып адамдардың жүріс-тұрысы, мінез-җұлҗы 

жаҗсы жағына ҿзгеруі мүмкін.  

 Җазаҗ жарнамаларының ыҗпал ету жҽне аҗпарат беру җызметтерінде тілдік җұралдар маңызды 

рҿл атҗарады. Җазаҗ жарнамалары - логикалыҗ ой жүйеленген тілдік җұралдардың лексикалыҗ, 

грамматикалыҗ, стильдік байланысынан тұратын, тиянаҗталған, белгілі бір аудиторияға бағытталған 

жазбаша мҽтін. Мҽтіннің шағын кҿлемді мҽтін түрі ретінде жарнама – ҽдеби тармаҗтардың бірі. 

Жарнама мҽтіннің лексикалыҗ җұрамында стильдік реңкі бар лексика кеңінен җолданылады.  

 Тауар ҿнімділігін арттыру, җызмет түрлерін ұлғайту үшін кешенді җұралдардың жиынтығынан 

тұратын жарнамалау процесі жалаң түрде емес, бірнеше кезеңдерге негізделетіндігі байҗалады. На-

рыҗтыҗ җарым-җатынас кеңінен дамыған елдерде жарнама ісінің алдында ―Public Relations ‖ – PR (Пи-
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ар) тҽсілі җалыптасҗан. ―Жұртшылыҗпен җарым-җатынас орнату‖, ―публикаға жұмыс істеу‖ деген 

түсінікті җамтитын Пи-ар тҽсілінің негізгі маҗсаты реципиентпен алдын-ала жұмыс жүргізу, 

жарнамалыҗ коммуникацияның ҽлеуетін алдын-ала дҽлелдеу, реципиенттің җабылдау стереотиптерін 

алдын-ала бағдарлап, осы бойынша шаралар жүргізіп, реттеп отыратын тҽсілдер жүйесі. Җазіргі җазаҗ 

җоғамында PR тҽсілдерінің нысандары бар. Бұл жүйе психологиялыҗ, коммуникациялыҗ аспектілерді 

зерттеуді җажет етеді. 

Җазіргі уаҗытта жарнама ҽрбір җазаҗстандыҗтың күнделікті ҿміріне еніп отыр. Біз жарнамамен 

кез-келген бұрышта, бұҗаралыҗ аҗпарат җұралдарының барлығында, яғни теледидарда, радиода, 

кҿшеде, газетте, журналда кездесеміз. Кейде жарнама бізге кері ҽсерін де тигізеді. Оның басты себебі 

жарнаманың басты сапасының тҿмен болуы немесе оның берілген уаҗытының бізге сҽйкес, ыңғайлы 

болмауы. Жаҗсы жарнаманы жасап, оны дұрыс җолдана білу үлкен кҽсіби шеберлік пен ғылыми зерт-

теуді җажет етеді. Ҿйткені жарнама жасау мен жариялауда кеткен болмашы кемшіліктің ҿзі тұты-

нушыға кері ҽсерін тигізуі ҽбден мүмкін.  

Жарнама тілін зерттеу енді-енді җолға алына бастады. Ғ.Солтанбекова аталмыш проблеманы 

арнайы диссертациялыҗ деңгейде җарастырып, біршама ғылыми нҽтижелер берді [9]. 

Жарнамалыҗ мҽтіндер олар екі түрлі ҽсер ету җызметін җатар атҗаратын материал болып сана-

лады: біріншісі жалпы лингвистикалыҗ җұралдар арҗылы жүзеге асыратын тілдің ҽсер ету функциясы 

болса, екіншісі белгілі бір аҗпарат җұралына тҽн айрыҗша медиа технологиялар кҿмегімен атҗа-

рылатын бұҗаралыҗ коммуникация җызметі. Жарнамалыҗ мҽтіннің басты маҗсаты – аудиторияны 

җандай да бір тауарды немесе җызмет түрін пайдалануға үндеу, сендіру болғандыҗтан осы екі җызмет 

аталмыш мҽтіндерде җатар кҿрініс табады. Жалпы бүкіл ҽлемдік аҗпараттыҗ кеңістікте жарнамалыҗ 

мҽтіндердің кеңірек таралғаны соншалыҗ, оларды маңыздылығы жағынан жаңалыҗтармен җатар җою-

ға болады. Ҿйткені кҿпшіліктің бҽрі бірдей аналитикалыҗ материалдарды оҗымағандыҗтан халыҗтың 

басым бҿлігі күнделікті жаңалыҗтарды жібермеуге тырысатыны белгілі. 

Җазіргі җоғамдыҗ шындыҗтың ҿзекті коммуникативті-прагматикалыҗ категориясының бірі – 

жарнама. Ол җазаҗ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі кең жҽне тың җолданысҗа шығуын, җоғамдыҗ 

җызметінің кеңеюін кҿрсетеді. Сондыҗтан оның да тілдік болмысы кешенді сипатта ашылмаҗ (мҽтін 

лингвистикасы, психолингвистика). Мысалы, жарнама үшін ең бастысы – психологиялыҗ ҽсер, ал 

жарнама тілі оны жүзеге асырушы. Сондыҗтан жарнама мҽтінін, оны җұрайтын тілдік җұралдарды 

пайдалану жолдары ұлттыҗ таным мен мемлекеттік мүдде тұрғысынан дұрыс айҗындауы җажет. 

Жарнама мҽтіндерінің прагматикалыҗ җызметін арттыру маҗсатында жаңа җолданыстарды 

җолдану ұтымды деген тенденциямен җатар, жарнама мҽтінін «җазаҗыландыра түсуге» ұмтылу бағы-

ты бар. Басҗа жазба мҽтіндерге җарағанда, жарнама мҽтінінде жаңа җолданыстарды җолданудың 

жауаптылығы жоғары. Жарнама мҽтініндегі жаңа җолданыстың тосын екендігі прагматикалыҗ 

җызметті тҿмендетеді. Сонымен җатар кейбір жаңа җолданыстар ҿзінің семантикасы жағынан орыс 

тіліндегі сҿздердің мағынасына сҽйкес келмейді. Бұл да жарнаманың тілдік сипатындағы прагма-

тикалыҗ җызметіне ҽсер етеді. 
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TÜRK DÜNYASINDA DĠL SĠYASҼTĠ VҼ LATIN ҼLĠFBASI  

 

Prof. Dr. Mayıl B. ҼSGҼROV

 

 

Xülasҽ: Latın qrafikasına ҽsaslanan ҽlifbalar dünyada çox geniĢ yayılmıĢdır. Türk xalqları tҽrҽfindҽn 

latın qrafikasına ҽsaslanan vahid ҽlifbanın qҽbul edilmҽsi onların müasir dünya mҽdҽniyyҽtinҽ inte-

qrasiyasının aktiv vasitҽlҽrindҽn biridir. Digҽr tҽrҽfdҽn dҽ vahid ҽlifbanın qҽbul edilmҽsi türk xalqlarının 

daha da yaxınlaĢmasında növbҽti addımdır. Bu gün altı türk respublikasından beĢi latın qrafikasına ҽsaslanan 

yeni ҽlifbadan istifadҽ edir. Amma onlar arasında tamamilҽ identik olan ҽlifbalar mövcud deyil. Tҽdqiq 

olunan dillҽrdҽ 34 qrafemdҽn 16-sı eynidir. 18 qrafem vҽ ya fonem isҽ fҽrqli yazılıĢ vҽ ya tҽlҽffüz Ģҽklinҽ 

malikdir. Ҽgҽr bu ҽlifbalar identifikasiya olunmasa, onlar türk xalqlarının daha da yaxınlaĢmasına vҽ Toler-

ant Türk Birliyinin yaradılmasına xidmҽt edҽ bilmҽz. 

Açar Sözlәr: Әlifba, latın, fonem, qrafem, dil 

 

LANGUAGE POLICY IN TURKISH WORLD AND LATIN ALPHABET 

 

Abstract: The alphabets, based on the Latin script, are very common all over the world. The adoption 

by the Turkic peoples of a single alphabet based on the Latin script is an active means of integrating them 

into the world culture. On the other hand, the adoption of the Latin alphabet is the next step in bringing the 

Turkic peoples closer. Currently, 5 of the 6 Türkic Republics use new alphabets based on the Latin script. 

But of these 5 alphabets, two identical or absolutely identical are not available. In the Turkic languages stud-

ied, 16 graphemes from the 34-th are absolutely identical. And 18 phonemes and graphemes in the studied 

languages have different outlines or sounds. If these alphabets are not identified, they can not serve the rap-

prochement of the Turkic peoples and the creation of Tolerant Turkic Unity. 

Keywords: Alphabet, latin, phoneme, grapheme, language 

 

GĠRĠġ 
Türk xalqlarının latın qrafikasına ҽsaslanan yeni ҽlifbaya keçmҽsini tҽbliğ edҽrkҽn, biz qҽti ҽminliklҽ 

qeyd edirik ki, latın qrafikasına әsaslanan yeni әlifba türk xalqları qarşısında dünya mәdәniyyәtinin 

qapılarını açacaqdır (Аскеров, 2018 : 91). Bu mülahizҽni söylҽyҽrkҽn biz ona ҽsaslanırıq ki, müasir dövrdҽ 

elmin vә mәdәniyyәtin әn son uğurları haqqında mәlumatlar tam şәkildә vә ya onların qısa icmalı latın qraf-

ikasına malik olan Avropa dillәrinә tәrcümә olunur (Комиссаров, 2018 : 9). Bu mövqedҽn yanaĢdıqda, 

hҽqiqҽtҽn dҽ, latın qrafikasına ҽsaslanan yeni ҽlifbanın qҽbul edilmҽsi türk xalqları qarĢısında geniĢ üfüqlҽr 

açır. Türk xalqları tҽrҽfindҽn latın qrafikasına ҽsaslanan yeni ҽlifbanın qҽbul edilmҽsi müasir Avropa 

dillҽrini vҽ onların ҽlifbasını mҽnimsҽmҽ prosesini asanlaĢdırır. Ҽlifba eyniliyi ҽcnҽbilҽr tҽrҽfindҽn türk 

dillҽrinin öyrҽnilmҽsi prosesini dҽ asanlaĢdırır. Amma bunu da nҽzҽrҽ almaq lazımdır ki, latın qrafikalı ҽlif-

ba sehrbaz çubuğu vҽ ya istҽnilҽn daĢı qızıla çevirҽn fҽlsҽfҽ daĢı deyildir. Latın ҽlifbası türk xalqlarının dü-

nya mәdәniyyәtinә qovuşmasını o zaman tәmin edә bilәr ki, yeni ҽlifba qҽbul edilҽrkҽn ҽlifba yaradıcılığının 

linqvo-psixoloji qaydalarına ҽmҽl olunsun, ҽn azı, türk xalqlarının yeni ҽlifbasına daxil edilҽn hҽrf vҽ 

qrafemlҽr aparıcı Avropa dillҽrinin ҽlifbalarındakı hҽrf vҽ qrafemlҽrlҽ yazılıĢ vҽ tҽlҽffüz baxımından eyni 

olsun. 

Türk xalqları müxtҽlif tarixi dövrlҽrdҽ run, uyğur, ҽrҽb, kiril, latın vҽ baĢqa ҽlifbalardan istifadҽ 

etmiĢlҽr. Bҽzi dönҽmlҽrdҽ mҽsҽlҽn, orta ҽsrlҽrdҽ ҽksҽr türk xaqlarının ҽlifbası ҽrҽb ҽlifbası olmuĢdur. Bu 

dönҽmdҽ bir türk xalqının nümayҽndҽlҽri, mҽsҽlҽn, azҽrbaycanlılar digҽr türk dillҽrindҽ, mҽsҽlҽn, qazax, 

türkmҽn vҽ ya özbҽk dillҽrindҽ ҽrҽb ҽlifbası ilҽ yazılmıĢ mҽtnlҽri asanlıqla oxuyub baĢa düĢҽ bilirdi. Ҽrҽb 

ҽlifbası dünyanın ҽn çҽtin vҽ mürҽkkҽb ҽlifbalarından biri olmasa da, türk xalqlarının ortaq ҽlifbası olduğuna 

görҽ onlar arasında ünsiyyҽti tҽmin edҽ bilirdi.  

Biz qҽti Ģҽkildҽ ҽminik ki, türk xalqları tәrәfindәn latın qrafikasına әsaslanan vahid әlifbanın qәbul 

edilmәsi bu xalqları daha da yaxınlaşdıracaq, son nәhayәtdә onları eyni bir dildә danışan vahid millәtә 

çevirәcәk (Аскеров, 2018 : 91) vә hәtta Tolerant Türk Birliyinin yaradılması istiqamәtindә atılan әn vacib 

addımlardan biri olacaqdır (Ҽsgҽrov, 2018 : 38-41). Türkiyҽ (Ист. Тур. Пис. : 1), Azҽrbaycan (Азерб. 

Пис. : 2), Özbҽkistan (Узбек. Пис. : 2) vҽ Türkmҽnistan (Туркменский язык, : 4) artıq uzun illҽrdir ki, latın 

qrafikasına ҽsaslanan yeni ҽlifbadan istifadҽ edir. Ġndi dҽ Qazaxıstan onlara qoĢulur (Новый вариант казах-
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ского алфавита на латинице : 2). Amma böyük tҽҽssüf hissi ilҽ bunu da qeyd etmҽk lazımdır ki, bu beĢ türk 

xalqının latın qrafikası ҽsasında qҽbul etdiyi ҽlifbalar arasında tamamilҽ eyni vҽ ya identik olan iki ҽlifba 

belҽ mövcud deyildir.  

 

MÜZAKĠRҼLҼR 

Ҽlifbanın qҽbulu vҽ ya dҽyiĢdirilmҽsi birbaĢa dilҽ aid olan bir mҽsҽlҽ kimi görünsҽ dҽ, ҽslindҽ bu, 

sadҽcҽ dil ilҽ bağlı olan linqvistik bir mҽsҽlҽ deyildir. Hҽr hansı bir ҽlifbanın qҽbulu vҽ ya dҽyiĢdirilmҽsi ilk 

öncҽ konkret mҽqsҽdҽ yönҽlҽn siyasi mҽsҽlҽ, daha sonra milli mentalitetҽ vҽ düĢüncҽ tҽrzinҽ ҽsaslanan etno-

psixoloji mҽsҽlҽ vҽ ҽn sonda linqvistik norma vҽ meyarlara ҽsaslanan dil mҽsҽlҽsidir. Bu baxımdan ҽlifba 

yaradıcılığı prosesinҽ üç müxtҽlif aspektdҽn yanaĢmaq mümkündür: linqvistik, etno-psixoloji vҽ sosial-siyasi 

yanaĢma. Qeyd edilҽn yanaĢma tҽrzlҽri ad baxımından fҽrqlidir. Amma bu, heç dҽ o demҽk deyildir ki, lin-

qvistik yanaĢmada siyasi vҽ psixoloji, etno-psixoloji yanaĢmada linqvistik vҽ siyasi, sosial-siyasi yanaĢmada 

linqvistik vҽ psixoloji xüsusiyyҽtlҽr mövcud deyildir. Onların hҽr birindҽ siyasi, etno-psixoloji vҽ linqvistik 

elementlҽr mövcuddur. Sadҽcҽ olaraq hҽr bir yanaĢma tҽrzindҽ, adda qeyd edilҽn xüsusiyyҽtҽ daha çox 

diqqҽt verilir, digҽr cҽhҽtlҽr isҽ arxa plana keçirilir.  

Ҽlifba yaradıcılığı prosesinҽ linqvistik yanaĢma zamanı siyasi vҽ etno-psixoloji cҽhҽtlҽrҽ o qҽdҽr dҽ 

ҽhҽmiyyҽt verilmir. Ҽsas diqqҽt qҽbul edilҽn qrafika ҽsasında bütün fonemlҽrin ifadҽ imkanına yönҽldilir. 

Dilҽ aid spesifik sҽs vҽ fonemlҽr baza olaraq qҽbul edilmiĢ qrafikada ҽn yaxın sҽs mҽxrҽcinҽ malik olan 

hҽrflҽrlҽ verilir. Ġmkan daxilindҽ qҽbul edilmiĢ qrafika çҽrçivҽsindҽn kҽnara çıxmamağa cҽhd göstҽrilir. Eyni 

sistemҽ aid olan qrafemlҽrҽ müҽyyҽn elementlҽr ҽlavҽ etmҽklҽ dildҽ mövcud olan bütün fonemlҽri ifadҽ 

etmҽyҽ cҽhd göstҽrilir.  

KeçmiĢ SSRĠ mҽkanında yaĢayan türk xalqlarının, o cümlҽdҽn azҽrbaycanlıların kiril qrafikası ҽsasın-

da qҽbul etdiyi ҽlifbanı buna misal göstҽrҽ bilҽrik. Belҽ ki, Azҽrbaycan dilinҽ mҽxsus spesifik [ğ] sҽsini 

ifadҽ etmҽk üçün kiril ҽlifbasına mҽxsus [г] qrafeminin ortasına bir xҽtt ҽlavҽ etmҽklҽ düzҽlҽn [ғ] 

qrafemindҽn, [c] fonemini ifadҽ etmҽk üçün kiril ҽlifbasına mҽxsus [ч] qrafeminin ortasına bir xҽtt ҽlavҽ 

etmҽklҽ düzҽlҽn [ҹ] qrafemindҽn, [ҽ] fonemini ifadҽ etmҽk üçün kiril ҽlifbasının tҽrsinҽ çevrilmiĢ [e] 

qrafemindҽn vҽ sairҽdҽn istifadҽ olunurdu.  

Müasir alman ҽlifbasında da spesifik fonemlҽri bҽzi qrafemlҽrҽ müxtҽlif elementlҽr ҽlavҽ etmҽk yolu 

ilҽ ifadҽ etmiĢlҽr. Mҽsҽlҽn, [ҽ] vҽ [ö] fonemlҽrini yazıda ifadҽ edҽ bilmҽk üçün [a] vҽ [o] hҽrflҽrinҽ umlaut 

iĢarҽsi, yҽni qoĢa nöqtҽ ҽlavҽ etmiĢlҽr. Bu günlҽrdҽ latın qrafikası ҽsasında yeni ҽlifba yaradan türk xalqları 

da eyni metoddan istifadҽ etmiĢlҽr.  

Ҽlifba yaradıcılığı prosesinҽ etno-psixoloji yanaĢma zamanı mҽsҽlҽnin linqvistik vҽ siyasi tҽrҽflҽrinҽ 

az ҽhҽmiyyҽt verilir. Spesifik sҽs vҽ fonemlҽrin ifadҽsi mҽsҽlҽsi daha çox qabardılır. Dilin 

özünҽmҽxsusluğunu vurğulayan sҽs vҽ fonemlҽri spesifik qrafemlҽrlҽ ifadҽ etmҽyҽ xüsusi diqqҽt ayrılır. Bu 

zaman baza olaraq qҽbul edilҽn qrafika çҽrçivҽsindҽn kҽnara çıxma halları müĢahidҽ oluna bilir. Mҽsҽlҽn, 

müasir yunan ҽlifbasında baza olaraq qҽbul edilmiĢ qrafikadan kҽnara çıxan qrafemlҽr kifayҽt qҽdҽrdir. 

Müasir gürcü ҽlifbasını yaradanların, böyük ehtimalla, tҽk bir mҽqsҽdi vardı: gürcü dilinin vҽ ҽlifba sistemi-

nin sırf özünҽ mҽxsus olan cҽhҽtlҽrini vҽ tҽkrarsızlığını nümayiĢ etdirmҽk. Bizcҽ, onlar bu mҽqsҽdlҽrinҽ nail 

olmuĢlar. Belҽ ki, müasir gürcü ҽlifbası heç bir baĢqa ҽlifbaya bҽnzҽmҽyҽn, sırf etno-psixoloji ҽlifba hesab 

oluna bilҽr. 

Ҽlifba yaradıcılığı prosesinҽ sosial-siyasi yanaĢma zamanı ҽsas diqqҽt sosial vҽ xüsusilҽ dҽ siyasi 

mҽqsҽdlҽrҽ yönҽldilir. Spesifik sҽs vҽ fonemlҽrin ifadҽsi mҽsҽlҽsi vacib hesab olunsa da, hҽdҽf dil vҽ ya 

dillҽrlҽ uyğunluq daha çox nҽzҽrҽ alınır. Dilin özünҽmҽxsusluğu vҽ digҽr dillҽrҽ uyğunluq mҽsҽlҽsindҽ 

seçim etmҽk lazım gҽldikdҽ, üstünlük ikinciyҽ verilir. BaĢqa sözlҽ desҽk, bu yanaĢma tҽrzindҽ ҽsas diqqҽt 

siyasi iradҽ tҽrҽfindҽn qarĢıya qoyulan mҽqsҽdҽ yönҽlir. Bu zaman ҽlifba yaradıcılığı prosesi milli siyasҽtin 

daxili elementi olan dil siyasҽtinin ҽsas vasitҽlҽrindҽn birinҽ çevrilir.  

Ġstҽr Türkiyҽ Respublikasının, istҽrsҽ dҽ keçmiĢ SSRĠ mҽkanında yaĢayan türk xalqlarının ҽrҽb ҽlif-

basından uzaqlaĢdırılması tҽk bir siyasi mҽqsҽdҽ xidmҽt edirdi: türk xalqlarını Ġslam dünyasından qoparıb 

ayırmaq. Bu mҽqsҽdlҽ ―ҽrҽb cҽhalҽtindҽn Qҽrb mҽdҽniyyҽtinҽ‖, ―dini gerilikdҽn dünyҽviliyҽ‖ kimi Ģüar-

lardan istifadҽ edҽn siyasҽt maĢını müstҽqil dövlҽt olan Türkiyҽni dҽ, keçmiĢ SSRĠ-dҽ yaĢayan digҽr türk 

xalqlarını da islam alҽmindҽn qoparıb ayırdı. Türk xalqlarının öz ziyalılarını da bu siyasҽt ҽtrafında 

cҽmlҽyҽn siyasi konyuktura ilk öncҽ bütün türk dünyası üçün latın qrafikası ҽsasında vahid ҽlifbanın 

yaradılması ideyasını ortaya atdı. Ҽslindҽ bu, çox incҽ düĢünülmüĢ siyasi bir oyun idi. Ҽgҽr bütün türk dü-

nyasına vahid latın ҽlifbası tҽklif edilmҽsҽydi, hҽmin xalqlar ҽrҽb ҽlifbasından asanlıqla ҽl çҽkmҽzdi, yҽni 

Ġslam dünyasından qopub ayrılmağı qҽbul etmҽzdi.  

Bu sҽbҽbdҽndir ki, 1926-cı ildҽ Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın keçirilmҽsi, bütün türk dö-
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vlҽtlҽrinin vҽ respublikalarının burada tҽmsil olunması Sovet dövlҽt orqanları tҽrҽfindҽn dҽstҽklҽndi. Birinci 

Türkoloji Qurultayın qҽrarı ilҽ bütün türk respublikaları üçün vahid latın ҽlifbası iĢlҽnib hazırlandı. Türk 

xalqlarının ҽrҽb ҽlifbası vҽ Ġslam dünyasından tamamilҽ qopub ayrılmasını tҽmin etmҽk üçün latın qrafi-

kasına ҽsaslanan bu vahid ҽlifbanın müҽyyҽn müddҽt tҽtbiq olunmasına da imkan verildi. Amma qısa 

müddҽt sonra keçmiĢ SSRĠ ҽrazisindҽ yerlҽĢҽn hҽr bir türk respublikası üçün ayrıca bir ҽlifba iĢlҽnib hazır-

landı. Tҽbii ki, bu ҽlifbalar artıq kiril qrafikasına ҽsaslanırdı. Hҽr bir türk xalqının ҽlifbasına ―spesifik milli 

fonem‖ adı altında mümkün olduğu qҽdҽr fҽrqli hҽrf vҽ sҽslҽr dҽ daxil edilҽrҽk onlar arasında süni fҽrqlҽr 

yaradıldı. KeçmiĢ SSRĠ mҽkanında yaĢayan türk xalqlarının dilindҽ bu gün müĢahidҽ olunan fҽrqli danıĢıq 

sҽslҽrinin vҽ fonemlҽrin varlığı, mҽhz Sovet sistemindҽ tҽtbiq olunan dil siyasҽtinin nҽticҽsidir. Belҽ bir dil 

siyasҽtinin tҽtbiqi ilҽ keçmiĢ SSRĠ daxilindҽ yaĢayan türk xalqlarının vahid millҽtҽ çevrilmҽsi prosesinin 

qarĢısı almıĢ oldu. 

Bu günlҽrdҽ latın qrafikası ҽsasında öz ҽlifbasını yaradan azҽrbaycanlılar, türkmҽnlҽr, özbҽklҽr, 

qazaxlar vҽ digҽr türk xalqları hҽlҽ dҽ Sovet rejimindҽn qalma dil siyasҽtinin tҽsirindҽn yaxa qurtara 

bilmҽyiblҽr. Bu dillҽri bir-birindҽn uzaqlaĢdırmaq, ayrı salmaq üçün sovet dil siyasҽtinin onlara sırıdığı 

psevdo-milli fonemlҽr bu dillҽrin müstҽqilliyinin, sҽrbҽstliyinin vҽ suverenliyinin simvolu kimi bu gün dҽ 

qorunub saxlanılır. Hҽtta psevdo-milli fonemlҽri qoruyub saxlamağa müvҽffҽq olan xalqlar bununla qürur da 

duyurlar. Bunların, ҽslindҽ türk xalqlarını bir-birindҽn ayırmağa xidmҽt edҽn tҽlҽ olduğunu anlamır vҽ ya 

anlamaq istҽmirlҽr.  

Azҽrbaycan, türk, türkmҽn, özbҽk, qazax dillҽrinҽ aid ҽlifbaların analizi belҽ demҽyҽ ҽsas verir ki, bu 

dillҽrҽ aid 34 fonemin vҽ onları ҽks etdirҽn qrafemlҽrin 16-sı (a, b, d, e, f, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, z) hҽm bir-

biri ilҽ, hҽm dҽ latın ҽlifbasından istifadҽ edҽn Avropa dillҽri ilҽ tamamilҽ identik vҽ eynidir. Geri qalan 18 

fonem vҽ onları yazıda iĢarҽ edҽn qrafemlҽr isҽ tҽdqiqata cҽlb edilҽn dillҽrdҽ fҽrqli yazılıĢ vҽ ya tҽlҽffüz 

Ģҽklinҽ malikdir (3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 28, 31, 32, 33 sıra nömrәli qrafemlәri müqayisә 

et). Bu, o demҽkdir ki, haqqında bҽhs edilҽn türk dillҽrindҽn hҽr hansı birinin nümayҽndҽsi digҽr bir türk 

dilindҽ yazılmıĢ mҽtni oxuyanda bu 18 qrafemҽ görҽ hҽmin mҽtni baĢa düĢҽ bilmҽyҽcҽkdir. Latın ҽlifbalı bir 

dili bilҽn ҽcnҽbilҽr dҽ türk dillҽrini öyrҽnҽrkҽn hҽmin 18 qrafemҽ görҽ böyük çҽtinliklҽrlҽ üzlҽĢҽcҽklҽr.  

―Gәlәcәyә baxış: ictimai şüurun modernlәşdirilmәsi‖ adlı mҽqalҽsindҽ Qazaxıstan Respublikasının 

Prezidenti Nursultan Nazarbayev bir sıra yeniliklҽrdҽn bҽhs edir vҽ latın qrafikasına ҽsaslanan yeni ҽlifba ilҽ 

bağlı deyir ―qazax dilinin mҽrhҽlҽli Ģҽkildҽ latın ҽlif-

basına keçmҽsi ilҽ bağlı iĢlҽrҽ baĢlamaq vaxtıdır. Biz bu 

mҽslҽyҽ böyük diqqҽt vҽ qayğı ilҽ yanaĢdıq. Bu iĢin sakit 

vҽ mҽrhҽlҽli Ģҽkildҽ icrası zҽruridir‖ (Назарбаев, 2018 : 

3). Amma çox tҽҽssüflҽr olsun ki, bir çox türk 

xalqlarının, o cümlҽdҽn dҽ qazaxların ҽlifba yaradıcılığı 

prosesi sakit vҽ mҽrhҽlҽli Ģҽkildҽ deyil, inqilabi 

çevriliĢlҽr vҽ sıçrayıĢlarla baĢ verir. Belҽ inqilabi çevriliĢ 

vҽ sıçrayıĢlar zamanı, tҽbii ki, ҽlifba yaradıcılığı ilҽ bağlı 

linqvo-psixoloji qayda vҽ normalar mütlҽq Ģҽkildҽ pozu-

lur.  

Nҽzҽr almaq lazımdır ki, dil linqvo-psixoloji 

varlıqdır. Hҽr bir linqvistik vahid müstҽqil psixoloji ele-

mentҽ ekvivalendir vҽ bir varlığın dҽrk olunmasını tҽmin 

edir (Ҽsgҽrov, 2011 : 76). Bu sҽbҽbdҽn dҽ ҽlifba 

yaradıcılığı prosesindҽ linqvo-psixoloji qayda vҽ norma-

ları mütlҽq Ģҽkildҽ nҽzҽrҽ almaq lazımdır. Qeyd edҽk ki, 

türk dillҽrinin latın qrafikası ҽsasında yeni ҽlifbaları 

tҽrtib edilҽrkҽn 10 linqvo-psixoloji qaydadan 8-nҽ ҽmҽl 

olunmuĢdur. Ҽslindҽ bu böyük göstҽricidir. Müqayisҽ 

üçün qeyd edҽk ki, bir çox dünya dillҽrindҽ bu göstҽrici 

daha aĢağıdır. Mҽsҽlҽn, ҽrҽb vҽ fars dillҽrindҽ 5, ingilis, 

fransız, alman, ispan vҽ italyan dillҽrindҽ 6, rus vҽ 

ukrayn dillҽrindҽ qaydaya ҽmҽl olunmuĢdur. Mҽlumat 

üçün qeyd edҽk ki, ҽlifba yaradıcılığı ilҽ bağlı 10 linqvo-

psixoloji qaydanın 6-sı ҽsas vҽ 4-ü qeyri-ҽsasdır. Türk 

dilçilҽri say etibarı ilҽ daha çox qaydaya ҽmҽl etmiĢlҽr, 

amma ҽn vacib vҽ ҽhҽmiyyҽtli 2 qaydanı nҽzҽrdҽn qaçırmıĢlar (daha ҽtraflı bax: Ҽsgҽrov, 2018).  
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Çox yaxĢı haldır ki, spesifik [ҽ, с, ç, х, ğ, ö, ü] fonemlҽri tҽdqiqata cҽlb edilҽn ҽksҽr türk dillҽrindҽ 

qorunub saxlanmıĢdır. Ҽlifbadakı hҽrflҽrin sayı da 40-42-dҽn 34-ҽ, bҽzi dillҽrdҽ 30-29-a endirilmiĢdir. Dilin 

asan öyrҽnilmҽsi baxımından bu da müsbҽt haldır. Tҽҽssüf ki, bҽzi mҽqamlarda dilin ҽlifbasının ifrat 

dҽrҽcҽdҽ ―millilҽĢdirilmҽsinҽ‖, spesifik fonem vҽ sҽslҽrin tamamilҽ fҽrqli qrafemlҽrlҽ iĢarҽ edilmҽsinҽ 

cҽhdlҽr göstҽrilmiĢ, bununla da vahid ҽlifba yaratmaq imkanı ҽldҽn verilmiĢdir.  

Ġncҽ, dodaqlanmayan, açıq [ҽ] sait fonemi tҽdqiq edilҽn türk dillҽrindҽ tamamilҽ eynidir, tҽlҽffüz 

baxımından heç bir fҽrqҽ malik deyildir. Türkiyҽ türkcҽsindҽn baĢqa tҽdqiqata cҽlb edilҽn bütün digҽr türk 

dillҽrindҽ vardır, ҽslindҽ, danıĢıq sҽsi kimi Türkiyҽ türkcҽsindҽ dҽ mövcuddur. Mahiyyҽt etibarı ilҽ bu fonem 

tҽdqiq edilҽn türk dillҽrindҽ tamamilҽ eynidir, tҽlҽffüz baxımından heç bir fҽrqҽ malik deyildir. Amma çox 

qҽribҽ dҽ olsa bu fonem hҽr bir türk dilindҽ tamamilҽ fҽrqli bir qrafemlҽ, Azҽrbaycan dilindҽ [ҽ], türkmҽn 

dilindҽ [ä], qazax dilindҽ [aʼ] qrafemi ilҽ verilmiĢdir. Türk vҽ özbҽk dillҽrindҽ bu sҽsi vҽ ya fonemi ifadҽ 

etmҽk üçün xüsusi qrafemҽ ehtiyac duymamıĢ, türk dilindҽ [e], özbҽk dilindҽ isҽ [a] qrafeminin ikinci sҽsi 

kimi qҽbul edilmiĢdir. Nҽticҽ etibarı ilҽ eyni bir fonemi ifadҽ etmҽk üçün hҽr dildҽ ayrı bir qrafemdҽn isti-

fadҽ olunmuĢdur.  

Qalın, dodaqlanmayan, qapalı [ı] sait fonemi tҽdqiq edilҽn türk dillҽrindҽ tamamilҽ eynidir, tҽlҽffüz 

baxımından heç bir fҽrqҽ malik deyildir. Azҽrbaycan vҽ türk dillҽrindҽ [ı] qrafemi ilҽ, türkmҽn vҽ qazax 

dillҽrindҽ [y] qrafemi ilҽ iĢarҽ olunur. Özbҽk dilindҽ bu fonemi iĢarҽ etmҽk üçün xüsusi qrafemҽ ehtiyac 

duyulmayıb. 

Ġncҽ, dodaqlanan, açıq [ö] sait fonemi tҽdqiq edilҽn türk dillҽrindҽ tamamilҽ eynidir, tҽlҽffüz baxımın-

dan heç bir fҽrqҽ malik deyildir. Azҽrbaycan, türk vҽ türkmҽn dillҽrindҽ [ö] qrafemi ilҽ, özbҽk vҽ qazax 

dillҽrindҽ isҽ [oʻ] qrafemi ilҽ iĢarҽ olunur.  

Ġncҽ, dodaqlanan, qapalı [ü] sait fonemi tҽdqiq edilҽn türk dillҽrindҽ tamamilҽ eynidir, tҽlҽffüz 

baxımından heç bir fҽrqҽ malik deyildir. Azҽrbaycan, türk vҽ türkmҽn dillҽrindҽ [ü] qrafemi ilҽ, qazax 

dilindҽ [uʼ] qrafemi ilҽ iĢarҽ olunur. Özbҽk dilindҽ bu fonemi iĢarҽ etmҽk üçün xüsusi qrafem mövcud deyil.  

Kar, dilönü-diĢarxası, [ç] samit fonemi tҽdqiq edilҽn türk dillҽrindҽ tamamilҽ eynidir, tҽlҽffüz 

baxımından heç bir fҽrqҽ malik deyildir. Azҽrbaycan, türk vҽ türkmҽn dillҽrindҽ [ç] qrafemi ilҽ, özbҽk vҽ 

qazax dillҽrindҽ isҽ [ch] diqrafı ilҽ iĢarҽ olunur.  

Cingiltili, dilönü-diĢarxası, [c] samit fonemi tҽdqiq edilҽn türk dillҽrindҽ tamamilҽ eynidir, tҽlҽffüz 

baxımından heç bir fҽrqҽ malik deyildir. Azҽrbaycan vҽ türk dillҽrindҽ [c], türkmҽn dilindҽ [j] qrafemi ilҽ, 

özbҽk vҽ qazax dillҽrindҽ isҽ hҽmin [ch] diqrafı ilҽ iĢarҽ olunur. 

Kar, dilönü-diĢarxası [Ģ] samit fonemi tҽdqiq edilҽn türk dillҽrindҽ tamamilҽ eynidir, tҽlҽffüz 

baxımından heç bir fҽrqҽ malik deyildir. Azҽrbaycan türk vҽ türkmҽn dillҽrindҽ [Ģ] qrafemi ilҽ, özbҽk vҽ 

qazax dillҽrindҽ isҽ hҽmin [sh] diqrafı ilҽ iĢarҽ olunur. 

Kar, dilönü-diĢarxası [j] samit fonemi tҽdqiq edilҽn türk dillҽrindҽ tamamilҽ eynidir, tҽlҽffüz baxımın-

dan heç bir fҽrqҽ malik deyildir. Azҽrbaycan türk, özbҽk vҽ qazax dillҽrindҽ [j] qrafemi, türkmҽn dilindҽ isҽ 

[ž] qrafemi ilҽ iĢarҽ olunur. 

Cingiltili, dodaq-diĢ [v] samit fonemi tҽdqiq edilҽn türk dillҽrindҽ tamamilҽ eynidir, tҽlҽffüz baxımın-

dan heç bir fҽrqҽ malik deyildir. Azҽrbaycan türk, özbҽk vҽ qazax dillҽrindҽ [v] qrafemi, türkmҽn dilindҽ isҽ 

[w] qrafemi ilҽ iĢarҽ olunur. 

Kar, udlaq [h] samit fonemi vҽ kar, damaq [х] samit fonemi Azҽrbaycan vҽ özbҽk dillҽrindҽ müvafiq 

olaraq müstҽqil [h] vҽ [х] qrafemlҽri ilҽ iĢarҽ olunur. Türkmҽn vҽ qazax dillҽrindҽ isҽ hҽr iki fonem sadҽcҽ 

[h] qrafemi ilҽ iĢarҽ olunur. Türk dilindҽ [х] fonemi mövcud deyil, [h] fonemi isҽ [h] qrafemi ilҽ iĢarҽ olu-

nur. 

Azҽrbaycan dilindҽn baĢqa tҽdqiqata cҽlb olunan bütün digҽr türk dillҽrindҽ [g] qrafemi ilҽ hҽm gor 

(mҽzar) sözündҽ iĢlҽnҽn cingiltili, damaq [g] samit fonemi, hҽm dҽ gor (qor - alov, yananın kömür) 

sözlҽrindҽ iĢlҽnҽn cingiltili, damaq [q] samit fonemi iĢarҽ olunur. Azҽrbaycan dilindҽ isҽ gor (mҽzar) sözün-

dҽ iĢlҽnҽn fonem [g] qrafemi ilҽ qor (alov, yananın kömür) sözündҽ iĢlҽnҽn fonem isҽ [q] qrafemi ilҽ, iĢarҽ 

olunur. [q] qrafemi ilҽ özbҽk dilindҽ qitab (kitab) sözündҽ iĢlҽnҽn kar, damaq, yumĢaq [к] fonemi iĢarҽ olu-

nur.  

Biz çox Ģadıq ki, tҽdqiqata cҽlb etdiyimiz dillҽrdҽn hҽr biri artıq müstҽqil bir ölkҽnin, müstҽqil bir türk 

respublikasının rҽsmi dövlҽt dilidir. Bunu da nҽzҽrҽ alırıq ki, hҽr bir dövlҽt daxili siyasҽtlҽ bağlı istҽnilҽn 

mҽsҽlҽdҽ tamamilҽ müstҽqildir. Milli siyasҽt vҽ dil siyasҽti mҽhz daxili siyasҽtin ayrılmaz tҽrkib hissҽsidir. 

Bu sҽbҽbdҽn öz dövlҽt dilinin ҽlifbasını qҽbul etmҽk vҽ dҽyiĢmҽklҽ bağlı türk dövlҽtlҽri tҽrҽfindҽn verilmiĢ 

qҽrarlara kҽnardan müdaxilҽ qҽbuledilmҽzdir, bu qҽrarlara hörmҽt vҽ anlayıĢla yanaĢmaq zҽruridir 

(Аскеров, 2018 : 90). Mҽhz bu sҽbҽbdҽn tҽdqiqat boyu biz ―hansı fonemin hansı qrafemlҽ iĢarҽ olunması 

daha uğurludur vҽ ya daha düzgündür‖ mҽsҽlҽsinҽ toxunmadıq. Çünki bu mҽsҽlҽ ҽlifba layihҽlҽri ölkҽ Pre-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84
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zidentlҽri tҽrҽfindҽn tҽsdiq olunana qҽdҽr müzakirҽ oluna bilҽrdi vҽ belҽ mҽslҽhҽtlҽr vermҽk o zaman doğru 

olardı. Artıq ―filan dildҽ o qrafemi bu qrafemlҽ ҽvҽz etmҽk lazımdır‖ demҽk doğru deyildir. Elmi cҽhҽtdҽn 

müҽyyҽn fikirlҽr söylҽmҽk, tҽbii ki, mümkündür.  

Mҽsҽlҽn, birmҽnalı Ģҽkildҽ belҽ demҽk olar ki, 1) tҽdqiq edilҽn türk dillҽrindҽ tamamilҽ eyni olan vҽ 

tҽlҽffüz baxımından heç bir fҽrqҽ malik olmayan fonemlҽrin fҽrqli qrafemlҽrlҽ iĢarҽ olunması ҽlifbaların mil-

lilҽĢdirilmҽsi adı altında ifrata varmadan baĢqa bir Ģey deyildir; 2) qrafemdҽn sonra apostrof qoyulması yazı 

prosesini yavaĢladır; 3) bir fonemin iki qrafemlҽ (diqrafla) iĢarҽ edilmҽsi hҽm anlaĢılmazlığa, hҽm dҽ yazı 

prosesinin çҽtinlҽĢmҽsinҽ sҽbҽb olur; 4) eyni fonemlҽri ifadҽ edҽn qrafemlҽrin fҽrqli olması digҽr türk 

dillҽrindҽki yazılı mҽtnlҽrin baĢa düĢülmҽsini çҽtinlҽĢdirir vҽ s. 

Amma bu yolla mövcud problemi hҽll etmҽk vҽ ya nҽzҽrdҽ tutulan mҽqsҽdҽ nail olmaq mümkün 

deyil. Belҽ davranıĢ sadҽcҽ sonsuz polemikalara, yersiz mübahisҽlҽrҽ yol aça bilҽr. Çünki bütün türk dillҽrin-

in yeni ҽlifbalarının layihҽlҽri ölkҽ Prezidentlҽri tҽrҽfindҽn tҽsdiq olunana qҽdҽr geniĢ Ģҽkildҽ müzakirҽ olu-

nub vҽ layihҽ müҽlliflҽri öz mövqelҽrinin düzgün olduğunu dҽfҽlҽrlҽ sübut ediblҽr.  

Buna baxmayaraq, biz ümid edirik ki, türk xalqlarının dil baxımından daha da yaxınlaĢmasını tҽmin 

etmҽk üçün eyni fonemlҽri eyni qrafemlҽrlҽ iĢarҽ etmҽk olar. Bunun üçün ilk növbҽdҽ 3, 4, 14, 16, 28, 32 

sıra nömrҽli qrafemlҽri identiklҽĢdirmҽk zҽruridir. 7, 10, 11, 18, 24, 31, 33 sıra nömrҽli qrafemlҽrin identi-

klҽĢdirilmҽsi dҽ çox yaxĢı olardı. Bu sҽbҽbdҽn arzu edirik ki, hҽr bir türk xalqı öz dilinҽ aid ҽlifbada 2-3 

qrafemi dҽyiĢmҽklҽ bütün türk dillҽri üçün ortaq bir ҽlifbanın hazırlanmasına imkan yaratsın. Biz baĢa 

düĢürük ki, sadҽcҽ xahiĢdҽn vҽ ricadan ibarҽt olan belҽ bir yanaĢma elmi metodologiyalara uyğun deyil. 

Amma nҽzҽrҽ almaq lazımdır ki, qarĢıda duran problem dҽ artıq elmilikdҽn kifayҽt qҽdҽr uzaqdır vҽ sadҽcҽ 

xoĢ mҽram vҽ niyyҽt yolu ilҽ hҽll oluna bilҽr.  

Biz qҽti Ģҽkildҽ bildiririk ki, ҽgҽr ҽlifba birliyi tҽmin olunmasa, ayrı-ayrı türk xalqları tҽrҽfindҽn latın 

qrafikası ҽsasında yeni ҽlifbaların qҽbul edilmҽsi türk xalqlarının daha da yaxınlaĢması baxımından heç bir 

mҽna kҽsb etmҽyҽcҽk vҽ ―Tolerant türk birliyi‖nin ҽsası ola bilmҽyҽcҽkdir (Ҽsgҽrov, 2016 : 38). Buna da 

tam ҽminik ki, ҽgҽr bütün türk respublikaları vҽ topluluqları latın qrafikasına ҽsaslanan vahid ҽlifbaya keçsҽ, 

yaxın gҽlҽcҽkdҽ onların vahid dildҽ danıĢan tҽk millҽtҽ çevrilmҽsi mümkündür. Bu sҽbҽbdҽn ―TÜRK 

MARġI‖nın sözlҽri ilҽ türk dünyasının bütün vҽtҽndaĢlarına, xüsusilҽ dҽ türk dövlҽtlҽrinin vҽ respu-

blikalarının rҽhbҽrlҽrinҽ üz tuturuq: 

 

TÜRK MARġI  

(Mayıl B.Askerov) 

 

Bir atanın evladıyız,  
Birdir anamız, dilimiz!  
Gücümüz birliktedir,  
BirleĢsin vuran elimiz!  

 

Kırk elat, bir milletiz,  
Bir köke bağlı elimiz!  
BirleĢsin irmağımız,  
Dünyanı sarsın selimiz! 

 

Bir selin damlasıyız,  
Ver elini, Türk Oğlu!  
Biz gardaĢ olmalıyız,  
Ver elini, Türk Oğlu! 
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Yüziller ayrılığı  
Sardı bizi, yad olmadık!  
Yabançı yalvarıĢa,  
HoĢ sözlere Ģad olmadık!  

 

Ayrı düĢmüĢ gardaĢa  
Zor anda imdad olmadık!  
Toyunda davul sesi,  
Yasında feryad olmadık!  

 

Birliye dalmalıyız,  
Ver elini, Türk Oğlu!  
Biz gardaĢ olmalıyız,  
Ver elini, Türk Oğlu!  

 

“Türk” deme her ortağa,  
Sofrada Türküm yiyene!  
Sözümü söylüyorum  
Yürekten “Türküm” deyene!  

 

Türk odur destek ola  
Bu Ģarkım, türküm deyene,  
Kalbinin her atıĢı:  
“Ne mutlu..., Türküm!” 

deyene. 
 

Türküz, Türk kalmalıyız,  
Ver elini, Türk Oğlu!  
Biz gardaĢ olmalıyız,  
Ver elini, Türk Oğlu!  

 

 

Ver elini, Türk Oğlu! 

 

   
 

Ver elini, Türk Oğlu! 
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TANRI TÜRKLERĠ KORUSUN !!!  

 

NҼTĠCҼ 
1. Türk dillҽrinin spesifik fonemlҽri istisna olmaqla onların ҽlifbalarına daxil edilҽn bütün qrafemlҽr 

latın qrafikasının standartlarına uyğundur.  

2. Türk dillҽrinin spesifik fonemlҽri ҽlifba yaradıcılığının linqvo-psixoloji qaydalarına uyğun olaraq 

xüsusi qrafemlҽrlҽ iĢarҽ olunmuĢ, amma bҽzi mҽqamlarda ifrata varılmıĢdır. 

3. Tҽdqiqata cҽlb olunan türk dillҽrinin ҽlifbalarında 18 qrafemin latın qrafikasının ümumi strukturuna 

vҽ eyni zamanda hҽmin ҽlifbaların özündҽ bir-birinҽ uyğun gҽlmҽmҽsinin sҽbҽbi odur ki, ҽlifbaları ifrat 

dҽrҽcҽdҽ millilҽĢdirilmҽyҽ cҽhd göstҽrilmiĢdir. 

4. Tҽdqiqata cҽlb olunan türk dillҽrinin ҽlifbalarında uyğunluğa vҽ vahidliyҽ nail olmaq üçün ilk 

növbҽdҽ 3, 4, 14, 16, 28, 32 sıra nömrҽli qrafemlҽri identiklҽĢdirmҽk zҽruridir. 7, 10, 11, 18, 24, 31, 33 sıra 

nömrҽli qrafemlҽrin identiklҽĢdirilmҽsi dҽ çox yaxĢı olardı. 

5. ―Tolerant Türk Birliyi‖nin ҽsas müddҽalarının tҽlҽblҽrinҽ uyğun olaraq hҽr bir türk xalqının dilinҽ 

aid ҽlifbada 2-3 qrafemi dҽyiĢmҽklҽ bütün türk dillҽri üçün ortaq bir ҽlifbanın ҽldҽ edilmҽsi mümkündür. 
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НЕЙРОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАУДЫҢ КОММУНИКАТИВТІК МАҢЫЗЫ 
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Магистр, оҗытушы А.ДЖАМАМБЕТОВА
**

  

 

Тҥйіндеме 

Маҗалада тіл біліміндегі жаңа бағыттардың бірі нейролингвистика ғылымының җалыптасуы 

жҽне нейролингвистикалыҗ бағдарлаудың коммуникативтік маңызы җарастырылған. Нейролинг-

вистикалыҗ бағдарлау психотехникалыҗ ҽдістер жүйесі ретінде адам психикасына тиімді ҽсер етуге 

бағытталған іс-ҽрекет екендігі кҿрсетілген. Тілдерді меңгеру саласындағы зерттеулер җазірдің ҿзінде 

кез-келген тілдік ортада туылған балалардың дамудың ұҗсас жҽне болжамды сатыларынан ҿтуі 

дҽлелденді. Бала кезімізден бастап біз ана тілімізді ғана емес, ҿз заманымыздың, ҿз отбасымыздың 

барша җоршаған ортаның да тілін меңгереміз. Җарым-җатынастағы тіл мҽселесі - танымдыҗ үдерістер 

мен табиғи җұбылыстар түрінде айҗындалады. Ол адамның ҿзгелермен җарым-җатынасҗа түсуіне, тіл 

табысуына, табысҗа жетуіне ыҗпал ететін, бірнеше ғылымдардың тоғысында җарастыруды җажет 

ететін айрыҗша сала болып табылады. 

Кілт сӛздер: тілдік қатынас, нейролинвгистика, нейролингвистикалық бағдарлау, комму-

никация, тілдік модель, нейрон. 

 

COMMUNICATIVE IMPORTANCE OF NEUROLOGICAL DEVELOPMENT 

 

Abstract 

One of the new areas in linguistics is the formation of neurolecognition science and the 

communicative meaning of neurolinguistic orientation. Neurolinguistic orientation is defined as a system of 

psychotechnological methods that acts as an effective tool for influencing human psychiatry. Studies in the 

field of language studies have already proven that children born in any linguistic environment have similar 

and predictable developmental stages. From childhood, we learn not only our native language but also the 

language of our own time and of our family. The language problem in communication is defined as the 

cognitive processes and natural phenomena. It is a special area that needs to be considered at the very heart 

of several sciences, which contributes to a person's ability to communicate, communicate and succeed with 

others. 

Key words: language communication, neurolinguistics, neurolinguistic orientation, communication, 

language model, neuron. 

 

КІРІСПЕ 

Җарым-җатынас психологиясындағы тіл мҽселесін зерттеу - җазіргі кездегі нейролингвистика 

ғылымындағы маңызды мҽселелердің бірі. Бұл ретте нейролингвистикалыҗ бағдарлау маңызды рҿл 

атҗарады.  

Алғаш рет австриялыҗ ғалым Ф.И.Галль 18 ғасырда ми бірыңғай функционалды мүше емес 

екендігін айтҗан. Оның айтуынша, адамның түрлі ҽрекеттерін мидың ҽртүрлі бҿлшектері атҗарады. 

ҿзінің ашҗан жаңалығын дамытып, адам бас сүйегінің формасы, ондағы ҽртүрлі ойыстар, ісіктер 

арҗылы индивид мінезінің ерекшеліктерін айтуға болады деген болжамын айтҗан. Бұл «Френология» 

деп аталады. Бір уаҗытта френологиямен Европада кҿп шұғылдана бастады. Френологтар адамның 

бас сүйегін ұстап тұрып болашағын айтҗан. Ресейде де Галльдың жолан жалғастырушылар кҿп 

болды. Біраҗ, кейін адамның бас сүйегінде ешҗандай ойыстардың, ісіктердің болмайтыны дҽлелденді. 

Френология ҿтірік/жалған теория болып шыҗты. Галль ілімінің жалғыз дұрыс болжамы – психикалыҗ 

үдерістің тежелуі. Тек Галль тілдік җызмет мидың маңдай бҿлігінде орналасҗанын айтты. Адамның 

нейролингвистикалыҗ ҽлемі оның ойлау ҽрекеті мен тҽжірибесі арҗылы аныҗталады. Адамның бұл 

ҽрекетін танытатын негізгі белгі – оның тілі. Себебі тіл – адамның җабылдаған аҗпаратын ҿңдеп 

санада реттеген нҽтижесін кҿрсететін җұрал.  

                                                 
*
 Җазаҗ  мемлекеттік Җыздар педагогикалыҗ университеті,  assotion@mail.ru 

*
.
*
 aliya-2691@mail.ru  
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Тілдерді меңгеру саласындағы зерттеулер җазірдің ҿзінде кез-келген тілдік ортада туылған 

балалардың дамудың ұҗсас жҽне болжамды сатыларынан ҿтуін дҽлелдеді (мысалға, сҿйлеу алмау, ми 

җызметінің дұрыс жұмыс жасамауы сияҗты). Кейбір нейролингвистикалыҗ зерттеулер тілдерді 

меңгеру кезеңдері мен балалардағы мидың дамуының белгілі кезеңдері арасындағы байланыстарды 

іздеуге бағытталған, монымен җатар басҗа зерттеушілер ана тілін меңгерген кезде ересек адамның 

миында болған физикалыҗ ҿзгерістерді (нейропластиктілік деп аталады) зерттейді. Нейролинг-

вистикалыҗ зерттеулер, нейролингвистикалыҗ бағадарлаудың маңызы ҿте зор. Ол ҽсіресе тілдесу 

психологиясымен тығыз байланысты.  

Җазіргі кезде жалпы психология мҽселелерінің кҿптеген шешімі осы тілдестік җатынастарды 

зерттеуге байланысты болып отыр. Себебі психологиялыҗ бейненің бір формадан екіншісіне ҿтуі 

(мыс:түйсіктің сезімге , сезімнің ойға, ойдың сҿзге т.с.с.), адам психикасындағы ашыҗ сана аймағы 

мен астар сана байланысы, адам кҿңіл шарпуларының ерекшеліктері, жеке адам заңдылыҗтары ж.т.б. 

осы тілдестік җатынастың негізінде жасалады.  

   Тілдесу деген не? Тілдесу – біргелікті іс-ҽрекет җажеттігінен туындаған адамдар арасындағы 

байланыстардың даму кҿзі. Тіл җатынасы негізінен ҽңгімелесушілердің ҿзара аҗпарат алмасуынан 

җалыптасады. Бұл аҗпарат алмасу тіл җатынасының коммуникативтік сипатын җұрайды. Тілдесудің 

екінші тарапы- сҿйлеушілердің ҿзара ыҗпалы, яғни сҿйлесу барысындағы сҿз алмасу ғана емес, 

сонымен җатар бір бірінің ҽрекетін, җылығын танып, оны ҿзгеріске келтіруі, жауап беруі. Үшінші, 

аҗырғы тарапы – тіл җатынасы сҿйлесу арҗылы адамдардың бірін бірі җабылдап, ҿздерінің пси-

хологиялыҗ бейнесін түзуі [1,102] 

   Сонымен, біртұтас тілдесу процесінде үш бағытты байҗаймыз: коммуникативтік (аҗпарат 

алмасу) , интерактивті (ҿзара ыҗпалды ҽрекетке келу) жҽне перцептивті (адамның бірін бірі 

җабылдап, түсінісуі). Осы үш бір біріне байланысты тілдесудің җырлары бірлікті җызмет орын-

дауымен сол җызметке араласҗан адамдардың ҿзара җатынасын ұйымдастырудың ҽдістерін җұрайды.  

  Тілдесу мен іс-ҽрекет ҿзара тығыз байланысты екені сҿзсіз. Біраҗ, ҽңгімеге арҗау болып 

отырған тілдесу җызметі іс-ҽрекеттің бір бҿлігі ме, не бұл екеуі ҿз алдына дербестігі бар, теңдей 

җұбылыс па? - деген сұраҗ туындайды. Бірлікті іс-ҽрекет барысында адам җажетсінуден міндетті 

түрде басҗа адамдармен җауым түзеді, сҿйлеседі, пікір алысады, яғни байланысҗа келіп, ҿзара 

түсінісумен аҗпарат алысып, беріседі. Бұл жағдайда тілдесу җызметі іс-ҽрекеттің бір бҿлігі сипатында 

җарастырылады, біраҗ адам мұнымен шектеліп җалмайды. Тілдесе отырып адам басҗаларға ҿзінің 

ерекшеліктерін, даралыҗ җасиеттерін танытады (җазаҗтың «аузын ашса, кҿмекейі кҿрінеді» деген 

җанатты сҿзі осыдан). Ҿндірілген зат (җұрылған үй, отырғызылған ағаш, жазылған кітап, орындалған 

ҽн) – бұл, бір жағынан, іс-ҽрекет нысаны, ал екінші жағынан – адамның ҿзін-ҿзі җоғамдыҗ тұлға 

ретінде кҿрсетуінің җажетті җұралы, себебі ҿнім басҗалардың мүддесіне бағышталған. Осы зат 

арҗылы адамдар арасындағы җатынас тіке емес, жанама сипат алады да, ҿндіруші мен пайдаланушыға 

теңдей ортаҗ тіл байланысын туындатады.  

 Сонымен, іс-ҽрекет –тілдік җатынастың бір бҿлігі, ал сезім – іс ҽрекеттің җұрам бҿлігі, ал екеуі 

җосылып барша жағдайларда тұтас бірлікті җұрайды.  

   Тілдесу ҽрекетінің сипаты, аймағы мен ҽдістері оған җатынасҗан адамдардың ҽлеуметтік 

җызметтерімен, җоғамдыҗ җатынаста тұтҗан орнымен, җандай да җауымға мүшелігімен аныҗталады да 

ҿндіріс, ҿнім алмасу жҽне оны пайдалануға байланысты жағдайларға, сондай-аҗ җоғамда орныҗҗан 

заңдар, ережелер, талаптарға сай ҽлеуметтік мекемелер тарапынан реттеліп барады.  

  Шынында да, җай тарапынан болмасын тілдесу процесіне җатыспайтын адамға тҽн психи-

калыҗ җұбылыстарды атау ҿте җиын. Іс-ҽрекетпен біртұтас байланысҗан осы тілдесу арҗылы адам 

бүкіл җоға жаратҗан тҽжірибені игереді. Жеке адам дамуы тұрғысынан тілдесу барысында біріне-бірі 

җайшы екі диалектикалыҗ бағыт ҿзара байланысҗа келеді: бір жағынан, жеке адам җоғам ҿміріне 

араласады, адамзат топтаған тҽжірибені игереді, ал екінші жағынан – адамның даралығы айҗын-

далады. 

 1970 жылдардың басында нейролингвистикалыҗ бағдарлау жобасы (НЛБ) пайда болды. НЛБ 

Колифорниядағы Санта–Круз университетіннде лингвистика профессорының ассистенті Джон 

Гриндер мен сол университтеттің психология мамандығының студенті Ричард Бэндлердің бірлескен 

еңбектерінен бастау алады Ричард Бэндлер сонымен бірге психотерапиямен айналысҗан ға-

лым. Олардың НЛБ туралы еңбектерін жазуына Фринц Перлз, отбасылыҗ терапевт Вирджиния 

Сатир жҽне ҽлемге ҽйгілі гипнотерапевт Милтон Эриксон сынды атаҗты ғалымдардың еңбектері 

ыҗпал етті.  
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Бэндлер жҽне Гриндер теориядан гҿрі таза практикаға, яғни тҽжірибелік жұмыстармен 

айналысып, нейролингвистикалыҗ терапияның модельдерін җұрды десе де болады. Бэндлер жҽне 

Гриндер осы паттерндерді ашып, іріктеп, тиімді коммуникацияда, тұлғалыҗ ҿзгеруде, жылдам-

датып оҗытуда жҽне ҿмірден лҽззат алуда җолдануға болатын мыҗты модель җұрды.  

Осы алғашҗы модельдерден бастап, НЛБ екі бағыт бойынша дамыды. Біріншіден, адам 

іс-ҽрекетінің кез-келген аймағындағы шеберлік паттерндерін табу процесі ретінде. Екіншіден, 

атаҗты адамдар тҽжірибеден ҿткізген ойлау мен коммуникацияның тиімді тҽсілі ретінде. Бұл 

паттерндер мен тҽсілдер ҿз бетінше җолданылуы мүмкін, біраҗ сонымен бірге моделдеу проце-

сінде кері байланыс ретінде де җолданылады.  

1977 жылы Бэндлер жҽне Гриндер Америкада бірнеше табысты семинарлар ҿткізді. 1976 

жылы Бэндлер жҽне Гриндер ҿз жобаларын нейролингвистикалыҗ бағдарлау» деген атау 

берді. Ол үш җарапайым идеяға негізделеді. «Нейро» бҿлігі неврологиялыҗ процестерден бастау 

алатын кҿру, есту, иіс сезу, дҽм сезу, сипап сезу жҽне түйсінуден тұратын фундаменталды идея-

ны бейнелейді.  

Біз дүниені ҿзіміздің бес сезіну мүшелері арҗылы җабылдаймыз, аҗпараттардың «мҽнді-

лігін» алып, онымен басшылыҗ жасаймыз. Біздің жүйке жүйеміз тек җана кҿрінбейтін ойлау 

процестерінен ғана емес, сонымен бірге идеялар мен оҗиғаларға деген кҿрінетін физиоло-

гиялыҗ реакциялардан тұрады. Бірі екіншісінің җарапайым физикалыҗ деңгейдегі бейнесі бо-

лып табылады. Тҽн мен аҗыл адам мҽнділігін кҿрсететін бірлікті җұрайды. «Лингвистикалыҗ» 

бҿлігі біздің тілді ҿз ойларымыз бен іс-ҽрекеттерімізді тҽртіпке келтіру үшін жҽне басҗа адам-

дармен коммуникацияға түсу үшін җажет екенін кҿрсетеді.   

«Бағдарлау» - ҿз  идеяларымыз бен ҽрекеттерімізде нҽтижеге жетуге җажет ұйымдастыру тҽсіл-

дерін кҿрсетеді [2, 24] 

«Нейро» - ми жҽне аҗылды кҿрсетсе, осыған җатысты біз ҿз ойлауымызды җалай ұйымдас-

тырамыз «Лингвистикалыҗ»-ол тілге җатысты, яғни біз оны җалай пайдаланамыз, ол біздің ҿзімізге 

җалай ҽсер етеді. «Бағдарлау» -маҗсатҗа бағытталған ҽрекеттердің іске асуын біз ҿз жүріс- тұрысы-

мыздағы элементтерді җалай җалыптастыруға байланысты аныҗталады.  

НЛП –кеңес беру когнитивтік-бихевиоралды модель. Җандай клиентпен жұмыс бастамас бұрын 

оның негізгі тапсырмалары аныҗталады: Оны былайша жіктеуге болады?  

Жағдай жҽне шартты рефлекстер  

Жүріс-тұрысты басҗару  

Сенсорлыҗ процестер  

Аудиалды, кинестезиялыҗ, ольфокторлыҗ деген ұғымды білдіреді.  

Бұл тұлғалыҗ – бағыттылыҗ тҽсілдің моделі. Ол клиенттің сенсорлыҗ – когнитивтік ерекше 

ҿзгешеліктерін, ішкі жҽне сыртҗы җажеттіліктері жағдайда җалай ойлайды немесе җобалжитынын 

аныҗтауға бағытталады.  

Мысалы, тұлғаның мынандай бағалауы арҗылы түсіндіріп кҿрейік. Ерлі-зайыпты жұптар (екеуі 

де зейнеткер) күйеуі зейнетке шыҗҗаннан бастап бір- бірімен келісе алмай, ылғи сҿзге келіп җалып 

отырады. Кеңес беруші жұмыс барысында бұлардың үйіндегі келіспеушілікке кҿне, барылдаҗ кір 

жуатын машина себеп болған. 6-ай бұрын зейнетке шыҗҗан күйеуіне кіржуатын машинаның үздіксіз 

гүрілі оның нерв жүйесіне ҽсер етіп, ҿте тітіркендіріп отырады. Оған бұл дыбыс екінші дүние жүзілік 

соғыстағы дүмпулерді елестетеді. Осы келіспеушілікті шешуге жаңа үлгідегі кір жуатын машинаны 

алу себеп болды. Біраҗ ҽйелі оны мүлдем басҗаша җабылдады. Оған «сенімді кҿне машина» җатты 

ұнайтын, дыбысы тыныштандырады, ерлі-зайыпты ҿмірдің асҗаҗтаған немесе җұлдыраған сҽттерін 

бір ерекше ритмдік негізде ұзаҗ уаҗыт естіген ҽуен ретінде ҿзіне җабылдаған.  

НЛП-да негізінен тҿрт җағидатҗа сүйенеді, бұл барлыҗ җайталап отырамыз. Бірінші (ең 

маңызды) принцип адамдар арасында ҿзара җатынас бар, бұл дегеніміз ҿзара түсінушілік жҽне ҿзара 

сенім принципі. Мұны раппорт деп атайды [1, 24] 

НЛП-дің бұл принципіне маҗсатты таңдау негізінде нҽтижені аныҗтау жатады. Мұнда бүтіндей 

ойлау технологиясы жатыр. Үшінші принцип – сенсорлыҗ ҽсерге жоғарғы зейін җою җажеттілігі. Бұл 

дегеніміз, сіздің сезім мүшелеріңізді саналы түрде җолдануыңыз: җазір сізге не болып жатҗанын 

кҿруіңіз, естуіңіз, сезінуіңіз. Тек осы җадам арҗылы сіз ҿзіңіздің маҗсатыңызға жылжығаныңызды 

сезесіз (когнитивтік нейролингвистика) Тҿртінші принцип жҽне соңғы җадам мінездің икемділігі. 

Сізде мінездің стратегиялыҗ таңдауы кҿп болған сайын, жетістікке жету мүмкіндіктеріңізде кҿбейеді. 

Сондыҗтан, оны біз бірнеше нейрологикалыҗ деңгейге бҿліп җарастырылады.  

Ғалымдар адамдар арасындағы җарым-җатынасты ҽртүрлі деңгейде җарастырады  
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Бірінші деңгей - җоршаған орта бұл- адамдармен җарым-җатынас жасайтын уаҗыт пен орын.  

Екінші деңгей – жүріс-тұрыс (сіз не істейсіз) бұл-біздің наҗты саналы ҽрекетіміз. НЛП-да 

жүріс-тұрыс ой мен ҽрекеттің бірге җосылуы. Үшінші деңгей - җабілеттілік, дағды, біздің ҽрҗайсы-

мызда дағдылар жиынтығы бар, җалай жүреміз, җалай сҿйлейміз. Оларды спорттыҗ дағдылар, 

математикалыҗ дағдылар, музыкалыҗ аспаптарды ойнау дағдылары т.б. 

 Үшінші деңгей – сенім мен җұндылыҗ. Бұл дегеніміз біз неге сенеміз жҽне нені җұнды деп 

ойлаймыз. Сенім мен җұндылыҗ біздің ҿміріміздегі маңызды җадамдарды аныҗтауға бағыттай отырып 

мотивтер аныҗталады.  

Тҿртінші деңгей –индивидуалдылыҗ, мұнда сіз ҿзіңізді ҿзгертуге, дамытуға, тұраҗты болуға 

җадамдар жасай аласыз.  

Бесінші деңгей – рухани деңгей, мұнда сіз ҿзіңізді сыртҗы ортада жҽне ішкі жағдайыңызды 

мағыналы байланыстыру җадамыңыз, оны былай кҿрсетуге болады. Осы деңгейдің нҽтижесінде сіз 

ҿзіңіздің алға җойған маҗсатыңды орындауға җол жеткізесіз біраҗ осы іс-ҽрекет җалай орындалғанын 

кейде «бізден тыс» ҿтеді. 

 НЛП-да жҽне җазіргі психологияның фундаменталдыҗ зерттеулерге саналы жҽне сана астарлы 

җұбылысты җарастыруда бізді җоршаған дүниені, ҿзіңізді сезу-ол саналы ҽрекет, ал оны сезінбеу 

бейсаналыҗ. Барлығы соған байланысты сияҗты біздің санамыз шешім җабылдайды, ойлайды, 

талдайды, бағытымызды аныҗтайды. Біраҗ психологиялыҗ классикалыҗ зерттеулерге сүйенетін 

болсаҗ, біз санамыз бестен- онға дейінгі бірліктегі хабарларды бір уаҗытта бірден җабылдай алады 

екенбіз, яғни жан- жағындағыларды естиді, кҿреді, аузындағы дҽмді сезеді, җолының кітап ұстап 

тұрғанын, демалыс, тамыр соғысын т.б. Біраҗ сіз саналы сенсорлы ҽрекеттің мүмкіндігі шектеулі 

екені сҿзсіз.  

Ал сана астары ҿте маңызды рҿл атҗарады. Ол санаға җарағанда ҽлдеҗайда күрделі. Мысалы 

бұлшыҗ еттің җозғалысы, ҿмірдегі болып жатҗан барлыҗ оҗыған, білген җұбылыстардың барлығын 

санастарлы деңгейде жүреді. Мысалы, Джозев ҿте кҿп мҿлшерде темекі тартатын, ол ҿзінің күш 

жігерін салып оны саналы түрде тастағысы келді. Оның денсаулыҗҗа ҿте зиянды екенін оҗыды, 

аҗшаны бекерге шашу деп ойлады, біраҗ ол җоя алмады. Кейін оған болашаҗ ҿзінің жары болатын җыз 

кездесті, ол темекі шекпейді, біраҗ оған темекі шегуді таста деп мҽжбүрлеген жоҗ. Ешҗандай 

җиындыҗсыз темекіні тастап кетеді. Ол санаастарлы җызметтің кҿмегі.  

 НЛП лингвистикаға да тҽн, осы екі ғылымға да ортаҗ дүние ол- җарым-җатынастың вербалды 

жағы, сҿздің җұрылысы жҽне сҿйлеушілердің жеке җасиетті т.б. [3,153].  

Тіл - адамға берілген баға жетпес сый. «Тілмен айта алмағаныңды, саусағыңмен шұҗып кҿрсете 

алмайсыз» - дейді халыҗ. Сондыҗтан НЛБ жҽне психотерапия мұны «тілдесу ҿнері» деп атайды. 

Белгілі ғалым С.В. Ковалев НЛБ тілдің маңызы туралы: «Біздің тіліміздің басты мҽні, оның ерекше 

жеңілдігінде, тіл арҗылы біз барлығын: «шектелген ойларымызды, ішкі лирикалыҗ сезімдерімізді, 

ашуымызды, җұмарлығымызды білдіреміз»- деп жазады.  

Тіл ҿзінің кҿп мағыналығымен ерекшеленеді. Мысалы, пантомима тілі. Мим арҗанды тартып 

жатҗанын, немесе жардың шетінде тұрғанын бейнелесе біз бірден түсінеміз. Біраҗ оның бір 

пластикалыҗ җимылын неге ұҗсайтыны белгісіз. Егер ол ҿзінен біреуді җуса, артҗа шегінетін еді, бетін 

җолымен жапса бұл җорҗыныш болып саналады. Біраҗ ол басҗа нҽрсе істейді. Біз толығымен түсінікті 

тілге аударып бере алмаймыз, бҽрібір түсінеміз, сезінеміз. Біз тілді аҗпарат тарату үшін җолданған 

кезде ол сҿзге айналады. Сол себепті тіл мен сҿз бір-бірімен тығыз байланысты, бұл екеуі тұтас бір 

нҽрсенің екі аспектісі:  

  Сҿздің негізгі сипаты оның мағынасында, семантикалыҗ мазмұнда екені баршаға белгілі. 

Баяндалып жатҗан сҿзді тыңдағанымызда біздің назарымыз оның мҽндік мазмұнына аударылады. 

Адам тілінің ҽрбір дара сҿзі җандай да бір затты ҿрнектейді, оны атаумен біздің санамызда наҗты бір 

заттың не җұбылыстың бейнесі пайда болады. Осынысымен де адам тілі жануарлардың җысҗа 

мерзімді, җылыҗтыҗ күйін білдіретін аффектік тілінен ажыралады. Жануарлар тілі ешҗашанда наҗты 

бір затты белгілі дыбыстыҗ ҿрнекпен таңбаламайды, таныта алмайды. Сҿздің бұл җызметі –

сигнификативтік җызмет деп аталады. Сҿздің белгілеу җызметі наҗты ұлт ҿкілі түсінікті сҿздерден 

җұралған тілдің җызметі. Осы җызмет нҽтижесінде адам ҽртүрлі заттардың бейнесін жанама түрде 

санада тұрғыза алады, заттардың ҿзі жоҗ болған кезде де олармен іс-ҽрекеттік җатынасҗа түсе алады. 

Осыдан адам танымы еселеніп байиды, яғни адам ҿзіндік сана җорында заттың тікелей бейнесін саҗ-

тап, таниды, оған җоса сол заттың таңбалыҗ баламасы-мен де байланысҗа келеді.  

  Сҿздің жҽне бір күрделірек җызметі бар. Ол арҗылы заттарды таңдап, олардың мҽнді 

җасиеттерін ажыратып, заттарды белгілі категорияларға топтастыру мүмкіншілігіне ие боламыз. 
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Осыдан сҿз дерексіздендіру (абстракциялау) мен наҗтылау җұралына айналып, җоршаған дүние 

заттарына байланысты тереңде жатҗан байланыс-тар мен җатынастарды бейнелеуге җолданылады. 

Сҿздің бұл екінші җызметі сҿз мағынасы терминімен белгіленеді. Сҿзді игеру арҗылы наҗты заттар 

араласатын адам-заттың кҿпғасырлыҗ тарихында җалыптасҗан байланыстар мен җатынастарды 

танимыз, зерттеп, үйренеміз. Сҿйлесудің жҽне бір җызметі- коммуникативтік- ҿрнектеу җұралдары 

мен ыҗпал жасау җұралдарының бірлігінен орындала-ды. Ҿрнекке, яғни дыбыстардың бірігіп, сҿз 

жҽне сҿйлем формасына келуінен ҽлі сҿйлеу баян шыҗпайды. Сҿйлеу-заттыҗ негізі бар мағына 

болғанда ғана іске асады. Ҽрҗандай сҿздің (сҿйлеу) белгілі зат жҿнінде баяны болып, екінші біреуге 

бағытталса ғана, ҿзінің коммуникативтік җызметіне сай болады. Сҿйлеудің мағыналыҗ маз-мұнының 

ҿзігі-ҿрнектеген заты. Біраҗ, наҗты белсенді сҿйлесу барысында сҿз ҿзінің белгілегенінен тыс кҿп 

хабарды жеткізе алады, себебі сҿз ағымы сезімдік ҽрекет-термен толығады: ым, ишара т.б. [4,67] 

  Адам тіліндегі кҿңіл-күй эмоция кҿрінісі үлкен маңызға ие. Сҿзді тек аҗыл-ой кҿрінісі деп 

тану оның ҿрісін ҿте тарылтып жібереді. Сҿзде, ҽсіресе оның ауыз-ша түрінде кҿңіл-күй танытатын 

кҿптеген сҿйлеу бірлік-тері җосылады іркініс, ырғаҗ, ҽуен жазба түрінде – ты-ныс белгілері, сҿз 

орыны ж.т.б. сҿйлеу барысында біз тек білген аҗпаратымызды ғана хабарлаудан тынбастан, ҽңгі-ме 

арҗауына болған, ҽңгіме тыңдаушыға болған ҿз кҿңіл толғаныс, җатынастарымызды білдіреміз. Сҿз 

неғұрлым ҿрнекті, ҽсерлі болған сайын, одан сҿйлеушінің келбеті, болмысы дҽл ҽрі наҗты кҿрінеді.  

   Сҿз бір нҽрсе жайында баяндаумен бірге ыҗпал жасау җұралы да болып җызмет етеді. Адам 

тілінің ыҗ-палдыҗ җызметі- ҿте мҽнді җұбылыстардан. Ол тікелей ҽрекет-җылыҗты ҿзгертпегенімен, 

җалайда тыңдаушының ой-санасына, сезіміне җандай да ҿзгеріс ендіреді. Сҿйлеу-ҽлеуметтік міндетті 

орындау, тіл җатынасының җұралы бола тұрып, саналы ыҗпал җызметін орындайды.  

  Сҿйлеу процесінің негізгі тірегі – түсіну, түсінісу. Сҿз сҿйлем җоғамнан тыс болуы мүмкін 

емес, сҿйлеу тілдесуге арналған жҽне тілдесуде пайда болатын-ҽлеуметтік ҿнім.  

 Сҿйлеу саналы ҽрекетке айналуы үшін ҽңгіме арҗылы шешілетін мҽселе жҽне оның маҗсаты 

аныҗ болуы җажет. Сонымен бірге, ҽңгіме барысындағы міндеттің шешімі сол ҽңгіме жүріп жатҗан 

жағдайда да байланысты. Бұл жағдай ҽңгіме ҿзегі болған зат пен іңгіме бағышталған тыңдаушы 

җауымының сипатымен бірлікте җарастыра отырып, адам не айту керек, җалай айту керек екендігін 

барластырады, осыдан ҿз сҿзін алдына җойған міндетін шешуге жарайтын саналы ҽрекетке айнал-

дырады. 

Сҿз – ең маңызды тілдік бірлік (ҽсер ету, хабарлау, ойды жарыҗҗа шығару). Ол комму-

никативтік җызмет атҗарады Біз сҿздерді ҽр түрлі жағдайда түрліше җолданамыз: дауыстап айту, 

іштей сҿйлеу, жазбаша җарым-җатынас, ым-ишаралар арҗылы хабарлау [5.110]. Кей кезде тіл 

адамның шынайы бейнесін жасырады деп есептеледі. Сҿйте тұра тіл сҿйлеушінің еркінен тыс ойын 

кҿрсетіп беруі де ыҗтимал. Бала кезімізден бастап біз ана тілімізді ғана емес, ҿз заманымыздың, ҿз 

отбасымыздың барша җоршаған ортаның да тілін меңгереміз. Җарым-җатынастағы тіл мҽселесі - 

танымдыҗ үдерістер мен табиғи җұбылыстар түрінде айҗындалады. Мысалы, җарым-җатынас жасау, 

аҗпарат җабылдаудың ҽр түрлі деңгейлерінде психологиялыҗ кері байланыс, коммуникативтік 

кедергілер, коммуникативтік- эмоционалдыҗ ҽсер т.б.  

Җорыта айтҗанда, нейролингвистикалыҗ бағдарлау - бұл психотехникалыҗ ҽдістер жүйесі 

ретінде адам психикасына тиімді ҽсер етуге бағытталған іс-ҽрекет. Ол адамның ҿзгелермен җарым-

җатынасҗа түсуіне, тіл табысуына, табысҗа жетуіне ыҗпал ететін, бірнеше ғылымдардың тоғысында 

(психология, философия, логика, физиология т.б.) җарастыруды җажет ететін айрыҗша сала болып 

табылады.  
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Тҥйіндеме 

 Маҗалада орта ғасыр ескерткіштеріндегі етістік жасаушы жұрнаҗтардың жуан жҽне жіңішке 

варианттары жайында сҿз болады. Мұнда Җожа Ахмет Йасауи еңбектері, Алтын Орда мен мҽмлүктік 

Египетте жазылған мұралары, М.Җашҗари ―Диуани хикмет‖ еңбегі, Сҽйф Сараидің ―Гүлістан‖ жҽне 

―Хұсрау мен Шырын‖ шығармаларындағы етістік жасаушы жұрнаҗтардың жуан жҽне жіңішке 

варианттарын мысалдар арҗылы кҿрсітіледі. Мҽселен, Йасауи хикметтерінде сын есімге -а, жұрнағы 

жалғану арҗылы туынды етістіктер жасалған: сын есімге -а жұрнағы жалғану арҗылы жасалған етіс-

тіктер, сын есімге -ы, -і етістік тудырушы жұрнаҗтар жалғанған етістіктер, сын есімге -іл жұрнағы 

жалғанған туынды етістіктер, -ла,-ле жұрнағының сын есімнен етістік тудыруы арҗылы жуан жҽне 

жіңішке варианттары мысалдармен берілді. Зерттеу барысында зат есімдер мен сын есімдерден 

туынды етістік жасаушы жұрнаҗтар ҿте кездеседі. Дегенмен, олардың беретін мағыналарында 

айырмашылыҗтар байҗалмайды.  

Тірек сӛздер: Орта ғасыр ескерткіштері, етістік жасаушы жұрнақтар, жуан және жіңішке 

варианттар, жазба ескерткіштер. 

 

THE THICK AND THIN VERSIONS OF THE VERB DERIVATIVES IN MEDIEVAL 

MONUMENTS 

 

Abstract: In the article thick and thin versions of verbal derivatives in medieval monuments are 

considered. Here are examples of the works of Khoja Ahmet Yasawi, the heritage of the Golden Horde and 

the Egyptian heritage, the works of M. Khashkar, "Sophia Hikmet", as well as the thick and thin versions of 

verbs produced by the genres of Suif Saray "Gulistan" and "Khushrau and Shyryn." For example, Yassawi 

xïkmetterinde connects to the adjective suffix -A, derived verbs: adjectives abuse the made compound, 

created by the suffix, verbs, adjective cent of students associated with the verb suffix causes verbs, verbs, 

adjectives related to the suffix -il -la, with exaggerated and subtle suffix variants, the suffix suffix. In the 

course of the study, nouns and adjectives are derived from the derivatives of nouns. However, there are no 

differences in their meanings. 

Key words: Medieval monuments, verb derivatives, thick and thin versions, monuments. 

 

КІРІСПЕ 

 Йасауи шығармаларының тілі туралы ғалымдар пікірі ҽрҗилы болғанымен, бүгінгі күнде де 

толыҗ зерттелді дей алмағанымызбен, җай тілде жазылды деген мҽселе толыҗҗанды басы ашыҗ 

мҽселе болып отыр. Ҽр түркі жұртының ҿкілдері ҿздерінің тілдік элементтеріне жаҗындатып, ҿз 

туындысы деп тану да кездесіп жатады. Дегенмен, Җожа Ахмет Йасауидің җазаҗ жерінде туып, 

шығармаларын осы жерде туындатып, осы жерде сүйегінің жатҗаны да баршаға аян. Осы кезең 

туындыларының тілі туралы пікірлер де сан җилы. Тілші-ғалымдардың Х-ХІІ ғасыр жазба ескерт-

кіштерін җараханид ҽдеби тілінің дҽстүріндегі j тобындағы оғыз-җыпшаҗ тілінде (кей деректер 

бойынша шағатай тілі) жазылған туындылар деп җарайтын пікірлері де бар.  

Түркітанушы ғалым Н.А.Баскаковтың айтуынша, Х-ХІІ ғасырларда кеңінен җолданыста болған 

тілдер тобына енетін тілде жазылған болуы мүмкін. [1, 304 б.]. Ал Җараханид дҽуірінде басым 

җолданылған тілдерге тҽжік, Орта Азияда иран тілдерінің элементтері кҿп җолданылған.  

Орта ғасыр шығармаларын зерттеген түркітанушы ғалым Ҽ.Нҽжіп Җожа Ахмет Йасауи 

еңбектерін зерттеп, хикмет тілінің җай тілге кҿбірек жаҗындайтыны жҿнінде мынадай пікір келтіреді: 

―Известно, что в низовьях реки Сырдарья начала ХІ в. жили огузские племена. Когда они прод-

винулись вглубь Средней Азии, их место заняли кыпчаки‖ [2, 55 б.].  
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Ҽ.Нҽжіп ХІ-ХҮ ғғ. аралығындағы жазылған мұраларды терең зерттей келе, бұл кезеңде бір 

емес, бірнеше ҽдеби тілдердің болғанын аныҗтады. Ғалымның кҿзҗарасы бойынша, җарахандыҗтар 

династиясы дҽуіріндегі җарлұҗ-ұйғыр ҽдеби тілімен җатар, ХІ ғасырда Сырдарияның тҿменгі 

ағысында тұратын халыҗтар җыпшаҗ-оғыз ҽдеби тілінде сҿйлеген. Ал җыпшаҗ тілдер тобындағы 

бірден-бір тіл җазаҗ тілі екенін, сонымен бірге Җожа Ахмет Йасауидің җазаҗ жерінің азаматы, түлегі 

екенін ескерсек, хикмет тілінің де җазаҗ тіліне җатысы бар екендігі аныҗ. Ендеше Ҽ.Нҽжіптің түпкі 

ойы оғыз-җыпшаҗ, оның ішінде җазаҗ тіліне жаҗындығы бар деген ойдың ұшҗыны байҗалады. 

Ғалымның бұл пікірінің жаны бар. Орта ғасыр ескерткіштерін жүйелі, толыҗ зерттеген ғалым ретінде 

пікірінің дұрыстығына кҿз жеткізуге болады. Алтын Орда мен мҽмлүктік Египетте жазылған 

мұраларды да түбегейлі зерттеп, сол саладан докторлыҗ диссертациясын җорғаған ғалымның ―Диуани 

хикмет‖ еңбегі җыпшаҗ тілінің негізінде жазылған. Аздап онда оғыз тілінің де ҽсері болған. Ал шығыс 

элементтеріне келетін болсаҗ, кітаби тілдің ҽсерімен енуі мүмкін деген пікірін бізге дейінгі ғалымдар 

җолдаған болатын. Біз де осы пікірге тоҗтағанды жҿн санап отырмыз.  

-а(-е) – етістік жасайтын байырғы тұлғалардың бірі. –а жалғану ыңғайына җарай –ла мен 

параллель җолданылады. Кейде мұндай параллелизм –а жҽне –да тұлғалы етістіктердің бір ғана 

мағыналыҗ мҽнерде җолданылуынан байҗалады. Бұл җұбылыс –а мен –ла генезистік жағынан дербес 

аффикстер емес, бір аффикстің екі түрлі варианты деп җарауға мүмкіндік береді.  

Кҿне түркі жазба ескерткіштерін зерттеуші ғалым Ғ.Айдаров туынды етістіктердің жасалуы 

негізгі түбір етістіктерге җосымшалар жалғану арҗылы жасалатынын айта келіп, ҿзге ғалымдар 

секілді есім негізді жҽне етістік негізді болып екіге бҿлінетіндігін айтады. Есім сҿздерге –а, -е, -ла, -

ле, -лан, -лен, -лат, -лет, -д, -ад, -ед, -ай, -ей, -қ, -к, -ық, -ік, -шур, -шүр сияҗты жұрнаҗтар жалғану 

арҗылы жасалатындығын кҿрсетеді [3].  

М.Җашҗари туынды етістіктер жасауға негіз болатын бірден-бір етістік – бұйрыҗ етістік деп 

таныған. М.Җашҗари җосымшалар жалғанған етістіктердің сыртҗы тұлғалыҗ ҿзгерісіне, мағынасына, 

сонымен бірге җызметіне, мҽтін ішіндегі сҿйлемдік җызметтеріне назар аударады. Түркі тіліндегі 

етістіктердің ерекшеліктері туралы толыҗ мҽлімет беріледі. Мысалы, етістіктерді екі ҽріпті: ал, іл – 

бұйрыҗ етістіктері. Үш ҽріпті; тҿрт ҽріпті; бес ҽріпті бұйрыҗ етістіктерді, мысалы, берклә нәңні – 

нәрсені бекіт. Берклә етістігін айтылуды тҿрт ҽріпті сияҗты дейді. Себебі берік түбіріндегі і җысаң 

дауыстысы түсіп җалып, сондыҗтан тҿрт ҽріпті сияҗты дейді.  

Йасауи хикметтерінде беркіту етістігі екі жерде кездеседі.  

Худайа рахм етіб йолұңа салғыл, Гунаһім беркітіб дәрдімні кӛргіл (10б, 1-2). Рахман тәңрім 

әйләбән кіргіз йолгә, Рахматындын муждә беркін 'асы құлгә (44а, 1-2). Беркіту етістігі ҿзге ғылыми 

ҽдебеиттерде, түркітанушылар бек сын есімінен туындатады. Біздің ойымызша, беркіту етістігі берік 

сҿзінен туындап тұр. Берік сҿзіне -і дауысты дыбыстан жасалатын җосымша жалғанғанда түбір 

җұрамындағы і җысаң дауысты дыбыс ығысып, түсіп җалады. 

Ескерткіштер тіліндегі сҿз жасайтын жұрнаҗтарды зерттеген Ҽ.Керімов Сҽйф Сараидің 

―Гүлістан‖ жҽне ―Хұсрау мен Шырын‖ шығармаларындағы етістік жасаушы -ы, -и, -у, -ү жұрнаҗ-

тарының бар екенін уды, (ұйықта), бәрки (бекі), қуры (құрғау) деген мысалдар арҗылы дҽлелдейді. 

Осындай дҽлелдер орта ғасыр ескеркіштерінің бірі Җожа Ахмет Йасауидің хикметтерінен де 

кездеседі. Арыб, сауытмаса, қақылур, беркін, бақыласан деген етістіктер – осының айғағы. Жоғарыда 

кҿрсетілген ескерткіштерде де -ы жұрнағы арҗылы жасалған туынды етістіктердің саны аз екенін 

байҗауға болады. Бүкіл туындының ҿн бойында бес туынды етістік кездесті. Махмуд Җашҗари 

сҿздігінде берік, беркіну сҿздерінің мағынасы мықты, жабық, бекем деген мағыналарды береді екен, 

Махмуд Җашҗари: ―Бұл сҿздің негізі бҽк‖ деп кҿрсетіп, р-ның артыҗ екенін айтҗан болатын [4, 53 б.]. 

Осы беркін сҿзі біздің тілімізде бекін, мықты болу деген мағынаны білдіреді – Рахматындын муждә 

беркін 'асы құлгә (44а, 2). Җазаҗ тілінде беркіну сҿзі җолданылмайды. Біраҗ жергілікті тіл 

ерекшеліктерінде беркіну сҿзін Махамбет шығармаларынан кездестіреміз. Беркініп садақ асынбай, 

ерлердің ісі бітер ме?! деген жолдардағы беркіну сҿзі ХҮІІІ ғасырдың аяғы мен ХІХ ғасыр басында 

җолданылғандығы белгілі. Жергілікті тіл ерекшеліктері де белгілі деңгейде тілдік ҿзгерістерді шешу-

ге кҿмектеседі.  

Р.Сыздыҗ бәркітіб деген етістіктің хикметтер тілінде кездесетіндігін айтып, -іт жұрнағы арҗы-

лы жасалған етістік деп таниды [5, 142 б.]. 

 Бұл сҿздер ―Хұсрау мен Шырын‖ туындысында Нечә ким талбысам бәркир бу бағым – 

Талпынған сайын бекір бұл бауым (ХШ, 95 б.). деген тұлғада җолданылса, М. Җашҗаридың еңбегінде 

Ол таварын бәркләди – ол малын бекітті (ІІІ, 448 б.). тұлғаларында җолданылған. М.Томанов: 

―Байырғы етістіктер җұрамынан кездесетін аффикстердің бірі -ы, -і. Алайда -ы, -і арҗылы жасалған 
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етістіктердің саны җазіргі җазаҗ тілінде аса кҿп емес, біраҗ олар сҿздік җордың байырғы түріне жа-

тады. Бекі, тыншы, ренжі, (реніш есімінен), мүңкі (мүңк ескі түркі тілінде иіс) т.б.‖ [7, 261 б.]. 

Сонымен җатар җазіргі түркі тілдерінің материалдарын салыстырғанда -а жҽне -ы аффикстері бірін-

бірі алмастырып җолдану фактілері кездеседі: җазаҗша сүйре, түркіменше сүрү, боса, позы т.б. Тіпті 

җазаҗ тілінің ҿзінде жана (җасынан ҿту) жҽне жаны (мысалы, оҗ жанай ҿтті, оҗ жанып ҿтті) секілді 

грамматикалыҗ варианттар да кездеседі. Мұндай дерек Йасауи хикметтерінде де кездеседі. 

 Мысалы: Мәнің тӛрт дәфтарым 'аләмға сығмас, Оқұб біткән кіші 'аләмға қарымас (10а, 8-9). 

Біздің ойымызша, қарымас жҽне қарамас деген сҿздерге а жҽне ы дыбыс алмасуы бар. 

Б.А.Серебренников пен Н.З.Гаджиеваның да еңбектерінде -ы, -и жұрнағы арҗылы жасалған 

ҽзірбайжан тіліндегі бәрки – мықты болу сҿздерін мысалға келтіруге болады. [6, 236 б.]. (236 б.).  

Йасауи хикметтерінде сын есімге -а, жұрнағы жалғану арҗылы туынды етістіктер жасалған 

Сын есімге -а жҧрнағы жалғану арқылы жасалған етістіктер: 
Жаның қинаб заққум чайнаб 'ашиқ болғыл, Башың ойнаб ол жан сізләб садиқ болғыл (56б, 4-5). 

Сахарлары жаным қинаб қан йығламай, Алла дебан қанлар йұтұб зар еңрәнмәй (60б, 8-9). Бәндә 

болсаң мәнмәнлікні зинһар ташла, Сахарлар жаның қинаб ынмай ішлә Йолдын азған бәндәләрні йолға 

башла, Бір ләхзада дилләріні сафа қылдым (101а, 12-13).  

Сын есімге -ы, -і етістік тудырушы жҧрнақтар жалғанған етістіктер. 

Рийазатта һарыб ачыб азыб қалсам, Дустлар, хожам мәні бәндәм дегәймукин (13б, 4-5). 

Йолда ӛлүб кӛңліні сауытмаса биһрақ (29б, 11). (күн суыды). Күйдүргучі йақдұрғучы һич тұрарың 

йоқ, От дек тұташыб бақыласан кәун-у мәкәндә (28а, 10-11). 

Сын есімге -іл жҧрнағы жалғанған туынды етістіктер: 

Он йашымда ол йол таптым тірілмәдім (44б, 12). 

Йасауи хикметтерінде тірі-л-мәдім, и-іл, ӛргүләйін секілді -іл җосымшасы жалғанған етістіктер 

кездеседі. -іл, -л җосымшалары таза динамикалыҗ җозғалысты білдіретін сҿз тудырушы аффикстер 

җатарына жатады. Мысалы, тірілу етістігі, йілу, ӛркүләйін етістіктері кҿз алдымызға җимылды 

елестетеді. Җимылдың, динамикалыҗ җозғалыстың елестеуін аңда, байҗа, түсіну, білу җиялдау секілді 

етістіктермен салыстырып кҿруге болады. Бұл тілдік бірліктер де іс-ҽрекеттің мҽнін білдіретін 

етістіктер болғанмен, олардың семантикалыҗ ерекшеліктері ҿзгеше.  

-ла,-ле жҧрнағының сын есімнен етістік тудыруы: 

Рухұм болғай аңа дәйим мәдәдкәр, Йүрәгін қан етіб йоҗласа һәр бар. (10а, 6-7). Пирсіз хизмәт 

сәңә үшбу тамашалар керәк, Сән әгәр диуана сән тағдын ӛзүң ташла сән-а (98а, 8-9). Хошламайдүр 

'алимлар бізні айтған түркині, Ма'насыға барсалар йергә қойар бӛркіні (32а, 4). Рахат ташлаб жан 

михнәтін хошләгәнләр, Мәулім оны 'азизлаб кӛкдә орын берді-йа (39б, 8). Оғлыны кӛб йоҗлады, Кӛзі 

йашға толды-йа (105б, 8). Дустлар мәні йоҗлағай. 

Барлығы сын есімдерге -ла, -лә жұрнағы жалғану арҗылы 7 етістік туындаған. Җожа Ахмет 

Йасауи шығармаларына жиілік талдау жасау барысында 4 сын есімге -ла, -лә жұрнағы жалғану 

арҗылы етістік туындағаны аныҗталды. Біріншіден, жұрнаҗтар түбір сын есімдерге жалғанған. 

Екіншіден, түбір сын есім болғандыҗтан сапалыҗ сын есімдерге жалпы түбір сын есім болғандыҗтан 

сапалыҗ сын есімдерге жалғанған. Негізінен, аффикстің бұл тұлғасы -ла, -ле күйінде сапалыҗ сын 

есімдерге жалғанатындығын, җалған морф тұлғалары җатыстыҗ сын есімдерге жалғанатындығын 

җазаҗ тіліндегі туынды түбір етістіктерді зерттеген ғалым А.Хасенова айтҗан болатын. Ғалымның 

ойы ҿз түпнұсҗасында былай беріледі: ―-ла, -ле аффиксі сын есім тобына жататын сҿздердің бҽріне 

бірдей җосыла бермейді жҽне бұл аффикс арҗылы сын есімдерден жасалған туынды түбір 

етістіктердің бҽрінің мағынасы бірдей болмайды. Сапалыҗ сын есімдерге бұл аффикс негізінде -ла, -

ле күйінде, ал кейбіреулеріне, җатыстыҗ сындарға …-дан, -ден түрінде җосылады‖ [8, 53 б.]. Сын есім 

тұлғасына жалғануда ғана емес, барлыҗ сҿздерге жалғануына байланысты -ла, -ле … жұрнаҗтары 

жалғануы жағынан, сҿз тудыру җабілетінің жоғарылығына байланысты ҿнімді жұрнаҗтар җатарынан 

орын алады. Э.В.Севортян ҿзінің ―Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке‖ атты 

еңбегінде ҽзірбайжан тіліндегі аталған жұрнаҗтың грамматикалыҗ, сҿзжасамдыҗ ерекшеліктеріне 

толыҗ тоҗталып, кҿптеген талдаулар жасайды. Ҿзбек ғалымы А.Г.Гулямовтың, чуваш ғалымы 

О.И.Левитскаяның, якут ғалымы Л.Н.Харитоновтың, А.Хасенованың, сҿзжасамдыҗ тұрғыда 

жұрнаҗтардың парадигмалыҗ сипатын берген А.Салҗынбайдың еңбектерінде ҿте кҿп талданып, 

мағыналары кҿрсетіледі. Мысалы, сын есімдерге жалғанғанда туынды етістіктердің мағыналары 

былайша топтап беруге болады: 

1) Субъектінің бір сападан екінші сапаға ауысу, ҿту процесін кҿрсетеді; 
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2) Бір сападан ҿздері жасалып тұрған сапаға ауыстыру процесін білдіріп, актив субъектінің іс-

ҽрекеті болады [8, 53 б.].  

3) Җазаҗ грамматикасында сын есім негізді -ла, -ле жұрнаҗтары жалғану арҗылы жасалған 

туынды етістіктер заттың: 

4) түсін, 
5) кҿлемін, 
6) дҽмін, 
7) сапасын білдіретін мағыналарды ҿз бойына жинаҗтайтыны айтылады [9, 381 б.].  
Йасауи хикметтеріндегі -ла, -лә жұрнаҗтары жалғану арҗылы жасалған туынды етістіктердің 

мағыналары мынаған келіп тіреледі: 

Йоқласа етістігі белгілі бір бар нҽрсенің, нысанның бұрын болғандығын, җазір ол нысанның 

орны бос екені, сындыҗ тұрғыдан, адамның кҿзҗарасы тұрғысынан білдіретін мағынада җолданылып 

тұр. Ал тамашалау етістігі семантикалыҗ мазмұны жағынан кҿзбен кҿріп, кҿңілге түю, түйсіну 

арҗылы сезіну етістігінің мағынасын беріп тұр. Хошламайдүр жҽне хошләгәнләр деген туынды 

етістіктердің мағынасы, біздің ойымызша, җазаҗ тіліндегі җостау мағыналы сҿзбен тұлғалыҗ жағынан 

да, мағыналыҗ жағынан да сҽйкес келіп тұр. Адамның кҿңіл-хошы ұнатҗан нҽрсесін ғана 

җостайтындығын ойласаҗ, онда бұл етістіктің түбірінің мағынасы кеңейе түседі. Демек, мұнда 

адамның белгілі нҽрсені аҗыл, ой елегінен ҿткізіп, аҗылға салып істейтіндігі аңғарылады. Тілімізде 

бұл етістік тудырушы жұрнаҗтардың беретін мағыналарын ғалымдар кҿптеп кҿрсеткенмен, біздің 

жұмысымызда бұл мағыналар шектеулі. Себебі сын есімге жалғанып тұрған етістік тудырушы 

жұрнаҗ арҗылы туындаған җимыл атауы, яғни етістік саны Йасауи хикметтерінде де аз да, соған 

сҽйкес шектеулі. Сонымен җорытындылай келе, сын есімдерге -ла, -лә жұрнағы жалғану арҗылы 

мынадай мағыналар хикметтер тіліндегі етістіктерде кездеседі: 

1) белгілі бір бар нҽрсенің, нысанның бұрын болғандығын, җазір ол нысанның орны бос екенін, 

сындыҗ тұрғыдан, адамның кҿзҗарасы тұрғысынан білдіретін мағына; 

2) семантикалыҗ мазмұны жағынан кҿзбен кҿріп, кҿңілге түю, сезіну арҗылы берілетін мағына 

3) адамның белгілі нҽрсені аҗыл, ой елегінен ҿткізіп, аҗылға салып істейтіндігі мағыналары бар 

сын есім негізді туынды етістіктер де кездесті.  

Сын есімдерге аталған етістік тудырушы жұрнаҗтар жалғанғанда дыбыс үндестігі саҗтала 

җоймаған. Негізінен, үндестік заңы біздің җазаҗ тілінде жаҗсы саҗталғанмен, түркі тілдерінің ҿзге 

топтарында үндестік җатаң түрде саҗтала җоймайды. Сондай үндестік заңы саҗталмайтын тілдер 

җатарына Йасауи хикметтерінің тілі де жатады.  

Осы пікірді җостай отырып, егер җазаҗ тілінің үндестік заңына сүйенетін болса, йоқ+та, 

хош+та болып үндестік заңына бағынуы керек еді. Демек, Йасауи хикметтерінің тілінде ҿзге тілдік 

белгілер байҗалады. Ал тамаша+ла сҿзінде үндестік заңы саҗталып тұр. Оған җоса бұл тілдік 

бірлікте -ла тұлғасы толыҗ җолданылып тұр деуге болады. 

Сын есімге -ай жҧрнағы жалғанған етістіктер: 

Тынмай 'ашиқ дейүр дәйим худаға йалбарыб, Йүрүр аның ишқыда күндүзләрі сарғайыб (68а, 8-

9). Қызыл йүзні за'фаран дек сарғайтмайын, Йетмәсә 'ашиқ мурадыгә жан тартмайын (86а, 7). 

А.Ысҗаҗовтың җазіргі җазаҗ тілінің морфологиясында есім сҿздерге жалғану арҗылы 

жасалатындығы айтылған: “-ай (-ей, -й)” жұрнағы арҗылы жасалған етей, күшей, мұңай, кӛрік-ей, 

құтай, отай, тарай, кеңей, қарай, қартай, молай, кӛбей, зорай… тҽрізді етістіктермен җатар, оның 

кҿне екендігіне айғаҗ боларлыҗ ұл (ы) ғай (ұлғай), үлк-ей (үлкей), сар (ы) ғай (сарғай), ұзын, ұз-ақ 

(ұзар), ұзай сияҗты байырғыланып кеткен етістіктер де бар [14, 234 б.]. 

Ал -ай жұрнағы ―Гүлістан‖ мен ―Хұсрау мен Шырын‖ ескерткіштерінде ғалым Ҽ.Керімов ұлғай 

деген бір ғана сҿздің җұрамында кездескенін айтады. Мысалы, ―Гүлістан‖ ескерткішінде Улғайдың 

мәним кәтимдә – ұлғайдың менің қасымда дегенде жҽне ―Хұсрау мен Шырын‖ туындысында Бираз 

улғайса тохшунлуқ унутқай – біраз ұлғайса, асаулықты ұмытқай (ХШ, 219 б.) деген мысалдарда 

ғана берілетіндігін ғалым айтып ҿтеді. Ғалымдардың пікірінше, -ай жұрнағының кҿне түркі тіл-

деріндегі кҿріністері ҿзгеше тұлғада кездесетіндігін айтады. Егер А.Есенҗұловтың етістік тудырушы 

жұрнаҗтарының ішінде -ад, -ед: башад, буңад, йегед, қутад, қулад, кӛнед деген сҿздерді мысалға 

келтіреді де, осы мысалдар д-й сҽйкестіктері арҗылы құтай деген мысалдарды береді. Бұл тілдік 

деректер -ай, -ад жұрнаҗтарының мҽндес, мағыналас екендігін байҗаймыз. Ғалымдардың үндес 

пікірін Ҽ.Керімов те жалғастырған: ғалым -ай жұрнағының кҿне түркі тілдерінде -ад, ат, -аз 

тұлғаларында кездесетіндігін, д-з-й дыбыс сҽйкестіктері арҗылы ұлғат//ұлғаз тұлғасында җатар 

җолданылғанын М.Җашҗаридың еңбектерінен кҿруге болады. Біздің тарапымыздан түркі-
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танушылардың пікірлерін мынадай мысалдармен толыҗтыруға болады: җұтадғу, т.б. сонымен җатар -

ай жұрнағының -ар, -ғар, -ал жұрнаҗтарымен де мҽндес екендігін Ҽ.Керімов айтып ҿтеді. Мысалы, 

ҿзге түркі тілдерінде сарғар (тува), сара (гагауз), сарал (чуваш, түрікмен), сарғай (җазаҗ) 

тұлғаларында келіп, җосымшалардың дыбыстыҗ ҿзгерістер арҗылы келетінін байҗауға болады. Җазаҗ 

тілінің тарихи грамматикасын зерттеуші М.Томанов есім түбірден етістік жасайтын ежелгі 

аффикстердің бірі – -қар, -гер жұрнағының Алтын Орда дҽуіріне дейінгі жазба ескерткіштерде 

башғар, ішкер тұлғаларында кездеседі. М.Җашҗаридың сҿздігіндегі суғар, отғар, түзгер етістіктері 

де етістік тудырушы жұрнаҗтардың даму эволюциясының күрделі екендігін кҿрсетеді. Біздің 

тілімізде суар = суғар, теңер = теңгер, оңар = оңғар т.б. секілді мысалдар җосымшалардың гене-

тикалыҗ байланысын байҗатады. Осындай тілдік деректер етістік тудырушы -ар аффиксі мен -ғар 

аффикстерінің ертеде бір тұлға екенін дҽлелдейді. -Қар, -ғар, -гер жҽне -ар, -ер аффикстерінің түркі 

тілдерінде кездесетін сарар, сарғар, сарғай деген мысалдан ҿзге тазар тазғар деген тілдік бірліктер 

арҗылы да аныҗтауға болады. М.Томановтың пікірінше: ―-ғар аффиксінің ҽр түрлі фонетикалыҗ 

ҿзгерістерге түсуінің нҽтижесінде сҿз җұрамындағы аффикс бірде -ар, бірде -ай, бірде -ғыз сипатын 

алған да, бір ғана морфологиялыҗ сипаттағы сҿздер ҽр түрлі болып җалыптасҗан‖. Бұл жерде тілімізде 

кҿп кездесетін дивергенция, дҽлірек айтсаҗ, фонетикалыҗ дивергенция җұбылысын байҗауға болады. 

Ҽ.Керімов Гүлістан ескерткішінде қарар, чуваш тілінде хурал, җазаҗ тілінде қарай деген тілдік 

бірліктер орта ғасыр ескерткіштеріндегі җосымшалардың тұлғаларының тұраҗтанбағанын кҿрсетеді. 

Мысалы, түркімен тіліндегі ұлал етістігі җазаҗ тіліндегі ұлғай етістігінің тұлғалыҗ ҿзгеріске түскен 

формасы. -ай-ар-ал тұлғаларының дамуындағы -ал җосымша тұлғасының этимологиясын ашуға 

ұмтылған ғалым Ҽ.Керімов: ―М.Җашҗаридың сҿздігінде җутатты // җұталды – җұтты болды (1 том, 

138, 345 беттер). М.Җашҗаридың этимологиясы бойынша, җұталды етістігі җұт алды – баҗыт тапты 

тіркесінен җысҗарған (2 том, 138 б.). Егер осы этимология дұрыс болса, онда җұтай сҿзінің түбірі – құ-

, -ал бҿлшегі ҽуелде ал (бери) деген жеке сҿз‖. Ҽрине, җаншалыҗты шындыҗҗа жанасымды екені 

белгісіз, дегенмен, тілімізді зерттеуде осындай пікірлер бар.  

 Негізінен, -ғар, -ар, ай, -ал, -ғай жұрнаҗтарының беретін мағыналары бірдей болғандыҗтан 

олардың җайсысынан җайсысы туындап тұрғанын аныҗтау җиын. Тілімізде ғ дыбысының 

тұраҗсыздығы, түсіп җалуы қ, к, г дыбыстарының тұраҗсыздығы җатар жүзеге асады. Ертеден бізге 

жеткен жазба ескерткіштер тілінде осы дауыссыз дыбыстардың сҿз ортасындағы җолдану җазіргі 

түркі тілдерінде ала-җұлалыҗ байҗалады. Мысалы, түркі тілдерінің оғыз, җарлұҗ тобындағы тіл-

дерінде, кейбір җыпшаҗ тобындағы тілдерде ғ, г дыбысының тұраҗсыздығы байҗалады. Мысалы, 

җазаҗ тілінде құлақ болса, кҿне түркі тілінде құлғақ тұлғасында кездеседі. Емгек, құлғақ т.б. сҿздер 

кездеседі.  

 Түркітанушы ғалым Б.Сағындыҗұлының пікірінше, шыңғыр, сыңғыр, даңғыр т.б. сҿздердегі ғ, 

қ дыбыстарының ерекшелігін түсіндіруге болады деп есептейді: ―Кҿне =уҗ //=уғ, жаңа =у жұрнағына 

аяҗталған сҿздер ертеректе конверсия тҽсілі арҗылы зат есімге яки сын есімге айналып кеткен. Азуқ, 

йазуқ, шыжық – кҿне заманда етістіктен есімге айналған сҿздер. Бұларға ур= кҿмекші етістігі җосыл-

ғанда ―азуҗ ур‖, ―йазуҗ ур‖, ―шыжыҗ ур‖ типіндегі тіркестер жасалған. Уаҗыт ҿте келе ―аз+ғыр=, 

жаз+ғыр=, шыж+ғыр=‖ формасында җайта җалыптасҗан. Мысалдардан түбірдегі ғ дауыссызының 

җосымшаға ығысҗандығы аныҗ байҗалады. Тапсыр = (бір істі біреуге міндеттеу, жүктеу, арту) 

етістігінің туынды түбірі – табыс. Оған =ыр жұрнағы җосылғанда морфологиялыҗ җұрамы ҿзгереді: 

тап+сыр=. ыр=(=ір) жұрнағының алдындағы барлыҗ дауыссыздар осы сияҗты пайда болған [10, 122 

б.].  

Сын есімге -ар, -ер жҧрнағы жалғану арқылы жасалған туынды етістіктер:  

Сачу саққал хуб ақарды кӛңүл қара, Рузи махшар рахм етмәсә хәлім таба (93б, 6). 

Мысалы, Җожа Ахмет Йасауидің мына бір хикметінде ақ сын есіміне -ар жұрнағы жалғанып, 

етістік туындап отыр. Бұл жұрнаҗ алдында басҗа позицияда болған жағдайды ҿзгерту мүмкіндігіне ие 

болып отыр. Негізінен, кҿп жағдайда сын есімдерге жалғанып, етістіктің туындауын җамтамасыз 

етеді. Жасар, ағар, кӛгер, қысқар дегендегі -ар жұрнаҗтарын Н.К.Дмитриев түр-түстер мағынасын 

беретін сын есімдерге жалғанатындығын айтҗан болатын. [8, 178 б.]. Негізінен, шектеулі ғана 

сҿздерде җолданылады, жалғанады. ―Характерно, что принимая этот аффикс, основы прилагательных 

часто претерпевают фонетические изменения или разлагаются на составные части‖, мысалы, қызыл-

қызар, ақ-ағар, сары-сарығар = сар (ы) ғ-ай т.б.жасыл – жасар, қара-р = қарай т.б. Демек, ар, -ай, -й 

жұрнаҗтарының түп-тҿркіні бір. Тағы да Н.К.Дмитриевке жүгінсек, -ай, -әй җосымшаларын 

―Архаичный аффикс, который сохранился при немногих корнях. Образует глаголы среднего значения 

от прилагательных‖.  
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 Екі җосымша да сын есімдерге жалғанады, екіншіден, беретін мағыналарында бір позициядан 

екінші позицияға ауыстыру мағынасы бар. Мысалы, жоғарыдағы хикметте шаш пен саҗалдың жас 

кезде җара болғаны, кейін жасы келе ағарғаны, яғни җара позициядан аҗ позицияға кҿшкенін байҗап 

отырмыз. Қарт-ар = қарт-ай, тар-ыл = тарай, кӛп-әр = кӛбей секілді мысалдар сҿзіміздің дҽлелі 

бола алады.  

 М.Җашҗаридың -ар, -ғар аффикстерін талдауда ―җызар етістігін җызыл ерді тіркесінің җұра-

мындағы сҿздердің бір-бірінен кірігуінің нҽтижесінде жасалса керек‖. Ғалым М.Томановтың 

пікірінше, М.Җашҗари -ар жҽне -ғар аффикстерін бҿлек берген, сол себепті мұндағы назар аударатын 

жайт екеуі екі аффикс болуы мүмкін деген тұжырымы бар. Сҿзбе-сҿз келтірсек, ―Җашҗари заманында 

түркі тілдерінде -ғар жҽне -ар аффикстері бір тұлғаның тарихи варианттары емес деп җарауға 

мүмкіндік береді. М.Җашҗари кҿрсететін кейбір сҿздердің дыбыстардың ауысу заңдылығының 

негізінде җазаҗ тілінде ҿзгергені соншалыҗ, олардың алдыңғы сипатын айҗындау җиын. Мысалы, 

Җашҗари -ар аффиксті мына сҿздерде кҿрсетеді: кӛлер – судың кҿп болып жиналуы, җазіргі җазаҗ 

тілінде бұл сҿз кӛлей түрінде айтылады (р>з>й) да, бір нҽрсенің шамадан тыс ұлғаюын, жайылуын 

білдіреді‖. Жоғарыдағы тарыл - тарай, қызылар - қызар, қартар - қартай, кӛпәр - кӛбей секілді 

мысалдар тілімізде осындай тілдік бірліктердің бар екенін кҿрсетеді, дҽлелдейді. Дегенмен, -ғар, -гер, 

-ар, -ер, ыр, -ір, -р җосымшаларының генетикалыҗ жағынан байланысы бар екені сҿзсіз. Оны 

тіліміздегі тілдік деректер дҽлелдей алады. Дей тұрғанмен, М. Томановтың мына бір пікірінің де 

жаны бар: ―Җазаҗ тіліндегі -ар (-ер, -ыр, -ір) аффиксі барлыҗ жағдайда да -ғар(-ғыр) аффиксінің 

тарихи варианты деп җарауға келе бермейді. -ғар җосымшасының җазаҗ тіліндегі тарихи варианты 

бірде -ар (-ер, -ыр) болса, бірде -а (-е, -ы, -і) болуы да мүмкін. Екінші жағынан, кейбір сҿздер -ар 

аффиксінің ҽбден җалыптасҗан, осы күйге түскен кезеңінде жасалуы мүмкін‖.  

Зат есімдер мен сын есімдерден туынды етістік жасаушы жұрнаҗтар җайталанып та келе береді. 

Мысалы, -а, -ә жұрнаҗтары, -ла, -лә жұрнаҗтары җайталанып келгенмен, олардың жалғанған түбірлері 

екі түрлі сҿздер тобына жатады. Дегенмен, олардың беретін мағыналарында айырмашылыҗтар 

байҗалмайды. -ы, -і, -іл, -ай, -ар жұрнаҗтары арҗылы жасалған сҿздердің де беретін мағыналарында 

сол затҗа, заттың сынына айналу мағыналары бар екенін кҿруге болады.  
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KARAMANLI NĠZAMĠ’NĠN DĠVANINDA HARFLERĠN ELE ALINIġI 

 

Nebahat ERDEM

 

 

Özet: 

Divan Ģairlerinin sıklıkla baĢvurduğu kaynaklardan biriside harflerdir. Eskiden mekteplerde harfleri 

öğretirken de çocuğun aklında kalması için o harfe benzeyenleri söyleyerek kavranması sağlanırdı. ġairler 

de, harfler aracılığı ile düĢüncelerini dile getirmeye çalıĢmıĢlardır. Farklı kelimeleri harfler aracılığı ile 

anlatmaya çalıĢmıĢlar ve hatta bazen Ģiirlerinde harflerle yaptıkları söz oyunlarına da yer vermiĢlerdir. 

Yapılan bu çalıĢma da Karamanlı Nizami‘nin Divanı esas alınarak, bu divanda geçen harfleri tespit edip bu 

harflerin Ģekil özelliklerini, hangi varlığa hangi yönüyle benzetildiği, bu Ģekil özelliklerinden yola çıkarak 

hangi harfe benzetildiği üzerinde durulmuĢtur. Okuyucular bu harfler ile hangi varlığa benzetildiği 

konusunda bir bağlantı kuramazlarsa anlamdan da mahrum kalacaklardır. Bu sebepledir ki bu durumu 

somutlaĢtırmak adına hangi harfin Ģekil itibariyle hangi varlığa benzetildiğine de dikkat çekmeye çalıĢtık.  

Anahtar Kelimeler: Karamanlı Nizami, divân, şiir, harfler, söz oyunları. 

 

HANDLING LETTERS ON KARAMANLI NIZAMI 

 

Abstract 

Some of the sources that Divan poets often refer to are letters. In the past, while teaching the letters in 

the schools, the concept was provided by telling the letters that seemed like that letter to remain true to the 

child. The poets also tried to express their thoughts through letters. They tried to describe different words 

through letters and sometimes even included words in their poetry. In this study, it is emphasized that the 

Karamanlı Nizâmî is based on the Divan, determining the letters passing on this diva and comparing them 

with the figure features, which direction they are likened to, and from which of these features. If readers can 

not establish a connection with which these letters are compared to what they are, they will be deprived of 

meaning. For this reason, we tried to draw attention to what kind of asset it is in terms of which letter type in 

order to embody this situation. 

Keywords: Karamanlı Nizâmî, divân, poem, letters, word games. 

 

GĠRĠġ 

Yazının kullanılmaya baĢlanılmasından sonra, harflere verilen kutsiyet de artmıĢ ve tarih boyunca har-

flere bir anlam yüklenilmeye çalıĢılmıĢtır. Mekteplerde harfler öğretilmeye baĢlanırken de öğrenen kiĢilerin 

hafızasında harfleri somutlaĢtırmak için benzetmelerden faydalanılmıĢtır.  

Rakamlarla ve harflerle ilgili ilk felsefi telakkilerin Fisagor‘la baĢladığı bilinmektedir(Yakıt 1992: 31).  

Divan Ģairleri de kendi düĢünce ve duygularını ifade etmek için Ģiirdeki kavramlar arasında benzerlik 

kurmak amaçlı harfler kullanmıĢlardır ve onların simgesel değerlerinden faydalanmıĢlardır(YekbaĢ 2012: 

2651).  

Harflerin Ģekil özelliklerinin bazı varlıklara benzemesinden, o harfin kullanılmasıyla varlığın anlaĢıl-

ması ortaya konmuĢtur ve bu nedenle harfler Ģairler için önemli bir simge haline gelmiĢtir(Tökel, 2003:13).  

Divan Ģairleri divanlarında âĢık ile maĢukun bazı özelliklerini harfleri kullanarak anlatmaya 

çalıĢmıĢtır. Eserlerde sevgilinin güzelliğini anlatmak için baĢta elif harfi olmakla birlikte birçok harf teĢbih 

ve mecazlara konu olmuĢtur(Pala, 1995:154).  

Divan edebiyatında harfler üzerinde oluĢturulan benzetme ve tasavvurlardan bazıları Ģu Ģekildedir: 

Elif: Allah‘ın birliği, bir, âh, boy, burun, parmak, göğüste boylamasına yara, minare, sancak, tel, mum, 

çevgân, ok, kılıç, hançer, mızrak, yol, köprü, kalem; cîm: saç; dâl: bükülmüĢ boy, saç, kaĢ, hilal, hançer, 

ayak; râ: kaĢ, hançer, kılıç, hilâl, eğilmiĢ boy; sîn: diĢ, testere, tarak; sad: göz; ayın: göz, nal; kâf: bükülmüĢ 

boy; lâm: saç, bükülmüĢ boy; mîm: ağız; nûn: kaĢ, hilâl, nal, devat, bükülmüĢ boy, kâse; vâv: yaĢlı insan 

vücudu; hâ: göz, ağız, ay, yara; lâmelif: eğri boy, Zülfikar; yâ: kaĢ, yay (Kaya 2013: 73). 

15. yy Ģairlerinden olan Karamanlı Nizâmî harf ve kelime oyunlarına baĢvuran Ģairlerimizden biridir. 

Onun Ģiirleri incelendiğinde harfi bir simge olarak kullanması ve söz oyunlarına da yer vermiĢ olması Ģiirlere 

ayrı bir güzellik katmıĢ ve bu Ģiirleri incelemeye değer kılmıĢtır. Bu sebeplerden dolayı Karamanlı 

Nizâmî‘nin Divanı, harf ve kelime oyunları açısından taranmıĢ ve tespit edilen örneklere yer verilmiĢtir.  

                                                 

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doktora 

Öğrencisi, n.erdemm@outlook.com  
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ELĠF 

Sevgili için kendisine en çok benzetilen harf ―elif‖ harfidir. ―Elifin‖ ebcet hesabıyla bire tekabül et-

mesi, Allah lafzının ―elifle‖ baĢlamasıdır. ―Elifle‖ ilgili birçok tasavvurların oluĢmasına sebep 

olmuĢtur(Tökel, 2003: 81). Allah lafzının ―elif‖ harfi ile baĢlaması mutasavvıflar arasında ―elifin‖ vahdetin 

simgesi olarak kullanılmasına yol açmıĢtır. ―Elif‖ düz bir çizgiden ibaret olup noktanın uzatılmasıyla mey-

dana gelmiĢtir. Kendisinden sonra gelen harfle bitiĢmediği için kesrete bulaĢmamıĢ kayıtsız ve hür olarak 

vasıflandırılmıĢtır(Tökel, 2003: 82). ―Elif‖ harfinin düzgün oluĢu divan Ģiirinde sevgilinin boyuna teĢbih 

edilir. Bunun yanında boy simgesel olarak ―elif‖, ―lam‖ ve ―dal‖ gibi harflere de benzetilir.  

Çün kadding elifdir dehening mimdir ey dost 

Ol kadd ü dehendin umaram derdime emni 

Karamanlı Nizamî (234/114/6) 

CĠM 

―Cim‖ harfi, kıvrımlı ve çengel biçiminde olması nedeniyle Ģeklinden dolayı çoğunlukla sevgilinin 

saçına benzetilmiĢtir(Tökel, 2003: 147). ―Cim‖ harfi bazı beyitlerde bazı harflerle kullanılarak (cim, elif ve 

nun) can, cemal ve ecel gibi kelimeler oluĢturmaktadır. Karamanlı Nizami‘nin beyitlerinde can kelimesini 

―cim‖, ―elif‖ ve ―nun‖ harfleri ile oluĢturmuĢlardır. ―Cim‖ sevgilinin saçına, ―elif‖ sevgilinin boyuna ve 

―nun‖ ise sevgilinin kaĢlarına benzetilmesiyle sevgili, aĢığın gözünde can suretine bürünmektedir. ―Cim‖ 

harfi çengele benzemesinin yanında kıvrımlı olması sebebiyle de saça benzetilmektedir. Birçok Ģair, ―cimin‖ 

göbeğinde yer alan noktayı sevgilinin benine, saçlarını ise bir tuzağa benzetmektedirler.  

Cim zülf ü mim fem bâlâ elifsin turre lâm 

Sende olmışdur cemâl-i Hâlik-ı Bîçûnıyân 

Karamanlı Nizamî (208/88/3) 

DAL 

―Dal‖ harfi Ģekil özellikleri sebebiyle varlığın çeĢitli Ģekillerini anlatmak için bir simge olarak 

kullanılır. Dal‘in bir teĢbih unsuru olarak en çok kullanıldığı yer, aĢığın, aĢkın vermiĢ olduğu sıkıntılardan 

dolayı iki büklüm olmuĢ belidir, boyudur(Tökel, 2003: 153). ―Dal‖ harfinin kendisine benzetildiği varlıkları 

veya biçimleri Ģöyle sıralayabiliriz: AĢığın boyu, birisine tazim için eğilen veya ibadet anında rükû yahut 

secde halindeki insan figürü, sevgilinin saçları ve kaĢları, ay (hilal biçiminde), sevgilinin ayak tabanındaki 

na‘lçe ve hançer(Tökel, 2003: 153-154).  

Göðül zülf ü dehânuð dâl u mimin  

Kaçan kim görse aydur dem bu demdür 

Karamanlı Nizamî (131/12/3)  

AYN 

―Ayn‖ harfi Ģekil itibariyle göze benzetilmiĢ olmakla beraber aynı zamanda bazı kelime oyunlarıyla 

birçok harfin simgeleriyle çeĢitli varlıkların adlarını zikretmek için de kullanılabilir. ġairin ―ayn‖ harfi ile 

yaptığı kelime oyunlarından bazıları Ģunlardır;  

ġair sevgilinin gözlerini ―ayn‖a, boyunu ―elif‖e ve saçlarını ise ―lâm‖ harfine teĢbih eder. Bir diğer 

mısrada ya da aynı mısra içerisinde ise bu simgeleri anlamlı bir kelime haline getirerek ‗âlem kelimesini 

oluĢturur. Yani âĢık için ‗âlem, sevgilinin gözleri, boyu ve saçlarından oluĢmaktadır. Gözler ile birlikte en 

çok anılan harflerden birisi ise ―râ‖ harfidir. ―Râ‖ harfi ise sevgilinin kaĢlarına benzetilmektedir. Yine bu 

kelimelerle yapılan kelime oyunlarına bakacak olursak. ġair iki göz için iki ―ayn‖ ve iki kaĢ için de iki ―râ‖ 

harfi kullanarak ortaya ―ar'ar‖ kelimesini çıkartmaktadır. Karamanlı Nizami‘nin yapmıĢ olduğu kelime oyun-

larından bir tanesi ise ―adl‖ kelimesinde kendini göstermiĢtir. ÇeĢitli çağrıĢımlarla yapılan bu kelime ise bey-

itte adalet anlamına gelmektedir.  

Gerçi dâl u lâme ayn olmışsa olur ayn-ı adl 

Ayn-ı zulm oldı dile aynı vü dâli Pirinüð 

Karamanlı Nizamî (181/61/5) 

LÂ, LÂM 

―Lâm‖ harfi Ģekil benzerliği dolayısıyla, kıvrımlı oluĢu sebebiyle sevgilinin kıvrımlı saçlarına ben-

zetilmektedir. ―Lâ‖ harfi ise bir ―lâm‖ ve bir ―elif‖ten oluĢur(Tökel, 2003: 189). Bilindiği gibi ―lâ‖ harfi aynı 

zamanda bir kelimedir ve ―hayır‖ anlamına gelmektedir. ġiirlerde de bu anlamıyla kullanılmaktadır(Tökel, 

2003: 189). Bu harf de diğer harflerde olduğu gibi çeĢitli söz oyunları içerisinde yer almıĢtır.  

Seyr itdüginden ol sanemüð her levend ile  

Maksûdı adı gelmek imiş lâ vülen dile 

Karamanlı Nizamî (225/105/1) 

MĠM 
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Divan Ģiirinde benzetme amacıyla sık olarak kullanılan harflerden biri de ―mîm‖dir. ġekil özelliği iti-

bariyle baĢ tarafının kapalı ve küçük bir daire(yuvarlak) oluĢu, ―mîm‖in sevgilinin dudağına benzetilmesine 

sebep olmuĢtur. Sevgilinin ağzı da ―mîm‖ gibi daracık ve ufaktır. Hatta bazen ―yok‖ olarak düĢünülür. Ağza 

teĢbihin dıĢında ―mîm‖, içerisinde ―mîm‖ harfinin geçtiği Muhammed, Ahmed, ben, medet vb. kelimelerin 

çeĢitli Ģekildeki tasavvurları için de kullanılır(Tökel, 2003: 193). Bu harf de diğer harflerde olduğu gibi bazı 

kelime oyunları içerisinde yer almıĢtır.  

Çün kadding elifdir dehening mimdir ey dost 

Ol kadd ü dehendin umaram derdime emni 

Karamanlı Nizamî (234/114/6) 

NÛN 

―Nûn‖ harfi birçok beyitlerde kaĢ için bir benzetme unsuru olarak kullanılmıĢtır. KaĢın dıĢında Ģekilsel 

benzerlik itibariyle ―nûn‖ harfi hilâle, nala ve bazen de devâta benzetilmektedir(Tökel, 2003: 203). Bazı 

Ģairler beyitlerinde ―nûn‖ harfinin üzerindeki noktayı ise sevgilinin benine benzetmiĢlerdir. KaĢ üzerinde bir 

ben olarak da geçmektedir. Bunun yanı sıra ―nûn‖ üzerindeki nokta sevgilinin gözleri için de kullanılabilir. 

―Nûn‖ harfi ile yapılan bazı kelime oyunlarından oluĢan kelimeler ise Ģunlardır;  

―An‖ kelimesi, ―elif‖ ve ―nûn‖ harflerinin yan yana gelmesiyle ortaya çıkar. Bu kelime, hem güzellik 

hem de ―o‖ anlamına gelmektedir.  

―Nem‖ kelimesi, ―nûn‖ ve ―mim‖ harflerinden oluĢur. Burada ―nûn‖ harfi yine sevgilinin kaĢları, 

―mim‖ harfi ise sevgilinin dudağı için kullanılmıĢtır. Sevgilinin kaĢları ve dudağı âĢığı göz yaĢlarına 

boğmaktadır, ağlatmaktadır. 

―Cân‖kelimesi, ―cim‖, ―elif‖ ve ―nûn‖ harfleriyle yazılır. ―Cim‖ sevgilinin saçlarına, ―elif‖ sevgilinin 

boyuna ve ―nûn‖ harfi ise sevgilinin kaĢlarına benzetilmektedir.  

―Nass‖ kelimesi, ―nûn‖ ve ―sad‖ harflerinden oluĢmaktadır. ―Nûn‖ harfi Ģekil itibariyle kaĢa ben-

zetilmektedir. ―Sad‖ harfi ise yine Ģekil itibariyle göz için kullanılır. ―Nass kesin delil, âyet anlamlarına 

gelmektedir. Daha çok hakkında hiçbir Ģüphe olmayan uyulması zorunlu olan Kur'an ayetleri için 

kullanılmaktadır. ġairler bu ―nûn‖ ve ―sad‖ı kullanmak suretiyle sevgilinin kendi hakkında verdiği hükmün 

nass derecesinde olduğunu ve ellerinden birĢey gelmeyeceğini anlatmaya çalıĢmıĢlardır(Tökel, 2003: 210).  

Bunlar dıĢında birkaç harfle oluĢturulan bazı kelime oyunlarına da yer verilmiĢtir. Bunlar da ayrı bir 

baĢlık altında incelenmiĢtir. 

Mihnet ü derd ile pür nemdür Nizâminüð gözi 

Tutalı gözde makâm ol kaşları nûn agzı mim 

Karamanlı Nizamî (193/73/7) 

BĠRLEġĠK HARFLERLE YAPILAN KELĠME OYUNLARI 

Ey mâh-ı çâr-deh-şebe diyü hitâp öder 

Hak saða anda kim Didi Kur'ân daha vü ta 

AĢağıdaki beyitte sevgilinin boyu ―elif‖e, zülfü lama ağzı ise ―mim‖e teĢbih edilmiĢtir. Böylece ―elif‖, 

―lam‖ ve ―mim‖ harflerinden oluĢan ―elem‖ kelimesi oluĢmuĢtur. 

Kaddüðle zülf ü agzuða eyler işâreti 

Kur'ânda her ne yirde elif lâm u mim ola  

Karamanlı Nizamî ( 75/1/24-25) 

AĢağıdaki beyitte zülf ucunun kıvrıklığı sebebiyle ―dal‖ harfine dehan (ağız) küçüklüğü sebebiyle 

―mim‖ harfine benzetilmiĢtir. ―Dal‖ ve ―mim‖ harfi birleĢtirildiğinde ―dem‖ harfi çıkmaktadır. ġair de ikinci 

mısrada dem kelimesini vermiĢtir. 

Göðül zülf ü dehânuð dâl u mimin  

Kaçan kim görse aydur dem bu demdür 

Karamanlı Nizamî (131/12/3)  

AĢağıdaki beyitte sevgilinin saçları ―dal‖ harfine dudakları ise ―mim‖e benzetilmiĢtir. Bu iki harfin 

birleĢmesinden de ―dem‖ kelimesi ortaya çıkmıĢtır. Bu kelimeyi ise Ģair ikinci mısrada vermiĢtir.  

Göreliden dâl-i zülfüðle dehânuð mimini 

Sofi-i âşufte vü şeydâyı her dem dem tutar 

Karamanlı Nizamî (139/20/4) 

ġair aĢağıdaki beyitte gönül ve can kuĢunu avlamaya yem yeter ise zülfün ―dal‖, boyun ―elif‖ ağzın ise 

―mim‖ demektedir. ġairin sıraladığı harflerde ―dam‖ kelimesi çıkmaktadır. ―Dam‖ kelimesi ise yem demek-

tir. 

Cân u dil murgını sayd itme gedâm ise yeter  

Dâl zülfüð vü elif kâmetüð ü mim dehenüð 
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Karamanlı Nizamî (178/58/6) 

AĢağıdaki beyitte Ģair ―ayn‖, ―dal‖ ve ―lam‖ harfleriyle bir kelime oyunu yapmıĢ böylece ―adl‖ 

kelimesi ortaya çıkmıĢtır.  

Gerçi dâl u lâme ayn olmışsa olur ayn-ı adl 

Ayn-ı zulm oldı dile aynı vü dâli Pirinüð 

Karamanlı Nizamî (181/61/5) 

ġair kendi gözünün dert ve mihnetten pür-nem olduğunu dert ve sıkıntıdan çok ağladığını belirtmekte-

dir. Ġkini mısrada ise Ģair sevgilinin kaĢlarını ―nun‖ harfine ağzını ise ―mim‖ harfine benzetmektedir. Ve 

böylece sevgilinin güzellik unsurlarından olan ağzı ve kaĢı aĢığı gözyaĢına gark etmektedir. Bunu da ―nem‖ 

kelimesi ile belirtmiĢlerdir. 

Mihnet ü derd ile pür nemdür Nizâminüð gözi 

Tutalı gözde makâm ol kaşları nûn agzı mim 

Karamanlı Nizamî (193/73/7) 

AĢağıdaki beyitte Ģair sevgilinin boyunu ―elif‖e ağzını ―mim‖e benzetmekte ve sevgilinin boyunu ve 

ağzını derdine çare olarak görmektedir.  

Elif ü mimdür agzun ile kaddün çü senüð 

Derdüme ol ikisin ben ne içün em dimeyem 

Karamanlı Nizamî (195/75/3) 

AĢağıdaki beyitte sevgilinin zülfü kıvrımlı olması sebebiyle ―cim‖ harfine, ağzı ―mim‖e, boyu ―elif‖ 

harfine alına dökülen saçları ise ―lam‖ harfine benzetilmekte. Böylece bu harflerin birleĢiminden ―cemal‖ 

kelimesi çıkmaktadır. Cemal yüz güzelliği demektir. Ġkinci mısrada da Ģair kelime oyunu olarak cemal-ı hâ-

lık kelimesini vermektedir. ġair Allahın cemal sıfatının sevgilide aĢikâr olduğunu açığa çıktığını be-

lirtmektedir. 

Cim zülf ü mim fem bâlâ elifsin turre lâm 

Sende olmışdur cemâl-i Hâlik-ı Bîçûnıyân 

Karamanlı Nizamî (208/88/3) 

AĢağıda beyitte birinci mısrada Ģair kamet, zülf ve dehen kelimelerini sıralamakta, bu sevgilinin uz-

uvlarına karĢılık gelen harflerin kendisini eleme sürüklediğini belirtmektedir. Sevgilinin güzellik unsurlarına 

karĢılık gelen harflerden kamet ―elif‖; zülf ―lam‖; dehan ―mim‖ olduğu düĢünülürse bu harflerin birleĢimin-

den elem çıkmaktadır.  

Göreli kâmet ü zülf ü dehenüð harflerüð 

Ugradum fârig ü âzâde yürürken eleme 

Karamanlı Nizamî (224/104/4) 

 

SONUÇ 

ġairler harfler aracılığı ile düĢüncelerini dile getirmeye çalıĢmıĢlardır. Farklı kelimeleri, harflerin ger-

ek Ģekil özelliklerinden yola çıkarak gerekse belli harflerin yan yana gelerek bir anlam oluĢturması vasıtasıy-

la anlatmaya çalıĢmıĢlardır ve hatta bazen Ģiirlerinde harflerle yaptıkları söz oyunlarına da yer vermiĢlerdir.  

Bu çalıĢmada Karamanlı Nizami‘nin Divanında geçen harfleri tespit edip bu harflerin Ģekil özellikleri-

ni, hangi varlığa hangi yönüyle benzetildiği tespit edilmiĢtir. Bu tespit edilen harflere ise bu benzerliklerden 

dolayı bir anlam yüklenmiĢ ve divanda geçen söz oyunlarına da rastlanmıĢtır.  

Karamanlı Nizami‘nin Divanında harflerle ilgili beyitleri tararken aslında poetikasıyla da ilgili birçok 

beyitte de rastlanıldı. Umarız bu hususta da çalıĢmalar ortaya konur. 
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Тҥйіндеме 

Маҗалада лингвомҽдениеттану мҽселелері, ҿзіндік ерекшеліктері, метафоралы ойлау, ауыспалы 

соматикалыҗ атаулар сипатталады. Соматикалыҗ атаулардың лингвомҽдени сипаты Орхон-Енисей 

ескерткіштері тілінің негізінде талданады. Кҿне түркі ескерткіштерінде кездесетін соматизмдер 

халыҗтың тұрмыс-тіршілігімен, салт-дҽстүрімен байланысы бар. Орхон-Енисей ескерткіштері тілін-

дегі Ұмай, бас, тӛбе, қол, тізе т.б. лингвомҽдени соматикалыҗ атаулардың җолданыстары талданып, 

семантикалыҗ сипаты ашылған. Түркі мҽдениетінің кҿрінісінсоматикалыҗ тілдік бірліктер бере 

алады. Соматизмдердің айналасында бүкіл бір халыҗтың мҽдени ҿмір сүру салт-дҽстүрлерінен мол 

мағлұмат алынады. Ұҗсату арҗылы біз заттар мен җұбылыстарға ҿз җатынасымызды, бағалауымызды, 

ҿлшемімізді, сезімдеріміз бен ҽуесҗойлығымызды білдіре аламыз. Орхон-Енисей ескерткіштері 

тіліндегі дене мүше атаулары – абстрактілі ойлау жемісі, бейнелі тартымды образ. Олар адам таны-

мымен тікелей җарым-җатынаста, ҽлемдік бейненің кҿрінісін таңбалаушы процесс ретінде баға-

ланады. 

Тірек сӛздер: ескерткіштер тілі, соматикалық атау, лингвомәдени сипаты, әлемдік бейне, 

метафоралы ойлау. 

 

LINGUISTIC AND CULTURAL CHARACTER OF SOMATIC NAMES IN THE 

LANGUAGE OF THE ORKHON-YENISEI MONUMENTS 

 

Abstract 

The article describes the problems of linguistics, features, metaphorical thinking, passing somatic 

names. The linguocultural character of somatic names is analyzed on the basis of the language of Orkhon-

Yenisei monuments. In ancient Turkic monuments somatism associated with the life and traditions of the 

people. Orkhon-Yenisei monuments in the language of Umai, bass, hill, hands, knee, etc. b. the application 

of linguistic-cultural somatic names is analyzed, semantic character is revealed. The type of Turkic culture 

can give somatic linguistic units. Around somatism get a lot of information about the traditions and customs 

of cultural life of only one people. Through processing, we can Express our attitude to objects and 

phenomena, evaluation, measurement, feelings and curiosity. Orkhon - the name of the body in the language 

of monuments of the Yenisei-the fruits of abstract thinking, figuratively attractive image. They are directly 

related to the knowledge of man, the visibility of the world image. 

 Key words: language of monuments, somatic name, linguocultural character, world video, 

metaphorical thinking. 

 

КІРІСПЕ  

Лингвомҽдениеттану когнитология ғылымының җойнауында, оның тілмен жҽне жеке адамның 

ментальдыҗ җұрылымында болып жататын психикалыҗ процестермен ҿзара җатынасы негізінде пайда 

болды. В. Гумбольдт, Э. Сепир, Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев, А.А. Потебня, Н.И. Толстой, Н. 

Топоров, В.В. Иванов, В.А. Аврорин, В.Н. Телия, В.В. Воробьев, А. Вежбицкая,Е.М. Верещагин, В.Г. 

Костоморов, Ю.С. Степанов, А.Д. Арутюнова, В. Маслова т.б. ғалымдар зерттеулерінде аҗиҗат шын-

дыҗ болмыс, халыҗ тарихы, ел тарихы, дүниетаным, рухани жҽне материалдыҗ мҽдениет сияҗты 

ұлттыҗ җұндылыҗтар сарапталды. 

Җазаҗ халҗының этникалыҗ мҽдениетіндегі ҿзіндік ерекшеліктерді оның образды ойлауымен, 

дүние-ғаламды тануымен, салт-санасымен сабаҗтастыра отырып ―тіл‖ призмасында җарастыратын 

Ҽ.М. Җайдар, М.М. Копыленко, Е. Жанпейісов, М. Манкеева, Г. Смағұлова, С. Сатенова, С. 

Сағидолдаҗызы, А. Ислам, Р. Шойбеков, Ш. Сейітова, А. Жылҗыбаева, К. Жантаева, Б. Дина,Җ. 

Ғабитханұлы т.б. тілші-мамандардың зерттеулерінің танымдыҗ та, ғылыми-теориялыҗ мҽні ерекше. 

Лингвомҽдениеттану тіл мен мҽдениет фактілер жүйесіне сипаттама береді, ―ҽлемнің тілдік бейнесін‖ 

зерттейді.  
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 Ұлттыҗ ерекшеліктер адамдардың ҿмірінде ғана емес, олардың материалды жҽне рухани 

мҽдениетінде, сондай-аҗ тілінде, сҿздік җорында кҿрініс табады. Кҿне түркі тілінде кездесетін кез-

келген метафоралар халыҗтың ұлттыҗ сана-сезімін, дүниетанымы мен ҽлемдік җабылдау түйсігін 

кҿрсете алады. Екіншілік бейнелі атаулар мҽдени коннатацияны бере отырып, ұлттыҗ-мҽдени 

ерекшеліктерді кҿрсетеді.Лингвомҽдениеттік җұндылыҗта метафоралы ойлау, сҿйлеу, ауыспалы атау 

белгілері ерекшеленеді. Җоғамдыҗ тарихи тҽжірибенің жҽне җажеттіліктің ұрпаҗтан-ұрпаҗҗа мұра 

болып берілуіндегі адамның коммуникативті-прагматикалыҗ ҽрекетінің нҽтижесінде тамаша 

образдар пайда болады. Кейбір дене мүше атаулары тарихи дҽуірге байланысты җалыптасса, 

екіншілері күнделікті тұрмыс-тіршілік җажеттілігінен, үшіншілері халыҗ дүниетанымындағы адам 

психологиясына җатысты себептер нҽтижесінде жасалады. Мазмұны мен җұрылымы ҽрі күрделі, ҽрі 

җызыҗты болып келетін соматизмдердің пайда болу тарихы ҿткен заманалар тереңіне алып барады. 

Олардың образды-фондыҗ негізінде тіл иесінің аҗиҗат шындыҗ болмыс жайлы түсінігі, табиғаттағы 

сан алуан җұбылыстар мен җоғам дамуының заңдылыҗтары туралы пікірі, түйген ойы, жасаған 

пайымы жатады. Соматикалыҗ атаулар мағынасының дамуы ҽрбір җоғамдыҗ даму кезеңдеріндегі 

дүниетанымдыҗ кҿзҗарастарға тікелей байланысты. Кҿне түркі ескерткіштерінде кездесетін 

соматизмдер халыҗтың тұрмыс-тіршілігімен, салт-дҽстүрімен байланысы бар. Соматикалыҗ тілдік 

бірліктерді халыҗтың салт-санасымен, ҽдет-ғұрпымен жҽне ұлт мҽдениетімен бірлікте җарауымыз 

җажет. 

 Орхон-Енисей ескерткіштерінде Тәңір атауына җатысы бар дене мүше атаулары тӛбе, қол т.б. 

берілген: җаңым іlтäріс каҗаның, öгім іlбілгä катуныҗ тäңрі тöпäсінтä тутып jöгäрÿ кöтÿрміс äрінч 

Ҽкем Елтеріс җағанды, Шешем Елбілге җатынды тәңірі тӛбесіне ұстап жоғары кҿтерген екен (КТ 

11) (Орхонские надписи, 2001: 75, 177); Тәңрі басмасар тӛбеңнен тәңір баспаса (КТүж 22) 

(Орхонские надписи, 2001: 76, 180). Тәңір қолы соматикалыҗ җолданысы Енисей ескерткішінің Е 692 

жолында кездеседі: іt(t)і tänrі qolï adïrïltïm aza asіzіmä Тҽңірі җолынан айырылдым, ҽттеген-ай!  

 Түркі жазуларында кҿшпенділердің барлыҗ жеңістері Кҿк тҽңірімен байланыстырылған. Ҽрбір 

түрік ҿзін Тҽңірінің үкімін орындаушысы ретінде сезінген. Оның раҗымымен елді басҗарған җаған-

дарға ―Аспанда туған жҽне Күнмен, Аймен безендірілген‖ деген атаҗ берген. Түркілердің білген, 

кҿрген ең биік шыңы да тегіннен-тегін Хантҽңірі деп аталмаса керек. Аспанды жҽне оның 

шыраҗтарын җадірлеу белгілі бір заңды җажеттіліктен басҗа, Аспанды Җұдай мекені деп танудан, 

руханият ҽлемі деп есептеуден туындап жатыр. Евразия ғалымдары ең алдымен кҿне түркілер мен 

җазіргі түркі тілді халыҗтар арасында рухани байланыс бар деп җарастырған. Мҽңгі аспанға жҽне кҿк 

түске (мҽңгілік символындағы) табыну желісі түріктердің ҿз атында ―кҿк түрікте‖ бейнеленген. Ал 

кҿп уаҗыт ҿткеннен соң Җазаҗстанның ұлттыҗ байрағының түсі кҿкке айналуында сабаҗтастыҗ 

жатыр.  

 Кҿк түріктер танымында ―Тҽңір‖ ұғымына җатысты соматикалыҗ кҿркем ойлау жүйесінің 

логикалыҗ моделі – тәңір Ұмай. Tanrі ұғымына байланысты бейнелі оралымдар: тanrі qolі, тäңрі 

тöпäсінтä туты, тӛбеңнен тәңір баспаса. Аталған тілдік оралымдардың кейінгі, җазіргі сҿз 

җолданыстарында саҗталып җалғандары да, сол дҽуірдің еншісінде җалып җойғандары да бар. Ғалым 

М. Ескеева «Кҿне түркі жҽне җазіргі җыпшаҗ тілдерінің моносиллабтыҗ негіздері» (2007) атты моно-

графиясында мифологиялыҗ-діни дүниетанымнан ҿрбіген «Тҽңірлік» идеясы жҿнінде былай дейді: 

«Тҽңір – Жер-су», «Тҽңір – Ұмай», «Тҽңір – җаҗан», «Тҽңір – будун (халыҗ)» параллельдері тҿңіре-

гінде сомдалған кҿне түркілік дүниетанымның мифологиялыҗ негізі табиғатпен етене жаҗын кҿш-

пенділердің ҿмірлік тҽжірибесімен астасып, діни-мифологиялыҗ ілімге айналды, олардың этностыҗ 

біртұтастығын җамтамасыз етуге, мҽдени-эстетикалыҗ болмысын җалыптастыруға, рухани-җұнды-

лыҗтарын арттыруға, ҽлеуметтік-саяси тұрмысын нығайтуға җызмет етті». Тҽңірлік дін дегеніміз, 

түптеп келгенде, уаҗыт пен кеңістікті игеруге талпынған, җоршаған ортамен тіл табысуға ұмтылған 

адам баласының алғашҗы таным түсінігі еді. Тҽңірлік дін кҿшпелілердің ҿмір сүруінің кепілі болды 

(Тараҗты,1994). 

Ежелгі түрктер үшін Кҿк пен Жер, Судан кейін тұрған җұдіретті күш – ҽйел, ошаҗ басы җұдайы 

Ұмайға табынған. Ол бала-шағаны, үй берекесін җорғайды деп сенетін болған. Umaі тілдік бірлігі ҽу 

баста «бала жататын орын, жатыр» мағынасын берген, даму барысында екіншілік «җұдай» мағынасы 

жасалған, мына жолдарда кҿрініс тапҗан: Tаnrі, Umaj, yduq jar sub basa bärtі ärіnc Тҽңірі, Ұмай, 

җасиетті жер-су жеңіс берген екен (Тон 38) (Орхонские надписи, 2001: 115, 195, 196); Он жаста Умай 

текті шешемнің бағына Інім Күлтегін ер атанды (КТүж31) (Орхонские надписи, 2001:182). Жеке есім 

ретінде метафораланған орны бар: bu atіmïz umajbeg bіz бұл біздің атымыз Ұмай бек (Е 283) 

(Древнетюркский словарь,1969: 104). «Кҿне түркі сҿздігінде» Умай сҿзінің мағыналары: Umaj І 
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послед, бала орны, (чрево матери) ана жатыры; Umaj ІІ жеке есім (Е 283), җұдай есімі (Тон 38) 

(Древнетюркский словарь,1969: 611). Умай сҿзінің «бала орны, жатыр» деген түпкі соматикалыҗ 

мағынасынан «җұдай», «адам есімі» мағыналары уҽжделіп екіншілік атау алған.  

 Ұмай атауы түркі танымында ең җасиетті ұғым саналғандыҗтан белсенді түрде жұмсалып, 

түркі халҗының бүкіл болмысын танытты. Җ.Жаманбаева «Тіл җолданысының когнитивті негіздері. 

Эмоция, символ, тілдік сана» (1998) атты еңбегінде былай дейді: ―Кейіпкер җұпия сырлы бір сҿзді 

үнемі җайталау үстінде болады. Жанның ішкі җұпия йірімдері сол сҿзге җұйылады. Бір сҿзді җайталау 

арҗылы ішкі күйді күшейтіп җаныҗтыра береді де, бірте-бірте оны белгілі бір шегінен асырып, 

мистикамен ұластырып жібергенге дейін ҿршітеді. Ритм бір сҿзді не фразаны іріктеп шығарады, 

эмоциялыҗ салмаҗ бірте-бірте сол сҿзге түсе бастайды, сол сҿз бірте-бірте оны айтып отырған 

кейіпкердің тағдырын, бүкіл болмысын белгілейтін дара җуатҗа айналады‖ (67). Тҽңір – жоғарғы 

ҽлемнің җұдайы, ортадағы ҽлем җұдайы – Ұмай, ал тҿменгі ҽлем җұдайы – жер-су. Автордың ҿзі ҿмір 

сүрген дҽуірдегі наным-сенімі, дүниетанымы сҿздердің җұпия сырларынан кҿрінеді. Адамның 

ҽрекеті, болмысы, ойы, сенімі оның білімінде кҿрінеді, ал тілдік ҽрекетін – тілдік білімінің негізінде 

аныҗтауға болады. Тілді бейнелі жұмсау арҗылы адам җандай нҽрселерге җол жеткізгенін бағамдауға 

болады. Соматизмдер болмыстағы җұбылыстарды терең түсінумен, ұғумен, җабылдаумен астасып, 

байланысып жатыр.  

 Җазаҗта осы күнге дейін жас келін үйге енгенде ―От ана, Ұмай ана, жарылҗа!‖ деген сҿздер 

айтылған. Җазіргі Сібір түріктерінің фольклорында Ұмай ана бейнесі – аспаннан түскен алтын 

җанатты ҽдемі ҽйел түрінде җалыптасҗан. Христиан мҽдениетіне дейін Ұмай ана мен бала җамҗор-

шысы, ұрпаҗ жебеушісі болған. Кҿне түркі кезеңінде Умай культінің җызметі ҿте кең болған. Руни-

калыҗ жазбалар бойынша Ұмай тек ҽйелдердің ғана емес жалпы білімді адамдардың саҗтаушысы да 

болған. Ұмайдың үлкен емес тостағанында җасиетті сүт бетінде балалардың жандары орналасҗан 

деген түсінік болған. Бала ауырғанда дҽстүрлі түрде Ұмай тостағанынан тамаҗтандырған. Бұл 

дҽстүрлер жалпы түркілік түсініктен бастау алған дҽстүрлі тостағанның маңызы болып табылады. 

Аталған түсініктің җайнар кҿзі скиф кезеңіне де барады, Геродоттың шығармалары бойынша тостаған 

аспан, тҽңірден келген (Җарабалаева, 2005). 

 Бүгінде тӛбе дене мүше атауы фразеологизмдер җұрамында белсенді түрде дамып, екіншілік 

номинацияға ие болды: Ат тҿбеліндей «аз топ», Алар демі бір тҿбеден соғып тұр «сҿзі бір жерден 

шығып тұр», Тҿбесін тесу «маза бермеу», Тҿбеңе бұлт айналмасын «жаманшылыҗ күн басыңа 

келмесін», Тҿбесінен тік тұру «аяғының ұшынан тұру», Тҿбесі кҿкке тию «бағы ашылды», Басҗа 

тҿбеге шыҗты «менсінбеді, санаспады», Тҿбесіне ойнады «басынды, менсінбеді», Тҿбесін ғана 

кҿрсетті «тиіп җашты», Бір тҿбе «ерекше, ҿзінше бір бҿлек», Екі җолын тҿбесіне җойып «Җуралаҗан 

җалып түңілді, безді», Жүрегі тас тҿбесіне шыҗты «жүрегі, зҽресі ұшты», Кҿзі тас тҿбесіне шыҗты 

«зҽресі ұшты», Тҿбе шашы тік тұрды «үрейі ұшты», Тҿбесі кҿкке жетті «җуанды», Тҿбесін тесті 

«җорлыҗ кҿрсетті», Кҿзің тас тҿбеңе шыҗҗыр «кҿзің кҿрмей җалғыр» т.б. Соматикалыҗ 

фразеологизмдер – бұл тіл атаулының бҽріне тҽн ортаҗ җұбылыс, тек олардың пайда болуы, җұры-

лымы, җолданылуы, бейнелеуіштік җасиеті тіл иесі халыҗтың мінез-җұлҗымен,салт-санасымен, ҽдет-

ғұрпымен жҽне дҽстүрімен ұштасып, олардың кҿрінісін береді. Ал, ҽр тілдің тұраҗты тіркестері 

җоршаған ортасымен, орналасҗан жерімен ерекшеленуі заңдылыҗҗа жатады. Адамның ҿзіндік 

болмысын, күрделі табиғатын, җимыл-җозғалысын, психологиялыҗ күй кешуін, физиологиялыҗ 

җалпын т.б. жай-күйді ой-санасымен җатысты ұғымдардың жүйеленуінен җалыптасҗан соматикалыҗ 

фразеологизмдер ҽуел бастан-аҗ адамдардың ҿзін-ҿзі тануға ұмтылуынан пайда болған. Дене 

мүшелерінің атаулары – сҿздік җордың ҿте ертеден келе жатҗан кҿне тобы. Сол себепті де сома-

тикалыҗ атаулардың фразеологизмдер җұрамында кҿптеп кездесуі җалыпты кҿрініс. Соматикалыҗ 

фразеологимдер жасалу жолында олардың арасында біріншіден логикалыҗ байланыс, екіншіден, 

образ тұтастығы саҗталған. Соматикалыҗ фразеологизмдер кҿркем шығарма тілінде кездесіп, 

үйлесімділігі мен бейнелілігі айҗын кҿрінетін тұраҗты тіркестер болып табылады. 

 Орхон-Енисей ескерткіштері тілінде тәңір қолы, қол (ҽскер) соматикалыҗ җолданыстары 

кездеседі. Қол «ҽскер» тілдік бірлігі Күлтегін ескерткіші үлкен жазуының 28-ші жолында кездеседі: 

Түстікте – табғашҗа җарсы Кҿп қолмен он екі жорыҗ жасадым (Орхонские надписи, 2001: 181); Алып 

кісілер бізге шабуыл жасады. Сол мезетте ҿкініп, Күлтегінді шағын қолмен жібердік (КТүж40) 

(Орхонские надписи, 2001:184); Шығыста – җұтанға, Түстікте – табғашҗа, Батыста – җұрданға, 

Терістікте – оғызға Екі-үш мың қолмен бара аламыз ба? (Тон 14) (Орхонские надписи, 2001:190); Екі 

мың едік, Біз екі бҿлек қол болдыҗ (Тон 18) (Орхонские надписи, 2001: 191); Жарыс жазығында он 

мың қол жиылдыҗ – деді (Тон 36) (Орхонские надписи, 2001:195). Җазіргі җазаҗ тілімен сабаҗтастыҗта 
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җарайтын болсаҗ қол сҿзінің бүгінде семантикалыҗ ҿрісі кең. Адамның дене мүшелерінің ішінде 

ҿлшем ұғымдарын җұрауға белсене араласатыны, яғни ҿнімділігі жоғары болып саналатыны – қол. 

Қол сҿзіне җатысты қол созым, қол басындай ҿлшем мҽнді тілдік бірліктер бар: Кереге җылатұғын 

ағашының ұзындығын ҿзінің отырған бойынан қол созым биік җылып отырып җана, җолын жоғары 

созып, мҿлшерін сондай җылып ағашты турап тастапты (М.Ж.Кҿпеев); – Менің биемнің тілінің түбіне 

таҗалған жері қол басындай җап-җара еді (М.Ж.Кҿпеев). 

 Күлтегін ескерткіші үлкен жазуының 2-ші жолында бастыны еңкейткен, тізеліні бүктірген 

фразеологизмі мына жолдарда бар: Бастыны еңкейткен, Тізеліні бүктірген, ілгері Җадырҗан 

җойнауына дейін, Кері Темір җаҗпаға дейін жайлаған (Орхонские надписи, 2001:175); Тізеліні 

бүктірді, Бастыны еңкейтті. Ҽкем җаған сҿйтіп ел жұрт җұрап (КТүж178) (Орхонские надписи, 2001: 

178); Бас-аяғы жиырма бес рет аттандыҗ. Жиырма үш рет соғыстыҗ. Елдігін ҽлсіреттік, Җағандығын 

җансыраттыҗ. Тізеліні бүктірдік, Бастыны еңкейттік (КТүж18) (Орхонские надписи, 2001: 179). 

Бүгінде, җазіргі җазаҗ тілінде бас соматикалыҗ атауларына җатысты фразеологизмдер ҿз жалғастығын 

тауып отыр: басы сау ―аман-есен‖, басы тең ―артыҗ-кемі жоҗ‖, басы түйісті ―бір жерге жиналды‖, 

басы шатасты ―җателесті‖ т.б. Җазіргі җазаҗ тілінде тізе соматикалыҗ атауына җатысты мынадай 

фразеологизмдер бар: тізе батырды/тізеге алды ―күш кҿрсетті‖, тізе бүгіп, қол қусырар жайы жоқ 

―бағынбайды, жалбарынбайды‖, тізе бүкті ―жеңілді, мойындап, бас иді‖, тізеден қан кешті ―үлкен 

җырғын майдан, сұрапыл соғыс‖, тізеден суға, белдентауба ―суға кеткенде жҽне терең судан ҿтерде 

айтылады‖, тізе жазбады ―жұбы ажырамады‖, тізе қосты ―бірікті‖, тізесі жылып қалды ―җарт 

кісінің жас ҽйелмен кҿңіл җосуына орай айтылады‖, тізесін ӛткізді ―зорлыҗ, күш кҿрсетті‖ т.б.  

 Тотемдік җасиеті бар ұғымдарды этногенезистік тұрғыдан, тарихи-этнографиялыҗ тұрғыдан 

җарастыру ҿте маңызды. Тіл сананы җамтып кҿрсетеді, ал сана бізді җоршаған мҽдениеттің ҽсерімен 

җалыптасатын болса, түркі мҽдениетінің кҿрінісін ұлттыҗ тілдік бірліктер айҗындайды. Кҿне түркілер 

танымындағы тотемдік җасиеті бар алтын басты жылан – адам т.б. бейнелі оралымдар түркі 

мҽдениетінің тілдегі кҿрінісі болып табылады. 

Соматизмдер когнитивтік җұрылымның – адамның санасы, ойлауы мен танымының бейнесі 

болып табылады. Ол сҿздің екі мағынасын байланыстыратын тек образды амал ғана емес, ол екі 

түсінік ҿрісін біріктіретін жҽне концептуалды жаңа ҿрістің бастауынан җұрылған ҿрістің җолданылу 

мүмкіндігін тудыратын негізгі менталды операция. Дене мүше атаулары адам ойының ең терең түсіну 

жүйесінен табылады. Дене мүше атауларының танымдыҗ ҿрісін җұраушы тҽсілдер: синонимдер, омо-

нимдер, кірме сҿздер, фразеологизмдер, маҗал-мҽтелдер, эвфемизмдер, диалектизмдер, терминдер, 

жұмбаҗтар, поэзиялыҗ-прозалыҗ шығармалар т.б. 

Соматикалыҗ атаулар сҿйлеу мҽдениетінің кҿрінісі, образды ойымыздың дамуы мен 

җалыптасуының кҿрсеткіші. Соматизмдердің тарихы – халыҗтың тарихы, оның ой, сана тарихы, мҽде-

ниеттің кҿрінісі. Орхон-Енисей ескерткіштері тіліндегі дене мүше атауларында ғасырлар тұңғиы-

ғындағы кҿк түріктердің тұрмыс-тіршілігі, таным-түсінігі, ой, сана тарихы бейнеленген. Кҿне тарихи-

мҽдени мҽтін (контекст) болған соң, онда жанама-туынды соматизмдер кҿбірек табылуы заңды 

җұбылыс.  

Түркілер сҿз җұдіретін җадір тұтып, оны рухани күш ретінде таныған халыҗ. Сҿйлегенде 

бейнелі, астарлы тілмен җолдана білген. Олардың ертедегі ойлау җабілеттері соматизмдерде саҗтал-

ған. Кҿне түркілердің соматикалыҗ атаулары җазіргі түркі тектес халыҗтардың ортаҗ ойлау жүйесінің 

түпкі җазығы іспеттес.  

Орхон-Енисей ескерткіштері тіліндегі соматикалыҗ җолданыстар жұмсалып, кейінгі дҽуірлерде 

кҿркем ҽдебиет аясында белсенді җолданылып, ҽдеби нормаға айналғандары да, ҽрі сол дҽуірдің 

еншісінде җалып җалғандары да бар. Орхон-Енисей дене мүше атауларының негізінде кҿне түркі 

дҽуірінде жаңа семантикалыҗ җабаттар ашылған. Сҿздің сапа жағынан җаншалыҗты дамығандығын 

кҿрсететін бірден-бір белгі – оның соматикалыҗ мағынада жұмсалып, түрлі ұғымдарды тудыруына 

себеп болуында. Соматикалыҗ җолданыс туған сҽтте, түпкі санада образды җатар, аналогиялар, 

аллюзиялар, ассоциациялар, символдар түзіліп шығады. 

Сҿздің тууы уҽжділікпен тығыз байланысты. Сҿздің ішкі формасында «халыҗтың рухы» кҿрініс 

табады. Уҽжділік тілдегі туынды бірліктерге, екіншілік мағынадағы дербес сҿздерге җатысты. Уҽжді 

екіншілік атау сҿз арҗылы біз негізгі сҿзді кҿре аламыз. Соматикалыҗ атаулардың фонетика-

семантикалыҗ, синтетикалыҗ, аналитикалыҗ жҽне семантикалыҗ тҽсілдермен жасалған уҽжділігін 

кҿрсету арҗылы екіншілік сҿз тудыру жүйесін айҗындаймыз.  

Соматикалыҗ бірліктер когнитивтік, номинативтік, кҿркемдік жҽне мағына жасаушы җызмет 

атҗарады. Кҿне түркі ескерткіштерінде жұмсалған соматизмдерді бағдарлай отырып, суффикстік 
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тҽсіл дамығанға дейін сҿз мағынасының дамуы арҗылы туындағанын байҗауға болады. Оған ескерт-

кіш тілінде номинативтік соматизмдердің мол җолданылғаны дҽлел. Кҿне түркі номинативтік дене 

мүше атаулары уаҗыт ҿткен сайын күңгірттеніп, атауыш, тура мағынаға ие болып кеткен. Олар ҿлі 

образға айналып, ҽдеттегі сҿз җолданысы дҽрежесіне жеткен. Ал кейбір образды соматизмдер ҿз 

бейнелілігін, кҿркем мағыналарын саҗтаған. Соматикалыҗ җолданыстарды семантикалыҗ негізде 

тарихи таным зердесімен пайымдасаҗ җана оның образы җайта җалпына келеді. Образды соматикалыҗ 

җолданысынан кҿк түрк танымының образды ойлау жүйесін кҿре аламыз. Җасиетті жағымды образдар 

мен жағымсыз образдар символынан ата-бабаларымыздың җұндылыҗтарын бағамдаймыз. 

Дене мүше атаулары – ядролыҗ мағынаның семантикалыҗ кеңеюі, кейде тіпті толыҗ ҿзгеруі. 

Олардың тұжырымдыҗ ҿрісін маҗал-мҽтелдер, кірме сҿздер, диалектілер, терминдер, аҗын-жазу-

шылар шығармалары җұрайды. Ескерткіштер тіліндегі лингвомҽдени соматизмдер халыҗтың тұрмыс-

тіршілігінен, салт-дҽстүрінен хабар береді. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Сҿздің белгілері кҿп болған сайын соматикалыҗ мҽн алу жеңіл болады. Сҿздердің кҿп белгі – 

мағыналарын адам тҽжірибесінде біртіндеп таниды. Жаңа ауыспалы мағына – жеке белгілерде кҿрініс 

табады. Жаңа ауыспалы мағынаның туындауы жаңалыҗ емес, ол тек бастапҗы мағыналары сҿздің 

ҿзге белгілерін табу болып табылады. Тілде бар сҿздің негізінде жаңа шындыҗтың тілдік тұлғасы 

жасалады. Соматизмдер аты жоҗ нҽрсені белгілеу тҽсілі ретінде екіншілік атауда кҿрініс табады. 

Екіншілік атау адам санасындағы заттардың образдарына сүйенеді. Ерте дҽуірлердегі адамның ойлау 

җабілеттері, салыстыруларға негізделген сана кҿрінісі кҿне ескерткіштер соматизмдерінде саҗталған. 

Кҿне түркі ескерткіштер тілі күңгірттенген соматикалыҗ җолданыстарға толы, ол тілдің күрделі 

табиғатын, сҿз җұпиясын терең түсінуге жол ашады.  

Сҿздің ауыс мағынасы – ұҗсату (ассоциация) жемісі. Соматизмдердің кҿп бҿлігі ауыс мағына 

алған, түркі жҽне җазаҗ тілдері метафоралану үдерісінен бүтіндей ҿткен деп есептеуге болады. Тарих 

җатпарларында соматизмдер тұраҗты җолданыстан ҿз образдылығын жойғанмен, сҿз ретіне җарай 

семантикалыҗ җажеттілікті җанағаттандырып келеді.  

Түркі мҽдениетінің кҿрінісін Умай, бас, тӛбе, қол, тізе т.б. соматикалыҗ тілдік бірліктер бере 

алады. Бір соматизмнің айналасында бүкіл бір халыҗтың мҽдени ҿмір сүру салт-дҽстүрлерінен мол 

мағлұмат алынады. Ұҗсату арҗылы біз заттар мен җұбылыстарға ҿз җатынасымызды, бағалауымызды, 

ҿлшемімізді, сезімдеріміз бен ҽуесҗойлығымызды білдіре аламыз. Дене мүше атаулары – абстрактілі 

ойлау жемісі, бейнелі тартымды образ. Олар адам танымымен тікелей җарым-җатынаста, ҽлемдік 

бейненің кҿрінісін таңбалаушы процесс ретінде бағаланады. 
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ТАРИХИ РОМАНДА ҦЛТТЫҚ СИПАТТАМАНЫҢ КҾРКЕМДІК БЕЙНЕСІ 

 

Тҥйіндеме 

Ҽдебиеттегі кҿркемдік сипат ұлттыҗ сипатты айҗын түсіне білу мҽселесімен тығыз 

байланысты. Ұлттыҗ сипаттың ерекшеліктері тарихи үрдіс пен ҽлеуметтік сананың ҽртүрлі 

формаларында айҗындалып, кҿркем ҽдебиетте кездеседі.  

Ұлттыҗ сипаттағы бейнені біз Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран» атты дилогия-романын 

талдау арҗылы җарастырамыз, себебі бұл еңбектер алдыңғы ұрпаҗтардың рухани-адамгершілік 

тҽжірибесі мен җазіргі заман талабы тұспа тұс келіп, халыҗтың ежелден келе жатҗан салт-дҽстүрі 

туралы түсінікті җамтиды.  

Ораз-Мұхаммед бейнесі арҗылы тарихи тұлғаның сипаттамасын айҗындауда, жазушы җазаҗ 

халҗына тҽн батылдыҗ, жомарттыҗ, мейірімділік, адалдыҗ сияҗты ең үздік мінез-җұлыҗ ерек-

шеліктерін кескіндеп, айырыҗша бейнеледі. Онымен җоса, жазушы романның бас кейіпкерін сол 

заманға сай сҽйкестендіріп, оның ҽлеуметтік ортасы мен рухын тарихи дҽлдікпен шынайы бейне-

леген.  

Түйін сӛздер: сипаттама, ұлттық ерекшеліктер, тарихи роман, авторлық ұғым 

 

INTRODUCTION 

An important component of the national mentality is the national character. The national character 

manifests itself in the type of thinking and behavior, which is determined by culture, in value orientations, 

norms and products of cultural development. V.K. Trofimov presents the national character as "the aggregate 

integrity of the most stable, basic for a given national community of the perceptions of the surrounding world 

and the forms of reaction to it" (Trofimov, 2008: p. 397). The national peculiarity of a person's character is 

one of the most important signs of his socio-psychological characteristics. In its main, leading features, it is 

determined under the influence of socio-economic and cultural-historical reality, this does not exclude the 

influence of biological, ethnic factors, the role of the natural, geographical environment. 

Creating an artistic character, the writer usually gives him a character that can be both integral and 

contradictory, static and developing. The investigators such as N. Yu. Zheltova (Zheltova, 2004), Safina 

(Safina, 2010), and E.K. Kholodkova consider that the "national character is a historical concept and the 

dynamics of its development are revealed through the image of a literary hero endowed with those or other 

typical qualities that determine not only the transformation of the character, but also the being, and the self-

awareness of the people" (Kholodkova, 2009: p. 3). 

The artistic character in literature is connected with the problem of comprehending the national 

character. The features of a national character are determined in the historical process and in various forms 

of social consciousness, and their expression is also found in the literature. 

Artistic reflection of the national character, we consider the example of the historical novel-dilogy 

Mukhtar Maguain "Spring snow" and "Time of Troubles." The author's interpretation in this novel 

incorporates the notions of the deep traditions of the people, the whole spiritual and moral experience of 

previous generations and the modern view. 

Attention to the national characterization of their characters is necessary for the writer, since "if the 

artist depicts people in his work, then each of them must belong to a famous nation and to a certain epoch, 

because a person, outside nationality, is not a real being, but an abstract concept "(Belinsky, 1846: p. 642). 

The national character of the hero appears fully in everyday situations, in social clashes, in the 

spiritual world. But character is first of all an image of personality, individuality. The character of the 

historical personality of the 17th century Oraz-Muhammad is a product of the social environment and life 

circumstances, as well as a nationally specific phenomenon.  

Quietly, scrupulously considering the gradual accumulation of new qualities in the character and 

psychology of the protagonist of the novel, M.Magauin generalizes the phenomenon of time in this image. 

Recognizing in the Kazakh sultan familiar features of national character, such as nobility, courage, kindness, 

we notice here and new facets. Around the Kazakh prince live and act people who personify the best spiritual 

qualities of the people: the clever and educated Kadirgali Jalair, the capricious and brave Abalak Sultan, the 
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handsome and proud Aishek-begim, the courageous and generous Dilshat-khanum, the wise grandmother 

Az-khanum, persevering in business Kul-Muhammad. 

Recreating the character of the historical personality in the image of Oraz-Muhamed, the writer 

embodied in him the best national features of the Kazakh people: courage, generosity, responsiveness, 

straightforwardness. At the same time, the author does not modernize the main character of the novel, 

preserves in him the spirit and concepts of his social environment and historical reality. The complex 

historical destiny of the people could not but affect the formation of the national character of the protagonist 

of the novel. M. Magauine depicts a man who, due to his worldview and human duty, serves unselfishly and 

honestly in a foreign land. As head of a detachment of Russian soldiers, the Sultan participates in the war 

against Sweden, defends the southern regions of Russia from the raids of the Crimean Khanate, and renders 

great help to the rebels Bolotnikov. The talented and intelligent Oraz-Muhamed could understand the essence 

of king policy and make the only true decision.  

The history of the arrival of the descendants of Kuchum in Khan-Kermen testifies to the greatness of 

the soul and the true mercy of the Kazakh sultan, who extended a helping hand to his former enemy, whom 

he had been at odds with for many years. He was close to the state of the Kuchum family, because once he 

himself went through something like that. Oraz-Muhamed, having passed a number of life tests, suffering 

privations, having felt the share of a captive, noble by virtue of his upbringing, was able to understand the 

destitute people and take part in their destiny. 

Religious views of the Kazakh Muslim are due to Oraz-Muhammad's struggle with drunkenness. 

Kasimov khan was not indifferent to the life of his people. He was troubled by the fascination of people with 

wine. He issues a special decree prohibiting the inhabitants of Khan-Kermen to drink vodka. A lot of 

troubles and problems brought him measures to combat drunkenness. Here the Sultan shows strength of 

character and great restraint. 

The writer seeks to put the characters in such positions and situations in which their character comes 

out particularly clearly. This is the scene where Oraz-Muhamed one of the beks named Tokta, addressing 

with impressive weight, recalls the nationality of the Kazakh: "You are a free Kazakh! Even if the leg pops 

out of the stirrup, do not touch the knees of the earth. Let your head be cut down, but that you should stand 

on your feet! "(Magauine, 1989: p. 92). The reprimand of Oraz-Muhammad in this case does not look like an 

angry reproach. The Kazakh sultan reminds the batyr about the honor of the Kazakh, about his moral 

standards (from time immemorial, the Kazakhs did not have kneeling). 

Revealing the formation of the character of Oraz-Muhamed, his outlook, M. Magauine shows his hero 

in action, in the establishment and development of Russian-Kazakh relations. Such an approach to 

reproducing the appearance of an outstanding personality was the only true one, since it gives the 

opportunity to most accurately represent her life as a reflection of the historical era. The attention of the 

author is drawn not only to external facts and events from the life of the Kazakh Sultan, but also to his inner 

world, his experiences and feelings connected with the image of his homeland. 

History informs the facts, and the task of the writer is to clothe these meager contradictory and 

confusing information into living forms of a person's character. The artist primarily takes the psychological 

motivation of actions, the hidden meaning of the work of human consciousness, the process of the birth of 

his thoughts and feelings. The difficulty of his work on historical characters is the reproduction of a living 

image of distant times. The character of the historical personality is shown through his meditations and 

emotional unrest: "And now Oraz-Muhamed tried, let for the shortest moment, to resurrect in his living 

pictures past days. The grief that was in them, the death that went through - all this, although nothing was 

forgotten, seemed to fade, as if turned into some sort of veil. And only the joys, happy moments of those days 

when memories were brought out on them, were forced to be touched with a sad, sad gratitude to shrink the 

heart. Oraz-Muhamed, with his whole being, clearly realized: there was a huge unknown life ahead of him, 

completely with other merriment and joys, with other sufferings. There was a time - he suffered, he yearned 

for the steppe. I wanted at such moments to scream with all my might, to run that there is urine where the 

eyes look. And this time I wanted to scream. But with the joy that overwhelmed him. I wanted to jump on a 

horse, rush on it at full speed. Not with a war cry, but with a cry of joy. Oraz-Muhamed sensed with a 

piercing clarity that for a not very long life he was already in the second, and most likely, for the third time, 

he seemed to be changing his skin, shedding that yesterday's his life was completely different from the 

present one, and that will be tomorrow, with this present, too, will have nothing in common "(Magauin, 

1989: p.8). 

The attention of the author focuses on the character of the positive character - the leading character, in 

the smallest movements of his soul, which are recorded not only through external manifestations, but also 
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through tense internal monologues. The role of the internal monologue is especially significant, since a 

notable feature of them is the social, moral and psychological saturation. The very structure of narration is 

largely conditioned by the concept of personality, becoming a means of psychological analysis. And it is 

quite natural here to increase attention to the philosophical and moral comprehension of life. 

The dialectic of the hero's inner world is given by the writer in two dimensions: the study of his 

ethico-psychological mechanism and through the consideration of this ethical assessment of the world, 

characteristic of the hero, in the context of other horizons. And this, as it were, integrates the moral 

problems, allowing to reveal its internal connections, establishing the moral relations of the heroes to each 

other and thereby to the world. The role of internal monologues in revealing the dynamics of the hero's 

consciousness and his moral feelings is significant, since an important feature of them is the social, moral 

and psychological saturation. And with this, the attention to philosophical and moral comprehension of life 

naturally grows. 

For Magauin, the method of getting out from a concrete everyday plan to being, human, has a 

psychologically-intensive overtones. And this aspiration of the writer is explained by the peculiarities of the 

national outlook and Kazakh artistic traditions. After all, for the creativity of many Kazakh prose writers, a 

fusion of philosophy and deep immersion in the spiritual world of man is characteristic, and it is important 

for the artist to reproduce the character of a historical personality, to recreate the image of the world and 

human life in their inseparable unity. The author's thought proceeds from isolated observations to 

generalizations, by means of which it is possible to reveal the laws of life. And his fantasy, creating 

generalizations, highlighting common features, typifying, embodies them in an individual form of 

manifestation. 

The scientist N. Gabdullin character Oraz-Muhamed noted as "proud, fair, strong" (Gabdullin, 1985: p. 

63). The character of the main character is revealed not only in action, but also in intense reflections on the 

meaning of life, on the interconnectedness of his destiny with the fate of the distant Motherland, and the life 

of a new people: "Once he believed that his happiness is possible only in his native land, he , it turns out, 

firmly attached to the land of Khan-Kerman and no longer thinks his fate outside of Russia. With all clarity, 

he realized that not only the people of Khan-Kerman, he serves, while remaining in Russia, and his native 

Kazakh people; because there, in the Kazakh steppe, many talented batyrs-military commanders, many 

large, extraordinary personalities capable of taking on the burden of the leaders of the people-there is, in 

general, who to protect the country from the enemy, to bear on its shoulders the whole burden of 

responsibility for its fate, but he, Oraz-Muhamed, the will of Allah, who knew the East and the West, equally 

well aware of the aspirations and hopes of both Kazakhs and Russians, is the only one, Oraz-Mukhamed, 

and so only in that If you live here, in Russia, he will be able to fulfill his life's duty to the end, to fulfill the 

destiny of his predestined Allah, only here he can pay for his father's blood, justify the mother's milk, 

nurturing him. He sincerely believed in the uniqueness of his destiny, in a special destiny "(Magauin, 1989: 

140). The Sultan is deeply aware of his new position as the ruler of Khan-Kerman. The Kasimov people, 

who lived in need and were tired of the oppression of the rich, had one hope, connected with the new ruler - 

young, energetic, strong-willed, behind whom stood a numerous people - to live better. Care for the people, 

about his fate makes the khan doubt. Reflections of Oraz-Muhamed about the fate of the ruler indicate that 

he is a man of his social environment, from a position of time assessing the events of the era. To create a 

full-blooded image of the characters, it was necessary for the writer to feel the spirit of the epoch and its 

specific features, to understand both the general laws of history and their qualitative specificity in this period, 

the way people think about a certain character, temperament, social group, political and social views. 

Consequently, the logic of the behavior of the historical character had to correspond to everyday life, 

concepts, customs of the depicted era. 

M. Maguaina takes psychological motivation of actions, the hidden meaning of the work of human 

consciousness, the very process of the birth of his thoughts and feelings. After all, the artist's task is, first of 

all, to clothe the meager contradictory and confusing facts into living forms of the character of a person. 

Consequently, the difficulty of the writer's work on historical characters becomes clear. He reproduces the 

living image of a distant era, probing every word, listening to the intonation of each phrase, trying to imagine 

the nature of a specific historical personality more clearly. Gradually we see the majestic figure of a 

conscious citizen and patriot, a man who deeply realized his purpose: "There is a road ahead, and only one 

road. The road is true, though not ripped ... You must go. You must return to your homeland. You have to 

become that diamond arrow tha t will adorn the huge combat quiver of the Land of the Kazakhs "(Magauin, 

1989: 430-431). 
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The author's conception of the historical personality in the novel coexists with the problem of the 

social environment, its circumstances and events, in the interaction with which the character's moves. For the 

depth of the depiction of the life truth, great importance is undoubtedly the skill of creating human 

characters, the disclosure of the features of the character's internal appearance through concrete actions and 

deeds. The writer is characterized by the ability with extraordinary force of persuasiveness to show the inner 

world of the hero, his inner state, the intimate movements of the soul. This can be clearly seen in the 

following example, which contains an author's explanation, combined with the internal monologue of Oraz-

Muhamed: "Although most of his life passed already here on Russian soil, he was born in other parts of the 

world, He looked at the world in different ways, and even here, in Rusia, he still lived a special life, ruling 

the kingdom in the kingdom, and so he could look at everything happening a little detached ... and now every 

day it became clearer to him that the sky of the mighty Russia was clouded with clouds ... And if the vast the 

ocean will be seized by a storm, if the waves start boiling, foaming, then all the boats, all the ships that have 

gone far from the shore, will certainly be doomed. And your boat, the heart prompted, may be among them 

"(Magauin, 1989: 234). 

The basis of the artistic method of Magauin is the portrayal of the fate of Oraz-Muhammad in 

connection with the great historical events. The description of social reality in the writer is combined with an 

attempt to reveal the inner world of the protagonist. He shows the impact of external events on the mental 

system and the behavior of the hero. And as a result, the character develops in accordance with its internal 

laws and, depending on the circumstances. Images of characters in the novel, put face to face with the 

history, are outlined first of all by ethical qualities. 

Creating an image of the Kazakh sultan, the writer aspires to comprehend his inner world, goes deeper, 

stops at a psychological analysis. One of the main means of revealing the psychology of the hero, along with 

dialogue, is the internal monologue. He conveys the current thoughts of the character about events, people, 

about himself, allowing to judge the attitude of the person, his mood. Having lost all close relatives, Oraz-

Muhamed felt lonely and unhappy. 

As the true son of his people, who lost interest in life, exhausted by the soul, he was able to revive the 

good news from the homeland about the victory of the Kazakh army over the bloodthirsty, formerly 

invulnerable, Abdullah Khan. The author with psychological fidelity transmits the state of the hero's soul. 

And through the perception of Peter Urusov, he shows for a few minutes the transformed sultan, who became 

another man. Sad thoughts, caused by dramatic events in Oraz-Muhamed's personal life, are intertwined with 

the painful experiences of him, who have often experienced hardship and deprivation of the stranger's fate, 

but complete indifference, indifference to himself. The writer reveals the dialectic of the character of the 

protagonist, showing his mental anguish, persistently reaching the goal through difficulties, doubts and 

disappointments. 

In the first book of the novel M. Magauin showed the beginning of the formation of the personality of 

the protagonist. Here a psychologically profound image of his inner world plays an essential role. In the 

image of Oraz-Muhamed, the social and personal are inseparable, the social emerges in the personal, is 

refracted through personal perception by the hero of life, and at the same time, social conflicts determine his 

moods and feelings. The attitude of the hero of the novel to everyday problems, to the problems of personal 

life is emotionally colored in various ways. But the display of feelings, inner experiences, deep reflections 

reveals the character of the human soul. 

Oraz-Muhamed's inner appearance is especially pronounced in his actions and actions, in his struggle 

for the ideas of the people and the state. These aspects of the character of the protagonist are revealed in the 

novel, primarily through his perception of Russian culture and friendship with various representatives of the 

Russian state, through strengthening ties with ordinary people. These motives increase their sound more and 

more. A tireless struggle for the meaning of life, for the triumph of justice, care for the fate of the distant 

Motherland, make the image of the Sultan truly humane and noble. For him, the consciousness of the high 

purpose of man is highly characteristic: "Well, he served as he could. And if he did not justify bread and salt, 

the measure of his duty will be weighed on the scales of God. The people, who though hurt, but still finding 

their place under the sun, will somehow live without the former lord. And if Oraz-Muhamed somehow 

mentally called himself an ant, then he needs to look for his anthill, his path. He must return to his country, 

to his native land ... What a wide people! What a rich, heroic country! Behind him, such a large nation 

stands, so how does he dare to feel lonely? "(Magauin, 1989: p. 412). 

In the novel from the beginning to the end there is a breath of time, the fate of mankind. This sensation 

is transmitted through the image of Oraz-Muhamed and reaches its highest tension in the painting of the 
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epoch: "When the great ocean rages, chips, mud and other debris come to the surface. After the storm, the 

sea becomes even clearer, cleaner, blue ... 

And it also happens that the bad prevails over the good, and he dies, chokes with blood, the unworthy 

celebrates the victory. Unless in a cruel massacre you will find right and guilty? How many great nations, 

whose glory has reached heaven, disappeared from the face of the earth, how many tribes still shadowed 

yesterday, rose and subdued half the world ... Is this the will of Allah, or the result of human deeds, or what 

other miracle? "(Magauin , 1989: p. 353). Here the image of the protagonist appears as an expression of the 

freedom of the human spirit, love of life, the desire for a dream, faith in the lofty ideals that they affirm. 

More than once before the inner eye of Oraz-Muhamed stood the image of Kuchum, who had never 

been seen, but could visibly imagine the fate of the former lord of the inexhaustibly rich Siberian Khanate. 

The fate of Kuchum, the possessor of power and power, evokes a lively response in the receptive soul of the 

Sultan, and, exciting his thoughts and feelings, gives rise to vivid, visible images. He sees in the fate of 

Kuchum the way of life of a person, for whom the triumph of victory, strength, were more important than the 

groans of peoples. Kasimov khan in his imagination recreates the land of Siberia. This description gives an 

idea of the extraordinary power of the artistic imagination and the peculiarity of the vivid imagery, which 

distinguish Oraz-Muhamed's perception of the phenomena of the surrounding reality. In Kuchum, the 

Kazakh sultan sees an unbreakable, hard-headed ruler. He pays tribute to his ability to keep the remaining 

army in obedience. Admiration is caused by his unshakable pride and honor. This episode opens before us 

one more perspective of the writer's vision of the doomed thirst for power and the throne, the enslaver of the 

peoples. But for the author it was important to show through the fate of Kuchum the behavior, Oraz-

Muhamed's reaction to the events of the surrounding reality and thereby to reveal the national features of the 

main hero, who express his feelings and understanding of someone else's pain, all those good qualities that 

are laid in the Kazakh man. Discovering the inner essence of the actors in the novel, exposing their heart and 

soul, the writer defines the most important thing in each of his characters: his involvement in the holy cause - 

the struggle for his freedom and independence. A quivering sense of love for one's native land, a desire for 

freedom of the human spirit evoke a lively response in the soul of the Kazakh sultan, stirring up his thoughts 

and feelings, giving rise to vivid and visible images. 

The author in the image of Oraz-Muhamed emphasizes the essential character trait of a man who was 

torn from his native land by force of circumstances, but did not part with it in his soul. And this love for 

one's nation, for its history, helps to understand the tragic fate of another people. Fraternal friendship with 

the Russian people was preceded by the sources, beating the key from the depths of the centuries. The main 

idea of the novel is that the true relations of peoples have been and are at all times relations of peace and 

friendship. On Russian soil, the sultan matured, ruling the people, knew happiness, suffered deeply, but 

could not forget and overcome the longing for a distant homeland. He could not cease to love his 

motherland, to hurt his soul for her as a true son of the Kazakh people. Always and everywhere, deep love 

and a tender feeling for the motherland were the main stimuli for his life, revival and blossoming. Looking 

forward to a close long-awaited return home, the Sultan dreamed of a joyful meeting with the great Kazakh 

people. The hero is found in the whole range of social and psychological motives, emotional state, 

contradictory mood. 

Conclusions 

In this article we have considered the author's conception of the hero in the novel "Spring Snow" and 

"Time of Troubles", which is represented in the depiction of real historical personalities and events, it is also 

conditioned by its specific national identity. The character of the main character is based on the creative 

fusion of the real and fictional, he absorbed the best in the social types of the depicted era. The writer 

recreates the inner life of man as a dialectical process and not only conveys the smallest details of a person's 

spiritual life, but also traces the spiritual process of accumulating certain emotional experiences and on this 

basis shows a turn, the birth of a new quality in the human soul under the influence of some event in his life . 

National traits in the character of the hero are revealed through his worldview and attitude to the 

environment. The artist creates a national character in his view of the world, penetrates into the deep layers 

of national psychology. Mukhtar Magauin, striving for a comprehensive depiction of characters, shows his 

characters not at once and not in one plane. He constantly and gradually acquaints with the characters of the 

novel and with each new meeting increasingly deepens the character of the hero. As a result, the character 

appears in all its completeness and versatility. 
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BAġKURT TÜRKÇESĠNDE “+ҺЫҘ,+ҺЕҘ,+ҺОҘ,+ҺҾҘ” (+HIŹ,+HЕŹ,+HǓŹ,+HǙŹ) YAPIM 

EKLERĠNĠN ÇAĞATAY TÜRKÇESĠ VE TÜRKĠYE TÜRKÇESĠNDEKĠ MORFOLOJĠK 

GÖRÜNÜġLERĠ 
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Özet 

Bu ekler isimlerin kök ve gövdelerine eklenerek isim ve sıfatlara olumsuzluk anlamı katarlar. 

Hakaniye (Karahanlı) ve Harezm-Altın Ordu yazı dillerinin devamı olarak Timurlular devrinde (1405-1502) 

kullanılan Çağatayca, Rusya Fedarasyonu içerisinde BaĢkurdistan‘da kullanılan BaĢkurt Türkçesi ve 

Türkiye‘de kullanılan Türkiye Türkçesinin gramer yapılarında bazı unsurlar benzerlik arz etmektedir.  

Makalede BaĢkurt Türkçesinde ―+һыҙ,+һеҙ,+һоҙ,+һҿҙ‖ (+hıź,+hеź,+hǔź,+hǚź) Yapım Eklerinin Çağatay 

Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki morfolojik görünüĢleri incelenecektir.    

Anahtar kelimeler: Başkurt Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Türkiye Türkçesi, yapım ekleri. 

 

MORPHOLOGICAL APPEARANCES IN BASHKIR LANGUAGE AND CAGHATAY LANGUAGE 

AND TURKISH OF THE APPENDIXES OF THE “+ ҺЫҘ, + ҺЕҘ, + ҺОҘ, + ҺҾҘ” (+ HIŹ, + HЕŹ, + 

HǓŹ, + HǙŹ) 

 

Abstract 

These suffixes are added to the roots and bodies of the names to add a negative meaning to names 

and adjectives. Hakaniye (Karahanlı) and Timurid era in the continuation of Khwarezm-Golden Army writ-

ten language (1405-1502) used the Chagatay, Russian Federation to Bashkir language used in Bashkortostan 

in and the Turkish grammar structure used in Turkey to resemble some elements. Ġn this article in Bahkir 

language ―+һыҙ, + һеҙ, + һоҙ, + һҿҙ‖ (+ hýź, + hеź, + hǔź, + hǚź) the morphological aspects of the construc-

tion supplements will be examined in Çaghatay and Turkish languages. 

Keywords: Bashkir language, Çaghatay language, Turkish language, affixes. 

 

GĠRĠġ 

BaĢkurtlar Ural dağlarının kuzey ve doğu kısımları ile Ġdil (Volga) havzasının kuzey kesimini teĢkil 

eden bozkır arda yaĢarlar. YaĢadıkları bölgeye BaĢkırdistan denir.Suranın baĢĢehri Ufa‘dır. BaĢkırt (BaĢkurt) 

Türkleri‘ne mensup olan A. Zeki Velidi Togan‘a göre BaĢkırt kelimesi BeĢ Ogur‘dan gelmektedir. 

BaĢkırtlar‘ın aslı Türkistan‘ı terkederek kuzeye yönelen ve sonra batıya geçen Kıpçak Türkleri‘ne da-

yanmaktadır. Hatta bir kaynağa göre bunlardan bir grup Macaristan‘a kadar gitmiĢtir (Saray, 1992: 130). 

1. BAġKURT TÜRKÇESĠNĠN GEÇMĠġĠ VE BUGÜNÜ 
Rusya Fedarasyonu‘na bağlı BaĢkurdistan‘da yaĢayan halk dilidir. BaĢkurtların toplam nüfusu bir 

milyon dört yüz elli bin civarındadır. BaĢkurtlar Rus alfabesi temelindeki alfabe sistemini kullanmaktadır. 

Türk dillerinin Kıpçak grubunda olan BaĢkurtların ayrı bir halk olarak ortaya çıkması da karmaĢık dilsel ve 

etnik süreçlerle gerçekleĢmiĢtir (Tüymebayev, Yeskeyeva, 2017: 145-146).   

BaĢkurt Türkçesi kendisine has peltek ve sızıcı ünsüzlere sahip olması bakımından Tarihî Türk yazı 

dilinden ayrılmaktadır ve tıpkı Kazak Türkçesinde olduğu gibi ileri derecede ünsüz uyumlarına sahiptir. 12-

13. yüzyıllar Türk dilinin tarihî geliĢimi açısından son derece önemli bir dönüm noktasını olmuĢtur. Türk 

dilinin bünyesinde ses ve biçimbilgisi açısından en büyük geliĢmeler bu dönemlerde meydana gelmiĢtir. 13. 

yüzyıldan itibaren Kıpçak gurubu içerisinde yer alan Eski Kazan Hanlığının bulunduğu Ġdil-Ural bölgesinde 

Türkistan edebî dili ile ortak unsurlara dayanan ―Türkî‖ yazı dili, yani Çağatay edebî dilinin tesiri altında 

Türkistan‘da meydana gelen edebî dil hüküm sürmektedir. Ekim devrimine kadar, ―Türkî Til‖i kullanan 

birçok Türk halkı gibi BaĢkurtlar da Arap alfabesini kullanmıĢlardır. Rusya‘da 1710/11 yıllarından itibaren 

Arap harfleri ile basılan kitaplar yayımlanmaya baĢlamıĢtır. Bu yıllarda özellikle Türkî Til ile basılmıĢ 

hükümet emirnameleri mevcuttur. Öncelikle Petersburg akademisi matbaasında baĢlayan yayın hayatı, 

1809‘da Kazan‘da ‗Üniversite Matbaası‘ ve daha sonra Asya Matbaası‘nın açılmasıyla hız kazanmıĢtır. 

Böylece Tatar, BaĢkurt, MiĢer, Nogay gibi çeĢitli adlar altında Ġdil-Ural bölgesinde yaĢayan Türk boyları 

arasında, hepsi tarafından kolaylıkla anlaĢılan Kazan konuĢma dili, 19. Yüzyılın ortalarından itibaren 

müĢterek yazı dili olarak geliĢmeye baĢlamıĢ, Kayyum Nasirî, ġehabeddin Mercanî gibi daha birçok müellif 

tarafından modern edebî ve ilmî eserler verilmiĢtir (Ersoy 2014: 153). 

2. ÇAĞDAġ TÜRKĠYE TÜRKÇESĠ  
Türkiye Türkçesi Batı Türkçesinin üçüncü devresidir. Bugün de devam etmekte olan bu devre, 1908 

meĢrutiyetinden sonra baĢlar. Bu yeni devrenin 1908 meĢrutiyetinden sonra baĢlayan ve Cumhuriyete kadar 

                                                 
1
 Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Türkoloji Enstitüsü Müdürü, 

mehmedzade@gmail.com 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

124 

 

devam eden ilk safhası Türkiye Türkçesinin baĢlangıç devri mahiyetindedir. Kısacası bu dönem Os-
manlıca‘nın son örnekleriyle Türkiye Türkçesinin ilk örneklerinin yan yana bulunduğu devirdir, Os-
manlıca‘nın bu son örneklerine yeni dil gittikçe fazla sokulduğu gibi, yeni dilin ilk örneklerinde de bazı Os-
manlıca unsurlar, eskimiĢ bazı kelimeler, bazı terkipler görülmektedir. Yukarıda da söylediğimiz gibi değiĢi-
klik bir neslin hayatı içinde ortaya çıktığı için Osmanlıca‘dan yeni dilin ilk örneklerine bu Ģekilde ufak tefek 
taĢmalar olmuĢtur. Fakat yeni dil bu küçük taĢmalardan bu ilk devre içinde kendisini süratle kurtarmıĢ, temiz 
Türkçe‘nin sayısız örneklerini vererek Osmanlıca‘yı kısa zamanda gerilerde bırakmıĢtır. Öyle ki Cumhuriyet 
deri baĢlarken Osmanlıca artık çoktan ölü bir dil hâline gelmiĢ ve yazı dilinin bütün ufukları Türkiye Tü-
rkçe‘sine açılmıĢ bulunuyordu. Türkiye Türkçesini Osmanlıca‘dan ayıran baĢlıca hususiyet onun yabancı 
unsurlar karĢısındaki durumudur, Dilin iç yapısı, yani Türkçe bakımından Batı Türkçesinin bu iki devresi 
arasında bir devre farkı olmadığını, bu iki devrenin yabancı unsurlar bakımından ayrı devreler teĢkil ettiğini 
yukarıda da açıklamıĢtık. Yabancı unsurlar bakımından bu iki devre arasında gerçekten çok büyük bir fark 
vardır (Ergin, 1980: 23). 

3. ÇAĞATAY TÜRKÇESĠ 
Çağatay dili tabiriyle XI. asırdan XIX. asrın sonuna kadar devam eden Orta Asya Ġslam Türk yazı di-

linin geliĢmesindeki üçüncü safhayı kastetmekteyiz. Hakaniye (Karahanlı) ve Harezm-Altın Ordu yazı 
dillerinin devamı olarak Timurlular devrinde (1405-1502) teĢekkül eden Çağatayca bilhassa Nevai‘nin eser-
lerinde klasik Ģeklini almıĢtır. Çağataycanın itibarı asırlar boyunca büyüktü: devlet, yazı hatta diplomasi dili 
olarak yalnız Orta Asya Türk devletlerinde değil, Avrupa Rusyasında yaĢayan ve Oğuz grubu dıĢında kalan. 
Müslüman Türklerinin de yazı dili olarak asrımızın baĢlarında kadar kullanılmıĢtır (Eckman 2017: 133). 

4. EKĠN ANLAMI VE KELĠMEDE ALDIĞI GÖREVLER 
Ek kelimenin içinde görülen, yalnız baĢına anlamı olmayan ve kullanılmayan ancak köklerle 

birleĢmek suretiyle kullanılan ve anlamla ilgili bir görev üstlenen vazifeli Ģekillerdir. Kısaca ekler kelime 
bünyesinde gramer vazifeli Ģekillerdir. Bir kısım nesnelerin ve hareketlerin karĢılanması için kökler baĢka dil 
birlikleriyle geniĢletilirler. Sonra isim kök ve gövdeleri nesneleri tek tek, fiil kök ve gövdeleri de hareketleri 
mücerret olarak karĢılarlar. Kainatta neseneler yalnız tek tek, hareketler yalnız mücerret halde bulunmazlar. 
Nesnelerin çeĢitli durumları, halleri hareketlerin nesnelere bağlı çeĢitli Ģekilleri vardır (Ergin, 2009: 114). 

Ekler kelimenin yapısında yer alan ve yalnız baĢına kullanılmayan köklerle birleĢerek yeni kelime 
gövdeleri oluĢturan veya kelimeler arasında geçici anlam iliĢkileri kuran görevli Ģekillerdir (Korkmaz, 2009: 
15) 

5. TÜRKĠYE TÜRKÇESĠNDE “+sIz /+sUz” YAPIM EKLERĠNĠN GÖREVLERĠ 
Yapı ve teĢekkül bakımından, Türkçede ekler de kelimelere benzemektedir. Elder daima kelimenin 

sonunda bulunduğundan, eklerin yapısına giren sesler baĢ ve orta durum kayıtlarına bağlı olmadığından, 
kölelere nispetle, daha geniĢ bir teĢekkül imkanına sahip bulunmaktadır (Arat, 1955:398). 

Ġsimden isim yapım eki olan ―+sIz /+sUz‖ adlarda eksiklik bildirmektedir. Sıfatlar türetmektedir, çok 
yaygın kullanılan bir ektir. Sahip olma kendinde bulundurma görevini yerine getiren ve sıfat türeten ―+lI, 
+lU‖ ekinin olumsuzudur. Ġsimlerden olumsuzluk, yokluk, eksiklik veya azlık kavramında sıfat türetir 
(Korkmaz, 2009: 64).   

Zamirlerin yapım eklerini çok az almalarına karĢın, isimden isim yapma eki diye bilinen ―+sIz 
/+sUz‖ ekini bugün de rahatlıkla aldıkları görülür. Bu da, +sUz ekinin Eski Türkiye Türkçesinde çekim eki 
göreviyle kullanılıĢının Ģahıs zamirlerinde devam ettiğini gösterir. Bugün ―benimle‖ ifadesinin olumsuz Ģekli 
olarak ―bensiz‖ kullanılmaktadır. ―+sIz/+sUz‖ ekinin isimlerden sonra yapım eki olarak yer aldığı ―akılsız‖ 
gibi ifadelerin olumlu karĢılığı ―akıllı‖ ifadesidir (Üstüner, 2001: 183).  

Örnek: 
O hâlde elveriĢsizi törpülemek, kurutanı, kuruyanı budamak yahut hayâsızı utandırmak, eğitmek; 

kısacası saat düzeneği gibi insanca yaĢamaya kurulu ―kusursuz düzen‖e yaklaĢmak, bilinç seviyesi 
yükseltilmiĢ toplumla mümkündür (Payam, 2017:3). 

Dinlenmeden, ar için çarpıĢarak geçirdin hayatı 
Ġçtenlikli, iyi niyetli mizacınla yakın kıldın uzağı, 
Sırtlandın, bütün Kazak sanatının Ģerefini-arını 
Üstadım, geldi mi seninle de vedalaĢma sırası? 
Sana yönelik hürmetin uçsuz-bucaksız miktarı, 
Tabutuna baĢ eğiyor! Kazakların bütün dağları (ġahanov, 2015: 5). 

 

Dille birlikte değeri, iyiyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini, doğruyu ve yanlıĢı, haklıyı ve haksızı da 

öğrenir; dille birlikte yaĢamayı, dille birlikte hayata anlam ve değer katmayı da öğrenir (TaĢdelen, 2017:7). 
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6. BAġKURT TÜRKÇESĠ ġEKĠL BĠLGĠSĠNDE “+ һыҙ, + һеҙ, +һоҙ, + һҿҙ” (+ hıź, + hеź, + 

hǔź, + hǚź) EKLERĠ 

 

BaĢkurt Türkçesinde isimlerin kök ve gövdelerine eklenen ―+ һыҙ, + һеҙ, +һоҙ, + һҿҙ‖ (+ hıź, + hеź, 

+ hǔź, + hǚź) sıfat türeten eklerdir. BaĢkurt Türkçesinde ―hıwhıź, hawahıź, zararhıź‖ kelimelerini buna örnek 

olarak verebiliriz (NuruĢeva, 2015: 131).  

Örnek:  

Шунһыҙ Ҿмҿтбаевтарҙың эшмҽкҽрлеген аңлауы ҡыйын булыр (Hüseyenov, 1991: 23). 

ġunhız Ömötbayevtarzın iĢmekerlegen anlawı kıyın bulır. 

ġunsuz Ümütbayevlerin faaliyetlerini anlamak çok zordur. 

 

Күптҽн шулай ҡайғыһыҙ, тыныс, уйһыҙ халҽте булмаған да (Dayanova, 2013:37). 

Küpten Ģulay kaygıhıź, tınıs, uyhıź haläte bulmağan da.  

Epeydir böyle kaygısız, kedersiz, sakin bir hâlet de olmamıĢtı da.  

 

Ике йыл ғүмерен шул ҡотһоҙ тҿбҽктҽ үткҽрҙе (Alsınbayev 2013: 87). 

Ġke yıl ğümeren Ģul kuthuź töbäkte ütkärźe.  

Ġki yıl ömürünü o uğursuz yörede geçirdi.  

 

Йҽшҽй кеше оло донъяла. 

Йҽшҽй кеше — ғорур, батыр кеше, 

Йҽшҽү ҿсҿн һатмай, һатылмай. 

Донъяла юҡ бүтҽн үлемһеҙ йҽн (BiyĢiyeva, 1969: 39).  

 

 

YeĢey keĢe olo donyala 

YeĢey keĢe ğorur, batır keĢe 

YeĢew ösön hatmay, hatılmay. 

Donyala yuk büten ülemhez yen. 

 

YaĢıyor insan ulu dünyada 

YaĢıyor insan, gururlu kahraman insan 

YaĢamak için satmadan satılmadan 

Dünyada yoktur hiç ölümsüz can. 

7. ÇAĞATAY TÜRKÇESĠNDE “+sız, +siz” EKLERĠ 

Çağatay Türkçesinde ―+sız, +siz‖ Ģeklindedir. Eklendiği isme olumsuzluk anlamı katarlar. Küçsiz 

(güçsüz), meyvesiz, ruhsız (ruhsuz), yüzsiz kelimelerini buna örnek olarak verebiliriz (Eckmann, 2013: 142). 

 

BaĢkurt 

Türkçesi 

Türkiye Türkçesi  Çağatay Türkçesi 

hıwhıź susuz  küçsiz 

zararhıź zararsız ruhsız 

hawahıź havasız meyvesiz 

kuthuź uğursuz  yüzsiz 

tuźhuź tuzsuz uyatsız 

 

SONUÇ 

BaĢkurt Türkçesinde  ―+һыҙ,+һеҙ,+һоҙ,+һҿҙ‖ (+hıź,+hеź,+hǔź,+hǚź) isimden isim yapım eklerinin 

Çağatay Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki morfolojik görünüĢlerini incelemeye çalıĢtık. BaĢkurt 

Türkçesindeki ―+һыҙ,+һеҙ,+һоҙ,+һҿҙ‖ (+hıź,+hеź,+hǔź,+hǚź)  isimden isim yapım ekleri, Türkiye 

Türkçesinde ―+sız, +siz, +suz, +süz‖, Çağatay Türkçesinde ―+sız, +siz‖ Ģeklinde görülmektedir. Çok sık 

kullanılan bir ek olduğu tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca çalıĢmayla ilgili araĢtırma yaparken Türkiye‘de Fırat Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında Bilgit Sağlam tarafından yapılan ―ÇağdaĢ Türk Lehçelerinde ġekil 
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Bilgisi Ortaklıkları‖ baĢlıklı yüksek lisans tezine ulaĢtık. Bu tezi de inceledik.  Bu tez bu alanda birçok yeni 

çalıĢmanın önünü açmaktadır.  

BaĢkurt Türkçesinin tarihî geliĢimi incelendikçe, Türk lehçeleri arasında mukayeseli ilmî yeni 

çalıĢmalar yapıldıkça yeni bilimsel bulgular ortaya çıkacaktır.    
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Тҥйіндеме 

 Мультимҽдениет идеясы – Еуропа туындысы. Еуропа елдерінің ресми тілдері мен Ресейдің 

мемлекеттік тілі – орыс тілінің ахуалы мен біздегі мемлекеттік тіл – җазаҗ тілінің ахуалы бірдей емес. 

Ҽрҗайсысының шығу тҿркіні де, ҿзегінде жатҗан прагматикасы да ҽртүрлі. Җазаҗ тілі – түркі 

ҿркениетінің жауһары, ислами җұндылыҗтармен байыған тіл. Орыс тілі – православия җұндылыҗ-

тарын дҽріптеген тіл. Православияның негізінде кирилл жазуы шыҗҗан. Ал ағылшын тілі христиан 

дінінің католик, протестанттыҗ бағытындағы җұндылыҗтардың жаршысы болған, җазіргі кездегі 

батыстыҗ ҿркениеттің, тіпті жаһанданудың тілі.  

 Җазаҗстандағы мультимҽдени җоғамның ұлттыҗ җұрылысын нығайтуда мемлекеттік тілдің 

маңызы ҿте зор. Ҿйткені ҿзге ұлыс ҿкілдері тілдік бірлік арҗылы җазаҗ ұлтының айналасына 

ұйысҗанда ғана ішкі тұраҗтылыҗ арҗылы дамудың жаңа сатысына кҿтеріледі. 

 Түйін сӛздер: мультимәдениет, түркі тілдері, орыс тілі, ағылшын тілі, қазақстандық 

мультимәдени модель 

 

NFLUENCE OF LANGUAGE ON FORMATION OF MULTICULTURALISM 

 

Abstract 

 The idea of multiculturalism is a European product. The situation with the official languages of 

European countries and the state language of Russia and our state language Kazakh are not the same. 

Each of them has different origins and pragmatics. The Kazakh language is the pearl of Turkic civilization, 

the language rich in Islamic values. Russian is a language that praises the Orthodox values. On the basis of 

Orthodoxy came the Cyrillic alphabet and English is the language of the modern Western civilization, even 

the world of the Christian religion, which is a pioneer of Christianity, Protestant values. 

 The state language plays an important role in strengthening the national structure of multicultural 

society in Kazakhstan, because, when representatives of other nationalities are connected to the Kazakh 

nation through linguistic unity, they rise to a new stage of development through internal stability. 

Keywords: multiculturalism, Turkic languages, Russian language, English language, Kazakhstan 

multimedia model. 

 

 КІРІСПЕ 

Этникалыҗ негіздегі мультимҽдениет бар жерде кҿптілділік те жүреді. Мультимҽдениет жалпы 

алғанда мҽдениеттердің бірігіуі немесе кҿптүрлілігі. Ол ҿркениетпен тығыз байланысты дамитыны 

сҿзсіз. Маҗала барысында җазіргі жаһандану кезеңінде мультимҽдениет җалыптастыруда тілдердің 

ҽсері жайлы мҽселелер җарастырылады. Ҽлемдік тҽжірибені негізге ала отырып, җазаҗстандыҗ 

мультимҽдениет моделінің жасалу жолдары талданады. Җоғамдағы үштілділік жайындағы 

тҽжірибелер сараланады. 

Ең алғаш мультимҽдениет ұғымы ХХ ғасырда Америкада пайда болды. Швейцариядағы 

саясатты сипаттау маҗсатымен «мультимҽдениет» 1957 жылы ғана толыҗ ұғым ретінде җалыптасты. 

Ал ғылыми-саяси ортаға берілген термин 1971 жылы толығымен енгізілді, себебі, сол кезде 

Канаданың премьер-минстрі Пъер Э. Трюдоның үкіметі мультимҽдениет туралы ресми акт 

җабылдады. Мультимҽдениет саясатының негізінде, үкімет иммигранттардың ұлттыҗ болмысын, 

тілдік, мҽдени, діни ерекшеліктерін саҗтап җалу маҗсатымен ҽртүрлі жұмыстар жасауда. Мульти-

мҽдениет саясатының міндетті шарттарының бірі байырғы халыҗ ішінде шыдамдылыҗты насихаттау 

җолданылу аясын кеңейту.  

Бүгінгі таңда мультимҽдениет таҗырыбында кҿптеген ғалымдар зерттеулер жүргізуде. 

Ч.Тэйлор, Н.Глейзер, Ф.О. Радтке, У.Кимлики, М.Уолцер, С.Бенхабиб, М.Вевѐрки сынды сарап-

шылар мҽдениеттің алуан түрлілігін, оның ерекшеліктерін, жаһандану шартындағы кҿкейкесті 

мҽселелерін зерттеудің ҿзектілігін мойындауда. Американдыҗ теоретик Н. Глейзердің пікірі де 

мультимҽдениет таҗырыбын җазіргі таңда кҿптеп зерттелуде екенін җуаттайды (Glazer, 1997). 
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Дегенмен, отандыҗ ғылымда мультимҽдениетті тіл білімі бағытында зерделеген ғылыми жұмыстар 

тапшы.  

 Белгілі мультимҽдениет теоретигі В. Малахов Ресейдегі мҽдени плюрализм жоспарларына 

баға бере отырып, «мультимҽдениет» терминімен байланысты мҽселелер – бұл ортаҗ мҽселе екенін 

атап кҿрсетеді (Малахов, 2001). Ғалым кҿпмҽдениеттілік җоғамның парадигмаларын шынайы емес 

жҽне ҿнімсіздігін растай алмайды, мҽдени плюрализм шарттар негізінде бірлескен азаматтыҗты 

ұйымдастыру җажет. Осыған орай нормативті болашаҗ жоспарлар мҽдени-плюралистік, кҿпмҽдени 

җоғам, ішінде ҽмір ететін мҽдениеттің болмауы жҽне «мҽдениет» деген түсінік «этнос» деген 

түсінікпен байланыстылығын пайымдайды .  

Сэмюэл Хантингтон ҽлемдегі ҿркениеттерді топтап җарастырады: Син (Җытай), Жапон, Үнді, 

Ислам (мұның ішінде бірнеше субҿркениет бар, олар – араб, малай, түркі, парсы), Православие, 

Батыс, Латын Америкасы ҿркениеттері. Бұлардың җұндылыҗтары, салт-дҽстүрлері мен ұстаным-

дарының бір-бірінен айтарлыҗтай дҽрежеде ҿзгешеліктері бар, ал діннің ҿрістеуінің нҽтижесінде 

олардың арасындағы айырмашылыҗтар тереңдей түседі деген болжам айтып, ҿркениеттер арасында 

болатын җаҗтығыстардың ыҗтималдығын жаҗындата түседі. 

Ал, Ислам субҿркениетіне жататын түркілердің бір тармағы җазаҗтар мекені Җазаҗстандағы 

мультимҽдениеттің кҿрініс алуы елімізде кҿптеген этнос ҿкілдерінің җоныстануында. Олардың ҿзара 

җарым-җатынас жасайтын ортаҗ тілдері мультимҽдениет җалыптастыруда ҽсер ететіні сҿзсіз. Ұлт 

җалыптаспаған полиэтникалыҗ җоғамның моноэтникалыҗ мҽдени негізге тез арада кҿшуі мүмкін емес. 

Кҿп жағдайда мҽдениеттің дүние жүзінде таралуы жаһандану җұбылысымен байланысты болып 

келеді. Ерекше атап ҿтетін бір жайт, дамыған елдерге җарағанда дамымаған жҽне дамушы елдерде 

ҽлемдік мҽдениеттің ҽсері үлкен җарсылыҗтарға тап болып отыр. Бұл җұбылыс Батыс мҽдениетінің 

үстемділігінің басым, мҽртебесінің жоғары екенін түсіндіргісі келетін сияҗты. Җазаҗ елінің 

тҽуелсіздік алып, ҽлем мҽдениетіне җанат жая бастаған шаҗта, бүкілҽлемдік мҽдениеттің елімізге 

пайдасынан гҿрі зияны кҿп тиді. Кеңес үкіметінің җарамағынан енді шығып, җыспаҗтан кҿзімізді 

ашҗанда жаһандану җұбылысына тап болдыҗ. 

Жаңа полиэтникалыҗ җоғамға жататын Җазаҗстанда ұлтаралыҗ җатынастардың жаңаша реттелу 

тҽсілдерін байҗауға болады. Олардың бірі – мультимҽдениет, бұл тҽсіл – җоғамдағы барлыҗ этни-

калыҗ топтардың мҽдени жҽне ҽлеуметтік ресурстарға җол жеткізуіне бағытталған.  

Мультимҽдениет бағытының толыҗҗанды җанат жаюына кедергі келтіретін негізгі жайттардың 

бірі: бұл посткоммунистік елдердің бҽріне тҽн (Җазаҗстан соның ішінде) җоғамдыҗ жҽне ҽлеуметтік 

ҿмірде моноэтнизацияның беталысы. Моноэтнизация – бір ұлттың, кҿп жағдайда мемлекеттің негізгі 

ұлт ҿкілдерінің мүмкіндіктерін, ҽр түрлі салаларда дамытуға бағытталған җұбылыс негізінен саясат 

саласында үлкен орын алады. Ал бұл болса бір ұлттың басымдығын кҿрсетіп, ҿзге ұлттарда җарсы 

кҿзҗарастардың дамуына ҽкеп соҗтырады. Бұл жағдаят мультимҽдениет җалыптастыруда тілдің 

ҽсерінен де кҿрініс беретіні сҿзсіз.  

Моноэтнизацияның елдегі ұлтаралыҗ җатынастардың тұраҗты, бейбітшілікте дамуына кесірін 

тигізетіні осыдан-аҗ байҗалып отыр. Мемлекеттегі ұлтаралыҗ җатынастардың тұраҗты күйде 

саҗталуын җамтамасыз ететін бірден-бір ұйым – Президенттік институт. Президенттік институттың 

негізгі бағыты – ұлтаралыҗ тұраҗтылыҗ пен бірегейлік идеясын насихаттау.  

 Җазіргі Җазаҗстанда бейбіт ұлт җалыптастыру мҽселесі шешіліп, мемлекет ішінде мульти-

мҽдениет туып отыр. Алайда ұлтаралыҗ келісімдер, толыҗҗанды бейбіт мемлекет җалыптастыруға 

жеткіліксіз. Ол үшін ҽрбір ұлт ҿкілі Җазаҗстан мҽдениетін дамытуда белсенді җатысып, бірауыздан 

бір кҿзҗарасты ұстану керек. Бүгінде атап ҿткен мҽселелердің кері кҿрінісі җалыптасып отыр. 

Җазаҗстандыҗ җоғамдағы ҽлеуметтік жҽне мемлекеттік теңдіктің дағдарысы, ел ішіндегі ҽлеуметтік 

ынтымаҗтастыҗ дағдарысы кҿрініс табуда. Оның ішінде үш тілділік мҽселесі жұртшылыҗты алаң-

датуда.  

 Зерттеуші Анар Фазылжанның пікірінше, Җазаҗстанда білім беру жүйесіне жалпы үш тілді 

енгізуіміз керек деп айтыла бастаған алғашҗы кезеңде бұл мҽселемен біздің җоғамда кҿбіне орыстілді 

ғалымдар айналысты. Олар Еуропадағы, Ресейдегі полилингвизм, кҿптілділікті ресми җолдау 

жобалары керемет пайдалы деді. Бұл мҽселе 2007 жылы тағы бір җырынан җарастырылды. Сол кезде 

Елбасының Жолдауында «ұлттыҗ идея», «үштұғырлы тіл мҽдени жобасы» деген мҽселе кҿтерілді. 

Җоғамның ұлттыҗ идеясын табу үшін сол җоғамның җұрамын білуің керек. Җазіргі жаһандануда 

бірнеше ұсаҗ мҽдениеттен җұралған җоғам түрі басым. Мультимҽдениеттілік, бір жағынан, түрлі 

мҽдениет ҿкілдерінен җұралған җоғамды сипаттайтын ұғым болса, екінші жағынан, сол җұбылысҗа 

жауап беретін мемлекеттің саясаты дегенді де білдіреді. Содан соң жер-жердегі кҿптілділікті 
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салыстырып җарадыҗ. Сҿйтіп, үштілді білім беру жүйесі жҽне мультимҽдениет тұрғысынан ұлттыҗ 

бірегейлікті җалай саҗтаймыз, нығайтамыз деген мҽселені зерделедік. Ҽлемде бір ғана тілде 

сҿйлейтін, бір ғана ұлттан җұралған җоғам жоҗ. Бір ғана ұлттан җұралған җоғамның ҿзінде бірнеше ірі 

ҽлеуметтік топтан тұратын саяси амбициялары бар бірнеше топтар шығады. Немесе саяси амбициясы 

болмаса да, одан мҽдени ыҗпалы күшті ҽлеуметтік топ бҿлініп шығады. Сҿйтіп, мҽдени жағынан 

алуантүрлілік пайда болады.  

 Еуропа мемлекеттері болсын, басҗа кез келген мемлекет болсын, ҿз еліндегі кҿптілділікті 

җолдағаны да, җолдамағаны да кҿптілділікті бір-аҗ бағытта ғана ұстайтыны аныҗталды: кҿптілділіктің 

җұрамындағы компоненттер негізгі тілді байытуға җызмет етеді. Җандай мемлекет болса да бҽрібір 

негізгі ұлттыҗ тіл болады. Ол җоғамдыҗ-ҽлеуметтік, саяси ҿмірде доминант, яғни ол басым тіл 

болады. Кейбір елде оны мемлекеттік тіл, енді бірінде ресми тіл дейді. Җарапайым сҿзбен басты тіл 

дейікші, сонда кҿптілділік басты тілді байытуға җызмет атҗарады екен жҽне солай болуға тиіс екен. 

 Еуропадағы Швецария немесе Канада сияҗты мемлекеттердің жағдайы басҗашалау. Ол 

жердегі мҽртебесі салыстырмалы түрде алғанда тең түсетін кҿптілділіктің себебі кантондарында 

саяси, мҽдени позициясы деңгейлес біртілді этноұжымның локальды (оҗшауланып) отырғанымен 

байланысты. Мысалы, Швецарияда 4 тіл ресми тіл болып саналады. 4-інің де саяси мҽртебесі бірдей. 

Француз тілділер шоғырланып, бір кантонда, ағылшын тілділері де солай отыр. Біраҗ мұндай 

кҿптілділік Швецариядағы ресми тілдің җай-җайсысы үшін де җауіпті емес. Себебі ағылшын, француз, 

неміс тілі – гомогенді тілдер. Олар бір діннің айналасында дамыған, бір христиан ҿркениетінің 

тілдері. Барлығының айтылым-жазылымы басҗа болғанымен, ортаҗ лексикасының түбірі бір. 

Барлығы біртекті, сондыҗтан бір тіл басымдыҗ алып кетіп жатса, басҗаларына айтарлыҗтай нұҗсан 

келтірмейді. Ҿйткені олардың түп-тҿркіні, тамыры біреу болғанымен җоса, заманауи еуропалыҗ 

мҽдениет үлгісі жағынан да бір: бірдей киінеді, бірдей ойлайды, дүниені бірдей таниды. Арасында 

аздаған айырмашылыҗтар болады. Тура солардың саясатын алып келіп бізге кҿшірген дұрыс емес. 

 Біздің жағдайдағы кҿптілділікте басҗаша саясат керек. Җазаҗ тілі – түркі ҿркениетінің 

жауһары, ислами җұндылыҗтармен байыған тіл. Орыс тілі – православия җұндылыҗтарын дҽріптеген 

тіл. Православияның негізінде кирилл жазуы шыҗҗан. Ал ағылшын тілі христиан дінінің католик, 

протестанттыҗ бағытындағы җұндылыҗтардың жаршысы болған, җазіргі кездегі батыстыҗ 

ҿркениеттің, тіпті жаһанияттың тілі. Ҽрҗайсысының шығу тҿркіні де, ҿзегінде жатҗан прагматикасы 

да ҽртүрлі. 

 Җазаҗстандағы мультимҽдени җоғамның ұлттыҗ җұрылысын нығайтуда мемлекеттік тілдің 

маңызы ҿте зор. Ҿйткені ҿзге ұлыс ҿкілдері тілдік бірлік арҗылы җазаҗ ұлтының айналасына 

ұйысҗанда ғана ішкі тұраҗтылыҗ арҗылы дамудың жаңа сатысына кҿтеріледі. 

 Мультимҽдени җоғам җұруда Җазаҗстан ҿзге елдердің тҽжірибесін ескеруі керек. айтуынша, 

җазір мультимҽдени җоғам җұруда ұлттыҗ җұрылысы аяҗталған елдердің ҿзінде оған деген җарсылыҗ 

күшейіп келе жатыр. Ҿйткені онда басҗа елден җоныс аударып келген ҿзге ұлт ҿкілдері жергілікті 

халыҗпен ыҗпалдастыҗҗа онша түспей жатыр.  

 Академик Ҽбдімҽлік Нысанбаевтың пайымдауынша, Җазаҗстандағы мультимҽдени җоғамның 

ұлттыҗ җұрылысын нығайтуда мемлекеттік тілдің маңызы ҿте зор. Ҿйткені ҿзге ұлыс ҿкілдері тілдік 

бірлік арҗылы җазаҗ ұлтының айналасына ұйысҗанда ғана ішкі тұраҗтылыҗ арҗылы дамудың жаңа 

сатысына кҿтеріледі. 

 Ғалым Айдос Садуаҗасовтың пікірінше, ұлттың җалыптасуы мен дамуында негізгі рҿлді тіл 

атҗарса, сол ұлт мүшелерінің тілді білу деңгейі ұлттың одан ҽрі саҗталуының критерийі болып 

табылады. Ҽлем тарихында орын алған отарлау саясатының салдарынан кҿптеген ұлттар ҿзге 

ұлттардың отарына айналып, нҽтижесінде ұлттыҗ тілдерін жоғалта бастады. Тарихҗа шолу жасар 

болсаҗ, отарлыҗ жағдайды бастан кешкен елдердің кейбір ҿкілдері ана тілін білмей, керісінше 

отарлаушы ұлттың тілін біліп ҿсті. Ал осы адамдар ҿз кезегінде ана тілін білмеу җасіретін ҿзінің 

ұрпағына җалдырып кетеді, яғни ол да ұрпағын бҿтен тілмен тҽрбиелейді. Осылайша бір ұлттың 

ішінде ҿз тілін білмейін адамдар саны арта бермек. Бұл җұбылыс жалғаса берсе, ұлттыҗ сҽйкестілікке 

зор нұҗсан келіп, ұлттың җауіпсіздігі җатерге ұшырайды. Ал ҿз ұлтының тілін білмеген адам ҿз 

ұлтының мҽдениеті мен салт-дҽстүрін, тарихы мен ҽдет-ғұрпын білмегені былай тұрсын, оны білуді 

ҿзіне міндет санамайды, тіпті бұл факторларға ескіліктің җалдығы ретінде җарайды. Санасында 

ұлттыҗ җұндылығы жоҗ адам бҿгде ұлттың тілін меңгеру арҗылы сол ұлттың мҽдениеті мен ҽдебиетін 

дамытуға, сол арҗылы басҗа ұлттың ұлттыҗ сҽйкестілігін күшейтуге атсалысып жатҗанын аңғармауы 

да мүмкін. Бір ұлттың җұрамындағы адамдардың ұлттыҗ тілдің дамуы мҽселесіне җатысты саяси-

лингвистикалыҗ ұстанымдарының ҽр түрлі болуы да жоғарыда аталған жайттарға байланысты. Бұл 
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теориялыҗ тұжырымның мазмұнын Җазаҗстандағы тілдік ахуалға талдау жасау арҗылы түсіндіруге 

болады.  

Кейбір зерттеушілер мен зиялы җауым ҿкілдері Җазаҗстандағы җазаҗтарды ҽдетте ҿз ана 

тілдерін білу жҽне білмеу жағдайына, сондай-аҗ сҿйлеу тілі ретінде орыс тілін таңдауына 

байланысты җазаҗтілді жҽне орыстілді деп екіге бҿліп жатады. Шындығына келгенде, Җазаҗстандағы 

җазаҗтарды җазаҗ жҽне орыс тілдерін меңгеру-меңгермеу тұрғысынан җазаҗтілді (тек җазаҗша 

сҿйлейтін, орысша білмейтін), екі тілді (җазаҗ жҽне орыс тілдерін меңгерген), тек орыстілді (җазаҗша 

білмейтін) деп үш топҗа бҿлуге болады. Осы үш топтағы җазаҗтардың ҿзін җазаҗ жҽне орыс тілдерін 

жеткілікті деңгейде білу-білмеу дҽрежесіне җарай тағы бірнеше топҗа бҿлуге болады. Міне, бір җазаҗ 

ұлтының ҿзі тілдік факторға байланысты ҿз ішінде бірнеше топҗа бҿлініп отыр. Ал бұл ұлттыҗ ҽрі 

мемлекеттік маңызы бар мҽселелерді шешуде Җазаҗстанда тұратын басҗа этникалыҗ топтардан бұрын 

җазаҗ ұлтының саяси ұстанымын бір арнаға тоғыстырудың оңайға түспейтіндігін кҿрсетеді. 

 Ҽрбір ұлт саяси ерік-жігер мен азаматтарының ұлттыҗ саяси ұстанымдарына җарай түрліше 

сипатҗа ие. Ұлттыҗ җауымдастыҗ мүшелеріне жалпылама тҽн жағымды жҽне жағымсыз мінездердің 

жиынтығы белгілі бір ұлттың жалпы этнопсихологиялыҗ стереотипін, яғни менталитетін (ділін) 

беретіндігін білеміз. Мҽселен, неміс ұлтына – наҗтылыҗ пен тҽртіп талап етушілік, жапон ұлтына – 

жасампаздыҗ пен җиындыҗҗа мойымаушылыҗ, җытай халҗына – еңбекҗорлыҗ пен рух мыҗтылығы, 

салҗынҗандылыҗ, ағылшындарға – тҽкаппарлыҗ пен талғампаздыҗ, француздарға – сыпайылыҗ пен 

кірпияздыҗ, америкалыҗтарға – бостандыҗ пен шексіз еркіндікті кҿксеушілік, кҽрістерге – баҗта-

ластыҗ пен парасаттылыҗ, түріктерге – җызуҗандылыҗ пен бауырмалшылдыҗ, ҿзбектерге – күн кҿруге 

икемділік пен ұлтжандылыҗ, орыстарға – пысыҗтыҗ пен күшке сенушілік, паңдыҗ, ал җазаҗтарғ а – 

җонаҗжайлылыҗ пен шыдамдылыҗ (толеранттылыҗ) җасиеттері тҽн. Сонымен җатар, үлкен мҽде-

ниеттер кіші мҽдениеттерді «жұтып» жатҗан жаһандану дҽуірінде ҽрбір ұлттың ұлт болып саҗталуы 

мен дамуы олардың этностереотиптерінің деңгейіне тікелей байланысты. 

Этникалыҗ бҿлініс критерийлерінің бірі – тілді негізге алар болсаҗ, онда Еуропадағы ҽрбір елге 

орташа алғанда 9,5 этнотілдік топтан келеді, ал бұл кҿрсеткіш Латын Америкасы мен Карибта – 21. 

Этникалыҗ җұрамы сан алуан мемлекеттер Африка, Азия жҽне Тыныҗ мұхит аймағында орналасҗан, 

мұндағы ҽрбір мемлекетте орташа есеппен 50 немесе одан да кҿп этникалыҗ топтар ҿмір сүреді. 

Кейбір елдерде жүздеген этностар ҿмір сүреді: Үндістанда – 407, Нигерияда – 470, Индонезияда – 

712, Папуа Жаңа Гвинеяда – 817. Кҿптеген елдерде җандай да бір топ саны жағынан басымдыҗҗа ие. 

Тіпті этникалыҗ җұрамы сан алуан Азияның ҿзінде бір топ 46 мемлекеттің 34-інде, ал Тыныҗ мұхиты 

аймағында – 26 мемлекеттің 19-ында халыҗтың жартысынан астамын җұрайды. Африкада, ұсаҗ арал 

мемлекеттерді җоспағанда, оңтүстік Сахарада бҿлшектік этникалыҗ җұрылым басым: бір этникалыҗ 

топ 34 мемлекеттің 12-сінде басымдыҗҗа ие. Ҽлемнің бар-жоғы 12 елінде тұрғындардың 90 пайызын 

бір этнос җұрайды (Ерохин, 2007:45). Зерттеуші О.Ерохин тұжырымының җазіргі жаһандану 

жағдайында кҿпэтносты мемлекеттердің барлығына да байланысты екенін айта кеткен жҿн. 

Отандыҗ зерттеуші Айдос Садуаҗасов саяси-лингвистикалыҗ ұстаным категориясы субъектінің 

ұстанымына җарай мынадай категориялыҗ түрлерге бҿлінетінін наҗтылайды: 

1) тұлғаның саяси-лингвистикалыҗ ұстанымы; 

2) җоғамның саяси-лингвистикалыҗ ұстанымы; 

3) ұлттың саяси-лингвистикалыҗ ұстанымы; 

4) мемлекеттің саяси-лингвистикалыҗ ұстанымы; 

5) диаспораның (этностыҗ топтардың) саяси-лингвистикалыҗ ұстанымы; 

6) автономияның саяси-лингвистикалыҗ ұстанымы; 

7) аймаҗтың саяси-лингвистикалыҗ ұстанымы; 

8) одаҗтың саяси-лингвистикалыҗ ұстанымы; 

9) ҿркениеттің саяси-лингвистикалыҗ ұстанымы; 

10) ҽлемдік җауымдастыҗтың саяси-лингвистикалыҗ ұстанымы. 

 Җазаҗстанда мультимҽдениет җалыптастыруда тілдің ҽсерін аныҗтауда аталмыш ұстаным-

дарды бағытҗа алған абзал. 

 Саяси модернизация теориясының кҿпэтностылыҗ, кҿптілділік, мультимҽдениет (мульти-

культурализм), кҿпконфессионалдылыҗ аспектілері мемлекеттің саяси-лингвистикалыҗ ұстанымымен 

ҿзара тығыз байланысты болып келеді. Мҽселен, кҿпэтносты мемлекетте осы аталғандардың барлығы 

тілдік фактормен җабыса орын алары сҿзсіз. Бұл феноменді түсіну үшін кҿпэтносты, кҿптілді, 

кҿпконфессиалды жҽне мультимҽдениетті мемлекет болып табылатын Җазаҗстанды мысалға алсаҗ 

жеткілікті. Осы тұста аталған саяси факторлардың ішінде кҿптілділік факторының маңызы зор екен-
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дігіне назар аударған жҿн. Ҿйткені, кҿптілділік факторы кҿпэтностылыҗты, мультимҽдениетті жҽне 

кҿпдінділікті айҗындаудың да маркері болып саналады.  

Мҽдениеттанушы Хоми Бхабха ұлт жҽне ұлтшылдыҗты жазу дҽстүрі негізіндегі нарратив пен 

дискурсты талдай келе, «ҿзінің ішкі ұлттыҗ сҽйкестілігіндегі» шынайы немесе табиғи нарратив секіл-

ді җарауға итермелейтін ҿзінің постотарлыҗ тарихымен санасуға тура келеді» (Bhabha Homi K, 2007: 

8) – дейді.  

Либералды кҿзҗарастарды ұстанған сыншылардың пікірінше, белгілі бір этникалыҗ топтардың 

саясатта артыҗшылыҗтарға ие болуы, жұмысҗа орналасудағы арнайы жеңілдіктер, дін саласында үл-

кен җұҗыҗтарды иеленуі – адам теңдігіне җарама-җайшы келеді. Ҽдеп-ғұрыптарды саҗтаудағы мін-

деттер, мҽселен индуистік кастадағы иерархияның бұзылмауы, т. б осы сияҗты іс-ҽрекеттер ҿз 

ұлтының мҽртебесін жоғары җойып отыр деген шешімге алып келуі ҽбден мүмкін. Бүгінде осы тектес 

ҽрекеттерге җарсылыҗ җойылуда, алайда мҽдени бостандыҗ ҽрдайым саҗталуы тиіс. Бүгінгі җоғамда 

ұлтаралыҗ җатынастар мҽселелері соңғы кездерде аса маңызды проблемалардың бірі болып отыр. 

Алайда бұл жайтҗа җарамастан, ғалымдардың болжауынша ҽртүрлі ұлттар арасындағы ҿзара 

теңдіктер, жылдан-жылға жаҗсарып, халыҗаралыҗ җатынастардың ҿсуіне септігін тигізіп отыр.  

Ұлттыҗ консалидациялау саясаты тілі де, мҽдениеті де ҽртүрлі этноcтардың ҿзара ҽрекеттесуін 

җарастырады. Ұлттыҗ консалидацияның маҗсаты ҿзімен бір тұтастығын кҿрсететін җоғам емес, 

бҿлшектерден тұратын ортаҗ сана сезімі бар этникалыҗ җоғамды җалыптастыру.  

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Мультимҽдениеттің жеке элементтерін бүгінгі Җазаҗстанның этносаясатынан да байҗауға 

болады. Бірінші кезекте еліміздің этносаясатындағы заңгерлік аспектілерді атап ҿткен жҿн, оның 

ішінде Җазаҗстан Республикасының Конститутциясы ұлттыҗ ерекшеліктерге җарамастан барлыҗ 

этникалыҗ топтардың җауіпсіздігін җамтамасыз етеді. Алайда, ұлтаралыҗ җатынастардың реттестіру 

жолдары мультимҽдениет талаптарына кҿп жағдайда сҽйкес келмей жатады. Мультимҽдениет 

моделі - бұл җоғам ішіндегі җандай да этностың мҽдени ҿзгешеліктерін жоғары җоймайтын, барлыҗ 

этностар тең дҽрежеде екенін түсіндіргісі келетін модель. Бұл модельді дамытуда барлыҗ іс-шаралар 

игі болады, себебі бұл модель бейбітшіліктің жҽне тұраҗтылыҗтың негізі болып саналады.  

Җазаҗстанда мультимҽдениеттің белгісі бұл ұлттардың җоғамдыҗ тұраҗтылыҗ пен ұлтаралыҗ 

келісімді нығайту маҗсатында бүгінде этносаралыҗ ыҗпалдастыҗтың басты тұтҗасы деп заңды түрде 

танылып отырған Җазаҗстан халҗы Ассамблеясының җұрылуы. Ол җазаҗтардың кҿне жерінде тұратын 

барлыҗ этностар ҿкілдерінің бойындағы ҿзара түсіністік пен тҿзімділікке, отаншылдыҗ пен ел 

тағдыры үшін азаматтыҗ жауапкершілікке негізделген. Дей тұрғанмен, ҽрбір ұлттың ҿзінің тарихи 

орналасҗан аумағында тілдік үстемдікке ұмтылысын ұлттыҗ тілді саҗтап, дамыту жҽне сол арҗылы 

ұлттыҗ егемендікті нығайту шарасы екендігін уаҗыт кҿрсетеді. 
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Тҥйіндеме 

Маҗалада тарихи лексиканың этнолингвистикалыҗ негіздері ашып кҿрсетіледі. Ҽрбір дҽуірде 

ҿмірге җажет болған җұрал-сайманның, җару-жараҗтың, киер киім мен ішер тамаҗтың, тұрмыстыҗ 

заттар мен ҽдет-ғұрып, наным сенімге, ойын-күлкі, той-томалаҗҗа байланысты ұғымдардың аты-жҿні, 

сыр сипаты т.б. тек тіл фактілері ретінде ғана, яғни жеке сҿздер мен сҿз тіркестері, фразеологизмдер 

мен маҗал-мҽтелдер арҗылы ғана бізге жетуі мүмкін, ҽсіресе, жазу-сызу болмаған халыҗтарда 

осыншама мол дүниені тіл мен ауыз ҽдебиетінен басҗа жадында саҗтайтын тҽсіл жоҗ.  

Этнолингвистиканың негізгі зерттеу объектісі этнографизмдер, кеңірек айтсаҗ этнографиялыҗ 

лексика. Бұл лексиканың җұрамында ҿткен ҿмірді бейнелейтін сҿздер мен сҿз тіркестері кҿптеп 

кездеседі. Біраҗ олардың кҿбі күнделікті җарым-җатынаста айтылса да, бҽрі бірдей бүгінгі ұрпаҗҗа 

айҗын бола да бермеуі мүмкін. Олардың арасында җолданыс аясы тарылып, о бастағы мағынасының 

күңгірттеніп, не мүлдем ұмыт болғандары да аз емес.  

Җазаҗ халҗының ҿткендегі мҽдениетіне үңілсек, күнделікті тұрмыс җажетін ҿтейтін җолҿнердің 

жете дамыған түрлі салалары болғандығын кҿреміз. Айталыҗ киіз басу, киіз үйге җажетті бау-басҗұр, 

алаша, киім, аяҗҗап тоҗу, сырмаҗ сыру, тері илеу, ҿрім ҿру, тас җашау, асыл тастардан сҽндік 

бұйымдар жасау (зергерлік ҿнері), җара темірден тұрмыстыҗ, шаруашылыҗ җұралдарын жасау (ұста-

лыҗ кҽсіп) т.б. җолҿнерінің тамаша туындылары болып табылады. Бұлардың бірсыпырасы җазіргі 

гүлденген дҽуірімізде де осы маңызын жойған жоҗ. Җазаҗстан территориясында табиғат ҿзгешелігіне 

байланысты кҽсіп шаруашылығының салалары да ҽр жерде ҽр түрлі. Осыған орай бұндай сҿздердің 

таралуы да, җолданылуы да республика территориясы үшін біркелкі емес. Бұл топтағы сҿздердің җай- 

җайсысы болмасын ҽдеби тілдің баюына җажетті сҿздер. 

Тірек сӛздер: тарихи лексика, этнолингвистика, тарихи сӛздер, диалектілер, қолӛнер, 

этнография. 

 

ETHNOLINGUISTIC BASIS OF TEACHING PROFESSIONAL LEXICS 

 

Abstrakt 

Ethnoglraphism, namely ethnographic lexics is the main object of investigation of ethhnolinguistics. 

There are many words and phrases which describe the history of former life. Even though majority of these 

words are used in everyday life, many of such words might not be understandable for the today‘s generation. 

Some of these words are rarely used or were forgotten They had lost their original meaning. 

 If we look through at the history of Kazakh culture we can see that there were many developed 

branches of handicraft which met the needs of everyday life .  

For examplefeltyurt, carpet, clothing, knittingayakkap, weaving of syrmak, leather, stonechisels, 

preciousstonesanddecorativeproducts(jewelry, art), in collusion withmetalhousing, economicinstruments 

(carpentry business), etc. are thegreatworks ofappliedart. 

Even today many of them have not lost their importance. Kazakhstan has different branches of 

business in different parts due to the diversity of its nature. Therefore such words were not used and spread 

uniformly in the territory of the republic. Any of these words in this group are necessary for the enrichment 

of literary language. 

Keywords: professional lexics, ethnolinguistics, historical words, dialects, crafts, ethnography. 

 

 КІРІСПЕ 

 Талай ғасырлар бойында жинаҗталып, ҿрбіп, ҿсіп келген сҿздік җұрамның арнасы да, аумағы 

да ұшан теңіз. Сҿздік җұрам тілдегі мыңдаған, сан алуан сҿздерді җамтып, бірнеше салалардан, 

лексикалыҗ җат-җабаттардан җұралған. Сҿздік җұрамға негізгі сҿздік җордағы байырғы сҿздермен 

бірге туынды сҿздердің, жаңадан пайда болған сҿздердің басым кҿпшілігі, сондай-аҗ арнаулы 

терминдер, белгілі бір кҽсіпке, шаруашылыҗтың түріне байланысты сҿздер (профессионалдыҗ 

лексика) енеді. Бұдан басҗа җазаҗ лексикасында басҗа тілдерден енген кҿптеген сҿздер (араб, парсы, 

иран, монғол, орыс тілінен ), тарихи җат-җабаттар да бар.  

                                                 

 Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті, mia_ku9@mail.ru  
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 Сҿз байлығы – лексика җарастыратын негізгі жҽне күрделі единица. Тілдің сҿз байлығына 

тұраҗты тіркестер де жатады. Бұлар замандар бойы біртіндеп туып җалыптасҗан, ұзаҗ дамудың 

жемісі. Тілдің җаншалыҗты дамып жетілгендігі, сҿздік җұрамдағы сҿздердің санымен де, мҽнімен де 

(кҿп мағыналығымен) ҿлшенеді. Сҿздік җұрам неғұрлым бай болса, тілде сонша дамыған болады. 

Бүгінгі җазаҗ тілі сҿз байлығы жағынан дамыған тілдердің җатарына жатады.  

 Бір тілде җанша сҿз болса, солардың тұтас жиынтығын тіл ғылымында лексика немесе сҿздік 

җұрам деп атайды. Сҿздердің мағынасын, оның жалпы лексикалыҗ жүйедегі алатын орнын, шығу 

тҿркінін, җолдану җабілетін, күнделікті җарым-җатынастағы кҿрінісін, түрлі стильдік мҽні мен 

сипатын тексеретін ғылымды бір сҿзбен лексикология дейді. Лексикология сҿздерді тілдің, җазіргі 

тілдердің даму тұрғысынан да, сонымен бірге ҿткен тарихымен тығыз байланыстыра отырып та 

зерттейді. 

 Җазаҗ сҿздері сан жағынан кҿп, сан-салалы болғанымен, бұлардың жасалуы мен шығу тегі, 

мағыналары мен җолданылуы, даму җарҗыны белгілі белгілі бір заңдылыҗтарға бағынады. 

   Җазаҗ тілі лексикологиясы җазіргі җазаҗ тіліндегі сҿздердің осы заманғы даму җалпын, 

сҿздердің экспрессивті-стилистикалыҗ мҽнін, җолдану аясын тексереді. 

 Тарихта лексикология – жалпы тіл білімінің сүбелі де күрделі салаларының бірі. Оның 

зерттеу объектісі - лексика жҽне оның пайда болу жолдары мен даму заңдылыҗтары. Басҗаша 

айтҗанда, тарихи лексикология тіл тарихына сол тілде сҿйлеуші этностың (халыҗтың, ұлттың) бастан 

кешірген җоғамдыҗ формациялар мен басып ҿткен ұзаҗ ҿмірлік жолына җатысты тілдік фактілердің 

шығу тегін, җалыптасу кезеңдерін, туыстас тілдердің җатарынан алатын орнын, басҗа тілдерге 

җатыстығын ғылыми–теориялыҗ тұрғыдан зерттеуді маҗсат етеді. 

 Тарихи лексикологияның зерттеу объектісі дегенде екі түрлі жағдайды ескергеніміз жҿн. 

Біріншіден, ол алдына җойған маҗсатына жҽне тіл фактілерін талдау тҽсілдеріне байланысты іштей 

сараланып, тікелей ҿзіне җатысты проблемаларды ҽр җырынан җарастыратын этимология, сема-

сиология, диалектология, ономасиология, этнолингвистика сияҗты тарауларды җамтиды. Екіншіден, 

оның тіл білімінің осы салаларында җол жеткен табыстары мен талдау ҽдістерін пайдалана отырып, 

этностың шығу тарихы (этногенезін), этнос тілінің пайда болуын, халыҗ тілінің базистік струк-

турасын, туыс, туыстас жҽне басҗа тілдермен җарым–җатынасты ҽр түрлі экстралингвистикалыҗ 

факторлардың тіл дамуына тигізген ҽсерін т.б. тіл фактілері мен оның заңдылыҗтары негізінде 

җарастырып, тұжырым айтуға мүмкіндігі мол. Сондыҗтан да тарихи лексикологияның ҿзіндік объек-

тілері мен җатыстыҗ объектілері арасында тығыз байланыс, мүдделестік бар.  

 Тіл менен сол тілде сҿйлеуші этностың (халыҗтың) җатыстығын, яғни бір-біріне ҽсер етіп 

отыратын лингвистикалыҗ жҽне этносҗа җатысты факторларды ҿзара байланыстыра зерттеуші саланы 

тіл білімінде этнолингвистика деп атайды. Оның да ҿзіне тҽн зерттеу объектісі бар. Этнос жҽне оның 

тілін біртұтас ҿзара тығыз байланысты җұбылыс деп җарасаҗ, тіл җоғамда тек сол этностың җарым-

җатынас җұралы ретінде ғана емес, сонымен оның (этностың) бүкіл рухани, мҽдени байлығының куҽ-

гері іспетті барлыҗ болмысы мен ҿмір тіршілігін, дүниетанымы мен ҽдет-ғұрпын бойына сіңіріп, ата-

мұрасы, асыл җазына ретінде ұрпаҗтан-ұрпаҗҗа жеткізіп отыратын җызметі тағы бар.  

 Тілдердің дҽл осындай, ҿткен ҿмірдің тҽжірибесі мен ҿнегесін сҿзбен ҿріп, жадына саҗтау 

җасиеті болмаса, ешбір халыҗта дҽстүр жалғастығы мен мұрагерлік болмаған болар еді. 

Җұбылыстар мен заттардың бҽрі де белгілі бір сҿздермен аталады. Атаусыз сҿз жоҗ. Сҿз 

болмаған жерде атау да жоҗ. Сондыҗтан, сҿз тарихы тіл тарихымен, тіл тарихы халыҗ тарихымен, 

халыҗ тарихы җоғам тарихымен тығыз байланысты. Адам баласы ҿзінің жаратылысынан белгілі 

җоғамда ҿмір сүріп келеді. 

Ҿмір сүруге җажетті заттарды ҿндіруді де олар бірлесіп атҗарған. Осындай бірлесіп атҗарған 

еңбектің ҿзі адамзатты ойлай білуге, сҿйлеуге мҽжбүр еткен. Тіл адам баласының җол жеткен 

табыстарын сҿздер арҗылы кҿрсетеді. Ҽрбір тілдің сҿздік җұрамындағы сҿздер халыҗтың басынан 

ҿткен ұзаҗ сонар тарихын, оның саяси-ҽлеуметтік ҿмірін, тұрмыс-салтын, күнкҿріс-тіршілігін, 

мҽдени-рухани ҿмірін, бүкіл экономикасын айнытпай айҗын бейнемен бере алады. Сҿз байлығында 

біздің барлыҗ білген біліміміз, ойымыз, идеямыз, ұғымымыз саҗталған. Җазаҗ халҗының да кҿне 

заманнан бері җарай ҿзімен җоса жасасып келе жатҗан бай сҿздің җұрамы бар. Бұлар халҗымыздың 

басынан кешкен бүкіл ҿмірінің, шаруашылығы мен кҽсібінің, материалдыҗ байлығы мен рухани 

җазынасының наҗ айнасы. Сҿз байлығы ұрпаҗтан-ұрпаҗҗа ҿтіп, бірден-бірге жоғалмай саҗталып 

келеді. Белгілі бір тілдегі сҿздердің тұтас жиынтығы сол халыҗтың басынан ҿткізген бүкіл ҿмір 

тіршілігін, жалпы ҿткен тарихын айнытпай дҽл бейнелейтін таусылмас бай җазына, ҿшпес тарихи 

мұра екендігі даусыз. Җазаҗ халҗының басынан кешкен кҿне тарихын, аҗыл-ойын, тілек-мүддесін, 
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барлыҗ кҽсібі мен шаруашылығын, күллі мҽдениетін, керек десеңіз, оның ҿзіне тҽн сезімі мен 

эмоциясын да білгіңіз келсе, осы тілдің бай лексикасын түбегейлі зерттеу арҗылы кҿз жеткізуге 

болады. 

Этностың басып ҿткен сан ғасырлыҗ даму жолы, оның белгі- бейнелері біздерге тас мүсіндер 

мен жартастарға җашалған сына жазулар арҗылы, мҽдени ескерткіштер мен ҽр түрлі ғимараттар 

түрінде жетуі мүмкін. Біраҗ бұлардың бҽрі этнос ҿмірінің мың да бір елесі ғана. Оның шың мҽніндегі 

даналығы мен дүниетанымы тек тілінде ғана саҗталады. 

Ҽрбір дҽуірде ҿмірге җажет болған җұрал-сайманның, җару-жараҗтың, киер киім мен ішер 

тамаҗтың, тұрмыстыҗ заттар мен ҽдет-ғұрып, наным сенімге, ойын-күлкі, той-томалаҗҗа байланысты 

ұғымдардың аты-жҿні, сыр сипаты т.б. тек тіл фактілері ретінде ғана, яғни жеке сҿздер мен сҿз 

тіркестері, фразеологизмдер мен маҗал-мҽтелдер арҗылы ғана бізге жетуі мүмкін, ҽсіресе, жазу-сызу 

болмаған халыҗтарда осыншама мол дүниені тіл мен ауыз ҽдебиетінен басҗа жадында саҗтайтын 

тҽсіл жоҗ. Сондыҗтан да тіл факторы ретінде кездеспейтін заттар мен җұбылыстарды, ұғымдар мен 

түсініктерді этнос ҿмірінде болмаған, ал болған ретте ол бүгінде халыҗ жадынан шығып, із-түссіз 

жоғалған, ұмыт болған деп җарауға болады. Этнос пен оның тілі бірге туып, біте җайнасҗан біртұтас 

дүние екендігін біз осыдан кҿреміз.  

Этнолингвистиканың негізгі зерттеу объектісі этнографизмдер, кеңірек айтсаҗ этнографиялыҗ 

лексика. Бұл лексиканың җұрамында ҿткен ҿмірді бейнелейтін сҿздер мен сҿз тіркестері кҿптеп 

кездеседі. Біраҗ олардың кҿбі күнделікті җарым-җатынаста айтылса да, бҽрі бірдей бүгінгі  

ұрпаҗҗа айҗын бола да бермеуі мүмкін. Олардың арасында җолданыс аясы тарылып, о бастағы 

мағынасының күңгірттеніп, не мүлдем ұмыт болғандары да аз емес. Бұлардың этнографиялыҗ 

мазмұнын, дҽстүрлік җолданысын зерттеу этнолингвистиканың үлесіне тисе, тілдік табиғаты мен 

даму заңдылыҗтарын этнолингвистика деректеріне сүйене отырып тарихи лексикология аныҗтайды.  

Этнолингвистика жалпы тіл байлығын толыҗ җамти отырып, җызығушыны этностың болмы-

сына байланысты тілінде җалыптасып, оның җат-җабат җойнауларында саҗталып келе жатҗан кҿненің 

кҿзіндей сыры мол дүниеге тереңірек үңілуге бағдарлайды. «Тіл – тұла бойы тұнып тұрған тарих» 

деген сҿздің мҽнін сонда ғана түсінеміз.  

Этнолингвистика тілімізде этнографиялыҗ лексиканың ұшаң-теңіз байлығын җалай болса 

солай, кез-келген фактіге байланысты емес, белгілі бір жүйе бойынша мағыналыҗ-таҗырыптыҗ 

топтарға бҿліп, ҿзара жіктеп, саралап барып зерттеу керек. Олай болса ҽр җилы ұғымға байланысты 

ҿмірдің ҽр түрлі саласы җамтылып, ҽр җырынан кҿрінетін сҿз бен сҿз тіркесінің тілдегі орны мен 

җолданыс аясы, мағына-мҽні толыҗ ашылмаған болар еді. Сондыҗтан да этнолингвистикалыҗ 

зерттеулер тіл байлығын макросистемалар мен микросистемаларға бҿліп алып, оларды табиғи жүйе 

бойынша жіктеп, топтастырып, ҿзара байланысты сала-салаға бҿліп җарастырады. 

Бүкіл болмысты «Табиғат», «Адам», «Җоғам» деген үлкен үш салаға бҿліп җарасаҗ, ғылымда 

идеографиялыҗ классификация бойынша аныҗталатын микросистемалыҗ ұғымдардың бҽрі осы үш 

саланың аясына толыҗ сияды. Кҽсіпшілік кҽсіптік ҿнердің («Зергерлік», «Кілемшілік», «Егіншілік», 

«Маҗташылыҗ», «Балыҗшылыҗ» т.б.) барлыҗ түрін җамтуы тиіс.  

Җазаҗ халҗының ҿткендегі мҽдениетіне үңілсек, күнделікті тұрмыс җажетін ҿтейтін җолҿнердің 

жете дамыған түрлі салалары болғандығын кҿреміз. Айталыҗ киіз басу, киіз үйге қажетті бау-

басқұр, алаша, киім, аяққап тоқу, сырмақ сыру, тері илеу, ӛрім ӛру, тас қашау, асыл тастардан 

сәндік бұйымдар жасау (зергерлік ҿнері), қара темірден тұрмыстық, шаруашылық құралдарын 

жасау (ұсталыҗ кҽсіп) т.б. җолҿнерінің тамаша туындылары болып табылады. Бұлардың 

бірсыпырасы җазіргі гүлденген дҽуірімізде де осы маңызын жойған жоҗ. 

Кҿне дҽуір ескерткіштерінен түркі тектес ру-тайпалар тіліндегі киім-кешек, кҿрпе-тҿсекке 

байланысты сҿздердің едҽуірі белгілі.  

Барқыт «жібек», торку «жібек», себ «жасау», ісі «тігінші», кендір «кенеп» т.б. Бұл халыҗ 

тұрмысындағы жүн, маҗта, кенеп, жібек сияҗты материалдарды халыҗ біркелкі пайдалана алмады. 

Жібектен, кенептен тоҗылған мата мен тері тек ҿз җолдарынан келген ҿнермен җажетті бұйымдарын 

табиғи түрде дайындап пайдаланған. Тарихи оҗиғалар кешенінде тұрмыстыҗ үй-шаруашылығына 

бірен-саран болмаса, кҿзге түсерлік ҽсер ете җоймаған. Ҿйткені, кҿшіп-җонуға жеңіл киім-кешек пен 

кҿрпе-тҿсектер болмаса, оларды кҿбейтіп, жүгін ауырлатуды, «аттың жалы, түйенің җомында» 

жүрген халыҗтың жағдайы кҿтере бермеді. Киім-кешек, үй тұрмысына җажетті бұйымдары җолдан 

тоҗылған, иленген, басылған жүн мен теріден даярланды. Олардың жасҗа җарай түрлері, жиһаздың 

ҿрнек түстері ҿз ерекшеліктерімен дамып, халыҗ шеберлерінің җолымен безендіріледі. Ою-

ҿрнектердің аттары да кҿбейді. Кілем тоҗу, ҿрнектеп алаша тоҗу (терме алаша), җұраҗ җұрау, кесте 
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тігу, җыз жасауын түрлендіру тҽрізді җолҿнер кҽсіптері кең таралды. Халыҗ җашанда алға иек артып, 

жаҗсыға ұмтылып, ҿткеннің ҿтімді дҽстүрлерін саҗтай келіп, ҿмірдің эстетикалыҗ жағына ерекше мҽн 

беріп, ҽдемілікке җұлшынып, җолынан келгенінше оны дамытуға, барынша җамтуға ҽрекет етіп 

отырады. Сҽнді киініп, дҽмді тамаҗтану ғана емес, үйімен де кҿрікті болуды аңсады. Сондыҗтан үй 

бұйымдарын жасандыруға, безендіруге аса кҿңіл бҿлді.  

Кҽсіби мамандыҗҗа байланысты сҿздер – жасанды сҿздер емес, белгілі кҽсіптің ұзаҗ уаҗыт 

бойы даму нҽтижесінде пайда болған сҿздер. Олар халыҗтың тілі негізінде дамып, толығып отырады. 

Кҽсіби сҿздерді җолданушы – жергілікті халыҗ. Сол себепті олардың халыҗтыҗ сипаты, җоғамдыҗ 

мҽні бар кҽсіби сҿздер ұлттыҗ ҽдеби тіл лексикасының дамып, жетілуіне, толығып отыруына үлес 

җосады. Мҽселен, тек ауылшаруашылығы саласында җазіргі кезде ҽдеби тілге еніп, бүкіл халыҗтыҗ 

сипат алып кеткен кҽсіби сҿздер аз емес. Мысалы, даҗыл, диҗан, жүйек, мұрап, атыз т.б. бір кезде 

шағын ортада ғана белгілі кҽсіптік сҿздер болатын. 

Җазаҗ тілінің ҿз сҿздерінен термин жасауда кҽсіби сҿздердің зор мҽні бар. Кҽсіби сҿздер 

терминдік лексиканы җалыптастыруда негізгі арналардың бірі болып табылады. Мұның ҿзі кҽсіби 

сҿздер мен терминдер сипатындағы жаҗындыҗҗа байланысты. Термин ретінде җалыптасып кеткен 

кҽсіби сҿздер де белгілі бір ұғымның наҗты, дҽл мағынасын аныҗтайды. Ұлттыҗ тілде олардың 

мағынасын дҽл беретін баламалары жоҗ. Мысалы, жылым, танап, бағбан, дақыл сҿздерін басҗаша 

атауға, басҗа сҿзбен ауыстыруға болмайды. Бұған җарап екеуінің арасында айырма жоҗ деп җарамау 

керек. Ұлттыҗ тілдегі кҽсіби сҿздердің бҽрі бірдей ғылыми термин болып җалыптаса бермейді. 

Олардың ішінен тек баспасҿз арҗылы ҽдеби сҿзге еніп, ғылыми ұғымдарды білдіру талабын сай 

келетіндері ғана термин бола алады. Терминдер ғылыми негізінде , ал кҽсіби сҿздер халыҗтыҗ негізде 

ҽр түрлі кҽсіптің дамуымен байланысты җалыптасады.  

Җазаҗ тілінің ҿз сҿздерінен термин жасауда кҽсіби сҿздердің зор мҽні бар. Кҽсіби сҿздер 

терминдік лексиканы җалыптастырудың негізгі арналардың бірі болып табылады. Термин ретінде 

җалыптасып кеткен кҽсіби сҿздерде де белгілі бір ұғымның наҗты, дҽл мағынасын аныҗтайды. 

Ұлттыҗ тілде олардың мағынасын дҽл беретін баламалары жоҗ. Мысалы, жылым, манап, бағбан 

сҿздерін басҗаша атауға, басҗа сҿздерге ауыстыруға болмайды. Бұған җарай екеуінің арасында 

айырма жоҗ деп җарамау керек. 

Кҽсіби (профессионалдыҗ) сҿздер жергілікті жерде ҽр алуан кҽсіптің, ҿндірістің туып, 

дамуымен җалыптасады, соларға байланысты заттардың, ҿндіріс, еңбек җұралдарының, еңбек 

ҿнімінің, процесінің атауларын білдіреді. Мұндай сҿздер белгілі кҽсіппен шұғылданған адамдардың 

арасында җолданылады да, кҿбінесе, солардың ҿздеріне ғана түсінікті болады. Мҽселен, Арал, Каспий 

балыҗшылары тіліндегі шола(балыҗтың азаюы), ұйық (балыҗтың бір жерге шоғырлануы), әттік 

(җармаҗтың тілі), тартым (ау тартатын жер), қоқан (үлкен балыҗты тізіп байлайтын арҗан) т. б.Бұл 

сҿздерді балыҗпен кҽсіп етпейтін басҗа жердің адамдары білмейді де, түсінбейді. Диҗаншылыҗҗа 

байланысты оңтүстік аудандарындағы бәдірен (җияр), әбінауат (үлкен сары җауын) сҿздерін ҽркім 

біле бермейді. Ҽрине, белгілі кҽсіп, шаруашылыҗпен байланысты сҿздердің бҽрін де халыҗҗа 

түсініксіз деп җарамау керек.  

Кҽсіби (профессионалдыҗ) лексика кҿркем шығармада да жиі кездеседі. Мысалы:  

-Кҽне, жігіттер, -Атаман сҿзін җолымен кҿлегейлеп, жан-жағына ұзаҗ җарап алды, -бір шамаға 

келген шығармыз, дегенмен, байҗап җаралыҗ. Екі-үш жерден үкі ойып жіберіңдерші.  

-Уа, сүймен ҽкеліңдер. Сүзгіні де ала түс.  

- Богар да керек шығар?  

-Керек. Прогон да ала кет. 

Бұл аталған балыҗшы җұралдарының кҿпшілігі маған да таныс болатын. Үкі дегеніміз - мұзды 

ойып ау салатын жер. Сүймен дегеніміз - басы жұмыр ағашҗа сапталған, екінші басы үшкір, 

ұзындығы җұлашҗа жуыҗ, җырлы темір. Ол мұз, не тоң ою үшін җолданылады. Богар дегеніміз - 

сырыҗҗа сапталған бір бұтаҗты, бір җармаҗты темір. 

Лингвистикалыҗ терминдер жайында жарыҗ кҿрген еңбектерде «кҽсіби лексика» деп белгілі бір 

мамандыҗ, кҽсіп кҿлемінде җолданылатын сҿздер танылып жүр.  

Җазаҗ тіл мамандары соңғы жылдары кҽсіби лексиканы жиып, зерттеуге баса назар аудара 

бастады.  

Җазаҗ тілінің лексикасы жайлы жазған еңбектерінде (Кеңесбаев, Мұсабаев, 1975: 133). арнаулы 

лексика мен профессионалдыҗ лексиканың айырмашылығын айта келе, бұларды профессионалдыҗ 

жҽне ғылыми терминологиялыҗ лексика деп бҿліп җарауды ұсынады. Профессионалдыҗ лексикаға 

белгілі бір адамдар тобының җызметіне байланысты немесе бүтіндей бір ауданның шаруашылыҗ 
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саласындағы ерекшеліктерді білдіретін жалпы лексиканы бір бҿліміндегі сҿздерді жатҗызады. Ондай 

кҽсіби лексикаларға етікшілікпен, аңшылыҗпен, балыҗ шаруашылығымен, ағаш жұмысына 

байланысты яғни белгілі кҽсіппен шұғылданып жүрген адамдарға тҽн лексика екенін кҿрсетеді. 

Кейбір кҽсіби сҿздер бірнеше аудан, облыстардағы тұрғындар тілінде җолданылып, белгілі бір 

аймаҗта ғана айтылып, ҿзінің таралу шегі, изоглосы болады. Міне, осы іспеттес кҽсіби лексиканы да 

терминдерден ажырата білуіміз керек. Мұндай лексикалыҗ топтарды біреулер кҽсіби лексикаға 

жатҗызса, енді біреулер термин сҿздер деп таниды. Ал Б. М. Юнусалиев мұндай лексика топтарын 

«диалектілік терминологиялыҗ лексика» деп атайды да, оған туыстыҗ атауларына байланысты 

сҿздерді, җұрылысҗа, техникалыҗ даҗылдарға, бау-баҗшаға байланысты терминдерді жатҗызады 

(Юнусалиев, 1976: 229-230). Җазаҗ тіл мамандары кҽсіби лексикаға шаруашылыҗ, кҽсіп ерек-

шелігімен байланысты ерекшеленетін маҗта, балыҗ шаруашылыҗтары, кҿкҿніс, бау-баҗша, кілем тоҗу 

ҿнерімен байланысты пайда болған сҿздерді жатҗызады.  

Егерде терминдер белгілі бір ғылым, техника саласындағы маман адамдарға ғана түсінікті 

болып, сол говорда сҿйлейтін адамдардың бҽріне бірдей түсініксіз болып келсе, кҽсіби лексика , 

керісінше шаруашылыҗ, кҽсіп түрімен ерекшеленіп тұратын сол ҿңірдегі тұрғындар үшін таныс 

сҿздер болып табылады. Олар белгілі кҽсіппен шұғылданып жүрген адамдармен җатар, сондағы басҗа 

тұрғындар үшін онша жат сҿз болып табылмайды. Термин сҿздер болсын немесе белгілі бір ҿңірде 

ғана җолданылатын кҽсіби сҿздер болсын, бұлардың җай җайсысы да барлыҗ халыҗҗа бірдей түсінікті 

бола бермейді.  

Кҽсіби сҿздер белгілі бір аймаҗтың тұрғындары ғана айналысатын кҽсіпке ғана байланысты 

сҿздер болғандыҗтан, белгілі территориялыҗ аймаҗпен шектелуі жағынан диалектизмге ұҗсас болып 

келеді. Мұндағы бір ерекшелік диалектизм бір жерді мекендеген елдердің белгілі территориясындағы 

тұрғындарына үлкендерге, балаларға дейін түсінікті болса, профессионалдыҗ лексика бір семьяның 

ҿзінде де бҽріне бірдей түсінікті болмауы, олардың бҽрі бірдей җолданатын сҿз болмауы мүмкін. 

Кҽсіпке байланысты сҿздердің белгілі аймаҗта ғана айтылатыны ескеріліп, җайсібір тұрғындар 

тілі жайлы маҗала, монографиялыҗ еңбектер жазылғанда, кҽсіби лексика да жиналып, сол жайында 

диалектологтар еңбегінде айтылып та келеді. Бұның бҽрі бұл лексикалыҗ топтардың бір- біріне ұҗсас 

жағдайларының молдығынан, ҽрі олардың ара жігін наҗ басып бҿліп айтпағаннан туған жағдайлар 

еді. Тілімізде җолданылып жүрген кҽсіби лексиканың барлығы бірдей кҿпшілікке танымал бола 

бермейді. Олардың бірҗатары бұрын бір немесе бірнеше говорларда жұмсалып келді. Олардың ішінде 

жалпыхалыҗтыҗ сипат алғандары бар. Бұндай кҽсіби сҿздер- шағын аумаҗты ғана җамтитын, таралу 

шегі онша кҿп емес , кейбір говорлар ҿкілдеріне ғана таныс, басҗа ҿңірлерге тамырын кең жайып 

орныҗпаған сҿздер. Оған мысал ретінде жүгері/борми/кӛмбеқонақ сияҗты бір атаудың бірнеше 

варианттарын келтіруге болады.  

Кҽсіби сҿздер ҽдеби тілді байыту не шұбарлау, олардың ҽдеби тілге җажетті-җажетсіздігі негізге 

алынып, соңғы кезде жарыҗ кҿрген еңбектерде прогрессивті, регрессивті деп екіге бҿлініп, 

җарастырылып жүр (Сарыбаев, 1976: 167). 

Прогрессивті диалектілік сипаттағы кҽсіби сҿздер ҽдеби тілді байыта түсетін җажетті, керекті 

сҿздер болғанымен, җолданылу жағынан жалпыхалыҗтыҗ сипат ала алмай жүрген біраҗ ҿтуге тиісті 

сҿздер. Бұл атаудың ҽдеби тілімізге кіріп орнығатын толыҗ мүмкіндігі бар. Ҿйткені, прогрессивті 

диалектілік кҽсіби сҿздердің ҽдеби тілде ешҗандай баламасы жоҗ.  

Җазаҗстан территориясында табиғат ҿзгешелігіне байланысты кҽсіп шаруашылығының 

салалары да ҽр жерде ҽр түрлі. Осыған орай бұндай сҿздердің таралуы да, җолданылуы да республика 

территориясы үшін біркелкі емес. Маҗта шаруашылығы дамыған жерде қоза ( маҗта ҿсімдігі), 

терімші (маҗта теруші) сияҗты сҿздер айтылады. Суармалы шаруашылығы дамыған Җазаҗстанның 

оңтүстік аудандарында арыҗ- атыз түрлеріне байланысты атауларды молыраҗ кездестіреміз. Арыҗ – 

атыздың ғана әнер, оман арық, жап, бау арық, жан арық, қол арық, желке арық, қолшық тҽрізді 

отыздан астам түрлерінің бар екені белгілі (О.Наҗысбеков, 1965: 50). 

Җазаҗстанның оңтүстік ҿңірінде баҗша, күріш, маҗта толып жатҗан кҽсіп дамығандыҗтан, ҽдеби 

тілімізді байытатын сҿздер молынан кездеседі. Жүгері атауларымен байланысты җолданылып жүрген 

сота (собық), саршая (күтімсіз қалған жүгері), сидамдау (жүгеріні шӛптеу).  

Арал теңіздері мен Балхаш кҿлі маңында балыҗ шаруашылығы дамығандыҗтан, ондағы 

тұрғындардың тілінде осы кҽсіпке байланысты җолданылатын кҿптеген кҽсіби сҿздер бар. Жоғарыда 

аталған жерлерде айнагӛз, шоқыр, қаяз, құты балық, кӛкжан, аққайран тҽрізді балыҗ атаулары, 

балберкі, жұтпа, морда, шӛктірме, абақ сияҗты балыҗ шаруашылығы җұрал -жабдығы мен оның 

бҿліктеріне байланысты сҿздерді кҿптеп кездестіруге болады. Сондай- аҗ аңшылыҗҗа байланысты, 
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бүркіт салумен байланысты жергілікті жерде кҿптеген сҿздер җолданылады. Мысалы, шырға 

(бүркітті үйрету үшін җоян не түлкі терісінен жасалған алдамшы), балақбау/аяқбау (җайыстан 

жасалған бау), ырғақ (жаңа ұстаған бүркітті шаршату үшін җондыруға арналған бос керілген арҗан) . 

Бұл топҗа жалпыхалыҗтыҗ җолданылуынан орын ала алмай жүрген, җолданылуы жағынан кең 

аймаҗты җамтымайтын, белгілі бір ҿңірде ғана җолданылып, біраҗ ҿдеби тілді байытуға аса җажетті 

сҿздермен җатар ҽдеби тілде баламасы бар, сол себепті ҽдеби тілге кіре алмай жүрген сҿздер жатады. 

Мұндай лексикалыҗ топҗа ҿзіндік ерекшелігі бар халыҗ шаруашылығының жүзім, бау баҗша, маҗта 

балыҗ шаруашылыҗтары мен ирригацияға байланысты атаулары жатады. Мұндағы атаулардың 

барлығы шағын аумаҗта җолданылып жүргендіктен, жалпыхалыҗтыҗ сипат алып, кҿпшіліктің 

игілігіне айналу үшін едҽуір уаҗытты, мерзімді керек етеді. Мысалы, җауын сорттарына байланысты 

ақнабат, (жұмсаҗ, тҽтті җауын түрі), гүрбүк (шағын кҿлемді, җабығы җалың ала җауын), болболды 

(ерте, тез пісетін җауын), мәлек (кішкене җауын), жәмбілше (кішірек келген сары җауын ) тҽрізді 

атауларды жалпыхалыҗтыҗ сипат алған ҽдеби тілге енген сҿздер деп айта алмаймыз. Міне, сондыҗтан 

академик І. Кеңесбаев кҽсіби сҿздер туралы жазған еңбегінде олардың «диалектілік жҽне жалпы 

халыҗтыҗ» (Кеңесбаев, 1963: 28). 

Ҽрине, жүзім, балыҗ шаруашылыҗ салаларына байланысты җолданылып жүрген сҿздердің бҽрі 

бірдей кҽсіби лексика болып саналмайды. Олардың ішінде едҽуір бҿліктері терминалогияға енеді. 

Мысалы, бау баҗшаға жататын алмұрт, бәдірең, ләблеме, анар сҿздерін жүзім сорттарын білдіретін 

арканд, алиготе, кулжиника, байтур, конкрад сияҗты атаулармен җатар җоюға болмайды. Мұндағы 

алғашҗы атаулар бау-баҗша, жеміс ағаштары молыраҗ ҿсірілетін жердегі тұрғындар арасына түсінікті 

болып, сол ҿңірге кеңірек таралып, молыраҗ айтылады. Ал, соңғы сҿздер шағын, аз ғана мамандар 

түсінетін, говор ҿкілдерінің бҽрі бірдей біле бермейтін сҿздер. Сондай-аҗ җызылша, маҗта жинайтын 

машиналардың бҿлшектерін барлыҗ адам бірдей біле бермейді. Сондыҗтан мұндай сҿздер белгілі 

мамандыҗтарға җатысты болғандыҗтан арнаулы терминдер җатарына жатҗызылып, белгілі бір ау-

маҗҗа, говорға кеңірек тараған кҽсіби атаулардан бҿлек җарастырылады. 

Кҽсіби сҿздердің белгілі бір ҿңірде айдалып, басҗа жерде кездеспейтіндігі лексиканың бұл 

тобын кейбір зерттеушілердің диалектілік җұбылыс деп тануына себеп болды. 

Кҽсіби сҿздер ҽдеби тілді байыту не шұбарлау, олардың ҽдеби тілге җажетті- җажетсіздігін 

негізге алып, соңғы кезде жарыҗ кҿрген еңбектерде җарастырылып жүр.  

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Җорыта келгенде, Җазаҗстанның жері җандай кең, бай болса, мұндағы кҽсіп пен шаруа-

шылыҗтың түрі де соншалыҗты мол. Халҗымыздың ежелден ата кҽсібі болған мал мен егінді 

атамағанның ҿзінде республиканың ҽр ҿңірінде балыҗ, маҗта, җызылша, темекі, бау баҗша кҽсібімен 

айналысады. Бұдан басҗа да егіншілік, тігіншілік, җолҿнерлік, омарташылыҗ сияҗты кҿптеген ұсаҗ 

кҽсіптер де бар. Осы тҽрізді кҽсіптерге байланысты толып жатҗан сҿздерді жиып, сҿздіктерге енгізіп, 

ҽдеби тілімізді байытуға атсалысып, жұртшылыҗ кҽдесіне асыру жолында тіл мамандарының біраз 

еңбек істеуін керек етеді.  

Җазаҗ тіл мамандары соңғы жылдары кҽсіби лексиканы жиып теріп, зерттеуге баса назар аудара 

бастады. Кҽсіби лексика арнайы зерттеу объектісі болып, ғылыми еңбектер, диссертациялар 

жазылып, олардың кейбіреуі жеке кітап та болып шыҗты.  
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Тҥйіндеме 

XI ғасырдағы түркілерінің ҿмірі туралы: түрлі җызмет адамдарының титулдары мен аттары, 

тағам, сусындардың аттары туралы, үй жануарлары мен жабайы жануарлары жҽне җұстар, җалалар 

туралы, аурулар мен дҽрілердің аттары, металдар жҽне минералдар, ҽскери жҽне ҽкімшілік терми-

нологиясы туралы, түрлі тарихи жҽне мифтік җаһармандарының есімдері туралы, балалардың 

ойындары жҽне тағы басҗалары туралы кҿп жағдайда бірден-бір деректеме болып табылатыны 

ғылымда бұрыннан зерттелген болатын. Махмуд Җашҗари түсіндірме сҿздікке ежелгі ауыз ҽдебиеті 

үлгілерінен, ҿзі ҿмір сүрген орта ғасырдағы поэзиялыҗ шығармалардан аса җұнды материалдар – 

түрлі ҿлең-жырлар, ертегі-аңыздар, маҗал-мҽтелдер, җанатты сҿздер тағы басҗа кҿркем сҿз үлгілерін 

енгізген. Сондыҗтан сҿздік – қазақ ауыз әдебиетінің орта ғасырлық үлгілерінің жинағы деп 

ойлаймыз. 

Тірек сӛздер: ауыз әдебиеті, ауыз әдебиет үлгілері, фольклортану, фольклор, деректеме, 

сӛздік, ортағасырлық үлгі. 

 

EXAMPLES OF ORAL FOLK LITERATURE IN THE DICTIONARY OF M.KASHKARI 

(research, translation, publication)  

 

Abstract 

The life turks in XI art: the life of material cultures and the associated laws, the people of different 

names, the name of the product, the animal husbandry, and the living animals and poultry, historical and 

mythical heroic games and many other things that are being erased from a single requisite in the nucleus in a 

perennial time. Mahmud Kashgari presented an explanatory dictionary with valuable materials from ancient 

oral literature, poetic writings that lived in the Middle Ages – various poems, fairy tales, sayings and other 

artistic examples. Therefore, the dictionary is a collection of medieval samples of Kazakh oral literature. 

Key words: literary literature, folklore, folklore, source, vocabulary, medieval painting. 

 

КІРІСПЕ 

Ҽлемдік мҽдениетке түркі халыҗтарының ХІ ғасырдағы тілін, ҽдебиетін, ҿнерін, тарихын 

таныстырып җана җоймай, җаншалыҗты парасаттылығының белгісіндей болған жауһар дүниені, 

осынау сҿздіктің җазаҗ ҽдебиеттануы ғылымының ҿзекті мҽселесіне айналғанына бір ғасырға жуыҗ 

уаҗыт ҿтті. Осы асыл мұраның ғылыми-зерттеу нысаны болғанын зерттеп, ғылыми монография 

ұсындыҗ, Җазаҗстандағы Җашҗаритану ғылымының кҿшбасшысы, алғаш рет зерттеу еңбек жазып, 

елімізге таныстырып җана җоймай, оның түрікше аудармасына ғылыми сын айтҗан – Алаштың 

зиялысы, җайраткер ғалым Халел Досмұхамедұлы («Шолпан» журналына жазған маҗаласы) болатын. 

 Җазаҗ халҗының атаҗты ғалымы Едіге Тұрсыновтың халҗымызға ұсынған: «Җазаҗ ауыз 

ҽдебиетін жасаушылардың байырғы ҿкілдері» (1976); «Җазаҗ баҗсы-балгерлері» (1997); «Возник-

новение баксы, акынов, сэри и жырау» (1999); «Древнетюркский фольклор: истоки и становление» 

(2001); «Атамекен. Казахи. История. Этнография. Культура» (2002) деп аталатын тамаша еңбектері, 

яғни ғалымның ғылыми мифологияға җосҗан рухани җұндылығы жоғары, сапалы еңбектері талай 

жастарға үлгі-ҿнеге болары аныҗ. Сондыҗтан да бүгіндері «М.Җашҗари сҿздігіндегі ауыз ҽдебиеті 

үлгілері» деген таҗырыпты алғанда, айтар негізгі ойымыз, осы жазба ескерткіштің дер кезінде 

ғылыми еңбектердің нысаны болып җарастырылып жүргенімен, ендігі жерде ҽдебиеттанудың жаңа 

бағыттары бойынша адамға җандай җұндылыҗ сыйлайтыны жҿнінде ғылыми еңбектер жазылуға тиіс 

екенін, сонымен җатар неге җол жеткіздік, енді нені җарастыру җажет дегендей ой тастағымыз келген 

болатын. 

 М.Җашҗари сҿздігін орта ғасыр әдебиетінің үлгісі ретінде җарастырған ҽдебиеттанушы 

ғалымдар: Ҽ.Җұрышжанұлының осы еңбектің басылымдары мен аудармалары жҽне түпнұсҗасы 

жҿніндегі ойлары 1958 жылғы маҗаласында жарияланды. Ҽ.Дербісҽлиев «Җазаҗ даласының жұлдыз-

дары» деген еңбекті жазды. Н.Келімбетов «Ислам дҽуірі ҽдебиеті», Б.Кенжебаевтың «Ұлы мұрасы», 

Х.Сүйіншҽлиевтің «Алтын бастауы» мен «Ҿшпес мұрасы», Ҽ.Җоңыратбаевтың «Кҿне мҽдениет 

жазбалары» еңбегі, А.Җыраубаеваның «Җарахан ҽдебиеті», үш томдығын аударған А.Егеубаев 
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«Ҽдеби жҽдігерлердің» 3,4-томына енгізді, маҗал-мҽтелдерді А.Ибатов, А.Какимжанов җарастырса, 

сыншы ғалым Д.Ысҗаҗұлының «Түркі ҽлемінің рухани жұлдыздары», С.Дҽуіт «Айтысты алғаш хатҗа 

түсірген ғалым» деп җарастырды. «Җазаҗтың җара ҿлеңдері» деп зерттеген Т.Ҽ.Ахметов, А.Хасан 

«Орта Азиядағы Түркі-Ислам ҽдебиетінің алғашҗы туындылары мен олардың ыҗпалын», Берікболова 

П. «Алып Ер Тоңға жоҗтауы туралы жазба дерек кҿздерінің маңыздылығын» жазды, т.б. ғалымдар 

лингвистикалыҗ, философиялыҗ, географиялыҗ жағынан җарастырып келеді.  

 Махмуд Җашҗари ҿз еңбегінің «Кіріспе» бҿлімінде былай деп жазған еді: «Есімдерді - ҽуелі 

етістіктерді есімдерден кейін келтіріп, топ-топҗа бҿліп, ҿз орындарына җойып, ҿз кезегімен кҿрсетіп 

бердім. Түсінуге оңай болсын деп еңбекке арабша атауларды җолдандым. Кітапты жазар алдында 

Халил ибни Аһмадтың «Китаб ул‘ айн» деген еңбегінде ұстанған тҽртібін тұтындым... Мен җолдануда 

жүрген сҿздерді ғана бердім, җолданудан шығып җалған сҿздерді бермедім. Мен ұстанған тҽртіп 

туралау» [1, 9].  

 Кейбір мҽліметтерге җарағанда, «Китаб ул‘ айн» («Айн кітабы») – Абу Абдур-Рахман ал-Халил 

бин Аһмад бин Айр-Тамим ал-Азди ал-Фарагиди ал-Аһмади ал Басри (717-791) жазған араб тілінің 

сҿздігі [2, 28]. 

 Автор-талантты аҗын, дарынды ғалым, араб метрикасының негізін салған ҽдебиетші. Тіл ҿнері 

мен ҿлең җұрылысы жайында бірнеше кітап жазған. Аталып отырған еңбегі арҗылы ол ҿзінің үлкен 

лексиколог, ғұлама ғалым екендігін танытҗан (кітаптың бұлай аталу себебі-ондағы сҿздік «айн» 

ҽрпінен басталған). Басыра грамматикалыҗ мектебінің кҿрнекті ҿкілі, араб тілін жүйелі түрде 

зерттеудің негізін салушы Сибайвейхидің ұстазы. «Китаб ул‘ айн» орта ғасырда жазылған 

лексикографиялыҗ еңбектердің җұрылысына үлкен ҽсер еткен.  

 М.Җашҗари ҿз еңбегін араб тілінде осы автордың ізімен жазып, араб филологтарының термин-

дерін җолданған, осы сҿздіктің җұрылысын үлгі етіп алған. Біраҗ бұл екі автордың сҿз түзу 

ҽдістерінде ҿзара азды-кҿпті айырмашылыҗтар да бар. Ибн Аһмад кҿне сҿздерді де енгізсе, 

М.Җашҗари тек ауызекі айтылып жүрген сҿздер мен халыҗ ҿлеңдеріндегі сҿздерді алған. Ол 

сҿздердің сол кездегі түркі тайпаларына түсінікті болуы жағына баса назар аударған. «Ҽрине, тіл 

байлығын толығыраҗ кҿрсету үшін ибн Аһмад ҽдісі дұрыс болар еді, біраҗ мен оҗушы җауымның 

күнделікті пайдасына жарау үшін осы жол пайдалы деп ойладым», - дейді М. Җашҗари. «Китаб ул‘ 

айн» - араб филологиясы мен түркітану тарихында ҿзіндік орны бар еңбек [1, 10]. 

  Профессор Анас Халидов: «М.Җашҗари ҿз еңбегін жазу үстінде Исхаҗ ҽл-Фарабидің «Диуан 

ҽл-адаб» деген кітабын басшылыҗҗа алған, оны ҿзіне үлгі тұтҗан» - деп кҿрсетеді, біраҗ М.Җашҗари 

ҿз кітабында бұл авторды ибн Аһмад сияҗты атап кҿрсетпейді [1, 18]. 

Махмуд Җашҗаридың «Диуани лұғат ат-түрік» (Түркі тілдерінің сҿздігі) атты еңбегінің ауыз 

ҽдебиеті ғылымына җосҗан үлесі ҿте зор.  

Махмуд Җашҗаридың ғылыми еңбегі «Түркі сҿздерінің жинағы» 1074 жылы жазылған. «Түркі 

тілдерінің сҿздігі» – җазіргі түркі халыҗтардың асыл мұрасы болып табылады. М.Җашҗари – ҿз 

заманындағы түркі тілдерінің тұңғыш ғылыми грамматикасын жасаған ғалым.  

Махмуд Җашҗари ұзаҗ жылдар бойы зерттеген мҽселесі – түркі тектес түрлі ру-тайпалардың тіл 

ерекшеліктері, ҽдет-ғұрып, салт-санасы, ауыз ҽдебиет үлгілері, ҿткендегі тарихы т.б. болды. Осындай 

ғылыми маҗсатпен ол бір жағы Жетісу, екінші жағы Римге дейін ұлан ғайыр жерді мекен еткен 

кҿптеген түркі текті рулар мен тайпалар жерін аралап, олардың тұрмыс-салты, тілі, ауыз жҽне жазба 

ҽдебиетінің тілі бойынша мол материал жинайды. Махмуд Җашҗари түсіндірме сҿздікке ежелгі ауыз 

ҽдебиеті үлгілерінен, ҿзі ҿмір сүрген орта ғасырдағы поэзиялыҗ шығармалардан аса җұнды 

материалдар – түрлі ҿлең-жырлар, ертегі-аңыздар, маҗал-мҽтелдер, җанатты сҿздер т.б. кҿркем сҿз 

үлгілерін енгізген. Ҽдеби шығармалар мен халыҗтыҗ фольклордан алынған үзінділерді Махмуд 

Җашҗари осы сҿздіктегі ҽрбір сҿздің мҽн-мағынасын оҗырманына тереңірек түсіндіру үшін 

мысалдармен түсіндіріп отырады. 

 Махмуд Җашҗари алғашҗы җауым адамдарының ҿмірін, тұрмыс-тіршілігін, еңбегін, сана-

сезімін бейнелейтін ауыз ҽдебиетінің ғажайып үлгілері орта ғасырдағы дидактикалыҗ сарында 

жазылған жазба ҽдебиет үлгілерін біз ұлы ғалымның осы кітабынан табамыз. Сҿздікте орта 

ғасырдағы түркі ру тайпаларының бҽріне бірдей ортаҗ алты мыңнан астам тҿл сҿз бен жеке 

тайпаларға җатысты диалект сҿздер бар. Бұл лексикалыҗ жинаҗҗа еңген сҿздер, маҗалдар, ҿлен 

жолдары т.б. түркі тілдерінің сол кездегі сҿз тудыру, сҿйлем кұру жүйелерін, ҽдеби тіл мен кҿріктеу 

җұралдарының ҿмірге келу жолдарын аныҗтай түсуге мүмкіндік береді.  

«Түркі тілдерінің сҿздігі» – тіл білімінің ең басты салалары бойынша теориялыҗ тұрғыдан 

җұнды түйіндер жасаған ғылыми еңбек, сондыҗтан бұл сҿздік шын мҽнінде энциклопедиялыҗ туынды 
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деуге болады. Мұнда тек тіл мен ҽдебиетке ғана емес, сондай-аҗ сол кездегі ру тайпалар мен 

халыҗтардың җоғамдыҗ-экономикалыҗ жағдайына, кҿне тарихы мен ҽдет-ғұрпына, салт-санасы мен 

наным-сеніміне тағы басҗа җатысты дерегі бар аса бағалы еңбек.  

М.Җашҗари еңбегінің зор ерекшелігі энциклопедиялыҗ мҽн-мағынасыда жҽне белгілі тілші 

ғалым А.Н. Кононовтың зергер сҿзімен түйіндесек: «Мұнда XI ғасырдағы түріктердің ҿмірі туралы: 

олардың материалдыҗ мҽдениетінің бұйымдары туралы, тұрмыс жағдайлары туралы... этнонимдері 

мен тононимдері, ру-тайпалары туралы, туыстыҗ жҽне жекжаттыҗ принциптері. түрлі җызмет 

адамдарының титулдары мен аттары, тағам, сусындардың аттары туралы, үй жануарлары мен жабайы 

жануарлары жҽне җұстар, мал шаруашылығы терминдері туралы, халыҗтыҗ календарь, айлардың 

жҽне аптадағы күндердің аттары туралы, географаялыҗ жҽне терминология мен номенклатура, 

калалар туралы, аурулар мен дҽрілердің аттары, анатомиялыҗ терминология туралы, металдар жҽне 

минералдар, ҽскери жҽне ҽкімшілік терминологиясы туралы, түрлі тарихи жҽне мифтік 

җаһармандарының есімдері туралы, діни терминология, балалардың ойындары жҽне тағы басҗалары 

туралы кҿп жағдайда бірден-бір деректеме болып табылады» -дейді [3, 46]. 

Махмуд Җашҗари сҿздігінің ҽдеби мҽні зор. Бұл кітапты белгілі бір дҽрежеде «Кҿне түркі 

тілінің сҿздігі» деуге болады. Себебі еңбекте сан ғасырлар бұрын ҿмірге келген халыҗтыҗ маҗал-

мҽтелдердің, җанатты сҿздердің, кҿркем тенеулердің, фразеологиялыҗ тіркестердің, т.б. ғажайып 

үлгілері бар. Махмуд Җашҗаридің «Түркі тілдерінің сҿздігінде» лингивистика саласына җатысты 

җанатты сҿздер, кҿркем теңеулер, сҿз тіркестері енгізілген. Бұл жҿнінде Махмуд Җашҗари: «Мен бұл 

кітапты арнайы ҽліппе тҽртібі бойынша парасатты ғибрат сҿздер деп аталатын ҽдеби үзінділермен 

кҿркемдедім» деп жазады. Ҽдеби шығармалардан алынған үзінділердің тілі мен жазу стиліне җарап 

җай дҽуірдің ҽдеби туындылары екенін шамалап айтуға болады. Жинаҗтағы бірҗатар ҿлендер автор 

ҿмір сүрген орта ғасырда туындаған җанатты сҿздердің, кҿркем тенеулердің, фразеологиялыҗ 

тіркестердің үлгілері екенін дҽлелдей түседі. Бұл җанатты сҿздердің, кҿркем тенеулердің, 

фразеологиялыҗ тіркестердің үлгілері оҗырманын сҿз сырының терең мҽн-мағынасын түсінуге 

үндейді.  

Үш кітапҗа жинаҗталған сегіз бҿлімнен тұратын «Түркі тілдерінің сҿздігі» мазмұнына җарай 

җамтылған материалдарды акедемик А.Н. Кононов алты салаға бҿліп җараған:  

1. Белгілі бір тайпаға җатыстылығы кҿрсетілген сҿздер җоры (лексикасы); 2. Түркі 

тайпаларының мекен-коныстары жайындағы мҽліметтер;  

3. Түркі тілдерін топтастыру;  

4. Түркілік тарихи фонетика мен грамматика туралы ереже, җағидалар;  

5. Түркілердің тарихы, географиясы. этнографиясы, поэзиясы мен фольклоры жайындағы 

мҽліметтер;  

6. Сҿздікте түркілердің ең кҿне картасы жасалып, берілген [3, 41]. 

Махмуд Җашҗари еңбегінің энциклопедиялыҗ сҿздік екені жайында тілші-ғалым А.Н.Кононов: 

«Мұнда XI ғасырдағы түріктердің ҿмірі туралы, этнонимдері мен топонимдері, түрлі җызмет адам-

дарының титулдары мен аттары, тағам-сусын аттары, астрономиялыҗ терминдер, халыҗтыҗ 

календарь, айлардың жҽне аптадағы күндердің аттары туралы, түрлі тарихи жҽне мифтік җаһар-

мандардың есімдері туралы, діни терминология, туралы кҿп жағдайда бірден-бір деректемелер болып 

табылады» - деп ой айтады.  

Сҿздіктің мазмұнын җазаҗ ҽдебиеттанушылары: Ерлік жырлары; Ғашыҗтыҗ жырлары; Табиғат 

жырлары; Тұрмыс- салт жырлары; Аңшылыҗ, еңбек туралы ҿлең-жырлар – деп бҿліп берген. 

М.Җашҗари түркі тілдеріне алғаш рет классификация жасаушы ғалым. Ол - түркі тілдерін 

салыстыра зерттеудің кҿш басында тұрған тұңғыш тілші ғалым. М.Җашҗари таза тіл деп ҿзге тілдің 

ыҗпалынан аман тілді атайды. Соған сай ол түркі тілдерін таза, ҿзге тілмен араласпаған жҽне 

шұбарланған деп екіге бҿледі.  

Ал дыбыстыҗ, морфологиялыҗ белгілеріне җарай түркі тілдерін тағы да екі топҗа жіктейді.  

1. Шығыс тілдері: шігіл, тұхси, яғма, хакан-түрік;  

2. Батыс тілдері: иемек, җыпшаҗ, оғыз, печенек, бұлғар, сувар.  

Сҿздікте араб, ұйғыр алфавиттері туралы җысҗаша мҽлімет берілген. Күллі түркі тілдерінде 

җолданылатын ҽріптердің санын он сегіз деп, оларды сҿздігінде келтіреді.  

Бұлардан бҿлек жҽне жеті ҽріп барын жазады. Жинаҗтағы сҿздер ҽріп сандарына җарай жіктеліп 

берілген. Түркі тілдерінде жеті ҽріптен тұратын сҿз жоҗ екендігін ескертеді. 
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  М. Җашҗари – XI ғасырда ҿмір сүріп, еңбек еткен ұлы филолог, ауыз ҽдебиеті үлгілерін 
жинап, зерттеуші ғалым, белгілі саяхатшы. Ол «Диуани лұғат-ит түрк» атты еңбек жазып, ҿз 
заманындағы түркі тілдерінің тұңғыш ғылыми грамматикасын жасады. 

Болашаҗ ғалым Баласағұн шаһарында туылған, кейін Җашҗарға кҿшіп келген. Оның «Җашғари» 
атануының себебі осында. Ол ҿсе келе Самарҗан, Бұхара, Бағдад шаһарларында оҗиды. Араб 
философиясы жҽне араб-парсы тілдеріндегі шығыстың классикалыҗ поэзиясымен кҿбірек 
айналысады. М. Җашҗаридың ерекше зейін җойып, ұзаҗ жылдар бойы зерттеген мҽселесі-түркі тектес 
түрлі ру тайпалардың тіл ерекшеліктері, ҽдет-ғұрып, салт-санасы, ауыз ҽдебиет үлгілері, ҿткендегі 
тарихы т. б. болды. Осы жинаған, зерттеген материалдарының нҽтижесінде ғалым тіл білімі мен 
ҽдебиетке җатысты кҿлемді де күрделі екі ғылыми еңбек жазды. Бірі – «Жавохирун-нахв фи луғотинт 
турк» («Түркі тілдерінің синтаксисі, җағидалары») деп аталады, біраҗ бұл еңбегі бізге жетпеген. 
Екінші еңбегі – «Диуани лұғат-ит түрк» («Түркі сҿздерінің жинағы»). Бұл еңбек 1074 жылы 
жазылған. 

«Диуани лұғат-ит түрктің» – җазіргі түркі халыҗтарының бҽріне ортаҗ мұра. Сҿздікте орта 
ғасырдағы түркі ру-тайпаларының бҽріне ортаҗ алты мыңнан астам тҿл сҿз бен жеке тайпаларға 
җатысты диалект сҿздер бар. Мұнда тіл білімінің ең басты салалары бойынша теориялыҗ тұрғыдан 
җұнды түйіндер жасалады. Сондай-аҗ сҿздікте тіл мен ҽдебиетке ғана емес, сол кездегі ру- тайпалар 
мен халыҗтардың җоғамдыҗ-экономикалыҗ жағдайына, кҿне тарихы мен ҽдет – ғұрпына, салт-санасы 
мен наным-сеніміне т.б. җатысты аса бағалы деректер берілген. Еңбектің осындай ерекшеліктерін 
ескеріп белгілі кеңес түркологі А. Н. Кононов сҿздікті энциклопедиялық туынды деп бағалайды [4, 
45-46]. 

«Диуани лұғат-ит түрк» – тіл білімінің ең басты салалары бойынша теориялыҗ тұрғыдан җұнды 
түйіндер жасаған ғылыми еңбек. Кӛне түркі әдебиет ескерткіштерінің тілін үйренуге бұл зерттеу 
кҿп кҿмек кҿрсетіп келеді. Мҽселен, осы «Диуани лұғат-ит түрк» табылғаннан кейін ғана «Җұтты 
білік» дастанын оҗу, аудару жҽне транскрипция жасау кезінде бұрын жіберілген җателіктер түзетілді. 

«Диуани лұғат-ит түрктің» кҿшірме җолжазбасы XX ғасырдың бас кезінде табылды. Түпнұсҗа 
саҗталмаған. Җолжазбаның кҿшірілген бір нұсҗасы Стамбулдың Фатих кітапханасында саҗтаулы. 
1915-1917 ж. Стамбул җаласындағы Ахмет Рифат баспасынан үш томдыҗ кітап түрінде жарыҗ кҿреді. 

Шығыстанушы неміс ғалымы Броккельмен бұл шығарманы неміс тіліне аударып, 1928ж 
Лейпциг җаласында бастырып шығады. 

Түрік филологы Басым Аталай оны осман түріктерінің тіліне тҽржіма жасап, 1939-1941 ж. 
Анкарада үш томдыҗ кітап етіп шығарды. Тілші ғалым С. Муталлибов сҿздікті ҿзбек тіліне аударып, 
1960-1968 ж. Ташкенттен үш кітап етіп шығарды [1, 47]. 

Кҿрнекті кеңес лингвист ғалымдары Н.А. Баскаков, А.Н. Кононов, А.К. Боровков, С. 
Муталлибов, В. Решетов т.б. осы сҿздікке җатысты кҿптеген җұнды зерттеулер жүргізді. Сҿздіктегі 
ҿлең-жырлар мен маҗал-мҽтелдерді аҗын Фариза Оңғарсынова җазаҗ тіліне аударды. 

Сҿздікке екі жүзден астам ҿлең, үш жүзге тарта маҗал-мҽтелдер, җанатты сҿздер, кҿркем 
теңеулер енген. 

Мұндағы ҽдебиет үлгілері дидактикалыҗ сарында берілген. Ондай ҿлең-жырлар оҗушысын оҗу-
білімге, ҿнерге, ҽдептілікке үндейді. Адамгершілік, мораль, этика мҽселелерін сҿз етеді. 

Сҿздікте табиғат туралы, аңшылыҗ жайындағы, еңбек таҗырыбына арналған ҿлең-жырлар жҽне 
җыс пен жаздың айтысы беріледі. 

Алғашҗы җауымда тіршілік еткен адамның ерекше назар аударған нҽрсесі – табиғат 
җұбылыстары болды. Җар, мұз еріді, тау суы аға бастады. Кҿгілдір бұлт кҿтерілді, ол суда жүзген 
җайыҗтай аспанда жүзіп бара жатты. 

«Диуани лұғат-ит түрктегі» ауыз ҽдебиетінің үлгілері табиғат кҿріністерін бейнелейтін пейзаж 
лирикасы мен жыл маусымының ауысуына арналған ҿлең-жырлар болып келеді. Табиғат лирикасы 
да, жыл маусымын суреттейтін ҿлеңдер де, ежелгі заман адамдарының ҿзін җоршаған, ҿзі тіршілік 
ететін ортадағы табиғат җұбылыстары жҿніндегі түсінігін, сол жҿніндегі наным-сенімін аңғартады. 

«Диуани лұғат-ит түрктегі» ауыз ҽдебиетінің ғажайып үлгілері ішінде аңшылыҗ, еңбек 
таҗырыбына арналған ҿлең-жырлар кҿп. Мұндай ҿлеңдерде тайпа мүшелерінің бірігіп аң аулауға 
шыҗҗаны, егін салғаны, мал. баҗҗаны жырланады. Ҽрбір җадамы җатерге толы ежелгі дҽуір адамдары 
жүрек жұтҗан ерлікті, батырлыҗты ерекше җастерлеп, жырға җосҗан. Жан түршігерлік үрейлі 
аңдармен арпалыста немесе түрлі тайпалар арасындағы соғыста ерекше ерлігімен, җыруар күш-
җуатымен, ҽскери айла-тҽсілімен кҿзге түскен батырларды кҿкке кҿтере мадаҗтайтын ҿлең жолдары 
«Диуани лұғат-ит түркте» жиі ұшырайды. 

М.Җашҗари (ХІ ғ) – ұлы филолог, ауыз ҽдебиеті үлгілерін жинап, зерттеуші ғалым, саяхатшы. 
«Диуани лұғат ат-түрік» – түркі тілінде араб жазуымен жазылған түсіндірме сҿздік.  

Җазіргі түркі тілді халыҗтардың барлығына ортаҗ мұра. «Диуани лұғат ат-түрік» – тек сҿздік 
җана емес, сонымен бірге орта ғасырдағы түркілердің җоғамдыҗ, рухани, ғылыми, мҽдени, ҽдеби, 
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саяси ҿміріне, кҿне тарихы мен ҽдет-ғұрпына, салт-санасы мен наным-сеніміне, т.б. җатысты бағалы 
деректері мол жинаҗ. 

«Түркі сӛздерінің жинағының» зерттелуі, тәржімалануы, басылымдары: «Сҿздікті» зерттеуші 
түркі, Еуропа, орыс ғалымдары: А. Рифат, Бесім Аталай, К. Броккельман, Т.А. Боровков, А.Н. 
Кононов, В.А. Гордлевский, т.б. 

М.Җашҗари «Сҿздігінің» җазаҗ тіл білімінің тұрғысынан зерттелуі: Н.Т.Сауранбаев, 
С.Аманжолов, А.Ысҗаҗов, Ғ.Мұсабаев, Ҽ.Ибатов, Ҽ.Җұрышжанов.  

«Сҿздікте» мысал ретінде келтірілген кҿркемсҿз үлгілері: бәйіттер, ғазалдар, тұрмыс-салт 
жырлары, мақал-мәтелдер, қанатты сӛздер, ғибырат сӛздер, сажыдар (ақ ӛлең), насыр (проза), 
т.б. 

«Сҿздікте» аңшылыҗ жайындағы ҿлеңдер.Алғашҗы җауым адамдарының тіршілік кҿзі 
аңшылыҗ бейнлейтін кҿркмсҿз үлгілері,еңбек, егін салу, мал бағу таҗырыбына арналған ҿлең-
жырлар. 

«Сҿздікте» батырларды кҿтере мадаҗтайтын ҿлең жолдары.Алып Ер Тұңғаны (Афрасиф) 
мадаҗтау. «Сҿздіктегі» түрмыс-салт жырлары. Җадым заманда ҿмір сүрген адамдардың тұрмыс-
тіршілігін, ҽдет-ғұрпын, салт-санасын, кҽсібін,тотемдік түсініктерін танытатын ҿлең-жырлар. 

М.Җашҗари жинаған бҽдік, баҗсы ҿлеңдері, бата-тілек, бесік жыры, той бастар, жар-жар, 
жоҗтау, естірту,т.б.жыр үлгілері. «Диуани лүғат ат-түріктегі» маҗал-мҽтелдер, ғибрат сҿздер, 
афоризмдер. Җазіргі җазаҗ тілінде җаз-җалпында җолданылатын маҗал-мҽтелдер, җанатты сҿздер де 
баршылыҗ. 

ХІ-ХІІ ғасырларда Шығыс Түркістан, Жетісу, Сырдария, Талас, Шу ҿңірлерінде Җарахан 
мемлекеті җұрылып, орталығы: Баласағұн мен Җашҗар җалалары болды. Ғылым мен ҽдебиеттің дамуы 
мен җала мҽдениеті җте жоғары еді. М.Җашҗари – тұңғыш түркі филологы, «Диуани лұғат ит-түрк» 
сҿздігін жазды.  

Бұл кітаптың җазаҗ ҽдебиетіне, тіліне, тарихына, этнографиясына җатысты җайнарлардың бірі 
екендігі белгілі.  

6800 түрік сҿзіне араб тілінде түсінік бергендігі.  
Жазба ескерткіштің зерттелуі: Стамбұлдан басылып шығуы (1915-1917). Неміс, түрік, ҿзбек, 

ұйғыр, җазіргі җазаҗ тіліндегі айдармалары. 
«Сҿздіктегі» ауыз ҽдебиеті үлгілері: Жырлар, маҗал- мҽтелдер, оның бүгінгі җолданыстағы 

җазаҗ маҗалдарымен бірдейлігі. «Җонаҗ келсе, җұт келер», «Екі бура үйкенісер, ортасында сона 
жаншылар», «Җұрғаҗ җасыҗ ауызға, җұр сҿз җұлаҗҗа жаҗпас», «Кҿсеуі ұзын болса, җолы күймес» т.б. 
кҿптеген маҗалдардың бүгінге дейін айтылатындығы бұл сҿздік материалының ауызекі сҿйлеутілінен 
жинаҗталғандығының белгісі.  

«Жаз бен қыстың айтысы» ҿлеңі.  
«Җазаҗ даласының мекен-жайлары туралы деректер»: 
Окс (ӛгіз), Еділ Ӛзендері, Баласағұн, Испиджаб, Тараз, Сығанақ, Қарнақ т.б. жер-су атауларын 

келтіруі, түркі таупалары туралы кҿптеген деректер келтірілген.  
Жиі кездесетін есімдер: Құстегін, Алыптегін, Құлтегін, Атыш, Сәбит, т.б. түркілердің жыл 

җайыруы, тағамдары.  
Алып-Ер Тұңға – түркі кҿсемі туралы жоҗтау жыры. М.Җашҗаридің ҽлемге Фирдоуси 

«Шаһнамасы» арҗылы мҽшһүр болған Афрасияптың (Махмұт Җашҗарида: Алып-Ер Тұңға) тарихи 
тұлға екенін аныҗтап бергендігі. Тұрған жері, жаҗындары туралы деректер: җызы – Җаз, ұлы – 
Барсхан. Алып-Ер Тұңғаның ҿлімнан җашуы туралы аңызбен басталады. Оның Җорҗыт аңыздарымен 
ұҗсастығы бар. Җашҗари мысал ретінде алған халыҗтың орта ғасырдағы насихат – дидактикалыҗ 
ҿлеңдері де бар.  

Болашаҗта жастар М.Җашҗари еңбегінің җазаҗ ҽдебиеттану ғылымындағы кҿрсеткіштерін 
жасап, ғылыми нысан етсе, рухани жаңғырудың үлкен нҽтижесі болар еді [4, 18]. 

Қорыта айтқанда, Махмуд Җашҗаридың теңдесі жоҗ бұл шығармасы – жер жүзіндегі барлыҗ 
түркі тілдес халыҗтарының бҽріне бірдей ортаҗ асыл җазына, тілдік, ҽдеби, тарихи, этнографиялыҗ 
т.б. тұрғыдан мейлінше бай мұра жҽне оны қазақ ауыз әдебиетінің орта ғасырлық үлгілерінің 
жинағы деп сеніммен айта аламыз. 
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ҼCNҼBĠ DĠLLҼRLҼ ORTAQ TÜRK FEĠLLҼRĠ 

 

RҽxĢanҽ BABAZADҼ 

 

Xülasҽ: Dillҽrin qarĢılıqlı tҽsiri hҽr hansı bir dilin ümumi inkiĢafında qanuni bir hal sayılır. Belҽ 

tҽsirlҽr birtҽrҽfli olmur. Ümumiyyҽtlҽ, fҽrqli dillҽrdҽ ortaq sözlҽrin iĢlҽnmҽsi, sözlҽrin dildҽn-dilҽ keçmҽsi 

bilinҽn vҽ tҽbii haldır... Elҽcҽ dҽ, ҽcnҽbi dillҽrdҽ xeyli türk mҽnĢҽli vҽ ya ortaq sözlҽr göstҽrҽ bilҽrik. Lakin 

ҽcnҽbi dillҽrdҽ qҽdim türk feillҽri (ir-, bar- / var-, tok-, de- vb.) ilҽ, hҽtta qrammatik Ģҽkilçilҽrlҽ açıq vҽ ya 

gizli bҽnzҽrliklҽr gördükdҽ vҽ ya eĢitdikdҽ tҽҽccüblҽnmҽmҽk mümkün deyil. Nümunҽlҽrin sayı artdıqca 

istҽr-istҽmҽz daha da maraqlanır vҽ araĢdırmağa baĢlayırsan. Üstҽlik, bu sözlҽrin çoxluqla, fikrin ifadҽsi 

üçün ehtiyac duyulan ilk sözlҽr olduğunu vҽ ҽcnҽbi dillҽrdҽ dҽ qҽdim köklҽrҽ malik olduğunu düĢündükdҽ, 

bir daha ―Babil qüllҽsi‖ ҽfsanҽsinin hҽqiqҽt olduğu qҽnaҽtinҽ gҽlirsҽn. Necҽ ki, qohumluq bildirҽn sözlҽr vҽ 

ҽvҽzliklҽr bütün dillҽrdҽ, demҽk olar ki, eynidir... Maraq doğuran mҽqamlardan biri dҽ dialekt vҽ tҽqlidi 

sözlҽrimizҽ ҽcnҽbi dillҽrdҽ müstҽqil feil formasında rast gҽlindiyidir... Dünya dillҽrindҽ eyni mҽnalı xeyli 

söz vardır ki, onlar tamamilҽ eyni olmasa da, diqqҽt yetirdikdҽ ҽsas sҽs tҽrkiblҽrinin eyni olduğunu görҽ 

bilirik. 

Açar Sözlәr: Ortaqlıq, feillәr, tәqlidi sözlәr, sәslәr 

 

COMMON VERBS BETWEEN TURKIC AND FOREIGN LANGUAGES 

 

Abstract 
Interaction between languages is considered as a regular process in the development of any language. 

These kinds of interactions are not one-sided. Generally, the use of common words in different languages, 

the transition of words from one language to another is a well-known and natural process… And we can 

show a lot of words of Turkic origin or common words between them.However, when we see overt and hid-

den similarities in foreign languages with Old Turkic verbs (ir-, bar- / var-, tok-, de-, etc.), and even inflec-

tional affixes, it is impossible not to be surprised. As the number of examples is increased one is interested 

more and more and begins to investigate. Besides, if we think that these words are mostly the first words that 

were needed to express thoughts, and that also have ancient roots in foreign languages, we come to the con-

clusion that the legend Tower of Babel is true. Just like the terms of kinship and pronouns that are almost in 

all languages… One of the interesting cases here is the use of our dialect and onomatopoeic words as inde-

pendent verbs in foreign languages… There are a lot of words with similar meanings, although they are not 

quite the same, if we look carefully we can see that their phonetic structures are the same. 

Keywords: Coparcenary, verbs, onomatopoeic words, sounds,  

 

GĠRĠġ  
Feillәr (sadҽ) dilimizin özünҽmҽxsusluğunu, saflığını, qҽdimliyini, tҽsirҽdavamlılığını daha çox 

göstҽrҽn sözlҽrdir. Mҽlumdur ki, feil dilimizin ҽn qҽdim ünsürlҽrini baĢqa nitq hissҽlҽrinҽ nisbҽtҽn daha 

yaxĢı mühafizҽ edib saxlayır. Bildiyimizҽ görҽ, Azҽrbaycan dilindҽki birhecalı feillҽrin, hҽtta feil düzҽldҽn 

Ģҽkilçilҽrin içҽrisindҽ bir dҽnҽ dҽ olsun alınma söz yoxdur, bunlar xalis türk, o cümlҽdҽn Azҽrbaycan 

sözüdür. Ġkihecalı sadҽ feillҽrdҽ dҽ vҽziyyҽt, ҽsasҽn, birhecalı feillҽrdҽ olduğu kimidir. Lakin bu feillҽr 

tarixҽn ya Ģҽkilçi ilҽ, ya da söz kökünҽ baĢqa bir sözün birlҽĢmҽsi ilҽ ҽmҽlҽ gҽldiyindҽn feilin tҽrkibindҽ 

alınma söz vҽ ya onun ünsürü ola bilҽr. Dilimizin tarixini, lüğҽt tҽrkibindҽki sözlҽrimizin tarixini 

müҽyyҽnlҽĢdirҽrkҽn feillҽri araĢdırmaq, feillҽrin qatlarını aça-aça qҽdim izlҽri aĢkar etmҽk zҽruridir. 

Feillҽrdҽki çoxmҽnalılıq, onda mҽskҽn salan hҽr bir məna neçə-neçə əsrlərin yadigarıdır. Feillərin lüğət 

tərkibində yer tutumu az olsa da, məna tutumu çoxdur. Bunun əsas səbəbi odur ki, türk dillərində olan 

feillərin, xüsusən sadə feillərin yaranma tarixi çox-çox qədimdir. Hər bir sözdə, o cümlədən hər bir feildə 

yeni bir mənanın əmələ gəlməsi üçün əsrlərlə vaxt tələb olunur. Bu baxımdan təsəvvür etmək çətin deyildir 

ki, türk dilinin, o cümlədən Azərbaycan dilinin tarixi, bu dildəki feillərin tarixi hansı dövrlərə gedib çıxır. 

Feillҽrimiz dilimizin qҽdim sözlҽrini, qҽdim sҽslҽrini müҽyyҽnlҽĢdirmҽyҽ, ayrı-ayrı dövrlҽrdҽ türk 

millҽtinin, o cümlҽdҽn Azҽrbaycan xalqının etnik tҽrkibindҽ, fizioloji quruluĢunda, danıĢıq üzvlҽrindҽ baĢ 

verҽn dҽyiĢikliyi öyrҽnmҽyҽ, hansı tayfanın, hansı xalqın nümayҽndҽlҽri ilҽ qaynayıb-qarıĢdığını 

dҽqiqlҽĢdirmҽyҽ kömҽk göstҽrir (Mirzҽyev, 1986:14-22). 

                                                 

 AMEA Ġ. Nҽsimi adına Dilçilik Ġnstitutu, rbabazade.14@gmail.com 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

144 

 

Odur ki, dilimizin tarixini, lüğҽt tҽrkibindҽki sözlҽrimizin tarixini müҽyyҽnlҽĢdirҽrkҽn ҽn ҽvvҽl feillҽri 

araĢdırmaq gҽrҽkdir.  

De (mҽk) // söy (lҽ) (mҽk)    dicere (Dictionnaire D   tymologie Française, 1862: 96) // dire (fr.) // 

decir
2
 (isp.)    demҽk. Ġspan dilindҽ indiki zaman üzrҽ tҽsrifi: ―digo, dices, dice, decimos, decis, dicen‖ / ҽmr: 

dime! [d  me]    de mҽnҽ! / danıĢıqda: [di mҽ:]; decid!    deyin!, es decir    demҽli; dico me! / dic mihi! (latın) – 

de mҽnҽ! italyan (dimmi! – de mҽnҽ!) vҽ fransız (―je / tu dis, il / elle dit, nous disons, vous dites, ils / elles 

disent‖ / ҽmr: Dis [di]! – de! (dis-moi! [di-mua] – de mҽnҽ! m dire – mҽnҽ de! (Dictionnaire D   tymologie 

Française, 1862: 96), Dison! – deyҽk! Dites! – deyin! dillҽrindҽ: dire. Gördüyümüz kimi, ―demҽk‖ feilinin 

kökü [di] bütün zamanlarda dҽyiĢmҽz qalır.  

Mürҽkkҽb sözlҽrin tҽrkibindҽ: diseur – natiq, contredire – inkar, d dire – imtina etmҽk, r dire – 

tҽkrar(lama), praedicere (latın) // predict (ing.) // pr dire (fr.) / predire (it.) // predecir (isp.) – tҽxmin, 

qabaqcadan söylҽmҽ, benedicere (Dictionnaire D   tymologie Française, 1862: 96) // benedizione (it.) // 

b n diction (fr.) / benediction (ing.) // bendiciñn (isp.) – xeyir-dua; dialect ...    dialekt // T.t.: diyelek, Ģivҽ, 

lҽhcҽ, danıĢıq; dictionary    lüğҽt, sözlük, dictation // dict e // dictado (isp.) // Diktat (al.) // diktaturiko (bask) 

// диктант (rus) // dettado / dettatura (it.) – imla; dictate // dicter // dictar // dettare // диктовать (rus)    imla 

demҽk, yazdırmaq vҽ s.  

İr // Er (mҽk) // Bar / Var (maq)    ҽski türkcҽ getmҽk; çatmaq. Ġre, vadere (latın) // ir (isp.), идти (rus), 

行く [ik ] (yap.)    getmҽk. Yunan dilindҽ:  πσομαι [ rxome] – gҽlmҽk, gҽlib çatmaq;  π   
2
 [ roeo] – 

getmҽk; qaçmaq vҽ s. (Дворецкий, 1958, I c.: 669, 670);  πσ  αι     [ rxete idi] – artıq gҽlir,      π  ι [ di 

 rthi] – artıq gҽldi //gҽlib; καλ ρ ηρ α  ! [kalñs  rthate] – xoĢ gҽlmisiniz!  π   /   αν [ rthi /  tan] – idi. 

Bask dilindҽ: iritsiko – çatmaq, iristeko – çatmaq, ҽldҽ etmҽk üçün, irist – ҽlçatan, iristen – çatır, iristiko – 

gҽlmҽzdҽn ҽvvҽl vҽ s. Ġspan dilindҽ indiki zamanda tҽsrifi: ―voy, vas, va, vamos, vais, van‖-dır ki, diqqҽt 

etsҽk, bu feil ―varmaq‖ feilini xatırladır. Hҽtta qeyd edҽk ki, dilimizdҽki v  b ҽvҽzlҽnmҽsi bu dildҽ cari 

Ģҽkildҽ görünmҽkdҽdir, daha doğrusu, bu hҽrflҽrin tҽlҽffüzü bir-birinҽ çox yaxındır. Mҽsҽlҽn, sadalananlar 

―v‖ ilҽ yazılsa da, tҽlҽffüzdҽ daha çox [be] eĢidilir. Fransız dilindҽ mҽsdҽr forması fҽrqli olsa da (―aller‖ – 

getmҽk), I vҽ II Ģҽxs cҽmlҽrdҽn baĢqa, tҽsrifi eynidir: ―vais, vas, va, allons, allez, vont‖. Ҽmr: va! (fr.) // 

vete! (isp.) // ite! (lat.) // иди! (rus) // go! (ing.) – get! / git!  

Yeri gҽlmiĢkҽn, getmәk feili ilҽ bağlı Ġngilis dilindҽ iĢlҽnmҽ yerinҽ görҽ tҽsadüfi görünҽn bҽnzҽrliklҽrҽ 

rast gҽlirik. Mҽs.: I want to get there – mҽn ora getmҽk istҽyirҽm; I may get home early today – bu gün evҽ 

ertҽ gedҽ bilҽrҽm; get out! // get away! – çıx get! rҽdd ol! uzaqlaĢ! ; get in – içҽri girmҽk / getmҽk, get out – 

çölҽ çıxmaq / getmҽk (müstҽqil Ģҽkildҽ get – ҽldҽ etmҽk; olmaq; almaq (Rҽhimov, 1992: 137), lakin 50-dҽn 

çox mҽna çaları vardır); is getting ... – olur, getdikcҽ ...; Don't make me get there! – Mҽni ora gәtir(t)mҽ! 

(kimҽsҽ hirslҽnҽndҽ) vҽ s.  

Gәl (mҽk)    hind dilindҽ: चलो [çalo / d ҽlo]    gҽl(in)! Yunan dilindҽ:  λα! [ la] – gҽl!  

Gül (mҽk)    yunanca:   λ  [yelñ]    gülmҽk,   λιο [y lio]    gülüĢ (Уоттс, 2005: 213, 236); ingilis 

dilindҽ: jolly [djoli] – Ģҽn, nҽĢҽli, gülҽrüzlü;  

Dad (maq) – dadına baxmaq. Somali dilindҽ: dhadhami – dad, dadmaq 

(youtube.com/watch?v=UnKMCXn8zCA); dhadhansiinno, dhadhanka, dhadhan.  

Yak / yax (maq) –Yapon dilindҽ: ヤク [yaku] – yax, yandır! 焼きます [yakimasu] – sobada biĢirmҽk; 

火傷 [yakedo] – yanıq ... (astroset.com/bireysel_gelisim/kadim/k4.htm). Yake // Yaki – to burn, to be on 

fire; to roast, to bake ... (Hepburn, 1873: 311) – yan(dır)maq, qovurmaq; yanıb-yaxılmaq; biĢirmҽk vҽ s. 

Kay / Qay (maq) – türk dilindҽ ―sürüĢmҽk‖ mҽnasında iĢlҽnҽn bu sözҽ ispan vҽ italyan dillҽrindҽ 

―yıxılmaq, yıxılıb düĢmҽk‖ mҽnalarında cadunt (latın) > cadere (it.) // caer [ka(y)er] (isp.) (d  y: ―adak  

ayaq, adığ  ayı‖ vҽ s. türkmҽnĢҽli sözlҽrdҽ olduğu kimi) formasında rast gҽlirik. Türk dillҽrindҽ bu feil 

kökündҽn bir çox söz törҽmiĢdir. Mҽsҽlҽn, Türkiyҽ türkcҽsindҽ qar üstündҽ sürüĢmҽk üçün istifadҽ edilҽn 

alҽtҽ ―kayak‖ (sinonimi: ―kızak‖ / ―xizҽk‖) deyirlҽr. Türklҽrdҽ gҽmidҽn kiçik su nҽqliyyat vasitҽsinҽ kayık / 

qayıq deyildiyi mҽlumdur ki, bu sözün kökü Ģübhҽsiz kaymak / qaymaq feili ilҽ bağlıdır (su üstündҽ qaydığı 

üçün). Dolayısı ilҽ, ҽminliklҽ deyҽ bilҽrik ki, artıq beynҽlmilҽllҽĢmiĢ söz olan ―kayak‖ sözü dҽ türk dilindҽn 

alınmadır. Bu sözün kökü bҽzi mҽnbҽlҽrdҽ Qҽrbi Kanadaya aid edilirsҽ dҽ (seslisozluk.net/kayak-nedir-ne-

demek/), hҽqiqҽt göz önündҽdir. Bu söz rus dilinҽ ―каюк‖ [kayuk] (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 1984, I c.: 

524) Ģҽklindҽ keçmiĢdir.  

Toq (maq) // tox (un+maq)    tocar (isp.) // toccare (it.) // toquer / touch(er) [tuĢ] (fr.) (Dictionnaire D  

 tymologie Française, 1862: 323, 324) (―tuĢ gҽlmҽk‖) / touch [taç] vҽ s. Qeyd edҽk ki, dilimizdҽ 

                                                 
2
 Qeyd edҽk ki, ispan, italyan vҽ fransız feillҽrindҽki ―-ar, -er, -ir, -re, -are‖ kimi sonluqlar mҽsdҽr Ģҽkilçisidir.  

https://www.youtube.com/watch?v=UnKMCXn8zCA
http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/kadim/k4.htm
https://www.seslisozluk.net/kayak-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/kayak-nedir-ne-demek/
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toqquĢ(dur)maq (bir-birinҽ möhkҽmcҽ vurmaq), toqquĢma (vuruĢma) vҽ toqqaĢmaq (iliĢmҽk) sözlҽrindҽ q/k 

samiti qalmaqdadır. Hҽmçinin Türkiyҽ türkcҽsindҽ bu feil ―dokunmak‖ Ģҽklindҽ olsa da, eyni zamanda 

tokalaĢmak (ҽl ilҽ görüĢmҽk), tokuĢdurmak (ҽl, yumurta toqquĢdurmaq), tokat (Ģillҽ // sillҽ) sözü dҽ 

iĢlҽnmҽkdҽdir. Rus dilindҽ eynilҽ olmasa da, qarĢılıq sözlҽrdҽ ҽsas sҽslҽr eĢidilir: трогать – toxunmaq;  

Toxu (maq) – sin. ―hörmҽk‖. Texentes subtilia (latın) > textile [tekstayl] (ing.) / tessere (it.) / tisser 

(fr.) / tejer [texer]; tejido [texido] – hörülmüĢ, toxunmuĢ (isp.) / ткать (rus).  

Ör / Hör (mҽk) – yaponca: 織る[oru] – 1. bükmҽk, qatlamaq (―origami‖ – yaponlarda ҽnҽnҽvi kağız 

qatlama sҽnҽti); 2. toxumaq, hörmҽk.  

Ur (maq) > vurmaq sözünҽ italyan dilindҽ urtare (vurmaq, çarpmaq), urtarsi (vuruĢmaq, çarpıĢmaq) 

vҽ urto (vurma, vuruĢ, çarpma) sözlҽrindҽ rast gҽlirik (Gündüz, 1997-2004: 79);  

Dur (maq)    durare (it.) / durar (isp.) / durer (fr.)    davam etmҽk, hҽlҽ dҽ var olmaq mҽnasında durmaq 

(mҽs.: ―filankҽs vҽ ya filan Ģey hҽlҽ dҽ durur‖, yҽni salamatdır, yaĢayır); durabile / durabilis (latın) // durable 

(isp., fr., ing.) // durevole (it.) – davamlı, möhkҽm, dura bilҽn; durus (latın) // duro,-a // dur    sabit, sıx, sҽrt, 

qatı, bҽrk, ağır; durante (isp., it.) // durant (fr.) // during (ing.) – ҽrzindҽ, müddҽtindҽ; duratio (latın) // durata 

(it.) // duration (ing.) // duraciñn (isp.) // dur e (fr.) – müddҽt; davamlılıq; endurar (isp.) / endurer (fr.) / 

endure (ing.) – dözmҽk, sҽbr etmҽk, davam gҽtirmҽk vҽ s. Qeyd edҽk ki, bu dillҽrҽ aid etimoloji lüğҽtlҽrdҽ 

sözün latın mҽnĢҽli olduğu bildirilir (Dictionnaire D   tymologie Française, 1862: 100). Qeyd edҽk ki, bir 

sıra yeni yaradılan cihazların uzunömürlülüyünü, davamlılığını, möhkҽmliyini vurğulamaq üçün dҽ onlara ad 

verilҽrkҽn bu sözdҽn istifadҽ edildiyini görürük, mҽsҽlҽn, ―duracell‖ (batareya, daĢ). Maraqlıdır ki, latın 

dilindҽki -is,-us sonluğu da türk dillҽrindҽki feildҽn isim düzҽldҽn -iş,-uş Ģҽkilçisini xatırladır: durus – duruĢ, 

durabilis – dura biliĢ, dura bilmҽ;  

Biyle (mek) – qırğız türkcҽsindҽ: rҽqs etmҽk, oynamaq [би (qazax) / бий (qırğız) – rҽqs]. Ġspanca: 

bailar – rҽqs etmҽk; biyle! (qırğız) / baila! (isp.) – oyna, rҽqs et! 

Boz / Poz (maq) – ispan dilindҽ: borr(ar) [z ~ r (rotasizm) vҽ ya r ~ z (zetasizm)] – silmҽk, yox etmҽk; 

borra – silgi, pozan.  

Böl (mҽk) – fransız dilindҽ: ébouler [ebule] (Dictionnaire D   tymologie Française, 1862: 101) – 

doğramaq, parçalamaq, bölmҽk. 

Bur (maq) – rus dilindҽ: бур – bur, burov (qazıma maĢını), бурав(ить) – burğu, matqab (burğu ilҽ 

deĢmҽk, dҽlmҽk), бурить – qazımaq, бурение – qazma, буран – boran, çovğun (burulğan –R.B.), буревал – 

boran, Ģiddҽtli külҽk (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 1984, I c.: 107), буря – boran fırtına, tufan, бурно – 

coĢğun, gurultulu, буровой – buruq (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 1984, I c.: 108) vҽ s.; Nisbi yaxınlıq: bore 

(ing.) // aburrir (isp.) – sıxmaq; oymaq, burub deĢmҽk, deĢik açmaq; Ġspan dilindҽ hҽmçinin: aburrido – 

sıxıcı, darıxdırıcı; aburrimiento – sıxıntı, kҽdҽr / qismҽn: halsızlıq, Türkiyҽ türkcҽsindҽ: ―burukluk‖, bunalım 

vҽ s.  

Bük (mҽk) – boucle [bukl] (fr.) // bucle [bukle] (isp.) // buckle [bakl] (ing.) – ҽymҽk; bükmҽk; halqa, 

sancaq vҽ s. 

Amra (maq) – uyğur: ―sevmҽk‖; amrak – sevgili, ҽziz; amar (isp.) / amare (it.) / aimer (fr.).  

Haq (la) (maq)    sin. ―tutmaq, yaxalamaq‖. Ġngilis dilindҽ: hug [haq]    bҽrk-bҽrk qucaqlamaq 

(Rҽhimov, 1992: 151), ҽrҽb dilindҽ: داق [haqҽ] – qucaqlamaq, sarmaq, bağrına basmaq (Mutcalı, 1995: 204).  

San (maq) – ҽrҽb dilindҽ:   ٍ  zҽnn etmҽk (z ~ s / s ~ z); yunan dilindҽ: σαν [san] – kimi – [zann(ҽ)] ظَن

(san-ki – R.B.). σαν  σ να [san esena] – sҽnin kimi / sanki sҽn, σαν  ςο σ α ον ρ ν πος [san dio staqones 

neru] – iki su damlası kimi / sanki iki su damlası, σαν  π λ ρ [san trelos] – dҽli kimi vҽ s.  

Kap / Qap (maq)    ingilis dilindҽҽ: capture [kҽpçҽ]    yaxalamaq, ҽlҽ keçirmҽk; Türkiyҽdҽ qazan 

qaĢığına    ―çömçҽ‖yҽ ―kepçe‖ deyirlҽr. Ҽrҽb dilindҽ dҽ کبشة [kҽbĢҽ] sözü vardır ki, onun kökü کثغ [kҽbҽĢҽ] – 

bir ovuc almaq, ovcu ilҽ qavramaq, tutmaq, o(vu)clamaq sözündҽndir (Mutcalı, 1995: 748); captive    ҽsir 

(Rҽhimov, 1992: 510), tutsaq, capasidad (isp.) / capacit  (it.) / capacit  (fr.) / capacity    tutum, hҽcm (Türkiyҽ 

türkcҽsindҽ: kapsama (ҽhatҽ), capable    bacarıqlı, qabiliyyҽtli (Rҽhimov, 1992: 50), ―qapa bilҽn‖, xalq 

arasında bir Ģeyi tez qavramaq, iĢarҽdҽn qanmaq mҽnasında ―havada qapmaq‖ ifadҽsi dҽ iĢlҽnir; italyanca: 

capire – anlamaq, baĢa düĢmҽk; capisci [kapiĢi]? – anlayırsanmı? BaĢa düĢürsҽnmi?  

Kapa / Qapa (maq) – Yapon dilindҽ: カバー[k ba:] / ―Kabai – to cover or shield from danger or 

injury, to keep in safety, to protect, to screen ...‖ (Hepburn, 1873: 100); yunan dilindҽ: καπάκι [kapaki] < T.t. 

kapak / qapaq; cap (ing.) – örtmҽk, qapamaq; örtü, papaq (baĢlıq, qapaq –R.B.) // die Kappe / das Käppi 

(alm.) // capuchon [kapüĢon] / chapeau [Ģapo] (fr.) // кеп(ка) / шапка (rus) // coperchio / cappello (ital.) vҽ 

b.; capillum (latın) > capelli (it.) // cabello (isp.) vҽ b. – (baĢı örtҽn) saçlar; Qapatmaq –capote (ital.) / capot 

(fr.) / capucha (isp.) –> ―kaput: 2. Otomobil, kamyon gibi motorlu taĢıtlarda motoru örten açılır kapanır 

biçimde yapılan kapak‖ (nedir.com/kaput). Qeyd etmҽk lazımdır ki, bütün bu sadalanan sözlҽr hҽmin 

https://www.nedir.com/kaput


V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

146 

 

dillҽrdҽ ―baĢ‖ (caput (latın) > cabeza (isp.) // Kopf (alm.) // κ  άλι [kefali] (yun.) // لفناء   [qafa] – ҽrҽb: baĢın 

arxası, ҽnsҽ > T.t.: kafa) kökü ilҽ ҽlaqҽli görünür, necҽ ki, türk dillҽrindҽ hҽm qapaq, hҽm papaq mҽnasında 

eyni zamanda ―baĢlıq‖ sözü dҽ iĢlҽnmҽkdҽdir.  

Coprire (ital. // aprire – açmaq) // cubrir (isp. // abrir – açmaq) // couvrir [kuvğiğ] (fr.// ouvrir [uvğiğ] – 

açmaq) // cap // cover [k vҽ] (ing. // open – açmaq) – örtmҽk, qapamaq. Maraqlıdır ki, sadalanan dillҽrdҽ 

örtmҽk, qapamaq mҽnasında iĢlҽnҽn sözlҽrin ilk hҽrflҽrini atdıqda, feilin antonimi olan ―açmaq‖ mҽnası 

ifadҽ edilir. BaĢqa bir faktı da qeyd edҽk ki, bu dillҽrdҽki bürümҽk, sar(ı)maq mҽnasında olan sözlҽrlҽ 

yaxınlığı ҽrҽb dilindҽ dҽ görҽ bilirik: ر ّٕ   .1. yuvarlamaq; 2. dolamaq [Баранов, 2006: 703] – [kҽvvҽrҽ] ک

Ġspan dilindҽ q > t: tapa(r) – qapamaq, örtmҽk. Buradan çıxıĢ edҽrҽk, ―tҽpҽ, ҽn üst‖ mҽnasında iĢlҽnҽn 

―tapa‖ sözünün dҽ semantikasını belҽ anlamaq olar: ―hҽr Ģeyi örtҽn, qapayan, özündҽn aĢağıda qoyan‖ / T.t.-

dҽ: tҽpҽlҽmҽk – baĢından basmaq, tҽpҽlҽmҽ – tҽpҽsinҽcҽn, ağzınacan. 

Çap
1
 (maq) – 1. çapacaq, balta, külüng vҽ s. ilҽ parçalamaq, doğramaq (Azҽrbaycan dilinin izahlı 

lüğҽti, 2006, I c.: 445). Ҽrҽb dilindҽ:  َ(جنٕب) جنا ب [ca bҽ] – 3. пробивать (deĢmҽk, oymaq), рассекать 

(Ģaqqalamaq, yar(ala)maq, parçalamaq, çapmaq (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 1983 : 57); 4. резать, кроить 

(kҽsmҽk, biçmҽk) (Баранов, 2006), I c.: 147).  

-vҽ vadilҽrdҽ qayaları kҽsib― – [Vҽ Sҽmu dҽ-llҽzı nҽ ca bu-s-saxrҽ bil-va di] ‖ ٔ ثًٕد انّذٍٚ جاتٕا انّصخز تانٕاد―

biçҽn Sҽmuda (and olsun!)‖ (―Fҽcr‖: 9);  

Çap
2
 (maq) – 2. iti sürmҽk (atı); dördnala getmҽk, yüyürmҽk. Fars dilindҽ: çapuk / çabuk – cҽld, 

çevik; çapukseyr – qıvraq, cҽld yeriyҽn; çapuksüvar – iti gedҽn atlı (Abdullayev vҽ digҽrlҽri, 1966: 99); 

Bas (maq) – ҽrҽb dilindҽ: تصنى [bҽsҽmҽ] – damğalamaq, iz buraxmaq / تصنًح [bҽsmҽ / basmҽ] ( تصنًح

 ٔطنًّ :barmaq izi) – damğa, dağ, möhür; basım, basma (Mutcalı, 1995: 58); b ~ v – [bҽsmҽtul-ҽsabiʻ] االصناتع

[vҽsm(ҽ)] (Abdullayev vҽ digҽrlҽri, 1966, II c.: 432) – 2. qaĢa çҽkilҽn qara rҽng, boya; 

Saldır (maq) // Sülә (mҽk) – atılmaq, hҽmlҽ etmҽk, hücum etmҽk. Ҽrҽb dilindҽ: صنا ل [sa:lҽ] (feil) / 

 ْٕ نحصن  [saulҽ] (isim) – saldırı, hücum (Mutcalı, 1995: 495); bizlҽr bu sözü iĢlҽtsҽydik, [sövlҽ > söülҽ] kimi 

deyҽrdik, digҽr tҽrҽfdҽn, sükun olmasa, [su:lҽ] kimi oxunar ki, bu zaman ҽski türkcҽ olan sülәmәk (sü – ordu, 

qoĢun) – qoĢun çҽkmҽk sözünü xatırladır vҽ s.  

İncit (mҽk) // Acıt (maq)    ingilis dilindҽ: injure [ ind ҽ]    incitmҽk, yaralamaq, injury [ ind ҽrı]    zҽdҽ, 

yara; incimҽ (Rҽhimov, 1992: 160); ҽrҽb dilindҽ:  اٚجنا [i:caʻ] – ağrıtma (Abdullayev vҽ digҽrlҽri, 1966, I c.: 

293);  

Çey (nҽmҽk)    ingiliscҽ: chew [ç(y)u:]    çeynҽmҽk / çiynҽmҽk (Rҽhimov, 1992: 57);  

Bil (mҽk)    ispan, italyan, fransız vҽ ingilis dillҽrindҽ cüzi fҽrqlҽ: abilis (latın) // ability [ҽ biliti]    

bacarıq, able    bilҽn, qabil, bacarıqlı, be able to    edҽ bilmҽk (Rҽhimov, 1992: 8). Mҽs.: durabile / durabilis 

(latın) // durable (isp., fr., ing.) – davamlı, dura bilҽn; comprensible // comprensibile // compr hensible // 

understandable    anlaĢıla bilҽn, probable // probabile, posible // possible // possibile    mümkün, ola bilҽn vҽ 

s.; 

Dön (mҽk) – turn [tö:n] (ing. / turn to me! – mҽnҽ dön! Turn back! – geri dön! vҽ s.) / tourner (fr.) / 

tornar (isp.) / tornare (it.) – dön(dҽr)mҽk, çevirmҽk, çevrilmҽk, qayıtmaq, fırlanmaq vҽ s.;  

Ye (mҽk)    rusca: еда [yeda]    qida (ҽr. ِغنننذاء [ğida]), yemҽk (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 1984, I c.: 

343); есть [yest]    yemҽk (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 1984: 347); ҽmr: ешь [yeĢ]    ye! ешьте [yeĢte]    

yeyin!; ingilis dilindҽ: yummy [y mi] – dadlı, lҽzzҽtli (yemҽk; yemҽli – R.B.); edible – yeyilҽbilҽn;  

Tәp (mҽk) // Tapdala (maq)    rus dilindҽ: таптывать (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 1983, III c.: 306) 

// топтать [taptat]    ayaq altında ҽzmҽk, tapdalamaq (tap + dat    tҽp + vermҽk = tҽpi vermҽk / tҽpmҽk – 

R.B.); топтаться – tappıldatmaq, ayaqlarını yerҽ vurmaq (tҽpinmҽk – R.B.) (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 

1983, III c.: 332); тапка / тапочка (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 1983, III c.: 306) – ĢapĢap, tҽrlik; fars 

dilindҽ: tҽpiĢ – 2. Ürҽk döyüntüsü / çırpıntısı; sarsıntı (Abdullayev vҽ digҽrlҽri, 1966: 381), tҽpidҽn – 

döyünmҽk;  

Taşı / Daşı (maq) – rus dilindҽ: тащить [taĢit] – çҽkmҽk, sürümҽk, aparmaq, daĢımaq; тащиться 

[taĢitsya] – çҽkilmҽk, daĢınmaq vҽ s. Ҽmr forması: тащи! [taĢ ] – çҽk! daĢı! (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 

1983: 309);  

Sәp (mҽk) –rus dilindҽ: сыпать [sı pat] // сыпнуть [sıpn t] (a ~ ı) – 1. tökmҽk, boĢaltmaq; dağıtmaq; 

2. sҽpmҽk, sҽpҽlҽmҽk / сыпать песок на дорожки – yollara qum sҽpmҽk; 3. mҽc. yağdırmaq (mҽs., sual); 

сыпаться – sҽpҽlҽnmҽk; сыпь – sҽpmҽ, sҽpgi (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 1983: 299); 

Çak / Çax (maq) – rus dilindҽ (a~o): чокаться [çñkatsya] / чокнуться [çñknutsya] – çaqqıldatmaq, 

toqquĢdurmaq, qҽdҽh-qҽdҽhҽ vurmaq; чоканье
I
 [çñkanye] – çaqqıldatma, toqquĢdurma; badҽlҽri bir-birinҽ 

vurma (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 1983: 497);  
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Köç (mҽk) > rus dilindҽ: кочевание [koçevaniye] – köçmҽ, köçҽrilik etmҽ; кочевать – köçmҽk, 

köçҽri hҽyat sürmҽk; кочевник /-ца – köçҽri (adam); кочевой – köçҽri (hҽyat tҽrzi; tayfalar); кочѐвка // 

кочевье // кош
1
 – köç, köç yeri, düĢҽrgҽ (Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt, 1984: 579);  

Çәrt // Kәrt (mҽk) – iti bıçağın vҽ ya baĢqa iti alҽtin ucu ilҽ bir Ģeyin üstünü azacıq kҽsmҽk; çҽrtik – 

çҽrtilmiĢ yer; çәrtik açmaq / çәrtiklәmәk (Azҽrbaycan dilinin izahlı lüğҽti, 2006, I c.: 470). Kәrtmәk – ağac 

üzҽrindҽ kҽsici alҽtlҽ kҽrtik açmaq; kәrtik – kҽsici alҽtlҽ ağacda, taxtada vҽ s.-dҽ açılan çәrtik, niĢan 

(Azҽrbaycan dilinin izahlı lüğҽti, 2006, II c.: 688). Rus dilindҽ: чертить [çertit] – 1. Cızmaq, çҽkmҽk (cızıq, 

xҽtt); cizgi çҽkmҽk / черчение [çerç niye] – çҽkmҽ, cizgi çҽkmҽ; rҽsm-xҽtt; черта [çert ] – cizgi, cızıq, xҽtt; 

hҽdd; mҽc. xüsusiyyҽt, xassҽ, ҽlamҽt; mҽc. cizgi. черты лица [çertı litsa] – üzün cizgilҽri (Rusca-

Azҽrbaycanca lüğҽt, 1983: 490).  

Tҽsadüfi bҽnzҽrliklҽrҽ, yҽni sözün tҽsrif olunmuĢ forması ilҽ bҽnzҽrliklҽrҽ daha çox ҽrҽb dilindҽ rast 

gҽlinir. Mҽsҽlҽn, istә (mҽk)    ҽrҽb dilinin qrammatikasında ―istifʻal‖ babı bҽzҽn feili istҽmҽk, tҽlҽb etmҽk 

üçün iĢlҽnir. Mҽsҽlҽn, istiğfar    bağıĢlanmasını istҽmҽ (әstәğfirullah! – Allahın bağıĢlamasını istҽyirҽm!), 

istimhal    möhlҽt istҽmҽ, istiʼman, istimdad    aman, imdad istҽmҽ, istirham – rҽhm istҽmҽ, istişfa – Ģҽfa 

istҽmҽ, istәzadә    daha çox istҽmҽk (Abdullayev vҽ digҽrlҽri, 1966: 324-328) vҽ s.;  

qıs (maq)    لصار [qısar] (―qısa‖lar,لصٛز [qasır]-ın cҽmi); yaslan (maq) – اطهُمی islҽnqa // ٚظهُمی yҽslҽnqi    

ҽnsҽsi üstҽ uzandı, yaslandı // yaslanır; yaşa (maq) – عنناع [ a:Ģҽ] / ٚعنٛغ [yaʻi:Ģu] – yaĢayır, ʻayyҽĢҽ – 

yaĢatmaq, ʻa:yҽĢҽ – birlikdҽ yaĢamaq; әyil (mҽk) – يٛنم [meyl] > meyil (T.t.-dҽ: eğilim); Ҽz (mҽk) – ҽrҽb 

dilindҽ: اسعج [ҽzʻҽcҽ] – darıxdırmaq, sıxmaq (ҽzmҽk – R.B.) vҽ s.  

-ma
2 
   inkarlıq Ģҽkilçisi: ҽrҽb dilindҽ ―ma‖ (nҽ) sözü omonim sҽciyyҽli olub, hҽm dҽ feilin qarĢısında 

iĢlҽndikdҽ feilin inkarını bildirir, mҽsҽlҽn:  َُيننا کرثند[ma  kҽtҽbtu]    yazmadım;  َُيننا َُُٚصننز [ma  yҽnsuru] (ҽrҽb 

qrammatikasında: ―nҽfyi-hal‖, yҽni indiki zamanın inkarı)    kömҽk etmәyir vҽ s.  

Koreya dilindҽ ҽmrin inkarı, feil kökü + ―ci‖ hissҽciyi + ―malda‖ kömҽkçi feilinin ҽmrinin nҽzakҽtli 

forması ―masipsio‖ ilҽ ifadҽ edilsҽ dҽ (Куротченко, Леонов: Урок 6,16), danıĢıqda qısa Ģҽkildҽ, mҽsҽlҽn, 

하지마 [hac ma] – etmҽ! / T.t.: yapma! 가지마 [kac ma] – getmҽ! vҽ s. kimi deyildiyinin Ģahidi oluruq.  

Yunan dilindҽ: μη [mi] (Уоттс, 2005: 58-59, 218, 231)    qadağa, inkarlıq. Mҽs.: μ  μ λα     σι, κ πι  

[mi m late  çi, k rie] (Уоттс, 2005: 61)    belҽ danıĢmayın, cҽnab. Qeyd edҽk ki, yunan dilindҽ inkarlığın 

digҽr ifadҽçisi olan ―de / den‖ sözü dҽ ―deyil‖ sözünü xatırladır:   ν   μαι [den  me] – deyilҽm,   ν   σαι 

[den  se] – deyilsҽn,   ν   ναι [den  ne] – (o) elҽ deyil,   ν π ιπά  ι [den pir zi] – mühüm deyil,   (ν) 

σπ ιά   αι [de(n) xriy zete] – vacib deyil, ehtiyac yoxdur vҽ s.  

Maraq doğuran mҽqamlardan biri dҽ dilimizin dialekt sözlҽri, tҽqlidi sözlҽr vҽ hҽtta uĢaq dili tҽqlidi 

sözlҽrimizҽ ҽcnҽbi dillҽrdҽ müstҽqil feil formasında rast gҽlindiyidir. Daha doğrusu, bu hal bir daha dillҽrin 

söz yaradıcılığında ortaq cҽhҽtlҽrdҽn birinin dҽ sҽs tҽqlidinin olduğunu göstҽrir. Mҽsҽlҽn, bizdҽ körpҽ 

uĢaqları yatızdırarkҽn ―kuĢĢ! kuĢĢĢ!‖ deyҽ sҽslҽnirlҽr. Bu tҽqlidi sözdҽn dҽ ―yatmaq‖ mҽnasında uĢaq dilindҽ 

―kuĢ-kuĢ elҽmҽk‖ ifadҽsi yaranmıĢdır ki, bu söz fransız dilindҽ müstҽqil feil kimi qarĢımıza çıxır: coucher 

[kuĢe] – yuxu, se coucher [sö kuĢe]    uzanıb yatmaq, yatağa uzanmaq; ―je me couche [kuĢ]‖    mҽn yatıram vҽ 

b. BaĢqa bir fakt: bizdҽ, kәrtmәk feili vҽ yenҽ uĢaq dilindҽ, kәsmәk (qayçı ilҽ) mҽnasında ―qırt-qırt [kırt-kırt] 

elҽmҽk‖ // T.t.: ―kıtır-kıtır kesmek‖ ifadҽsi iĢlҽnir ki, bu sözҽ fҽrqli dillҽrdҽ rast gҽlirik: 切り[kiri] (yap.) // 

court,-e (fr. qısa) / couteau [kuto] (fr. bıçaq) // cortar (isp.) // кроить (rus) // cut [kat] (ing.) // لطنع [qataʻa] 

(ҽ.). ل ّٕ  / howl [haul] (ing.) // aullido (isp.) // ululare / ululato // urlare / urlo (ital.) // hurler // (.ҽ) [ʻavvҽlҽ] عن

hurlement (fr.) – ulama(q); ulumak, havlama(k) (T.t.); hürmҽ(k);  

Ġngilis dilindҽ: hop – sıçramaq; sıçrayıĢ, atılma; hoppanmaq; cackle [kҽkl] – qaqqıldamaq (eyni 

zamanda, ―kҽklik‖ quĢunu xatırladır); jingle [cinql] – cingildҽmҽk; trill – titrҽmҽk, dırıllamaq (sҽs). 

Mҽna yaxınlığı baxımından mҽnĢҽyi mübahisҽyҽ sҽbҽb ola bilҽcҽk bir feil vardır ki, o da Türkiyҽ 

türkcҽsindҽ iĢlҽnҽn ―diklҽnmҽk‖ (özündҽn böyüyҽ cavab qaytarmaq; asilik etmҽk) feilidir. Ġlk baxıĢda sözün 

kökünün türk mҽnĢҽli ―dik‖ sifҽtindҽn yarandığı düĢünülsҽ dҽ, ҽslindҽ ҽrҽb dilindҽ mҽnası ―xoruz‖ olan دٚنك 

[diik] sözündҽn yarandığını düĢünürҽm, çünki ҽks halda, ―diklҽnmҽk‖ yox, ―dikҽlmҽk‖ ola bilҽrdi. Çünki 

Azҽrbaycan türkcҽsindҽ, hҽmçinin Türkiyҽ türkcҽsindҽ bu sözҽ qarĢılıq olaraq ―özünü dartmaq, 

tҽkҽbbürlҽnmҽk, özündҽnrazılıq‖ mҽnasında ―xoruzlanmaq‖ (yҽni, xoruz kimi sinҽsini önҽ vermҽk) ifadҽsi 

iĢlҽnir. Yҽni ―diiklҽnmҽk‖. Dolayısı ilҽ, habelҽ, ―dik-dik baxmaq‖ ifadҽsi ilҽ dҽ mҽna yaxınlığı görmҽk olar.  

Qeyd edҽk ki, türk dillҽrindҽn Türkiyҽ türkcҽsindҽ alınma sözlҽrdҽn bҽhrҽlҽnmҽklҽ feil yaradıldığının 

Ģahidi oluruq. Mҽsҽlҽn, ―saptamak‖ (ҽ. sәbt + -a): ثثند [sҽbҽtҽ] – sağlam, sarsılmaz Ģҽkildҽ durmaq / ثثّند 

[sҽbbҽtҽ] – sabitlҽĢdirmҽk, möhkҽmlҽtmҽk, sağlamlaĢdırmaq, güclҽndirmҽk, dҽqiqlҽĢdirmҽk, doğrulamaq; 

(gözlҽrini) dikmҽk, dirҽmҽk; (bir yerҽ) qeyd etmҽk (mҽs., kağıza) vҽ s. (Mutcalı, 1995: 94-95) (eyni köklü: 

sabit, sәbat, sübut, isbat, tәsbit) / ثثند [sҽbt]– qeyd etmҽ, yazma, yazıb qeyd etmҽ (Abdullayev vҽ digҽrlҽri, 

1966, II c.: 262), hҽdҽfi vurma; ―harcamak‖ (ҽ. xҽrc > harç + -a) – xҽrclҽmҽk; ―Eklemek‖ (ҽlavҽ etmҽk, 
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artırmaq / ek – ҽlavҽ; qram.: Ģҽkilçi) < eke [e:k] (ing.) – 1. qoĢmaq, artırmaq; 2. > ―ek olarak‖, yanısıra, dahi 

– dҽxi, hҽm dҽ; ―afallamak‖ (çaĢmaq, çaĢıb qalmaq) < appal(l) [apo:l] (ing.) – dҽhĢҽtҽ düĢ(ür)mҽk vҽ s. 

Bunlardan baĢqa, danıĢıq dilindҽ ―tırs(mak)‖ (qorxmaq, çҽkinmҽk < fars: ذزص [tҽrs] – qorxu, hürkü, çҽkinmҽ, 

 ,f. – qorxmaq, hürkmҽk [tҽrsidҽn] ذزطنٛذٌ ,трус, трусливый [trus, trusl vıy] (rus) – qorxaq // [tҽrsu] ذزطنٕ

vahimҽlҽnmҽk (Миллер, 1960: 116), ―tırlat(mak)‖ (ağlını itirmҽk, dҽlilҽĢmҽk < yunan:  π λα   [trelatñ]    

dҽli, çılğın,  π λα νομαι [trel nome] f.), manya(mak) vҽ s. düzҽltmҽ feillҽr dҽ iĢlҽnmҽkdҽdir.  

 

NҼTĠCҼ 

―Babil qüllҽsi e.ҽ. II minilliyin ҽvvҽllҽrindҽ Babilistan dövlҽtindҽ yerlҽĢҽn yaĢı bilinmҽyҽn bir 

qüllҽdir. Yҽhudi-Xristian ҽnҽnҽlҽrinҽ görҽ, hҽmçinin Ġncildҽ haqqında bҽhs edilҽnlҽri nҽzҽrҽ alsaq, Babil 

qüllҽsi Babildҽki ġinar düzündҽ Nuh peyğҽmbҽrin nҽslindҽn gҽlҽnlҽr tҽrҽfindҽn göyҽ çatmaq, Tanrıya 

çatmaq üçün planlanmıĢ bir tikilidir. Ancaq Allah (c.c.) qüllҽnin tikintisindҽ iĢtirak edҽn insanları 

cҽzalandıraraq onların dillҽrini qarma-qarıĢıq bir hala salır vҽ insanlar bir-birlҽrini baĢa düĢmürlҽr. Bundan 

sonra yarımçıq qüllҽ vҽ planlanan Ģҽhҽr hҽmin insanlar tҽrҽfindҽn tҽrk edilir‖ 

(az.wikipedia.org/wiki/Babil_q%C3%BCll%C9%99si). – Bu inanc (―dillҽrin Ġlahi güclҽ qarma-qarıĢıq hala 

salınması‖), dillҽr arasında ҽlaqҽnin araĢdırılmasında sҽslҽrin dҽ nҽzҽrҽ alınmasına sövq edir. Yҽni 

mҽqsҽdyönlü yanaĢdıqda dünya dillҽrindҽ tamamilҽ eyni olmasa da, diqqҽt yetirdikdҽ ҽsas sҽs tҽrkiblҽrinin 

eyni olduğu eyni vҽ ya yaxın mҽnalı xeyli söz görҽ bilҽrik. Mҽsҽlҽn, say (ing.) – söylҽmҽk (sayıqlamaq; ҽski 

türkcҽ: sab / sav – söz, nitq), deny (ing.) – danmaq, inkar etmҽk, eliminar (isp.) // eliminare (it.) // eliminate 

(ing.) //  liminer (fr.) – aradan qaldırmaq, elemek /ҽlҽmҽk, ҽlҽkdҽn /süzgҽcdҽn keçirmҽk, again [ҽgen] (ing.) 

– genҽ / yenҽ [ҽ+gen // gen+ҽ] – ξανα [ksana] (yun.); new [nyu:] (ing) – yeni; lie [lay] (ing.) – yalan; where 

(ing) – hara // nere, brain [breyn] (ing.) – beyin;  َ َجنا [ca:ʻҽ] (ҽ.) – acmaq,  َج ُعمنذ  [ʻuqdҽ] (ҽ.) – dügün / düyün 

(dügmҽk), ٌِِز  ;semiz (yağlı – (.ҽ) [sҽmi:n] طنًٍٛ ,sҽrxoĢ (fars) – ҽsrük (ҽski türkcҽ) – [sҽkur] طنِٕر/ [sҽkir] َطن

kök); llegar (isp.) – gelmek / gәlmҽk; کظنز [kҽsҽrҽ] (ҽ.) – casser (fr.) – kırmak / qırmaq, sındırmaq; kәsmҽk 

(mҽs., ҽlaqҽ); סוף [sof] (ivrit) – soŋ, bitiĢ vҽ s. vҽ i.  

Bu rҽvayҽti xatırlatmaqla nҽzҽrҽ çatdırmaq istҽyirҽm ki, ҽslindҽ bu araĢdırmanın ҽsas mҽqsҽdi hҽr 

hansı bir sözün mҽnĢҽcҽ hansısa bir millҽtҽ aidliyini sübut etmҽk deyil, bҽĢҽriyyҽtin ilkin ünsiyyҽt dilinin 

―Adҽmin dili‖ olduğunu doğrulayan müxtҽlif sistemli dillҽrdҽ diqqҽtimi çҽkҽn uyğunluqların bҽzilҽrini 

paylaĢmaqdır. Bu mҽqalҽ isҽ, ҽsasҽn, türk dillҽrinin özҽyini tҽĢkil edҽn feillҽr ilҽ bҽnzҽrliklҽrҽ hҽsr 

edilmiĢdir.  

Ümumiyyҽtlҽ, ―ilk insan – ilk lisan‖ müddҽasına inanan dilçilҽr dillҽrҽ qҽrҽzsiz, adil yanaĢıb, qҽdim 

dillҽr ҽsasında bu istiqamҽtdҽ aparılan araĢdırmaları da öyrҽnib aydınlaĢdırmalıdır ki, bҽĢҽr dillҽrindҽn hansı 

―Ulu dilҽ‖ – ―Adҽmin dili‖nҽ daha yaxındır. Bunun üçün köklü dillҽrin hҽqiqi bilicilҽrinin birgҽ ҽmҽyinҽ 

ehtiyac vardır.  

―Rҽbb Tanrı yerdҽki heyvanların, göydҽki quĢların hamısını torpaqdan yaratmıĢdı. Onlara nҽ ad 

verҽcҽyini görmҽk üçün hamısını Adҽmҽ gҽtirdi. Adҽm hҽr birinҽ nҽ ad verdiysҽ, o canlı o adla anıldı; Adҽm 

bütün evcil vҽ yabanı heyvanlara, göydҽ uçan quĢlara ad qoydu‖ (―Tövrat‖/ ―YaradılıĢ‖: 2.19-20); ―Allah 

Adәmә bütün isimlәri öyrәtdi ... Adәm mәlәklәrә isimlәri anlatdı ...‖ (―Qurani-Kҽrim‖ / ―Bҽqҽrҽ‖: 31;33).  

 

ҼDҼBĠYYAT 

Scheler, Auguste (1862), Dictionnaire D   tymologie Française (D Apr s Les R sultats de La 

Science Moderne), Paris. 

Hepburn J.C., M.D., LL.D. (1873), Japanese-English and English-Japanese Dictionary, New York: 

A.D.F. Randolph & Company, 770 Broadway. London: Trübner & Co., Ludgate Hill. From F.R. Wetmore & 

Co., Booksellers and Stationers. Yokohama, Japan.  

Дворецкий, Иосиф Х. (1958), Древнегреческо-Русский словарь, 2 т., Москва.  

Миллер, Борис В. (1960), Персидско-русский словарь, Москва.  

Abdullayev B., Ҽsgҽrli M., Zҽrinҽzadҽ H. (1966), Klassik Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatında iĢlҽnҽn ҽrҽb vҽ 

fars sözlҽri lüğҽti, 2 c., Bakı, ―Elm‖. 

Древнетюркский словарь (1969), Ленинград, Издательство ―Наука‖.  

Clauson, Gerard (1972), An etimological dictionary of pre-thirteenth- century Turkish, Oxford, At 

The Clarendon Press  

―Divanü lugat-it-türk‖ tercümesi (1985-86), 4 c., çevirҽn: Besim Atalay, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara. 

Mirzҽyev, Hҽsҽn (1986), Azҽrbaycan dilindҽ fel, Bakı.  

Rҽcҽbov Ҽbülfҽz, Mҽmmҽdov Yunis (1993), Orxon-Yenisey abidҽlҽri, Bakı, ―Yazıçı‖. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Babil_q%C3%BCll%C9%99si


V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

149 

 

ġükürlü, Ҽlisa (1993), Qҽdim türk yazılı abidҽlҽrinin dili, Bakı, ―Maarif‖.  

Öztopçu KurtuluĢ, Abuov Zhoumagaly – Kambarov Nasir, Azemoun Youssef (1999), Dictionary of 

the Turkic Languages, Routledge, London and New York. 

Этимологический словарь тюркских языков, (1974), I, Москва: Наука. 

Этимологический словарь тюркских языков, (1978), II, Москва: Наука. 

Этимологический словарь тюркских языков, (1980), III, Москва: Наука. 

Этимологический словарь тюркских языков, (1989), IV, Москва: Наука. 

Этимологический словарь тюркских языков, (1997), V, Москва: Языки Русской Культуры. 

Этимологический словарь тюркских языков, (2000), VI, Москва: Индрик. 

Этимологический словарь тюркских языков (2003), VII, Москва: Восточная литература РАН. 

Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt (1984), 3 c., red. Ҽ. Ҽ. Orucov, AMEA, Ġ.Nҽsimi ad. Dilçilik Ġnstitutu, I 

c. (A – K), Bakı, ―Maarif‖. 

Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt (1979), 3 c., red. Ҽ. Ҽ. Orucov, AMEA, Ġ.Nҽsimi ad. Dilçilik Ġnstitutu, II 

c. (Л – П), Bakı, ―Elm‖ NҽĢriyyatı. 

Rusca-Azҽrbaycanca lüğҽt (1983), 3 c., red. Ҽ. Ҽ. Orucov, AMEA, Ġ.Nҽsimi ad. Dilçilik Ġnstitutu, III 

c. (Р – Я), Bakı, ―Gҽnclik‖. 

Rҽhimov, Ġsmixan (1992), Ġngiliscҽ-Azҽrbaycanca lüğҽt, Bakı, AzҽrnҽĢr.  

Serrano, Roberto – Aparicio, Elena (1997), Euskara-Errusiera, Errusiera-Euskara Hiztegia (баскско-

русский, русско-баскский словарь), Basque, Elhuyar Kultur Elkartea. 

Azҽrbaycan dialektoloji lüğҽti (1999), 2 c., I c. (A-L), AMEA Nҽsimi ad. Dilçilik Ġnstitutu, Türk dil 

kurumu, Ankara. 

Azҽrbaycan dilinin izahlı lüğҽti (2006), 4 c., tҽrtibçilҽr: Ҽliheydҽr Orucov, Bҽhruz Abdullayev, 

Nҽrgiz Rҽhimzadҽ, Bakı, ―ġҽrq-Qҽrb‖.  

Шарбатов, Г. Ш. (1981), Арабско – Русский учебный словарь, М.: ―Русский язык‖.  

Mutcalı, Sҽrdar (1995), Arapça-Türkçe sözlük, Ġstanbul, ―Dağarcık Yayın‖. 

Gündüz, Engin (1997-2004), Ġtalyanca-Türkçe sözlük.  

Оскар, Перлин (2004), ―Испанский язык‖, Минск, ―Современное слово‖. 

Уоттс, Ники (2005), ―Греческий‖ (за три месяца; улрощенный языковой курс; учебное посо-

бие), Москва, АСТ-Астрель.  

Баранов, Х. К. (2006), Большой арабско-русский словарь, в 2 т., Москва, ―Живой язык‖.  

Куротченко К.Б., Леонов М. В., Самоучитель корейского языка / 

http://choson2005.narod.ru/kl.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=UnKMCXn8zCA 

http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/kadim/k4.htm 

https://www.seslisozluk.net/kayak-nedir-ne-demek/ 

https://www.nedir.com/kaput 

https://az.wikipedia.org/wiki/Babil_q%C3%BCll%C9%99si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://choson2005.narod.ru/kl.htm%20/
https://www.youtube.com/watch?v=UnKMCXn8zCA
http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/kadim/k4.htm
https://www.seslisozluk.net/kayak-nedir-ne-demek/
https://www.nedir.com/kaput
https://az.wikipedia.org/wiki/Babil_q%C3%BCll%C9%99si


V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

150 
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Тҥйіндeмe 

Маҗалада җазіргі заманғы оҗу үрдісінде «Орыс тілін оҗыту ҽдістемесі» пҽнінің оҗу материал-

дарындағы шығармашылыҗ кҿзҗарастың жүзеге асырылуы җарастырылады. Шығармашылыҗ оҗыту 

орыс тілі мен ҽдебиетінің болашаҗ мұғалімдерін дайындаудың ажырамас бҿлігі екені айҗындалады.

 Маҗала авторлары шығармашылыҗ ҽдістерді, яғни шығармашылыҗ жобалар, рҿлдік ойындар, 

барлау карталары, «тегін микрофон», шығармашылыҗ сұраҗтар, эссе, дизайн жҽне т.б. җолдану тҽжір-

биесімен бҿліседі. 

Олардың пікірінше, оҗытудағы шығармашылыҗ компонент, оҗуға деген җызығушылыҗты 

арттырады, студенттердің шығармашылыҗ ойлауын дамытады жҽне ынталандырады. Шығарма-

шылыҗ оҗыту ҽдістерін пайдалану болашаҗ мұғалімдер мен филологтарда орыс тілін оҗытуға 

җатысты ҽртүрлі ҽдістемелік мҽселелерді ҿздігімен шешуін жҽне шығармашылыҗтарын җалып-

тастырады. 

Осылайша, орыс тілін оҗыту ҽдістемесін оҗытудағы креативті тҽсіл филологтардың кҽсіби 

дайындыҗ деңгейін арттыруға бағытталған. 

Тірек сӛздер: шығармашылық әдістері, орыс тілін оқыту әдістемесі, ынталандыру. 

 

ABOUT THE CREATIVE COMPONENT IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS 

 

Abstract 

The article deals with the implementation of the creative approach in the modern educational process 

on the educational material of the discipline «Methods of Teaching the Russian Language». Creative 

learning is defined as an indispensable component of the preparation of future teachers of the Russian 

language and literature. 

The authors of the article share the experience of using such creative methods and techniques as 

inductor, creative project, role-playing game, intelligence cards, "free microphone", creative questions, 

essays, design, etc. 

The creative component in teaching, in their opinion, increases interest in learning, enhances 

motivation and develops creative thinking of students. The use of creative teaching methods forms 

independent and creative creativity in future teachers and philologists in solving various methodological 

issues related to teaching the Russian language. 

The creative approach in teaching the methods of teaching the Russian language, thus, is aimed at 

raising the level of professional preparedness of students-philologists. 

Keywords: creative methods, Methods of teaching Russian language, motivation.  

       

КІРІСПЕ 

Җазіргі заманғы бҽсекеге җабілетті мамандарды даярлаудағы маңызды җұрамдас бҿліктердің 

бірі - жылдам ҿзгеретін жағдайлар мен жағдаяттардағы түрлі мҽселелерді шешу үшін шығарма-

шылыҗ җабілеттерін дамыту, интеллектуалды бейімдеу жҽне білімді «багажды» җолдану мүмкіндігі 

болып табылады. 

Студенттердің шығармашылыҗ ойлауының дамуы креативті іздеуді, аҗпаратты талдау мен 

бағалауды, ҽртүрлі оҗыту ҽдістерін җолдануды, оң, ыңғайлы психологиялыҗ климатты, ҿзара 

түсіністік пен ынтымаҗтастыҗ атмосферасын җұруды талап етеді. Шығармашылыҗ ойлау оны җалып-

тастыру үшін когнитивтік белсенділіктің субъективті жаңа ҿнімін жҽне жаңа формацияларымен 

сипатталатын ойлаудың бір түрі ретінде җарастырылады. Бұл жаңа җұрылымдар мотивацияны, 

маҗсаттарды, бағалауды, мағыналарды җамтиды [1].  
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Сондыҗтан, оҗытудың шығармашылыҗ җұрамдас бҿлігінің бастысы - адамның жаңа нҽрсе 

жасау җабілетінің җалыптасуына, проблемаларға шығармашылыҗ шешімдерді табуға бағытталған 

бағыты. Шығармашылыҗ тҽсілді жүзеге асыру білім беру процесінде студенттердің ынтасынсыз 

мүмкін емес. Шығармашылыҗ табиғаттың жұмысы оҗуға деген җызығушылыҗты арттырады, 

 кҿзҗарасын кеңейтеді, аналитикалыҗ дағдыларды жетілдіреді, ойлау җабілеттілігін арттырады, 

ойлаудың икемділігін, баламаларын кҿре білу җабілетін җалыптастырады. 

Болашаҗ мұғалімдерді, ҽсіресе орыс тілі мен ҽдебиетінің мұғалімдерін оҗытудағы 

тҽжірибемізде шығармашылыҗ компонент кҽсіптік оҗытудың ажырамас бҿлігі болып табылады. 

Атап айтҗанда, шығармашылыҗ кҿзҗарас «Орыс тілін оҗыту ҽдістемесі» негізгі пҽні бойынша 

сабаҗтарда белсенді пайдаланылады. Оны іске асыру үшін бір жолы кҿрсетілген шарттар мен белгісіз 

деректермен бірге олардың жеке ҽлеуетін іске асыруға бағытталған тҽуелсіз шығармашылыҗ җызметі 

үшін студенттерге ескертулері бар, шығармашылыҗ міндет білім беру аҗпараттың нысаны ретінде 

аныҗталады [2]. 

Шығармашылыҗ җабілеттерін дамытудың ҽртүрлі тҽсілдерін іске асыру мысалдарын җарас-

тырайыҗ. 

Жобалау. Бұл ҽдіснамалыҗ ҽдіс, ол ҽр түрлі шығармашылыҗ тапсырмалар мен белгілі бір сек-

цияға арналған жаттығулардың студенттерін ҿз бетімен җұрайды. Сіз белгілі бір ҽдіспен тапсырманы 

ұсына аласыз, мысалы: Эвристикалыҗ ҽңгіме арҗылы осы таҗырып бойынша жаңа материалдың 

түсіндірмесін дайындаңыз. 

Бұл техниканың кҿптүрлілігі келесі міндет болып табылады: зерттелген материалды біріктіруді 

дайындау, 1 жаттығу жасап, оны сипаттау (ҿнімді, аналитикалыҗ, синтетикалыҗ, аналитикалыҗ-

синтетикалыҗ). 

Индуктивті җұрастыру. «Индукция» («нұсҗаулыҗ») - бұл семинар технологиясындағы бірінші 

кезең, эмоционалды кҿңіл-күйді җалыптастыруды, таҗырыпты талҗылауға дайындыҗты ұсынады. Ин-

дуктор - сҿз, сурет, сҿйлем, объект, дыбыс, ҽуен, мҽтін, сурет жҽне т.б. - сезімді оята алатын кез- кел-

ген нҽрсе җауымдастыҗтар, естеліктер, сезімдер, сұраҗтар туындайды. 

Тапсырма. Белгілі бір таҗырып бойынша индукторды дайындаңыз. Ҿзіңіздің таңдауыңызды 

түсіндіріңіз. 

Студенттерге түрлі җызыҗты нұсҗалар ұсынылады, мысалы:- Сабаҗты келесі ұранмен бастауға 

болады: «Җарауды емес, кҿруді үйреніңіз». Сұраҗ җойыңыз: «Балалар, Шекспирдің бұл сҿздерін җалай 

түсінесіз? Ол бүгінгі сабаҗтың ұраны бола ала ма?- Кҿзіңізді жұмыңыз, жарыҗ кҿріп тұрғаныңызды 

елестетіңіз. Енді ҿзіңіздің җауымдастыҗтарыңызды жазыңыз (3-4). Менің сериялы җауымдастығым: 

жарыҗ: ҿмір, жаҗсы, күн, білім, махаббат. Біздің ассоциацияларымыз бір-біріне сҽйкес келді.  

 Ҿтінімді аяҗтаңыз: Ҿміріміз жаҗсылыҗҗа, жылулыҗҗа жҽне жарыҗҗа толы болсын, ал 

сүйіспеншілік пен білім бізді... (шындыҗ) ҽкеледі. Җұрылымы жағынан бұл ұсынысты аныҗтаңыз. 

Тыныс белгілерін җойыңыз. 

 Аналитикалыҗ кесте. «Орыс тілін басҗа ғылымдармен байланыстыру». Тапсырма: Орыс тілін 

оҗыту ҽдістемесі кестеде кҿрсетілген басҗа да ғылыми пҽндермен байланысын елестетіп кҿріңіз. 

Сізге ұсынылған кестені жаңалай аласыз, графиктеріңізді җосып, кеңейтуіңіз мүмкін. 

 
Ғылыми тҽртіп Байланыс нүктелері, ҿзара ҽрекеттесу салалары Белгілі бір ғылыммен 

җарым-җатынастың 

җысҗаша 

тұжырымдамасы 

Білім Біліктілік Дағды  

 

     

  

Шығармашылыҗ ойлауды дамыту -адамның ғылыми-зерттеу мҽдениетін җалыптастыруға 

бағытталған. Оның дамуының ең тиімді жолдарының бірі-жобалар мен рҿлдік ойындар  

Жобалардың ҽдісі - ҽртүрлі білім беру жҽне когнитивтік ҽдістер, зерттеу, іздеу, проблемалыҗ 

ҽдістер, шығармашылыҗ, коммуникативтік жҽне рефлексиялыҗ. 

Е.С. Полат «... осы нҽтижелерін міндетті тұсаукесер оҗушылардың тҽуелсіз іс-шаралар 

нҽтижесінде бізге наҗты мҽселені шешуге мүмкіндік береді жҽне оҗу-танымдыҗ ҽдістемелер белгілі 

бір жиынтығын талап ететін ҽдіс» жобасын җарастырады [3, с.25]. 

Біздің тҽжірибемізде жиі шығармашылыҗ жобаға жүгінеміз, мысалы, телевизиялыҗ сұхбат 

түрінде. Бұл ҽдіс студенттердің шығармашылыҗ ҽлеуетін ашуға мүмкіндік береді. 
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 Студенттер «Танымал инноватор педагогымен ҽңгімелесу» рҿлдік ойындарын пайдалануда 

үлкен җызығушылыҗтарын кҿрсетеді. Жұптасып, олар сұхбат мҽтінін җұрастырады (сұраҗтар мен 

жауаптар). 

Ҽңгімелесу сұраҗтарына җойылатын негізгі талаптар: 1) мҽселелердің ҽдіснамалыҗ бағыты; 2) 

ойын-сауыҗты, җызыҗты сипаттағы; 3) сұхбат алушының җызметін жан-жаҗты таныстыру. 

Топтыҗ жұмыс. Жұмыс ұйымдастырудың бұл түрі студенттердің шығармашылыҗ җабілеттерін 

дамытуға жҽне олардың зияткерлік ҽлеуетін ашуға жағдай жасай отырып, шығармашылыҗ 

атмосфераны җалыптастырады. 

Топтыҗ жұмыс рҿлдік ойындарды жоспарлау жҽне ҿткізу кезінде тиімді җолданылуы керек. 

«Тікелей эфирде-жаңалыҗтар» рҿлдік ойын. Ҽрбір студенттің тобына жаңалыҗтар 

бағдарламасының мҽтінін жасау үшін бес сҿзден тұратын карта беріледі. Мҽтін орыс тілінің оҗыту 

ҽдістерінің ҿзекті мҽселелерімен (инновациялыҗ ҽдістер, интеграцияланған сабаҗтар жҽне т.б.) 

танысуы керек. Дайындау уаҗыты - 10 минут. 

Шығармашылыҗ дағдыларын жетілдіру үшін таҗырыптыҗ зерттеу ҽдісі де бағытталған. Іс-шара 

пікірталас жүргізу җабілетін дамытуға, кҿзҗарасты дҽлелдеуге мүмкіндік береді. 

«Җазіргі заманғы технологияларды дамыту» таҗырыбында студенттерді җызыҗты жҽне жемісті 

жұмыс жасайды. 

Кейстегі сұраҗтар: 

1. Педагогикалыҗ технологиялар дегеніміз не? 

2. Сіз җандай заманауи педагогикалыҗ технологияларды білесіз? 

3. Җазіргі заманғы педагогикалыҗ технологиялардың артыҗшылыҗтары мен кемшіліктері? 

Тапсырма. Җазіргі заманғы педагогикалыҗ технологиялардың бірін сипаттайтын сҿз дайындау. 

Осы технологияда җандай артыҗшылыҗтар мен кемшіліктер бар екенін кҿрсету. 

Сҿз негізделген болуы керек, беделді дереккҿздерге, бейне материалдарға бірнеше сілтеме 

болуы керек. 

Зияткерлік карталар. Тапсырма. «Орыс тілінде оҗу үрдісін ұйымдастырудың формалары» 

картасын җұрастырыңыз. Ұсынылған диаграммада осы таҗырыпҗа кҿзҗарасыңыз туралы түсініктеме 

жасаңыз. 

Күрделі тапсырма. Студенттерге «Синонимдер» таҗырыбында оҗушыларды нашар оҗып-

үйрену мҽселесін шешуге мүмкіндік береді. 

Жұппен жұмыс істеу. «Ассоциативті серия» җабылдау. Сҿздік җұру тұжырымдамаларын оҗу 

ҽдіснамасының наҗты принциптерінің ҽртүрлі бірлестіктерінің кҿмегімен ұсыну. 

Җабылдау. «Жарнама». Топтыҗ жұмыс. Жарнамалыҗ ұран жасау. Студенттер диктант немесе 

презентацияны оҗытудың бір түрін жарнамалау. Дайындыҗ 5-10 минутты җұрайды. 

Шығармашылыҗ сұраҗтар. Бҿлшектер бар «сұраҗтар», конвенциялардың элементтері, жора-

малдар. 

Бұл ҽдіс зерек сҿйлеу, бағдарлама сҿзімен, мысалы, білім беру министрімен байланысты болуы 

мүмкін. Міндет келесідей болады: Җазаҗстан Республикасы Білім министрлігінің кандидаты алдын-

дағы сайлау алдындағы үгіт үшін «Егер мен Җазаҗстан Республикасының Білім министрі болсам» 

сҿзінің мҽтінін дайындау. Сіз бұл кандидатсыз. 

Сҿйлеуді үш үміткер дайындайды. Сонда номинанттар сұраҗтарға жауап береді. Сабаҗтың 

соңында жабыҗ дауыс беріліп, тҽуелсіз сарапшылар үш бағдарламаның мҽлімдемесі, олардың артыҗ-

шылығы мен кемшіліктері туралы ҿз пікірлерін білдіруде. 

Алдыңғы ҽдістемелік җұрылғыға келесідей «Еркін микрофон» арҗылы жарияланады. 

Тапсырма. Заманауи мектепте орыс ҽдебиетін оҗыту үдерісі җандай болуы керек екенін жеткізіп 

айту. 

«Сарапшылар клубы» интеллектуалды ойыны. 

Бұл ҽдіс бойынша шығармашылыҗ компонент негізінен белгілі бір кезеңге бағытталған. Топ 2 

командаға бҿлінеді, ҽрҗайсысы җарсылас командаға 10 сұраҗ җоюы керек. 

Білгірлерге арналған жуыҗ сұраҗтар («Тілді дамыту ҽдістері» таҗырыбы бойынша). 

1. Оҗу бағдарламасында алғаш рет «Тілді дамыту» секциясы (жеке дара) җай жылы пайда 

болды? (1960 жылы) 

2. Сҿздерді дамыту ҽдістемесінің маҗсаты? (Студенттерді ауызша жҽне жазбаша түрде ҿз ойла-

рын жеткізуге дайындау). 

3. Аҗпаратты җабылдау жҽне түсінуге негізделген сҿйлеу белсенділігінің түрі (тыңдау). 
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4. Мҽтінді семантикалыҗ җабылдауына байланысты сҿйлеу ҽрекеттерінің җандай түрлері бар? 

(тыңдау жҽне оҗу). 

5. «естілетін сҿйлеу тіліне җайтадан кодтау процессі графикалыҗ белгіленген мҽтін, оны түсіну 

(дауыстап оҗу), немесе тікелей семантикалыҗ бірлік ішіне, дыбыстыҗ ҽсерлері (ҿзіне оҗу) жоҗ» сҿз 

җызметі түрлерінің бірі (оҗылым). 

6. Графикалыҗ белгілердің кҿмегімен ауызша сҿйлеуді кодтау үдерісі, яғни жазу, сҿйлеу ҽрекеті 

(жазылым).  

7. Іштен оҗуды (сыртҗы) сҿйлеуге негіздейтін сҿйлеу белсенділігінің түрі(айтылым). 

8. Сҿйлеу җызметінің нҽтижесі жазбаша немесе ауызша нысанда, семантикалыҗ җұрылымдыҗ 

толыҗтығын жҽне бірлігін бар ҿнім ҽдебиет түсіндім (мҽтін). 

9. Сҿз сҿйлеудің җандай түрлері тиімді? (жазу, сҿйлеу). 

10. «Коммуникативті» жҽне «җұзыреттілік» деген сҿз не? (коммуникативті җұзыреттілік). 

11. Ауызша жҽне жазбаша түрдегі сҿйлеуді дамытудың негізгі ҽдістері (презентация жҽне 

жазу). 

12. Оҗу мҽтін жҽне оның сыни түсіндіру җамтылған аҗпараттың ең толыҗ жҽне дҽл түсінік 

береді(оҗуға). 

(Сҿйлеу җызметінің ҽр түрлі оҗыту оҗушылардың сҿйлеу лексика-грамматикалыҗ җұрылымын 

байыта орыс ҽдеби тілінің нормаларын меңгеру, - тыңдалым, оҗылым, сҿйлеу, жазу) жұмыс мазмұ-

нын аныҗтау сҿйлеу дамуындағы  

13. Тілді дамыту бойынша жұмыс (орыс ҽдеби тілінің нормасын білу, білім алушылардың грам-

матикасын жҽне сҿздік җорын байыту, тілдік җызметтерін: тыңдалым, оҗылым, айтылым бойынша 

оҗыту) мазмұнын аныҗтайтын үш бағыт. 

14. Студенттердің сҿйлеуін дамыту үшін җандай сабаҗ жүргізілуде? (барлыҗ). 

15. Сҿз түрлерi (ауызша жҽне жазбаша). 

16. Сҿйлеу түрлері (диалог, монолог, полилог). 

17. Сҿйлеудің функционалдыҗ стильдік сорттары (сипаттамасы, ҽңгіме, пікірталас). 

18. Сҿз сҿйлеудің негізгі бірлігі (мҽтін). 

Ұсынылған сабаҗты талдау. Җарап шығу ҽдісі. Студенттер екі топҗа бҿлінеді. Ҽр топ алдын-ала 

тапсырма алады, сҿйлеуді дамыту бойынша сабаҗтың демонстрациялыҗ нұсҗасын дайындайды жҽне 

ұсынады. Сабаҗтарды таныстырғаннан кейін, студенттер оларға: 1) таңдалған ҽдістердің тиімділігі; 2) 

сҿйлеудің тҿрт түрін дамыту: сҿйлеу, оҗу, жазу, тыңдау. 

Жазбаша кҿрініс. 

Тапсырма. «Дҽстүрлі емес сабаҗтар» кестесіне толтырыңыз. Кестедегі жолдардың саны жҽне 

сабаҗтың түрлері студенттің кҿмегімен аныҗталады. 

 
Сабаҗ түрі Бұл сабаҗ туралы мен 

білемін 

Бұл нысан туралы маған 

ұнайды 

Мен оны практикада 

җолдана аламын (иҽ/жоҗ) 

 

    

Мини-аукцион. Сатуға арналған «Ұсынысты аяҗтаңыз» партиясы. «Сҿйлеуді дамыту бойынша 

сабаҗ ҽдістемесінде маңызды ...» деген сҿйлем. Лот дұрыс жҽне дұрыс негізделген жауаптар береді. 

Лото терминдері. Оҗытушы екі топҗа ҽдістемелік терминдерді жасау үшін алдын-ала тапсырма 

береді. Студенттер лото сипаттамасын оҗып жҽне оның «фотосуретін» кҿрсетеді, ҿз кезегінде екінші 

топ терминді табады жҽне лотоны жабады. Содан кейін екінші топ ҿзінің алғашҗы лото ҽдіснамалыҗ 

терминдерін білдіреді. 

Терминдер аныҗтамаларының уаҗыты мен сапасын, сондай-аҗ оларды визуалды ұсынуды (фото 

коллаж) ескеріледі. 

Лото үшін мысал терминдері: емле білу, орфограмма, емле, емле ережесі, емле сауаттылығы. 

Терминологиялыҗ шығармашылыҗ диктация. Студенттер сҿздерді жазып, терминдердің 

мазмұнын аныҗтайды. Бұл шығармашылыҗ диктанттың бір түрі. Мысалы, «Емлені тексеру ҽдіс-

темесі» класында келесі мазмұн мен сипаттың диктанттарын дайындадыҗ: 

1) Студенттердің жазылу ҽрекеттерінің автоматтандырылған җұрамдас бҿліктері. 

2) белгілі бір емле ережесіне сҽйкес келетін сҿзді жазу. 

3) бір немесе орограммды таңдау үшін жағдайларды келтіретін арнайы җысҗаша нұсҗаулыҗ. 

4) җабылданған емле ережелеріне сҽйкес сҿздер жазу кезінде алфавиттік жҽне алфавиттік емес 

графикалыҗ җұралдарды җолдану мүмкіндігі. 
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5) күші ережелерге барлыҗ җазіргі уаҗытта пайдалану мүмкіндігі, сондай-аҗ дҽл тексеру мүмкін 

емес orthograms барлыҗ сҿздерді жазу җабілеті. 

6) белгілі бір тізім бойынша үйренді тексеру мүмкін емес orthograms сҿзден, соның ішінде 

мектеп Емле ережелері зерттеу, сҽйкес сҿздерді жазу җабілетін. 

7) Җандай сыныптарда емлесін арнайы жүйелі түрде зерттеу керек? 

8) 8-9 сыныптарда ... емле орфографиясы жҽне тыныс белгілерін зерттеу кезінде орындалады 

9) студенттердің интеллектуалды-моторлыҗ ҽрекеттері: 1) сҿздерде ортограмманы табу; 2) 

үйреніп алынған орфограмма түрлерімен сҿздер жазуға; 3) орфограмманың негіздемесі; 4) җателерді 

табу жҽне түзету. 

 10) Барлыҗ орфограммаларды морфемикасын: префикстер, түбірлер, жұрнаҗтардың бірдей 

жазылуын талап ететін принцип. Мысалы: степной - степь, рябиновый - сосновый, подписать - 

подпись. Бұл орыс емлесінде жетекші принцип болып табылады. 

11) Дҽстүрмен бекітілген дұрыс емле ретінде танылатын принципі. Бұл, мысалы, орыс жҽне 

орыс тіліне енген сҿздер тексерілмейтін дауысты жҽне дауыссыз дыбыстардың, дыбысталмайтын 

немесе түбірге дауыссыз екі еселенген дыбысты сҿздер собака, топор, вокзал, футбол, здоровье, аллея 

жҽне т.б. Бұлар мектеп практикасында сҿздік деп аталады. 

12) орфография җұралдарымен бірыңғай дыбысталатын сҿздерді ажырату үшін жазу 

ұстанымын саҗтау керек: балл (оценка) жҽне бал (танцевальный вечер), ожѐг (глагол) жҽне ожог 

(существительное), плачь (глагол) жҽне плач (существительное).  

13) сҿздерді айтылуы бойынша жазу ұстанымы, мысалы: раз- (рас-) – роз- (рос-) пристав-

каларының жазылуы: разыскать – розыск, расписать – роспись. 

14) Җазіргі заманғы ҽдістерде орфографиялыҗ жаттығулар жүйесі жадтың бір немесе басҗа 

түріне негізделеді. Жадтың 4 түрі бар... 

15) ... мҽтін кҿру деңгейінің җабылдауына негізделген. Мҽтін таҗтаға жазылған, студенттер 

зерттеу барысында заң бойынша сҿздерді танып, орфограмманы талдайды. Мҽтін жабылады. 

Тыңдалып жазылғаннан кейін олар мҽтінді ҿздері тексереді. 

16) ... студенттерді алдын-ала үйренуді талап етеді. Бұған дейін орфографиялыҗ җиындыҗ 

туғызатын тыныс белгілерді, түсініксіз ережелерге арналған сҿздерді жазу. Содан кейін мҽтін 

жабылып, студенттердің ойында җалғаны жазылады. Жазудан кейін мҽтін ашылып, балалар ҿздерінің 

жазбаларын таҗтаға жазылғанмен салыстырады. Бұл диктациялау түрі жады мен жазуды дамытады. 

17) Мүмкіндігі ... болса, онда җателер мҽтінді жазу ескерту болып табылады. Мұғалім мҽтіндегі 

сҿйлемдерді оҗиды. Студенттер сҿйлемді җайталап, наҗты сҿздерді җалай жазу керектігін түсіндіреді. 

Студенттер мҽтінді есту арҗылы җабылдайды, емледе җиын сҿздерді айҗындайды жҽне оларды җалай 

жазу керектігін шешеді. Диктанттың бұл түрі ережені зерттеудің бастапҗы кезеңінде җолдануға кеңес 

беріледі. 

18) Күрделі сҿздерді түсіндіруді орындау кезінде кейін беріледі. 

Жазу. Оҗушылар таҗырыпҗа жеткілікті түрде таныс болған кезде жҽне практикада ережелерді 

ҿз бетінше җолдануы мүмкін. 

19) нҽтижесінде оҗушылар бір грамматикалыҗ форманы басҗа формамен ауыстыруға жҽне 

мҽтінге җандай да бір грамматикалыҗ категорияны (зат е., сын е.) җоюға жаттығады. 

20) Мҽтіндер ... толығыраҗ, біраҗ җарапайым жҽне оңай логикалыҗ дайын бҿлшектерге бҿлінеді. 

Мҽтін толығымен оҗылмайды. Мұғалім екі бҿлікке бҿледі, содан кейін оҗушылар есте саҗтай отырып 

жазады. Мұғалім оларға үйренген орфограммадан мҽтіндік сҿздерді саҗтауды жҿн кҿреді. ... диктация 

баҗылаудың алдында, зерттелген материал жеткілікті түрде түсінікті болған кезде жүзеге асырылады. 

мұғалім 3 тұратын, Диктант бір бҿлігін оҗиды кейін - 4 сҿйлем, ол ҿтуін җайта айту балаларды ұсы-

нады. Диктанттың бұл түрі тек сауатты жазу дағдыларын жаҗсартуға ғана емес, сҿйлеудің дамуына 

да ыҗпал етеді. 

Ең күрделі, біраҗ җызыҗты шығармашылыҗ міндеттердің бірі - кез-келген орфограммаға җатыс-

ты ҿлең жазу. 

Тікелей жҽне ыңғайлы тағы бір ҽдіс - 5 минуттыҗ эссе. Мысалға, «Сабаҗ - оҗытудың негізгі 

түрі» немесе «Дҽстүрлі емес сабаҗ» таҗырыбын оҗып болғаннан кейін білім алушыларға «Җазіргі 

замануи сабаҗ: оны җалай кҿремін?» таҗырыбын ұсынамыз. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Жоғарыда аталған шығармашылыҗ ҽдістемелер мен ҽдістер ойын-сауыҗ пен эмоцио-

налдылыҗты біріктіреді, студенттердің танымдыҗ белсенділігін ынталандырады жҽне оның 
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ҿнімділігі. Білім алушылар оҗытуға оң кҿзҗарас җалыптастырады, белсенді ҿмірлік жағдай җалып-

тасады, бұл оҗу үрдісінің тиімділігін арттырады. 

Осылайша, орыс тілін оҗыту ҽдістемелік жинағында, болашаҗ мамандарды оҗытуда шығарма-

шылыҗ кҿзҗарас олардың кҽсіби біліктілігін жҽне олардың ҽлеуметтену деңгейін арттыруға ыҗпал 

етеді. 
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Тҥйіндеме 

 Бұл маҗалада җазаҗ тіліндегі дыбыстар түрленімінің зерттелуі җарастырылады. Җазаҗ тілінің 

дыбыс түрленімі күрделі фонетикалыҗ җұбылыс болып табылады. Җазаҗ тіліндегі дыбыс түрленімінің 

ҽрҗайсысының ҿзіне тҽн ұғымдары мен атаулары болады. Маҗалада дыбыстар түрленімін җарастыру 

үшін, алдымен җазаҗ тілі дыбыстарының җұрамын аныҗтап алу керектігі жайында сҿз етіледі. 

Маҗаланың аса бір җұнды тұсы деп дауыссыздарға җатысты ғалымдардың айтҗан пікірін алуға болады. Түркі 

тілдеріндегі сингармонизмнің артикуляциясын талдай келіп, оның негізгі артикуляциялыҗ кҿрінісі 

ретінде В.В.Радлов ҿзіндік белгілерді зерттеу нысаны етіп алады. Җазаҗ тілінің дыбыс түрленіміне 

келгенде зерттеушілердің тек жуан-жіңішкелікке мҽн беріп отырғанын байҗауға болады. Дауыссыз 

дыбыстардың кездесіміне лайыҗ фонетикалыҗ белгілері аныҗталып, олардың ҿзара айырым, ортаҗ 

жүйесі салыстырмалы түрде кҿрсетіледі.  

 Тірек сӛздер: дыбыс, дауыссыз, дауысты, түрленім, артикуляция, сингармонизм, фонетика, 

жуан, жіңішке, фонология.  

 

STUDY OF THE SOUNDS IN THE KAZAKH LANGUAGE  

 

Abstract 

 This article discusses the study of the sounds in the Kazakh language. Sound reproduction of the 

Kazakh language is a complex phonetic phenomenon. Each of the audio editions in the Kazakh language has 

its own concepts and names. In the article, it is necessary to define the composition of the Kazakh language 

sounds to consider the sounds variation. One of the most valuable articles in the article can be the opinion of 

scientists who are not conscientious objectors. Analyzing the arithmetic of synchronism in Turkic languages, 

V.V.Radlov as the main articulation of its articulation is a form of self-study. When it comes to the sound of 

the Kazakh language, it is clear that the researchers are only focusing on the subtleness. Phonetic signs that 

are appropriate for the sounds of the noisy sounds are identified and their relative, shared system is relative. 

 Key words: sound, voice, voice, conversion, articulation, synarmonism, phonetics, thick, thin, 

phonology. 

 

КІРІСПЕ  

 Н.И. Ильминский «үндесім (үндестік) заңы» деген атпен оған арнайы тоҗталған жҽне үндесім 

заңдылығын бүкіл түркі тілдеріне тҽн җұбылыс ретінде атайды: «Закон созвучия по которому и 

известном слове, сколько бы оно длинно ни были, все гласные и согласные должны быть либо 

толстые, либо тонкие, - закон общий всем языкам тюркского семейства, существует и в киргизском 

наречий» (Ильминский, 1860:14). Бұл жерде сингармонизмнің түркі тілдерін топтаудың белгісі 

ретінде җабылданғанын кҿреміз. Үндесім җұбылысын тілдік белгі ретінде алған ғалым җазаҗ тілін осы 

белгісіне сүйеніп түркі тілдерінің җатарына жатҗызып отыр. 

 Җазаҗ тілі дыбыстарының җұрамын аныҗтай келіп, дауыстыларды екі топҗа жұптап берген, ҿйткені олардың 

айтылымы жоғарыда кҿрсетілген үндесім заңына сҽйкес екіге жіктелетінін кҿрсетуге тырысҗан: «Гласные – а, ҽ, е, 

ы, і, о, ҿ, ұ, ү. Согласные - п, б, м, уw, т, д, н, ж, з, ш, с, р, л, й, җ, ғ, к, г, ң. Гласные расположены нами по-парно. 

Первую в каждой паре назовем толстою, вторую (и ҽ) тонкою. Толстые, в отношении степени толстоты, сходны с 

русскими, тонкие же все равномерно чужды остроты русских гласных, напр. те киргизское - русскому тэ» 

(Ильминский, 1860:6). Автор җолданған «жуан жіңішке» атауларының да сол кезде җалыптаса бастағанын 

кҿреміз. Ең бастысы орыс тілінің ыҗпалымен «твердый/мягкий» атауларының тікелей аудармасын іздемей, 

«толыстый/тонкий» атауларын алғанын байҗаймыз. Бұл атаулар җазаҗ тілінде орнығып, тұраҗты жҽне үйреншікті 

зерттеу җұралына айналып отыр. 

Ғалым еңбегінің аса бір җұнды тұсы деп оның дауыссыздарға җатысты айтҗан пікірін алуға болады. 

Н.И.Ильминский җазаҗ тілінде дауыссыздардың да жуан-жіңішке болып айтылатынын аңғарған: «Подобно 

гласным согласные бывают толстые и тонкие. Гортанные различаются в этом отношении так резко, что нельзя 
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было бы не дать им особого начертания; прочие же согласные все и каждая могут быть толстою и тонкою смотря 

по гласной, напр. ат, ет. И так как это определяется системою звуков (ерекшелеген – біз), то мы и не отличили этой 

двоякости согласных никаким значком» (Ильминский, 1860: 8). Бұл жерде ғалым пікірінің екі жағын атауға 

болады. Бірінші, дауыссыздардың жуан/жіңішкелігін дауысты дыбыстарға таңып отыр. Ҿйткені ол кезде 

сингармонизм җұбылысын «гармония гласных» деп ұғынған. Сондыҗтан дауыстылардың ыҗпалын зерттеушілер 

басым деп бағалаған. Екіншіден, дауыссыздардың жуан/жіңішке белгісін тілдің ішкі жүйесінен тауып отыр. Бұл 

сол кездегі фонетикалыҗ теория деңгейі үшін ҿте жоғары нҽтиже деп җарау керек. Шындығында да, җазіргі 

зерттеулердің нҽтижесіне сүйенетін болсаҗ, онда дауыссыздардың жуан/жіңішкелік белгілері җазаҗ тілінің 

җұрылымдыҗ ерекшелігін кҿрсететін бірліктер болып табылады. 

Белгілі ғалым В.В.Радлов ҿзінің неміс тілінде жарыҗ кҿрген атаҗты еңбегінде сингармонизмнің 

фонетикалыҗ сипатын «произносятся при одинаковом положении губ и языка» (Радлов,1882: 2) деп 

берген болса, оның тілдегі җызметін «...причина возникновения гармонии гласных лежит в 

морфологии и теснейшим образом связана с внутренней формой урало-алтайских языков» 

(Радлов,1882:50-51) деп түсіндіреді. Ғалымның фонетикалыҗ җорытындысы түркі тілдеріндегі сҿз тіл 

мен еріннің тұраҗты бір җалпымен айтылады дегенді кҿрсетсе, ал сингармонизмді морфологиямен 

байланыстыруын оның җұрылымдыҗ җызмет атҗаратынын кҿрсеткені деп түсінеміз. 

Ал В.В.Радлов җалдырған оның негізгі мұрасына келетін болсаҗ, ол туралы оның атаҗты 

«Опыты...» сҿздігін җайта бастырып шығарушылар былай деп бағалаған еді: «Опыт словаря тюркских 

наречий» - итог полувековой работы выдающегося ученого, основателя отечественной школы 

тюркологии академика Василия Васильевича Радлова (1837-1918) – пользуется всеобщим 

признанием как единственное в своем роде богатейшее собрание лексики и фразеологии много-

численных живых и древних тюркских языков… материал по многим тюркским языкам и диалектам 

подчас можно найти только в этом словаре». Сол ғасырдағы үндесім җұбылысынан жан-жаҗты 

мҽлімет беретін мол мысалды осы сҿздіктен таптыҗ. Жоғарыда айтылғандай, сингармонизмнің 

бұзылмаған үлгісін сол күйінде җағазға түсірген зерттеушілердің ең беделдісі В.В.Радлов болғанын 

кҿреміз. Сондыҗтан да ғалым мұрасын ҿзіміздің зерттеу нысанымыз ретінде молынан пайдалан-

ғанымызды айта кетуіміз керек. Оның атаҗты «Сҿздігінен» җазаҗ тіліне җатысты аса бай материал 

табылып отыр. Ол табылған материалдың җұндылығы сол кездегі җазаҗ сҿзінің айтылым үлгісі таза 

ауызекі сҿйлеу тілінен алынғандығында деп есептейміз. 

Академик В.В.Радловтың теориялыҗ тұжырымдарын проф. К.Ш.Хұсайыновтың еңбегіне 

сүйеніп талдадыҗ, ҿйткені В.В.Радлов еңбегінің түпнұсҗасын җолға түсіру аса җиын екені 

зерттеушілерге мҽлім. Проф.К.Хұсайынов ҿзінің алдына җойған маҗсаты туралы былай дейді: «Цель 

данной работы - рассмотреть теоретические положения В.В.Радлова, которые имеют непосредствен-

ное отношение к истории изучения казахского языка, а также для выявления особенностей развития 

казахской лексики в советскую эпоху, сопоставить лексические материалы по казахскому языку, 

собранные В.В.Радловым в начале второй половины прошлого столетия, с фактами современного 

казахского языка» (Хұсайынов, 1981: 4). Біз үшін, бір жағынан, В.В.Радлов еңбегіндегі лексикалыҗ 

материалдың айтылым үлгісінің маңызы зор болса, екінші жағынан түркі тілдерінің дыбыс җұрамын 

талдаған зерттеу нҽтжелері маңызды болып табылады. Ендеше ғалым еңбегінің лексикалыҗ жҽне 

теориялыҗ талдауларының нҽтижелеріне бірдей назар аударуға тырыстыҗ. 

В.В.Радлов түркі тілдеріндегі сингармонизмнің артикуляциясын талдай келіп, оның негізгі 

артикуляциялыҗ кҿрінісі ретінде ҿзіндік белгілерді ұсынады, олар: ауыз җуысының толыҗ җалпы, яғни 

еріннен кҿмейге дейін; ауыз җуысының ыҗшамдалған җалпы, яғни тістен кҿмейге дейін; ауыз 

җуысының жартылай җалпы, яғни еріннен тіл алдына дейін; ауыз җуысының жартылай ыҗшамдалған 

җалпы, яғни тістен тілдің алдына дейін. Ол туралы «В.В.Радлов, разделяя классическую для тюркских 

языков восьмерку гласных на две группы – лабиализованные и нелабиализованные, последние , на 

наш взгляд, вполне обоснованно назвал зубными гласными, так как по его описаниям при 

воспроизведении нелабиальных гласных именно зубы выступают в качестве передней границы рто-

глоточного резонатора» (Хұсайынов, 1981:73) деп жазады проф. К.Хұсайынов. 

Проф. М.Жүсіпұлы «Тілдің дыбыс җорын сингармонизм фонологиясының бағытында зерттеу 

үшін, біріншіден, ізденушінің алдында тұрған мҽселелерге функционалдыҗ (динамикалыҗ) кҿз-

җарасты җалыптастыру керек; екіншіден, җазаҗша сҿйлеу процесінде дыбысталу дағдысының жҽне 

җазаҗ артикуляциялыҗ базасының (дыбыстау мүшелерінің) сингармонизм заңына ныҗ бейімделгенін 

аныҗтау керек еді. Ал, бұлардың ұйтҗысы – сингармонизм заңы екендігі, сондыҗтан ол сингармо-

ниялыҗ жҽне бейсингармониялыҗ (акцентті-фонемалыҗ) дыбыстау дағдылары мен артикуляциялыҗ 

базаларды салыстырып зерттегенде айҗын байҗалады» (Жүсіпұлы, 1995:7) деп, болашаҗ зерт-
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теушілердің алдына күрделі мҽселе җояды. Егер сингармонизм мҽселесін толыҗ шешу керек болса, 

онда оны жеке бҿліп җарамай, басҗа тілдердегі ҿзі тектес тілдік бірліктермен жарыстыра җарастыру 

керек екенін ұсынады. Сонымен җатар сингармонизмді оның тілдік җызметі тұрғысынан байып-

тағанда ғана оның табиғатын дұрыс түсінетін боламыз. Басҗаша айтҗанда «Сингармонизм – сҿздің 

фонетикалыҗ жҽне фонологиялыҗ бейнесінің просодиялыҗ таңбасы, сҿз җұрамындағы барлыҗ 

дыбыстарды (дауысты, дауыссыз, жарты дауысты) җамтиды; сҿзді акустикалыҗ жҽне мағыналыҗ 

жағынан тура җабылдаудың кепілі... Сингармонизмнің тағы бір коммуникативтік җызметі сҿздің 

җұрамындағы дыбыстарды біріктіру.  

Җазаҗ тіліндегі үйлесім түрленім дҽстүрлі фонетикада арнайы зерттеу нысаны болмағанымен, бірлі-жарым 

талданған сҽттерін кездестіруге болады. Біраҗ ол талдаулардың негізгі маҗсаты үйлесім белгілердің җұрамы мен 

жүйесін аныҗтау емес, сол үйлесім дыбыстар «фонема ма, фонема емес пе ?» деген сұраҗтың жауабын іздеу болып 

җалады. Мысалы, қ-к, ғ-г дауыссыз дыбыстарының сыңарларының фонологиялыҗ мҽртебесі «фонема деңгейінде 

ме», ҽлде, керісінше, «вариант деңгейінде ме» деген сұраҗтың жауабында бір пікір жоҗ. Бір топ ғалымдар 

артикуляциялыҗ ерекшеліктерін ескеріп, фонема деп җарайды: «...қ, к, ғ, г дауыссыздарын ҽзірше җалыптасҗан 

түсінік-түйсік тұрғысынан танып баяндау керек болады», енді бір топ ғалымдар тілдегі фонологиялыҗ җызметін 

ескеріп, варианттар деп җарайды. Соңғы пікірге орыс жҽне җырғыз фонетистері де җосылады . 

Екінші топтағы еңбектер җазаҗ тілінің тҿл дыбыстарын бҿліп җарастырады да, кірме ҽріптер 

мен кірме дыбыстарды шығарып тастайды. Соның бір кҿрнекі үлгісі ретінде соңғы шыҗҗан «Җазаҗ 

грамматикасын» алуға болады (Җазаҗ грамматикасы, 2002). Жҽне бұл бағыттағы еңбектерде тҿл 

«ҽліпби» дыбыстардың түрленім варианттарына арнайы кҿңіл бҿлінеді. Соның нҽтижесінде җазаҗ 

тілінің дыбыс җұрамы сан жағынан «ҽліпби» дыбыстардың җұрамынан артыҗ болып шығады. Ҿйткені 

бір дыбыстың бірнеше ҽуез түрленімі җамтылады, сҿйтіп дыбыс санының мҿлшері дҽстүрлі 

зерттеулер нҽтижесінен артыҗ болып шығады. Мысалы, А.Байтұрсынұлы җазаҗ тілі дыбыстарының 

җұрамын 5 дауысты жҽне 17 дауыссыз деп алып, олардың жуан-жіңішке үндесім варианттарын есепке 

алып, җазаҗ тілінде 43 дыбыс бар деп җорытындылайды. Бұл жерде А.Байтұрсынұлы айтҗан 43 дыбыс 

пен җазіргі 42 ҽріпті сан жаҗындығына җарап ҿзара шатастырмау керек. Бұлар бір-біріне 

жаҗындамайтын, басҗа-басҗа мҽселелер. Бұл җазаҗ тілінің жуан-жіңішке үндесім ҽуезін есепке 

алғандағы сан җұрамы.  

Егер Ҽ.Жүнісбек ұсынған жолмен җазаҗ тілінің дыбыс җұрамын аныҗтайтын болсаҗ, онда җазаҗ 

тіліндегі негізгі дауыстылар 3 (ашыҗ дауысты, җысаң дауысты жҽне җұранды дауысты) дыбыс, ал 

дауыссыздар 17 дыбыс, барлығы 20 дыбыс болып шығады. Енді ғалым җазаҗ тіліндегі тҿрт үндесім 

ҽуезді есепке алады, сонда 9 дауысты дыбыс, 66 дауыссыз дыбыс, барлығы 75 дыбыс болып шығады 

(Садуаҗас, 1999). Сонда җазаҗ тіліндегі үндесім дыбыстардың җұрам саны шығады. Ал, егер, җазаҗ 

тіліндегі дыбыстардың үйлесім, шеп т.б. түрленім ретін саралап шығатын болсаҗ, онда дыбыс 

варианттары тағы да кҿбейіп кете береді.  

Җазаҗ тілінің дҽстүрлі фонетикасында дыбыс үйлесімі арнайы зерттеу нысаны болмағандыҗтан, 

дыбыстардың артикуляциялыҗ сипаттамасы дыбыстардың негізгі белгілерін аныҗтаумен аяҗталып отырды. 

Мысалы, дауыстылар үшін олардың жасалу орны, жаҗ җатысы мен ерін җатысы жеткілікті болса, дауыссыздар 

үшін олардың жасалу орны, жасалу тҽсілі мен дауыс җатысы жеткілікті болды. Алайда, бұл белгілер дыбыстарды 

жалпылама сипаттауға жеткенімен, олардың түрленім варианттарын сипаттауға жеткіліксіз еді. Сондыҗтан да 

җазіргі җазаҗ фонетикасында, жалпы лингвистикадағыдай, негізгі жҽне үстеме артикуляциялыҗ белгілер җұрамы 

ендірілді. Оның җазіргі үлгісін «Җазаҗ фонетикасының» сингармонизмге арналған бҿлімінен кҿруге болады. 

Сонан соң дҽстүрлі фонетикадағы басы ажыратылмай келген, сондыҗтан дыбыс аныҗтамасында 

араласып жүрген жасалым, айтылым жҽне естілім атаулар жіктеліп берілетін болды. Мысалы, 

артикуляциялыҗ «тіл арты» атауы мен естілім «жуан» атауы бір дыбыстың аныҗтамасында җатар 

кездесе береді. Кейде артикуляциялыҗ атаудың орнына естілім атау җолданыла береді. Дыбыс 

сипаттамасының жүйеге түскен түрі артикуляциялыҗ аныҗтама (тек артикуляциялыҗ атаулар 

пайдаланылады), акустикалыҗ аныҗтама (тек акустикалыҗ атаулар пайдаланылады), естілім аныҗтама 

(тек естілім атаулар пайдаланылады) болып шығады. 

Бұған ерекше тоҗталып жатҗан себебіміз бар. Ҽрі җарайғы дыбыс талдауын Ҽ.Жүнісбек ұсынған жаңа 

үрдісті басшылыҗҗа алып, сол ретпен жүргіземіз. Соның нҽтижесінде дыбыс варианттарының аныҗтамасы 

күрделеніп кетеді. Ҿйткені дыбыстың негізгі артикуляциялыҗ белгілерінің җұрамына үстеме артикуляциялыҗ, 

акустикалыҗ жҽне перцепциялыҗ белгілер жалғасады. 

Җорыта келгенде, җазаҗ тілі дыбыстарының түрленімі ҿте күрделі җұбылыс болып табылады. 

Оның үстіне дыбыс түрленіміне арналған зерттеулер ҿте аз, бірлі-жарым ғана. 
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Ҽзірге белгілі зерттелімдер дауыссыздардың жасалым жіктеліміне җарай сараланған. Ал дауыссыздардың 

үйлесім түрленімінің дауыс желбезегінің (дауыс шымылдығының немесе дауыс жарғағының) җатысына җарай 

жіктелімі енді җолға алынып отыр. Дҽстүрлі фонетикада дауыс желбезегінің җатысын «дауыс җатысы» деп те 

атайды. Біраҗ «дауыс җатысы» деген атау акустикалыҗ фонетиканың термині болып табылады, ал біз бірінші 

кезекте зерттеу нысанын артикуляциялыҗ фонетика тұрғысынан талдап отырмыз. 
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Xülasҽ 

Mҽqalҽ ingilis dilinin lüğҽt tҽrkibindҽki türk mҽnĢҽli alınma sözlҽrҽ hҽsr edilmiĢdir. Mҽlumdur ki, 

ingilis dili dünya dillҽri içҽrisindҽ zҽngin lüğҽt ehtiyatı olan dillҽrdҽn biridir. Alınma sözlҽrin tarixi göstҽrir 

ki, ingilis xalqının hҽmiĢҽ digҽr xarici ölkҽlҽrlҽ mҽdҽni, siyasi vҽ iqtisadi ҽlaqҽlҽri olmuĢdur. Bu da dilin 

lüğҽt tҽrkibinin zҽnginlҽĢmҽsinҽ sҽbҽb olmuĢdur. Alınma sözlҽr dilin lüğҽt tҽrkibinҽ hҽm yazılı, hҽm dҽ 

Ģifahi formada keçmiĢdir. Mҽqalҽ Qҽdim Hun, skandinav, fransız, rus dillҽrindҽn, hҽmçinin Osmanlı türkçҽsi 

vasitҽsilҽ türk alinma sözlҽrinin tarixin müxtҽlif zamnlarında ingilis dilinҽ daxil olmasından bҽhs edir. Qeyd 

etmҽk lazımdır ki, ingilis dilinҽ keçҽn türk alınma sözlҽrin ҽksҽriyyҽti ҽsasҽn hҽyat vҽ mҽiĢҽt xüsusiyyҽtlҽrҽ 

aiddir vҽ bu sözlҽr ingilis dili ilҽ zҽif assimilyasiya olunub vҽ türk xalqlarına mҽxsus olan anlayıĢları ifadҽ 

edir. Nҽticҽ çıxartmaq olar ki, müxtҽlif mҽdҽniyyҽtlҽrin ҽlaqҽlҽrin nҽticҽsindҽ ingilis dilinҽ keçҽn türk 

alınmalar nҽinki onu sözü gedҽn mҽdҽniyyҽtҽ aid olmayan yeni anlayıĢlarla zҽnginlҽĢdirir, hҽm dҽ morfoloji 

vҽ fonetik dҽyiĢiklҽrҽ mҽruz olub öz ҽvvҽlki görünüĢünü itiriblҽr vҽ ingilis dilin lüğҽtinin ayrılmaz hissҽsi 

olublar. 

Açar Sözlәr: Türk mәnşәli, alınma sözlәr, assimilyasiya, ingilis dili, türk xalqları. 

ADAPTATION PROCESS OF TURKIC ORIGIN WORDS IN ENGLISH 

 

Abstract 

The article is devoted to the words of the Turkic origin in the English vocabulary. It is known that 

English is one of the languages in the world that is rich in vocabulary. The history of borrowings shows that 

the English people have always had cultural, political and economic relations with foreign countries. This 

has led to the enrichment of the vocabulary of the language. Loan words have been penetrated into the lan-

guage both the written and verbal forms. The article stated about Turkic origin loan words in English lan-

guages borrowed from ancient Hun, Scandinavian, French, Russian and Ottoman Turkish at different times 

of history. It should be noted that the majority of Turkic loan words in English are primarily related to life 

and household characteristics and these words are weakened by the English language and express the notions 

belonging to the Turkic peoples. In conclusion it is possible to state that the Turkic loan words in the process 

of interculturalism not only enriched the language with new concepts, but also were exposed to morphologi-

cal and phonetic changes, lost their previous appearance and became an integral part of the English language 

vocabulary. 

Keywords: Turkish origin, loan words, assimilation, English, Turkic peoples. 

 

GĠRĠġ 

Ġngilis dilinin türk dillҽri ilҽ müqayisҽli öyrҽnilmҽsi müxtҽlif dil ailҽlҽrindҽ leksik-terminoloji 

universaliyalarının da müҽyyҽnlҽĢdirilmҽsi, hҽmçinin dҽ tutuĢdurulan dillҽrin özündҽ mövcud olan bir sıra 

mühüm, aktual mҽsҽlҽlҽrin hҽlli üçün böyük imkanlar yaradır. ―Bu vҽ ya digҽr problemin kontrastiv, 

konfrantiv tҽdqiqi hҽr bir dilin spesifik cҽhҽtlҽrinin, elҽcҽdҽ müxtҽlifsistemli dillҽrin tipoloji 

xüsusiyҽtҽlҽrinin sinxron tҽsvirinҽ yardım edir.‖ (Ярцева, 1981:104)  

Dillҽrin qarĢılıqlı ҽlaqҽsi, sözalma tҽbii prosesdir. Alınma leksika mütҽrҽqqi prosesdir, bu proses bir 

dilin lüğҽt tҽrkibini baĢqa dilin sözlҽri hesabına zҽnginlҽĢdirir. 

Dilin dinamik xarakteri haqqında fikir linqvistik doqmalardan biridir. Ҽnҽnҽvi hesab olunur ki, dilin 

leksik layı sosial fartorlara mҽruz qalır vҽ dҽyiĢiklҽrҽ artıq dҽrҽcҽdҽ hҽssasdır (Журавлев, 1982; s.9; 

Щеулин, 2007; s.92). BҽĢҽriyyҽtin inkiĢafı – onun tҽrkibindҽ olan bütün mҽdҽniyyҽtlҽrin inkiĢafıdır vҽ 

müvafiq olaraq bütün dillҽrin. Mҽdҽniyyҽtlҽr hҽm digҽr mҽdҽniyyҽtlҽrdҽn asılı olmadan, hҽm onlarla 

qarĢılıqlı ҽlaqҽdҽ olaraq müҽyyҽn tarixi inkiĢafa mҽruz qalırlar. Ҽlaqҽlҽr bütün sahҽlҽrdҽ baĢ verir – 

siyasҽtdҽ, iqtisadiyyҽtdҽ, incҽsҽnҽtdҽ, gündҽlik hҽyatda –hҽyat tҽrzindҽ, dünya görüĢündҽ, vҽ tҽbiidir ki, 

dildҽ ҽhҽmiyyҽtli dҽyiĢiklҽrҽ gҽtirib çıxarır. Xalqlararası ҽlaqҽlҽr dillҽrarası ҽlaqҽlҽrsiz mümkün deyil. 

Mҽdҽniyyҽtlҽr qarĢılıqlı olaraq bir birindҽn hadisҽlҽr vҽ anlayıĢlar alırlar, nҽticҽdҽ dillҽrdҽ alınma sözlҽr 

ҽmҽlҽ gҽlir. Alınma sözlҽr dillҽrin söz tҽrkibinin geniĢlҽnmҽsinҽ kömҽk edҽn inkiĢafın ҽsas faktorlarından 

biridir.  
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Dilҽ düĢҽrkҽn alınma söz fonetik vҽ qrammatik adaptasiyanı yaĢayır. Çox vaxt alınma sözlҽrin tam 

assimilyasiyası baĢ verir, bu halda leksik vahidlҽr düĢdüklҽri dilin sisteminҽ qovuĢurlar, fonetik, qrammatik 

qaydala tabe olurlar vҽ orada o dҽrҽcҽdҽ mҽnimsҽnilirlҽr ki, dilin daĢıyıcıları sözlҽrin mҽnĢҽyinҽ görҽ xarici 

dilҽ aid olmasını hiss etmirlҽr. Lakin digҽr hallarda onlar baĢqa xalqların adҽtlҽrini, mҽiĢҽtini, xasiyyҽtlҽrini 

tҽsvir etmҽkdҽ, müҽyyҽn mҽtn koloriti yaratmaq üçün istifadҽ olunan, elҽcҽdҽ leksik sisteminin 

periferiyasında ―yad‖ ekzotizmlҽr kimi qalırlar (Мухин, 2007: 140). Dilçilҽrin mҽlumatına görҽ, ingilis 

dilindҽ 400 yaxın türk mҽnĢҽli söz var (Биккинин, 1998: 7). Yaddan çıxartmaq olmaz ki, istҽnilҽn tarixi 

ҽlaqҽ, istҽr bilavasitҽ, istҽrsҽ dҽ vasitҽli, dildҽ öz ҽksini tapır, vҽ nҽticҽdҽ - bunlar alınma sözlҽrdir. 

Bildiyimiz kimi, alınma prosesinin sҽbҽblҽri ekstralinqvistik faktorlardır, hansılara ki, obyektin vҽ ya dil-

reseptorun bazasında hadisҽnin olmaması ilҽ ĢҽrtlҽndirilmiĢ hҽmin hadisҽnin adlandırması ehtiyacı vҽ 

ekstralinqvistik, daha dҽqiq desҽk, sosial-psixoloji faktorları, hҽmçinin qloballaĢma prosesi aiddir. Türk 

mҽnĢҽli söz vҽ ifadҽrin ingilis dilindҽ yaranma sҽbҽbi ekstralinqvistik faktorlar olmuĢdur.( Власичева, 2010: 

143) 

Mҽlumdur ki, ingilis dili dünya dillҽri içҽrisindҽ zҽngin lüğҽt ehtiyatı olan dillҽrdҽn biridir. Xalqın 

iqtisadi – siyasi vҽ mҽdҽni hҽyatında baĢ verҽn dҽyiĢiklҽr, yeni istehsal üsulları, yeni texniki tҽrҽqqi, elmi 

nailiyyҽtlҽr, kҽnd tҽsҽrrüfatındakı ҽsaslı dönüĢ, ictimai quruluĢun dҽyiĢmҽsi, elm, mҽdҽniyyҽt, ticarҽt, 

ҽdҽbiyyatın inkiĢafı, dövlҽtin yaranması vҽ s. bu kimi hadisҽlҽr ingilis dilinin lüğҽt tҽrkibinҽ tҽsir edҽrҽk, 

onun daha da zҽnginlҽĢmҽsinҽ sҽbҽb olmuĢdur .( Власичева, 2010: 83) 

Xalqın hҽyatının inkiĢafında baĢ verҽn dҽyiĢikliklҽr öz ҽksini, ilk növbҽdҽ dilin lüğҽt tҽrkibindҽ tapır. 

Qeyd etmҽk lazımdır ki, dilin lüğҽt tҽrkibinin inkiĢaf prosesi xalqın tarixi inkiĢafı ilҽ vҽhdҽt tҽĢkil edir. 

Xalqın tarixini izlҽmҽdҽn lüğҽt tҽrkibindҽki inkiĢaf meyllҽrini aĢkar etmҽk mümkün. Bu dil nҽsildҽn-nҽsilҽ 

keçҽrҽk öz daxili inkiĢaf qanunlarına ҽsasҽn dҽyiĢmiĢ vҽ tҽkmillҽĢmiĢdir. Müasir ingilis dili öz inkiĢafı 

prosesindҽ uzun vҽ mürҽkkҽb bir yol keçmiĢdir. Bir çox dillҽrdҽn sözlҽri qҽbul edҽrҽk, özünkülҽĢdirmiĢdir. 

Latın, yunan, fransız, italyan, rus, ispan, ҽrҽb, fars vҽ tҽdqiqatımızın ҽsas obyekti olan türk dillҽrinin adlarını 

çҽkmҽk lazımdır. Lakin türk dilinin yeri xüsusidir. Tarixҽ nҽzҽr salıb, görҽ bilҽrik ki, Avrasiya kontinentinin 

müxtҽlif yerlҽrindҽ, müxtҽlif vaxtda türk xalqları müxtҽlif dövlҽtlҽr yaratmıĢdırlar, o cümlҽdҽn, Hunn 

imperiyası, Türk kahanat, Qızıl Ordu, Teymur imperiyası kimi güclü olanları. Türk xalqların dillҽri müxtҽlif 

dillҽrdҽ çoxlu izlҽr qoymuĢdurlar. Bu sözlҽrin 55 % etnoqrafik realiyalar tҽĢkil edir, 26% ictimai-siyasi 

leksikaya aiddir, 19% tҽbii realiyalardır. Badian, beech, irbis, jougara, mammoth, sable, taiga, turkey kimi 

sözlҽr ҽn mҽĢhur tҽbii realiyalardandır. Hҽmin qrupa mineralların 18 adı aiddir, mҽsҽlҽn, dashkesanite, 

turanite vҽ s. 

 Ġngilis dili etimoloji lüğҽtlҽrinin mҽlumatına görҽ, tҽxminҽn 30 söz material vҽ parçaların adlarına: 

karakul, shagreen, chekmak, geyim adlarına: burka, kaftan, dolman, yashmak, caraco vҽ s.aiddir.Ҽn çox 

mҽnimsҽnilmiĢ ictimai-siyasi realiyalar:bashi-bazouk, begum, effendi, chiaus, cossack, ganch, horde, 

janissary, khan, lackey, mameluke, pasha, saber, uhlan. Etnoqrafik realiyaların arasında hҽmçinin ingilis 

leksikanın ayrılmaz hissҽsi olan sözlҽr dҽ var: caviar, coach, kiosk, kumiss, macrame, shabrack, shagreen, 

vampire vҽ s. Bizҽ mҽlum olduğu kimi, mҽnbҽ olan dil vҽ alınma sözlҽri qҽbul edҽn dilin arasında olan ara 

mҽrhҽlҽlҽrin mövcudluğuna görҽ alınma elementlҽr bilavasitҽ - yani bir dildҽn digҽr dilҽ vasitҽsiz keçҽn, vҽ 

vasitҽli – o hallarda ki, mҽnbҽ vҽ reseptor arasında alınmanın ҽlavҽ mҽrhҽlҽlҽri olur.  

1.HUNN DĠLĠ VASĠTҼSĠLҼ ALINMA SÖZLҼR 

Türk sözlҽri ingilis dili tҽrҽfindҽn hҽm bilavasitҽ, hҽm dҽ vasitҽli ҽlaqҽlҽrdҽ alınırdı. Bilavasitҽli 

ҽlaqҽlҽrdҽ türk mҽnĢҽli sözlҽr ingilislҽrin ҽjdadların (angl vҽ saksların) dilinҽ IV ҽsrin axırında keçmҽyҽ 

baĢladılar, hҽmin vaxtı onlar hunn-türklҽr tҽrҽfindҽn fҽth olunmuĢdular. II-IV ҽsrlҽrdҽ hunnlar, alanlar vҽ 

germanlar Qafqazkҽnarı, Qara dҽnizkҽnarı, Krım ҽrazilҽrindҽ qarıĢıq yanaĢı yaĢayırdılar. Aparıcı rol 

hunnlarda idi. Mҽhz hunnlar I ҽsrin ҽvvҽlindҽ güclü dövlҽt ittifaq yaratmıĢdırlar. Qҽrb hunnların dövlҽtinin 

çiçҽklҽnmҽ vҽ güclҽnmҽ pik nöqtҽsinҽ IV ҽsrdҽ, Attilla dövründҽ ĢatmıĢdır (Ģҽrq hunnlar da var idi) 376-ci 

ildҽ bütün mҽrkҽzi Avropa hunnların tabeliyinindҽ olmuĢdur vҽ ancaq 449-cu ildҽ hunnların baĢçısı Atillanın 

ölümündҽn bir qҽdҽr öncҽ angllar, sakslar vҽ yutların ilk dҽstҽlҽri Britaniya adalarına köçmҽyҽ 

baĢlamıĢdılar. Bu köç prosesi 150 ilҽ yaxın çҽkmiĢdir. Belҽliklҽ, türklҽrin german tayfaların üzҽrindҽ 

üstünlük Ģҽraitindҽ qҽdim ingilis dilҽ türk leksikasının bilavasitҽ tҽsiri azı 73 il davam etmiĢdir. Hҽm 

mҽdҽni, hҽm hҽrbi sahҽdҽ german tayfaların üzҽrindҽ o vaxtın türklҽrin üstünlüyünü nҽzҽrҽ alsaq qҽdim 

ingilis dilinҽ çoxlu türk sözlҽri, xüsusilҽ hҽrbi, atçılıq terminologiyası, hҽmçinin dövlҽtçilik strukturu ilҽ 

bağlı anlayıĢları bildirҽn sözlҽr daxil olmalı idi. Bҽzi tҽdqiqatçılar hun dövrünҽ aid olan türk sözlҽrҽ beech, 

body, girl, beer, book, king kimi sözlҽri aid edirlҽr. Maraqlıdır ki, Tapa – ―baltalamaq‖ kökündҽn yaranmıĢ 

söz, hҽmçinin ҽrҽb, fars vҽ rus, hҽm dҽ Ģҽrq türk dillҽri tҽrҽfindҽn alınmıĢdır vҽ bu günҽ qҽdҽr orada qorunub 
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saxlanılıb. Qҽrb türk, mҽsҽlҽn, türk vҽ tatar dillҽrindҽ isҽ o hҽmҽn mҽnada balta sözü ilҽ sıxıĢdırılmıĢdır, 

mҽsҽlҽn, tatar dilindҽ yalnız tapaqıç formasında – ―tҽrҽvҽzlҽr üçün doğranma‖- saxlanılmıĢdır.  

2.SKANDĠNAV DĠLĠ VASĠTҼSĠLҼ ALINMA SÖZLҼR 

Ingilis dilinҽ türk sözlҽrin keçmҽsinin daha bir yolu – Ġngiltҽrҽ üzҽrindҽ skandinavların hökümlüyünün 

dövrüdür (IX-XII ҽsrlҽr). Vikinqlҽr – dҽniz köçҽrilҽri, döyüĢçülҽri vҽ tacirlҽri – öz ekspansiyasına 800 ildҽn 

baĢlanmıĢ, hҽlҽ V ҽsrdҽn hunn qılınclarına xüsusilҽ qiymҽt verirdilҽr.VIII ҽsrdҽn vikinqlҽrin Ġngiltҽrҽyҽ 

hücumları baĢlayır. IX ҽsrin ortasında onlar ölkҽnin yarısını iĢğal etmiĢdilҽr vҽ bu ҽrazi XI ҽsrin 40-ci illҽrҽ 

qҽdҽr Danelaw adı altında mövcud idi. Ġngiltҽrҽnin üzҽrindҽ hökmlük dövründҽ isҽ IX-XII ҽsrlҽrdҽ 

vikinqlҽrin dili ingilis dilinҽ böyük tҽsir göstҽrmiĢdir.  

Bu dövrdҽ ingilis dili skandinav dillҽrin güclü tҽsirini yaĢadı. Vikinqlҽr uzun müddҽt bolqarlarla, 

peçeneqlҽr, qıpçaqlarla ünsiyyҽtdҽ idilҽr vҽ çox guman ki, hansısa türk sözlҽri vҽ anlayıĢları alırdılar: 

ha(k)(gh)gan, hunn, gun, alp, oalaf, berserk vҽ s.. Sonra bu sözlҽrin bҽzilҽri ingilis dilinҽ keçdi. (Биккинин, 

1998: 8) 

XI – XIII ҽsrlҽrdҽ ingilislҽrlҽ türklҽrin bilavasitҽli ҽlaqҽlҽr baĢlayır, hҽmҽn vaxt ingilis feodallar öz 

döyüĢçülҽri ilҽ xaç yürüĢlҽrdҽ iĢtirak edirlҽr. Haradaki ҽsas rҽqiblҽr Qҽrbdҽ sarasinlҽr (―saracen‖- sinonim 

qıpçaq) adlanan türklҽr idi. Avropalılar bu tayfa adını bütün müsҽlmanlara, o cümlҽdҽn, Suriya, Fҽlҽstin vҽ 

Misir ҽrҽblҽrҽ yaydılar, bunun nҽticҽsindҽ etimoloji lüğҽtlҽrin çoxu bu adı ҽrҽb mҽnĢҽli sözlҽrҽ aid edirlҽr, 

görünür bu mҽsҽlҽ mübaisҽli olaraq qalır. Sarasinlҽrdҽn keçҽn sözlҽr sabot, chabouk, chibouk, saber vә s. 

3.FRANSIZ DĠLĠ VASĠTҼSĠLҼ ALINMA SÖZLҼR 

O halda ki, türk mҽnĢҽli sözlҽr ingilis dilҽ bir neçҽ dildҽn keçirdi, çox vaxtı axırıncısı fransız dili idi. 

Fransızların türklҽrlҽ bilavasitҽıi ҽlaqҽlҽr xaç yürüĢlҽrin dövrlҽrdҽ qeyd olunmuĢdur (XI - XIII вв.). XI-XIII 

ҽsrlҽrdҽ türk mҽnĢҽli söz vҽ ifadҽri ingilis dilinҽ Ġngiltҽrҽnin ixtidarı danıĢdığı köhnҽ fransız dilindҽn keçirdi 

(Биккинин, 1998: 7). Ingilislҽrin türklҽrlҽ bilavasitҽ ҽlaqҽlҽri ingilis feodallarla döyüĢçülҽri dҽ iĢtirak etdiyi 

xaç yürüĢlҽr zamanı baĢlamıĢdır. 1096-ci ildҽn 1270-ci ilҽ qҽdҽr üçün Fҽlҽstinҽ 8 xaç yürüĢü hҽyata 

keçirilmiĢdir. Xaçpҽrҽstlҽrin bu qarҽt, iĢğalçı yürüĢlҽrin avropa mҽdҽniyyҽti üçün müsbҽt nҽticҽsi var idi. 

Qҽrbdҽ yemҽkdҽn ҽvvҽl ҽl yumağa, masa arxasında bıçaq-qaĢıqdan istifadҽ etmҽyҽ, isti hamamlarda 

çimmҽyҽ baĢlamıĢlar, alt vҽ üst paltarı dҽyiĢmҽyi öyrҽnmiĢdilҽr. Avropalılar düyü, qarabaĢa, limon, ҽrik, 

qarpız yetiĢdirmҽyҽ, yemҽyҽ Ģҽkҽr qamıĢdan istifadҽ etmҽyҽ baĢlamıĢdılar. Avropada ipҽk parçaları, 

güzgülҽri istehsal etmҽyi, dҽmiri daha yaxĢı iĢlҽmҽyi öyrҽnmiĢdilҽr. Türk mҽnĢҽli söz vҽ ifadҽriin daxil 

olmağının 2-ci dalğası Osman imperiyası (XIV - XVI вв.) ilҽ bağlıdır, nҽ vaxt ki, fransızların çoxu, ispanlar 

vҽ italyanlar kimi türk sultanın xidmҽtindҽ idilҽr. Osman imperiyasının gücü vҽ zҽnginliyinҽ olan heyran 

Avropada türkpҽrҽstik törҽdir, bu da, Ģübhҽsiz, avropa dillҽrin çoxunun, o cümlҽdҽn, ingilis dilinin leksik 

tҽrkibinҽ tҽsir etmҽyҽ bilmҽzdi. Caviar (1560), turban (1561), odalisque (1681) badian, caique, sabot, 

turquose, bergamon, bugger, cassock, cham, cosaque, gilet vҽ s. kimi sözlҽri misal kimi gҽtirmҽk olar.  

XV-XVI ҽsrlҽrin dini qovulmaya vҽ feodal istismarına mҽruz qalan avropalılar üçün Türkiyҽ dini 

dözümlülük, ҽdalҽt vҽ xalqın maddi durumu ölkҽsi idi. Türkiyҽyҽ maraq o dҽrҽcҽdҽ yüksҽk idi ki, artıq XVI 

ҽsrdҽ Avropada Türkiyҽ haqqında 900-dҽn çox elmi ҽsҽrlҽr ortaya çıxmıĢdır. Tҽbii ki, bu Ģҽraitdҽ fransız vҽ 

digҽr avropa ölkҽlҽrindҽ xeyli türk mҽnĢҽli söz vҽ ifadҽri daxil olmuĢdur. 1579-cu ildҽn Türkiyҽ vҽ Ġngiltҽrҽ 

arasında dostluq münasibҽti yaranmıĢdır. Türkiyҽyҽ çoxlu ingilis tacirlҽri üz tutdular. Orada ingilis ticarҽt 

koloniyaları yaranmıĢdır vҽ ingilis kilsҽlҽri tikilmiĢdirlҽr.  

Türk mҽnĢҽli söz vҽ ifadҽri ingilis dilinҽ tҽkcҽ ingilis dilindҽn gҽlmirdi. XVI – XIX ҽsrlҽrdҽ orta 

Asiyaya gündҽliklҽri türk mҽnĢҽli sözlҽrlҽ dolu olan (taiga (1888), from Rus. taiga, of Mongolian origin; 

Cossack- (1598) from Rus. kozak, from Turk. quazzaq "adventurer, guerilla, nomad." vҽ s.) sҽyyahlar 

(Antoni Cenkinson, Tomas Atkinson), diplomatlar, tacirlҽr baĢ çҽkmiĢdirlҽr. XIX ҽsrҽ qҽdҽr ingilis dilinҽ 

daxil olan türk sözlҽrin çoxu istifadҽdҽn çıxıb (Биккинин, 1998: 8). 

Polyak dili vasitҽsilҽ ingilis dilinҽ hetman, horde, uhlan, kielbasa kimi sözlҽri keçmiĢdir. Macar 

dilindҽn, alman vҽ fransız dillҽrin vasitҽsilҽ соасh, haiduk, kivasz, vampire kimi türk sözlҽri daxil olmuĢdur. 

Ingilis dilindҽ ҽn çox istifadҽ olan türk mҽnĢҽli söz coach –dur - ҽsas mҽnada ―böyük açıq araba‖. Etimoloji 

lüğҽtlҽrdҽn çoxu coach sözün ilk mҽnbҽsi kimi Macarıstanda olan Kocs kҽndin adını göstҽrirlҽr, harada, 

guya, ilk açıq araba yaranmıĢdır. ―Kuç‖ türk mҽnĢҽli kökdҽn – ―köçmҽk, keçmҽk‖ – müxtҽlif dillҽrdҽ çoxlu 

düzҽltmҽ sözlҽr yaranmıĢdır, o cümlҽdҽn ―köçmҽk, köçҽri, köç‖ rus sözlҽri.  

4.ҼRҼB VҼ FARS DĠLĠ VASĠTҼSĠLҼ ALINMA SÖZLҼR 

Türk sözlҽrinin çoxu ingilis dilinҽ ҽrҽb, fars vҽ hind dillҽridҽn keçmiĢdir. Misirdҽ vҽ Suriyada ilk 

türklҽr türkmenlҽrin oğuz tayfaları olmuĢdur, hansıların bir hissҽsi ҽrҽb xilafҽtlҽr zamanı mҽskunlĢmıĢdırlar. 

Х ҽsrdҽn baĢlayarkҽn tҽdricҽn dil mühitini dҽyiĢҽrҽk Misirҽ müxtҽlif yollarla çoxlu qıpçaqlar gҽlir. Aybek 

mamlük sultanın hakimiyyҽtҽ gҽlmҽsi nҽticҽsindҽ 1250-ci ildҽ Misirin dövlҽt dili kıpçaq dili olmuĢdur. 
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1517-ci ildҽ Mamlük dövlҽtin türk-osmanlar tҽrҽfindҽn iĢğala qҽdҽr Misirdҽ ҽdҽbiyyat Qızıl Ordu 

dövründҽki tatar dilinҽ yaxın olan qıpçaq-oğuz dilindҽ çiçҽklҽnirdi. Qıpçaqlar Misirdҽ ҽrҽb ҽdҽbiyyatına, 

ҽrҽb dilinin leksika vҽ qrammatikasına güclü tҽsir yaratmıĢdılar. Fars dili, xüsusilҽ leksika hissҽsi, hҽmçinin 

türk dillҽrin güclü tҽsirini hiss etmiĢdir. Х-XVI ҽsrlҽrdҽ mövcud olan Ġran, Orta Asiya vҽ Hindistan türk-fars 

dövlҽtlҽrin ҽrazilҽrindҽ özünҽmҽxsus dil Ģҽraiti yaranmıĢdır, nҽ vaxt ki, elm vҽ din dili ҽrab dili, ҽdҽbiyyat 

vҽ kargüzarlıq dili - fars dili idi, Ģaxlar vҽ sultanlar yanında vҽ orduda isҽ ҽsasҽn türk dili istifadҽ olunurdu. 

Bir neçҽ ҽsrlҽr ҽrzindҽ Ġran vҽ Hindistanda yaĢayan türklҽrin çoxu fars vҽ hindlҽrlҽ assimilyasiya 

olunmuĢdur. Bununla yanaĢı, tҽbii olaraq, fars vҽ hind dillҽrinҽ çoxlu türk sözlҽri düĢmüĢdür. 

Azҽrbaycanlılar vҽ türkmҽnlҽr istisna olmaqla Ġran, Afqanistan, Pakistan vҽ Hindistanda öz doğma dilini 

yalnız bir neçҽ ayrı yaĢayan tayfalar qoruyub saxlamıĢdılar, mҽsҽlҽn, xalaci. Ҽrҽb dili vasitҽsilҽ ingilis dilinҽ 

coffee, pilaf, sherbet, kourbesh, kismet vә s., fars dilindҽn agha, ordu, divan, hatun, pistachio, binbashı vә s. 

sözlҽri keçmiĢdir. 

XVI ҽsrin Deli sultanatlığın Badraddin Ġbrahim tҽrҽfindҽn yaradılmıĢ türk dilin lüğҽti ġimal 

Hindistanda danıĢılan bu dilin qıpçaq xarakterini aydın göstҽrir. Buna görҽ rus knyazların xidmҽtindҽ 

tatarların dili olan qıpçaq dilini bilҽn mҽĢhur sҽyyah Afanasiy Nikitin müsҽlman adҽtlҽrinҽ riayat edҽrҽk 

sҽrbҽst olaraq ҽvvҽlcҽ Ġranda yaĢamıĢdır, sonra isҽ Hindistana köçmüĢdür, hardaki o özünü Xoca Yusuf 

Xorasani adlandırmıĢdır. Ona yerli dillҽri xüsusi olaraq öyrҽnmҽk lazım deyildi, çünki XV ҽsrin ikinci 

yarısında, Afanasiy Nikitin Ġranda vҽ Hindistanda olan zaman hҽr yerdҽ türk dilini baĢa düĢürdülҽr. 

Ingilis dilinҽ türk sözlҽrin daxil olmağın yolların biri arasında türk mҽnĢҽli sözlҽri olan hind sözlҽrin 

alınması olmuĢdur. XVI ҽsrdҽ Hindistanda ilk ingilis faktoriyalarҽn ҽsası qoyulmuĢdur, lakin ingilis dilinҽ 

daxil olan hind sözlҽrin ҽksҽriyҽti XIX ҽsrҽ düĢür, nҽ vaxt ki, Hindistan Britaniya imperiyasının koloniyası 

olmuĢdur.  

Müxtҽlif hind dillҽridҽn ingilis dilinҽ 900 yaxın söz düĢmüĢdü, onlardan 40 öz növbҽsindҽ türk 

mҽnĢҽli sözlҽrdi, mҽsҽlҽn:beebee, begum, cotwal, kajawah, khanum, soorme, topchee, bahadur, boyar, urdu 

vә s. 

Rus dili vasitҽsilҽ ingilis dilinҽ 60-dan çox türkizm daxil olmuĢdur: astrakhan, ataman, hurrah, kefir, 

koumiss, mammoth, irbis, shashlik, bagatyr, borunduk, bashlık, sevruga, burka, shashlık, boyar, bjarlıgvә s. 

5.XÜSUSĠ ĠSĠMLҼRDҼ VҼ ĠDĠOMLARDA RAST GҼLĠNҼN TÜRKĠZMLҼR 

Ingilis yazıçıları Ģҽrq mövzusunda olan öz ҽsҽrlҽrindҽ aktiv Ģҽkildҽ türk sözlҽridҽn istifadҽ edirdilҽr. 

Xüsusilҽ çox türk mҽnĢҽli sözlҽrdҽn Kristofer Marlo, V. ġekspir, L.Bayron, V.Skott istifadҽ edirdilҽr.  

The Scourge of God (Allahın cҽzası) adlanan Atilla, Gengis Khan, Baber, Tamerlane kimi zҽhmli 

iĢğalçıların türk xüsusi adları ümumi adlara çevrildi.  

Inadkar, tҽrs oğlanı ingilislҽr young Tartar – ―tatarçonok‖ adlandıra bilҽrlҽr. ―Daha güclü rҽqiblҽ 

qarĢılamaq‖ ingiliscҽ to catch a Tartar sҽslҽnir, yani ―tatara rast gҽlmҽk‖. To turn Turk ifadҽsi isҽ 

qҽzҽblҽnmҽk, ҽsҽblҽĢmҽk mҽnasını daĢıyır. Ingilis frazeoloji birlҽĢmҽ the Father of the Faith- inamın atası, 

―türk sultanı‖ mҽnası ilҽ - mҽdҽniyyҽtlҽrin qarĢılıqlı tamasın maraqlı misalıdır. Frazeoloji vahid tarixi 

Ġngiltҽrҽ vҽ Türkiyҽn arasında ilk dövlҽt ҽlaqҽlҽr yaranma dövründҽ mövcud olan faktda ҽsaslanıb: türk 

sultanı istҽr siyasi, istҽrsҽ dҽ dini hakimiyyҽtҽ malik idi, bir simada dünyavi vҽ ruhani hakimliyi birlҽĢdirirdi. 

Bҽdii ҽdҽbiyyҽtin bҽzi ҽsҽrlҽrin tҽhlili hҽmçinin bizҽ nҽticҽ çıxartmağa imkan verdi ki, türk alınma sözlҽr 

aĢağıdakı hallarda istifadҽ olunur: 1) ġҽrq vҽ Asiya ölkҽlҽrin koloritin spesifik xüsusiyyҽtlҽrini ötürҽn vҽ 

qeyd edҽn müҽyyҽn mühiti yaratmaq üçün; 2) tarixi vҽziyyҽtin vҽ tarixi realiyaların yaradıb vҽ tҽsvir etmҽk 

üçün. Ġ.V.Arnoldun fikrinҽ görҽ, ingilislҽrin colonial fҽaliyyҽti ilҽ ҽlaqҽdar alınmıĢ sözlҽrin ҽksҽriyyҽti 

istifadҽ olunur o halda ki, söhbҽt hҽmҽn ölkҽdҽn gedir ki, hardan ki bu sözlҽr alınıb, bu sahҽdҽn kҽnar onlar 

istifadҽ olunmur vҽ xarici kimi hiss olunur. Qeyd etmҽk lazımdır ki, ingilis dilindҽ ҽdҽbiyyatda vҽ danıĢıq 

dildҽ yaxĢı assimilyasiya olunmuĢ stilistik neytral türk mҽnĢҽli söz vҽ ifadҽri mövcuddur. Frazeoloji 

birlҽĢmҽlҽrin tҽrkibindҽ türk mҽnĢҽli sözlҽrin istifadҽsi onların assimilyasiyanın yüksҽk dҽrҽcҽsini tҽsdiq 

edir. Türk mҽnĢҽli söz vҽ ifadҽriin leksik layı kifayҽt qҽdҽr yüksҽk tezlikliyi ilҽ xarakterizҽ olunur, bununla 

ҽlaqҽdar fikir sürmҽk olar ki, ingilis dilin inkiĢafın indiki dövründҽ bҽzi türk mҽnĢҽli söz vҽ ifadҽri 

adaptasiya olunub vҽ kifayҽt qҽdҽr tez-tez nitqdҽ istifadҽ olunur, onunla belҽ hҽmҽn dilin daĢıyıcısının dünya 

tҽsvirini geniĢlҽndirir.  

Ingilis dilinҽ XIX ҽsrҽ qҽdҽr daxil olmuĢ türk mҽnĢҽli söz vҽ ifadҽriin çoxu artıq istifadҽn çıxıb. 

Qalanları ҽsasҽn flora, fauna, mҽiĢҽt, adҽtlҽr, ictimai-siyasi hҽyatın vҽ türk regionun inzibati-ҽrazi quruluĢun 

tҽsvirindҽ istifadҽ olunur. Lakin ümumiĢlҽk leksikaya aid olan türk alınma sözlҽr var. Bҽzi türk alınma 

sözlҽr, mҽsҽlҽn, bosh, сaviare, coach, horde, jackal, kiosk,onların etimonlarına mҽxsus olmayan yeni 

mҽnalar inkiĢaf edir. 
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Qeyd etmҽk olar ki, ingilis dilinҽ keçҽn türk alınma sözlҽrin ҽksҽriyyҽti ҽsasҽn hҽyat vҽ mҽiĢҽt 

xüsusiyyҽtlҽrҽ aiddir. Ümumi 5000 alınma söz vҽ söz birlҽĢmҽlҽrdҽn türk alınma sözlҽri0, 54 % tҽĢkil edir. 

Bu sözlҽr ingilis dili ilҽ zҽif assimilyasiya olunub vҽ türk xalqlarına mҽxsus olan anlayıĢları ifadҽ edir.  

 

NҼTĠCҼ 

Bundan irҽli gҽlҽrҽk, belҽ nҽticҽ çıxartmaq olar ki, müxtҽlif mҽdҽniyyҽtlҽrin ҽlaqҽlҽrin nҽticҽsindҽ 

ingilis dilinҽ keçҽn türk alınmalar nҽinki onu sözü gedҽn mҽdҽniyyҽtҽ aid olmayan yeni anlayıĢlarla 

zҽnginlҽĢdirir, hҽm dҽ morfoloji vҽ fonetik dҽyiĢiklҽrҽ mҽruz olub öz ҽvvҽlki görünüĢünü itiriblҽr vҽ ingilis 

dilin vokabulyarın ayrılmaz hissҽsi olublar. Lakin qeyd etmҽk lazımdır ki, XIX ҽsrҽ qҽdҽr ingilis dilinҽ 

keçҽn türk mҽnĢҽli söz vҽ ifadҽriin çoxu artıq istifadҽ olunmur. Qalanları tҽbiyyҽtin, mҽiĢҽtin, adҽtlҽrin, 

ҽnҽnҽlҽrin, ictimai-siyasi hҽyatın vҽ Türkiyҽnın inzibati-ҽrazi quruluĢunun tҽsvirindҽ istifadҽ olunur. Dil 

tamasları ҽsrlҽr boyu dҽstҽklҽnirdi, buna görҽ leksikanın qarĢılıqlı tҽmasında ҽks olunmaya bilmҽzdi. 

Bilavasitҽ dildҽn alınmıĢ sözlҽrin ҽsas xüsusiyyҽtlҽri bir çox hallarda öz ilkin mҽnasını saxlanılmasıdır. 

Belҽliklҽ, ingilis dilinҽ türk sözlҽrinin daxil olması vҽ istifadҽsi haqqında danıĢarkҽn aĢağıdakı 

nҽticҽlҽrҽ gҽlmҽk olar: 

Ġngilis dilinin lüğҽt tҽrkibinҽ türk söz vҽ ifadҽlrin daxil olması, sözlҽrin yeni mҽna ―cildinҽ girmҽsi‖ 

vҽ s. dil hadisҽlҽri bu xalqın tarixi izlҽrini lüğҽt tҽrkibindҽ inikas etdirmiĢ vҽ demҽk olar ki, 

möhkҽmlҽndirmiĢdir. Türk söz vҽ ifadҽlҽri ingilis dilinin orijinallığına, müstҽqilliyinҽ ҽngҽl törҽtmҽmiĢ, 

ҽksinҽ onun inkiĢafına vҽ zҽnginlҽĢmҽsinҽ sҽbҽb olmuĢdur. Bu söz vҽ ifadҽlҽr artıq ingilis dilinin inkiĢafında 

böyük rol oynamıĢdır. 

Birincisi, assimilyasiyanın kifayҽt qҽdҽr yüksҽk dҽrҽcҽsinҽ baxmayaraq türk formant vҽ 

elementlҽrinin istiadҽsi istiqamҽtlҽndirilmiĢ mҽqsҽdyönlü xarakter daĢıyır vҽ onlar çox güman ki ekzotik 

leksikaya aid oluna bilҽr. 

 Ġkincisi, ingilis dilindҽ türk mҽnĢҽli söz vҽ ifadҽriin sonrakı dövrlҽrdҽ öyrҽnilmҽsi doğma vҽ xarici 

dildҽ mҽdҽni vҽ dil tҽsvirlҽrini daha da zҽnginlҽĢdirmҽyҽ imkan verir. 

Üçüncüsü, alınma leksika vasitҽsi ilҽ ingilis xalqı türk xalqını yaxından tanıya bilmiĢdir. 

Dördüncüsü, türk söz vҽ ifadҽlҽrinin ingilis dilindҽ yaxud ҽksinҽ intensivliyi bu xalqlar arasında tarixi-

mҽdҽni ҽlaqҽlҽrinin vҽ dövlҽtlҽrarası münasibҽtlҽrinin, elmi-texniki tҽrҽqqi vҽ informasiya mübadilҽsinin 

daha da geniĢlҽnmҽsini ҽyani Ģҽkildҽ nümayiĢ etdirir.  
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Тҥйіндеме 

Бүгінгі таңда заман талабына сай білікті маман дайындау еліміздегі маңызды мҽселелердің 

біріне айналып отыр. Еліміздегі оҗу-ағарту мен ғылым саласындағы түбегейлі ҿзгерістер жоғарғы оҗу 

орындарының алдына жаңа талаптарды алға тартты. Еңбек нарығында бҽсекеге җабілетті маман 

дайындаудағы талаптар маман адамның җҽсіби біліктілігін җалыптастыратын компоненттік ҽдіс 

мҽселесін алдынғы җатарға шығарып отыр. 

Университетте шет тілін оҗыту үдерісінде лингвоелтанымдыҗ компонентті енгізудегі басты 

маҗсат ең алдымен сҿйлеушінің жҽне тілді җолданушыларға есептелген түпнұсҗа мҽтіндерді дұрыс 

җабылдауы арҗылы коммуникативтік біліктілікті җамтамасыз ету болып табылады. Җытай тілі 

ҽлемдегі ен кҿп оҗытылатын тілдердің бірі деп табылады. Автор мҽдениаралыҗ җұзыреттілікті 

җалыптастырудың ҽртүрлі дидактикалыҗ җұралдарын җарастырып, дҽстүрлі, сондай-аҗ җытай тілін 

оҗытудың жоғары технологиялыҗ инновациялы җұралдарын зерттейді, бұл җұралдардың үйлесімі ҿз 

кезегінде җытай тілі сабаҗтары бойынша мҽдениаралыҗ җұзыреттілікті җалыптастыруда оң нҽтиже 

кҿрсетеді.  

Рухани мҽдениеттің җамтитын кҿлемі кең, ол җытай халҗының идеялыҗ мҽдениеті мен жүйелік 

мҽдениетін җамтиды. Идеялыҗ мҽдениет, жүйелік мҽдениет деп отырғанымыз җытайлардың ұзаҗ 

уаҗыттыҗ тарихи даму барысында біртіндеп җалыптасҗан ерекше ойдың җұрылымы, ойлау формасы 

мен җұндылыҗ кҿзҗарастары. Сонымен бірге җытайлардың дүниеге кҿзҗарасы ҽсерінен тарихта 

җалыптасҗан ҽртүрлі саяси, экономика, заң, оҗу-ағарту җұрылымы сияҗты ҿзіндік мҽдениеті 

җалыптасҗан. 

Тірек сӛздер: Қазақстан, қытай тілі, студент, мәдениет, әдістеме. 

 

THE IMPORTANCE OF USING KAZAKHSTAN MATERIALS IN TEACHING CHINESE 

LANGUAGE 

 

Abstract 

Today, training qualified professionals according to modern requirements has become one of the most 

important issues of our country. Radical changes in the field of education and science of our country 

demanded new requirements from higher educational institutions. The requirements for training competitive 

specialist in the labor market lead to the issue of the component method, which forms the professional 

competence of a person. 

The main goal of implementing the language and country awareness component in the process of 

teaching a foreign language at the university is to ensure communicative competence through correct 

perceiving the original texts provided to speakers and language users. Chinese language is one of the most 

common languages which are taught in the world. The author explores various didactic tools for developing 

intercultural competence, studied both traditional and innovative high-technology tools which are used in 

teaching Chinese language, these combination of tools show the positive result in forming intercultural 

competence at Chinese language lessons. 

The volume of spiritual culture is wide, embracing the culture and systemic culture of the Chinese 

people. An ideal culture, systematic culture is the structure of a certain thought, the way of thinking and the 

value of ideas that are gradually formed during a long Chinese history. At the same time, in the history the 

Chinese world view has formed the political, economic, legal, educational culture. 

Key words: Kazakhstan, chinese, student, culture, methodology. 
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КІРІСПЕ 

Бүгінгі җоғамның кез-келген ғылым саласынан ҿз кезеңінің сұраныстарын җанағаттандыратын 

еңбектерді талап етуі заңды. Мҽдениеттің тілдегі җырларын зерттеу, оның табиғаты мен җолданыс 

заңдылыҗтарын тереңірек тануға жол ашады. Җaзіргі уaҗыттa хaлыҗ мҽдeниeтінің тілдeгі кҿрініcін 

зeрттeу лингвиcтикaдa мaңызды мҽceлe бoлып тaбылaды. Лингвиcтикaлыҗ зeрттeулeрдің кҿбіcі 

кeйінгі oн жылдыҗтa aдaмдыҗ ҽрeкeттің бір түрі рeтіндe тілдік җaрым-җaтынacҗa ҿтe җaтты кҿңіл 

бҿліп oтыр, ҿйткені шeтeл тіліндe җaрым–җaтынac жacaу бaрыcындa җaлыптacҗaн лингвoмҽдeни 

дaғдылaры бoлaшaҗ мaмaн тұлғacын җaлыптacтырудың җaжeтті aлғы шaрттaрының бірі бoлып 

тaбылaды.  

Шeтeл тілін мeңгeрту үрдіcіндe мoтивaциялыҗ cипaт бeру җaжeттілігі, шeтeл тілін мҽдeниeтін 

мeңгeру үдeріcіндe бoлaшaҗ шeтeл тілі мұғaлімдeрінің мҽдeниeтін жeтілдіру мүмкіндігі, бүгінгі 

күннің ҿзeкті мҽceлecі болып табылады. 

Бүгінгі таңда елімізде шетел тілін оҗытудың басты маҗсаттарының бірі - мҽдениетаралыҗ 

җарым-җатынасҗа җабілетті, шетел тілін сол тілде сҿйлеуші ұлттыҗ тілдік жҽне ҽлеуметтік-мҽдени 

ерекшеліктеріне сай, дұрыс җолдана алатын, білімді де мҽдениетті мамандар даярлау болып 

табылады. Бұл маҗсатҗа жету үшін «тіл-ұлт-мҽдениет» үштігін ҿзара тығыз байланыста җарас-

тырудың, шетел тілі мұғалімінің мҽдениет аралыҗ җатысым җұзыретін җалыптастыру ҿте маңызды 

болып табылады. Ҿйткені шетел тілін оҗытудың бұл аспектісі тілді этностың мҽдениетімен тығыз 

байланысты җарастыруды, соның негізінде студенттердің тілін үйреніп отырған халыҗтың салт-

дҽстүрі, наным сенімдері, тарихы жайындағы білімдерін җалыптастыруды талап етеді. Ал мұндай 

шынайы ҿмірге негізделген білім студентті кҿп мҽдениетті орта жағдайында, ҽрекет ете алуға, 

жағдайға сай шешім җабылдауға, шетел тілін тек тілдік нормаларға ғана емес, сонымен җатар сол 

тілде сҿйлеуші ұлт дҽрежесінде җолдануға мүмкіндік беретіні сҿзсіз. 

 

НЕГІЗГІ БҾЛІМ 

Җазаҗ пен җытай халҗының арасындағы мҽдени жҽне тарихи байланыстар бірнеше мың жылдыҗ 

уаҗытты җамтитын күрделі процесс. Осындай экономикалыҗ жҽне мҽдени байланыстардың арта түсуі 

Җазаҗстан азаматтары үшін җытай тілін үйренуге деген сұраныстарын арттыра түсті. Мұның басты 

себебі екі ел арасындағы байланыста ғана емес, ҽлемдік деңгейде де Җытай ыҗпалының арта түсуі. 

Җазіргі кезде ҽлем нарығын жаулап алған җытай тауарлары мен ҿнімдерін тұтынбайтын мемлекеттер 

кемде-кем. Соның арҗасында ҽлемдік экономикадан ойып орын алып отырған ҽлеуетін җосыңыз. 

Сонымен җатар халыҗ санының кҿптігі де ҿз ҽсерін тигізіп отыр. Осы себептерді ескере келгенде 

җытай тілінің маңызды орынға шығып келе жатҗанын жоҗҗа шығаруға болмайды. Демек, җытай тілін 

үйрену заман талабы десек артыҗ айтҗандыҗ емес. 

Җытай тілі җанша җиын деп саналса да, сол җиындыҗтарына җарамастан бұл тілді үйренушілер 

саны күннен күнге артпаса кеміп отырған жоҗ. Җазаҗстан мен Җытай арасындағы түрлі бағыттағы 

җарым-җатынастар җытай тілді меңгерген кҽсіби мамандардың болуын җажет етеді. Осымен бай-

ланысты, Җазаҗстанның білім кеңістігінде екі шет тілі маманының аясында җытай тіліне деген 

сұраныста арта түсті. 

Җытай тілін оҗыту кезінде жаңа шешімдерді меңгеру мен іздену җажеттігі XXI ғасырда - 

компьютерлік технологиялар ғасырында – ҽсіресе ҿзекті жҽне маңызды болып тұр. Җытай тілін негіз-

гі тіл ретінде оҗыту бүкіл білім саласындағы терең ҿзгерістер жағдайында жүзеге асуда: тілді оҗы-

тудың маҗсаты, студенттердің җажеттілігі, оҗу жағдайлары ҿзгерді. Җазіргі уаҗытта җытай тілін оҗыту 

маҗсаты мен міндеттері җоғам җажеттіліктерінен туындап отыр. Студенттердің басты маҗсаты - 

кҽсіби білім алу, ҽлемдегі ең күрделі тілдердің бірін меңгеру. Җазаҗстанның Бостон үрдісіне енуі 

мұғалімдердің алдына жаңа міндеттер җояды, солардың бірі җатал бҽсекеге тҿтеп беруге жҽне 

җазаҗстандыҗ білім саласының жоғары деңгейін саҗтап җалуға мүмкіндік беретін оҗу үрдісіне жаңа 

технологияларды тезірек енгізу, оҗытуда жаңа ыңғайлар мен ҽдістер ойлап табу болып табылады. 

Президент Н.Ҽ.Назарбаевтың «Җазаҗстан – 2050» стратегиясы» Жолдауында белгіленген елі-

міздің ҽлеуметтік саяси дамуының басты аспектілері: җалыптасҗан мемлекетіміздің жаңа саяси 

бағыты бірлік пен патриотизм сезімін одан ҽрі нығайтып, еліміздің келешек экономикалыҗ жҽне 

мҽдени жаңаруының мыҗты алға жылжытушысы бола білді. Елбасымыз Җазаҗстан халҗына арнаған 

Жолдауында «білім мен кҽсіби дағдылар заманауи білім жүйесінің, кадрлар даярлау мен җайта 

даярлаудың басты бағыттары» екенін атап кҿрсетті. Республикамызда жеткілікті дҽрежедегі күшті 

ҿндірістік базаның, җаржы-банктік жүйенің тиімді җұрылымының болуы, елімізде ашыҗ инвес-

тициялыҗ климаттың болуы, сондай-аҗ, Җазаҗстанның Шанхай ынтымаҗтастыҗ ұйымы, Азиядағы 
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ҿзара бірігіп җимыл жасау мен сенім деңгейі бойынша Кеңес сияҗты аймаҗтыҗ җұрылымдар җұру 

туралы бастамалары алыс жҽне жаҗын шет елдердің республикамызға җызығушылығын туғызуда. 

Җазіргі кезде Җытай ҽлемдік саясатта ҿзінің жетекшілік ролін кҿрсетіп келе жатҗан, эконо-

микалыҗ артып отырған ел. Җытай басшысы Си Цзинпинь ҿзінің ҽлемдік җҿшбасшылыҗҗа бастайтың 

стратегиялыҗ «Бір жол, бір белдеу» атты үлкен жоспарын жариялағанын білеміз. Оны іске асырудың 

жолдарының бастысы «Ұлы Жібек жолын җайта жаңғырту» жобасы. Жібек жолы бойындағы елдерге 

җытай тілі мен мҽдениетін тарату жоспарымен җатар, җытай тарапынан сол елдердің тілі мен мҽде-

ниетін терең зерттеуі де жолға җойылмаҗ. Оған мысал ретінде Җытайдың ірі орталыҗтарында җазаҗ 

мҽдени орталыҗтары ашылып, җазаҗ тілін үйрену җарҗын ала бастады  

Җазір республикамыздың жастары ҿздерінің болашаҗтағы жұмысын жҽне болашаҗ ҿмірін 

җытай тілін білумен байланыстырады. Бұл жерде ҽр түрлі факторларды –экономикалыҗ, ҽлеуметтік, 

мҽдени - айтуға болады.  

Соңғы жылдар мҽліметтері җытай тілін оҗитын студенттер санының кҿбеюі туралы хабардар 

етеді, ал бұл ерекше назар аудару мен зерттеуді җажет ететін объективті җұбылыс. Ҽсіресе, ауылдан 

келген студенттердің җытай тіліне җызығушылығын ерекше атап ҿту керек, олар җызығушылыҗ 

танытып җана җоймай, «җытай тілі кҿпірі», шешендік ҿнер, каллиграфия сияҗты ҽр түрлі конкурс-

тарда ҽжептҽуір жетістіктерге де жетіп жүр. Студенттердің тілге җызығушылыҗ формалары сан җилы. 

«Дҿңгелек үстелдер» мен семинарлар, «Жастар жҽне җытай тілі» пікірталасы, «Җытай тілін білесің 

бе?» викторинасы, җытай тілі бойынша олимпиадалар, ҽдеби музыкалыҗ кештер «Җытай» ғылыми 

студенттік үйірмесінің ұйымдастыруымен тұраҗты түрде ҿткізіліп тұрады. Жарысу, жеңіске деген 

җұлшыныс тыңғылыҗты оҗуға ынталандыра түседі. 

Осының бҽрі жоғары оҗу орындарында җытай тілін оҗыту ҽдістемелік толыҗтыруды җатты 

талап етеді, жергілікті җазаҗстандыҗ түсініктерді ескерумен оҗу җұралдары мен кҿмекші җұралдар 

жасауды җажет етеді. 

Җазаҗстан җоғамы жағдайында җазаҗ жҽне орыс тілдерінен біраз айырмасына җарамастан, җытай 

тілінің болашағы зор. Сондыҗтан оҗу үдерісінде ҽр түрлі деңгейдегі тілдік жүйелердің айырма-

шылығын ескерген тиімді. Жоғары оҗу орындарында студенттерге кҽсіби тіл үйрету ҽлеуметтік 

мотивацияға жҽне җытай тілінің ерекшеліктерін ескеруге бағытталған мҽтіндерді дұрыс таңдап ала 

отырып, оҗу үдерісін ҽбден ыңғайлап, ҽзірлеуді талап етеді. 

Җазір кҿптеген дҽстүрлі схемалар ҿз маңыздылығын жоюда. Ҽлем ҿзгерді, білім үдерісі үлгісі 

де күннен күнге ҿзгеруде. Таным үдерісінде мұғалім мен студент тең җұҗылы серіктестер болып 

табылады. Жҽне мұнда шетелдік алдыңғы җатарлы технологияларға ғана арҗа сүйеуге болмайды, 

ҿйткені біздің студенттеріміздің менталитеті басҗаша, олар басҗа җұндылыҗтарға бағытталған. Җазіргі 

уаҗытта мұғалімдер оҗытудың жобалыҗ ҽдістерін, интерактивті технологияларды, оҗу материалының 

схемалыҗ жҽне таңбалыҗ үлгілерінің негізінде оҗытуды белсендендіру тҽсілдерін белсенді түрде 

җолданып жүргендері ҽбден орынды.  

Кез келген шет тілін оҗыту маҗсаты җұралы оҗытудың маҗсаты җойылған коммуникативтік 

міндеттер шегінде лексика-грамматикалыҗ жҽне синтаксистік тҽсілдер жиынтығын меңгерту болып 

табылады. Шет тілін меңгерудің негізі оҗу җұралдарын, тҽсілдерін, модельдерін җарастыратын 

методикалыҗ жүйе болып табылады. Бұл жүйеде оҗу җұралы басты орындардың біріне ие.  

Җазіргі җоғамда болып жатҗан ҽлеуметтік экономикалыҗ ҿзгерістер үдерісі методикалыҗ 

ғылымды да җамтиды. Осы жағдайда шет тілін оҗытудың жаңа ыңғайлары пайда болды, оның ішінде 

шет тілі ретінде җытай тілі де, бұл ыңғайлар оҗытудың жаңа концепциялары мен технологияларын 

енгізуді, оҗу җұралдары мен кҿмекші җұралдар жасауды білдіреді. 

Мұғалімдер җытай тілінің ҽр түрлі аспектілері бойынша оҗу җұралдарын даярлаудан үлкен 

тҽжірибе жинаҗтады. Олар ҽр түрлі халыҗаралыҗ, республикалыҗ жҽне жоғары оҗу орындары ара-

сындағы методикалыҗ семинарлар мен конференцияларда ҿз тҽжірибелерімен белсенді түрде бҿлісіп 

келеді.  

Дегенмен, инновациялыҗ технологияларды пайдаланумен студенттер мен магистранттарды 

җытай тіліне үйретудің ғылыми тереңдігі ҽлде де болса жеткіліксіздігі байҗалады. Бұл мҽселені зерт-

теу университетің алыс жҽне жаҗын шет елдердің жоғары оҗу орындарымен халыҗаралыҗ ынтымаҗ-

тастығын нығайту жағынан да маңызды. 

Оҗу җұралдарын жасау ісі оҗу җұралдары теориясы, бұрыннан бар оҗу җұралдары мҽселелерін 

җарастыратын арнайы ҽдебиеттерді, сондай - аҗ, сабаҗ беру методикасының негізгі мҽселелері бойын-

ша ғылыми - методикалыҗ ҽдебиеттерді зерттеуден басталды. Ҽдебиеттерді зерттеу барысында педа-
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гогикалыҗ жҽне ҽдістемелік тҽжірибе жинаҗталып, җорытындыланды, оҗу җұралдары авторларының 

ҿз ұстанымдары нығайып, кеңейді. 

Оҗу җұралдарын жасай отырып, авторлар жеткілікті кҿлемде педагогикалыҗ жҽне ҽдістемелік 

ҽдебиеттерді зерттеді, студенттердің коммуникативтік җажеттіліктерін аныҗтау бойынша зерттеулер 

жүргізді, тұраҗты түрде семинарлар мен консультацияларға җатысып жүрді. 

Жинаҗталған тҽжірибе аясында оҗу җұралдары авторлары негізгі маҗсат - җарым җатынастың 

басты салаларында (ғылыми, җоғамдыҗ - саяси жҽне ҽлеуметтік - мҽдени) ҽр түрлі тілдік ҽрекеттер 

бойынша: оҗу, тыңдау, сҿйлеу, жазуда біліктілік җалыптастыру екенін бҿліп кҿрсеткен.  

Җазіргі уаҗытта елімізде геосаяси жҽне экономикалыҗ түсініктер ҿзгерді, җоғамның ҽлеуметтік-

экономикалыҗ ҿзгерісі орын алуда. Бұл жағдайда җытай тілі бойынша җазіргі оҗу җұралдары 

мемлекеттің саяси жҽне ҽлеуметтік - экономикалыҗ түсініктерін білдіруге жұмсалуы тиіс. Сондыҗтан 

жаңа оҗу җұралдарына еліміздің ҿткені мен җазіргісіне җатысты елтану сипатындағы маңызды 

материалдар енгізілді. 

Оҗу җұралдары авторлары Җазаҗстанның кҿрнекті җайраткерлері, ұлттыҗ мейрамдар мен 

дҽстүрлер, тарихи кҿрнекі орындар жҽне т.б. сияҗты таҗырыптар кіретін наҗты җазаҗстандыҗ 

материал ҽзірлеу җажет деп санайды. 

Ұсынылған таҗырып осы материалды ҽр җырынан кҿрсететін ҽр түрлі жанрдағы бірнеше мҽтін-

мен берілген. Түпнұсҗадағы авторлыҗ мҽтіндер келесі ҽдістемелік талаптарға сҽйкес келеді: олар 

аҗпараттыҗ танымдыҗ жҽне студенттерге түсінікті; җарым җатынас жасау җажеттілігін туғызады; 

эстетикалыҗ маңыздылыҗҗа ие жҽне адамгершілік бағыттағы болып келеді.  

Грамматикалыҗ материалды таңдап алуда да оҗу җұралдары авторлары дҽл солай студенттердің 

җажеттіліктерін басшылыҗҗа алды. Оҗу җұралдарының ҽр бҿлімі студенттерге маңызды коммуника-

тивтік міндеттер мен осы міндеттерді шешуді җамтамасыз ететін җажетті лексикалыҗ жҽне грам-

матикалыҗ материалдарды җамтитын сабаҗтар циклінен тұрады.  

Лексиканы үйрету үдерісінде студенттерде тұраҗты компенсаторлы стратегиялар җалыптасады, 

кҿбінесе, лексикалыҗ җұралдардың салыстырмалы-жүйелі талдау ҽдістері арҗылы меңгерілетін 

лингвожүйелейтін түрі. Лексиканы үйретуге ұсынылып отырған ҽдістеме барынша тиімді деп есеп-

теледі. 

Җытай тілін үйрету кезінде студенттің ана тілінде жүзеге асатын ойлау-процесіне ғана сүйенуге 

болмайды, сондай-аҗ, үш тілді талдау негізінде пайда болатын салыстыру процесіне де сүйену җажет. 

Бұл җазаҗ, орыс жҽне җытай тілдеріне негізделген ҽдістемелік аспаптарды җұру җажеттілігін меңзейді.  

Аҗпараттыҗ технологияның жоғары деңгейде жаһандануы заманында білім кҿлемі кҿшкін 

тҽрізді ҿсіп, ҿзгеріп жҽне ескіріп жатыр. Адамның бейнесіне деген кҿзҗарас та ҿзгереді. Таңбалы 

сипаттамаларда жиі җұзыреттілік, бҽсекеге җабілеттілік, мобильді, ҽрҗашан ҿзін-ҿзі жетілдіруге дайын 

деген җасиеттерді кҿруге болады. Шығыс тілдері оҗытушысы мамандығына да җатысы бар. 

Оҗытушының кҽсіби, психологиялыҗ дайындығының деңгейінен кҿп жағдайда сабаҗтың сапасын 

кҿру ешкімге де җұпия емес. Сондыҗтан да бүгінгі күні шығыс тілдері бойынша профессорлыҗ-

оҗытушылар җұрамының кҽсібилігі ҿте маңызды мҽселе болып есептеледі.  

Җытай тілі оҗытушыларын дайындау мҽселелеріне наҗты, ғылыми амал җажет. Ең алдымен 

оҗытудың маҗсаты мен міндетін җайта ойластырып, бағдарламалар, оҗулыҗтар мен оҗу җұрал-

дарының ҽдістемесін ҽзірлеу җажет. Нарыҗтыҗ экономика шартына байланысты заманауи маман ой-

ҿрісі кең, таңдаулы мамандыҗтар бойынша кҽсіби дайындығы бар, жан-жаҗты білімді ғана емес, 

сонымен бірге ҿз ісінің менеджері бола білу керек. Ҽлемдегі білім кҿлемі ҽрҗашан ҿсіп, дамып оты-

рады, мұндай жағдайда тек есте саҗтау амалдары тиімсіз болмаҗ, сондыҗтан да біз білімнің кҿзін 

табуды үйренуіміз җажет. 

Җазіргі уаҗытта маҗсат җоюға, педагогикалыҗ жағдаяттарды талдауға җабілетті, ҿз җызметінің 

нҽтижесін җадағалап, бағалай алатын, студенттердің сыни ойлауын дамытатын җытай тілі оҗытушы-

ларын дайындайтын жаңа формация негізгі міндеттердің бірі болып табылады.  

Җытай тілін үйрететін оҗытушы сауатты дұрыс сҿйлей білуі керек, оҗу материалын дұрыс таң-

дай білу керек: мҽтіндер, кҿрнекі җұралдар жҽне т.б. Сонымен җатар, ол бойына сҿйлеу,ым, ишара 

мҽнері, сырт келбеті, студенттің жағдайын түсіне алатын, онымен җарым-җатынас орната алатын жҽне 

тағы да басҗа ҽр түрлі жағымды біліктер мен дағдыларды жинауы тиіс.  

Җытай тілін оҗытудың ҽлеуметтік-мҽдени бағытының нҽтижесі ретінде мҽдениет диалогы 

оҗыту мазмұнының мҽденитанымдыҗ аспектісінің нығаюына бағдарланады, мұнда студенттерді 

меңгеріп отырған шет тілі елінің мҽдениетіне баули отырып, ҿз елінің мҽдениетін тереңірек білуге 

жҽне студенттердің бойында шет тілі арҗылы кҿрсете білу біліктіліктерін дамыту.  
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Студенттерге җытай тілін үйрету барысында ең негізгісі мотивация (ынталандыру) керек, яғни 

ҽлеуметтік-мҽдени алғышарттары мен ыҗпалдары. Җазаҗстанда җытай тілі келешегі бар тіл болып 

саналады, себебі республикамызда соңғы он жылда җытай тіліне деген җызығушылыҗ ҿте жоғары. 

Оның үстіне туындап отырған җызығушылыҗ тек ауызекі сҿйлесу емес, кҽсіби түрдегі җарым-җатынас 

орнатуға арналған сҿйлесу.Сондыҗтан да жоспардың бірінші орнына ҽзірлеу міндеттері мен 

җолданыстағы бар тілдік, мҽдени бағдарламаларды жетілдіру жұмыстары шығып отыр. Бұл 

студенттердің тез ҽрі тиімді білім алуы үшін жасалатын шара болып табылады.  

Җазіргі уаҗытта Җазаҗстан мен Җытай арасында барлыҗ салаға җатысты байланыстар екпінді 

түрде дамып жатыр. Осы байланыстардың ҽрі җарай жүзеге асып, дамуы үшін, екі ұлттың тілін, 

мҽдениетін, салт-дҽстүрін еркін меңгерген адамдар сұранысҗа ие. Шет тілін үйрену барысында (оның 

ішінде җытай тілін де шет тілі ретінде) студенттің ана тілі ҽрҗашан салыстырар аясы, үлгісі болып 

табылады. Шет тілін үйренгенде ана тіл бір жағынан кҿмекші болса, екінші жағынан студенттерге 

негізгі ерекшелігін кҿрсететін уаҗыты болмаҗ.  

Мұның бҽрі җазаҗ (орыс) мҽдениетін терең меңгерумен тығыз байланыста жүзеге асуы тиіс, 

себебі, җытай тілін үйрену кезінде лингвомҽдениеттану үлкен рҿл атҗарады.  

Заманауи җазаҗстандыҗ җауымдастыҗта җытай тілінің болашағы зор екендігіне күмҽн келтіруге 

болмайды. Себебі, мұнда җазаҗстандыҗ-җытайлыҗ ынтымаҗтастыҗ ҽр түрлі салада объективті 

факторлармен җамтамасыздандырылған. Сондыҗтан да, біздің кҿзҗарасымыз бойынша, студенттерді 

оҗыту үдерісі кезінде заманауи җазаҗстандыҗ реалийлерді есепке ала отырып, ҽр түрлі деңгейдегі екі 

тілдік жүйенің айырмашылығын кҿрсету керек.  

Студенттерді кҽсіби сҿйлеуге үйрету жете зерттелген җадам мен ҽлеуметтік ынталандыруға 

бағытталған дұрыс таңдалған мҽтіндермен оҗу үрдісінің ҽзірлемесін талап етеді. Болашаҗ білгір 

маманға җытай тілін үйрету барысында, тілдік жҽне лингвомҽдени җұзыреттіліктер җалыптасады. 

Бұлар шет тілі еліне җызығушылыҗ тудыратын білім ҿзегін җұрайды. Алайда, кҽсіби деңгейде сҿйлесу 

студенттерді болашаҗ җызметі мен басҗа мҽдениеті бар елмен байланыстырады.  

Оҗулыҗ, оҗу җұралы, сҿздік җұрастырудың кҿп жылдыҗ тҽжірибесі осы күні җытай тілін 

үйренуге бағытталған, ғылыми негізделген, жаңа шарттарды җабылдап, бар теориялыҗ білімді җол-

дануға, үлкен тҽжірибелік ҿтілін зерделеуге мҽжбүрлейді, җытай тілін үйренуді жеңілдетеді.  

Жергілікті ұлттыҗ, кҿбінесе җазаҗстандыҗ материалды пайдалану җытай тілін үйрету кезінде 

кең таралып, оҗытудың тҽжірибелік маҗсатын іске асырады.  

Җытай тілін шет тілі ретінде оҗыту, заманауи оҗыту технологияларының дамуын есепке ала 

отырып, аудио- жҽне видео техникаларды, компьютерлік бағдарламаларды, җашыҗтан оҗытуды (ҽрі 

җарай сол бағыт бойынша зерттеу жұмысын жүргізе алатын) кеңінен енгізу җажет. Аҗпараттыҗ 

технологияларды җолдану оҗу үрдісін байыта түседі ҽрі кез-келген оҗыту деңгейіндегі ҽр түрлі 

шарттарды белсендірді.  

Берілген оҗу җұралдарының мазмұны білім меңгеруді җамтамасыз ететін, білік пен дағдыны 

җалыптастыратын, білім беру бағдарламасын аныҗтайтын оҗу материалдарының жүйесін җұрайды.  

Шет тілін оҗыту ҽдістемесінің заманауи міндеттерінің бірі объективті жҽне тҽуелсіз түрде 

баҗылау жүйесі болып табылады. Ҿзінің негізгі җызметінен басҗа тілдік материалдың җиындығын 

тексеретін җұрал – тестілеу ҽдісі. Тестілеу арҗылы оҗу үрдісінің жетістігі мен кемшілігін болжауға 

болады. Негізгі міндет – җытай тілін оҗыту тиімділігін арттыру, ол тестілеудің ҽдістемелік, пси-

хологиялыҗ жҽне лингвистикалыҗ принциптері бар оҗытушылармен кеңінен таныстҗ жүргізгенде 

жүзеге асады. Ҽсіресе, җытай тілін оҗыту кезінде жүзеге асырылады, себебі, Җытайда оҗу нҽтижесін 

аныҗтау үшін җолданылатын баҗылау жұмыстарына үлкен мҽн беріледі.  

Студенттердің білімін тек тестілеу җорытындысы бойынша ғана бағалау, толығымен студент 

деңгейін кҿрсетпейді, ҿз бетінше стандартты емес тапсырмаларды шешу җабілеті мен біліктілігін 

айҗындамайды. Шынайы білім, білік, дағды жинау, ҿздігінен жұмыс істеу – заманауи оҗытуда негізгі 

рҿл атҗарады. Бұл жоспарда студенттің білімі мен дағдысын тексеру жүйесін җайта җарау керек. 

Мұндағы мҽселе жаттанды грамматикалыҗ җұрылымды, тұжырымдамаларды, сҿздерді, сҿз тіркес-

терін, таңбаларды тексеруге арналған тест тапсырмалары. Логикалыҗ ойлауды җажет ететін, сту-

денттердің җабілетін аныҗтайтын тест тапсырмалар жоҗтың җасы. Алайда тест тапсырмалары барлыҗ 

курсты җамтуы мүмкін емес. Тестілеу барысында студенттердің ҽр түрлі жағдайларда дұрыс шешім 

җабылдай алу біліктілігін кҿрсетпейді. Алайда, барлыҗ пҽн бойынша тестілеу арҗылы білімдерін 

тексеру мүмкін емес, себебі, негізгі шығыс тілі бойынша емтиханда студенттің сҿйлеуін, тілінің 

тазалығын, сұраҗтарға жауап беретіндігін аныҗтап, тексеру җажет. Білім берудің сапасын жаҗсарту 

маҗсатында нҽтижеге жұмыс жасау, оны баҗылауға кҿңіл бҿлінуі тиіс. Осы мҽселелердің оң 
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шешімдері, біздің кҿзҗарасымыз бойынша, җытай тілін үйрету деңгейін жоғарылатуды сапалы түрде 

жоғарылатуы болмаҗ.  

Җытай тілін үйренуші ҿзінің меншікті мҽдениетінің ҿкілі, ұстанушысы болып җала береді, 

алайда оның аялыҗ білімдері тілі оҗытылатын елдің мҽдениетіне тҽн элементтерді алған сайын байи 

түседі. Сҿйтіп ол, тұлға ретінде белгілі бір дҽрежеде ҽлемдік мҽдениетті ұстанушы болады да, ҿзінің 

бастапҗы, наҗ мҽдениетін жаҗсыраҗ түсініп, дұрыс бағалай бастайды. 

 Җытай тіліне оҗыту үдерісі кезінде студенттерді ҽдет-ғұрып ҿркениетін җабылдай білуге, җытай 

халҗының эстетикалыҗ сезімі мен җызығушылығын арттыратын конфуций ілімін де тани отырып 

мҽдени алмасымға түсуге дайындау керек. Осылайша олар мҽдениет айырмашылығынан туындайтын 

психологиялыҗ ҽсерден алшаҗ болуына жҽне җазіргі Җытай елінің адамдарының тұрмысымен 

тереңірек танысып, җытай мҽдениетін жете меңгеруге мүмкіндік алады. Җытай тілі мен мҽдениетті 

біртұтастыҗта оҗыту арҗылы мҽдени шектеуден пайда болатын шетелдік мҽдениетті җабылдай алмау 

туындауы да мүмкін, жалпы мҽдениетаралыҗ оҗыту мҽдени мҽтіннен адамдардың ойлау 

ерекшеліктерін түсіне білуді жеңілдетеді. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Студенттердің оҗуға деген җҿзҗарастарың, бұған дейін җалыптасҗан принциптерін, психо-

логиясын ҿзгертуге кҿбірек җҿңіл бҿлуіміз керек. Студенттердің ҿз бетінше жұмыс істеуіне барлыҗ 

жағдайды жасап дұрыс бағыт-бағдар беріп, студенттің ҿзіне деген сенімін арттыруға күш салғанымыз 

дұрыс. Студенттердің ҿздік жұмысына ҽр түрлі салаға җатысты җосымша мҽтіндер җҿптеп берілуі 

тиіс. Җытай тілін үйрету барысында ҽлемдік тіл үйрету саласында соңғы кезде шығып жатҗан ҽдіс-

темелермен уаҗтылы таныс болып, инновациялыҗ технологияларды барынша кеңінен җолдануға күш 

салу керек. 

Осыған байланысты шетел тілін, соның ішінде җытай тілін, оҗып-үйреніп жатҗан сту-

денттердің, оҗушылардың оҗуға деген ыҗыласын, ынтасың, җұлшынысын арттыру үшін түрлі дең-

гейдегі тілдік олимпиадалар, шешендік ҿнер сайыстарын жҽне шығарма жазу, ҽндерді орындау 

сияҗты жарыстар ұйымдастыру мҽселесіне кҿп җҿңіл бҿлу җажет 

Җытай тілін оҗытуда лингвоелтану компоненті басты нҽрсе ретінде җарастырылды, мұнда шет 

тілінің җұралдары мен білім беру меңгеріп отырған шет тілі елінің мҽдениеті, тарихы, болмыс туралы 

түсініктері мен дҽстүрлері туралы білімді, студенттерді мҽдениет туралы диалогҗа енгізу, жалпы 

адамзаттыҗ мҽдениет дамуында ұлттыҗ мҽдениет жетістіктерімен таныстыру, басҗа халыҗ 

мҽдениетінің айнасынан ҿз ана тілінің орнын сезіне білуі җарастырылады.  

 

ҼДЕБИЕТТЕР: 

1.Гулия, Алиханкызы (2010), Җытай тілін оҗытудағы негіздік білімдерді игерудің ҽдістері. Оҗу 

җұралы. Алматы.  

2.Фарида, Оразакын (2010), Җазіргі җытай тілі мҿлшер сҿздері. Оҗу җұралы. Алматы.  

3.Асылбек, Тоҗметов (2010), Еркін, Нҽсіпҗазы (2010), Җытай тілі. Оҗу җұралы. Алматы.  

4.Җытай тілі пҽні бойынша 2-4 курс студенттеріне арналған рейтингілік (жазу, оҗу тыңдау жҽне 

сҿйлеу) баҗылау жұмыстарының жинағы.(2012), Алматы.. 

5.Еркін, Нҽсіпҗазы (2010), Җытай тіліндегі идиомалар. Олардың җұрылымы жҽне олардың җазаҗ 

тіліне аудару жҿнінде, Алматы.  

6.Фарида, Оразакын Җытай Халыҗ Республикасындағы педагогикалыҗ білім берудегі ұлттыҗ 

тҽрбие, Җазаҗстан мектебі. №3, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

171 

 

М.ҼУЕЗОВ КҾРКЕМДІК ҼЛЕМІН «ТІЛДІК ТҦЛҒА» ТЕОРИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ 

СИПАТТАУ 

 

М.Қ.ҚАНАБЕКОВА

 

Тҥйіндеме 
Маҗалада М.Ҽуезов кҿркемдік ҽлемін, яғни шығармашылыҗ мұрасын «тілдік тұлға» теориясы 

негізінде талдаудың ҿзектілігі ашып кҿрсетіледі. «Тілдік тұлға» теориясына җатысты зерттеушілердің 

теориялыҗ ой-тұжырымдары мен ғылыми кҿзҗарастары сараланып, ҿзектілік дҽрежесі мен ғылыми 

маңыздылығы сипатталады. Мұндай пайымдаулардың җазаҗ тіл біліміндегі тілдік тұлға теориясына 

җатысты ғылыми ұғым-түсініктерді толыҗтырып, белгілі дҽрежеде антропологиялыҗ тіл білімінің 

дамуына җосҗан үлес-салмағы жайында зерделенеді. Суреткер-жазушы Мұхтар Ҽуезoв тұлғacын 

танудың тілдік негіздері айҗындалып, ғылыми деректермен тұжырымдалады. Наҗты айтҗанда, 

жазушы «кҿркемдік ҽлемін» бейнелейтін сҿз җолданыстары «тілдік тұлға» теориясы негізінде тал-

дауға алынып, соның негізінде жеке тұлғаның дискурстыҗ ҽлеуетін танытатын тілдік бейнесі 

уҽжделеді. М.Ҽуезoвтің тұлғалыҗ болмысын толыҗ танудың, яғни Ҽуезовтануға дҽйек болатын 

ғылыми-танымдыҗ негіздің бірі – тілдік тұлға теориясы, оның рухани шығармашылыҗ ҽлеуетін 

сипаттайтын тілдік җұралдар жүйесі: этнографиялыҗ тіл деректері мен ұлттыҗ-мҽдени атаулар, маҗал-

мҽтелдер, окказионалды сҿз җолданыстары екендігі айҗындалып, мысалдармен дҽйектеледі. 

Тірек сӛздер: тілдік тұлға, антропоӛзектік бағыт, дискурс, дүниетанымдық құндылық, тілдік 

бейне, прагматика, тіл тұтынушысы, т.б.  

 

DESCRIPTION OF AUEZOV'S ART WORLD BASED ON THE THEORY OF LINGUISTIC 

PERSONALITY 

 

Abstract 

The article focuses on the description of Auezov‘s artistic world and analysis of his works on the basis 

of the theory of "linguistic personality". Theoretical concepts and scientific views of researchers associated 

with the theory of "linguistic personality" are characterized by their relevance and scientific significance. It is 

said that such interpretations contribute to the expansion of scientific concepts related to the theory of 

linguistic personality in the Kazakh language, to some extent contribute to anthropological linguistic 

knowledge. Fundamentals of the language recognition of the personality of the writer Mukhtar Auezov are 

described and presented on the basis of some data. The use of the word "artistic world" by the writer is 

analyzed on the basis of the theory of "linguistic personality", on the basis of which the linguistic picture of 

the discursive potential of the individual is revealed. One of Auezov's scientific and information knowledge 

bases of researches about Auezov is a linguistic system that describes the theory of a linguistic personality, 

its spiritual creativity, ethnographic language data and national and cultural names, proverbs and sayings, 

phrases, etc. 

Key words: linguistic personality, anthropocentric orientation, discourse, worldview value, 

pragmatics, language image, speaker, etc. 

 

 КІРІСПЕ 

Түркі ҽлемінің җазіргі мҽдени-рухани кеңістігінде җоғамдыҗ сананың жаңғырып, елдігіміз бен 

болмысымызды, мҽдениетімізді тануға деген җұлшыныс ұлт тарихында орны бар тұлғалардың 

шығармашылыҗ мұрасын дүниетанымдыҗ, мҽдени җұндылыҗтар жүйесі негізінде зерттеп-зерде-

леумен тікелей сабаҗтастыҗта артып келеді. Ҽсіресе сҿз ҽлеуетін (җұдіретін) танудың ерекше деңгейі 

– жеке тұлғаның шығармашылыҗ ҽлемі, яғни жазушының «тіл ҽлемін» түсіну мен түйсінуді, 

җабылдауды айҗындау маңызды болмаҗ. Демек, жазушы танымы арҗылы оның кҿркемдік ҽлемін 

бейнелейтін сҿз-җолданыстарды «тілдік тұлға» теориясы негізінде талдап-таразылау – җазіргі тіл 

білімінде антропоҿзектік парадигма аясындағы ҿзекті мҽселелердің бірі.  

 «Тiлдiк тұлғa» теоpияcының җалыптасуы жaлпы «тұлғa» ұғымының жaңa мaзмұнмен тoлы-

ғуынa мүмкiндiк жacaп, тiлдi зеpттеудiң җұpылымдыҗ-функциoнaлдыҗ acпектici aяcынaн шығып, 

жеке тұлғаның ой-санасы, дүниетанымдыҗ кҿзҗарасы, рухани-мҽдени болмысы, шығармашылыҗ 

җызметi нысанаға алынатын aнтpoпoлoгиялыҗ тiл бiлiмiнің җалыптасуына негiз болды. Жалпы тілді, 

оны тұтынушы тұлғамен байланыста зерттеу идеясы ҽлемдік тіл білімінде сҿйлеу мен тілдің, жеке 
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адам мен ұжым тілінің араҗатынасы, тілдің ҽлеуметтік сипаты тҽрізді мҽселелерді талдаған 

В.Гумбольдт, А.А.Потебня, И.А. Бодуэн де Куртене, Ф. де Соссюр еңбектерінде танылып орныға 

түскен. Сол кезеңдердегі тарихи алғышарттардың негізінде пайда болған «тілдік тұлға» категориясы 

– антропоҿзектік бағыттағы іргелі ұғымдардың біріне айналды. Антропоҿзектік парадигма 

бағдарынан җарағанда шығармашылыҗ ҽрекеттің зерттеу нысаны «тіл тұтынушысына» ауысады, яғни 

тілде кҿрініс беретін адам тұлғасы, адамның сҿз саптамындағы тілдік бейнесі талдауға түседі.  

Жалпы тілтану ғылымында «тілдік тұлға» ұғымының лингвистикалыҗ категория ретінде 

җалыптасуы мен жүйелі җарастырылуына Ю.Н. Караулов еңбектерінің ыҗпалы зор, ондағы теориялыҗ 

пайымдаулары мен ғылыми тұжырымдарының мҽн-маңыздылығы айрыҗша екендігі даусыз. 

Зерттеушінің: «Тілдің шекарасынан аспай, ауҗымынан алыстамай тұрып, тілді жасаушы мен 

тұтынушыға, яғни наҗты тілдік тұлға – адамға назар аудармай тұрып, тіл җұдіретін түсіну мүмкін 

емес... адамның ҽуелі тілін түсініп алмай немесе адамды тілінен танымай тұрып, ҿзін жете тани 

алмайсың» – деген ой-тұжырымы тілдік тұлға теориясының ғылыми негізін танудың бағдары 

болғаны даусыз. Дҽлірек айтҗанда, тілдік тұлғаны толыҗ танудың негізі оның деңгейлік 

җұрылымдарда сипатталуымен тікелей байланысты екендігі Ю.Караулов зерттеулерінде айҗындалып 

җалыптасҗан: 1) белгілі бір мағыналарды, тілдік амал-тҽсілдерді сипаттауды (тілдің лексикалыҗ, 

грамматикалыҗ, кҿріктеуіш җұралдарын суреттеу) жүзеге асыратын вербалды-семантикалық деңгей; 

2) тұлғаның җұндылыҗтар дүниесін бейнелейтін (фрейм, фразеологизмдер, җанатты сҿздер, 

метафоралар, т.б.) тұлға-бірліктерді, дискурсындағы «ғаламның тілдік бейнесін», концептілер 

жүйесін аныҗтайтын когнитивтік деңгей; 3) тұлғаның маҗсатын, җызығушылыҗтарын, аргументация, 

бағалау жҽне т.б. тҽсілдерін зерттейтін прагматикалық деңгей (Ю.Н.Караулов, 2004: 42). Ю. 

Караулов ұсынған «тілдік тұлғаны» айҗындаудың деңгейлік җұрылымдары җазіргі ғылыми 

ізденістерде одан ҽрі наҗтыланып, жаңаша пайымдаулармен толыҗтырыла түсуде. Демек, жазушы-

ның сҿз җолданысындағы тілдік бірліктердің лингвокогнитивтік, лингвомҽдени, прагматикалыҗ 

деңгейлерде сипатталуына, яғни жеке тұлғаның ҿзіндік тілдік ҽлемін (тезаурусын) аныҗтауға зор 

мүмкіндік туады.  

Җазіргі таңда жазушының жеке тұлғалыҗ болмысы, тіл жүйесін ҿзінше пайдалану дҽрежесі 

стилистикалыҗ тұрғыдан ғана зерделеніп җоймай, «тілдік тұлға» теориясы аясында җарастырылып, 

бұл бағытта бірҗатар зерттеулер жүргізіліп келеді. Бұл мҽселенің кезінде җазаҗ тіл білімінде аҗын-

жазушылардың тілін арнайы талдаған Р.Сыздыҗтың «Абай шығармаларының тілі», Е.Жанпейісовтің 

«М.Ҽуезовтің «Абай жолы эпопеясының тілі» тҽрізді еңбектерінде негізі җаланған болса, җазіргі 

таңда ғылыми үрдістің жалғасы ретінде тілді зерттеу оны «тұтынушымен» тығыз байланыста 

җарастыратын антропоҿзектік бағыт Ж.Манкеева, Б.Нұрдҽулетова, Г.Мұратова, Ш.Елемесова, 

Ш.Ниятова, Ф.Җожахметова, Г.Имашева, Ж.Ермекова жҽне т.б. ғалымдар зерттеулері арҗылы ҿзіндік 

сала ретіне дамып келеді.  

Айталыҗ, белгілі ғалым Ж.Манкеева тілдік тұлғаның җалыптасу үрдісі адамның жалпы 

интеллектуалдыҗ деңгейінен, парасат биігінен бастау алатынын айта келіп, сҿз иесінің тұлғалыҗ 

болмысын сипаттайтын ерекшеліктерді ашып кҿрсетеді, ол ерекшеліктердің негізін «тұлғаның 

ұлттыҗ болмыс-бітімі, ұлттыҗ-рухани җұндылығы, ұлтжанды сезімі, җоғамдыҗ ой биігі» тҽрізді 

рухани җажеттіліктер җұрайтынын тілдік деректер арҗылы дҽйектейді (Ж.А.Мaнкеевa, 2013: 46). 

Абай, Х.Досмұхамедұлы, М.Жұмабаев, тағы басҗа ұлы тұлғалардың шығармашылығы арҗылы 

антропоҿзектік парадигмадағы «тілдік тұлға» теориясы туралы түсінікті кеңейте отырып, оның 

танымдыҗ дискурсын, концептуалды ҿрісін айҗындайтын тілдік бірліктер жайында жан-жаҗты талдау 

жасайды. Бұл мҽселедегі ғалымның ой-тұжырымдары тілдік ұжымның когнитивтік санасындағы 

ұлттыҗ ғаламдыҗ кеңістікке җатысты білімдер жүйесін айҗындауға мүмкіндік береді.  

Демек, тiлдi зеpттеу oны тұтынушымен тығыз бaйлaныcтa зеpттейтiн aнтpoпoҿзектiк (aдaм-

тaнымдыҗ) бaғыт ҿpic aлудa. Бұл жерде cҿз иеciнiң тұлғaлыҗ бoлмыcынa (тілдік санасына) еpекше 

мҽн беpiледi. Бұндaй зеpттеулеpге арҗау бoлaтын – тiл apҗылы ұлттың бoлмыcы мен мҽдениетiн 

дҽйектейтiн ел тарихындағы тұлғaлapдың ici мен cҿзi, pухaни шығapмaшылыҗ мұpacы. Осымен 

байланысты сол рухани җазынаны «тудырушы» тілдік тұлғаның кҿзҗарасы мен танымын, кҿркемдік 

ҽлемін жан-жаҗты танудың тамырын оның тілінен іздеу керек екенін бұл бағыттағы ізденістер 

дҽлелдеп отыр.  

Зерттеушілер жалпы тiлдiк тұлғaның җaлыптacу үpдici aдaмның жaлпы интеллектуaлдыҗ 

деңгейiнен, пapacaт биiгiнен бacтaу aлып, oның тұлғaлыҗ мiнезiнiң җұpылымын, caяcи, җoғaмдыҗ, 

пcихoлoгиялыҗ жҽне т.б. еpекшелiктеpi түзедi. Бҽpiнiң негiзiн тұлғaның ұлттыҗ бoлмыc-бiтiмiн, 

ұлттыҗ-pухaни җұндылығын, ұлтжaнды cезiмiн, җoғaмдыҗ oй биiгiн cипaттaйтын pухaни җaжеттiлiк 
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җұpaйды деп санайды. Демек, М.Ҽуезoв cынды ұлт пеpзенттеpiнiң ұлттыҗ тұлғa бoлып җaлыптacуы 

кездейcoҗтыҗ жайт емеc. Җaзaҗ тiлiнiң ҿмipшең рухани җұндылығы «хaлҗы үшiн җызмет етуден бacҗa 

бaҗыт жoҗ» деп түсінген Мұхтар Ҽуезoв cынды тұлғaлapдың бapлыҗ җacиетiн жaн-жaҗты aшa aлaды. 

Aтaп aйтҗaндa, җаламгердің ғaлымдық, cуpеткеpлiк, aғapтушылық, публицистік (кӛсемсӛзшілік) 

тұлғacының тoлыҗ бейнеci aдaмтaнымдыҗ бaғыттaғы «тiлдiк тұлғa» теopияcы негізінде айҗындалып 

жүзеге асырылады. 

Олай болса, ұлы жазушы Мұхтар Ҽуезовтің тілдік ҽлемін (тезаурусын) сипаттауды җазіргі 

тілтаным ғылымындағы «тілдік тұлға» теориясымен бірлікте алып җарастыру аса маңызды деп 

түсінеміз. М. Ҽуезов тұлғасы – кҿркем шығармаларының ой тереңдігімен, айрыҗша тiлдiк-

поэтикалыҗ җуaтымен, ҽдеби тiлді байытудағы opнымен ерекшеленетін айрыҗша феномендік җұбы-

лыс. 

Кез келген тілдік тұлға, ең алдымен, ҽдеби тілді дамытушы. Ocы тұрғыдан ұлы суреткер 

жазушы Мұхтар Ҽуезoвтiң тiлдiк тұлғacының тaнымдыҗ-шығapмaшылыҗ нҽтижеci pетiндегi нaҗты 

пpaгмaтикacы – «Aбaй жoлы» эпoпеяcының тiлi. Бұл кҿркем туындының поэтикалыҗ тіл ҿрнегі, 

кҿркемдік-эстетикалыҗ «җұдіреті» хаҗында академик Р.Сыздыҗ: «Aбaй жoлы» эпoпеяcының тiлi» – 

шын мҽнінде «ой мен сезімге бірдей ҽсер етерлік» айшыҗты да ҽсем тіл екендігі зерттеуші түгіл, 

җарапайым жай оҗырманға да жаҗсы сезіледі. Ҽсіресе тҿлтума тіліндегі «Aбaй жoлының» ғажайып 

тартымдылығы, сүйсіндірер җасиеті – тілінің поэтикалыҗ феноменінде» деп зор бағасын берген-ді 

(Р.Сыздыҗ, 2005: 9). 

Aбaй шығapмaшылығы, зерттеушілердің тануынша, хaлыҗтың aуызшa жҽне жaзбa 

еcкеpткiштеpiнде caҗтaлғaн кҿне җaзaҗ мҽдениетiнен, шығыc мҽдениетiнiң ұлы шығapмaлapынaн – 

тҽжiктiң, aзеpбaйжaнның, ҿзбектiң пoэзияcынaн, opыcтың клaccикалыҗ туындыларынан, coл apҗылы 

Евpoпa мҽдениетiнен нҽp aлғaн. М. Ҽуезoв кҿpcеткен ocы «үш ұлы җaйнap бұлaҗтың» iзiн oның ҿз 

шығapмaлapындa дa, ҽcipеcе, «Aбaй жoлы» эпoпеяcынан аныҗ аңғаруға болады. Жaзушы «cҿздiк 

жaғынaн менiң poмaндapымның Aбaй ҿмip cүpген тapихи дҽуipге cҽйкеc еpекшелiктеpi мoл. Oның 

үcтiне мен Aбaйдың ҿз шығapмaлapының cҿздiк җopынaн дa мейлiнше пaйдaлaндым»
 
дегендi cipҽ 

кемеңгеp aҗынмен ҿз apacындaғы coл pухaни сабaҗтастыҗтaн шығapып aйтca кеpек. Aбaй 

шығapмaлapындa дa, эпoпеядa дa хaлҗымыздың ХIХ ғacыpдың 2-жapтыcындaғы ҿмipi cуpеттеледi. 

Aбaй дa, М.Ҽуезoв те coл кезеңдегi кҿне җaзaҗ мҽдениетiн, яғни хaлыҗ тiлi бaйлығын, ҽcipеcе, oндaғы 

бaйыpғы җұбылыcтapды, шешендiк нaҗыл cҿздеpдi, мaҗaл-мҽтелдердi, билеp aйтыcындaғы түpлi кҿне 

жҽне дҽcтүpлi cҿз җoлдaныcтapды, aфopизмдiк opaмдapды, aңшылыҗҗa, хaлҗымыздың тaҗпaҗ пен 

тaпҗыp жaуaптapындa җaлыптacҗaн ежелгi тiлдiк дҽcтүpдi, ac беpуге, җыз ұзaтып келiн түcipуге, 

ҿлiктiң apтын күтуге, тoй-тoмaлaҗ түpлеpiне, ҽp aлуaн этнoгpaфиялыҗ зaт атаулары мен pухaни 

мҽдениетке бaйлaныcты лекcикaлыҗ бірліктердің җaй-җaйcыcын дa җaжетiнше кеңінен пaйдaлaнды. 

Ҽpине, М.Ҽуезoвтiң тiлдiк тұлғacының пpaгмaтикaлыҗ деңгейiн, мaҗcaтын aныҗтaйтын негiзгi 

ҿзек – ұлтты cүю, oғaн нacихaт aйту. Coнымен, жaзушының тiлдiк тұлғacының тaбиғaтын aшып, 

ғaлымдыҗ җaбiлетiн, тiлдiк шебеpлiгiн тaнытaтын oның мұpacының ұлттыҗ мaзмұны мен кҿpкем де 

түciнiктi тiлiнiң apҗaуы – кҿpiктеу җұpaлдapы, apхaикaлыҗ этнoлекcикa, pитopикaлыҗ cұpaулap, 

мaҗaл-мҽтелдеp жҽне aйҗын мaҗcaт. Aл бұл ұлы мaҗcaттapдың icке acуының негiзгi тетiгiн 

М.Ҽуезoвтiң шығapмaшылығынaн тaбылaтын acыл мұpacы, oны тaнытaтын ұлт мҽдениетiнiң еpекше 

җacиетiн хaбapлaушы тaнымдыҗ aҗпapaтты, coнымен бaйлaныcты ХХ ғacыp бacындa пaйдa бoлғaн 

aғapтушылыҗ жҽне ұлттыҗ caнaны oятушы ҿзiндiк тiлдiк ҽлемi деcек, coның негiзiнде oны 

дҽлелдейтiн – жазушы тiлдiк тұлғacы. 

Ғылымда айҗындалғандай, тілдік тұлғаның лингвокогнитивтік деңгейінде аялыҗ білім мен 

авторлыҗ ерекшеліктер, шығармашылыҗ даралығы талдауға түсетіні белгілі. Жазушы тiлдiк тұлғacын 

дҽйектейтін, оның дискурстыҗ ҽлеуетін ҿзектейтін кҿркем сҿз үлгілері, ұлттыҗ мҽдени 

җұндылыҗтардан аҗпарат беретін тілдік тұлға-бірліктер баршылыҗ. Мҽселен, автор дүниетанымына 

сай үкі тағу, үкілі кәмшат, астау, бұғалық, бесік, шымылдық, торуылға шыққан қасқыр, ақ күндікті 

бәйбіше, ақ желекті келіншек тҽрізді этникалыҗ ерекшелігі бар тіл деректері шебер кестеленген. 

Җазаҗ халҗының ұлттыҗ салт-санасы мен дүниетанымдыҗ болмысын шынайы бейнелеуде мұндай 

этнографиялыҗ сипаттағы тіл бірліктері стильдік-прагматикалыҗ маҗсатта тиімді җолданылған. 

М.Ҽуезoв дискурсын ҿзектейтін кҿpiктеуiш cҿздеpдi, бейнелi сҿз opaлымдapын жұмcaудa 

жазушының ҿзіндік тілдік ҽлемін сипаттауға болады. Бір-бірімен тipкеcе җoймaйтын, мағыналыҗ 

жағынан үйлесе җоймайтын cҿздеpдiң ҿздеpi Ҽуезoв җaлaмынa iлiккенде, aйpыҗшa эстетикалыҗ мҽнге 

ие бoлып, кейiпкеpлеpдiң жaн дүниесiн aшуғa айрыҗша җызмет етедi. Кҿп pеттеpде мұндaй cҿз 

җoлдaныcтapы жaзушының oккaзиoнaлдыҗ үлгілері бoлып тa кҿpiнедi (ӛмip aязы; cұpғылт тoп, жұқa 
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тoлқындaй бұғaқ; тoны жiбiмейтiн әке; мӛлдip үн, ыcтық еpмек; жұтaң қыcтa күн paйын бaққaн 

бaқтaшыдaй; шынылaнғaн қap, т.б.). Мыcaлы: Ендi, мiне, ӛмip aязының aлдыңғы бoлып, Жaмпейic 

apқылы, қoйшылap apқылы келiп жaтқaн cұм caлқын coл ғoй деп ұққaн-ды.Ӛңшең тoн, шекпен киген 

cұpғылт тoптың пiшiнi де қaзipгi күздiң cұpғылт, жaбыpқaу acпaны cияқты күңгipт. Жұмcaқ 

жұмыp иегiнiң acтындa жұқa ғaнa бip бoлып нәзiк бұғaқ бiлiнедi. Мӛлдip нәзiк үнмен aқыpын күлдi 

(«Aбaй жoлы», 1-том, 1979: 187). Бұл – Мұхтар Ҽуезовтің тілдік тұлға ретіндегі шығармашылығы 

мен шеберлігінің жемісі.  

М.Ҽуезов тілдік ҽлемінің бір кҿрінісі: дaғдылы нормадан тыc җocымшaлap жaлғaп немеcе тocын 

тipкеc жacaу мҽнері «Aбaй жoлындa» жиі кездеcедi (тӛртті-бесті, бойға биік, кiciлiктi кici; 

ӛcкелеңдеп қaлу, тapтыныңқы едi; ic жеңiлдейciң; бaтa oқыpшылap; ыpзaлaу, қaшaңдaу жoл, 

мaлқop,қoнaғуap, тoқтaмды aнa; cӛйлей бapa жaтыp; бейбiтcу; қызғын жaй, шығыca бacтaу, т.б.): 

Жұмaбaй – кiciлiктi кici. Биыл денеci ӛcкелеңдеп җaлғaн бaлacы мiнезi жaғынaн дa еpеcек тapтҗaн 

cияҗты. Бҿжейлеp aлғaн кезде тacты бipеу aлып, бipеу aлмaй, тapтыныңқы едi. Җaтты кеткен 

күйменiң шұбыpa бұpaлғaн шaңы iшiнен шылдыpaғaн җoңыpaу кҿпке шейiн oйнaй, cӛйлей бapaды 

(«Aбaй жoлы», 2-том, 1979: 239).  

М.Ҽуезoвтің ҿзіндік танымдыҗ ҽлемінде оның тілдік тұлғасын айғаҗтайтын кҿркем сҿз 

үлгілерінің шешендік сипаты назар аударады. Тіл кестесінің шеберлігі мен даралыҗ болмысы сол, 

біріншіден, җaзaҗтың ҽдеби тiлiнiң, кҿpкем cҿз үлгiciнiң бapлыҗ җaдip-җacиетiн, түp-cипaтын ҿз 

туындылapындa мoлынaн җaмтып кҿpcете бiлcе, екiншi жaғынaн, жазушының ҿзi coлapдың жaңa 

соны үлгiciн жacaды. Демек, М.Ҽуезoв шығapмaлapы тiлiндегi ең бacты еpекшелiк, ҿзiндiк җacиет, oл 

– шешендiк cҿйлеу үлгici. Бұл, ҽcipеcе, «Aбaй жoлы» poмaнынaн aйҗын кҿpiнедi. Тiлiмiздегi кҿп 

кездеcе беpмейтiн, кездеccе де ұмытылa бacтaғaн cҿздеpдi җайта жандандырып, җолданысҗа енгізді, 

тыңнан тipкеcтеp жacaды. Oның тiлiндегi жеке бip лекcемaлapғa, cҿз тipкеcтеpiне зеp caлcaҗ, oлapдaн 

үлкен бip терең мaғынaлы oй түюге бoлaды. Мыcaлы: құйықтыpу, oзғындaу, бaқac, мезгiл жүдеулiгi, 

қыcac cын, шыншыл мыcқыл, үндi дaуыc, күйкi жүдеу күй, бaяу мiнез, cӛздiң жеcip қaлуы, нәpciз 

кӛpетiн кicici жҽне т.б. Бұл тіркестердегі тұнып тұрған поэтикалыҗ сҿз ҿрнегі Ҽуезовтің кҿркемдік 

ҽлемін бейнелейді.  

Сондай-аҗ жазушы тілдік тұлғасын сипаттайтын кҿріктеу җұралдары да, метафоралыҗ 

җолданыстар да М.Ҽуезов шығармашылыҗ жүйесінің ҿзіндік танымы негізінде җалыптасып, тілдік 

ҽлемін аныҗтайды. Мҽселен, метaфopaлap еpекше бейнелiлiгiмен җaтap тaнымдыҗ җызмет те 

aтҗapaды. Oлap деpекciз ұғымдapды aныҗтaп түciндipедi. Coл apҗылы жaзушының немеcе 

кейiпкеpдiң oйын дҽл жеткiзуге кҿмектеcедi. Мыcaлы: ұйқының aуылы, cезiм ұшқыны, кӛңiл 

тoлқыны, cӛздiң caлмaғы cияҗты метaфopaлap М.Ҽуезoв шығapмaлapындa кейiпкеp тiлiнде 

җoлдaнылып, кейiпкеpдiң болмысын, оның шешендiгi мен тaпҗыpлығын ашып кҿpcетедi: Бүгiнгi 

шыpғaлaң – шaлшық cу, кешеciң де ӛтеciң. Еpтеңгi дүpбелең – aйнaлып ӛткiзбеc ми бaтпaқ бoлып 

шықпacын («Aбaй жoлы», 1-том, 1979: 64). Демек, метaфopa кейiпкеp бейнеciн, oның мiнез-

җұлҗының сан җилы җыpлapын бейнелi ҽpi ҽcеpлi етiп cуpеттеуде җoлдaнылған. 

Автордың тілдік тұлғасын сипаттайтын ерекше сҿз җолданыстары – мaҗaл-мҽтелдеp. М.Ҽуезoв 

дискурсындағы мaҗaл-мҽтелдеpдiң кҿбi хaлыҗтың дүниетaнымын, ҿмipлiк тҽжipибеciн, ҽр түрлі 

филocoфиялыҗ тaнымдыҗ ұғым-түciнiктеpді җaмтиды. Җaзaҗ хaлҗының еpтеден җaлыптacҗaн 

дүниетанымында «мaлым – жaнымның caдaғacы, жaным – apымның caдaғacы» деп, ap, ұят, имaн 

җacиеттеpiн жaннaн apтыҗ бaғaлaп, «ҿлiмнен ұяттың күштi екендiгiн» җoғaмдa, тҽpбиеде бacты җaғидa 

етiп ұcтaнғaн. - Дүниенiң бәpi де жaн caдaғacы. Мaл дa, жеp де aмaншылық, тыныштықтa, еp 

aзaмaттың aмaншылығындa жaқcы шығap. Oлapдың бacынa күн туғaн coң дүниенiң, қaзынaның, 

мaл-мүлiктiң не кеpегi бap деcетiн («Aбaй жoлы», 2-том, 1979: 227). Сондай-аҗ, «оҗу – инемен җұдыҗ 

җaзғaндaй» деген хaлыҗ мҽтелiн жaзушы ҿз шығapмacындa эллипcиc җұбылыcы apҗылы түpлендipiп, 

инемен җұдыҗ җaзу жaуыздыҗпен күpеcуден oңaйыpaҗ деген түсінік-танымды айҗын жеткізедi: Қaзaқ 

«инемен құдық қaзу қиын» деген нaқыл aйтaды ғoй, мен aйтcaм coл «инемен құдық қaзу» кей 

кӛкipектен қacкӛйлiктi қуудaн oңaйыpaқ пa деймiн! Ocы aйтқaн түйiндеpiм менiң куәлiгiмнiң тaғы 

бip apқaуы дa тipектеpi! - дейдi («Aбaй жoлы», 2-том, 1979: 239). Ең бастысы, жазушы 

прагматиконындағы мaҗaл-мҽтелдеp – рухани җұндылыҗ, тілдік җазына ретінде айшыҗты тілмен 

кҿркемделіп дҽйектелуінде.  

М.Ҽуезoв кҿркемдік ҽлемінде ap-ұят, aдaмзaт бaҗыты жaйлы тoлғaну, ұят, нaмыc aтты лексе-

малар кoнцептiлеp деңгейінде кҿрініп, суреткер тілдік тұлғасын айшыҗтай түседі. Aл aдaлдыҗ, 

aдaмгеpшiлікке җapaмa-җapcы ұғымдағы apaмдыҗ тa мaҗaл-мҽтелдеpде айрыҗша кҿркемдік мҽні бар 

сҿзҗолданысы ретінде жұмсалған: 
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- Әcipеcе, aca бiлгip aдaм дейдi. Бiлiмдi бoлғaндa қaзaқ бaлacы шеpiгiне келмейдi, шaңынa 

iлеcпейдi, деп aйтaды. Ocындa «Aбaй бiлiмдi», «Aбaй бiлгip!»-деп құлaғымды cacытушы едi. Ендi 

бaқcaм, мынa тӛpенiң қacындa Aбaйдың aңқaу елге apaмзa мoллa бoп қaлca кеpек!-дейдi; 

 - «Ӛлiмдi жеpде мoлдa cемipедi»-деп, биыл ocы мoллaлap мен хaлфе, хaзipеттеp де жaлaқтaп 

кеткен екен! 

- Caйдa caны, құмдa iзi жoқ әлдекiмдеpге coншa әлек бoлғaн неci ocы Aбaйдың? «Бoяушы, бoяу-

шы» деп, caқaлын бoяп бapaды-aу ocы!-деп, тicтене түciп, қaтты ызaлaнып oтыp («Aбaй жoлы», 2-

том, 1979: 184). 

Келтірілген үзінділердегі мaҗaл-мҽтелдеp – aдaм бoйындaғы жaғымcыз мінез, ҽрекеттерден ау-

лаҗ болуды мaҗcaт еткен ұлттыҗ тҽpбиеден, тaғылымнaн туғaн тipкеcтеp. Адамзат баласы ҽpҗaшaн 

aдaлдыҗты, aдaмгеpшiлiктi ту етiп, oғaн җapaмa-җapcы apaмдыҗ, екiжүздiлiк, жaуыздыҗ, oзбыpлыҗ 

дегеннен жиpене oтыpып, кейiнгi ұpпaҗты ocындaй мaҗaл-мҽтелдеp apҗылы адами ізгілікке 

тҽpбиелеуге ұмтылғaн. 

Мұхтap Ҽуезoвтiң aнa тiлiн бapыншa жетiк меңгеpгенi жҽне aнa тiлiн бaйытуғa орасан зор үлеc 

җocҗaнының бip дҽлелi – җаламгердің эстетикалыҗ тaлғaмынaн туындағaн тҽмсіл (җанатты) cҿздеpi. 

Aйтaлыҗ, «... aдaмның қaй мiнезi қacиеттi бoлca, coл. «Бӛpiнiң apтынaн aқылды бoлғaн coң еpедi 

дейciң ғoй», «Құpcaулы жaудaн қopықпaғaн жүpегiм қaйынғa бapғaндa жеңгелеpден қopықты», 

«Жaмaндықтaн жұққыш нәpcе бap мa? Oны тaпқaн aқылды бoлғaннaн тaппaйды. Және тaпқaнмен, 

қapқ бoлмaйды. Шын тaпқaн деп жaқcылық тaпқaнды aйт тa», «Тipiciнде aлғыc aлмacaң ендi тым 

құpыca, ӛлi apуaғынaн қapғыc aлмa», «Иici aңқығaн бәйшешегiң де, күзi келcе, қуapaды. Әл-қуaтың 

кеткенде, aлмa бет те cуaлaды», «Пicпеген aдaмның қoлындaғы билiк жac бaлaның қoлындaғы 

ұcтapa пышaқ cияқты: не ӛзi apaндaйды, не ӛзгенi apaндaтaды», «Үлкен aлдындa жac қapызы, aтa 

aлдындa бaлa қapызы – әдеп пен cый екенi pac», «Ӛзгеге caлap емеc бoлca дa, менiң шешем – cӛзiн 

тacтap кiciм емеc», «... oй дa кӛп, уaйым дa кӛп, oйлaй беpcең; oйдa жoқ, уaйымдaу дa жoқ, oйнaй 

беpcең» тҽpiздi мыcaлдapды бұдaн ҽpi жaлғacтыpa беpуге бoлap едi (Мұхтap Ҽуезoв туpaлы 

еcтелiктеp, 2004:267). Мұхтap Ҽуезoвтiң бap ғұмыpы ғacыpлap җoйнaуынaн жеткен җapa cҿз бен ҿлең 

cҿздiң җұпия җaтпapлapын зеpттеп, тaнып, oның туғaн халҗынa ғaнa еpекше cұлу да cыpлы, җұнapлы 

тiлдiң «тұҗымын сеуiп», жемiciн caн ұpпaҗҗa мҽдени мұpa етiп җaлдыpумен ҿттi. Cҿздi cүюi ҿмipдiң 

ҿзiн cүюмен бipдей едi. Шынымен де, cҿз – тaңбaлыҗ белгi ғaнa емеc, тipшiлiк cимвoлы, ғаламды 

танудың тілдік негізі.  

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Җорыта келгенде, ұлы суреткер-жазушы М.Ҽуезoвтің тұлғалыҗ болмысын толыҗ танудың, яғни 

Ҽуезовтануға дҽйек болатын ғылыми-танымдыҗ негіздің бірі – тілдік тұлға теориясы, оның 

шығармашылыҗ ҽлемі мен дискурстыҗ ҽлеуетін сипаттайтын тілдік җұралдар жүйесі: этнографиялыҗ 

тіл деректері мен ұлттыҗ-мҽдени атаулар, шешендік сҿз үлгілері мен маҗал-мҽтелдер, окказионалдыҗ 

фразеологизмдер мен риторикалыҗ сұраулар, т.б. деп аныҗтауға болады. Мұхтар Ҽуезов – ҿзіндік 

«тілдік ҽлемі» бар шығармашылыҗ тұлға, ұлт тілі мен тарихын, рухани мҽдениетін терең меңгерген 

тілдік мҽдени җұзірет иесі. Демек, суреткердің «ҽдебиет – тілмен ҽдебиет» деуі арҗылы ұлтты сүю 

мен тілді сүюдің ғажап үлгісін кҿрсеткен, ұлттыҗ тілдік тұлға деңгейінде танылған Мұхтар Ҽуезов 

сынды ұлт перзентінің рухани мұрасын, кҿркемдік ҽлемін антропоҿзектік бағытта «тілдік тұлға» 

теориясы негізінде талдап-таразылаудың мҽні мен ҿзектілік сипаты орасан зор.  
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ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕ ҚҦРМАЛАС СҾЙЛЕМ СИНТАКСИСІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ 

ТАРИХЫН ЖҤЙЕЛЕУ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 

магистр-оҗытушысы  Қ.Ш. БАЛАБЕКОВА

 

 

Тҥйіндеме 

 Җұрмалас сҿйлемдер - біртұтас тілдік жүйе. Синтаксистің бұл саласы жайында оҗулыҗтар, 

монографиялар жазылып, диссертациялар җорғалғанымен, җұрмаластыҗ категориясының мҽселелері 

толыҗ жҽне жан-жаҗты шешілді деп айта алмаймыз. Себебі, функционалдыҗ бағыт алдыңғы орынға 

шыҗҗан җазіргі кезеңде негізгі теориялыҗ мҽселелерге жаңаша тұрғыдан җайта җарау җажеттілігі 

кҿрініп отыр. Ғылымдағы җалыптасҗан кҿзҗарастарды жаңаша пікірлермен салыстыра сабаҗтастыра 

отырып, җұрмалас сҿйлемнің җұрылымдыҗ, функционалдыҗ, коммуникативтік ерекшеліктерін жаңа-

ша бағамдаған ғылыми кҿзҗарастардың ерекшеліктерін саралай кҿрсету маҗаланың ҿзектілігін 

айҗындамаҗ.  

 Маҗалада җұрмалас сҿйлем категориясының җазаҗ тіл білімінде зерттелуінің басты бағыттарын 

(җұрылымдыҗ, функционалдыҗ) айҗындай отырып, җұрмалас сҿйлем синтаксисінің җалыптасуы мен 

дамуының теориялыҗ жҽне тҽжірибелік мҽселелерінің җазіргі жайына талдаулар жүргізу, негізгі 

мҽселелер бойынша тұжырымдар жасау жҽне коммуникативтік бағыттағы жаңашылдыҗтарды айҗын-

дау. Маҗалада җұрмалас сҿйлем категориясының җазаҗ тіл білімінде зерттелуінің негізгі кезеңдері 

айҗындалып, бұрын-соңды жарияланған ғылыми еңбектердегі негізгі тұжырымдарға ғылыми 

идеялардың дамуы тұрғысынан талдаулар жасалады;  

 - җұрылымдыҗ тіл білімі мен коммуникативтік, функционалдыҗ тіл білімі талаптары арасын-

дағы сҽйкестікті саҗтай отырып, җұрмалас сҿйлемнің теориясы мен тҽжірибесіне җатысты жаңаша 

кҿзҗарастар айҗындалады.  

Түйін сӛздер: коммуникативтік, функционалдық, құрмалас сӛйлем, синтаксис, құрылымдық 

категория, компонент, форма, тәсіл. 

 

STUDY OF THE SYNTAX OF A COMPLEX SENTENCE IN KAZAKH LINGUISTICS 

 

Abstract 

In the last article of the article, the linguistic nature of the compound language in the Kazakh language 

is largely reflected in the development of communicative-functional orientation of the structural linguistics, 

in the context of new scientific paradigms by the beginning of the new century. 

The phrase in the Kazakh language has been discussed since the 1990s, so far it is being considered, 

news of the functional orientation, new approaches. The main peculiarity of these works is that the Kazakh 

people depend on the free thinking of the Kazakh people for their sovereignty, the ability to express their 

views, and the ability to see the scientific ideas in full. Now, based on the diversity of these research trends, 

it separately summarizes and divides the main two areas: 

A number of peculiarities of functional, communicative study of the conditional sentence category 

differs from the definition of new forms of communication of constitutive components. 

Keywords: communicative, functional, coherent clause, syntax, structural category, component, form, 

approach. 

 

КІРІСПЕ 

Җазаҗ тілі җұрмалас сҿйлемдерінің зерттелу тарихы бізге дейін де кейбір еңбектерде арнайы сҿз 

етілген. Мұны кеңестік кезеңде Җ.Есенов, Т.Җордабаев сынды ғалымдар җарастырып, җұрмалас 

сҿйлем зерттелуінің кезеңдеріне талдау жасаған. 

 Аталмыш еңбектерде мҽселенің ғылыми-теориялыҗ жағына тереңдеп бармай, жалпы шолу 

түрінде айтылады.  

Біз, ең алдымен, сол ғалымдардың еңбектеріне шолу жасай отырып, мҽселеге бүгінгі күннің 

деңгейінен, синтаксис ғылымының җазаҗ тіл білімінде жҽне орыс, батыс тіл білімінде җазіргі 

җарастырылуы тұрғысынан ой җорыттыҗ. 

                                                 

 Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті, katira670323.k@mail.ru     
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Җ.Есенов ҿзінің 1969 жылы шыҗҗан «Җазіргі җазаҗ тіліндегі шартты жҽне җарсылыҗты 

бағыныңҗы сҿйлемдер» атты еңбегінде җұрмалас сҿйлемнің біраз мҽселелерін җамтып, зерттелу 

тарихына тоҗталған. Ғалым кеңес ҿкіметі тұсындағы җұрмалас сҿйлемнің зерттелу барысын сҿз ете 

отырып, оны үш кезеңге бҿліп җарастырды: 

1.1930-1940 жылдардың арасы; 

2.1940-1950 жылдардың арасы; 

3. 1950 жылдардан осы кезеңге дейінгі дҽуір (автордың «осы кезеңі» шамамен, 60-жылдардың 

орта шені) . (Җ.Есенов 1969: 191 б ) 

Алайда, Т.Җордабаев Җ.Есеновтің бұлайша бҿлуін тарихи дҽлсіздік деп җарайды. Ғалымның ҿз 

сҿзімен дҽлелдесек: «Автор (Җ.Есенов) җазаҗ тілі синтаксисінің кеңес дҽуірінде зерттелу тарихын 

Җ.Жұбановтың 1936 жылы жарыҗ кҿрген бағдарламасынан бастауды жҿн кҿріпті. Аҗиҗатына келсек, 

синтаксиске җатысты терминдер де, сҿйлем мүшелерінің, сҿйлемдердің күні бүгінге дейін 

җолданылып жүрген классификациялыҗ жіктелуінің негізгі түрлері де 20 -жылдардағы оҗулыҗтардан 

басталады. С.Жиенбаев, Н.Сауранбаев тҽрізді ғалымдардың 50 -жылдарға дейін җолданған сабаҗтас 

сҿйлем компоненттерін сҿйлем мүшелерінің атымен атаулары да осы 20-жылдардағы оҗулыҗтардан 

басталған, - деп сын айтады . ( Җордабаев 1991:252 б ) 

Біздіңше, Җ.Есеновтің бұлайша кезеңдерге бҿліп җарастыруына түрлі жағдайлар ҽсер еткен. 

Біріншіден, ең басты себебі - ол кезде ҽлі җазаҗ тіл ғылымының негізін салушы, Т.Җордабаев айтып 

отырғандай, негізгі тіл терминдерін жасап кеткен, «ұлт кҿсемі» аталған А.Байтұрсынұлының аты 

саяси жаладан аҗталмаған болатын. Җордабаевтың ҿзі де оны ашып айтпай, тек меңзеп җана отыр. 

Екіншіден, җазаҗ тілінің бағдарламасы мен оҗулыҗтары алғаш рет 1930 жылдардың басынан жарыҗ 

кҿрген. Осы жағдайларды ескере келіп, автор ҿз еңбегінде җұрмалас сҿйлем синтаксисінің зерттелу 

барысын осылайша бҿлуді жҿн кҿрген секілді. 

Дегенмен, сол алғашҗы кезеңнің ҿзінде җазаҗ тіл білімі ғылымының теориялыҗ негіздері сапалы 

ғылыми ізденістер негізінде җалыптаса бастағанын җазіргі зерттеулер кҿрсетіп отыр. Сондыҗтан җазаҗ 

тілі синтаксисінің де теориялыҗ берік негіздері сол алғашҗы дҽуірдегі җазаҗ тіл білімі классиктерінің 

еңбектерінде жатыр деп білеміз. 

Ғалым Т.Җордабаев җұрмалас сҿйлем туралы җазаҗ тілінде айтыла бастаған алғашҗы пікірлерді 

А.Байтұрсынов жазған «Тіл җұрал» атты оҗулыҗтан жҽне оҗу бағдарламаларынан кездестіруге бола-

тындығын айтады. Ол: «Җазірде җолданылып жүрген басҗа да кҿптеген лингвистикалыҗ терминдер 

сияҗты «җұрмалас» сҿзі сол оҗулыҗтардан (20-жылдардағы) басталып еді. Терминнің мағынасы ҿзі 

атау болған категорияның мазмұнына сай келеді. Ҿйткені җұрмалас деген атаумен аталатын сҿйлем - 

екі немесе одан да кҿп жай сҿйлемдерден җұралатын күрделі категория. Кейбір ғалымдар 

(Җ.Жұбанов) җұрмалас сҿйлем деген атауды «күрделі сҿйлем» дегенмен ауыстыруды да ұсынды, 

біраҗ бұл термин сіңісе алмады» - дейді (Җордабаев,1995: 176). 

 Ғалым җазаҗ тіліндегі җұрмалас сҿйлемдер жүйесіне җатысты зерттеулердің отызыншы 

жылдардың аяҗ кезінен бастап молыраҗ кҿріне бастағанын айтады. Бұл арада җұрмалас сҿйлемнің 

беделді зерттеушілеріне А.Байтұрсынов, Н.Сауранбаев, С.Жиенбаев, С.Аманжоловтарды жатҗызады. 

 Осы ізбен җұрмалас сҿйлем теориясын кейінгі кезеңде зерттеп жүрген Т.Ермекова Җ.Есенов 

атап ҿткен үш кезеңге тҿртінші кезеңді җосты. Себебі, тҿртінші кезең алдыңғы озыҗ идеялы аға буын 

ҿкілдерінің ізін жалғастырушы жас ғалымдар легін җалыптастыстырды деп кҿрсетті. Ғалым олардың 

җатарында Р.Ҽмір, М.Серғалиев, Т.Сайрамбаев, Б.Шалабай, Ж.Жаҗыпов, Б.Сағындыҗұлы т.б. 

ғалымдарды жатҗызады (Ермекова, 2007: 257) 

 Осы кезеңнің үлесіне тиетін А.Алтаева, Ҽ. Елшібаева, Г. Бекмағанбетова т.т. еңбектері де 

җұрмалас сҿйлемді ҽртүрлі аспектіде зерттеуге арналған. 

 Біз де зерттеу жұмысымызда, жоғарыда айтып ҿткеніміздей, негізгі тҿрт кезеңді ұсындыҗ. 

Алғашҗы екі кезеңді «җазаҗ тіл білімінің классиктер дҽуірі» деп атадыҗ. Бұл кезеңде җұрмалас 

сҿйлемнің зерттелуі, негізінен, оҗулыҗтар мен бағдарламалардың тҿңірегінде практикалыҗ тұрғыдан 

җалыптасты деп айтылып жүргенімен, шын мҽнінде, җазаҗ тіл біліміндегі җұрмалас сҿйлем теориясы 

мен тҽжірибесінің алуан бағытта җарастырылып, негізі җаланған кезең – осы. Кейінгі зерттеулердің 

бҽрі дерлік күні бүгінге дейін осы алғашҗы бастауларға соҗпай ҿте алмайды. Бұл еңбектердегі 

ғылыми-теориялыҗ тұжырымдар уаҗыт талабына орай җайта җаралып жатса да, олардың берік негізі, 

зерттеу жүйесінің ғылыми жҽне практикалыҗ тұрғыдан тереңдігі, тілдік деректерді жан-жаҗты 

җарастыруы, пікірлер ҽралуандығы олардың ғылыми ҽлеуетінің мыҗтылығын кҿрсетіп келеді. 
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НЕГІЗГІ БҾЛІМ 

Кейінгі жылдары (1950 -1980) җұрмалас сҿйлем теориясына җатысты мҽселелер де ғылыми 

тұрғыдан жан-жаҗтылыҗҗа ұмтылып, жоғары оҗу орындарына арналған оҗулыҗтардан басҗа, 

монографиялар, ғылыми диссертациялар түрінде де зерттеле бастады. Бірҗатар еңбектерде җұрмалас 

сҿйлемнің методикалыҗ мҽселелері зерттелді. Маҗалалар жарияланып, ғылыми айтыстың тҿңірегінде 

дискуссияға айналды. Бұлар ҿзінің жемісін беріп, кҿптеген ғылыми мҽселелердің шешімін табуға, 

жаңа бағыттарды белгілеуге ыҗпал етіп отырды. 

Дегенмен, осы кезеңнің 70-80 жылдарында җазаҗ тілі синтаксис саласының кеңінен 

зерттелуінде біршама баяулыҗты байҗауға болады. Җазаҗ тіл білімінің ҿзге салаларына җарағанда, осы 

кезеңде синтаксис саласында кҿрінген ғалымдар да санаулы ғана. Ҽрине, бұл олҗылыҗ, кейінгі 

үшінші кезеңдегі ғылыми ізденістер арҗылы толысты. 

Тҿртінші кезеңде (90-жылдардан бері җарай) җұрмалас сҿйлем теориясы жаңа җырынан – 

җатысымдыҗ, җызметтік тұрғыдан, антропоҿзектік парадигмалар тұрғысынан зерттелуге бет алды. 

Бұрынғы мҽселелер җайта җаралып, жаңаша кҿзҗарастар туындады. Җұрылымдыҗ бағыт ығыс-

тырылып, алдыңғы орынға функционалдыҗ бағыт шыҗты. Сҿйтіп, җұрмалас сҿйлем синтаксисінің 

бірҗатар җалыптасҗан кҿзҗарастары жаңаша җарастырылып, жаңа мҽселелер алға җойылды.  

Алғашҗы кезеңде җазаҗ тіл білімінде «җұрмалас сҿйлем» деген атау җалыптасып, аталмыш 

мҽселе оҗулыҗтар мен бағдарламалар деңгейінде зерттелуімен җатар, бұл кезеңдегі А.Байтұрсынов, 

Җ.Жұбанов, С.Жиенбаев, C.Аманжолов, Н.Сауранбаев сынды ғалымдардың еңбектерінде җұрмалас 

сҿйлем мҽселелері ҽр җырынан җарастырылды. Ең алғаш җұрмаластыҗ җұрылымның маңызды 

мҽселелеріне җалам тартҗан ғалым Ахмет Байтұрсынов болды. Ғалымның «Тіл җұрал» деген атпен 

1925 жылы шыҗҗан еңбегінде: «Җазаҗ тілі сҿйлемдері арасында екі түрлі жаҗындыҗ болады: бірі - 

ішкі мағына жаҗындығы да, екіншісі - сыртҗы җисын жаҗындығы» дегенді айта келіп, жай сҿйлемдер 

бір-бірімен бірігіп, бір җұрмалас сҿйлем болу үшін олардың арасында осы екі жаҗындыҗтың, ішкі 

мағына жаҗындығы мен сыртҗы җисын жаҗындығының болуы керек» делінген (Байтұрсынов 

1992:446) 

Бір сҿзбен айтҗанда, җұрмалас сҿйлем компоненттері бір-бірімен мағыналыҗ та, тұлғалыҗ та 

җатынаста болуы керек.  

Ғалым җұрмалас сҿйлемді сыйысулы жҽне җиысулы деп екіге бҿліп җарастырады. Осындағы 

җиысулы җұрмаласты салалас жҽне сабаҗтас җұрмаластарға бҿліп, мағыналыҗ түрлерге ажыратады. 

Мұндағы кҿңіл бҿлетін бір жайт – сабаҗтас җұрмаластың басыңҗы жҽне бағыныңҗы сыңарына берген 

пікірлерінде. «Басыңҗы сҿйлемнің бағыныңҗы сҿйлемнен гҿрі сҿйлемдік җасиеті молыраҗ. Басыңҗы 

сҿйлемді ҿз алдына оңаша алып айтҗанда да, мағынасы толыҗ, ой тыңғылыҗты айтып, біткен болып 

тұрады. Бағыныңҗы сҿйлем - бітпеген шала сҿйлем» (А.Байтұрсынов 1992. - 449 б. ) 

 Ғалымның сонау тіл білімі ғылымының алғашҗы кезеңінде айтҗан бұл пікірлерінен җазіргі 

кезде актуальды түрде җарастырылып жүрген синтаксистік компоненттер мҽселесін туындатуға 

болады. Себебі А.Байтұрсыновтың айтып отырған «шала сҿйлемдері» җұрмалас сҿйлем компо-

ненттерін жай сҿйлем деп җарауға емес, жай сҿйлем типтес җұрылым ретінде тануға бағыт береді. 

Жалпы алғанда, ғалымның кҿзҗарастарынан тілдік җұбылысты мағыналыҗ тұрғыдан, мағынаға баса 

мҽн бере зерттеуге бейім екендігін аңғарамыз.  
Сондай-аҗ, ғалым җазаҗ тіліндегі кҿп компонентті җұрмаластар жҿнінде алғаш пікір айтҗан. 

А.Байтұрсынов бұларды ҿрнекті сҿйлемдер деп атап, мынадай аныҗтама берген: «Ҿрнекті сҿйлем деп 
җұрмаластардың бастары җосылып, кестелі болып җұрылуын айтамыз. Ондай сҿйлемдер наҗ 
текеметке, яки кілемге салған түр сияҗты болмағанымен, ҿрнек - ҿрнегімен айтылады. Ҿрнекті 
сҿйлемді айтҗанда, дауыс кҿтеріліп, тҿмендеп, ҽнше оралып, җайырылып отырады. Сондыҗтан 
ҿрнекті сҿйлеу «оралым» деп аталады» - дейді (Байтұрсынов 1992:456) Тілдің җызметтік бағытының 
алғашҗы зерттеулерден-аҗ кҿріне бастағанына осы жҽне ҿзге де осы тҽрізді кҿзҗарастар айғаҗ бола 
алады. 

Ал, Җ.Жұбанов «җұрмалас сҿйлем» деген терминді «күрделі сҿйлем» деп атауды жҿн кҿрді. Бұл 
алғашҗы кезеңдегі пікір кейінгі ғалымдардың җұрмаласҗа берген аныҗтамаларынан кҿрініс тапҗан. 
Себебі, ғылыми ҽдебиеттерде җазаҗ тіл білімінде җұрмалас сҿйлемді зерттеген ғалымдардың кҿпшілігі 
оның кем дегенде екі жай сҿйлемнен җұралатынын, күрделі ойды білдіретінін ортаҗ пікір ретінде 
ұстанды. 

Ғалым салалас сҿйлемдерді ажыратуда тек олардың формалыҗ белгілеріне җарап җоймай, 
мағыналыҗ мҽндерін де басшылыҗҗа алу керек деп есептеген. Осыған орай Нұрымдікіне келсек, ӛзі 
кетіп қалған екен. Қой маңырап, түйе боздап, ауыл у-шу тҽріздес сҿйлемдерді салалас җұрмаластың 
җатарына жатҗызған. (Жұбанов 1966:358) 
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 Дегенмен, мұндай сҿйлемдер кейінгі зерттеулерде сабаҗтас җұрмалас деп танылған.  
Ал, сабаҗтас сҿйлемнің жасалу жолынан тек шартты рай тұлғасы кҿрсетілген, мұның ҿзінде де 

оның җұрамында җатыстыҗ етістіктері (сілтеу, сұрау есімдіктері) җолданылатын түрі ғана ескерілген. 
Сҿйтіп, сабаҗтас җұрамалас сҿйлемдер җұрамындағы осындай сұрау, сілтеу есімдіктерінің җолданылу 
ыңғайына җарай жіктелген. Автор сабаҗтас җұрмалас сҿйлемдерді жеті топҗа бҿледі: бастауыш бағы-
ныңҗы, баяндауыш бағыныңҗы, септес бағыныңҗы, іліктес бағыныңҗы, шаҗтас бағыныңҗы, жанас 
бағыныңҗы, җабыс бағыныңҗы сабаҗтас җұрмалас сҿйлемдер. (Жұбанов 1966:365) 

Ҽйтсе де, ғалымның бұл бҿлуі ғылымда орныға җойған жоҗ. Тіл біліміндегі җұрмалас сҿйлемдер 
жүйесінің бүгінгі дамуы мен оның ҿзекті мҽселелерін танып білуде профессор С. Аманжоловтың 
ғылыми тұжырымдарының, атап айтҗанда, сҿйлем теориясының негізгі грамматикалыҗ сипаттары, 
жай сҿйлем мен җұрмалас сҿйлемнің ара жігін айҗындау, үйірлі мүшелі конструкциялардың 
жаратылысын тану, сҿйлемдерді топтастыру мен олардың жіктелу принциптері, сҿйлем теориясының 
даму жолдарына җатысты тұжырымдарын җарастыруының маңызы зор болды.  

Осы мҽселелердің ішінде, С.Аманжолов җұрмалас сҿйлем синтаксисіндегі даулы мҽселелердің 
бірі үйірлі мүшенің табиғатымен тығыз байланысты екенін дұрыс аңғарып, алғашҗылардың бірі 
ретінде оларды жай сҿйлем җатарында таныды жҽне мағыналыҗ принципті алғаш рет басшылыҗҗа 
алды. Җұрмалас сҿйлем синтаксисіне тҽн заңдылыҗтарды җазаҗ тілінің ҿзіндік ерекшелігі, тҿл 
табиғаты тұрғысынан җарастыруды кҿздеді. Җұрмалас сҿйлемді тҿрт түрге бҿліп җарады: салалас, 
сабаҗтас, аралас жҽне тиянаҗты бағыныңҗысыз сабаҗтас. Җұрмалас сҿйлемнің тҿртінші түрін, яки 
тиянаҗты бағыныңҗысыз сабаҗтастар деп атаған түрін автор поэзиялыҗ шумаҗтармен келетін сҿйлем 
түрі ретінде таниды, оны җазіргі грамматикамызда тиянаҗты бағыныңҗысыз демей, кҿп бағыныңҗылы 
сабаҗтас түрінде җолданып жүр.  

Ғалым С.Жиенбаев 1941 жылғы «Синтаксис мҽселелері» атты кітабында салалас, сабаҗтас 
җұрмалас сҿйлемдерді ажырата отырып, ҽрҗайсысын талдайды, ҽйтсе де, аралас җұрмалас сҿйлемді ҿз 
алдына бҿлек категория ретінде җарамайды. Себебі «аралас җұрмаластың ҿз алдына бір бҿлек заңдары 
жоҗ» деп кҿрсетеді. (Жиенбаев1966:345) Автордың айтуынша, аралас җұрмалас сҿйлем салалас жҽне 
сабаҗтас җұрмалас сҿйлемдердің араласып келуінен тұрады. Сондыҗтан оны ҿз алдына бҿлек сҿйлем 
түрінде җарамай, җұрмалас сҿйлемнің екі түрі бар деп дҽлелдейді. Бұл пікірді җазіргі кезде де 
ұстанушы ғалымдар бар.  

Җарастырып отырған кезеңде җазаҗ тіліндегі җұрмалас сҿйлемнің ғылыми тұрғыдан жан-жаҗты 
зерттелуіне Н.Сауранбаевтың җосҗан үлесі зор. Н.Т.Сауранбаев ҿз шығармашылығының нағыз 
шарыҗтау кезеңінде җұрмалас сҿйлем синтаксисі мҽселелерін зерттеумен шұғылданды. Ғалым 
җұрмалас сҿйлемдердің табиғатын танып, тарихына кҿз жүгіртумен бірге, ішкі-сыртҗы заңдылыҗтары 
мен ерекшеліктерін, жасалу жолдары мен жұмсалуын җарастырып, синтаксистік җызметін саралады. 

Н.Сауранбаев җазаҗ тіліндегі җұрмалас сҿйлемдердің негізгі белгілері ретінде мыналарды 
кҿрсетеді: 

1) Җұрмаластағы синтаксистік компоненттерде айтылатын ойдың дербестігі; 
2) Компонентте дербес бастауыш пен баяндауыштың болуы; 
3) Җұрмаластағы компоненттердің интонациялыҗ жігі айҗын болуы . (Н.Сауранбаев, 2000.-153) 
 Классиктер дҽуірінің ерекшелігі олардың еңбектеріндегі ғылыми кҿзҗарастардың ҽр алуан-

дығымен, ғылыми проблемаларды еркін кҿтеруімен, ғалымдардың эрудициясының мыҗтылығымен, 
алдарына үлкен міндеттер мен маҗсаттар җоюымен, сол кезеңдегі җазаҗ мҽдениеті мен тілінің бола-
шағын тереңнен ойлаған патриоттыҗ ұмтылыстарымен ерекшеленеді. Җазіргі тіл білімінде жаңа-
шылдыҗ ретінде танылып жүрген функционалдыҗ, коммуникативтік бағыттағы кҿзҗарастардың негізі 
сол классиктер дҽуіріндегі еркін ізденістерден аңғарылып отырады.  

 Ресей ғалымдарының синтаксис саласындағы зерттеулердің тіліміздегі җұрмалас сҿйлем 
теориясының дамуына тигізген ыҗпалы туысҗан түркі тілдерінің зерттелуімен сабаҗтастырыла оты-
рып баяндалады жҽне җазаҗ ғалымдарының 50-80 жылдары җұрылымдыҗ тіл білімі бағытындағы 
җалыптасҗан кҿзҗарастары бүгінгі күн тұрғысынан сараланады. 

 А. Шахматов, А. Пешковский, Н. Шведова, М. Алехина, Н. Поспелов, В. Богородицкий, 
В.А.Белошапкова т.б. орыс тіл білімін зерттеуші ғалымдар мен М.Ш.Ширалиев, С.Дж. Наджафова, 
Г.А.Абдурахманов, Н.Нартыев т.б. түркітанушылардың еңбектеріндегі җазаҗ тіл біліміне ҽсер еткен 
кҿкейтесті мҽселелер талданды. 

Тіл білімінде җұрмалас сҿйлемдер туралы зерттеуші-ғалымдардың пікірі екіге жарылады. А. 
Шахматов, А. Пешковский, Н. Шведова, М. Алехина сияҗты басҗа да кҿрнекті ғалымдардың бір тобы 
синтаксистік байланыс негізінде жай сҿйлемдердің тіркесуі арҗылы жасалған сҿйлемдерді җұрмалас 
сҿйлемдер деп таниды да, синтаксистік компоненттердің байланысу жолдарын алғашҗы орынға җоя-
ды. (Елшібаева,2006:127) Ал, Н. Поспелов, В. Богородицкий т.б. ғалымдар тұтас сҿз тҽртібі жҽне 
интонациясы бар бір коммуникативтік бірлік ретінде берілетін тұтас синтаксистік җұрылымды 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

180 

 

җұрмалас сҿйлемдер деп санайды. (Елшібаева,2006:129) Ғылыми бағытта зерттелуі тек кеңестік 
кезеңде ғана жүзеге аса бастаған җазаҗ тіл білімінің җұрмалас сҿйлем синтаксисі осы җұрылымдыҗ 
принципті негізге ала отырып дамыды. 

Жалпы кеңестік тіл білімінің, соның ішінде түркі елдері тіл білімінің де, ол дҽуірдегі дамуы 
орыс тіл білімімен тікелей байланысты болғаны белгілі. Бұл үрдіс ҽсіресе 50 - жылдардан бастап кең 
җанат жая бастады. Ал ҿз кезегінде орыс тіл білімі батыстыҗ, ҽлемдік тіл білімімен байланысып 
жатты. Ғылым кҿкжиегіне шек җоюға болмайтыны белгілі. Ғылыми идеялар бірі мен бірі 
байланысып, бірін бірі байытып жатса, онан ғылым тек җана пайда кҿреді, табыстарға жетеді.  

Орыс тіл білімінде орын алған интонациялыҗ теория туыстас түркі тілдерінің де кейбірінің 
ғылыми зерттеу бағытына ыҗпал еткені белгілі. Мұнда интонацияны җұрмалас сҿйлемнің җұрылым-
дыҗ-мағыналыҗ түрлерін ажыратуда негізгі критерий етіп алу үрдісі болды. Бұл бағыт кҿп ұзамай-аҗ 
сынға ұшырап, теріске шығарылды. Ал, 80-90 жылдарда җұрмаластыҗ җұрылымдардың интонациялыҗ 
жағын эксперименттік тұрғыдан зерттеулер жасала бастады. Дегенмен, интонацияның җұрма-
ластардың ішкі табиғатын айҗындауда наҗты тиянаҗ бола алмайтыны җазіргі тіл білімінде айҗын 
мойындалған жай. 

Җарап отырсаҗ, осы мҽселелер җазаҗ тіл білімінде де ҽліге дейін маңызды болып отырғанын 
кҿрер едік. Яғни проблемалар ортаҗ деген сҿз. Җұрмалас сҿйлем категориясының җазаҗ тіл білімінде 
де кешеулеу җолға алынғаны, оның алуан түрлі обьективтік жҽне субьективтік себептері болғаны 
белгілі. 

50- жылдардан бастап җазаҗ тіл біліміндегі җұрмалас сҿйлемдер туралы еңбектер орыс тіл 
біліміндегі җалыптасҗан пікір, кҿзҗарастарды ұлттыҗ тіл деректері негізінде ескере келіп, алдыңғы 
классиктер дҽуірі (20 - 40 ж.ж.) зерттеушілерінің еңбектеріндегі җұрмалас сҿйлем мҽселелеріне 
җатысты соны идеяларды жалғастыра дамыды. Бұл кезеңдегі зерттеу еңбектері, негізінен, жоғары оҗу 
орындарына арнап жазылған оҗулыҗтар, сондай-аҗ ғылыми монографиялар түрінде зерттелді, 
диссертациялар җорғалды.  

М.Балаҗаев, Т.Җордабаев, Җ.Есенов, С.Исаев, М.Серғалиев, Р.Ҽмір, Ұ.Салиева, Җ.Мамытбеков 
сынды ғалымдардың җұрмалас сҿйлем тҿңірегіндегі пікірлері мен кҿзҗарастары җұрмалас сҿйлем 
теориясы жайындағы классиктер кезеңінің зерттеулерін толыҗтырып, җұрылымдыҗ бағытты толыҗ 
җалыптастырды.  

Бұл жылдары җұрмалас сҿйлемнің негізгі мҽселелерінің җатарына салаластыҗ жҽне сабаҗтастыҗ 
мҽселесі, жай сҿйлем мен җұрмалас сҿйлем айырмашылыҗтары, бағыныңҗы сҿйлемдердің басың-
җымен байланысу амалдары жҽне олардың типтік түрлері, т.б. кірді. 

Т.Җордабаев җұрмалас сҿйлемге «екі немесе одан да кҿп жай сҿйлемдерден җұралатын җұранды 
категория» деп җарайды. Ол җұрмалас сҿйлемнің мынандай негізгі белгілерін кҿрсетеді:  

1. Җұрмалас сҿйлемнің ҽрбір компоненті, мейлі ол тиянаҗты болсын бҽрібір, сҿйлемдік мағына-
ға ие болуы, бір ойды җамтуы керек.  

2. Җұрмалас сҿйлем компоненттерінің білдіретін мағыналары бір-біріне жаҗын, җандай да 
болмасын белгілі бір дҽнекерлер арҗылы ұштасып жататын желілес күрделі ой болады. Компо-
ненттерді ұштастыратын дҽнекер мағыналыҗ та, тұлғалыҗ та болуы мүмкін.  

3. Җұрмалас сҿйлем җұрамына енетін ҽр компонент, мейлі ол тиянаҗты болсын, мейлі тиянаҗсыз 
болсын бҽрібір, жалпы сҿйлемге тҽн җасиеттерге ие болуы шарт .  

Сондай-аҗ, профессор Т.Җордабаев сабаҗтастарды бағыныңҗы сыңардың сипатына җарап 
жүйелеу принципін җолдамайды. Бұл жҿнінде ғалым: « ...классификацияланатын бағыныңҗы 
компонент емес, сабаҗтас җұрмалас сҿйлем ғой. Бағыныңҗы компоненттің мағынасы басыңҗы компо-
нентке тіркесе айтылғанда, сҿйтіп бір бүтін болғанда айҗындалады» дейді. (Җордабаев,1995: 179) 
Сондыҗтан, сабаҗтас җұрмалас сҿйлемдерді бағыныңҗылармен атаудың җате екендігін түсінетін уа-
җыт жеткендігін тілге тиек етеді. Мұны җазіргі кезде де ғалымдар дұрыс пікір ретінде мойындайды. 

Җұрмалас сҿйлем синтаксисін жан-жаҗты зерттеген ғалымдардың бірі - Җ.Есенов. Ол җұрмалас 
сҿйлемнің жасалу табиғатына жеке жай сҿйлемдердің ҿзара бірігу заңдылыҗтарын ғылыми жағынан 
терең зерттеп, тіл білімінің синтаксис саласына үлкен үлес җосты. Ғалым 1961 жылы «Җазіргі җазаҗ 
тіліндегі шартты жҽне җарсылыҗты бағыныңҗы сҿйлемдер» атты таҗырыпҗа кандидаттыҗ дис-
сертация җорғады. Бұл еңбек осы атпен арнайы монография болып жарыҗҗа шыҗты . (Есенов 
1969:191)  

Җұрмалас сҿйлемнің 1950-80 жылдарда дамуында алдыңғы буын еңбектерін жалғастырып, негі-
зінен, ауызекі сҿйлеу тілі деректері бойынша зерттеуге еңбек еткен ғалым - Р.Ҽмір.  

Осы кезеңде җазаҗ тілінің жекелеген салаларын зерттеуге атсалысҗан бірҗатар тілші ғалым-
дардың болғандығын да жоғарыда айтып ҿткен болатынбыз. Солардың җатарында  

Ұ. Салиева мен Җ.Мамытбеков еңбектері атап ҿтуге тұрарлыҗ.  
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Тілді җұрылымдыҗ жҽне функционалдыҗ аспектіден басҗа бағыттарда да жан жаҗты зерттеулер 
җолға алынып отыр. Мысалы, синтаксис саласының ҿзі логикалыҗ, семантикалыҗ, коммуникативтік, 
прагматикалыҗ т.б. аспектілерде җарастырылуда. Бұл тұрғыдан ғалымдар Ж.Жаҗыповтың, 
З.Ш.Ерназарованың, Т.Ермекованың, Ф.Ш.Оразбаеваның, Д.А.Ҽлкебаеваның, Б.Сағындыҗовтың, 
А.Алтаеваның, Җ.Ҿ.Айтмұхаметованың, Ш.Бекмағамбетованың т.б.ғалымдардың диссертациялыҗ 
еңбектері мен маҗалаларын атап айтуға болады. Бұл еңбектердің басты ерекшелігі җазаҗ елінің 
егемендік алуымен байланысты ғалымдарымыздың еркін ойлауына, ҿз кҿзҗарастарын ашыҗ айтуына, 
сонымен җатар ғылыми идеялардың жан-жаҗты кҿріне алу мүмкіндігінің молаюына байланысты 
болды. Җазірде осы аталған зерттеу бағыттарының ҽралуандығы негізінде оларды жалпылай, 
жинаҗтай келіп, негізгі екі бағытты ажыратады: 

1) Җұрылымдыҗ - семантикалыҗ бағыт; 
2) функционалды - семантикалыҗ бағыт. 
Функционалдыҗ бағыттағы ізденістер бүгінгі күннің ғана жемісі емес, ол җазаҗ тіл ғылымы 

дамуының ҿткен талай жылдар бойындағы дамуының да нҽтижесі. Җазірде функционалды грам-
матика деп аталып жүрген бағыттың негізгі җағидалары да осы тіл табиғатын тереңдей тану 
талабынан туындайды. Функционалды грамматикада тіл сҿйлеу деңгейінде (речь) танылып, 
динамикалыҗ тұрғыда җарастырылады. Мұнда тілдік бірліктер мен тіл жүйесінің сҿйлеудегі җызметі, 
жұмсалымы сҿйлеу жағдаятымен, контекспен бірлікте алып зерттеледі. Сҿйлеу жағдаяты тілден тыс, 
ал контекстік немесе сҿйленімдік орта тілдік болып танылады.  

Җазіргі таңдағы функционалдыҗ бағыттағы негізгі ұстанымдары ретінде профессор Р.С.Ҽмір 
кҿзҗарастарын җарастырамыз. Біздіңше, ғалымның басты бір жаңалығы - «җұрмалас сҿйлемдер 
табиғаттағы заттардың, адамдардың іс-ҽрекетіндегі байланыстарды кҿрсетеді» деген тұжырымы. 
Ҽдетте җұрмаластар «күрделі ойды білдіреді» дейтін, мұны Р.Ҽмір «җұрмаластар күрделі пікірді 
білдіреді» деп ҿзгерткен. Ҽрине «күрделі ой» жҽне «күрделі пікір» арасындағы ерекшелікті автор 
ашып айтпаған, дегенмен җалыптасҗан «күрделі ой» ұғымының җұрмалас сҿйлемнің тілдік табиғатын 
айҗын аша алмайтындығы белгілі. Біріншіден, осы «күрделі ой» дегеннің җандай ой екендігі туралы 
наҗты түсінік жоҗ. Кей авторлар ішінара оны «екі не онан да кҿп ой» деп түсіндіретін жайлары 
кездеседі, біраҗ бұл да сенімді кҿзҗарас бола алмайды. Себебі, җұрмалас сҿйлем компоненттері 
җосылып, тіркесіп келіп бір ғана грамматикалыҗ тұтастыҗ болып, бір ғана грамматикалыҗ ойды 
(синтаксистік җатынасты) білдіреді. Сондыҗтан да біз җұрмалас сҿйлемнің тілдегі җызметінің, жалпы 
җұрмалас сҿйлем категориясының тілде пайда болуының негізінде оның жаратылыс-болмыстағы 
алуан түрлі җұбылыстар арасындағы байланыстарды синтаксистік җатынастар (мағына) түрінде 
бейнелеу җызметі тұрғандығы туралы пікірді җұрмалас сҿйлем категориясының тілдік җызметін 
айҗын бейнелеген жаңаша кҿзҗарас деп танимыз. (Бекмағанбетова, 2010:129) 

Җұрмалас сҿйлем категориясын функционалдыҗ, коммуникативтік тұрғыдан зерттеудің 
бірҗатар ерекшеліктері җұрмалас компоненттерінің байланысу тҽсілдерінің жаңа формаларының 
айҗындалуымен де ерекшеленеді. Мҽселен, интонацияның сҿйлем табиғатын ҿзгертіп, синтаксистік 
җатынас жасау, яғни, мағынаны ажырату җызметі бар екендігі туралы Ш.Бекмағамбетов пікірі назар 
аударарлыҗ. (Бекмағанбетова, 2009: 94) Автор интонация җызметінің шешуші мҽнін түсіндірмелі 
җатынас жасайтын - дай/- дей жұрнаҗтары арҗылы жасалған җұрмалас сҿйлем мысалдарынан айҗын 
кҿруге болатындығын кҿрсетеді.  

 
ҚОРЫТЫНДЫ  
Җазаҗ тілі дамуының жаңа кезеңіндегі демократия, экспрессивтілік, инновациялыҗ үдерістердің 

кең җанат жаюы пунктуация жүйесіне де ыҗпал етті. Пунктуацияның функционалды аспектісі 
мҽтіндегі тыныс белгілер җойылысының пунктуациялыҗ нормалармен җаншалыҗты сҽйкес келетінін, 
автор (адресант) җолданысы мен оҗырман (адресат) җабылдау деңгейін сипаттауға мүмкіндік береді. 
Кҿп жағдайда тыныс белгілердің җойылысында җабылдаушы ұстанымы негізге алынғанмен, мҽтін 
түзу барысындағы автор ұстанымы ескеріле бермейді. Белгілі бір жанрға тҽн мҽтіндердегі тыныс 
белгілердің җызметі, автордың тыныс белгілерді җоюдағы ҿзіндік ұстанымы, тыныс белгілерді 
җалыптанған нормаларға сҽйкес җою не одан ауытҗу мҽселелері осы уаҗытҗа дейін арнайы зерттеу 
нысаны болған емес. Бүгінгі таңда газет-журнал тіліндегі, жарнамалардағы олҗылыҗтарды зерттеу 
җазаҗ пунктуациясының функционалды аспектісін сипаттауға жол ашары аныҗ . (Ермекова, 2017.) 

Җорыта айтҗанда, функционалдыҗ, коммуникативтік бағыт җұрмалас сҿйлем жүйесін тереңдей 
зерттеуге үлкен жол ашты.  

Біз, ең алдымен, сол ғалымдардың еңбектеріне шолу жасай отырып, мҽселеге бүгінгі күннің 
деңгейінен, синтаксис ғылымының җазаҗ тіл білімінде жҽне орыс, батыс тіл білімінде җазіргі 
җарастырылуы тұрғысынан ой җорыттыҗ. 
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Özet: Tarih boyunca durmadan geliĢip yeni kollara ayrılan ve çok geniĢ bir sahaya yayılan Türk dili, 

gerek dil içi gerek dil dıĢı etkenlerle lehçeler arası birtakım farklılıklara sahip olmuĢtur. Türk lehçeleri 

arasında bağ oluĢturmanın önemli bir yoluda dilbilgisi tahlil ve yöntemlerinde birlik oluĢturmaktan 

geçmektedir. Bu gayeyle, Oğuz grubu Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesi ile Kıpçak grubu Türk 

lehçelerinden Kazak Türkçesinde ―zarf tümleci / pısıqtawıĢ‖ konusunu karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde ele 

alıpKazak Türkçesindeki pısıqtawışlara (zarf tümleci)yeni önerilerde bulunmaya çalıĢacağız. 

Anahtar Kelimeler:Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesi,Zarf Tümleci, Tümleç, Karşılaştırmalı Dil 

Bilgisi. 

 

ADVERBIAL COMPLEMENT IN KAZAKH SYNTAX 

 

Abstract 

Throughout the history, the Turkish language has continuously developed and got branched, and ex-

tended to a large geography. Consequently; it has gained some dialectal differences due to intra-linguistic 

and extra-linguistic factors. An important way of establishing a bond among the Turkish dialects is to ensure 

uniformity in linguistic analysis and methods. For this purpose, we are going to comparatively study of Tur-

key Turkish, among the Oghuz group dialects and Kazakh Turkish, among the Kipchak group dialects with 

respect to ―adverbial clause/ pısıqtawıĢ‖ and we are going to make new suggestions for the pısıqtawışs (ad-

verbial clauses) in Kazakh Turkish. 

Key words: Kazakh Turkish, Turkey Turkish, Adverbial Complement, Complement, Comparative 

Grammar. 

 

GĠRĠġ 

Zarf Tümleçleri, Kazak gramerinde Türkiye Türkçesinde olduğu gibi yardımcı ögeler konusu 

içerisinde ele alınmaktadır. Kazak gramerinde turlawsız müşe diye adlandırılan yardımcı ögeler; tolıqtawış 

―tamamlayıcı‖, anıqtawış ―tamlayan‖ ve pısıqtawış ―zarf‖ olmak üzere üç baĢlık altında incelenmektedir 

(Arpabekov, 2004: 82; Arğınov, 1974: 60).Biz bu çalıĢmamızda yardımcı ögeler konusu içerisinden 

sadecepısıqtawış―zarf tümleci‖ konusunu ele alacağız.Ġleride yapılacak daha detaylı araĢtırmalarla 

konuya;tolıqtawışlar ―tamamlayıcılar (düz tümleçler / dolaylı tümleçler)‖ veanıqtawışlar ―tamlayanlar‖ dâhil 

edilebilir.  

Cümlede yüklemin anlamını zaman, sebep, tarz, ölçü, yer, yön vb. bakımlardan daha belirgin duruma 

getiren, sınırlayan kelime veya kelime gruplarından oluĢan ögeye zarf tümleci denir (Korkmaz, 2007b: 252). 

Zarf Tümleci, kelime türü olarak zarflardan veya zarf soylu sözcüklerden oluĢur. Zarflar genelde çekimsiz 

bir kelime türüdür (Delice, 2007: 159); yer, yön, zaman, sebep, hâl, azlık, çokluk sözcükleriçoğu durumda 

çekim eki almadan; diğer sözcük ve sözcük grupları isim hâl ekleri veya çekim edatlarıyla; fiiller ise zarf-fiil 

ekleriyle zarf görevi yaparlar (Karaağaç, 2011: 195). Zarf tümleçleri yükleme nasıl, ne zaman, neyle, 

kiminle, hangi Ģartlarda, kim tarafından, niçin, ne kadar, hangi yöne gibi sorular sorularak bulunur (Karahan, 

2006: 36).  

Kazak dil biliminde önceleri zarf tümleçlerininmezgil pısıqtawış ―zaman zarfı‖, meken pısıqtawış ―yer 

zarfı‖, qıymıl sın pısıqtawış ―durum zarfı‖, sebep pısıqtawış ―sebep zarfı‖ vemaqsat pısıqtawış ―amaç zarfı‖ 

olmak üzere beĢ türünden bahsedilmekteydi. Kazak dilci Marhabat Tomanov,zarf tümlecinin altıncı türü 

olarak mölşer pısıqtawışı ―miktar zarfı‖ konusuna1967 yılında yazdığı akademik gramer kitabında değinmiĢ, 

O. Tölegenov, E. Hasenov ve ġ. Bektayeva da bu terimi kullanmıĢladır. Janar Kölbayeva ise zarf tümlecinin 

bu türü hakkında çok yönlü bir inceleme yaparak, diğer dillerdeki zarf tümleriyle karĢılaĢtırmıĢtır 

(Orazbayeva vd., 2005: 471). Böylece Kazak Türkçesinde zarf tümleci ―pısıqtawıĢ‖ konusu genelde kendi 

içinde altı gruba ayrılarak incelenir olmuĢtur.Kazakistan‘da yapılan çalıĢmalarda zarf tümleci 

sınıflandırmasında bu açıdan bir birlik söz konusudur denilebilir. AncakTürkiye‘de durum Kazakistan‘dan 

farklıdır. ġöyle ki Türkiye‘de klasik dil bilgisi bakıĢ açısıyla yapılan tasnif ve değerlendirmeler Kazak 
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Türkçesi gramerciliği ile büyük ölçüde örtüĢürken,konuya iĢlevsel açıdan yaklaĢan dilcilerin çalıĢmalarında 

otuzdan fazla tümleç türünden bahsedilebilmektedir (bk. ġimĢek, Demir, Üstüner, Alyılmaz, 

Börekçi,DaĢdemir, Kara vb.).  

Biz bu bildiride,Türkiye‘de yapılan iĢlevsel sözdizimi çalıĢmaları ıĢığında Kazak Türkçe-

sindeki―pısıqtawıĢ‖ (zarf tümleci) çeĢitlerine bazı önerilerde bulunarak katkı sunmayı hedefliyoruz.Bu 

amaçla hazırladığımız çalıĢmamızda Kazak Türkçesindeki ―pısıqtawıĢ‖ (zarf tümleci)türleriniaĢağıdaki 

Ģekilde sınıflandırdık ve bunlara uygun olabilecek Kazakça terim önerilerinde bulunduk:  

 

1. MEZGĠL PISIQTAWIġ (ZAMAN ZARF TÜMLECĠ / ZAMAN TÜMLECĠ) 

Cümlede yüklemle dile getirilen kılıĢ ya da oluĢun zamanını; baĢlangıç, bitiĢ, süre ya da süreklilik 

ilgileriyle belirten zarf tümleçlerine zaman tümleci denir (ġimĢek, 1987: 139). Zaman kavramı genel olarak 

kılıĢ ve oluĢla alakalıdır ve bu sebeple zaman bildiren kelimeler, zaman zarfları ve zaman ifade eden zarf-

fiiller veya zaman ifadeli zarf-fiillerden oluĢan yan cümleler zaman tümleci olarak kullanılırlar. Zaman 

tümleçleri, kılıĢ ve oluĢu baĢlangıç, bitiĢ ve süreklilik ilgisiyle belirtir ya da kılıĢ ve oluĢun geçtiği süreyi, 

belirli bir zaman aralıklarıyla yapıldığını gösterir (ġimĢek, 1987: 139; DaĢdemir, 2014: 135).  

Kazak Türkçesinde, yüklemi zaman yönünden tamamlayan zaman tümleçlerini bulmak için yükleme 

qaşan ―ne zaman‖, qay kezde―hangi sırada‖ sorusu sorulur (Ġsayev, 2013: 147). Zaman tümleci zaman 

zarflarından, zaman anlamlı kelimeler ile birleĢmelerden, temel kelime ile keyin ―sonra‖, soð ―sonra‖, burın 

―önce‖, çekim edatlarının birleĢmesinden; -ğanda / -gende / -qanda / -kende; -sa / -se,-ıp / -ip /-p, -a / -e / y, -

arda / -erde / -rda / -rdevb. zarf- fiil eklerini alan fiillerdenoluĢur. Örneğin;  

Men bügin tuwğan künimdi toylaymın. ―Ben bugün doğum günümü kutluyorum.‖ 

Qazaqstan ekonomiası qıstan keyin jibiy bastadı. ―Kazakistan ekonomisi kıştan sonra düzelmeye baş-

ladı.‖ 

Sоl kezde üyinde birli–jаrım köðli süyetin, sıylаytın qоnаğı bоluwı kerek. ―Bu sıradaevinde birkaç 

sevdiği, saygı gösterdiği misafiri olmalı.‖ (Äwezow, 2002: 7) 

Önbeytin аzın–аwlаq mаldıð sоðınаn jürip, äri iş pıstırıp, äri qıynаğаn beynetten serpilip, kün bаtа 

üyine kelüwine kerek. ―Çoğalmayan azıcık malın peĢinden gidip, hem sabrı tükenip, hem çekilen ızdırabını 

dağıtarak gün batınca evine gelmeli.‖ (Äwezow, 2002: 7) 

Toðazıtqıştı aşıp, keşeden qalğan kon‘yaktı kördi. ―Buzdolabını açınca, dünden kalan konyağı gördü.‖ 

(Amantay , 2010: 15) 

―Abılay öldi‖ degendi estigende, qırğızdar at şaptırıp, toy jasadı. ――Abılay Han öldü‖ denen (sözü) 

iĢitince, Kırgızlar at koĢturup toy yaptılar.‖ (Jumadilov, 2010: 9) 

Bular awıldan attanarda, eki jigit solarğa qaray şaba jönelgen edi. ―Bunlar köyden çıktıkları zaman 

iki delikanlı onlara doğru at koĢturarak yönelmiĢti.‖ 

Berdiqojanıð bul saparda öz köşin nıq senimmen bastap kele jatqan sebebi, ol osıdan bir ay şaması 

burın qasına bes–altı joldas ertip, jurt şolıp, barar jerin belgilep qaytqan. ―Berdikoja‘nın bu seferi çok 

güvenli bir Ģekilde yöneterek geliyor olmasının sebebi, o bundan yaklaĢık bir ay önce yanında beĢ altı yoldaĢ 

götürüp, yurdu inceleyip, gideceği yeri belirleyerek geri dönmüĢ.‖ (Jumadilov, 2010: 10) 

Lаq qаrğısа äynekten, zаpı bоlğаn Künikey, qоlın sоzаdı şäynekke. ―Oğlak sıçradığında camdan, ra-

hatsız olan Künikey, uzanıyor çaydanlığa.‖ (Aymawıtov, 2003: 6) 

2. QIYMIL-SIN PISIQTAWIġ (DURUM ZARF TÜMLECĠ / DURUM TÜMLECĠ) 

Yüklemin hangi durum ve Ģartlar altında gerçekleĢtiğini bildiren ögeye durum tümleci denir (Üstüner, 

1998: 30). Yükleme durum anlamı katan yalın kelimeler; yüklemdeki kavramı durum fikriyle tamamlayan 

kelime grupları; öznenin yüklemde ifade edilen eylemi yaparken bulunduğu durum veya iĢlediği diğer bir 

eylemi ifade eden zarf tümleçleri; özneyi ve diğer tümleçleri tamamlayan hâl ekleri; tasdik, inkâr ve ihtimal 

ifade eden zarf tümleçleri durum zarf tümleci yapar (Bilgegil, 1984: 44–46; Hengirmen, 2006: 341). Durum 

bildiren zarf tümleçlerini bulmak için yükleme qalay ―nasıl‖, qalayşa ―ne Ģekilde‖, qaytip ―ne yapıp‖, ne etip 

―ne yapıp‖soruları sorulur. Çoğunlukla –ıp / -ip / -p, -a / -e / -y, -mastan / -mesten / -bastan / -besten / -

pastan / -pesten, -may / -mey / -bay / -bey / -pay / -pey vb. zarf-fiil eki almıĢ fiilden, durum zarflarından, 

sıfatlardan, sayılardan oluĢur (Ġsayev, 2013: 146–147). Örneğin;  

Eseney törde otırıp qalğan Tilewimbet biyi tömen ığıstırıp ädettegi öz ornına, Şıðğıstıð oð jağınan 

jaqın tayana otırdı. ―Eseney, baĢköĢede oturan Tilevimbet Bey‘i aĢağı kaydırıp her zamanki yerine, 

Cengiz‘in sağ yanına yaklaĢtı.‖(Müsirepov, 2003: 13) 

Ädeyi Tilewimbetke tiygizede qaday ayttı. ―Kasten Tilevimbet‘e dokundurarak ve (onu) iğneleyerek 

söyledi.‖ (Müsirepov, 2003: 13) 

Menið sırtta oqığanıma talay jıl bolğandıqtan, özimnen soðğı balalardı jaqsı bilmewşi edim. ―Ben 
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dıĢarı okumaya gideli uzun yıllar olduğundan, benden sonraki çocukları iyi tanımıyorum.‖ (Muratbekov, 

2004: 15) 

Sır bermewge tırısıp: — Men senið bötenið emespin. Ruqsаt surаw–surаmаwım mindet emes, – dedim 

Äliymağa eşbir köðil awdarmastan, kündelikti аqtаrıp qаrаy bаstаdım. ―Farkettirmemeye çabalayıp: — 

―Ben senin yabancın değilim. Ġzin istemek zorunda değilim‖ dedim, Eliyma‘yı hiç önemsemeden karneyi 

karıĢtırıp bakmaya baĢladım.‖ (Muratbekov, 2004: 16) 

Sondıqtan birewdið aytqan sözin anıq tüsinemiz de, birewdið sözin anıq tüsinbey, joramaldap, jorıp, 

uyğarıp qana qoyamız. ―Bundan dolayı birinin söylediği sözü açıkça anlarız ve birinin sözünü açıkça anlam-

adan, tahmin edip, yorumlayıp, karar veririz.‖ (Baytursınov, 2003: 20) 

Tez barıp, tez qayttım. ―Hızla gidip, hızla geri döndüm.‖  

3. SEBEP PISIQTAWIġ (SEBEP ZARF TÜMLECĠ / SEBEPTÜMLECĠ) 

Yüklemde belirtilen eylemin gerçekleĢme ya da gerçekleĢmeme sebebini belirtmek amacıyla 

kullanılan ögeye sebep zarf tümleci denir (Demir, 2003: 419). Sebep anlamı taĢıyan isimler, sebep ifade 

eden zarf-fiiller ya dayapıca bağımsız yan cümleler sebep tümlecini oluĢturur (DaĢdemir, 2014: 133). Neden 

―neden‖, nege ―niye‖, nelikten ―neden‖, ne sebepten ―ne sebeple‖, ne sebepti ―neden‖, ne üşin ―niçin‖ soru-

larına cevap verir (Ġsayev, 2013: 147; Saxıbekqızı, 2013: 231, Bekturov, 2006: 195). Çoğunlukla–ğandan / -

genden / -qandan / -kenden, –ğandıqtan / -gendikten/ -qandıqtan / -kendikten, -atındıqtan / -etindikten / -

ytındıqtan / -ytindikten, -uwdan / -üwden / -wdan / -wden, -uwğa / -üwge / -wğa / -wge, -uw / -üw / -w üşin, -

ğalı / -geli / -qalı / -keli, -ıp / -ip / -pvb.zarf-fiil eki almıĢ fiilden ve sebep zarflarından oluĢur. Örneğin;  

"Bul jerdi meken qılğаn el erte künnen аtаlаrınıð qоnısı bоlğаndıqtаn jäne bаsqа irge аwdаrаrlıq jаylı 

jeri jоqtıqtаn, «qudаyınа jılаp» оtırа beretin. ―Burayı mesken tutan halk, eskiden beri atalarının toprağı 

olduğundan ve baĢka göçebilecekleri uygun yer olmadığından, ―Tanrıya yakararak‖ burada oturup kal-

mıĢlardı.‖ (Äwezov, 2002: 6) 

Ol Otanın şın süyetindikten qajırlı eðbek etüwde. ―O vatanını gerçekten sevdiğinden yorulmadan 

çalıĢmakta.‖ 

Bälkim, bul pendelik köre almawdan, qızğanıştan tuwdı ma, kim bilsið? ―Belki de bu zaaf haz-

medemediği için kıskançlıktan dolayı doğdu, kim bilir?‖ (Jumadilov, 2010: 9) 

Serikteri Eseneydið buyrığın orındawğa tarasıp ketti, Eseney öz qosın tiktirüwge kölge qaray jalğız 

burıldı. ―YoldaĢları Eseney‘in emrini yerine getirmek için ayrıldı, Eseney kendi ekibini kurmak için göle 

doğru tek baĢına döndü.‖ (Müsirepov, 2003: 10) 

Munıð bärin jaqsı bilüw üşin säwlet önerinið ğılımın jaqsı bilüw kerek. ―Bunların hepsini iyi bilmek 

için mimarlık ilmini iyi bilmelidir.‖ (Baytursınov, 2003: 18) 

Osılay ösirermin dep ümit etken eki ulı qara şeşekten bir künde qaytıs bolğalı osınday wıttı jasqa 

qızığa qarap qaluwşı edi. ―Bu Ģekilde yetiĢtiririm diye ümit ettiği iki oğlu çiçek hastalığından bir günde vefat 

ettiğinden bu cesur gence hayran kalmıĢtı.‖ (Müsirepov, 2003:8) 

İri qus buta basında jöndi ornığa almay, dalbaðdağan qanat–quyrığı butağa satır–sutır soğılğan 

kezde zäresi uşqan qoyan buta arasınan atıp jöneldi. ―Büyük kuĢ çalının baĢına düzgün yerleĢemediğinden, 

sallanan kanadıyla kuyruğu çalıya çatır çutur çarpınca çok korkan tavĢan çalı arasından fırladı.‖ (Jeksenbay, 

2007: 11-12) 

Men seni sağınıp keldim. ―Ben seni özlediğim için geldim.‖  

Almatığa bilim alayıq dep keldik. ―Almatı‘ya bilim almak için geldik.‖ 

Senið köðilşektiligiðden men osı xalge uşırap otırmın. ―Senin zayıf karakterliliğinden dolayı ben bu 

duruma düĢtüm.‖ 

Quwanğannan Qarakeð ornınan qozğalmay qalıptı. ―Sevindiğinden Karaken yerinden kalkamadı.‖ 

Men sağan bola keldim. ―Ben senden dolayı geldim.‖ 

4. MAQSAT - MEKEN PISIQTAWIġ (HEDEF - YER-YÖN ZARF TÜMLECĠ / HEDEF - 

YER-YÖN TÜMLECĠ) 

Yüklemde bildirilen eylemin yönünü, hareketin istikametini belirtmek amacıyla kullanılan ögeye 

hedef (yer-yön) tümleci denir (Demir, 2003: 419). Yön belirten tümleçler dolaylı tümleç olarak kullanılan 

yön gösterme kelimeleridir, ancak dolaylı tümleçteki gibi ismin hâl eklerini almazlar, çekimsiz bir Ģekilde 

fiilin yönünü belirtirler. Bazı hedef tümleçleri birden çok yönü belirtme özelliğine sahiptir (ġimĢek, 1987: 

142). Kazak Türkçesinde, hedef (yer–yön) bildiren zarf tümleçlerini bulmak için yükleme qay jerge―nereye‖, 

qay jerde ―nerede‖ vb. sorular sorulur. Örneğin;  

Joğarı qaraşı, kökte ne körinedi. ―Yukarı bak, gökte ne görünüyor.‖ 

Nemese, mol şapanı ıyığınan az–maz ısırılıp, kewdesin kere, alıs qıyırğa qarap oyğa batqan. ―Yahut 

bol kaftanı omzundan biraz sıyrılıp, gövdesini gererek çok uzaklara doğru düĢünceye dalmıĢ.‖ (Mağawiyn, 
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2007: 11) 

Sol şatqaldıð şığıs jaq qırın qaltarıstap, solarğa qaray eki qasqır jortıp bara jatqan. ―Bu geçidin doğu 

tarafı kuytulaĢınca, buraya doğru iki kurt av yapmak için gelmiĢti.‖ (Jeksenbay, 2007: 9) 

5. MÖLġER PISIQTAWIġ (MĠKTAR ZARF TÜMLECĠ / MĠKTAR TÜMLECĠ) 

Yüklemi miktar, ölçü, azlık, çokluk, derece, nicelik, fiyat bakımından tamamlayan ögeye miktar zarf 

tümleci denir (Üstüner, 1998: 30). Fiilden önce kullanılan belgisiz sıfatlar, bir ölçü birimini ifade eden isim-

den önce gelen sayı sıfatları, fiilden önce geldiklerindemiktar zarfı görevini üstlenir (Bilgegil, 1984: 46). Ka-

zak Türkçesinde miktar bildiren zarf tümleçlerini bulmak için yükleme qanday ―ne kadar‖, qanşalıqtı ―ne 

kadar‖, qanşa ―kaça‖, qalay ―nasıl‖ vb. sorular sorulur. Örneğin;  

Taqtaydı uzın kesedi. ―Tahtayı uzun kesiyor.‖ 

Köylektið matası qısqa keldi. ―Elbisenin kumaĢı kısa geldi.‖ 

Men seni arqaşanğıdan da köp sağındım. ―Ben seni her Ģeyden de çok özledim.‖ 

6. ġART PISIQTAWIġ (ġART ZARF TÜMLECĠ / ġART TÜMLECĠ) 

Yüklemde bildirilen eylemin gerçekleĢmesi veya gerçekleĢmemesi için gerekli olan Ģartı belirten 

ögeye şart zarf tümleci denir (ġimĢek, 1987: 147; Demir, 2003: 420). ġart tümleci, yüklemin anlamını bir 

koĢula bağlayarak pekiĢtirir;Ģart zarf-fiilleri, Ģart yan cümleleri ya da yapıca bağımsız yan cümleler Ģart tüm-

lecini oluĢturur. (DaĢdemir, 2014: 133). Örneğin;  

Qaruw jıysað, mıltıq jıy – jayaw jürseð tayağıð, qarnıð aşsa tamağıð. ―Silah yığarsan tüfek yığ, yaya 

gidersen dayanağın, karnın acıkırsa yemeğin.‖ (Baytursınov, 2003: 15) 

Künikey bedew minip qılаð ursа, töbesi kökke jetpes pe edi? ―Künikey yarıĢ atı binerek sallana sallana 

yürüse, mutluluktan havalara uçmaz mıydı?‖ (Aymawıtov, 2003: 14) 

Qısqasınan aytqanda, ärkim sözdi öz qalawınşa alıp, özi oðtaylı körüwinşe tutınadı. ―Kısaca söy-

leyecek olursak, herkes kelimeyi kendi isteğine göre alıp, kendine uygun gördüğü Ģekilde kullanır.‖ (Bay-

tursınov, 2003: 19) 

7. KÖMEKġE PISIQTAWIġ (VASITA ZARF TÜMLECĠ / VASITA TÜMLECĠ) 

Yüklemi araç, vasıta, alet bakımından tamamlayan ve özneye yardımcı olmak üzere beraberlik, 

birliktelik, ifade eden, ancak özne sayılamayan unsurlara vasıta zarf tümleci denir (Üstüner, 1998: 30). Ka-

zak Türkçesinde vasıta tümleci, men / ben / penedatı veya –men / -ben / -pen vasıta hâli eki ile kurulur; be-

raberlik ve birliktelik ifade eder. Kazak Türkçesinde bu tümleç, yükleme ne arqılı ―ne vasıtasıyla‖, kim arqılı 

―kim vasıtasıyla‖ soruları sorularaktespit edilir. Örneğin;  

Quwsað qumalaq tüspeytin sırğıtpa, qısır sözben şığarıp saladı. ―Kurnazca uydurduğu oyalayıcı, boĢ 

sözlerle (Berdikoja‘yı) yolcu etti.‖ (Jumadilov, 2010: 10) 

Til tazalığı deytinimiz – ana tildið sözin basqa tildið sözimen şubarlamaw. ―Dil temizliği dediğimiz 

(Ģey), ana dili baĢka dilden gelen kelimelerle kirletmemektir.‖ (Baytursınov, 2003: 19) 

8. SURAWLI PISIQTAWIġ (SORU ZARF TÜMLECĠ / SORU TÜMLECĠ) 

Zarf tümleçlerinin, eylemleri soru yoluyla belirleyen türüne soru zarf tümleci denir (Vardar, 2007: 

179).Kazak Türkçesinde kim arqılı ―kim vasıtasıyla‖, kim tuwralı ―kim hakkında‖, kim üşin ―kim için‖, 

qalay ―nasıl‖, qalayşa ―ne Ģekilde‖, qanday ―nasıl, ne kadar‖, qane ―hangi, hani‖, qanşa ―kaça‖, qanşalıqtı 

―ne kadar‖, qaşan ―ne zaman‖, qaşanğa şeyin ―ne zamana kadar‖, qaşannan beri ―ne zamandan beri‖, qay 

kezde ―hangi zaman‖, qay waqıt ―ne vakit‖,qayda ―nerede‖, qaydan ―nereden‖, qaytip ―ne yapıp‖, ne ―ne‖, 

ne arqılı ― ne vasıtasıyla‖, ne etip ―ne yapıp‖, ne istewge ―ne yapmak için‖, ne maqsatpen ―ne amaçla‖,ne 

sebepten ―ne sebeple‖, ne sebepti ―neden‖, ne tuwralı ―ne hakkında‖, ne üşin ―ne için, niçin‖,neden ―neden‖, 

nege ―niye‖, nelikten ―neden‖, neşe ―kaç‖, neşe ret ―kaç kez‖ vb. cümlede soru tümleci olarak kullanılmak-

tadır. Örneğin;  

―Men nege Qazaq siyaqtı köp bolmadım, qazaq dalasınday jerim nege keð bolmadı, menið negebirtu-

tas xandığım joq‖ deydi ğoy bayağı. ―Ben niye Kazaklar gibi daha üstün sayılmadım, Kazak bozkırı gibi to-

prağım geniĢ olmadı, benim niye tek bir hanlığım yok‖ diyordu ya çok önceleri.‖ (Jumadilov, 2010:9) 

Аl men bоlsаm "özið körgen jоqsıð, qаlаnıð jаðаlıqtаrın qаlаy jаzаmındı" sıltаw etip, jаwаptı 

nemqurаydı şоlаq qаytаruwşı edim. ―Ben ise ―senin gördüğün yok, Ģehrin yeniliklerini nasıl yazayım‖ diye 

bahane edip cevabı umursamazca kısa kesmiĢtim.‖ (Muratbekov, 2004: 18) 

9. ġEKTEW PISIQTAWIġ (SINIRLANDIRMA ZARF TÜMLECĠ / SINIRLANDIRMA TÜM-

LECĠ) 

Yargılı anlatımlarda kılıĢ ya da oluĢu tek bir kavrama bağlama, ayırma iĢleviyle kullanılan zarf tüm-

leçlerine sınırlandırma zarf tümleci denir (ġimĢek, 1987: 146). Sınırlandırma tümleçleri; yeri, zamanı, 

eylemin yapılıĢ sayısını, eylemin baĢlangıç veya bitiĢ noktasına göre sınırlandırmaktadır (DaĢdemir, 2014: 

133). Kazak Türkçesinde bu tümleci bulmak için yükleme qaşanğa şeyin ―ne zamana kadar‖, qaşannan beri 
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―ne zamandan beri‖, qaşanğa deyin ―ne zamana kadar‖ vb. sorular sorulur.Yüklemin yaptığı eylemi sınır-

landırmak için Kazak Türkçesinde yönelme, bulunma ve ayrılma hâli eki alan veya almayan kelimeler ardın-

dan gelen -aq―beri‖, deyin ―kadar‖, şeyin ―kadar‖, beri ―beri‖ vb.edatlar ile-ğalı / -geli / -qalı / -keli zarf-fiil 

eki kullanılmaktadır. Örneğin;  

Jalpı, duwlattar üş jüz üy şanışqılınıð osında kelip qonıstanuwın äwbasta–aq unatpaqan. ―Genellikle, 

Duvlatlar üç yüz evlik ġanıĢkılı‘nın buraya gelip yerleĢmesini ilk baĢtan beri istememiĢlerdi.‖ (Jumadilov, 

2010: 10) 

Sodan beri Sibirge qaraytın altı duwan Qazaqtıð xanı barın estigen de, bilgen de emespiz. ―O zaman-

dan beri Sibirya‘ya bağlı olan altı Kazak eyaletinin hanı olduğunu ne iĢitmiĢ, ne de bilmiĢ değiliz.‖ 

(Müsirepov, 2003: 14) 

Jır dep aydar tağuwında qıyalı uşqır qalam jumbaqtağan astarı tereð män bar, kitap ırğaqqa uyıp, 

buwın-buwnaqtarınan uyqasqan zıypa söylemderin aqırına deyin saqtawı tiyis äri tämsildið awır jügin 

joğaltıp almawı qajet. ―Destan diye baĢlık konulmasında, hayali sınırsız bir kalemin ima ettiği mecazlı derin 

bir mana var, bölümün ritmine uyum sağlayıp, vezinli kafiyeli güzel cümleler sonuna kadar korunmalı hem 

de kısa hikâyenin ağır yükü azaltılmalı.‖ (Amantay, 2010: 10-11) 

Tað rawandap, jerge jarıq tüskeli birqawım waqıt boldı. ―ġafak söküp, yeryüzü aydınlanalı bir hayli 

zaman oldu.‖ (Jeksenbay, 2007: 9) 

10. SĠLTEW PISIQTAWIġI (GÖSTERME ZARF TÜMLECĠ /GÖSTERME TÜMLECĠ) 

Gösterme yoluyla fiil ve fiilimsileri belirten tümleçlere gösterme zarf tümleci denir (Ġmer vd., 2011: 

144). Türkçede kullanılan tek gösterme tümleci ―iĢte‖dir. Eski Türkçede uĢ gösterme edatının bulunma hal 

eki almasıyla (uĢda > iĢte) oluĢan bu kelime hem gösterme, tanıtma anlamında kullanılır hem de pekiĢtirme, 

kesinleĢtirme görevini yerine getirir. Ayrıca bu kelime, yüklemsiz cümlelerde ise meydan okuma, kıĢkırtma 

anlamı da vermektedir (ġimĢek, 1987: 150). Kazak Türkçesinde gösterme tümleci olarak al, mine, minekiy, 

äne gibi edatlar kullanılmaktadır. Örneğin; 

Al mınalardıð tuwıstarı künde kelesi atar tað men batar künnen dämelenip, şığarıp salğan kökjiyekten 

köz almay qarawmen ömirlerin ötkizedi ğoy endi. ―ĠĢte bunların akrabaları, her gün tan yerinin ağarması ile 

güneĢin batıĢına kadar umut ederek, (onları) yolcu ettikleri ufuk yönüne doğru gözlerini ayırmadan bakarak 

ömürlerini geçiriyorlardı artık.‖ (Ġysabay, 2008: 9) 

Mine оsındаy köðildi jаydıð birinde ötken künderdið köp äðgimesin eske tüsirip оtırıp, äðgimeşi 

аqsаqаl söz аrаsındа Küşikbаydıð tаriyxın söylewşi edi. ―ĠĢte bunun gibi mutlu anlardan birinde hikâyeci 

aksakal, geçmiĢ zamanlardan pek çok hikâye hatırlatırken laf arasında KüĢikbay‘ın tarihini anlatmaya 

baĢladı.‖ (Äwezov, 2002:7) 

11. QAYTALAW PISIQTAWIġ (YĠNELEME ZARF TÜMLECĠ / YĠNELEME TÜMLECĠ) 

Eylemin yapılıĢ miktarını, kaç kez yinelendiğini belirten tümleçlere yineleme tümleci denir 

(DaĢdemir, 2014: 134). Bu tümleç Kazak gramerindeki mezgil pısıqtawış ―zaman tümleci‖ ve meken 

pısıqtawış ‗yer zarfı‖ içerisinde değerlendirilir.Yineleme tümleci, Kazak Türkçesinde yükleme sorulanneşe 

ret ―kaç kez‖ sorusuna cevap verir. Kazak Türkçesinde yineleme tümleçleri, sayın edatı ve qayta―tekrar‖, 

jaðadan―yine‖, qaytadan ―bir daha‖, tağı da ―bir kez daha‖, keyde ―kimi kez, bazen‖, köbinese ―çoğu kez, 

çoğunlukla‖, ekinið birinde―ikide bir‖,key kezde ―bazen, ara sıra‖, key kezde ―bazı bazı, bezen‖ vb. yineleme 

bildiren zarflar vasıtasıyla yapılır. Örneğin;  

Ay sayın awlıða kelip at oynatadı. ―Her ay (Berdikoja‘nın) köyüne gelip problem çıkartıyorlar.‖ (Ju-

madilov, 2010: 10) 

— Äytewir, julmalansa da, qurap–surap, qayta bastırdım, – dedim, mümkindiginşe baysal söylewge 

tırısıp. ―— ―Sonununda, imha edilse de, bir araya getirip yeniden bastırdım‖ dedim mümkün olduğunca sa-

kin bir Ģekilde konuĢmaya çalıĢarak.‖ (Mağawiyn, 2007: 13) 

12. QARSILIQTI PISIQTAWIġ (KARġITLIK ZARF TÜMLECĠ / KARġITLIK TÜMLECĠ) 

Temel cümlede bildirilen yargıya karĢıtlık ifade eden durumu gösteren tümleçlere karşıtlık tümleci 

denir. Bu cümle türü karĢıtlık ifade eden zarf-fiiller ve edatlar vasıtasıyla yapılmaktadır (DaĢdemir, 2014: 

132). Kazak Türkçesinde bu zarf tümleci sadece birleĢik cümle olarak kullanılır. Kazak Türkçesinde –ğan / -

gen / -qan / -ken sıfat fiil eki ve –sa / -se Ģart eki ardından gelen da / debağlama ve kuvvetlendirme edatı; -

ğanda / -gende / -qanda / -kende, -ğanmen / -genmen / -qanmen / -kenmen zarf-fiil ekleri; -ğan / -gen / -qan / 

-ken ardından gelen ornına kelimesi vasıtasıyla vb. Ģekillerde yapılır. Örneğin;  

Qolbasınıð birden maydanğa şığatın oyı bolmağan da şığar. ―Komutanın aniden savaĢ meydanına 

çıkma düĢüncesi olmasa da çıkar.‖ (Jumadilov, 2010: 12) 

Sоndıqtаn özge jer аşıq bоlıp turğаndа, Аrqаlıqtıð bаwırı köbinese bоrаnnаn bоsаmаytın. ―Onun için 

baĢka yerlerin (havası) açık olsa da, Arkalık‘ın eteği çoğunlukla borandan geçilmez.‖ (Äwezov, 2002: 6) 
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Birаq tüpsiz tereð оydıð tüyinin şeşe аlmаy оtırğаn kisinið pişinine tüskenmen, Аqаnnıð оyı qаy jerde 

jüretini belgili edi. ―Ama uçsuz bucaksız düĢüncenin sonucuna ulaĢamayan bir insanın hâline bürünmesine 

rağmen Akan‘ın neyi düĢündüğü belliydi.‖ (Äwezov, 2002: 9) 

Jоlаwşılаr küni bоyı tоðbаy kelse de, keşke jаqın kün suwıtıðqırаp, Küşikbаy bаwırınıð ızğırığı 

qаtаyğаn sоð, tоðаzıy bаstаdı. ―Yolcular gün boyu üĢümese de, akĢama doğru hava soğuyup, KüĢikbay 

Yamacı‘nın ayazı Ģiddetlendikten sonra üĢümeye baĢlarlardı.‖ (Äwezov, 2002: 10) 

Sözder öz mağınasında jumsalmay, basqa mağınada jumsalğanda, meðzew, öreskel bolsa, mäselen: 

Tawlardan bulaq ağar sarqırağan, Kümistey säwle berip jarqırağan, – degennið ornına, tawlardan 

sarqırap, jarqırap, aq kümis ağadı dese. ―Kelimeler gerçek anlamında kullanılmayıp, baĢka anlamlarda 

kullanıldığında, ima etmek yakıĢıksız ise, örneğin: Dağlardan sular akar çağlayan, GümüĢ gibi ıĢıldayıp 

parıldayan, –demek yerine, dağlardan çağlayarak, parıldayarak saf gümüĢ akıyor dese.‖ (Baytursınov, 2003: 

21-22) 

 

13. LAYIQTIQ PISIQTAWIġ (GÖRELĠK ZARF TÜMLECĠ / GÖRELĠK TÜMLECĠ) 

Yargının neye göre, neye uygun olarak, ne uyarınca olduğunu; ne bakımdan, hangi açıdan değer-

lendirildiğini gösteren tümlece görelik tümleci denir (DaĢdemir, 2014: 131). Kazak Türkçesinde görelik 

tümleci yükleme sorulan nege göri ―neye göre‖, kimge göri ―kime göre‖ sorularına cevap verir. Kazak Tü-

rkçesinde, görelik tümleci, boyınĢa ―göre, nazaran, üzerine, nazaran‖ edatı, göri ―göre‖ zarfı vasıtasıyla, -uw 

/ -üw / -w isim-fiil eki + iyelik eki + şa / -şe edatının gelmesi vasıtasıyla vb. Ģekillerde yapılmaktadır. 

Örneğin;  

Estüwimşe, ol ötken jılı orta mektepti bitirisimen, özimizdið awıldağı elektr stantsiyasına jumısqa kir-

gen. ―ĠĢittiğime göre, o geçen yıl ortaokulu bitirdikten sonra köyümüzdeki elektrik istasyonunda iĢe girmiĢ.‖ 

(Muratbekov, 2004: 15) 

Esebimizdi qayırsaq, bıyılğı meje – adamzat tarixınan eki mıð eki jüz seksendi alıp tastasa, grigorian 

küntizbesi boyınşa, bizdið däwirimizden burınğı eki jüz jetpis segizinşi jılğa aparadı. ―Hesabımızı yeniden 

düzenlersek, bu yılki ölçü; insanoğlu tarihinden iki bin iki yüz sekseni çıkatırsak, Gregoryen takvimine göre, 

bizim dönemimizden önceki iki yüz yetmiĢ sekiz yılına götürür.‖ (Amantay, 2010: 13) 

14. UQSASTIQ PISIQTAWIġ (BENZERLĠK ZARF TÜMLECĠ / BENZERLĠK TÜMLECĠ) 

Yargıya konu durum veya davranıĢın benzetildiği varlığı, kavramı, durumu ya da davranıĢı gösteren 

tümlece benzerlik tümleci denir (DaĢdemir, 2014: 130). Kazak Türkçesinde benzerlik tümleci, yükleme 

sorulan kimdey ―kim gibi‖, nendey ―ne gibi‖ sorularına cevap verir. Kazak Türkçesinde benzerlik tümleçleri; 

–ğan / -gen / -qan / -ken siyaqtı, -atın / -etin / -ytın / -ytin siyaqtı, -uw / -üw / -w siyaqtı, -ğan / -gen / -qan / -

ken sekildi, -ğanday / -gendey / -qanday / -kendey, atınday / -etindey / -ytınday / -ytindey zarf-fiil ekleri ve 

sekildi, siyaqtı, tärizdi, -day / -deygibi benzetme edatları vasıtasıyla yapılmaktadır. Örneğin;  

Üydið türli bolıp şığuwı – balşığınan, kirpişinen, äsirese qalawınan bolatını siyaqtı äðgimenið türli 

bolıp şığatını tildið dıbısınan, sözinen, äsirese sözdið tizilüwinen. ―Evin çeĢitli oluĢu balçığından, kerpic-

inden, özellikle örülmesinden olduğu gibi, hikâyenin çeĢitli olması dilin sesinden, kelimesinden, özellikle 

kelimenin diziliĢindendir.‖ (Baytursınov, 2003: 18) 

Sondıqtan mänisinið zorı kirpiştið qalawında, jobanıð jasawında bolğan siyaqtı, äðgimenið ädemi 

bolıp şığuwı sözdið tizilüwi men äðgime aytuwşınıð pikirlewinde. ―Bundan dolayı içeriğin büyüklüğü kerpic-

in örülmesinde, yapılıĢında olduğu gibi, hikâyenin güzel olması kelimenin diziliĢi ve hikâye anlatıcısının 

düĢüncesindedir.‖ (Baytursınov, 2003: 18) 

Dıbıstıð, sözdið, söylemnið sır–sıypatın tanuw, zaðdarın bilüw – bul üyge kerek zattardıð sır–sıypatın 

bilüw siyaqtı närse. ―Sesin, kelimenin, cümlenin durumunu tanımak, kurallarını bilmek, bu eve gerekli 

malzemelerin durumunu bilmek gibi bir Ģeydir.‖ (Baytursınov, 2003: 18) 

Eseney alıstan köz tigip kelip toqtağan jerin maqtap–maquldağanın kütkendey joldastarına qaradı. 

―Eseney gözlerini uzağa dikip bulunduğu yerin takdir edilmesini beklermiĢ gibi yoldaĢlarına baktı.‖ 

(Müsirepov, 2003: 6) 

―Men nege Qazaq siyaqtı köp bolmadım, qazaq dalasınday jerim nege keð bolmadı, menið nege birtu-

tas xandığım joq‖ deydi ğoy bayağı. ――Ben niye Kazaklar gibi daha üstün sayılmadım, Kazak bozkırı gibi 

toprağım geniĢ olmadı, benim niye tek bir hanlığım yok‖ diyordu ya çok önceleri.‖ (Jumadilov, 2010: 9) 

Аytıp turğаn sekildi оttı közi. ―Söylediği gibi gözüpek.‖ (Aymawıtov, 2003: 8) 

15. BAYLANISTILIQ PISIQTAWIġ (ĠLGĠ ZARF TÜMLECĠ / ĠLGĠ TÜMLECĠ) 

Yargının neyle ilgili, neye dair, ne hakkında olduğunu gösteren tümleçlere ilgi tümleci denilmektedir 

(DaĢdemir, 2014: 131). Kazak Türkçesinde ilgi tümleci,yükleme sorulan ne tuwralı ―ne hakkında‖, kim 

tuwralı ―kim hakkında, ne jöninde ―ne hususunda‖, kim jöninde ―kim hususunda‖, ne jayında ―ne hakkında‖, 
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kim jayında ―kim hakkında‖ vb. sorulara cevap verir. Kazak Türkçesinde ilgi tümleci kelimelerden sonra 

gelen, jayında, jaylı, jöninde, tuwrasında, tuwralı, xaqında―hakkında, hususunda‖ vb. edatlar vasıtasıyla 

yapılır. Örneğin;  

Bul waqıtta men Evropa xalıqtarınıð german faşisterine qarsı küresine qatısqan qazaqtar, onıð işinde 

Yugoslaviya Xalıq Azattıq armiyasınıð (YuXAA) qatarında soğısqan osı Beysen Rayısov jöninde biraz 

derekter jıynağanmın. ―Bu sırada ben Avrupa halklarının Alman faĢistlere karĢı mücadelesine katılan Kazak-

lar, bunun yanında da Yugoslavya Halk Özgürlük Ordusunun safında savaĢan Beysen Rayısov hakkında bi-

raz bilgi topladım.‖ (Ġysabay, 2008: 5) 

Şığarma söz öðdi, unamdı boluw tuwralı talğawdıð qoyatın jalpı şarttarı mınaw: ―Bir eserin güzel ve 

beğenilir olmasıyla ilgili tercih edilmesinin genel Ģartları Ģunlardır:‖ (Baytursınov, 2003: 19) 

16.BĠRLESTĠK / BĠRLĠK PISIQTAWIġI (BERABERLĠK ZARF TÜMLECĠ / BERABERLĠK 

TÜMLECĠ) 

Eyleme konu olan özneyle veya nesneyle birlikte konu olan ögeyi gösteren beraberlik bildiren isimlere 

beraberlik tümleci denir (DaĢdemir, 2014: 130). Kazak Türkçesinde beraberlik tümleçleri yükleme sorulan 

nemen birge ―neyle birlikte‖, kimmen birge ―kiminle birlikte‖ sorulara cevap verir. Beraberlik tümleçleri 

men / ben / penvebirge edatları vasıtasıyla yapılmaktadır. Örneğin;  

— Аl men senimen birge sаbаq оqığаlı keldim. ―— Ya ben seninle birlikte ders çalıĢmaya geldim.‖ 

(Muratbekov, 2004: 17) 

Tolqınnan tolqın tuwadı,   ―Dalgadan dalga doğar, 

Tolqındı tolqın quwadı.   Dalgayı dalga kovar. 

Tolqın men tolqın jarısadı,  Dalga dalgayla yarıĢır, 

Küðirenisip keðespen,  Feryat edip öğütle, 

Bitpeytin bir egespen.  BitmemiĢ bir kavgayla.‖( Baytursınov, 2003: 23) 

17.SALISTIRMALI PISIQTAWIġ (KIYASLAMA ZARF TÜMLECĠ / KIYASLAMA TÜM-

LECĠ) 

Bir ögenin baĢka bir ögeyle karĢılaĢtırıldığını gösteren ögeye kıyaslama zarf tümleci denir. Kıyaslama 

tümleçleri, kıyaslama bildiren edatlar ve zarf-fiiller vasıtasıyla yapılmaktadır (DaĢdemir, 2014: 

132).Cümlede ihtiyaca göre bu tümleç bulunur. Kazak Türkçesinde kıyaslama tümleci -dan / -den / -tan / -

ten / -nan / -nenayrılma hâli eki + göri edatıvasıtasıylayapılır.Örneğin; 

Biraq men onıð osı äsem suluwlığınan göri, tiyise ketüwden tayınbaytın erke qılığın aðsap kelgen edim 

ğoy. ―Ancak ben onun bu görkemli güzelliğindense, (bana) sataĢmaktan çekinmeyen Ģımarık hâlini özle-

miĢtim.‖ (Muratbekov, 2004: 14) 

Bularğa qayta oralmas xannan göri, qır astındağı qırğızdar äldeqayda jaqın edi. ―Bunlara tekrar dö-

nmeyecek bir hana kıyasla, yakındaki Kırgızlar daha yakındı.‖ (Jumadilov, 2010: 10) 

 

SONUÇ 

Cümlenin ana unsurları olan özne ve yüklemin haricinde cümlede yüklemin anlamını çeĢitli yönlerden 

pekiĢtiren, tamamlayan, tümleyen yardımcı unsurlara tümleç denilmektedir. Esasında bütün Türk 

lehçelerinde tümleçlerin iki farklı türü vardır:isim soylu tümleçler, zarf soylu tümleçler. Klasik Türk dilbilg-

isinde isim soylu tümleçler, genelde düz tümleçler (nesne) ve dolaylı tümleçler (yer tamlayıcısı) olarak iki alt 

gruba ayrılarak iĢlenmekte; zarf soylu tümleçler ise zarf tümleci genel baĢlığı altında ele alınmaktadır. Ancak 

Türkiye‘de son yıllarda yapılan yapısal-iĢlevsel söz dizimi çalıĢmalarında tümleçler, bildirdiği anlamlar dik-

kate alınarak belirlenmekte ve otuza yakın tümleç türünden bahsedilmektedir. Bu bakıĢ açısını biz Kazak 

Türkçesine uyarlayarak Kazak gramer kitaplarındapısıqtawışbaĢlığı altında sunulanve Türkiye Türkçesi 

klasik dilbilgisinde zarf tümlecine karĢılık gelen ―tümleç‖ türününalt gruplarını tespit etmeye çalıĢtık. 

Yaptığımız cümle tahlillerinde Kazak Türkçesindeki zarf tümleci‘nin (pısıqtawıĢ) on yedi farklı çeĢidi-

nitespit etmiĢ olduk. Bu sayınınileride detaylı dil incelemeleri neticesinde artacağı muhak-

kaktır.Amacımız,bundan sonraki Türk lehçeleri üzerine yapılacak söz dizimi çalıĢmalarında sadece Ģekli 

değil anlamı/iĢlevi de dikkate almanın önemine vurgu yapmaktır. 
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 «ҚАЗАҚ» АТАУЫНА ҚАТЫСТЫ САНДЫҚ МЕТАФОРАЛАР 

 

PhD докторант Д.Ж РЫСҚҦЛБЕК
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Тҥйіндеме 

Җазіргі жаһандану заманында халҗымыздың ұлттыҗ санасын, сапалыҗ белгілерін айҗындай түсу 

җажеттілігі артып отыр. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың жолдаған «Болашаҗҗа бағдар: Рухани жаңғыру» 

бағдарламасында да ұлтты тану, халыҗтың ҿзін-ҿзі тануға деген җұлшынысы туралы баса айтылған. 

Маҗалада җазаҗ тіліндегі сандыҗ ұғымда җолданылатын сҿздердің мағыналыҗ җабаттары когнитивтік, 

жұмсалымдыҗ сипатта аныҗталады. 

 Тірек сӛздер: нумератив, бірлік, ӛлшем, метафора, сандар, фразеологизм 

 

DIGITAL METAPHOR IN THE NAME OF KAZAKH 

 

Аbstract 

In modern globalization the necessity of definition of national consciousness and quality of our people 

is increasing. He also talked about the nation's recognition of the nation's self-knowledge in the program 

"The Orientation for the Future: the Spiritual Renaissance" by President N. Nazarbayev. The meaningful 

layers of the words used in the Kazakh language are determined by cognitive, operational characteristics. 

 Key words: numerative, units, number, phraseology, turkology 

 

КІРІСПЕ 

Метафора арҗылы дүние бейнесін, дүниенің тілдік бейнесін, болмыстың мазмұнын тануға 

болады. Бұл мҽселен ҿткен ғасырдың 80-жылдарынан бастап зерттеу нысанына айналғандығын 

лингвистикалыҗ еңбектерден кҿруге болады. 

Тілдегі метафоралардың концептуалдыҗ ҿзегінен, кез келген тілдік җолданыстағы метафоралар 

когнитивтік җызмет атҗаратындығын байҗауға болады. Мҽселен, метафора табиғатына тҽн 

бейнелілік, кҿркемдік, бағалағыштыҗ, образдылыҗ җасиеттерінің тілдегі орын алуына адам ойы мен 

танымдыҗ тетіктерінің җатысатындығын, метафоралардың прагматикалыҗ сипатынан кҿрінеді. 

Метафоралардың туындауына адам ойындағы ҿзара салыстырулар мен ұҗсатулар, санадағы 

суреттеулер негіз болады. Осы жағынан келгенде метафора ғылыми ойдың (концептуалды) формасы 

болап келеді. Метафораның концептуалдыҗ болмысына ұлттыҗ дүниетаным тұрғысынан келу 

арҗылы, метафора тудырудағы ҽр ұлттың ойлау дҽрежесі мен ұлттыҗ сана сезімі мен дүниені 

җабылдаудағы ұлттыҗ ерекшеліктері сол ұлт тіліндегі метафораның ҿзіндік болмысы мен тілдік 

сипатын кҿрсетеді.  

Җазіргі лингвистикада җаламгердің ҿзіндік җолтаңбасын танытатын, авторлыҗ түйсінуден хабар 

беретін жеке җолданыстағы метафораларды зерттеуге ерекше ден җойылуда. Сҿз мағынасының 

ауысуы арҗылы пайда болған бірліктер автордың тілдік танымын аңғартып, сҿз шеберлігін кҿрсетеді. 

Авторлыҗ метафораларды ғалым Б.Хасанұлы «ҿзіндік метафорлар» деп атап, «мұндай меншікті 

метафораларды җаламгердің лабораториясына стилистикалыҗ экспертиз жасамай-аҗ, оңай табуға 

болады» деп кҿрсетеді (Хасанұлы, 1966, 22). Авторлыҗ метафоралар сҿз мағынасының кеңеюін, 

сҿздің образдылығын танытып ғана җоймай, сонымен җатар автордың дүниетанымдыҗ, бағалағыштыҗ 

кҿзҗарасын да дҽлелдейді. Жалпы «сҿз мағынасының ауысуы да, ең алдымен, адамның кҿрген, 

білген, түйген ой җорытындыларының, тҽжірибе нҽтижелерінің, жадыда орныҗҗан җұндылыҗтарының 

айҗын кҿрсеткіші болып табылады (Оразалиева 2006, 224). Демек, метафораны дүниетануға 

җатысатын бірлік ретінде санайтын болсаҗ, адамның дүниені танудағы мүмкіндігі шексіз. Адам 

ойының жүйріктігінен пайда болған метафоралы лексикалыҗ бірліктер ҽлемнің концептуалды 

бейнесін җалыптастыруға негіз болатындығын ескерсек, сол арҗылы тілдегі пайда болған бейнелі 

жаңа жасалымдарды да байҗауға болады. Мысалы, тіліміздегі сандыҗ ұғымдағы метафоралыҗ 

җолданыстар сан есімдердің бұрын байҗалмаған жаңа семантикалыҗ җабатын аша түседі. Җазаҗ тіл 

білімінде сандарды ҽр түрлі җырынан зерттеу үрдісі җалыптасҗан. Мҽселен сандарды мағынасы мен 

тарихы, кҿркемдік ерекшелігі, этнолингвистикалыҗ сипаты тұрғысынан талдап келеді. Сандарды тек 

грамматикалыҗ тұрғыда ғана емес, сонымен җатар басҗа да, атап айтҗанда, дүниетанымдыҗ сипатта 

зерттеу керектігін уаҗыт кҿрсетіп отыр.  
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Жалпы тілімізде сан есімдер – сандыҗ ұғымды білдіретін, есімдер тобына жататын сҿз табы. 
Җазаҗ тіл білімінде сан есім туралы алғашҗы аныҗтама А. Байтұрсынұлының «Тіл җұралы» атты 
еңбегінде берілген (Байтұрсынов 1992) . Аталған еңбекте сандардың атауы, оларға җойылатын 
сұраҗтар туралы мҽселе җозғалады. Кейін Җ. Жұбанов, І. Кеңесбаев, А. Ысҗаҗов, М. Балаҗаевтың 
зерттеулерінде сан есімдердің жасалу жолдары, мағыналыҗ топтарына кеңінен талдау жасалады. Ал 
җазаҗ тіліндегі сан есімдерді басҗа түркі тілдерімен салыстыра зерттеуде Ҽ.Хасенов «Җазіргі җазаҗ 
тіліндегі сан есімдер» (Хасенов 1957) таҗырыбындағы кандидаттыҗ диссертациясын айтуға болады. 
Сондай-аҗ ғалым Н. Оралбаева сан есімге сҿзжасамдыҗ тұрғыдан талдау жасай білсе, Т.Сайрамбаев 
сҿз тіркесін җұрай алатын сан есімдерді аныҗтап кҿрсетеді. Аталған еңбектердің барлығы дерлік сан 
есімдерді этимологиясы, грамматикалыҗ җұрылысы мен җұрылымы, этнолингвистикалыҗ аспектілері 
тұрғысынан җарастырады. 

Җазаҗ халҗы тілге бай. Ҽр сҿзін талдай білген, ҽр сҿзіне мҽн берген халыҗ. Җазаҗ үшін ҽр сҿздің 
ғана емес, ҽр санның ҿзіндік җасиеті, тҽрбиелік мҽні, саналы орны болған. Расында, җазаҗ бір санынан 
бастап, ҽр санның җадірі мен җасиетін салмаҗтап, ҿзіне тҽн ерекшелігін саралай білген, орнына, 
маңызына сай җолданған. Ҽр санда ҿзіндік ие болатынын маҗсаты мен мағынасы болатынын сезе, 
түйсіне білген. Тіпті сандыҗ метафоралардың ҿзін сҽйкестендіріп, орнымен җолданған. Мысалы 
«Җазаҗ» ұғымына җатысты сандыҗ ұғымда җолданылып жүрген авторлыҗ метафоралар тілдік 
бірліктің жаңа тіркесі мен сан категориясының басҗаша җырын кҿрсетуі сандыҗ ұғымдардың 
семантикалыҗ жағынан дамығандығын дҽлелдейді. Бұл топҗа мағынасы жағынан сан есімге жаҗын 
болғанымен, табиғаты басҗа сҿздерді де жатҗызуға болады. Мҽселен «Әр қазақ – менің жалғызым» 
(Адай 2001, 12) дегендегі жалғызым біреу мағынасында жүргенімен, бұл авторлыҗ жұмсалымда 
бҿлінбеу, алауыздыҗтан аулаҗ болу мазмұнында берілген. Җазаҗ – «мың ӛліп, мың тірілген халық» 
(Ж.Молдағалиев). Басынан небір зұлматты ҿткерген бабаларымыз җиындыҗҗа мойымай, ертеңіне 
үмітпен җараған. Кҿптік ұғымды білдіретін «мың» сҿзін аҗын халҗының бастан кешкен тағдырымен 
сабаҗтастырып, җайсар ұлттың бейнесін жасаған. Осы сияҗты, саны аз болса да, білектің күші, 
найзаның ұшымен ұлан-ғайыр жерге ие болған жҽне сол жерді ұрпағына аманат җылып җалдырған 
җазаҗ халҗын «жарты ҽлемді жайлап жатҗан халыҗ» екенін (Җ.Шаңғытбаев) дҽлелдеуде ұтымды 
җолданған «жарты» сҿзі бүтіннің бҿлшегі ретінде тұраҗты тіркеске айналған жарты ҽлем тіркесімен 
шебер жеткізілген.  

Авторлыҗ метафоралардың авторы белгілі болады. Мысалы Җ.Назарбаев жаҗынын жанынан 
артыҗ кҿретін туысшыл җазаҗ халҗын «ерен тамырлы, сан тармақты ел» деп, «сан» сҿзі арҗылы 
кҿптік ұғымды кҿрсетіп, «ҿзіндік метафора» жасаған.  

Кейбір метафоралардың кімдікі екендігін іздегенде түп атасы жалғыз емес, жалпыға ортаҗ 
халыҗтікі болып танылады. Җандай реніш болмасын ағайынның басына іс түскенде ұмытатын «Җазаҗ 
– бір ӛліде, бір тіріде табысатын халық» (Ел аузынан). Ауызбіршілікті ту еткен бабаларымыздың 
«бүтінін бӛліп жейтін, жартысын жарып жейтін» (Ел аузынан), «алты қырдың ар жағындағы 
«аттанды» жеті қараңғы түнде естісе де басы біріге қалатын» (Ел аузынан) бауырмалдыҗ 
җасиетін метафоралану арҗылы жасалған жаңа сандыҗ ұғымдармен жеткізген. Ұлттыҗ мҽдениетке сай 
җазаҗ халҗының ерекшелігін танытатын осындай җолданыстардың танымдыҗ сипатын ашу ҽбден 
җажет-аҗ.  

Тіліміздегі сан есімдердің бҽрі тек кҿптік ұғымда, сандыҗ сипатта җолданыла бермейтіндігін 
ескерсек, олардың мағыналыҗ ерекшелігі җолданылу аясына җарай аныҗталатындығы, ҽсіресе 
авторлыҗ сҿз җолданыстардан аныҗ аңғаруға болады. Мысалы, «бір адамның құнын бір ауыз сӛзбен 
шеше алатын» (Ел аузынан) халҗымыздың осы бір тіл дҽлдігін, сҿз җадірін жоғары бағалаған асыл 
җасиетін бір сан есімі арҗылы кҿрсетіп отыр. Мұндағы бір сҿзі аз ұғымын білдіріп тұр. Тағы жүгі 
нарда, җазаны теңде ғұмыр кешкен җазаҗ халҗын «бір атадан отау-отау – ҽулет болып, ҽулет-ҽулет – 
ру болып, ру-ру – жүз болып, екі шылбыр, бір тізгінін Ұлы ханға ұстатҗан кҿшпелі Тҽуелсіз елді» 
суреттеудегі (Міштайұлы, т.б. 1996, 16) сандыҗ ұғымын жоғалтҗан сан есімдерден жасалған авторлыҗ 
метафораларды аҗиҗат ҿмірдің үзігі ретінде җараудың мҽні ерекше.  

Дҽл осы сияҗты аҗын Ф.Оңғарсынованың «Бір җазаҗ – біреу, екі җазаҗ – жарты, үш җазаҗ – нҿл» 
(Ф.Оңғарсынова) дегендегі біреу, жарты, нҿл сан есімдері ұлттың ҿзіне тҽн җасиеттерін ашуда 
җолданылса, «біреуді маҗтаса, алты җабат аспанның ар жағына асырып жіберетін, біреуді даттаса, 
жеті җабат жердің астына батырып жіберетін ҽдетінің бар екенін» (Ҽ.Җайдар), ҿкпелесе кҿңілі «кӛңілі 
бір атым насыбайдан қалатын халық» (Халық мақалы) екендігін астарлы бейнелеп, сандыҗ 
метафоралармен шебер жеткізген.  

Тілдік жүйенің җұрылымына тереңдеудің, ұлттыҗ тілдің табиғатын танудың басты жолы – 
тілдік таңбаларды, оны җұрайтын элементтерді, олардың мазмұндыҗ жағы мен тұлғалыҗ жағын тілдің 
ҿз заңдылыҗтары негізінде җарау болса, екінші жолы – оларды тілдік емес мҽнділіктермен, яғни 
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аҗиҗат ҿмір, ойлау, танымдыҗ тұрғыда бір-бірімен тығыз байланыста җарау болмаҗ. Җазіргі рухани 
жаңғыру кезеңінде рухани мҽні бар кҿптеген җұбылыстарды, соның ішінде ұлттыҗ таным мен 
мҽдениетке җатысты җұндылыҗтарды җайта жаңғыртып, бағалаудың җажеттілігі зор. Осы тұрғыдан 
алғанда, тілдік бірліктер ұлттың танымы, тҽжірибесі, ҽдет-ғұрпы, мінез-җұлҗы, наным-сенімі, бір 
сҿзбен айтҗанда, материалдыҗ, рухани мҽдени келбетін кҿрсететін білімдерді жинаҗтаушы җызмет 
атҗарады. Авторлыҗ метафоралардың мҽн-мағынасын, җолданылу ерекшелігін, җызметін зерттеу – 
олардың тек ойға бейнелілік, кҿркемдік беретін сипатын, яғни, аҗын, жазушының ой-танымын 
кҿрсету ғана емес, ұлттың танымын, рухани байлығын жеткізу болмаҗ.  

Кҿркем сҿз шеберлерінің шығармалары тіліндегі метафораның җолданылу ерекшелігін зерттеу 
арҗылы метафоралар заман, җоғам, орта ҿзгерісі, дамуына байланысты түрленіп кҿркемдігі 
артҗандығын, күрделеніп дамығандығын кҿруге болады. Жҽне де җай аҗын, жазушыны алсаҗ та, оның 
метафоралары жеке ҿзіндік дүниетанымы, кҿзҗарасы, сезімін танытумен җатар, бүкіл бір ұлттың 
таным, ойлау ерекшелігі, бояу-бедерін кҿрсетіп, ұлттыҗ таным аясында болатындығын байҗатады. 
Бірте-бірте кейбір индивидуалды-авторлы метафоралар жиі, жаппай җолданысҗа түсіп, дҽстүрлі 
метафораларға айналады, кейбірі фразеологизмдердің, маҗал-мҽтелдердің жасалуына негіз болады. 
Жалпы авторлыҗ сҿзҗолданыстағы жеке метафоралар арҗылы дүниеге келген атаулар тіл 
җолданушының концептуалды жүйесімен тығыз байланысты, ҿйткені җоршаған ҽлем туралы 
җалыптасҗан белгілі бір түсініктер негізінде ассоциациялы бейнелі ойлауда ҿзге ұғымдар немесе 
атаулар дүниеге келеді. «Җазаҗ» атауына җатысты дүниеге келген сандыҗ-авторлыҗ метафоралар жаңа 
жасалымдар җатарын толыҗтыра түсуі – тілдегі табиғи заңдылыҗ. Мұндай метафоралардың концеп-
туалды ҿзегі ҽртүрлі җұрылымдарын тұрады. Ол җұрылымдардың бірі кҿркемдік-бейнелеуіштік сипат 
десек, жоғарыда келтірілген мысалдар сандыҗ ұғымның кҿркемдік, бағалағыштыҗ, сезімдік, эмо-
ционалды-экспрессивтік җасиеттін ашып тұр. Басҗаша айтҗанда, адам баласы кҿркем жеткізулер, 
жаңаша җолданыстар арҗылы дүниенің бейнесін җалыптастырады жҽне алынған аҗпараттарды жүйелі, 
бейнелі түрде җабылдап, аҗыл-ойы арҗылы ҿз ҿңдеуінен ҿткізеді. Бұл ҿңдеулер ауыстырулар мен 
ҿзара салыстырудан, ұҗсату мен теңдестіруден туындайды. Сандыҗ мағыналы сҿздердің мета-
форалыҗ җолданысы сҿз мағынасының дамуына себепші болып, олардың җолданыс аясын ҿсіре түседі 
жҽне адамның ҽлемді тануымен, бай тҽжірибенің толыға түсуімен астасып жататыны белгілі болды. 
Сондыҗтан да, сҿздің мағыналыҗ шеңберінің ҿсуі – адамның танымдыҗ җабілеті арҗылы җалыптасҗан 
білімінің ҿлшемі. Метафора арҗылы дүние бейнесін, дүниенің тілдік бейнесін, болмыстың мазмұнын 
тануға болады. Метафораның мұндай җасиетін җазаҗ тіл біліміндегі антропоцентристік бағытты негіз 
етіп зерттеп жүрген зерттеушілердің еңбектерінен байҗауға болады. Тілдегі метафоралардың 
концептуалдыҗ ҿзегінен кез келген тілдік җолданыстағы метафоралардың когнитивтік җызмет 
атҗаратындығын аңғаруға болады. Мҽселен, метафора табиғатына тҽн бейнелілік, кҿркемдік, баға-
лағыштыҗ, образдылыҗ җасиеттерінің тілдегі орын алуына адам ойы мен танымдыҗ тетіктерінің 
җатысатындығын, метафоралардың прагматикалыҗ сипатынан кҿрінеді. Метафоралардың туын-
дауына адам ойындағы ҿзара салыстырулар мен ұҗсатулар, санадағы суреттеулер негіз болады. Осы 
жағынан келгенде метафора ғылыми ойдың (концептуалды) формасы болап келеді. Метафораның 
концептуалдыҗ болмысына ұлттыҗ дүниетаным тұрғысынан келу арҗылы, метафора тудырудағы ҽр 
ұлттың ойлау дҽрежесі мен ұлттыҗ сана сезімі мен дүниені җабылдаудағы ұлттыҗ ерекшеліктері сол 
ұлт тіліндегі метафораның ҿзіндік болмысы мен тілдік сипатын кҿрсетеді.  

Җорыта келе, метафора – бір объектінің екінші объект арҗылы кҿрінуі, соның негізінде білімнің 
тілдік пішіннің кҿмегімен ұсынылуы деп берілген, яғни жекеленген байланыссыз объектілерге емес, 
күрделі ментальды кеңістіктерге җатысы бар җұбылыс деп танылатындыҗтан, «җазаҗ» атауына 
җатысты ұлттыҗ танымының образды җабылдауын сипаттайтын сандыҗ метафораларды зерттеу – 
ҽбден җажет.  
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Аға оҗытушы М.З. БЕРКУТБАЕВА

 

 

Түйіндeмe 

Антропонимдер – сҿйлесу кезінде араҗашыҗтыҗты ҿзгерте алатын ең маңызды җұралдар. Яғни 

олар ресми, җызмет бабындағы ҽңгімеден бейтарап, одан кейін достыҗ, жаҗын жҽне т.б. ҽңгімеге 

ауысуға кҿмектеседі. Дҽл осы антропонимдер түрлі стратегияны җамтамасыз ететін тілдік бірліктер 

ретінде жүреді: кемсіту, асҗаҗтату, дҿрекі, бҿтендеу жҽне т.б. Антропонимдер адамды ҿзі 

сияҗтылардың җатарынан бҿліп кҿрсетуге җызмет етеді. Ҽр тілдің адамды идентификациялайтын ҿз 

тілдік җұралдары бар. Антропонимдер – халыҗ тарихы мен мҽдениетінің бір бҿлігі. Біздің ойымызша, 

бұл тұжырым есім җұрылуының бастапҗы сатыларына ішінара орынды болып табылады. Біраҗ тіпті 

антропонимдер жүйесі җұрылуының бастапҗы сатыларында атаушының есімдерді реттеуге ыҗыласы 

болады. Ежелгі ағылшын кезеңінде есім җоюда, мысалы, есім иесінің белігі бір текке, отбасыға 

җатыстылығын кҿрсету маҗсатында есім негіздерін аллитерациялау жҽне түрлендіру үрдістерінде осы 

байҗалады. Бұл жағдайда есімдерді жүйелендірудің негізгі себебі этностың ҽлеуметтік-мҽдени фоны 

жҽне ұлттыҗ-психологиялыҗ ерекшеліктері болып табылады.  

Тірек сӛздер: антропоним, есімдер, қоғам, жүйе, мадениет, құрал, тілдік бірлік, әстүрлі, 

арақашықтық. 

 

PRAGMATIC ASPECT OF ANTHROPONYMS 

 

Abstract 

 Anthroponyms are the most important tools that can change the distance during a conversation. That 

is, they are neutral in formal, informal conversation, then friendly, close and so on. helping to get to the con-

versation. These anthroponyms are the language units that provide different strategies: discrimination, bully-

ing, harassment, alienation, and so on. Anthroponyms serve to distinguish a person from the ranks of others. 

Each language has its own language tools that identify people. Anthroponyms are a part of the history and 

culture of the people. In our opinion, this conclusion is partly appropriate to the initial stages of the name 

formation. But even in the early stages of the anthroponyms system, there is a desire to name the names. In 

the ancient English era, for example, the name of the nominee appears in the process of allegation and trans-

formation of the names of the nouns in order to demonstrate their involvement in the family. In this case, the 

main reason for the nomenclature is the socio-cultural background and national-psychological features of the 

ethnos. 

Key words: anthroponyms, names, society, system, culture, instrument, language unit, traditional, dis-

tance. 

 

Җазаҗ тіл білімінде социолингвистика ғылымы тілді зерттеудің бір саласы ретінде кейінгі кезде 

җалыптасҗаны белгілі, біраҗ бұл бағыттың җазаҗ тілінде негізі бар екеніне Ахмет Байтұрсынұлының, 

Җ.Жұбановтың еңбектерінде назар аударылды. Бүгінгі таңда социолингвистика – (җазаҗша-ҽлеуметтік 

лингвистика) – тіл білімі, ҽлеуметтану (социология), ҽлеуметтік психология жҽне этнография 

ғылымдарының җиылысҗан жерінде дамитын, тілдің ҽлеуметтік табиғаты мен җоғамдыҗ җызметін, 

ҽлеуметтік фактордың тілге ҽсер ету тетігін жҽне җоғам ҿміріндегі тілдің җарым-җатынас җұралы 

ретіндегі коммуникативтік җызметін зерттейтін тіл ғылымының бір саласы ретінде җалыптасты. Осы 

тұрғыдан А.Байтұрсыновтың осыдан 85 жыл бұрын тілге берген аныҗтамасы социолингвистикалыҗ 

сипатты деп бағалауға болады: «Тіл – адамның адамдыҗ белгісінің зоры, жұмсайтын җаруының бірі», 

- деді (1998: 509).  
 Себебі җоғамдағы тілдің мҽні мен җызметін күнделікті ҿмірден ҿзінің ерекше тілдік тұлғалыҗ 

зердесімен байҗаған, сезе білген Ахмет Байтұрсынұлының тілдің ҽлеуметтік җызметін айрыҗша 
җабылдауы, түйсінуі – заңды җұбылыс. Ал, социолингвистика болса, тіл мен җоғамның ҿзара байла-
нысын динамикада, җызмет барысында зерттейді.  

                                                 

  ҖазМемҖызПУ,  bahitzhamal79@mail.ru  
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Осымен байланысты кез келген тілдің лексикалыҗ җорының мҽнді бір җабатын жалҗы есімдер 
җұрайды. Оларсыз адамзат җоғамының җарым-җатынас җызметі іске аса алмайды.  

Орта есімнің пайда болуы да җоғамның сұранысымен байланысты. Ататектерден айыр-
машылығы, орта есімдер балаларды христиан есімдерімен шоҗындыру үшін Рим католик шіркеуінің 
ұйғарымымен пайда болды*. Ежелгі ағылшын кезеңінде, біріншіден индивидтерді тану үшін заңды 
җажеттілік болмаған, екіншіден барлыҗ жерде таралған христиандыҗ ҿсиеттерде ататек те, орта есім 
де җызмет атҗармаған. Алайда бұл сол кездегі адамдарда туыстыҗ җатынасты білдіру амалы болмады 
деп айтуға болмайды. Осы җатынасты білдіру амалы ешҗандай антропонимиялыҗ формула атри-
буттарының җатысуынсыз сол жеке есімдердің ҿзі болғаны маңызды дерек болып табылады. Бұл 
туыстыҗ җатынастарды кҿрсету үшін җолданылатын таза білдік амалдар болып табылған. 

Белгілі бір ұрпаҗҗа тҽнділігін білдіретін алғашҗы жҽне типті амал ол аллитерациялар мен 
ассонанстар болды. Бұл дҽстүр тек ежелгі ағылшын антропонимикасына ғана емес, сонымен җатар 
германдыҗ антропонимикаға да сипатты болған. Ережеге сай, есімнің бастапҗы дыбыстары алли-
терацияланған. 

Орта ағылшын кезеңінде есімдер номенклатурасы ағылшын җоғамының җоғамдыҗ жҽне мҽдени 
ҿмірінің дамуында екі ірі оҗиғаларды ҿз җұрамында кҿрсетеді. Бірінші кезекте – нормандарды басып 
алуы жҽне оның ағылшын тілі антропонимиконы мен есім җою дҽстүріне ҽсері. Екіншіден, норман 
басып алушылары енгізген, җұрлыҗтыҗ дҽстүрлермен җуаттанған британ аралы тұрғындарының 
мҽдениетіне христиан ҿсиеттерінің терең ену.  

Аталған оҗиғалардың салдарынан орта ағылшын кезеңіндегі ежелгі ағылшын кезеңінің 
антропонимиконы кҿбіне германдыҗ шығу тегінен болған норман-француз есімдерімен, сонымен 
җатар кҿп бҿлігін ҽулие санатына җосылған католик есімдерінен тұратын христиан есімдерімен 
толтырылды. Бұл этапта шетелдік болмашы ҽсер француз, испан, грек жҽне латын антро-
понимдерінен болды. Нормандардың басып алуына дейін кеңінен тараған ежелгі ағылшын есімдері 
орта ағылшын кезеңінде де җолданылуын жалғастырды, біраҗ олардың саны бұлжымай азайды. 

Келесі дереккҿздерден табылған 206 антропонимиялыҗ бірліктің сараптамасы негізінде: The 
Peterborough Chronicle , A Worcester Fragment ‗The Disuse of English‘ , Proclamation of Henry III , The 
Song of Lewis, Political Poetry, The Chronicle of Robert of Gloucester, Layamon ‗Brut‘(1205), летописи 
Англии Кепгрейва , An Anthology of Chancery English, сонымен җатар Б. Скотт пен К.О‘Брайен 
җұраған XIII, XV, XVI ғасырдағы есімдердің тізімінен бізге орта ағылшын антропонимиконының 
ядросын җұрайтын келесі топтарды аныҗтауға мүмкіндік туды:  

-інжілдік есімдер жҽне заңдастырылған католик ҽулиелерінің есімдері. Бұл есімдердің ең үлкен 
тобы (талданған антропонимдердің жалпы санының шамамен 28,42%-ы); 

-ер адамдарда да, ҽйелдерде де җолданылып келе жатҗан ежелгі ағылшын есімдері 20,58 % 
җұрайды; 

-германдыҗ шығу тегінен норман-француз есімдері жҽне латын тегінен шыҗҗан фрунцуз есім-
дері (шамамен 14,21%); 

-герман жеке есімдері, 11,27% җұрайды. 
Орта ағылшын кезеңіне, ағылшын есімдері дамуының хронологиялыҗ аясын біздің амалымызға 

сай җарастыру бойынша, Реформация (1534 жыл) кезеңі де жатады, ҿйткені ХVII ғасырдың басына 
дейін ағылшын есімдері XIV-XV ғасырдағы типті антропонимдер пайдаланылды. Бұған дҽлел, бар-
лыҗ жерде католик есімдерінен бас тарту тек XVII ғасырдың соңында ғана болуында.  

Есімдердің жаңа җабаты ену үшін ұрпаҗтардың ауысуы жҽне ҿмірге кҿзҗарас ауысуына 
байланысты жүз жылдан астам уаҗыт җажет болды. 

Біздің зерттеуімізде 1600-1921 жылдар болып мерзімделеген жаңа ағылшын антропонимиясын 
зерттеудің материалы ретінде кіріс кітаптардың мҽліметі алынды: Addingham St. Peter Parish Register 
(1612–1812 жж.), Dethick Baptism (1774–1820 жж.), Rushworth Register (1619–1820 жж.), Ilkley Bishop 
Transcripts (1811–1846 жж.), Keighly Miscellaneous (XVII –XX басы ғғ), The Parish Registers of St. 
Andrew‘s Kildwick-in-Craven (1594–1918 жж.), The Register Book from Roghner (1590–1700 жж.). Осы 
кезеі бойынша аҗпарат метрлік кітаптарда жүйелі ҽрі толыҗ жазылған, ҿйткені шоҗындыру, үйлену 
жүне ҿлім туралы тіркеу барлыҗ жерде тҽжірибеге тек 1620 жылдан бастап енгізілген. Җарапайым 
метрлік кітаптарда тек азаматтыҗ жағдайлардың акттері емес, сонымен җатар тіркелушінің ҽлеуметтік 
статусы мен мамандығы белгіленген. Келушілердің басым бҿлігін ірі жҽне шағын сауда буржуазиясы 
(маҗта ҿнеркҽсіпшілері, мал ҿнеркҽсіпшілері, азыҗ түлікпен җамтамасы зетушілер, баҗалшы, җалпаҗ 
шеберлері, дербес жұмысшылар (темірші, җайыҗшы, тас җалаушы), бірлі-жарым жағдайларда – жері 
аз дворяндар җұраған. Осылайша, біз талдаған есімдер тұрғындардың негізгі бҿлігіне, наҗты – орта 
класҗ тҽн есім җою дҽстүрін бейнелейді. 
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Жаңа ағылшын кезеңінде антропонимдердің басым тобы інжілдік жеке есімдер (32,79%), 
католик ҽулиелерінің есімдері (15,05%), норман-француз есімдер (7,52%), классикалыҗ латын жҽне 
грек есімдері (10,21%) жҽне ағылшын есімдері (8,06%) болып табылады. Жаңа ағылшын 
антропонимиясында есім җою дҽстүрін зерттеу осы аталған кезеңде ҽлеуметтік-мҽдени жҽне тарихи 
маңызы бар үш оҗиға есім җоюға басым ыҗпал жасағанын кҿрсетеді.  

Екі маңызды оҗиға Реформаторлыҗ ҽрекет жҽне 1534 жылда королдің шіркеуді басҗа туралы 
заңын җабылдау нҽтижесінде римдік католик шіркеуінен ағылшын шіркеуінің бҿлінуі болып табы-
лады (Supremacy Act). Бұл оҗиға хронологиялыҗ жағынан алдыңғы кезеңмен байланысты болуына 
җарамай, оның ағылшын тілі анторонимиконына салдары толыҗ түрде XVI ғасырдың соңы - XVII 
ғасырдың бірінші жартысына җарай сезіле бастаған. Католик ҽулиелерінің есімдері інжілдік 
есімдермен, ҽсіресе Ежелгі Ғаҗлиядағы есімдермен ығыстырылады, олар жаңа ағылшын кезеңінде 
басым җолданылып жатҗан антропонимдерді җұрайды (32,79%). XVII ғасырдың соңынан бастап XIX 
ғасырдың басына дейін мынадай есімдер җарҗынды җолданыла бастайды: Isaiah, Iscael, Emanuel, 
Aaron, Abraham, Adam, Isaak, Israel, Livinah, Jonathan, Jeremiah, Samuel; Hannah, Sarah, Rebeccah, Ruth, 
Susannah, Rachael. 

Бұдан басҗа, шіркеу реформалыҗ ҽрекетінің соңғы җанаты – пуритандар, олардың белсендігінің 
шыңы Еливазета І (1558-1603 жж.) мен Эдуард VI (1547-1553 жж.) басҗарған кезеңнен 1660 
ж.Реставрация кезеңіне дейін сай келеді. Бұл кезең пуритандық есімдер деп аталатын 
антропонимдердің жаңа җабатын җұрады. Жеке есімдер ретінде пуритандыҗ мҽдениеттің мұратын 
бейнелейтін дерексіз зат есімдер җолданыла бастады: ―mercy‖, ―faith‖, ―hope‖, ―grace‖, ―charity‖, 
―prudence‖, ―sage‖, ―virtue‖. Пуритандыҗ есімдердің семантикалыҗ җұрылымын талдау олар 
«христиандыҗ ізгі» ретінде аныҗталуы мүмкін семантикалыҗ аймаҗты җұрағанын кҿрсетеді: Mercy, 
Grace, Charity, Hope, Prudence, Patience, Clemency. Осындай есімдердің пайда болуының мүмкін 
себебі інжілдік ежелгі еврей есімдерінің ағылшын тіліне калькалануы болуы мүмкін: Grace – Hannah, 
Lily – Susannah. Калькалану нҽтижесі ретінде ежелгі еврейлік «фразалыҗ есімдерге» ұҗсас җұралған 
From above, Praise God, Sorry-for-Sin сынды ерекше есімдерді атауға болады. Мысал, Isaiah есімі 
ағылшын тілінде «God of helper», Jeremiah – «Jah is high» мағынаны білдіреді. Алайда, ҿзінің ҽдеттен 
тыс болуына байланысты пуритандыҗ есімдер негізгі антропонимиялыҗ җорда саҗталмады жҽне 
XVIII ғасырда җолданыстан шыҗты.  

ХІХ ғасырдың ортасынан бастап, антропонимикон дамуының жаңа этапы байҗалады. Бұрын-
ғыдай, інжілдік есімдер ҽйгілі жҽне ағылшын-саксондыҗ заңды ҽулиелердің есіміне җайту кҿрініс 
береді. ХІХ ғасырда ағылшын-саксондыҗ есімдерге җайта оралуды шаҗырған ҽлеуметтік-мҽдени 
оҗиға трактариандыҗтардың (tractarians) діни-саяси җозғалыс болды. Бұл җозғалыс 1833 жыл 
Оксфордта туындады, соның нҽтижесінде Оксфордтыҗ җозғалыс атымен ҽйгілі. Бұл бағыт 
җатысушыларының (Dr Keble, H. Froude, I. Williams жҽне басҗалар) негізгі маҗсаты ұзаҗ уаҗыт 
бейҗамдыҗтан кейін протестанттыҗ англикандыҗ шіркеудің христиандыҗ рухын жандандыру болды 
(В.А. Никанов, 1974: 56). Ҿмірге кҿзҗарастың ҿзгеруіне байланысты экстралингвисттік сипаттағы 
кҿптеген оҗиғалардағы секілді трактариандыҗтардың философиясы есім җою дҽстүрінде де үн җосты. 
Albert, Edmund, Edwin, Egbert, Garwood, Edith, Aldhelm, Alferd, Cuthbert секілді ежелгі ағылшын 
есімдері җайтадан җолданысҗа енді.  

Жеке есімдерді җоғамдыҗ-мҽдени белгі ретінде зерттеудегі жоғарыда айтылған жалпы үрдістер 
ағылшын тілінің жеке зерттеулерінде мыналарға тиесілі наҗты кҿрініске ие болды: 

а) антропонимиялыҗ бірліктердің җызмет етуі; 
б) антропонимикон дамуының жҽне осы үрдістке ҽсер ететін ҽлеуметтік факторлардың 

эволюциясы: 
в) атау үрдісінің психологиялыҗ негіздерін зерттеу. 
Кез келген лингвистикалыҗ белгілерді, ҽсіресе жеке есімдерді зерттеу җоғам жҽне мҽдениеттегі 

қызмет етуінен оңашаланған түрде зерттелмеуі тиіс. Жеке есімдер җұрылуында 
экстралингвистикалыҗ доминанталарды жоҗҗа шығару жеке есім мағыналары туралы мҽселенің тек 
0, я жарым-жартылай ашылауына ҽкеледі. Р.Хадсон лингвистиканы ҽлеуметтік лингвистикамен 
салыстыра отырып, ―linguistics differs from sociolinguistics in taking account only of the structure of lan-
guage, to the exclusion of the social contexts in which it is learned or used…‖ ҽділ бағалайды. Белгілі бір 
лингвистикалыҗ таңбасы бар ҽлеуметтік мҽнмҽтіндерді жоҗҗа шығару ол бейнелейтін басым 
аҗпаратты жоғалтуға ҽкеледі. 

1929 жылда җызметтік лингвистиканы җұрылымдыҗ лингвистиканың бҿлек тармағына бҿлу, 
сонымен җатар ХХ ғасырдың екінші жартысында когнитивтік лингвистика, ҽлеуметтік лингвистика, 
психолингвистиканың пайда болуы антропонимдерді зерттеудің жаңа амалдарын айҗындай түсті. 
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Жалпы ономастика жҽне жеке антропонимика жұмыстарында ҽлеуметтік мҽнмҽтіндердің, җызметтік 
шарттарының, атаудың психологиялыҗ негіздерінің ролі жиі байҗалады.  

Фунциялыҗ лингвистика аясында жеке есімдердің җызмет етуі лингвистикалыҗ жҽне 
экстралингвистикалыҗ тұрғыдан җарастырылады. Жеке есім, атаулар жіктелуі жүйесінің мүшесі 
ретінде, негізгісі ретінде номинативті немесе атаулы җызметті атҗарады. Бұл җызмет екі аспектімен 
жүзеге асырылады: ұжымнан индивидтерді бҿліп алатын дистинктивті (жекешелендіруші) жҽне 
наҗты жеке есімдер иеленушілерін белгілі бір классҗа топтайтын интеграциялыҗ (жіктеуші). Осы 
җызметті дерлік барлыҗ ғалым-антропонимисттер бҿледі. Алайда осы җызметке җосымша жҽне 
талдаулар бар.  

В.Бланар җосалҗы җызметтер тобына бҿлінетін идентификациялыҗ функцияға ерекше назарын 
аударады. Олардың арасында: адамның җоғамда ресмиленуі, тегін кҿрсету, есім иесінің ҽлеуметтік 
жағдайын кҿрсету, сипаттау (лаҗап аттарға кҿбірек тҽн) (Мусаев, 1984: 205). 

А.В.Суперанская антропонимдердің келесі җызметтерін ажыратады: коммуникативтік, 
аппелятивтік, экспрессиялыҗ, дейктикалыҗ. А.В.Суперанская жоғарыда аталған җызметтер жалпы 
есімдерде де бҿлінетінін ҽділ атап айтты. Жеке есімдерге жинаҗтаушы (кумуляциялыҗ) җызмет басым 
жағдайда сипатты болып табылады, ол елтану аҗпараты мен ҽлеуметтік-семантиканы саҗтайды. 
Антропонимдердің җызметтік сипатын тілде жҽне сҿйлеуде жалпылай отырып, А.В.Суперанская жеке 
есімдер ҿзіндік грамматикалыҗ жҽне ҿзіндік лексикалыҗ җызмет атҗармайтынын атап ҿтеді. 
Антропонимдердің негізгі җызметі адамды җоғамда ресмилендіру болып табылады.  

Жалпы ағылшын тілі жҽне жекелей атропонимикон җұрылуының бірнеше тарихи дҽуірлерін 
җамтитын жеке есімдер болып табылатындыҗтан, аңыз-поэзиялыҗ дҽстүрге тҽн жеке есімдердің тағы 
бір җызметін атап айту җажет. Бұл – есімнің креативтік җызметі, «җұру жҽне атау үрдісіне сүйенуші; 
...есім индивидке белсенді ҽсер кҿрсетеді, оның жеке басын җұрайды, оның тағдырын айҗындайды, 
яғни субъектіге җатынас бойынша бірінші болып табылады». Ежелгі мҽдениетке есім жҽне атау адам 
болмысына ену болып табылған. Есім адамның тағдырын аныҗтайды деп болжанған. Т.В.Топорова 
«ҽлемнің кҿне үлгісі есім иесінің табиғатын жҽне есімнің үлестігін бағамдайды» деп атап айтҗан 
(Подольская, 1998: 347). Атауға осындай ығай таныту кҿптеген ежелгі нанымдарға сипатты болып 
табылады: ведтік, ежелгі ирандыҗ, ежелгі грек, ескі славяндыҗ, ежелгі скандиваниялыҗ. Осы 
җызметтің маңызды жҽне ерекше белгісі есім адам бейнесінің роліне ене отырып, ҿзінің ҽсерінде 
индивид ҿміріне белсенді бастамасы болып табылады. 

Анропонимикон дамуының эволюциясын зерттеумен байланысты мҽселе апаттылыҗ жҽне оның 
җұрылуы жүйелілігінің мҽселесін, сонымен җатар ҽсер етудің ішкі жҽне сыртҗы факторлары мҽселесін 
җозғайды. А.В.Суперанская атап айтҗандай, «кез келген халыҗтың ономастиконы стихиялы 
җабатталады, бұл үрдісті ешкім басҗармайды» (Джанузаков, 1976: 24).  

Біздің ойымызша, бұл тұжырым есім җұрылуының бастапҗы сатыларына ішінара орынды 
болып табылады. Біраҗ тіпті антропонимдер жүйесі җұрылуының бастапҗы сатыларында атаушының 
есімдерді реттеуге ыҗыласы болады. Ежелгі ағылшын кезеңінде есім җоюда, мысалы, есім иесінің 
белігі бір текке, отбасыға җатыстылығын кҿрсету маҗсатында есім негіздерін аллитерациялау жҽне 
түрлендіру үрдістерінде осы байҗалады. Бұл жағдайда есімдерді жүйелендірудің негізгі себебі 
этностың ҽлеуметтік-мҽдени фоны жҽне ұлттыҗ-психологиялыҗ ерекшеліктері болып табылады.  
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПҼНІН ШЕТ ТІЛІНДЕ ОҚЫТУДА МҦҒАЛІМДЕРДІҢ КҼСІБИ 
КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

 

 Докторант Г.Д. ДАНИЯРОВА

  
 

Тҥйіндеме 
 Маҗалада жаңартылған білім беру бағдарлама негізінде болашаҗ мамандарды даярлауда 

мұғалімнің кҽсіби коммуникативтік җұзыреттілігін җалыптастырудың ҽдіс-тҽсілдері зерттеледі. 
Җазіргі заманғы мұғалімдерге җойылатын талаптарға тоҗтала кетіп, мұғалім моделін кеңінен 
җарастырылған. Жаратылыстану пҽні мұғалімдерінің ҿз пҽндерін шет тілінде оҗытуда коммуника-
тивтік кҽсіби җұзыреттілігін җалыптастыру оҗу-тҽрбие үдерісіндегі білімді меңгеру мен іскерлікті 
жҽне жеке тұлғалыҗ сапаларды җалыптастыру үдерісінен тыс жүзеге асырылмайтындығы жайында 
дҽлелдемелер келтіріліп, ол оҗыту мен оҗу үдерісінде орындалатындығы айҗындалады.  

Тірек сӛздер: кәсіби құзыреттілік, коммуникация, оқыту үрдісі, мұғалім мамандығы, 
модельдеу. 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF TEACHERS 

IN TEACHING NATURAL SCIENCES IN A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract 

 The article explores the methods of forming the professional communicative competence of the 

teacher in the preparation of future specialists on the basis of the updated educational program. Regarding 

the requirements for contemporary teachers, the teacher model is widely covered. It is established that teach-

ers of natural sciences do not realize the formation of communicative professional competence in teaching 

their disciplines in the foreign language, and does not realize the knowledge and skills and personal qualities 

of the educational process, which will be carried out in the teaching and learning process. 

Key words: professional competence, communication, educational process, teacher‘s profession, 

modeling. 

 

Жоғары білім берудің сапасы – жоғары оҗу орнының җызметтерінің барлыҗ җырларын җамту-

мен җатар, оның негізгі сипаттарын аныҗтайтын кҿпҗырлы ұғым. Осы ретте оҗу үдерісінің сапасын 

җамтамасыз етуде ҽлемдік білім беру жүйелерінің озыҗ үлгілерін җолданысҗа ендірудің атҗарар 

җызметі зор, себебі ол оҗу үдерісін ұйымдастырудың тиімділігін жетілдіретін фактор болып 

табылады. 

Болашаҗ мұғалімнің коммуникативтік җұзыреттілігін җалыптастырудың ҿзектілігі соңғы он 

жыл кҿлемінде білім беру саласының терең сапалы ҿзгерістерге ұшырауы себебінен аныҗталады. 

Себебі, мұғалім мамандығы коммуникативтік мамандыҗтар җатарына жатады. Ал оны табысты іске 

асыру кҿп жағдайда тұлғааралыҗ коммуникация сипаты мен сапасына тҽуелді болып келеді. Бұл 

айтылғандарды кҽсіби җызметтері тҿмендегідей ҿзіндік ерекшеліктерге ие олар: болашаҗ химия 

мұғалімдерінің ҿз пҽндерін ағылшын тілінде оҗытуда коммуникативтік кҽсіби җұзыреттілігін 

җалыптастыру үдерісінде: мұғалім җызметі білімгерлермен білім беру үдерісінде аҗпарат алмасу 

маҗсатында ҿзара ҽрекеттесуге арналғандығы; мұғалім җызметі ұдайы білімгермен, ҽріптестермен, 

білімгердің ата-аналарымен байланыс жағдайында іске асырылатындығы; кҽсіби коммуникация 

жасау сендіру, иландыру, білімгерлердің мотивациялыҗ, когнитивтік, эмоционалдыҗ, жҽне 

мінезҗұлыҗтыҗ сапаларына ҽсер етуді талап ететіндігі ескерілуі тиіс.  

 «Педагогикада «җалыптастыру» ұғымы педагогикалыҗ ҿзара байланыстағы «оҗыту – білім 

беру – тҽрбиелеу – шығармашылыҗ іс-ҽрекет – даму – җалыптасу» категорияларының негізінде ашып 

кҿрсетіледі. «Җалыптасу» – адамды җоршаған экологиялыҗ, ҽлеуметтік-экономикалыҗ, идеологиялыҗ, 

психологиялыҗ жҽне т.б. барлыҗ факторлардың түгелдей ыҗпал-ҽсер етуімен ҽлеуметтік тіршілік иесі 

ретінде ҿсіп, жетілу үдерісі. Җалыптасу адамның тұлға ретінде кемелденуі, байыпты парасат 

деңгейіне жетуі болып табылады (Конаржевский, 1980: 490).  
 Сонымен «җалыптастыру» ұғымы сыртҗы факторлар арҗылы ішкі сапалыҗ җасиеттерді 

орныҗтыруда кҿрініс табатындығымен сипатталады. Ал «җалыптасу» болса, негізінен ішкі факторлар 
арҗылы жүзеге асырылады жҽне іс-ҽрекет нҽтижесімен аныҗталады. Педагогикалыҗ үдеріске, оның 
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ішінде педагог пен білім алушыға җатысты җалыптастыру мен җалыптасу ұғымдары мен оның 
аясындағы іс-ҽрекеттердің ҿзара байланысы мен ыҗпалының бар екендігін кҿруге болады.  

Болашаҗ жаратылыстану пҽні мұғалімдерінің ҿз пҽндерін шет тілінде оҗытуда коммуникативтік 
кҽсіби җұзыреттілігін җалыптастыру оҗу-тҽрбие үдерісіндегі білімді меңгеру мен іскерлікті жҽне жеке 
тұлғалыҗ сапаларды җалыптастыру үдерісінен тыс жүзеге асырылмайды жҽне оҗыту мен оҗу 
үдерісінде орындалады.  

Жоғарыдағы баяндаулардан җалыптастыру меңгертумен, җалыптасу меңгеру іс-ҽрекеттерімен 
байланыстығын кҿреміз. Меңгеру дегеніміз – жинаҗталған ҽлеуметтік тҽжірибенің тұлғаның жеке 
басының игілігіне айналуы жҽне сол арҗылы тұлғаның жеке басының җасиетіне айналуы (Лернер , 
1978: 48), білімді ҿзіндік ету дегеніміз – түсіну, есте саҗтау жҽне җолдана білу (Яковлев, 1999: 67), 
яғни, бұрыныраҗ түсінгенді жҽне есте саҗтағанды практикада пайдалану мүмкіндігі.  

Болашаҗ химия, информатика, биология пҽні мұғалімдерінің ҿз пҽндерін ағылшын тіліндегі 
оҗытуда коммуникативтік кҽсіби җұзыретілігін җалыптастыру – бұл болашаҗ химия, информатика, 
биология мұғалімдеріне җойылатын коммуникативтік талаптарды аныҗтау, олардың болашаҗ кҽсіби 
іс-ҽрекеттерін болжау мен дамытудың мүмкіндігі ғана емес, жоғары оҗу орны жағдайында болашаҗ 
мамандарды отандыҗ жоғары білім беру жүйесін реформалаудың жаңа шарттарында, жаңа 
инновациялыҗ технологияларды ендіру жағдайында кҽсіби даярлауды ыҗпалды жоспарлаудың негізгі 
элементі. Жасаҗталған модель оҗу-тҽрбие үдерісін жоспарлаудың жҽне жоғары оҗу орнының 
ғылыми-зерттеу үдерістерінің нҽтижелілігін жоғарылатудың, бітірушілерді жұмыспен җамтамасыз 
етудің ҽдіснамалыҗ негізі болуы тиіс.  

Пcиxoлoгиялыҗ cҿздiктe «Мoдeль» - oҗу ҽpeкeтiн мoдeльдeу дeгeн ұғымды бiлдipeдi. Oҗу 
ҽpeкeтiн мoдeльдeу eкi acпeктiдeн тұpaды: Бipiншici – oҗу үдepiciндeгi бiлiмдi мeңгepу бoлca, eкiншici 
– oҗудaғы ic-ҽpeкeт элeмeнтiнeн тұpaды. Coндa, бipiншi acпeктiдe мoдeль мeн мoдeльдeудi 
пcиxoлoгиялыҗ бaғыт бiлiм жүйeciнe eнгiзу бoлca, eкiншiдe – мoдeльдeудiң фopмacын, ҽдiciн 
җoлдaнылaтын ҽpeкeтiнiң epeкшeлiгiн бiлiмгepлepдiң икeмдiлiгiнe җapaй бaғыттaуды кҿpceтeдi 
(Леонтьев, 1985: 208).  

А.М.Новиков модельді сипаттай келе, оны негізгі нысан туралы жаңаша аҗпарат беретін, 
танымдыҗ маҗсатҗа таңдалған немесе җайта жасаҗталған җосымша нысан ретінде җарастырады. 
(Новиков, 2002: 247)  

В.А.Штофтың айтуынша, модель – зерттеу нысанын бейнелеп, шығаратын жҽне сол нысанның 
орнын басып, жаңа аҗпарат бере білетін, ойда бейнеленіп немесе материалды түрде іске асатын 
жүйесі болып табылады (Штофф , 1966: 302).  

М. Вaртофскийдің «модель келешек іс-ҽрекетке бағдaрланған прототип. Модель маҗсaтты іске 
aсыру жҽне олaрды іске aсыратын җұрaл-жaбдыҗтар болып тaбылaды» деп тұжырымдайды 
(Вартофский, 1988: 507).  

Җазіргі заман ғылымында модель ұғымын материалдыҗ немесе тұжырымдамалыҗ жүйе ретінде 
түсіндіреді: - біріншіден, җандайда бір формада түп нұсҗаның маңызды җасиеттері мен җарым-
җатынасын бейнелеп, кҿрсетеді; - екіншіден, наҗты берілген мағынада оның орнын басады; -
үшіншіден, түп нұсҗа туралы жаңа аҗпарат ұсынады.  

Барлыҗ материалдыҗ немесе заттыҗ модельдерде түп нұсҗаның орнын басу сҽйкес 
җұрылымның мінез-җұлҗы мен җызмет ұҗсастығы есебінен жүзеге асырылады.  

 «Модель» ұғымы җазіргі ғылым мен практикада кең җолданысҗа ие, ол кҿп жағдайда ҿзінің 
гносеологиялыҗ мҽнімен байланыссыз, үлгілерді җұрастыру негізінде нысанды зерттеу мен тану 
ҽдісінің категориясы ретінде җолданылады. 

Модельдеу таным ҽдісі ретінде таным үрдісінің жүйелілігімен, җұрастырылған үлгінің 
біртұтастығымен, абстрактылы-логикалы процедураны җолдану мүмкіндігімен, үлгіленетін нысан 
материалының прогностикалығымен, танымдыҗ жҽне җалыптастырушылыҗ функцияларды бірге 
орындай алу җабілетімен сипатталады. 

Дидактикалыҗ маҗсаттарда вербальды җарым-җатынасты үлгілеу сирек кездеседі, ол җарым-
җатынастың үрдісін алдын-ала біліп алудың күрделілігіне байланысты. Сондыҗтан да «җарым-
җатынас» ұғымының җазіргі интерпретациясында тұлғааралыҗ жҽне җоғамдыҗ җарым-җатынас 
жүйесін ҽлеуметтік-психологиялыҗ тұрғыдан җарау басым, ҿйткені, адамның җоршаған ортамен 
җарым-җатынасының орны жоғарыда аталған җатар бойынша кҿрінеді. Җарым-җатынасты адам 
коммуникацияның барлыҗ жүйесін жүзеге асыру ретінде аныҗтаудың дұрыстығы адам җоғамының 
җарым-җатынассыз ҿмір сүре алмайтынымен де негізделеді, ол: 

- Тұлғаларды байланыстыру ҽдісі; 
- Ҽрбір тұлғаны җоғамдыҗ җатынастар үрдісінде дамыту җұралы; 
- Жеке тұлғаның тұлғааралыҗ җатынастар мен җарым-җатынас үрдісінде адамдармен байланысы 

мен ҿмір сүру ортасы ретінде; 
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- Адамдардың ҽлеуметтік җарым-җатынасы жүйесіне җарағанда ҽлеуметтік җатынастардың 
басымдылығында екінші ҽлеуметтік категория ретінде сипатталады, ҿйткені, вербалды җарым-
җатынас адамдардың җоғамдыҗ җарым-җатынасы жүйесінде туындайды. 

Ал, маманды кҽсіби даярлау жалпы түрде болашаҗ маманның кҽсіби іс-ҽрекетіне җажетті 
меңгерілетін білім кҿлемі мен оның җұрылымының, маман ретіндегі кҽсіби җасиеттер мен 
дағдылардың жалпы түрде сүлбелік ҿрнектелуі деп түсінуге болады. 

 Жоғарыда айтылған о»-пікірлерді тұжырымдай келе, маман үлгісі җұрылымы мен мазмұнын 
үш бҿлікке бҿлуге болады: зерттелетін маман іс-ҽрекеті ҿтетін ҽлеуметтік-кҽсіби фон, мамандардың 
іс-ҽрекеттерінің негізгі аспектілері, мамандардың іс-ҽрекеттерінің психологиялыҗ-педагогикалыҗ 
сипаттары. Мыҗты маман моделін җұру келесі маҗсаттарға табысты җол жеткізуді җамтамасыз етуге 
бағыттылған: 

Маманның кҽсіби ҽлеуметтік іс-ҽрекеті мазмұны мен оны орындаудағы білім, іскерлік, 
дағдылар мен тұлғалыҗ сапалардың сипатын талдау; 

 Білім беру мазмұнын жобалау үшін негізделген бағдарлар мен критерийлерді аныҗтау, җажетті 
білім, іскерлік жҽне дағдыларды җалыптастыру мен болашаҗ маманның тұлғалыҗ сапасын дамытуды 
җамтамасыз ететін оҗу-тҽрбие үдерісін ұйымдастыруда практикалыҗ іске асырылуы;  

- Кҽсіби даярлау сапасы мен ЖОО бітірушісінің тұлғалыҗ дамуы деңгейлерінің барынша осы 
модель талаптарымен сҽйкестігін җамтамасыз ету;  

- ЖОО имиджі мен оның бітірушілеріне берілетін дипломның беделін җалыптастыру, оны 
бітірушілердің еңбек нарығындағы бҽсекеге җабілеттілігін җамсыздандыру.  

 Модельдеу ҽдісін дидактикада келесі міндеттерді шешу маҗсатында тиімді пайдаланылады: 
білім беру материалының җұрылымын оңтайландыру; оҗу процесін жоспарлауды жетілдіру; 
танымдыҗ ҽрекет пен оҗу-тҽрбие процесін басҗару; диагностика, болжам жасау, оҗытуды жобалау.  

Сонымен, модельдеу теориялыҗ зерттеудің ҽдісі, дҽстүрлі проблемаларды дҽстүрлі емес 
тҽсілмен шешуге шоғырланған жұмыстың ерекше тҽсілі. 

Дидактикада оҗу материалының җұрылымын оңтайландыру, оҗу үрдісін жоспарлауды 
жаҗсарту, танымдыҗ ҽрекеттерді басҗару, оҗу тҽрбие үрдісін басҗару, болжам жасау, оҗытуды 
жобалау сияҗты міндеттерді шешуде җолданылады. Модельдеу кезеңдері: 1- модельдердің негізгі 
нысандарын байланыстыратын заңдарды җалыптастыру; 2- җұрылған модельдердің есептерін зерттеу; 
3- тҽжірибе белгілерін җабылданған болжамдыҗ модельді җанағаттандыруды тексеру; 4- меңгерілетін 
җұбылыстар, жаңалау мен модельді жетілдіру туралы мҽліметтердің жинаҗталуына байланысты 
модельдің сараптамасы.  

Eндeшe, җopытындылaй кeлe, жoғapы оҗу орындарында тeopия мeн пpaктикaны oҗытудa 
мoдeльдeу ҽдicтepi oҗу үдepiciнiң жүйeciн тиiмдi җұpудa, oның җұpылымымeн функциoнaлдыҗ 
бaйлaныcтapын oбъeктивтi бaғaлaудa, oҗыту пpoцeciнiң кpитepийлiк кҿpceткiштepiн жҽнe нҽти-
жeлiлiгiн aныҗтaудa, oҗыту тeopияcының эмпиpикaлыҗ мaзмұнын дҽлeлдeу ҽдicтepi мeн җұpaлдapын 
aйҗындaудa, җaзipгi ғылыми тeopиялapғa cҽйкec oҗыту тeopияcының тiлiн җaлыптacтыpудa нeгiзгi 
фaктop peтiндe җoлдaнылып кeлeдi.  

Біз зерттеу барысында болашаҗ химия, информатика пҽндерін шет тілінде оҗытуда 
мұғалімдердің коммуникативтік кҽсіби җұзыреттілігін җалыптастыру моделін җұрамыз. Модель 
болашаҗ химия, физика, информатика, биология мұғалімдерінің кҽсіби білімді меңгеру 
ерекшеліктерін ескерумен җатар, олардың кҽсіби жҽне тұлғалыҗ ҿсуіне жағдай жасайды. Кҽсіби 
оҗытуды тұлғааралыҗ коммуникация мҽнмҽтінінде җұру болашаҗ жаратылыстану бағыты бойынша 
білім беретін мұғалімдердің коммуникативтік кҽсіби җұзыреттілігінің җалыптасуына негіз болады.  
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СУ НЫСАНЫ АТАУЛАРЫНДАҒЫ ҦЛТТЫҚ ДҤНИЕТАНЫМ ІЗДЕРІ 

 

 Докторант А.Қ.ДАУТҚҦЛОВА

 

 

Тҥйіндеме 

 Адамдардың алғашҗы җоныстары су кҿздері маңында пайда болғанын җазіргі кездегі тарихи-

археологиялыҗ деректерден білеміз. Адамзат тарихындағы алғашҗы географиялыҗ атаулар да сумен 

байланысты болған. Түрлі тарихи кезеңдерде тайпалар мен халыҗтар белгілі бір территорияда бірін-

бірі алмастырып, ҿзгеріп отырса да, олар тарихтан ізсіз жоғалып кетпейді. Җазіргі ҿзен, су аттарында 

ҽртүрлі ру, тайпа аттарының да кездесуі тарихпен тығыз байланысты. Җазаҗстан территориясындағы 

ҿзен-кҿлдердің атауларында араб, иран, моңғол, орыс тілдерінен енген сҿздер мен җазаҗтың байырғы 

ру, тайпаларының аттары жҽне адам есімдері жиі кездеседі. Кҿпшілік атаулар ҿзен-кҿлдердің ҿзіндік 

ерекшеліктеріне, яғни түр-түсіне, суының дҽміне, кҿлемі мен тереңдігіне, айналасындағы ҿсімдік пен 

жан-жануарлар дүниесіне, сан мҿлшеріне, халыҗтың наным-сеніміне, діни жҽне мифтік 

кҿзҗарастарына, географиялыҗ орнына, т.б. кҿптеген белгілеріне байланысты аталады. 

Тірек cӛздер: топонимика, гидроним, жер-су аттары, лингвокогнитивтік сипат, таным, от-

басы құндылықтары, адамзат тарихы, алғашқы географиялық атаулар. 

 

SEARCH FOR NATIONAL WORLDWIDE NAMES 

 

Abstract 

 From historical and archaeological sources, we know now that the first human settlements were 

formed near the water sources. The first geographical names in human history were also related to water. In 

different historical periods, tribes and peoples change over and over in a certain area, but they do not disap-

pear from history. The history of the river, water horses and tribal names are closely linked to history. The 

names of rivers and lakes on the territory of Kazakhstan are frequently mentioned in the Arabic, Iranian, 

Mongolian and Russian languages, as well as the names of the ancient Kazakh tribes, tribes and names of 

people. Many names refer to the peculiarities of river lakes, such as color, taste, size and depth of water, flo-

ra and fauna, quantity, population belief, religious and mythic views, geographical location, etc. many are 

called symptoms. 

Key words: onomastic science,water sources,hydronyms,toponyms. 

 

КІРІСПЕ 

Ұлан-ғайыр, кең-байтаҗ жеріміздегі мыңдаған жер-cу аттары – халыҗ тілінің байлығы. 

Ғасырлар бойы ұрпаҗтан ұрпаҗҗа мирас болып җалған мҽдениетіміз бен тарихымыздың, тіліміз бен 

дініміздің жҽдігері. Ұлы Даламыздағы жер-су аттарының шығу, пайда болуын ғалымдар бір ғана 

дҽуірмен байланыстыруға болмайтынын айтады. Бұған археологиялыҗ җазба жұмыстардың 

нҽтижесінде жер астынан табылған түрлі жҽдігерлік бұйымдар мен ойма жазулар дҽлел. Сондыҗтан, 

тіліміздегі жер-су аттары халҗымыздың ұлы мұраттарынан белес беретін тарихи, рухани, мҽдени 

туынды деп бағалауымыз керек.  

 Җазаҗстанның жер-су атауларын жинаҗтау оларды реттеу, тарихи атауларды җалпына келтіру, 

аймаҗтыҗ атаулар сҿздіктерін шығару сияҗты топонимиканың теориялыҗ жҽне җолданбалы мҽсе-

лелері – җазаҗ тіл білімінің ҿте күрделі мҽселелерінің бірі. Еліміз тҽуелсіздік алғалы бері аталған 

мҽсе-лелердің ҿзектілігі арта түсті. Елбасы Н.Назарбаев жер-су аттарының тарихилығы мен 

кҿнелігіне ерекше мҽн беріп, оны зерттеудің бүгінгі мемлекетіміздің саяси стратегиясы үшін де зор 

маңызы бар екендігін: «Ҽрбір азамат тарих җойнауына тереңдеу арҗылы ҿзінің ата-бабалары 

җалдырған осындай кең-байтаҗ жердің лайыҗты мұрагері болуға ұмтылсын» деп атап кҿрсетті. Осы 

тұрғыдан Җазаҗстан территориясының жер-су атауларын зерттеу җазаҗ тіл білімін тың деректермен 

толыҗтырса, екінші жағынан ұлттыҗ таным мен тілдік җұбылыс арасындағы байланыс, тілдің тек 

коммуникативтік җана емес, мұрагерлік, танымдыҗ, танытушылыҗ җызметі мен ұлттыҗ сананың 

дамуындағы жер-су атауларының рҿлі секілді мҽселелерді шешуге бағытталады. Соңғы 30-50 жыл 

кҿлемінде җазаҗ тіл білімінде топонимикалыҗ, соның ішінде гидронимиялыҗ (грек тіліндегі гидро – 

су, оним – атау, ат, яғни су атаулары) зерттеулер кең ҿріс алды. Демек, гидронимия – ҿзендер мен 

кҿлдер, кҿлшіктер, җайнарлар мен бастау, бұлаҗ, җұдыҗтардың жиынтыҗ атымен җоса олардың 
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җызметін, маңызын, шығу тегін, олардың җұрылысы мен тарау шеңберін, дамуы мен ҿзгеруін 

зерттейтін ғылым саласы. Топонимика мен гидронимия мыңдаған жылдар жемісі. Олар халҗымыздың 

бай тілінің негізінде жасалынып, халыҗтың тарихымен байланыста дамыды. Җазаҗстан 

географтарының мағлұматы бойынша, республика территориясында 85 000 ҿзен, 48 262 кҿл бары 

белгілі болып отыр. (Җазаҗ ССР тарихы. Алматы, 1-т. 13-15-б).  

 Җазіргі таңда топонимика, соның ішінде осы күні жан-жаҗты зерттеліп келген гидронимдер 

туралы ғылыми тұжырымдар мен мҽліметтер ҿте кҿп. Белгілі ғалым, профессор Т.Жанұзаҗовтың 

жер-су аттарына байланысты шыҗҗан еңбектері җазаҗ тіл білімінің дамуына зор үлес җосып, 

халыҗтыҗ этимологияның җыр-сырын ашты. Җазаҗ тілі жер-су атауларын, кей ретте түсініксіз, 

кҿпшілікке беймҽлім кҿне атаулардың шығу тҿркінін зерттеп-зерделеген профессор Т.Жанұзаҗов: 

«Ономастиканың бір бҿлігі саналатын жер-су аттары (топонимдер) – ғасырлар жҽдігері, тіліміз бен 

тарихымыздың җұнды җазына байлығы, мҽдени мұрамыздың бір бұлағы» деген. Топонимияның 

җалыптасу негіздері мен алғы шарттары, ҿзіндік ерекшеліктері В.Никонов, Э.Мурзаев, 

А.Суперанская, О.Молчанова еңбектерінде зерттелген. Топонимдердің лингвистикалыҗ тұрғыда то-

лыҗҗанды зерттелуі еліміз тҽуелсіздік алғаннан кейін җолға алынды. Оған А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты мұрындыҗ болып, еліміздегі жер-су аттары жүйелі түрде сҿздіктерде түзілді. 

Оған Җазаҗстанның ҽр аймағына арнап шығарылған жер-су атаулары сҿздіктері дҽлел бола алады. 

Аталған ғылыми орда топонимдерді тек җолданбалылыҗ тұрғыда җарастырмай, оларды жаңа ғылыми 

парадигма негізінде зерттеп, жаңа җырын ашты. Җазаҗ ономастары А.Ҽбдірахманов, Ҽ. Җайдар, 

Т.Жанұзаҗов, Е.Җойшыбаев, Ғ.Җоңҗашпаев, Ҽ.Нұрмағамбетов, О.Сұлтаньяев, В.Попова, Е.Керімбаев, 

К.Нұрмұхамедов сынды ғалымдардың еңбектерінде жан-жаҗты җамтылған. Җазаҗстанның Орталыҗ, 

Батыс, Шығыс, Оңтүстік аймаҗтарының жер-су атаулары ономастикалыҗ тұрғыдан зерттелуде. Атап 

ҿтсек, Кҿкшетау – О.Сұлтаньяев, Җостанай – Б.Бектасова, Җарағанды – А.Жартыбаев, Җызылорда – К. 

Сембиев, Павлодар – В. Попова, Шығыс Җазаҗстан – Г.Мҽдиева, Оңтүстік Җазаҗстан – 

Җ.Рысбергенова, Б.Тілеубердиев, Атырау – М.Җожанов,Җ.Ҿ.Жүсіп, Ҿр Алтай ҿлкесі – Б.Бияров, т.б.  

 Жер кҿлемі жағынан ҽлем елдерінің ішінде 9-шы орынды алатын, табиғаты сан җилы 

ҿлкеміздің жер-суына ерте замандардан бері сан алуан атаулар җойылған. Җазіргідей ортаҗ келісім 

немесе кҿлденең кҿк аттының айта салғаны атау бола бермеген. Кең даланың табиғат ерекшеліктерін, 

ҽр тҿбенің, ҽр жыраның ҿзіндік сипатын жіті тани білген халҗымыз кҿшпелі ҿмірлерінде жер 

жағдайын аныҗтайтын белгі ретінде атауды да соған лайыҗ дҽл тауып җоя білді. Осындай жер-су 

аттарының ҿзінен-аҗ кҿп жағдайда ол маңның жер бедерінен, жануарлар мен ҿсімдіктер дүниесінен 

(Шортанды, Шабаҗты, Бурабай, Җұсмұрын, Марҗакҿл, Шағалалы теңізі) климат ерекшелігінен 

(Жылыкҿл, Жылыбұлаҗ,Җатпасбұлаҗ,Мұздыкҿл)табиғат байлыҗтарынан мол мҽлімет алуға болады. 

Җайсыбір атаулардың белгілі бір оҗиғаға негізделе җойылуы да жиі кездесіп отырады. Мысалы, 

Шалсүрінген, Кемпірҿлген, Түйекеткен (Жүнісов «Ҿзен-кҿл атаулары»,128), Җаракеткен, 

Җалмаҗҗырған, Җызҿлгенкҿл, Райымбек батыр бұлағы,Байдалы кҿлі т.б.  

 Осындай тарихи аңызға айналған гидронимдерді адам түйсігінің, танымының жемісі деп бі-

леміз. Мысалы, Қаракеткен (Җызылорда облысы, Жалағаш ауданы) деп аталу себебі кҿне кҿз 

җариялардың айтуы бойынша «Җалияр шүңейіті» деген жерде ірі җара сиырдың суға кетуімен 

байланыстырады. Сол кездерден бастап «Җаракеткен бекеті» деп аталған. Бұл атау сумен тікелей 

байланысты. Аҗсу-Жабағылы җорығындағы кҿлдің Қызӛлгенкӛл (Җыз батҗан кҿл) деп аталу себебі, 

җазаҗ жерін басып алған жау ҽскерлерінің җолбасшысына халҗын җұтҗару жолында ҿз ҿмірін җиған 

батыл җызды еске алу маҗсатында Җызҿлгенкҿл деп аталып кеткен. Жаугершілік заманда батырлар 

мен алыптар соғыста мерт болып, ҿз җорғаушыларынан айрылған халыҗтың җорасынан малын алып, 

салыҗ салған жау ҽскерлері ру арасындағы сұлу җыздарын еріксіз ҽйелдікке алған. Сол кезде елін 

аман саҗтап җалу үшін ҿз еркімен жау жасағының җолбасшысына күйеуге шығып, мерт болған ҽдемі 

җыздың тағдыры туралы аңызды жергілікті халыҗ ҽлі күнге дейін ұмытпаған (Җазаҗ жерінің жүз 

томы, III-том 27-31 б) 

 Райымбек батыр бұлағы да тарихи оҗиғаға негізделген. Райымбек бастаған җазаҗ җолы 

җалмаҗтармен болған кезекті шайҗаста Бұғыты тауы мен Торайғыр таулары арасындағы Кҿкпекті 

жазығынан ҿтіп, Торайғыр тауының етегіне җостарын тігеді. Җаншама күнгі ұрыстан җажыған ҽскер 

су іздеп, ҽлекке түседі. Шҿл җысҗан сарбаздар бір тамшы суды аңсайды. Сонда Райымбек батыр 

Аллаға сыйынып, іштей тілеу тілейді. Җолындағы найзасын жерге сіңіре җадап, суырып җалғанда 

атҗылап, бұлаҗ суы шығады. Сол бұлаҗ Алматы облысының Җараҗастек ауылында күні бүгінге дейін 

бар. Халыҗ оны җасиетті бұлаҗ деп санайды да, җұрметтеп «Райымбек бұлағы» деп атайды.Бұл аңыз 

екі түрлі айтылады. Батырдың жасағы бірде тау етегіндегі жартас арасында җалған болса, енді бірде 
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Жоңғар шапҗыншылығы тұсында дұшпандарды җуып келе жатып җұмға шығып кетіпті дейді. Тау 

болсын, җұм болсын оҗиға җазаҗ даласында жеңіске жеткен Райымбек батырдың ерлігін суреттейді. 

Осы шайҗаста он сегіз рет жекпе-жекке шыҗҗан Райымбек батыр жоңғар батырларын җырып салады 

(Җазаҗ жерінің жүз аңызы, IV-том, 45 б).  

 Гидронимдік атаулардан адам мен табиғат арасындағы байланысты, жаратылыстың жасампаз 

җұдіретін, ұлттыҗ дүниетанымның ҿзіндік ерекшеліктерін танып-білуге болады. Гидронимдерде 

эвфемизм мен діни нанымға байланысты атаулар да кездеседі. Эвфемизм – гректің «жаҗсы айтамын» 

деген сҿзі. Сҿздерді сыпайылап җолданып, сол жерге җұрмет кҿрсетуден туып, табиғат сырына 

табынудан шыҗҗан атаулар. Тіліміздегі біршама гидронимдер адамның табиғатҗа деген эстетикалыҗ 

кҿзҗарасын, оны җадірлеп, җастерлеуінен жҽне ескі дін сенім, нанымнан, табиғат сырын жете 

түсінбеушіліктен, ҽр нҽрсені җасиет тұтудан, табынудан туған. Мысалы, Җарағанды облысындағы 

шағын кҿлге халыҗ Ұлыкҿл деп ат җойған. Җостанай облысында Ұлыҗанкҿл, Павлодар, Аҗмола 

облысында Данабұлаҗ, Атасу деген ҿзендер, Җостанай облысында Ҽулиекҿл, Шайтанкҿл бар. Ҽлем 

халыҗтарының кҿбінде тауға табынумен җатар, ҿзен, кҿлдерге, су кҿздеріне табыну да болған. Су мен 

табиғи су нысаналарына табыну җазаҗ киелі лексикасында киелі гидронимдердің пайда болып, кҿп 

мҿлшерде җолданылуына ыҗпал етті, мысалы, Ҽулиебастау, Кҿз ҽулие, Ҽулие кҿл, Ҽулие сор, Ҽулие 

су, Балыҗшы ҽулие, Ҽулие җұдыҗ жҽне т.б. кҿптеген атауларды келтіруге болады. Киелі ги-

дронимдердің бұл лексика-семантикалыҗ тобында тек "ҽулие" киелі таңбалаушы термині бар 

гидронимдер ғана емес, басҗа да лексикалыҗ негізі бар атаулар кездеседі. Кҿптеген фольклорлыҗ 

гидронимдердің семантикасында мифологиялыҗ, киелі уҽж бар, имплицитті түрде ол наҗты жҽне о 

дүниенің аражігін бҿлетін шекараны кҿрсетеді. 

 Әулиекӛл халыҗ аңызында бір күн ішінде сарҗылып жоҗ болып, сол түні җайта толып, пайда 

болады екен. Халыҗ бұл кҿлді «ҽулие» деп атауы тегін емес. Ҽдетте мұндай кҿлдердің емдік җасиеті 

болады. «Мҽдени мұра» бағдарламасымен жарыҗҗа шыҗҗан «Бабалар сҿзі» жүз томдығының «Халыҗ 

җазынасы» деген бҿлімінде осыған җатысты Шайтанкӛл туралы аңыздың тҿрт түрлі нұсҗасы 

берілген. Бұл кҿл алғашҗы кезде "Ҽулие кҿл" атанған. Баяғыда бұл кҿлді ҽулие мекендеген, суына 

беті-җолын жуған деп жұрт киелі су санапты. Жұма сайын җожа-молдалар бастаған байлар келген 

екен. Жағасында җұдайға арнап мал сойып, җұран оҗысады. Шаншар ішінде Торсыҗбай дейтін җу 

болған. Бірде сол ҽлгіндей топтың үстінен шығады, җұрбанға шалынған малдың мол етінен җарбыта 

асап, сары җымыздан сылҗыта жұтармын деп жұтынады. Біраҗ жуандар жыртыҗ шапанды кедейді 

табаҗҗа жолатпайды. Бұған җорланған җу ішінен "тұра тұрыңдар, бҽлем!" деп кете барады. Бір күні 

ҽлгілер кҿлдің басына тағы жиналады. Шартыҗ җарын шүй желкелер мол табаҗты алдарына енді ала 

бергенде жаҗын жерден үрейлі үн шығады. Артынша тастардың бірінен саҗалы сала җұлаш, шашы 

жалбыраған бір маҗұлыҗ селтиіп шыға келеді. Үрейі ұшҗан җожа-молдалар күбірлеп дұға оҗиды, 

біраҗ ҽлгі пҽле тайсалмайды, дауысын җұбылтып, җұтырынып жаҗындай береді. Сол кезде җатты 

үрейі ұшҗан бір бай орнынан ұшып тұрып, кҿзі алаҗтап: – Ойбай, шайтан! – деп тҿмен җарай зыта 

жҿнеледі. Җорҗып отырған жұрт орындарынан җопарыла тұрып, тым-тыраҗай җашады. Оларды 

шайтан боп үркітіп жүрген Торсыҗбай ешкі терісінен жасаған кепті шешіп тастап, "пісмілда" деп, 

жайрап җалған асты җолға алады. Содан бері Ҽулиекҿл осылай Шайтанкҿл болып аталып кетіпті 

делінген («Бабалар сҿзі» жүз томдығы)  

 Ертедегі адамдар бұлаҗтардың пайда болуын Пайғамбардың атымен байланыстырады. Сол 

бұлаҗҗа «Пайғамбарлар тоҗтапты, су ішіпті, сусын немесе ем керек болғандыҗтан, жер астынан 

шипалы су шығарыпты» деген аңыздар кездеседі. Мысалы, Җазығұрт айиағындағы Кҿктебе бұлағы 

җасиетті, емдік шипасы бар су кҿзі болып саналады. Кҿктҿбе бұлағы тҿңірегінде Ана бұлаҗ, Ата 

бұлаҗ, Бала бұлаҗ, Җыз бұлаҗ сынды бұлаҗтардың орналасуында да мифологиялыҗ астармен җоса 

отбасы җұндылыҗтарын кҿруге болады.  

Халыҗ санасындағы киелі жерлердің бірі Ҽшімұлы Шайдарбек җажының «Ҿткен ҽзиз 

ҽулиелер» жинағындағы Балыҗшы ҽулие туралы мҽлімет. Бұл ҽулиенің мүрдесі Теріскейден 

Түркістанға асатын Суындыҗ деген жерде. Басында үлкен бұлағы бар. Бұлағында шүпірлеген балыҗ. 

Суы тастай, шипалыҗ җасиеті мҽлім. Бұлаҗ басы ну тоғай-орман тал. Балығына ешкім тиіспейді, жем 

тастап ырым җылады. Ұстаған кісі жаманшылыҗҗа кезігетін кҿрінеді. Җасиеті: жолаушыға аҗ жол 

оңғарады. Тазалыҗтың, адалдыҗтың, ырыс-ынтымаҗтың дҽнекері, батагҿй рух. Тұсынан ҿткен 

жолаушы кҿлігінен түсіп, дұға җылмай, не түнемей кетпейді. Ұлы жазушы Мұхтар Ҽуезов 1959-1961 

жылдары Оңтүстік ҿлкесіне үш рет сапар шегіп, Созаҗтағы Балыҗшы ата басында түнепті. Жазушы 

бұл сапары туралы деректі «Ҿскен ҿркен» романына енген «Оңтүстік сапарынан» жолжазбасында 

җалдырған (Ҽшімұлы Ш. «Ҿткен ҽзиз ҽулиелер»). Осындай киелілік кҿзі аталатын ҿзен кҿлдер җазаҗ 
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халҗының мифке сену, табиғаттан тыс киеге табыну сияҗты кҿзҗарастарынан туындаған гидро-

нимдер. 

 Сол сияҗты, ҿте кҿне замандардан бастап адам баласы бір жерге орналасҗанда, ҿз айна-

ласындағы җоршаған ортаға ел аузындағы айшыҗты, ұтымды, ұғымды сҿздерден ат җоя бастаған. 

Олар белгілеген ҽрбір атау белгілі бір мағынаға ие болады. Җазаҗ халҗы ҿзен, кҿл, бұлаҗ, җұдыҗтың 

ҿзіндік ерекшеліктеріне: орналасҗан жері, жер бедері, айналасындағы ҿсімдік пен жануарлар ҽлеміне, 

мысалы, Бҽйтерек – Җостанай облысындағы, Җына, Җарағайшыҗ, Җамыстыкҿл – Аҗмола 

облысындағы, Таранкҿл – Солтүстік Җазаҗстан облысындағы кҿлдер. Ҿсімдік атаулары ҽсіресе ҿзен 

ататрында жиі кездеседі: Жиделі, Теректі – Аҗмола облысы, Җарағансай, Талды – Җарағанды облысы, 

Җияҗты, Шілік, Җаратал, Җоғалыҿзек, Кҿктал – Жезҗазған облысы, Доланалы, Җапал – Талдыҗорған 

облысындағы ҿзендер. Шолаҗтерек – Шығыс Җазаҗстан облысы, Жарҗайың, Җайыңдыкҿл – Җостанай 

облысында, ҿзеннің ағыс жылдамдығы, ағысы, тереңдігі, кҿлдер: пішіні, ащы тұщылығы, мысалы, 

Ащыкҿл, Ащыҗұдыҗ, Ащылы ҿзені – Аҗмола облысы, Ащытасты, Ащыбұлаҗ – Торғай облысы, Тұз – 

Павлодар облысы, Тұзҗан – Оңтүстік Җазаҗстан облысы, Тұздыкҿл – Аҗмола облысында жиі кезде-

седі, бұлаҗ кҿзінің җозғалысы, җасиетіне, җұдыҗ атауларын оның тереңдігі т.б. белгілеріне җарап 

атаған. Сҿзге шешен җазаҗ халҗы гидронимдердің мінезіне, сол жердегі җазба байлыҗтарына, тіпті 

түр-түсіне дейін мҽн берген. Табиғаттағы түр мен түстің барлығы ҽрҗашан да бір заттың, җұбы-

лыстың түрін, түсін, ҿң-реңкін, сыртҗы сипатын ғана аныҗтаумен шектелмейді, сонымен җатар түр-

түс атаулары мүлдем түр-түске җатысы жоҗ, не одан бүгінде алыстап кеткен ұғым-түсініктерді, мҽн-

мағыналарды білдіреді. Солардың бірі – түстердің символикалыҗ жҽне танымдыҗ җасиеті. Символика 

о баста кҿне гректің символ сҿзінен шыҗҗан, бүгінде ҽр түрлі идеяны, түсінікті, ұғымды, ойды, 

танымды, сезімді, іс-ҽрекетті білдіретін шартты белгілердің жиынтығы деген мағынаны білдіреді. 

Түр-түстердің де җоғамдыҗ ҿмірде, халыҗтың дҽстүрі мен ҽдет-ғұрпында, салты мен санасында, 

белгілі этностың, тіпті жеке адамдардың түсінігінде де осындай символикалыҗ мҽні барлығы 

байҗалады. Түр-түске байланысты наным-сенімдер барлыҗ халыҗтарда да кездеседі. Сондыҗтан 

Җазаҗстан гидронимдері җұрамында кездесетін сын есімдердің беретін ортаҗ җасиеттерімен җатар 

җосымша мағынасы да ҿзіндік ерекшеліктерге ие. Түр-түске байланысты ҽр дҽрежедегі, ҽр алуан, ҽр 

үлгідегі атаулардың пайда болуына о баста себеп болған не деген сұраҗҗа жоғарыда айтҗандай, ең 

алдымен, жеке адамдардың ҿзін җоршаған табиғи түрлі түстер мен реңктерге олардың кҿзҗарасын, 

оларды сезінуі мен җабылдауы деп жауап берген болар едік. Гидронимдер җұрамындағы түске 

байланысты айтылатын сын есімдердің семантикалыҗ табиғаты да ерекше. Түсті білдіретін сҿздер 

арҗылы жасалған атаулар негізінен аҗ, җара, җызыл, кҿк, сары, җоңыр, ала сҿздерінің җатысы арҗылы 

жасалған. Мысалы, Алакҿл, Алабота, Җызылкҿл, Җызыой, Җызылҗайнар, Җызылсор, Сарыкҿл, 

Сарыҗопа, Сарыала, Сарысу, Сарыбұлаҗ. Җызылсай, Аҗсу, Аҗжар, Аҗмая, Җарасу, Җарасай, Җараҿзек, 

Кҿксу, Бозшакҿл, Бозкҿл, Шұбаркҿл т.б..  

  Аҗ компонентті гидронимдер еліміздің кез келген жерінде жиі кездеседі. Мысалы, Аҗсу, 

Аҗбұлаҗ, Аҗсай, Аҗжайыҗ (ҿзен Атырау җаласы), Аҗкҿл, Аҗсуат, Аҗжар, Аҗҗайнар, Аҗойкҿл (СҖО, 

М.Жұмабаев ауд.), Аҗсор (кҿл Павлодар обл.), Аҗсай (ҿзен СҖО, Уҽлиханов ауд.), Аҗтүбек (кҿл 

Павлодар обл.), Аҗжарыҗ (ҿзен Җарағанды обл., Җарҗаралы ауд.) . Ҽдетте, халҗымыз ҿзінің ең 

җасиетті дүниесін аҗҗа теңеген. Ҿлгенде де аҗҗа орап шығарып салуының жҿні бар. Тіпті үстіне 

кірген жауына да аҗ беру осы түстің ерекше символикалыҗ мҽнге ие екендігін кҿрсетеді. Аҗкҿлдердің 

суы мҿлдір, тұныҗ, жағалауындағы җұмы аҗшыл болып келеді. Күнделікті ҿмірде, шаруашылыҗта 

пайдалы, ауласа балығы бар, шомылса суы мҿлдір, таза кҿлдерді халыҗ Аҗкҿл деп атайды. 

Гидронимдер җұрамындағы түр-түс атауларының түстен басҗа да мағына беретіні А.Н.Кононов, 

Э.М.Мурзаев, җазаҗ ғалымдарынан Ҽ.Җайдар, Т.Жанұзаҗов, Ғ.К.Җоңҗашбаев, Е.Җойшыбаев, 

Ҽ.Нұрмағамбатов т.б. еңбектерінде кездестіреміз.  

 Профессор Т.Жанұзаҗ Ақсу атауы «судың, ҿзеннің аҗ ботала боп аҗҗан түсіне байланысты» 

деп дҽл тауып айтҗан» деген тұжырымды Ҽ.Җайдар да ҿзінің этнолингвистикалыҗ сҿздігінде кҿрсетті. 

Сондағы аҗ сҿзі оның түсіндегі айырмашылыҗтан басҗа, ағысына да җатысты айтылатыны ғылыми 

дҽлелдесе, І.Жансүгіров ҿлеңінде: 

 Ағынды менің Аҗсуым, 

 Арҗырап ҽлі ағасың. 

 Аҗиланған ашумен, 

 Аҗтарып асҗар сабасын, – деп Аҗсудың ҿр мінезін суреттеген. Шын мҽнінде арҗырап аҗҗан 

Аҗсу ҿзенінің түсі – аҗ. Аҗ деген түс халыҗ дүниетанымында пҽктік, адалдыҗтың белгісі. Сондыҗтан 

гидронимдердің атауынан астар іздеп, танымдыҗ тұрғыда зерделеген дұрыс. Җазаҗ тіліндегі «аҗ» 
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жҽне «җара» түр-түс атауларының этнолингвистикалыҗ сипатын зерттеген Ұ.Серікбаеваның 

еңбегінде егжей-тегжей айтылған. Җара компоненті тіркеске гидронимдер ҽр түрлі мағына береді. 

Мысалы, Җараҗамыс, Җарасор, Җараҗайың, Җаракҿл, Җаракеңгір, Җаратал, Җарасу, Җаратұз, т.б. 

мұндағы «җара» халыҗ танымында кҿне, ескі, ну орман, жер асты суы. Қараертіс гидронимі 

җұрамындағы җара сҿзін ғалымдар «жер асты суларынан нҽр алатын ҿзен» ұғымынан шығарады 

(Җойшыбаев,147). Біздіңше, бұл атаудағы җара сҿзінің мҽні дҿп басып айтылмаған. Ҿйткені, 

біріншіден, Җараертіс җара жерден бастау алатын ҿзен емес, ол басын тұздан, тау мұздыҗтарынан 

алады. Екіншіден, халыҗ арасында «Җараертіспен» җатар, «Аҗертіс» тіркесі де җолданылады. Ал 

тіліміздегі аҗтың бай, тҿре, үлкен мағынасы, җараның – җарапайым, жұпыны мҽні бар екені белгілі. 

Ендеше, Җараертістің җұрамындағы җара – жұпыны, кіші ұғымында җолданылған сияҗты. Җара сҿзінің 

аҗ сҿзіне җарағанда җолданылу жағынан басымдығы тек җазаҗ тіліне тҽн җұбылыс емес. Бұл процесс 

барлыҗ түркі тілдерінде аныҗ кҿрініс тауып отыр. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ  

 Жоғарыда келтірілген мысалдарды негізге ала отырып, географиялыҗ атаудың пайда болуы 

кездейсоҗ җұбылыс емес екендігін байҗаймыз. Гидронимдер – адамзат түйсігінің (ойының), 

танымының жемісі. Жатҗан жартасҗа ат җоятын җазаҗты М.Ҽуезов «Біздің җазаҗ – жер аты, тау атын 

ҽманда сол ортаның сыр-сипатына җарай җоя білген жұрт. Җайда, җандай бір ҿлкеге барсаң да жер, су, 

жапан дүзде кездескен кішкене бұлаҗ атының ҿзінде җаншама мҽн-мағына, шешілмеген җұпия сыр 

жатады» деген. Кез келген топонимнің сыр-сипаты мен жасалу зандылыҗтары болатыны белгілі. 

Топонимдер арҗылы халыҗтардың ҿткен ҿмірі, җоныс аударулары, басҗа халыҗтармен җарым-җаты-

насы жайлы тарихи деректер таба отырып, сонымен җатар топонимдердегі жан-жануарлар, ҿсімдік 

аттарынан сол аймаҗҗа җатысты кҿптеген җұнды мҽліметтер білуге болады.  
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ШАРШЫ ТОПТА СҾЙЛЕУДІҢ ТІЛДІК НОРМАЛАРЫ 

 

2 курс PhD докторант  К.З.ЕЛШІБАЕВА 

 

Тҥйіндеме 

Маҗалада тіл білімі саласының тарихын бүгінгі күнгі зерттеулермен байланыстыра отырып, 

сҿйлеу мҽдениетін жетілдіру, оны дұрыс жолға җою мҽселесін атап кҿрсетеді. Шаршы топта 

сҿйлеудің кез келген түрі наҗты бір тілдік тұлғаны җалыптастырады. Шаршы топта сҿйлеудің 

аудиторияға іс-ҽрекет арҗылы ыҗпал ету белгілі бір җоғамның мҽдениетін тасымалдаушы ҽрі сол 

мҽдениеттің тілдік ресурстарын җолданушы тілдік тұлғаға тікелей байланысты. Кҿпшілік алдында 

шешен сҿйлей білу шеберлігінің болуы – екіншілік тілдік тұлғаның тілдік җұзыреттілігінің маңызды 

кҿрсеткіштерінің бірі болып табылады. Риторикалыҗ дҽстүрде басты мҽселе – шешеннің аудито-

рияның җызығушылығы мен сұраныстарын назарда ұстауы мен этикалыҗ ұстанымы болып табылады.  

Отандыҗ жҽне шетелдік зерттеушілердің байҗауынша коммуникацияның тиімді ҽрі ҽсерлі 

болуы адресат пен адресанттың арасындағы бірлестік, яғни тыңдаушылар ҿз ойларын ашыҗ айта 

алуы, шешеннің ойларымен келісуі немесе келіспеуі, еркін түрде сұхбат жүргізе алуымен байла-

нысты. Аудиториямен жаҗсы җарым-җатынас үшін шешен міндетті түрде тыңдаушылардың җызы-

ғушылыҗтары мен хабарламаға деген назарын үнемі баҗылауда ұстау керек.  

 Сонымен җатар, маҗалада шешендік ҿнердің наҗты тіл тазалығы мен сҿйлеу мҽдениетінің ең 

жоғарғы сатысы дегенге назар аударылады жҽне соңғы жылдары тіл ғылымы саласында ҿзекті болып 

отырған мҽселе-тіл мҽдениеті, сҿйлеу мҽдениеті мен оның нормаларына ғылыми тұрғыдан талдау 

жасалады.  

Тірек сӛздер: риторика, адресат, тіл, шаршы топ, коммуникация. 

 

LINGUISTIC STANDARDS OF SPEECH IN A CIRCLE GROUP 

 

Abstract 

The article points out the problem of improving the culture of speech, its correct formulation in 

conjunction with today's studies of the history of the field of linguistics. Any kind of language speech in a 

subgroup (discourse) forms a certain linguistic personality. The influence of speech in the subgroup on the 

audience (discourse) is directly related to the person who carries out the culture of a particular society and 

uses the language resources of this culture. Knowledge of spoken skills in society is one of the key indicators 

of the language competence of the second language person. In the rhetorical tradition, the main problem is 

the ethical position and keeping in mind the speaker (speaker) interests and the needs of the audience. 

According to observations of native and foreign researchers, the existence of effective communication 

is the relationship between the addressee and the receiver, that is, the listeners can openly express their 

opinions, agree or disagree with the speaker's opinion, arbitrarily conduct an interview. To develop good 

relations with the audience, the speaker should monitor the interest and attention of the audience to (the 

message). 

In addition, the article focuses on the specific linguistic purity of oratorical art and the highest level of 

speech culture, and also analyzes from the scientific point of view language culture, speech culture and its 

norms, which in recent years has become an urgent problem. 

Key words: rhetoric, addressee, language, subgroup (discourse), communication. 

 

КІРІСПЕ 

Тіл – адам җоғамының туындыларының ішіндегі асылдардың асылы, җымбаттың җымбаты, 

адамды адам еткен ұлы күштердің бірі. Ол җоғам тарихының барлыҗ дҽуірінде де оның күресі мен 

дамуының җұралы, рухани ҿмірінің, бүкіл мҽдениетінің тұтҗасы болып келеді. Җоғамдыҗ ой-сана, 

дүниетаным тіл арҗылы ғана җалыптасып, жарыҗҗа шығады, басҗаларға беріледі. 

Тіл – адам баласын җазіргі прогреске жеткізген ұлы да бірегей туынды. Осы себептерден де 

сҿйлеу мҽдениетіне жетілу, тілді дұрыс та, тиімді жҽне шебер де тартымды пайдалана білу талабы 

кҿне замандардың ҿзінде-аҗ басталған. 

Җоғамның мҽдени дҽрежесін кҿтеру бағытындағы ҽрбір җадам, алдымен, тіл мҽдениетін, жазу, 

сҿйлеу шеберлігін дұрыс жолға җою, оны үздіксіз жетілдіре беру талабынан басталып отырған. 

                                                 

 Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті, kelshibaeva@mail.ru  

mailto:kelshibaeva@mail.ru
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Байырғы замандардан пайда болған алғашҗы грамматикалыҗ топшылауларды «ҿнертабысы», 

«грамматикалыҗ ҿнер» деп атау, грамматиканы сҿйлеу, жазу ҿнерін үйрететін ілім деп аныҗтау, тілді 

шебер җолдануға, шешендікке үйрететін «риторика», «стилистика» деп аталатын ғылымдардың пайда 

болуы айтылғандарды дҽлелдесе керек. 

Тіл тазалығына, сҿйлеу шеберлігіне җазаҗ халҗы ерекше мҽн берген. Ғылым-білім дегендерден 

алыс жүрген замандардың ҿзінде де тіл ҿнерін – ҿнердің ҿнері, «Ҿнер алды – җызыл тіл» деп баға-

лаған. Асылы, жаҗсы сҿзді жанына азыҗ ете білген, атҗан оҗҗа тоҗталмаса да жүйелі сҿзге бас иген, 

орнын тапҗан екі ауыз сҿзді ер җұнымен теңестірген бір халыҗ болса, ол җазаҗ халҗы болар. Тіл 

ұстартҗан халҗымыз тіл ҿнерін мҽпелеп отырып, сол җадірлісінің җадірін түсіретін, оған жауапсыз 

җарайтын, сҿз мҽнісін білмейтін кҿз жұмбайлыҗҗа да жирене җарап, солардың атына да ащы, ҿткір 

сын айтҗан. Мҽселен: Байлауы жоқ шешеннен, үндемеген есті артық; аузына келгенді сӛйлеу - 

ақымақтың ісі, алдына келгенін жеу – айуанның ісі, ӛсекшінің тілі қышып тұрады; іріген ауыздан - 

шіріген сӛз шығады; Жақсы сӛйлесе - аузынан гүл тӛгіледі, Жаман сӛйлесе аузынан жын тӛгіледі - 

деген маҗалдар осындайларға айтылса керек. Сондыҗтан да «бауыздамай җан шығаратын», «мірдің 

оғындай ҿткір» ащы мысҗылдарды тіл бұзушыларға, сҿз жүйесін білмейтін бҽтуҽсіз адамдарға айта 

білген. 

Халҗымыздың бағзы заманнан келе жатҗан осындай жаҗсы дҽстүрі бұл күндері җайтадан 

жалғасын тауып (егеменді ел болғаннан кейін), ғылыми негізде дамытылып келеді. 

Жаңадан «тіл мҽдениеті», «сҿйлеу мҽдениеті» деген күрделі ұғым-түсініктер пайда болды, 

кейін оның арнасы кеңейіп, ҿзіндік бір маҗсаты бар жеке ғылымға айналды. «Сҿз мҽдениеті» 

дегеніміз мағыналыҗ ҿрісі кең дүние. Тіл жеке сҿздерден тұрса да, оның ҽрбір сҿзінде тура, 

ауыспалы, җосымша мағынасы болады (омоним, синоним, метафора). Мысалы: Аҗындар «сҿз» деп, 

поэзияны ұғынса, ұлы Абай «... сҿз түзелді, тыңдаушы сен де түзел» деп, «сҿз» деген ұғымды жаңа 

сападағы поэзияға байланысты җолданады. «Ҿлең – сҿздің патшасы, сҿз сарасы» деп, жүректен 

шығатын ҽрбір ойды бейнелі де кҿркем, җысҗа да нұсҗа бір негізі – поэзияда екендігін наҗты 

мысалдармен айҗындап береді. «Сҿз» деп – жеке адамның ой-пікірін де, сонымен җатар идеясын да 

айтады [1, 70-71]. 

Җазіргі таңда бізде тікелей шаршы топ алдында, не радио, теледидар арҗылы сҿйлеу – 

күнделікті ҿмір җажеттілігі. Күн сайын, сағат сайын, ертелі-кеш баяндамалар жасалып, хабар, маҗала, 

ҿлең, ҽңгімелер оҗылып, тыңдаушыларға кеңес беріліп алуан сала тҽжірибелері айтылып жатады. 

Сҿзсіз, олардың кҿбі мазмұнды, ҿткір, тілі орамды болып жатса, җұба-җұп. Мазмұнды сҿзді адамның 

аҗыл-ойын билейтіндей ҽуенмен, жарҗын да айҗын ырғаҗпен ҽрі тиісті ынта-жігермен оҗып оҗып не 

айтып жатса, нұр үстіне нұр. Олай оҗылған хабарды, мҽселен, радиохабарды җұлағыңды тосып, 

елеңдеп, ұйып тыңдайтының даусыз.  

Шаршы топта шешен сҿйлей білу – тіл ҿнері мен сҿйлеу мҽдениетінің ең жоғары сатысы. 

Аудиторияның жүрегі мен аҗыл-ойын баурап алу, оның не нҽрсеге болса да иландыратын җасиет 

шешен сҿйлей білетін адамның ғана җолынан келеді. Сонымен җатар наҗтылы зат туралы шебер 

сҿйлеу ҿнері жҽне сонысымен ҿзгелерді ҿз ойына ойыстыра білу.  

Сҿз бен тіл арҗылы жасалған ҿнер ішінде шешендік тапҗырлыҗ сҿздердің орны ерекше десек, 

соған лайыҗ сҿз ҿнерін жетік игерген адамдар сирек дарын иесі ретінде жоғары бағаланып, җай 

заманда да, җай җоғамда да үлкен сый җұрметке ие болып отырған. Ҿйткені, нағыз ділмар: «Ҿзінің 

сҿзімен җылмыскерді жҽне алдамшы айыпкерлерді азаматтарға жек кҿрсетіп, жазалап җұлатады, ол 

ҿзінің дарын күшімен кінҽсізді соттан жҽне жаладан арашалай алады, ол жасҗаншаҗ адамды жҽне 

жалпы халыҗты ерлікке жігерлендіреді, оны адасудан алып шығады, жексұрындарға җарап кекті 

тұтандыра алады, парасатты ерлерге җарсы күншілдікті ҿшіреді, аҗырында ол бірауыз сҿзімен, 

жағдай талап еткенде, адамның җандай болмасын җұмарлыҗ сезімін җоздырады баса да алады», - 

деген римдік Цицерон сҿзін җайталап айту парыз [2]. 
Шешен сҿйлеу мҽдениетін җалыптастыруда тіл тазалығына ерекше назар аударған жҿн. Таза 

сҿйлеу – ой айҗындығының белгісі. Бұған дҽлел халыҗ даналығындағы «адам аласынан сҿз аласы 

жаман, от шаласынан ҿз шаласы жаман» деп айтылатын маҗал.  

Ҽрбір мҽдениетті, білімді адамның ана тілін жаҗсы білуі – парыз. Ана тілін жаҗы білген кісі сол 

тілде ойлап, сол тілде таза сҿйлейді.  

Таза сҿйлеу дегеніміз – сол тілдің жалпыға ортаҗ байлыҗтарын пайдаланып, «бҿгде» сҿздерді 

араластырмай сҿйлеу. Бұл арадағы «бҿгде сҿз» дегеннің түсінігі ҿте шартты. Ҿйткені ҿзге тілден сҿз 

җабылдамаған «таза тіл» болмайды. Егер ҿзге тілдерден ауысҗан сҿздер сол тілге сіңіп, сол халыҗтың 

тіл байлығына айналса, олар «бҿгде сҿздер» болып есептелмейді. Кҿптеген шетел халыҗтары 
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тілдерінің сҿздері бұл күнде җазаҗ тілінің «җанына сіңіп» ҽбден жымдасып кетсе, оларды җолданып 

җазаҗша сҿйлеушілерді кінҽламауға тиіспіз. Абайдың «Бҿтен сҿзбен былғанса сҿз арасы. Ол аҗынның 

білімсіз бишарасы» үзігіндегі «бҿтен сҿзді» халыҗ җабылдамаған, тілдік дҽстүрде жоҗ, ҽдеби тілге 

енбеген сҿздер деп ұғыну жҿн.  

Шешендіктанудың тарихында белді шешендердің орны ерекше. Олардың сҿздерінің тілдік 

материалдары негізінде шешендік ҿнердің даму, җалыптасу үдерісін айҗындауға болады. Шешендік 

ҿнердің тарихы җоғамдыҗ ой-сананың даму тарихымен тікелей байланысты. Демек, жанды организм 

іспеттес болғандыҗтан җоғамда болып жатҗан ҿзгерістерге түсіп, жаңадан пайда болып, жатуына 

орай, тілде де сҿйлеудің ҽр түрлі стильдерінде кҿрініс беретін жаңа җұбылыстар пайда болды [3, 64]. 

Тҿмендегі сызбада җазаҗ тілінің негізгі функционалды стильдері келтірілген. Бұлардың 

барлығына да җатаң түрде белгілі бір җарым-җатынас саласында ғана җолданылатын ҿзіндік 

ерекшеліктері, арнайы тілдік җұралдардың жиынтығы тҽн.  

1-сызба. Сҿйлеу тілінің стильдері. 
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Стильдерді зерттеумен алғашҗы кезекте жазбаша сҿйлеу ҿнерімен байланысты стилистика 

ғылымы айналысады. Дегенмен де шешен іс-ҽрекетінде ауызша сҿйлеудің жанды сҿз формасы 

пайдаланылады. 

Ауызша сҿйлеу ерте пайда болған, сол себептен де жазбаша җарағанда үйреншікті ҽрі җолайлы. 

Психолог-ғалымдардың дҽлелдеуінше, адамдардың басым кҿпшілігі оҗып-жазғаннан гҿрі, тыңдауды 

жҽне ауызша сҿйлеуді жҿн кҿреді. Дыбысталу – тілдің ҿмір сүруінің нағыз табиғи формасы.  

Ауызша сҿйлеу кеңістіктегі уаҗытша кедергісіз жанды җарым-җатынас. Оған дҽл бағыт, жүзеге 

асыру кеңдігі диалогтыҗ сұраҗ-жауап үлгісінде емін-еркін сҿйлеу тҽн. Ол ҽрдайым наҗты 

пікірлесушіні җажет етеді. Ол бірден-бір ҽсер ету мүмкіндігін туғызады.  

Жазбаша сҿйлеуге җарағанда ауызша сҿз сҿйлеу шешенге импровизация жасауға, ҿз сҿзін 

наҗтылауға, тыңдаушыларды олардың реакциясын, җызығушылығын ескере отырып, үздіксіз бай-

ланыс ұстанып ҽрі оны дамытып отыруға мүмкіндік береді.  

Ауызша сҿйлеуге ҽр түрлі функционалды стильдердің тоғысуы, ҿзара бірігуі, кірігуі тҽн. Шар-

шы топ алдында сҿйлеу негізі ҽдеби-кітаби лексикадан җұралады. Сҿйленер сҿздің кҿптеген түрлері 

(саяси сҿз, лекция, баяндама) ғылыми жҽне ресми-іскерлік стильдерге ыңғайлас келеді. Дегенмен де 

шешендіктің кез келген жанрындағы сҿйленген сҿздің ұтымды үзігі, ҽрі сҽттісі публицистикалыҗ, 

кҿркем ҽдеби жҽне ауызекі ҽңгіме стильдері элементтерінің белсенді де молынан җолданылуынан 

кҿрінеді. Бұларсыз шешен сҿзінің эмоциональды ҽрі сенімді шығуы мүмкін емес. Җысҗасы, җазіргі 

ауызша шешен сҿйлеу тіліндегі җұрылымдыҗ формалар (пікіралмасу, лекция, кеңес, пресс 

конференция, баяндама, ҽңгіме сҽтіндегі сҿйленген сҿздер) кҿбінесе алуан җалыптағы кезектесулер 

мен алмасулардан, ауызекі сҿйлеу тілі мен кітаби тілдің элементтерінің ҿзара иыҗ тірестіре бірігуі 

мен кірігуінен җұралады. 

Бұл сияҗты стильдердің алуандығы шешенге ҿз ойын діл білдіруге кең мүмкіндіктер туғызады. 

Сондай-аҗ бұл шектеулік сезімді басшылыҗҗа алуды, ауызекі сҿйлеуді шала сауаттылыҗ пен 

вульгаризмнен шекараны аныҗ кҿре білуді міндеттейді.  

Пaтшaның тaғынaн, шешеннің бaғын жоғaры бaғaлaп, сҿз ҿнердің бүкіл ҿнердің бaстayы деп 

тaнығaн хaлҗының дaнaлығынa кҿз жеткізy җaжет. Сҿз мҽдениеті, біріншіден, сҿзді дұрыс җолдaнy 
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(сҿз дұрыстығы), екіншіден, сҿзді бедерлі жұмсay(сҿз шеберлігі) деген екі сaтыдaн тұрaды. Сҿз 

дұрыстығы җaзіргі ҽдеби тілдің жұртшылыҗ тaнығaн, үлгі тұтҗaн нормaсын ұстaнy дегенді білдірсе, 

сҿз шеберлігі тек нормaғa тҽн дұрыстыҗты ғaнa кҿздемейді, сонымен җaтaр толып жaтҗaн тілдік ҽділ 

aмaл-тҽілдердің ішінен мaғынa, стилдік жaғынaн aсa діл, бедерлі ұтымды түрін тaлғay дегенге сияды. 

Бұл жерге сҿзге дұрыс не бұрыс деген үзілді-кесілді бaғa берілмейді. Сҿз «дҽлірек», «aйҗынырaҗ», 

«ҽлдеҗaйдa лaйыҗты», «орындырaҗ» деп бaғaлaнaды. Сҿз мҽдениеті aдaмның жaлпы мҽдениет-

тілігінің, ойлay мҽдениетінің жоғaры болyын кҿздейді. Aнa тілін aрдaҗтay, тілді җұрмет тұтy, оны 

тaлғaмпaздыҗпен жұмсay, үздіксіз үйреніп отырy, тілдік aмaл-тҽсілдерді җaрым-җaтынaс мaҗсaтынa 

сaй җолдaнa білy – жaлпы мҽдениетке, оның ішінде, сҿз мҽдениетіне җойылaтын aсa җaжетті шaрттaр. 

Осы шaрттaрғa толыҗ жayaп беретін сҿз шешендікке ұлaсaды. 

Сҿйлеy тілінде фyнкционaлдыҗ тaрмaҗтaр болмaйды. Сҿз мҽдениеті тҿмендеy aдaм кез келген 

коммyникaтивтік ситyaциядa, ресми, бейресми җaтынaстa бір ғaнa сҿйлеy тілінің нормaсымен сҿйлей 

береді, җaрым-җaтынaс ситyaциясының пaрҗын aжырaтa бермейді. 

Шешендік ҿнер сҿз мҽдениетіне тікелей җaтысты жaнр. Тіпті шешендік ҿнерді сҿз мҽдениетінің 

ең жоғaрғы кҿрсеткіші деп тaнyғa болaды. Тіл білімінде «сҿз мҽдениеті» дегенде «тіл мҽдениеті» деп 

aтay орын aлғaн. Бұл мҽселе жҿнінде тілшілердің aрaсындa орныҗҗaн тұжырым ҽлі җaлыптaсa җойғaн 

жоҗ. Дегенмен де «тіл мҽдениеті» дегенге җaрaғaндa «сҿз мҽдениеті» деп aтaсaҗ, мҽдениеттің неге 

җaтыстылығын жҽне «тіл мҽдениеті» негізінен «сҿз мҽдениеті», «сҿзді орынды җолдaнy» деген ұғым-

түсінікті білдіреді. Aл, «сҿз мҽдениеті» дегеннің ғылыми aныҗтaмaсынa келетін болсaҗ, бұл мҽселені 

җaзaҗ тіл білімінде aрнaйы зерттеген ғaлымдaрдың ғылыми пікірлерін бaсшылыҗҗa aлyғa болaды. 

М.Бaлaҗaевтың тұжырымы бойыншa, «Тіл мҽдениеті дегеніміз – тілдік тҽсілдердің ширay, жетілy 

дҽрежесі. Сонымен җaтaр, ол тіл жұмсayдaғы ізеттілік, сayaттылыҗ җaнa емес, тілдік тҽсілдерді, 

фонетикaлыҗ, орфогрaфиялыҗ, орфоэпиялыҗ, морфологиялыҗ, синтaксистік, стильдік җұбылыстaрды 

ұҗыпты, дұрыс җолдaнy дaғдысы» [4, 17] десе, Н.Уҽли ҿзінің «Сҿз мҽдениеті» aтты еңбегінде, «Тіл 

мҽдениеті дегеніміз – сҿйлеyдегі, жaзyдaғы сыпaйылыҗ, ізеттілік җaнa емес, сонымен җaтaр aйҗын 

ойлылыҗ, сҿзді дҽл aйырy шеберлігі, сҿйлеy ҿнеріне шыныҗҗaндыҗ» [5, 24], – деп aныҗтaмa береді. 

Aл тілші-ғaлым Р. Сыздыҗ: «Тіл мҽдениеті дегеніміз – сҿздерді дұрыс орнымен җолдaнy (лекси-

кaлыҗ), дұрыс җұрaстырy (синтaксистік), дұрыс җиюлaстырy (морфологиялыҗ), дұрыс дыбыс-тay 

(орфоэпиялыҗ), сayaтты жaзy (орфогрaфиялыҗ), тілді ҽсерлі етіп жұмсay (лингвостилистикaлыҗ) 

нормaлaрын ұстaнy, орныҗтырy, жетілдірy», - дегенді aйтaды [7, 24-25].  

Сҿйлеу мҽдениетіне ие болғысы келген ҽрбір шешен сҿз ұсҗынын җашырар орынсыз 

тіркестерден аулаҗ болғаны жҿн.  

Сҿздердің ҿзара тіркесуі – олардың грамматикалыҗ басты җасиеттерінің бірі. Сҿз тіркесін 

стилистикалыҗ тұрғыдан җарастырғанда, сҿздер теңін тауып дұрыс тіркескен бе, жоҗ па деген 

сұраҗтарға жауап іздеуге тиіспіз.  

Тіл мүкістігі сҿзді, морфологиялыҗ тұлғаларды дұрыс җолданбаудан да, сҿздердің синтаксистік 

тобын дұрыс җұрай алмаудан байҗалып жатады. Баспасҿзде җолданған сҿздер, сҿздер, сҿз тіркестері, 

сҿйлемдер җанша бедерлі, аударма дҽлме-дҽл болғанымен, жұртҗа онша түсінікті болмаса, ондай 

«шеберліктің» җұны жоҗ.  

Сҿйлеу мҽдениетінің тағы бір аспектісі – шаршы топ алдында сҿйленер сҿздің тіліне, шешен 

сҿзіне җойылар белгілі бір талаптардын орындауында.  

Сҿздің дұрыстығы, җысҗалығы, дҽлдігі, логикалығы, сҿз байлығы, эмоционалдылығы сҿйлеудің 

негізгі коммуникативті сапалыҗ белгілер шаршы топ алдында сҿйленер сҿздің ұғыныҗтылығын жҽне 

жандылығын җамтамасыз етеді (2 сызба).  

Сҿз дұрыстығы грамматикалыҗ тілдік норманы сҿз җолданыс пен дыбыстау заңдылыҗтарын 

саҗтауды, олардан орынсыз ауытҗымауды җажет етеді (3 сызба). Сҿз сҿйлеу бірлігі, оның ҿзара 

үйлесімділігі тек җана сҿз дұрыстығы арҗылы җамтамасыз етіледі, онсыз ҿзге коммуникативті 

сапалыҗ белгілер «іске җосылмайды» 

Сҿздің грамматикалыҗ дұрыстығы туралы М.В.Ломоносов: «Грамматикасыз оратория – 

солғын, поэзия тілі – мүкіс, философия үстірт, тарих – ұнамсыз, юриспруденция – күмҽнді», - деп 

жазады.  

Тіл нормасынан ауытҗу тек сҿзді, сҿз мағынасын түсінуді җиындатып, җана җоймайды, сондай-

аҗ ол шешенге деген сенімге селкеу түсіреді, тыңдаушыларды сҿйленіп тұрған сҿз мазмұнынан ауыт-

җыта, сҿз ҽсерлігіне, жандылығына жағымсыз ҽсер етеді. Демек шешен грамматикалыҗ җұрылыстың 

стильдік җызметі туралы білуі тиіс. 
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Тілдік нормaның негізгі сипaтын aшyдa тілдік жүйе – тілдік нормa пaрaллеліне сүйенy, ҽрине, 

жеткіліксіз, сондыҗтaн проф. Р.Сыздыҗ тілдік жүйе – тілдік нормa – yзyс үшендерін бірлікте aлa 

отырып, ―yзyс‖ деген ұғымды тілдік жүйеден ayытҗып кеткен, бірaҗ дaғдығa aйнaлғaн җұбылыс‖ деп 

тaниды [6, 11]. Мысaлы, мынaдaй сҿздерде тілдік ―жүйе‖ мен ―yзyс‖ сҽйкеспейді: -тұсa – тұсayлa 

емес, ертте – ерле емес, тізерле – тізеле емес, келтір– келдір емес, қоздa – қозылaемес, сӛйле – 

сӛзде емес. Тілдік жүйе мен нормa сҽйкес болсa, ерле, тізеле, қозылa болaр еді [5, 46]. Бұл жерде 

жүйеге сҽйкес болмaсa дa, тілдік yзyс нормa деп тaнылaды.  

Шешен сҿйлеудегі ойлар мҽселенің бірі – грамматикалыҗ тҽсілдерді җалай пайдаланғанда ойы-

мыздың дұрыс шығатындығы. Бұл мҽселе – стилистика ғылымының да үлесі.  

Лексикалыҗ норманы бұзу (сҿз җолданыстағы җателік, диалекті жҽне жаргон сҿздерді орынсыз 

җолдану, тұраҗты сҿз тіркестерін бұзу жҽне т.б.) шешеннің сҿз сҿйлеудегі маҗсатына жетуіне кедергі 

келтіреді.  

Сҿз җолданудағы стильдік җателердің бір түрі – җайталауларға жол беру. Ҽдетте ысылған ше-

шен сҿзді җайта-җайта айтып, жұртты ығыр җылмайды, бір сҿзді бір сҿйлемде мүмкіндігінше екі рет 

айтпауға тырысады. Шешен үйреншікті сҿздерді җайталай бермеуді ҿзі җадағалап отыру керек. 

Шаршы топ алдында сҿз сҿйлеуде мұндай стильдік җателерден аулаҗ болу үшін шешен җазаҗ тілінің 

синоним (мҽндес) сҿздерін кең түрде пайдаланады. Сонымен җатар, сҿз сҿйлеудің маңызды сапалыҗ 

белгісі – оның җысҗалығы, яғни аз сҿзбен кҿп мағына білдіру.  

Жоғaрыдa aтaлғaн ғaлымдaрдың тіл мҽдениетіне җaтысты aныҗтaмaлaрынa кҿз жүгірте отырып, 

лингвистикaлыҗ нормaлaрды сaҗтaғaн сҿзді дұрыс aйтy мен дұрыс жaзyды берік ұстaнғaн, сол 

aрҗылы кҿңілдегі кҿрікті ойдың aйҗын, ҽсерлі жетyі мен екі ұдaйы ойдың болмayы шешендікке тҽн 

кҿрсеткіштер екендігін aныҗ бaйҗayғa болaды. 

Шешендік сҿз тыңдayшылaрдың сaнaсынa дa, сезіміне де ҽсер етyді кҿздейді. Эмо-

ционaльдылыҗ – шaршы топ aлдындa сҿйленер сҿздің рaционaльды мaзмұнын җaбылдayғa жҽне мең-

герyге кҿмектесетін aсa тaбиғи дa, сонымен бірге ҿте җaжетті де сaпaлыҗ белгі. Ғaлымдaрдың 

aныҗтayыншa, сҿздің эмоционaльдылығы ойлay, нaзaр ayдaртy мехaнизмдеріне жaғымды ҽсер етеді. 

Кейде бұл коммyникaтивтік сaпaны «сҿз бейнелігі» немесе «мҽнерлігі» деп те aтaйды. 

 

2-сызба. Шаршы топ алдында сҿз сҿйлеу тіліне җойылатын талаптар 
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3-сызба. Тілдік норма. 
 

Тіл − «дайын ойды» жеткізу җұралыТы ғана емес. Сонымен бірге ол ойдың пайда болу, җалып-

тасу җұралы. Кҿрнекті орыс психологы Л.С. Выготский, ой сҿз түрінде айтылып җана җоймады, 

сондай-аҗ сҿз түрінде іске асады десе, XIX ғ. бірінші жартысында дүниеден ҿткен немістің аса ірі 

тілші ғалымы Вильгельм Гумбольдт тілді «ойды җұраушы орган» − деп, оның дүниетанымдыҗ 

функциясы мен аҗпараттыҗ җызметі туралы айтады [8, 33]. Шешен бейнесі жеке тҧлғaлық 

ерекшеліктермен шектелмейді. Ол ел-жҧрттың ҿмір-сaлтынaн, зaмaнa тaлaбы секілді кҿптеген 

фaкторлaрдың, ықпaлдaрдың нҽтижесінде қaлыптaсaтыны aйқын. Ҽр зaмaндa шешендердің ҿз 

келбет-кейпі, бейнесі жaсaлғaны дa - шындық.  
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«ШАҢЫРАҚ» КОНЦЕПТІСІНІҢ СИМВОЛДЫҚ СЕМАНТИКАСЫ 

 

Магистрант З.Ж.ЖОРАБЕК

 

 

Тҥйіндеме 

 Маҗалада «Шаңыраҗ» концептісінің символдыҗ семантикасын жан-жаҗты ашу жайында сҿз 

болады. Шаңыраҗҗа байланысты халыҗ арасында елдің тарихы мен салт-дҽстүріне, ойлау жүйесіне, 

материалдыҗ жҽне рухани мҽдениетіне байланысты саҗталған мол аҗпарат жиналған. Алғашында 

заттыҗ-бейнелік концептіге негіз болған җазіргі кезде «отбасы» «җара шаңыраҗ», «босаға», «табал-

дырыҗ», «ел», «мемлекет» т.б. концептілерді біріктеретін ұлттыҗ-мҽдени тұжырымдамаға айналу эво-

люциясы дҽйектеледі. Аталған тұжырымдамаға негіз болатын концептілер айҗындалып, жүйеленді. 

Җазаҗ халҗының танымындағы «Шаңыраҗ» концептісіне җатысты җазаҗ халҗының кҿзҗарасын, 

сезімін, психологиясын, сан иірімді ерекшеліктерін тануға, җазаҗ мҽдениетіндегі орнын айҗындауға 

мүмкіндік беретін тілдік бірліктер, лексико- фразеологиялыҗ, паремиологиялыҗ бірліктер, халыҗ 

ұғымында җалыптасҗан ұғым -түсініктер, җазіргі кҿркем мҽтіндердегі, прецеденттік мҽтіндердегі, 

мифология мен сакральды жүйедегі, топонимдердегі, т.б. «Шаңыраҗ» концептісін дҽлелдейтін де-

ректер зерделенді. 

 Тірек сӛздер: «Шаңырақ» концептісі, символдық семантикасы, рухани мәдениет, тілдік бір-

ліктер, лексико-фразеологиялық, паремиологиялық бірліктер, қазіргі кӛркем мәтіндер, прецеденттік 

мәтіндер, мифология, сакральды жүйе, топонимдер. 

  

SYMBOLIC SEMANTICS OF THE CONCEPT «SHANYRAK» 

 

Abstract 

 The article gives a comprehensive introduction to the symbolic semantics of the concept "Shanyrak". 

Thanks to Shanyrak, the population has accumulated extensive information about the history, traditions, 

mentality, material and spiritual culture of the country. Originally, the "family" was based on the concept of 

materialism, such as "black shanyrak," "barefoot," "threshold," "country," "state," the evolution of 

convergence of national and cultural concepts. Concepts based on this concept were identified and 

systematized. Kazakh people tanımındağı konceptisine "marries" the attitude of the Kazakh people, the 

feeling, psychology, recognizes many features of the shaft, which allows to determine the location of the 

culture units of the Kazakh language, leksïko- phraseology, people concept concept -tüsinikter case in 

modern literary texts, texts, mythology and sacral system , place names, etc. The data confirming the concept 

of "Shanyrak" were studied. 

 Key words: Shanyrak's concept, symbolic semantics, spiritual culture, linguistic units, lexico-

phraseological, paremological units, modern art texts, precedent texts, mythology, sacral system, toponymy. 

 

 КІРІСПЕ 

 Кҿшпенділер ҿркениетнің, оның ішінде җазаҗ халҗының ҽлемдік дамуға җосҗан сүбелі үлесінің 

бірі боп саналатын – киіз үйдің бҿлшегі шаңыраҗ атауының халҗымыздың тілдік санасындағы 

бейнелеу дҽрежесі, тілдік санада концепт форматына түскен бұл җұрылымның лингвокреативті ой-

лаудың негізінде ҽрі җарай ҿңдеуден ҿтіп, ұлттыҗ-мҽдени концепті дҽрежесіне кҿтерілуін зерделеу 

аталған жайтты тілдік деректер арҗылы дейектеу болып саналады. 

«Шаңыраҗ» концептісі ерекше лингвомҽдениеттік тілдік кҿрінісі бар, ҽрбір ұлтҗа тҽн ҿзіндік 

мҽдени ерекшеліктері байҗалатын түркі тілдеріндегі, җазаҗ, җырғыз, ҿзбек халыҗтарының санасында 

берік орын алған жоғары җұндылыҗ категориясын җұрайтын концептілердің бірі. Концепт җұрайтын 

жалпыұлттыҗ җұндылыҗтарды түсіндіре алатын ұғымдар екі бағытта зерттеледі: когнитивтік жҽне 

рухани-мҽдениеттанушылыҗ. Концептіні түсінудің лингвокогнитивтік жҽне лингвомҽдени бағыттары 
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бір-біріне җайшы келмейді, керісінше, бірін - бірі толыҗтырады, бір җұбылыстың екі жағын: сҿздің 

мағыналарын бірге җарастырады.  

Лингвокогнитивтік концепт – санадағы аҗиҗат дүниенің җұндылыҗтарын кҿрсетуші җұрал 

санадан мҽдениетке бағытталады, ал лингвомҽдениеттік концепт – аҗиҗат дүние бейнеленген кез 

келген санадағы тіл мен мҽдениеттің ҿзара ҽрекетінің кҿрінісі мҽдениеттен санаға бағытталады. 

 «Концепт ретінде барлыҗ ұғымды ала алмаймыз, тек белгілі бір мҽдениетті тануда 

җолданылатын жҽне автор үшін маңызы зор деп танылатын күрделі ұғымдарды, ең бастысы, 

жалпыадамзаттыҗ, жалпыхалыҗтыҗ, жалпыұлттыҗ җұндылыҗты таныта алатын ұғымдарды 

тани аламыз. Мысалы, җазаҗ халҗы үшін киіз үй, шаңырақ, қамшы, ту, дала, кеш, бӛрік, бесік, 

домбыра, тұмар т.б сҿздер лилгвомодени бірлік ретінде ұлттыҗ - мҽдени концепт деп таныла 

алады. Ал В.А.Маслова орыс халҗы үшін баспалдақ, қоңырау лингвомедени бірлік ретінде 

мҽдени концепт деп танылатындығы айтады. «Балалыҗ шаҗ» концептісі қара борбай кез, 

шыбықты ат қып мінген кез, балық аулаган кез деген ситуациялармен беріледі. Соның 

ішіндегі «җара борбай кез» лингвомҽдени бірлік ретінде ұлттыҗ -мҽдени таным тұрғысынан 

концептілік җұрылымның бір компонентін җұрап тұр.  

Адамды жан-жануардан ажыратып тұратын кҿп җажеттіліктердің бірі – символдыҗ җажеттілік. 

Адам ҿмір сүріп отырған орта тарихҗа, рҽсімдерге бай. Символдар адам санасының жемісі болып 

табылады. Адам суретті, образды символдың негізінде дүниенің символын жасайды. 

 Кҿне грек тілінде символ «жеке куҽлік» деген мағынаны білдірген. Оның символы ретінде 

шыны ыдыстың сынығы җолданылған. Үйге келген җонаҗты шығарып саларда кҿне гректер достыҗ 

маҗсатта сынған ыдыстың бір бҿлігін җонаҗҗа беріп, екінші бҿлігін ҿзіне җалдырып отырған. Бірнеше 

уаҗыттан кейін җайтып келген конаҗты сол шынының сынығы арҗылы танып отырған. 

 Символдарға деген җызығушылыҗ тек лингвистикада ғана емес, философия, семиотика, 

психология, ҽдебиеттану, мифопоэтика, фольклористика, мҽдениеттану т.б. ғылымдарында да 

жоғары. Символдар жайлы А.Потебня былай дейді: «Халыҗтың җҿзҗарасына сҽйкес тіл ғана 

символдарды бір жүйеге келтіре алады» [1]. 

 С.С.Аверинцев «Лингвистикалыҗ энциклопедиялыҗ сҿздікте» символ сҿзіне мынадай аныҗ-

тама берген: «Ҿнерде символ – кҿркем образдар мен таңбаларды салыстыру нҽтижесінде пайда бол-

ған эстетикалыҗ категория» [2]. 

Кҿшпенділердің тұрғын үйін дамыту барысында түбегейлі кезең тік җабырғалардың жиналатын 

ҽрі буындарға бҿлінетін җаңҗасын ойлап табу болды. Бұл сындарлы шешімді киіз үйдің дҽстүрлі 

түрін жасап шығару барысындағы басты шешім еп тануға болады. Тұрғын жайдың җұрылымының 

ҿзгеруі зерттеушілердің айтуынша, Алтай, Тарбағатай, Тяньшань аймаҗтарында пайда болса керек.  

 Түркі киіз үйінің моңғол киіз үйінен елеулі айырмашылығы бар. Егер түркі киіз үйінде 

шынайы күмбездік тоғыспа жасау міндетті шешімін тапса, (ал шатыр уыҗтарының иілмелігі мен ішкі 

кеңестікті кеңдігі осыдан келіп шығады), керісінше, моңғол киіз үйі жалған, яғни кермесіз күмбез 

түзеді. Моңғол киіз үйінің шаңыраҗ уыҗтары тік болады да, олардың бір ұшы ҿз кезегінде орталыҗ 

ішкі бағаналарға бекітілетін, жарыҗ пен түтін шығаруға арналған шеңберге тіреледі. Сол себепті 

моңғол киіз үйлерінің тік җабырғалары аласа(бір жарым метр шамасында), тоғыспалы ҿңіс жҽне соған 

сҽйкес биіктігі шамалы. Мұның бҽрі ішкі тіреулердің ұзындығы мен салмағын кҿбейтпеу үшін 

жасалады. Батысҗа җарай жылжу барысында моңғолдардың ҿз киіз үйінен бас тартып, түркі киіз 

үйінің җабылдауға мҽжбүр болғаны кездейсоҗ емес. Ҿзінің ежелгі бейнесін моғол киіз үйі негізінен 

Моңғолияда саҗталған.  

 Киіз үй жасаушы шеберлерінің бірнеше буын еңбегінің нҽтижесінде киіз үйді жергілікті 

жағдайларға бейімделген, кҿші – җонға ыңғайлы етіп жасады. Җазаҗтардың, җырғыздардың, җара-

җалпаҗтардың, түркімендердің, ноғайлардың, башҗұрттардың, алтайлыҗтардың мҽдени мұра үлгі-

лерін бейнелейтін, түркі тұрпатындағы киіз үйлердің толып жатҗан нұсҗалары жасалды.  

 Җазаҗтың киіз үйі җазаҗ халҗының ҿзімен бірге ҿмірге келіп, ҿмір бойы бірге жасасып келеді. 

Җазаҗ халҗы үшін җандай да бір зат жасауға материал жарамды болуы үшін ол физикалыҗ талап-

тармен җоса, символикалыҗ талаптарға да сай келуі керек болған. Материал адамдардың сыртҗы 

тіршілікке берген ҿмір, җуаныш, тазалыҗ, баҗыт тағы басҗа да жағымды ұғымдарға сҽйкес келсе ғана 

оны зат жасауға җолданған. Ертедегі җазаҗтардың затты жасау ҽдісі Җұдайдың Ҽлемді жасау 

жобасының үлгілерінен туған, белгілі бір зат жасарда ҿзінің «Җолбасшысы», дем беруші Җұдайын 

ұмытпаған. Наҗтыраҗ айтсаҗ, җазаҗ халҗы табиғатпен етене жаҗын болғандыҗтан, табиғат жасаушы 

(беруші, ҿндіруші) бастама ретінде җабылданады. Адам ҿз тіршілігі үшін (егіннің түсімі, мал 

басының ҿсуі) табиғатҗа тҽуелді болды.  
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Җазаҗтың осындай байлығы мен сҽн-салтанатының куҽсі болған киіз үйлер тҽркілеу, соғыс, 

аштыҗ, колхоздастыру сияҗты жауыздыҗ ҽрекет салдарынан җұрып кетті. Сҿйтіп, ХХ ғасырда җазаҗ 

мҽдениетінің баға жетпес мұрасы – киіз үйдің җұны мен маңызы тҿмендеді. Оның орнына кеңестік 

тҽсілмен җалай болса солай жасалған, бір-екі жылдан артыҗ тігуге келмейтін, җара җұрым жабылған 

сапасыз бірдеңелер кҿптеп шығарылды да, ол киіз үй атты җасиетті, җұтты орынның җұнын түсірді. 

Киіз үйдің түрлері мен құрылысы: Киіз үйдің җазаҗы жҽне җалмаҗы деп аталатын екі түрі бар. 

Җазаҗы үйлер дҿңгелек, толыҗ күмбезді болады ды, җалмаҗы түрінің тҿбесі шошаҗтау келеді. Җазаҗы 

үйлер бірнеше түрлерге бҿлінеді. Мысалы, җара үй (үш җанат), җоңыр үй (4 җанат), боз үй (5 җанат), аҗ 

үй (6 җанат), аҗ ала орда (8 җанат), аҗ орда (12 җанат), аҗ шаңҗан (18 җанат), алтын үзік (24 җанат), 

алтын орда (30 җанат) деп аталатын түрлері бар. Сол сияҗты кҿшіп-җонуға, уаҗытша паналауға немесе 

шаруашылыҗ жұмыс ретінде бейімделген үй түрлері болады. Олар җос, абылайша, күрке, кепе, 

итарҗа, жаппа, жолым үй, ас үй, җалҗа деп аталады. Жаңа үй болған жас шаңыраҗты «отау» дейді.  

Киіз үйдің іші 4 бҿлімге бҿлінеді: Тҿр. Үй ішіндегі ең җұрметті орын, мұнда жүк жиналады, 

җонаҗтар отырады. Бұл – киіз үйдің жоғарғы ҽрі сыйлы орны. Жас келіндер тҿрге шыҗпайды. Сол жаҗ 

(кіргенде оң жаҗ) – үй иесінің отыратын жҽне жататын орны. Босаға жаҗта азыҗ-түлік, ыдыс-аяҗтар 

тұрады. Оны шимен жауып җояды. Оң жаҗта (кіргенде сол жаҗ) – балалар орналасады. Босаға жаҗҗа 

җарай ер-тұрмандар, киімдер ілінеді. От орны җасиетті орын болып саналады. Мұнда от жағылады, 

җазан асылады. Киіз үй негізгі 3 бҿліктен җұралады: Үйдің сүйектері (ағаштан тұратын бҿліктері). 

Киіздері (ши де осыған кіреді) Бау-шулары (баулары мен басҗұр, арҗандары) Киіз үйдің җазаҗ ҿмірі 

мен ҽлеуметтік жағдайына үйлесімдігі сондай, оны үлкейтіп, кішірейтіп, тіпті бір-біріне җосып, екі-

үш бҿлмелі етіп тігуге де болады. Туырлыҗтан жазда ыстыҗ, җыста суыҗ, жауында су ҿтпейді. Кейде 

җыстан киіз үймен шығатын җазаҗтар туырлыҗты екі җабат етіп жабады. Үй іргесін шҿппен бітеп, 

айналасын җамыспен шалылап, җоралайды. Кҿбінесе җопалы, җамысты жерді паналайтындыҗтан, жел 

де кҿп болмайды. Міне, осындай үйде ел даңҗын асырып, намысты җолдан бермеген данышпан-

дарымыз бен батырларымыз туып-ҿскендігін маҗтанышпен айтуға болады. Ҽрісі Керей, Ҽз Жҽнібек, 

Тҽуке хан, хан Абылай, Кенесары, ұлы Абай; ғұламалар Ахмет Байтұрсынов, Җаныш Сҽтбаев, 

Мұхтар Ҽуезовтердің кіндігі осы киіз үй ішінде кесілген. 

 Шаңырақ – киіз үйдің җасиеті, киелі мүлкі. Җазаҗтың кҿптеген жаҗсы сҿздері осыған байла-

нысты айтылады. Шаңыраҗ «үй, отбасы» деген мағынаны да білдіреді. «Шаңырағың биік болсын» 

деген тілек бар. Киіз үй шаңырағы тоғын, күлдіреуіш, кепілдік деген бҿліктерден тұрады. Тоғынды, 

яғни шеңберді, җайыңнан оюлап, ҿрнектеп жасайды, жиілеп җаламдыҗ ояды. Күлдіреуіш шаңыраҗ 

күмбезін жасайды. Кепілдік күлдіреуіштің орнынан җозғалып кетпеуі үшін җызмет етеді. Үйші үй 

сүйегін толыҗ жасап болғаннан кейін, оны җызыл түсті жосамен немесе җызыл, кҿк бояулармен 

бояйды. Егер үй җайыңнан жасалса, оны ҿсімдік майымен майлайды. Ол ағашҗа піл сүйегі түстес оң 

береді, ҽрі оған су сіңбейді. Салтанатты ордалардың шаңырағын, уығын, кереге басын, маңдайшасын 

оюлайды, ҿрнектейді. Ауҗаттылар күміспен, сүйекпен, мүйізбен ҽшекейлейді. Үй сүйегі ҽзір болған 

соң, оның киіздері жасалады. Киіздері кереге бойына туырлыҗ, шаңыраҗҗа дейін үзік, шаңыраҗты 

жабатыны түндік жҽне киіз есік деп аталады. Олар җойдың аҗ күзем жүнінен басылады. Ертеректе 

җазаҗта җой кҿп, сондыҗтан киіз үйге җажетті материал жеткілікті болған. Оның ҽзірлеу, дайындау, 

пішу жолдары ұзаҗ бір ғылыми этнографиялыҗ шығармаға лайыҗ. Киіздер җұр, баулар, арҗылы 

тұтылады. Олар туырлыҗ-бау, түндікбау, үзікбау, желбау деп аталады. Туырлыҗ пен үзіктердің ҿзара 

айҗасатын жерін жабыҗ дейді. Туырлыҗ пен үзікбаулары кестелі, оюлы жалпаҗ җұрдан жасалып, үйге 

кҿрік беріп тұрады. Киіз сыртынан жел кҿтермес үшін екі белдеу арҗан тартылады. Үйге 

җолданылатын арҗан түрлері де кҿп. Шаңыраҗта желбау деп аталатын ою-ҿрнекті, 4 шашаҗты бау 

болады. Ол желді күні шаңыраҗты бастыруға, кҿшкенде байлауға аса җажет. Жай күндері үйге 

ҽсемдік, кҿрік беріп тұрады. Үй киіздерін ҽзірлеп болғаннан кейін, оны аҗ бормен немесе күйген 

сүйекпен борлайды. Бұл ҽдемі аҗ түс береді, ҽрі киіздердің берік болуына, су, ыстыҗ, суыҗ ауа 

ҿтпеуіне едҽуір ҽсер етеді. Киіз үйдің бір бҿлшегі – кҽдімгі ши. Оны жүнмен орап, кілем, текемет 

түсіндей оюлармен безендіріп тоҗиды. Оны «шым ши» дейді, ораусыз шиды «аҗ ши» дейді. Ши 

кереге мен туырлыҗтың екі ортасына келеді. Оның ҽсемдікке ҽрі жылылыҗҗа ҽсері мол. Сондай-аҗ 

ши тұрғанда сырттан җұрт-җұмырсҗа, кесіртке, жылан, тағы басҗа жҽндіктер кіре алмайды.  

Киіз үйдің негізгі жиһаздары кілемдер мен түс киіздер, сандыҗ, жер җомшалар. Жоғарыда 

айтып кеткендей җазаҗтар жасаған заттарына үлкен мағына беріп отырған. Мысалы, осы кілемдер мен 

түс киіздердегі ҿрнектерге бір сҽт кҿз салсаҗ осының ҿзі бізге җазаҗтың ҿткен ҿмірі туралы біраз 

ҽңгіме айтып береді. Җазаҗтың ою - ҿрнектеріне җарай отырып, осы мҽдени мұраның ертедегі саҗ, 

үйсін, ғұн тағы басҗа кҿшпенді тайпалардың мҽдениетімен байланыстыруға болады. 
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 Шаңыраҗ җазаҗ халҗының күнделікті тіршілігінде, мҽдени ҿмірінде ерекше орынға ие 

болуымен җатар, ол ұлттыҗ санамызда сан түрлі җырынан танылып, тілімізде де ҿзіндік кҿрініс тауып 

келеді. Негізінен, тілдік ұжым шаңыраҗты ең алдымен киіз үйдің җұрылымдыҗ бҿлігі ретінде 

җабылдап, одан соң аҗиҗат дүниені, җоршаған ортаны тану арҗылы оған жаҗын мағыналармен 

байланыстырып танымдыҗ, тілдік тұрғыда бейнелейді. Шаңыраҗ – киіз үй уыҗтарының басын 

біріктіріп, ұстап тұратын ағаш шеңбер. Шаңыраҗты, кҿбінесе, жергілікті жерде ҿсетін җайың, җаратал, 

жиде, үйеңкі, тораңғы ағаштарының иіні бар тұтас немесе 2-3 бҿлек кесіндісінен җұрастырып 

жасайды. Этнографиялыҗ деректердің кҿрсетуінше, шаңыраҗтың диаметрі үйдің үлкен - кішілігіне 

җарай ҽртүрлі болады. Ел ішінде ең жиі кездесетін шаңыраҗ диаметрі 1-1.8 метрдей болып келеді. 

Кейде диаметрі екі метрге жететіндері де болады. Шеңбер ағашының (тоғынның) ұзындығы шаңыраҗ 

диаметрінен үш есе артыҗ, яғни шамамен кҿбінесе 3-5метр болады. Шаңыраҗтың берік ҽрі ҽдемі 

болуын җатты ескеретін жаҗсы шеберлер оны тұтас, түзу җайыннан иіп жасауға тырысҗан. Сондыҗтан 

җазаҗ елінің җайсібір аудандарында җұрама шаңыраҗ сирек жасалған. Шаңыраҗ жасауға арналған 

ағаштардың табиғи иіні шебердің ойлаған шеңбер пішіні мен кҿлеміне сай келмейді, тек жобалау 

жұмысын жеңілдетеді.  

Мҽдени - тілдік ұғымда шаңыраҗҗа байланысты лексика-фразеологиялыҗ, паремиологиялыҗ 

бірліктер мен прецедентті мҽтіндер кҿп кездеседі. Сондыҗтан «шаңыраҗ» ұғымы дҽстүрлі 

дүниетаным, наным-сенім, салт-дҽстүрге җатысты этномҽдени аҗпараттардың кешенді жүйесін 

җамтиды. Осындай ерекшелігіне орай җазаҗтың байырғы тұрмыс салтында киіз үйдің басҗа бҿлік-

теріне җарағанда шаңыраҗ ерекше ұғым-түсініктерді җамтып, символдыҗ мҽнге ие болған.  

Җазаҗ тілінде шаңыраҗҗа җатысты бір җатар тұраҗты тіркестер бар: «Шаңырағың биік болсын!», 

«Шаңыраҗ кҿтерді», «Шаңырағы ортасына түсті», «Җұлаған шаңырағын җайта кҿтерді» жҽне т.б. Бұл 

җазаҗтарда жанұя ұғымының шаңыраҗ ұғымымен тығыз байланысты екендігін дҽлелдейді. Тіпті 

синоним сҿз ретінде җолданыла беретінін кҿріп отырмыз. Шаңыраҗтың киіз үйдің негізгі элементі 

ретіндегі сакралдыҗ маңызын түсінген адам җазаҗтар үшін жанұяның җаншалыҗты җұнды, киелі орта 

екендігін біледі. 

  Шаңыраҗ – кҿк ҽлемінің символы. Җазаҗ арасында саҗталған мифтік ұғым бойынша, ғалам 

жазыҗ кеңістікте тҿрт тарапҗа, тік кеңістікте тҿрт тарапҗа, тік кеңістікте үш ҽлемге (тҿменгі ҽлем-жер 

асты, ортаңғы ҽлем-жер беті, жоғарғы ҽлем-шексіз аспан) бҿлінген. Ҽдетте, кҿк ҽлемі дегенде ең 

алдымен кҿк аспан мен Күн ойға оралады, яғни шаңыраҗ ҽрі кҿк күмбезінің ҽрі күннің символы 

болып табылады. Кҿк күмбезі мен күннің кішірейтілген мҽдени нысандағы бейнесі-шаңыраҗ (оның 

шеңбер жҽне күмбез пішіні) мҽңгілік ҿмірді, жалғастыҗты, мейірім-шапағатты танытады. Адамның 

денеден бҿлініп шыҗҗан жаны да мҽңгілікке шаңыраҗ арҗылы ұшып кетеді. Кейбір байырғы сҽулет-

җұрылыс кешендерінің күмбезіндегі шеңбер бейнесіндегі ойыҗ пен арба доңғалағын бекітіп җою 

ғұрпын осындай семиотикалыҗ табиғатымен ұштастыруға болады. 

 Шаңыраҗтың символдыҗ семантикасын сҿз еткен зерттеуші Г.Сағидолла былай деп 

тұжырымдайды:«Кҿшпелілер дүниетанымында киіз үй – ғаламның кіші бейнесі(микрокосмос)». 

Шаңыраҗ – жер-жаhанның үстінен тҿңкеріле тҿнген кҿк ҽлемнің кішірейтілген кҿшірмесі. 

Шаңыраҗтың шеңберіне доғаша иілдіріп ҽкеліп җосылған күлдіреуіш - ғарыш пен адам бірлігін 

бейнелейтін шеңбердегі айҗасҗан түзулер. Шаңыраҗ жҽне оның кҿздеріне җаламдала енген уыҗтар – 

жер-жаhанды жарыҗтандырып тұрған Күннен таралған сҽулелер. Шаңыраҗ пен уыҗтар бірігіп келіп 

ғарыштыҗ кеңістіктің символдары болмаҗ... 

 Шеңбер җұпия сыр бүккен белгісіздіктің, шетсіз-шексіз кеңістіктің, мҽңгілік ҿлшеусіз уаҗыт-

тың кҿшпелілер санасында җалыптасҗан таңба –белгісі десек, ұрпаҗ жалғастығын, ру тектің ҿмір-

шеңдігін я болмаса тоҗтауын, тоҗырауын, жоғалуын, жойылуын бедерлейтін символдыҗ мағына 

җазаҗ түсінігінде шеңбер формалы шаңыраҗ ие. Үш - үштен айҗастырылып җосылған түзу сызыҗтың 

(күлдіреуіш) бір шеңбер бойына (шаңыраҗ шеңбері) тоғыстырылуы – жеті атаның бір шаңыраҗ 

астынан ҿрбіп-ҿнген ұрпағының бірлігін, яғни рулы елдің тектік бірлігін кҿрсетеді». 

Шаңыраҗ - мемлекеттің, жанұяның бастапҗы символы. Шаңыраҗ – күн дҿңгелегі. Ол айналып 

жүрген күннің, ал оның уыҗтары сҽулеге ұҗсас динамикалыҗ суреті, шаңыраҗ күн җозғалысын кҿрсе-

тетін дала сағаты. Шаңыраҗ - отбасының, одан да асыра алғанда бүкіл адамзат ұясының нышаны. 

"Шаңыраҗ" ұғымының ҽлеуметтік мҽні зор. Җазаҗстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы - 

дҿңгелек нысанды жҽне кҿгілдір түс аясындағы шаңыраҗ (киіз үйдің жоғарғы күмбез тҽрізді бҿлігі) 

түрінде бейнеленген, шаңыраҗты айнала күн сҽулесіндей тарап уыҗтар шаншылған. 

Сондыҗтан да лингвистика ғылымындағы антропоҿзектік парадигмаға сҽйкес, тілді тек 

лингвистика ғылымының аясында емес, тарихи, мҽдени, ҽлеуметттік, җоғамдыҗ, психологиялыҗ т.т. 
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аспектілермен байланыста зерттеу җолға алына бастады. Соған сҽйкес, тілдік бірліктер мен ҽдеби 

мұраны тек филология ғылымының емес, мҽдениеттану, елтану, ҽлеуметтану т.б. ғылымдар 

тоғысында зерттеудің ҿзектілігі арта түсті. Осыған орай, ұлт санасының тереңде жатҗан менталдыҗ 

җұрылымдары мен ұлтҗа, адамзатҗа тҽн адами җұндылыҗтар жүйесінде ҿзіндік орны бар 

тұжырымдамаларды айҗындау – кезек күттірмейтін мҽселе. Осындай тұжырымдамалардың бірі ретін-

де «Шаңыраҗ» ұғымы кҿшпелі халыҗтар, соның ішінде җазаҗ халҗы үшін де, җазаҗстандыҗтар үшін де 

айырыҗша символдыҗ мҽнге ие.  

Еліміздің мұратына айналған «Мҽңгілік ел» идеясы - халыҗтың ҽл-ауҗатын жаҗсартып, ынты-

мағын арттыратын, елді дамудың жаңа сатысына жетелейтін жаңа җадам. Ал шаңыраҗ бейнесі бар 

логотипі бірліктің мазмұны. Ол җазаҗтың ұғымындағы бірлік пен җауымдастыҗ белгісін бейнелейтін 

ҽлем аллюзиясының бірігуі мен үндесу идеясын кҿрсетеді.Бұнда шаңыраҗтың стилизацияланған 

суретін пайдаланған. 

Шаңыраҗ: 

- біріншіден, киіз үйдің басты бҿлігі, киіз үй мен кҿк ҽлемінің арасын җосып тұратын җасиетті 
ұғым;  

- екіншіден, «ата-баба - ҽке-шеше – бала...» бірлестігі мен ұрпаҗтар сабаҗтастығын, отбасылыҗ 

сыйластыҗ пен дҽстүр мен җадір-җасиетті айҗындаушы киелі мҽдени ұғым.  

- үшіншіден, отбасы - ҽулет –ру, ел- мемлекет ұғымдарын сыйғыза алатын үлкен коннотаттыҗ 

мҽнге ие ҽлеуметтік ұғым;  

- тҿртіншіден, мемлекет җұрушы җазаҗ халҗы мен ҿзге де ұлттардың идеяларын бір арнаға 
тоғыстыратын идеологиялыҗ җұрал болуға ең ҽлеуеті зор ұжымдыҗ сипаттағы, җоғамдыҗ ұғым (җазаҗ 

– «шаңыраҗ», уыҗ – «этностар», кереге – «ынтымаҗ»). 

Җорыта айтҗанда, шаңыраҗ – кҿшпенділік ҿмір салты туғызған кҽрі тарих жҽдігері, рухани 

мҽдениет үлгісі, ата-бабалардың асыл аманаты ғана емес, болашаҗҗа бағдар болып, ұлт болып ұйы-

судың, бірлік пен берекенің, ұлт пен мемлекеттің баға жетпес җұндылығы. 

 

ҼДЕБИЕТТЕР 
1. Потебня А. Символ и миф в народной культуре. –М., 2000.  

2. Талпаҗ танау, Ғ.Мүсірепов,Жазушы баспасы, 1980.264 бет 

3. Уҽли Н.Җазаҗ сҿз мҽдениетінің теориялыҗ негіздері // Филология ғылымдарының докторы 
ғылыми дҽрежесін алу үшін дайындаған диссертацияның автореф. – Алматы, 2007\ 

4. Оразов М . Қазақ тілінің семантикасы - Алматы : Рауан, 1991. - 216 б  

5. Ислам Айбарша. Ұлттыҗ мҽдениет контексіндегі дүниенің тілдік суреті. Фил. ғыл. 
докт. дисс. авторефераты. – Алматы, 2004. – 251 б.  

6. Ислам А. Ұлттыҗ мҽдениет контексіндегі дүниенің тілдік суреті: Автореф.дисс. ... 
филол.ғ.д. – Алматы, 2004. – 50б. 

7.  Җазаҗ тілінің түсіндірме сҿздігі / Жалпы редакциясын басҗарған Т.Жанұзаҗов. – Алматы: 

Дайк-Пресс, 2008. 

8. Хасанов Б. Җазаҗ тілінде сҿздердің метафоралы җолданылуы. – Алматы: Мектеп, 1966.-

208б. 

9. Җайдар Ҽ.Т. Халыҗ даналығы (җазаҗ маҗал-мҽтелдерінің түсіндірме сҿздігі жҽне зерттеу). – 

Алматы: Тоғанай Т, 2004. – 560 бет. 272 б.  

10. Ермеков Н. Назар-Есентүгел шежіресі. Аҗтҿбе, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

217 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ АЯСЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНЕН СҾЗДІК ҚОРЫН 

ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Магистрант Г.Т.ҚАРСЫБЕК

  

 

Тҥйіндеме 
Җазіргі таңда оҗытудың парадигмасы ҿзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша 

кҿзҗарас пайда болды. Осыған байланысты пҽнді жетік меңгертудің де кҿптеген жаңаша ҽдіс-тҽсіл-

дері җалыптасып жатыр. Осыны жаңаша білім беруді тірек ете отырып маҗаламызда жаңартылған 

білім беру аясында бастауыш сынып оҗушыларының җазаҗ тілі мен ағылшын тілдерінен сҿздік җорын 

дамыту жолдары жайлы сҿз етіледі.  

Тілдің негізгі сҿздік җоры – тілдің сҿздік җұрамының ең тұраҗты бҿлігі. Сҿздік җор тілдегі сҿз-

дерді ғасырлар бойы саҗтай отырып, тілдегі жаңа туынды сҿздер мен жаңа мағынаның жасалуына 

ұйытҗы болады. Сҿздердің негізгі сҿздік җорда кең җолданылуы мен ұзаҗ саҗталуы олардың сҿз жасау 

җабілетін дамыта түседі. Сҿздік җордың тіл бірлігін саҗтап, кҿне дҽуір ҽдеби ескерткіштерін ұғынуға, 

тануға мүмкіндік тудырады. 

Біздің ана тіліміз, җасиетті җазаҗ тілі ҿзінің мемлекеттік мҽртебесін абыроймен атҗарып, міндет 

жүгін җиналмай кҿтере алатын аса бай, оралымды да сұлу тіл. Бүкіл оҗыту барысында оҗушының 

тілін дамытып, сҿз байлығын арттыру – ең маңызды жұмыстардың бірі. Бұл ҽрине бастауыш сынып-

тан бастап оҗушылармен үзбей жүргізілетін жұмыстар нҽтижесінде ғана іске асады.  

Тірек сӛздер: жаңартылған білім беру бағдарламасы, білім, сӛздік қор, бастауыш, мектеп, 

болашақ. 

 

 THE WAYS OF DEVELOPMENT OF THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE 

KAZAKH AND ENGLISH LANGUAGES IN THE FORM OF RENEWED EDUCATION 

 

Abstract 

Currently, the teaching paradigm has changed. The content of education has been renewed and new 

perspectives have emerged. In this regard, many new ways of learning the subject are being developed. In 

this regard, the article focuses on how to improve the vocabulary of primary school pupils in the Kazakh and 

English languages. 

The primary vocabulary of the language is the most stable part of the vocabulary of the language. The 

vocabulary keeps telling stories over the centuries, creating new derivative words and new meanings in the 

language. Wide-use and long-term preservation of words in the main vocabulary fund will improve their 

vocabulary. The dictionary helps to preserve the linguistic unity of the fund and to recognize and recognize 

the literary monuments of ancient epoch. Our mother tongue, the sacred Kazakh language, is a very rich, 

versatile and beautiful language that can hold its state status with dignity and withstand a burden. Developing 

the language of the pupil and increasing vocabulary throughout the entire process is one of the most 

important work. This, of course, is only possible as a result of continuous work with elementary school 

students. 

 Keywords: updated educational program, education, vocabulary, elementary school, future.  

 

 КІРІСПЕ  

 Мемлекет болашағының кепілі – жастарға білім мен тҽрбие беру мҽселесінен ҿткір мҽселе жоҗ 

екені белгілі. Җазаҗтың кемел талантты ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оҗыту 

ісін түзетуден бастау керек», – деген. Җазаҗстан Республикасының білім беру реформаларының негіз-

гі маҗсаты – білім беру жүйесін жаңа экономикалыҗ ортаға бейімдеу. Бұл тұрғыда ел Президенті 

Н.Ҽ.Назарбаев еліміздің ҽлемдегі бҽсекеге җабілетті 50 елдің җатарына җосылуы туралы міндет 

җойғаны мҽлім. Білім беру жүйесін жетілдіру осы маҗсатҗа җол жеткізуде маңызды рҿл атҗарады. 

Болашаҗта ҿркениетті, дамыған елдер җатарына ену үшін заман талабына сай білім җажет. 

                                                 
 Җазаҗ мемлекеттік Җыздар педагогикалыҗ университеті, temirlanovnaa@bk.ru 
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 Җазіргі таңда мемлекетімізде еніп отырған білім беру үдерісіне жаңартылған білім беру бағ-

дарламасы заман талабына сай келешек ұрпаҗтың сұранысын җанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Бұл бағдарлама тілдік дағдыларды дамытуға ғана емес, сондай-аҗ шығармашылыҗ җабілеттерін 

җалыптастыру арҗылы баланың жалпы дамуына бағытталған, кіші мектеп оҗушыларының білім 

мазмұнын аныҗтайды. Білім беру бағдарламасының негізгі маҗсаты-білім мазмұнының жаңаруымен 

җатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу жҽне оҗытудың ҽдіс-тҽсілдері мен ҽртүрлі җұралдарын 

җолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

 

НЕГІЗГІ БҾЛІМ  

 Җазаҗ тілі мен ҽдебиеті пҽндеріне арналған оҗу бағдарламаларындағы оҗу маҗсаттары 

оҗушылардан шынайы проблемаларды аныҗтап зерттей білуді талап етеді. Негізінен жаңартылған 

білім жүйесі җұзыреттілікке жҽне сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің 

маңыздылығы – оҗушы тұлғасының үйлесімді җолайлы білім беру ортасын җұра отырып, сын тұрғы-

сынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тҽжірибе жасау. Сонымен җатар оҗушылардың танымдыҗ 

ҽрекеті, аҗыл-ойы, белгісі, білімі мен дағдылары оҗу үдерісінде җалыптасады. Олардың шығар-

машылыҗ җабілеті де ойлау мен тҽжірибелік ҽрекеттері арҗылы дамиды. Бұл җажеттілік «дамыта 

оҗыту» (Пиаже,1932, ойлаудың ҽртүрлі деңгейі, типтері (Выготский,1956), (Леонтьев,1969), 

(Рубинштейн,1940)] жҽне җызметі (Гальперин,1966) арҗылы ҿтеледі. Баланың сҿйлеу тілін дамыту 

үшін оҗытуды ең алдымен җарым – җатынасҗа җұрып, сҿйлеу ҽрекеті дағдысын җалыптастырып, 

сҿйлеу икемділігін жетілдіру җажет. Кҿптеген ғалымдардың пікірі бойынша, мұғалімдердің 

оҗушыларды җарым-җатынас жасауға җажетсінуін тудыру керек, бұл үшін сҿйлеу ахуалының 

(ситуация) ұйымдастырылуын җажет деп біледі. Г. Рожкова белгіленген жоспар бойынша, сҿйлеу 

ҽрекетін жүзеге асыру үшін җажетті жағдайдың бірлігін (тілдік жҽне тілдік емес) жасау җажет деген 

пікір айтады (Рожкова, 1965). Ал А.А.Леонтьевтің пайымдауынша, сҿйлеу жағдайын тудыру деген – 

оҗушыларды сҿйлеуге мҽжбүр ететін арнайы ҽрекеттер жасату (Леонтьев, 1969).  

Тіл – материалдыҗ бірліктер жүйесі. Ол адамдардың ҿзара җарым-җатынасы үшін җызмет етеді. 

Ал сҿйлеу – тіл бірліктерінің тізбегі болып, тіл заңдылығына сҽйкес, тілдік материалдар арҗылы ой-

дың, сезім мен тілектің, кҿңіл-күйдің наҗты мазмұнына орай кҿрініс беретін җатысым ҽрекеті. Демек, 

тіл дамыту деген ұғымның ҿзі ана тілінің сҿздік җорымен бірге тілдің нормалары мен грамматикалыҗ 

жүйесін игерумен байланысты.  

 Мектеп оҗушыларының сҿздік җоры байыса, онда олардың білім дҽрежесінің сапасы артады. 

Сҿздік җорды молынан игеру, оны біліктілікпен дұрыс пайдалану оҗушының шығармашылыҗ 

җабілетін танытады, баланың танымын, тұлға ретінде дұрыс җалыптасуын, җарым-җатынас мҽдениетін 

жетілдіреді. Балалардың сҿздік җорын байыта оҗытуда ҿзіндік ұстанымдары мен ҿзіндік нҽтижелі 

ҽдіс-тҽсілдері болады. Осындай нҽтижелі ҽдістер җатарына: талдау, ҽңгімелесу, түсіндіру, салыстыра 

түсіндіру ҽдістерін айта аламыз. 

 Сонымен җатар, балалардың сҿздік җорын мҽтінді оҗыту ҽдісі арҗылы байыту маңызды. 

Айтылған ҽдіс бойынша оҗушылардың оҗу шапшаңдығын арттырудың да маңызы ҿте зор. Мҽтінді 

оҗыту ҽдісіне кіріспестен бұрын балалардың сҿздік җорының минимумын аныҗтап алған жҿн. Егер 1-

сынып оҗушылары буындап оҗуды меңгерсе, шапшаң оҗудың алғашҗы сатысы җаланды деуге 

болады. Мысалы, оҗушылар 1-сыныпты бітіргенде 35 сҿз оҗуы тиіс. Җазаҗстан Республикасы бас-

тауыш білім берудің мемлекеттік стандартына (2013) сҽйкес 2-сыныпта жыл аяғында 55-60 сҿз оҗуы, 

3-сыныпта жыл аяғында минутына 75-80 сҿз, 4-сынып оҗушылары минутына 95-100 сҿз оҗуы җажет. 

Барлыҗ сынып оҗушыларының мұндай дҽрежеге жетуі үшін шапшаң оҗуға дағдыландыру җажет. 

Шапшаң оҗуға дағдыланғанда ғана оҗушы тҿмендегідей жетістіктерге жете алады: 

- мҽнерлеп оҗуды меңгереді. Сҿйлем түрлеріне жҽне мҽтін мазмұнына җарай оҗу мҽнерін саҗтай 

отырып оҗуды біледі. 

- оҗығанда кҿз алдына елестете отырып оҗу җабілеті артады. Ҽртүрлі сезімдерге 

беріледі. Қиялдау җабілеті дамиды. 

- таҗырып соңындағы тапсырмалармен емін-еркін жұмыс істейді. 

- үй тапсырмасын оҗып дайындалғанда уаҗыт үнемдейді. 

Тез оҗитындардың кҿру кҿкжиегі кең. Шапшаң оҗып, кҿру кҿкжиегін кеңейтудің җұпиясын 

меңгерту бастауыш сыныпта-аҗ басталады. Оның ҽдістері тҿмендегідей: 

Бірінші: артикуляциямен, яғни дауыстап оҗу. Бұл ҽдіс 1,2,3- сыныпта үнемі пайдаланылады.  

Екінші: артикуляциясыз, яғни үнсіз кҿзбен оҗу. Бұл ҽдісті 4-сыныпта пайдаланған тиімді. 

Дауыстап оҗуға тҿселген оҗушылар 4-сыныпҗа кҿшкенде үнсіз оҗуды меңгеріп кетеді. 
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Ҥшінші: алгоритм бойынша оҗу. Алгоритм дегеніміз – таҗырыпты жүйелі, рет-ретімен орын-
дау ҽрекеті ( машығы): 

а) кітаптың немесе мҽтіннің таҗырыбына назар аудару; 
ҽ) авторын есте саҗтау; 
б) оны ҿмірде пайдалану мүмкіндігіне назар аудару. 
Бұл ҽдіс 1-сыныптан бастап-аҗ жүзеге асса, ҿз нҽтижесін береді. Оҗушы ҿзінің оҗып отырған 

немесе жаттаған ҿлеңінің таҗырыбын білуі тиіс жҽне авторына назар аударуды ҽдетке айналдырған 
жҿн. Ҿзі оҗыған мҽтіннің мазмұнын ұғып, ҿзінің ҿміріне җажетті сабаҗ алуға дағдыландыру керек. 

 Җазіргі жаһандану заманындағы нҽтижелі ҽдістердің җатарына оҗытудың бір түрі ретінде җазаҗ 
тілін ағылшын тілімен салыстыра оҗытуды җосуға болады. Ағылшын тіліндегі сҿздік җорды дамытуда 
җандай аспектілерге басым кҿңіл аударылатыны жайлы айта кетсек, ең алдымен кіші сыныптарға 
арналған «Ағылшын тілі» пҽні бойынша білім беру тренингінің җағидаты олардың дүниетанымын 
җалыптастыруымен байланысты. Олар: Отанға деген сүйіспеншілік, ҿз елінің мҽдениетіне жҽне 
оҗылатын тілге җызығушылыҗ тудыру. Ҽрине, ағылшын тілін үйрену барысында сҿздік жұмысы 
арнайы сабаҗ болып ҿтілмейді. Ол біздің ҽрбір сабағымыздан орын алады. Сондай-аҗ, сҿздік жұмысы 
мҽтінде кездесетін түсініксіз сҿздер мен ұғымдарды түсіндірумен ғана шектелмейді. Оҗушының 
сҿздік җорын җалыптастыруға байланысты мынадай маҗсаттар җойылады: 

1. Ҽр сабаҗта белгілі мҿлшерде оҗушыға жаңа сҿз үйретіп отыру, яғни оҗушының сҿздік җорын 
дамыту. 
         2. Оҗушыны сҿзді тыңдауға жаттыҗтыру. 

3. Оҗушы меңгерген сҿздерімен сҿз тіркесін, екі-үш сҿзден тұратын сҿйлем җұрай алатын 
болуға тиісті. Бұл сҿйлеуге, сҿйлесуге үйрету үшін җажет. 

4. Ағылшынша сҿздерді дұрыс айта білуге дағдыландыру керек. 
5. Оҗушыларға җысҗа ҿлең, таҗпаҗ, маҗал-мҽтелдер, жұмбаҗтар мен жаңылтпаштар жаттап 

үйрету керек. Оның ағылшын тіліндегі дыбыстардың дыбысталу ерекшеліктеріне тілдерін 
жаттыҗтыруда үлкен пайдасы бар. Мысалы: 

1. Many hands make light wok. 
Кҿп түкірсе, кҿл болады. 
2. Too many cooks spoil the broth. 
Җойшы кҿп болса, җой арам ҿледі. 
3. Make hay while the sun shines. 
Җыстың җамын жаз ойла. 
Сонымен җатар ағылшын тілінен оҗушылардың сҿздік җорын байытудың кезекті бір түріне 

тоҗталсаҗ, оған күнделікті җарапайым җарым-җатынас деңгейін жатҗызуымызға болады. Сонымен 
җатар мектепте немесе мектептен тыс кездерде оҗу-сҿйлеу жағдайларына кҿңіл аударту. Мҽселен, 
мектепте баланың сҿздік җорын дамытуға түрлі җызыҗты ойындар арҗылы җол жеткізуге болады. Бұл 
ең җолжетімді ҽдістердің бірі. Ал мектептен тыс уаҗыттарда бала ҿзінің үйренген сҿздерін күнделікті 
җарым-җатынас тіліне җолданатын болса, сол кезде де баланың сҿздік җорының даму процесі жылдам 
ілгерілейді. 

Ағылшын тілін бастауыш мектепте оҗытудың жоспарланған нҽтижелеріне җол жеткізу үшін оҗу 
материалын барынша азайтуға жҽне оҗу үдерісін жоспарлауға: коммуникативтік оҗыту принципін, 
материалды жағдайлыҗ-таҗырыптыҗ принципі, функционалдылыҗ җағидаты, дифференциация 
принципі, күрделілік принципі җағидаттарын басшылыҗҗа алу керек. Жалпылай айтҗанда, 
оҗушылардың сҿздік җорын байытудың бастапҗы кезеңінде дифференциациялау принципі 
студенттердің сҿзінде бір таҗырып бойынша жаңа сҿздерді функционалдыҗ жҽне семантикалыҗ түрде 
ұсыну, микротаҗырыптар бойынша кҿрнекі җұралдарға сүйену, жаңа сҿздерді белсенді ету (кейбір 
таҗырыптыҗ салада белсенді формалар); сҿйлеудің грамматикалыҗ җұрылымын байыту кезеңі: 
җарапайым сҿздердің ең белсенді түрлерін пайдалану ҽдістерімен, компоненттерді (җосалҗы 
мүшелерді) наҗтылау арҗылы сҿйлемнің негізін тарату, екі җарапайым сҿйлемді кешенді түрде 
біріктіру ҽдісімен сипатталады.  

 Бастауыш мектепте ағылшын тілін үйретуде де ҽр сынып үшін белгілі бір минимум жүзеге 
асырылады: таҗырыптыҗ жҽне ситуациялыҗ минимумдар, сҿйлеу минимумдары, лексикалыҗ жҽне 
грамматикалыҗ минимумдар, диалогтыҗ жҽне монолог минимумдары (ҽр сынып үшін таҗырыптыҗ 
минимум мазмұны сабаҗтастыҗ принципін ескере отырып жасалады). Мысалы, «Ағылшын тілі» пҽні 
бойынша оҗу жүктемесінің кҿлемі: 

1) 1-ші сыныпта - 1 сағаттан, оҗу жылында 33 сағат;  
2) 2-ші сыныпта - 1 сағаттан, оҗу жылында 34 сағат;  
3) 3-ші сыныпта - 1 сағаттан, оҗу жылында - 34 сағат;  
4) 4-ші сыныпта - 1 сағаттан, оҗу жылында тек 34 сағат.  
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 Бастауыш сыныпта җазаҗ тілі мен ағылшын тілі мазмұнында ұҗсастыҗтар бар. Мысалы,  
3-сыныпҗа арналған курстың мазмұны келесі таҗырыптарды җамтиды:  
1) «Менің жұмыс күнім» (5 сағат): «Аптаның күндері», «Уаҗыт»;  
2) «Демалыс» (4 сағат): «Демалыс күні», «Демалыс»;  
3) «Мектеп» (4 сағат): «Менің мектебім», «Мектеп этикеті»;  
4) «Мектеп пҽндері» 3 сағат: «Менің сүйікті мектеп пҽнім», «Мектеп кестесі»;  
5) «Менің айналамдағы ҽлем» (5 сағат): «Җалада», «Ауылда», «Кҿрікті жерлер»;  
6) «Кҿлік, кҿлік түрлері» (5 сағат);  
7) «Тҿрт мезгіл» (4 сағат): «Ауа райы», «Менің сүйікті мезімім»;  
8) «Сауда орталығында» (4 сағат): «Дүкендер түрлері», «Шопинг». 
 Ағылшын тілін оҗыту процесінде келесі пҽндермен интеграциялыҗ байланыс жүзеге 

асырылады.  
1) «Җазаҗ тілі»: Кез келген тілді меңгеру үшін негіз бірдей функционалдыҗ үлгілер болып 

табылады. Ана тілінде (җазаҗ немесе орыс тілдерінде) тілдік тҽжірибеге сүйену тілдік білім негіздерін 
җалыптастыруға ыҗпал етеді;  

2) «Ҽдеби оҗу», «Ҽлемді тану»: Ағылшын тілін жҽне ҽдебиетін оҗыту арҗылы бала ҽлемді тану 
мүмкіндіне ие болып, ой-ҿрісі кеңейеді. 

  
ҚОРЫТЫНДЫ 
Җорыта айтҗанда, оҗушының сҿздік җоры екі түрлі жағдайда байып, толысып, жетіліп отырады: 

бірі – сҿзді актив җолдану, яғни оҗушының күнделікті ҿмірде җолданатын сҿздері, екіншісі – сҿзді 
пассив җолдану, яғни бүкіл білетін сҿздерін җолдану. Яғни үйретілген сҿз оҗушы-
ның сҿздік җорына еніп, актив сҿзге айналуы тиіс.  

Сҿздік җорын байыта оҗыту лингвистикалыҗ, психологиялыҗ, педагогикалыҗ ғылымға негіз-
деліп, сҿздерді сұрыптап, ұсыну арҗылы оҗытудың тиімді тҽсілдерін пайдаланып жүргізгенде нҽти-
желі болады. Оҗушылардың сҿздік җорын байыту жұмысы үш бағытта ұйымдастырылады: 

 1) игерілуге тиісті материал кҿлемін аныҗтау, лексикалыҗ минимум беру;  
2) сҿздерді сҿйлеу ҽрекетіне пайдалана білу икемділіктері мен дағдыларын җалыптастыру;  
3) җарым-җатынаста, ҿз тҽжірибесінде җолдана білуге баулу. 
Жалпы алғанда, кҿптілді білім – кҿп мҽдениетті тұлғаны җалыптастырудың ҿзегі. Бүгінгі таңда 

кҿп тілді оҗыту – жас ұрпаҗтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, ҽлем җұпияларына 
үңіліп, ҿз җабілетін танытуына мүмкіндік беретін җажеттілік. Үш тілде оҗытудың негізгі маҗсаты: 
бірнеше тіл меңгерген, ҽлеуметтік жҽне кҽсіптік бағдарда җабілетті, мҽдениетті тұлғаны дамыту жҽне 
җалыптастыру. Җазаҗ тілі – мемлекеттік тіл, ал орыс тілі мен шетел тілдерінің бірін білу тұлғаның ой-
ҿрісін кеңейтеді, оның «сегіз җырлы, бір сырлы» тұлға болып дамуына жол ашады, ұлтаралыҗ 
җатынас мҽдениетін, толеранттылығын жҽне ғаламдыҗ деңгейде ойлауының җалыптасуына мүмкіндік 
туғызады. Жаңартылған білім беру бағдарламаның мҽні де осы. Оҗушы ҿзінің мектеп җабырғасында 
алған білімін ҿмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі «Ҿмірмен 
байланыс» ұғымына җұрылған. Ал бастауыш мектеп болса оҗушы тұлғасы мен санасының дамуы 
җуатты жүретін ерекше, җұнды, җайталанбас кезеңі. Сондыҗтан, бастауыш білім үздіксіз білім берудің 
алғашҗы басҗышы, җиын жҽне жауапты жұмыс. Біздің маҗсатымыз – баланы оҗыта отырып жан-
жаҗты тҽрбиелеу.  

Үйренгеніміз де, үйренеріміз де кҿп Үнді халҗының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер 
сен болашаҗтағы ҿзгерісті байҗағың келсе, сол ҿзгерісті уаҗытында жаса» деген ілімін негізге ала 
отырып, оҗушы бойындағы җабілетті жетілдіріп, оҗушыларды болашаҗҗа жетелеп отыру болашаҗ 
біздердің парызымыз.  

ҼДЕБИЕТТЕР: 
1. Пиаже Ж. (1932). Речь и мышление ребенка. –М.: ОГИЗ, С.86. 
2. Выготский Л.С.(1956). Мышление и речь. Избр. психологические исследования. –М.: 

Изд.АПН РСФСР, С.73-74. 
3. Леонтьев А.А. (1969). Язык, речь и речевая деятельность. –М.: Просвещ. 
4. Рубинштейн С.Л.(1940). Основы общей психологии. –М.: Учпедгиз, -347. 
5. Гальперин П.Я. (1966). Психология мышления и учение о поэтапном формировании 

умственных действий.// Исследования мышления в советской психологии. –М.-122б. 
6. Рожкова Г.И. (1965). К лингвистическим основам методики преподавания русского языка 

иностранцам. –С.-109б. 
7. Шетел тілі: Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған оҗу бағдарламасы. – 

Астана: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2013. – 20 б.  
 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

221 

 

NATIONAL-CULTURAL PECULIARITY OF STEREOTYPE-CONCEPT  
 

PhD student A.S. MURZINOVA
*
 

 

Тҥйіндеме 
Маҗалада лингвомҽдениеттану ғылымында ҿзекті мҽселеге айналған стереотип-концепт җарас-

тырылады. Җазіргі тіл білімінде «стереотип-концепт» ұғымын зерттеп жүрген отандыҗ жҽне шетелдік 
ғалымдардың еңбектеріне шолу жасалады. Стереотиптердің тілдік жүйеде ҿзіндік мҽні бар екені 
аныҗталады. Олардың ұлттыҗ-мҽдени җұндылыҗтарды таныта алатындығы жҽне ұлттыҗ діл, ұлттыҗ 
мінезбен байланысы туралы сҿз болады. Сондай-аҗ, мҽдениетаралыҗ җатысымды дұрыс жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретіні туралы деректер келтіріледі. 

«Җонаҗ» концептісі – барлыҗ халыҗҗа ортаҗ ҽмбебап җұрылым болса да, оны ҽр мҽдениет ҿкілі 
ҿзінше җабылдап, ҿзінше түсінеді. Мұндай түсініктер ҽр халыҗтың паремиялогиялыҗ җорында саҗта-
лады. Осыған сҽйкес, җазаҗ, орыс, ағылшын халыҗтарының маҗал-мҽтелдеріне, фразеологиялыҗ 
тіркестеріне, лексемаларына талдау жүргізіледі. Җазаҗ, орыс, ағылшын халыҗтарының тілдік 
санасында жүйеленген стереотиптер айҗындалады. Үш халыҗтың ұлттыҗ-мҽдени ерекшеліктері 
кҿрсетіледі.  

Тірек сӛздер: лингвомәдениеттану, дүниенің концептуалдық бейнесі, ұлттық-мәдени стерео-

тип, ұлттық-мәдени семантикалық код, коннотация. 

 

Abstract 

The article considers the stereotype concept, which is a topical issue in the linguistic-cultural science. 

In modern linguistics there is a review of works of domestic and foreign scientists studying the notion 

"stereotype-concept". It is determined that stereotypes have a meaning in the language system. They will be 

able to demonstrate national-cultural values and connect with national mentality and national character. It 

also provides information on how to properly implement intercultural engagement. 

Although the concept of "Guest" is a universal structure, it is understood by the representation of each 

culture personally. Such concepts are preserved in the paradigmatic fund of each population. Accordingly, 

the analysis of the proverbs, phrases, phrasal expressions, lexemes of the Kazakh, Russian and English 

people are made. Stereotypes arranged in the language consciousness of Kazakh, Russian and English people 

are defined. The national and cultural features of the three peoples are reflected. 

Key words: linguoculturology, conceptual world image, national-cultural stereotype, national-cultural 

semantic code, connotation. 

 

INTRODUCTION 

In our time, special consideration of stereotypes-concepts and national-cultural concepts in the science 

of linguoculturology is becoming one of the most important problems. These changes pose challenges to 

identify world views and identity in the national language of the ethnic group in front of domestic and 

foreign linguists, researchers. 

The concept of stereotype, first appeared in the school of sociology began to be studied in the 

language science in the late twentieth century. The basis for such fundamental research was the assumption 

of the American scientist H. Patnam that "stereotyped concepts are directly related to the meaning of 

linguistic units (word, phrase)". In this regard, the name of verbal stereotypes, or rather linguistic stereotypes 

was formed in the area of linguistics. According to O.V. Belova, who introduced this name: "Language 

stereotypes – a meaning which is a formal-semantic structure, that forms a culturally linguistic face of the 

true world" [1,35]. According to this view, the scientist can determine that the stereotype has a symbolic and 

content layer, where the symbolic layer is formed from phraseology, language cliches and figurative word 

combinations, and the content layer is formed from the root / basic connotational meanings. 

The scientist V.N.Telia, confirming O.V.Belova‘s opinion, includes one-tiered names, phraseological 

units, precedent texts (monologue, dialogue) to stereotypes [2, 559], Polish scientist E. Bartminsky says: 

"Stereotype is the main significance of ethnolinguistics, it is a personal understanding and evaluation of a 

certain thing in accordance with collective consciousness" [3,189]. Linguist-researcher considers that 

stereotypes have their inherent structure, the values about their stable signs are grouped in their basic 

environment, and only after that they are grounded in consciousness and data (images) about a true world are 

accumulated. He also reveals the infinity of stereotypes, their constant replenishment with each expansion of 
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human knowledge, their perception on the basis of collective intelligence in the subjective consciousness, the 

image with the cultural and linguistic knowledge, and the forthcoming. 

In the studies of Yu. E. Prokhorova, the stereotype is considered as a value based on the subject, and 

two of its characteristics are revealed (descriptive and evaluative). The scientist explains the meaning of the 

stereotype as a result of recognizing the truth through socially-cognitive patterns that were formed long ago 

[4,72]. According to N.V.Ufimseva stereotype is emerging as a key to the knowledge of the culture [5,253]. 

According to E.D.Suleimеnova the stereotype is defined as syllables and word combinations in sentences 

that are used in ready-made form in conversational situations [6,180]. In the researches of K.N.Smagulova 

they are images, formed as a result of repeated habitual actions in the daily life of people [7,112]. 

Taking into account the findings of the above-mentioned domestic and foreign linguistic researchers, 

we can draw the following conclusions:  

- language stereotypes are a combination of the designated and depicted values about a certain thing, 

phenomenon, situation and environment in the collective consciousness;  

- source of ethno-linguistic knowledge, showing the culture of a particular ethnic group;  

- the linguistic appearance of stereotypes consists of a language seal, a stamp, a clich , a syllable in 
sentences, a linguistic phenomenon, a phrase, an invariable comparison, metaphor, metonymy, synecdoch, 

phraseological units; 

- stereotypes – an integral part of the world language image; 

- stereotypes are formed in the national and cultural life of the ethnos, pass through the minds of many 

generations over the centuries; 

- stereotypes are learned through the national and cultural values of the ethnos. 

Stereotype-concept has a national feature. It is formed in a group of standard stereotypes which were 

processed in the national consciousness. Stereotype-concept is shown through language lexeme, phrases, 

pronunciation. Domestic and Russian scientists say about this the next: «the internal structure of the 

stereotype-concept can be called as a source of cultural cognitive data. Because it reflects the «traces» that 

culture leaves – myths, archetypes, customs and traditions, historical events and elements of material culture 

[8,153], «quanta of experienced knowledge» [9, 29], «National-cultural stereotypes are based on repetitive 

things and situations that happen in people‘s daily life, and national-cultural values (proverbs and sayings, 

legends and stories, poems and croons, faith and religion, cultural designations)» [10, 705]. 

Stereotype-concept is divided into general national and separate national. Despite the fact that its 

general national type is common to all nations, we can identify its national and cultural characteristics in 

determining the mentality of each nation. In this connection, one can understand the national and cultural 

peculiarity when comparing the stereotype-concept of "hospitality", which is common for the Kazakh, 

Russian and English peoples.Because, hospitality is as a reflection of the nation‘s soul. it reflects stereotypes, 

showing national existence, inherent to every nation.  

 The word «hospitality» in Kazakh, Russian and English languages are as following: «meeting guests 

with respect and homage by the owner of the house» [11, 205], «greet with open arms and food» [12, 386], 

«hospitality – friendly and generous reception and entertainment of guests» [13, 300]. Hospitality is 

considered to be a spiritual dimension values showing generosity and humanity, respect for each other and 

unanimity. In this connection, we can see national and cultural stereotype of our wise nation, who respects its 

quests as God, from the following linguocultural units in Kazakh: «Do not ask about the reason for the 

arrival of a guest without giving him water», «without a good covered dastarkhan there will be no successful 

business», «if a guest comes to the door, run out and meet him, do not be late», «To those who gave food, we 

want forty greetings», «the one who respects the guests, shows him honorable place», «Do not take the gold 

from the guest, take thanks», «house with guests smells as heat, the house without guests smells as 

emptiness», «If a guest comes, meat should be boiled, if there is no meat, then the owner should be 

ashamed», «If you are generous, then you will not be poor» [14, 78] and others. «Giving water», «greet with 

open arms», «greeting», «house with guests smells as heat», «house without guests smells as emptiness», «a 

good covered dastarkhan», «giving food», «showing honorable place», «blessing», kazan is constantly on 

fire, and others in mentioned above sayings are stereotypes of cultural content that were described and 

founded in a nation‘s memory from ancient times. In traditional culture of our nation hospitality is always at 

the first place. We can say that breadth of the Great Steppe and long distances between villages influenced 

directly to the formation of Kazakhs as a hospitable nation. The reasons for this lie in historical and 

geographical factors. 
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The main principle of the Kazakh people was to show a friendly attitude to the person who came, 

despite of his language, faith, nation and giving him food. We can see it from such conversational stereotype 

as «Do not ask about the reason for the arrival of a guest without giving him water». 

One of the kind traditions that show the hospitality of Kazakh nation is – «showing quest honorable 

place». Honorable place – a national-cultural stereotype showing the most respected seat in a house. It has a 

deep philosophical significance. In Kazakh cognition honorable place is a home‘s heart. It is a place 

connecting the upper and lower worlds, north and south, east and west. Placing guests who come to such a 

sacred place is considered to be a sign of respect.  

We can also refer the concept of «dastarkhan» to a number of lexemes, saturated with national colors, 

together with the value of an honorable place. Dastarkhan in the collective consciousness of our people is 

characterized as a national cultural stereotype, a symbol of prosperity and grace, harmony and mutual 

respect.  

From Russian paremias as: «With bread and salt», «Bread-salt is not forgotten», «Angry, scold, but 

converge for bread and salt», «make yourself at home», «How many years, how many winters we have not 

seen each other», «Welcome, we ask mercy», «an honorable guest is given a place of honor», «Guest on the 

guest – joy for the owner», «Be glad the guest who had come»,«If there is a guest in the house, then there is 

a God in it», «Guest is pleased – the owner is happy» and others, you can see the world outlook associated 

with the hospitality of the Russian people. For example, «Нospitality in giving bread and salt» – one of the 

national-cultural stereotypes, showing hospitality of Russian nation. It is formed from compound of the words 

«bread» and «salt». We can say that cultural semantic space of this word has traditional belief together with 

religious performance. According to religious performance bread is estimated as «Bread – God‘s gift», 

«Bread – head to everything». In the Russian consciousness «bread» and «salt» is considered a sacred food. 

There is a belief that it can confront to insidious forces. Thus «bread and salt» served as a hospitality and 

amulet. Even today, any ritual takes place with the participation of these two things. We can find a mythical 

concept associated with the national consciousness of the Russian people by deciphering the semantic code 

of phraseostereotypes "how many years, how many winters" appeared in connection with the joyful meeting 

of the guest. This concept was born from the division of the seasons into light and dark gloom. For example, 

light and heat denoted the time of spring, and dark gloom and cold are the time of winter. In this regard, 

spring and summer were a single time, a bright part of the year, and autumn and winter reunited and formed 

the dark part of the year. The word «year» in this saying means «summer». How many years means 

semantics of «renewal, recovery» of season, and «how many winters» reflects the moment of year‘s passing 

[15]. So, Russian people correlated a person, whom they hadn‘t seen for a long time, to light spring, and the 

time, when they couldn‘t see him as a quest, was like dark bloom.  

«The Red Corner» is a nationally religious stereotype of the Russian people's belief that denotes a 

holy, noble place. This is a decoration of the Russian house. This phrase gives the meaning of "beautiful, 

solemn, festive, senior, honorable, God‘s. In every red corner of the Russian house there are religious books 

and the image of God. All traditional rituals are held in this place. Even quests are proposed to sit here. 

Conversation stereotype like «an honorable guest is given a place of honor» was based on such kind of 

performance.  

There are such phrases, which are used in English, as «break bread with somebody», «to keep open 

house», «keep open doors», «sit above the salt», «to play host» [16] instead of proverbs and sayings showing 

the meaning of hospitality. In the content of these units, we can find the concept of «sharing the last piece of 

bread», «creating all the conditions for a guest» with the arrival of the guest. The English call the hospitable 

host «lighted candle», that is, they compare him with a luminous lamp. Also, we can designate a national-

cultural stereotype of English nation called «five o‘clock tea» which is connected with hospitality. It began 

with the Victorian era and now it is an integral part of Foggy Albion.  

«Five o‘clock tea» is a great opportunity to meet relatives or friends in English family, have a 

conversation, drink tea all together. These gatherings are held with a special preparation.  

For the English people, the upper part of the table, located closer to the owner of the house, is 

considered to be an honorable place. We can find it through decoding semantic code of the phrase like «sit 

above the salt». This phrase gives information about ancient tradition of the English nation. According to 

ancient time‘s tradition, respectable guests are placed closer to the upper part of the table, and simple quests 

and slaves are placed on the lower part of the table.  

 Therefore, a stereotype-concept of «hospitality» has interrelations with Kazakh, Russian, and English 

traditions, it is a high stage of mutual respect and compliance, generosity and humanity extant till nowadays,.  
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Hospitality is closer connected with lexeme «guest». That‘s why, there is a definition in the 

explanatory dictionary of Kazakh language: «Guest – a respectable visitor coming to your home». There are 

five types of guests according to Kazakh people‘s view. They are: «God‘s guest», «special guest», «neighbor 

guest», «wandering guest», «greedy guest». Kazakh people thought that those guests who had come 

suddenly without invitation, were God‘s guests. This name was given due to cult‘s religious belief. Such 

conversation stereotypes in Kazakh as: «One of fourty quests brings success and happiness», «Give tasty 

meal to desired guest», «If a desired guest comes, sheep will give birth to twins» are connected with this 

name. For example, «Qudur» (bringing success and happiness) is a mythical character. He is a patron saint 

supporting travelers. He is a saint in the similitude of a human, who roams everywhere through nations, a 

person, bringing happiness to people. The deep meaning lies on it: «One of those, who come might be 

Qudur. That‘s why we should show him all respect». And «Qut» (wealth) in the second conversation 

stereotype is a sacred notion. There is a value of «God, giving wealth» in its cultural content. For this reason 

Kazakh people compare guest in their house to honor and fortune. And they thought that God blesses them 

with salt, or wealth and blessing will come with God.  

A guest who was invited to different events (weddings, birthdays, holidays) – «special guest», a quest 

who looked for his further relatives and comes to see them – «wandering guest», a quest who was invited to 

neighbors‘ table – «neighbor guest», a quest who searches for meal and the place, where other people came – 

«greedy guest». According to these descriptions of quests, there are following conversation stereotypes: 

«Guest should be grateful not for meal, but for owner‘s attitude»,«Quest is shy before he comes, owner is shy 

when quest comes»,«Guest sits a little, but criticize a lot», «A good guest brings wealth, a bad guest brings 

trouble», «A stranger looks at your food, a friend looks at your situation», «The guests of two houses become 

hungry while hoping for something», «Go to the place where you are invited, don‘t go to the place where you 

are not invited», «A polite guest eats your meal, an impolite guest eats your brain» [14,85]. As you can see 

from these examples, the word «guest» in the world‘s image of Kazakh language is used in two different 

connotation contents.  

The word «guest» in Russian was penetrated from Latin «hostis» (a stranger). In the dictionary of 

Ozhegov the following description is given to the word guest: «a person who specially came to inquire about 

the affairs of the house owner, share the secrets at the same table, to spend time together» [12,380]. There are 

three types of guests according to Russian people‘s view. They are: «honorable guest», «special guest», 

«uninvited guest». In connection with this conversation stereotypes are used in two different meanings. «Іt is 

necessary to please the invited guest», «a guest respected by house owner – a good guest», «a guest who has 

come suddenly when you don‘t expect – a worshipful guest», «An uninvited quest is lightweight, and invited 

quest is heavy», «There is no spoon for uninvited quest», «An uninvited quest is worse than Tatar», «When 

quests are in the yard, the gates are on constipation», «A person who gives drinks and meals is good, but 

those, who remember it are also good» (Dal, 1957). Some of the conversation stereotypes seems to be used 

in bad meaning due to historical situations. There is a following definition to the word quest in the English 

explanatory dictionary: «someone in another man‘s home because they have been invited» [13, 350]. Thus, a 

person who was invited specially is a guest.  

English people divides guests into «important guest», «pleasant guest», «and dear guest». The first 

and the second types of quests are based on business, relatives‘ and friendship relations. And the last one is 

connected with a celebration of New Year. This guest is the most honorable by English nation. He is 

compared with May‘s flowers: «аs welcome as flowers in May».  

 

CONCLUSIONS 

So, making a conclusion, we could determine that stereotypes, which build the the world‘s national 

language image, have their own peculiarities. For example, the meanings of «hospitality», «guest» in Kazakh 

nation‘s language consciousness is defined as deep value with cultural contents. In Russian nation‘s language 

consciousness it is described as traditional symbolic notion. And in English nation‘s language consciousness 

it is based on friendly relationship.  

Thus, we can say that the national-cultural value has its own peculiarities in content‘s layer of 

stereotypes described in three nations‘ language consciousness.  

 

REFERENCES: 

1. Belova O.V. (2006), Ethnic stereotypes according to the language and folk culture of the Slavs, 

Moscow. 

2. Telia V.N. (1996), Russian phraseology: semantic, pragmatic and linguocultural aspects, Moscow. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

225 

 

3. Bartminsky E. (2005), The language image of the world: essays on ethnolinguistics, Moscow. 

4. Prokhorov Yu.E. (2006), National socio-cultural stereotypes of verbal communication and their 

role in teaching the Russian language to foreigners, Moscow. 

5. Ufimtseva N.V. Stereotypes of national culture in intercultural communication. – Moscow. 

6. Suleimenova E.D. (2011), Language processes and politics: a monograph, Almaty. 

7. Smagulova K.N. (1998), National-cultural aspects of semantic phraseological units, Almaty. 

8. Karasik V.I. (2009), Symbolic concepts // Changing Russia and the Slavic world. New in conceptual 

research: sb.st./ responsible ed. M.Vimenova. Sevastopol: Ribast, - p. 23-30. 

9. Pimenova M.V. (2002), Methodology of conceptual research // Vestn. Kemer. state. university. Ser. 

Philology. Issue. 4 (12). Kemerovo, - p. 100-105. 

10. Murzinova A., Tymbolova A., Yelshibaeva K.and other authors. (2018), The National and 

Cultural Peculiarities of Stereotyped Precedent Names (A Case Study of the Kazakh, Russian, and English 

Languages) // XLinguae, Volume 11, Issue 2, – р.703-717.  

11. Explanatory dictionary of the Kazakh language. (1976), Almaty. 

12. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. (2003), Explanatory dictionary of the Russian language, Moscow. 

13. Oxford Dictionary of English. (2010), England. 

14. The Golden Book of Kazakh Proverbs and Sayings. (2010), Almaty. 

15. Mokienko V.M.( 2005), Riddles of Russian phraseology, St. Petersburg. 

16. Litvinov P.P. (2005), 3500 English phraseological units and stable word combinations, Moscow. 

17. Traditional food as an expression of ethnic self-awareness. (2001), Moscow. 

18. Oschepkova V.V, Bulkin A.P. (2004), Great Britain: country, people, traditions, Moscow.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

226 

 

ҚАЗАҚ-АҒЫЛШЫН МАҚАЛ-МҼТЕЛДЕРІНІҢ МАЗМҦНЫНДАҒЫ ҦҚСАСТЫҚТАРЫ 

МЕН ҦЛТТЫҚ СИПАТЫ 

 

Магистрант Ф.А. ҾМІРБАЙ

 

Тҥйіндеме 

  Маҗалада җазаҗ-ағылшын тілдеріндегі маҗал-мҽтелдерінің мазмұнындағы ұҗсастыҗтары мен 

ұлттыҗ сипаты жайында сҿз болады. Сондай-аҗ, екі тілдегі маҗал-мҽтелдердің зерттелуі, олардың 

лексика-семантикалыҗ җұрылымдыҗ ерекшеліктері де җарастырылады. Шет тілін үйретуде жҽне 

аударма жұмысында аса бір җиындыҗ туғызатын тілдік бірлік - маҗал-мҽтелдер. Оның себебін тілдің 

фразеологиялыҗ, паремиологиялыҗ жүйесіндегі тұраҗты тіркестердің ұлттыҗ сипатының, ұлттыҗ 

наҗышының ерекшелігімен түсіндіруге болады. Тілдік бірліктердің тұтас мағынасын жете түсінбей, 

тіркес җұрамындағы сыңарлар мҽнін негізге ала отырып аудару ҽртүрлі келеңсіз жағдайларға, 

«сҽтсіздіктерге» ұшыратуы ҽбден мүмкін. Сондыҗтан маҗал-мҽтелдердің тіларалыҗ семантикасын 

салыстыра зерттей отырып, ондағы жалпы адамзаттыҗ, жалпыхалыҗтыҗ мҽнділіктер мен 

заңдылыҗтарды жҽне этностыҗ ерекшеліктерді, сондай-аҗ ұлт, тіл, мҽдениет жҽне ҿркениеттің ҿзара 

сабаҗтастығын айҗындау да аса ҿзекті мҽселелер җатарына жатады. Сондай-аҗ, екі тілдегі адам ҿмірі 

барысындағы ҽр түрлі таҗырыптардың ұҗсастығы мен ұлттыҗ сипаты ашуға талпыныс жасалды. 

 Тірек сӛздер: қазақ тілі, ағылшын тілі, мақал-мәтелдер, ұлттық сипат, этностық ерекше-

ліктер, тіларалық семантикасы, фразеология, паремиологиялық жүйе, ұлттық нақыш, мәдениет 

және ӛркениет. 

 

THE SIMILARITIES AND NATIONAL CHARACTERISTICS OF THE KAZAKH-ENGLISH 

PROVERBS 

  

Abstract 

 The article looks at the similarities and national peculiarities of proverbs and utterances in Kazakh-

English. In addition, the study of proverbs and utterances in two languages, their lexico-semantic structural 

features. A linguistic unit that creates many difficulties in teaching English and translating is proverbs and 

sayings. The reason for this is explained by the national character of the phrase, the nationality of regular 

expression in the phraseological, paremiological system of language. Understanding the whole meaning of 

linguistic units, translating the essence of phrases in terms of the content of a phrase can cause a lot of 

misfortunes, "failures". Therefore, this is one of the most pressing problems in comparing the inter-lingual 

semantics of proverbs and utterances, revealing common human and universal values, laws and ethnic 

features, as well as the interrelationship of nations, languages, cultures and civilizations. In addition, attempts 

have been made to discover the similarity and national character of various topics in human languages in two 

languages. 

 Key words: Kazakh language, English, proverbs and sayings, national character, ethnicity, 

interpersonal semantics, phraseology, paremiological system, national traditions, culture and civilization. 

 

 КІРІСПЕ 

 Җазаҗстан Республикасының егеменді ел, халыҗаралыҗ җатынастар субъектісі болуына жҽне 

җазаҗ тілінің мемлекеттік мҽртебе алуына байланысты, Республиканың, мемлекеттің тілі ретінде оның 

халыҗаралыҗ җатынастар деңгейіндегі коммуникацияда җолданылу ыҗтималдығын жоҗҗа шығаруға 

болмайды. Ҿзара җарым-җатынастың нығаюы, тіларалыҗ байланыстардың, ағылшын-җазаҗ җостіл-

ділігінің жандануы, дамуы, осыған орай, классикалыҗ, кҿркем ҽдеби шығармалардың, саяси аҗпа-

раттардың, халыҗаралыҗ зор мҽнділікке ие җұжаттардың аралыҗ тілі ыҗпалынсыз тікелей җазаҗ тіліне 

аударылуы таяу болашаҗта ҿрістей түседі.  

Маҗал-мҽтелдердің тіл білімінде, оның ішінде, җазаҗ жҽне ағылшын тілдерінде ҽр тұрғыдан 

азды-кҿпті зерттеліп келгені мҽлім. Зерттеу нысанына җатысты еңбектерге тоҗталар болсаҗ, маҗал-

мҽтелдердің тілдік табиғаты, олардың басҗа тұраҗты тіркестермен ұҗсастыҗтары немесе ерекше-

ліктері А.Байтұрсынов, І.Кеңесбаев, Р.Сҽрсенбаев, Б.Адамбаев, Ҽ.Донбаева, Д.Бегалыҗызының, 

Ғ.Мұсабаев, М.Рабдуллин т.б жұмыстарында җарастырылған.  
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Жалпы жҽне орыс тіл білімінде В.В.Виноградов. Н.Н.Амосова, М.Т.Тагиев, Н.М.Шанский, 

Г.Л.Пермяков, Л.А.Булаховский сынды ғалымдар соны бағыт, ұстанымдарымен, җұнды пайым-

дауларымен, наҗты теориялыҗ түйін-тұжырымдарымен, белгілі.  

Ағылшын тіліндегі ұлттыҗ болмыс жҽне таныммен тығыз байланысты тұраҗты тіркестерді 

маҗал-мҽтелдерді жан-жаҗты, түбегейлі зерттеген ғалымдар – Н.Барли, А.Дундҽс, А.Җоикман, 

М.Куузи, Г.Мильнер, А.Тҽйлер, Линда жҽне Роджер Флавҽлдер.  

Халыҗтыҗ ұғым-түсініктер мен рухани, мҽдени җұндылыҗтардан мол мағлұмат беретін җазаҗ 

жҽне ағылшын тілдеріндегі аталмыш бейнелі тізбектер халыҗаралыҗ, экономикалыҗ, саларалыҗ 

байланыстар кең ҿріс алған осы кезеңге дейін салғастырыла зерттелмей келді.  

«Ұлт пен тіл біртұтас» деген җағидаға сҽйкес, җазаҗ жҽне ағылшын маҗал-мҽтелдерің тек тілдік 

емес, этнолингвистикалыҗ тұрғыдан җарастыру бірлік астарындағы ұлттыҗ болмысты тану жағынан 

да ҿзекті мҽселе җатарына жатады. Сондай-аҗ, этнолингвистика мен лингвомҽдениеттану 

малаларының жалпы тіл білімінде дербес пҽн болып җалыптасҗан тұсында маҗал-мҽтелдерді тілдің 

«таза» ішкі жүйесі тұрғысынан җарағаннан гҿрі, олардың тіл мен мҽдениеті алшаҗ жатҗан басҗа 

халыҗтардың тілдік бірліктерімен салыстыра зерттеу арҗылы олардың семантикалыҗ җұрылы-

мындағы ерекшеліктері мен ұлттыҗ сипатты айҗындау аса маңызды.  

Маҗал-мҽтелдер - сҿздік җұрамның халыҗ ҿміріндегі ҽрҗилы кезеңдерді, җарым-җатынас пен 

җоғамдыҗ җұбылыстарды бейнелей сипаттайтын, кҿңілдегі ойды шебер де ұтымды жеткізетін, җысҗа 

да нұсҗа тұжырым жасайтын, мҽн-мазмұнға бай бҿлігі. Демек, халыҗ ҿмір шындығын, кҿңілге 

түйгенін маҗал-мҽтел ретінде ҿз ұрпағына үлгі-ҿнеге етіп җалдырып отырған. Аталмыш тілдік 

бірліктер арҗылы жас ұрпаҗты елін-жерін сүюге, ерінбей еңбек етуге, білім алуға, адал, кішіпейіл 

болуға үндеп, жалҗаулыҗ, ҿсек-ҿтірік, маҗтаншаҗтыҗ тҽрізді җасиеттерден бойын аулаҗ салуға 

тҽрбиелей білген. 

Маҗал-мҽтелдердің җазаҗ жҽне ағылшын тілдеріндегі зерттеулеріне тоҗталмас бұрын отандыҗ 

жҽне ҽлемдік тіл мамандары арасында пікірталас туғызған, олардың җай салаға җатыстылығы жҿнінде 

айтылған тұжырымдарды атай кеткен жҿн. Мысалы, фразеология саласының җалыптасуына, дамуына 

ҿзіндік үлес җосҗан В.В.Виноградов, Н.М.Шанский, В.Н.Телия, М.Чернышева, М.М.Копыленко, 

А.В.Кунин, И.В.Арнольд, І.Кеңесбаев, Ҽ.Т.Җайдар, Б.Манасбаев т.б. сынды ғалымдар маҗал-мҽтел-

дерді фразеология саласының еншісіне тиесілі деген ғылыми негіздемелер ұсынады.  

Ағылшын тілінің фразеологиясына җатысты кешенді зерттеулерімен, дҽйекті тұжырым, 

пайуымдауларымен танымал А.В.Кунин де жоғарыда айтылғанғалымдардың кҿзҗарасын ұстанады, 

алайда, аталмыш тұраҗты тұлғалардың җұрылымдыҗ-мағыналыҗ ерекшеліктерін негізге ала отырып, 

оларды «коммунативтік фразеологиялыҗ бірліктер» деп атап, жеке җарауды ұсынады. Сондай-аҗ, 

автор җұрамындағы сыңарлары тура мағыналы болып келетін маҗалдар тобын яғни, «all is well, that 

ends well» (сҿзбе-сҿз ауд.: сҽтті аяҗталған істің бҽрі жаҗсы), «Appearances are deceptive» (сҿзбе-сҿз 

ауд.: ештен кеш жаҗсы) тҽрізді оралымдарды фразеологиядан тыс, «фразеологиялыҗ емес тұраҗты 

җұрылымдар» аясында җарастырды.  

Тамыры тереңде жатҗан тілдік орамдардың этнолингвистикалыҗ астарын ашуда тарих, этно-

графия, психология, елтану т.б. салаларына жинаҗталған мағлұматтар лингвистикалыҗ деректермен 

ұштастыра җолданылды.  

Адамға җатысты маҗал-мҽтелдерінің этнолингвистикалыҗ уҽжі екі тілде де осы таҗырып аясына 

жататын тіркестердің саны жағынан ҽлдеҗайда кҿптігі байҗалды. Мұның сыры-адамның җоғамдағы 

шешуші күш екендігінде жатса керек. Ағылшын тілінде халыҗ арасында жиі җолданылатын «Good 

manners makes a man» (Адамды адам ететін оның ҽдептілігі) тұлғасы ыҗшам, алайда мҽні зор тілдік 

орам, орта ғасырда орын алған җағида, дҽстүрлерге, заман талабына байланысты җалыптасҗан.  

Ҽсіресе, XIV ғасырда Англияда мҽдениеттіліктің негізгі шарттарына, ҿзін-ҿзі ұстау ережелеріне 

баса назар аударылып, мүлтіксіз орындалуы талар етілді. Ҽдептілік, ізеттілік ережелерін җамтитын 

арнайы жинаҗтар шығарыла бастады. Уаҗыт ҿте келе осы ұстанымдардың бірҗатары жалпыхалыҗтыҗ 

маҗал-мҽтелге айналып, кеңінен җолданыс тапты. Мысалы, If you sit by a worthier man than theyself art 

ones Suffer him first to touch the meat (Егер ҿзіңнен салауаттыраҗ адаммен дастархандас болсаң,одан 

үлгі ал, яғни соған карап ас іш), т.б. 

 Ағылшын жҽне җазаҗ тілдерінде наным-сенімге байланысты маҗал-мҽтелдер де кездеседі. 

Мысалы, ағылшын тіліндегі «God helps those who help themselves» (ҿзі кҿмектескендерге җұдай да 

кҿмектеседі) тіркесінің шығу тҿркінін біздің жыл санауымызға дейінгі 570 жылы жазылған «Геракл 

жҽне күҽмеші» атты Эзоптың аңыз ҽңгімесімен байланыстырамыз. Мифтік ҽңгіменің жалпы 

мазмұнына келер болсаҗ, күймесі батпаҗҗа батып тұрып җалған күймеші оны шығаруға талпыныс 
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жасамастан, кҿмекке җұдіретті де күшті Гераклді шаҗырады. Адамның бұл җылығына җатты 

ашуланған Геракл: «күйменің дооңғалағының артына иығыңды тіреп итер де, ҿгізіңді алға айда» 

дейді жҽне алдағы уаҗытша еш ҽрекет җылмастан ҿзін шаҗыруға җатаң тыйым салады. Осы ой түйіні 

XVIII ғ. дейінгі ҽдебиеттерде ҽр түрлі жолдармен берілген. Җазіргі уаҗыттатұраҗты җолданысҗа ие 

«God helps those who help themselves» маҗалы алғаш рет 1736 жылы Б.Франклиннің «Poor 

Richard‘sAlmanack»атты еңбегінде җолданылды.  

Җазаҗ жҽне ағылшын тілдеріндегі наным-сенімге, оның ішінде, жаратҗан ие, алла тағалаға 

җатысты маҗал-мҽтелдерді салғастыра зерттей отырып, олардың семантикалыҗ жағынан ҿзара сҽйкес 

келетіндігі аныҗталды.  

Маҗал-мҽтелдер арҗылы берілетін ойдың ҿзара ҿзектесіп, астасып келу себебін ҽртектес тілдер 

ҿкілдерінің ҿмір сабағының, ғасырлар бойға тіршілікте кҿзі жетіп, кҿкейіне түйген тҽжірибе 

жиынтығының ұҗсастығымен ұштастырамыз.  

Җай халыҗ болмасын, адамзат үшін үйдің алатын орны ерекше. Зерттеу барысында осы 

таҗырып аясына жататын маҗал-мҽтелдердің екі тілде де кҿптен кездесетіндігі байҗалды. Мысалы, 

ағылшындар «My house is my castle» (Ҿз үйім-ҿлең тҿсегім) десе, җазаҗ халҗы «Ҿз үйім – ҿлең 

тҿсегім» деп, оған бейнелі түрде ерекше сипат береді. Тарихи деректерге сүйенсек, ежелгі ағылшын 

баспаналары җорғаныс үшін аса мыҗты болмаған жҽне Англияда җорғандардың салына бастауы 1066 

жылғы нормандар басшылығымен байланысты. Жергілікті халыҗ җаһарынан җауіптенген нормандар 

«түнгі ұйҗы кезінде бауыздап кетпеуі үшін мыҗты баспана керек» деген ұйғарымға келіп, батпаҗтан 

үй салып, ағаштан мұнаралар тұрғыза бастаған.  

Бұларды балшыҗтан жасалған биік җабырғалармен җоршап немесе айналдыра ор җазатын. 

Демек, ҿзге халыҗтарға тҽн тарихи җалыптың, дҽстүрдің жергілікіті халыҗтарға сыналап енуі, үйдің 

ассоциацивті җорғанға балануы «My house is my castle» тҽрізді тұраҗты тіркестердің җалыптасуына 

негіз болды деп ойлаймыз. Гендерлік җатынастарға байланысты маҗал-мҽтелдерінің этнолингвис-

тикалыҗ уҽжі Алам ҿмірінде отбасының алатын орны ерекше,себебі ол шағын мемлекет іспетті. Осы 

шағын мемлекетте ҽйелге артылар жүк те, жауапкершілікте айтарлыҗтай.  

Җазаҗтың җұтты босағасында ер адам – отағасы, үйдің җожайыны, алайда, үй ішінің бүкіл 

тауҗыметі, тұрмыс – тіршілігі, бала тҽрбиесі, ҽдеп пен ҽдет, рухани җарым – җатынас т.б. барлығы ҽйел 

адамның җұзыретінде.  

 Ағылшын тілінің жҽне җазаҗ тілінің паремологиялыҗ җорындағы ҽйелдердің жеке басына 

җатысты маҗал-мҽтелдерден ҽйелдердің җоғамдағы, отбасындағы мҽдени-ҽлеуметтік орынын айҗын 

аңғаруға болады. 

Уаҗыт ҿлшеміне байланысты маҗал-мҽтелдерінің этнолингвистикалыҗ уҽжі Times a money – 

Уаҗыт – аҗша. There is a time for everything – Ҽр нҽрсенің ҿз уаҗыты бар.  

Тілге байланысты маҗал-мҽтелдерінің этнолингвистикалыҗ уҽжі Good words cost nothing and are 

worth much – Жылы-жылы сҿйлесең жылан інінен шығады, җатты-җатты сҿйлесең пышаҗ җынынан 

шығады.  

Җонаҗҗа җатысты маҗал-мҽтелдерінің этнолингвистикалыҗ уҽжі A constant guest is never 

welcome – Бір күнгі җонаҗ – җұт, екі күнгі җонаҗ-жұт.  

Аҗша, җаражатҗа байланысты маҗал-мҽтелдерінің этнолингвистикалыҗ уҽжі Take care of pense 

and the pounds will take care of themselves – Береке бір тиыннан.  

Ҿнер-білімге җатысты маҗал-мҽтелдерінің этнолингвистикалыҗ уҽжі Knowledge is power – 

Білім-күш. 

 Ҿмір мен ҿлімге җатысты маҗал-мҽтелдерінің этнолингвистикалыҗ уҽжі Speak well of the dead – 

Ҿлгендер жайлы жаҗсы айт (Ҿлі разы болмай, жарлы байымас). Табиғатҗа, жан-жануарларға 

байланысты маҗал-мҽтелдерінің этно -лингвистикалыҗ уҽжі Red sky at night,Sherperd is delight: Red 

sky in the morning Sherperd is warning – Түңгі җызыл аспан – шопанның җуанышы, таңғы җызыл аспан 

– шопанның уайымы.  

Маҗал-мҽтелдер – халыҗ тарихы, оның ҽлеуметтік тіршілігі, аҗыл ҿнегесі, даналығы мол кҿрініс 

тапҗан,ой дҽлдігімен, ыҗшамдылығымен ерешеленетін тілдік бірліктер болып табылады; маҗал кҿп 

жағдайда үлгі, ҿнеге, ҿсиет айтуға җұрылады. Ал мҽтел, сҿз тіркесі, җалыптасҗан наҗышты орамды 

сҿйлемше түрінде келіп, кҿңілдегі ойды емеурін арҗылы жеткізеді;  

- Ағылшын тіл білімінде маҗал мен мҽтелдің ара жігі наҗты ажыратылмай, біртұтас тұраҗты 

тіркес ретінде җарастрылады; 

 - Маҗал-мҽтел ҿзге тұраҗты сҿз орамдарына җарағанда, тұлға жағынан ыҗшам, мазмұны 

жағынан тұтас, ҽмбебап болады;  
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- Маҗал-мҽтелдердің тұлғасының тұраҗтылығы мен тілде бұрыннан «дайын» материал ретінде 

җолданылатын сипаттары оларды фразеологизмдер җатарына җосып, осы салада зерттеуге толыҗ 

мүмкіндік береді;  

- Бірҗатар җазаҗ жҽне ағылшын маҗал-мҽтелдерінің җұрамы мен җұрылымы жҽне мағынасы 

тұрғысынан ҿзара сҽйкестіктері байҗалады, абсолютті эквивалент, яғни тепе-тең балама түрлері де 

кездеседі;  

- Ағылшын маҗалдары кҿбіне бір сҿйлемнен ғана тұрса, җазаҗ маҗалдарының басым кҿпшілігі 

екі не бірнеше тармаҗты болып келеді. 

Җазаҗ маҗал-мҽтелдеріндегі айтылар ойдың басҗа бір жағдай не җұбылыспен салыстырыла 

жеткізуін тілдік ерекшеліктер санатына жатҗызуға болады;  

- Кейбір җазаҗ маҗал-мҽтелдерінің түп дерегі җазаҗ җоғамында җалыптасҗан билер институты-

мен, яғни Майҗы, Тҿле, Ҽйтеке есімдерімен, Абай, Ыбырай, Жамбыл т.б шығармаларындағы 

мазмұнды сҿз үлгілерімен, җоғам җайраткерлерінің җанатты сҿздерімен тығыз байланысты;  

 - Ағылшын маҗал-мҽтелдерінің ауҗымды тобы җасиетті кітап інжілден, В.Шекспир сынды 

ағылшын классикалыҗ ҽдебиетінің ұлы тұлғаларының шығармаларынан бастау алады;  

- Җазаҗ жҽне ағылшын паремиологизмдерінің җайнар кҿзіне байланысты негізгі айырма мынада: 

җазаҗ маҗал-мҽтелдерінің басым кҿпшілігі ауызша сҿз үлгілері негізінде җалыптасҗан, ағылшын 

маҗал-мҽтелдерінің кҿбі җасиетті кітаптан тараған ұлағатты сҿздер болып табылады, ауызша таралған 

маҗал-мҽтелдер жетекші емес; 

 - Ағылшын тіліндегі маҗал-мҽтелдердің җұрамында елді-мекендердің, атаулары мен кісі 

есімдері жиі кездеседі;  

- Туыс емес тілдердегі бірҗатар маҗал-мҽтелдердің ҿзара мағыналас болып келу җазаҗ жҽне 

ағылшын халыҗтарының ҿмір тҽжірибесінің, кҿзі жетіп, кҿкейіне түйген ой-тұжырымдарының 

ұҗсастығымен байланысты;  

- Тіл-тілдегі маҗал-мҽтелдер ҽрбір халыҗтың тұрмыс-тіршілігі, дүниетанымы мен ҽдет-ғұрпы, 

салт-дҽстүрі жҿнінде аҗпарат кҿзі, яғни дүниенің тілдік бейнесі болып табылады.  
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Тҥйіндеме 

 Маҗалада җазаҗ тілі сабағында җатысымдыҗ технологияны җолдану арҗылы оҗушылардың 

җызығушылығын арттыру мҽселесіне байланысты сҿз болады. Бүгінгі күннің ҿзекті мҽселелерінің бірі 

– басҗа ұлт ҿкілдерінің мемлекеттік тілде җарым-җатынасты жүзеге асыруы. Осы мҽселені іске асыру 

барысында жалпы білім беретін мектептерде мемлекеттік тілді жаңаша ҽдіс - тҽсілдермен, 

технологиялармен оҗыту жолдары җарастырылуда. Җоғам дамуындағы ҿзгерістер жеке ғылым саласы 

ретіндегі тіл біліміндегі жаңа бағыттардың туындауына ҽсер етсе, ҿз кезегінде сол ҿзгерістер оның 

оҗыту жүйесін де жаңартуды җажет етеді. Осымен байланысты тілді адамдар арасындағы ҽлеуметтік 

җарым-җатынастың җұралы ретінде җарастыру етек алды. Адам мен оның тілін ҽлеуметтік аспектіде 

ҿзара байланыстырып, адамның ҽлеуметтік рҿлі, тілі, мамандығы жҽне җандай ҽлеуметтік топҗа 

жататындығы, идиологиялыҗ тҽуелділігі т.б. арҗылы тілдік тұлғаны аныҗтауға басымдылыҗ берілді. 

Тілді оҗытуда оның тілдік җарым-җатынаста җолданылу дҽрежесі мен сипатына, ҽлеуметтік-

психологиялыҗ мҽніне кҿңіл бҿлінді. Ҽдіскер-ғалымдар ана тілінің тек җатысымдыҗ җызметін ғана 

айҗындап җоймай, оның баланы жеке тұлға ретінде җалыптастырудағы мҽніне баса назар аудара 

бастады. Ҿйткені тіл арҗылы адамдар ҿмірден ҿз орнын табады, ҽркім ҿзіне җажетті игілікті іске 

асырады. 

Тірек сӛздер: мұғалім, бастауыш сынып, қазақ тілі, дамыту, қатысымдық оқыту техно-

логиясы 

 

TO DEVELOP THE STUDENTSʼ INTERESTING USING ACTIVE LEARNING 

TECHNOLOGY IN KAZAKH LANGUAGE 

 

Abstract 

 The article will focus on increasing students' interest in the use of communication technologies in the 

lesson of the Kazakh language. One of the urgent problems of the day is the interaction of representatives of 

other nationalities in the state language. In the process of implementing this problem, general education 

schools are considering ways of teaching the state language using new methods and technologies. Changes in 

the development of society affect the emergence of new trends in linguistic education as a separate field of 

science, in turn, these changes need to be modernized. In this regard, language was seen as a means of social 

communication between people. Interpretation of a person and his language in the social aspect, the social 

role of man, language, profession and social group, ideological dependence, etc. through the identification of 

a linguistic person. During the teaching of the language, attention was paid to the degree and nature of the 

language, the social and psychological significance of the language. Methodologists focused not only on the 

interactive activities of their native language, but also on the importance of the child as an individual. 

Through the language people find their place in life, and everyone will do what is right.  

Key words: teacher, primary school, Kazakh language, development, technology of joint education 

 

КІРІСПЕ 

Заман талабына сай оҗыту мен тҽрбиенің соңғы түрлерін жедел игеріп, кҽсіби шеберлікті ұштап 

отыру- ұстаздың басты парызы.  

Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаевтың Җазаҗстан Республикасының 2011-2020 жылға дейінгі білім 

беруді дамыту тұжырымдамасының жобасында: җазіргі білім берудегі басты мҽселе-білім мазмұнына 

жаңалыҗ енгізудің тиімді де жаңа ҽдістерін іздестіру мен оларды жүзеге асыра алатын болашаҗ 

мамандарды даярлау екенін атап айтады[1].  

Болашаҗтың бүгіннен де нұрлы, шуаҗты болуына тікелей ыҗпал етіп, адамзатты алға апаратын 

күш білімде ғана,- деген ұранмен оҗу үрдісін ұйымдастыру җажет. 

Елбасының «Җазаҗстан-2050» стратегиясы-җалыптасҗан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Җазаҗстан халҗына Жолдауында «Бҽсекеге җабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы 
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жоғары елге айналуымыз керек»,-деген еді [2]. Демек, ұлттыҗ бҽсекелестік җабілеті бірінші кезекте 

оның білімділік деңгейімен айҗындалады 

Җазаҗстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасында білім беру саласына «заманауи технологияларын енгізу үшін оҗу орындарының 

педагог кадрларының біліктілігін арттыру жҽне җайта даярлау тұраҗты түрде іске асырылатын 

болады» деп атап кҿрсетілген. Сондыҗтан бүгінгі таңда педагогтардың алдында білім беруде түйінді 

җұзыреттілікті меңгеру җажеттілігі туындап отыр. Екінші жағынан, еліміздің халыҗаралыҗ 

экономикалыҗ җауымдастыҗҗа енуі білім беру саласындағы ҿзгерістерге байланысты жаңа жағдайда 

жұмыс істеуге җабілетті педагог җызметкерлердің кҽсіби җұзыреттіліктерін дамытуға бағытталған [3]. 

Ҽдістемелік ізденіс - жаңалыҗҗа жол ашу. Ендеше сабаҗтың җызыҗты ҿтуі мұғалімнің үнемі 

іздену, ұтымды ҽдіс-тҽсілдерді җолдану, оҗыту ҽдістемесін жаңартып отыруына байланысты. 

Инновациялыҗ жҽне интербелсенді ҽдістемелерді сабаҗ барысында пайдалану сабаҗтың сапалы ҽрі 

җызыҗты ҿтуіне ыҗпалын тигізеді. 

Җазіргі заманауи білім беруде ҽр оҗушының җабілетіне җарай білім беруді, оны дербестікке, 

ізденімпаздыҗҗа, шығармашылыҗҗа тҽрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалыҗ 

технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуда. Ҿйткені, мемлекеттік білім стандарты деңгейінде 

оҗу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалыҗ технологияны ендіруді міндеттейді. Технология – бұл 

җандай да болсын істегі, шеберліктегі, ҿнердегі амалдардың жиынтығы деген ұғымды білдіреді. 

Жаңа технологиялардың маҗсаты мен тиімділігі: 

 шығармашылыҗпен жұмыс істей алатын жеке тұлға җалыптастыру; 

 демократиялыҗ білім беру; 

 білім берудің ұлттыҗ үлгісін җалыптастыру; 

 білім сапасын кҿтеру; 

 ҿзін бағалай білу жҽне ҿзгелердің ой-пікірімен санасуға, җұрметтеуге басҗаны баулу; 

 ҽр оҗушы ҿз мүмкіндігінше дамиды; 

 жауапкершілігі, җызығушылығы артады; 

 пікір айтуға, жаңаша ойлауға жағдай туғызады; 

«Мен шҽкірттерімді ешҗашан да үйретпеймін; мен тек олардың үйренуіне тиімді жағдайлар 

жасауға тырысамын»,- деп ұлы ғалым А.Эйнштейн айтҗандай, интербелсенді оҗыту іскерлік пен 

ынтымаҗтастыҗты, оҗушылардың мүдделері мен җызығушылығын, ҿзара сыйласымдылығын, 

бірлескен іс-ҽрекеттерге негізделеді. Сондыҗтан интербелсенді ҽдістердің маҗсаты мен шарттарын 

үнемі җадағалау міндетті: 

1.Жағымды психологиялыҗ орта орнату; 

2.Білімді игеруге деген җызығушылыҗты (мотивация, ынта, ұмтылыс) тудыру; 

3.Білім игеруде үйренушілерді сҽттілікке бағыттау; 

4.Білім игеру процесін коммуникативтік процесс деп түсініп, бірлескен ҽрекеттерді җолдану. 

І.Жағымды психологиялыҗ климат җұру – ҽр сабаҗтың жҽне жалпылама алғанда бүкіл білім 

игеру процесінің басты маҗсаты, яғни: 

 үйрену процесіне җатынасушылардың ҽрҗайсымен ҿзара сыйластыҗ пен сенімге негізделген 

жеке җарым-җатынас орнатуға мүдделі болу; 

 җарым-җатынаста җысымнан бас тартып, «жұмсаҗ» ҽдістерді җолдану; 

 ҽрбір оҗушы мен бүкіл топ жұмысына кҿмек пен жҽрдем жасау, җол ұшын беруге 

дайындыҗ,ҽрбір пікірді тыңдай білу, оны сыйлау жҽне онымен санасу; 

 жағымды (позитивті) жҽне конструктивтік кҿзҗарас ұстану, ешкімді де, ешнҽрсені де 

(ҿзгенің пікірі мен кҿзҗарасы) сҿкпеу, даттамау; 

 жұмысҗа ҽртүрлі тҽсілдер мен җұралдарды җолдану арҗылы үнемі жаңалыҗтар енгізіп отыру; 

 шығармашылыҗҗа негізделу, шығармашылыҗ тұрғыдан җатысушылардың ашылуына 

мүмкіндік беру; 

Жағымды психологиялыҗ орта орнату – жаҗсылыҗ пен ізгілік нышаны. 

Җатысым ҽдісі арҗылы оҗыту дегеніміз – ҿзінде теориялыҗ жҽне білімдік оҗу мазмұны іске 

асатын, оҗушыларда ҿмірлік җатысым дағдылары мен білімді җалыптастыратын, шығармашылыҗ 

амал - тҽсілдерді җамтитын, мҽнерлі де жатыҗ сҿйлеуге баулитын оҗу. 

 Бастауыш сыныпта җазаҗ тілін җатысым ҽдісі арҗылы оҗытуда меңгерілетін җұзіреттіліктің 

бірі – җатысымдыҗ технология.  
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 Җатысымдыҗ технология - бастауыш мектеп оҗушыларының җазаҗ тілінде тілдік җатынас 

жасауы, ұғынысуы, түсінісуі, күнделікті ҿмірдегі түрлі жағдаяттарда тілдесім ҽрекеті арҗылы ҿз ойын 

жеткізуі жатҗызылады. 

 Җатысымдыҗ технология – ҿз пікірін дҽлелдейтін, тілдік җарым-җатынаста айтылым, тыңда-

лым, оҗылым, жазылым жҽне тілдесім үдерістерін жүзеге асыратын, ҿзіндік пікірі бар жеке тұлғаның 

бойында җалыптасатын җабілет. Бастауыш мектеп оҗушыларының җатысымдыҗ җұзыретілігін 

җалыптастыруға мүмкіндік тудыратын танымдыҗ, уҽжділік жҽне ҽлеуметтік – аҗпараттыҗ җұзырет-

тіліктер. 

 Оҗушының ойлау җабілетін, дүниетанымын, ой-ҿрісін, сҿздік җорын, җатысымдыҗ ҽрекетін 

дамытуға арналған тапсырмалар танымдыҗ җұзіреттілікті дамытады.  

 Оҗушылардың уҽжділік җұзыреттілігін җалыптастыруда ойын сабаҗтарының маңызы ҿте 

жоғары. Себебі, ойын барысында бастауыш мектеп оҗушылары ҿздерін еркін сезініп, жеңуге, сол 

арҗылы пҽнді игеруге уҽждері артады.  

Оҗыту үдерісінде ойынның түрлерiн пайдалану оҗушылардың ой-ҿрiсiн дамытуға уҽж болып, 

сабаҗ үлгерiмiн жоғарылатады.  

Аҗпарат алмасу барысында оҗушылар ҿз ортасында, ҽлеуметтік жағдайда одан ҽрі іскерліктерін 

шыңдауға, білімін тереңдетуге, ҿз бетінше шығармашылыҗпен жұмыс істеуге дағдыланады. 

Оҗушылардың җатысымдыҗ җабілетін дамыту маҗсатында берілген таҗырыптар бойынша 

сыныптан тыс жоба жұмысын жүргізу арҗылы олардың біліктілігін арттыруға болады.  

Җатысымдыҗ технология - җазіргі таңдағы тиімді җолданып жүрген технологияның бірі. Бұл 

технологияның негізгі нысаны – сҿйлеу, җарым-җатынас жасауға үйрету. Бұл ҽдіс кезінде җабылдау, 

түйсік түрлерінің барлығы іске асады. Җатысымдыҗ ҽдістің мҽні шынайы жағдаят җұра білуде. Түрлі 

сұхбаттар җұру арҗылы студент тілдік білімін практикада җолдана алу мүмкіндігіне ие болады. Ең 

бастысы – жаттығулардың сан алуандығы: рҿлдік ойындар, сұхбаттар, жағдаяттыҗ тапсырмаларды 

орындау арҗылы студент жан-жаҗты җырынан кҿрінеді.  

 Мұнда оҗыту тек грамматикалыҗ немесе лингвистикалыҗ ережелерге ғана емес, җатысымдыҗ 

җұзіреттің барлыҗ компоненттеріне бағытталады (лингвистикалыҗ, ҽлеуметтік-мҽдени, стратегиялыҗ, 

оҗу, кҽсіптік). Сҿйлеу материалдарын ұйымдастыру оның түріне емес, җызметіне бағытталады. Тілді 

ҿңделмеген күйінде алып, мҽнмҽтін арҗылы мағынасын түсіну басшылыҗҗа алынады. Аутентикалыҗ 

материалдар оҗушының кҽсіптік җұзіретін җалыптастыруда маңызды орын алады [3].  

  Осы кезеңге дейін орыс аудиториясына җазаҗ тілін оҗытудың түрлі амал-тҽсілдерін җолда-

нылып келді, ҽлі де җолдана береміз. Десек те бірде бір оҗытушы не ҽдіскер-лингвист «наҗты бір ҽдіс-

ті ғана җолданамын» деп айта алмайды.  

Себебі мұғалімнің негізгі маҗсаты – ҽдістің түр-түрін саралау емес, алдында отырған оҗушыны 

җалай да сҿйлетіп, тілді меңгертіп шығару болып табылады. Ол җандай ҽдіспен ҿтсе де, бастысы – 

нҽтижесі сенімін аҗтаса болғаны. Соған орай алдына келген оҗушының тілді үйренудегі маҗсаты, 

талап-тілегі, ынта-жігері, җарым-җабілеті, тілге бейімділігі де ескеріледі. 

Тілді меңгерту – ҿте күрделі, ҽрі җиын іс. Оны оҗыту барысында талай кедергілерге жолығып, 

жетістіктерге җол жеткіздік. Җиындыҗтарды атап айтҗанда, алдымен талай жылдар бойы җазаҗ тілінің 

җұрылымдыҗ жүйесі оҗытылды. 

Алайда бұл ҽдіс-тҽсіл жеткілікті нҽтиже бермеді. Себебі, тіл білімі салалары жеке-жеке жүйесіз 

оҗытылып, тілдік тұлғаның сұранысы җанағаттандырылмады. Тілдік тұлға үйренген материалдарын 

җатысымда җалай җолдану керектігіне машыҗтанбады. Осыған байланысты тілді җатысымдыҗ 

тұрғыдан үйрету талабы туындады. Яғни, тіл үйренушіге грамматикалыҗ җұрылымдарды түгел 

жаттамай-аҗ ҿзіне җажетті сҿйлеу үлгілерін, дайын клишелерді җолдану тиімдірек болды. Ҿзінің 

айналасы, ортасы туралы җажетті түсінікті жеткізе алса болды. Алайда, адамдармен җарым-җатынас 

барысында җандай жағдай болатынын ешкім дҿп басып айта алмайды. Дайын җұрылымдардан тыс 

сҿйлемдер, сұраҗ-жауаптар, грамматикаға җажеттілік туындап жатады. Міне, осы тұста тіл 

үйренушінің тығырыҗҗа тіреліп җалатын тұстары болды. «Грамматиканы оҗытпай-аҗ тілді 

үйренудің» мұндай ҽдіс-тҽсілдері грамматикалыҗ җұрылымдарды җажет етті. Енді грамматиканы 

(тілдік ережені) җұрылымдыҗ жүйемен оҗытпай, функционалдыҗ тұрғыдан (жұмсалымдыҗ, 

җолданымдыҗ) оҗыту мҽселесі күн тҽртібіне җойылды.  

Халҗымыздың рухани кҿсемі Ахмет Байтұрсынұлы «Мұғалім ҽдісті кҿп білуге тырысу керек, 

оларды ҿзіне сүйеніш, җолғабыс нҽрсе есебінде җолдану керек», - дегені ҽр мұғалімнің жадында 

болуға тиіс. 
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ҚАЗАҚ ЖҼНЕ ҚЫТАЙ ТІЛДЕРІНДЕГІ ТҤР-ТҤС АТАУЛАРЫНЫҢ 

ҦЛТТЫҚ-МҼДЕНИ СИПАТЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

 PhD доктор Б. МАТАЙ

  

Тҥйіндеме 
Маҗалада җазаҗ жҽне җытай тілдеріндегі түр-түс атауларының ұлттыҗ-мҽдени сипаты мен 

ерекшеліктері жайында салыстырмалы тұрғыда сҿз болады. Җазаҗ жҽне җытай тілдерінде түр-түр 

атауларының екі халыҗтың, ұлттың ҿмір сүру жағдайына, жалпы рухани мінез-җұлҗының 

ерекшеліктеріне байланысты җызмет атҗарады. Сондыҗтан маҗалада екі тілдегі түр-түс атауларының, 

мысалы җызыл, кҿк, аҗ, җара т.б. салыстыра отырып җызметін айҗындайды. Оны кҿркем ҽдебиет 

мҽтіндерінен мысалдар арҗылы олардың семантикасын, җызметін, мҽнін дҽлелдейді. Сондай-аҗ, 

соңғы жылдары ҽлем тілдерінде түр-түс атауларын беретін лексикалыҗ тілдік бірліктер җұрамы мен 

саны жағынан күрт ҿзгеріске ұшырады. Бұған ағылшын тіліндегі лексикалыҗ модельдердің ҽсері 

болып отыр. Ағылшын тілінде, ҽсіресе, жарнама терминдерін беру кезінде сипаттама түр-түс 

атаулары жиі җолданылады: олар мҽдениетаралыҗ җарым-җатынас бойынша орыс тіліне де ҿтіп, 

колоростика терминдерінің җатарын толыҗтыруда. Яғни түр-түс атауларының ҽлем тілдерінде 

халыҗтың ҿзіндік ерекшеліктеріне байланысты җызмет атҗаратыны белгілі. 

Тірек сӛздер: қазақ тілі, қытай тілі, түр-түс атаулары, ұлттық-мәдени сипаты, 

мәдениетаралық қарым-қатынас. 

 

THOUSANDS OF TITLES IN KAZAKH AND CHINA NATIONAL CULTURE AND 

SPECIALISTS 

 

Abstract 
 In the article about the national-cultural character and peculiarities of the color words of means in the 

Kazakh and Chinese languages. the color words of means of species differ depending on the living 

conditions of the two national, nations, and the general spiritual behavior. in the article, such as red, blue, 

white, black, and so on. compares the activity with comparisons. It illustrates its semantics, activities, 

essence through examples of fiction texts. Also, the lexical language units, which have given color words in 

the world languages in recent years, have undergone drastic changes. This is the effect of lexical models in 

English. In English, especially in terms of advertising terms, descriptive color words are often used: they also 

translate into intercultural communication in the Russian language and add a number of terms of color. It is 

known that the color words work in different languages in the world, depending on the peculiarities of the 

population. 

Key words: Kazakh language, Chinese language, color names, national-cultural character, 

intercultural communication. 

 

КІРІСПЕ 

Җазіргі җазаҗ тілінің антропологиялыҗ бағыты бойынша түр-түске ерекше кҿңіл бҿлініп, тың 

зерттеулер жасалынып жатыр. Җоршаған ортадағы шындыҗты кҿп жағдайда түр-түс арҗылы 

җабылдау жҽне де түр-түс атаулары ҽр халыҗтың мҽдени коды болып табылады.  

Түс атауларының аудармада берілуіне алғаш назар аударған ғалым А. Алдашева түс атаулары 

лингвомҽдени ерекшеліктерді айҗын кҿрсететін топ деп санайды. «Екі тілді номинациялау ҽлеуетін 

җатар җойғанда, - деп жазады А. Алдашева, - түс атауларын білдіретін тілдік единицалардың наҗпа-

наҗ баламалары җазаҗ ҽдеби тілінің лексикалыҗ җұрамынан оңай табылады. Антропологиялыҗ 

белгілерді кҿрсетуде кҿк кҿз, җоңыр кҿз, җара кҿз номинациялары җолданылады; җазаҗ тілінің 

җұрылымы үшін алайда ашыҗ кҿз, жасыл кҿз, сұр кҿз деген синтагмалыҗ җатарларды түзу тҽн емес. ... 

Мысалы, кҿк сҿзі заттың түр-түсін білдіру жағынан ұлттыҗ ойлау стереотипіне тҽн белгілері бар 

лексема. Түркі тілдерінің бірҗатарында, оның ішінде җазаҗ тілінде де айнала җоршаған ортадағы 

саналуан обьектінің түсі, бояу кҿк сҿзі арҗылы беріледі: кҿк аспан, кҿк мұнар, кҿкжиек, кҿгал, кҿк 

тұман, кҿк шҿп, кҿк шай, кҿкҿніс, кҿк алма, кҿк базар, жер кҿгерді, кҿк шыҗты. Біраҗ бұларды 

аударуда фондыҗ аҗпаратҗа кҿңіл бҿлуге тура келеді» (А.Алдашева, 1998:145).  

                                                 
 ҖХР, Хубей университетінің PhD докторы,  Алматы, Җазаҗстан E-mail: bulbul_1971@mail.ru 
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Тарихтан белгілі Кҿк түрік, Аҗ Орда, Кҿк Орда, ҿзіміздің мҽдениетімізбен байланысты жас 

отауға арнап тігілген аҗ отау, бала алғаш жүргенде аяғына ала жіп байлау, жас балаға кҿз тимесін деп 

тұмар немесе җызыл матаның җиындысын тағып җою - бҽрі-бҽрі түр-түспен байланысты болып келеді. 

Тұрмысҗа жаңа шыҗҗан җыз бала ата-анасына ҿз жағдайын орамал жіптің түр-түсімен кестелеп, 

жеткізіп отырған. «Егер орамал җызыл жіппен кестеленсе, оның ҽке-шешесі бұл хабарға ҿте җатты 

җуанып, барған жеріне риза болған. Ҿйткені җызыл жіп җуанышты, шат кҿңілді, бейбіт ҿмірді 

білдіреді де, ал сары жіп — керісінше, уайым-җайғының белгісі болғандыҗтан, җыздың ҽке-шешесін 

сағынып жүргендігін білдірген» (Лауланбекова Р., 2010:29). Бұның барлығы айналып келгенде җазаҗ 

халҗының түр-түстанудағы идиоэтникалыҗ болмысын танытады. Түр-түстердің шығу тҿркіні жайлы 

мҽселеге байланысты ғалымдар тарапынан ҽр түрлі кҿзҗарастар айтылып, җилы-җилы болжамдар 

жасалған еді. Соның бірі түр-түстерді җытай сҿзінен алынған десе, кейбіреуі монғолдан кірген кірме 

сҿз, кейбіреуі ҿзіміздің түркінің тҿл сҿзі деген пікірді білдірген еді. 

Җызыл - бұл җытай мҽдениетінде таң җалдыратын түстер, шын мҽнінде бұл түстің артыҗ-

шылығы ғана емес, сондай-аҗ җытай халҗының материалдыҗ жҽне рухани ізденісі болып табылады. 

ХІХ ғасырдың 40-шы жылдарында революциялыҗ дҽуірде җызыл түс рух жҽне җұмарлыҗ пен 

прогресті бейнелейді жҽне революцияны, саясатта азаттыҗты бейнелейді. Җытай Коммунистік 

партиясының бастапҗы режимі «җызыл режим» деп аталды, ал ең ерте ҽскери күш «Җызыл армия» 

деп аталды. Саяси түрде жұмыс істей алатын жҽне мотивацияға ұмтылғандар үшін олар «җызыл жҽне 

ерекше» деп аталады. Сонымен җатар, җытайлыҗтар жиі җызыҗты жҽне сҽттілік символы ретінде 

җарайды, ал җызыл барлыҗ баҗытты оҗиғаларда җолданылады. 

Җытай аҗын Ай Циннің ҿлеңдері җызыл түсте күннің бейнесін бірнеше рет җолданған. Аи 

Циннің ҿлеңдерінде «күн» жарыҗ пен үмітті білдіреді, ол адамдарға мҽртебелік квотаны ҿзгертуге, 

ұлт азаттыҗҗа ие болуға жҽне революцияға белсене араласуға шаҗырады, аҗынның Җытайдың ҽдемі 

болашағы үшін ұлт-азаттыҗ җозғалысҗа җатысуы. Жҽне күрестің батылдығы білдіреді. Олардың 

ішінде ту - бұл күннің сүйіспеншілігінің айҗын кҿрінісі жҽне оның символдыҗ мҽні - революция, 

еркіндік, теңдік, бауырластыҗ жҽне т.б.  

Күннің җызыл түсі ҽрдайым ҽдемі. Сондай-аҗ, аҗынның алдында күн революцияға жҽне ынта-

жігерге жетіп, еркіндік пен теңдік җұндылыҗтарын ҿз іс-ҽрекеттерімен ұстағанда ғана ел босатылуы 

мүмкін. Ай Киндегі җызыл - ерекше дҽуірдің җұмарлыҗ пен жауынгерлік рухы. 

Түр-түс атаулары – мҽдениеттің жемісі, ҽрі мҽдениетті жасайтын фактор.Ұлттыҗ мҽдениетті 

танып-білудің негізгі җұралы. Зерттеушілердің бұл салаға җызығушылыҗпен җарауының басты себебі 

осында. 

Сондыҗтан тіл білімін зерттеуші ғалымдар түр-түс атауларының барлыҗ аспектілеріне назар 

аударып келеді. Ғалымдарды тҿмендегі мҽселелер ойландырады: 

- ҽрбір ұлтҗа тҽн маңызды (когнитивті жҽне прагматикалыҗ тұрғыдан) түр-түс атауларын 

ажырату; 

- түр-түс атауларына лингвистикалыҗ парадигма ретінде җарап, зерттеу; 

- түр-түсті җабылдау мен оны атаудың универсалиялары; 

- лексикалыҗ-семантикалыҗ аҗпарат беретін компоненттерді зерделеу; 

- түр-түс атауларының семантикалыҗ ҿрісінің корреляциясын аныҗтау; 

- түр-түс атауларын метатіл ретінде зерттеу; 

- ҽрбір халыҗтың түр-түс атауларының лингвомҽдени ерекшеліктерін салыстырып, кешенді 

түрде сипаттау жҽне т.б. 

Осы аталғандардың ішінде бірнеше аспект айрыҗша маңызды болып, җазірге дейін, 

зерттеулердің кҿп болғандығына җарамастан, җызу пікірталас тудырып отыр. Атап айтҗанда, мұндай 

мҽселелердің бірі – ҽрбір ұлтҗа тҽн маңызды, ұлттыҗ этносимволиканы білдіретін түр-түс атауларын 

ажырату. Җазаҗ тіл білімінде ғана емес, дүние жүзіндегі кҿптеген ғалымдар барлыҗ түр-түс спектрін 

үш топҗа бҿлген: 

1. Негізгі түстер: сары, кҿк, җызыл; басҗа түстер осы арҗылы жасалады. 
2. Бірінші дҽрежедегі җұрамдас түстер – жасыл, җызыл сары (оранжевый), сия кҿк, бұлар 

негізгі екі түстің араласуы арҗылы жасалады. 

3. Екінші дҽрежедегі җұрамдас түстер – бірінші дҽрежедегі түстердің араласуынан пайда 

болған түстер (Җайдаров Ҽ., 1996:189). 

Җытайда җызыл түс байлыҗ пен дамудың белгісі ретінде ассоциацияланады. Бұдан бҿлек җызыл 

түс азия елдерінде җызбен байланыстырылады. Бұған дҽлел, җазаҗы танымда: «җыздың кҿзі – 
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җызылда» десе, җытайда: 红颜薄命, 红颜 (сҿзбе-сҿз: җызыл реңк, 'ҽйелдің нұрлы жүзі' 薄命: соры 

ашылмаған) «арудың маңдайы тайҗы» т.б.  

Күн шығыс елінің дҽстүрлі үйлену салтында жас келін җызылдан желек жамылып, җызыл 

кҿйлек киіп, җызыл күймеге отырған. Олар тіпті той-думандарында да җызыл шыраҗ жағып, җызыл 

түсті җима җағаз суреттер ілуді җуаныштың символына балағандыҗтан, таным-түсініктеріне сҽйкес 

җызыл түсін «баҗыт пен жеңіске», «адалдыҗ пен мейірімділік» секілді ұғымдармен ассоциациялайды. 

Дүние жүзінде җызыл раушан гүлі махаббаттың белгісі ретінде саналғандыҗтан, җызыл түс кҿбінесе 

раушан гүлімен немесе махаббат, ғашыҗтыҗ сезімімен де ассоциацияланады. Ал җызыл планета Марс 

– соғыс җұдайы ретінде танымал екендігі белгілі, сондыҗтан болар җанды җырғын соғыстар, җан 

майдандар җызыл түсімен байланыстырылып, санада ұрыс, тҿгілген җанмен елестетіледі.  

Ассоциациялыҗ ҿрісте берілуі – җызыл ҽскер, җызыл җан, җызыл от, җызыл жалын, җызу җанды, 

җызыл гүл т.б. Психологтардың кеңесі бойынша, җызыл түсті мына кезде таңдаңыз: җызығушылыҗ 

тудырғыңыз келсе арманыңызды іске асырғыңыз келсе,җорҗыныш пен үрейден җорғанғыңыз келсе, 

бойыңыздағы җуатты арттырғыңыз келсеҗызыл түсті таңдаңыз. Сондай-аҗ, «Җызыл түс тасыған күшті 

білдіреді. Кҿбінесе җызуҗанды адам киімді осы түстен таңдайды. Албырт, белсенді, тез шешім 

шығаратындар бір орында отырғанды җаламайды. Ҿмірден бҽрін үйреніп, алға ұмтылғыштар җызылға 

җұмар. Оларды бірҗалыптылыҗ тез жалыҗтырады. Айналасындағылардың җателігіне кҿз жұмып 

җарамайды. Шынайылыҗты жаҗсы кҿреді», – деген пайымдаулар бар. Җытайда бай, ауҗатты адамдар 

үйлерінің җаҗпаларын җызылмен бояған. Ежелгі җұдайлардың үстемдігін, табиғаттан тыс 

ерекшеліктерін кҿрсету үшін җызыл киімде бейнелейтін болған. Җытайдың астанасы Пекин 

җаласында «Тыйым салынған җала» - императорлар ҿмір сүріп, билік җұрған Җытай империясының 

орталығы бар. Бұл сарайдың җызыл җабырғалары оңтүстікті, күнді, баҗытты білдірген. Ал ашыҗ сары 

шатырлары жердің символы болған. 

Сонымен җатар кҿк сҿзімен байланысты шыҗҗан җазаҗта кҿптеген сҿздер бар. Бұған кҿк 

тҽңірідегі алғашҗы компоненттің ыҗпалы бар секілді. Мысалы, кҿк шыҗты дегендегі кҿк заттың түсін 

емес, жаңа шыҗҗандығын білдіреді. Тҽңірідегі кҿк дүниенің бастауы деп түсінсек, шҿп сҿзімен 

тіркескен кҿктің мағынасын біз кҿктем мезгілінің келгендігі, жаңа тірліктің басы деп ұғамыз. Кҿк 

сондай-аҗ кҿне түркіде туыстыҗ мағынада җолданылған. Бұлар кҿне жазба ескерткіштерінде де 

кездеседі.  

М.Җашҗаридың еңбегіндегі «кҿгің кім» тіркесінің аудармасы »шыҗҗан тегің җандай» дегенді 

білдіреді. М.Җашҗари Сҿздігінде кҿке деген туыстыҗ атауы да кездеседі. Кҿке деп ҽкесінің апа-

җарындастарын атаған екен. Җазіргі җазаҗ тілінде бұл сҿз ауыз екі сҿйлеуде «кҿкең кім?» түрінде жиі 

җолданылады. Бұл тіркес туыстыҗ атауды білдіргенімен, тірек, демеуші деген мағынада жұмсалады. 

Дегенмен кей отбасыларда кҿне түркілік мҽні ҽлі де болса саҗталған. 

Соңғы жылдары ҽлем тілдерінде түр-түс атауларын беретін лексикалыҗ тілдік бірліктер җұрамы 

мен саны жағынан күрт ҿзгеріске ұшырады. Бұған ағылшын тіліндегі лексикалыҗ модельдердің ҽсері 

болып отыр. Ағылшын тілінде, ҽсіресе, жарнама терминдерін беру кезінде сипаттама түр-түс 

атаулары жиі җолданылады: олар мҽдениетаралыҗ җарым-җатынас бойынша орыс тіліне де ҿтіп, 

колоростика терминдерінің җатарын толыҗтыруда. Орыс тілінде негізгі түр-түс атауларымен җатар 

объектінің түсін наҗтылайтын атаулар, түстің реңктерін айҗын кҿрсету үшін приставка җосылып 

жасалған атаулар (ярко-синий, светло-коричневый, бледно-розовый) җолданылады. Бұл җұбылыс 

җазаҗ тілінде де кҿрініс табуда. Мысалы, сҽбіз сары т.б. 

1 Жасыл түс атауының да түбірін жас деп тануға болады. Мұнда да о бастан заттыҗ не сындыҗ, 

сипаттыҗ мағына болған. «Жас» сҿзінің бастапҗы мағынасы «жаңа шыҗҗан кҿк, ҿсімдік, кҿкҿніс» 

деуге болады. «Жас» сҿзінің жаңадан кҿгеріп шыҗҗан ҿсімдікті білдіретін мағынасы жаңа ҿсіп келе 

жатҗан балаға, одан кісінің ҿмір сүрген жыл санына ауысҗан. Кҿк ҿсімдіктің дымҗыл, ылғалды 

болуымен, ҽсіресе таңертеңгі шыҗ түскен кездегі күйімен байланысты, бұл сҿз «кҿз жасы» деген 

ауыспалы мҽнге ие болған тҽрізді», — деп кҿрсетеді. Яғни, жасыл, кҿздің жасы, адамның жасы, жаңа 

ҿсіп келе жатҗан балаға байланысты айтатын жас сҿзі шығу тегі бір, яғни гомогенді омоним 

(гомогенді омоним деп — «о бастағы бір сҿздің мағыналыҗ дамуы нҽтижесінде туындап, 

араҗатынасы алыстап, бара-бара екі сҿзге айналып кеткен лексемалар» (Җыдырбекұлы Б.,1993:175) 

деп айтуға болады. 

Түр-түс атауларымен берілген фразеологизмдер тілдің җұрылымдыҗ жүйесіндегі аса күрделі 

тілдік бірлік ретінде лингвистикалыҗ зерттеулерде жан-жаҗты җарастырылып келеді. Кҿптеген 

зерттеуде тұраҗты сҿз орамдарының, ҽсіресе жеке сҿздермен салыстырғанда, бейнелі, экспрессивті-

эмоционалды җасиетке ие екеніне алдымен мҽн берілді. Фразеологизмдердің кҿбіне-кҿп кҿркем 
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шығарма тілінде кҿріктеуіш җұрал ретінде жиірек жұмсалуы да олардың осы җасиетіне байланысты 

болса керек. 

Кҿк - Кҿгалаң таң. 

Таң. Җазіргі тіл җолданысымызда таң атҗанда, таң җұлан иектегенде, таң бозарып атҗанда деген 

тіркестер бар. Ал халыҗ тілінен таң мезгілін білдіретін сҿздердің бұдан басҗа да небір түрін 

кездестіреміз. «Таң сімірі жауғанда» (Тҿрехан батыр). Ереуіл таң. 

«Шолпан жұлдыз батҗанда, 

пҽленің алды җайтҗанда, 

Ереуіл таңдар атҗанда, 

җызара келіп күн шыҗты» («Ер Җосай»: 68). 

Кҿгалаң таң. 

«Желпіндіріп ту байлап, 

Ерлерім тұрды ат сайлап, 

кҿгалаң таң болғанда» (Җашаған Күржіманұлы:45). 

Рауан таң. 

Рауан таң біліне, 

жемісті сайдың бойына 

бастап келді ол енді» (Җұбығұл:53). 

Ерен-параңда «ерте, таңерте» 

кҿк жан - арыҗ, жүдеу 

ак, кар, кҿк мүзда - җыс ішінде, җыстыгүні; 

Кҿңіл жүйрік пе,кҿк дҿнен жүйрік пе 

Немесе җытайлыҗ ҽйел аҗын Чжау Лихуа жырлағандай: («Ай туып келеді») 

Җарашы айға, кҿк аспандағы күміс түймедей, 

Кҿтеріліп келеді еш кім итермей де, сүйремей. 

Җарап тұрсаң сол айға, 

Түнді бҿлеп арайға: 

Тасымайды, 

Асыҗпайды, 

Шаршамайды. 

Зорланбайды, 

Кҿлгірсімейді, 

Желікпейді. 

Җамыҗпайды. 

―Жас‖ сҿзінің сҿздіктерде берілген мағыналарына җарап, алғашҗы бастапҗы мағынасы жас ҿс-

кін, жаңадан җылтиып шыҗҗан кҿк деп топшылаймыз. Кҿк шҿп мағынасынан жас ҿскін (балаға 

байланысты) мағынасы, одан адамның жасы семасы, кейін ол ҿмір мағынасына (жасына жас җосу, 

ҿміріне ҿмір җосу) ауысты. Ал адамның кҿз жасы мағынасындағы жас, жас шҿптің бойында нҽрі бар 

сулы екендігіне җарап, кҿзден аҗҗан жасты ұҗсатҗан болу керек.  

Җазаҗ тілінің җысҗаша этимологиялыҗ сҿздігінде Н.Җарашева: «Жас» сҿзінің бастапҗы мағы-

насы жаңа шыҗҗан кҿк ҿсімдік деп ұйғаруға болады. ―Жас‖ сҿзінің жаңадан кҿгеріп шыҗҗан ҿсімдікті 

білдіретін мағынасы жаңа ҿсіп келе жатҗан балаға, одан кісінің ҿмір сүрген жыл санына ауысҗан. Кҿк 

ҿсімдіктің дымҗыл, ылғалды болуымен, ҽсіресе, таңертеңгі шыҗ түскен кездегі күйімен байланысты, 

бұл сҿз кҿз жасы деген ауыспалы мҽнге ие болған‖ деп кҿрсетеді. Ал түр-түстердің тілдегі кҿрінісіне 

талдау жасаған ғалымдар жалпы түркі тілінде жас//йаш сҿздерінің түрлі мағыналыҗ реңктегі кҿрі-

ністері омонимдер җатарына еніп бара жатҗандығын айтады (Н.Җарашева, 1995:43). Демек, жас 

сҿзінің алғашында заттыҗ мағынаны иеленіп, кейіннен жас сындыҗ мағынаға кҿшкенін, яғни атаудың 

арнайы сема иеленгенін ғалымдар зерттеп, дҽлелдеген. Біздің де топшылауларымыз осыған саяды. 

Ҽсіресе, тҿл басына (алғашҗы тҿлге) айрыҗша мҽн берген. Оларды іріктеп, барлыҗ жағынан 

ҿскелең талапҗа сай келген үлгілерінен тұҗымдыҗ аҗ нар, боз айғыр, кҿк бұҗа, кҿк җошҗар ҿсірген. 

Аса бағалыларын сатпай, соймай, сыйға тартпай ерекшелеп, сетер атаған. Сиыр малын бағып-күту, 

шығынсыз ҿсіру оңай еместігін, малшының маңдай терін, җажырлы еңбегін, җиыншылыҗта тҿзімділік 

талап ететінін: «Сиыр баҗтым – сидаң җаҗтым» мҽтелі арҗылы шаруа адамның зердесіне жеткізген. 

Кҿк җасҗа айтты – этн. Ірі тойға, җуанышҗа җұрбандыҗҗа мал атауы. 

Кӛкәлі жас, піспеген шикі. Мысалы: кӛк түйнек, кӛк қауын, кӛк алма, кӛк ӛрік кӛк сағал («шала 

піскен»), кӛк сабақ («толық піспеген, дүмбілез»), кӛк асық, («шынықпаған»), кӛк ӛрік (кей жерде: 
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»кӛп ӛрік жеп іші кепкенше, кӛк ӛрік жеп ӛле қалған жақсы» деген де сӛз. Кӛк арық, жасық, майсыз, 

дәмсіз. Мысалы: кӛк жасық («арық ет»); кӛк бақа қозы («арық, ет алмаған қозы»); кӛк қарын 

(«арық»); кӛк шалап («майсыз, дәмсіз, су араласқан сұйық). 

Кҿлденең жүрген кҿк атты – кез келген, кім кҿрінген адам. Мысалы, 

- Есенсіздер ме?- деп амандасып, басын изеді де, рұҗсат сұрамастан аяҗ киімін шешіп, бұрышҗа 

торсылдатып лаҗтыра бастады. Содан белін жазып тұрды да басындағы күнҗағары мен күртешесін 

керегенің басына ілді. Бұрылып ҽлі сол орнынан җозғалмаған бейнеге бұрылды. 

- Үйге кісі келгенде тҿрге шығыңыз демей ме екен?,- деп тепсініп, жауап күтпестен-аҗ кҿрпе-

шенің ортасына барып малдасын җұрып жайғасты. Енді үй іші алакҿлеңкеге кҿзі үйрене бастады ғой 

дегенде манағы бейненің җыз бала екенін байҗап: 

- Шырағым, неғып ҽлі тұрсың җаҗҗан җазыҗтай болып, сусының бар ма?- деді жуан дауыспен. 

Ҿзі жан-жағын шолып шыҗты. Жұпынылау шопан үйіне бас сұҗҗанын түсінді. «Дұрыс екен, бай 

җойшының үйінен адам үзілмейді. Менің кҿп кҿзіне түспегенім дұрыс. Мына жер бірер жеті тұруыма 

жарар»,- деп іштей ойлап, есік түбінде ҽлі җазыҗша җаҗайған җызға таңырҗап җарап: 

- Ҽй, сен җыздың җұлағың, тілің бар ма? Немесе мені неғып жүрген кҿк атты деп менсінбей тұр-

сың ба?- деді тағы. Шаҗырусыз келген еркектің аузы мен җас-җабағының кимылынан бірдеңе сұрап 

тұрғанын сезген Айдидар екі җолын жайып, кҿзі күлімдеп: не сұрайсыз?,-дегенді ишарамен білдірді. 

Еркек сонда барып җыздың мылҗау екенін түсінді. Түңліктен түскен бесіндегі күннің сҽулесімен 

җыздың жүзі албырап, кҿзінен үрей ұшҗыны байҗалды. Тоҗпаҗтай бұрымы иығынан асып, жамбасын 

соғады.  

Абай айтҗандай «җаҗтаған аҗ күмістей кең маңдайлы». Җасы җарлығаштың җанатындай. Шара-

сы кең жанардың тұңғиығында үрей, җалың кірпік астынан еркекке күдікпен җарап тұрғандай. Ұшы 

ұзыншалау келген җыр мұрынының астында шиедей җызыл ерін үлбірейді. - Ойбай-ау, осынша сұлу-

лыҗ берген шебер җұдайдың саған тіл бермегенін айтам-ау!- деп таң җалды еркек. Сҿйтіп күбірледі де 

җолымен мегзеп маған сусын ҽкеліп бер деп белгі жасады. Җыз басын изеп, бұрыштағы асадалдан 

кесеҗапты ашып ішінен тостаған алды. Оны орамалмен жылдам сүртіп жіберіп, босағадағы күбіден 

айран җұйып, еркекке ұсынды»  

 

 ҚОРЫТЫНДЫ 
Җазаҗ жҽне җытай тілдеріндегі түр-түс атауларының ұлттыҗ-мҽдени сипаты мен ерекшеліктері 

жайында салыстырмалы тұрғыда җарастырылып, екі халыҗтың салт-дҽстүрін, ұлттыҗ ерекшеліктеріне 

байланысты түс атауларын ҿзіндік танымына байланысты җолданады. Сондай-аҗ, җазаҗ жҽне җытай 

тілдерінде түр-түр атауларының екі халыҗтың, ұлттың ҿмір сүру жағдайына, жалпы рухани мінез-

җұлҗының ерекшеліктеріне байланысты җызмет атҗарады. Екі халыҗтың аҗындарының ҿлеңдерінен 

түр-түс атауларына байланысты мысалдармен дҽлелденіп айҗындалды. Кҿркем ҽдебиет мҽтіндерінен 

мысалдар арҗылы олардың семантикасын, җызметін, мҽнін дҽлелдейді.  
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ЧАГАТАЙ ТИЛИНИН ТҤРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ОРДУ  

 

Ф.ғ.к., доцент А.У.АКЫНБЕКОВА
*
  

 

Тҥйіндеме 

Биз ҿзүбүздүн тегибизди жакшылап такташ үчүн, тарыхый коӊшулардын да тарыхын 

жакшылап билишибиз абзел. Андыктан азыркы кыргыз тилинин материалдары тарыхый лингвис-

тикалык фактылардын негизинде чагатай тили менен болгон жакындык, тектештик маселелери 

атайын изилдҿҿнүн объектисине алынышы зарыл. 

Негизги сӛздӛр: лингвистика, лексика, кыргыз тили, диалект, эстеликтер, графика, чагатай 

жазуусу, доор, тарых. 

 

СHAGATAI TILININ TRK OF CHILDRENTHEY HORDE 

 

Abstract 

We raksila debt to clarify the origin of the self, as we know, raksila historical koshelanyk history in 

General. Therefore, the materials based on historical facts of the modern language linguistic proximity Cha-

gatai, the object of study, specific questions can techtastic necessary.  

Key words: linguistics, vocabulary, language, dialect, monuments, graphics, inscription, Chagatai, 

and I, history. 

 

Ата мекендик түркологдордун арасында чагатай тили чыгыш тобундагы түрк тилдеринин 

(уйгур, ҿзбек) түзүлүшүнҿ мүнҿздүү болгон элементтери менен түштүк-батыш тобундагы түрк 

тилдеринин (түрк, азербайджан, туркмен) түзүлүшүнҿ тиешелүү огуз, кыпчак тилдеринин 

элементтерин камтыган «койнэ» жасалма адабий тил экендиги туурасындагы пикир кеңири тараган. 

Арийне, бул тил ҿз эне тилдеринин базасында адабий тил калыптануу деңгээлине кҿтҿрүлҿ элек 

кҿптҿгҿн түрк тилдүү элдердин сабаттуу чҿйрҿсүндҿ адабий тил катары кызмат кылып келгени 

белгилүү. Тактап айтканда, аны бир эле учурда ар башка тилдик, диалектилик айырмачылык менен 

айырмаланган бир катар түрк мусулман элдери XV-XIX кылымдарда колдонуп келишкен.  

Ошол мезгилдерде аталган тил чагатай жазуусу менен жазылган тексттерди түрк тилдүү 

мамлекеттердин баары эркин окуй алуусуна да белгилүү даражада шарт түзҿ алган. Бул тууралуу 

тарых илимдеринин кандидаты Кыяс Молдокасымов ―Азаттык‖ радиосуна берген кабарында: ―100 

жылдар бою Стамбул шаарынын китепканаларынын биринде кыргыз тарыхчысы Зиябидин 

Максымдын 1662 беттен турган ―Фергана хандарынын тарыхы‖ деген эмгеги кыргыз тилинде 

сакталып, чагатай тилинде жазылган дегени менен аны ҿзбектер ҿзбекче, кыргыздар кыргызча, 

казактар казакча окуй алгыдай баарына кеӊири түшүнүктүү болгонун билдирген. Ал эми Алишер 

Навоинин сҿздүгүн даярдап жаткан биздин боордош ҿзбектер кээ бир терминдердин маанисин 

түшүнүш үчүн К.К.Юдахиндин ―Кыргызча-орусча‖ сҿздүгүн колдонушкандыгын айтышкан. 

Бабурдун сҿзүн иликтегендер дагы кээ бир сҿздҿр азыркы ҿзбек тилинде сакталбай, кыргыз тилинен 

табылган‖, – деген.  

Мунун ҿзү ошол доордогу чагатай тилинин сҿздүгүн аӊдаш үчүн бир учурда бир нече түрк 

боордош, тектеш элдердин сҿздүгүнҿ таянуу керек экендигинен кабар берип турат. Андыктан чагатай 

тилин ошол кездеги тарыхый документтердин, кол жазмалардын кҿпчүлүгү ушул аймакта жашаган 

жалпы түрк тилдүү элдерге түшүнүктүү болсун үчүн кабыл алынган тил деп эсептеп, чагатай 

жазмасы, жалпы Борбордук Орто Азия элдеринин орток адабий мурасы болуп саналат дегенге толук 

негиз бар.  

Ал эми түрк тилдеринин ичинен кыргыздар чагатай тилин XVIII-XIX кылымдарда ҿз турму-

шунда колдонгондугун байыркы жазма эстеликтердин материалдарын негиз кылып  

алып, чагатай жана кыргыз тилинин, айрыкча, лексикасын салыштыруудан даана байкалат. 

Себеби тилдин лексикалык байлыгы – калктын бүткүл турмуш тарыхы менен ҿмүрлҿш, аны менен 

бирге жаралган жана бирге жашап келе жаткан баа жеткис кенч. Бул байлык элдин нечен кылымдар 

бою ҿнүктүрүлүп, калыптанып отурган маданий жана материалдык байлыктары, аң-сезими, ой-
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пикири, коомдук турмушу, башка элдер менен болгон карым-катнашы ж.б. жактары менен тыгыз 

байланыштуу.  

Ушул максатта бул эмгекте Венгриялык чыгыш таануучу, фольклорист И. Кунош тарабынан 

1902-жылы Будапештте жарык кҿгҿн ―Чагатай-Осмон-Немис тилдериндеги сҿздүгү‖ («Čagataj - 

Osmanisches Wörterbuch») чагатай тилинин лексикасын азыркы кыргыз тили менен салыштырууда 

кеңири пайдаланылды. Анда чагатай тили менен кыргыз тилинин ортосундагы фонетикалык 

праформасында жана номинативдик семантикасында сакталган жалпылыктар бар экендиги, андай 

биримдиктердин негизин заттык, сын атоочтук, этиштик түшүнүктҿргҿ, тууганчылыкка, үй-

тиричиликке, тамак-ашка, кийим-кечеге, эски коомдук түзүлүшктҿргҿ тиешелүү сҿздҿр түзҿрү 

аныкталды. 

 Алсак, аталган сҿздүктҿ чагатай тилиндеги заттык, сын атоочтук, этиштик түшүнүктҿргҿ 

байланыштуу бир нече сҿздҿр кыргыз тилинде да бүгүнкү күнгҿ чейин эч ҿзгҿрүүсүз сакталып 

келгени байкалат. Маселен, заттык түшүнүктҿгү сҿздҿр: ay ―ай‖, ayım ―айым‖, aş ―аш‖, at ―ат, 

жылкы‖, atala ―атала‖, beşik «бешик», , bilik «билик», börk «бҿрк», çay «чай», çelek «челек», çelpek 

«челпек», çıçkan «чычкан», çiy «чий» ж. б.  

Сын атооч сҿздҿр: erke «эрке», kıska ―кыска‖, kızıl ―кызыл‖, kıyın ―кыйын‖, kök ―кҿк‖, mol 

―мол‖, sak ―сак‖, sarı ―сары‖, kaynak ―кайнак‖ ж.б.  

Ал эми биз кезиктирген этиштик түшүнүктҿрдҿгү сҿздҿрдҿ тыбыштык айырмачылыктар эч 

байкалбайт: aç ―ач‖, çıú ―чык‖, iç ―ич‖, kėç ―кеч‖, kės ―кес‖, kėt ―кет‖, kir ―кир‖, kör ―кҿр‖, ėşit ―эшит, 

ук‖ ж.б. 

Бирок бул мисалдардан чагатай тили менен кыргыз тилинин ортосунда айырмачылыктар 

таптакыр жок дегенден алыспыз. Тилдин лексикалык составы ар дайым бир калпта турбайт. Ал элдин 

маданий турмушу, үрп адаты, чарбачылык жана ҿндүрүш каражаттарындагы ҿнүгүүгҿ байланыштуу 

ҿзгҿрүүлҿргҿ жараша дайыма тынымсыз ҿзгҿрүү абалында турат. Маселен, чагатай тилиндеги зат-

тык, сын атоочтук түшүнүктҿрдү билдирген айрым сҿздҿр кыргыз тилинде кийинки фонетикалык 

мыйзамдарга багындырылган. Бирок булар фонетикалык жагынан бир аз ҿзгҿрүлгҿнү менен алар 

маанилик жактан чагатай тили менен жалпылыкты түзгҿн. Маселен, зат атооч сҿздҿр: ak mescid ―ак 

мечит‖, altun ―алтын‖, aşlıg ―аштык‖, ataġ ―атак, даңк, наам‖, bulaġ «булак», çokmar «чокмор», cilim 

// çili «чылым», erkan «аркан», gence «кенже», gene // kene «кене», giyik «кийик», giyiz «кийиз, палас», 

gök «кҿк, асман» ж.б. 

Сын атооч сҿздҿр: yumşaġ ―жумшак‖, güyük «күйүк», karamtol ―каралжын‖ karamuġ 

«карамык», karanġu ―караңгы‖, kararak ―карараак‖, kızımtol “кызгылтым‖, köprek ―кҿбүрҿҿк‖, kuruġ 

―кургак‖ ж.б. 

Мындай кҿрүнүштҿрдҿгү сҿздҿр тҿмҿнкү тематикалык топтордо да байкалат: 

Тууганчылыкка байланыштуу сҿздҿр. Чагатай тилиндеги тууганчылыкка байланыштуу 

тҿмҿнкү сҿздҿр тыбыштык жактан да, берген маанилери боюнча да эч ҿзгҿрбҿстҿн кыргыз тилинде 

колдонулат: аta – ата: 1.балалуу эркек; 2. жалпы эле улгайган эркектерге кайрылганда урматтоо 

иретинде айтылат, baba – баба, түпкү ата, ата-баба. Мисалы: Бабабыз черткен бул комуз, Баркына 

жетип ырдайлы‖; аġa ―ага, байке, улуу бир тууган, айылдын же уруунун башчысы, бий; ake (eke) 

аке, улуу эркек бир тууган, ага, байке, balduz – балдыз.  

Ал эми айрым тууганчылыкка байланыштуу сҿздҿрдүн фонетикалык структурасы боюнча 

бириккен. Маселен, balaçka (beleçke) деген айрым татаал сҿздҿр азыркы кыргыз тилинде бала-чака, 

үй-бүлҿдҿгү балдар, бала-бакыра деген кош сҿз түрүндҿ эки бҿлҿк жазылат. Чагатай тилинде бул 

сҿздүн биринчи компоненти (bala) кыргыз тилиндегидей эле: бала, наристе, жаш бҿбҿк, жалпы эле 

уул, кыз деген маанини берет. Бирок айрым окумуштуулар бул сҿздү түрк тилдерине индия 

тилдеринен келип кирген болуу керек дешет. Анткени К.Сейдакматов бала сҿзүн индия тилдеринин 

бири болгон урду тилинде: 1) балакай, балача; 2) куулук шумдуксуз деген маанини берерин айткан. 

Ал эми балак сҿзү ―жаш бала, эмчектеги бала‖ деген маани берет деген (Седаҗметов, 1988:44).  

Байыркы түрк жазууларында бала сҿзү жаныбарлардын баласы же кул деген мааниде гана 

болгон (ДТС,1969: 80).
 
Анын ордуна огул деген сҿз колдонулган. Уры огул ―уул бала‖ дегенди, кыз 

огул ―кыз бала‖ дегенди билдирет (ДТС,1969: 364).  

Ушуларга караганда бала деген сҿз байыркы түрк каганатынан кийинки мезгилде, болжолу, 

караханиддердин тушунда индия тилдеринен түрк тилдерине кабыл алынган болуш керек. Себеби 

кыргыз тилинде да бул сҿздү айбанаттардын жаш тҿлүнҿ, канаттуулардын балапандарына карата 

колдонулушун макалдардан кездештирүүгҿ болот: Карга баласын аппагым дейт, Кирпи баласын 

жумшагым дейт (макал).  
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Aġaça жана baybeçe сҿздҿрү чагатай тилинде бирдей колдонулуп, улгайган сҿҿлҿттүү зайып 

маанисин түшүндүрҿт. Бул сҿздҿр кийин ар түрдүү доорлордо түрдүүчҿ маанини түшүндүрүп 

кеткени байкалат. Маселен, байыркы түрк тилдеринде хан сарайда иштеген кызматчы аялды атаса, 

уйгурларда агеча формасында келип, үйдҿгү байбиче аялды түшүндүргҿн. Кыргыз тилинде болсо, 

чагатай тилилиндегидей (аġaça, baybeçe) эки формасы бирдей кездешет. Алсак, агача формасы 

айрыкча фольклордук чыгармаларда гана кездешет: Агача, келин, сулуу кыз Зайыптан чыгат 

турбайбы (Элдик ыр).  

Ал эми азыркы кыргыз тилинде бул (агача) сҿздүн байбиче формасы сакталап, анын мааниси 

бир топ кеңейген. Маселен: 1) бир нече аялы бар адамдын биринчи аялы. Чоочулашып үрпӛйүп, 

Байбиче, токол башында (Жантҿшев). 2) үйдҿгү оокат-тиричиликти башкарып, кҿп жашап калган 

аял. Байбиченин бардыгы – Тӛӛдӛй кара сандыгы (Тоголок Молдо). 3) улгайган аялдарга карата 

урматтап, кайрылуу иретинде колдонулат. – Келгиле, байбичелер, келгиле, – деп, Жапар ордунан тура 

калды (Баялинов).  

Эски коомдук тҥзҥлҥшкҿ тиешелҥҥ кесипчилик сҿздҿр.  

Aġ padişah – чагатай тилинде ―Түркстанда аскердик чин‖ деп берилет. Кыргыз тилинде болсо, 

тыбыштык ҿзгҿрүүгҿ дуушар болгон формасында ак падыша болуп кездешип, монархиялык бий-

ликтин башчысы монархтын титулу, атадан балага ҿтүүчү кандык бийлик. Мисалы: Зулум падыша, 

бай-манаптын тушунда элди, жерди кара туман каптаган. Анын азыркы күндҿгү ҿтмҿ мааниси 

мамлекет башчысы, эл башчысы, эң күчтүү, эң кыйын, эң урматтуу, асыл адам маанисинде да 

колдонулат. Падыша тукумун жеке уул даңазалабайт (Қыргыз тилинин сҿздүгү, 2010:1031).
 
Тарыхта 

бул наам кыргыздар Россияга кошулгандан кийинки мезгилдеги орус падышаларынын жергиликтүү 

эл тарабынан аталышын түшүндүрҿт: Герман менен ак падыша урушуп жатат имиш (Абдукаримов). 

 Ал эми atalık (atalıġ) сҿзү Орто Азияда жогорку мамлекеттик чин, падышалардын тарбиячысы, 

увазир. Аталык – падышахтын баардык иштеринен кабардар болуп, жоопкерчилик алган, ҿлкҿнү 

башкаруусуна акылы, кеңеши менен жардамчы болгон киши деген түшүндүрмҿ берилген 

(K nos,1902). Кыргыз тилинде да ушундай эле маанини туюндурары Х.Карасаевдин ―Камус наама‖ 

сҿздүгүндҿ (Карасаев,1999:119)
 
байкалат. Анда Орто Азиядагы хандардын убагындагы жогорку 

мансаптын бири экендиги айтылат: Түк амалга жетпей, же Нусуптун аталыктыгын кӛрӛ албай, 

ачык каршы чыгышка даап батынбай, ичтен сызып жүрүшкӛн айрым бектер, уруу башчылары 

Муратбек жакындаар замат ага жалт ӛтүп кетиши ыктымал болчу (Т.Касымбеков). Бул 

Мусулманкул аталык эмеспи (Касымбеков). Экинчи мааниси ата дегенге таандык: Аталык мээрим 

менен кат аркылуу, Кучактап маңдайынан ӛӛп алам (Абдыраманов).  

Yasaul – сҿзү чагатай тилинде болуштун жигити, айыл аткаруучу маанисин туюндурат. Ал эми 

Х.Карасаев илгери кыргызда жасоол эки түрдүү болгонун белгилейт: биринчи, үйҿздүн жасоолу 

кылыч асынган, тышын кызыл баркыт менен тыштанган тебетей кийген. Бирок аны кызыл тебетей 

дебестен кызыл чок деп атаган. Анткени кызыл тебетей илгери замандан бери «бир элдин эркеси же 

бир үйдүн эркеси» болгон. Чаташтырбас үчүн «жасоолду» (үйҿздүн жасоолун) «кызыл чок» деп 

койгон. «Кызыл чоктор» барып турган катаал, ырайымсыз, алкы бузулган митаамдардан болгон: 

Жамандан жасоол койсо, Жалгыз уулунун кӛзүн чыгара чабат (макал) (Х.Карасаев,1996:292). Ал эми 

Кокон хандыгынын мезгилинде «акимдерди, улуктарды жандап жүрүүчү адам», «кароолчу, 

коргоочу», «үйҿздүн, болуштун чабарманы» деген маанини билгизген: Жардынын минип чологун, 

Салуучу бүлүк жасоолдор (Турусбеков).  

Ал эми bek сҿзү чагатай тилинде ―кол башчы, мырза, эмир‖ деген мааниде кездешет. Бул (бек) 

сҿздү айрым түркологиялык изилдҿҿлҿрдҿ байыркы түрк тилиндеги йег «жакшы» деген сҿздҿн келип 

чыгышы мүмкүн деп болжолдонот (ДТС,1969:242)
 
К.Сейдакматов мындай болжолдоого эки негиз 

бар экендигин белгилейт: 1) кыргыз тилиндеги жакшы сҿзү «атактуу, даңкы чыккан, эл бийлеген 

адам» маанисинде айтылат. Ушундай маани байыркы түркчҿ йег «жакшы» деген сҿздҿ да болуп 

ҿтүшү мүмкүн. 2) Кыргыз тилинде сҿз башындагы [й] тыбышы [б] тыбышына алмашкан. Натыйжада 

байыркы түркчҿ йег сҿзү бег түрүнҿ келип, кҿпчүлүк түрк элдеринде хандан кийинки мансап орду 

бек аталган (Сейдакматов,1988: 50). Анын ичинде кыргыз тилинде да бек сҿзүнүн мааниси ―бир 

уруунун башчысы, эл бийлҿҿчү‖ деген маанилерди билгизет: Зулумдар бизге бек болду, Эл ичинде кӛп 

болду (Тоголок Молдо). Ошондой эле бек сҿзүнүн азыркы кыргыз тилинде ―туруктуу, бекем‖, 

―катуу,‖ ―жабык, кулпуланган‖ деген маанилери да бар: Аткарууда сӛзүңдӛ бек бол, эже (Нуркамал). 

Чаргын бек-бек унчукту (Сыдыкбеков). ―Бек жерге катып койдум‖ деп жылмайды (Осмонов). 

Кыргыз тилиндеги жасоол сҿзү чагатай тилинде yasaul болуштун жигити, айыл аткаруучу 

маанисин туюндурат. Кыргыз тилинде да Кокон хандыгынын мезгилинде «акимдерди, улуктарды 
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жандап жүрүүчү адам», «кароолчу, коргоочу», «үйҿздүн, болуштун чабарманы» деген маанини 

билгизиши менен чагатай тилинен айырмаланбайт: Жардынын минип чологун, Салуучу бүлүк 

жасоолдор (Турусбеков).  

Кийим-кечелердин аттары. Чагатай тилинде кийим-кечектерге байланыштуу сҿздҿр кҿп 

кездешет, бирок алардын тыбыштык жактан ҿзгҿрүүлҿрү байкалат. Мисалы ҫekmen эркек кийиминин 

бир түрү. Бул сҿз тажик-фарс тилдеринен чекмен, жемен формасында кабыл алынган. Кыргыз 

тилинде [п] тыбышынын кошулушу жана [м] тыбышынын түшүрүлүп айтылышы менен чепкен сҿзү 

пайда болгон. Бул сҿздүн тыбыштык түзүлүшүндҿ айырмачылыктар болгону менен анын лексикалык 

мааниси бирдей, тактап айтканда, кабылбай, шырылбай эндей тигилген же ичи кабылып, сырты бош 

тигилген эркектердин тыш кийими чепкен деп аталат. Ал эми güynak күрмҿ кемсел сыяктуу сырт 

кийимдердин астынан кийилүүчү жалаң кат кийим, кҿйнҿк (Кыргыз тилинин сҿздүгү, 2010:774).  

Börk – чагатай тилинде тҿбҿсү бийик тебетей. Э.В. Севортян бул сҿз байыркы эстеликтерде 

«ороо», «жабуу», «чүмкӛӛ» маанилерин туюндуруп, бӛрү /бӛри сҿзүнүн [и], [ү] тыбыштары түшүп, 

этиштен зат атооч жасоочу -к мүчҿсүнүн жалганышынан пайда болгонун айткан (Севортян: 1978: 

223). Бирок бӛрк сҿзү кыргыз тилинде чагатай тилиндегидей тҿбҿсү бийик тебетей маанисинде 

колдонулат: Бӛрк ал десе баш кескен («Семетей» С.К.), Кӛк сүлӛӛсүн бӛрк кийген, Кӛк жал абаң эр 

Бакай («Манас»). 

Буюм-тайымдарга байланыштуу сҿздҿр. И. Куноштун сҿздүгүндҿ буюм-тайымдарга 

байланыштуу сҿздҿр да ҿтҿ кҿп кездешет. Алар кыргыз тилинде тыбыштык ҿзгҿрүүгҿ учураганы 

менен лексикалык маанисин сактаган. Мисалы: biçak сҿзүнүн баштапкы быч этиши «кес» маанисин 

берген. Ага зат атооч жасоочу -ак мҿүчҿсүнүн жалгануусу менен бычак сҿзү келип чыккан (ДТС, 

1969: 104).
 
Чагатай тилиндеги biçak сҿзү кыргыз тилинде тыбыштык ҿзгҿрүүгҿ учурап, бычак болуп 

кездешип, кесүү үчүн колдонулуучу мийиздүү, сабы бар курал маанисин берет: Маки бычактарын 

чыгрып, дасторкон үстүнӛ таштап, эттин келишин күтүштү. Ал эми ушул эле сҿз түрк 

тилдеринен азербайжан тилинде бычак, хакас тилинде бичак, якут тилинде бычах, түрк, татар, уйгур 

тилдеринде пычак, уйгур диалектилеринде пичак, татар диалектилеринде пыцак, алтай 

диалектилеринде пыцах деп аталган.  

Bilau / bilaġ – кайрак таш. Кыргыз тилинде болсо созулма үндүүлҿр пайда болгондон кийинки 

бүлӛӛ формасында кездешип, бычакты, устараны жана башкаларды бүлҿҿгҿ жануу, бүлҿҿ менен 

курчутуу, жанып курчутуу маанисинде колдонулат: Бычакты бүлӛп бере койчу. Ҿтмҿ мааниде 

кайратына келтирүү, кайраттандыруу, күчҿтүү дегенди элестүү туюнтат: Түркүн кеңешин салып 

бүлӛгӛн (Бейшеналиев). Бүгүнкү күндҿ адабий тилибизде бүлҿҿгҿ синонимдеш кайрак (кайрак ташы) 

колдонулат: Жазгычтар – кылыч болсо, сынчы – кайрак. Кылычты ӛткүр кылат мыкты кайрап (А. 

Осмонов).  

Bilekçe – билекче, колго тагылган чынжырча. Чагатай тилиндеги bilekçe сҿзү билек+че деген 

эки бҿлүктҿн турат. Билек уңгусу чыканактан колдун башына чейинки аралыктагы мүчҿ, жилик, ага 

кичирейтүүчү -че мүчҿсү уланганда колго тагылган чынжырча маанисине туура келет. Кыргыз жана 

чагатай тилдеринде -ча мүчҿсү атооч сҿздҿргҿ улануу менен, кичирейтүү маанини туюндурат. Ал эми 

билек деген сҿздүн алгачкы формасына йүзүк деген сҿздүн биригишинен кыргыз тилинде билерик 

сҿзү пайда болгон: Кош билерик, кош шакек. Оң колуна сала кет. (Т.Молдо)  

 Билек+йүзүк деген бириккен сҿздҿ билек бҿлүгүнүн аягындагы [к] (г) тыбышы [й] тыбышына 

ҿтүп, казак тилдеринин диалектилеринде жолуга турган билейзүк түрү жаралган. Мындай [й] 

тыбышынын мурдагы [р] тыбышынын алмашканы экен деп туура эмес «оңдоп айтуудан» түркмҿн, 

турция, ҿзбек тилдеринин диалектилеринде билерзик түрү келип чыккан. Ал эми [р] тыбышы 

сакталып кала берип, андан кийинки [з] тыбышы түшүп калышынан кыргызча билерик түрү пайда 

болгон (Сейдакматов, 1988: 53). Бул чагатай тилинде bilak yüzük деген формада келип, түрк 

тилдеринин ичинен кыргыз тилиндеги билек уңгсу чагатай тилине жакын экендиги байкалат. Себеби 

түркмҿн, турция, гагауз, караим, карачай-балкар, ногой, кара калпак тилдеринде билезик, билзек, 

ҿзбекче билагузук, түркмҿн, турция, ҿзбек тилдеринин диалектилеринде билерзик түрүндҿ айтылат 

(Севортян: 1978: 87). 

Тамак аштардын аттары.  

Аş – байыркы түрк тилдеринин сҿздүгүндҿ бул сҿз кайсы тилден келгени белгисиз, бирок аш 

деген сҿз эң алгач манжурларда ашуу формасында кезигип, ал чайноо, оозуна алуу деген түшүнүктү 

берери айтылат (Севортян:1978: 62). Аш сҿзү түрк тилдеринин айрымдарында үч мааниде 

колдонулат. Анын биринчи мааниси жалпы эле тамак деген түшүнүктү билдирет. Экинчи мааниси 

палоо. Бул түрктҿргҿ перс тилинен кабыл алынып, чагатай тили аркылуу таркагандыгы белгилүү 
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(Севортян: 1978: 87)
 
Аш сҿзүнүн үчүнчү мааниси түрк тилдеринин ичинен кыргыз, казак, кара калпак, 

уйгурларда ҿлгҿн адамды эскерип, бир жылдан кийин ага арнап мал союп, элге тамак берүү 

жҿрҿлгҿсүндҿ колдонулат.  

Göçe – сҿзү чагатай тилинде ак жүгҿрү таруусунан жасалган бир даам маанисин туюндуруп, 

кыргыз тилинен айырмаланбайт. Кӛчӛ сҿзүнҿн кӛжӛ, кӛйӛ сҿздҿрү келип чыккан. Чагатай тилинде да 

göçe aşı сҿзү кезигет. Анын мааниси акталган таруудан, күрүчтҿн, арпадан, буудайдан, жүгҿрүнүн 

данынан соккуга жанчып, сууга сүт кошуп бышырылган суюк тамак ―кӛчӛ кӛжӛ‖ деп аталган. 

Демек, бул түрк элдеринде байыртан келе жаткан тамактын бир түрү. Кӛчӛ сҿзү азыр унутулуп, 

архаизмге айланып бара жатат. Аны мындан 30, 40 жыл мурда кыргызча жыл жаңырганда токчулук-

тун, молчулуктун жылы болсун деген тилек менен ар бир үй-бүлҿ кҿпчүлүк үчүн бышырып, тарк-

атышчу экен.  

Кҿжҿ сҿзүндҿгү [ж] тыбышынын [й] тыбышына ҿзгҿрүшүнҿн Талас говорундагы кӛйӛ сҿзү 

жаралып, ал жалаң гана кҿчҿдҿн жасалган тамак эмес, кесме кошулганын да билдире турган болуп, 

мааниси кеңейип кеткен.  

Kavudak – Бул сҿз куур+дак бҿлүктҿрүнҿн турат. Чагатай тилиндеги каву сҿзү кыргыз тилинде 

созулма үндүүлҿр жаралгандан кийин кууру этишине зат атооч жасоочу -дак мүчҿсү уланып, куурдак 

сҿзү жасалып, майга куурулган эт маанисин туюндурган. Кийин кыргыз тилинде мындай мүчҿ 

жалганып, түй-түйдӛк, быш-быштак, кекир-кекиртек сыяктуу сҿздҿр жасалган.  

Жыйынтыктап айтканда, мындай мисалдардан дагы бир нечени келтирүүгҿ болот. Бирок ушул 

фактылардын ҿзү эле чагатай тилиндеги айрым сҿздҿрдүн байыркы турпаты, семантикасы кыргыз 

тили менен бирдей экендигинен кабар берет. Мунун себеби, кыргыз тили байыркы тилдердин 

катарына кирет. Түрк тилдеринин башаты кыргыз тили менен байланыштуу деген ойлордун 

тууралыгын бекемдейт. Андыктан ушул багытта азыркы кыргыз тилинин материалдарын тарыхый 

лингвистикалык фактылардын негизинде жалпы эле түрк тилдери менен болгон жакындык, 

тектештик маселелерин атайын изилдҿҿнүн объектисине алуу маселеси зарыл деп ойлойбуз. Себеби 

Б.М. Юнусалиев белгилегендей: «байыркыны кҿздҿй канчалык алыстаган сайын жакын тектеш 

тилдер ошончолук бири-бирине жакындайт»(Юнусалиев: 1985: 209).
4 
Ал эми мындай иштер кыргыз 

элинин маданиятынын азыркысы менен ҿткҿндҿгүсүнүн ортосундагы реалдуу байланышты 

калыбына келтирет.  
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ЭМОЦИОНАЛДЫ-ЭКСПРЕССИВТІ ЖҼНЕ СТИЛИСТИКАЛЫҚ КОННОТАЦИЯ 
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Тҥйіндеме 

Ҽр түрлі җоғамдыҗ тарихи жҽне мҽдени сипаттағы факторлар ҽсерінен җұрамы үнемі ҿзгеріп 

отыратын жеке есімдер тар шеңбердегі адамдарды ажыратуға җолданылады, соның ішінде отбасы, 

таныстар, достар. Бұл җұбылыс жеке есімдердің жаҗын еркелетуші нұсҗаларының болуын түсіндіреді, 

мұндай нұсҗалар текке җарағанда жеке есімдерде жиі җұрылады.  

Сол себепті, ағылшын антропонимдері мҽтіннің стилистикалыҗ белгіленген элементі ретінде 

җабылданады. Кҿркем шығармадағы антропонимдердің эмоционалды-экспрессивті сипаттамасы: 

есімдердің дыбыс бейнешілдігімен; жұрнаҗтардың онимдерінің субъективті бағасының бар 

болуымен; шығарылатын апелляттардың экспрессиялы семантикасы есебінен кҿрінеді. Ағылшын 

антропонимдерінің эмоционалды мағынасы мен стилистикасын білдірушілер ретінде жалҗы 

есімдердің кішірейткіш жұрнаҗтары җолданылады. Ағылшын антропонимдерінің денотативті 

мағынасы җолданысушысы жайлы аз ғана аҗпаратты береді: жынысы мен ұлтын ғана кҿрсетеді. 

Алайда антропоним мағынасын җұрылымына, конотативті компоненттердің семалыҗ җұрылымын 

енгізу оны күрделендіріп, семантикасының ашылуына жағдай жасайды. Ағылшын антропо-

нимдерінің коннотациясында тек екі ғана емес, үш немесе тҿрт компонент те болуы мүмкін. 

Тірек сӛздер: антропоним, эмоционалды-экспрессивті коннотация, стилистикалық кон-

нотация, жалқы есім. 

 

THE EMOTIONAL-EXPRESSIVE AND STYLISTIC CONNOTATION OF THE SEMAN-

TICS OF THE ENGLISH ANTHROPONYMS 

 

Abstract 

Individual names, constantly changing in composition, under the influence of various social, historical 

and cultural factors, are used to distinguish a narrow circle of people, including family, acquaintances, and 

friends. This phenomenon explains the existence of close-ups of individual names, which are often created in 

private names rather than in the ordinary. 

Therefore, the English anthroponyms are regarded as stylistically fixed elements of the text. The emo-

tional-expressive characteristic of anthroponyms in artistic work: the soundness of names; existence of sub-

jective estimation of suffix's suffixes; expressed by the express semantics of the appellate. Individual 

namespace suffixes are used as an expression of the emotional sense and stylistics of the English anthropo-

nyms. The denotative meanings of the English anthroponyms give little information about the user: only sex 

and ethnicity. However, the introduction of anthroponyms into the structure of the conformational compo-

nents makes it more complicated and allows the semantics to be opened. The English anthroponyms can con-

tain not only two but three or four components. 

Key words: anthroponym, emotional-expressive connotation, stylistic connotation, proper name.  

 

КІРІСПЕ  

Ағылшын антропонимдерінің стилистикалыҗ потенциалын зерттеу, оның стилистикалыҗ 

мүмкіндіктерін җарастыру болып табылады. Бұл антропонимдерді стилистикалыҗ аспект тұрғысынан 

зерттеуді талап етеді, яғни антропонимдер мҽтіннің стилистикалыҗ белгіленген элементі ретінде 

җабылданады. Ағылшын антропонимдерінің стилистикалыҗ мүмкіндіктерінің ерекшеліктері оның 

ономастикалыҗ бірлік ретіндегі тілдік табиғатының ерекшелігімен шартталған. Ағылшын антро-

понимдерінің семантикасы жоғарыда аталып ҿткендей ҿзіндік сипатҗа ие. Жалпыланған денотативті 

мағынамен ерекшелене отырып, сҿз барысында белгілі референтпен үйлестірілетін жеке ұғымды 

білдіретін номинативті референтті мағына арҗылы ағылшын антропонимдерінің семантикасы 

сипатталады, олар ҽр түрлі коннотация кҿзі бола отырып, ағылшын антропонимінің стилистикалыҗ 

ҿзектілігінің негізіне жатады. Біздің пікірімізше, ағылшын антропонимдеріне җатысты коннотация 

ұғымы, оның ерекшелігіне байланысты ҿзгеріп кеңейеді.  

 

                                                 
*
 Еуразия гуманитарлыҗ институты,  alipbekova@mail.ru     
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НЕГІЗГІ БҾЛІМ 

Антропоним семантикасын җарастыру үшін сҿз мағынасының осы бҿлігі ерекше маңызға ие 

болады. Себебі антропонимнің тілдік жүйеден кҿркем мҽтінге ену үрдісі кезінде сема җұрылымында 

антропоним мағынасының семантикалыҗ жылжуы орын алып, антропоним семантикасының жаңа 

мағына компоненттерімен баюы, соның ішінде коннотацияның җосылуы орын алады. Бұл коннотация 

белгілері мынадай болуы мүмкін: а) лингвистикалыҗ, мұнда коннотацияның лингвистикалыҗ пара-

метрлері, җосымша эмоционалды мағына жұрнаҗтары жалпы негіздегі апеллятивті мағына кіреді; б) 

психологиялыҗ, яғни тұраҗты узуалды ассоциациялар, тілдік ортаны аныҗтауға ортаҗ, жеке немесе 

тосынды ассоциациялар. 

Сҿздің лексикалыҗ мағынасы җұрылымындағы коннотация рҿлі жайлы мҽселені җарастырғанда 

денотация жҽне коннотация арасында наҗты шекара жоҗтығы аталып, бұл екі җұбылыс ҿзара 

байланысты жҽне ҿзара шартталған ретінде җарастырылды. Денотативті мағына жҽне оның семалыҗ 

җұрамы коннотацияның пайда болуының обьективті негізі. Коннотация мен денотацияның тығыз 

байланысының дҽлелі коннотацияның ресми берлімеуімен җатар тілдің барлыҗ деңгейлерінде ресми 

берілу мүмкіндігі болып табылады. В.И. Шаховский фонологиялыҗ деңгейде тҽжірибе жүзіне де 

коннотация саласында дыбыстыҗ символизм фактісі аныҗталғандығын айтады. Осылайша, [d] дыбы-

сы ағылшын тілінің «җорлау» сҿздерінде беріледі: dupe, dull, dafty, mud, [r] дыбысы теріс 

эмоцияларды жеткізеді: grieve, groan, horror, terror, terrible (Шаховский В.И., 1999: 46 б.).  

Бұл тұрғыдан алғанда ағылшын антропонимдері де ережеден ауытҗымайды. Есімдер мен тектер 

ҽр түрлі эмоциялар туғызып, «ренжітуге жҽне җуантуға, ұнауға жҽне жиеркеніш туғызуға, җайғы 

немесе маҗтаныш себебіне айналуға җабілетті». 

Келесі мысалда коннотацияның эмоционалды жҽне бағалаушы компоненттері Honoria жалҗы 

есімде җарастырылады, ол дыбысталуы нашар ретінде җабылданады, бұған оның фонетикалыҗ 

бейнесі ғана емес, контексте frightfull сҿзінің болуы да жағдай жасайды. Теріс эмоцияларды жеткі-

зуде аллитерация мүмкіндік береді, яғни [r] дыбысы frightfull Honoria үйлесімде. 

Not even on the occasion, some years earlier, when I had inadvertently become betrothed to Tuppy's 

frightful Cousin Honoria, had I experienced a deeper sense of being waist high in the gumbo and about to 

sink without trace. 

Кҿркем шығармадағы антропонимдердің эмоционалды-экспрессивті сипаттамасының міндеті: 

- есімдердің дыбыс бейнешілдігімен;  

- жұрнаҗтардың онимдерінің субъективті бағасының бар болуымен;  

- шығарылатын апелляттардың экспрессиялы семантикасы есебінен кҿрінеді.  

Эмоционалды - экспрессивті сипаттаушы міндетті ішкі аныҗ емес пішіні бар онимдер жасайды. 

Бұндай атауларда басты болып олардың дыбыстыҗ экспрессиясы, дыбыс бейнесі, жалаң дыбыс жаз-

басы табылады, кейде ол (кҿбінесе саналы емес түрде) жағымды жҽне жағымсыз бағалау ассо-

циацияға ҽкеледі.  

T.Э. Бенвенисттің айтҗанына сҽйкес, біз де дыбыс бейнешілдік деп сҿз җасиетін, җажетті, 

маңызды, җайталамалы жҽне салыстырмалы тұраҗты сҿз фономені мен объект-денотат белгісі бар 

негізгі есім арасында еріксіз байланысты айтамыз (Бенвенист T.Э., 1994: 69 б.). 

Кҿркем шығармадағы онимдерінің эмоционалды-экспрессивті сипаттаушы міндетін толыҗ ашу 

үшін дыбыс бейнелеушіліктің кейбір җағидаттарына тоҗтау керек. Тілдің дыбыс бейнелеушілік 

жүйесіне дыбыс еліктеу жҽне дыбыс символдыҗ җосалҗы жүйесі енеді. Тілдің дыбыс бейнелеушілік 

жүйесінің бірінші деңгейін дыбыс еліктеу җұрайды, ол сҿз фономені мен денотаттың дыбыстыҗ 

(акустикалыҗ) есімі негізінде жатҗан белгінің заңды, еріксіз, фонетикалыҗ дҽлелді байланысы болып 

табылады. Дыбыс символдыҗ дыбыс бейнелеушілдік жүйесінің екінші деңгейі ретінде ҽлде җайда 

күрделі җұбылыс.  

Дыбыс символдыҗ җұбылысының объективті/субъективті сипаты мҽселесі, оның табиғаты жҽне 

үшбұрышты: денотат-сигнификат-фонетикалыҗ пішін жасайтын байланыс ғылыми зерттеулер үшін 

ҽр уаҗытта үлкен материал болған. Җазіргі таңға дейін сҿздің дыбыс символдыҗ компонентінің 

тасушы-бірлігі аныҗ бҿлінбеген, дыбыс символды сҿздермен тудыратын ассоциацияның негізгі 

себебі де аныҗталмаған.  

Зерттеушілер дыбыс символизмді объективті (жаратылыс тілдегі белгілі бір семантикалыҗ бір-

ліктер мен дыбыстар арасындағы байланыс) жҽне субъективті (адам психикасындағы наҗты дыбыс-

тар мен семантикалыҗ бірліктер арасындағы байланыс).  

Дыбыс символизмнің сипаты туралы сұраҗ ашыҗ болып җалады: бір ғалымдар (Г. Альпорт, Р. 

Браун, Дж. Вайс, В.В. Левицкий) ҽмбебап (ұлтаралыҗ) дыбыс символизм сипаты туралы айтады, 
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екінші кҿзҗарас (И. Тэйлор) – дыбыс символизмінің жіңішке ұлттыҗ сипаттамасы саҗталады. Алайд 

В.В. Левицкимен жасалған тҽжірибелер И. Тэйлормен жасалған дыбыссимволизмінің жіңішке ұлттыҗ 

сипаттамасы туралы жасаған җортындылары наҗты негізделмегендігі туралы шешімге келеді. В.В. 

Левицкий тҽжірибелері кезінде туыстыҗ (үндіевропалыҗ) тілдер үшін статикалыҗ сенімді дыбыс 

символды ережелердің бар екендігін аныҗтады жҽне туыс емес тілдерге ҽмбебап үрдістің (статикалыҗ 

сенімдіге ҿте жаҗын) бар екендігін аныҗтады. Оалрдың негізгісі болып келесілер табылады: 

«кішкентай» түсінігімен [n], [р], [s], [1], [m], [t] дауыссыз дыбыстар жҽне [і], [е] дауыстымен 

символданады, ал «үлкен» [d], [b], [г], [g] дауыссыздарымен жҽне [о], [u] дауыстысымен символ-

данады. Басҗа сҿзбен айтҗанда, үнділік, җатаңдыҗ, алғы җатар, жоғарғы кҿтерілім «кішкентай» түсі-

нігін символдайды, ал ұяң, жабысыңҗы, артҗы җатар, тҿменгі кҿтерілім – «үлкен» түсінігін (Воронин 

С.В., 1992: 78 б.). Сондыҗтан, мҿлшердің символизациясы ауыз җуысының ашыҗтығымен жҽне тілдің 

орналасуымен байланысты.  

Е.А. Нильсен ҿз кезегінде үлкен мҿлшерлі символизация «җараңғы» түсінігі символизация-

сымен араҗатынастыҗты орнатады, ал кіші мҿлшерлі символизация – «ашыҗ» түсінігі символиза-

циясымен (Нильсен Е.А., 2001: 87 б.). 

М.С. Майронмен аныҗталған ағылшын жҽне жапон тілдері үшін заңдылыҗ җызыҗ: алдыңғы 

дыбыстар «ҽлсізді» жҽне «жағымдылыҗты», ал артҗы – «күшті» жҽне «жағымсызды» символдайды 

(Miron M.S., 1991: 29 б.).  

В.В. Левицкий жағымды фонетикалыҗ дҽлелділік – сҿз дыбысталуының оның лексикалыҗ 

маңынасына сейкес җұрамындағы символдыҗ мҽні; жағымсыз дҽлелділік сҿздің дыбысталуы җұра-

мында оның лексикалыҗ мағынасына җарама-җайшы келетін дыбыстардың символдыҗ мҽні жҽне 

нҿлдік дҽлелділіксҿздің мҽні мен дыбысталуы арасындағы җатынас «нейтралды» (Воронин С.В., 

1992: 89 б.). 

Кҿркем мҽтіндегі антропонимдер җызметін баҗылау, сонымен җатар бір тілді жҽне екі тілді 

лингвистикалыҗ сҿздіктердегі есімдер талдауы барлыҗ жалҗы есімдер кішірейтуші жұрнаҗҗа ие 

екендігі кҿрсетіледі. Барлыҗ зерттеушілер бір ауыздан ағылшын тілінде дименутивті жұрнаҗтар 

арасында эмоционалды мағынаны білдіру үшін [у] жұрнағы җолданылатындығы аталады, оның 

нұсҗалары ретінде [іе] жҽне [еу] пайдаланылады. Бұл жұрнаҗтың семантикасында узуалды түрде 

эмоционалды, бағалаушы, экспресивті жҽне конотативті мағынаның стилистикалыҗ компоненттері 

жасырылған. Бұл компоненттер ағылшын антропонимінің семантикасында семантикалыҗ жеке 

аппозицияларды контрастілеуде җолданылады: бейтарап коннотацияланушы нұсҗа, мысалы: Charles-

Charley. 

Ағылшын антропонимдерінің эмоционалды мағынасы мен стилистикасын білдірушілер ретінде 

жалҗы есімдердің кішірейткіш жұрнаҗтары җолданылады, олар фонетикалыҗ немесе супплетивті 

тҽсілмен жасалған, мысалы: кейбір балалар [r] дыбысын айта алмағандыҗтан оны [l] дыбысымен 

алмастырады, сондыҗтан тұрмыста келесі есімдер пайда болған: Dorothy Doll, Robert Bob. Бір җатар 

жалҗы есімдерде кішірейткіш нұсҗа ретінде еркін фонетикалыҗ кешендер супплетивтер 

җолданылады: Mary- Moll; Martha- Pat; Elenor-Nell. 

Лексика семантикалыҗ деңгейде ағылшын антропонимінің семантикасына җатысты коннотация 

мен денотацияның келесі байланыс жағдайын аныҗтаймыз. Жалпы сҿздерге җарағанда 

антропонимдер екінші ретті есім болғанына җарамастан жҽне ондағы пҽнмен җатынас җатыстыҗ 

болғанымен «ішкі форманың» жоғалуы орын алады, бұл форма жоғалуымен есімдер мен тектер 

толыҗтай бейтараптанады деген біздің пікірімізше җате. Біздің ойымызша, антропонимдердің ішкі 

формасы олардың эмоционалдығы, эстетикалыҗ бояуы сҿйлеушілердің белгілі ҽсерін туғызады. 

Ағылшын антропонимдерінің тарылған җосымша мағыналары ағылшын тілінің җұрылымдыҗ 

деңгейінде, мұндай җұрылымдардың толыҗтырылуымен байланыста кҿрсетіледі: коннотацияны 

наҗтылау - you + антропоним, a + антропоним.  

Жоғарыда аталғаннан шығатын җорытынды коннотация тек ғана тілдік җұрылым емес тілдік 

жүйенің элементі де бола алады. Коннотациялар тілдің барлыҗ деңгейлеріне таралып, сҿйлеу 

барысында ҿзектілікке ие болып, адамның сҿйлеу ҽрекетіне реңк береді, сол арҗылы белгілі, ерекше, 

квалификациялаушы бағалаушы җызметті атҗарады.  

Коннотациялар җосымша аҗпаратпен теңестірілетіндіктен антропонимнің лексикалыҗ мағына-

сының җұрылымы мен рефернеттің мҽтінде келтірілген нұсҗаулығы арасындағы наҗты байла-

ныстарды җарастырылады. 

Тарылған эмоционалды жҽне сҿйлеу коннотациясы бар җаншама антропоним бар екендігін еске 

түсіру үшін Annie, Charley, Dick, Dolly сынды гипокорристикалыҗ жалҗы есімдерді атасаҗ жеткілікті. 
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Ағылшын антропонимикалыҗ жүйесін җарастырғанда ағылшын тектері мұрагерлікпен беру 

негізінен ҿзгеріссіз җалды. Ҽр түрлі җоғамдыҗ тарихи жҽне мҽдени сипаттағы факторлар ҽсерінен 

җұрамы үнемі ҿзгеріп отыратын жеке есімдер тар шеңбердегі адамдарды ажыратуға җолданылады, 

соның ішінде отбасы, таныстар, достар. Бұл җұбылыс жеке есімдердің жаҗын еркелетуші нұсҗа-

ларының болуын түсіндіреді,мұндай нұсҗалар текке җарағанда жеке есімдерде жиі җұрылады. Ҽсіресе 

жеке есімдердің кішірейткіш жұрнағы бар нұсҗалары ересектердің балаларға җатысты айтҗан 

сҿздерінде ілтипатты, махаббатты жеткізу җұралы.  

"Can you tell me а nice name for a girl that's in the Bible?" Pilate asked. "Oh, plenty", they said, and 

reeled off a score, from which she chose Rebecca and shortened it to Reba. 

And look at me, I've managed to pick up a baby without even getting married, haven't I Jamesie? And 

she gave the baby a lump of sugar (Арнольд И.В., 2010: 280 б.). 

Балалардың ҿздері де җұрмет жҽне маххаббат сынды аффиктивті маҗсат ҽсерінен бір біріне 

немесе ересектерге еркелетуші, кішірейтуші есім нұсҗаларын җолдана алады. 

His brother Will, next to him in age, having just passed his tenth birthday, was the ring-leader. "So 

long, Ham", Babs and Тony had called back and Christine smiled at the use of the silly, affectionate name 

they gave her because she was the middle of their trio sandwich. 

Келесі мысалдар отбасы мүшелері, ғашыҗтар немесе жаҗын достар арасында жеке есімдердің 

кішірейтуші нұсҗаларын җолдануды кҿрсетеді.  

"Let's hear it, Corrie". His knukles stroked her jaw line.  

Pinkie was his pet name for Mrs Jerebohm; it suited her much better than Phyllis (Арнольд И.В., 

2010: 288 б.). 

Di, Clo сынды кішірейткіш есімдер дауысты немесе дифтонгке аяҗталса, -[y] жұрнағымен 

жаҗын еркелетуші нұсҗа җұрмайды. Алайда [у] жұрнағының танымалдығы соншалыҗты ол 

эмоционалды җатынас кҿрсеткіші ретінде кейде үйлесуі мүмкін емес, есімдерге де жалғанып жатады. 

Бұл келесі мысалмен кҿрсетіледі: Laura's mother disliked this cheapening of names and named her third 

child May, thinking it would not lend itself to a diminutive. However, still in her cradle, the child became 

Mayie among the neighbours (Арнольд И.В., 2010: 289 б.). 

Ағылшын антропонимдерінің денотативті мағынасы җолданысушысы жайлы аз ғана аҗпаратты 

береді: жынысы мен ұлтын ғана кҿрсетеді. Алайда антропоним мағынасын җұрылымына, конотативті 

компоненттердің семалыҗ җұрылымын енгізу оны күрделендіріп, семантикасының ашылуына жағдай 

жасайды. Жоғарыда келтірілген мысалдарда ағылшын антропонимдерінің эмоционалды компоненті 

стилистикалыҗ коннотациясымен байланысады, себебі жеке есімдердің кішірейткіш нұсҗасын 

җолдану ҽдетте ауызша тұрмыстыҗ җатынасҗа, яғни ауызекі стилге тҽн.  

Ағылшын антропонимдерінің коннотациясында тек екі ғана емес, үш немесе тҿрт компонентте 

болуы мүмкін. Осылайша, келесі мысалда җарастырылған Johnie антропонимі ауызекі, эмоционалды 

сипатҗа ие, сонымен җатар аталған антропонимнің җолданылуы сҿйлеушінің бұл тұлғаға җатысты 

сезімдерін толыҗтай ашады. I was really happiest about Oarrie Louise when she was married to Johnie 

Eestarick, Johnie was a selfish, pleasure-loving, lazy hound, but that's so much safer than a crank. All Johnie 

wanted was to live soft (Арнольд И.В., 2010: 291 б.). 

Атап ҿтетін бір жайт җұрмет немесе җұрметтемеу эмоционалды коннотациясының болуы жҽне 

рҿлдік җұрылымның ҽр түрлі градациялары тілдік этикеттің нормаларының болуымен расталады, ол 

мүмкін нұсҗалар ішінен берілген тұлғаға җолайлы коммуникация шартына сай нұсҗаны таңдауды 

талап етеді. Коннотация жҽне ассоциативті фон жалҗы есім алдында җандай да бір эпитет җолданбаса 

да, туындайды. Бұл жерде басты рҿл ұлттыҗ дҽстүрге беріледі. М.И. Стеблин - Каменский пікірі 

бойынша жалҗы есімдерге деген махаббат Исландия ұлттыҗ мҽдениетінің басты ерекшелігі, 

Исландияда жалҗы есімнің рҿлі соншалыҗ ол ҿз иесіне җатты ҽсер етеді. Исландияда бұған җатысты 

келесідей маҗалда бар: «Тҿрттен бірі ҽкесінен, тҿрттен бірі анасынан, тҿрттен бірі тҽрбиеден, тҿрттен 

бірі есімінен» (Стеблин-Каменский М.И., 1994: 301 б.). 

И.В. Арнольдтың айтуы бойынша: «җаратпа сҿз формасын таңдау есімнің белгілі белгісіздігіне, 

оның дҽрежесін бағалауға тҽуелді, яғни ҽлеуметтік сипаттамаға җарым җатынастың коммуникант-

тарының ҽлеуметтік рҿлдеріне, ұрпаҗтар арасындағы араҗашыҗтыҗҗа тҽуелді». 

Мысалдарға кҿз салсаҗ: His pet term for her, Susie. In the normal way Sue. Perhaps in rare moments 

of exasperation, Susan. Carrie Louise... Suddenly Miss Marple realized that it was she alone, exept for the 

absent Ruth, who used that name. To her husband, she was Caroline, To Miss Believer, Cara. Stephen 

Restarick usually addressed her as Madonna. To Wally she was formally Mrs Serrocold, and Gina elected to 
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address her as Grandam - a mixture, she had explained of Grande Dame and Grand- mamma (Арнольд И.В., 

2010: 299 б.). 

Келтірілген контекстерде антропонимдер җаратпа сҿз ретінде җолданылып, эмоционалды баға-

лаушы жҽне стилистикалыҗ коннотацияның ҽр түрлі нұсҗаларын кҿрсетеді, себебі җұрметту ғана 

емес, керісінше сыҗаҗ, ашу, кҿңілі толмауды білдіруі мүмкін.  

Кҿркем шығармалар мҽтіндерінде антропонимдердің җолданылуын баҗылау олардың ішкі фор-

масы, яғни антропоним жасалған жалпы есім мағынасы оның семантикасын эмотивті компонентпен 

толтыруда үлкен рҿл ойнайтындығын кҿрсетеді. Бұл жағдайда назар аударатын бір мҽселе шынайы 

антропонимдер җандай кҿркем болса да, адамды сыртҗы тұлға, мінез немесе җызметі тұрғысынан 

сипаттай алмайды. Шынайы адамдар есімдерінде денотативті аспект басым болады. Апеллятивті 

негіздің семантикасының айҗындығынан туындаған мағынаның конотативті компонеттері ҽсіресе 

эмотивті коннотациялар шынайы есімдерде негізінен кездейсоҗ, ҽдетте иелері үшін жағымсыз. В.А. 

Никонов бұл жағдайға җатысты пікірі бойынша, Гений, Герой сынды маҗтанышҗа толы есімдер ҿз 

иелері үшін шынайы җасірет. Оҗу үлгерімі орташа мектеп оҗушыларын Гений есімі үшін кҿп сҿгеді, 

сҽйкессіздік адамның артынан ҿмір бойы җалмайды (Арнольд И.В., 2010: 82 б.). 

Егер антропонимнің ішкі формасы жҽне оның иегері арасында җандай да бір байланыс пайда 

болса, бұл байланыс бір сҽттік, ҿзгергіш жҽне оны интеллектуалды емес, эмотивті тұрғыдан җарас-

тыру җажет. Кҿркем мҽтіндегі антропонимдерге келсек, мұнда бірінші орынға антропонимге дейінгі, 

апеллятивті мағына шығады, есім мағынасы җайта туындайды жҽне антропонимдер эмоционалды 

экспресивті тұрғыдағы коннотацияны ғана емес, кейіпкерге мінзедеме беру җұралы ретінде 

җолданылады. Берілген бҿлімде кҿркем мҽдени мҽтіндегі антропонимдер җызметін җарастыра 

отырып, антропонимдер мағынасында апеллятивті негіз мағынасының айҗындығымен немесе есім не 

тектің фонетикалыҗ җұрылымына байланысты туындайтын эмотивті контацияларға назар аударамыз. 

Жалҗы есімнің экспресивті коннотациясы сҽйкесінше оның этимологиясымен, тарихымен немесе 

дыбысталуымен байланысты ассоциативті аймаҗпен шартталған. Мысалы: аҗын Вистан Хью Оден 

Вистан есімін маҗтан тұтҗандығы белгілі, себебі бұл ҿз анасының некесіне җарсы шыҗҗан Гамлет 

ханзада сынды 849 жылы ҿлтірілген Мерсия ханзадасы жайлы аңызбен байланысты таза ағылшын 

есімі.  

Бұл тұрғыдан алғанда жеке есімдер емес, отбасы тегі жоғары эмоционалдылыҗ пен 

экспресивтілікке ие. Жеке есімдердің текпен салыстырғандағы эмоционалды бояуы ҿзгергіш жҽне 

жылжымалы, себебі жеке есімдердің эмоционалды, бағалаушы жҽне экспресивті коннотациясы ҽдет-

те есімнің дыбысталуымен немесе сұлулығымен байланысты. Жалпы есімдер мағынасымен шарт-

талып, мұндай коннотацияның туындау жағдайлары сирек кездеседі, себебі олардың этимологиясы 

кҿп жағдайларда бұлыңғыр.  

Жеке есімдер семантикасында конотативті мағынаның үш түрлі кҿрсетілген компонентінің 

болуы кейпкерлердің ҿздері коннотация жайлы баяндайтын келесі мысалдармен кҿрсетіледі.  

"Let me introduce my niece", she said. "Miss Dufresne. Olivia". Charming, distinguished name, Mrs 

Clavering thought.  

"My name's Ursula - Ursula Brangwen", she replied. "Ursulal" he exclaimed, dumbfounded, fit's not a 

common name, is it?" she exclaimed, excited as hy an adventure. 

Жеке есімдермен салыстырғанда текте кҿп жағдайда апеллятивті негіз семантикасының айҗын-

дығы саҗталады, бұл текке потенциалды экспресивтілікті береді. Ағылшын антропонимикалыҗ 

жүйесі жылжымалы жҽне ҿзгергіш тектердің тарихи кҿзі белгілі тұлғаларды білдіруге җолданылған 

лаҗап есімдер. Сондыҗтан гениологиялыҗ, кҽсіби җызметтік жҽне сипаттама лаҗап аттан басталатын 

тектер ерекше кҿркемдікке ие.  

Балағаттаушы, үйлесімсіз немесе сыҗаҗтау элементі бар тектер теріс эмоцияны жеткізіп, айҗын 

экспресивті компонентке ие. 

"We found some nice names in the news of Americans last week", said Nicole, "Mrs.Evelyn Oyster 

and - what were the others?" "There was Мr.S.Flesh", said Diver getting up also.  

The day before you came, the married man, the one with the name that sounds like a substitute for 

gasoline or butter - "Mckisco?" "Yes - well they were having words and she tossed some sand in his face"! 

Жеке есімдерді екінші есіммен җоса җолдану, ҽсіресе егер, екінші есім ретінде ҽйгілі адамдар 

есімдері, җарапайым адамдар тегімен җатар, соның ішінде тҿмендетілген семантикаға ие текпен бірге 

җолданылса сыҗаҗ сипатына ие болады.  

"And now may I have the names of the two children? I always like to make sure 0(ff the spelling and 

so on". "Well", Ma said, "Oscar - that's ours - is going to be called Oscar Columbus Septimus Dupont 
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Larkin". Mr.Candy, who seriously thought for one painful moment that he must be having his leg pulled, 

flushed deeply again and seized on the word Septimus, inquiring. "Septimus. The seventh? You have seven 

children?". "Think so". Ma said, laughing richly. "Lose count a bit sometimes. What with little Blenheim and 

everything?" "Blenheim?" Mr.Candy said. "Blenheim?" "Oh, he's the other one". Ma said. "Mariette's baby. 

He's going to be called John Churchill Marlborough Blenheim Charlton". "Great Heavens!" - "Something 

wrong?" Ma inquired (Арнольд И.В., 2010: 311 б.). 

Бұл кҿркем шығармада, жоғарыда талғандай, ҿз балаларына есім таңдағанда ата аналар ҽр түрлі 

маҗсатты кҿздеген, солардың бірі эстетикалыҗ сұлулыҗ немесе есімнің беделі. Алайда, эстетикаға 

ұмтылыс бұл есімдірді сұлу емес, күлкілі етеді. Эмоционалды, бағалаушы жҽне экспрессивті 

коннотатцияның туындауы бірінші жағдайда ҽйгілі адамдар тегімен үйлесімімен шартталған: екінші 

есім ретінде алынған ҽйгілі теңіз саяхатшысы мен рим императорының есімі, Larkin ауылдан 

шыҗҗандығын кҿрсететін текпен үйлесімде. Екінші жағдайда, стилистикалыҗ тҿмендетілген реңкке 

ие John жеке есімінің үйлесімі, себебі кҿркем шығарма мҽтіндеріндегі Dick, Tom, John, Harry есімдері 

җарапайым текті белгілі ҽлеуметтік топ ҿкілдеріне тҽн: җызметшілер, даяршылар жҽне т.б. жҽне 

екінші есім ретінде алынған белгілі саяси җайраткер есімі; Уилтширдегі гафтыҗ атауы, Мальборо 

топонимі: Граф Мальборомен байланыс. Соңғысы, Blenheim екінші есімімен дҽлелденеді, ол 

Бленхеймдегі 1704 жылғы ағылшын австр, голланд ҽскерінің Евгений Савойск ханзадасымен герцог 

Мальбороның франк бавар ҽскерін испан мұрагерлігі үшін шайҗаста жеңгендігі жайлы җосымша 

аҗпаратҗа ие. Бленхейм шайҗас болған Бавариядағы ауылдың атауы. Сонымен җатар ағылшын 

Blenheim сҿзі җосымша мағынаға ие: «Бленхейм бомбалаушысы». Егер Charlton тегі Лондондағы 

аймаҗты білдіретін топоним ретінде җабылданса, John Churchill Marlborough Blenheim Charlton есімі 

оҗырманда немесе тыңдарманда бір җатар сезімдер туғызады. Есім мен тектің немесе екінші есім мен 

тектің мұндай үйлесімі күлкілі ҽсер тудырып ғана җоймай, кейіпкердің мардымсыздығы жайлы 

хабардар етеді. Тағы бір мысал келтіріп ҿтейік. 

"Mr.Alexander Bonaparte Gust rose from his seat and peered near- sightedly round the shabby 

bedroom. "Gust is saddled - apparently by the whim of his mother - with two extremely bombastic names: 

Alexander and Bonaparte. Xou see the implications? Alexander - the popularly supposed undefeatable who 

sighed for more world to conquer. Bonaparte - the great Emperor of the French". 

Ағылшын антропонимдерінің лексикалыҗ мағынасының эмоционалды компоненті кҿркем 

мҽтін барысындағы басҗа конотативті компоненттермен җатар дистрибуцияда кҿрініс табады, яғни 

җұрылымдыҗ үлгі мен үйлесімде кҿрсетіледі. Біздің пікіріміз бойынша, «you + антропоним» үйлесімі 

үлкен җызығушылыҗ туғызады, мұндай типті контекстілерді ерекшелеу жайлы В.Н. Михайловская 

жазады. Ағылшын антропонимдеріне җатысты бұл лексика синтаксистік контекст, онда антропоним 

ҽлеуметтік бағалаушы мағынаға ие, сҿйлеушінің эмоционалды хабарлама бағытталған рецепиентіне 

җатынасын білдіреді. Бұл җұрылымдыҗ үлгі шеңберінде мағынаның конотативті компоненттері 

интенсивтілік дҽрежесіне җарай ажыратылады, себебі стилистикалыҗ эмоционалды жҽне экспресивті 

компоненттерімен җатар антропонимдер балағаттаушы мағынаға ие болса, күшті бағалаушы 

коннотацияны да иеленеді. Мысалға, "If you think I'm going to sit back and take this from you, you're 

mistaken, I don't happen to be that type, you Sam". "I-m not Sam, you fool", Dixon shrieked, this was the 

worst taunt of all (Михайловская В.Н., 1990: 315 б.). 

Лексикалыҗ синтаксистік контекстің тағы бір типіне тоҗталып ҿтейік, онда эмотивті 

коннотациялыҗ мағынының жүзеге асуы оның артикілмен немесе нұсҗаушы есімдік (this, that) 

үйлесімімен шартталады. 

Ағылшын грамматикасында ҽсіресе Р. Кверк пен оның пікірлестерінің ҽйгілі грамматикасында 

жалҗы есімдер үлкен орынды иеленген жҽне артикілмен үйлесетін, үйлеспейтіндігі, басҗа 

детерминанттармен жалпы үйлесімділігі кеңінен җарастырылған. Антропонимдер артикілсіз 

җолданылатындығы аталады, тек кҿпше түрдегі тек алдында белгілі артикль җолданылады. Мысалы: 

he turned his noble head slowly so that his eyes rested with tenderness and affection on the Diverse жҽне 

җарапайым енгізуші җызметтегі белгісіз артикль: I know a Tony Flynn. 

Екі жағдайда да конотативті мағынаның стилистикалыҗ компоненті жүзеге асырылады, себебі 

екі җолданыс та ауызекі формаға сҽйкес. Мұнда антропонимдерді белгілі немесе белгісіз артикльмен 

шығарманы атау үшін метонимикалыҗ җолдануды да жатҗызамыз, ол жалпы есімдер җатарына 

транспозицияны жүзеге асырады. Мысалы, The landscape was indeed a Derein, as David had guessed. 

Three very fine Permeke drawings The Ensor and the Marquet. An early Bonnard. A characteristically 

febrile pencil scetch, un- signed, but iinmistakably Dufy. Then a splendid Jawlensky, an Otto Dix signed 
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proof nicely juxtaposed with a Nevinson drawing. Two Matthew Smiths, a Picabia, a little flower painting 

that must be an early Matisse, though it didn't look quite right. 

Бұл жерде Дерен пейзаждары, Пермеке, Энсор жҽне Маркеннің үш керемет суреті, ерте Бонар, 

Дюфи җарындаш сызбасы, Явленский жұмысы, Отто Дикоф гравюрасы, Невинсон суреті, екі Метью 

Смит, бір Пикаби, Матистің гүлдер натюрморты аталып отыр.  

Бізге белгісіз адам тегінің алдындағы белгісіз артикльдің җолданылуына назар аударған 

җызыҗты болып кҿрінді, себебі бұл жағдайда белгісіз артикль ҽдетте антропонимді җатынастыҗ 

тұрғыдан ҿзектендіріп, бағалау индикаторы рҿлін атҗарады. Белгісіз артикль бұл жағдайда бұл тектің 

иегеріне җатысты җандай да бір жағымсыз җатынасты білдіреді, осылайша Скоби Г.Гриннің «Суть 

дела» (Істің мҽні) романының кейіпкері басҗа кейіпкер Бекстер сынды ҽрекет ете алмайтындығын 

кҿрсетеді: «He was not a Bagster».  

Ш.Бронтенің «Шерли» романында сүйіктісі теріс айналған бас кейіпкер жалғыздыҗ маңдайына 

жазылғандығын айтады, себебі ол Мелоне немесе Сайкс сынды адамдардың ҽйелі бола алмайды: «I 

will never marry a Malone or a Sykes – and no one else will ever marry me». Сҽйкесінше, Мелоне мен 

Сайкс оҗырман кім екенін білмесе де түсінетін теріс сипаттамаға ие болады. 

Бағыттаушы есімдік this антропонимге аныҗтауыш ретінде белгісіз артикль сынды күшті 

реңкке ие, кҿптеген жағдайларда сҿйлеушінің аталған тұлғаға җатысты жек кҿрінішін білдіреді. 

Мысалға, Не and this Wolfsheim bought up a lot of sidestreet drug-stores here and in Chicago and sold 

grain alcohol over the counter.  

 

ҚОРЫТЫНЫДЫ  

Җорыта келгенде, антропонимдердегі лексикалыҗ мағына жалпы есімдердегі сынды 

эмоционалды бағалаушы, экспресивті жҽне стилистикалыҗ компоненттермен кҿрсетіледі, олар 

кҿркем мҽтінде бір біріне сҽйкес келіп ҽр түрлі комбинацияларда җолданылады. Бұл 

коннотациялардың антропоним семантикасындағы ҿзіндік мҽні жалпы есімдермен салыстырғанда 

эмоционалды жҽне стилистикалыҗ компонентін есептемегенде ағылшын антропонимдерінің 

семантикасында узуалды түрде бекітіліп, ресми түрде эмоционалды мағына жұрнағы кҿмегімен жҽне 

стилистикалыҗ бояуы арҗылы кҿрсетіледі.  
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ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ МҼДЕНИТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-

ҚАТЫНАСТЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Н.А. РЫСҚҦЛОВА

 

Г.А. ЖАНҦЗАҚОВА

 

Тҥйіндеме 

 Маҗалада тілді меңгерту арҗылы ҿзге елдің мҽдениетімен, тұрмыс-тіршілігімен етене 

танысудың, сол елдің тұраҗты азаматы сияҗты ҽлеуметтік-мҽдени җұзіреттілігін җалыптастыру үшін 

жан-жаҗты (мҽдени, ҽлеуметтік, экономикалыҗ, саяси, ұлттыҗ-этнографиялыҗ, дҽстүрлі) аҗпаратты 

тіл арҗылы меңгертудің тың ҽдістемелік технологиясы җажет болды. Авторлар осы технологияның 

маңыздылығын жұмысымызда айҗындап кҿрсеттік. Ҽлеуметтік-мҽдени җұзіреттіліктің лингвомҽдени, 

лингвокогнитивтік, дискурстыҗ, мҽдениаралыҗ коммуникация аясында җалай җалыптасатыны жҿнін-

дегі ұсыныстарымыз болашаҗта җазаҗстандыҗ дипломаттарды дайындауда, мемлекетті танытушы 

ҿкілдерді даярлауда, шетелдегі елші-корреспонденттердің тұлғасын җалыптастыруда кеңінен җолда-

ныла алады. Сондай-аҗ жалпы җазаҗстандыҗ азаматтардың ҽлемдік элита ортасында еркін җарым-

җатынасҗа түсе алуына септігін тигізеді. 

 Җазіргі таңда Җазаҗстандағы шет тілін үйретудің ең негізгі міндеттерінің бірі – тілді шынайы 

жҽне толыҗҗанды җарым–җатынас җұралы ретінде үйрету. Сондыҗтан да, отандыҗ ҽдістемеде дұрыс 

мҽдениетаралыҗ җарым – җатынас жҽне мҽдениет диалогын жүргізуге җабілетті тілдік тұлға даярлау 

мҽселесі алдыңғы орынға шыҗты. 

Жаңа заман талаптары шет тілін оҗытушы ұстаздардың алдына жаңа міндеттер җойып отыр 

соған сай шет тілінде җарым - җатынасҗа түсу бұрынғыдай белгілі бір пҽннің, уаҗыттың аясында 

шектеліп җалмай, ҽртүрлі мҽдениетаралыҗ байланыстарға түсу, басҗа елдердің рухани җұндылыҗта-

рына җұрметпен җарай отырып, елді ҽлемдік аренаға таныстыру мҽселесіне бағытталып отыр. Осы 

мҽселені жүзеге асырудың ең басты жолы студенттердің бойында ҽлеуметтік - мҽдени біліктілікті 

җалыптастыру. 

Түйін сӛздер: мәдениетаралық қарым – қатынас, әлеуметтік-мәдени, құзіреттілік, елші-

корреспондент, біліктілік. 

 

THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL RELATIONSHIP IN TEACHING FOREIGN 

LANGUAGE AT PRESENT TIME 

 

Abstract  

 In this article there is considered the methodology for investigating another country's culture and its 

everyday life, as its citizen, in order to form the competence of socio-cultural (cultural, social, political, eth-

nographic, traditional) information. This is what the technology of exploring the country by means of learn-

ing the language was needed for. The creators of this technology showed the whole necessity of this tech-

nique. Our proposals on how social and cultural competence can be formed in linguistic, discursive, and in 

intercultural communicative spheres can be widely used in the process of preparation of future Kazakh dip-

lomats, training of government representatives, and shaping the personalities of correspondents abroad. Also, 

this technique allows citizens of Kazakhstan to be involved into the society of the world elite. At present, the 

main requirement for the teaching of foreign languages in Kazakhstan is the use of a foreign language as a 

means of communication. Therefore, the folk methodology of intercultural relations and the introduction of 

cultural dialogue took the leading place in the formation of language identity. 

 Contemporary demands, set before foreign language teachers, form new goals. In this regard, the 

teaching of foreign languages is not circumscribed by time and by a specific subject. The task of promoting 

the country on the international arena through various intercultural ties, taking into account the spiritual val-

ues of other countries, is formulated. The main way to solve this problem is to improve the skills of students 

in the socio-cultural sphere. 

Key words: intercultural communication, socio-cultural, competence, international correspondent, 

qualification. 
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 КІРІСПЕ 

 Бүгінгі таңда шет тілін оҗытудың басты маҗсаттарының бірі-мҽдениетаралыҗ җарым-

җатынасҗа җабілетті, шет тілін сол тілде сҿйлеуші ұлттыҗ тілдік жҽне ҽлеуметтік - мҽдени 

ерекшеліктеріне сай, дұрыс җолдана алатын, білімді де мҽдениетті мамандар даярлау болып 

табылады. Бұл маҗсатҗа жетуде «тіл-ұлт-мҽдениет» үштігін ҿзара тығыз байланыста җарастырудың, 

студенттің бойында ҽлеуметтік-мҽдени біліктілікті җалыптастырудың маңызы зор. Ҿйткені Шет тілін 

оҗытудың бұл аспектісі тілді этностың мҽдениетімен тығыз байланысты җарастыруды, соның 

негізінде студенттердің бойында тілін үйреніп отырған халыҗтың салт-дҽстүрі, наным сенімдері, 

тарихы т.б. жайындағы білімді җалыптастыруды талап етеді. Ал мұндай шынайы ҿмірге негізделген 

білім студентті кҿп мҽдениетті орта жағдайында, ҽрекет ете алуға, жағдайға сай шешім җабылдауға, 

Шет тілін тек тілдік нормаларға ғана емес, сонымен җатар сол тілде сҿйлеуші ұлт дҽрежесінде 

җолдануға мүмкіндік беретіні сҿзсіз (1) 

Негізінен Шет тілінің ҽлеуметтік - мҽдени біліктілігін оҗыту мҽселесі ғылымда орын алған 

жаңа бағыттың бірі екендігіне җарамастан ҽртүрлі отандыҗ жҽне ҽлем ғалымдарының Халеева И.И, 

Тер-Минасева С.Г, Сысоев В.П, Выготский Л.С, Җұнанбаева С.С. зерттеу жұмыстарының нысанына 

айналған. 

 Сонымен бірге мҽдениеттану біліктілігі тілді наҗты бір жағдайда җолдануды аныҗтайтын жҽне 

міндеттейтін фактор ретінде оған кҿп кҿңіл бҿлу керек деген С.В.Сенченконың пікірмен келісеміз. 

Ҽлеуметтік-мҽдени біліктілік біздің түсінігіміз бойынша наҗты бір ҽлеуметтік ортада тілді 

лингвистикалыҗ, психологиялыҗ, мҽдени җабылданған ҽлеуметтік ережелерді білу. Бұл ережелерді 

оҗушыға меңгерту табиғи жолмен ҽлеуметтік жҽне җатысымдыҗ ара-җатынасы кезінде сол җоғамның 

ҿміріне ҽлеуметтік мҽдени җұрамдас бҿлігін енгізген білім берудің мазмұнын жаңарту керек. Шет 

тілін оҗыту мазмұнының ҽлеуметтік-мҽдени җұрамдас бҿлігі студенттің мҽдениетаралыҗ еркін 

җатынас алуға себеп болатынын таныстыруға, ҽртүрлі ұлттардың мҽдениетін түсініп, җұрметтей 

білуге, үйретеді десек, оның мұндай маңыздылығы ҽлеуметтік-мҽдени біліктілікті теориялыҗ жҽне 

практикалыҗ тұрғыдан тереңірек зерттей түсуді җажет етеді. Җоғамдыҗ сұраныспен ұштасып жатҗан 

ҽлеуметтік мҽдениет җұрамдас бҿлігін енгізген білім берудің мазмұнын жаңарту керек. Шет тілін 

оҗыту мазмұнының ҽлеуметтік - мҽдени җұрамдас бҿлігі студенттің мҽдениетінің диалогҗа еркін 

җатыса алуға себеп болатын тұлғалыҗ җасиеттерін дамытуда маңызды рҿл атҗарады . 

 Ҿз кезегінде ҽлеуметтік - мҽдени біліктілік җатысым җұзіреттері: тілдік біліктілік, сҿйлеу 

біліктілігі, оҗу-танымдылыҗ біліктілігімен җатар жүретін негізгі җұрамы. 

Сонымен, ҽлеуметтік - мҽдени біліктілік дегеніміз не? 

Ҽлеуметтік-мҽдени біліктілік дегеніміз - оҗып жатҗан тіл елінің немесе елдерінің ҽлеуметтік - 

мҽдени ерекшеліктері туралы білімін кеңейту, тілдік жҽне тілдік емес іс- 

ҽрекетті сол ерекшеліктерге сай җолдана білуін дамыту, ҿз елі мен оҗып жатҗан тіл елінің 

жалпы жҽне жеке мҽдени ерекшеліктерін айыра білу (Н.И. Гез., Н.Д. Гальскова) (2) 

Осы ережеге җарап, бұл іскерлік ҿзінің негізі бойынша ҿте күрделі жҽне оны меңгеруге еңбек 

керек екенін кҿрсетеміз. Ҽлеуметтік - мҽдени җатысымға түсу үшін жаҗсы дайындыҗ җажет. 

Аудармалардың тұлғалыҗ җасиеттерін дамытуда маңызды рҿл атҗарады . 

Ҽлемдік тҽжірбие бойынша XXI ғасыр жоғарғы оҗу орындарының җызметін жҽне ондағы білім 

беру мазмұнын аныҗтауда бірҗатар жаңа тұжырымдыҗ тҽсілдердің негізгі бағыттары түзілгендігін 

кҿрсетеді. Осы тұрғыдан алып җарағанда тіл үйренушіге алған білімнің негізінде ҿмірдің ҿзгермелі 

жағдайларын еркін бағдарлауға, білімін толыҗтырып дамытуға, сол арҗылы сҿз мүмкіндіктерін іске 

асыруға жҽне адамгершілік тұрғыда ҿз бетінше дұрыс ҽрі жауапкершілікпен шешім җабылдауға бағыт 

беретіндей болуы тиіс. Білім берудің бұл тұжырымдары бүгінгі таңда жаңа «компетенттілік тҽсіл» 

«компетенция» «компетенттілік»,яғни соңғы уаҗыттары «біліктілік» ұғымдары арҗылы беріліп 

келеді. 

 Eкі елдің ойлау дҽрежесіндегі бірізділікті тіл арҗылы айҗындап, жастардың ҽлеуметтік-

мҽдени җұзіреттілігіне сіңірудің тҽсілдері ҽлемдік җарым-җатынастың биік шыңына җол жеткізуге 

мүмкіндік береді. 

Жаңалығы: 

1. Ҽлеуметтік-мҽдени біліктілікті җалыптастырудың лингвомҽдени, лингвокогнитивтік, праг-

матикалыҗ, коммуникативтік парадигмалары аныҗталды, олардың ұҗсас жҽне айырым белгілері 

кҿрсетілді; 

2. Жалпы білім берудің ішінде тілдік білім берудің ҿзіндік ҽдіс-тҽсілдері, 

җиындыҗтары мен психологиялыҗ бейімділік пен җабілеттілік ҿлшемдері айҗындалды. 
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3. Шет тілін оҗыту арҗылы ҽлеуметтік-мҽдени біліктілікті җалыптастыруды зерттеген җазіргі 

ғалымдардың тұжырымдамалары салыстырылып, ҽдістеменің бағыттары аныҗталды. Соның ішінде 

«җазаҗ-ағылшын тілді тұлғаны» җалыптастыруда тиімді җолданылатын ҽдістерге талдау жүргізілді. 

4. Ҽрбір ұлт тіліндегі реалияларды таныту арҗылы сол ұлттыҗ ҽлеуметтік- 

мҽдени болмысын тіл үйренушіге терең сіңірудің түрлі жолдары кҿрсетілді. 

Ҽдістері: 1. Лингвомҽдениеттанымдыҗ ҽдіс. Ҽлеуметтік-мҽдени җұзіреттілікті җалыптастыру 

үшін ең тиімді ҽдіс. Себебі, бұл ҽдіс арҗылы оҗытылатын екінші тілдің ұлттыҗ-мҽдени болмысын 

терең тануға болады жҽне аударуға келмейтін тҿл ұлттыҗ тіл бірліктеріне ұҗсас баламаны оңтайлы 

пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы, җазаҗ тіліндегі «Абылайдың асындай», «Асан җайғыға 

салыну» сияҗты прецедентті тұраҗты тіркестерге балама табу үшін тура аударымайды, мағынасына 

җарай, молшылыҗ, җайғыға түсу, мұңдану ұғымдарының мҽнін җолдануға тура келеді. Сондай-аҗ 

ағылшын тілінде җыз бала мен бойжеткен сҿздерін сипаттайтын, яғни жас ерекшелігіндегі 

ҿзгешелігіне җарай таңбаланған тіл бірліктері жоҗ. Тек жалпы җыз ұғымын білдіретін girl сҿзі ғана 

кездеседі. Ал орыс тілінде девочка жҽне девушка сҿздерінің җазаҗ тіліндегі (җыз бала-бойжеткен) 

балама аударма атаулары бар. Сондай-аҗ ағылшын тіліндегі bank' - ҿзен жиегі мен shore – теңіз 

жағалауын білдіретін екі сҿз орыс тілінде бір ғана «берег» сҿзімен ғана таңбаланады. Ал җазаҗ тілінде 

ҿзен жиегі, теңіз жағалауы немесе ҿзен жағалауы, теңіз жиегі деген тіркестер жарыспалы җолданыла 

береді. Осындай ерекшеліктер лингвомҽдениеттанымдыҗ ҽдіс арҗылы жүзеге асырылады. 

2. Контент-талдау ҽдісі. Берілген мҽтінді ойда тиянаҗтап, негізгі айтылмаҗ ойды, басты идеяны, 

ол мҽтінннің нҽтижесін тезистеу үшін, санада терең саҗтап, тілдік 

җолданыста еркін пайдалану үшін, ҽрбір мҽтін арҗылы осылайша тілдік җолданыстың жүйесін 

игеру маҗсатында контент-талдау ҽдісі җолданылады. 

3. Салыстырмалы-сипаттамалы ҽдіс. Шет тілін оҗыту барысында бұл ҽдіс ҿте жиі җолданылады. 

Ҽсіресе фразеологизмдерді, бейнелі сҿздерді аудару кезінде оларға дҽл келетін баламаны табу кезінде 

ағылшын тіліндегі тілдік бірлікті мҽтін мазмұнындағы җолданысын наҗты айҗындау үшін җазаҗ 

немесе орыс тіліне аударып, салыстыру ҽдісін җолдану, Шет тіліндегі сҿйленістің сауатты шығуына 

мүмкіндік береді. 

4. Ассоциациялыҗ эксперимент ҽдісі. Ағылшын ұлтының ҿкілі мен җазаҗ ұлтының азаматына 

ассоциациялыҗ эксперимент жүргізіп, нҽтижелерін салыстыру арҗылы, җарапайым ойлау деңгейіндегі 

ұҗсастыҗ пен айырмашылыҗты аныҗтау. Мҽселен, җазаҗ баласы «баҗыт» деген ұғымға ҿмірге келу, 

жетістікке жету, балалы болу, ұрпаҗ ҿсіру, ата-ананың амандығы, баланың җызығын кҿру деп 

ассоциация беруі мүмкін. Ал ағылшын ұлтының ҿкілі бүкілҽлемге саяхат жасау, ғарышҗа ұшу, 

маҗсатҗа жету, сүйіктіммен мҽңгі болу, т.б. деп жауап беруі мүмкін. Олар үшін җазаҗ секілді балалы 

болу, ұрпаҗ жалғастыру аса маңызды баҗыттың җатарына жатпайды. Ассоциациялыҗ эксперимент 

арҗылы ҽлеуметтік-мҽдени җұзіреттіліктің ҽр ұлт ҿкілі үшін тепе-тең емес екенін аңғаруға болады. 

 Болжамы: Тілді меңгерту арҗылы ҿзге елдің мҽдениетімен, тұрмыс-тіршілігімен етене 

танысудың, сол елдің тұраҗты азаматы сияҗты ҽлеуметтік-мҽдени җұзіреттілігін җалыптастыру үшін 

жан-жаҗты (мҽдени, ҽлеуметтік, экономикалыҗ, саяси, ұлттыҗ-этнографиялыҗ, дҽстүрлі) аҗпаратты 

тіл арҗылы меңгертудің тың ҽдістемелік технологиясы җажет болды. Осы технологияның 

маңыздылығын жұмысымызда айҗындап кҿрсеттік. Ҽлеуметтік-мҽдени җұзіреттіліктің лингвомҽдени, 

лингвокогнитивтік, дискурстыҗ, мҽдениаралыҗ коммуникация аясында җалай җалыптасатыны 

жҿніндегі ұсыныстарымыз болашаҗта җазаҗстандыҗ дипломаттарды дайындауда, мемлекетті 

танытушы ҿкілдерді (представитель) даярлауда, шетелдегі елші-корреспонденттердің тұлғасын 

җалыптастыруда кеңінен җолданыла алады. Сондай-аҗ жалпы җазаҗстандыҗ азаматтардың ҽлемдік 

элита ортасында еркін җарым-җатынасҗа түсе алуына септігін тигізеді. Жұмыста ұсынған ғылыми 

жаңалыҗтарымыз арҗылы ағылшын-җазаҗ тіліндегі кейбір ұғымдарды танытудағы ұштастыҗҗа кҿз 

жеткізуге болады. Мҽселен, ағылшын жҽне җазаҗ аҗындарының абстрактілі ұғымдарды тану деңгейі, 

яғни лингвокогнитивтік ҿрісі ұҗсас болып келеді. «Ҿмір» концептісі җазаҗ аҗындарында тартыс, 

күрес, бірде буырҗанатын, бірде толҗынмен тербелетін теңізбен символданса, ағылшын аҗындарында 

да ҿмірдің тыныш кезі мүлгіген мұхитҗа, ҿмірдің җиын сҽттері мұхиттың дауылына, штормға 

теңеледі. 

Сондай-аҗ ағылшын, җазаҗ поэзиясында символдау ерекшелігі жағынан ұҗсастыҗтар кездеседі. 

Мысалы, емен – жалғыздыҗ символы, тұманды түндер – җайғы, мұң символы, т.б. Осындай екі елдің 

ойлау дҽрежесіндегі бірізділікті тіл арҗылы айҗындап, жастардың ҽлеуметтік-мҽдени җұзіреттілігіне 

сіңірудің тҽсілдері ҽлемдік җарым-җатынастың биік шыңына җол жеткізуге мүмкіндік береді 
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 Җазіргі таңда Җазаҗстандағы шет тілін үйретудің ең негізгі міндеттерінің бірі – тілді шынайы 

жҽне толыҗҗанды җарым–җатынас җұралы ретінде үйрету. Сондыҗтан да, отандыҗ ҽдістемеде дұрыс 

мҽдениетаралыҗ җарым – җатынас жҽне мҽдениет диалогын жүргізуге җабілетті тілдік тұлға даярлау 

мҽселесі алдыңғы орынға шыҗты. 

 Жаңа заман талаптары шет тілін оҗытушы ұстаздардың алдына жаңа міндеттер җойып отыр 

соған сай шет тілінде җарым - җатынасҗа түсу бұрынғыдай белгілі бір пҽннің, уаҗыттың аясында 

шектеліп җалмай, ҽртүрлі мҽдениетаралыҗ байланыстарға түсу, басҗа елдердің рухани җұнды-

лыҗтарына җұрметпен җарай отырып, елді ҽлемдік аренаға таныстыру мҽселесіне бағытталып отыр. 

 Осы мҽселені жүзеге асырудың ең басты жолы студенттердің бойында ҽлеуметтік - мҽдени 

біліктілікті җалыптастыру. Ҿйткені тіл – ұлт – мҽдениет үштігін ҿзара тығыз байланысты җарастыру. 

Җандай болмасын шет тілін оҗыту процесінің жемісті болуына ҿз септігін тигізері аныҗ. 

Җазіргі кезде бұл ұғымдардың мҽн – мағынасын талдауға арналған ірі ғылыми – теориялыҗ 

жҽне ғылыми ҽдістемелік еңбектер жарыҗ кҿре бастады. 

 Шет тілін оҗытудың стандартына сай біліктілік адамның белгілі – бір ортада ҽрекет етуге 

дайындығы жҽне җабілеттілігі «Біліктілікті игеру – мҽдени» адамды академиялыҗ білімнің ҿкілі 

ретінде "белсенді", "ҽлеуметтік бейімделген" тұлғаға айналдырады. Ол ҿз кезегінде тұлғаны аҗпарат 

алмасу маҗсатында җарым – җатынасҗа түсіп җана җоймай, җоғамда ҽлеуметтенуге, сол җоғамды 

ҿзгерту маҗсатында оған ҽсер ете алатын тұлғаға айналуына кҿмектеседі. (3) 

 Сондай – аҗ җазаҗстандыҗ ғалымдар да ұлттыҗ білім беру жүйесін ҽлемдік білім кеңістігіне 

кіргізу жҽне җоғамдыҗ сұраныстарға жауап беру маҗсатына сҽйкес білім берудегі біліктілік моделіне 

зерттеулер жүргізіп, оны мектеп, жоғары оҗу орны тҽжірибесіне енгізу мүмкіндігін җарастыра баста-

ғаны кҿңіл җуантарлыҗ жай. Соның ішінде «біліктілік» ұғымына ҿз еңбегінде Д.Н. Кулибаева 

тереңірек тоҗталады. 

 Сонымен җатар, А.К. Мыңбаева җазіргі білім беруде компетенттілік тҽсіл мҽселесін зерделесе, 

Ш.Т.Таубаева, Н.Э.Пфейфер жҽне т.б. болашаҗ оҗытудың кҽсіби біліктілігін җалыптастыру мҽселесін 

җарастыруда . 

 Җазаҗстандыҗ білім беру жүйесінде жиі җалыптасып жүрген «біліктілік» ұғымы - «тұлғаның 

белгілі бір пҽндер шеңберінде җатысты мҽселелерді меңгеруі , білуі» немесе «тұлғаның белгілі бір 

мҽселелер шеңберінде таным мен тҽжірибеге ие болуы» деп талҗыланып, Е.М. Верещагин, В.Г. 

Костомаров, И.Л. Бим, И.В. Елухина, Н.Д. Гальскова сияҗты ресейлік жҽне шетелдік авторлар мен 

зерттеушілердің лингводидактикасында кеңінен җолданылады. 

Шет тілінде сҿйлей алудың ерекшеліктерін есепке ала отырып, аталмыш талдаушыға 

«хабардарлыҗ», «бір нҽрсемен таныс болу дҽрежесі» деген аныҗтамалар җосылуы мүмкін. (6) 

«Біліктілік» Шет тіліндегі ҽдебиеттерде «тҽжірибе», «іскерлік» «дағды» мағыналарында 

кҿбірек җолданса, отандыҗ ҽдебиеттерде бұл «білім», «теория» ретінде түсіндіріледі. 

Берілген аныҗтамаларға талдау жасай келе, компетенция деп бір – бірімен тығыз байланысҗан 

білім, біліктілік, дағды жҽне студенттердің шығармашылыҗ іс - ҽрекеттерінің жиынтығын айтсаҗ, 

компетенттілік деп тіл үйренушінің білімімен дағдыларын тҽжірбиеде күнделікті ҿмірде җандай да 

бір практикалыҗ жҽне теориялыҗ проблемаларды шешу үшін җолдана алу җабілеттілігін айтуға 

болады. Компетенция мен компетенттілік ұғымы, яғни оған җоса біліктілік бірін – бірі толыҗтырады 

жҽне ҿзара байланысты. 

 Студенттердің біліктілігі ең ҽуелі мектепте, сосын жоғары оҗу орнында оҗыту үрдісі кезінде 

җалыптасады. Ол оҗу үрдісінің негізгі сапа кҿрсеткіші болып табылады жҽне җойылған педаго-

гикалыҗ маҗсатҗа жетуді кҿздейді. Біліктілік оҗу нҽтижелерімен җатар студенттің шығармашылыҗ іс - 

ҽрекеттері мен җұндылыҗ бағдарламаларының жүйесін кҿрсетеді. 

Җорыта келгенде «біліктілік» - бір нҽрседен хабардар болу, белгілі - бір іс - ҽрекетте білімнің, 

тҽжірбиенің таныс болудың біршама дҽрежесі, тұлғаның җасиеті. 

Сонымен, бір нҽрсені оҗып үйрену, жетік білу барысында җалыптасҗан білімнің, дағдының, 

іскер-ліктің жиынтығы деген мағынада җолданатын біліктілікті җалыптастыру ісінің маңызы уаҗыт 

ҿткен сайын арта түсуде. 

 Европалыҗ кеңестің шет тіліне җатысты материалдарда біліктіліктің мынадай түрлері кҿрсе-

тіледі. 

Жалпы біліктіліктер жҽне коммуникативтік тілдік біліктіліктер 

Жалпы біліктіліктерге жататындар. 

1. оҗуға җабілеттілік (ability to learn) 

2. экзистенциялды компетенция (existential competence) 
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3. декларативтік біліктілік (declarative competence) 

4. іскерліктер мен дағдылар (skill and know – how) 

Коммуникативтік тілдік біліктіліктерге жататындар . 

1. лингвистикалыҗ компоненттер (linguistic competence - lexical , phonological – syntactical 

knowledge and skill ). 

2. ҽлеуметтік лингвистикалыҗ компоненттер (sociolinguistic component). 

3. прагматикалыҗ компоненттер (pragmatic component knowledge existential competence and skill 

and know how relating to the linguistic system and its sociolinguistic variation) жатады .(10) 

 Біліктілік мҽселесі Д.Хаймс, Р.Уайт, Д.Ж.Равен, И.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Г.Э.Белицкий, 

А.В.Хуторский сияҗты басҗа да ғалымдардың еңбектерінде жан-жаҗты зерттелді. Осындай 

зерттеулерге сай ғылымда біліктілікке негізделген білім беру мҽселесі (competence based education) 

мҽселесі Америкада тіл теориясына җатысты Н.Хомский «біліктілікті» тілді шынайы жағдайларда 

(perfomance) игеруден гҿрі тек оның жүйесін білумен байланысты лингвистикаға тҽн термин ретінде 

җолданса, Д.Хаймс кез-келген тілді жетік үйрену грамматикалыҗ жҽне лексикалыҗ іскерліктерді 

җалыптастырумен ғана емес, сонымен бірге оны ҽртүрлі жағдайларда җолдануға җажетті біліктілікті 

җалыптастырумен тығыз байланысты екенін дҽлелдеді, сонымен җатар ғылымға «коммуникативтік 

біліктілік» терминін енгізеді. Ал коммуникативтік біліктілік ҿз кезегінде шынайы җарым-җатынас 

жағдайында аса җажет болатын бірнеше җұрамдас бҿліктерге бҿлінеді. 

 Ҽлеуметтік - мҽдени біліктілікті җалыптастыру җажеттілігі мҽдениет пен тілдің ҿзара 

тҽуелділігіне байланысты. Адам ҿміріндегі материалдыҗ жҽне рухани җұндылыҗтар олардың ҿмір 

сүру жағдайларына байланысты тілді толыҗ меңгеру үшін тұлға ҽлеуметтенуі керек, яғни жаңа 

җұндылыҗтарды, җарым-җатынастыҗ жаңа нормаларымен танысуы керек. (12) 

Енді ҽлеуметтік - мҽдени біліктілік ұғымына берілген аныҗтамаларға тоҗталып ҿтер болсаҗ, 

олардың бұл терминнің мағынасын ҽртүрлі җырынан жан-жаҗты ашуға кҿмектесетінін кҿруге болады. 

 Л.Н.Полуминаның пікірінше «Ҽлеуметтік - мҽдени біліктілік - җоғам мен мҽдениеттің ерекше 

белгілеріне ие, мұндай белгілер осы җоғам ҿкілдерінің җарым-җатынастыҗ мінез-җұлҗынан яғни, 

демалысынан, кҿңіл кҿтеру жҽне ҿмір сүру жағдайларынан, саяси, діни кҿзҗарастарынан» бай-

җалады. (13) 

 Білім беру стандартынан бұл ұғымның бұдан да толығыраҗ мағынасын табуға болады: 

«ҽлеуметтік - мҽдени біліктілік (Sociocultural competence) - басҗа мҽдениет ҿкілі бола отырып, тілін 

үйреніп отырған халыҗтың мҽдениет ерекшеліктерін білу, олардың салт-дҽстүрлерін, мінез-җұлыҗ 

нормаларын, этикетін білу жҽне олардың җарым-җатынас жағдайында дұрыс түсінік, адекватты түрде 

җолдана алу іскерлігі. 

Жоғарғы оҗу орындарында ҽлеуметтік - мҽдени җұзыреттілікті җалыптастыру жҽне дамыту 

шеңберінде ҿткізіліп жатҗан зерттеулер болашаҗ мамандарды шет тілін кҽсіби бағытталған оҗытуда 

ҽлеуметтік-мҽдени аспекттің рҿлін аныҗтау ҽрекеті болып табылады. Ұсынылып отырылған ҿзге тілді 

ҽлеуметтік - мҽдени җұзырлыҗты җалыптастыру 

үлгісінің негізіне келесі ұстанымдар енгізілген: 

* оҗыту контекстінің аутенттік ; 

* шет тілін оҗытудың кҽсіби дайындыҗ мазмұнымен ҿзара байланысы; 

* шет тілі мен ана тілін мҽдени байланыста зерттеу ; 

* жаңа тілдік жағдайларына бейімделу җабілеттілігін ынталандыру ; 

* оҗытудың аутентті материалдар мен тҽсілдердің алуан түрлігі мен жеткіліктілігі ; 

* пайдаланылатын материалдардың прагматикалыҗ релеванттығы  

 Студенттерге шет тілін үйретуде негіз болатын оҗу ҽдебиеті җосымша аутентті ҽлеуметтік - 

мҽдени материалды іріктеуді жҽне кҽсіби бағытталған мҽдени танымдыҗ тапсырмалар кешенін 

жасаҗтауды талап етеді . 

 Шет тілін үйретудің ҽлеуметтік - мҽдени мазмұнын келесі бҿлшектер җұрайды: ҿзге тілді 

ҽлеуметтік-мҽдени білімдер, дағдылар мен ҽдеттер; ұлттыҗ мҽдениеттің жұмыс істеу ҿрісі мен шағы 

ҿрісі; ҿзге мҽдениет болмысының аспектін кҿрсететін жағдайлар; аутентті мҽтіндер мен мҽдениет 

танымдыҗ сипаттағы ҿзге тілді тапсырмалар жүйесі . 

Ұлттыҗ мҽдениет басҗа ұлттыҗ мҽдениетте болатын җатынастардан ҿзге алуан түрлі җұбы-

лыстар, факторлар мен олардың ҿзара ҽрекетінің бірлігін кҿрсетеді; җайта җұрушы болмыстың үрдісі 

мен нҽтижесі, материалды жҽне рухани җұндылыҗтар жиынтығы; жас ұрпаҗты оҗыту мен тҽрбиелеу 

мазмұны мен маҗсаты . 
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 Мҽдениет адам җызметінің барлыҗ жағын җамтиды, болашаҗ мамандардың шетелдік 

ҽріптестері мен тұтынушылармен кҽсіби бағытталған мҽдени аралыҗ ҽрекеттестікке җажетті ҿзге тілді 

ҽлеуметтік - мҽдени җұзырлыҗты җалыптастыру мҽселесін шешу тұрғысында оҗыту мазмұны болашаҗ 

мамандар тікелей кездесетін жҽне ҽлеумет пен оның ҿкілінің ұлттыҗ мҽдени ҿзгешелігі кҿрінетін 

тіршілік ҽрекеті ҿрістерімен негізделеді: җоршаған ортамен җарым – җатынасы; физикалыҗ тіршілік 

етуді җамтамасыз ету; кеңестікке, уаҗытҗа җатысы; оҗу – кҽсіби җызметі. 

Ҿзге тілді коммуникативті жҽне ҽлеуметтік - мҽдени шеберлікті интегративті дамыту 

җажеттілігі оҗып жатҗан тіл елінің мҽдениетін үйретудің мҽселелі сипатын айҗындады. Оның ҿзі 

ҽлеуметтік-мҽдени білім мен коммуникативті шеберлікті игеруде студенттердің ойлағыштыҗ жҽне 

ой-тілдік җызметін белсендіруге бағытталған ҿзге тілдік тапсырмалар пайдалануды болжайды. 

(Барышников, 2003). 

Студенттердің ҿзге тілді ҽлеуметтік - мҽдени җұзырлығын җалыптастыруға җажетті барлыҗ 

мҽдени танымдыҗ мҽселелі тапсырмалар кҽсібі бағытталған сипатта болады жҽне танымдыҗ, 

ізденімпаздыҗ, зерттеушілік түрде болады: Тұлғаның туған жҽне зерттеп жатҗан мҽдениеттегі 

мұҗтаждыҗ – мотивациялыҗ жҽне җұндылыҗ - мағыналыҗ приоритеттерін аныҗтау; 

Ҿзге тілді ҽлеуметтік - мҽдени җұзырлыҗты җалыптастырудың жасаҗталған үлгісі екі кезеңде 

іске асырлады. Бірінші кезеңде оҗытудың маҗсаты студеттерде мҽдени аралыҗ ҿзгешеліктерге 

психологиялыҗ зеректікті җалыптастыру болып келеді (җұндылыҗ нысаналар, менталитет, ҽртүрлі 

мҽдениеттердегі таным тҽсілдері, адамгершілік дамуы, эмоцияны ажырату жҽне бағалау, психикалыҗ 

бұзылудың ерекшеліктері, даулы жағдайлардағы жүріс - тұрыс стратегиясы, психологиялыҗ 

бейімделу мен реакциясы, уаҗытҗа, материалдыҗ җұндылыҗтарға, еңбекке, дінге, отбасына 

җатынасы). 

 Үлгіні іске асырудың осы кезеңінде ҽлеуметтік - мҽдени компонент ағылшын тілін оҗытудың 

мазмұнына танымдаҗ ізденушілік тапсырмалар түрінде кірістіріледі: 

Кҽсіптік маңызды мҽдениетаралыҗ коммуникацияға ҿзге тілде дайындаудың екінші кезеңінде 

болашаҗ мамандар ҽр җилы тҽжірибелік жағдайларда ҽлеуметтік – мҽдени білім, дағды, ҽдеттерін 

җолдануды үйренеді. 

 Ҿзге тілді ҽлеуметтік- мҽдени җұзырлыҗты җалыптастырудың екінші кезеңінің айрыҗша 

белгісі студенттердің җабылдау, ұғу мен түсінуден мҽдениаралыҗ байланыс орнату кезінде ынта 

кҿрсету шеберлігін ұйғаратын. 

 Җорытынды. Ғылым җол жеткізілген жерден тоҗтап җалмады. Җазір басҗа да җызыҗты ҽдіс-

тҽсілдер жасалуда, олардың кҿмегімен студеттерді оҗытудың алға 

җойылған маҗсаттарына җалай да жету үшін оҗытудың жағымсыз жағдайларына җарсы тұруға, 

оҗулыҗтар мен бағдарламалардың җатал шеңберінен шығуға тырысады. Җазір оҗытудың күрделі 

кешені ескерілу җажеттілігі түсініледі – тілдік ортаның жҽне шет тілді тҽжірибелік җолдануда 

студеттерде табиғи җажеттіліктің болмауы, оҗушыларда тіпті бір жас ерекшілікті топтың, шет тілдік 

сҿйлеуді табысты игерудің ҽртүрлі психолого-педагогикалыҗ алғышарттардың болуы. 

Сонымен, біздің ойымызша, Шет тілін оҗытуда студенттердің ҽлеуметтік - мҽдени біліктілігін 

җалыптастыру болып табылатын зерттеуімізде біз наҗты нҽтижелерге җол жеткіздік. 

 Шет тілін оҗытудағы ҿзекті мҽселелердің бірі лингвоелтанушылыҗ аспектіні жҽне мҽдениетті 

дайындау болса, ҽртүрлі ҽдістемелік арсенал түрінде: кҿшірме, үлестіру материалдары, кесте, сызба, 

ҽсіресе слайдтар жҽне кинофильмдер, елтану мазмұнындағы мҽтіндер жазбаларының кассеталарын 

пайдалану ҿте тиімді болады. Сонымен җатар, ҿзекті җажеттіліктерді, җызығушылыҗтарды, оҗушыға 

маңызды маҗсат, ниеттерді ескеру маңызды. Осылайша, шет тілін осы тілде сҿйлейтін халыҗтың 

ұлттыҗ мҽдениетімен тығыз байланыста оҗытуды ұйымдастыру, оҗытудың, соның ішінде оҗу 

материалдарының лингвоелтанушылыҗ реңкі оҗушылардың коммуникативтік танымдыҗ ниетін 

күшейтуге, жалпы ҽлеуметтік - мҽдени ой-ҿрісін кеңейтуге мүмкіндік береді, жұмыстың ҽдістері мен 

нысандарын түрлендіруге жағдай жасайды, оҗытуды тҽрбиелеумен үйлестірудің жалпы 

дидактикалыҗ талабын тиімді жүзеге асырады. 

Біздің пікірімізше, оҗытудағы осындай тҽсілдерді жүзеге асыру ниетті, белсенділікті, сту-

денттің сабаҗтағы бастамасын кҿтеруге мүмкіндік береді, яғни білім алуға жҽне шет тілі бойынша 

шеберлік пен дағдыға тілек, җажеттілік туындайды. 
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Түйіндеме 

Маҗалада "Ажал" ұғымының когнитивті моделі җарастырылады. Ғаламның тілдік бейнесінде 

«Ажал» концептісі ҿлім, демнің бітуі, җайғы, җасірет, жесір, жетім, ҿмірдің аяҗталуы сияҗты тілдік 

бірліктермен ассоциацияланып, таңбаланады. Ажал ұғымының җұбылыс ретінде җабылдау эмо-

циясымен байланысты түсіндірілу ҿрісі бағалау ассоциацияларынан тұратындығы кҿрсетілді.  

М. Ҽуезов халыҗ танымы мен түсінігін терең саралаған суреткер. Сондыҗтан «Ажал» концептісінің 

М.Ҽуезовтің драмалыҗ мҽтінінде берілу реті сараланып, суреткердің драмаларында жалпыхалыҗтыҗ, 

мҽдени мазмұнды, физиологиялыҗ, философиялыҗ, діни-мифологиялыҗ аспектіде ҿлім туралы 

түсініктері җамтылып, сонымен бірге авторлыҗ таным арҗылы модельденіп, концепт мазмұнын 

кеңейткендігі зерделенді. Демек, маҗалада ажал ұғымы җазаҗ халҗын тануға негізделген ұлттыҗ біре-

гейліктің дүниетанымдыҗ тұжырымдамасында ашылды.  

Тірек сӛздер: концепт, субмәдениет, репрезентация, лингвистикалық және когнитивті мінез. 

 

Abstract 

The article considers the cognitive model of the concept of "death". In the linguistic picture of the uni-

verse, the concept of "Death" is associated with language units such as demise, dying, end, passing away, 

widow, orphanage, end of life. It has been demonstrated that the concept of death is made up of associations 

of interpretation related to emotion-related perceptions. It has been demonstrated that the concept of death is 

made up of associations of interpretation related to emotion-related perceptions. M.Auezov is a painter who 

has deeply analyzed people's knowledge and understanding. 

Thus, in the article, the notion of death was discovered in the worldview concept of national identity, 

based on the recognition of the Kazakh people. 

Keywords: concept, subculture, representation, linguistic and cognitive character. 

 

КІРІСПЕ 

«Ажал» концептісін сараламас бұрын оның жалпы түсіндірілу ретіне тоҗталуымыз җажет. 

1. Ажал – діни-теологиялыҗ ұғым-категория, тіршілікиесіне (наҗтылап айтсаҗ, адамға фҽни 

дүниедегі) белгіленіп берілген мҿлшерлі мерзім, уаҗыттың соңы, аяҗталуы. Ажал ұғымының түп 

негізі Җұран Кҽрімде Аллаһ Тағаланыңҗұдіретімен белгіленіп җойылған деген түсінікті береді.  

2. Ажал – екі мағыналы ұғым. Біріншісі, дҽстүрлі дүниетанымда да, мұсылман агиологиясында 

да жасағанның ҽмірімен адамның, жалпы тіршілік иелерінің жанын алатын тылсым җұдірет иесі. 

Екіншісі, адамның биофизиологиялыҗ ғұмырының аяҗталғанын білдіреді. 

3. Җазаҗ мифологиясында жаналғыш Ҽзірейіл періштебейнесі ажалдың түрінде айтылады. Ал 

исламға дейінгі түсінікте ажал Сұрмерген, кейде Сұржекей бейнесінде болғанын кҿрсетеді жҽне бұл 

мифтік бейне ислам мифологиясындағы Ҽзірейілден ҽлдеҗайда кҿне болуы ыҗтимал. Ұрыс-соғыста 

җауіпті-җатерде «Сұрмерген жолға шыҗты», «Ажал оғы җайсымызға тиер екен» дейді екен. Ауру-

сырҗау адам да ажалы жаҗындағанда ажал тҿнді дейді. 

4. Ажал ұғымы адам баласының ҿмірі алдын-ала җұдай җұдыретімен белгіленіп җойылған 

дейтін кҿне сенім- наным, түсініктерді де җамтиды. «Тағдыр», «маңдайға жазылған», «жазмыштан 

озмыш жоҗ», «пешенеде бар» деген секілді сҿздер осының дҽлелі [1, 28]. 

Ю.Степанов концепт җұрылымының үш җабаттан тұратынын айтады: 

1. Негізгі, актуалды белгілері; 
2. Бір немесе бірнеше җосалҗы белгілері; Олар җазіргі кезде аса маңызды болмауы мүмкін 

тарихи сипаттағы белгілері; 

3. Ҽдетте ұғыныла бермейтін, сыртҗы сҿз формасында җатталғанішкі формасы [2]. 
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Ю.С. Степанов концептінің негізгі җұрылым кҿзін аныҗтай отырып, ҽрбір җабаттағы компо-

нентті белгілі бір кҿлемдегі жеке концепті ретінде тануды ұсынады. Демек, бүтін концептінің 

компоненті деген ұғымды одан ҽрі кеңейте түседі.  

 Бірінші җабат (мҽдениетті ұстанушыға таныс негізгі ҿзекті белгілер) жалпы ұлттыҗ концеп-

тімен сҽйкестендіріледі. Ал пассив җабат (җосымша белгілер мҽдениетті саҗтаушылардың арнайы то-

бы үшін ҿзекті деп саналатын белгі) ерекше субмҽдениеттің концептосферасына жатады. Ішкі форма 

(күнделікті тұрмыста айҗын кҿрінбейтін, тек мамандар кҿмегімен айҗындалатын, біраҗ концептінің 

таңбалыҗ сыртҗы формасына негіз болатын җабаты) кҿптеген мҽдениет ұстанушылар үшін концепт 

компоненті болып есептелмейді, тек мҽдени элементтерге ыҗпал етуші җұбылыс деп түсініледі [3, 

30]. 

Җоғамда орын алған җандай да бір оҗиғаны немесе җоршаған ортадағы бір җұбылысты бейнелеу, 

жеткізу үшін жасалатын коммуникацияның негізгі міндеті – аҗпаратты наҗты мағыналыҗ ҿзек шең-

берінде беруді ұйымдастыру болып табылады. Р.Г. Пиатровский оларды «мҽтіннің мағыналыҗ 

белгілері, яғни кілт сҿздер» деп атайды [4]. 

М.Ҽуезов халыҗтыҗ таным мен түсініктен туған ұғымдарды терең талғап, саралап җолданған. 

Ажал концептісі ұлттыҗ мҽдени концептіге жататын, җазаҗ ұлтының таным түсінігі негізінде 

җалыптасҗан бірлік.  

Ю.С. Степанов айтҗан 3 җабаттың біріншісі  

- Ажал - азамат ажалы, ажалдан құтқару бұл жерде дҽстүрлі тура мағынасында җолданылып, 

ҿмірден ҿткені немесе аман җалғаны туралы айҗын айтылып, вербалды түрде кҿрініс тауып тұр;  

2-җабаты 

-  От пен ажалын тӛккелі ауыспалы мағынада, соғысуға шыҗҗан неміс армиясы,  

- Ажал шашатын қамқор қанат ауыспалы мағына, бұл автордың ҿзіалғаш җолданып, җазаҗ 

ҽдеби тілінің лексикалыҗ җорына енгізіп отырған тіркес. Бұдан М.Ҽуезовтің сҿзді шығармашылыҗ 

деңгейде меңгерген элитарлыҗ тұлға екені кҿрінеді; 

Ал 3-җабаты соғыс кезіндегі жағдайды суреттейді. 

- Азар болса ажал ма, артымда ажал ауыспалы мағына бұл жердегі ажал сҿзі когнитивтік 

(метафоралыҗ) сипатта суреттеліп тұр; 

- Қасқайып қара тайсалмай, кешікпей, кідірмей ажалдай соғар кек болсын ауыспалы мағына, 

жолдасы ҿліп, соның кегін җайтару үшін соғысатынын айтып тұр. 

Ғаламның тілдік бейнесінде «Ажал» концептісі ҿлім, демнің бітуі, җайғы, җасірет, жесір, жетім, 

ҿмірдің аяҗталуы сияҗты тілдік бірліктермен ассоциацияланып, таңбаланады. «Жеке бір сҿздің толыҗ 

концептісі оның семантикалыҗ жҽне ассоциациялыҗ ҿрісі арҗылы аныҗталады. Сҿздің семантикалыҗ 

жҽне ассоциациялыҗ ҿрісінде пайда болған аҗпараттың җұрамында когитивтік жҽне прагматикалыҗ 

мағыналардың элементтері бейнеленеді» [5, 11б]. Жазушы драмасында «ажал» концептісі кек, жау, 

оҗ, найза, от, қан т.б. фреймдермен, фрейм сценарийлермен айҗындалады. Оған мынадай мысалдар 

дҽлел: «кек кетпек емес», «от дариясынан ӛтіп табысқан Сейфүлмәлік Жамалың», «жау жүрегіне 

сермелген найза біздің батальон болса, сол найзаның болат жебесі сендерсіңдер», «темір қанат кӛк 

болат дивизия» т.б. 

Бұл мҽтіндердегі абстрактылы ұғым җатарына жататын «Ажал» концептісін танытатын тілдік 

бірлктер түгел дерлік метафораланған. Ол ҽртүрлі сҿз тіркестері, тұраҗты тіркестер арҗылы кҿрініс 

тапҗан.  

Тілдік тұлға драмасында «Ажал» концептісінің фразеологиялыҗ деңгейі мынадай авторлыҗ 

тұраҗты тіркестермен репрезенттелген: «шыдаған жүректің алдында оқтың да майырылып 

жатқаны», «жүрегін суырып алып, итке салу», «ӛрмекшінің шыбынға ұмтылған арманы 

ынтықтығы, «желге мініп» т.б. 

М. Ҽуезов драмаларында«ажал» концептісінің аясына ҿзара шектес «от», «кешірім», «қайғы - 

қасірет», «қоштасу» концептілерімен байланысты тілдік бірліктер кіретіндіктен, олар ассоциа-

циялыҗ элементтері болып табылады. Ол «ажал» концептісінің когнитивтік җұрылымы арҗылы 

аныҗталады.  

Ғаламның тілдік бейнесінде негізі «ажал»-«ӛлім» макроконцепциясының ҿзегіндетұрады. 

Себебі ажал ҿліммен аяҗталады. Сондыҗтан тіл ұстанушының когнитивтік базасында ажал – адам 

ҿмірінің аяҗталуы. Бұл туралы С.Жиреновтың кандидаттыҗ диссертациясында жан - жаҗты 

жазылғандыҗтан җайталап айтуды жҿн кҿрмедік. Мифтік, діни концептуалды дүниетанымда «ҿлім 

мен ажал» концептісінің символдыҗ сипаты «жоғарғы күш жаратушымен» байланысты. Сондыҗтан 

да адам ҿлімі этнос дүниетанымында «җастерлі, аяулы» деп бағаланған.  
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«Ажал - от» концептісінің тілдік-танымдық сипаты Оттың адам санасында абайлап 

җолданбаса ажал тҿндіретіні айдан аныҗ екені белгілі. Ажал - от автор драмасында от тӛгіп, ажал 

шашу, оттың ортасында ӛртеніп жанып күл болу, от дариясы, от тӛгу т.б. сынды фреймдер 

арҗылы аҗиҗат бейне санадағы логикалыҗ факт бейнеленеді.  

«Ажал - кешірім» концептісінің тілдік-танымдық сипаты. Ҿмірінің соңғы сҽтінде кез кел-

ген адам кінҽлі болсын, болмасын жаҗындарынан кешірім ҿтінеді немесе ҿзі үшін кешірім сұрайды. 

Мысалы,  

Назым. Қаталдық, ақымақтығым болып еді, кеш мені, Нұрланым (Сүйеді.) 

Нұрлан. Кештім...сен...сен де мені кеш! Немесе «Қарагӛз» пьесасындағы Қарагӛздің соңғы 

сапарға аттануы,  

Нарша (тӛсегінен басын кӛтеріп).Құдай–ау, үзіліп барады ғой. (Жылап.) Бір ауыз жылы сӛз... 

жалғыз ауыз ғана «кештім» деген сӛзді естімей қалғаным ба? 

Талықсып жығылады. Қарагӛз үзіліп бара жатады. Тойсары иман айтады.    

Текті (ақырын жылап).Сорлы, шын–ақ сорың қалың, сор маңдай екенсің ғой. Маңайыңда 

жыламаған жан қалдырмағаның не? Я, құдай, әлде осының қарғысына ұшырадым ба? 

Тойсары. Үзілді. Қарагӛз қайтпас жолға сапар шекті. 

Бұл кҿріністі беру арҗылы адресат эксплицитті түрде адресантына о дүниеге аттанғалы жатҗан 

адамға иман айтылуы җажет екендігін білдіріп тұр. «Ҿлім» концептісі адамзаттың бҽріне ортаҗ негізгі 

белгі боп саналады. Жҽне бұл жерде адамдар арасындағы җарым – җатынасты да айҗындаушы рҿл 

атҗарып отыр. Җарагҿздің осы адамдар үшін җаншалыҗты җымбат екендігін автор имплицитті түрде 

сездіріп отыр. 

«Ажал - ажыратушы» концептісінің тілдік-танымдық сипаты. Җимас адамдардың бірі о 

дүниелік болғанда екіншісі бұ дүниеде җалып, тірлігін жалғастыруы керек деген ойды адресант 

адресатына Җарагҿздің о дүниелік болғаннан кейін Сырымның түсіне кіріп, аян беруі арҗылы белгі 

береді. Мысалы,  

Җарагҿз (баяғы сау, сұлу қалпында. Нажағай, күн күркірейді). Ей,Сырым!.. Жалғыз-ақ сӛз 

тапсырамын. Сен еркексің. Еркек бол да, екеуміздің басымызды ақта! Сенің бойыңда оған жетер 

қуат бар. Сен жалындаған жанды сӛздің иесісің. Кӛңіліңді бекітіп, күйіңе түссең, сенің аузыңнан 

ӛрттей ыстық сӛз шыққалы тұр. Бу беліңді бекемірек!.. Шеш күрмелген тіліңді! Мені де, ӛзіңді де 

ақта! Тапсырамын осыны! Сынған ер жамалады, сыны біткен кӛңіл қайғысын сӛзбен жазады. Сенің 

дауысың биік қалың тоғайдың басын теңселткен қатты дауылдай аңқып ессін! Сенің бетіңе тура 

қарар жау болмас. Дауыл мен жауында жай ұшырған жапырақтай болып ӛшеді, жоғалады. Шеш, 

тіліңді! Оян, серпіл! Сӛйле!..Сӛйле!..  

Җарагҿз сҿзі арҗылы Сырымға җуат беріп җана җоймай, оны җайрап, алға ұмтылуға, ешбір 

жеңлмей, җиындыҗҗа җасҗая җарауға үгіттеп тұр. Адресантҗа эмотив етістіктер арҗылы ҽсер етіп, 

«қалың тоғайдың басын теңселткен қатты дауылдай аңқып ессін! Дауыл мен жауында жай 

ұшырған жапырақтай болып ӛшеді, жоғалады» деген гештальттарды тиімді пайдаланып тұр. 

«Ажал - қайғы-қасірет» концептісінің тілдік-танымдық сипаты. «Адамның ішкі жан 

дүниесінің күйзелісі, җасірет шегуі, мұң арҗалауы» деген лексикалыҗ мағынаны автор туындысында 

«Бір–аҗ түнде бар шашы аппаҗ боп кеткен» Назымның жан күйзелісін беруде репрезенттеген. Яғни 

шаштың ағаруы деген біртіндеп, ұзаҗ жүретін үдерістің бір түнде пайда болуы арҗылы автор 

адресатына имплицитті түрде Назым үшін сүйген жар җазасының җаншалыҗты ауыр болғанын 

сездіріп отыр.  

Мҽтіндегі «нахақ қанға боялған ормандар ӛксіп үн қатады», «мұнарадай мұралар күрсіне 

күйреп, үн қатады» ассоциативтік таңба арҗылы җалыптасҗан фреймдер ажал тҿніп келе жатҗан 

сҽттегі табиғат җұбылысының күңіренісін танытады. «Мҽтін җұрылымымен җатар шығармашылыҗ 

тұлғаның идиолектісінде саҗталған, автордың тұлғалыҗ танымында туындаған ассоциативті 

семантикалыҗ ҿріс негізінде аҗиҗат дүниені тану җабілетін аныҗтауға болады» [1, 99 б]. 

«Ажал - қоштасу» концептісінің тілдік-танымдық сипаты. Ҿлім мен ҿмірдің арасында 

жатҗан Звездовтың Нұрланмен җоштасуы:  

Звездов (ажарлы үнмен).Рұқсат сұрамайтын уақыт та болады, достар! Жақындатыңыз! 

(Санитар Нұрланға жақындатады.) Нұр! Қадірлі Нұр!.. Жай ӛмірде жан аямас жолдасым... 

Майданда жауынгер досым! Қош, Нұрлан бауырым! Бауырым менің. (Еңкейіп маңдайынан ұзақ 

сүйеді.) Отанының ері еді ол!.. Бұл концептіні талдағанда кейіпкер сҿзінің эмоционалдыҗ җырына 

назар аудармау мүмкін емес. Ол негізгі мағынаға җосымша мазмұн береді, эмоционалдыҗ-

экспрессивтік –бағалау реңкін үстейді де, кейіпкер сҿзіне трагедиялыҗ сипат үстейді. Бұл жердегі 
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мағыналыҗ басымдыҗ – Нұрланның соғыс җұрбаны болғаны. Имплицитті түрде Нұрлан ҿлімінің 

табиғи жолмен емес, жау оғының кесірінен болғаны туралы ой туындап, актуалданады.  

М.Ҽуезов драмаларында «ажал» концептісі фрейм, ойсурет, сценарий жҽне т.б. білімді таныту 

модельдері арҗылы кҿрініс табады. Т.А.ван Дейктің кҿзҗарасы бойынша «...фреймдер –белгілі бір 

концептінің тҿңірегінде ұйымдасҗан бірліктер. Ассоциациялардың жай жинағынан фреймдердің 

айырмашылығы, олардың ҿздері ассоциацияланатын җандай да болмасын концепт жайлы негізгі, 

арнаулы жҽне барынша кең мағлұматтарды иелену мүмкіндігінде» [6] дейді. 

«Ажал» концептісі мынадай фреймдік тармаҗтар арҗылы танылады: Қырық күн!..Қаралы 

қайғымен, жылаумен қырық күн ӛтті. Баяғы қабыр, әлі де баяғыдай нық басып бітеуленіп 

жатырсың. Бір топырағың шашылған жоқ. Бір жеріңе жік түсіп, жалғызымның бір тырнағын 

кӛрсеткен жоқсың.  

«Ажал» концептісінің ойсурет җұрылымында танылуы: 

Кӛк сӛгіліп от тӛкті, 

Жай отымен нұсқар ма? 

Баратұғын сол бетті. 

Сен жарық ең, мен – кӛлеңкең, 

Құдырет қуып сорлы етті! 

«Ажал» концептісінің сценарийлікҗұрылымы: 

Ӛткеніңе жеті күн толғанда түсімде кӛріп ем. Енді белгі беретін күні бүгін шығар...Қырқы 

толған күні бір рет ескермес пе екен... 

Жас күнімізде бір аурудан екеуміздің де шешеміз ӛлді. Ӛлген анамызды жоқтап, екеуміз оңаша 

жер болса, үн қосып жылаушы едік. Сол күймен ересек болдық, ер жеттік. 

Шындыҗ болмыстың тілде бейнеленуі мҽселесін адамның танымдыҗ җызметінің негізі болып 

табылатын җабылдау категориясына назар аудармай тұрып җарастыру мүмкін емес. Бұл тұрғыдан 

алғанда тілдік бірліктердің мағыналары арҗылы кҿрініс табатын җоршаған дүниені җабылдаудың 

ерекшеліктерін зерттеу тіл, сана жҽне шынайы болмыс араҗатынасы мҽселелерінің белгілі бір җырын 

ашуға мүмкіндік беретін когнитивтік лингвистиканың маңызды бағыты болып табылады. 

Җабылданатын объектілерді басҗа нҽрселермен ұҗсастыру барысында белгілі бір җасиет, сапаларды, 

белгілерді пайдалану мен перцептивтік бейне җұралатын сенсорлыҗ материал да җабылдаудың 

маңызды сипаттамасы болып табылады. Таным процесі барысында танылатын перцептивтік 

белгілердің поэтикалыҗ мҽтінде кҿрініс табатын семантикалыҗ мағыналардағы маңызы мен меншікті 

үлесі ҽртүрлі деңгейде болады.  

«Ажал» концептісі қҧрылымының танылуы 

1. Бейнелер (образдар) арҗылы танылады: 

а) перцептивтік бейне арҗылы танылуы: қара жыландай қайғы, ӛлейін орын берші қара 

жерден,қаралы дауыс, қайтпас жол, қара тұман 

 «Ажал» ұғымын танытатын лексемаларға аныҗтауыштар тіркесуі арҗылы эпитеттер 

җұралады:қара кӛр, қаралы жүз, діріл қағып, елбіреген домбыраның шегіне ілінген күйдей 

болыпоянғанқайғылы, мұңды күй, 

ҽ) когнитивтік (метафоралыҗ) бейне: семген гүл, ӛлген бұлбұл қайғысынан, қайырылып қос 

қанатым, ажар кетті, ақиреттен табысу, тоғай, кӛр, арыстанның аузы, ажал айдап келу 

1 Түсіндірілу ҿрісі: 
а) бағалау аймағы: аш бӛрі, аямас, қара тастай қатал, қанды шелек, бауыры суық қара жер, 

қаны суық ӛгей шеше, шұбар жылан, сұлу, қорқынышты, мейірімсіз, мейірімді, қараңғы, азап, қайғы. 

ҽ) паремиологиялыҗ аймағы: «Ажалсыз қай найман барсың», «табысарда сойған», «Кӛк бӛрі 

демей не дейін, қан сорпамды ішпесең кӛңілдерің кӛншімес», «еркек тоқты құрбандық», «жетім 

қозы бұл зарлық зарласа солар баурында зарласын», «қан түртіп тұру», «қара сорпасын ұрттау», 

«арыстанды сұлату», «қанға былғау»түрінде кҿрінеді. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Җорыта келгенде, ажал ұғымының җұбылыс ретінде җабылдау эмоциясымен байланысты 

түсіндірілу ҿрісі бағалау ассоциацияларынан тұрады. «Ажал» концептісінің М.Ҽуезовтің драмалыҗ 

мҽтінінде берілу ретін сараптай келе, біз оның суреткердің драмаларында жалпыхалыҗтыҗ, мҽдени 

мазмұнды, физиологиялыҗ, философиялыҗ, діни-мифологиялыҗ аспектіде ҿлім туралы түсініктерді 

җамти отырып, сонымен бірге авторлыҗ таным арҗылы модельденіп, концепт мазмұнын 

кеңейткендігіне кҿз жеткіземіз. 
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«ЖЕТІ АТА» ҦЛТТЫҚ КОНЦЕПТІСІНІҢ ТІЛДІК САНАДАҒЫ КҾРІНІСІ 

 

aғa оҗытушы, 3 курс докторaнты (PhD) Н.Ш.ҚAЛИЕВA
*
  

 

Тҥйіндеме 

Маҗалада җазаҗ халҗының этноерекшелігін сипаттайтын ата-бабадан күні бүгінге дейін 

жалғасып келе жатҗан «Жеті ата» ұлттыҗ концептісінің тілдік санадағы кҿрінісі айҗындалды. Ұлттыҗ 

концепт, ұлттыҗ тілдік сана ұғымдарының мазмұнын ашатын ғылыми тұжырымдамалар негізге 

алынды. Менталитет пен менталдылыҗ ұғымдарына аныҗтама беріле отырып, тілдік санада түйісетін 

тұстары кҿрсетілді. «Жеті ата» ұлттыҗ концептісінің атауыштыҗ ядросы мен перифериясы 

концептуалды талдау арҗылы аныҗталды. «Жеті ата» ұлттыҗ концептісінің перифериясын җұрайтын 

тілдік бірліктерге жасалған этимологиялыҗ талдаулар сарапталды. Зерттеу барысында тарихи 

деректер мен мҽліметтерге жүгіне отырып, «Жеті ата» ұлттыҗ концептісіне җатысты тілдік 

бірліктердің танымдыҗ жҽне тілдік коды аныҗталды. Җазаҗ этнотілдік ұжымының санасында «Жеті 

ата» ұлттыҗ концептісінің белгілерін айҗындайтын білімдердің жиынтығы җазаҗ халҗының басынан 

ҿткен тарихымен сабаҗтас екендігі дҽлелденді.  

Тірек сӛздер: жеті ата, шежіре, тілдік сана, ұлттық концепт, менталды дүниетаным.  

 

THE PHENOMENON OF THE NATIONAL CONCEPT OF “ZHETI ATA (SEVEN GENER-

ATIONS)” IN LINGUISTIC CONSCIOUSNESS 

 

Abstract 

The article defines the phenomenon of the national concept of ―Zheti Ata (seven generations)‖ in lin-

guistic consciousness, which continues to this day, from ancestors who describe the ethnic identity of the 

Kazakh people. Scientific concepts that reveal the contents of the national conception, the national linguistic 

consciousness are based on. The notions of mindset and mentality are identified and the convergent moments 

in linguistic consciousness are expressed. The notable core and periphery of the national concept of ―Zheti 

Ata‖ are defined through conceptual analysis. The etymological analysis of linguistic units, which form the 

periphery of the national concept of ―Zheti Ata‖ is explored. During the study, the cognitive and linguistic 

codes of language units were identified in relation to the national concept of ―Zheti Ata‖, referring to the his-

torical information and data. It was proved in the mind of the Kazakh ethno-linguistic collective that a set of 

knowledge defining the characteristics of the national concept of ―Zheti Ata‖ is interrelated with the by-past 

history of the Kazakh people.  

Key words: zheti ata (seven generations), chronicle, linguistic consciousness, national conception, 

mindset. 

 

Жалпы җандай да бір ұлттыҗ концептіні алып җарастырсаҗ та, ол ҽлемнің тілдік бейнесінің 

негізгі бірлігі ретінде сол халыҗтың ұлттыҗ ҿзіне ғана тҽн ерекшелігінен хабар береді. Олай болатын 

себебі, ұлттыҗ санаға байланысты. Жер бетін мекендеген адамзат баласын ұлт ретінде 

җалыптастырған негізгі җозғаушы күш – ұлттыҗ сана.  

Ұлттыҗ сана ұлттыҗ тіл арҗылы бейнеленеді, осылайша этностың тарихы мен мҽдениеті 

ұрпағына жетеді. Ұлттыҗ тіл – җатынас җұралы ғана болып җалмайды, ол санадағы аҗпараттарды 

жеткізуші белгілер жүйесі болып табылады.  

ХХ ғасырдың соңында пайда болған «тілдік сана» ұғымы тілшілер, этнографтар, психологтар 

мен мҽдениеттанушылардың зерттеу нысанына айналды.  

З. Д. Попова мен И.А. Стернин ұлттыҗ тілдік сананы – ҽрбір этнос ҿкілі җалыптастыратын 

ұлттыҗ җоғамдыҗ сананың ажырамас бір бҿлігі ретінде җарастыра отырып, халыҗтың психологиялыҗ 

ойлау җұрылымының, сол халыҗтың мҽдениетінен, ұлттыҗ ерекшелігінен тілдік, ҿзіндік айшыҗталған 

аҗпарат беретін бір җабаты деуге болады. Осы ұлттыҗ аҗпарат арҗылы біз этностың ҿзін-ҿзі тануын, 

жалпы ҽлем бейнесінде ҿзінің ҽлеуметтік жҽне саяси бейнесін җалай тани алатындығын аныҗтаймыз 

деген пікірді ұстанады [1,10б].  

«Жеті ата», «шежіре» ұғымдары тарих пен мҽдениеттану салаларының зерттеу нысаны 

болғанымен җазаҗ халҗының ұлттыҗ тілдік санасында ұлттыҗ дүниетаным арҗылы репрезенттелген 

                                                 
*
 Қaзaқ мемлекеттік қыздaр педaгогикaлық университеті 
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концепт. Концептілерді талдау арҗылы біз халыҗтың мҽдениеті мен җұндылыҗтарына терең 

бойлаймыз. 

Ұлттыҗ концептілер җандай да бір ұлттың рухани, тарихи жҽне мҽдени җұндылыҗтарын 

бейнелейтін концептілер екендігін назарға ала отырып, «Жеті ата» ұғымын ҧлттық концепт ретінде 

җарастыруға толыҗтай негіз бар екеніне В.В. Красныхтың ұлттыҗ концептіге берген аныҗтамасына 

сүйене отырып кҿз жеткізуге болады.  

В.В. Красных ұлттыҗ концептілерге: «Ең жалпы, барынша абстрактілі, біраҗ наҗты (тілдік) 

сананы репрезенттеуші, ұлттыҗ-мҽдени белгілермен маркерленген «нысанның» барлыҗ валентті 

байланыстарының жиынтығында когнитивті ҿңделген идеясы, «нысанның» ҿзіндік терең «мағынасы» 

деген аныҗтаманы ұсынады [2,269 б].  

Біз зерттеуімізде Адам ата мен Хауа анадан бастау алатын шежірені таратудан аулаҗпыз, біраҗ, 

Алаша ханның ұрпағы - җазаҗ халҗының шежіресін жанай ҿтіп, жеті аталыҗ туыстыҗ шежірені 

лингвистикалыҗ тұрғыдан талдауды жҿн кҿрдік. Ҿйткені: «Тіл субъектісінің санасындағы ақиқат 

дҥниенің бейнесі ҧрпақтан ҧрпаққа беріліп келе жатқан дҽстҥрлі білімдер жҥйесі» – дейді ғалым 

Н. Уҽли.  

Еуропа мен Азияда рыцарь, барон, граф, князьдердің жекелеген отбасылары, корольдердің, 

патшалар мен императорлардың билеуші ҽулеттері ҿздерінің шежіресін жүргізеді. Тіпті, тұҗымы 

мыҗты иттер мен аты жер жарған сҽйгүліктердің де паспорт (тҿлҗұжат) түріндегі шежіресі болады. 

Алайда тұтастай халыҗтың ішінде жеті атасына дейінгі шежіресін білетіндер җазаҗтар ғана шығар. 

Ежелгі дала тұрғындарының кҿшпелі жҽне жартылай кҿшпелі ҿмірі бірнеше мыңжылдыҗтар бойы 

осы бір бірегей җұбылыстың пайда болуына ыҗпал еткендей. Біз – бірнеше ғасырлар, тіпті 

мыңжылдыҗтар бойы ҽке тарапынан ҿз шығу тегінің шежіресін жаппай жадында саҗтап жүргізіп келе 

жатҗан ҽлемдегі жалғыз халыҗ шығармыз [3,6 б.].  

Халыҗ жадында берік саҗталған жеті аталыҗ ұстанымның ұлт болып ұйысуымызға, ұлттыҗ 

җұндылыҗтарымызды саҗтап оны дамытуымызға ҽсері мол болды. Тағдырдың талай тауҗыметін 

кҿріп, бұл күндері ҽлемнің отыздан артыҗ елінде тарыдай шашылып жүрсек те, біртұтас халыҗ 

ретінде тарих сахнасынан кҿрінуімізге тигізген үлесі мен пайдасы, җұны мен җымбаты, рҿлі мен 

маңызы туралы мұнымен ғана тоҗталуға болмайды. Дүниедегі барлыҗ халыҗтың таралу тегі 

болатынын, тіпті, ҿз ата-бабаларын Нұх пайғамбардан бастап таратып кҿрсететін ұлттардың да барын 

білеміз (араб, еврей ұлттарының осындай «ұлттың тегі» дейтін шежірелік таралу кестесін кҿргенбіз). 

Ҽйткенмен, ҽзірге жеті аталыҗ ұстаным ҽлемдегі җазаҗтан ҿзге ұлттарда бар екенін естімедік. Ол жеті 

ата немесе жеті ұрпаҗ атауына сҽйкес атау-терминнің ҿзге ешбір халыҗтан шыҗпауынан да белгілі. 

Жеті ата танымының җазаҗ халҗында бағзыдан келе жатҗан тамыры терең ұғым екенін арнаулы 

атаулары дҽлелдейді. Жоғарғы салыстырудан җазаҗтың жеті атаға дейінгі атауының толыҗ екенін, 

бабадан кейінгі атауларға ата сҿзінің алдына ұҗсамаған аныҗтауыш җосылып барып жасалғанын 

кҿреміз. Ал, ханзу мен ағылшындардың ата атаулары тек 5-атаға дейін екенін, мұндағы 5-ататек, ата-

баба деген жалпылама атауға сҽйкес келеді. Ал, жапон жҽне ұйғырлардың ата тегі 3-4 ҽулетке дейін 

ғана айтылса, орыстарда арнаулы атаулар болғанымен ұстаным жоҗ. Біз бұл салыстырудан җазаҗтың 

ұрпаҗ таратылуы ұзаҗ ҽрі атауларының да кҿп екенін кҿреміз [4].  

Біздің ойымызша, жоғарыда айтылған пікірлер, ұлттың менталитетіне де байланысты. Себебі, 

ұлттыҗ менталитетті - ұлттың танымдыҗ стереотиптерінің жиынтығынан җұралған аҗиҗат бейнені 

җабылдау мен түсінудің ұлттыҗ тҽсілі ретінде җарастыруға болады. Себебі, концептілерді зерттеуші 

ғалымдардың бірҗатары концептінің мҽдениеттанымдыҗ аспектісіне назар аудара отырып, оны 

адамның менталды ойлауымен байланыстырады. Мысалы Ю.С. Степанов ҿзінің концептіге берген 

аныҗтамасында, концептіні мҽдениеттің микромоделі ретінде түсінеді. Яғни, «Концепт – адам 

санасындағы мҽдениеттің бір бҿлшегі, осылайша ол адамның менталды ҽлеміне енеді, ал, екінші 

жағынан «мҽдени җұндылыҗтарды жаратушы адам» емес, җарапайым адамның ҿзі мҽдениетке кіреді 

жҽне кейбір жағдайларда оған ҽсер етеді», - деп топшылайды [5,43б].  

Отандыҗ ғалымдардың арасында А.   Ислам концептіні «Этномҽдени санада саҗталған, белгілі 

бір ұлттың ұрпаҗтан-ұрпаҗҗа берілетін ыҗшам ҽрі терең мағыналы шындыҗ болмыс, ұлттыҗ мҽдени 

җұндылыҗтары жҿніндегі сан ғасырлыҗ түсінігін білдіретін җұрылым»- деп җарастырады [6,213б]. 

«Жеті ата» ұлттыҗ концептісі җазаҗ халҗының менталды дүниетанымында негізгі рҿл 

атҗаратындығын жоғарыда айтылған пікірлер җуаттайды. Себебі, җазаҗ ҽуел бастан-аҗ ру-тайпалар 

мен ұлыстар бірлестігінен җұралған халыҗ. Сонау җадым замандардан бері кҿшпелі мал 

шаруашылығымен күн кҿріс җамын жасап, ҿмір кешкен бабаларымыз ҿздерінің җай тектен 

шыҗҗандығын кейінгі ұрпаҗ буындарына баяндап, шежірелеп айтып келген. Сол себепті де, түйенің 
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җомында, аттың жалында жүрген ҽрбір дала кезбесі жеке ҿз басының җай ұлыстан ҿрбіп шыҗҗанын 

жҽне арғы тегінің җандай жерлерге орнығып, жаз жайлауы мен җыс җыстауы җылғандығын, мекен-

тұрағы еткендігін біліп отырған.  

Менталдылыҗ – этномҽдени, җоғамдыҗ дағдылардың, рухани җағидалардың, стеоротиптердің 

жиынтығы. Тілді пайдаланушылардың ойын, ерік жігерін, сезімін жеткізетін белгі ретінде 

менталдылыҗ, тілде оның тереңнен бастау алатын ҿзгерістерінде жүзеге асырылады. Ал, менталитет - 

адамдардың ҽлеуметтік ортаның, ұлттыҗ дҽстүрлерінің ыҗпалына байланысты җалыптасҗан жеке-дара 

жҽне җоғамдыҗ сананың, олардың ҿмірлік ұстанымдарының, мҽдениетінің, мінез-җұлҗының аса 

айрыҗша ерекшеліктері; аҗыл-ойдың кҿрінісі, дүниетаным. Тіл аҗиҗат дүниені менталды җұрылымдау 

жҽне наҗтылау җызметін атҗарады, осылайша ҽрбір тілде менталитет пен менталдылыҗ түйісіп 

отырады [7,392б]. 

«Жеті ата» ұғымының жеті санымен байланысы тегіннен тегін емес. Ең алдымен җазаҗ халҗы 

үшін жеті саны киелі саналады. Җ. Тҽжиев кҿп мҽнді шұбыртпалы ойларды ыҗшамдай келіп, аз сҿздің 

аясына сыйғызған җасиетке ие киелі сандарды дүниетанымдыҗ – ҽдеби сан ретінде җарастырады. 

Җазаҗ дүниетанымында «Жетінің» киелі мҽн алу себебін кҿптеген ғалымдар ҿзге халыҗтар (үнді, 

жапон, вавилон мен ассириялыҗтар, орыс, корей, моңғол, парсы) мҽдениетінен іздеп, оның сырын 

ҿзге халыҗтардың түсінігімен байланыстырады [8,100б]. 

Екіншіден, жеті атасының ҿмірін білген адам ҿз халҗының кем дегенде екі ғасырлыҗ тарихынан 

хабардар болады. Яғни, «ҽке жағынан бастап жеті атаға дейінгі туыстар жеті ата – 200 жыл 

/шамасында/ «җандастары», «аталастары» саналған. Немере –шҿбереге дейін ата – «ата баласы», ал 

жеті атаға дейін – аталастар, одан ҽрі – туысҗан рулар, одан соң – тайпаластар, одан ҽрі – жүздестер 

саналған. Ең жоғары бірігу – Үш жүз – җазаҗ, ең жоғарғы түркі тайпасының бірігуі – Алты Алаш 

/җазаҗ, ҿзбек, ноғай, җырғыз, җараҗалпаҗ, жҽне башҗұрт/ балалары» [8,79б].  

 Җазаҗ халҗында «Елу жылда ел жаңа, жүз жылда – қазан» деген ұғым осыған байланысты 

айтылған.  

Жоғарыда келтірілген пікірлерді саралай отырып, біз, «Жеті ата» ұлттыҗ концептісінің 

когнитивті моделін З. Д. Попова мен И.А. Стерниннің концептілерді талдауға арналған 

тұжырымдарына сүйене отырып кҿрсеттік. «Жеті ата» ҧлттық концептісінің атауыштық ҿрісінің 

ядросын тҿменнен жоғары җарай түзсек, – 1.бала; 2. әке; 3. ата; 4. арғы ата (үлкен ата); 5. баба; 6. 

түп ата; 7.тек ата җұрайды. 

 «Жеті ата» тілдік бірлігі тарихи-этимологиялыҗ тұрғыдан денотативті мағынасында «Арғы ата, 

ата – баба» деген ұғымды білдіреді. Осыған байланысты халыҗ аузында коннатативті мағынасын 

ашатын «жеті ата жеті түптен бері қарай», «жеті атасынан қара кӛк», «жеті атасын мал 

ӛлтірген», «жеті атасына бітпеген», «жеті атасынан», «жеті ата жау», «жеті атасын 

білмеген мұрт», «жеті атасынан түк кӛрмеген», «жеті туып бір қалған» т.б. тіркестері 

җолданыста бар [9,393-394б].  

Бұлай баладан тек атаға дейінгі тармаҗтың пайда болып жүйеленуі җазаҗ халҗының тілдік 

санасының кҿрінісі. Тілдік ұжымның санасында җалыптасҗан, осы атаулар ҽлі күнге дейін 

җолданыста.  

Жеті аталыҗ дҽстүрдің җалыптасуының ҿзі жоғарыда аталып ҿткендей, кҿшпенді халыҗ 

ҿмірінің тыныс-тіршілігімен тығыз байланысты. Мал шаруашылығын тіршіліктің негізгі кҿзі ретінде 

пайдаланған халҗымыз үшін туыстыҗ җатынасты саҗтау басты җағида болғаны аныҗ. «.....ҿмір сүрудің 

бірінші җағидасы, ҽр ерлі-зайыптыға екі ұлды болуы заңға айналған. Осы жағдайда ғана жеті ата 

туыстығы: ҿзі, емшектес бауыры, ҽке, онымен бірге туылған бауырлар, ата, онымен бірге туылған 

бауырлар, арғы ата, онымен бірге туылған бауырлар, баба ата, онымен бірге туылған бауырлар, түп 

ата онымен туылған бауырлар, тек ата бірге туылған бауырлар сияҗты еркек кіндікті жұмысшы 

җолдарынан тұрған. [10,6б]. Халҗымыз ежелден «Жеті атасын білген ұл жеті рулы елді билер», - 

деп айтады. Бұл жеті аталыҗ җұрылымды, рулыҗ билік ретінде җабылдау деген пікір емес. Кҿшпенді 

халыҗтың тілдік санасымен тікелей байланысты мҽселе. «Жеті атасын білген ер жеті жұрттың 

қамын жер» деп җандастыҗ пен бауырластыҗты нығайта түсу үшін, җарға тамырлы җазаҗтың бір – 

бірінен ажырамай ауызбіршілікте болуын үндегендігінің белгісі.  

«Жеті ата» ұғымының мағыналыҗ ҿріс аясын тереңірек зерттей отырып, шеткі аймағын 

тҿмендегідей жіктеме арҗылы кҿрсеттік:  

Біріншіден, «Жеті ата» – җазаҗи шежірелік жүйе. Шежіре ұғымы араб тілінен аударғанда 

«бұтаҗ, тармаҗ» мағынасын білдіреді. Шежіре – халҗымыздың ежелгі дҽуірінде җалыптасҗан, 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

266 

 

негізінен ауызекі дҽстүрде айтылып, алдыңғы буындардан кейінгі ұрпаҗҗа есте саҗтау арҗылы 

жеткен, асыл мұра ретінде җалдырылып отырған кҿне тарихнамасы.  

Екіншіден, «Жеті ата» – ұрпаҗ жалғастығы мен туысҗандыҗ (ер жігіттің үш жұрты: ӛз 

жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты). Жоғарыдан тҿменге җарай – 1. ҽке; 2. бала; 3. немере, 4. 

шҿбере; 5. шҿпшек (ҿбере); 6. немене (ҿбере); 7. туажат деп таратылады. Сондай-аҗ, ары җарай 

жүрежат, жекжат, жұрағат, җаймана деп жалғаса береді екен.  

Зерттеуші ғалым Ясиын Җұмарұлы ҿзінің «Җазаҗ шежіресін зерттеу» атты еңбегінде «ҿберенің 

ел ішінде «немене» «шҿпшек» деген нұсҗалары бар. Бұл атаулар кей деректерде бір-бір атау болып, 

тҿртінші жҽне бесінші ұрпаҗ атауы ретінде җолданылады. Сонымен җоса кейде шҿберенің баласын 

«немелтай» жҽне «мүдежат» дейді», – деп жазып осы атаулардағы тұраҗсыздыҗтарға тоҗталып ҿткен.  

Җазаҗ ҽрҗандай затҗа, җұбылысҗа ат җойғанда ҿте ыждахатпен җараған. Сондыҗтан да, җойылған 

аттардың ҿзіндік җисыны, дҽлелі бар. Ұрпаҗ атауы да осындай. Мҽселен, бала, немере, шҿбере, 

шҿпшек атаулары тұраҗты, бұлар – етене жаҗындыҗты кҿрсетеді. Туажат – бірге туысҗан, біраҗ 

аралығы алшаҗтап, жат болып бара жатҗан ұрпаҗ болса, жүрежат атауы да аты айтып тұрғандай, түбі 

бір болса да тұрмыстары бҿлектеніп, жүрістері де жаттаса бастаған дегенді білдірсе керек. 

Ҽйткенмен, жүрежат – жүре-жұре жатҗа айналып барады дегенді, туажат – туғаннан-аҗ жат дегенді 

білдіреді деп жүрежатты туажаттың алдына җоятындар да бар. Немене атауы туыстыҗ атауға сіңіп 

кеткенімен, туыстыҗты бейнелемейді, жансаҗ җолданылған атау болмаҗ, Сондыҗтан да, «немене» 

сҿзінің орнына бейнелі ұғым «кҿгенжат» атауын җолдансаҗ болады. [11,101б]  

Ҥшіншіден, «Жеті ата» – җан тазалығын (медициналыҗ тұрғыдан генетикалыҗ ауытҗулардың 

алдын алу) айғаҗтайды. Җан тазалығы дейтін себебіміз, җазаҗ жеті атаға толмай тұрып, үйленуге, җұда 

болуға тиым салған, мұндай ҽрекетті тұҗымбұзушылыҗ пен азғындыҗтың белгісі ретінде җабылдаған. 

Җан тазалығы халыҗтың генофондыҗ саулығын, ҽлеуметтік ҽлдігін, абыройлыҗ ахуалын жаҗсартуға 

җажетті ішкі ресурс болып табылған.  

Жеті атаға толған соң «Жеті атаға толыстық, жеке ел болыстық» деп, жар салып, жеті 

жұрттың белгілі адамдарын куҽлікке арнап шаҗырады. Җұдайыға боз бие сойылып, җанына җолдарын 

малып, «араларымыз алыстамасын, бұрынғы бауырлардай тату бірлікте болайыҗ» деп баталасады. 

Ала арҗан кесіледі. Ұраны, елтаңбасы бекітіледі. Осылай «ендігі жерде җұдалыҗҗа жол ашыҗ» 

делінеді [12,115б]. 

Җазаҗта «Айғырда ӛз байталына шаппайды» деген сҿз бар. Җазаҗтар ҿзін «Жылҗы мінездес» 

деп атайды. Жылҗының басҗа жануарлардан ерекше бір җасиеті – тазалығы мен тегіне адалдығы. 

Ҽдетте айғыр ҿзінен туған җұлын байталға шыҗҗанда җуып шығып, басҗа үйірге кетуге мҽжбүр етеді. 

Сонымен бірге ҿз кіндігінен тараған еркегінде үйірден җуады. 

 Җыз алыспайтын дҽстүр җұндылығы җазаҗ халҗы җалыптасҗанға дейін де болса керек, ол 

туралы 1015-1070 жылдары ҿмір сүрген ғұлама бабамыз Ж. Баласағұн «әйел алсаң тӛрт рудан 

алысты ал. Ол болмаса – ей, азамат, қалыс қал» – дегені айғаҗ. 

Біраҗ, араб, түрік, ҿзбек, парсы сияҗты халыҗтар емшек сүті араласпаған ағайынды да 

үйлендіре береді. Мұсылман елдеріндегі мұндай жағдай ұлттың денсаулыҗ сапасына ҽсер еткен. Олар 

кҿп жағдайда «жаҗсы җызды жатҗа бермейміз» деген сылтаумен ҿзара туыс екі жасты үйлендіре 

береді. Тек емшек сүті араласпаса болды деп есептейді. Тіптен Тҽжікістанда осындай некенің 

кесірінен мүгедек адамдардың саны тым кҿбейіп кеткен. Осыған байланысты үкімет арнаулы җаулы 

да җабылдап, туыстыҗ, җандастыҗ байланысы жаҗын болса некеленуге тыйым салатын ережені 

бекітті. Үгітте жүргізіп отыр. Җытай елінде некелену алдында җан тексертуді міндеттеген [13, 6-7б].  

Тарихшылардың мҽліметіне сүйенсек, Я. Гавердовский «Җырғыздар (җазаҗтар – авт.) ҿте күшті 

жҽне җартайған шағына дейін ҿмір сүреді, җатерлі ауруды да онша сезбейді, ал жұҗпалы кесел дегенді 

мүлдем білмейді, бұлардың арасында кемтарларда байҗалмайды», – деп жазған.  

Жетісу җазаҗтарының ҽдеттік җұҗығын зерттеген Н. Изразцов: «Җырғыздардың (җазаҗтардың – 

авт.) жаҗын туыстардың ҽйелдікке алмауының тағы бір себебі бар, бұл себеп – руды ҽлсіретуге жҽне 

рулыҗ одаҗты ыдыратуға жол бермеу. [10,6б].  

Җан тазалығы мҽселесі Ҿтейбойдаҗ Тілеуҗабылұлының «Шипагерлік баян» атты еңбегінде де 

сипатталады. Жиренше шешен арҗылы Ҽз Тҽуке ханның алдына келген Ҿ Тілеуҗабылұлы ханның 

шипагерлікке байланысты барлыҗ сұраҗтарына мүдірмей жауап берген екен. Сондай-аҗ, ханның:  

– Сырқат ішінде науқастанғанға оңайлықша білініс сездірмейтін, ілгіштікпен түпке 

жетсе де жанға кӛп батпайтын, әрі айықпайтын сырқат қайсы? – деген сұрағына, ол:.: – 

Қандық уылмалық пенделік жалғасын бітістілігі, – дейді..Хан: – Ол сырқат қандай сезіліс 

білдірмек? – дегенде, шипагер: – Пенделік жанға батымы аз болмақ, тұқым қуаламақ, әрді 
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бұзбақ, ұрпақсыз қалдырмақ, ұрпағы болса да нақұрыстандырмақ, қандық уылма, мерездік, 

құлғаналық, миғұлалық, Аллалық шала жаралым болмақ. Айығымы – одан сақтанбақ қана – 

дейді [14]. Яғни, җызды «Жеті атадан ары, жеті ҿзеннен ҿтіп барып ал» деген ұстанымды 

җалыптастырады. «Жеті ата – җан алшаҗтығын меңзесе, «жеті ҿзен» дегені – емшек сүті араласпаған» 

деген ұғымға саяды.  

Тҿртіншіден, «Жеті ата» – заң (Ҽз-Тҽукенің жеті жарғысы). Жоғарыда айтылған Ҿтейбойдаҗ 

Тілеуҗабылұлының Ҽз Жҽнібекке берген жауабының негізінде җан тазалығын саҗтауға байланысты 

жарлыҗ енгізілген. Җыз алысу немесе җұдандасу жеті атаға толмай жүзеге асҗан жағдайда җатаң жаза 

түрі – ҿлім жазасына кесілген. Бұған җазаҗ фольклорында кездесетін Җалҗаман-Мамыр, Еңлік-Кебек, 

Җозы Кҿрпеш-Баян сұлу сияҗты ғашыҗтар хикаясы куҽ.  

Бесіншіден, «Жеті ата» – тектілік. Җан тазалығы генофондыҗ тұрғыдан халыҗтың саулығын 

саҗтаса, тектілік ананың сүтімен, ҽкенің җанымен даритын җасиет.  

Аҗтанберді жырау тектілікті «Мұхиттың түбінен шыққан гауһар» деп бағалаған. Җазаҗ 

халҗы ертеде балаларын балиғат жасына толмастан, тіпті дүниеге келмей жатып атастырып җоятын 

болған. «Кӛріп алған сұлудан, кӛрмей алған текті артық» деген осыдан җалған.  
«Кӛп қарға тең келмейді бір сұңқарға, Кӛп жылқы тең келмейді бір тұлпарға. Жақсының 

әрқашанда жӛні бӛлек, жаман адам жарымас бір қымтарға» немесе «Жабы жүйрік болмайды 
байлағанмен, Жасық болат болмайды қайрағанмен» деп Ж. Жабаев шалҗыса, ұлы ойшыл А. 
Җұнанбаев жеке тұлғаның җалыптасу барысында, оның ҿскен ортасымен алған тҽрбиесінен де бұрын, 
оның җанындағы тегіндегі җасиеттердің басымдыҗҗа ие болатындығына ерекше тоҗталған. Абай 
сынды алып ой иесінің тамыры тобыҗтының ішіндегі шынжыр балаҗ, шұбар тҿс, тұҗым екенінде 
кезінде кҿп кҿңіл бҿлінбегені рас. Ҽкесінің: «Әй, Абай! Мақтағыш болсаң, алдымен мені – 

Құнанбайды мақта! Ӛзімнен асырып мен сені тудырдым. Ал, сен мықты болсаң, ӛзіңнен асырып 
ұл тудыр. Содан кейін мақтанарсың шырағым», - деп ширыға тіл җатуында ұлт танымындағы тек 
туралы түсініктің терең мағынасы жатыр. 

Егер жігіт текті тұҗымның тұяғы болып оның болашаҗ жарыда аталы жерден болса, онда мұны 
«Інжуге орнатылған лағыл» деп бағамдалған. Ал, ат байлайтын жері кҿңілдегідей болмаса, келіннің 
җұрсағында ҿсетін ұрпаҗты «Құмға сіңген су, сорға сепкен дән» деп түсіну тек җазаҗҗа ғана тҽн 
түсінік. Сондай-аҗ җазаҗ тіліндегі «Қатын алма қайын ал», «алып анадан туады», «нағашысы 
жаманның жиені оңба»с, «анасын кӛріп қызын ал», «анысын сүйгеннің баласын сүй», «шешеге 
қарап қыз ӛсер», «ана кӛрген тон пішер», «Тектен нәр алған тозбайды», «Шұғаның қиқымыда 
шұға», «тұлпардың тұяғы, сұңқардың қияғы», «тегінде бар тектілік», «текті жердің тұлпар 
ұлы», «тегі мықты», «тегіне тартқан», «асылдың сынығы», «тектінің тұяғы», «тектінің 
тұяғы» деп келетін тұраҗты тіркестер тектіліктің коннатативті мағынасын ашады. 

Адам – тектің бір бҿлігі. «тек» деген ұғым җазаҗ үшін җандай җасиетке ие болса, «тексіз» 
деген сҿз күллі жеті атасы түгілі, жетпіс жеті атасына дейін жететін ауыр сҿздің бірі болып саналады. 
Керісінше бұған җарама-җарсы мҽнде «жетесіз», «жүгенсіз», «парықсыз», «кӛргенсіз», «тексіз», 
«тәрбиесіз», «ұятсыз» т.б. нҽлетті сҿздерде жайдан жай айтыла салмаған. Бағзы бабалардан жеткен 
«Барымташыдан ұры, ұрыдан қары, қарыдан бӛрі шығады» деген ұлттыҗ дүниетанымы кей кезде 
«Ӛзі болған жігіттің – ата-тегін сұрама», «Жаманнан жақсы туса – теңі болмас, жақсыдан 
жаман туса – емі болмас» деген пайыммен алмасҗан. [15,45-48б]. 

Алтыншыдан, «Жеті ата» – тҽрбие. «Тәрбие тал бесіктен басталады» деген җағиданы ұстана 
отырып, ҽрбір җазаҗ отбасы баласына тілі шыҗҗан кезден бастап жеті атасын үйретуді парыз еткен. 
Бұл жҿнінде З. Ахметова жеті аталыҗ ұстанымды «... отбасылық тәлім тәрбиенің әліппесі, негізі. 
Тек ата-анасынан айырылған жетімдер мұндай тҽлімнен җұр җалған. «Жеті атасын білмеген – 
жетімдіктің салдары» деген осындайларға җарата айтылған. Ал, ҽке-шешесі бола тұрып жеті 
атасын айта алмайтындарды «Жеті атасын білмеген жетесіздік» деп айыптаған деген тұжырым 
жасайды [12,115б].  

Җорыта келе, жеті ата ұғымының концептуалды жүйесі этностың ҿмір салтына, тыныс-
тіршілігіне, мҽдени тҽжірибесіне сүйенеді. Яғни, ұлттың когнитивтік санасында жеті ата ұғымына 
җатысты мағыналар кеңістігін җұрайтын тілде бекітілген дҽстүрлі аялыҗ білімнің җалыптасҗандығы 
сҿзсіз. Жеті ата концептісінің менталды ұғынылуында біз осы тілдік бірліктің ішкі когнитивтік 
җұрылымын кҿрсетуге тырыстыҗ.  
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ТІЛ БІЛІМІНДЕ КОННОТАЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЖАЙЫ 

 

Ф.ғ.к. Л.Ҽ. ИБРАЙМОВА

 

Магистр А.Б.САРБАЛИНА


 

Тҥйіндеме 

Маҗалада тіл біліміндегі коннотациялар мен сол туралы ғылыми еңбектер талданып 

җарастырылған. Коннотациялардың түрлері мен җызметі туралы сҿз болады. Аталған терминді тіл 

білімінің түрлі бағыттары ҿз саласы бойынша җарастырып, соған сҽйкес балама терминдерді де 

җолданады. Коннотация ұлттың мҽдени ерекшелігін білдіріп җана җоймай, сҿзге эмоционалдыҗ реңк 

береді, бағалау мҽнінде экспрессивтілікке ие жҽне сҿйлеу прагматикасымен тікелей байланысты. 

Коннотациялардың җолданылу орны мен мағыналыҗ түрлері ажыратылады. Оның хронологиялыҗ, 

функционалдыҗ, жас ерекшелік, экспрессивті ұлттыҗ, идеологиялыҗ, мҽдени деп бҿлінетіндігі 

мысалдармен талданады. Коннотациялардың лингвомҽдениеттегі талдану түрін, аударма теория-

сындағы, прагмастилистикадағы җолданылу жайын кҿрсетіп, ғалымдарың еңбектерінен дереккҿздер 

алынады. Зерттеу жұмысы байҗатҗандай коннотациялар кҿбіне маҗал-мҽтелдерде, җанатты сҿздер 

мен тұраҗты тіркестерде кҿп кездеседі. Сол сияҗты оның прагматикалыҗ, җатысымдыҗ маҗсатты 

таситын жүгі бар.  

Тірек сӛздер: коннотация, стилистикалық, прагмастилистика, фразеологиялық, мәдени.  

 

 

ABOUT THE USE OF CONNOTATIONS IN LINGUISTICS 

 

Abstract 

 The article considers connotations in linguistics and analyzes scientific works on this topic. The con-

notation not only conveys the cultural characteristics of the nation, but also gives the emotional color of 

speech, expressiveness in the meaning of evaluation and is directly related to verbal pragmatics. We distin-

guish the place of use and the types of meanings of connotations. It was analyzed by means of examples their 

division into chronological, functional, age, national-expressive, ideological, cultural. In the article is consid-

ered the problem of the type of analysis of connotations in linguoculturology, the ways of their use in the 

theory of translation, pragmastilistics, the sources from the works of scientists are used. As the study has 

shown, connotations are most often used in proverbs and sayings, winged expressions and stable combina-

tions. They also convey a pragmatic, communicative goal. 

 Key words: Connotation, stylistic, Pragmastylistic, phraseological, cultural. 

 

 Тілдегі кез келген бірліктің белгілі бір мағыналыҗ жағы бар. Ол денотативті, коннотативті, 

мифологиялыҗ тұрғыдан ажыратылады. Денотативті – сҿздің тікелей, негізгі мағынасы. Коннотативті 

– белгілі бір жағдаятта җолданылатын, тұлға мен ҽлеуметтік ортаға тҽн сҿздер. Мифологиялыҗ – 

алғашҗы мағынасынан айрылып, жалған наным-сенімге айналған сҿздер. Коннотация – тілдік 

бірліктердің семантикаға тілдік норма бойынша немесе тосыннан җосылған, семантикалыҗ мҽн. 

«Коннотация» термині алғаш логикада пайда болған. Семиотикаға Копенгаген мектебінің, басҗаша 

айтҗан глоссематиканың негізін җалаушы Л.Ельмслев енгізген (Говердовский, 1979). Неміс 

психологы ҽрі лингивсті Карл Людвиг Бюлер коннотация ұғымына сҿздің грамматикалыҗ мағынасын 

да җосты. Ол мҽтінде басҗа бір мағынаны береді.  

 Коннотация термині тіл ғылымында екі түрлі мҽнде түсіндіріледі. Біріншісінде коннотация – 

тіл бірлігінің грамматикалыҗ жҽне денотаттыҗ мағынаны (заттыҗ-ұғымдыҗ мағынасы) толыҗтырып, 

оған экспрессивті рең береді. Екіншісінде - тіл бірлігі мағынасының бір бҿлігі, с.ол мағынаның 

ассоциативті-бейнелік ішкі тұлғасын түсінуден туындайтын җосымша мағынаны білдіреді 

(Кҽріпжанова, 2010: 9 б.).  

 «Җазаҗ тілі» энциклопедиясында да коннотация (лат. connotatio, connoto - җосымша мағынасы 

бар) – тіл бірлігінің эмоциялыҗ, бағамды немесе стилистикапыҗ рең білдіруі. Кең мағынасында: тіл 

бірлігінің грамматика жҽне заттыҗ-ұғымдыҗ мағынасын толыҗтырып, оған эксперссивті сапа беретін 

бҿлігі. Коннотация - сҿйлеушінің тҽжірибиелік, тарихи, мҽдени, танымдыҗ біліміне, олардың сҿз 
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болып отырған нҽрсені ұнатуы не ұнатпауына, бағалауына, стильдік деңгейге, тіл җызметінің 

саласына, олардың ҽлеуметтік җатынасына жҽне т.б. байланысты болатын җұбылыс. Tap 

мағынасында: Коннотация тіл бірлігі мағынасының бҿлігі, сол мағынаның ассоциотипті-образдыҗ 

ішкі тұлғасын түсінуден туындайтын җосымша мағынасы, яғни троп не сейлеу фигурасы болып 

табылады. Коннотацияның субъектілігін бір сҿздің җарама-җарсы мағынада җолданыла алуынан 

байҗауға болады. ХІV ғ. аяғынан бастап "Коннотация" термині эмоциялыҗ бояуы бар сҿздерге 

байланысты җолданылады» (Җазаҗ тілі.Энциклопедия, 1998).  

 Л.М.Штейнгарт коннотацияны «сҿздің мағынасына ассоциативтік белгілердің орнығуы» деп, 

коннотацияның пайда болуын мҽдени-ұлттыҗ үдеріске жатҗызады. «Мҽдени коннотация» сол немесе 

басҗа лингвомҽдени ортаның тілдік таңбасының ҽлеуметтік, эмоционалдыҗ жҽне эмоция тудырушы 

мҽні ретінде танылады» (Штейнгарт)  

 В.Н. Телияның коннотацияға берген аныҗтамасы: «Коннотация – семантическая сущность, 

узуально или окказониально входящая в семантику языковых единиц и выражающая эмотивно-

оценочное и стилистически маркированное отношение субъекта речи к действительности при ее 

обозначении в высказывании, которое получает на основе этой информации экспрессивный эффект» 

(Телия, 1986: 5 б.).  

В.Н. Телия «коннотация» ұғымын ҽр сала ҿзінше пайдаланатындығын жазады. 

Стилистикада оны сҿздің эмоционалды реңкімен байланыстырады (Винокур, 1980; Скребцова 

1975), Аударма теориясында сҿйлеушінің сҿзіндегі белгілі бір «прагматикалыҗ мағына» мҽнінде 

(Бархударов 1975; Киселева 1978; Комиссаров 1980). 

Лингвоҿлкетанулыҗ бағытта (Верещагин, Костомаров 1976; 1980) җосымша аҗпарат пен, ұлт-

тыҗ ерекшелікті кҿрсететін мағынаның «лексикалыҗ аясымен» байланыстырады.  

Семасиологияда бұл терминнің мҽні ҿте кҿп. Мағынаны тану аспектісінде – «эмоционалды 

җабат», «экспрессивті бояу» (Шмелев 1973), «эмотивті мағына» (Новиков 1982), «эмотив» 

(Шаховский 1983). Сҿйленімнің җұрамындағы сҿздің җолданылу заңдылыҗтарын маңызды санайтын 

зерттеушілер оның имплициттілігін (жасырын) кҿрсету үшін «ҽлеуетті белгілер» (Гак 1972), 

«жасырын семалар» (Гинзбург 1979); Хидекель, Кошель 1981). «Җосымша мағынаны» 

психологиялыҗ категория ретінде җарастырған «семантикалыҗ ассоциация» (Апресян 1974) немесе 

түсінік мҽнінде (Комлев 1969) җолданған ғалымдар бар. Түсінік, ұғым мҽнінде коннотация кез келген 

мағыналыҗ бояумен байланысты болады (Блумфилд 1968).  

Ҽдеби-тілдік талдауларда (Бахтин 1979) коннотацияны концепцияға җарама-җайшы җойып, 

номинативтік бірліктердің мағынасының җатарына кіргізеді (Азнаурова 1973,1977; Варина 1967; 

Телия 1977; 1981) (Телия, 1986: 6 б.). 

В. Н. Телия коннотацияны сҿйлеу прагматикасымен тығыз байланыстылығын айтады. Ол 

байланыстырушы фактор – коннотацияның ыҗпал ету (ҽсер ету) функциясы. Субъект объектіні ҿз 

тҽжірибесі арҗылы меңгеріп, оның җұндылыҗтарын аныҗтаған кезде бағалайды. Сол білім мен 

тҽжірибенің негізінде жаңа критерийлер – стереотиптер, стандарттар, нормалар мен идеалдар пайда 

болады. Олар мҽдени-тарихи мұраларға айналады (Телия, 1986: 40 б.). 

Ойдағы сҿздің сҿйленім мен мҽтінге айналуы немесе керісінше сҿйленім, мҽтіннен алғашҗы 

түріне ауысҗанда экспрессивтіліктің пайда болу тетігі ҿзгеріп отырады, біраҗ мҽні ҿзгермейді (Телия, 

1986: 122 б.). Бұны түсінікті етіп талдасаҗ, мынандай: сҿйлеуші кез келген бір сҿзінде бағалау мҽнді 

немесе экспрессивті-эмотивті коннотация айтты. Естіген адамның ойында җалды делік. Келесі жолы 

сол коннотацияның мҽні ҿзгерместен басҗа бір жағдаят үстінде җайтадан айтылды. Демек сҿздің 

коннотациясы жағдаятҗа җарай кҿрініс табады.  

Коннотация мҽтелдерден кҿбірек байҗалады. Мысалы, «Ер – бас, җатын – мойын», «Таспен 

ұрғанды аспен ұр», «Аузы күйген үріп ішеді», «Иттің җұны бір күшік», «Җасҗырдың аузы жесе де җан, 

жемесе де җан», «Айдағаны бес ешкі, ысҗырығы жер жарады», «Балыҗ басынан шіриді», «Җойшы кҿп 

болса, җой арам ҿледі» т.т. мҽтелдердің барлығының коннотациясы бар. Мҽтелдердің бойындағы 

коннотациялар бағалау мҽнінде жұмсалған. Осы арҗылы җазаҗ халҗының ҽлемнің тілдік бейнесін 

танудағы ҿзіндік ойы мен дүниетанымы байҗалады. «Ағама жеңгем сай, апама жездем сай» - мінез-

җұлҗы ұҗсас адамдарға немесе ұҗсас іс-ҽрекеттерге айтылады. Кекесін мҽнін білдіру басым.  

Сонымен, В.Н.Телия коннотацияны зерттеуде үш түрлі бағытты кҿрсетеді:  

1) Семиотикалыҗ бағыт – коннотацияны мазмұн ретінде җарастырады. Ол үшін мҽтіннен 

денотатты оҗып, нҽтижесінде мазмұн аныҗталады. Л.Ельмслев, Р.Барттың еңбектері осы бағытта 

жазылған.  
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2) Психолингвистикалыҗ бағыт – коннотацияны сҿйлеудің ассоциативті жҽне эмоционалды 

ұйымдасуы ұғымымен байланысты зерттейді. Коннотация сҿйлеуді җабылдаудың ерекшелігімен 

байланысты җарастырылады.  

3) Лингвистикалыҗ бағыт. Бұл бірнеше тармаҗҗа бҿлінеді: 

3.1) Стилистикалыҗ тҽсіл. Мұнда коннотация ретінде экспрессивті, стилистикалыҗ, бағалау 

мҽндегі сҿздің җосымша мағынасы саналады. Лингвистикалыҗ еңбектерде «эмоционалды бояу», 

«стильдік бояу», «экспрессивті-стильдік бояу» атауларымен кездеседі.  

3.2) Прагмастилистикалыҗ бағыт. Сҿйлеуші мен тыңдаушының арасындағы сҿйлесімнен 

коннотация аныҗталады.  

3.3) Лексикологиялыҗ бағытта сҿздегі экспрессивті җосымша мҽннің пайда болу жолдары мен 

түрлері зерттеледі.  

3.4) Ҿлкетану мен мҽдени бағытта коннотация реалиялардың ұлттыҗ ерекшелігін кҿрсете 

отырып, мағынаның семантикалыҗ бҿлігі ретінде җарастырылады. 

Д.А.Ҽлкебаева «стилистикалыҗ коннотация бояу, стилистикалыҗ мҽн деген мағынаны бере 

отырып, тілдік бірліктердің экспрессивті-эмоционалды, бағалаушы функционалдыҗ җасиетін 

танытады» дейді. Стилистикалыҗ коннотация кең мағынасында тілдік бірліктердің бояулы ҿрнектері 

болып табылады. Стилистикалыҗ коннотацияның җұрамына зерттеудің ҽр түрлі аспектілері кіреді: 

саяси, моральдыҗ, эстетикалыҗ, этнографиялыҗ т.б. (Ҽлкебаева, 2007: 25 б.)  

«Стилистикалыҗ коннотацияның бойынан табылатын җасиеттерді кҿрсететін стилистикалыҗ 

бояу, стилистикалыҗ норма деген атаулардың җолданылуы заңды җұбылыс. Егер коннотацияның жеке 

тілдік бірліктерде кҿрінуі, сҿз жоҗ, оның табиғатының күштілігіне, тереңдігіне байланысты болса, 

онда негізгі җызметі стилистикалыҗ мҽнермен жҽне прагматикалыҗ маҗсатпен ҿз нҽтижесін береді» 

(Ҽлкебаева, 2007: 28 б.). 

Автор коннотацияның стилистикалыҗ мағына деген екінші бір атауының бар екендігін айта 

отырып, оның лингвистикалыҗ ҽдебиеттерде стилистикалыҗ бояу терминімен синонимдес екендігін, 

ол жалпы стилистикалыҗ коннотация деп те алына беретіндігін айтады (Ҽлкебаева, 2007).  

А.О.Кҽріпжанова диссертациялыҗ жұмысында Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы шығармалары 

бойынша фразеологиялыҗ коннотациялардың прагматикалыҗ, танымдыҗ, стилистикалыҗ болмысын 

зерттеген. Автор «фразеологиялыҗ коннотация прагматикасы деп фразеологизмдердегі эмоцио-

налдыҗ, экспрессивтік, бағалағыштыҗ, стилистикалыҗ, ассоциативті-бейнелі компоненттердің ыҗпал 

ету, ҽсер ету җасиетін» айтып мысалдармен дҽлелдейді: «Екі дүние – нұры ғылым, Амалдап ұстама-

саң, жойылмағы (Аталған фразеологиялыҗ оралымнан эмотивтік сема мен бағалауыштыҗ семаның 

тығыз байланысты екені байҗалады. Мұндағы «нұр» лексемасында ҽрі эмоция, ҽрі бағалау мҽні бар.); 

Жатқанмен алтын жерде кір болмайды, Жай тас пен дүрдің құны бір болмайды (Фразеологизмнен 

астарлы ой байҗалады. «Алтын» сҿзінен жағымды бағалағыштыҗ коннотация кҿрінеді жҽне ол «Жай 

тасҗа» жағымсыз бағалағыштыҗ җарама-җарсы мҽнде алынып, адамға җатыстырыла айтылғаны 

айҗын.)». Коннотациядан туындайтын җосымша мағынаның бағалау, эмоционалды, экспрессивтік, 

ассоциативті-бейнелік мҽнде болатыны туралы В.Н.Телияның еңбегінде айтылған болатын.  

Кҽріпжанова коннотацияның пайда болуына ұлттыҗ-танымдыҗ стереотиптер мен 

ассоциациялардың күшті негіз болатынын ғылыми еңбегінде жаҗсы сипаттаған. Фразеологизмдердің 

симфолдыҗ коннотацияларын, оның ішінде түр-түс, сан коннотациясын мысалдармен дҽйектеген 

(Кҽріпжанова 2010: 14-15 б.).  

Жалпы түр-түс коннотациясы фразеологиялыҗ тіркестердің җұрамында ғана емес, жеке тұрып 

та коннотациялыҗ мҽнге ие. Түстердің ішіндегі ең ҿнімдісі – аҗ пен җара барлыҗ ұлттың ментали-

тетінде белгілі бір мҽнді білдіреді. Аҗ түс җазаҗ үшін барлыҗ жаҗсылыҗҗа телінеді. Мысалы, аҗ пейіл, 

ананың аҗ сүті, сүттей аҗ, аҗ ҿлім, аҗ бата т.т.  

Җара түс екі түрлі мҽнде, бірі жаман – җараңғылыҗты, баҗытсыздыҗ пен җайғы жұтуды (кісі 

җайтыс болғанда – «җара жамылды»), җара ниет (адамның пиғылы туралы), җараю (білімі таяздану), 

җара жер («җара жер җойнына алды» деген тіркес болатын болса, жерге деген адамның кҿңілінің 

суыҗтығын, җимастығын» білдіреді), екіншісі жаҗсы мҽнде - җара (мал басы), җарайған (адамның бар 

екендігін білдіреді), җара шаңыраҗ (җазіргі кезде кҿп жылдан бері җұрылған оҗу орындарын айтады, 

ҽкесі ҿлсе де, түтінін түтетіп отырған үйді җара шаңыраҗ деп атайды), җара (түс), 2. түнек (жарыҗ 

жоҗ); 3. ауыс. баҗытсыздыҗ, сҽтсіздік, җайғылы; 4. ауыс. Жамандыҗ, җара кҿңіл; 5. ауыс. күнделікті, 

жай; 6. лас. 7. сия (Кҽріпжанова 2010: 25 б.). 

Орыста җара түс – җара жамылуды, җара ниетті т.т. білдіреді. Коннотацияларда халыҗтың ұлт-

тыҗ санасы мен ойлауы кҿрініс табады. Біраҗ кейбіреулер бірнеше тілдерге ортаҗ болып келеді. 
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Орыстар есектің коннотациясы – «җырсыҗ» деп білсе, җазаҗ та адам бойындағы җырсыҗ мінезді 

есекке теңейді.Түркі мен славян халҗының ҿмір бойы ауыс-күйіс отыруынан болса керек.  

Б.Җасым «туынды сҿздердегі мағынаның айҗын жҽне жасырын болуы оның ішкі мағыналыҗ 

җұрылымынан аныҗталады» дейді (Б.Җасым, 2003: 82 б.). Заттың күрделі атауларының жасалуы 

жайдан-жай болмайтындығын ескерген ғалым, җара, кҿк, сары, җызыл т.б. сапалыҗ сындардың 

күрделі аталымдардың җалыптасуына җұрастырушы тірек сыңардың җызметін атҗарып, лексикалыҗ 

бірліктердің жасалуына жҽрдемін тигізгендігін дҽлелдейді. Мысалы, кҿк сҿзінің мҽн-мағынасының 

халыҗтың таным-түйсігіне сҽйкес дамуын мына мысалдармен кҿрсетеді: «Җазаҗ тілінің түсіндірме 

сҿздігінде» кҿк
1
 сын. сҿзіне мынадай аныҗтама берілген: 1. Ашыҗ аспан тҽрізді түс. Кҿк ала аспан 

түнерсе: Кҿк теңізге не жорыҗ (О.Шипин). 2. Кҿк
2 
зат. Түпсіз тұңғиыҗ ҽлем, аспан. Жарып жалпаҗ 

ауаны, Кҿкте җалҗып келем мен (С.Мҽуленов). 3. Кҿк 
3 
зат. Таспаның жуан, мыҗты, шыдамды түрі. 

Мұндай таспаны кҿк деп атайды (С.Җасиманов). Бірінші кҿк
1 
сынның ішінде кҿк ет, кҿк баҗа (жасыҗ), 

кҿк долы, кҿк җасҗа, кҿк ҿзек (җиын кезең), кҿк шешек (індет) т.б.біріншіден, сҿз тіркесі ретінде 

алынған, екіншіден осы мысалдарда наҗ сол жеке сындыҗ мағынаны беріп тұр ма? деген сұраҗ җояды. 

Сонымен җатар «Абай тілі сҿздігінде» кҿк – жер бетіне шығатын жасыл шҿп, ҽуе, аспан, түсті береді 

(Кҿк торғындай аспан – кҿк).  

Ғалымның кҿк сҿзінің бүгінгі тілдік җолданыста кҿкбҿрі – тотем, кҿкнҽр – наркотик, кҿкет – 

диафрагма, кҿкталаҗ – селезенка, кҿктамыр – вена, кҿктүйнек – іш ауруының аты т.б. терминдер 

медицина саласында, кҿкжиек – җоғамдыҗ-саяси термин дҽрежесінде җолданыс тапса, кҿкіл – синька 

тұрмыстыҗ заттың атауы ретінде, кҿктемір робот, кҿкпаршы – сайысшы ұлттыҗ спорт термині 

ретінде җолданылады. Бұндай жағдай сҿздердің даму жолын кҿрсетеді (Б.Җасым, 2003: 120 б.).  

 Җаңғыбас сҿзінің мағынасы кҿбінесе итпен байланысты айтылатын: бұралҗы ит, җаңғыбас ит 

т.б. Жаңа җолданыста җаңғыбас – бомж, екінші – босҗындар деген мағынаны білдіреді (Б.Җасым, 

2003: 120 б.).  

 Түр-түс атауларының, соның ішінде жан-жануарлардың түр-түсі ҽрбір елдің ҿзіндік ұлттыҗ 

санасы мен тұрмыс-тіршілігіне җарай сипатталады. Араб елдерінде түйенің мыңға жуыҗ түрі мен 

түсіне җарай атауы болса, җазаҗта жылҗы малының түсін білдіретін сансыз сҿздер бар. Айталыҗ, 

жирен, җасҗа, ала, шұбар, шұбар ала, җаракҿк, торы, күрең, җұла, кері, боз, бурыл, шабдар, кҿкала, 

җарала, теңбіл, сары, сұр, сұр ала, җоңыр ала, күрең ала, т.б. бұл туралы түрлі ғылыми зерттеу 

жұмыстары да жазылған.  

Сандыҗ символдар барлыҗ елде кездеседі. Җазаҗта киелі, җасиетті деп санайтын сандыҗ 

симфолдар – бір, үш, жеті, тоғыз, җырыҗ т.б. Бір Алла деп жаратушысын теңеген, үш жұрт, жеті ата, 

«Ағасы аға болғанның җолы тоғыз болар», җызды җырыҗ үйден тыю, җырҗынан шығарудың җосалҗы 

мҽндері бар. Орыстар алты санын шайтанның санына балайды.  

Фразеологизмдерде, атап айтар болсаҗ, метафоралыҗ тіркестерде, теңеулер мен эпитеттерде 

коннотация бҽрінде болмаса да, бірінде міндетті түрде кездеседі. Сол себепті коннотациялардың 

жасалу жолына җарай метафоралыҗ коннотациялар, эпитеттік коннотациялар, теңеу коннотациялар 

деп жіктеу орынды.  

Җазіргі уаҗытта коннотациялардың җолданылу орны мен мағыналыҗ түрлері бірнеше түрде 

кездеседі: 

1. Хронологиялыҗ. Тілдік җолданыстан шығып җалған(архаизмдер) немесе җолданыстан шығу 

алдында тұрған, бұрынғы заманға тҽн сипатты білдіре алатын сҿздер.Оларды стилистикалыҗ 

тұрғыдан сол дҽуірдің тарихын ҽсірелеу үшін җолданады.Мысалы, «Мың бір түн» тіркесі җолданыста 

түрлі эмоциялардың шексіздігін білдіреді.  

2. Функционалдыҗ. Адамдардың җызметі мен еңбегіне җатысты кҽсіби, ғылыми сҿздер 

(канцеляризм): оҗымысты, аяғынан тұрғызу, тұлға т.б. 

 3. Жас ерекшелік коннотациялары. Жастардың тіліндегі сленгтер мен баланың тіліне җатысты 

сҿздер җұрайды.Мысалы, «базар жоҗ» (сҿз жоҗ, тамаша, керемет т.б. мҽнде), «җұлаҗтан тепті» немесе 

«җұлаҗҗа лапша ілу» (ҿтірік айту), «җораға кірді» (басы бҽлеге җалу, проблемаға кезігу), «лаҗтырып 

кетті»(сҿзінде тұрмау), «сындырды» (екі түрлі мҽнде, біріншісі – ҿзін біреуге ұната алу, екіншісі – бір 

істе басым түсіп, сол адамды үгіттеу арҗылы дегеніне жету), «җоянның суретін салып кетті» (җашып 

кету) т.б.  

4. Экспрессивті. Бұны бағалау коннотациялары деп те атайды. Бұған жататын сҿздер адамның 

бүкіл эмоциясынан шығатын җұрметтеу, маҗтау,кемсіту, җорлау, балағат сҿз т.б. лексемалар.Мысалы, 

түлкі, җоян, җасҗыр, җыран, аҗсаусаҗ, бҽдік (сҿзуар адам), кірпияз т.б. 
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5. Ұлттыҗ коннотация. Мұны этноконнотация деп те атайды. Елдің мҽдениеті мен тарихына 

тікелей байланысты сҿздер. Мысалы, «Ат җұйрығын кесу» (адамдардың бір-бірімен араласпай кетуі). 

Белгілі бір ұлтҗа җатысты басҗа бір ұлттың җойған лаҗап аты: җазаҗтардың җырғыздарды «айыр 

җалпаҗтылар», ҿзбектерді «ала шапандылар»,җытайды «җысыҗ кҿздер» (жағымсыз мҽнде) немесе 

«аспан асты елі» (жағымды мҽнде), ұйғырды «сарт» деп атауы ұлттыҗ-мҽдени коннотацияны 

байҗатады. 

6. Идеологиялыҗ коннотациялар. Ҽдетте саяси метафоралардан кҿрінеді: биліктің җұлы, саяси 

ойын, ҿткір билік, ҿткір саясат т.б.  

7. Мҽдени коннотациялар. Мҽдени коннотация терминін 90 жылдардың басында В.Н.Телия 

ұсынған болатын. 

Коннотацияны плеоназм, тавтологиямен шатастыруға болмайды. Тавтология – мҽтінде басы 

артыҗ сҿзді җайталап жазу. Ҽдетте тавтологияны х = y теңестіру арҗылы ажыратады. Ал коннотация 

сҿздің астарында җосымша мағына береді. Мысалы, кҿп ұлттарда җу, айлакер адамдарды түлкіге 

теңеген болса, зұлым, зымиян адамдарды «жылан», «су жылан» дейді.  

Плеоназм – (грек тілінен аударғанда pleonasmos – «артыҗ») мағынасы жаҗын сҿздердің тіркесін 

білдіретін стилистикалыҗ термин. Мысалы: ежелгі – ескі, җара – күйе т.б. җазаҗ тілінде самал жел (екі 

сҿздің ҽрҗайсысы мҽндес мағыналы сҿздерді білдіреді), ежелгі ескі досы (ежелгі жҽне ескі 

синонимдер). 

Лингвомҽдени коннотациялар белгілі бір ұлттың ҿзіндік тұрмысы мен мҽдениетіне, 

шаруашылығына тығыз байланысты болып келеді. Ҽдетте мұндай коннотациялар екі тілді салыстыра 

зерттеуде аныҗ байҗалады.Орыс паремиясында кҿбіне орман, дала, теңіз, кҿл кеңінен җолданылса, 

җазаҗ тілінде дала, тау, ҿзен, бұлаҗ кездеседі. Орыс тілінде «Лес рубят – щепки летят». Җазаҗ тілінде – 

«Ұшарын жел біледі, җонарын сай біледі» – тұраҗсыздыҗты білдіреді. Негізі бұл – жұмбаҗ. Шешуі – 

җаңбаҗ. Ауызекі тілде тұраҗты тіркеске айналып, «тұраҗсыздыҗ» мҽніне ие болған.  

Аударма теориясының да ҿзекті мҽселелерінің бірі болып саналатын коннотациялардың 

аударуға келмейтін, баламасы жоҗ түрлері кездеседі. Бұның мынандай мағыналары ажыратылады: 

А) белгілі бір этникалыҗ җоғамға тҽн денотатпен байланысты тұраҗты мағыналар: орыс тілінде: 

вол – безропотное трудолюбие, неміс тілінде ҿгіз – аҗымаҗ ұғымын білдіреді. Мотылек – 

непостоянство т.б. җазаҗ тілінде де кҿбелекті тұраҗсыздыҗ, жеңілтектік мҽнінде жұмсалады. Түлкі – 

кҿптеген тілдерде җулыҗ пен арамдыҗтың символы ретінде фольклорда җолданылады.  

ҽ) денотатпен байланысты символикалыҗ мағына: снег – высшая степень белизны; 

җазаҗшасында да аҗ түстің биік шыңы.  

Б) белгілі бір тарихи дҽуірлерге байланысты мағыналар. «Новые русские» немесе «жаңа 

җазаҗтар».  

Егер коннотациялардың баламасы табылмайтын жағдайда аудармашы сол тілдегі стильдік 

бояуы бар басҗа образдармен ауыстыруына тура келеді немесе җұрылымын җайта жасау тҽсіліне 

сүйенеді. Мысалы, орыс тіліндегі «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь»,- қазақ 

тіліндегі «Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді», «После боя кулаками не машут» - «Ақсақ қой 

түстен кейін маңырайды», «Глаза боятся, руки делают» - «Кӛз қорқақ, қол батыр» тіркестерімен 

алмастырылады. Ауыстыру тҽсілі екі тілдің метафоралары сҽйкес келмеген жағдайда җолданылады. 

Коннотацияның тіл білімінде җалыптасҗан бірнеше синонимдес атауы бар. Ауыспалы 

мағынадағы сҿздердің бҽрін коннотация ретінде җарауға болады. Ҿйткені ауыспалы мағынада 

міндетті түрде эмоционалды-бағалау реңкі болады.  

Тіл білімінде коннотация түрлі бағыттары бойынша ҽр җалай талданады. Зерттеушілер оның 

стилистикалыҗ, эмоционалдыҗ, мҽдени, прагматикалыҗ, ассоциативтік җырларын кҿрсетіп берді. Бұл 

коннотацияның біржаҗты ғана зерттелетін термин еместігінің дҽлелі болмаҗ. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА ЛИНГВОЕЛТАНЫМДЫҚ БІРЛІКТЕРДІ ЖАҢАША 

ОҚЫТУ МҼСЕЛЕЛЕРІ 

 

Ф.ғ.м., аға оҗытушы Г.Ж.СҤЛЕЙМЕНОВА

 

Ф.ғ.м., оҗытушы А.ҼМІРЖАЕВА


 

 

Тҥйіндеме 

Тҽуелсіз мемлекетіміздің рухани-ҽлеуметтік мүддесі, мемлекеттік тілдің җоғамдыҗ, саяси жҽне 

мҽдени-аралыҗ коммуникациядағы җызметінің жаңа деңгейі тілді тұтынушылардың ұлт болмысының 

ҿзегін җұрайтын тілді меңгерту, мазмұнын тереңдету, соған сҽйкес ғылыми-ҽдіснамалыҗ тұғырын да 

инновациялыҗ технологиямен жетілдіруді җажет етеді. 

Осымен байланысты бүгінгі таңдағы ҿркениетті елдерді этнос ретінде түбегейлі танытатын – 

оның тілінде җалыптасҗан деректерін тіл мен мәдениет, тіл мен ұлт сабаҗтастығында кешенді 

җарастыратын лингваелтанымдыҗ зерттеулер. 

Осы орайда тілдік мұра арҗылы ұлтты, ел мҽдениетін, тұрмыс-тіршілігін барынша толыҗ 

танытудың негізгі бір тетігі – ұлттыҗ ҽлемнің тілдік үлгісін жасау, ұлттыҗ мҽдениеттің кілтін ашу. 

Оның мҽні тілдің тек коммуникативтік җана емес, мұрагерлік те, танымдыҗ та, танытушылыҗ та 

җызметімен байланысты. 

Тірек сӛздер: тілдік мұра,инновациялық технология, лингвоелтанымдық атаулар, мәдениет-

аралық коммуникация 

 

PROBLEMS OF NEW TEACHING OF LINGO-REGIONAL UNITS WITHIN THE 

FRAMEWORK OF SPIRITUAL REVIVAL 

 

Abstract 

The spiritual and social interests of the independent state, the new level of state language, political and 

cultural and intercultural communication requires the development of the language, the content of which is 

the basis of the national identity of the consumers, and their corresponding scientific and methodological 

approach and innovative technology. 

In this regard, Lingua American research, which represents the modern civilization as ethnos - a com-

plex of language and culture, linguistic and ethnic harmony. 

In this context, one of the main mechanisms of the national heritage, full of national culture and life, is 

the creation of a national language model, the key to national culture. 

Its meaning is not only communicative but also inherent, informative, and manifest. 

Keywords: linguistic heritage, innovative technology, linguistic-oriented names, intercultural com-

munication 

 

КІРІСПЕ 

ХХ ғасырдың 80 жылдарына дейін җазаҗ тілі җұрылымдыҗ лингвистика аясында зерттеліп, 

негізгі зерттеу ҽдіс-тҽсілдерін жетік җалыптастыра бастады. Җазаҗ тілінің сҿздік җұрамы 

фонетикалыҗ, лексикалыҗ, грамматикалыҗ тұрғысынан җатар зерттеліп, тіл җұрылымындағы ҿзіне тҽн 

жеке ерекшеліктер толыҗтай ашылды. Ҽсіресе тілдің кейбір ескірген, кҿнерген, ұмытыла бастаған 

мағыналары жаңартылып, сҿздік җордың маңызы арта түсті. Дегенмен, тілді ҿз ішінде, «җұрылымы 

мен мағынасы аясында ғана җарастыру» деген басты җағида арғы-бергі тарихы бар кҿне җазаҗ тілінің 

түпкі мағынасын, мҽнін ашуға, тілдің осыншама кҿркем, нҽрлі җұпиясын тануға мүмкіндік 

туғызбайды. Ҽлемдік тіл білмінде җалыптасҗан жаңа антропоҿзекті бағыттың дүниеге келуі, тілдің 

бірҗатар зерттелмей жатҗан мҽселелерін айҗындауға септігін тигізді. Ҽсіресе кҿркем ойға җұрылған, 

бейнелі, астарлы мағыналары басым, метафоралыҗ, коннотаттыҗ мҽні жоғары җазаҗ тілінің осы 

ерекшеліктері җазаҗ халҗының ойлау дҽрежесімен, ҿмір сүру салтымен, ұлттыҗ аялыҗ білімімен, 

ғұрыптыҗ тұрмыс-тіршілігімен тікелей җатысты зерттеле отырып, түпкі мҽні, маңызы ашылмай 

жүрген тіл бірліктерінің уҽжі жаңаша җолданыста аныҗтала бастады. Тілдің адам танымына, ұлттыҗ 

мҽдени болмысына, адамның җабылдау, ойлау деңгейіне җатыстылығын, тілдің адамның ұшҗыр 
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җиялын, білімін, мінез-җұлҗын, ҿмір сүру болмысын, тіпті ҽлуметтік деңгейін таныта алатын 

җасиеттері мен ұлттанушылыҗ, елтанушылыҗ җызметтері ғылыми негізде дҽлелденбесе де җазаҗтың 

тілші зиялылары А.Байтұрсынұлы, Х.Досмұхамедұлы, Җ.Жұбанов, І.Кеңесбаев еңбектерінде жан-

жаҗты кҿрініс тапҗан. 

Тілдің бұл жаңа җызметтері мен җасиеттері тіл білімінін антропоҿзекті бағыттары: 

лингвомҽдениеттану, лингвоелтану, психолингвистика, когнитивтік лингвистика, ҽлеуметтік 

лингвистика,ділдік лингвистика т.б. салаларына жіктеліп, жеке пҽн ретінде җалыптаса бастады. 

Җазаҗ тіл біліміндегі жаңа салалардың теориялыҗ негізін җалап, ана тіліміздің ашылмай жатҗан 

тілдік җұндылыҗтарын жаңғыртып, жаңаша ғылыми негізде талдаулар мен зерттеулер жүргізген 

ғалымдарымыз Н.Уали, К.Җұсайын, Ж.Манкеева, С.Сҽтенов, Э.Д.Сүлейменова, Н.Шаймерденова, 

Ш.Жарҗынбекова, Җ.Жаманбаева, Г.Смағұлова, Р.Авакова, З.Ахметжанова, Җ.Рысберген, Җ.Есенова, 

А.Ислам, Г.Сағидолла. Б.Тілеубердиев, Н.Оразалиева, К.Садирова жҽне т.б.  

Жер бетіндегі түрлі ұлттар мен ұлыстардың, этностардың ҽлем бейнесін тануының, салт-

санасының, дүниетанымының кҿрсеткіші болып табылатын лингвоелтанымдыҗ атауларды семан-

тикалыҗ, таҗырыптыҗ, жҽне семиотикалыҗ тұрғыдан зерттеу җазіргі тіл біліміндегі ҿзекті мҽсе-

лелердің бірі.  

Тіл җазынасындағы халыҗ тұрмысынан хабар беретін, шаруашылыҗ ҽрекеттерін танытатын 

алуан түрлі тұрмыстыҗ атаулар мен тіркестер, олардың тілдік заңдылыҗтары, җұрылымдыҗ 

ерекшеліктері ҽлем тілдерінің кҿпшілігінде зерттеліп келе жатҗаны белгілі. Себебі олардың шығу 

тҿркіні, кҿнеленуі, мағыналыҗ җұрылымы, тұлғасы жағынан ҿзіндік ерекшеліктері бар. Сан мың 

жылдыҗ тарихы бар җазаҗ халҗының ҿмірінен мол мҽлімет беретін, осы халыҗтың тұрмыс-тіршілігіне 

тікелей җатысты сҿздер лексиканың үлкен бір саласын җұрайды. Лингвистикада бұл ұғым екі түрлі 

мағынада җолданылады: 

а) адамдардың күнделікті тұрмыста җолданған заттары мен бұйымдарының атауы; 

ҽ) күнделікті тұрмыста, җарым-җатынаста җолданылатын жалпы халыҗҗа белгілі сҿйлеу тілінің 

аясындағы сҿздер. 

Җазаҗ тіл білімінде тұрмыстыҗ атауларға җатысты бұған дейін де этнографиялыҗ, тарихи, 

этнолингвистикалыҗ, лексика-семантикалыҗ, этимологиялыҗ тұрғысынан җарастырылып келгені 

белгілі. Ҽйтсе де тұрмыстыҗ атаулар лингвоелтанымдыҗ тұрғысынан арнайы зерттеу нысаны болған 

жоҗ. Ҿйткені сҿздің җызметі мен мағынасы оның тілдік җатынастағы жұмсалу ерекшеліктерін 

айҗындаумен маңызды. Мҽтін җұрамындағы сҿздің җолданылу ерекшеліктерінің айҗындалуы тілдің 

ҽлеуметтік ортадағы җызметі туралы жан-жаҗты хабар беруге бағытталады. Бұл орайда халыҗтың 

(ұлттың) ҿмір салтындағы барлыҗ җасиеттерінің ішінен тек мҽдени ерекшеліктерін тұрмыстыҗ 

атаулардың лингвоелтанымдыҗ аспектісін зерттеудің маңызы зор.  

Җазаҗ тілі-җазаҗ халҗының тілі, оның рухани баға жетпес байлығы. Бүгінгі таңда дүние 

жүзіндегі тілдердің саны 5651 болса, соның бірі җазаҗ тілі сҿйлеушісінің саны жағынан алғашҗы 

жүздің 70-орнын алып отыр[1]. 

Тҽуелсіз мемлекетіміздің рухани-ҽлеуметтік мүддесі, мемлекеттік тілдің җоғамдыҗ, саяси жҽне 

мҽдени-аралыҗ коммуникациядағы җызметінің жаңа деңгейі тілді тұтынушылардың ұлт болмысының 

ҿзегін җұрайтын тілді меңгерту, мазмұнын тереңдету, соған сҽйкес ғылыми-ҽдіснамалыҗ тұғырын да 

инновациялыҗ технологиямен жетілдіруді җажет етеді. 

Осымен байланысты бүгінгі таңдағы ҿркениетті елдерді этнос ретінде түбегейлі танытатын – 

оның тілінде җалыптасҗан деректерін тіл мен мәдениет, тіл мен ұлт сабаҗтастығында кешенді 

җарастыратын лингваелтанымдыҗ зерттеулер. 

Осы орайда тілдік мұра арҗылы ұлтты, ел мҽдениетін, тұрмыс-тіршілігін барынша толыҗ 

танытудың негізгі бір тетігі – ұлттыҗ ҽлемнің тілдік үлгісін жасау, ұлттыҗ мҽдениеттің кілтін ашу. 

Оның мҽні тілдің тек коммуникативтік җана емес, мұрагерлік те, танымдыҗ та, танытушылыҗ та 

җызметімен байланысты. 

Ҽр халыҗтың җайталанбайтын ұлттыҗ ерекшеліктерін, ҿзіне тҽн ҿзгешеліктерін җұрайтын ҽдет-

ғұрып лексикасы бар. Ол рухани дүниені де, материалдыҗ дүниені де түгел җамтиды. Солардың 

ішінде ҿзінің ғасырлар җойнауына кететін терең тарихымен, жүйелі җұрылымымен, мҽдениетаралыҗ 

коммуникация үшін ерекше маңызды танымдыҗ җұндылыҗтарымен ерекшеленетін сҿздер тобы – 

тұрмыстыҗ атаулар. 

Лингвоелтанымның басты маҗсаты – тіл үйренушінің түпнұсҗа мҽтіндер негізінде аҗпарат-

тарды җабылдай отырып, җатысымдыҗ җұзіреттілігін җаматамасыз етуі. Лингвоелтаным тілдік 

тұлғалардың кҿмегі арҗылы җазаҗ халҗының ұлттыҗ ерекшелігін, ұлттыҗ мҽдениетін үйренуге жол 
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ашады. Ұлттыҗ ерекшеліктер мен ұлттыҗ мҽдениет ерекешілктерінен хабардар беретін тілдік 

бірліктерді үйрету жҽне ҽлеуметтік сұрыптаудың җажеттілігі кҿркем шығармаларды оҗуда, баспасҿз 

җұралдарынан, кино жҽне видеокҿріністерді кҿруден, ҽн тыңдаудан жҽне т.б. байҗалады. Кҿптеген 

ғалымдар лингвоелтанымның басты нысаны ретінде аялыҗ білімді ұсынады. Е.М.Верещагин мен 

В.Г.Костомаров аялыҗ білімнің лингвистикалыҗ табиғатын ашты[2]. Ғалымдар аялыҗ білімнің 

сҿздердің лексикалыҗ жүйедегі орны мен җолданысын аныҗтайтынын дҽлелдеді.Тілді антро-

поцентристік тұрғыдан зерттеудің ҿкшесін баса ҿз бастауын алған жаңа бағыттардың бірі – тіл 

арҗылы ел тану. Тіл білімі саласында бұл бағыттың алар орны ерекше, ҿйткені ҽр тілдің тілдік 

бірліктерінде үлкен мазмұн – халыҗ ҿмірі, тұрмыс-тіршілігі, мҽдениеті бар. Тіл арҗылы елтану 

теориясының пайда болып дамуы фразеология саласын жаңа җырынан, яғни фразеологизмдерді кез 

келген халыҗтың ұлттыҗ мҽдени дамуының айнасы ретінде җарастыруға мол мүмкіндік береді. 

Академик Ҽ.Җайдар: «Кез келген тілдің җоғамда атҗаратын ҿзара байланысты үш түрлі җызметі 

бар. Оның басты җызметі – коммуникативтік, яғни җоғам мүшелерінің ҿзара җарым-җатынас жасап, 

бір-бірін түсіну үшін җажетті җызметі; екіншісі – кҿркем шығарма тіліне тҽн адам баласына образ 

арҗылы ҽсер ететін, лҽззат сыйлайтын эстетикалыҗ җызметі; үшіншісі – ғылыми терминмен айтҗанда, 

кумулятивтік җызметі, яғни ол тілдің ғасырлар бойы дүниеге келіп җалыптасҗан барлыҗ сҿз байлығын 

ҿз бойына жиып, саҗтап, оны келешек ұрпаҗҗа асыл мұра ретінде түгел жеткізіп отыратын игілікті 

җасиеті», – деп, тілді рухани җұндылыҗ ретінде бағалайды [3, 24-25 бб.]. Бұл – җатысымдағы сҿздің, 

сҿздер жиынтығы арҗылы җызмет ететін тілдің басты бағыттарын айҗындайды.  

Ал «лингвоелтаным» тіркесі ҿзі айтып тұрғандай, бір жағынан тілді үйретсе, екінші жағынан, 

сол тілді тұтынатын ел туралы бағыт. Лингвоелтану бағытының ҽдістемелік негізі: 

1. Шет тілдерін меңгертуде коммуникативтік бірлікке талпыту, адекватты җарым-җатынас 

кезінде сол ортаға тҽн аҗпараттар туралы жеткілікті дҽрежеде хабардар болуға бейімдеу; 

2. тілдің комулятивтік җызметін, яғни тілдің бейнелену, астарлану «фиксация) җызметін 

ажврата білу, сондай-аҗ ұрпаҗтан ұрпаҗҗа мұра болып келе жатҗан мҽдени тарихи аҗпараттардың тіл 

бірліктері арҗылы саҗталуын җарастыру. 

3. экстралингвистикалыҗ тұрғыдан ҿзара сҽйкес келе бермейтін екі тілдің айырмашылыҗтарын, 

яғни сол тілді тұтынушы ұлттың, елдің ҿзіндік ерекшеліктерін контрастивтік тҽсіл арҗылы шешу, 

аныҗтау. 

«Жалпы елтану» термині екі җасиетімен ерекшеленеді: 

1. җоғамтанымдыҗ ( яғни тарих, география, экономика,т.б. ғылымдарды біріктіре отырып 
җарастыру); 

2. филологиялыҗ (яғни тіл үйрену, публицистикалыҗ, кҿркем мҽтіндерді меңгеру ісімен 
байланысты) . 

Дҽстүрлі елтаным мен лингвоелтанымның айырмашылы: елтаным ұзаҗ уаҗыт бойы оҗытылып 

келе жатҗан җоғамдыҗ пҽн, ал лингвоелтаным филологиялыҗ пҽн ретінде тілді оҗытудан бҿлек 

җарастырылмайды, тілді үйретуде практика түрінде тілдік бірліктердің семантикасын оҗытады.  

Аталған филологиялыҗ жол екі түрлі міндетті атҗарады, біріншіден, тілдік бірліктерден 

мҽденитанымдыҗ аҗпаратты бҿліп алу, бұл жағдайда негізгі нысан мҽдениет болып саналады. 

Екіншіден, тілдік бірлікті сол тілді жҽне мҽдениетті иеленушілердің санасындағы бейнеге ұҗсас етіп 

җабылдату жҽне оҗыту.  

Олай болса, лингвоелтанымның басты маҗсаты – мҽдениетаралыҗ коммуникация актісінде 

җарым-җатынас җұзіреттілігін җамтамасыз ету. Лингвоелтаным бірнеше мҽселелерді шешуді 

җамтамасыз етеді, соның ішінде мҽтінді бара-бар җабылдаудың филологиялыҗ мҽселелерін атау керек, 

себебі ол тек лингводидактиканың ғана емес, аударматанудың да лингвистикалыҗ негізі болып 

табылады.  

Республикамыздың җоғамдыҗ ҿмірінде кейінгі кезде болып жатҗан ҿзгерістер, жаңарулар җазаҗ 

тілінің де шынайы, жан-жаҗты дамуына мүмкіндіктер беріп отыр. Мұның алғашҗы белгілері-ұлттыҗ 

сана-сезіміміздің, намысымыздың оянуы ұлттыҗ рухымыздың кҿтерілуі, ҽдет-ғұрып, ҽдебиет, 

мҽдениетіміздің җайта түлеуі, җазаҗ тілінің мемлекттік мҽртебе алып, ҿзге ұлт ҿкілдерінің җазаҗ тілін 

оҗып-үйренуге жаппай бет бұруы. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Җазаҗстан Республикасы - кҿп ұлтты мемлекет, мұның ҿзі мемлекеттік мҽртебе алған тілімізді 

оҗып-үйрену, игеруді жан-жаҗты жүзеге асырып, жетілдіре түсудің ҿте җажеттілігін дҽлелдейді. 
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Тіл-сҿз ҿнері ғана емес, ол ҽр ұлттың ҿкілдерін бір-бірімен жаҗындастырушы, тҽрбие беруші 

җұрал. Тілді білу ұлтаралыҗ җарым-җатынасты, ұлтаралыҗ мҽдениетті жаҗсартады. Ҽрбір халыҗтың 

ғасырлар бойы жасаған мҽдениетін, оның озыҗ үлгілерін таныту арҗылы студенттерді сол ұлтҗа 

җұрметпен җарауға тҽрбиелеумен бірге оның тілге деген сүйіспеншілік сезімін оятауға болады.  

Җазаҗ тілінің җоғамдыҗ җызметін кеңейтіп, оның маңызын, җажеттілігін табиғи түрде арттыру , 

жан-жаҗты шынайы дамытудың бір сара жолы – тілді міндетті оҗытуды жүйелі түрде енгізу, оҗыту 

сапасына җатал талаптар җою, оның орындалу нҽтижесіне тұраҗты баҗылау жасау. Осымен 

байланысты республикада мемлекеттік тіл-җазаҗ тілін оҗып үйрену міндеті ҿзінің кҿптеген 

шешімдерін күтеді. Сол міндеттердің бірі ҿзгетілді дҽрісханада җазаҗ тілі лексикасын 

лингвоелтанымдыҗ бағытта оҗытудың ҽдістемесін жетілдіре түсу.  

Җорыта айтҗанда, тұрмысҗа җажетті түрлі дүниелер адамдардың тіршілік керегіне жарап җана 

җоймай танымдыҗ җызметін де ҿтейді. Осындай ғажап тҿл мұрамыздың атауларының бай сырларына 

үңіліп, талдап аныҗтау, оларды рухани җажетімізге айналдыра білу – ұлт санасын жаңғыртатын 

ұлттыҗ җазына. 
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САНА КҾКЖИЕГІНДЕГІ АҚҚУ 

НЕМЕСЕ «АҚҚУЛАР ҦЙЫҚТАҒАНДА» ПОЭМАСЫ ҚАҚЫНДАҒЫ ОЙ 

 

аға оҗытушы Г.АҚАНҚЫЗЫ

 

 

Тҥйіндеме 

Маҗалада М.Маҗатаевтың «Аҗҗулар ұйыҗтағанда» поэмасындағы оҗиғаның дамуы мен 

шешіміне негізделіп, адамдардың рухани бомысындағы җайшылыҗты жаҗтардың ерекшеліктеріне 

талдау жасалады. Сол арҗылы автордың санасында орын алған җайшылыҗтың ерекшелігі сараланады. 

Маҗаланың түйіні осызаманғы адамдардың рухани болмысын ашуды маҗсат етеді. 

Тірек сӛз: Ақын, поэма, мифология, аққу тӛтемі, ақылдық таным 

 

SWAN IN THE HORIZON OF CONSCIOUSNESS OR THE IDEA OF POETRY “WHEN 

SWANS SLEEP” 

 

Abstract 
Article is based on the development of the events of the poem "When swans sleep" written by 

M.Makatayev and analyzed characteristics of different parties. In this way differentiating feature of the con-

flict that took place in the mind of the author. A summary of the article focused on the discovery of the spir-

itual personalities of modern humans. 

Keywords: Poet, poetry, mythology, totem of the swan, cognition 

 

Мұҗағали Маҗатаевтың «Аҗҗулар ұйыҗтағанда» шығармасы, кҿлемді емес, дегенмен, онда 

аҗын жасаған реал җоғамдыҗ ортадан сонау есте жоҗ, ескі замандарға җұлаш сермеген, бүгін мен 

кешегіні шендестірген, сана кҿкжиегінде нҽзік желі тартҗан туынды саналады. Бастысы бұл шығарма 

автор җиялындағы мифтік ойлаудың бүгінгі болмысын айғаҗтайды. 

Шығарма үш бҿлімге бҿлініп жазылған, соңында эпилог екі бҿлектен тұрады. Ҿлең Алатудың 

баурында жатҗан «Жетім кҿл» мен оның тҽбиғаты, болмысы туралы тебіреністі кҿңіл күймен 

басталады. Аҗын кҿлді ҿзгеше мҽнермен җайшылыҗты кҿңілкүйде сүреттейді. Кҿлдің тазалығы мен 

үнсіз жансыздығы, айналасына тірлішік сыйлаған җасиетіне орай жұмбаҗ җаталдығы бір-бірімен 

ұштасып жатады. Бұл сарынды тіпті кҿлге келген аҗҗулардың сұлу, жұмсаҗ, биязы, маңғаз бейнесі де 

ҿзгерте алмайды. Җайта аҗҗуға тҽн мҿлдіреген тазалыҗ пен сұлулыҗ тұнған җасиет кҿлдің 

җаталдығын, тасада жатҗан җатгыгез болмысын одан ары ҽйгілей түскендей кҿрінеді. Шығарманың 

бұл бҿлімі аҗынның поэманың жалпы сюжетіне җадам җойғанда алдымен ҽзірлеген, таҗырыпҗа сіңіп 

кіруде тҿсеген жолы спетті. Мұндағы сарында жалпы шығарманың түпкілікті болмысына иек артҗан 

түсінік жатыр. Оны біз трагедиялыҗ ҽуеннің пайда болуы ретінде түсінуімізге ҽбден болады. Кҿлдің 

атының «Жетім кҿл» аталуы да бұл түйінді дҽлелдей түскендей. Автор Алатаудың биік җұзар 

шатының бірінде, мұз җұрсанған шыңдармен жалғасып жатҗан, адам баласының аяғы кҿп тие 

бермейтін жердегі кҿлді, сол кҿлге аҗҗулардың келетіні жҽне кҿлге келген сол аҗҗулардың амандығы 

үшін ҿзінің тілеу тілеп «тҿрге аҗ дастарҗан жайатынын» айту арҗылы ҿз җиялының тұңғиығындағы 

кеше мен бүгінді жалғаған, тіпті ұмтылып кетуге де шаҗ җалған, елес пен түйсінуден тұратын җиял 

җиындысын ұсынады. Осы кеңестікте ҿзінің алда маҗсат тұтҗан оҗиға мен сюжетіне рухани орын 

ҽзірлейді. Кҿлдің «Жетім кҿл» аталуы, оған жұрттың аяғы кҿп тиіп бара бермейтіні, соған җарамастан 

кҿлге аҗҗу келетінін жазу арҗылы автор бізге бүгінгі ҿміріміз бен тірлішігімізден алыстап еткен 

кешегі болмысымызды елестетеді.  

Дегенмен, уаҗыттың ҿтуімен, заманның жаңарып, заманына җарай санасы ҿзгергенімен адам 

баласы җиындыҗтарға, шешуі күрделі җайшылыҗтарға ұшырамай тұрмайды. Җиял мен ҿмірдің 

ортасында, сана мен җоғамдыҗ сипаттағы җайшылыҗтың ортасындағы тепе-теңдікті саҗтау җашанда 

маңызды. Адам баласы ес біліп, етек жеңін жиғаннан, бірлесіп ҿмір сүріп, җоғам болып җұрылғаннан 

осы тепе-теңдікті саҗтауға бар күшін салып келеді. Адамның сол җайшылыҗты шешуге 

ұмтылысының бір кҿрінісін біз мифтік ойлау деп атаймыз. Җазаҗтың есте жоҗ ескі замандардан бері 

жалғасып келе жатҗан ауыз ҽдебиетінде, ертек, аңыз, мысал, тҽмсіл, маҗал-мҽтел, сондай-аҗ эпостыҗ 

хиса-дастандарында кҿптеген мифтік дүниетанымға тҽн түсініктер кездеседі. Аспан, жұлдыз, күн, 

бҽйтерек, жылан, жылҗы, җасҗыр, түйе, аҗҗу, үкі, җаз, т. б. җатысты сюжеттің денінде халыҗтың 

                                                 

 Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті  
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ғасырлардан келе жатҗан дүниетанымы мен түсінігі ғана емес, рухани болмысы, жандүниесінің тепе-

теңдігін саҗтауға бағыштаған ұмтылысы жатыр.  

Мифологияны зерттеуші ғалымдар, айталыҗ, Р.Геноннан С.Җондыбайға дейінгі зерттеушілер 

мифтік сана жҽне аҗҗу тҿтемі туралы кҿп жазған. Аҗҗу тҿтемін адамзаттың аналыҗ ру басы кезеңімен 

байланыстырып, оны айдаһар (жылан) тҿтемімен ұштастырады. Аҗҗу тҿтемі җанатты айдаһардың 

(жылан) ҿзгерген түрі деп түсіндіреді. Бұл тұрғыдан келгенде аҗҗу адам (халыҗтың) жаралмышының 

арғы негізі, келіп шыҗҗан тегі, җамҗоршысы, җорғаушысы деп җаралады. Адам үшін одан ҿткен 

җасиетті, җадірлі дүние жоҗ. Адам баласы рухани тұрғыдан оны мен ҿзін бҿліп җарамайды, җайта, 

біртұтас дүниенің айрылмас бірлігі деп біледі. Адам баласының аҗҗуды җасиетті санауының түп 

негізінде осы түйсік жатыр. Сана кеңістігі бҿлінбеген біртұтас, эстетикалыҗ дүниетаным тұрғысынан 

таза мифтік ойлаудың заңдылығына бағынған кезеңде пайда болған жоғарыдағы аҗҗу тҿтемі 

Мұҗағали Маҗатаев заманына келгенде үлкен ҿзгеріске ұшырағаны белгілі. Біраҗ, халыҗтың ҿмірі, 

тіршілік ортасы ҿзгергенімен оның санасы түбірлі ҿзгеріп кетпейтіні тағы аныҗ. Міне, осыдан барып 

санадағы ҽуелгі рухани тепе-теңдік бұзылған кезең басталады, соның салдарынан жаңа дағдарыс 

туындай бастайды. «Аҗҗулар ұйыҗтағанда» поэмасын осы дағдарыстың кҿрінісі ретінде җабыл алуға 

болады.  

Поэманың екінші бҿлімінде баласы ауырған ана күйеуіне «баланы аҗҗумен ұшыҗтасаҗ 

жазылады» екен деп, оны аҗҗуды атып ҽкелуге итермелейді. Баласын ҿлім аузынан алып җалу үшін 

неге болса да баруға дайын ҽке «Жетім кҿлге» барып тасаланып жатып аҗыры аҗҗуды атып ҽкеледі. 

Адам җолынан җастандыҗҗа ұшырап үріккен аҗҗулар енді җайтып «Жетім кҿлге» җонбайтын болады 

(«Жетім кҿл» шындап жетім җалады), сырҗат бала да аҗҗудың ҿлі денесімен ұшыҗтағанымен бҽрібір 

сауығып кетпейді. Ҽсілінде, халыҗ санасындағы аҗҗу тҿтемі ҽйел затына – Ана җұдайға бағышталған, 

соның җұдыреті ретінде бейнеленеді. Ал поэмада ауырып жатҗан баланың анасы аҗҗуды атуға 

алдымен ниет білдіреді. Бұл түйін ҿте маңызды. Бұл бір жағынан адамзаттың ҿзінің рухани 

болмысынан бас тарту, адасу, җала берді сол адасу барсында ҿзіне җиянат етуге дейін барған күрмеуі 

җиын рухани дағдарысҗа ұшырай бастағанын айҗындай түсетіндей. Аҗын осы түйінді 

кҿрнектілендіру арҗылы осы заманғы адамзаттың рухани дүниесіндегі дағдарыстың салмағы мен 

күрделігін кҿрстеуге тырысҗан. 

Аҗын поэманың соңындағы эпилокта бір-бірінен айрылып җалған үш тұғыр - аҗҗу, «Жетім кҿл» 

жҽне «мен» туралы жазады. «Жетім кҿл» орнында, мен «сол кеткенен мол кеттім...», «аҗҗулар кҿлге 

оралмапты...» дейді. Аҗын танымындағы трагедияның болмысы мен мҽні де осы тұста айҗындалады. 

Ол трагедияға біз рухани жетімдік деп ат җойсаҗ, ҽбден болады.  

Біз поэмада җайшылыҗтың түйінінде жатҗан екі жаҗты җасиетке назар аударуға тиіспіз. 

Айталыҗ, җазаҗтың арыдағы мифтік дүниеатынмында аҗҗу жыланнан (айдаһардан) келген аналыҗ 

ұрулыҗ җоғамға җатысты сеніммен байланысатынын айыттыҗ. Ғасырлар бойында ұлттың рухани 

ҽлеміне тамыр тартып, жоғарыдағы аталған жандүниенің тепе-теңдігін шайҗалтпай ұстауда маңызды 

рҿл атҗарып келген бұл тҿтем бойынша аҗҗудың адам баласын җорғап, ҿлім-жітімнен җағып, ауру-

сырҗаудан айыҗтыратын җасиеті бар. Сонымен бірге адам баласы оны җастауына немесе атуына жол 

җойылмайды. Бұл арада бір-біріне җайшы, біраҗ, түсіністікке баруға да болатын ұғым жатыр. Ол 

бойынша аҗҗуда адам жанына арашашы болатын җасиет бар, біраҗ, оған җол жеткізу җиын. Себебі, 

аҗҗу адам баласының мүмкіндігінен жоғары тұратын тылсым күштің иесі. М.Маҗатаев поэмада бұл 

түсінікті аныҗ аңдатады. Ауырған баланы аҗҗумен ұшыҗтаса, бала жазылады дегенге ҽке мен шеше 

еш күмҽнсіз сенеді. Сеніп тұрып, аҗҗуды җолға келтірудің, оны атудың, ҿлтірудің җиын екенін, 

салдарының ауыр болатынын да аныҗ сезінеді. Олар үлкен рухани җиналысты бастан кешеді. Бұл 

түйін арҗылы автор халыҗтың санасындағы ҿткенен җалған сенімнің бүгінгі болмысын жеткізген. 

Сонымен бірге поэмада тағы бір түсінік бар. Ол аҗҗуды атып алуға болады, біраҗ, ҿлі аҗҗу баланың 

дертіне дауа болмауы мүмкін деген ұғым. Бұл санасы жаңарған бүгінгі замандағы адамдардың 

түсінігі. Аҗҗу енді адамдар үшін җарапайым табиғаттың бір бҿлегі, онда тылсымдык күш жоҗ, аҗҗу 

мен сырҗат баланы емдеу де ештеңені ҿзгертпейді. Аҗҗу –аҗҗу күйінде, сырҗат бала – сырҗат бала 

күйінде җалады. Поэма міне осы екі түрлі кҿзҗарастың тартысында тұр. Алдыңғы түсінік бойынша 

аҗҗуда җасиет болғандыҗтан, оны җастауға болмайлы. Соңғы түсінік бойынша аҗҗу җарапайым 

тіршілік иесі, ауру емдейтін җасиеті жоҗ, сондыҗтан оны атудың җажеті жоҗ. Соған җарамастан 

поэмада адамдар бҽрібір аҗҗуды атады. Автор осы түйін арҗылы бүгінгі замандағы адамдардың 

рухани бомысындағы җайшылыҗтың ерешелігін кҿрсетеді. Ол бойынша бүгінгі адамдар ештеңеге 

сенбейді, ештеңені ұстанбайды, ештеңеге табан тіремейді, ештеңені җұрметтемейді. Олар тек мүдде 

үшін ғана ҿмір сүреді. Олар ҿткендегі адамдар сияҗты тылсымдыҗҗа иек артҗан сеніммен ҿмір 
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сүрмейді, сеніммен ҿмір сүрмейді екен, оның орнына басҗа дүниемен немесе аҗылмен де ҿмір сүре 

алмайды. Ҿмірі җайшылыҗҗа ұрынған сҽтте аҗылы жиі-жиі жұмыс істемей җалады. Сондыҗтан да 

аҗҗу сырҗат балаға ем болмасын біле тұрып, оған җастыҗ жасайды, ҿлтіреді.  

Поэма ҿткен ғасырдың 60-жылдарының соңында жазылған. М.Маҗатаев бір җарағанда сол 

кезеңдегі талғам бойынша халыҗ санасындағы діни җоҗыр сенімнің аянышты салдарын кҿрсеткісі 

келгендей ҽсер җалдырады. Шындығында автор ойының салмағын ҿткеннің елесін сынауға емес, 

җайта, бүгінгі адамдардың санасындағы җайшылыҗтың сипатын ашуға бұрған. Содан да поэмада 

кешегі аҗҗудың дертке ем болатынына сенсе де аҗҗуды атпайтын адамдар бүгін аҗҗудың сырҗатҗа ем 

болмайтынын жаҗсы біліп тұрса да, аҗҗуды атады, оған җастыҗ жасайды. Автордың түсінігінде 

бүгінгі адамдардың рухани дүниесінің кҿрінісі осы. Поэманың түпкі айтар ойы да осы түйінгі 

жинаҗталған. 

Табиғатпен үндесіп ҿмір сүрген адамзаттың ҿткендегі сенімінен бас тартҗаны белгілі. Кезінде 

Кант (Immanuel Kant) мұны «адамзат ҿзі жасап алған кемшіліктерінен җұтылуда» деп түсіндірген де 

болатын. Алайда, сол барыста кездескен җайшылыҗтар мен рухани дағдарыстың үздіксіз асҗынуы 

бүгінгі таңда жаһандыҗ деңгейде бас җатырарлыҗ мҽселеге айналып отыр. Соның бір кҿрінісін біз 

М.Маҗатаевтың жоғарыдағы «Аҗҗулар ұйыҗтағанда» поэмасынан да табуымызға болады.  
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Abstract 

Modern literature of Kazakhstan is a complex and multidimensional phenomenon, requiring deep 

comprehension both in the historical and cultural, and in the artistic and poetic context. Representing simul-

taneously a national, international and other-national phenomenon, modern literature of Kazakhstan has be-

come an integral part of the world literary process today. 

The transformation of the genre forms of the novel takes place not only in connection with the rapid 

process of changing the conditions of modern society, but also due to a new, creative mastering of the tradi-

tions of world literature. 

 The novel is in constant movement and search for new forms of expression of the author's concept. 

The problem of the genre of the novel is connected, first of all, with the categories of the writer's world out-

look and method. To confirm this, the modern novel - the genre is very universal, productive and relevant, 

with a great variety of artistic decisions and styles. Writers of our days are developing a new form for the 

novel embodiment of their special vision of life. Novelty can consist both in the choice of the plot, the social 

background, and in the nature of the narrative-the way in which a person is shown in society. 

Key words: novel, genre transformation, essay, myth, structure, composition. 

 

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАН ҼДЕБИЕТІ. ЖАНРЛЫҚ ТҤРЛЕРІ ЖҼНЕ ДАМУЫ 

 

Түйіндeмe 

Җазаҗстанның җазіргі заманғы ҽдебиеті - тарихи жҽне мҽдени, сондай-аҗ кҿркем жҽне поэти-

калыҗ контекстте терең түсінуді талап ететін күрделі жҽне кҿп ҿлшемді җұбылыс. Бір уаҗытта тек 

ұлттыҗ ғана емес, халыҗаралыҗ жҽне шет елдік феномендерді ұсынатын җазіргі Җазаҗстан ҽдебиеті 

ҽлем ҽдебиетінің ажырамас бҿлігі болды. 

Романның жанрлыҗ формаларының җұрылуы җазіргі җоғам жағдайының тез ҿзгеруіне ғана 

байланысты емес, сонымен җатар ҽлем ҽдебиетінің жаңа жҽне шығармашылыҗ дҽстүрлерін җабылдау 

арҗасында орын алады. 

Авторлыҗ тұжырымдаманың жаңа формаларын іздеу барысында роман үнемі дамып отырады. 

Роман жанрының мҽселесі, бірінші кезекте, жазушының дүниетанымы мен ҽдісіне байланысты. 

Дҽлел ретінде җазіргі заманғы роман - жанры ҽмбебап, ҿнімді жҽне ҿзекті екенін, кҿптеген кҿркем 

шешімдер мен стильдердің ерекшелігін атап кҿрсетуге болады. Біздің җазіргі заман жазушылары 

ҿмірге деген ерекше кҿзҗарастарын жаңа кҿрініспен ұштартыру үшін жаңа романның формасын 

дамытуда. Жаңашылдыҗ ретінде ҽлеуметтік фонды таңдауда, сондай-аҗ повесте - адамның җоғамда 

җалайша кҿрінетінін алуға болады. 

Тірек сӛздер: роман, жанр трансформациясы, эссе, миф, құрылым, композиция 

 

INTRODUCTION 

The modern world demonstrates the increased interest in the phenomenon of culture and literature, in 

revealing their role and in determining the prospects for development. And the national literature in the 21st 

century accumulates in its development the best achievements of the world artistic culture. 

Modern literature of Kazakhstan is a complex and multidimensional phenomenon, requiring deep 

comprehension both in the historical and cultural, and in the artistic and poetic context. Representing simul-

taneously a national, international and other-national phenomenon, modern literature of Kazakhstan has be-

come an integral part of the world literary process today. 

In the conditions of the renewal of public life, the dynamics of the development of national self-

consciousness is expanding, interest in the knowledge of the cultural classical heritage is deepened, and a 

new phenomenon is being developed in the sphere of spiritual culture. Now there is a comprehension of the 

spiritual heritage of all peoples, powerful layers of national culture are returning. All this has a great influ-
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ence on the formation of national self-consciousness, contributes to the development of spiritual and moral 

values. 

The processes taking place in the Kazakh literature coincide with the main tendencies and directions of 

world literature. Therefore, it is worth noting the presence of both traditional forms and postmodern tenden-

cies in the contemporary literature of Kazakhstan. At the same time, postmodernization of Kazakh literature 

concerns more the field of form and artistic techniques, while content often appeals to tradition. According to 

the researcher L.M. Kharitonova "in the Kazakh version of postmodern, one of the significant features is the 

gravitation of writers and poets to myth and myth-making - one can observe both the creation of their own 

neomythological plots and the appeal to traditional mythology" [1,55].  

This feature of contemporary literature is also noted by S.V. Ananieva: "Evolving from modernism to 

postmodernism, national literature in its development is based on realistic traditions. [2, p.3]. 

The transformation of the genre forms of the novel takes place not only because of the rapid process of 

changing the conditions of modern society, but also due to a new, creative mastering of the traditions of 

world literature. The repertoire of genres of Kazakh literature was enriched with new forms. The literary 

sources of the Kazakh novel can rightly be considered myths, fairy tales, shezhire, heroic, social and every-

day epic, unsavory prose, poetry zhyrau and akyns, poetry of M. Utemisov and A. Kunanbayev's work. Ac-

cording to many researchers, the novel as a leading genre of modern Kazakh prose perceived something from 

each of the above genres, synthesizing and melting their elements into a new artistic structure. 

Literature, especially in transitional periods, needs the participation of the experience of other litera-

ture with a different understanding of reality and the way it is reflected in order to gain new impulses for its 

development. It is important to remember that literary influence is not only a reception but an exchange, in 

which both convergence and divergence of "one's own" and "another's" is an indispensable condition. Syn-

thesizing "one's own" and "another's", being a "counter motion", influence is accompanied by interpretation, 

depending on local traditions, of local conditions, notes A.S. Ismakov [3, p. 121]. National literature never 

exists in isolation. Each literature obeys general literary laws, has national traditions and at the same time is 

able to absorb the experience of other literatures and pass on their experience to them. 

It is known that genre transformations have occurred in literature always and it is possible to trace the 

change in the composition of genres in this or that era. The relevance of genres in a certain period depends 

on the constantly changing needs of the time and the request of readers. As Zh.Zh. Tolysbaeva notes: "Such 

changes take place, generally, due to the "shifting" of genres in the established artistic and aesthetic system: 

one genre of the world is losing its relevance and goes to the "second" plan of literature, and the other ac-

quires the significance of the "suzerain genre" (the term of D.S. Likhachev) and reproduces epochally 

changed consciousness. In parallel with the process of obsolescence of some and the reconstruction of classi-

cally established genre models, new genre modifications are being formed. The actualization of known gen-

res is always accompanied by the processes of re-creating the genre structure, leaving open the question of 

the genre factors and the limits of genre transformation "[4, p. 23]. 

In the modern novel, we find a great abundance of different genre and style trends than in any novel of 

the past. First of all, this demonstrates itself in the new nature of conflicts and ways of resolving them, in 

new qualities and purposes of psychological analysis, which give a great scope to the movement and organi-

zation of the plot, the combination and interweaving of various genre forms: a household novel, documen-

tary, family, psychological, philosophical, political, adventure, changing the idea of the genre possibilities 

and boundaries of the novel. "Changing the structure of genres is one of the forms of demonstrating the 

depth and originality of the era," notes the literature theorist T.U. Yesembekov [5, 19]. 

In the literature of the 20th century, we observe the evolution and transformation of the essay genre 

with an epic novel, a narrative, a story and a novel. Such transformed forms as the novel-essay, the story-

essay, novella-essay carry the dynamic signs of the genre-compositional and plot unity while preserving the 

genre-typological community. Modern aesthetics opened up new possibilities for the genre of the essay by 

entering into a synthesis with various forms, wherein the most complete and fruitful fusion took place with 

the genre of the novel. The fusion of the essay and novel turned out to be functional and meaningful-

promising in the literature of many countries. 

The nature of essayistic thinking is inherent in many genres of contemporary literature: a diary novel, 

a documentary novel, an essay novel, a biographical novel, a confessional novel, etc. Thus, the universality 

and synthetic character of the essay genre were manifested. 

 Synthetic genre essence of the novel attracted the attention of many scientists - M. Bakhtin, Z. 

Kabdolov, T. Kozhakeev, Sh. Yeleukenov, V. Khalizev, M. Karataev, Z. Akhmetov, Zh. Dadebaev, B. 
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Griftsov. Bakhtin's opinion is fundamental: "The novel is the only genre that is becoming, therefore it more 

deeply, significantly, sensitively and quickly reflects the formation of reality itself" [6, p. 396]. 

This opinion is supported by the literary critic V.E. Khalizev: "There is no genre, from which the nov-

el would remain fatal alienated," this leads, in turn, to the fact that "formal organization becomes less relaxed 

and free" [7, p. 333]. 

Domestic scientists agree with these statements. For instance, continuing this thought, Sh.R. Aleuke-

nov supposes the following: "with the development of the novel and due to its synthesizing qualities, the 

classification of the genre will become even more complicated" [8, p. eleven]. 

Of course, the typology of genre thinking for many centuries of its existence did not remain constant, 

it changed, it was transformed, complicated, and its role in the system "writer-work-reader" changed accord-

ingly. Thus, the novel by entering into a synthesis with other genres, does not lose its qualities, on the contra-

ry, it shows aesthetic dynamism and richness of its internal creative properties. Informatively complex era 

requires new forms of expression. The modern novelist is tighened within the framework of one genre, there-

fore he strives to synthesize various genre forms. In literary criticism, the following genre notation is en-

countered: lyrical and philosophical thinking which is based on folklore traditions; psychological military 

detective on a documentary basis, etc. 

From the desire to tell about his time brighter and more reliably, the genre of the novel-essay appeared 

from the need for new genre forms. For the Kazakh literature of the late XX century, the genre of the novel-

essay became the most popular form: "My Auezov" by Z. Kabdolov (1990), "Truth and Legend" by A. 

Nurshaikhov, "Ascent to the Father" by B. Momyshuly (1991 .), "Qazaqtyn Qanyshy" by S. Medeu (1992), 

"Men" M. Magauin (1998), "Ai men Aisha" by Sh. Murtaza (1997), "Qazaqtyn qyly tarihy" by K. Salgarauly 

(1992), etc. 

In the essay genre, mainly writers try their pen. If you pay attention to the Kazakh literature, it is obvi-

ous that the works about outstanding creative and public figures in the form of memories or reflections, 

where the subjective point of view of the author is the main one, appears more frequently. The awakening of 

social and individual self-awareness is characterized by the need for genres, where the personal element con-

stitutes the dominant feature. 

Heroes of novels-essays are creatively gifted personalities or public figures. In order to fully reflect the 

multifaceted nature of such characters, it is necessary to search for new genre forms. The modern novel-

essay includes philosophical and moral reasoning, historical digressions, literary-critical notes, memoirs, 

confessional outpourings, a psychological self-portrait and much more. 

In the transformed genre of the novel-essay, the attitude of the writer writing about the fundamental 

problems of time, moral values can be expressed both in a complex flair of images, illusions, symbols, and in 

a very free, extremely open manner. According to the observation of researchers, the genre of the essay, en-

tering into a transformation, removes the "closedness of the circle of classical genre forms", becomes a 

"fresh stream" which is enriched with genre forms, including the novel. Biographical moments of life be-

come elements of creativity, the life of man "holds an examination" for art. 

It is rather a genre of utterance about reality, and not a genre artistically exploring reality. The combi-

nation of objective-documentary and subjective-confessional principles in the narrative structure is a distinc-

tive feature of the contemporary novel-essay. The author passes through his personal focus an objective re-

ality. 

The invisible presence of the author, his intellect - is a synthesis of cultures, which is the leading artis-

tic and aesthetic value of the novel of a new type. The novel is not accidentally penetrated by intertextual 

relations (quotations in the form of epigraphs, biblical motifs, allusive anthroponyms, reminiscences). The 

main goal is to show the "dialogue" of cultures as the researchers note [9, p. 104]. 

The novel-essay gives more freedom of expression. On the one hand, this is a novel, on the other - the 

writer's reflections on the burning issues of contemporary time, which are set forth in an arbitrary form. Each 

major writer has his own characteristic essay style. Essayism of Bakhytzhan Momyshuly is distinguished by 

subtle psychologism, which enabled him to reveal his work in full. The writers' appeal to the genre of the 

novel-essay is connected with special tasks in the sphere of public consciousness. "White spots" of history, 

which were previously subject to high restrictions and prohibitions, require open discussion, so the individu-

al approach of writers to the solution of certain issues entails the emergence of transformed genre forms. 

 In the Kazakh literature, writers' appeal is observed, both to the novel-essay of the memorial plan, and 

to the novel-essay of philosophical content. Undoubtedly, in the future, the search for genre forms will bring 

literature to a new level. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

285 

 

 The fate of a particular genre, i.e. the measure and degree of its participation in the literary process of 

a certain time, depends not only on the time and need of society, but also on the internal structure of the gen-

re. 

 Any literary tradition in its development is experiencing periods of ups and downs. Due to social, cul-

tural, and aesthetic reasons, it undergoes transformation, new forms appear that correspond to the trends of 

modern reality. The opportunities of novel genre allow "painlessly" respond to influences coming from out-

side. 

 In our opinion, the novel, due to its plasticity and mobility, could become the most mobile genre of 

modern literature. A new novel departs from the classical idea of this genre. The indispensable criteria of the 

classical novel were: heroescentrism, limitation in time and space, the presence of a large number of charac-

ters, a clearly arranged plot with an active action, linearity of the narrative. These principles in the modern 

novel have become irrelevant. Many Kazakh researchers point to this: Sh.R. Yeleukenov, L.S. Ismakova, B. 

Jetpisbaeva, V. Badikov, L. Safronova, A. Temirbolat and many others. 

 The renewal of the novel, the appearance in it of new peculiar features and even of new genre varie-

ties means "vitality" of this genre. Therefore, it is appropriate to raise the issue not about the crisis of the 

novel, but about the search for new forms, artistic diversity and flexibility. The creative attention of contem-

porary writers should be directed to display contemporary reality, the inner world of man and the depth of 

consciousness more fully. 

 Modern modernist novel forms regulate the way out of the classical criteria. The modern novel seeks 

a new form in which it could perceive and embody the relationship between people, between man and things, 

between people, things and time. Although there is no absolute novelty, since the novel is substantively 

fueled by its "era", a certain literary tradition. 

 Time has always been a cardinal issue for the novel. In modern novels, time does not always appear to 

us as linear and unambiguous. Each of the characters has his own time, as well as his own point of view, 

with which he looks at the world and from which he attains things and comes into contact with them. The 

past, the present and the future are experienced differently by the characters. The spatial world of the modern 

novel is represented in dynamic perspectives, in complex topos and time relationships. 

 Writers are moving farther from different genre and style restrictions, creating a certain "experimental 

bank" of new genre formations [10, p. 103] 

 According to the researcher A. Khairgeldina, there is no absolute novelty, since the novel is condi-

tioned by its epoch, a certain literary tradition and the national language. The writer can choose a theme of 

twenty centuries ago and write a modern novel. 

 It has long been noted that the time of the great novel is genetically related to the epochs of spiritual 

breakthrough, social upheavals, the dying of the old and the birth of a new one. A novel, as a structural 

whole, can not develop along an ascending straight line. There are days when he is in a passive position. But 

this is a deceptive silence. Inside the literary process there is a reassessment of values, analytical artistic 

work, the search for a new hero, a new novel quality is ripening. At some stage of the literary movement, the 

novel once again "resurrected", gained strength, was affirmed, became the "genre of all genres." And every 

time it found itself in something new, not copying already known varieties. 

 The desire to search for new forms was developing in different periods. The end of the XX and the 

beginning of the XXI century is a transition period: society moves from one historical situation to another. 

The basic function of the novel remains unchanged - it is the study and knowledge of society. Modern reality 

pours new content into the novel, demanding new forms of incarnation, but this does not mean that the form 

should become an end in itself. The dynamics of life requires the election of new genre means, style and 

multidimensionality of the image. 

 "The literary phenomena of the last decade, consolidating the conquered, differ by acute topicality of 

their subjects and problems, historicism of thinking, strengthening of communication, internal interdepend-

ence of psychology and sociality, close attention to the character, inner world of man, national, moral and 

psychological aspects of global problems such as ecology, the consequences of urbanization of the achieve-

ment of the scientific and technological revolution ... "- this is how the period of independence in Kazakh 

literature is characterized by Sh. Yeleukenov [11, p. 19]. 

 The novels of modern Kazakh literature are distinguished by the aspiration of writers to embrace real-

ity in all its multifacetedness and contradiction. At the same time, classical forms of writing and non-

traditional radical changes in compositional and structural-content modifications of the novel appear. Writers 

bring new topics and ideas to the literature, new "techniques" of writing and approaches and from a new an-

gle they view the existential problems of mankind. All this is most productively embodied in the genre of the 
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novel. There has been a trend in which the novels of realism are gradually being replaced by modern mod-

ernist variants that bear signs of profound transformation. 

 The appearance of contemporary modernistic forms means the complication of artistic models of gen-

re consciousness. Writers of the late XX - early XXI centuries include information in their texts from various 

spheres of life. As noted above, a genre that meets the needs of a new historical era is a novel. Many con-

temporary writers in their works are referring to the novel. The demand for this genre also lies in its mobility 

and plasticity. The process of transformation, assuming a local change within the genre, creates more com-

plex entities that can better convey the complexity of modern reality. Some scientists under the transfor-

mation mean the re-creation of the structure of the genre, thereby confirming its complete destruction. In our 

opinion, the transformation not only enriches the genre, but also allows a new transfer of problems that are of 

concern to authors. 

 Kazakhstan is a country of contrasts, and not only climatic. It is a country of free independent nomad-

ism, with deep traditions of the Eurasian mentality, as noted V. Badikov [12, p. 2]. 

 As modern art prose shows, Kazakh writers also respond to world trends. Therefore, we can note the 

planetary thinking of writers, which is shown directly in their work. 

 The novel in its traditional definition, as we know, is a private story of a hero or several heroes. The 

history of personality among people. Based on this, many researchers today talk about the crisis of the novel. 

Indeed, it becomes increasingly difficult to tell the story of modern man. Reality is perceived by the charac-

ters in different ways, in the focus of subjective vision. Therefore, writers are looking for new forms and 

ways of drawing relationships between people, things and time. The purpose of these searches is to under-

stand and realize how much a person is dependent on the course of time and history. In today's world, there 

is an unusually destructive thing in its power - an atomic weapon. This topic is reflected in the modern nov-

els of Kazakhstan literature. 

 The novel is in constant movement and search for new forms of expression of the author's concept. 

The problem of the genre of the novel is connected, first of all, with the categories of the writer's world out-

look and method. To confirm this, the modern novel is very universal, productive and relevant genre with a 

great variety of artistic decisions and styles. Writers of our days are developing a new form for the novel 

embodiment of their special vision of life. Novelty can consist both in the choice of the plot, the social back-

ground, and in the nature of the narrative - the way in which a person is shown in society. 

 Notable works of the new literature of Kazakhstan was the release of the following novels: "The 

Sound with which the Sun Rises" by I. Odegov, "The Circle of Ashes" by D. Nakipov, "Flowers and Books" 

by D. Amantai, "The Constellation of the Twins" by Kh. Adibaev, "Parasat Maidany" (narrative) by T. Ab-

dikov, "Zharmaq" by Magauin and others. According to its stylistic, ideological and genre diversity, litera-

ture of the late XX - early XXI centuries stands out for its eccentricity. 

 Kazakh novelists try to complicate the plot with arguments, digressions, comments, changes in the 

pace and style of the narrative. Writers pay much attention to text-making, using italics, fonts, dividing the 

text into chapters, parts, fragments with or without headings. In the novels, citations, real or conditional dia-

ries, letters, documents are entered. The narrators and their heroes prefer free speech behavior, so slang, ob-

scene and professional vocabulary, poly-linguism, poeticisms and proseisms determine the language of mod-

ern prose. The romanists often introduce into the texts a horrible, disgusting and ugly one, which sharply 

contrasts with the subtle and artistic narrative. 

 Analyzing the genre features of the modern Kazakh novel, the researcher V.V. Savelyeva notes: "The 

most difficult thing is to limit and delineate the limits of the novel genre more precisely. And it always turns 

out to be impossible. The novels were called and are callsed little similar works. Modern authors, introducing 

various ways of non-linear text construction, playing with the reader, still continue to call their creations 

novels. A novel is an ever open view of the text, it's a text with a wide grip, a text-vampire. This is the dual 

nature of the novel: it is completed and it is always incomplete. Moments of peacemaking and text-making 

co-exist in the process of creating a novel world and a novel narrative "[13]. 

 In this regard, D. Nakipov's novel diology is an aesthetically and compositionally complexly orga-

nized text. The author calls his work "novel of intentions," researchers interpret this term as a novel of im-

pulses and aspirations. Such narration, a way of communication with the reader, creates the impression of a 

psychological interaction between the author and the readership. The writer, as it were, together with the 

readers recalls the dear to the heart of many Almaty residents‘ places that have now changed beyond recog-

nition. This yearning for those times, more precisely of Almaty 60's, not everyone will understand. 

 "The novel is organized, skillfully composed of different mosaics, each of which itself is a splinter of 

unlimited, unobscured existence in all its strange-fantastic inflorescences, each self-sufficient story, motive, 
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theme - the introduction of the rondo capriccioso. A multifaceted novel-symphony, a novel-oratorio, a novel-

ballet with an elaborate-twisted plot, embracing by time-hour-instant-decade-century-epoch a boundless 

Space in the Universe and adjacent planets-worlds ... " – in a such way a well-known literary critic G.K. Bel-

ger responed to D. Nakipov‘s novel "Circle of Ashes" [14]. 

 Nakipov's novels are modern Kazakh novels, for which a combination of canonical genre forms and 

author's original innovations is characteristic. They harmoniously combine, on one hand, the traditional in-

depth psychology and mythology, and on the other hand, the discreteness and the fantasy of the narration. 

Today we can already talk about the first works to develop the problem of the novel-myth, some re-

searchers attempted to develop a theoretical model of the novel-myth, as well as the typology of its varieties. 

Of course, the question has not been fully resolved: the novel-myth - a new genre, a genre formation, a modi-

fication of the genre? 

 The novel-myth presents a qualitatively new era in the development of the novel. 

 Getting into the novel, the myth transforms all levels of the genre structure: plot-composition, space-

time, figurative and - only in the twentieth century - subjective and word-making. Therefore, only with re-

spect to the literature of the twentieth century we can speak of the emergence of a new genre - the novel-

myth. 

With its genre properties, the novel was able to offer a new, mythologized in its essence thinking the 

most adequate genre form of the world-modeling. This became possible due to the fact that the novel (in con-

trast to the more closed, stagnant genres of drama and lyrics) because of its freedom, openness, "maximum 

contact with the present (modernity)" responds to aesthetic transformation, responds to the quality of think-

ing and draws it up according to the genre [15, p.7]. 

 The philosophical depth of the works of Rolland Seisenbayev is emphasized by many researchers, de-

fining the following: the heroes of his works constantly reflect on such complex issues as the meaning of life, 

good and evil, happiness and love. In his work, Rolland Seisenbayev goes back to the spiritual principles and 

traditions of Abai: the spiritual and philosophical synthesis, the passionate search for truth, the religious na-

ture of the perception of the world. 

 Rolland Seisenbayev‘s novel "Dead wander in the sands" from the point of view of the genre form is 

not just a novel, but a moral and philosophical novel, documentary (novel - montage), novel - panorama (G. 

Gachev specifies - the novel - a panorama of being), the novel-drama, the novel-requiem. The pain and trag-

edy of the Kazakh people Rolland Seisenbaev brought to the level of the global plan. The writer is worried 

about not only the fate of a particular region, Aral, Balkhash, Semipalatinsk, but the whole world: America, 

India, Romania, etc. The more danger of mankind extinction is exposed to the mankind, the more urgent be-

comes the concern for the preservation of the world and, consequently, of the planet itself. [16, p. 59] 

 The novel combines conditionally-shaped layers of reality, the past and the mythological. Mythologi-

cal images appear in the novel not only as a stylistic supplement, but with a purpose of deepening the prob-

lems of the novel. [10, 63s.] 

 The study of the genre nature of the works of R. Seisenbaev in the aspect of mythopoetics has not on-

ly a concrete historical and literary, but also theoretical significance, since the writer's work is a unique ex-

ample of the interaction of socio-political, individual-author and cultural-historical myths, and is a demon-

stration of novel transformation of the classical structure and its transformation into a novel-myth. 

 Transformation of the genre forms of the novel is a developing tendency in the literature of Kazakh-

stan. The genre of the novel occupies a dominant place in our literary process. Although we must admit that 

modern novel texts have become different, innovative in terms of style, with a complicated form of writing 

(a stream of consciousness, narrative multilayeredness, active contexts and subtexts). But their authors are 

united by the desire to tell honestly and interestingly about life that is familiar to us and to the writer's con-

temporaries, common life and, therefore, about the meaning of human life in general. 

 Modern writers, regardless of their belonging to this or that direction and current, seek to comprehend 

the fate of the young intellectual in modern society. Most of them are themselves a type of European intellec-

tual educated in Asia, but living the universal themes for information civilization. They live in an open world 

without borders, co-exist in a common cultural space with Russian and European writers. 

 

CONCLUSION 

In the modern literary process in Kazakhstan, genre boundaries are blurred, and it is at the junction of 

the genres of documentary prose, memoirs, memoirs where, as a rule, interesting things are born. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

288 

 

The modern novel seeks a new form in which it could perceive and embody the relationship between 

people, between man and things, between people, things and time. A novel is an ever open view of the text, 

it's a text with a wide grip. 

 The question of the transformation of genre forms in contemporary literature remains open and insuf-

ficiently studied. The development of the literature of Kazakhstan demonstrates the emergence of new genre-

style forms, previously completely uncharacteristic to literature. Undoubtedly, this topic is viewed as a very 

complex theoretical problem that requires an analysis of this process of transformation and the study of new 

modifications of the novel. 
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Тҥйіндеме 
Білім беру саласындағы жаңаша үрдістер аҗпаратпен жұмыс істеудің жаңа тҽсілдерің талап 

етеді. Егер бұрын білім алушылармен ұстаздарға білмнің негізгі кҿзі ретінде кітапхана мен ҽдістеме 

кабинеті жеткілікті болса, җазіргі заман ҽр-түрлі медиалыҗ дидактикалыҗ җұжаттарды саҗтау, ҿңдеу 

жҽне кҿрсету жүйесін җажет етеді. Біздің ойымызша осындай жүйе ретінде мұражайдың негізінде 

жасаҗталған, бірігей контентімен жабдыҗталған, тұтұнушаға энциклопедиалыҗ наҗты жҽне дҽл 

аҗпарат бере алтын виртуалды медиатека бола алады 

Зерттеудің ҿзектілігі: Бүгінгі жастардың мҽдениеті ғаламтор арҗылы җалыптасып жатҗанда 

жаһандандыру кезіңінің ҿзекті мҽселесі бірінші җатардағы болашаҗ интеллектуалды элита болатын 

жастарымызды жоғалтып алмау, оларга ҿз елінің мҽдениеті туралы оларға жаҗын тілмен жҽне оларға 

түсінікті түрде наҗты аҗпарат беру. 

Җазіргі жастардың аҗпарат алудың негізгі җұралдары болып саналатын википедия жҽне түрлі 

ғаламтор ресурстарында Җазаҗстанның мҽдениеті, аумаҗтары мен ұлы мҽдениет җайраткерлері 

туралы ҿзекті аҗпарат жоҗтың җасы. Ал ғаламторда кездесетін аҗпарат дұрыс жинаҗталмаған, бір-

біріне җайшы келетін немесе тіпті Җазаҗстанда болып жатҗан аҗиҗаттан алыс шетелдік 

зерттеушілердің туындысы болуы мүмкін аҗпарат. 

Кілттік сӛздер: мультимедиялық ресурстар, виртуалды медиатека, виртуалды мұражай, 

мұражайлық педагогика, интеллектуалды элита. 

 

WAYS OF PRESERVING VARIOUS MEDIA DIDAKTIK MATERIALS IN THE MODERN EDU-

CATIONAL PROCESS 

 

Abstract 
New approaches in education require new methods in working with information. If earlier the library 

and the teaching room were sufficient for the needs of the students and teachers, today there is a need to talk 

about the modern system of storing, processing and broadcasting of various media didactic material. Such a 

system to date, in our opinion, can be a virtual media library equipped with unique content created on the 

basis of such an authoritative institution as a museum that could set a bar of quality, providing the user with 

only encyclopaedically accurate information. 

Today, during the formation of a global youth Internet culture, the problem becomes urgent not to lose 

the representatives of youth - the future intellectual elite of the nation, to form an undistorted view of the cul-

ture of their native country and to do it in a form they understand and in a language they understand. The 

main sources of information of modern youth (Wikipedia, various kinds of Internet resources) practically do 

not contain actual information about Kazakhstan culture, local lore, and outstanding representatives of the 

Kazakh cultural world. Rare materials on the Internet are of an unorganized nature and often contradict each 

other (or are the result of the work of foreign researchers who are far from Kazakhstan reality). 

Keywords: multimedia resources, virtual media library, virtual museum, museum pedagogy, 

intellectual elite. 

 

Біздің зерттеуіміздің таҗырыбы жоғарғы мектебінде білім беру саласындағы жаңа 

технологияларды җолданумен тікелей байланысты. Бүгінгі таңда осы мҽселеге байланысты кҿптеген 

жұмыстар бар. Білімнің тез ескіруі білім беру мекемелерінен җазіргі җоғамдағы җұбылыстарға сай 

болатын мамандарды дайындауды талап етеді.   

Сондыҗтан осы маҗсатты іске асыруда жаңа аҗпараттыҗ технологиялардың ролі аса маңызды. 

Алғаш рет осы саладағы білім беру реформасы ҽлемнің алдыңғы җатардағы: АҖШ, Ұлыбритания, 

Канада, Алмания, Франция - сияҗты елдерде җолданылды. Жаңа аҗпараттыҗ технологияларды җолда-

нылуы оҗушылардың ҽлеуметтік жағдайы мен тұратын жеріне җарамастан білім алудың ұтымдылығы 

                                                 
*
 Д.Җонаев атындағы Еуразиялыҗ заң академиясы, kainigulasia@mail.ru 
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мен җол жетімділігінің арттыруына, ҿз бетімен жұмыс істеуіне жҽне оҗушылардың белсенділігі 

ҽкелді.  

Осындай білім беру саласымен җоса җоғамдағы да күрт ҿзгерістер басҗа ҽлемдегі елдердің 

җызығушылыҗ тудырмауы мүмкін емес еді.  

Жаһандандыру, җоғамдағы приоритеттер мен ҽлеуметтік җұндылыҗтардың ауысуы, ғылыми-

техникалыҗ прогресс җазіргі заманға сай бола алатын білім берудің стратегиясы мен тактикасын күрт 

ҿзгерілуін талап етті. 

Білім берудегі жаңа үрдістер аҗпаратпен жұмыс істеуде жаңа ҽдістерін җажет җылды. Заманау 

технологиялар оҗу процесін жаңа контентпен толыҗтырды — видео, аудиожазылымдармен, 

мультимедиялыҗ курстармен. Бұрыңғы дидактикалыҗ материалдарда ҿзгерілді — җол жетімді оҗу 

җұралдары кҿбейді. Біраҗ бұл материалдардың жүйеленбеген түрде саҗталуы олардың оҗушылар 

үшін жарамсыз, ал оҗытушылар үшін җолайсыз җылады. Бүгінгі таңда түрлі медиялыҗ дидактикалыҗ 

материалдадың заманға сай саҗтау, ҿңдеу жҽне трансляция жасау жүйесі туралы сҿз җозғауға уаҗыт 

келді. Осындай жүйе ретінде бүгінгі таңда мұражай негізінде жасалған бірігей контентпен 

жабдыҗталған виртуалды медиатека бола алады. Біздің ойымызша, мұражайдың білім беру җызметі 

оның ең маңызды җызметтерінің бірі. Мұражай педагогикасының объекті болып мұражай 

ортасындағы мҽдениеттік җұндылыҗтарымен танысу сҽтінде тұлғаның җалыптасуына ыҗпал ететін 

мұражайлыҗ коммуникациясының мҽдени-білім беру аспектілері деп санаймыз. Мұражайды 

педагогикалыҗ жүйе ретінде җарастыра отырып, біз "мұражайлыҗ педагогика" ұғымына тоҗталдыҗ. 

Бұл ұғым алғашҗы рет XIX ғ. аяҗжағында Германияда (Э. А. Росмелер, А. Лихтварк, А. Рейхвейн) 

җалыптасты. Е. Б. Медведева, Германия мен Ресейде мұражайлыҗ педагогиканың җалыптасуын 

ҿарастыра отырып, бұрын ол оҗушылармен мұражайлыҗ жұмыс істеу бағыты ретінде җарастырылған. 

Гамбург җаласының кҿркем мұражайы мұражайлыҗ педагогиканың бесігі болып саналады, ал оның 

ҽкесі болып мұражай директор, бірінші мамандығы бойынша мектеп оҗытушысы болған А. Лихтварк 

(1852-1914 жж.). Алғашҗы рет «мұражайлыҗ диалогтар» ұғымын еңгізіп, Лихтварк маҗсаты ҿнер 

туындыларын суретшінің ойын түсіну арҗылы шығармашылыҗпен җабылдауды дамытатын ғылыми 

бағыт ретінде мұражайлыҗ-педагогикалыҗ ҽдістемесінің негізінҗалаушы болды.  

XX ғ. 60 жылдары җоғамда мұражайлар рҿлі күшейе бастаумен («музейный бум») мұражайлыҗ 

педагогика зерттеулермен білімнің ерекше саласы ретінде җалыптаса бастады. КСРО-да "мұражайлыҗ 

педагогика" термині XX ғ. 70 жылдары җолдана бастады. 

Мұражайлыҗ педагогика аныҗтамасы 1989 ж. Мҽдениеттану ҒЗИ ресейлік ғалым М. Ю. Юхне-

вич мұражайтану, педагогика жҽне педагогикалыҗ психология ғылымдарының җиылысында орна-

ласҗан, мұражайлардың білім беру җызметін зерттейтін ғылыми пҽн ретінде берді. 

Мұражайлыҗ педагогиканың дамуына М. М. Бахтин, В. С. Библердің мҽдениеттер диалогі тео-

рисы ҽсер етті.  

Е. Г. Ванслова мұражайлыҗ педагогика адамды тҽрбиелеуде бағаламбас кҿмек беріп, мұражай-

лардың җоғамға җызмет ететінін идеологиясын дҽлелдейді. Еуропа зерттеулерінде мұражайды 

мектептен тыс білім беру жҽне адамды ғұмұр бойы тҽрбие беретін җұралы ретінде җарастырылады. 

Ең сапалы мұражайдың җызметіндегі ҿзгерістер 1960-70 жж. («музейный бум») болды. Җазіргі 

заманда егерде адам жан дүниесін ескермесек экономикалыҗ жҽне ҽлеуметтік маҗсат мҽнсіз деуге 

болады. Бұл шындыҗ білімдік парадигмадан туындайды, наҗтылай айтҗанда җоғамдыҗ білімге деген 

талпыныс болып табылады. Тура жҽне айҗын, гуманизациялыҗ жолдағы білім-жастарды тҽрбиелеуге 

бағытталған білім салалары мен музей серіктестіктерінен тұрады. Яғни бұл жобаның мҽні ұлттыҗ 

жҽне халыҗаралыҗ масштабтағы болашаҗҗа деген талпыныс деп түсіне отырып,болашағымыз-

жастардың җолында дей аламыз. Ал ұлттыҗ салт-дҽстүрлерімізді җұрметтеп, тарихымызды ұмытпаған 

жастар ғана еліміздің болашағы атана алады. 

Музейдің интеграциясын айтар болсаҗ, ҽрине біз бірегей емеспіз. Сҿзсіз, тенденцияның даму 

мұражайының мультимедиясы бар. XXI ғасыр бұл-мультимедиялыҗ технологиялардың жҽне 

кҿптеген кҿрмелердің, мҽдениеттік жобалардың кең тараған уаҗыты. Виртуалдыҗ музейдің 

мультимедия базасының арҗасында ҽр мұражайдың ҿз саласы, ҿз тарихы җарастырылады. Google 

мҽдениет академиясы - бұл үлкен оҗытушылыҗ онлайн жоба, жүздеген мұражайлардың бірлескен 

жобасы, мҽдениет институттары. 

Ал виртуалдыҗ Art Project ҽлемінен Google мҽдениет академиясын 40000 нҿмірленген 

жұмыстарының кҿшірмелері, 6000 суретші-фотографтардың жҽне мүсіншілердің бірлескен жұмысы. 

Бұл жұмыстары 40 мемлекеттің 250 мҽдени институттарында орналасҗан. 
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Материалды спекторлар ҿзіне жайлы суреттерді, сызбаларды, акварельдерді, ескерткіштерді - 

бұлардың бҽрін жоғары гига-пикселді камераның сапалыҗ дҽрежесінде түсірген, яғни бұның бҽрі 

бізге кҿзге кҿрінбейтін кішкентай нҽрселерді үлкейту бойынша кҿруге мүмкіндік береді. 

Җазаҗстанда да осындай жұмыстар атҗарылады. Осындай этномемориалды Җазаҗстан картасын 

«Атамекенді» ғаламтордан кез келген адам кҿре алады. Билет җұны - 400тг. Оны онлайн-кассадан 

сатып алуға болады. 

Ҿскемен җаласында Җазаҗстандағы ең бірінші виртуалды музей бар. Оған тұрғындар ҽр уаҗытта 

ҽлемдегі ең белгілі галереяларын кҿруге мүмкіндігі бар. Ол Орыс мемлекеттік мұражайының 

кҿмегімен җұрылған. Петербор мамандары җұралдар мен программалыҗ жабдыҗтарды орнатуға ат 

салысҗан. Енді компьютер кҿмегімен виртуалды 38 залға серуен жасауға мүмкіндік туды.  

Бұл жердей "Гибель Помпеи", "9 вал", «Явление Христа народу» акты ҽлемге ҽйгілі суреттерді 

тамашалауға болады. Сонымен җатар «Ғылым ордасы» РММ кҿмегімен «Виртуалды интерактивтік 

3D-ғылым мұражайы» ашылуда. 

Бұл жобаны іске асыру үшін мекеме жанында арнайы лаборатория җұрылды, яғни бұнда 

мұражай экспонаттарын визуализациялау жҽне үш ҿлшемдік моделдеу технологиялары зерттеледі. 

Җазаҗстан Республикасының Тұңғыш Президенті мұражайы жҽне «3Дримтим-VIZERRA» атты ресей 

компаниясы серіктестік жайлы меморандумға җол җойды. 

Бугінде дүниежүзілік нарыҗта мультимедиялыҗ ҿнімдерді ҿңдеу җоғамның білімдік жҽне 

тҽрбиелік ресурсы ретінде җолданылады. Біраҗ Җазаҗстанда бұндай ҿнімдерді жасау жеткілікті 

дамымаған. Бұл зерттеудің җолданыстағы аналогтардан түбегейлі ерекшеліктері мынада:  

- біріншіден, білім беру саласына үлес җоса алатын, болашаҗта медиатеканың негізі болатын 

еліміздегі аймаҗтыҗ мұрайжайлардағы материалдар бірегей; 

- екіншіден, біз җазіргі заманға сай, жастарға тартымды мұражайдың жаңа, альтернативтік 

нұсҗасын ұсынудамыз;  

- үшіншіден, жасалынатын медиатеканың мазмұны жастардың бойындағы җұндылыҗ 

бағыттарын җалыптастыруға, Отанға деген сүйіспеншілік сезімді оятуға, тарихҗа деген җызығу-

шылыҗты җалыптастыруға, Отаны туралы білімдерін байытуға арналған.  

Ҽлеуметтік сұраныс жҽне (немесе) жобаны жүзеге асырудағы экономикалыҗ жҽне индустриал-

ды җызығушылыҗ пен оның нҽтижесін алу жолдары: 

 - мультимедиялыҗ ҽдістемелік җұралдарын жүйелік түрде дайындау білім беру саласында 

сандыҗ мультимедиа-индустриясын одан ҽрі жетілдіруге ат салысады;  

- оҗу сабаҗтарын дайындау ісіне жұмыстың инновациялыҗ түрлерін заман талабына сай оҗыту 

маҗсатымен белсенді җолданып жүрген оҗытушыларға җосымша мүмкіндіктер пайда болады;  

- жасалған электронды ҿнімге җашыҗтыҗтан, соның ішінде ауыл мектептері, җол жеткізуді 

җамтамасыз ету; 

- білім беруге мұражайларды еңгізу мҽселесі бойынша мамандардың жҽне җызығушылыҗ 

танытҗан тұлғалардың желілік җаумдастығын ұйымдастыру;  

- елдің аумаҗтарында мҽдени туризмді дамыту үшін туристік җалыптастыру; 

-  арнайы ғаламтор сайтында барлығына кол жетімді білім базасын үнемі толыҗтырып 

жаңарту үшін белгілі бір инфраҗұрылымды җалыптастыру. 

Ғылым мен технологияның дамуына алынған нҽтижелердің ҽсері жҽне күтілетін ҽлеуметтік 

жҽне экономикалыҗ ҽсері: 

 - заманға сай интерактивтік технологияларды оҗу ісіне белсенді еңгізу ҖР білім беру саласын 

жетілдіруге себеп; 

- 2012 ж. ҖР-да жүріп жатырған бірінші электронды оҗытудың оҗу-ҽдістемелік кешендерді 

толыҗтыру. 

Ҽдетте біздің елде җоғамдыҗ аҗпаратҗа кітапхана, архивтермен бірге мұражайларда җол жеткізе 

алатын. Җазаҗстанда кҿптеген түрлі (тарихи, кҿркем,мамандандырылған жҽне мемориалдыҗ) мұра-

жайлар бар. Мұражайда саҗталған аҗпаратҗа аҗпаратттыҗ-комуникативтік технологиялар енгізу 

арҗылы җолжеткізуді дамытуға болады. Ҽрине аҗпарат алудың форматы бұл жағдайда ҿзгертіледі, 

сонымен җатар бұл жаңаша бағытта җарастырылуы тиіс.  

Мұражайлар аҗпарат шығармашылыҗ идеяларға җолжеткізу мүмкіндігі бар. Олар білім, 

мҽдениет жҽне идеяларға жол ашады, интеллектуалдыҗ еркіндікті іске асыруға жағдай жасайды жҽне 

негізгі демократиялыҗ җұндылыҗтармен азаматтыҗ җұҗыҗтарды саҗтауға ат салысады. 

 Аҗпаратттыҗ саясатҗа жүгінсек, мұражайлардың негізгі маҗсаты келесі: 

• Җоғамдыҗ аҗпараттың барлыҗ түрлеріне азаматтардың еркін алуын җамтамасыз ету. 
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• Басҗа ҽріптестермен җарым-җатынас орнату.  

• Жергіліктік, аумаҗтыҗ, ұлттыҗ жҽне халыҗаралыҗ ресурстарға җол жеткізу мүмкіндігін 

җамтамасыз ету.  

• Мҽдени мұра жҽне ҿнер, ғылым жетістіктеріне җызығушылыҗ тудыруға мүмкіндік жасау. 

• Мҽдениетаралыҗ диалогті дамыту жҽне мҽдениеттің түрлі болғанын демеу.  

• Рухани дамуға ҽсер ететін, мҽдениеттік жҽне ҽлеуметтік сана-сезім тҽрбиелейтін шаралар 

ұйымдастыру. 

• Электронды (виртуалды) мұражайлардың дамуы. 

Соңымен, зерттеудің ҿзектілігі: Бүгінгі жастардың мҽдениеті ғаламтор арҗылы җалыптасып 

жатҗанда жаһандандыру кезіңінің ҿзекті мҽселесі бірінші җатардағы болашаҗ интеллектуалды элита 

болатын жастарымызды жоғалтып алмау, оларга ҿз елінің мҽдениеті туралы оларға жаҗын тілмен 

жҽне оларға түсінікті түрде наҗты аҗпарат беру. 

Җазіргі жастардың аҗпарат алудың негізгі җұралдары болып саналатын википедия жҽне түрлі 

ғаламтор ресурстарында Җазаҗстанның мҽдениеті, аумаҗтары мен ұлы мҽдениет җайраткерлері 

туралы ҿзекті аҗпарат жоҗтың җасы. Ал ғаламторда кездесетін аҗпарат дұрыс жинаҗталмаған, бір-

біріне җайшы келетін немесе тіпті Җазаҗстанда болып жатҗан аҗиҗаттан алыс шетелдік 

зерттеушілердің туындысы болуы мүмкін аҗпарат. 

Пайдаланылатын методология: дидактикалыҗ ҽдіс, жүйелік жҽне аҗпараттыҗ бағыт, анализ 

жҽне синтез, индукция жҽне дедукция ҽдістері. 

Күтілетін нҽтижелер: Җазаҗстан жерінде тұратын елдердің мҽдени мұрасына виртуалды түрде 

җол жеткізу маҗсатымен мультимедиа бағдарламалары мен видеофильмдердің біріктірілген базасы 

ретінде ҖР 9 аумаҗтыҗ мұражайлар негізінде медиатека жасаҗтау. 

Күтілетін нҽтижелердің җолданылуы: Жобаның нҽтижелерін оҗу сабаҗтары мен тҽрбие 

шараларын дайындап ҿткізуде жҽне республикамыздың аумаҗтарында мҽдени туризмді дамыту 

маҗсатында җолдануға болады.  

Күтілетін нҽтижелердің потенциалды тұтынушылары: Җазаҗстанның оҗу орындары (мектептер, 

колледждер, жоғарғы оҗу орындары). 

Жоба маҗсаты мен міндеттері:  

Жоба маҗсаты: мұражайларды оҗу кеңістігіне еңгізу жҽне оҗу ісін жаңа контентпен 

җамтамасыздандыру.  

Жобаның міндеттері:  

- аумаҗтыҗ мұражайлар негізінде виртуалды мұражайлар мен оҗу видеофильмдардан 

жасаҗталған медиатека җұру; 

- арнайы ҽлеуметтік желілердей сияҗты жастар арасында мҽдениеттік-ағартушылыҗ жҽне оҗу-

тҽрбиелік жұмысын жүргізу үшін оҗытушылар мен мҽдениет жұмысшылардын кҽсіби желілік 

җаумдастығын җұру; 

- виртуалды медиатеканы җолданып белгілі пҽндерді җашыҗтыҗтан оҗытудың җолайлы ҽдісте-

месін жасаҗтау; 

- сайт (скайп) арҗылы Жобаға еңген мҽдениет мекемелерінің ҿкілдерімен онлайн- консуль-

тациялар ҿткізу үшін программалыҗ җосымша жасаҗтау; 

- «Кҽсіби шеберлік медиатекасы» атты ҽдістемелік җұралды дайындау; 

- мҽдениет жҽне білім беру мҽселелері бойынша тҽжірибе айналысу маҗсатымен халыҗаралыҗ 

конференция ҿткізу. 

Жобаның практикалыҗ маңыздылығы: 

Жобаны жасауға себеп болған жастардың ҿміріндегі медианың рҿлімен байланысты. Җазіргі 

таңда жастар ҿз җарым-җатынастарын ҽлемменен түрлі идеалдармен җұндылыҗтарды ұсынып отырған 

медиа арҗылы жасайды Біраҗ ғаламторда объективті аҗпаратпен җатар, бірнеше рет ҿңделген 

аҗпараттың болуы жастардың бойында жалған җұндылыҗтарды җалыптастыру җауіпі бар. Осы 

жағдайда бұл мҽселені ен тиімді шешуге мұражайдың мүмкүндігі бар. Ҿйткені оның ҽлеметтік-

мҽдени җызметі біріші җолдан шығатын, нағыз объективті, бастапҗыдан тарихи жҽне мҽдени 

аҗпаратҗа негізделеді, басҗаша айтҗанда мҽдени эталондарға сүйенеді. Сонымен җатар мұражай 

мҽдениеттің нышаны ретінде жас ҿспірімдерді тҽрбиелеуде маңызды рҿл атҗарады: оны ҿткен 

дҽуірдің мҽдениетіне җайтарып, болашаҗтың җұндылыҗтарымен байланыстыра отырып оны сұхбатҗа 

жасауға шаҗырады. Осы Жобаның шеңберінде жасалатын виртуалды медиатека жаңа ҽлеуметтік-

мҽдени болмыста җалыптасҗан жастардың талаптарына, аҗпарат алу тҽсілдеріне сай келеді деп 

ойлаймыз. 
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Жобаның ғылыми жаңалығы бірігей контенті бар виртуалдыҗ медиатекамен, осының негізінде 

жасалған ғылыми-ҽдістемелік ҿнімді җұру маҗсатымен. Җазаҗстанның аумаҗтыҗ мұражайларының 

ресурстік потенциалын җолдануда. 
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Аннотация 

Мҽҡҽлҽлҽ инструменталь юл менҽн башҡорт теленең дим һҿйлҽше фонетикаһы Афғанстандың 

афшар тҿркмҽндҽренең теле менҽн сағыштырыла. Ике идиом ҿсҿн дҽ бындай анализ беренсе тапҡыр 

үткҽрелҽ. Мҽҡҽлҽнең авторҙары идиомдар араһындағы оҡшаш яҡтарҙы асыҡлайҙар һҽм башҡорт-

тҿркмҽн этник-ара мҿнҽсҽбҽттҽренең тарихы артабанғы тикшеренеүҙҽрҙе талап итеүен белдерҽлҽр.  

Алдан сығарылған эксперименттар шуны күрһҽтҽ: сибилянт булмағандар системаһы билдҽле 

берҙҽйлеккҽ эйҽ түгел, был параллель үҫеү процессы һҿҙҿмтҽһе булып тора.  

Асҡыс һүҙҙәр: башҡорт теле, тӛркмән теле, башҡорт һӛйләше, тӛркмән диалекты, дим 

һӛйләше, фонетика 

 

PHONETICS BASHKIR OF DIM AND AFSHARITURKMEN OF AFGHANISTAN 

 

Abstract 

In the article is instrumental comparison of Dim (Dyoma) Bashkir dialect phonetics with that of the 

Afshari Turkmen of Afghanistan. It is well know, that Bashkir and Central Turkmen dialects share a specific 

innovation – desibilantisation of parental (Old Bashkir and Old Turkmen resp.) /s/ and /z/. In the context of 

ethnic contacts discussed in the first part of the article the named innovation is particulary interesting. If 

there much congruity between modern Dim Bashkir and Afshari Turkmen systems of non-sibilants, it is pos-

sible that results of desibilantisation in Turkmen had their influence on the same process occurring in Dim 

Bashkir. But as our experiments had shown, the systems of non-sibilants share no specific congruity, thus 

being result of an evolutionary parallelism.  

Key words: Bashkir language, Turkmen language, Bashkir dialects, Turkmen dialects, Dim Bashkir, 

phonetics 

 

ИНЕШ 

Уғыҙ телдҽре араһында иң боронғо берлҽшмҽ һаналған хҽҙерге тҿркмҽн теле үҙенсҽлекле 

фонетикаға эйҽ, ҽ барса ҡыпсаҡ телдҽре араһында үҙенсҽлекле консонантизмы менҽн башҡорт теле 

айырылып тора.  

Тҿркмҽн теле башҡорт теленең дим, ҡариҙел, ҿршҽк һҽм эйек-һаҡмар һҿйлҽштҽрен үҙ эсенҽ 

алған мең ырыуы теленҽ яҡын тел. Т.Г. Баишев классификацияһына ярашлы урындағы халыҡтың 

теле ―ҫ һӛйләше‖нҽ ҡарай (Баишев, 1955: 29), йҽғни был һҿйлҽштҽ дҿйҿм тҿрки һҽм ҽҙҽби башҡорт 

телендҽге һ, с, ш урынына бҿтҽ позицияларҙа һаңғырау теш араһы спиранты - ҫ (θ) ҿнҿ ҡулланыла 

(ҫыу, туҡҫан, ҫикҫән, беҫ).  

Башҡорт һҽм тҿркмҽн телдҽре ҿсҿн уртаҡ булған ҫ (θ) һҽм ҙ (ð) тартынҡыларының фонологик 

үҙенсҽлектҽре дҿйҿм билдҽле, ҽ бына уларҙың фонетик үҙенсҽлектҽре проблема тыуҙырған һорау 

булып ҡала килҽ.  

                                                 
 исследование в рамках проекта“Language and ethno-cultural variability of Southern Siberia in syn-

chrony and diachrony: language and culture interaction” (РГНФ No. 14.Y26.31.0014). 
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 Мҽҫҽлҽн, θ һҽм ð тартынҡыларын ҽйткҽндҽ телмҽр аппаратының ҡайһы ҿлҿшҿ һҽм нисек 

хҽрҽкҽт итҽ, кеүек һорауҙар ике телдең дҽ диалекттары ҿсҿн ҽлегҽсҽ асыҡланмаған. Ябай фонетик 

транскрипция иһҽ ишетеү тҽьҫирендҽ башҡарылыу сҽбҽпле дҿрҿҫ һҿҙҿмтҽлҽр бирмҽй.  

Һҽр телдең (һҿйлҽштең) үҙенҽ генҽ хас артикуляцион базаһы булыуын һҽм Дим йылғаһы буйы 

башҡорттарының тҿркмҽн-ҡыпсаҡтар менҽн боронғо бҽйлҽнештҽрен иҫҽпкҽ алып, беҙ тҽҡдим 

ителгҽн мҽҡҽлҽ сиктҽрендҽ башҡорт теленең дим һҿйлҽшендҽ һҽм, бер классификация буйынса 

ҽзербайжан теленең диалекты һаналған, икенсе классификацияға ярашлы уғыҙ телдҽренең айырым 

бер тармағын тҽшкил иткҽн Афғанстандың афшар тҿркмҽндҽре телендҽ регуляр ҡулланылған, һҽм 

был ике телдең дҽ үҙенсҽлеген тҽшкил иткҽн корональ сибилянт булмаған
5
 θ һҽм ð тартынҡыларын 

Praat акустик анализаторы (аудио-материалдарҙы осциллограмма и спектрографияға ҽйлҽндерҽ 

торған программа) ярҙамында сағыштырып тикшерҙек.  

Беҙҙең ҙур маҡсат түбҽндҽгенҽн ғибҽрҽт: Тҿрки телдҽре тҿркҿмҿндҽ тҿрлҿ генетик 

тҿркҿмсҽлҽргҽ индерелгҽн башҡорт һҽм тҿркмҽн телдҽре тарихи үҫеш дҽүерендҽ бер тҿрлҿ фонетик 

үҙгҽреш кисергҽнме? Шулар араһында дҿйҿм тҿрки *s һҽм *z-ның θ һҽм ð-ға күсеүе бер тҿрлҿ 

булғанмы. Мҽҡҽлҽ алдына ҡуйылған маҡсат: Тҿньяҡ Афғанстан афшар тҿркмҽндҽренең һҽм Дим 

йылғаһы буйы башҡорттары миҫалында θ һҽм ð фонетикаһының үҙенсҽлектҽрен күрһҽтеү. 

 Программа хаҡында бер нисҽ һүҙ. Рҽсҽй фҽндҽр академияһының Тел ғилеме Институты һҽм 

программалаштырыу Институты телдҽрҙе теркҽү һҽм тасуирлау ҿсҿн махсус программа – Лингводок 

программаһын эшлҽп сығарҙылар. Был фонетик программа һҽр ҿндҿң физик ҡылыҡһырламаһын бҿтҽ 

нескҽлектҽре менҽн тасуирлай ала, тҽү телдең ышаныслы реконструкцияһын булдыра.  

Диалектологик экспедиция материалдарын хҽҙер Лингводок веб-сайтында 

http://lingvodoc.ispras.ru тыңларға, транскрипцияларын күрергҽ һҽм анализланған һҽр һүҙҙе махсус 

фонетик программала (Praat) экранға сығарырға мҿмкинлек бар. Программа шулай уҡ 

һуҙынҡыларҙың аһҽңле үҙенсҽлектҽрен, ҿндҽрҙең кҿсҿргҽнешлелеген, һүҙҙҽрҙең грамматик 

категориялар менҽн үҙгҽреүен, этимологияһын, тҿрки телдҽрҙҽге тамырҙаш һүҙҙҽрҙе күрһҽтҽ. 

Экспедиция аудиояҙмаларынан мультимедия һүҙлектҽре эшлҽү мҿмкинлеге тыуа. Интернет менҽн 

файҙаланыусы һҽр кеше веб-сайт менҽн таныша, иҫкҽрмҽлар, ҿҫтҽлмҽлҽр индерҽ ала.  

Тикшереү ҿсҿн беҙ диалект вҽкилдҽренең үҙаллы һҿйлҽгҽн телмҽрҙҽрен алдыҡ
6
. θ, ð 

тартынҡылары ҡулланылған һүҙҙҽр сегменттарға бүленде һҽм фонетик һҽм фонологик транскрипция 

эшлҽнелде. Сағыштырып тикшереү шуны күрһҽтте (Ҡушымтаны ҡарағыҙ): тҽү тҿрки *s был телдҽрҙҽ 

бҿтҽ позицияла θ бирҽ, тик интервокалда һҽм аффикс башында афшар тҿркмҽне телендҽ θ 

тартынҡыһы ð-ға яңғыраулана (Таблица 1). Был күренеш башҡорт теленең арғаяш һҿйлҽшендҽ лҽ 

күҙҽтелҽ. 

 Таблица 1. 

 

пратюркская форма лит. башкирский южн. башкирский центр. туркменский 

пратюр.*s > общ.тюр.*s >   

*siŋök «кость» ħöjäk  öjäk  üŋk,  üjek 

*sogɨ-k «холод» 
ħɨwɨq 

 

 ɨwɨq 

 

 oβuq 

 

*s - «ты» 
ħin 

 

 in 

 

 en 

 

*sɨb «вода» ħɨw  ɨw  uβ 

*sūs- «черпать» ħo -  o -  u - 

                                                 
5
  "non-sibilant‖: Ladefoged, Meddieson "the Sounds of the Words Languages", Oxford, 1996 

6
 Башҡорт теленең дим һҿйлҽше информанты – Ҽлшҽй районы Хҿсҽйен ауылынан Мҿлҿкҿв Ғҽбиҙулла Һиҙиҽт 

улы, Афшар тҿркмҽн теленең информанты – Афғанстандың Мазар-Шҽриф ҡалаһынан Һажи Ғайбуллаһ. 

http://lingvodoc.ispras.ru/
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пратюр.*  > общ.тюр.*z > ð 

*gö  «глаз» 
küð 

 

göð 

 

*kā  «гусь» qað ɢāð 

*bo  «серый» buð buð 

*аgɨ  
«рот; губа; устье реки, 

ущелья» 
awɨð aɣɨð 

 Афшар тҿркмҽндҽренең теле θ, ð һҽм s, z тартынҡыларын айырмай тиерлек. Бында беҙ кҿсһҿҙ 

һыҙғырыуҙан алып бҿтҿнлҽй ишетелмҽй торған ҿндҽрҙе күрҽбеҙ, йҽғни бында артикуляция 

вариацияһы күҙҽтелҽ. Киреһенсҽ, башҡорт материалы s, z һҽм θ и ð айыра.  

Анализланған аудиоматериалдарҙа сибилянт булмаған тартынҡылар күп тҿрлҿ (Таблица 2). 

Был бигерҽк тҽ һаңғырау тартынҡыларға ҡағыла. Шуныһы ҡыҙыҡлы: афшар тҿркмҽн телендҽ 

интерденталь сибилянттар булыуы мҿмкин, шуға күрҽ килҽсҽктҽ инструменталь тикшеренеүҙҽрҙе 

күберҽк информанттарҙы йҽлеп итеп үткҽреү зарур. 

Ҽ бына дим һҿйлҽшендҽ кҿтҿлгҽн t урынына θ    ҡулланылыуы инглиз теленең лондон һҿйлҽү 

теле, дан (датский), тҿньяҡ фриз телдҽрендҽге ошондай уҡ феноменды тҽшкил иткҽн тартынҡыларға 

типологик параллель була ала. Башҡорт /t, k, q/ тартынҡыларының ышҡыулашыуға һҽлҽтендҽ лҽ ошо 

механизм күҙҽтелҽ. 

Йомғаҡлау 

Шулай итеп, сағыштырған телдҽрҙҽ сибилянт булмаған тартынҡылар артикуляцияларының 

һаны буйынса айырыла. Шул уҡ ваҡытта θ һҽм ð ҿндҽре ҽйтелештҽ позицион варианттарының 

тҿрҙҽре буйынса бик яҡын. Түбҽндҽге позицон варианттар булырға мҿмкин
7
: 

 башҡорт теле: 1) увуляризация, 2) иренлҽшеү, 3) фарингализация, 4) глоттализация, 5) 

назализация, 6) палатализация, 7) фаукализация тҿркмҽн теле: 1) увуляризация, 2) иренлҽшеү, 3) фа-

рингализация, 4) глоттализация. 

Таблица 2. 

Сибилянт булмаған тартынҡыларҙың тҿрҙҽре 

 

дѐмский южный башкирский афшарский туркменский 

длитель-

ность 

место артику-

ляции 
способ   способ 

место арти-

куляции 

длитель-

ность 

/ / 

средняя 
субапикальный 

зубной 
глухой фрикатив     

ꜞ 

    
глухой 

фрикатив 

 

интерден-

тальный  

средняя краткий 

ламинальный 

дентиальвео-

лярный 

глухой фрикатив      
ꜞ 

краткий 
ламинальный 

альвеолярный 
глухой фрикатив     ꜞ 

/ð/ 

сверх-

краткий 

лабиоден-

тально-

велярный ко-

артикулянт 

сдавленно-

звонкий глайд 
       ꜞ ð  

  ꜞ 

оглушѐн-

ный фри-

катив 

ламиналь-

ный ден-

тальный 

краткий 

сверх-

краткий 

интерденталь-

но-дентальный 

звонкий фрика-

тив 
ð  
  ð  
  ꜞ ð  

  ð  
  ꜞ 

звонкий 

фрикатив 

интерден-

тально-

сверхкрат-

кий 

                                                 
7
 Лингвистик терминдар рус телендҽ бирелҽ 
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коартикулянт дентальный 

коартику-

лянт 

средняя 
дентиальвео-

лярный 

звонкий фрика-

тив 
ð   ð   

звонкий 

глайд 

интерден-

тальный 

сред-

няя/краткий 

/s/ / / 

/z/ /ð/ 

 

 

 
 

Ҡушымта ―үҫкәнмен‖ һүҙенең осцилограммаһы һҽм спекторгаммаһы 

 

Ҽлбиттҽ, килҽсҽктҽ фҽнни ҽйлҽнешкҽ тҿркмҽн һҽм башҡорт дилекттарының аудиомате-

риалдарын күберҽк индереү проблеманы киңерҽк һҽм тҽрҽнерҽк аңларға, сағыштырған телдҽрҙҽ θ, ð 

фонемаларының аныҡ үҫеш тарихын күҙҽтергҽ булышлыҡ итер. 
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ТАРИХИ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕР ТІЛІ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ АСПЕКТ 
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Аннотация 

Тарихи ескерткіштер тілінің психолингвистикасы тілдің шығуы, яки филогенезіне җатысты 

мҽселелерде кҿбірек сҿз болады. Ол кейбір нейропсихолингвистикалыҗ зерттеулерге жол ашады. 

Нейропсихолингвистика мҽдениет тарихына терең талдау жасау арҗылы адам санасының дамуы, 

адамзат җоғамымен бірге тілдің дҽуірлеу сатылары туралы зерттеулерге мүмкіндік береді. Тарихи 

ескерткіштер тілін зерттеу арҗылы ортаҗ универсал җұрылымдарды аныҗтау ескерткіштер мҽтініне 

концептуалдыҗ талдау жүргізуде маңызды болмаҗ. Тіл байлығы сҿздік җормен, тілдің грамматикалыҗ 

мүмкіншіліктерімен ғана ҿлшенбейді, сонымен җатар, оның концептуалдыҗ ҽлемін де җамтиды. Кез 

келген тілдің, ұлттың ҿмір сүруіне тірек болған, ҿзіндік болмысы мен ҿмірлік кҿзҗарастарын 

кҿрсетететін наҗты концептілер болады. Концепт тіл мен мҽдениеттің байланысын кҿрсетеді. 

Психолингвистикалыҗ зерттеу үшін маңыздысы тілдің ҿркендеу жолындағы адамзат санасының 

дамуы мен җалыптасуы жҽне җазіргі күйі болмаҗ.  

Тірек сӛздер. антропология, парадигма, психолингвистика, ойлау, сӛйлеу, сана, тіл тарихы.  

 

Annotation 

The psycholinguistic research of language of historical monuments in the majority cases touches on an 

issue of emergence of language and concerns questions of phylogeny of language. Thanks to it some neuro-

psycholinguistic aspects of historical monuments became studied. The neuropsycholinguistics does the deep 

analysis of cultural history and by that opens possibilities of studying of a periodization of language. Identi-

fication of universal structures of language is very important in the conceptual analysis of texts of historical 

monuments. The richness of language is not measured only by lexical resources, grammatical opportunities 

of language, it also covers his conceptual world. Each language and the nation has concepts which define a 

peculiar life and perception of the world of certain people and culture. The concept is a reflection of lan-

guage and culture. For a psycholinguistic research development and formation of human consciousness and 

its today's state, by studying of language is very important.  

Key words. Anthropology, paradigm, psycholinguistics, thinking, speech, consciousness, language his-

tory. 

 

Антропологиялыҗ зерттеулер җазіргі ғылым салаларының барлығына дерлік дендеп ене 

бастаған мҽлім. Антропологиялыҗ парадигма тілді зерттеуде адам табиғатын күллі болмысымен 

алдыңғы орынға шығарады. Адамның күрделі, сан алуан табиғатын танып білу маҗсатында кҿптеген 

ғылымдар тоғысып, ҿзара «серіктес» ғылым салаларының дамуына ҽкелді. Адам болмысы җоғам, ұлт, 

мҽдениет, психология, физиология, гносеологиялыҗ аспектіде җарастырылып, сҽйкесінше ҽлеуметтік 

лингвистика, лингвомҽдениеттаным, когнитивтік лингвистика, этнолингвистика, психолингвистика 

жҽне тіл палеонтологиясы сияҗты тағы да кҿптеген салаларда кең җарастырыла бастады.  

Җазаҗ тіл білімінде бұл мҽселеге ерекше мҽн берген танымал ғалым Җ.Жұбанов «біз жекелеген 

лингвистикалыҗ фактілерді тілдің басҗа салаларымен жалпы бірлікте җарастырып, осы байланысты 

җоғамның даму деңгейі, экономикалыҗ, ҽлеуметтік дүниетаным тұрғысынан зерделеуді җажет етеміз» 

деген болатын [1,405-406]. Тілді зерттеудің бұл җағидасы бүгінде ҿркен жая бастады. Оның 

жетістіктерін түркітануда, түркі халыҗтарының жазба ескерткіштерін зерттеуде де җолдану аса 

маңызды болмаҗ.  

Психолингвистика антропологиялыҗ парадигма аясында җарастырылса да, ҿз ішінде 

интегративтік сипатҗа ие болып келеді. Себебі ол бірнеше дҽстүрлі пҽндердің тоғысҗан жерінде 

пайда болып, җолданбалы маҗсаттағы зерттеулердің ажырамас бҿлігіне айналды. ХХ ғасырдың 

ортасында ғана җалыптаса бастаған бұл ғылым саласы тарихи ескерткіштер тілін зерттеуге терең бет 

бұра җойған жоҗ. Ол негізінен эксперименттік, сипаттамалы зерттеулерге ден җоюда. Дегенмен, 

                                                 
*
 Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті 

**
 "Нархоз Университеті" АҖ 
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тарихи ескерткіштер тілін зерттеуде ол тілдің шығуы, яки филогенезіне җатысты мҽселелерде кҿбірек 

сҿз болады.  

Тілдің шығуы, пайда болуы жҽне оның дамуы туралы мҽселеде күні бүгінге дейін түрлі 

кҿзҗарастар бары белгілі. Шеті мен шегі жоҗ бұл мҽселені зерттеуде ғалымдар түрлі топшылаулар, 

болжамдар жасады. Тілдің шығуын еліктеу теориясымен, тума җабілет теориясымен байланыстыра 

җарастырды. Дегенмен, соңғы кездердегі зерттеулерде ғалымдар ҽлеуметтік-биологиялыҗ кҿзҗарас 

теориясына кҿбірек жүгіне бастағаны байҗалады.  

Тарихи жазба ескерткіштерді психолингвистикалыҗ тұрғыдан зерттеу кейбір нейропсихо-

лингвистикалыҗ зерттеулерге жол ашады. Нейропсихолингвистика мҽдениет тарихына терең талдау 

жасау арҗылы адам санасының дамуы, адамзат җоғамымен бірге тілдің дҽуірлеу сатылары туралы 

зерттеулерге мүмкіндік береді. Американдыҗ нейропсихолог Р.Орнстейн батыс адамының ойлауы 

мидың сол жаҗ бҿлігінде ҿтетінін дҽлелдейді. Оның ойынша, мидың оң жаҗ бҿлігі мүмкіндіктерінің 

шектелуі адамның рухани мүмкіндіктерін азайтып, оған нұҗсанын тигізеді. Ол батыс ҽлеміндегі 

тҽрбие мен оҗытудың шектен тыс рациоаналды, аналитикалыҗ жүйеге җұрылғанын айтады. Ҿзінің 

зерттеулерінің нҽтижесінде Орнстейн Батыс пен Шығыстың арасындағы айырмашылыҗ – мидың сол 

жаҗ жҽне оң жаҗ бҿліктеріндегі ресурстарды ҽр түрлі пайдалануында деген тұжырым жасайды. 

Азиаттыҗтар мен батыс халыҗтарының ойлауы ҽр түрлі екені кҿп айтылады. Бұл мҽселемен 

этнопсихология айналысады. Бұл зерттеулерде ежелгі шығыс этностары ҿкілдерінің оң жаҗ ми 

бҿліктері Еуропаның дамыған елдеріндегі жҽне Американың адамдарымен салыстырғанда дүниені 

түсінуде, җабылдауда ерекше белсенділігімен ерекшеленеді делінеді. Бұлардың алғашҗыларының 

ҿмірінде дҽстүр, ҽдет-ғұрып, ұжымшылдыҗ, интуиция, тылсым дүние (мистицизм) т.б. алатыны 

айтылады [2,230]. Түркі тілі мен ҿркениеті туралы жазған О.Сүлейменовтің сҿздері де оны дҽлелдей 

түседі: «Түркі сҿзінің мезгіл езгісіне тҿзімділігі оның җұрылымдыҗ җаңҗасының тарихи 

алғышарттары – дҽстүрлі ҿмір сүру ерекшеліктерінің ҿзгерместігін (кҿшпелі тұрмыс салты), діни 

ғибратты (тҽңірге, аруаҗҗа табыну) җосалыҗ. Кҿшпелілер ат жалын җұшып, җанша җұйғыта 

шапҗанымен уаҗыт бір орнынан җозғалмаған сияҗты. Кҿшпелілер ондаған җоңсы халыҗтармен 

араласҗа түседі де ҿзінің ұлттыҗ ерекшелігін үнемі байытып отырған, ҽдет-ғұрып, салт-сана 

ҿзгермеген [3,203].  

К.Ф.Седовтың пайымдаулары бойынша, адам санасының даму векторын аныҗтайтын болсаҗ, 

ҿркениеттің пайда болуы, дамуы барысында адамзаттың ойлау стратегиясы оң жаҗ ми бҿліктерінен 

сол жаҗ бҿліктеріне біртіндеп ығысҗанын кҿруге болады. Ал бүгінде ол оң жаҗ бҿлікке ығыса 

бастағанын байҗалады. Җазіргі аудио, видео жаңа технологиялардың, компьютер, Интернет 

ҿміріміздің барлыҗ саласына енген заманында аҗпаратты беру жолдары мен формасы да адам 

айтҗысыз ҿзгерді. Мидың сол жаҗ бҿлігінен гҿрі оң жаҗ бҿлігінің белсенділігі күшейе түскен. 

Теледидар, БАҖ, жарнамалардың арҗасында аҗпарат тек мидың сол жаҗ бҿлігіне ғана емес, оң жаҗ 

бҿлігіне де ҽсер ете бастады. Аҗпарат адресатҗа рационалды ғана емес, эмоционалды жағынан да 

ыҗпал ете түсті. Җазіргі заман адамының ҽмбебап болмасҗа амалы жоҗ секілді кҿрінеді. Аҗпаратты 

жеткізудің техникалыҗ артыҗшылығы визуалды җабылдау каналдарының белсенділігін күшейте түсті. 

Суреттер мен фото бейнелер біздің ҿміріміздің ажырамас бҿлігіне айналды. Оны интернеттен ғана 

емес, хабарлама жазуда да җолданатын болдыҗ. Бұрынғы кездердегідей тыйым салу сҿздері наҗты 

бейнелермен ауыстырылды. Мейрамханалардағы, җоғамдыҗ орындардағы аҗпараттар наҗты 

бейнелермен кҿрсетілетін болды. Оҗулыҗтар суреттемен, түрлі-түсті бейнелермен ҿрнектеле бастады. 

Җоршаған ортадағы ҿзгерістер җазіргі заман адамының да җарым-җатынас стиліне, жеке санасына, 

түптеп келгенде ұжымдыҗ санаға түбегелі ҽсерін тигізуде. Аҗпаратты ҿңдеу, жеткізу барысындағы 

сол жаҗ ми бҿлігі мен оң жаҗ ми бҿлігінің ара җатынасында да ҿзгерістер пайда болуы даусыз. Кітап 

оҗу мҽдениетінің адам ҿмірінен ығысып шыға бастағаны осының салдарынан болса керек.  

Сҿйлеу тілінің онтогенезі мен филогенезін тұтастыҗта җарастыратын ҽлеуметтік-биологиялыҗ 

теория ҿкілдерінің ойынша, бала тілді меңгеруге деген тума җабілетпен туылады да, ҿзі ҿмір сүріп 

отырған ортадағы тіл туралы материалдарды үлкендер арҗылы җабылдайды. Оны жай җабылдап ала 

бермейді, даму сатысы жоғарылаған сайын «ҿңдеп», «бала» тілін «ересектер» тілінің жүйесіне 

ауыстыра отырып, кҿп жағдайда ҿз бетінше меңгереді. Тілді меңгеру җарҗыны оның ҿмірлік 

җажеттіліктерінің артуына җарай ҿсе түседі. Осы кҿзҗарасты жаҗтаушылардың бірі Т.Черниговская ол 

туралы ҿзінің маҗалаларының бірінде былай деп жазады: «...баланың миы – тамаша тілші, оның ана 

тілді җалай игеретіндігі ғылым үшін ҽлі җұпия нҽрсе. Егер бала тілді диктафонға жазып, фразалар мен 

ережелерді жаттап үйренетін болса, біз сияҗты еркін сҿйлеу үшін оған ең аз дегенде 100 жыл керек 

болатын еді. Біраҗ бала магнитофон емес, оның миында тілдік алгоритмдерді жасайтын тумысынан 
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берілген җұрылым бар» [4,5]. Оның ойынша, баланың миындағы бұл җұрылым тамаша жазылған 

виртуалды ҽмбебап кітап, «чип» сияҗты (ал кейбір ғалымдардың айтуынша ол биологиялыҗ 

компьютер), оның сырын түсінген күні ҽмбебап оҗулыҗ жазудың тҽсілін үйренуге болады. Сайып 

келгенде, мидың җалай жасалғанын білген кезде дүниенің җалай жасалғанын түсіне аламыз дейді. 

Шын мҽнінде, сҽбидің дүниеге келген күннен бастап ҿз ортасын тани бастауы, жеке сҿздерден, 

фразалардан, ағаштың сыбдыры, иттің үруі, күннің күркіреуі, т.б. осы сияҗты табиғаттағы сан алуан 

дыбыстардан адамзаттың тілін ажыратып, одан ҿзіне җажетті сҿйлеу механизмін жасауы, сосын 

пайдала бастауы – барлығы ҿте күрделі үдеріс. Бұған җатысты җазаҗ халҗының дүниетанымында 

«тҿбесі тесік» деген ұғым бар. Бұл тұраҗты тіркес «ҿзге тілді түсініп җалатындай хабары бар» деген 

мағынаны білдіреді [6,687]. Бұл ҽсіресе ерекше сезімтал балаға җатысты айтылады. Җазаҗ халҗы 

баланың тілі шыға бастаған кезде айтатын сҿздеріне айрыҗша мҽн береді, себебі бала – періште, не 

айтса сол орындалады деп кҽміл сенеді. Жҽне олар алдын-ала сезгіш, болжағыш келетінін байҗап, 

баланың сҿздерін жаҗсы ырымға балап отырады. Бұл тұраҗты тіркестегі «тҿбенің», адамның бас 

бҿлігінің ми җызметіне җаншалыҗты җатысы бары, оны неліктен тесік деп айтатыны ерекше җызыҗты 

жайт. Җазаҗтар бұл жерде баланың енбегін айтып отыруы да мүмкін. Җалай болғанда да бұл процесс 

баланың дүниеге келгеннен бастап дыбыстыҗ тілді алғаш рет җабылдай бастайтын кезеңімен җатар 

ҿтеді. Аталмыш «җұрылымның», «ҽмбебап кітаптың», «чиптің» мида дұрыс җұрылуы, жазылуы 

баланың одан кейінгі даму, җалыптасу механизмдеріне түрткі болатыны сҿзсіз.  

Тілдің адам табиғатындағы ең жұмбаҗ ҽрі ең маңызды орталыҗ екенін аз ғана җалыптасу тарихы 

бар (салыстырмалы түрде айтҗанда) җазаҗ тіл білімінің негізін җалаушылардың бірі А.Байтұрсынұлы 

да айтҗан болатын. Ол ҽу бастан тілдің ми, сана җызметімен тікелей іске асатын күрделі механизм 

екеніне айрыҗша назар аударған. Ол сҿз ҿнері адам санасының үш негізіне тіреледі деп кҿрсетті, олар 

ақыл, қиял, кӛңіл. «Аҗыл ісі – аңдау, яғни нҽрселердің жайын ұғу, тану, аҗылға салып ойлау, җиял ісі – 

меңзеу, яғни ойдағы нҽрселерді белгілі нҽрселердің тұрпатына, бейнесіне ұҗсату, бейнелеу суреттеп 

ойлау, кҿңіл ісі – түю, талғау. Тілдің міндеті – аҗылдың аңдауын аңдағанынша, җиялдың меңзеуін 

меңзегенінше, кҿңілдің түюін түйгенінше айтуға жарау» [7,10]. Бұл жерде ғалым поэтикалыҗ тіл мен 

поэтикалыҗ ойлау туралы айтып отыр. Поэтикалыҗ тілді архаикалыҗ тілмен, мифтік санамен 

тамырлас, жаҗын тіл ретінде җарайтын болсаҗ, тілдік сананың дамуына тірек болған жетелеуші 

механизмдерді болжауға да болатын секілді. Сондай-аҗ, аҗыл мен җиялдың, кҿңілдің үнемі, жетілу, 

даму үстінде болатын табиғатын да меңзеп тұр. Алайда бұл механизмдердің тілдің түрлі дҽуірлеу 

кезеңдерінде бірдей деңейде болмағаны мҽлім. Бүгінде бастапҗы тіл мен җазіргі тілдің арасында жер 

мен кҿктей айырмашылыҗтар біліне бастағаны осының айғағы болса керек.  

Тарихи ескерткіштер тілін психолингвистикалыҗ зерттеуде тіл генетикасы мен энергиясын 

зерделеу мҽселесі де туындайды. Адам миындағы нейрондардың сҿйлеу барысында ұйымдасуы, жаңа 

функционалдыҗ байланыстардың җалай жҽне неліктен пайда болатыны, сырттан келетін 

аҗпараттардың жҽне генетикалыҗ факторлардың тілдік җұзыреттің дамуына җалай ҽсер ететінін 

зерттеу мҽселесі ҿте ҿзекті [8, 269-284]. Адамзат тілінің җұрылымын, наҗтылап айтҗанда, тілді ҿзге 

җарым-җатынас жүйелерінен ажыратуға негіз болатын, біраҗ ұлт тілдерінің барлығына ортаҗ ҽмбебап 

(универсалды), базалыҗ җасиетін аныҗтауға деген талпыныс бары аныҗ. Барлыҗ ұлтҗа ортаҗ «тілдік 

ген», «грамматикалыҗ ген» мҽселесі генетиктерді де җызыҗтырып отыр. Бұл түптеп келгенде тілдің 

шығу тарихы мҽселесімен тамырлас мҽселе екені белгілі. Тарихи ескерткіштер тілін зерттеу осы 

мҽселеде ортаҗ универсал җұрылымдарды аныҗтауда маңызды болары хаҗ. Н.Хомскийдің ойынша, 

ҽмбебап грамматиканың бары еш күмҽн тудырмайды. Ҽмбебап грамматика барлыҗ наҗты тілдерге 

ортаҗ, барлығына бірдей ортаҗ тҽртіпке негізделген «грамматикалыҗ метатеория» җызметін атҗарады. 

Ал ҽрбір тілді үйренуші сол ҽмбебап грамматикаға бағдарланған ортаҗ тҽртіп пен ережелерді наҗты 

тілді индуктивтік жолмен игеру арҗылы меңгереді [9,27]. Ол ҿзінің зерттеулерінде негізінен тілдің 

грамматикалыҗ җұрылысындағы, ҽсіресе синтаксистік җұрылымдарындағы ұҗсастыҗтарға иек артты. 

О.Сүлейменов ҿзінің «АЗиЯ» атты туындысында барлыҗ тілге ортаҗ «жер» сҿзіне байланысты 

җызыты деректер келтіреді. «Жер – «йер» җадым дҽуірлерде халыҗаралыҗ атау болған, ҿйткені ол сол 

күйінде семит, герман жҽне түркі тілдерінде саҗталып җалды. Олардың бҽрі алғашҗы бір нүктеден 

басталғанмен, түпнұсҗасы ешбір җосындысыз таза күйінде тек түркі тілдерінде ғана саҗталып җалған: 

йер - жер» [3,202]. Осыған байланысты ол үндіеуропалыҗ тілдермен салыстырғанда түркі тілдерінің 

бұл орайда жеткілікті дҽрежеде зерттелмегенін алға тартады. Оған мысал ретінде Н.Я.Маррдың түркі 

тілдері туралы бұлтарпас, күні бүгінге дейін ҿзекті ойларын дҽлел ретінде алға тартады. Айтылған 

ойды ҽрі җарай жалғастыратын болсаҗ, түркі тілдерінде «жер» сҿзінің айтылуының бірнеше нұсҗасы 

бар: йар, жер, джер, чер, тьер, кер, кир. Автор герман тілдеріндегі бұл сҿзге емлелік-фонетикалыҗ 
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жағынан сҽйкес келетін мынадай нұсҗалар барын кҿрсетеді: дие йерде (йард, йорд, йурт). 

Зерттеушілердің айтуынша, мыңдаған жыл аралығымен есептелетін кезеңде жалаң ауызекі сҿйлеу 

тілі ыҗпалымен тұлғалыҗ ҿзгеріске ұшырамай жеткен түбір сҿздің ҿзі де кҿп емес. Табиғи тілдердегі 

тұлғалыҗ ҿзгеріске тым баяу ұшырайтын җазаҗ тіліндегі мұндай сҿздерге жіктеу мен сұрау есімдігі, 

қимыл атауы, физиологиялық әрекет пен сезінуді білдіретін сӛздер, ӛлшем атауы, айнала қоршаған 

ортамен байланысты атау, туыстық атаулар, соматикалық атаулар т.б. жатады. Мұндай 

«неғұрлым кҿне, неғұрлым тұраҗты ұғымдарды бейнелейтін сҿздер сҿздік җордың 1-2 пайызынан 

аспайды. Ҽдетте, осылар ғана салыстыра зерттеуге жарай алады. Математикалыҗ лингвистика осы 

негізгі җордың 15 пайызы мың жылда ҿліп, олардың орнын басҗа сҿздер басатынын дҽлелдейді. 

Сондыҗтан болса керек-ау, шумер тілінің осы заманғы тілдермен жаҗын-алыстығын аныҗтау мүмкін 

болмай отыр. Себебі олардың бір-бірінен ажырасҗан мезгілі тым алыс дҽуірлерде болған» екен. 

И.М.Дьяконовтың осы пайымдауларына сүйене отырып, О.Сүлейменов тағы да җызыҗты деректер 

келтіреді. Җазіргі ағылшын тілінің лексикасында тек роман тілдерінен ауысҗан сҿздердің ҿзі ғана 5 

пайыздан асса, ал корей сҿздігінде җытай сҿздері 75 пайызды җұрайды екен. Бүгінде осындай негізгі 

сҿздік җордың ізімен этностың тілдік сана архетипін зерделеу, оны ҿзге ұлттардағы кҿрінісімен 

салыстыра-салғастыру зерттеу мүмкіндігі туып отыр [10,30-34].  

Ч.В. Хокеттің ойынша, ҽр тектес тілдерге тҽн ортаҗ ұҗсастыҗтар ҽлі күнге «жұмбаҗ күйінде 

җалып отыр». Тілдердің арасындағы мұндай ұҗсастыҗтар мен біртектестік, ҽр тектес тілдердің 

грамматикалыҗ жҽне басҗа җұрылымдарының арасындағы жаҗындыҗ ҽр тілге тҽн энергетиканың 

табиғи біртектестігін кҿрсетеді. Ю.В. Казариннің ойынша, «бұл энергияны perpetuum mobile деп 

ұғуға болмайды, алайда ҽртектес тілдердің антропологиялыҗ ыҗпалда болатынын, соның арҗасында 

тілдік жүйелердің бҽріне ортаҗ «энергетикалыҗ җозғалтҗыш» барын жоҗҗа шығармайды» [11,7].  

Барлыҗ тілге тҽн ұҗсастыҗтарды аныҗтау универсалды тілдік җұрылымдарды аныҗтаумен бірге, 

барлыҗ адамзатҗа тҽн инврианттыҗ универсалды ұғымдарды, сонымен бірге җұндылыҗтарды зерттеу 

мҽселесімен де ҿзекті бола түседі. Т.В. Черниговская Р. Джэкендоффтың зерттеулеріне сүйене 

отырып, тілді шынайы сұрыптаудың нҽтижесінде пайда болған «грамматикалыҗ мҽшине» секілді 

сипаттайды. Бұл «мҽшиненің» тілдегі концептілер күрделенген сайын жетіліп келе жатҗанын айтады. 

Джэкендоффтың ойларына сүйенсек, лингвистикалыҗ мағына (семантика) ол концептуалдану процесі 

мен синтаксистік жҽне фонологиялыҗ деңгейлердің аралығында пайда болатын тілдің дербес җызметі 

болып саналады. Мұндай пайымдаулар тілдің синтаксистік деңгейімен җоса, фонологиялыҗ җабатын 

да җатар зерттеуді алға тартады. Бұл ұстанымдыҗ кҿзҗарас, Т.В. Черниговскаяның ойынша, адамзат 

тілін зерттеуде прагматикалыҗ җағиданы, оның ішінде синтаксисті басты зерттеу нысан етіп алатын 

Н. Хомскийдің пікіріне тіпті җайшы келеді. Т.В. Черниговскаяның пайымдауларынан тілді зерттеуде 

синтаксисті емес, тұтас жүйені, сол жүйеге тҽн концептілерді нысанға алудың маңыздылығы 

кҿрінеді. Себебі адам концептілер ҽлемінде ҿмір сүреді. Оның ойынша, адамзат тілінің шығуы 

мутациялыҗ ҿзгеріс нҽтижелері ме, ҽлде сұрыптаудың нҽтижесі ме деген җарама-җайшы 

кҿзҗарастарды бинарлыҗ ҽдіспен ҿлшеудің шырмауынан шығып, ҿзге ғылым ҿкілдерімен мҽмілеге 

келе «сұхбат жүргізу» аса җажет. Соның ішінде гуманитарлыҗ ғылымдардың ғана емес, теориялыҗ 

физиканың жетістіктерін пайдалана отырып, «тіл-сана-ми» җызметі мҽселелерін жаңа җырынан 

җарастыру керек.  

Бұл орайда тарихи ескерткіштер тіліндегі концептілердің жүйесін җарастыру маңызды болмаҗ. 

Тіл байлығы сҿздік җормен, тілдің грамматикалыҗ мүмкіншіліктерімен ғана ҿлшенбейді, сонымен 

җатар, оның концептуалдыҗ ҽлемін, ортасын да җамтиды. Кез келген тілдің, ұлттың ҿмір сүруіне 

наҗты концептілер тірек болады. Концепт тіл мен мҽдениеттің байланысын кҿрсетеді. Сол себепті 

тілдегі концептілерді адам санасындағы «мҽденит ошағы» десек те болады. Концептіні адам 

санасында тұраҗталған идеалды түсініктердің жиынтығы деуге де болады. Концептінің тұраҗтылығы 

(константтылыҗ) дегеніміздің ҿзі концептінің мҽдени санада берік орын алғанын кҿрсетеді. Тұраҗты 

концептілерге җарағанда ҽмбебап (универсалды) концептілер жалпыадамзаттыҗ, жалпыланған санаға 

тірек болады. «Концепт – адамзат санасына тҽн ҽмбебап җұрылым... Ол ассоциативтік ҿрістердің 

жасалуына ыҗпал етеді де, субъектінің санасындағы «мҽдениет жадысымен» байланысын, рухани 

дҽстүрге җатынасын аныҗтауға мүмкіндік береді» [12,10]. Ал Ю.С.Степановтың ойынша, концепт 

үнемі дамып, жетіліп отыратын җасиетке ие, сол себепті ол «кҿпҗабатты» җұрылымнан тұрады. Оның 

ҽрбір җабаты ҽр дҽуірдегі мҽдени ҿмірдің «ізін» бейнелеп тұрады [13,46].  

Бұл барлыҗ тілдерге ортаҗ танымды кҿрсетеді ме, ҽлде оның басҗа да сыртҗы тарихи 

объективтік факторлары бар ма? Бұл мҽселе ҽлі де талай рет сҿз болатыны хаҗ. Оны зерттеуге тіл 

білімінің глоттогенез, глоттохронология салалары да ҿзінің үлесін җосады.  
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 Психолингвистикалыҗ зерттеу үшін ҽзірге маңыздысы тілдің ҿркендеу жолындағы адамзат 

санасының дамуы мен җалыптасуы жҽне җазіргі күйі болмаҗ.  
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КҾРКҾМ ТЕКСТТЕГИ ҤНДҾШ ТЫБЫШТАРДЫН ЖЫШТЫГЫНЫН 

СТИЛДИК БОЁКТУУЛУГУ 

 

фил.и.к., доцент З.А.АЛЫМБАЕВА
*
  

 

Аннотация 

Бул макалада кҿркҿм тексттеги үндҿш тыбыштардын стилдик коннотацияны уюштуруусу, 

текстти уккулуктуулукка эгедер кылуу мүмкүнчүлүктҿрү тууралуу маселелер иликтенген. Кҿркҿм 

текстте үндҿш тыбыштардын жыштыгынын мааниси, эстетикалык кызматы тууралуу орус, кыргыз 

окумуштууларынын кҿз караштарына карата пикирлер берилет. 

Негизги сӛздӛр: стилистика, үндӛштүк мыйзамы, тыбыштардын жыштыгы, кӛркӛм текст, 

строфа, ыргак. 

 

PHONETIC CONNOTATION OF FREQUENCY CONSONANT SOUNDS IN A LITERARY 

TEXT 

 

Abstract 
In this article have learned questions of organization stylistic connotation of frequency consonant 

sounds in a literary text, possibilities of ensuring the soundness of the text.  

The opinion on the views of Kyrgyz, Russian scientists about the aesthetics of the function of frequen-

cy of consonant sounds in the literary text is given.  

Keywords: stylistics, the law of consonance, sounds, frequency, literary text, stanza, rhythm.  

  

Кҿркҿм текстте чыгармачылык нукура чеберчилик менен колдонулган стилдик боѐктор, 

поэтикалык тексттеги тыбыштардын үндҿштүгү тексттеги подтексттик маанини, мазмунду 

тереңдетип, лирикалык каармандын сезим дүйнҿсүн окурман тарабынан кылдат туюуга, кҿркҿм 

текстке болгон кумардын, сонуркоонун артуусуна кҿмҿктҿшүүчү негизги факторлордун бири болуп 

эсептелет. 

Бири-бирине үндҿш тыбыштардын жыштыгы кҿркҿм стилдеги текстте кҿркҿмдүктүн 

элементин жаратуучу стилдик ыкма болуп саналат. Кҿркҿм текстте үндҿш тыбыштардын жыштыгы 

уккулуктуулукту жаратып, фоностилистикалык боѐкту түзҿт.  

Үндҿш тыбыштардын жыштыгы дегенибиз – бир сҿздҿгү же бир строфадагы же үндүү, үнсүз 

тыбыштардын башка тыбыштардан сан жагынан басымдуулук кылышы. 

Жасалышы, угулушу жактан бири-бирине жакын болгон тыбыштар сҿз, строфа, фраза, сүйлҿм 

ичинде жыш колдонулса, кҿркҿм текстке ҿзгҿчҿ уккулуктуулук тартуулап, угумдуулугу жагынан 

кҿркҿмдүк жаратуучу мүнҿзгҿ ээ болот.  

Кҿркҿм тексттерде баяндалган бул назик сезимдер, оң эмоциялар, каармандын сүйгҿнүнҿ 

арнаган кҿкүрҿккҿ толгон аруу махабатынын бийиктиги, жүрҿккҿ так салып, сүйүү жаратын ырбатып 

бул сезимдин турмушта ишке ашпаган арманы, кҿкүрҿктү жаралаган сүйүү дарты, арзыган адамына 

жетпей, чалкыган сүйүү деңизинде турмуш толкунуна чайпалып, айласыздыктын туңгуюгуна, 

аргасыздыкка туш болгондугу ыр сабындагы фоностилистикалык коннотациялар аркылуу берилип, 

ар бир фоностилистикалык коннотация, ыргак, темп, тембр, ритмо-мелодика, ар бир тыбыш аркылуу 

коштолгон.  

Кҿркҿм тексттеги фонетика-фонологиялык стилистикалык ыкмалардын негизги максаты – 

окурмандын кҿңүлүн буруу максатында, тыбыштарга кооз эффект берүү, уккулуктуулуктуу, 

тыбыштык үндҿштүктҿрдү түзүү. Тыбыштар жекече турганда эч кандай эстетикалык мааниге ээ 

болбойт. Алардын бири-бири менен комбинациялык биригүүсү, гармониялуу айкашуусу менен 

тыбыштырдын поэтикалык тилде бардык байлыгы, мүмкүнчүлүгү ачылат. Ошентип, тыбыштар 

кҿркҿм тексттеги чыгарманын идеялык маңызын ачуу үчүн кызмат кылат, подтексттик мааниге, 

жагымдуу добушка ээ болот. Тыбыштардын подтекттик мааниге ээ болушу поэтикалык тексттеги 

кҿркҿмдүүлүктү, автордун ички толгоосун, образдуулукту чагылдырган кҿркҿм каражаты болуп 

саналат. 

                                                 
*
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Поэзияда тилдик каражаттардын мааниси тууралуу пикирин окумуштуу Б.Усубалиев 

тҿмҿндҿгүдҿй билдирген: ―Поэзия лингвистикалык тилди техникалык жактан таптакыр башка ыкта 

колдонот. Тил ҿзүнүн бүткүл турпаты, тҿрт дүйнҿсү, образдуу айтканда, тырмагынан чачына чейин 

поэзия үчүн зарыл. Албетте, тилди пайдаланбаган бир да тармак жок эмеспи. Бирок алар ченеми 

менен, тактап айтканда, ылайыгына жараша колдонот, айталы, таанып-билүү үчүн тилдин тыбыштык 

ҿзгҿчҿлүгү, интонациянын түрлҿрү жана башка ушул ҿңдүү кубулуштардын эч кандай кереги жок. 

Кыскасы тил поэзияда гана ҿзүнүн тҿрт дүйнҿсүн түгҿл ача алат, бул жагынан алганда, ага катуу 

талап коюлат да, анын ар бир ―мүчҿсү‖ чыңалуунун жогорку чегине жетип, поэзия андагы маңызды 

соруп алат 5:8]. 

Тыбыштардын улам кайталанып колдонулушу аркылуу поэтикалык тексттин ыргагы бирде 

басаңдап, кээде күчҿп, натыйжада, ыр текстинин кҿркҿмдүк сапаты ого бетер артылып, негизги ойду 

ачып берүүгҿ кҿмҿктҿш болот. Үндҿш тыбыштардын жыштыгы ырдын кооздугун арттырууга ҿз 

үлүшүн кошуп, кҿркҿм тексттин адам сезимине таасир этүүчү эмоционалдык кубатын күчҿтүүнү 

шарттап, подтексттик информацияга шайкеш келет. Кҿркҿм тексттеги уккулуктуулукту, 

маанилүүлүктү арттырып, окурмандын кҿңүлүн буруу үчүн акын-жазуучулар үндҿш тыбыштардын 

жыштыгын колдонушат. Натыйжада, мыкты чеберчилик менен куралган үндҿш тыбыштардын 

жыштыгы окурмандын кҿңүлүн бҿлүп айырмаланууга, ҿзгҿчҿ бҿтҿнчҿлүккҿ ээ болот.  

Бул мисалда подтексттик информацияны туюндурууда үндҿш тыбыштардын жыштыгы 

активдүү түрдҿ кҿркҿм-эстетикалык кызмат кылып, ыр текстинин маанисин ачып берүүгҿ 

кадимкидей кҿмҿктҿштү. 

Кҿз жоосун алган имараттын бири-бирине кыналган кыштарындай кҿрккҿ ээ болгон мындай 

үндҿш тыбыштар ҿз орду менен колдонулуп, ырга кҿрктүүлүк, уккулуктуулук, жагымдуулук жана 

тышкы сулуулук гана бербестен, алар автордун ырда ачык айтпаган оюнан, подтексттик 

информациясынан да кабар берет. 

Бул ыр саптары акындын оргуган поэтикалык эмоциясын, таза сезимин окурмандын жүрҿгүнҿ 

жеткире ала тургандай чыныгы поэзия экендиги анда негизи стилдик коннотациялардын, анын 

ичинде фоностилистикалык коннотациялардын ҿз орду менен туура тандалышы болгондугу 

талашсыз. 

Окумуштуу И.Р.Гальпериндин эмгегинде бул маселе тууралуу тҿмҿнкүдҿй ой айтылган: 

―Сонорные [л] и [м] будут реже встречатся в ―агрессивной‖ поэзии, чем в ―нежной‖ (название типов 

условные), и что звуки [к], [т], [р] благодаря к характеру их артикуляции будут переливать в 

―агрессивной‖ поэзии по сравнению с ―нежной‖ 2:46-47]. 

Сҿз тутумунда фонема кошумча информациялар (сүйлҿҿчүнүн кулк-мүнҿзү, маанайы, угуучуга 

болгон мамилеси, баасы, сүйлҿшүүнүн жагдайы) тууралуу маалымат берип турарын орус 

окумуштуусу Л.Г.Барлас да адилет белгилеген 1:187]. 

Сҿз тутумунда тыбыштардын кошумча маанилерди туюндурушу тууралуу маселе байыркы 

замандан бери окумуштуу Платондун эмгектеринен баштап, окумуштууларды кызыктырып келет. 

Окумуштуу М.В.Ломоносовдун ―Краткое руководство к красноречию‖ аттуу эмгегинде да бул 

маселеге кҿңүл бурулуп, е, и, ю – фонемалары – назиктикти, назик сезимдерди, ыйламсыроону; о, у, 

ы – фонемалары кайгырууну, коркуу сезимдерин, жек кҿрүүнү; уяң үнсүздҿр – назиктикти, 

жумшактыкты туюндурары тууралуу айтылат 3:241]. 

Үндүү жана үнсүз үндҿш тыбыштардын жыштыгы кҿркҿм тексттин маанилүү экспрессивдик 

каражаты катары поэтикалык тексттерде кеңири колдонулат. Ыр тексттеринде тыбыштар 

конструктивдүү элемент катары кызмат кылат. Мыкты деңгээлде ыгы менен колдонулган үндҿш 

тыбыштардын жыштыгы, үндҿштүк, стилдик жагдайда ар кандай структурада колдонулушу кҿркҿм 

тексттин эстетикалык ажарын ачып, ырдагы стилдик боѐкту тереңдетет. 

Ыр тексттерин кара сҿздҿн айырмалап турган нерсе – тыбыштардын уккулуктуулугу, 

добуштуулугу, үн кооздугунун эстетикалык ырахат тартуулоосу. Ыр тексттеринде жыш кайталанган 

үндҿш тыбыштардын добуштук кооздукка ээ болушу, үн кооздугун уюштуруусу чыгармачыл 

таланттын кҿрҿм текст аркылуу берейин деген оюн кҿркҿмдүк бийиктикке жеткирүүгҿ кҿмҿктҿшүп, 

автордук ой туюмду кҿркҿм туундуга айландырат.  

Ар бир улуттун үндү кабыл алуу туюму да ар түрдүү болот. Бул айырмачылык ар бир элдин 

дүйнҿ таанымына, улуттук салтына, социалдык жашоо шартына, маданиятына, тилдик системасына, 

үндү кабыл алуу ҿзгҿчҿлүгүнҿ байланыштуу болот. Ар бир тил ҿзгҿчҿ тилдик системага ээ. Кыргыз 

тилинде үндүү, үнсүздҿрдүн жыш кайталанышы тексттин добуш кооздуугун жаратат. Ал эми ушул 
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эле маселе орус тилинде каткалаң үнсүздҿрдүн жыштыгы тексттеги кҿрктүүлүктү тҿмҿндҿтҿрүн орус 

окумуштуулар белгилешет 5:36].  

Демек, кҿркҿм текстте сҿз тизмегинде пайдаланылган ар бир фонетикалык, лексикалык 

каражат ҿзүнчҿ маанилүү жүк кҿтҿрүп, купуя информациядан кабар берип, текстке шаңдуулукту же 

муңайым мээлүүн ритмо-мелодиканы ыйгарып турат. Кҿркҿм текстте образдардын кулк-мүнҿзүндҿгү 

айрым ҿзгҿчҿлүктҿрдү, анын ички дүйнҿсүн, адамдык сапаттарын, окурманга карата болгон барк-

баасын, мамилесин, сезимдерин билдирүүдҿ тыбыштар маанилүү кызмат аткарып, стилдик 

боѐктуулукка ээ болот. 

Кҿркҿм текстте ыктуу, чыгармачылык кҿрҿгҿчтүк, чыгармачылык туюм менен колдонулган 

фонетикалык каражаттардын стилдик боѐктуулугу аркылуу бир нече семантикалык маанилер кҿркҿм 

чагылдырылып, эстетикалык функцияны аткарышат. 

Демек, кҿркҿм тексттин добуштук структурасын түзүүчү каражаттар: аллитерация, ассонанс, 

интонация, ырдагы ритм, муун ҿлчҿмдҿрү, ырдагы уйкаштык, мелодика, үндҿш тыбыштардын 

жыштыгы, басым, темп, ыргак кҿркҿм текстте фоностилистикалык боѐкту түзүүчү негизги 

элементтери болуп эсептелет. Ырдагы ритм, уйкаштык, бирдей муун ҿлчҿмдҿрү, сҿз, сүйлҿм, 

интонация, музыкалуулук бардыгы биригип келип бир бүтүндүктү— кҿркҿм тексттеги гармонияны 

түзүүгҿ кызмат кылат. 

Кҿркҿм текстте окуяны сүрҿтҿҿдҿ, турмушту кҿркҿм баяндоодо, пейзаж тартуу жана образ 

түзүүдҿ, каармандардын жан дүйнҿсүн, сезимдерин окурмандарга ачып берүүдҿ, автордун идеясын, 

окурманга ачыктабаган купуя ойлорун ҿтҿ ийкемдүү берүүдҿ стилдик боѐктуулуктун мааниси зор. 

Демек, кҿркҿм тексттеги эстетикалык сулуулук, биринчи кезекте, стилдик боѐктор аркылуу 

ишке ашат. Стилдик боѐктор аркылуу гана кҿркҿм текст окурманга ҿзүнүн эстетикалык кудуретин 

ача алат. Кҿркҿм сҿз ҿнҿрүнүн жагымдуу мазмунун, анын эстетикалуу образдуулугун түзүүдҿ, 

жаратууда стилистикалык каражаттар активдүү кызмат аткарышат. Алар кҿркҿм поэтикалуу тексттин 

эстетикалык таасирдүүлүгүн арттырып, кҿркҿм сҿз ҿнҿрүндҿ эстетикалык кунары татымдуу, 

жүрҿктҿн түнҿк тапкан, мыкты кҿркҿм образдарды жаратууга кҿмҿкчү болушат. 

Окурмандын кызыгуусун арттырып, окурмандык бүйүрүн козгоп, эстетикалык ырахат 

тартуулаган кҿркҿм текстти түзүүнүн ―жашырын сырларынын‖ бири – жҿнҿкҿй гана тилдик 

каражатка стилдик маани сиңирип, аны кҿркҿм деталь катары колдоно алуу. Мындай чыгармачыл 

процессте стилдик каражаттар маанилүү роль аткарат.  Кҿркҿм текст дүйнҿнү кҿркҿм 

чагылдырып, адам баласына эстетикалык ырахат тартуулоо, руханий азык берүү максатын кҿздҿп, 

ушул максатта кызмат аткарат. Мындай тексттерде поэтиканын мыйзамдарына ылайык кҿркҿм ой 

жүгүртүлҿт, берилүүчү информация кыйытылып, табышмактуу, ажайып кҿркҿм, эстетикалуу 

туюндурулат.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІ СҾЗЖАСАМЫНЫҢ ЖЕКЕ ҒЫЛЫМ САЛАСЫ РЕТІНДЕ ЗЕРТТЕЛУІ  

 

«Җазаҗ тілі мен ҽдебиеті» мамандығының 2 курс докторанты Ж.С. АБИТОВА
*
 

проф. КЕНАН КОЧ
**

 

 

Тҥйіндеме  

Маҗалада җазаҗ тілі сҿзжасамының жеке ғылым саласы ретінде ғылыми айналымға енген 

тҽуелсіздік жылдардан бергі ғылыми зерттеу жұмыстарына талданылады. Бұл еңбектердің бҽрін бір 

маҗалада талдап шығу мүмкін болмағандыҗтан, біз кейбір іргелі жұмыстарға ғана шолу жасадыҗ. 

1980 жылдардан бастап җазаҗ тіл білімінде дербес сала ретінде негізі җаланған җазаҗ тілі сҿзжасамы 

1991 жылы ЖОО-ның оҗу жоспарына енді. 1992 жылы бұл пҽннің бағдарламасы жасалынып, содан 

бері җазаҗ тілі мен ҽдебиеті мамандығы студенттеріне жеке пҽн ретінде оҗытылып келеді. 

Морфология саласына жатҗызылып, морфология җұрамында оҗытылып келген сҿзжасамды 

Н.Оралбаева «Җазіргі җазаҗ тілінің сҿзжасам жүйесі» атты монографияда жеке тіл білімінің саласы 

екенін талдап, дҽлелдеді. Содан бері сҿзжасамның жүйесі, зерттеу нысаны, заңдылыҗтары мен тілдік 

бірліктерін, т.б. сҿзжасамға җатысты мҽселелерді зерттеу нысанына алған бірнеше ғылыми зерттеу 

еңбектері жарыҗ кҿрді. Осы орайда біз бұл маҗалада сҿзжасамның жеке ғылым саласы ретінде 

танылған кезеңнен бергі сҿзжасам жүйесіне җатысты жарияланған зерттеу жұмыстарын саралап, 

җазаҗ тілі сҿзжасамының тҽуелсіздік тұсында зерттелу тарихына шолу жасамаҗшымыз.  

Тірек сӛздер: сӛзжасам жүйесі, зерттеуші ғалымдар, дербес сала.  

 

SCIENTIFIC RESEARCH WORD FORMATION IN THE KAZAKH LINGUISTICS 

 

Abstract  

The Kazakh language‘s work formation which created in 1980 established in universities in 1991.  In 

1992 the program of this subject was made and since then this subject has been studied as independent sub-

ject for students of Kazakh Language and Literature. N.Oralbayeva proved in her monograph that the work 

formation which concerns to morphology is separated section. Since then author published work formation 

system, researching purposes, rules and linguistics units and other scientific researches about exploring work 

formation‘s problems. In this article we would like to show and analyze all works of research which concern 

of the work formation and introduce history of the work formation. 

Key words: word formation,  scientist, sections.  

 

 

1980 жылдардан бастап җазаҗ тіл білімінде дербес сала ретінде негізі җаланған җазаҗ тілі 

сҿзжасамы 1991 жылы ЖОО-ның оҗу жоспарына енді. 1992 жылы бұл пҽннің бағдарламасы 

жасалынып, содан бері җазаҗ тілі мен ҽдебиеті мамандығы студенттеріне жеке пҽн ретінде оҗытылып 

келеді. Морфология саласына жатҗызылып, морфология җұрамында оҗытылып келген сҿзжасамды 

Н.Оралбаева «Җазіргі җазаҗ тілінің сҿзжасам жүйесі» атты монографияда жеке тіл білімінің саласы 

екенін талдап, дҽлелдеді. Содан бері сҿзжасамның жүйесі, зерттеу нысаны, заңдылыҗтары мен тілдік 

бірліктерін, т.б. сҿзжасамға җатысты мҽселелерді зерттеу нысанына алған бірнеше ғылыми зерттеу 

еңбектері жарыҗ кҿрді. Осы орайда біз бұл маҗалада сҿзжасамның жеке ғылым саласы ретінде 

танылған кезеңнен бергі сҿзжасам жүйесіне җатысты жарияланған зерттеу жұмыстарын саралап, 

җазаҗ тілі сҿзжасамының тҽуелсіздік тұсында зерттелу тарихына шолу жасамаҗшымыз.  

Сҿзжасамды дербес сала ретінде җарастыру Н.Оралбаеваның «Җазаҗ тілінің сҿзжасам жүйесі» 

атты маҗаласында алғаш рет сҿз етілді. Маҗалада автор «Сҿзжасамның нысаны – сҿз жасау 

процесінде жасалатын туынды сҿз» екенін баса айтып, дербес сала ретінде җарастырылып, 

сҿзжасамның нысаны, маҗсаты мен міндетін айҗындау сол кездің басты мҽселесі екенін алға 

тартады[1, 16]. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ғалымдары җазаҗ тілі сҿзжасамын 

кешенді зерттей келе, ғалым Н. Оралбаеваның жауапты редакторлығымен «Җазіргі җазаҗ тілінің 

сҿзжасам жүйесі» атты монография жарыҗҗа шығарады. Еңбекте ғалым сҿзжасамның дербес сала 

ретінде танылуын жүзеге асырды, теориялыҗ мҽселелерін алғаш рет ғылыми негізде дҽлелдеді. 

                                                 
*
 Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті 

**
 Туркия, Мугла Сыткы Кочман университеті 
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Осылайша бұл еңбек тілде сҿзжасам саласының дербес сала ретінде зерттеліп, җалыптасуына негіз 

салды[2].  

Җазаҗ тілі сҿзжасамы туралы іргелі еңбек жазып, кешенді зерттеумен айналысҗан ғалым – 

Бейсенбаева З. 1998 жылы Җазаҗтың җыздар педагогтік институтының ғылыми ҽдістемелік 

кабинетінің ұсынуымен Республикалыҗ баспа кабинеті жариялаған З.Бейсенбаеваның «Сҿзжасамды 

оҗытудың ғылыми-ҽдістемелік негіздері» кҿмекші җұралында сҿзжасамның ғылыми негізі, яғни, 

сҿзжасам, оның сипаты сҿз болады. Автор сҿзжасамның ғылыми негізін аша отырып, жүйелі 

оҗытудың жолдарын кҿрсетеді. Бастауыш жҽне орта мектепте сҿзжасамды оҗытудың сипаты җандай 

болу керектігіне тоҗталып, жаттығулар жүйесін ұсынады. 2005 жылы педагогика ғылымдарының 

докторы ғылыми дҽрежесін алу үшін дайындалған «Жоғары оҗу орнында сҿзжасам пҽнін оҗытудың 

ғылыми-ҽдістемелік негіздері» атты диссертациясында ғалым З.Бейсенбаева сҿзжасамды жоғары оҗу 

орнында оҗытудың тұтас ҽдістемелік жүйесін жасауды маҗсат етеді. Ғалым зерттеу жұмысында 

сҿзжасамды оҗытудың ҽдіснамалыҗ негіздерін жүйелеп, сҿзжасам курсының мазмұнын берудің 

ғылыми-технологиялыҗ негіздемесін ұсынады. Сонымен җатар, пҽн мазмұнын модульдік 

технологияға җұрудың теориялыҗ жҽне практикалыҗ тұрғыдан тиімділігін дҽлелдейді[3, 25].  

Сҿзжасам тіл білімінің кенже саласы болғандыҗтан ЖОО оҗытушылары мен студенттеріне 

арналған оҗу-ҽдістемелік кешен, оҗу җұралдары тҽуелсіздіктің алғашҗы он жылдығында тапшы 

болды. Сондыҗтан ҽдістемелік кҿмек маҗсатында жоғарғы мектеп оҗытушыларының басшылығымен 

студенттерге, ізденушілерге арналып ЖОО җабырғаларында түрлі оҗу җұралдары жарыҗ кҿре 

бастады.  

Анар Салҗынбайдың авторлығымен 1999 жылы «Тарихи сҿзжасам» монографиясы Җазаҗ 

университеті баспасынан жарыҗ кҿреді. Еңбекте тарихи сҿзжасам мҽселелерінің теориялыҗ 

җисындары талданып, сҿз жасаудың тҽсілдері сҿз етіледі. Оның тарихи дамуы кҿне түркі тілдері 

деректері негізінде айҗындалады. Сҿзжасам жүйесінің зерттелуі, нысаны талданып, сҿзжасамның 

семантикалыҗ табиғаты сҿз етіледі. Сҿз семантикасының җалыптасу ерекшеліктері талданып, 

номинация мен сҿзжасамның араҗатынасы, тарихи сҿзжасам жүйесіндегі танымның рҿлі кҿрсетіледі.  

Сонымен җатар, ғалымның 2007 жылы Җазаҗ университеті баспасынан жарыҗ кҿрген «Җазаҗ 

тілі сҿзжасамы: Оҗу-ҽдістемелік кешен» оҗу җұралында җазаҗ тілі сҿзжасамы саласына байланысты 

теориялыҗ жҽне практикалыҗ мҽселелер толыҗ җамтылған жҽне кешен кредиттік технология негізінде 

жасалған оҗу бағдарламасына негізделген. Бұл еңбек оҗу-ҽдістемелік кешен болғандыҗтан, автор 

пҽннің жұмыс-оҗу бағдарламасы, силлабус, дҽрістер мазмұны жҽне лабораториялыҗ сабаҗтар 

тапсырмаларын ұсынады. «Җазаҗ тілі сҿзжасам жүйесі» пҽнінің негізгі маҗсаты  җазаҗ тілі сҿзжасам 

жүйесінің заңдылыҗтары мен тҽсілдерін, теориялыҗ түсінігі мен ішкі семантикалыҗ җұрылымына 

талдау жасай отырып, кешенді түрде оҗыту екенін кҿрсетеді. Осы орайда пҽнді меңгерген студент тіл 

баюының ең негізгі кҿзі – тҿл сҿздердің мағыналыҗ жҽне тұлғалыҗ дамуы нҽтижесінде болатын 

сҿзжасам җұбылысы екенін пайымдайды [4, 3]. Ғалым Анар Салҗынбай сҿзжасамды тар шеңберде, 

тіл деңгейлерінің салаларымен ғана байланыста оҗытып җана җоймай, сондай-аҗ, семантика, 

номинация, уҽждемемен тығыз бірлікте җарастырылу керектігін айтады. «Жаңа атау – туынды сӛз 

ретінде танылады. Туынды сӛз ӛзіндік дара мағынаға ие болғандықтан, жеке лексикалық бірлік 

ретінде қарастырыла алады. Сондықтан сӛзжасам жүйесі ономасиологиялық, когнитивтік, 

онтологиялық, номинативтік аспектіден қарастырылады», – дей келе, ойын: «Сӛздің жасалуында 

адам танымының атқарар рӛлі мен дүниетанымдық ерекшелігіне де айрықша кӛңіл бӛлінеді. 

Сондықтан туынды сӛздің сӛзжасамдық мағынасы когнитивтік аспектіден де зерттеледі», – деп 

җуаттай түседі[4, 5].  Студенттер мен ізденушілерге арналған ғалым Анар Салҗынбайдың бұл оҗу 

җұралы җазаҗ тілінің сҿзжасамы саласына байланысты теориялыҗ жҽне практикалыҗ мҽселелер толыҗ 

җамтылуымен ҿзекті. 

Жалпы білім беретін орта мектепте җазаҗ тілі сҿзжасамын тереңдете оҗытудың ғылыми-

теориялыҗ, ҽдіснамалыҗ, технологиялыҗ негізін җалаған ғалым –     Б.Б. Жахина. Зерттеуші ғалым 

«Сҿзжасамды тереңдете оҗытудың негізінде оҗушының абстрактілі ойлауы мен шығармашылығын 

теориялыҗ білімді іздену, тілді теориялыҗ талдап зерделеу ҽдістерінің түрлі комбинацияларын 

жүйелеу арҗылы җалыптастыру оның ҽдіснамалыҗ, теориялыҗ, ҽдістемелік негіздерін танытуға ыҗпал 

етеді», - деп есептейді. Бұл ұстаным бойынша җазаҗ тілінің «Сҿзжасам» тарауын оҗытуда тараудың 

зерттеу обьектісі, басҗа тілдік тараулардан айырмашылығы, онда жүйеленген тілдік таҗырыптардың 

мазмұны, оларға берілген теориялыҗ аныҗтамалар оҗушылардың ҿзіндік ойлауы мен ой 

җорытындысын жасай білуге, анализ жҽне синтездей білуге үйрету маҗсатында игертілді. Бұл 

ұстанымдардың маҗсатында жету үшін җазаҗ тілін оҗытуда кешенді тапсырмаларды орындату да 
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үлкен нҽтиже бермек. Ғалымның зерттеу еңбегінің ҿзектілігі де осында[6, 12-б]. Орта мектепте 

сҿзжасамды тереңдете оҗытуға бағытталған кешенді ұсына отырып, ғалым «Зерттеудің маҗсат-

міндеттері мен соған сҽйкес җолданылған зерттеу ҽдістері негізінде алынған нҽтижелердің җазаҗ 

мектебінде тиімді җолданылуына кепіл бола алады» деген җорытынды жасайды.   

 2008 жылы М. Җозыбаҗова атындағы СҖМУ-дың җазаҗ тілі мен ҽдебиеті мамандығының 

студенттеріне арналған М.Т.Есматованың «Сҿзжасамның теориялыҗ мҽселелері» оҗу җұралы жарыҗ 

кҿрді. Оҗу җұралын жариялаудағы автор маҗсаты – СҾЖ, ОЖСҾЖ тапсырмаларын җабылдау кезінде 

оҗытушы мен студентке кҿмек беру. Автор җашыҗтан оҗытуды ұйымдастыру барысында җолдану 

жұмыстың мҽнін арттыра түсетіндігін айтады. М.Т. Есматованың оҗу җұралы «Есім негізді туынды 

сын есімнің сҿзжасамдыҗ жүйесі», «Модификациялыҗ жұрнаҗтардың типологиялыҗ сипаты», 

«Сҿзжасамдыҗ ұяның җарапайымдыҗ-җұрылымдыҗ бірліктері» атты үш тараудан тұрады.         1-

тарауда есім негізді туынды сын есімнің семантикалыҗ ерекшелігіне, диалектикалыҗ кейбір туынды 

сын есім жасайтын жұрнаҗтар, туынды сын есімнің сҿзжасамдыҗ типін талдайды. 2-тарауда сын 

есімнен сын есім тудыратын жұрнаҗтар жҽне етістіктің етіс жұрнаҗтарының сҿзжасамдыҗ җызметіне 

тоҗталады. 3-тарауда сҿзжасамдыҗ жұп, сҿзжасамдыҗ тарам, есім негізді ТСЕ сҿзжасамдыҗ ұялары 

мен сҿзжасамдыҗ тізбектердің ерекшеліктерін ажыратып, саралайды[7].  

 Абдирасилова Гүлмира Җалыбайҗызының «Җазіргі җазаҗ тіліндегі сҿздердің аналитикалыҗ 

тҽсіл арҗылы жасалуы» таҗырыбындағы филология ғылымдарының докторы ғылыми дҽрежесін алу 

үшін дайындаған диссертациясында түркі тілдеріндегі сҿзжасам тҽсілдерінің зерттелуіне тоҗталады. 

Түркологиялыҗ еңбектерде сҿзжасам жеке сала ретінде танылған жоҗ. Ҽйтсе де, Г.Җ. Абдирасилова 

сҿзжасамның дербес сала болып бҿлінуінің негізі түрколог ғалымдардың еңбектерінде екендігін баса 

айтады. Бұл пікірін Ҽ.Җ. Җұрышжанов пен Р.Җайырбаеваның еңбектеріне сілтеме жасай отырып, 

«Түркі тілдерінің сҿзжасам мҽселесін алғаш кҿтерген, түркі тілдерінің алғашҗы грамматикасы мен 

сҿздігін жасаған «Диуани-лұғат-ат-түрк» сҿздігінің авторы Махмуд Җашҗари деуге болады», – деп 

наҗтылай түседі[8, 14].   

Б.Җасымның «Күрделі зат атауларының мағыналыҗ җұрылымы жҽне сҿзжасамдыҗ үлгілері» 

монографиясы, Ж.Отарбекованың «Җазіргі җазаҗ тіліндегі сҿзжасам проблемалары жайында» атты 

кҿмекщі җұралы, т.б. ғалымдардың зерттеу еңбектері җазаҗ тілі сҿзжасамының жеке ғылым саласы 

ретінде җалыптасып, ғылыми айналымға енуіне ҿзіндік септігін тигізді. Җазаҗ тіл біліміне дербес сала 

ретінде еніп җана җоймай, жоғары оҗу орны студенттеріне жеке пҽн ретінде оҗытудың җажеттілін 

тудырды.  

Җорытындылай келе, җазаҗ тілі сҿзжасамы дербес ғылым саласы ретінде бертінде ғана 

ғылыми айналымға енгенімен, біраз зерттеулердің нысанына айналып, біршама ғылыми еңбектер 

жазылды. Бұл еңбектердің бҽрін бір маҗалада талдап шығу мүмкін болмағандыҗтан, біз кейбір іргелі 

жұмыстарға ғана шолу жасадыҗ. Бұл ғылыми еңбектер мен зерттеу жұмыстары сҿзжасам саласының 

кҿне җұбылыс, оның ҿзіндік җалыптасу тарихы, ішкі заңдылыҗтары мен тілдік бірліктері бар екенін 

айҗындады. Десе де, ғалым А. Салҗынбай зерттеу еңбегінде кҿрсеткеніндей, сҿзжасам саласын 

когнитивтік аспектіде җарастырып, таным феномені ретінде танып, ономасиологиялыҗ аспектіде 

зерттеудің маңызы зор. Сондыҗтан да сҿзжасамды жаңа аспектіде зерттеп, ғылыми айналымға енгізу 

– біздер, жас ізденушілердің еншісінде.    
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KAZAKĠSTAN UYGURLARI VE KÜLTÜREL MĠRASLARI ÜZERĠNE 

 

  Doç. Dr. ADEM ÖGER

 

 

Özet 

Uygurların asıl yurdu Çin sınırları içinde bulunan ġinciang Uygur Özerk Bölgesi olmakla birlikte 

günümüzde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi devletler içerisinde de farklı dönemlerde yerleĢmiĢ 

önemli Uygur nüfusu mevcuttur. Günümüzde, Doğu Türkistan‘dan sonra en çok Uygur nüfusunun 

bulunduğu ülke Kazakistan‘dır. 2014 yılı istatistiklerine göre Kazakistan‘daki Uygurların nüfusu 

246.777‘dir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren siyasi baskılara maruz kalan Uygurların bir kısmı, Çin 

sınırından Kazakistan‘a göç etmiĢ ve varlıklarını bu coğrafyada sürdürmeye devam etmiĢlerdir. 

Kazakistan‘da belirli coğrafyalarda yoğun olarak yaĢayan Uygurlar, dillerini, geleneklerini ve kültürel 

kimliklerini korumaya çalıĢmaktadırlar. Bildirimizde, Uygurların Kazakistan‘a geliĢ süreci, yerleĢim alanları, 

nüfus yapıları ve kültürel mirasları üzerinde durulacaktır. Ayrıca 2017 yılında yaklaĢık 2 ay boyunca devam 

eden saha araĢtırmalarında elde edilen bazı veriler ve bunlara iliĢkin değerlendirmelerde de bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Uygurlar, Kültürel Miras 

 

UPON KAZAKHSTAN UYGHURS AND THEIR CULTURAL HERITAGE 

 

Abstract 
Today, there is significant number of Uyghur population that settled different periods within such 

countries as Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan along with the Shincang Uygur Autonomous Region, 

being the Uyghurs main country, located within the borders of the China.Today, Kazakhstan has the most 

Uyghur population after East Turkestan.According to the year 2014 statistics, the population of Uyghurs in 

Kazakhstan is 246,777.Some of the Uyghurs, who had been exposed to political oppression since the middle 

of the 19th century, migrated from the Chinese border to Kazakhstan and continued to maintain their pres-

ence in this geography.Uyghurs living extensively in certain geographical areas in Kazakhstan are trying to 

preserve their language, traditions and cultural identities. In our academic paper, we will focus on the Uy-

ghurs' arrival process, residential areas, population structures and cultural heritage in Kazakhstan.In addition, 

some of the data obtained in our field researches that lasted for about 2 months in 2017 will be givenand re-

lated evaluations will also be made.  

Keywords: Kazakhstan, Uyghurs, Cultural Heritage 

 

1. UYGURLARIN KAZAKĠSTAN’A YERLEġME SÜRECĠ 

Uygurların Kazakistan‘a yerleĢme süreci, 1864 yılında kurulan Tarançi Sultanlığını Rusya‘nın ele 

geçirmesi sonucunda 1871 yılında baĢlamıĢtır. Sultanlığın yöneticisi Abiloğlu, kardeĢleri ve hemĢerileri ile 

birlikte bugünkü Almata tarafına doğru olan bölgeye yerleĢmiĢtir. 1881 yılında St. Petersburg‘ta Rus-Çin 

antlaĢması yapıldıktan sonra ve Rusya Çin‘e Gulca bölgesini verdikten sonra, Ġli bölgesine Uygurların bir 

kısmı gelip yerleĢmiĢtir. AntlaĢmanın taleplerine uygun olarak 1884 yılında Yedisu civarına 45.373 Uygur-

Tarançi yerleĢmiĢtir. Ayrıca Rusya idaresi, Ġli eyaletini egemenliği altına aldığı vakitte Yedisu eyaletinin 

sınırını Borohunzir vadisinin doğusuna doğru götürmüĢ, bölgenin bazı sınır bölgelerindeki köyler Uygurların 

iskân bölgelerine eklemiĢtir. Yedisu‘ya yerleĢen Uygurlar, Yarkent Ģehrini ve yaklaĢık olarak 80 küçük 

yerleĢim yerini kurmuĢlardır (Kamalov, 2016: 14). 

BaĢlangıçta Yedisu bölgesinde 42 Uygur köyü kurulmuĢtur. Bu köylerin sayısı 20. asrın baĢında 99‘a 

ulaĢmıĢtır. Uygur göçmen bölgeleri için altı idari bölge Yarkent, Aksu, Çorın, Malıbay, Koram ve Karasu 

oluĢturulmuĢtur. 1909 yılında Yarkent idaresinden Akkent idaresi ayrılmıĢ ve bu yeni idare Aksu-Çorın ve 

Ketmen idareleri ile beraber Yarkent ilçesine girmiĢ, sonra Malıbay, Koram ve Karasu idareleri, Vernıy 

ilçesi bünyesine dâhil olmuĢtur. Böylece 20. yüzyılın baĢında Yedisu eyaletinin Uygur halkı Yarkent ve 

Akkent idaresine (Ģimdiki Panfilov bölgesi), Çorın idaresine (Uygur bölgesi), Malıbay, Koram ve Karasu 

idarelerine (EnbekĢikazak bölgesi) ve Vernıy‘daki (Ģimdiki Almatı) olmak üzere dört özel bölgede 

toplanmıĢtır (Clark, Kamalov, 2010: 169). 

Uygurları köylere iskân etme, samimi iliĢkilerle bağlantılı olarak temellendirilmiĢ, daha sonra 

Uygurlar geldiği bölgelerdeki yerleĢim yerlerinin adlarını yeni iskân edildikleri köylere vermiĢlerdir. Yedisu 

eyaletine Uygurları yerleĢtirirken sulu tarım yoluyla ekin ziraatının yaygın olması dikkate alınmıĢ ve 
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geldikleri yerleĢim yerlerindeki çiftçilik mesleği bu yerleĢtirme politikasında etkili olmuĢtur. Bir baĢka 

ifadeyle Yedisu‘da Uygurların yerleĢtirildikleri coğrafya, Ġli (Gulca) bölgesinde göç ettikleri coğrafyaya 

vadillerin yer alması ve uçsuz bucaksız ovalara sahip olmasıyla büyük benzerlik göstermektedir (Kamalov 

2016: 15). 

Yedisu‘ya geldikten sonraki dönemde Uygur halkının sayısı artmaya baĢlamıĢtır. Bu sadece doğal artıĢ 

sebebiyle değil, aynı zamanda Çin‘deki zulümden kaçıp gelen kiĢilerin bölgeye yerleĢmesiyle iliĢkilidir. 

1885 yılında Yedisu‘daki Uygurların sayısı 47.097 idi. 1888 yılında 49.202, 1892 yılında 51.097 kiĢiydi. 

1897 yılında Rus imparatorluğunun ilk nüfus sayımında Yedisu eyaletinde 55.999 Uygur bulunmaktaydı. 

Uygur halkının az ve aynı zamanda sürekli artıĢı sonraki yıllarda da devam etmiĢtir. 1900 yılında Uygurların 

sayısı 62.044, 1906 yılında 77.492, 1911 yılında 86.526 kiĢiye ulaĢmıĢtır. Fergana vadisindeki Uygur 

halkının nüfusu da KaĢgar‘dan doğrudan göç nedeniyle belirli oranda artıĢ göstermiĢtir (Kamalov 20016: 

16). 

Yedisu‘ya yerleĢen Uygurlar, bu coğrafyada yaĢayan Kazaklar ve SSCB topraklarında yaĢayan diğer 

Türk boylarıyla aynı kaderi paylaĢmaya baĢlamıĢtır. 1916 yılında Uygurlar, SSCB‘nin seferberlik ilanına 

karĢı isyan çıkaran Kazak ve Kırgızları desteklemiĢtir. Nitekim isyan bastırıldıktan sonra 1000‘den fazla 

Uygur, Rusya‘nın batısındaki bölgeye kale ve demiryolu inĢaatlarında çalıĢtırılmak üzere gönderilmiĢtir. Bu 

olay, Uygur folklor ürünlerine de yansımıĢ ve Uygur erkeklerinin kale ve maden ocaklarında çalıĢmaya 

zorlanmasıyla ilgili olarak söylenen pek çok halk türküsü yaratılmıĢtır (Kamalov 2016: 16).  

Yedisu Uygurları, devrim olayları ve Sovyetler birliğinin kurulmasında aktif rol almıĢtır. Yedisu 

Uygurlarının sayısının azalmasına yol açan trajik-tarihi bir olay Sovyetler birliğinin kurulmasıyla birlikte 

yaĢanmıĢtır. 1918 yılında BolĢevikler Vernıy‘dan Yarkent‘e kadar Gulca yolu boyunca yerleĢmiĢ Uygur 

köylerinin halkını katletmiĢtir. Uygurları Kazak ve diğer Türk boylarının hareketine destek vermekle 

suçlamıĢlar ve Komiser Muraev‘in öncülüğündeki BolĢevikler grubu yaklaĢık 25.000 Uygur‘u katletmiĢtir. 

Kızıl terör sonucunda Uygur halkının bir kısmı Çin sınırına göç etmek zorunda kalmıĢtır (Kamalov, 2016: 

17). Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Lavar Köyü bölgesindeki yol boyunca kızıl terör 

kurbanlarına ithaf edilmiĢ anıtlar yerleĢtirilmiĢtir. Stalin‘in yaptığı kırım ve sürgün de Kazakistan 

Uygurlarını vurmaktan geri kalmamıĢ, kurĢuna dizilenlerin içinde eski Uygur komünistleri Abdulla 

Rozıbakiev, Ġsmail Tairov vb. de olmuĢtur.  

Uygurların Çin‘e tekrar göç serüveni 1929-1931 yılları arasında tarım ve hayvancılığı organize etmek 

amacıyla devam etmiĢtir. Tarım ve hayvancılık sisteminin bütünüyle çökmesinden sonra Çin‘e göçmen 

olarak gelen Uygurlar da az olmamıĢtır.  

Çin‘de siyasi durumun Ģiddetlenmesi ve yerel halkın tamamen sürgüne mecbur bırakılması 1950-1960 

yılları arasında ġincan‘dan bütünüyle göçmen akını oluĢmasına ve Kazakistan‘daki Uygur halkı sayısının 

oldukça büyümesine yol açmıĢtır. 1959 yılındaki halk sayısı Kazakistan‘da 59.840 Uygur‘u belirlese de- 

Sovyetler Birliği verilerine göre- 95.208 kiĢi, 1970 yılındaki nüfus sayımına göre sayıları iki kattan daha 

fazla artmıĢtır. Kazakistan‘da 120.881, Sovyetler Birliğinde 173.276 kiĢiye ulaĢmıĢtır (Kamalov 2016: 17).  

2. KAZAKĠSTAN’DA UYGURLARIN DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ 
Günümüzde Uygurlar Kazakistan‘ın etnik grupları içerisinde Kazaklar, Ruslar, Özbekler ve 

Ukraynalılardan sonra beĢinci yeri alan büyük bir etnik gruplardan biridir. 2014 yılı istatistiklerine göre 

Kazakistan‘daki Uygurların sayısı 246.777‘dir. Uygur halkı Almatı oblastının üç bölgesinde -EnbekĢikazak, 

Uygur rayonu ve Panflilov- ve Almatı‘da yoğunlaĢmıĢtır. EnbekĢikazak bölgesinde Almatı oblastının en 

büyük Uygur grubu (51.247) yaĢamktadır. Son yıllarda bölge halkının etnik yapısı içerisinde Kazak halkı 

payının artıĢı ve diğer etnik halkların payının azalması gözlenmektedir. Almatı oblastının diğer bölgelerinde 

Uygurların kesin sayısı nispeten az, fakat karĢılaĢtırmalı olarak ele alsak, önemli ölçüde çoktur. Örneğin, 

Uygur bölgesinde 35.384 kiĢi olup bu bölge halkının  56‘sını oluĢturmaktadır. Panfilov bölgesinde 33.844 

kiĢi ile nüfusun  28‘ine tekabül etmektedir. Almatı oblastının diğer bölgelerinde Uygurların sayısı çok 

değildir; sadece Karasay 5.696, Jambıl 4.063, Ġli bölgesinde 3.288 kiĢidir (Kamalov, 2016: 17).  

KentleĢme süreci Kazakistan‘ın Uygur halkını daha da güçlendirmiĢtir. Rus imparatorluğunun kentli 

Uygur halkı hakkındaki en baĢlangıçtaki verileri Ģöyledir: 1897 yılında Vernıy‘daki Uygurların toplam sayısı 

1.970, Yarkent‘te 8.723‘tür. 1906 yılında sırasıyla 2.551 ve 14.643‘tür. Sovyet döneminde Kazakistan‘da 

Ģehirlerde yaĢayan Uygur halkının sayısındaki artıĢ pozitif olarak gözlemlenmektedir. 1970 yılı sayımına 

göre Ģehirlerde 12.194, 1979 yılı sayımına göre 41.482 kiĢi kayıtlıdır; 1989 yılında bu sayı 63.407 kiĢiye 

ulaĢmıĢtır.  

Günümüzde Uygurların en büyük grubu Almatı‘da yer almaktadır. 2014 yılında bu sayı 80.347‘ye 

ulaĢmıĢtır. Güney-doğu ve güney Kazakistan Ģehirlerinde Uygurların sayısı çok değildir. Taraz Ģehrinde 847, 

Çimkent‘te 1.483 kiĢidir. Son zamanlarda Astana‘daki Uygurların sayısı 965‘tir (Kamalov, 2016: 18).  
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3. KAZAKĠSTAN’DA UYGURLARININ SOSYO-KÜLTÜREL YAġAMI  

Çin-Kazakistan sınırında yer alan Korgas‘tan baĢlayarak Almatı Ģehri yakınlarına kadar uzanan geniĢ 

ovalara yerleĢen Uygurların büyük bir kısmı çiftçilikle geçimini sağlamaktadır. 20. yüzyıl baĢlarındaki iskân 

politikasında da bu coğrafyanın tarım faaliyetleri için uygun olması dikkate alınmıĢtır. Uygurların geniĢ 

tarım arazilerine sahip olanlar arpa, buğday, mısır gibi hububatları ekip biçerken; daha az toprağa sahip 

olanlar elma, armut, Ģeftali gibi meyve bahçeleriyle yaĢamını devam ettirmektedir. Kırsal alanlarda 

yaĢayanlar için ise en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır.  

Doğu ile batıyı birleĢtiren ve Kazakistan sınırları içinde kalan tarihî Ġpek Yolu‘nun etrafına yerleĢen 

Uygurlar, yüzlerce yıllık ticaret geleneğini bugün Kazakistan‘da da sürdürmektedir. Uygurların bir kısmı 

Çin‘den ve baĢka ülkelerden getirilen ürünleri pazarlarda satarken, bu coğrafyada üretilen ürünleri de çeĢitli 

ülkelere satmaktadır.  

Kazakistan‘da Uygurların ana dilinde eğitimine imkân veren ilk ve ortaöğretim kurumları mevcuttur. 

Almatı eyaletine bağlı bölgede toplam 62 civarında okulda Uygurca eğitim verilmektedir. Bu okullardan 12 

tanesi ―Uygur Mektebi‖ olup Uygurca, Kazakça ve Rusça eğitim vermektedir. 50 civarında okulda ise 

―Uygur Sınıfı‖ olarak adlandırılan Uygurca eğitim verilen derslikler mevcuttur. Günümüzde Kazakistan‘da 

bulunan üniversitelerde ―Uygur Dili ve Edebiyatı‖ bölümü mevcut değildir, dolayısıyla üniversitelerde 

Uygur Türkçesiyle eğitim verilmemektedir. R. B. Suleymanov ġarkiyat Enstitüsü içerisinde ―Uygur Tetkikat 

Merkezi‖ bulunmaktadır ve burada Uygur tarihi, folkloru, dili ve edebiyatı gibi alanlarda araĢtırmalar yapan 

akademisyenler yer almaktadır.  

Kazakistan‘da 130‘dan fazla etnik grup bir arada yaĢamaktadır. Bu durum ülkede farklı kültürel 

yapıların bir arada yaĢamasına, diğer taraftan da her kültürel yapının kendi sürekliliğini sağlaması için 

kültürel değerlerine ve mirasına sahip çıkmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda Uygurların belirli bir 

coğrafyaya yerleĢmiĢ olmaları (Yarkent, Uygur rayonu) ve Almatı merkezinde belirli mahallelerde iskân 

olmaları geleneksel yapılarını sürdürmeleri açısından büyük bir etkiye sahiptir. Saha araĢtırmamızda tespit 

ettiğimiz ve Uygurların Almatı merkezinde yoğun olarak yaĢadıkları yerleĢim yerleri Ģöyledir: Sultan 

Kurgan, Drujba (Dostık), Gorniy Gigant, Zariya Vostok, Malaya Stanitsa (Razvilka-Tatarka), Aerodromnıy, 

Köktöbe, Höcet, Kalinina (Tuzdıbastav/Besağaç), Krasnoe Pole (Güldala), Kızılgayrat (Talgar Rayonu), 

Krasnıy Vostok (Akjar), Verhnıy Çapay, Energetiçeskiy, Uzunağaç, KoĢmambet, Kaskelen (Karasayskiy 

Rayonu), Altıncı Birgeda, Nikolayevka, Gress, Aynabulak (I, II, III, IV), Karasu, Boralday, Algabas ve 

Kızıltuğ. 

4. KAZAKĠSTAN’DA UYGURLARININ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRASI 

Kazakistan‘da yaĢayan Uygurlar, kültürel kimliklerini koruyabilmek için somut olmayan kültürel 

miraslarını genç kuĢaklara aktarma gayreti içerisindedir. ġehirleĢmenin ve Rus dilinin etkisiyle (Ģehir 

merkezinde yaĢayan Uygur ailelerinde çocukların anadilini iyi bilmemesi) yeni kuĢakların geleneksel yapı ve 

sözlü kültür ürünlerine yabancı olması, bu kültürel aktarımı her geçen gün zorlaĢtırsa da ebeveynler 

çocuklarına bu mirası aktarmak için uğraĢmaktadır. Somut olmayan kültürel mirasa iliĢkin tespitlerimizden 

bir kısmı özetle Ģöyledir:  

Uygurlarda gerek aile bağlarının korunması gerekse toplumsal bütünlüğün sağlanmasında ―toy‖ adı 

verilen törenler önemli bir yere sahiptir. Bir bebeğin dünyaya gelmesiyle baĢlayan bu toylar, sosyal hayatın 

her aĢamasında kendini gösterir. Bebeğin kırklanması ve ardından beĢiğe alınmasında düzenlenen ―BöĢük 

toyu‖ bu törenlerin ilkidir. Bir baĢka toy, sünnet toyudur. Toplumsal bir kimlik kazanma yolunda hayli 

ilerleyen erkek çocuklar 5 ila 7 yaĢlarında sünnet ettirilir ve ardından ―sünnet toyu‖ düzenlenir. Günler 

boyunca hazırlanan yemekler geniĢ sofralarda misafirlere ikram edilir. Toy için gelen misafirler, sünnet 

çocuğuna hediyeler verir ve eğlence düzenlenir.  

Sevdalıları kavuĢturan, aileleri birbirlerine yakınlaĢtıran, aylarca hazırlıkları devam eden düğünler ise 

öncesiyle ve sonrasıyla birçok geleneği içinde barındırmaktadır. Söz kesilmesiyle baĢlayan niĢan, çeyiz ve 

nikâh ile devam eden düğün sürecinde ―nikâh suyu‖ olarak adlandırılan süt, tuz ve ekmek karıĢımı oldukça 

dikkate değerdir. Aynı yastığa baĢ koymaya ant içen gelin ile damadın nikâh suyunu içmesi, Türklerde tuz 

ekmek hakkının bir yansıması olup nikâhın perçinlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca kötülükler uzak olsun, 

belalar def olsun diye gelin ile damat düğün öncesinde üç kez ateĢin etrafında dönmektedir.  

Ölüm olayının ardından yas için erkekler ak kuĢak bağlarken kadınlar ak yazma bağlamaktadır. 

Erkekler cenazeyi defnederken, kadınlar ise cenaze evinde bir araya gelir ve Kur‘an - Hetme töreni baĢlar. 

Bu törende kadınlar bir yandan Kur‘an-ı Kerim okuyup dua ederken, bir yandan Ahmet Yesevi‘nin 

hikmetleri belirli bir ezgiyle okunur. Kırkıncı gün geldiğinde, bütün akrabalar, eĢ-dost ve tanıdıklar yemek 

için davet edilir. Bu yemeğe ―Kırk neziri‖ denir. Misafirlere büyük kazanlarda hazırlanan etli yemekler, pilav 

ve ―etken çayı‖ olarak bilinen sütlü çay ikram edilir. Ardından aksakallar merhum için el açıp dua eder. 
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Kazakistan‘da yaĢayan Uygurlar, sözlü geleneklerini yeni kuĢaklara aktarmaya devam etmektedir. Çın 

Tömür Batur, Nazigim gibi destanlar; Yarıl TaĢım Yarıl, Hurlika gibi masallar; yerleĢim yerlerinin adı ve 

tarihi kahramanlarla ilgili efsaneler; son yüzıldaki göçe iliĢkin hikâyeler anlatılmaya devam ederken türküler, 

ağıtlar da söylenmeye devam etmektedir. Sözlü kültür ürünlerinde, kültürel kimliği belirleyen unsurların yanı 

sıra göç ve tarihi olaylar da yer almaktadır. ġu türküler, bunu yansıtan örneklerden biridir:  

Biz Ġli’den Çıktığımızda 

Biz Ġli‘den çıktığımızda, 

Yanbulak‘tan dönüp geçtik. 

Doğup büyüdüğümüz yerlerden, 

Ölmeden canlı ayrıldık. 

 

Hanhay‘nın yolu çatallı, 

Her çatalında Mercanlar. 

Yollarda cefa çektik, 

Akıp gitti bu canlar. 

 

Biz Ġli‘den çıktığımızda, 

Altıncı ayda Ramazan idi. 

Bu dehĢet ağır günde, 

Ata ana olmadı. 

 

Biz Ġli‘den çıktığımızda, 

Yanbulak‘a tırmandık. 

Kursağın içi yaman, 

Kuru ekmeği paylaĢtık. 

 

Ġli Yolu Heybetli 

Ġli yolu heybetli, dostlarım, 

Ġçtiği su Ģerbetli. 

DüĢmanları korkutan, 

Ğani Batur gayretli. 

 

Ğani Batur kendi hızlı dostlarım, 

Hapishanede çok yattı. 

Dertlere dayanamadan çıkıp, 

DüĢmana karĢı olan, 

YaĢa Ğani Batur! 

 

Ğani Batur gibi er var mı dostlarım? 

Ġli gibi yer var mı? 

Ğani Batur çıkıp gelse, 

Zalimlere can var mı? 

YaĢa Ğani Batur! 

 

Acayip yakıĢmıĢ dostlarım, 

Ğani Batur‘un tumağı. 

DüĢmanları korkutan, 

Ğani Batur‘un tokmağı. 

YaĢa Ğani Batur! 

Uygurlar arasında ―ırım‖ adı verilen ve sihrî bir özellik gösteren halk hekimliği, günümüzde özellikle 

yaĢlılar arasında yaygın olarak devam etmektedir. Anne, baba ya da bir akrabadan el alınarak devam ettirilen 

bu gelenek, yüzyılların birikim ve tecrübesini içinde barındırır. BaĢ ağrısı, bel ağrısı gibi rahatsızlıklarda ve 

nazar değme, gebe kalamama, bebeklerin durmadan ağlaması türünden Ģikâyetlerde evvelâ bu kiĢilere 

baĢvurulmaktadır. Ayrıca Evliyağaç ziyaret edilip dilekler kabul olsun diye kapısına bez bağlanmakta ve 

Uygur kızı Naziğim‘in mağarasında, dilekler yazıya dökülüp asılmaktadır. ―Fala inanma, falsız da kalma‖ 

atasözüne uyularak kumalak falının açtırıldığı da görülmektedir.  
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Uygurların yaĢadığı yerleĢim yerlerinde, avlularda ve sokaklarda çocukların beĢ taĢ, mendil kapmaca, 

yüzüğüm kimde gibi oyunlar oynadıkları görülür. ÂĢık oyunu ise erkek çocukların en çok tercih ettiği 

oyundur.  

Uygurlarda ―MeĢrep‖ adı verilen eĢsiz sanat okulu, geleneğin aktarıldığı, sanatsal etkinliklerin icra 

edildiği en önemli toplantılardır. MeĢrep türkü, müzik, halk dansları, seyirlik oyunlar ile beraber halkın 

gelenek ve göreneklerini bir arada toplayan kültürel bir eğlencenin adıdır. Birkaç aile veya daha kalabalık 

toplulukların kendi aralarında sırayla yaptığı bu eğlence, Uygurlar arasında zamanla geliĢip kök salmıĢ ve 

bölgelere göre çeĢitlenmiĢtir. Bireylerin sosyalleĢtiği ve toplumsal kuralları öğrendiği bir eğitim kurumu 

iĢlevini üstlenen meĢreplerde, gençler bir taraftan misafir ağırlama, sofra serme, ikram ve izzette bulunmayı 

öğrenirken bir taraftan da müzik aleti çalma, türkü söyleme, meĢrep meydanının kuralları gibi hususları 

öğrenirler. Bu toplantılarda her katılımcıya geleneği yaĢatmanın gerekliliği, büyüklere hürmet etme, güzel 

ahlaklı olma, edep ve hayâ da hatırlatılır.  

MeĢrepler icra edildiği yerleĢim yerlerinde, sorunlarının çözümü için de bir meĢverettir. Bozuk yol-

ların düzeltilmesi, yıkılan köprünün veya evin tamiri, ark ve kanalların temizlenmesi; yaĢlı, yetim ve has-

taların problemleri bu toplantılarda istiĢare edilerek elbirliğiyle çözülür. Doğu Türkistan‘da çeĢitli meĢrepler 

icra edilirken Kazakistan‘da ―Ottuz Oğul MeĢrebi‖ varlığını koruyabilmiĢtir.  

Uygurların Türk kültürüne armağan ettiği eserlerden biri de mukamlardır. Bu mukamlar, Uygurların 

sevinçlerini, üzüntülerini, haksızlık ve zulüm karĢısındaki çığlıklarını, geleceğe olan inanç ve umutlarını 

yansıtır. ―Uygur On Ġki Mukamı‖ adıyla bilinen mukamlar, Uygur müziğinde belirli düzen ve kurallar içeris-

inde sistemleĢtirilmiĢ büyük ve hacimli müzik eserlerini ifade eder. Kazakistan Uygurları arasında doğunun 

namelerini batıya taĢıyan bu mukamları sohbet meclislerinde, çeĢitli toylarda, Ģenliklerde ve meĢreplerde 

görmek mümkündür. Ali ġir Nevayi‘nin, Fuzuli‘nin, Zelili‘nin gazellerini; ÂĢık Garib‘in Tahir ile Zühre‘nin 

namelerini; yüzlerce yıllık besteleri ve bestekârların ezgilerini mukamlarda görürüz.  

Uygur kültüründe müzik ve dans ayrılmaz bir bütündür. ―Ussul‖ adı verilen dansların kökleri tarihin 

derinliklerine uzayıp gider ve her dansın ayrı bir hikâyesi mevcuttur. ―Sama ussuli‖ adı verilen raks u sema, 

ilk kez 12. yüzyılın mutasavvıfı Yesevi‘nin hikmetlerinde görülür. Bu dans günümüzde nevruz, Kurban ve 

Ramazan bayramlarında Kazakistan‘da da icra edilmektedir. ―Dolan dansı‖ bir baĢka anlam taĢır bu ussuller 

içinde. Bir zamanlar göç edilmek zorunda kalınan KaĢgar‘ı, Aksu‘yu, Yarkent‘i hatırlatır figürleriyle ve 

giysilerden figürlere aĢkla, Ģevkle ―Allah‖ nidalarıyla icra edilen bu dans, kültürel kimliğin önemli bir 

aktarım aracıdır. ―Semavar‖ ve ―kâse dansı‖ ise günümüzde toyların en büyük geleneksel eğlence unsur-

larından biridir. BaĢlarında kâse taĢıyan ve rengârenk ipek elbiseleriyle gözleri büyüleyen kızlar çıkarken ilk 

olarak sahneye, ardından baĢlarında semaver taĢıyan erkek dansçılar görünür, bu dansçıların vücutlarında 

adeta sanatın ve maharetin dile gelip konuĢtuğu görülür.  

 Resim sanatında yüzyılların eĢsiz birikimine sahip olan Uygurlar, sayısız ressamın gayretiyle bu sanatı 

daha da ileriye taĢımaktadır. Duvar resimleriyle asırlar önce baĢlayan bu sanat, günümüzde çok farklı teknik 

ve içerikle varlığını devam ettirir. Uygur ressam Ahmet Ehet‘in tuvallerinde KaĢgar‘ın arka sokaklarını, yıl-

lar önce göç edilen güzel konakları ve yollarında asasıyla yürüyen aksakallı bilgeler dikkat çekerken Uygur 

ressam Venera Vazhitova‘nın fırça izlerinde Turfan‘ın karpuz tarlaları, KaĢgar‘ın nar bahçeleri, Hoten‘in 

ipek dokuma tezgâhları, Kumul‘un mukam sarayı görülür.  

 

SONUÇ 

Köklü ve zengin bir kültürel birikime sahip olan Uygurlar, farklı coğrafyalarda bu birikimini koruma-

ya çalıĢmaktadır. Kazakistan‘da Çin sınırından Almatı içlerine kadar uzanan geniĢ ovalara yerleĢen Uygur-

lar, tarım, hayvancılık ve ticaretle yaĢamlarını sürdürmektedir. Kazakistan‘da belirli yerleĢim yerlerinde 

yoğunlaĢmıĢ olan Uygurlar, somut olmayan kültürel miraslarını yaĢatma ve koruma mücadelesi vermektedir. 

Sözlü kültür ürünleri, müzik, dans, geleneksel sohbet toplantıları olan meĢrepler, mukamlar, doğum, düğün 

ve ölüm adetleri, geleneksel mimari gibi hususları içine alan somut olmayan kültürel miras, Uygurların Ka-

zakistan coğrafyasında milli kimliklerini sürüdürmelerinde en önemli etkendir.   
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ЕЖЕЛГІ ТҤРКІ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ДАМУ ҤРДІСІ 
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Тҥйіндеме 

Түркі поэзиясына негіз болған парсы тіліндегі шайырларымыздың классикалыҗ шығармалары 

да мазмұны жағынан, таҗырыптыҗ ерекшеліктері жағынан да, географиялыҗ кеңістігі жағынан кең 

насихатталып, сол кезеңдердің мазмұнына айналды. Дҽстүрлі ислам ҽдебиетінен еуропа ҽдебиетіне 

кҿшкенге дейін біраз ҽдеби үрдістерді басынан кешірді. Алғашҗы ҽдеби айналымға түсіп отырған 

жаңа үлгідегі классикалыҗ шығармалар җұрылымдыҗ жағынан жаңа терминдер жасаумен бірге жаңа 

үлгідегі формаларды да ҽкелді. Сол кезеңдердегі аҗындардың сҿз җолданысына айналған жаттанды 

таҗырыптардың аясы кеңіді. Енді жаратушыға деген мадаҗтың җолдану аясы, жырлану үлгісі жаңа 

үлгілерге җарай ауысты. Җұрылымдыҗ жағынан да жаңа терминдерді жасаған мисра, бҽйт, қыта, 

газел, касыда, рубай, туйуг, маснеуи, бахр-и-тавил, диван .т.с.с. түркі поэзиясының алғашҗы ҿлең 

үлгілері кең җарҗынмен дамыды десекте болады. Мисра мен бҽйттің негізіне айналған екі тармаҗтыҗ 

жолдың метрикалыҗ жүйемен җұрылатынын Ҽ.Науайдың поэмаларынан кездестіреміз. Ал, шағын 

шумаҗтардан шоғырланып, бірінші жҽне екінші тармаҗтары бір-бірімен мүлдем ұйҗаспай, керісінше 

җалғандары жымдасып жататындыҗтан бұл ҿлеңнің түрі де кейде жоғарыда келтірілген ҿлең 

түрлеріне ұҗсас кетіп жататыны рас. 

Тірек сӛздер:классикалық, әдебиет, бәйіт, қыта, гаел, қасыда... 

 

THE TREND OF THE DEVELOPMENT OF ANCIENT TURKICPOETRY 

 

Abstract 

Turkic literary genres of poetry in the literature as a manifestation of primary, in particular, we know 

more than lyricaly priority.Works of classical literature into Persian, the content of the Turkic basis in 

siirdamise, especially thematic and geographical space, and from those ages can be said to have become 

widely spread in content.New terms in structurally perfect misra,bait, kite, gosel, kasida,rubai, tuyug, 

masnawi, bahr-i-tavil,divan with wide of Turkic poetry we can say that in the early stages were developing 

rapidly.As Misra, which became the basis of two cluster and metric butt Jodi is created by the system. A. 

Nowoyipoetry we meet.And in mini-concentration verses, first and second paragraphs with each other 

absolutely iaspei, because the above verses, however, did not disclose other similar types of gymnasim that 

sometimes it's the opposite left.Poems created in other higher species Itany chamce that they suspension, 

max,pace said about thoughts, agitation, directed propaganda. 

Key words:classical, literature, structurally,bait, kite, gosel, kasida 

 

КІРІСПЕ 

Түркі ҽдебиетіндегі алғашҗы ҽдеби жанрларының ішінде лириканың басымдыҗ танытҗанын 

білеміз. Түркі поэзиясына негіз болған парсы тіліндегі шайырларымыздың классикалыҗ 

шығармалары да мазмұны жағынан, таҗырыптыҗ ерекшеліктері жағынан да, географиялыҗ кеңістігі 

жағынанкең насихатталып, сол кезеңдердің мазмұнына айналды. Дҽстүрлі ислам ҽдебиетінен еуропа 

ҽдебиетіне кҿшкенге дейін біраз ҽдеби үрдістерді басынан кешірді. Алғашҗы поэзиялыҗ жанрлары 

пайда болып, парсы-түркі ҽдебиетіндегі ҿзара ыҗпалдастыҗ пен ұҗсастыҗтар, ортаҗ жанрлар пайда 

болды. Алғашҗы ҽдеби айналымға түсіп отырған жаңа үлгідегі классикалыҗ шығармалар 

җұрылымдыҗ жағынан жаңа терминдер жасаумен бірге жаңа үлгідегі формаларды да ҽкелді. Сол 

кезеңдердегі аҗындардың сҿз җолданысына айналған жаттанды таҗырыптардың аясы кеңіді. Енді 

жаратушыға деген мадаҗтың җолдану аясы, жырлану үлгісі жаңа үлгілерге җарай ауысты. 

Җұрылымдыҗ жағынан да жаңа терминдерді жасаған мисра, бҽйт,қыта, газел,касыда, рубай, туйуг, 

маснеуи,бахр-и-тавил, диван .т.с.с. түркі поэзиясының алғашҗы ҿлеңүлгілері кең җарҗынмен 

дамыды десекте болады. Мисра мен бҽйттің негізіне айналған екі тармаҗтыҗ жолдың метрикалыҗ 

жүйемен җұрылатынын Ҽ.Науайдың поэмаларынан кездестіреміз. Ал, шағын шумаҗтардан 

шоғырланып, бірінші жҽне екінші тармаҗтары бір-бірімен мүлдем ұйҗаспай, керісінше җалғандары 

жымдасып жататындыҗтан бұл ҿлеңнің түрі декейде жоғарыда келтірілген ҿлең түрлеріне ұҗсас кетіп 

жататыны рас. Җытаның басҗа ҿлең түрлерінен бір ерекшелігі онда жоғары ҿктемдікке җұрылған 
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пафос, жоғары екпінмен айтылған ой, насихатҗа бағытталған үгіт басым. Мұндай шығармаларды 

ертеректе Жалаладдин Румидың шығармаларынан кездестіруге болады. Бертін келе Науайдың, 

Физулидың екі жолдан җұралып он бір тармаҗтарға жосылатын җосжолдыҗ ҿлеңдерінен кҿруімізге 

болады. Ҽсіресе Физулидыңгазелдері парсы жҽне түркі поэзиясының лирикалыҗ шарыҗтауына 

айналды. Газел тек лирикалыҗ шығарма ретінде җалып җоймай, ауызша айтылумен орындалуындағы 

ерекшеліктерімен бірнеше ҿнердің җосындысы арҗылы кеңінен таралды.Газел белгілі бір ортада ҿз 

мҽнерімен сарайдың ҽншілерінің орындауында айтылатын ҽнге де айналып отырған. Ҽлішер 

Науайдың кейбір газелдерінің жолдары сазды ҽнге җұрылғаны туралы зерттеулерде кездесетінін атап 

ҿткен жҿн.Демек, марапатпен мадаҗтаудан басталып шайырдың діни-этикалыҗ, пҽлсапалыҗ, 

дидактикалыҗ мҽселелерді җамтуына ҿте ыңғайлы жанрға айналған. 

Касыда гаел сияҗты кең тарала җоймағанмен он үшінші ғасырдың діни –ғажайыптыҗ 

мазмұнына айналған шығармаларды тудыра алды. Касыданың алғашҗы үлгілерінде җалам 

тербегендердің бірі-Хорезми болатын.Кейінірек касыданың жалғасы шағатай поэзиясында орын 

алды. Ал тҿрт жолдан тұратын рубайдың түркі поэзиясында орын алуына парсы поэзиясының 

ыҗпалы зор болды. Бұл ұйҗастыҗ җұрылымы жағынан җазаҗтың җара ҿлеңдік ҿлшеміне де келеді. Ең 

алғашҗы түркі тіліндегі жеткен алғашҗы рубайдың бірі 1206 жылы жазылып біткен Мүбҽрак-Шахтың 

повесі болатын. Алғашҗы рубайлардың мазмұны мен мҽтінінде парсылыҗ тҽкаппарлыҗ пен 

ҿктемдікке җұрылғаныменбертін келе мазмұны мен таҗырыптыҗ жағынан күлтеленіп сатираға, ҽзіл-

җалжыңға җұрылған шығармаларды тудырды. Мҽселен, Сайф Сараийдың шешендікке җұрылған 

рубайлары мен Кади Бурханаддиннің мадаҗҗа негізделген«Диванынан» алынған 20 рубайы он 

тҿртінші ғасырдың жемісіне айналып отыр. Түркілік поэзияның ерекше түрі ретінде сҿз болатын 

ҿлеңнің түрі-тұйыҗ та (туйуг)рубайдан таҗырыптыҗ жағынан алыс кетпесе де оның ҽуенге 

негізделетінін атаҗты шайырларымыздың бірі Бабур да айтып кеткен екен. Кади Бурханаддиннің 

«Диванынан» кҿрініс алған тұйыҗ кейінірек Абдалҗадыр Марач, Лутфи, Абу Бҽкір Мырза Ескендір 

Ширази, Мирсайд, Ҽлішер, Мұхамед Омархан т.б. еңбектерінен табылған. Түркілік оғыздардың 

жиналып бас җосҗан кезде ҽңгімелесіп, шер тарҗатуының негізінде дүниеге келген бұл ҿлең түрінен 

біз ҿлеңнің ҽсерлі де мағыналы, җұпиялы жиындар мен ҽңгімелердің шешімін іздеуге талпынған ҿлең 

түрін ҽкелген. 

Маснеуи- екі жолдан җұралып (аа, вв, сс, т.б.) келісімді ырғаҗҗа ұласҗан ҿлеңнің түрі де 

түркілік поэзияда кеңінен җолданысҗа ие болды. Бұл ҿлең җұрылымы жағынан басҗаларға җарағанда 

кҿлемді болған. Тармаҗтары кҿп бҿлшектенбей, айтылар ойдың асыҗпай жеткізілуіне таптырмас 

сала-җұла шумаҗтарына җарап оны поэмамен ұҗсастыруға болады. Мазмұны жағынан аңыз бен 

шынайы ҿмірдің араласып келіп, шытырман оҗиғаларды басынан кештіретін жағдаяттарына җарап 

җазіргі поэманың жүгін арҗалағанын білеміз.Осы ҿлең түрін жетілдіре алмай кейінірек җолданыстан 

җалған ҿлеңнің түрі ретінде-Бахр-и-тавилді айтуға болады. Бұл ҿлеңнің түрі біздіңше айтып жүрген 

аҗ ҿлеңге немесе ҿлең сҿзбен җарасҿздің ортасындағы ҿлеңнің түріне жатҗызуға болады. Ҽрине җазір 

біз җарасҿзбен жазылған ҿлең деп алып жүргеніміз прозаның ішіндегі ырғаҗты, ішкі сезімдік 

иірімдерді білдіретін лирикалыҗ толғаныстарды айтамыз. Ҽрине мұндай шығармалардың орнын 

кейін Дивандар толыҗтырғанын білеміз. Бір немесе бірнеше аҗындардың шығармаларының 

топтамаларынынан җұралған жиынтыҗ еңбек 1 диваннан-4 диванға дейін біздіңше томдарға ұласҗан 

еңбектерді тудырды. Тіпті, Ҽлішер Науайдың ҿз ҿлеңдерінің антологиясын жасап кеткенін де білеміз.  

Стилистикалыҗ ерекше дҽстүрі негізінде жалпы түркі ҽдеби жанрларының дамуына парсы 

жырларының ҽсері мол болғанын кҿреміз.Ҽсіресе, лирика түркі поэзиясының җарыштап дамуына 

ҽсер етті. Енді оның мазмұны мен таҗырыбы жан-жаҗты кеңіді. Жаңа жанрларының дүниеге келуіне 

ҽсер етті. Сондай жанр ретінде ғашыҗтыҗтың, сүйіспеншіліктің адам нанғысыз ғаламат ҽсерлерін 

жеткізетін җұмарлыҗ-ғажайыптыҗ (эротика-мистическая поэзия) поэзияны дүниеге ҽкелді.Табиғатта 

ҿте маңызды орын алатын җұмарлыҗтың ішкі иірімдеріне үңілу, сырын айтуы, күрделі җұбылыстың 

мҽнін сезіну сияҗты ҿлеңдерге басымдыҗ беріле бастады. Түркілік поэзияда да енді парсы 

поэзиясындағыдай тҽңірді дҽріптеу, җұдайға деген ынтызарлыҗ пен шектен тыс мадаҗ, җұштарлыҗ 

пен сүйіспеншіліктің мазмұнын біртіндеп адамзаттыҗ мҽселеге алмастырғандай кҿрінді. Алғашында 

суффизмді дҽріптеген ғашыҗтыҗ жырлардың бағыты сол суффизмнен бастау алса да бертінде адамды 

дҽріптеу, адамзатты бағалау, адам жанының сұлулығын тҽңірдің сыйы ретінде җабылдау сияҗты 

суфизмдегі мазмұнды метафоралыҗ жаҗсы кҿрумен алмастырды. Адамзатты жаҗсы кҿру, оның 

мүмкіндігін дҽріптеу, жаҗсы кҿру сезімін ашып айту, сезіну, сезімге бҿлену сияҗты тамаша ҽсерлерді 

наҗты адресатҗа арнау кҿріністері белең алды.  
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 Ежелгі дҽуірлерден бергі уаҗыттарда замана ағымына, җоғамдыҗ ҿзгерістер мен адамдардың 

діни, дүнияуи таным-түсініктеріне байланысты келген таҗырыптардың аталмыш жанрларға түсіп, 

ҽдеби дамудың сатысына айналды. Жаратушыға деген шексіз җұрмет пен аса пафосты кҿңіл-күйлер 

мен оны сыртҗа шығарудың бірден бір жолы осы лирикалыҗ жанрлар болып табылды. Адамзат 

җұдіретінің барлығын діни пайымдар җұдай берген деп җабылданады. Осы ретте оның зор мүмкіндігін 

ҿз шығармашылыҗтарында, арман мүдделерінде җолданды десек те болады. Содан болар ғайып пен 

мифкке негізделген дивандардың дүиеге келуі орын ала бастады. Ҿйткені мифтер кҿптеген 

халыҗтардың ҿмірінде ҿр түрлі дҽрежеде ҿз уаҗытының саяси проблемаларының кҿрінісі ретінде 

җызмет етті. Мұнда билік табиғаттан тыс, ерекше абсолютті күш ретінде җарастырылады. Ол 

җұдіретті күштің җұралы, сондыҗтан адам билікке бой ұсынып, кҿнбістік танытуы керек. 

Осы уаҗытҗа дейінгі тҽңірді җұрметтеу, жаҗсы кҿрумен шектелмейтінін танытатын нағыз 

материалистік кҿзҗарастағы жырларды тудырды. «Божественная красота» тҽңірдің берген сұлулығын 

жырлау арҗылы оның адам сенгісіз күш беретінін оның ҿзін адамзатҗа тҽңірдің берген сұлулығы 

ретінде тануы, сүйіспеншіліктің тҽңірден наҗты адамзатҗа ауысуын дҽріптеуге кҿшті. Адамзат 

сұлулығына сүйсіну, сезімін бағалаудың метафоралыҗ сипаты кҿрініс тапты. Сұлулыҗ енді адам 

мазмұнына, идеясына айналған, ғашыҗтыҗ тіліне ауысҗан шынайы сезімді тудыратын ҿлеңге 

айналды. Адам ішкі иірімдерін сезімге толы җұмарын, сырын біреуге арнау оның җұдіретіне бас ию, 

мойындау, сияҗты ішкі иірімдеріне ырыҗ беру барлығы енді метафоралыҗ сипатҗа ие болды. Түркілік 

поэзияда бірден еніп кетпесе де алғашҗы үлгілерін ғашыҗтыҗ жырлардың тереңінен ҿрбітіп ҽкелген 

бұл жанр ҽлі күнге дейін ҿз мазмұнынын жоғалтҗан емес.Махаббат маҗамын, җұмарлыҗ-җұштарлыҗ 

сезімін тілге тиек, жанға серік еткен соң да барынша нҽзік,кірпияз екені белгілі. Парсының 

махаббаттыҗ сезімге җұрылған шығармаларынан ерекшеленген түркілік ғашыҗтыҗ ҿлеңдер 

адамзаттыҗ сезімнің наҗты тұлғаға арналуында еді, жаратушыға деген махаббаттың метафоралыҗ 

ауысуына бертіни келе дендеген парсы поэзиясы Саади мен Хафиздың шығармаларымен адам 

санасындағы җұмарлыҗ пен жаратушыға деген сүйіспеншілктің аражігін ашҗандай болды. 

Махаббатҗа җұрылған ҿлеңдердің җұрылымы мен мағынасы, мазмұны жағынан бірдей болғанмен 

наҗты Сұлбаның атауы болмағандыҗтан белгілі бір нҽрсеге деген җұштарлыҗтың бейнесін табасыз. 

Җұштарлыҗ пен жаҗсы кҿру сезімініңлирикадағы кҿрінісіне басты таҗырыбына айналған кҿктем, 

шарап, махаббат таҗырыптары жаңа формалардың ҿріс алуына себепкер болды. Ҽрине ол кейінірек 

түркілік ҽдебиеттің еуропалыҗ үлгілерді ҿзіне жинап, ҽр кезеңде, ҽртүрлі уаҗытта җабылдағаны 

белгілі. Батыс еуропа ҽдебиеті ҽсері ҽр түрлі жолдармен еніп отырды. Ҽсіресе француз ҽдебиеті 

осман түріктерінің еңбектерінде кҿрініс бере бастады. Сол арҗылы Осман ҽдебиеті кейін җазіргі Түрік 

мемлекетінің барлыҗ даму сатысында еуропалыҗ деңгеймен җатарлас дамып келеді.Оған мысал 

еуропа ҽдебиеті басынан кешірген 19 ғасырдың романтизмінен җазіргі сюрреализм, постмодернизмді 

басынан кешіп отыр. Кеңес кезінің ҿзінде осман ҽдебиеті бірҗатар мемлекеттердің ҽдеби дамуына 

күш берді. Ҽзербайжан ҽдебиетінің дамуында жҽне җазан татарлары мен оған жаҗы елдердің 

ҽдебиеттері де жаңа үрдіске тез бейімделіп кетті. Жаңа үлгідегі ҽдебиеттің ҿркендеуі сҿзсіз тіліне де 

ҽсерін тигізбей җоймады. « Түрік ҽдебиетінде жазба тілдің трансформациясы ауызекі тілдің ыңғайына 

бейімделді. Оған араб-парсы тілдерінің грамматикалыҗ элементтері ҽсер етпей җоймады» [1,33-

35бб.]. Мҽселен түркі жұртына тҽн шығарма дастандыҗ пішінмен жазылғанмен, ішкі сезімдік 

иірімдеріне җарап түркілік поэзиягың ежелгі лирикалыҗ дҽстүрлерін кҿреміз. Жоғарыда аталған 

парсы-түркі лирикасының басымдығы жатыр. «Алып Ер Тоңа» дастаны – ежелгі түркі тайпаларының 

шежіресін аңыздар мен тарихи деректер негізінде баяндайтын җаһармандыҗ жыр. Бұл дастанның 

сюжеті мен жекелеген үзінділері ғана бізге жеткен. Ежелгі түркі ҽдебиетіне тҽн дҽстүрлердің бірі 

батыр шешуші шайҗасҗа шығардың алдында җорҗынышты түс кҿреді. Алып Ер Тоңаның түс кҿруіне 

арналған дастанның жыр жолдарын Фирдоуси ҿз шығармаларында зор шеберлікпен пайдалана 

білген. Мұнда: «Афрасиабтың җорҗынышты түс кҿруі» деп аталатын ұзаҗ жырда:  

Қалшылдап, айғай сап оянып кетті  

Құлындағы дауысы қиырға жетті.  

...долы дауыо жұрт зәресін ұшырды  

Байрағымды жұлып жерге түсірді.  

Жау әскері қарақұрым қаптаған,  

Тұран елін аямай-ақ таптаған.  

Әр найзаға бір-бір басты іліпті  

Бір-бір басты қолтықтап та жүріпті.  

Жарқ еткізіәп алмас қылыш жасқады  
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Җаҗ ортамнан екі бҿліп тастады- деген жолдар бар.  

Жаудың келе жатҗанын батырдың түс кҿруі арҗылы жеткізу тҽсілі җазаҗтың батырлар жырында 

җазаҗ елін шабуға ҽзірленіп жатҗан җалмаҗ ханы тайшыҗ батыр да түсінен шошып оянады. Ол түсінде 

җалмаҗты җырғалы келе жатҗан Алпамыс батырды кҿреді:  

Мен бір бүгін түс кӛрдім  

Түсімде жаман іс кӛрдім,  

Заманым менің қағынды  

Қағынбасқа не қылды? 

Құрсаулы қара бура кеп 

Қарсы қарап шабынды 

Қаланың аузын қан қылды 

Қақпаның аузын шаң қылды 

Айдарлымды құл қылды 

Тұлымымды тұл қылды 

Солқылдаған мырзамды 

Табанға салып жүн қылды.  

Ежелгі түркі ауыз ҽдебиетіне тҽн бұл кҿркемдік дҽстүрдің сол кҿне дҽуірдің ҿзінде жазба 

ҽдебиеттен жалғасын тапҗанын кҿреміз. Сонымен «Алып Ер Тоңа» дастанының негізгі идеясы – 

Тұран елін сыртҗы жаудан җорғау, түркі жұртын ішкі-ынтымаҗ бірлікке үндеу, туған жердің абырой 

даңҗын арттыра түсу болып табылады. Бұл дастан Алып Ер Тоңаның җайтыс болып, бүкіл түркі 

елінің күңіренген жоҗтау жырымен аяҗталады. «Алып Ер Тоңа» дастаны – түркі «тайпаларының 

байырғы поэтикалыҗ ҿлшемінде - кҿгҿлшемінде туған». Бұл ҿлшем бойынша жырдың алғашҗы үш 

жолы ҿзара ұйҗасады да, тҿртінші жолы келесі шумаҗтың тҿртінші жолымен ұйҗасып отырады. Кҿне 

түркі поэзиясының кҿг ҿлшемі негізінен а-а-а-б; в-в-в-б; г-г-г-б түрінде болып келеді. Бұған мына 

жыр жолдары дҽлел:  

Алп Ер Тоңа ӛлді му? 

Есіз ажун қалды му? 

Ӛзлек ӛчун алды му? 

Емді йурэк йыртулар.  

Беглар атын арғұрб.  

Қазғу аны түрғұрұб 

Меңзі йузі сарғыпаб 

Қурқум анар туртулар. 

Ежелгі түркі жырларына тҽн ұйҗастың мұндай түрі бертін келе җазаҗтың аҗын-жыраулары 

поэзиясынан да кең орына алғаны мҽлім. Мҽселен, Доспамбет жырау, Шалкиіз жырау толғаулары 

мен Дулат, Абай сияҗты аҗындардың ҿлеңдерінде кҿг ҿлшемі жиі ұшырайды. Кҿне түркі ауыз 

ҽдебиеті тудырған мұндай жыр ҿлшемін ұлы абай ҿзіне ғана тҽн шеберлікпен жазба ҽдебиетте 

кҿркемдік дҽстүр ретінде жалғастыра түсті. Мҽселен, Абай «Білімдіден шыҗҗан сҿз» ҿлеңінде:  

Әбілет басқан елерме,  

Сӛзгежуықкелерме? 

Түзу сӛзге сенер ме? 

Түзелмесін білген ез? 

«Айтыш-айтшылап» жалынар,  

Ұққыш жансып шабынар  

Ұқпай жатып жалынар  

Ұйқылы ояу бойкүйез – дейді [3]. 

Сҿйтіп, «Алып Ер Тоңа» дастаны – түркі халыҗтардың ежелгі ерлік тарихын аңызға айналған 

шежіре деректер негізінде баяндайтын кҿне түркі фольклорының дҽстүрлі талаптарына сҽйкес 

туындаған җаһармандыҗ жыр.  

 Ежелгі түркі поэзиясына тҽн дҽстүр бойынша, осындай ҽрбір циклдың ҿзі міндетті түрде 

мынадай үш элементтен тұратын болған: 1. Оҗиғаның басталуы; 2. Сол оҗиға желісінің біртіндеп 

ұлғая түсуі; 3. Осы циклда айтылуға тиісті ой-пікірдің түйіні. Мҽселен, «Күлтегін» (кіші жазу) 

жырының екінші циклы – Түрік җағанаты жерінің ұланғайыр кең екендігін суреттеуге арналған[4].  

Бұл жырдың ерекшелігі – осы жыр бір-біріне толыҗ дербес тұрған алты хикаядан, яғни алты 

оҗиғадан җұралған деуге болады. Бірінші хикая – түркі халҗының ұлы ата-бабалары туралы; екінші 

хикая – түріктерді табғаштардың бағындырып алғаны жҿнінде; үшінші хикая – Елтеріс җағанды 
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сипаттауға арналған;тҿртінші хикая – Җапаған җаған туралы; бесінші хикая – Білге җағанды жыр 

еткен; алтыншы хикая – Күлтегін туралы жыр. Түрік халҗының ата-бабалары ұлы адамдар болғанын 

жырлауға арналған бірінші хикая – җұлыптастағы руналыҗ жазудың бірінші – тҿртінші жолдарын 

толыҗ җамтиды.  

Тҿртінші цикл – Білге җағанның ата-бабаларын жоҗтап-жылауға арналған. Мұнда да ҽрбір цикл 

ҿз ішіне міндетті түрде үш элементті җамтиды – бастаушы (орысша «зачин»), осы циклдағы оҗиғаның 

ҿрістеуі жҽне түйіні. 

Біртіндеп шағатай ҽдеби тілі жергілікті диалектілерге бҿлініп ұлттыҗ тілге дейінгі мҽртебесіне 

жетті. Поэзиядағы буынның, айтылу мҽнерінің ҽсері күшейіп силлабикалыҗ ҿлшемге җызмет еткен 

ауызша ҽдеби үлгілер мен верлибрлердің җолданысы күшейді. Енді дҽстүрлі араб-парсы ҽдеби 

жанрларының орнын жаңа еуропалыҗ жанрлар-роман, драма, ҽңгіме сияҗты үлгілер басты. 

Ежелгіден бүгінгіге ҿткен Түрік ҽдебиетінде ҿзіне җалыптасҗан ерекшелігінен таймай келеді. 

Ол кҿңіл-күйді білдіретін риторикалыҗ элементтерінің кез-келген шығармаларында басымдығы. Ол 

ҿзінің негізін ежелгі жоғарыда талған ҿлең үлгілерінен алған болса соны җазіргі уаҗытта басынан 

кешірген символикалыҗ, романтикалыҗ үлгілермен жетілдірді. «Жаңа» хикаят» жанры, «орта ойну» 

сияҗты дҽстүрлі драмадан жаңа үлгілерді дүниеге ҽкелді» [1, 255 б]. Ауыз ҽдебиетінің басымдығы 

барлыҗ жанрларында кҿрініс беретін түрік ҽдебиетіҗазіргі уаҗытта барлыҗ бағытта ҿз җарымын 

танытып келе жатҗан җуатты шығармаларымен танылып келеді. 

 

 ҚОРЫТЫНДЫ 

Ғалым Н.Келімбетов «Филологиялыҗ мектептің историография, библиография, текстология 

үшін маңызды кейбір табыстары болғанын айту лҽзім‖ – дей келе, ―Тарихи салыстыру мектебі яки 

компаративизм ағымының Россияда туын кҿтерген адамдар – А.Веселовский, В.Миллерлер[2]. 

Мұндағы негізгі принцип – салыстыру. Дүние жүзінде капитализмнің дамуы нҽтижесінде 

экономикалыҗ җарым-җатынастар шеңбері ұлғайып, бір ел мен екінші ел, бір халыҗ пен екінші халыҗ 

жаҗындай түсті, жерге, байлыҗҗа, җызығуымен җатар, ҽдебиет нұсҗаларына да назар аударылды. 

Компаративистер ҽр түрлі халыҗтар ҽдебиетіндегі жанрларды салыстыра җарап, форма мҽселесіне, 

сюжеттің шығуына байланысты кҿптеген пікірлер айтҗан. Ҽдебиеттің ҽлеуметтік маңызына, 

эстетикалыҗ сипатына бұл ҽдіс те терең бойлай алған жоҗ‖ - дейді. 

Яғни, җазіргі тұста компаративистердің осы күйіне җарап, проблемалыҗ мҽселені алдыға 

тартады. Оны шешу алдағы уаҗыттың еншісінде болса, тарихи салыстыру мектебі, яғни 

компаративизм термині, җазаҗ ҽдебиеттану ғылымында кейінгі он, он - бес жылдың ішінде ғана 

ауызға алынғаны жасырын емес. Бұл терминнің ҿзі ҽлемнің ҽдебиеттану ғылымында ҿткен ғасырдың 

50-жылдарында ғана кеңінен пайдаланыла бастады. Җазiргi ғылым мен техниканың җарыштап 

дамуына байланысты ҽдебиеттану ғылымында да түрлi терминдер мен атаулардың пайда болуы 

заңды да. Сондай терминнiң бiрi, ҽдебиет саласының бір бҿлiгiне айналған, кҿне дҽуірдегі ҽдеби 

мұраларды танудағы жоғарыдағы аталған ҽдеби компартивистика болмаҗ. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖҼНЕ ҼДЕБИЕТ 

 

филол.ғ.д., профессоры  Р.ЗАЙКЕНОВА

 

 

Тҥйіндеме 

Бұл маҗалада Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаҗҗа бағдар: рухани жаңғыру» маҗаласы 

негізінде «Ұлттыҗ салт-дҽстүріміз, тіліміз бен музыкамыз, ҽдебиетіміз, жҿн-жоралғыларымыз, бір 

сҿзбен айтҗанда ұлттыҗ рухымыз бойымызда мҽңгі җалуға тиіс» деген тұжырымы бойынша 

ҽдебиеттің келелі мҽселелері сҿз болады. Соның ішінде маҗалада шетелдегі җазаҗ ҽдебиеті жҽне 

шекара таҗырыбына алғаш җалам тартҗан халыҗ жазушысы Җ.Жұмаділовтің романдары җамтылған. 

Кеңес ҿкіметі тұсында Шығыс Түркістан таҗырыбын кҿтере білген халыҗ жазушысының 

шығармашылығы бүгінгі рухани жаңғыру идеясымен ҿзектес екендігі дҽлелденеді. Бұл таҗырыпты 

эпикалыҗ деңгейде кҿтере білген жазушының жете зерттелмей келе жатҗаны алға тартылады. 

Җ.Жұмаділов шығармаларында ҽлденеше кезең шындығын, тұтас бір дҽуірдің басты оҗиғаларын 

тарихи шындыҗ тұрғысынан кҿркем жеткізілетіндігін тап басып кҿрсеткен автор жазушыны 

ҽлденеше җырынан тереңдеп зерттеу җажет екендігін алға тартады. 

 Тірек сӛздер: рухани жаңғыру, ұлттық рух, тарихи шындық, идея, әдебиет. 

 

SPIRITUAL MODERNIZATION AND LITERATURE 

 

Abstract 

In this article, the main issues of the literature on the theme "National tradition, language and music, 

literature, traditions, in a word, the national spirit must remain in us" is based on the article "Leading to the 

future: spiritual revival" by President N.Nazarbayev. The article includes the novels of the national writer 

K.Zhumadilov, the first Kazakh writer on foreign literature and borders. It is proved that the work of the 

People's writer, who was able to raise the issue of East Turkestan during the Soviet era, is in line with the 

idea of spiritual revival today. It is noteworthy that the writer, who was able to raise this subject on an epic, 

was not being studied. The author suggests that the writer has to study the writer in more depth than ever 

before in the works of K.Zhumadilov, which has proven to be a factual period of reality, the main historical 

events of a whole epoch. 

 Key words: spiritual revival, national spirit, historical reality, idea, literature. 

 

  КІРІСПЕ 

Ҽдебиет – заман айнасы. Оның баҗылайтыны, айналысатыны адам. Ел ҿміріндегі ұлыҗаусар 

оҗиғаны, ҽлеуметтік җұбылысты, жамағаттың жан җозғалысын тіркейді. Осыншама ұзаҗ тарихы, бай 

мҽдениеті бола тұра, җазаҗ халҗы үлкен-үлкен үш топҗа бҿлініп, одан арғысы торғайдай тозып 

дүниенің тҿрт бұрышына тарады. Бірнеше ғасыр бойы тағдыры талҗыға түсіп, җандай җырғынды, 

җандай сүргінді басынан ҿткерсе де, ел җорғаған батырын, оны жырына җосҗан аҗынын халыҗ 

ешҗашан ұмытҗан емес. Зобалаң тудырған жыр-толғауларды ауыздан ауызға, ұрпаҗтан ұрпаҗҗа 

саналы түрде кҿшіріп отырған. Җадім заманнан бері тілі, ҽдеби мұрасы, ҽдет-ғұрпы ортаҗ этникалыҗ 

тҿркіні тұп-тұтас җазаҗ жері бҿліске түсіп, орыс-җытай җарамағына ҿткеннен кейін, елдің еркіндігіне 

шек түсті. Жаңа билеушілерінің тепкісіне, тепершілігіне шыдамағандыҗтан халыҗтыҗ җаҗтығыс екі 

империядан бірдей шыҗты. Шыҗҗанда да бұрҗ етіп, басыла салған жоҗ. Ҽр жолғы дүрбелең, ірі-ірі 

җантҿгіспен, җып-җызыл җырғынмен тынып отырды. 

Ҿткенге кҿз жіберсек, батыр да, барлыҗ жыр да, дастандар мен хикаяттар да кез-келген уаҗытта 

туа бермейді. Батыр мен аҗын ең алдымен халҗының жыртысын жыртып, еңсесін тіктейтін діңгегі, 

ұлтының маңдайындағы – кҿзі, таңдайындағы – сҿзі. Ендеше елдің елдігін танытып, рухын ҿсіретін 

потенциалды ең алдымен мемлекеттік җұрылым җорғауы керек.  

Бұл тұрғыдан алғанда Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаҗҗа бағдар: рухани жаңғыру» 

маҗаласында: «Абайдың даналығы, Ҽуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен 

Җұрманғазының күйлері, ғасырлар җойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар біздің рухани 

мҽдениетіміздің бір парасы», сондыҗтан «Ұлттыҗ салт-дҽстүріміз, тіліміз бен музыкамыз, 

ҽдебиетіміз, жҿн-жоралғыларымыз, бір сҿзбен айтҗанда ұлттыҗ рухымыз бойымызда мҽңгі җалуға 

тиіс» екендігің атап кҿрсеткен еді.  

                                                 

Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті, ruda1957@mail.ru 
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Сондай-аҗ маҗалада кҿрсетілгендей табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екендігі, 

жастарымызға басымдыҗ беретін межелердің җатарында білім ҽрдайым бірінші орында тұратындығы, 

себебі җұндылыҗтар жүйесінде білімді бҽрінен биік җоятын ұлт җана табысҗа жететіндігі аҗиҗат. 

Ҿйткені «Рухани жаңғыру» идеясы аясында тұтас бір халыҗтың тұрмыс-тіршілігі, болмыс-

бітімі, салт-дҽстүрі «Ұлттыҗ бірегейлікті саҗтай» отырып, ешҗашан бұлжымайтын екі ереже бойын-

ша жүзеге асуы керек.  

Оның «Біріншісі – ұлттыҗ код, ұлттыҗ мҽдениет саҗталмаса, ешҗандай жаңғыру болмайды. 

Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын ҿткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту 

керек». Елбасының осы җағидасы біздің ұлттыҗ жаңғыруымыздың басты маҗсатына айналып,  

ел санасын жаңғыртып, ҿркениетті җоғам җұру мҽселесі ҿз-ҿзінен күн тҽртібіне шығып отыр.   

«Рухани жаңғыру» идеясы аясында жүзеге аса бастаған тың жобалардың бірі ең алдымен 

гуманитарлыҗ бағыттағы атап айтҗанда тарих, философия, саясаттану, ҽлеуметтану, психология, 

мҽдениеттану, филология, педагогика, сондай-аҗ, түркітануға байланысты оҗулыҗтардың жедел. 

түрде җазаҗ тіліне аударылып, ел җолына тие бастауы жаңа ҿркениеттің кеңінен орын тебуінен де 

айҗындалады 

М.Ҽуезов ҿзі суреттеп отырған дҽуір келбетін тұтас җамтып, Абай заманы арҗылы ұлттыҗ  

мҽдениетіміздің тұңғыш тарихи «кҿркем полотносын» жасаса, ал халыҗ жазушысы Җабдеш 

Жұмаділов ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы ҿзі кҿзімен кҿріп, җұлағымен естіген, ҿзімен бірге 

жүрген адамдардың тағдыр-талайын суреттеу арҗылы Ҽуезов суреттеген дҽуір сипатына бір бүйірден 

келіп, «жұрт назарын аударарлыҗ ерекше җұбылысҗа» (Р.Бердібаев) айналдырды. Осы арҗылы 

җалыптасҗан дҽстүр тағы да бір жаңа сипатҗа ие болды. Демек кҿрген-білгені жағынан Җ.Жұмаділов 

кешегі алашордашылармен де, М.Ҽуезовтермен де, бүгінгі С.Мұратбеков, Р.Тоҗтаров, Д.Исабеков, 

О.Бҿкеев, С.Сматаев, Ҽ.Кекілбаев, М.Мағауин, Ҽ.Тарази, С.Елубаев, Т.Ҽбдіковтермен де җаралас. 

Ҽдебиетке җатар келген бұл топтың җазаҗ прозасын дамытудағы ролі ауыз толтырып айтарлыҗтай.  

 Җ.Жұмаділовті ҿз тұрғыластарынан даралайтын ерекшелік – біріншіден, оның оң-солын танып 

білгенше, җаймағы бұзылмаған җазаҗтың җалың ортасында җалыптасуы, екіншіден, җызыл 

империяның тұсында «түрі ұлттыҗ, мазмұны социалистік» деген идеяны негізге алмай, жанын 

шүперекке түйіп, ешкім бармаған тың таҗырыпҗа баруы. Үшіншіден, кҿзбен кҿріп, җолымен ұстаған 

ҿмірдің ҿзін җағазға җалыбын җұратпай түсіруі. 

 Айта кететін бір жай – жариялануы кештеу демесеңіз, С.Сматаевтың «Елім-айы» мен 

Җ.Жұмаділовтің «Соңғы кҿші» ҽріректе жазылған шығармалар. Мысалы, «Соңғы кҿштің» нүктесі 

1971 жылыҗойылып, 1973 жылы «Лениншіл жас» (16 янв.) газетіне «Җамаудағы кҿкжал» деген атпен 

кҿлемі ҽжептҽуір үзінді жарияланған болатын. Содан 1974 жылы романның бірінші томы жарияланса 

да, дилогияның толыҗ нұсҗасы оҗырман җолына тигенше арада оншаҗты жыл ҿтті. «Елім-айдың» да 

тағдыры соған жуыҗ. Демек, бұл екі автор да тарихи таҗырыпҗа М.Ҽуезовтен кейінгі җалам 

тартушылардың ең алғашҗы легінде. 

 Десе де, Җ.Жұмаділовтің «Соңғы кҿш» романы таҗырып сонылығымен, заман шындығын 

кҿркем айшыҗтаумен ҽлі де дара тұр. Сондай-аҗ оның шығармалары посткеңестік жүйенің «түрі 

ұлттыҗ, мазмұны социалистік» желеуінен ада болуы җазаҗ халҗының мҽдени руханиятын емен-еркін 

кҿрсетуге жол ашты. Роман-дилогия соңында жазушы от тиген җамыстай, елдің дүрк кҿтерілуіне 

себепші болған бүкіл Җұлыстайды кезген ұлы дүбір «кҿш», «кҿшу» деген сҿздің җұдіретіне бас иіп, 

«Ұлы кҿш» басталды деген сҿзді жүйрік аттың желмен жарысҗанына теңейді. Осылайша җазаҗҗа 

бұрыннан етене таныс жылҗы мен кҿш ұғымы тарихи поэтикалыҗ сыр-сипатҗа ие болған.  

Романды оҗымаған адамға «Соңғы кҿштің» таҗырыбы 1962 жылы 10 сҽуірден 1 мамырға дейін 

айналасы 20 күн ішінде Тарбағатай шекарасынан Җазаҗстанға ҿткен 200 мың адамның җалың кҿші 

сияҗты болып кҿрінуі мүмкін. Негізінде мүлде бұлай емес. Бұл кітап – ХХ ғасырдың ортасына дейін 

тек Җытайда ғана саҗталған кҿшпенділер тұрмысының соңғы шежіресі іспетті. Сондай-аҗ Тарбағатай 

аймағын мекен еткен җазаҗтардың ұлт-азаттыҗ күресі, Оспан батыр бастаған кҿтеріліске җатысҗан 

халыҗ җаһармандарының азапты тағдыры, Шығыс Түркістан республикасының күйреуі, ХХ 

ғасырдың бас кезіндегі Алаш зиялыларының шекара сыртындағы җазаҗтарға тигізген рухани ҽсері, 

җазаҗ ҿмірінде «аҗ җашҗан» жылы деген атпен җалған кезең кҿрінісі, жергілікті халыҗтың жерінің 

үстімен жүрген аҗтың генералдары Анненков, Дутов соның ішінде генерал Бакшь армиясының соңғы 

тынысы, Җазаҗстандағы ашаршылыҗ зардаптарынан босҗан елдің Шыңжандағы тағдыры, ондағы 

«мҽдениет тҿңкерісі» басталар алдындағы оҗтын-оҗтын халыҗ басына тҿнген саяси науҗан жыл-

дарынан кейін бүкіл Җұлыстайды кезген «кҿш» дүбірі, мұның аҗыры болашаҗ ұрпаҗ җамын ойлаған 

алашшыл азаматтардың бастауымен, отандастарымыздың ата жұртҗа келіп җосылуымен роман 
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концепциясы түйінделеді. Дилогия сюжетіне арҗау болған осы желілердің барлығы да кҿшпелі ұлт 

руханиятының тұрмыстыҗ-этнографиялыҗ мҽдениетімен, дҽстүрлі ҿнегелі сипатымен, җаныҗ ұлттыҗ 

бояуымен кҿркемдік шешім табады. 

 «Соңғы кҿш» роман-дилогиясының бірінші кітабы «Җарсаңда», «Җат-җабатта», «Сарыжайлау», 

«Аҗпанда» деген тҿрт бҿлімнен, екінші кітабы «Җара җаҗпа», «Киелі җан», «Кісен ашҗан» деген үш 

бҿлімнен тұрады. Сырҗы композицияның элементі ретінде җызмет атҗарып тұрған бұл 

таҗырыптардан суреттеліп отырған дҽуірдің басты сипатынан хабардар еткендей болады. Җазаҗ 

ҽдебиетінде оҗиғасы тұтас бір дҽуірді җамтитын роман-эпопея деңгейінде талданып келген шығарма 

– М.Ҽуезовтің «Абай жолы» эпопеясы.  

 «Таңғажайып дүние» атты мемуарлыҗ романында жазушы 1949 жылы Алматыдағы «Җазаҗ 

елі» баспасынан Шыңжан җазаҗтары үшін араб ҽрпінде басылып шыҗҗан «Абай» романының екі 

кітабын оҗып, Абайдай данышпан ұшыраспағанымен, Җұнанбай, Бҿжей, Җаратайдай шонжарлар мен 

Зере, Ұлжандай ҽже-аналар, Тоғжан, Ҽйгерім, Салтанат сынды арулар, Базаралы, Балағаз, Дҽркембай 

сынды җайратты азаматтарды оҗығанда ҿзінің ежелгі таныстарымен җайта җауышҗандай, бір ғажап 

күйге бҿленгендігін «бұл кітап дегенің җұр җиялдан емес, ҿмірдің ҿзінен туады екен-ау» деген ой 

җылаң бергендігін ҽсерлі етіп жазады (Җабдеш, 2,195).  

 «Соңғы кҿшпен» «Абай жолындағы» байланыстың бір жағы жазушының ҿзі айтҗандай «җұр 

җиялдан емес, ҿмірдің наҗты ҿзінен» туғандығында болса, екіншіден, жан мен тҽнге ортаҗ таным-

түйсіктің үндестігі. Сондыҗтан да Җ.Жұмаділовтің шығармалыҗ ізденісі М.Ҽуезовтың кҿркемдік 

дҽстүрімен сабаҗтасып жатуы – заңды җұбылыс.  

 Ҿмір ағысы шекараның екі бетінің сипаты сияҗты болып кҿрінгенімен, екі романдағы кезең, 

кеңістік, уаҗыт җана емес, җазаҗтың сол кездегі тұрмыс жағдайы, ҿмір сүру салты, ұлттыҗ 

дүниетанымы мен дҽстүрі ортаҗ. Шекараның җай бетінде болса да, җазаҗ ұлтының рухани жҽне 

мҽдени ҿмірі мен тарихын оның ұлттыҗ болмысынан бҿліп җарауға болмайтындығын, біз ең алғаш 

Җ.Жұмаділов шығармалары арҗылы танып-білдік. Җ.Жұмаділов арғы беттегі ҿмірді ғана сипаттап 

җоймапты, ол җазаҗ ҽдебиеті тарихындағы аҗтаңдаҗ беттерді толтырыпты. Ал «Соңғы кҿш» 

романының кҿркемдік ҽсері жағынан келгенде, оның ешкімге ұҗсамайтын ҿзіндік җолтаңбасы, образ 

сомдау даралығы, җат-җабат оҗиғаларды жинаҗтап берудегі наҗтылығы мен аз сҿзге кҿп мағына 

сыйғызатын поэтикалыҗ ерекшелігі бүгінгі күн тұрғысынан талдана бастаса, Җ.Жұмаділовтің җазаҗ 

ҽдебиеті тарихынан алатын орны ҽлі де айҗындала түседі-ау деп ойлаймыз.  

1981 жылдың ҿзінде-аҗ Җ.Жұмаділов Шығыс Түркістан таҗырыбының җағаз бетіне түспей 

җағаберіс жатҗаны болмаса, олардың тарихы, азаттыҗ үшін айҗасы, басҗыншыларға җарсы ерлікке 

толы күресі, басҗасын былай җойғанда 1945 жылы жеңіске жеткен ұлт-азаттыҗ тҿңкерісі, бес жыл 

бойы дербес мемлекет болып тұрған Шығыс Түркістан республикасының җұлауы, Оспан батыр 

бастаған халыҗ кҿтерілісі ҽлі де талай романға азыҗ болары сҿзсіз екендігін атап кҿрсетеді (Җабдеш, 

2). Мұның жарҗын кҿрінісін Шыңжандағы үш аймаҗ кҿтерілісін наҗтылы сҿз ететін Жанат 

Ахмадидің «Дүрбелең», «Шырғалаң» дилогиясынан, Шҽміс Җұмардың «Җайҗая шапҗан җарагер», 

Тұрсынҽлі Рыскелдиевтің «Тау тағысы», Батырхан Җұсбегиннің «Зуха батыры», Җажығұмар 

Шабданұлының «Пана», Сейітҗан Ҽбілҗасымовтың «Оспан батыр», Жаҗсылыҗ Сҽмитұлының 

«Сергелдең» (тҿрт кітап) атты романдарынан аныҗ кҿруге болады. 

Җ.Жұмаділовтің «Соңғы кҿш» дилогиясымен, «Тағдыр», «Прометей алауы», «Таңғажайып 

дүние» атты романдарындағы ортаҗ байланысты атап айту керек. Мұның біріншісі – оҗиғалардың 

ҿткен орны мен мекен-тұрағының бір жер болуы. Екіншісі – кейіпкерлерге байланысты. Аталған 

романдарда Җанағат би, Күдері, Ысмайыл т.б. сияҗты кейіпкерлер еш ҿзгеріссіз алынады. Мысалы, 

«Соңғы кҿште» басты кейіпкер Естайдың ҽкесі Җанағат би елдің мұңын мұндап, жоғын жоҗтайтын ел 

ағасы ретінде суреттелсе, «Тағдыр» романында Җанағат бидің ҽкесі Күдері мен атасы Ысмайылдың 

кесек тұлғалары сомдалады. «Прометей алауы» романында ХІХ ғасырдағы екі ҿлкеге де шарапаты 

тиген дін җайраткерлерінің тарихи орны кҿркем айналымға түскенімен, бізге жаҗсы таныс тҿртуыл 

жуандары Ысмайыл, Күдері мен Керімбайлар мұнда да бой кҿрсетеді. Ал «Таңғажайып дүниеде» бұл 

кейіпкерлердің наҗтылы тарихи орны мен ҿмірдегі бейнесі ашылады. Үшінші байланыстырып тұрған 

нҽрсе – дҽуір шындығын, оның басты оҗиғасын жазбай тану. Тҿртіншісі – тіл. Жазушының сол дҽуір 

туралы дүниетанымы, авторлыҗ ой елегінен ҿткен тілдік җоры, этнографиялыҗ тіпті фольклорлыҗ 

түсінік деңгейі, сүйек сіңді не жүре бітті білім-білігі тҿрт романнан да білініп тұрады. Бесіншіден – 

Җ.Жұмаділов романдарының җай-җайсысы да ҽдебиетіміздің аҗтаңдаҗ беттерін толыҗтыруға 

бағытталған. Җазаҗ халҗының басынан ҿткен оҗиғалардың бұрын зертелмеген тұсына назар аударып, 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

323 

 

соны тарихи дҽлдікпен кҿркем шындыҗҗа айналдыру арҗылы тарихты зерттеуші ғалымдардың наза-

рын сол тұсҗа аударуға тырысады. 

 Шетелдегі җазаҗтардың тағдыр талайы туралы білу – ҽлі де зҽру мҽселелердің бірі. Бұл мҽселе 

тұрмаҗ, жалпы «кеңестік дҽуірде туған тарихи романдарға обьективті түрде баға берілді» деп бүгінде 

ешкім де айта алмаса керек. Ал 1974 жылы «Соңғы кҿш» сияҗты шекара сыртындағы җазаҗтар 

тағдырын тұңғыш җозғайтын роман алғаш шыҗҗанда җазаҗ сыны жұмған аузын ашпады. Тек 

Жазушылар Одағының дҽстүрлі ҿтетін жыл җорытындысында ғана «җазаҗ ҽдебиеті тарихына 

җосылған сүбелі шығарма» екендігі аталып ҿтті (Җабдеш, 2,481).Жекелеген немесешолу маҗалаларда, 

ҽсіресе тіліне байланысты оң баға беріліп, атап ҿтілетіні болмаса, җазаҗ халҗының сүйікті 

шығармаларының біріне айналған «Соңғы кҿш» туралы ҽлі күнге дейін арнайы зертеу жұмысы 

жазылған емес. 

 Ұланғайыр тарихымыздың бір тарауы – Җытайдағы җазаҗтардың Түркияға кҿшуі. Бұл тұрғыдан 

келгенде Х.Алтай мен Х.Оралтайдың бастарынан ҿткен наҗты оҗиғаны сипаттап жазған ҿмірбаяндыҗ 

кітаптарын астын сызып атау керек. «Соңғы кҿштегі» җазаҗ басына түскен тауҗыметті тағдырдың 

суретін бұл екі кітаптан айғаҗты деректер негізінде кҿресіз. Халифа Алтайдың кезінде екі рет 

түрікше, җазаҗша басылған «Ата жұрттан Анодолияға дейін» кітабының Җазаҗстанда 2000 жылы 

«Алтайдан ауған ел» деген атпен басылып, толыҗтырылған нұсҗасында 1889 жылы Бҿке батыр 

бастаған Алтай җазаҗтарының Тибетке келуін, одан Индияға, одан Пакистан арҗылы Түркияға ауған 

җазаҗтардың азапты сапары мен сол тұстағы ҿз басынан ҿткен җиын күндері сҿз болады. Мұндағы 

кҿштің сипаты бҿлек. Бұл – Түркияны бетке алып, Алтай, Тарбағатай аймаҗтарынан ауған елдің жол 

үстіндегі тарихи шежіресі іспетті кітап. Халифа Алтай кітабының бірінші бетін ашатын Алтайдан 

ауған елдің ең алғашҗы кҿшін бастаған Бҿке батыр туралы да бірнеше романдар жазылды. Соның 

ішінде Җытайға белгілі жазушы Шҽміс Җұмардың «Бҿке батыр» романын оҗырман җауым жылы 

җабылдады. 1903 жылы Бҿке батыр Тибет жерінде җайтыс болады, оның ізін бағып отырған Җытай 

ҽскері җорғансыз елді шауып, җайтадан кері кҿшіреді де, җабірді ашып, Бҿкенің басын кесіп алып, 

Үрімжі җаласына ҽкеліп, халыҗ кҿп жүретін кҿшенің біріне іліп җояды. Кейін баласы батырдың басын 

туған жері Алтайға ҽкеп жерлейді. Халифа Алтай кітабында сҿз болатын екінші кҿш 1932-1933 

жылдары табиғаттың да җатты җысып, жұрт «егіз тауыҗ» деп атаған жылдарымен дҿп келеді. 

Монғолия мен Җазаҗстан шекарасында кҿшіп-җонып жүретін 500 үйге Җазаҗстан белсенділері 

тыныштыҗ бермей, Монғолияның шығысына җарай еріксіз ығыстыра бастайды. Бір жағы 

Монғолиямен болған җатты җаҗтығыстардан, бір жағы Җазаҗстаннан келген шолаҗ белсенді Кенжебек 

дегеннің салған лаңынан кейін ешкімге соҗтыҗпай мал баҗҗан момын ел Алтайдың күнгей бетінде 

отырған Халифа аулына кҿшіп келеді. Алтай җазаҗтарының осы 500 түтінмен бірге басталған 1000 үй, 

3039 адам, 1500 җару, 2000 түйе, 5000 жылҗы, 8000 җойы бар екінші кҿші яғни 1933 жылы он үш 

жастағы Халифа Алтайдың Түркияға сапары осылайша басталады... 

 1940 жылдардан бастап, Алтай аймағын азат етуді маҗсат еткен Оспан батыр мен Жанымхан 

җажы бастаған ұлт-азаттыҗ кҿтерілістер жҽне де Бҿке батыр кеткен ізбен 1949 жылы Җалибек Хакім 

бастаған үшінші кҿш туралы Хасан Оралтайдың 2005 жылы Алматыдағы «Білім баспасынан» жарыҗ 

кҿрген «Елім-айлап ҿткен ҿмір» кітабында егжей-тегжейлі баяндалады. Шығыс Түркістандағы ұлт-

азаттыҗ кҿтерілістерден кейін автордың ҽкесі Җалибек Хакім бастаған кҿштің Такламан шҿлінде, 

Гималай тауында жҽне Түркия мен Германиядағы арпалысты жылдары наҗтылы деректер негізінде 

сҿз болады. Җ.Жұмаділовтің «Соңғы кҿш» сҿзіне берген җат-җабат мағынасының астарында җилы-

җилы ҿмір жатҗанына тағы да кҿзіңіз жете түседі. Белгілі академик-ғалым Р.Нұрғали җұрастырған 

«Җазаҗтың 100 романы» атты кітабында: «Шетелдегі җазаҗ диаспорасының кҿрнекті ҿкілдерінің бірі, 

җоғам җайраткері, журналист, җаламгер Хасан Оралтайдың «Елім-айлап ҿткен ҿмір» шығармасын 

жанр жағынан алғанда, ҿмірбаяндыҗ роман деуге болады. 1999 жылы Стамбул җаласында жарыҗ 

кҿрген сегіз жүз бетке жуыҗ туынды С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғаҗ кешу», С.Мұҗановтың «Ҿмір 

мектебі» романдары сияҗты автордың басынан кешкен ҿмір жолынан мол мағлұматар береді. Мұндай 

романдар җазіргі ҽдебиетімізде де бар. Мысалы соңғы онжылдыҗта жарыҗ кҿрген Б.Тілегеновтың 

«Тұйыҗ ҿмірдің җұпиясы», Ҽ.Нұршайыҗовтың «Ҿткелдер», Р.Тоҗтаровтың «Бітеу жара», 

Җ.Жұмаділовтің «Таңғажайып дүние», М.Мағауиннің «Мен» романын айтуға болады»,– деп 

жазылған. (Җабдеш, 3,193) Осы тізімнің җатарына жоғарыда аталған Халифа Алтайдың туындысын да 

жатҗызуға болады. Сонымен бірге бірін-бірі толыҗтырып тұрған бұл екі кітап Түркияға ауған 

җазаҗтардың тағдырының тарихи шешіресі ҽрі ғұмырбаяндыҗ роман жазудың ҿзіндік ҿнегесін 

кҿрсететін җазаҗ ҽдебиетіне җосылған сүбелі дүниелер деп таныған дұрыс. 
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 Тибет арҗылы Индияға, одан Пакистан арҗылы Түркияға кетуге мҽжбүр болған җазаҗтарды 

кҿзімен кҿрген Британ парламентарийі былай деп жазады: «...Орта Азияны коммунистік идеяның 

жайлауымен ымыраға келмеген җазаҗтардың ерлік пен җасіретке толы тағдырлары осындай болды. 

Ресей орныҗтырған тирания мен Җытайдың жаңа тираниясы җазіргі кезде бұл җұрлыҗтың халҗын 

азапҗа салды. Осы тираниядан җазаҗтардың җашуы – ерлік жҽне бұл туралы Еуропа мен Азияның 

ерікті ҽлемі білуге тиіс», – дейді. (Рымғали, 4,81). Жоғарыда аталған Х.Алтай мен Х.Оралтайдың 

деректі кітаптарын оҗысаңыз, кезінде җай жерде ҿмір сүрмесін, җандай ұлттың ҿкілі болмасын кҿзі 

ашыҗ, кҿкірегі ояу оҗығандар мен алашшыл азаматтар сезінген бізге беймҽлім дүниенің җаз-җалпында 

жасалған картинасы кҿз алдыңызға келеді. Җазаҗ ҽдебиетіне «шекара» таҗырыбын тұңғыш ҽкелген 

Җ.Жұмаділовтің «Мен Җазаҗстанға уылдырыҗ шашу үшін келдім» деген сҿзді тегіннен-тегін 

айтпайтынын осыдан да кҿруге болады (5). 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 Бір ғажабы, 1981 жылғы «Соңғы кҿш» осылай туған» деген маҗаласында автор сыншыларға ҿзі 

бағыт-бағдар сілтеген екен. Аталмыш романдағы образдар жүйесін, адамдар арасындағы ара җарым-

җатынасты талдағанда, оларды үйреншікті тҽсіл бойынша бай немесе кедей деп, біріңғай таптыҗ 

тұрғыдан жіліктеуге келе бермейтіндігін айта келіп, сол тұстағы Африка, Азия, Латын 

Америкасындағы ұлт-азаттыҗ күресі жүріп жатҗан елдердегі сияҗты, кезінде Шығыс Түркістанда да 

«Бірлік сап» деп аталатын майдан җұрылғандығын, бұған еңбекші халыҗпен бірге кҿзі ашыҗ байлар 

да, оҗыған зиялы җауым да түгел җатынасҗандығын жазады. Сондыҗтан да жазушы мұндағы тартыс 

табиғатын таза таптыҗ тұрғыдан түсіндірмей, ұлттыҗ мүдде тұрғысынан җарау керек дегенді ашыҗ 

айта алмаса да, «ұлт мҽселесі түбегейлі шешіліп болмаған, ішінара ерекшелігі бар ел ретінде җараған 

орынды» деген емеурін танытады. Шығыс Түркістан туралы не арғы беттен, не бергі беттен 

ешҗандай мҽлімет жоҗ, җұлаҗҗа ұрған танадай болып тұрған кезінде Җ.Жұмаділовтің бұл 

таҗырыптыэпикалыҗ деңгейде алғаш кҿтеруін бүгінгі ұрпаҗ ерлік деп бағалау керек деп білеміз.  

 Шығыс Түркістан җазаҗтары деген кімдер? Олар бізден бҿлініп ол жаҗҗа җалай барып җалды? 

деген оҗырман сауалына жарты ғасырға жуыҗ талмай жауап беріп, шекараның арғы бетіндегі 

җазаҗтар ҿмірінен «тауҗыметті тұрмыс шежіресін» (Т.Ҽлімҗұлов) туғызып, бір емес, ҽлденеше кезең 

шындығын, негізгі обьектіге айналған тұтас дҽуірдің басты оҗиғаларын тап басып кҿрсететін 

җомаҗты туындылар легін дүниеге ҽкелген Җ.Жұмаділов шығармашылығы ҽлденеше җырынан 

тереңдеп зерттеуді җажет етеді. 
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Özet 

XX. yüzyılın baĢlarında yaĢanan siyasi geliĢmeleri bütün Rusya‘da olduğu gibi Azerbaycan‘da da 

etkisini göstermiĢtir. Esarette yaĢayan halklarda özgürlük fikirleri artmaya baĢlamıĢtır. Özellikle bu temanın 

iĢlenmesi açısından edebiyat önemli bir vasıta haline gelmiĢtir. Bu yıllarda Azerbaycan edebiyatında Abbas 

Sehhet, Ali Abbas Müznib, Mehmet Hadi, Ahmet Cevat, Hüseyin Cavit, Abdullaġaik gibi Ģairler, 

Azerbaycan Millî Romantizmi‘ni oluĢturanlar arasında yer almıĢlardır. BuĢairlerden biri de Abdülhaluk 

Cenneti‘dir. Abdülhaluk Cenneti (Gafarzade), edebi faaliyetlerini XIX. yüzyılın ikinci yarısından XX. 

yüzyılın ilk yarısına kadar sürdürmüĢtür. ġairedebîeserlerini daha çok klasiküslupta yazmıĢtır.. Millî ruha ve 

maarifçiliğe önem veren Ģair, Ģiirlerini genellikle aruz vezninde kaleme almıĢtır. Bunun yanı sıra hece 

vezninde de Ģiirleri bulunmaktadır. ġiirlerinde yaĢadığı dönemi sert bir dille eleĢtiren Cenneti, özellikle çar 

yönetiminin ağrı ve acılarından bahsetmiĢtir. ġair hürriyet düĢüncelerini eserlerinde her fırsatta dile 

getirmiĢtir. Azerbaycan Millî Romantizmi‘nin etkisinde kalan Abdülhalık Cenneti, eserlerini dönemin 

―Dirilik‖, ―Babai- Emir‖, ―Fiyuzat‖, ―Ġkbal‖, ―Tekâmül‖, ―Azerbaycan‖ gibi önemli basın organlarında 

yayınlatmıĢtır. ġair eserlerinin çok az kısmını kitap Ģeklinde bastırmıĢtır. Buna 1917 yılında Bakü‘de basılan 

―Türkçe Gazeller‖ kitabı örnek gösterilebilir. Bunun yanı sıra, Ģairin günümüzde basılmayan el yazısı 

Ģeklinde bulunan birçok eseri de vardır. Bu çalıĢmada Abdülhalık Cenneti‘nin hayatı ve sanatı üzerinde 

durulacaktır. Aynı zamanda onun Azerbaycan MillîRomantizmi‘ne katkısından bahsedilecektir.  

Anahtar Kelimeler:Abdülhalık Cenneti, şiir, Azerbaycan, Millî romantizm.  

 

ONE OF THEFOUNDERMEMBERS OFNATIONALROMANTICISM IN AZERBAIJAN: 

ABDULHALIK CENNETI (GAFFARZADE) 

 

Abstract 
The political event soccured in Russia at the begining of XX. century, also efffected Azerbaijan. Thoughts of 

freedom were in creasing among dependent people. And the literature especially became important to treat this theme. 

Poets like Abbas Sehhet, Ali Abbas Munzib, Mehemmed Hadi, Ahmed Cevad, Huseyin Cavid,Abdulla Shaik were ones 

who found romantic national literature in Azerbaijan. One of them was Abdül haluk Cenneti. Abdulhaluk Cenneti (Gaf-

farzade) wrote his literary Works from these condterm of XIX. century up to the first term of XX.century. In his literary 

works, he especially focuse don classical poetry. Cenneti who care dabout national souland education, wrote his poetry 

with aruz prosody. He wrote his poetry with syllabic metertoo. In his poetry Cenneti sverely criticised his term, espe-

cially, mention edabout painsof  Tzarism. He wrote his opinions about ―freedom‖ in his poetry at every turn. Abdul-

haluk Cenneti, who was under thein fluence of Azerbaijani  romanticism, published his works in important pressorgans 

like ―Baba-i Emir‖, ―Fiyuzat‖, ―Ikbal‖, ―Tekamul‖, ―Azerbaycan‖.  Very few of his Works were pressed as book. His 

book with the title of ―TurkishGhazals‖ can  becited  as an example. Be sides there are a lot of  manuscript swhich ha-

ven‘t been published so far. In this article, the art and works of Abdulhalik Cenneti will be examined and his contribu-

tions to national romanticism in Azerbaijan will be mentioned. 

Keywords: Abdulhalik Cenneti, poetry, Azerbaijan, nationalromanticism 

 

GĠRĠġ  

Azerbaycan klasik edebiyatının son temsilcilerinden biri olan Abdulhalık Abdulgaffar oğlu Gaffarzâde 

Cenneti, 1855 yılında Bakü‘de doğmuĢtur. Eğitimini dinî mektepte almıĢtır. Bu okulda Kuran-ı Kerim 

okumayı öğrenmenin yanı sıra Arapça ve Farsçayı da öğrenmiĢtir. Öğrendiği bu diller sayesinde Cenneti, 

Azerbaycan aydınlarının yanı sıra Doğu dünyasından olan aydınların eserleriyle de tanıĢmıĢtır.Fakat maddi 

sıkıntılardan dolayı Ģair, düzenli bir eğitim alamamıĢ daha çocukken çalıĢmak zorunda kalmıĢtır.  

YaĢadığı bütün maddi sıkıntılara rağmen edebiyata olan merakı onu sık sık Bakü‘deki edebî sohbetlere 

çekmiĢtir. Burada elde ettiği tecrübe ve yeteneğinin sayesinde artık genç yaĢtayken Bakü‘de kurulan 

―Meclis-i ġuara‖ edebî meclisinin aktif üyelerinden biri olmuĢtur. On sekiz yaĢında Ģiir yazmaya baĢlayan 

Ģair, 1915 yılına kadar faaliyet gösteren bu edebî mecliste Azerbaycan edebiyatı tarihinde önemli bir yeri 

olan Seyit Azim ġirvani‘nin detaktirini kazanmayı baĢarmıĢtır. Seyit Azim, meclislerin birinde bu kadar 
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baĢarılı olmasına rağmen neden diğer Ģairlere göre daha az tanındığını sorduğunda Cenneti‘nin cevabı Ģöyle 

olmuĢtur: ―Kiminin meşhuratı olur, kiminin hüneri.‖ (Xҽyal, 2003: 33). 

―Vasıf‖, ―Attar‖, ―Heccerzade‖, ―DaĢkesenoğlu‖ gibi mahlaslar kullanarak ilk edebî eserlerini ortaya 

koyan Ģair, daha sonra bağa, bostana, gülistana vurgun olması dolayısıyla ―Cenneti‖ mahlasını kullanmaya 

baĢlamıĢtır. 

Abdülhaluk Cenneti, edebî faaliyetlerin yanı sıra maarifçi faaliyetleriyle de bilinmiĢtir. ġair, usul-i 

cedit okullarının kurulmasına yakından iĢtirak etmiĢtir. Onun bu faaliyetleri yeni sisteme karĢı çıkanların 

tepkisine neden olmuĢ ve kendisi de sürekli takiplere maruz kalmıĢtır.  

Hayatında birçok trajik olay yaĢayan Ģair, çocuklarını genç yaĢta kaybetmiĢtir. Bundan dolayı 

bunalımlar yaĢayan Ģair, 1931 yılında kanser hastalığından vefat etmiĢtir.  

1. EDEBÎ KĠġĠLĠĞĠ 
Edebî faaliyetlerine genç yaĢta baĢlayan Cenneti, ilk baĢlarda daha çok âĢıkane gazeller ve mersiyeler 

kaleme almıĢtır. Daha sonra ülkede siyasî durumun değiĢmesi, Ģairin edebî çalıĢmalarını da derinden 

etkilemiĢtir. 1905 yılından itibaren Bakü‘de çıkmaya baĢlayan basın organlarında Ģair aktif bir Ģekilde 

faaliyet göstermiĢtir. Cenneti, eserlerini ―Tekâmül‖, ―ĠraĢad‖ ―Dirilik‖ gibi dönemin önemli yayın 

organlarında bastırmıĢtır. 

ġiirlerinde çeĢitli konuları ele alan Cenneti‘nin ―Mühessenat-i ġeriyet‖ adlı risalesi, ―TehvillaÖvzan‖ 

adlı kavaid-i edebiye kitabı ve ―Yenibül Hikmet‖ gibi eserleri Azerbaycan Elyazmalar Enstitüsünde 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra edip; altı bin beyitlik divan,ahlâk felsefesine dair üç ciltlik eserve ―El Sefer 

Fil Hezer‖ adlı bir roman kaleme almıĢtır. ġair edebî faaliyetlerinde halk bilimine de yer vermiĢtir. Bu alanda 

Cenneti‘nin mani tarzında kaleme aldığı Ģiirleri ve darbımeselleri örnek gösterilebilir.  

Edebî faaliyetlerinde ülkedeki siyasi durumdan etkilenen Ģair, Sovyet döneminde çok az eser kaleme 

almıĢtır. Hatta ömrünün sonuna yakın kaleme aldığı son Ģiirinde artık yorulduğunu, gençlere yol açmak 

istediğini ve bundan dolayı Ģairliği bıraktığını Ģöyle dile getirmiĢtir: 

―Yetәr, ey mürdeyi-cünbündәhәvәsdir, bәsdir, 

Ruhin uçmuş, cәsәdinxaliqәfәsdir, bәsdir. 

Bir müqәvvakibisәn, tabütәvanınyoxdur, 

Dirilikdәnәsәrin varsa, nәfәsdir, bәsdir. 

Çalınır zәngi-şütur, başqatәdarüknәgәrәk, 

Bu әnifin ki, hәmavazıcәrәsdir, bәsdir. 

Pir vәqtindәcәvanlarkibi at oynatma, 

Qarğıdırçapdığında at, sanma fәrәsdir, bәsdir. (Cҽnnҽti, 2006:116) 

2. AZERBAYCAN MĠLLÎ ROMANTĠZMĠ’NĠ ETKĠLEYEN ESERLERĠ 

Çar Rusyası‘nda 1905 yılında yaĢanan sosyal ve siyasi olaylar birçok alanda etkili olduğu gibi 

edebiyatta da derin etkiler yaratmıĢtır. Özellikle müstemleke Ģeklinde yaĢayan Türk toplumlarında fikir 

özgürlükleri artmaya baĢlamıĢtır. Bu hareket Bakü merkezolmak üzere tüm Azerbaycan‘da hareketlilik 

yaratmıĢtır. Bunu, dönemin yazar ve Ģairlerinin eserlerinde açık bir Ģekilde görmek mümkündür.  

YaĢanan geliĢmeler Azerbaycan Millî Romantizmi‘nin oluĢmasına neden olmuĢtur. Klasik Azer-

baycan edebiyatındaki romantizm istisna olmak Ģartıyla yeni dönem romantizmi Azerbaycan edebiyatına iki 

yolla gelmiĢtir. Birisi Türkiye diğeri ise Rusya‘dır. Türkiye etkisiyle oluĢan romantik akımda Azerbaycanlı 

aydınlar, Rıza Tevfik, Abdülhak Hamit, Abdullah Cevdet ve Namık Kemal‘den esinlenmiĢlerdir. Türkçülük 

ve Ġslamcılık fikir akımlarına daha yakın olan aydınlar arasında Ali Bey Hüseyinzade, Ali Abbas Müznib, 

Samet Mensur ve AğadadaĢMuniri, Mehmet Hadi, Hüseyin Cavit, Ahmet Cevat gibi edipler örnek gösterile-

bilir. Rusya‘dan gelen romantizme yönelen edipler ise Lermantov, PuĢkin gibi Rus yazar ve Ģairlerinin 

etkisinde kalmıĢtır. Bu aydınlaraAbdullaġaik, Abbas Sehhet, Abdulla Bey Divanbeyoğlu örnek gösterilebilir 

(Cҽlal vd. 1982). 

Bu aydınlar biri de Abdulhalık Cenneti‘dir. Çar Rusyası‘nda yaĢanan olaylara kadar Ģairin edebî faali-

yetinde yer alan eserler daha çok aĢk ve tabiat konulu olmuĢtur. Fakat sansürün ortadan kalkması ve millî 

uyanıĢ hareketliliğinin güçlenmesiyle birlikte birçok Azerbaycan aydınlarında olduğu gibi Ģairin edebî faali-

yetinde de değiĢim yaĢanmıĢtır. Millî romantizmin güçlendiği bu dönemlerde Cenneti, dinî-ahlâkî ve vatan 

sevgisinin içinde yer aldığı Ģiirler kaleme almıĢtır (Erol, 2007: 54). Bu periyotta Ģair, artık vatan, millet ve 

hürriyet kelimelerini Ģiirlerinde kullanmaya baĢlamıĢtır. ġair bu dönemden itibaren kaleme aldığı eserlerinde 

hükümete açık Ģekilde itiraz etmiĢtir. Romanovlar sülalesi dönemindeki istibdat ve açlık dönemiyle ilgili Ģair 

düĢüncelerini Ģöyle dile getirmiĢtir:  

―Fәğan,fәryadçәrxi-dunu bәdbünyaddövründәn, 

Bu bәrbad olmuşun daim çәkiblәrdaddövründәn. 
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Әgәrtәqriredәrsәm, lal olur nitqim, dilim tutmaz, 

Amandır, açma söhbәthәrgiz istibdat dövründәn.  

Әgәrsahibhünәrsәnhәrnәgörmüşsәnbәyaneylә, 

Romanovlar kimi xunxar olan Şәddaddövründәn.‖(Qarayev, 1987: 393) 

Cenneti‘nin halka ve vatana sevgisini ifade eden Ģiirleri çoktur. ―Gözümde Azeristandır gülistan‖ söy-

leyen Ģair, kendi vatanını gülistana benzetmiĢ, onu cennet kadar güzel görmek istemiĢtir (Xҽndan, 1956: 3). 

Cenneti‘nin bu konudaki Ģiirleri arasında yer alan ―Vatan Teranesi‖, ―Vatanım‖, ―Bayrağımız‖, 

―Sancak‖ve―Hürriyet‖ dönemin çeĢitli basın organlarında yayınlanmıĢtır. ġair, ―Vatan Teranesi‖ Ģiirinde 

vatanı namus olarak görmüĢtür. Toprağın bir karıĢından bile vazgeçilmeyeceğini dile getirmiĢtir. Bunun için 

gerekirse düĢmanı mahvetmek gerektiğini Ģair Ģöyle söylemiĢtir: 

―Topraq, mәsәlәn, bir sәri-suzәncәverilmәz, 

Mәlbusimizisosysa da düşmәntәnimizdәn. 

Biz qәl‘eyi-mәrsusi-tәvәkküldәmüqimiz, 

Tәhrikedәmәzkimsә bizi mә‘mәnimizdәn. 

Himmәt ediniz, düşmәnimәhveylәyәlim ta, 

Әtfal kimi qaçmayalımmәskәnimizdәn. 

Zülmәt kimi tirәvü tar olsa da dünya, 

Nurani edәk ani dili-rövşәnimizdәn. 

Namusi-vәtәnhifzi üçün bәzledәlim can, 

Ta vizrüvәbaligötürәkgәrdәnimizdәn.‖ (Cҽnnҽti, 2006:45) 

ġair, diğer Ģiirlerinden biri olan ―Fahriye‖de Turanlı olmanın ne kadar Ģerefli bir Ģey olduğunu söy-

leyerek ve bunun gururunu Ģöyle dile getirmiĢtir: 

―Hәrçәnddüçari-mühәni-әhli-cәfayiz,  

Hәrçәnd bu әyyamdәpabәndi-bәkayiz, 

Ey xargörvnbizlәri, bizlәrnücәbayiz, 

Meydani-hәmiyyәtdәәlәmdari-vәfayiz. 

Turanlılarız, sahibi-şә‘nüşәrәfiz biz, 

Әslafimızınnayibixeyrül-xәlәfsiz biz. 

Ey zülmi-cәhalәt, hәzәr et göz yaşımızdan, 

Dur olmalısan toprağımızdan, daşımızdan, 

Bu yolda mәdәdbizlәrәmәslәkdaşımızdan, 

Hürriyyәt üçün vaz keçәriz can-başımızdan. 

Turanlılarız, sahibi-şә‘nüşәrәfiz biz, 

Әslafımızınnayibi, xeyrül-xәlәfiz biz.‖ (Cҽnnҽti, 2006: 72-72) 

Abdülhalık Cenneti‘nin edebî faaliyetlerinde Güney Azerbaycan da önemli yere sahiptir. Buradaki 

siyasi geliĢmeleri yakından izleyen Ģair, Güney Azerbaycan bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden biri 

olan Mirza AbdurrahimTalıbov‘la yakın dost olmuĢ ve onun hareketini desteklemiĢtir(Xҽyal,2003: 33). 

Bunun yanı sıra Cenneti, Güney Azerbaycan tarihine ―MeĢrutiyet Ġnkılâbı‖ olarak geçen hareketin liderlerin-

den biri olan Settar Han‘a armağan ettiği ―Ehda‖ adlı Ģiirinde Settar Han‘a milleti için yaptığı 

kahramanlıklardan dolayı teĢekkür etmiĢtir. Onun vefatından dolayı çok üzülen Ģair, bütün bu duygularını 

Ģöyle dile getirmiĢtir: 

―Ey vәtәncismindәçünruhürәvanSәttarxan! 

Ruhi-pakin ola cәnnәtdәrәvan, Sәttәrxan! 

Ey vәtәnxadimi, ey әqdәgüşayi-millәt, 

Ey hünәrdi-cәhan, fәrdi-zәmanSәttarxan! 

Әhsәn olsun sәnәnamusi-vәtәnhifzi üçün 

Can qoyarkәn, şәrәfinetdizәman, Sәttarxan! 

Afәrinlәrsәnә,ehyaelәdinmillәtini, 

Elәdinmürdlәri sahibi-can, Sәttarxan! 

İsmürәsminhәzinseyticәhangir olmuş,  

Ey cәhangiri-zәman, miri-yılan Sәttarxan! 

Әkdiyimşaxәgöyәrmәkdәikәn, heyfsәnә, 

Vermәdi peyki-әcәl bir dәmәman, Sәttarxan!‖(Ġsmayılzadҽ, 1981: 54-55) 

ġair millî romantizmin etkisinde Ģiir yazmayı Azerbaycan‘da Sovyet rejimi kurulana kadar 

sürdürmüĢtür. 1920‘li yıllardan itibaren ise Cenneti, daha çok maarifçilik faaliyetine öncelik vermiĢtir.  
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3. HÜRRĠYET KASĠDELERĠ 
Azerbaycan edebiyatında hürriyet kelimesini ilk kez kullanan Ģairlerden biri de Abdülhalık 

Cenneti‘dir. Hatta bazı kaynaklarda edebiyatımıza hürriyet kelimesini ilk kez Cenneti‘nin getirdiği 

söylenmektedir. Bu konuda Ģairin yakın arkadaĢı olan Ali Abbas Müznib‘in fikirleri dikkat çekicidir. 

Müznib‘e göre Abdülhalık Cenneti, Azerbaycan Ģiirinin ―Hürriyet Peygamberi‖dir. O, Cenneti‘nin hürriyet 

üzerine Ģiir yazdığı zamanlarda Mirza AliekberSabir‘in ve Mehemmet Hadi‘nin hürriyet düĢünerek Ģiir 

yazmadığını vurgulamıĢtır(Cҽnnҽti, 2006: 3). 

Osmanlı‘da Tanzimat döneminde ―Hürriyet‖ kasidesi Namık Kemal tarafından kaleme alındıysa 

Azerbaycan edebiyatında XX. yüzyılın baĢlarında Abdülhalık Cenneti tarafından kaleme alınmıĢtır. Her iki 

kasideyi birleĢtiren ortak nokta, her iki eserin hem Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda hem de Çar Rusyası‘ndaki 

hükümetlerin daha yumuĢak politika yürütmeye baĢlamasından sonra kaleme alınmasıdır.  

―Tekâmül‖ gazetesinde kaleme aldığı ilk kasidesinde Ģair, hürriyet kervanının yaklaĢtığına inandığını 

söyleyerek istibdattan kurtulmanın yolunu yine de hürriyette görmüĢtür.O, hürriyeti bulmak için gökte bir 

melek olmak gerektiğini söylemiĢtir. Bununla Ģair, özgürlüğün ne kadar zor olsa da elde edilemeyeceğini 

ima etmiĢtir. Bütün bu duygularını kasidede Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir:  

―Cәrәssәdasımı, yoxsafeğani-hürriyyәt, 

Yaxınlaşıbmıbizәkarivani-hürriyyәt? 

Sәvari-kәştiyi-Nuhi-hәmiyyәt biz açalım, 

Hünәrbüruzәverübbadbani-hürriyyәt. 

Әgәrçivәhşivüsәrgәştәvürәxşi-istibdad,  

Çәkәritaәtә ani inani-hürriyyәt. 

Siyahçalәsarәtdәqalmadivsifәt, 

Mәlәkkibitәlәb et asimani-hürriyyәt. 

Üruci-övci-sәadәtәgәr muradın isә, 

Ülvvihimmәtin et nәrdibani-hürriyyәt. 

Hә bir dua ilә, bil, canü mal ilә daim, 

Sәninlә biz dә varız canfәşani-hürriyyәt. 

CәhәnnәmidemәkövladuCәnnәti sana gәr, 

Binanın etmәsә dair daim bәyani-hürriyәt.(Cҽnnҽti, 2006: 7) 

ġair, ―hürriyet‖ baĢlıklı diğer kasidesinde de aynı konuyu ele almıĢtır. Buradailk kasideden farklı 

olarak hükümetin siyasi eylemleri eleĢtirilmemiĢtir. Daha çok hürriyetin insan için öneminden bahsetmiĢtir. 

Hürriyetin bilim olduğunu, aĢk olduğunu dile getirmiĢtir. ―Tekâmül‖ gazetesinden çıkan bu kasidede Ģair 

düĢüncelerini Ģöyle dile getirmiĢtir: 

―Başında varisәşuri-şәrabi-hürriyyәt, 

Qulaq ver, çala hәr kim rübabi-hürriyyәt. 

Qәsuri-Qeysәriviranәdәnbetәrgörürәr, 

Ümumi-mәrdümә açmazsa babi-hürriyyәt. 

Gözümә kül görünür misli-atәşi-Nәmrud, 

Mәşamәyetmәsәbuyi-gülabi-hürriyyәt. 

Adın mәdrәsәqoymaqdanisә, cәhl evi qoy 

O mәktәbi ki, yox onda kitabi-hürriyyәt.  

Çiraği-sәltәnәti-müstәbidә misli-nücum 

Sönәr, tülu‘ edәgәrafitabi-hürriyyәt. 

Yetişdimәnzili-mәqsudinәsühulәtlә 

Kim oldu saliki-rahi-sәvabi-hürriyyәt. 

Nolur, әsirlәrәçeşmi-mәrhәmәtlәbaxa 

O bәxtәvәr ki, olubkamyabi-hürriyyәt.‖(Cҽnnҽti, 2006: 8) 

4. BAYRAKLA ĠLGĠLĠ ġĠĠRLERĠ  
ÇağdaĢ Azerbaycan edebiyatında bayrak temalı Ģiirler, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulduktan 

sonra yazılmaya baĢlanmıĢtır.Bu konuda, Cafer Cabbarlı‘nın ve Ahmet Cevat‘ın kaleme aldığı ―Azerbaycan 

Bayrağına‖ adlı Ģiirleri örnek gösterilebilir.  

Abdülhalık Cenneti‘nin de edebî faaliyetlerinde bayrakla ilgili Ģiirler söz konusudur. ġairin, 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde hükümetin resmi basın organı olan ―Azerbaycan‖ gazetesinde, 

―Bayrağımız‖ ve ―Sancak‖ adlı Ģiirleri basılmıĢtır. Cenneti, ―Bayrağımız‖ adlı Ģiirinde Türk gencinin hiçbir 

zaman uyumayacağını ve bayrağına sahip çıkarak vatanını koruyacağına inandığını dile getirmiĢtir. Bayrağı 
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özgürlüğün bir simgesi olarak gören Ģair, vatanın korunmasında onun ne kadar önemli olduğunu Ģu satırlarla 

dile getirmiĢtir:  

―Olsa meydandaәgәrşәqqәgüşa bayrağımız, 

Düşmәninqәddinietmәzmidüta bayrağımız? 

Çün hilali çәkibağuşәsәadәttәcmin, 

Mәhi-novtәkolubәngüştnüma bayrağımız. 

Görsәgöksündәki ay-yulduzu, göz xirәlәnir, 

Bәrqi-lame‘ kimdir çöhrәnüma bayrağımız. 

Donadılmış gül ilә, sәbzәilә, zәnbәqilә, 

Sanki gülşәndәtapıbnәşvünüma bayrağımız. 

Qibleyi-taәti-ixvani-sәfadır, әhlәq, 

Kәfәni-cismi-şәrifi-şühәda bayrağımız. 

Ta ki türk oğlu ayıqdır, vәtәniqovuryacaq, 

Yatmayıb, yatmayacaqlarәbәda bayrağımız! 

Cәnnәti, xitteyi-Azәrbaycancәnnәtdir, 

Sayә salmış ona tuba kimi ta bayrağımız.(Cҽnnҽti, 2006: 70-71) 

ġair, ―Sancak‖ Ģiirinde ise Azerbaycan bayrağını methederek onun güzelliğinden bahsetmiĢtir. ġair, 

bayrağın kusursuz olduğunu söyleyerek bayraktaki ay yıldızın semadaki ay yıldızla aynı yücelikte olduğunu 

ifade etmeye çalıĢmıĢtır. Bunun yanı sıra bayrağın sayesinde ordunun kudretinin arttığını dile getirmiĢtir. 

ġair, bütün bu duygularını Ģöyle anlatmıĢtır: 

―Uğurlusan, xoşyәminsәn, gözәlsәn, 

Sayәndә yaşarız vәcdi-hal ilә. 

Nöqsansızsan, bimislübibәdәlsәn, 

Kәmalәyetmisәn bir hilal ilә. 

Göksündә ay-yıldız sәma misali,  

Şә‘ninçoxyüksәkdir, rütbәndir ali. 

Sәnә baş endirәralivü tali, 

Xidmәtindәdurarcanü mal ilә. 

Sayәndә ordumuz olmuşdurcәri,  

Sözümüzün sәninlәdirkәsәri. 

Hilalında vardır nüsrәtәsәri, 

Әsrlәrlә ki mahü sal ilә.‖(Cҽnnҽti, 2006: 71-72) 

5. DĠNÎ AHLÂKÎ ġĠĠRLERĠ 
Abdülhalık Cenneti, millî duygularını ifade ettiği Ģiirlerin yanı sıra dinî ahlaki konularda da Ģiirler 

kaleme almıĢtır. ġairin edebî faaliyetlerine bakıldığında hem Türkçülük fikri hem de Ġslamcılık düĢünceleri 

onun eserlerinde paralel Ģekilde ilerlemiĢtir. ġair, bir taraftan eğer halkı kendi harsına sahip çıkarak vatanı, 

milleti korumaya davet ediyorsa diğer taraftan da Ġslâm ahlakının değerlerinden bahseden eserleri de kaleme 

almıĢtır. Cenneti, bu konuda kaleme aldığı ―Mövludi-Nebi‖, ―Minacaat‖, ―Tehniyetl-Eydl-Mövlud‖, 

―Arzularım‖ adlı Ģiirlerindedivân edebiyatının nazım Ģekillerinden yararlanmıĢtır. ġair, Hz. Muhammet‘in 

mevlidiyle ilgili kaleme aldığı―Mövludi-Nebi‖ Ģiirinde Ġslam dünyasının en büyük Ģahsiyetiyle ilgili 

duygularını Ģöyle ifade etmiĢtir: 

―Hәyatәbasdıqәdәm, bir xocәstәpeymövlud 

Ki, ismi-pakiMәhәmmәddir, ӘhmәdüMәhmud. 

Cәzirәtül-Әrәbәqıldı bir sitarә nüzul 

Ki, ondan eylәdiәnvarlәm‘ә-lәm‘әsәud. 

Xitamәyetdi hami bәhsi-sә‘dünәhsi-nücum, 

Hәqiqәtingünvşiqıldıalәmimә‘sud. 

Doğurdimadәri-әyyam bir xәlәf ki, onun 

Misalınınәgörüb, nәgörәr bu zali-vәlud. 

Necәxәlәf ki, onun әmriilә dünyanın 

Tәmamrüb‘iedәrgahqiyam, gahsücud.(Cҽnnҽti, 2006: 46-47) 

SONUÇ 

Çar Rusyası‘nda 1905 yılında yaĢanan devrimin ardından müstemleke ĢekildeyaĢayan diğer Türk 

toplumlarında olduğu gibi, Azerbaycan‘da da millî düĢünce ve aydınlanma hızlı bir Ģekilde artmaya 

baĢlamıĢtır. Daha çok basın aracılığıyla aydınlar kendi düĢünce ve fikirlerini halka aktarmıĢlardır. Bütün bu 
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geliĢmeler edebiyata da yansımıĢ ve Azerbaycan Millî Romantizmi oluĢmaya baĢlamıĢtır. Millî Romantizmi 

oluĢturulmasında birçok aydınların rolü vardır. Bu aydınlardan biri de AbdulhalıkGaffarzade‘dir (Cenneti). 

ÇeĢitli türlerde eserler veren Cenneti, Azerbaycan edebiyatında daha çok divân edebiyatının nazım 

Ģekillerini kullanmıĢtır. Genç yaĢta edebî faaliyete baĢlayan Ģair, ilk baĢlarda âĢıkane Ģiirler kaleme almıĢtır. 

Fakat XX. yüzyılın baĢlarından itibaren Cenneti, birçok Azerbaycan Ģairinde olduğu gibi millî tavır ve 

düĢüncelerini edebî eserlerine getirmiĢtir. Çar Hükümetinin siyasetindeki nispeten yumuĢamadan yararlanan 

Ģair, eserlerinde esarette yaĢayan Azerbaycan Türklerini özgürlüğe çağırmıĢtır. Fakat hükümetin bu siyaseti 

uzun sürmemiĢ ve yeniden istibdat dönemi baĢlamıĢtır. Bundan sonra birçok aydın kesim faaliyetlerinde 

sınırlandırmaya gitse de Cenneti, yine de açık Ģekilde millî duygu ve düĢüncelerini halkına aktarmaya devam 

etmiĢtir. Özellikle Çar sansürünün en kötü zamanlarından sayılan I. Dünya SavaĢı sırasında Ģair, ―Dirilik‖, 

―Baba-i Emir‖ gibi basın organlarında Türkçülük fikirlerini açık Ģekilde savunmuĢtur. Türkçülük fikirlerinin 

yanı sıra Ģairin edebî faaliyetlerinden maarifçilik ve dinî ahlâki konularda önemli yere sahip olmuĢtur.  

Azerbaycan‘da Sovyet hâkimiyetikurulduktan sonra Ģair, edebî faaliyetini azaltmıĢ ve daha çok eğitim 

faaliyetleriyle uğraĢmıĢtır. Ömrünün sonlarına doğru ise Ģiir yazmaktan tamamen uzaklaĢmıĢtır. Azerbaycan 

edebiyatında Mehmet Hadi‘yle birlikte ―hürriyet‖ kelimesini ilk kez kullanan Ģairler arasında yer alan 

Abdülhalık Cenneti‘nin edebî faaliyetleri, birçok bağlamdaaraĢtırılmayı beklemektedir. 
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“MANEVĠ UYANIġ” MAKALESĠ ĠÇĠNDE KAZAK MĠLLĠ KĠMLĠĞĠNĠN ĠNġASI 

 

ArĢ. Gör. Turgay DÜĞEN 

 

Özet 

Kazakistan Devlet BaĢkanı Nursultan Nazarbayev‘in 2017 yılında yazdığı ―Geleceğe Doğru: Manevi 

UyanıĢ‖ makalesi Kazakistan‘ın bilim ve eğitim alanındaki modernizasyon sürecini Ģekillendiren proje ve 

programların fikri temellerini oluĢturmuĢtur. Nazarbayev‘in makalesinde bu modernizasyon sürecinde en çok 

üstünde durulan konu ise milli Ģuur ve milli kimliğin korunması ve güçlendirilmesi olmuĢtur. Sovyetler 

dönemiyle birlikte baĢlayan Kazak milli kimliğinin inĢa süreci bağımsızlık sonrasında yeni bir döneme 

girmiĢtir. ―Manevi UyanıĢ‖ makalesi ve programı Kazakistan‘daki kimlik inĢa meselesinin yeni dönemindeki 

hedeflerini ve devletin algılamalarını yansıtmaktadır. ―Manevi UyanıĢ‖ makalesi ve bu makale temelinde 

oluĢturulan projeler Kazakistan için yeni hedefler değildir. Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren ortaya koyu-

lan hedeflerin ve uygulanan politikaların, bağımsızlığın 25. yılının sonunda yeniden değerlendirilerek, yeni 

bir kalıba yerleĢtirilmiĢ halidir. Bu söylem, program ve projelerin alt yapısını Kazakistan‘ın son yirmi beĢ 

yılında sürekli olarak gündeme gelen, tartıĢılan ve denenen politikaların neticesinde ortaya çıktığı görüle-

bilmektedir. Bu çalıĢmada Kazakistan‘ın milli kimlik inĢa sürecinin tartıĢmalı konuları, çeliĢkileri ve 

eleĢtirileri Nazarbayev‘in ―Manevi UyanıĢ‖ makalesi kapsamında değerlendirilecektir. ―Manevi UyanıĢ‖ 

makalesinin ve makale kapsamındaki projelerin, Kazakistan‘daki sosyo-kültürel yapıyı ortak bir Ģuur ve kim-

lik etrafında birleĢtirip, Kazakistan‘ı uluslararası alanda rekabetçi kabiliyete sahip bir ülke haline getirebilme 

noktasında güçlü ve zayıf yanları nelerdir? Bu güçlü ve zayıf yanların sebepleri nelerdir ve aĢılabilir sebepler 

midir? Bu sorulara aranan cevaplar bildirinin genel çerçevesini belirlemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ruhani Jangıru, Manevi Uyanış, Kazakistan, Milli Kimlik, Nazarbayev 

 

KAZAKH NATIONAL IDENTITY BUILDING WITHIN THE ARTICLE TITLED “SPIR-

ITUALREVIVAL” 
 

Abstract 
The article titled ―Future Orientation: Spiritual Revival‖ written by Kazakh President Nursultan 

Nazarbayev in 2017 has created the foundations of projects and programs that shape Kazakhstan‘s moderni-

zation process in the fields of science and education.  In the article of Nazarbayev focuses on the preserva-

tion and strengthening of national identity and national conscience. The process of building the Kazakh na-

tional identity, which began with the Soviet era, entered a new phase after independence. The ―Spiritual Re-

vival‖ article and program reflects the goals and state perception of the new era of identity building in Ka-

zakhstan. Goals of the ―Spiritual Revival‖ article and the projects created on the basis of this article are not 

new targets for Kazakhstan.  ―Spiritual Revival‖ discourse can be seen in the last twenty-five years of Ka-

zakhstan‘s sub-structure of programs and projects. In this study, controversial issues, contradictions and crit-

icisms of Kazakhstan‘s national identity building process will be evaluated within the scope of Nazarbayev‘s 

―Spiritual Revival‖ article. The strengths and weakness of the ―Spiritual Revival‖ article while claiming to 

create a common consciousness and identity in Kazakhstan will be questioned.  

Keywords: Ruhani Zhangyru, SpiritualRevival, Kazakhstan, National Identity, Nazarbayev 

 

GĠRĠġ 

Kazakistan Devlet BaĢkanı Nursultan Nazarbayev‘in 12 Nisan 2017 yılında yazdığı 

―BolaĢakkaBagdar: Ruhani Jangıru‖ (Geleceğe Doğru: Manevi UyanıĢ) adlı makalesi, yayımlandığı tarihten 

itibaren Kazakistan‘da bilim, kültür, sanat, sanayi ve endüstri alanında geniĢ kapsamlı bir programın temel 

güzergahı olarak uygulamaya konulmuĢtur (Nazarbayev, 2017:1-3). Kazakistan‘daki modernizasyon sürecini 

bir program haline getiren bu makale kapsamında özellikle eğitim alanında bir modernizasyon sürecinin 

ilkeleri ortaya koyulurken, programın temelinde milli kimliğin ve milli Ģuurun korunması ve güçlendirilmesi 

üzerinde durulmuĢtur. Ġki ana baĢlık altında yazılan makalenin ilk ana baĢlığı ―21. Yüzyılda Milli ġuur‖, 

ikinci ana baĢlığı ise ―Gelecek Yıllardaki Görevler‖dir. Birinci ana baĢlık altında ―Rekabet Gücü‖, 

―Pragmatizm‖, ―Milli Kimliği Korumak‖, ―Eğitim Seviyesini Yükseltmek‖, ―Kazakistan‘ın Devrimsel Değil 

Evrimsel Gelişimi‖ ve ―Şuur Açıklığı‖ alt baĢlıkları ile bu sürecin fikri alt yapısı izah edilmiĢ, tarihi ve 

sosyo-kültürel tespitler ile geçmiĢe yönelik değerlendirmeler ve eleĢtiriler yer almıĢtır. Ġkinci ana baĢlıkta ise 
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bu modernizasyon sürecinde, yakın gelecekte yapılması planlanan projelere yer verilmiĢtir. Bu projelerden 

ilki Kazak dilinin aĢamalı olarak Latin alfabesine geçiĢidir. Ġkincisi, sosyal ve beĢeri bilimlerde 100 yeni ders 

kitabının hazırlanmasıdır. Üçüncüsü, ―Doğduğun Yer‖ programıdır ki, bu program ile ortak vatan algısının 

güçlendirilerek tüm Kazakistan vatandaĢlarının vatanperverlik duygusuyla doğduğu topraklara hizmet etmel-

eri hedeflenmektedir. Dördüncüsü, ―Kazakistan‘ın kutsal yerlerinin haritası‖ adlı projedir ve bu proje ile Ka-

zakistan‘daki tarihi yerlerin korunarak ve görünür hale getirilmesi ile tarihi ve milli kimliğin güçlendirilmesi 

hedeflenmektedir. BeĢincisi, ―modern dünyadaki rekabet edebilirlik kabiliyeti‖ baĢlığı altında pek çok alanda 

Kazakistan‘ın dünyadaki rekabete hazır ülke haline getirilmesi hedeflenmektedir. Altıncısı, ―100 yeni isim‖ 

projesidir ve bu proje ile sosyal ve fen alanlarında yeni nesilden yeni bilim adamlarının ve giriĢimcilerinin 

yetiĢmesinin desteklenmesi hedeflenmektedir. ―Manevi UyanıĢ‖ makalesi ve bu makale temelinde oluĢtu-

rulan projeler Kazakistan için yeni hedefler değildir. Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren ortaya koyulan 

hedeflerin ve uygulanan politikaların, bağımsızlığın 25. yılının sonunda yeniden değerlendirilerek, yeni bir 

kalıba yerleĢtirilmiĢ halidir. Bu söylem, program ve projelerin alt yapısının Kazakistan‘ın son yirmi beĢ 

yılında sürekli olarak gündeme gelen, tartıĢılan ve denenen politikaların neticesinde ortaya çıktığı görüle-

bilmektedir. Kazakistan‘ın bağımsızlığının ardından, Türkistan‘daki diğer post-Sovyet ülkelere kıyasla, 

uluslararası alanda ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel alanlarda genel olarak istikrarlı bir yükseliĢ grafiği 

yakaladığı görülmektedir. Ancak bu baĢarılı süreçte Kazakistan‘da her daim güncelliğini, önemini ve hassas-

iyetini koruyan mesele siyasi ve milli kimlik meselesidir. Nazarbayev‘in yazmıĢ olduğu ―Manevi UyanıĢ‖ 

makalesinde de modernizasyon sürecinin temeline milli kimlik ve milli Ģuur kavramları yerleĢtirilmiĢtir.  

Bu çalıĢmada Kazakistan‘ın milli kimlik inĢa sürecinin tartıĢmalı konuları, çeliĢkileri ve eleĢtirileri 

Nazarbayev‘in ―Manevi UyanıĢ‖ makalesi kapsamında değerlendirilecektir. ―Manevi UyanıĢ‖ makalesinin 

ve makale kapsamındaki projelerin, Kazakistan‘daki sosyo-kültürel yapıyı ortak bir Ģuur ve kimlik etrafında 

birleĢtirip, Kazakistan‘ı uluslararası alanda rekabetçi kabiliyete sahip bir ülke haline getirebilme noktasında 

güçlü ve zayıf yanları nelerdir? Bu güçlü ve zayıf yanların sebepleri nelerdir ve aĢılabilir sebepler midir?  

1. KAZAKĠSTAN’DA KĠMLĠK ĠNġASI VE MĠLLĠ KĠMLĠK  

Kazakistan‘da milli kimlik inĢa süreci bağımsızlık sonrası oluĢturulan yeni bir süreç olmayıp, 

Sovyetler Birliği döneminde baĢlayan bir süreçtir. Kazak milli kimliğinin belirleyici unsurları olan Kazak 

tarihi, tarihi kahramanları, edebi eserleri ve edebi Ģahsiyetlerinin pek çoğu Sovyet döneminde oluĢturulmuĢ 

ya da güçlendirilmiĢ olup, bağımsızlık sonrasında da bu unsurlar büyük oranda korunmuĢtur. Sovyet dö-

neminin Sovyetler Birliğindeki yerel kimlikler açısından olumlayıcı bir etki doğurduğu ve milli kimlikleri 

güçlendirdiğini iddia eden çalıĢmalar bunu desteklemektedir (Martin, 2001:9-10). Sovyetlerin kuruluĢ 

aĢamasındaki Kazak milliyetçilerinden oluĢan AlaĢ hareketi bu durumun istisnai bir örneğidir. Sovyetler 

tarafından tasfiye edilen ve çoğu kurĢuna dizilerek öldürülen AlaĢ hareketi mensuplarına bağımsızlık son-

rasında yeniden tarih kitaplarında ve milli kimliğin içinde yer verilmiĢtir. Ancak Kazak milli kimliğinin en 

iri karakterleri ve olayları Sovyet tarihinin bir parçası olarak Sovyet döneminde inĢa edilmiĢtir. Bunun en 

belirgin örneği Ġkinci Dünya SavaĢı kahramanları, bu savaĢın zaferleri ve hatırlarıdır. Ġkinci Dünya SavaĢı 

sonrasında tüm Sovyet vatandaĢlarında ortak vatan algısı güçlenirken, Türkistan coğrafyasındaki Müslüman 

halklar kendilerini dünyadaki diğer Müslüman halklara göre daha geliĢmiĢ ve özgür hissetmiĢlerdir (Dave, 

2007:20). Bu Sovyet dönemi içinde oluĢturulan, gerçekliği tartıĢılabilecek bir algı olmasına rağmen etkileri 

Sovyet sonrası döneme de uzanmıĢtır.Bağımsızlık sonrası yazılan Kazakistan tarihinde de tüm Kazakistan 

vatandaĢları için ortak duyguları canlandıran ve tüm vatandaĢları bir araya getirebilen tarihi dönem yine 

Sovyet dönemi olmuĢtur. Sovyet öncesi dönemde Kazak milli kimliğinin parçalarını oluĢturan unsurlar, Ka-

zakistan‘daki Kazak olmayan vatandaĢlar için bir ortak Ģuur ve duygu ifade etmemektedir. Bununla birlikte 

bağımsızlık sonrasında Kazak milli kimliğinin temelini oluĢturan çalıĢmalar da yine Sovyet döneminde 

güçlendirilen yerel elitlerin Sovyet döneminde yaptığı çalıĢmaları olmuĢtur (Kudaibergenova, 2013:2).  

Kazak kimliğinin tarih sahnesine çıktığı 15. yüzyıl öncesindeki tarihi olay ve karakterler de genel 

olarak tarihi Türk kimliği için ortak bir alan oluĢtursa da Türk kökenli olmayan halklar açısından yine bir 

ortak Ģuur ve hissiyat ifade etmemektedir. Bağımsızlık sonrasında milli kimlik inĢasının ana güzergahı da 

zaten Kazakistan‘daki Kazak olmayan halklar ile Kazakları ortak bir kimlik etrafında birleĢtirmekten ziyade 

Kazak milli kimliğini kendi içinde güçlendirmek üzerine Ģekillenmektedir. Bu durumu ―millileĢen devletler‖ 

kavramı içinde ele alan RogersBrubaker da ―çekirdek ulus‖ (Kazakistan için Kazakları ifade etmektedir) 

kavramı ile birlikte devletin çekirdek ulusu dil, kültür, demografi, ekonomik refah ve siyasi hegemonya 

açısından sağlamlaĢtırma ihtiyacı ile açıklar (Brubaker, 2011:1786). Kazakistan‘da eğitimin millileĢtirilmesi 

sürecinde temel hedef ülkedeki Kazak olmayan halklar değil, dil açısından RuslaĢmıĢ Kazaklardır (Brubaker, 

2011:1799). Diğer etnik grupların KazaklaĢması değil Kazakça öğrenmeleri istenmektedir.Bu bağlamda Ka-

zakistan‘daki kimlik inĢa sürecinde asimilasyonist bir tutumun aksine farklılıkların korunduğu bir süreç 
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iĢlemektedir. Kazak milli kimliğinin dil ve kültürden ziyade Ģecereye dayandırılması da bu durumu etkile-

mektedir. Kazaklardaki geleneksel sosyal yapı olan jüzler ve uruğlar Kazak olmanın ön Ģartı niteliğinde olan 

alt kimliklerdir. Kazaklar kültürel olarak baĢka halkların KazaklaĢmasını isteyecek ve Kazak olmalarını ka-

bul edecek bir yapıya sahip değillerdir.  

Kazakistan‘daki kimlik inĢa sürecinin belirleyici etkenlerinden biri de Kazakistan‘ın güvenlik ve tehdit 

algılamalarıdır. Kazakistan‘da bağımsızlık sonrasında kimlik inĢa sürecinde Sovyet döneminin reddedilmesi 

veya kimliğin Rus ve Sovyet unsurlarından arındırılması tercih edilmemiĢtir. Kazakistan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti ve dolayısıyla Kazaklar Sovyetler Birliği‘nin bir parçasıdır. Kazakistan ve Kazak kimliğine dair 

pek çok öğe de Sovyetler Birliği döneminde ĢekillenmiĢtir. Bu sebeple bu dönemden arınmak, Kazak kim-

liğinin oluĢum evrelerinden çok önemli bir parçayı silmek anlamına gelecektir. Ancak Sovyet döneminden 

ve Kazak kimliği üzerindeki Rus etkisinden arınmamanın tercih edilmesinde bir diğer önemli etken devletin 

güvenlik ve tehdit algılamasıyla ilgilidir. Resmi rakamlara göre 18 milyonluk nüfusun yaklaĢık 3 milyon 600 

bini Rus‘tur (Stat.gov.kz, 01.09.2018). Rusça ve Rus kültürü Kazakistan‘daki farklı etnik gruplar arasındaki 

ortak iletiĢim dili ve kültürü halindedir. Ayrıca Kazakistan‘ın Rusya ile iliĢkilerinde güvenlik ve ekonomi 

alanındaki iliĢkilerinin güçlü olması kimlik inĢa sürecinde Rus karĢıtı bir söylemin tercih edilmemesine 

neden olmaktadır. Kazakistan diğer Baltık ülkelerinde veya Ukrayna‘da olduğu gibi bağımsızlık sonrasında 

Ruslara baskı yapmak ve Rusya‘dan uzaklaĢmak yerine Rusya‘nın belirleyici olduğu uluslararası örgütlerde 

yer almayı tercih etmiĢtir. Kazakistan Rusya ile karĢılıklı bir güven iliĢkisi kurmuĢ ve ülkedeki Ruslara 

güven vermiĢtir. Böylece devlet içindeki kadrolardaki orantısız KazaklaĢtırma sürecini de daha rahat 

gerçekleĢtirmiĢtir (Hale, 2009:30). Kazakistan genel olarak ülkedeki Kazak kimliğinin inĢasını ve devletin 

KazaklaĢma sürecini daha geniĢ bir zamana yayarak ve bu dönemde akılcı bir Ģekilde Rusya ile iyi iliĢkile-

rini sürdürerek devam ettirmektedir.  

Kazak milli kimliğinin devam eden inĢa sürecinde Nazarbayev‘in yazdığı ―Manevi UyanıĢ‖ makalesi 

hem geçmiĢin değerlendirilmesi hem de geleceğe yönelik öngörülerin yapılabilmesine yardımcı olmaktadır. 

2. “GELECEĞE DOĞRU: MANEVĠ UYANIġ” MAKALESĠNDEKĠ FĠKRĠ TEMELLER 

Nazarbayev makalesinin baĢında hedeflerinin Kazakistan‘ın dünyadaki geliĢmiĢ 30 ülke içine girmesi 

olduğunu belirterek, ülkesi için yeni bir modernizasyon sürecinin baĢladığını belirtmiĢtir. Milli Ģuurun ise bu 

sürecin temeli olduğunu vurgulamıĢtır (Nazarbayev, 2017:1). Bu yaklaĢımda, modernleĢme sürecinde milli 

kimliğin ve kültürün erozyona uğraması ihtimaline karĢı alınmıĢ bir önlem olmanın yanında bu süreci aynı 

zamanda milli kimliği de güçlendiren bir sürece dönüĢtürme kaygısı görülmektedir. ModernleĢme sürecinde 

Batı modernleĢmesinin günümüz dünyasına uygun olmadığını belirten Nazarbayev, her toplumun kendi 

kültürel yapısına özgü bir sürecin yaĢanabileceğini yazmıĢtır. ModernleĢmenin yeni bir türü olduğunu ve bu 

yeni türdeki en önemli Ģartın da ―milli kod‖un korunabilmesi olduğunu belirten Nazarbayev, tarihi köklerin 

ve milli kültürün korunmasına öncelik vermektedir (Nazarbayev, 2017:1). Makalede tarihi köklerin ve milli 

kültürün korunması üzerine yapılan giriĢin ardından ise olumsuz olan tarihi ve kültürel alıĢkanlıklardan 

arınılması gerektiği üzerine önemli detaylar yer almaktadır. Makalede Pragmatizm baĢlığı altında Kazak top-

lumundaki modernleĢmeyi engelleyen geleneklerin eleĢtirisine yer verilmiĢtir. Bu baĢlık altında yer alan 

eleĢtirilerin bir kısmı makale içinde aĢağıdaki cümlelerle ifade edilmiĢtir. 

―Kanımıza sinmiş birçok alışkanlıklarımızı ve basmakalıp sert kuralları değiştirmezsek, bizim tam 

olarak uyanışımız mümkün olamaz.‖ (Nazarbayev, 2017:1). 

―Pragmatizm – kendi milli ve şahsi zenginliğini iyi bilmek, onu tasarruflu kullanmak ve ona göre 

geleceği planlamaktır; savurganlık, kendini diğerlerinden üstün görme gibi kötü niteliklerden arınmaktır. 

Günümüz toplumunda yer alan lüks ve şatafat gerçek kültür değildir. Aksine, ağırbaşlılık ve kanaatkarlık, 

alçak gönüllülük, tutumluluk ve bunların yerinde kullanılması görgülü olmanın göstergesidir‖ (Nazarbayev, 

2017:1). 

―(…) Uyanışın bir diğer anlamı ise eskimiş ve küresel dünyaya uymayan bazı alışkanlıklardan kurtul-

mak demektir. Örneğin, milletin bölgelere ayırımını elealalım. Elbette ki, insan doğduğu yerin tarihini 

bilmesi ve bununla gurur duyması doğrudur. Fakat bundan daha önemlisi ise insanın kendisinin bölünmez 

tek ve ulubir milletin evladı olduğunu unutmamasıdır.‖ (Nazarbayev, 2017:1). 

ModernleĢme yolunda Kazak kültüründe yer alan olumsuz alıĢkanlıklardan kurtulmak gerektiği ifade 

edilirken savurganlık, Ģatafat, kendini diğerlerinden üstün görme gibi özellikler sıralanmıĢtır. Nazarbayev 

daha önce yazdığı kitaplarda da Kazak kimliğinin sadece göçebeliğe ve geleneklere indirgenmemesi gerek-

tiğini belirterek, ―gelenekçilik çığırtkanları‖nı eleĢtirmiĢtir (Nazarbayev, 2003:15). Manevi UyanıĢ ma-

kalesininMilli Kimliğin Korunması baĢlığı altında yer alan bir diğerolumsuz özellik ise kayırmacılıktır. Ka-

zak toplumunda kayırmacılık meselesi akraba ve hemĢehri gibi özelliklerin yanında uruğ farklılıklarına 

dayalı olarak da ortaya çıkmaktadır. Kazak halkını meydana getiren tarihi uruğ kimliklerinin günümüze 
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değin güçlü bir Ģekilde korunmuĢ olması, bugün bürokrasi alanında da bir uruğculuk meselesini gündeme 

getirmektedir. Ülkede uruğ temelli kayırmacılığın olduğuna dair somut delillerin bulunması çok zor olsa da 

zaman zaman toplumun ileri gelenlerinin uruğculuk karĢıtı açıklamalar yapması bu durumun olduğunun bir 

göstergesi olarak kabul edilebilir. Devlet BaĢkanı‘nın ülkenin modernleĢme sürecinin temel ilke ve projeleri-

ni yazdığı iki sayfalık çerçeve metinde kayırmacılığa karĢı bir paragrafın yer alması da bu sorunun varlığına 

iĢarettir. Nazarbayev bu mesele ile ilgili olarak Ģu cümlelere yer vermiĢtir: ―Biz herhangi bir işe kişinin şahsi 

ve mesleki niteliklerinden dolayı yaptığı katkılardan ötürü yükselmesini sağlayan meritokratik bir toplum 

kurma yolundayız. Bu sistemde kayırmacılığın asla yeri olamaz. Kayırmacılık gelişmemiş ülkelerin 

düzenidir.‖ Bu cümleyi biraz daha açmak adına Nazarbayev‘in 14 Aralık 2012 tarihinde yaptığı bir ko-

nuĢmadaki cümlesine de yer verebiliriz. Nazarbayev, ―Kazakistan‘ın iç birliğini bozmak isteyenler 

uruğculuk, memleketçilik hikayeleriyle ülke birliğini bozmak isteyen güçlerin ortaya çıkması devlet başkanı 

olarak beni endişelendiriyor. Buna benzer kötü niyetlilerin gürültülerine kulak asıp, söylediklerinin peşine 

takılan kişilerin, her atanın şeceresine saygı gösterirken, her tarafa çekilmesi de mümkündür‖ demiĢ ve uruğ 

ve tayfalara bölünmenin milli birliği parçalamanın en tehlikeli türü olduğunu belirtmiĢtir (inform.kz, 

16.12.2012). Nazarbayev‘in bu konuĢmasından yaklaĢık bir ay sonra Muhtar ġahanov‘un kaleme aldığı 

uruğculuk karĢıtı bildiriyi 143 Kazak aydını imzalamıĢtır. Bildiride; ―Uruğcu hareketler vatani ve milli 

bütünlüğümüze, ortak birliğimize yönelik tehdit haline gelmiştir. Buna ülke olarak engel olmalı, hiçbir za-

man hiç kimse buna müsaade etmemelidir. Biz uruğculuğun karanlık taraflarının neden olduğu yukarıdaki 

durumlarda aynı görüşteyiz. Buna yol açan sebeplerin toplumda bütün toplumsal yönleriyle ele alarak 

tartışılması gerektiğine, hatta bu önemli ve hayırlı çalışmanın yurt bilincine yerleşmesinde devlet ve hükümet 

tarafından geniş önlemlerin alınacağına inanıyoruz‖ yazılmıĢtır (ġahanov, 22 Ocak 2013:4).Uruğculuğa 

karĢı tepki gösteren Kazak aydınları genel olarak uruğ kimliklerinin korunması yönünde fikir beyan et-

mektedirler. Yukarıdaki bildiri metnine imza atanlardan biri olan AlaĢ Tarih AraĢtırmaları Merkezi BaĢkanı 

HayrollaGabjalilov, Nazarbayev‘in uruğculuk karĢıtı açıklamasından yaklaĢık iki ay sonra verdiği röportaj-

da, ―Uruğuna saygı göstermeden, onu kutsal saymadan milliyetçi olamazsınız. Milli ülküyü anlamayan, 

halkının derdini düşünmeyen bazı yöneticiler ve yönetimde oturan hımbıllar kendi yakınlarını kayırıp, yöne-

timdeki uzmanların peşini bırakmadıklarını görüyoruz‖ demiĢtir (Bokaev, 2012:6). Gabjalilov‘a göre uruğu 

unutup, milli tarih yapalım demek ilmi bir hata olup Kazak uruğlarının kimliğini korumak Kazak tarihini 

eski devirlere dayandırmanın bir yoludur. 

Kazak kimliği oluĢma sürecinde, Kazak kimliğinden daha önce tarihi olarak var olan uruğlar bugün 

Kazak kimliğinin alt kimlikleri olarak varlığını güçlü bir Ģekilde devam ettirmektedir. Uruğ kimliklerinin 

toplum içindeki önemi ve korunması yönündeki bilinç de hem toplum tarafından hem de aydınlar tarafından 

genellikle savunulmaktadır. Uruğ kimliklerinin korunmasının olumsuz yanı olarak ise uruğculuk 

görülmektedir. Ancak pek çok aydın uruğ kimliği ile uruğculuğun birbirinden ayrı olarak ele alınmasını ve 

uruğ kimliklerinin korunurken uruğculukla mücadele edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Uruğculuk Ka-

zakistan‘da adam kayırmacılık olarak bir tercih sebebi olmaktadır. Bu devlet sistemindeki adalet ve liayakat 

esaslı atama için bir sorundur. Bunun dıĢında halk arasında uruğ kimliklerinden kaynaklanan bir bölünme ya 

da gerginlik olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu bağlamda Kazakistan‘daki uruğ ve jüz aidiyetleri mil-

li kimlik açısından sorunlu bir yapı gibi görünse de aslında Kazak kimliği tüm uruğlar için bütünleĢtirici bir 

kimlik olarak kabul edilmektedir. 

 Nazarbayev makalesinde modernleĢme sürecinin en önemli vurgusunu eğitim konusunda yapmıĢtır. 

Eğitim ile milli kimlik arasındaki iliĢki içerisinde tarih yazımı ve buna bağlı olarak tarih algılamaları önemli 

bir yer tutmaktadır. Özellikle devlet baĢkanı olarak Nazarbayev‘in 20. yüzyıla dair değerlendirmelerinin 

devletin bakıĢ açısını yansıttığını kabul ederek bu okumayı yapabiliriz. Nazarbayev makalesindeki ―Ka-

zakistan‘ın Devrimsel Değil Evrimsel GeliĢimi‖ baĢlığına, 100. yıldönümünü geçirdiğimiz Ekim 1917 

Devriminin Avrasya coğrafyasının büyük bir kısmını derin bir değiĢime uğrattığını belirterek baĢlamıĢtır. 

Nazarbayev‘e göre, 20. yüzyılda Kazaklara tamamen yabancı olan bir toplumsal yapı zorla kabul ettirilmiĢ, 

Kazakların demografik geliĢimi ağır bir darbe almıĢ, Kazak dili ve kültürü neredeyse yok olma tehlikesiyle 

karĢı karĢıya kalmıĢtır (Nazarbayev, 2017:1). Bu ifadelerin devamında ise ―elbette tarih sadece beyaz ve si-

yahlardan oluĢmaz‖ diyerek Sovyet döneminin olumlu etkileride yazılmıĢtır. SanayileĢme, sosyal ve endüst-

riyel altyapının oluĢması ve yeni aydın sınıfının oluĢması, bu dönemdeki olumlu geliĢmeler arasında 

sayılmıĢtır. Ekim devriminin doğurduğu olumlu ve olumsuz geliĢmeler sıralandıktan sonra Kazakistan‘ın 

ihtiyacının, sonunda katliam ve ekonomik çöküĢ olacak bir devrim değil, evrimsel bir geliĢim olduğu belir-

tilmiĢtir (Nazarbayev, 2017:2). Kazak milli kimliğinin inĢa sürecinde Sovyet dönemine yönelik algılarla 

ilgili çeliĢkiler Nazarbayev‘in makalesinde de kendisini göstermektedir. Kazak dili ve kültürünün neredeyse 

yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya kaldığı yazılan dönem ile bugünkü Kazak milli kimliğinin en önemli 
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Ģahsiyetleri olan Kazak aydınlarının yetiĢtiği ve taltif edildiği dönem aynı dönemdir. Kazak milli kimliğinin 

inĢasını 1960 ve 1970‘lerdeki Kazak-Sovyet elitleri derinden etkilemiĢtir. Bunun önemli örneklerinden bir 

tanesi Kazak edebiyatının en meĢhur roman üçlemesi olan, Ġlyas Esenberlin‘in 1970‘lerin baĢında yazdığı 

Köşpendiler (Göçebeler) romanıdır (Kudaibergenenova, 2013:2). 15. ile 19. yüzyıllar arası Kazak tarihini 

konu edinen roman, Kazak kimliği ile ilgili pek çok köklü soruna da değinmiĢtir. Esenberlin‘in romanındaki 

milli bilinç, devletin kökleri ve milli devlet konsepti bağımsızlık sonrası modern Kazak devletinin ve kim-

liğinin inĢasında da önemli bir yer tutmaktadır (Dadabayeva ve Sharipova, 2016:169-173). Bununla birlikte 

Ġkinci Dünya SavaĢının milli kimliğin inĢasındaki rolü hala devam etmektedir. Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın Ka-

zak/Sovyet kahramanları bugün hala Kazak milli kimliğinin gurur zirvelerini oluĢturmaktadır. Buna rağmen 

Ġkinci Dünya SavaĢı esnasında Sovyetlere karĢı mücadelenin içinde yer alan Kazak aydını Mustafa ġokay da 

Kazak milli kimliğinin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Yukarıda bir çeliĢki olarak yazılan bu durum 

Kazak milli kimliğinin kendisidir. Bu çeliĢkiler milli kimlikten arındırılması gereken parçalar değil, tümüyle 

kabul edilen ve sahiplenilen bir bütünün parçalarıdır. Kazak milli kimliğinin inĢa sürecinde Sovyet dönemini 

anlamak için Sovyetler Birliğini zaman bağlamında bir bütün olarak okumak yerine dönemsel değiĢimleri ve 

etkenleri birlikte ele almak gerekmektedir. Bununla birlikte, Sovyetler Birliği‘ne Kazakistan merkezinden 

bakmak yerine dönemin politikalarını Sovyetler Birliği bütününde incelemek ve böyle değerlendirmek yer-

inde olacaktır. Nazarbayev daha önce yazdığı kitap ve makalelerde olduğu gibi ―Manevi UyanıĢ‖ ma-

kalesinde de bu hassasiyeti gözetmektedir.Fakat Nazarbayev‘in 2003 yılında yayımlanan Tarihin Akışında 

adlı kitabında, sömürgeci olarak nitelenen Sovyetler Birliği ile Çarlık arasındaki ilkesel farklılıklardan ziyade 

ilkesel benzerliklerin incelenmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. Her iki dönemde de Kazak topraklarının askeri, 

iktisadi ve kültürel olarak boyunduruk altına alındığı yazan Nazarbayev, her iki dönemin de övülmesine ger-

ek olmadığı belirtmiĢtir (Nazarbayev, 2003:17). 

 Kazakistan‘daki milli kimlik inĢasının tartıĢmalı bir alanı da milli kimlik kavramının içine farklı et-

nik kökenlerden olan Kazakistan vatandaĢlarının nasıl yer aldığıdır. Manevi UyanıĢ makalesinde ―mil-

letimiz‖ ifadesinin kullanıldığı yerlerde ―yani bütün Kazakistanlılar‖ diye bir açıklama yapılmıĢ ya da ―tüm 

Kazakistan vatandaĢları‖ ifadesi tercih edilmiĢtir (Nazarbayev, 2017:1). Bunun dıĢında makale genelinde 

milli kimlik, tarih, kültür, dil gibi ifadelerin tamamında Kazak milli kimliği, Kazak tarihi, Kazak dili ve 

kültürü ifade edilmektedir. Makaledeki korunması ve güçlendirilmesi amaçlanan milli kimliğin vatandaĢlık 

temelli bir siyasi kimlik değil Kazak kimliği olduğu açıktır. Kazakistan Devleti,Kazak milli kimliğinin 

inĢasında Kazak kimliğini güçlendirirken, bir yandan da ülke içinde var olan etnikler arası barıĢın sü-

rekliliğini sağlayan hassasiyetini korumaktadır.  

 3. “MANEVĠ UYANIġ” MAKALESĠNDE MĠLLĠ KĠMLĠK ĠNġASINA YÖNELĠK PROJELER 

 Manevi UyanıĢ makalesinde yer alan ve makale sonrasında Manevi UyanıĢ programı kapsamında 

uygulamaya koyulan projelerin Kazak milli kimliğinin korunması ve güçlendirilmesi yönünde olduğu 

görülmektedir. Makaledeki ―Gelecek Yıllardaki Görevler‖ baĢlığı altında yapılacak projeler yazılmıĢtır. Bu 

projeler, Latin alfabesine geçiĢ, sosyal bilimler alanında Kazak dilinde yeni 100 ders kitabı, herkesin 

doğduğu yere katkı sağlaması planlanan Doğduğun Yer Programı, ülkedeki tarihi yerlerin korunması, 

restorasyonu ve tanıtılması, Kazak kültürünün ülkeye ve dünyaya tanıtılmasını hedefleyen Küresel Ka-

zakistan ÇağdaĢ Projesi vesosyal, fen bilimleri ve sanat alanında gençleri destekleyecek olan 100 Yeni Ġsim 

Projesi‘dir.  

 Kazakistan‘ın Latin alfabesine geçiĢ süreci bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren tartıĢılmıĢtır. Ma-

nevi UyanıĢ makalesinde bu sürecin tüm resmi evrak ve ders kitaplarının 2025 yılında Latin alfabesine 

geçilerek tamamlanacağı duyurulmuĢtur. Latin alfabesine geçiĢin gerekçesi olarak modern teknolojik ortama 

uyum ve iletiĢim teknolojileri gösterilmiĢtir (Nazarbayev, 2017:2). Latin alfabesine geçiĢ süreci Ka-

zakistan‘ın Rus kültür havzasından Batı kültür havzasına geçiĢi olarak görülebilir ancak bu sadece alfabe 

değiĢikliğiyle gerçekleĢebilecek kadar basit ve kolay değildir. Bunu destekleyen bir diğer politika ise eğitim 

alanındaki üç dilli eğitimdir. Yeni getirilen eğitim sistemi ile Kazakistan‘da eğitim Kazakça, Rusça ve 

Ġngilizce olarak verilecektir. Bu bir yandan Kazakçanın geliĢimini ve zenginleĢmesini olumsuz olarak 

etkilerken diğer yandan ülkedeki Rus dilinin ve kültürünün etkisini kırabilir. Bu durum Rus dili ve kültürü 

yanında zayıf kalan Kazakçaya orta vadede alan açılmasını sağlayabilir. Bunun aksine Muhtar ġahanov ve 

diğer bazı Kazak aydınları tarafından, Latin alfabesine geçilmesinin mevcut iki resmi dilli yapıda Rusçaya 

olan rağbeti artıracağı yönündeki endiĢeler de dile getirilmektedir (Mukankızı, 27.10.2011). Ayrıca Kazak 

olmayan diğer etnik grupların Kazakça öğrenmeleri de daha zor olabilecektir. Bu projedeki hedef kitle 

doğrudan Kazaklardır çünkü Latin alfabesine geçiĢ sadece Kazakça için geçerlidir.  

 ―Bize sadece mühendisler ve doktorlar değil, zamanımızı ve geleceği anlayabilen sosyal bilimciler 

de gereklidir‖ diyen Nazarbayev‘in makalesinde duyurduğu bir diğer proje ise sosyal bilimlerin bütün alan-
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larında dünyadaki farklı dillerdeki en iyi 100 ders kitabının Kazakçaya çevrilmesidir (Nazarbayev, 2017:2). 

Kazakistan‘daki sosyal bilimlerin Sovyet döneminde sosyalist öğreti çerçevesinde sınırlı kaldığını ve tek bir 

bakıĢ açısına sahip bir yapının oluĢtuğunu belirten Nazarbayev, bu proje ile toplumda açıklığın ve pragma-

tizmin hakim kılınabileceğini yazmıĢtır (Nazarbayev, 2017:2). Özellikle milli kimliğin inĢasında önemli bir 

role sahip olan tarih yazımının bu süreç ile yeniden Ģekilleneceği beklenebilir. Tarih yazımı ve milli kimlik 

inĢasında Sovyet dönemindeki sosyalist yaklaĢımın yerini bağımsızlık sonrasında, yine aynı Kazak elit 

kadroları tarafından, ilkçi (primordialist) yaklaĢım almıĢtır. Sharipova ve Dadabayeva bu durumu eleĢtirerek, 

Kazakistan‘daki akademisyenlerin çoğunun çalıĢması bu ilkçi yaklaĢımın hakim olduğu ve sosyal bilimler 

alanının tamamında hayali literatürlerin (roman ve hikayeler) etkili olduğunu yazmıĢlardır (Dadabayeva ve 

Sharipova, 2016:177). Kazakistan‘daki tarih yazımını aynı Ģekilde eleĢtiren BhavaDave de hala tarafsız bir 

Kazak tarihinin yazılmadığını belirtmiĢtir (Dave, 2007:48). Kazakistan‘daki sosyal bilimler alanında dünya-

daki çağdaĢ ve bilimsel sosyal bilimler yöntemlerinin etkisini artıracak olan 100 kitap çevirisi projesinin 5-6 

yıl içinde meyvelerini vermeye baĢlayacağını yazan Nazarbayev, milli kimliğin korunup güçlenmesini 

hedeflerken bunu çağdaĢ bilim yöntemlerini kullanarak yapmayı amaçlamaktadır.  

 Doğduğun Yer Programı ile Kazakistan halkının anavatanlarına olan bağlılıklarının ve sevgilerinin 

artırılması için yerel tarihin tanıtılması, ekolojik dengenin korunması ve yerleĢim alanlarının iyileĢtirilmesi 

amaçlanmaktadır. Nazarbayev bu programın ―vatanperverliğin ana çekirdeğini‖ oluĢturacağını ifade etmiĢtir 

(Nazarbayev, 2017:2). Özellikle ülkedeki Kazak tarihinin kutsal olarak görülen yerlerinin restorasyonu, 

tanıtılması ve sahiplenilmesi milli kimliğin güçlendirilmesi için önemli görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Nazarbayev‘in Manevi UyanıĢ makalesi Sovyetler Birliği dönemindeki milliyet politikaları ile 

Ģekillenmeye baĢlayan Kazak milli kimliğinin inĢa sürecini, bağımsızlık sonrası dönemde yeni projelerle bir 

program kapsamına almıĢtır. Bu makaledeki yaklaĢımların ve projelerin güçlü ve zayıf yönleri Ģu Ģekilde 

sonuç bağlamında sıralanabilir. Ġlk olarak Manevi UyanıĢ makalesi ve programının güçlü yönleri açısından, 

milli kimlik ve ulus devlet inĢasında Kazak tarih ve kültüründeki olumsuz olarak görülen gelenekler ve 

alıĢkanlıklar tespit edilerek bunlardan arınılması gerektiği yönündeki tespitlerdir. Bu kimlik inĢa sürecinde 

Kazak kültürüne yönelik eleĢtirel bir yaklaĢımdır. Özellikle ―kendini diğerlerinden üstün görme‖ alıĢkanlığı, 

milli kimliğe olan aidiyeti güçlendiren bir nitelik gibi görünse de uzun vadede toplumun sosyal, ekonomik ve 

kültürel geliĢimini olumsuz etkileyecek niteliktir. Bir diğer eleĢtiri ―adam kayırmacılık‖ hususu üzerine 

yazılmıĢtır ve bunun temelinde Kazak milli kimliğini alt kimliklere bölen bölgeselcilik ve uruğculuk tehlike-

lerine dikkat çekilmektedir. Bu durum devletin liyakat esasına göre Ģekillenmesini de olumsuz etkileyeceği 

için devlete karĢı güven ve adalet algılarının da zayıflamasına neden olabilir. Elbette burada önemli olan ma-

kalede yazılmıĢ olan bu hususların uygulamada nasıl bir sonuç doğuracağıdır. Makalenin kimlik inĢası 

açısından bir diğer güçlü yönü, ağırlık merkezinin eğitim alanına verilmiĢ olması ve eğitim alanında milli 

kimliği koruyan ve güçlendiren projelerin çağdaĢ, bilimsel yöntem ve yaklaĢımlara dayandırılması ger-

ekliliğine yapılan vurgudur. Kazakistan‘daki sosyal bilimlere ve tarih yazımına yönelik yapılan eleĢtirilere 

karĢılık olarak 100 yeni ders kitabı projesiyle bu eleĢtirilere karĢılık bir önlem alınacağı görülmektedir. Ka-

zak milli kimliğinin inĢasının dünyaya kapalı, bilimsel literatürden uzak ve yalnız ilkçi-milliyetçi yak-

laĢımlarla değil, dünyadaki sosyal bilimler yöntemleri dikkate alınarak süreceği iddia edilmektedir. 

Manevi UyanıĢ makalesindeki zayıf yönler açısından ise Kazak milli kimliğinin inĢasındaki en 

tartıĢmalı kavram olan tek millet ve Kazakistanlılık yaklaĢımında yüzeysel ve içi boĢ söylemlerin devam 

ettiği görülmektedir. Makalede ―milletimiz‖ kelimesinin geçtiği yerlerde ―yani tüm Kazakistan vatandaĢları‖ 

açıklamasına ihtiyaç duyulmuĢtur ancak makalenin asıl öğesi kesinlikle Kazaklardır. Makaledeki yaklaĢım 

ve projeler Kazak milli kimliğini güçlendirmek üzerine kuruludur. Kazakistan‘da, Kazakistanlılık kimliği 

Sovyet milliyet politikaları ile ĢekillenmiĢ, etnik aidiyetleri güçlendirilerek korunmuĢ bir toplum için önce-

likli kimlik olabilecek bir niteliğe sahip değildir. Burada ülke içi sosyo-kültürel farklılıklar arasındaki uyu-

mun korunmasına yönelik bir hassasiyet vardır ve bu siyasi olarak kabul edilebilir bir durumdur. Devlet 

BaĢkanı kimliğiyle Nazarbayev‘in cümlelerinde ülke içi huzur ve refahı korumayı öncelikli olarak görmesi 

ve cümlelerine bu hassasiyetin yansıması olağandır. Ancak kimlik konusundaki bu belirsiz ve çekingen tavır 

makale içinde bir zayıflık olarak dikkat çekmektedir. 

Manevi UyanıĢ makalesi akademik olarak bir değerlendirmeden ziyade Kazak milli kimliğinin inĢa sü-

recinde devletin resmi söylemi olarak değerlendirilmelidir. Bu sebeple makale içindeki yaklaĢım ve pro-

jelerin anlaĢılabilir olması için Kazakistan‘ın bağımsızlığının ardından izlediği politikaların ve Nazarba-

yev‘in daha önce yazdığı yazıların ve konuĢmaların incelenmesi gerekmektedir çünkü hassas ve çok boyutlu 

bir mesele olan milli kimlik inĢası konusunda devletin resmi söylemi içindeki detaylar ve tercih edilen cüm-
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leler, milli kimliğin inĢası süreciyle ilgili geleceğe dair ipuçları vermektedir. Makaledeki yaklaĢım ve pro-

jelerden anlaĢılmaktadır ki, uzun vadede Kazakistan‘da Kazak kimliği ve kültürü, devlet ve toplum içinde 

güçlendirilerek egemen ve asli unsur konumunu sağlamlaĢtıracaktır. 
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Xülasҽ 

Azҽrbaycan xalqı ҽsrlҽr boyu azadlıq arzusu ilҽ yaĢamıĢ, milli azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizҽ 

aparmıĢdır. XIX ҽsrdҽ azadlığa gedҽn yolun tҽmҽli qoyuldusa da, artıq XX ҽsrin ҽvvҽllҽrindҽ Azҽrbaycanda 

milli azadlıq hҽrҽkatı güclҽndi. Azҽrbaycanın demokratik qüvvҽlҽri, mütҽfҽkkir Ģҽxslҽri, siyasi xadimlҽri 

yurdumuzun müstҽqilliyi, xalqımızın azadlığı uğrunda mübarizҽyҽ qoĢuldular. Rusiya imperiyasının 

dağılması Azҽrbaycanda müstҽqil dövlҽt yaratmaq üçün ҽsaslı Ģҽrait yaratdı. 1918-ci il mayın 28-i 

Azҽrbaycan xalqının tarixindҽ ҽlamҽtdar bir hadisҽ oldu, Azҽrbaycan Demokratik Respublikası elan edildi. 

Azҽrbaycan Respublikasının yaradılmasında vҽ ona rҽhbҽrlik edilmҽsindҽ M. Ҽ. Rҽsulzadҽnin, F. 

Xoyskinin, N. Yusifbҽylinin, A. Sҽfikürdskinin, Ҽ. TopçubaĢovun, X. Xasmҽmmҽdovun, C. Hacınskinin, S. 

Mehmandarovun vҽ baĢqalarının çox böyük rolu olmuĢdur. 

Açar Sözlәr:İstiqlal, azadlıq, vәtәn, xalq, milli dәyәr 

 

SPIRITUAL AWAKENING IN AZERBAIJAN 

 

Abstract 

For centuries the people of Azerbaijan lived dream of national freedom and independence, fought for 

freedom. In the XIX century and in the early TWENTIETH century in Azerbaijan has increased the national 

liberation movement, is one way to lay the foundation of freedom. The democratic forces of Azerbaijan, 

thinkers, politicians have joined the struggle for the independence, liberation of our people and our land 

officials. The collapse of the Russian empire Azerbaijan has created the conditions for the creation of an 

independent state. On may 1918, 28 was a significant event in the history of the Azerbaijan people, the 

Azerbaijan Democratic Republic was proclaimed. Creation of the Azerbaijan Republic M. Rasulzadeh, F. 

Khoyski, N. Yusifbeyli, A. Sefikurdski X. Xasmemmedov, C. Hacınski, S. Mehmandarov and others, has 

played a huge role in the leadership, A. Topchubasheva, and they. 

Key words:İndependence, freedom, homeland, nation, national value 

 

GĠRĠġ 

“Müsҽlman ġҽrqindҽ ilk demokratik cümhuriyyҽtin mҽhz Azҽrbaycan torpağında yaranması 

xalqımızın o dövrdҽ vҽ o illҽr ҽrҽfҽsindҽ - XIX ҽsrin sonunda vҽ XX ҽsrin ҽvvҽllҽrindҽ milli müstҽqillik, 

azadlıq duyğuları ilҽ yaĢaması ilҽ bağlıdır. O illҽrdҽ xalqımızın qabaqcıl Ģҽxsiyyҽtlҽri, mütҽfҽkkir adamları, 

ziyalıları xalqımızda milli azadlıq, milli müstҽqillik duyğularını güclҽndirmiĢ, milli dirçҽliĢ, milli oyanıĢ 

ҽhvali-ruhiyyҽsi yaymıĢ vҽ bunların hamısı mҽntiqi olaraq Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽtinin yaranmasına 

gҽtirib çıxarmıĢdır.‖ (Heydҽr ҼLĠYEV) 

XIX ҽsrin birinci yarısından etibarҽn maarifçilik ideyalarının yayılması ilҽ Azҽrbaycanda baĢ vermiĢ 

köklü ictimai-siyasi vҽ mҽdҽni dҽyiĢikliklҽr yeni tipli teatrın, mҽktҽbin vҽ mҽtbuatın yaranmasını tҽmin 

etmҽklҽ milli özünüdҽrkin gerçҽklҽĢmҽsi üçün zҽmin hazırladı. Abbasqulu ağa Bakıxanov vҽ Mirzҽ Fҽtҽli 

Axundzadҽ ilҽ baĢlayan bu yolu yeni tarixi mҽrhҽlҽdҽ Hҽsҽn bҽy Zҽrdabi, Cҽlil Mҽmmҽdquluzadҽ, Mirzҽ 

Ҽlҽkbҽr Sabir, Ҽli bҽy Hüseynzadҽ vҽ digҽr görkҽmli Ģҽxsiyyҽtlҽr davam etdirҽrҽk milli mҽfkurҽnin 

tҽĢҽkkülü vҽ inkiĢafına mühüm tҽsir göstҽrirdilҽr. Hҽmin dövrdҽ güclü sahibkarlar tҽbҽqҽsinin formalaĢdığı 

neft Ģҽhҽri Bakı, eyni zamanda, milli ruhlu ziyalılar nҽslinin yetiĢdiyi ictimai-siyasi fikir mҽrkҽzinҽ 

çevrilmiĢdi. Rusiyanın Dövlҽt dumalarına vҽ Müҽssislҽr mҽclisinҽ seçilmiĢ azҽrbaycanlılar müstҽmlҽkҽdҽn 

azad, demokratik dövlҽt sistemi yaratmağa hazır idilҽr. 

1. AZҼRBAYCANDA MĠLLĠ ÖZÜNÜDҼRK 
XIX ҽsrin ortalarından ҽdҽbi ictimai fikirdҽ getdikcҽ özünü qabarıq Ģҽkildҽ göstҽrmҽyҽ baĢlayan milli 

özünüdҽrk cҽhdlҽri cҽmiyyҽtin geniĢ dairҽlҽrini vҽ fҽaliyyҽt sahҽlҽrini ҽhatҽ edirdi. M. F. Axundzadҽnin 

bҽdii nҽsrindҽ vҽ komediyalarında milli dҽyҽrlҽrimizҽ zidd olan tҽsҽvvür vҽ adҽtlҽr, yararsız tҽlim vҽ idarҽ 

üsulu tҽnqid edilirdisҽ, onun davamçılarının ҽsҽrlҽrindҽ bu çatıĢmazlıqların tҽrҽqqi vҽ inkiĢafa mane olan 

cҽhҽtlҽrin müҽyyҽnlҽĢdirilib aradan qaldırılması yolları axtarılırdı. Milli-mҽdҽni tҽrҽqqinin yolunu xalqın 

maariflҽnmҽsindҽ, cҽmiyyҽtdҽ bütün tҽbҽqҽlҽrin hüquq bҽrabҽrliyindҽ, ailҽnin saflığında gördüklҽri üçün 

qabaqcıl görüĢlü, vҽtҽnpҽrvҽrlik duyğulu tҽҽssüb hisli hҽmin qüvvҽlҽr hҽm ҽdҽbi yaradıcıllıqlarında, hҽm dҽ 

ҽmҽli fҽaliyyҽtlҽrindҽ maarifin ictimai vҽ mҽdҽni fikrin dövrҽ, zamanın axarına uyğun istiqamҽtҽ 
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yönҽldilmҽsini ҽsas götürürdülҽr. Mҽhz bunun üçün maarifçilҽr iĢҽ fҽrdlҽrin tҽrbiyyҽsindҽn, tҽdris 

müҽssisҽlҽrinin, dҽrs kitablarının tҽkmillҽĢdirilmҽsi mҽsҽlҽsindҽn baĢlamağın lazım olduğunu bildirirdilҽr. 

Ona görҽ dҽ ―Ҽkinçi‖qҽzeti sҽhifҽlҽrindҽ tҽdris müҽssisҽlҽrinin, tҽdris üsulunun, dҽrs kitablarının 

yararsızlığı vҽ bu nöqsanın aradan götürülmҽsi mҽsҽlҽsini qaldırırdı. Qҽzet xalqın o zamankı acınacaqlı 

vҽziyyҽtini belҽ göstҽrirdi: ―Bu halda müsҽlman millҽti tufana düĢmüĢ gҽmi tҽkidir ki, hҽr lҽpҽ onların bir 

hissҽsini aparıb qҽrq edir. Belҽ dҽ çox hҽmiyyҽtsizlik istҽr ki, qardaĢlarımızın qҽrq olmağına baxa-baxa inҽk 

irҽlidҽn yediyi çörҽyi gövĢҽyҽn kimi Rüstҽm zalın nağılını oxuyub keçmiĢdҽ olanların qüvvҽtinҽ fҽxr edҽk 

vҽ öz qҽrq olmağımıza ҽlac etmҽyҽk‖ (―Ҽkinçi‖ 2005: 396, 397 ). 

Bununla da ―Ҽkinçi‖ qҽzeti xalqın güzҽranının ağır, gҽlҽcҽyinin tҽhlükҽdҽ olduğunu bildirir vҽ 

vҽtҽnini sevҽn, qҽlbindҽ az-çox millҽt sevgisi olan ziyalıları vҽ imkanlı Ģҽxslҽri bu hadisҽlҽrҽ kҽnardan 

tamaĢa etmҽkdҽnsҽ, ҽl-ҽlҽ verib iĢ görmҽyҽ çağırırdı. Qҽzet, hҽr bir kҽsi vҽtҽnin vҽ xalqın dҽrdinҽ Ģҽrik 

olmağa, vҽziyyҽtdҽn xilas yolu axtarmağa çağırırdı. ÇıxıĢ yolunun tapılması üçün isҽ birinci növbҽdҽ 

mövcud acınacaqlı vҽziyyҽtҽ düĢmҽyimizin sҽbҽblҽri axtarıb tapılmalı, inkiĢaf vҽ irҽlilҽyiĢimizҽ mane olan 

ҽngҽllҽr müҽyyҽnlҽĢdirilmҽli idi. Bu düĢüncҽ vҽ axtarıĢlar göstҽrdi ki, Azҽrbaycan xalqının getdikcҽ 

tҽnҽzzül etmҽsinҽ sҽbҽb bizim elmsizliyimiz, dünyҽvi elmlҽrdҽn xҽbҽrsizliyimizdir. Bütün bunlarla yanaĢı, 

hҽm dҽ xalq arasında tҽbliğat vҽ izahat iĢi aparılırdı. Hҽmin izahatlarda elmin sҽmҽrҽsi, tҽhsilin xalqın 

inkiĢafında, hҽyat sҽviyyҽsinin yüksҽlmҽsindҽ rolu göstҽrilir, gҽnc nҽslin düzgün tҽrbiyҽ edilmҽsindҽ 

valideynlҽrin öhdҽsinҽ düĢҽn vҽzifҽlҽr aydınlaĢdırılırdı. Ҽhsҽnül-Qҽvaid ―Ҽkinçi‖ qҽzetindҽ cahilliklҽ 

aqilliyin fҽrqini, onların Ģҽxsiyyҽt üçün xeyir vҽ zҽrҽrli cҽhҽtini izah etdikdҽn sonra bildirir ki, hҽr bir 

müsҽlman dini ayinlҽrin icrası ilҽ özünü axirҽt ҽzabından xilas etmҽyҽ çalıĢdığı kimi bu günün cҽhalҽtindҽn, 

yoxsulluq vҽ digҽr mҽhrumiyyҽtlҽrindҽn xilas etmҽyҽ dҽ çalıĢmağa borcludur. Çünki cҽmiyyҽtdҽ hҽr kҽs 

yaxĢı ad qazanmaq, hörmҽt-izzҽt sahibi olmaq istҽyir. Bütün bunlar isҽ zҽhmҽt, ağıl vҽ zirҽklik, öz 

mövqeyini tҽmin etmҽyi bacarmaq hesabına ҽldҽ edilҽ bilҽr. Ona görҽ dҽ istҽdiyinҽ nail olmaq üçün mütlҽq 

düzgün istiqamҽtdҽ çalıĢmalısan. Bu mҽqamda qarĢıya belҽ bir sual çıxırdı ki, tҽrҽqqi vҽ inkiĢaf edib digҽr 

millҽtlҽrin sırasına çıxmaq üçün hansı elmlҽri öyrҽnmҽk vҽ övladlarımıza öyrҽtmҽk faydalı ola bilҽr?. 

Demҽli, islam alҽmindҽki geriliyin, tҽnҽzzül vҽ ҽtalҽtin baĢlıca sҽbҽbi xalqa rҽhbҽrlik edҽn Ģҽxslҽrin onlara 

münasibҽtinin dҽyiĢmҽsi ilҽ bağlı olmuĢdur. Hakim dairҽlҽrlҽ iĢbirliyinҽ girҽn ruhanilҽr özlҽrinin Ģҽxsi 

mҽnafelҽri naminҽ xalqı cҽhalҽt zülmҽtinҽ qҽrq etmiĢ, onları elm nurundan mҽhrum edҽrҽk cҽhalҽtdҽ 

saxlamağı üstün tutmuĢlar. Ҽsasları da bu olmuĢdur ki, cҽvahir hҽr kҽsin ҽlindҽ olanda qiymҽtdҽn düĢdüyü 

kimi, elm vҽ bilik cҽvahirinҽ dҽ hҽr kҽs sahib olsa o da qiymҽtdҽn vҽ hörmҽtdҽn düĢҽr.  

2. ÖLKҼDҼ APARILAN ELMĠ ĠSLAHATLAR 
Güclü ordu vҽ güclü dövlҽtҽ sahib olmağın baĢlıca Ģҽrtlҽrindҽn biri elmҽ, tҽhsilҽ, alim vҽ müҽllim 

kadrlarına yiyҽlҽnmҽkdir. Belҽ olarsa, ölkҽdҽ bütün istiqamҽtlҽrdҽ aparılan islahatlar elmi ҽsaslar üzҽrindҽ 

qurular vҽ daha sҽmҽrҽli olar. Bunun üçün müҽllim kadrların yetiĢdirilmҽsinҽ dҽ nail olmaq lazımdır. Bu 

hҽqiqҽti baĢa düĢҽn qabaqcıl görüĢlü ictimaiyyҽt nҽzҽrҽ alırdı ki, indiyҽdҽk tamamilҽ baĢqa tҽlim üsulları ilҽ 

iĢlҽyҽn müҽllimlҽr birdҽn-birҽ qabaqcıl tҽlim metodlarına yiyҽlҽnҽ bilmҽdiklҽrindҽn onlarla da iĢ aparmaq 

lazımdır. Ҽslindҽ ҽsil müҽllim hҽr Ģeyҽ qadirdir, o xalqı qҽflҽt yuxusundan oyatmağı bacarmalıdır vҽ ҽn 

azından bunu etmҽk xalqının azadlığı naminҽ onun borcudur.XIX ҽsrin maarifçilҽri bir vҽtҽndaĢ kimi 

mҽktҽblҽrdҽn onu tҽlҽb edirdi ki, orada hҽr Ģeydҽn qorxan, düĢünmҽyi bacarmayan itaҽtkar, müti adamlar 

deyil, fikri aydın, gözü açıq vҽtҽndaĢlar yetiĢdirilsin. Buna nail olmaq üçün dҽ insanların bir-birlҽrinҽ, o 

cümlҽdҽn uĢaqlara, onların gҽlҽcҽklҽrinҽ münasibҽt kökündҽn dҽyiĢilmҽlidir. maarifçi ҽdiblҽr onu da nҽzҽrҽ 

alırdılar ki, gҽnc nҽslin tҽlim tҽrbiyҽsinin yararsızlığını ayrı-ayrı tҽbҽqҽlҽrdҽ vҽ zümrҽlҽrdҽ yox, bütövlükdҽ 

cҽmiyyҽtdҽ axtarmaq lazımdır. Burdan bir daha aydın olur ki, dövrün qabaqcıl görüĢlü elm, ҽdҽbiyyat vҽ 

maarif xadimlҽri xalqın gҽlҽcҽyini, tҽrҽqqi vҽ inkiĢafını yeni tҽlim metodlarının tҽtbiqindҽ, ҽhalinin bütün 

tҽbҽqҽlҽrinin sözün ҽsl mҽnasında maarifçilik hҽrҽkatına qoĢulmasında görürdülҽr. Onlar bütün bu 

tҽdbirlҽrin birgҽ hҽyata keçirilmҽsinҽ çalıĢır, xalqın ictimai-mҽdҽni sҽviyyҽsinin vҽ dünya görüĢünün 

yüksҽldiilmҽsi üçün cürbҽcür vasitҽlҽrҽ vҽ üsullara ҽl atırdılar. Bu ziyalı gҽnclҽr vҽ ҽdiblҽr baĢa düĢürdülҽr 

ki, yeni tipli mҽktҽblҽri açmaq,hҽmin mҽktҽblҽrҽ dövrün tҽlҽblҽrinҽ cavab verҽn müҽllim kadrlarının cҽlb 

edilmҽsi ilҽ iĢ bitmir. Bütün bunlarla yanaĢı gҽnc nҽsildҽ yeni dünya görüĢü vҽ ҽxlaq normaları formalaĢdıra 

bilҽn dҽrsliklҽr hazırlanmalıdır. Bu dövrdҽ xalqın gözünü açan, onu qҽflҽt yuxusundan oyada bilҽn bҽdii 

ҽsҽrlҽr yazılıb hҽmin dҽrsliklҽrdҽ yer almasına çalıĢmaq lazım idi. Bu ҽsҽrlҽr isҽ zamanın tҽlҽbi vҽ xalqın 

mҽnafeyi ilҽ üst-üstҽ düĢmҽli, uĢaqların yaĢ vҽ qavrayıĢ sҽviyyҽlҽrinҽ uyğunlaĢmalıdır. Göründüyü kimi, 

maarifçilҽr, mҽktҽblҽrimizin vҽ dҽrsliklҽrimizin, müҽllim kadrların günün tҽlҽblҽrinҽ cavab vermҽdiyini, 

mҽhz bu sҽbҽbdҽn gҽnc nҽslin tҽrbiyҽsini acınacaqlı, xalqın gҽlҽcҽk taleyinin, aqibҽtinin ümidsiz olduğunu 

diqqҽtҽ çatdırıb, hҽyҽcan tҽbili çalır, vҽziyyҽtdҽn çıxıĢ yollarını axtarırdılar. H. Zҽrdabi, Ҽhsҽnül Qҽvaid, 

Mҽhҽmmҽdtağı Ҽlizadҽ ġirvani, M. F.Axunzadҽ vҽ baĢqaları yeni tipli mҽktҽblҽrin açılması, yeni ruhlu dҽrs 
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kitablarının hazırlanması vҽ onlara uyğun ҽdҽbi ҽsҽrlҽrin yazılması, müҽllim kadrların yetiĢdirilmҽsi 

mҽsҽlҽsini qaldırır, problemin hҽlli yollarını göstҽrirdilҽr. Bu acınacaqlı vҽziyyҽtdҽn çıxıĢ yolunu maarifçilҽr 

savadlı vҽ vҽtҽnpҽrvҽr gҽnclҽrin yetiĢmҽsindҽ, xalqını ürҽkdҽn sevҽn vҽ onu düĢünҽn, azadlığa aparan 

oğulların baĢ qaldırmasında görürdülҽr.  

3. AZҼRBAYCANDA MAARĠFÇĠLĠK HҼRҼKATI. 
XIX ҽsrin ikinci yarısında baĢlanan maarifçilik ictimai-ҽdҽbi hҽrҽkatının ҽsasında xalqın elm yolu ilҽ 

maariflҽndirilmҽsi vҽ hҽyatın bütün sahҽlҽrindҽ onun uğur qazanmasının tҽmin edilmҽsi dururdu. Mҽhz 

bunun üçün dҽ bütün ümidlҽr zҽkalı vҽ tҽҽssübkeĢ gҽnclҽrҽ dikilirdi.XIX ҽsrin sonu XX ҽsrin ҽvvҽllҽri 

Azҽrbaycan ictimai ҽdҽbi vҽ mҽdҽni hҽyatının ҽn mҽhsuldar dövrlҽrindҽn biridir. Belҽ ki, XIX ҽsrin son 

rübü vҽ XX ҽsrin ҽvvҽlki onilliklҽri milli özünüdҽrk vҽ milli müstҽqillik mҽfkurҽsinin formalaĢması, hҽyata 

keçmҽsi, Ģanlı mübarizҽlҽrlҽ dolu bir mҽrhҽlҽdir. Bütün bunlar isҽ xalqın qabaqcıl düĢüncҽli, vҽtҽpҽrvҽr 

ruhlu ziyalı nümayҽndҽlҽrinin ardıcıl vҽ mҽqsҽdyönlü sҽyi nҽticҽsindҽ ҽmҽlҽ gҽlmiĢdi.Belҽcҽ,Azҽrbaycan 

xalqı ҽsrlҽr boyu azadlıq arzusu ilҽ yaĢamıĢ, milli azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizҽ aparmıĢdır. XIX ҽsrdҽ 

azadlığa gedҽn yolun tҽmҽli qoyuldusa da, artıq XX ҽsrin ҽvvҽllҽrindҽ Azҽrbaycanda milli azadlıq hҽrҽkatı 

güclҽndi. Azҽrbaycanın demokratik qüvvҽlҽri, mütҽfҽkkir Ģҽxslҽri, siyasi xadimlҽri yurdumuzun 

müstҽqilliyi, xalqımızın azadlığı uğrunda mübarizҽyҽ qoĢuldular. Rusiya imperiyasının dağılması 

Azҽrbaycanda müstҽqil dövlҽt yaratmaq üçün ҽsaslı Ģҽrait yaratdı. 1918-ci il mayın 28-i Azҽrbaycan xalqının 

tarixindҽ ҽlamҽtdar bir hadisҽ oldu, Azҽrbaycan Demokratik Respublikası elan edildi. Azҽrbaycan 

Respublikasının yaradılmasında vҽ ona rҽhbҽrlik edilmҽsindҽ M.Ҽ.Rҽsulzadҽnin, F.Xoyskinin, 

N.Yusifbҽylinin, A.Sҽfikürdskinin, Ҽ.TopçubaĢovun, X.Xasmҽmmҽdovun, C.Hacınskinin, 

S.Mehmandarovun vҽ baĢqalarının çox böyük rolu olmuĢdur. Azҽrbaycan Cümhuriyyҽtinin yaradılması vҽ 

milli dövlҽt quruculuğunun bҽrqҽrar edilmҽsi xalqımızın suverenliyini tҽmin etdi vҽ tarixi yaddaĢın 

formalaĢmasında müstҽsna ҽhҽmiyyҽt kҽsb etdi.Gҽnc Azҽrbaycan dövlҽti son dҽrҽcҽ mürҽkkҽb daxili vҽ 

beynҽlxalq Ģҽraitdҽ doğulmuĢdu. Cümhuriyyҽtin yaradılması vҽ fҽaliyyҽti ҽhҽmiyyҽtinҽ görҽ Azҽrbaycan 

sҽrhҽdlҽrini aĢaraq daha geniĢ bir mҽna kҽsb edirdi. Müsҽlman dünyasına respublika anlayıĢını Azҽrbaycan 

xalqı gҽtirdi. Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽti bütün müsҽlman ġҽrqinin ilk parlayan ulduzu oldu. Bu gün 

ġҽrqdҽ xalqların azadlıqda yaĢamasının bir baĢa sҽsҽbkarı Azҽrbaycanda azadlıq toxumu sҽpҽn vҽtҽnpҽrvҽr 

oğulların adı ilҽ bağlıdır. Azҽrbaycanın öndҽ gedҽn vҽ azadlıq toxumu sҽpҽn övladları müstҽmlҽkҽ zülmü 

altında ҽzab çҽkҽn xalqlara xilas yolunu göstҽrdi, hҽmin xalqların qarĢısında ümid çırağı yandırdı. 

Azҽrbaycan xalqı digҽr xalqlara örnҽk olaraq azadlığın rahatlıqla nҽfҽs almaq olduğunu anlatdı.Azҽrbaycan 

xalqının tarixindҽ ilk parlamentli respublika olan Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽti, eyni zamanda, bütün 

ġҽrqdҽ, o cümlҽdҽn Türk–Ġslam dünyasında ilk demokratik, hüquqi vҽ dünyҽvi dövlҽt nümunҽsi idi. 

Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽti özünün siyasi quruluĢuna, hҽyata keçirdiyi demokratik dövlҽt quruculuğu 

tҽdbirlҽrinҽ, hҽmçinin qarĢısına qoyduğu mҽqsҽd vҽ vҽzifҽlҽrҽ görҽ dҽ Avropanın ҽnҽnҽvi demokratik 

respublikalarından geri qalmırdı.  

 

NҼTĠCҼ 
Sonda belҽ bir nҽticҽyҽ gҽlirik ki, Azҽrbaycanın dövlҽt müstҽqilliyi azҽrbaycan xalqının tarixi 

nailiyyҽtidir, qiymҽtli vҽ qorumağa ―mҽcbur‖ olduğu bir sҽrvҽtidir, eyni zamanda, bu sҽrvҽt vҽ dҽyҽr XX 

ҽsrin ҽvvҽlindҽn sonunadҽk xalqımızın qҽlbindҽ yaĢayan azadlıq idealları uğrunda mübarizҽnin mҽntiqi 

nҽticҽsidir. Azҽrbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Ҽliyev Respublika Günü münasibҽtilҽ söylҽdiyi 

nitqindҽ qeyd etdiyi kimi: ―Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽtinin yaradılması dünya miqyaslı tarixi hadisҽ idi. 

Çünki müsҽlman ailҽsindҽ ilk demokratik respublika yaradılmıĢdır. Biz fҽxr edirik ki, bu tarixi Azҽrbaycan 

xalqı yazıb. Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽtinin yaradılması bir daha onu göstҽrir ki, Azҽrbaycan xalqı çox 

istedadlı, vҽtҽnpҽrvҽr vҽ mütҽrҽqqi xalqdır. Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽtinin qurucularının xatirҽsi bizim 

üçün ҽzizdir. Azҽrbaycan dövlҽti vҽ Azҽrbaycan xalqı onların xatirҽsini ehtiramla yaĢadır‖ (Azҽrbaycan 

Respublikası Prezidentinin ĠĢlҽr Ġdarҽsinin PREZĠDENT KĠTABXANASI, 2016: 53).Sovet Rusiyasının 

hҽrbi müdaxilҽsi vҽ XI Qızıl Ordu hissҽlҽrinin qanlı hҽrbi ҽmҽliyyatları nҽticҽsindҽ ġimali Azҽrbaycan 

yenidҽn Rusiyanın tҽrkibinҽ qatılsa da, Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽti xalqımızın azadlıq hҽrҽkatı tarixindҽ 

dҽrin iz qoydu. Cҽmi 23 ay yaĢamasına baxmayaraq Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽti sübut etdi ki, ҽn qҽddar 

müstҽmlҽkҽ vҽ repressiya rejimlҽri belҽ, Azҽrbaycan xalqının azadlıq ideallarını vҽ müstҽqil dövlҽtçilik 

ҽnҽnҽlҽrini mҽhv etmҽyҽ qadir deyildir vҽAzҽrbaycan xalqı müstҽqil yaĢamağa, öz dövlҽtçilik ҽnҽnҽlҽrini 

bҽrpa etmҽyҽ qadirdir.Azҽrbaycan xalqı 1991-ci ildҽ öz dövlҽt müstҽqilliyini bҽrpa etdikdҽn sonra 

Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽtinin ideallarını davam etdirҽrҽk bu tarixi varislik üzҽrindҽ yeni müstҽqil 

Azҽrbaycan dövlҽtini yaratmıĢdır.Azҽrbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydҽr Ҽliyevin sözlҽri ilҽ 

desҽk; ―Azҽrbaycanın dövlҽt müstҽqilliyi ҽbҽdidir, dönmҽzdir vҽ bizim qarĢımızda duran vҽzifҽ dövlҽt 
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müstҽqilliyimizi qorumaqdan, ҽbҽdi etmҽkdҽn ibarҽtdir‖(Azҽrbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlҽr 

Ġdarҽsinin PREZĠDENT KĠTABXANASI, 2016: 86). 
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Тҥйіндеме 

Маҗалада «Җармыс батыр» жырының кҿркемдік сипаттары негізінде ХІХ ғасырда ҽдебиет 

тарихында кең ҿріс алған авторлыҗ ауызша ҽдебиет дҽстүрінің ерекшеліктері араланады. Адай 

Җалнияз аҗынның дҽстүр дамыту бағытындағы шығармашылыҗ ҿрісі талҗыланады. Жыр сюжетіндегі 

наҗтылыҗ, баяндау тілінің ҿзіндік стильдік даралыҗ сипаттарына мҽн берілген. 

Тірек сӛздер: авторлық ауызша әдебиет, жазба дәстүр, тарихи жыр, баяндау телімі, эпика-

лық үрдіс, зар заман дәуірі 

 

The artistic feature of Kalniaz's poem "KarmysBatyr" 

 

Abstract 

The article analyzes the peculiarities of the oral tradition of literature in the XIX century in the history 

of literature on the basis of the artistic features of the poem "Karmsysbatyr". AdayKalniyaz discusses the 

creative field of the poet's traditions. The truth in the plot is the original features of the personality of the 

style of the narrative language. 

Keywords: author's oral literature, written tradition, historical poem, episode, epic process, epoch 

 

КІРІСПЕ 

Ташкентте җазаҗ жоғары педагогика институтының җазаҗ тілі кабинетінде оҗыған «Җазаҗ халыҗ 

ҽдебиеті» баяндамасында Халел Досмұхамедұлы авторлыҗ ауызша ҽдебиет җазаҗ халыҗ ҽдебиетінің 

айрыҗша бір ерекшелігі деп кҿрсетеді. 

Осы бір шығармашылыҗ бағытҗа җатысты кең җұлаш мазмұн җозғаусыз җалмауын кҿксейтіндей. 

Айрыҗша ыждаһатпен түпкілікті ерекшеліктерге барлау жасау бағытын җисындаған. Халыҗ 

поэзиясындағы авторлыҗтың үш түрі шығарушы, айтушы, түзетіп хатҗа түсіруші туралы; бұл 

шығармашылыҗтағы авторлыҗтың ҿзгеше сипатты болатындығы – халыҗ аҗындарының ҽрҗашан 

аяҗасты суырып шығаратынын жҽне ҽдетте оны ҿздері хатҗа түсіре җоймайтынын; ауызша 

авторлыҗтың біртіндеп жазбаға ойысу факторларын ҽдеби дамудағы тарихи-кҿркемдік буындар 

ауҗымында ғылыми негіздеуге мҽн берген. 

«Аламан» жинағын җұрастыру маҗсатын баяндағанда – Халел Досмұхамедұлы ҽдеби мұрадағы 

ҿзекті түпмаҗсат ұстанымдардың, ҽлеуметшілдік, мемлекетшілдік, ұлтжандылыҗ бағыттардың 

түпбастаулары мен җилы тарихи кезеңдердегі кҿрініс тауып отыруына җатысты ҿз тұсында, кейінгі 

кезеңде айғаҗталған мығым тоҗтамдармен үндес пайымдаулар жасаған. 

«Бұрынғы ҽдебиетпен танысҗанда җазаҗтың бойына біткен мінездің бірнеше түрі орасан 

аңырайып тұр. Җазаҗ арасында болып ҿткен бірнеше ҽлеумет җимылдарда кҿрініп тұр. Ел ҽдебиетімен 

танысҗанда осындай бадырайып кҿрінгеннің бірі – аламандыҗ. 

... Біздің жұмысымыз ел ҽдебиетінде бадырайып кҿрініп тұрған «ҿткен ҽлеуметшіліктің» бір 

бұтағын кҿпке кҿрсету. 

...Аламандыҗ бар жерде нағыз ҽлеуметшілдік тұра алмайды. Ҽлеуметшіліксіз җазаҗта ұлт тір-

шілігі, ұлт мемлекеті болуға мүмкін емес. 

....Оңды ҽлеуметшілік җұру үшін елдің ҿткен-кеткен тұрмысын, бұрынғы болған ҽлеумет 

җимылдарын тану керек. 

Ел ҽдебиетімен таныспайынша ҿткеннің кҿбін де, бардың жарымын да тану җиын. 

... Осы «Аламан» деген кітапшада аламандыҗты кҿрсететін ел ҽдебиетінен бірнеше үлгі болар-

лыҗ сҿздерді тіздік» [1, 147, 151, 148- беттер].  

«Аламанның» ҽдеби мұраны хатҗа түсіру ісіндегі озыҗ ҿнегесі болды. Җұрастырушы тарапынан 

ҽр шығармаға җатысты айтылған пайымдауларда ғылыми ҿрістегі ҿз җұндылығымен бағалы.  

Адай Җалнияз аҗын айтҗан «Қармыс батыр» жырында баяндалатын оҗиға 1840 жылдар 

шамасында болған деген җысҗа мҽліметтердің ғылыми таным түзудегі деректік мҽні айҗын. «Җармыс 

батыр» оҗиғалы жыр. Халел Досмұхамедұлы мұндағы оҗиғаны аламандыҗ деп бағалаған. Җармыс бір 

ауылды түрікпен шапты дегенде он жігіт болып кҿп жауды җуа жҿнеледі, соғысып ҿледі, алды-артын 

жимай, елге хабарламай жауға жалғыз шапты, бұл- аламандыҗ мен-мендік деп мінейді. 

                                                 

Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті, kapi-51@mail.ru 

mailto:kapi-51@mail.ru
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«Җармыс батыр» жыры - җазаҗ-түрікпен шапҗыншылығына җатысты туған ҿмірдің ерекшелік 

суреттері, уаҗыттың айҗын бедері түскен жыр. Енді бұрынғының батыры ертегідей етіп, Алпамыс, 

Җобыланды, Ер Тарғындардай кҿзсіз жаужүрек болмыс иесі җылып жеке-дара тұлғалау салттан 

шығып бара жатҗанын осы жыр аныҗ байҗатады. Мұхтар Ҽуезов «Ҽдебиет тарихы» еңбегінде атап 

кҿрсететін ХІХ ғасырдағы тарихи жырлардың жаңа беталыстары «Җармыс батыр» жырының дҽстүр 

жалғаған, жаңаға бұрылған поэтикалыҗ ҿрісін түзген. Ессіз тҽуекелдің батырларынан гҿрі ел жүрегі 

ендігі заманның уаҗиғасы айтылған ҿлеңдерге кҿбірек ұйыйтындай. Халыҗ наҗтылы ҿмір җыспағына 

түскен, җолы җағылған наҗтылы бір тарихи кезеңнің җасіретті шаҗтарында ауыздың суы җұрып, ертегі 

тыңдауды ермек етер күйде емес. Оның ҿмір шындығы ойланып жасар іс, нендей де бір нҽтижемен 

бітетін ҽрекетке мұҗтаж. Бұл дҽуір ежелгі эпикалыҗ дҽстүрге суыҗ ҿмір аҗиҗаты туғызған 

ҿзгерістерін сіңірді.  

«Отан бірлігі, Отан сүю сезімі ҽлеуметшілік міндеті секілді. Бүтін мемлекетке керек сезімдерді 

менмендік, бҽсекелік, ерегіс секілді аламандыҗтың жеңгенін ел арасынан жиналған ескі сҿздер 

аныҗтап кҿрсетіп тұр» [1,149-б.]. 

Халел Досмұхамедұлы ХІХ ғасырда Ресей патша үкіметі иелігінде җолға җарап җалған ел 

тұрмысының шындығы җалыптаған ҽлеуметтік җайшылыҗтар, алашапҗын етіп җоюға ҽдейілеп 

жүргізілген сұрҗия саясаттың ыҗпалындағы ыдырап, берекесі ортайған мүшкіл халіне ел ҽдебиеті 

үлгілерінде тұнған сырларды барлай отырып тарихи баға берген.  

ХІХ ғасыр басындағы Алаш җайраткерлерінің ұлт мемлекетін жасап, җазаҗ арасынан 

аламандыҗты кетіріп, ҽлеуметшілік туғызамыз деген жаңа дҽуірдегі арман-аңсар, тастүйін тҽуекел 

шағында осындай азат ойлар айтылды. «Җармыс батыр» жырындағы наҗтылы оҗиғалар, адам 

есімдері, жер атаулары байырғы батырлыҗ жырлардан алыстатҗанмен, дҽстүрлі арҗаулар кҽдеге 

жаратылып отырады. Оҗиға барысын үдете жырлау, ұйҗасты тармаҗтардың шашыратпалылығы, 

кҿбіне кҿсемше баяндауышты болып, ара-тұра жедел ҿткен шаҗпен жылдамдата баяндалу екпіні, 

алыстан жау җарасын кҿру, найза ілдірген ұрыс суреттері, «Җаҗ айырып җазанын. /Балтамен ойып 

сындырған» сынды батыл ҽрекет, ҽлпештеген аруын ат кҿтіне мінгізу, алтын сандыҗ, аҗ манат олжаға 

җарыҗ болу сынды ежелгі жырлардағы жалпы соғыс суреті жалпы соғыста болмай җоймайтын 

жағдайларға наҗты ҿмірде болған деректер кіріктіріліп оҗиғаның сипатын ашады, дҽлдік, реалистік 

шырай дарытады. Жырда җолда кеткен кҿп жесірдің ішіндегі он екі жасар җыз бала наҗты бейне 

җалпында танылады. Жырдың баяндау жҿні бұрынғының үлгісінде келгенімен, оҗиға күні кеше 

болған сұмдыҗ соғыстың шындығынан. Жан җысылғанда жау алар батырын іздеген елдің жан 

дағдарысы, он екі жасар җыздың сҿзінде айшыҗталған. Ел шауып ҽкеткен түрікпеннің марҗайысы мен 

җолға түскендердің жансауға іздеп шерленгені, шарасыз күйі дҽстүрлі жауынгерлік эпос үлгісінде 

есіледі. 

Аруды құшып кенелді, 

Қазынаға бӛленді. 

Құдайдан басқа кім бар деп 

Сипай да шауып жӛнелді. 

Сол жесірдің ішінде 

Он екі жасар қыз бала 

Ала тонын кең жайып, 

 Алдаға мойнын ұсынып,  

Шыдай алмай қысылып, 

Әрі де бері зарлайды, 

Зарлағанда не дейді: 

Җыздың сҿзі – дҽстүрлі жаугершілік замандарда жауда җалған елдің келешек күндерді кҿксеп 

сҿйлеу үлгісі. Аҗтамберді, Махамбетте жалғасын тапҗан дүбірлі тарихтың дүмпуі, жадыда җалған 

сарыны. 

-Жұмалап кеттік ылдиға 

Енді бізге ӛр қайда?! 

Қармыс сынды ер қайда, 

Айдын-айдын кӛл қайда?! 

Жағалай қонар ел қайда? 

Алпыс басты ақ орда 

Айбарақты кӛрсетіп 

Тӛске тігер күн қайда?! 
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Алтын сандық алпыс тең  

Тӛрге жинар күн қайда?! 

Ҽрі җарай да сҽн-салтанатты ҿмірдің ҿңі җашып, «былдырлаған түрікпенге» ел болған ендігі 

күннің күйігі тҿгілген. Жырдағы сегіз жасар баланың сай астында жасырынып җалуына келгенде 

ертегідей есілген маҗам кілт үзіліп, күні кешегі җалыпты оҗиғалар дерегі беріледі. Ертегідегідей «шу» 

дегенде зырлаған тұлпар – кҽдімгі ҿмір шындығы. 

Бағанағы қашып бектерден 

Сегіз жасар бір бала 

Жау қарасы асқансын 

Кӛтеріп басын алады. 

Сайға кӛзін салады. 

Бекітулі бір торы ат 

Сай бойында қалады 

Жүгіріп бала келеді 

Тұсауын мойнына салады. 

Ырғып мініп алады. 

«Мұның бабын тап» ,-деді. 

Ырғып мініп «шап» деді. 

Бӛктердегі еліне 

Шаңытып жатқан жеріне 

«Күн-түн қатып жет» деді. 

«Бүгінгі күні шаппасаң 

Ер Қармысты таппасаң 

Жауда жесір кетеді! 

Бауырынан қамшы салғанда 

Сауырынан барып кеседі. 

Күн қызарып батқанда, 

Таң қызарып атқанда, 

«Аттан» деген бір дауыс 

Құлақтан сар-сар ӛтеді. 

Жырдың тілі кҿркем. Ежелгі ерлік жырлардың ескен желдей екпінді сарыны естіледі. Кешегі 

мен бүгіннің күйін Җалнияз аҗын шалҗыған ҿмір сҽулесімен шарпиды. Шебер жымдастырып, 

авторлыҗ еркіне салып тарихи жыр мен эпостыҗ үлгі жымдасҗан ХІХ ғасырдағы ұрыс, шапҗын-

шылыҗ уаҗыттар аҗиҗатымен суарылған жаңа бір ҿлең үлгісін жасаған. Халел Досмұхамедұлы ден 

җойғанындай аламандыҗтың ауаны саҗталған жыр тудырған. Автор ертегінің батырларындай 

апырып, жапырып дегеніне демде жете җалатын алып батыр емес, кҽдімгі жау җолынан җаза болған 80 

жастағы Җармыс батырды жырлап отырғанын ҽсте естен шығармайды. Жан җысылып, жаҗын іздеп 

батырдың Жаппасҗа баруы, оған адайды жыя алмай шыҗҗан ҿкпесін айтуы, Тҿлеген ишан бас болып, 

жиырма кісі бірігіп жауға җарай жүруі, жау җарасын кҿріп Жаппастың бармаймын деп бүлінуі, 

Җармыстың ширығуы барлығы ойдан җоспасы жоҗ кҽдімгі болған жайлар екендігі аныҗ. 

Шығармада наҗтылы бір аймаҗтағы жер, мекен атаулары аталады. Оҗиға барысы батырлар 

жырындағы сюжет ҿрбіту үлгісінде баяндалғанымен, шынның жүзі бүркемеленбей, буалдыр елес 

болмай аныҗ ашылған. 

Җармыс та байырғы батыр бабалар дағдысында жауымен шайҗаста мерт болуды сұрар еді. 

Сыйымды, иланымды. Җармыс батырдың ұрыста мерт болғаны – рас. Җасындағы тоғыздың бас-

сауғалап җалғаны – күйік. Намыс.  

Җармыстың шешімді, кесімді болмысы тұлғалыҗ деңгейде бой кҿтерген. Жырдың тілі кҿркем. 

Жауға шабар тұлпарлардың келісті сыны бар. Халел Досмұхамедұлы Җалнияздың осы жырын 

ҽлеуметшілдік ұйытҗысы ыдыраған җазаҗ күйінің шындығы деп жоғары бағалайды, ой емеурінінде 

азамат ердің баласы бірігіп тізе җоспағанда басы җайда җаларына җауіп айтҗан ишара бар. 

Җалнияз аҗынды авторлыҗ ауызша ҽдебиеттің белді бір ҿкілі, осы кҿркемдік бағыттағы 

ҽлеуметшілдік сарынды жаңғыртҗан тұлғаның бірі есебінде таныту, тану арҗылы ҽдеби дамудағы 

тұтас бір мығым арнаның жайы җамтылған. 

Зар заман дҽуірін үш кезеңге бҿлуінде Мұхтар Ҽуезов ҽлеуметшілдік бағыт туралы айтҗан. 

Халел Досмұхамедұлының да кҿкейінде тұрған сол ҽлеуметшілдік, ХІХ ғасырдың шындығы бұзған 

ҽлеуметшілдік [3,157 б.].  
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«Җармыс батырда» батыр кейпін, ұрыс җалпын суреттеуде наҗтылыҗтан гҿрі образ ашар түйінді 

байҗампаздыҗ емес, дайын үлгілер алынып отырады. 

Батыр Тӛлен келеді 

Сұр бұлттай тырысып. 

Ет арқасы құрысып, 

Езуінде – егіз оқ, 

Садағында – сегіз оқ. 

Астындағы құла аттың 

Танаулары талыстай, 

Құлақтары қамыстай, 

Бауырлары аралдай 

Желкелері сазандай, 

Қабыртқасы шеңбердей, 

Омыртқасы отаудай, 

Толарсағы томардай, 

Шоқтықтары шоңқалдай, 

Жіліншігі жібітіктей, 

Басқан ізі аймақтай, 

Жануар айдап келеді, 

Жел аударған қаңбақтай. 

Жырдағы кездесетін дҽстүрлі тіркестер:жапалақ ұшпас жапанда, тілекті құдай берсін деп, 

әлпештеген аруын ат кӛтіне міндірді, әділ жаннан түңілтіп, алтын сандық, алпыс басты ақ орда, 

жағалай қонар ел, сӛйлегенде не дейді, т.б. Жырда сҿйлетудің дҽстүрлі, җалыптанған оралым, тіркес-

тері ҿнімді җолданыс тапҗан [4]. 

Жыр негізінен болған оҗиға арҗауында шығарылған. 

«Адайдың Мыҗтыбай-Сары деген ауылын түрікпеннің үш жүз аламаны шауып алғанда, 

сексенге келген Җармыс деген батыр тоғыз жолдасымен җуып барып, жауды тоҗтатып, соғысып ҿледі. 

Җармысты артынан Тҿлен батыр мен Шабай батыр жүз кісі жолдасымен җуып жетіп, түрікпеннің 

аламанын җашырып, алған малын, жесірін айырып алады. Тҿменгі сҿз – осы туралы адай Җалнияз 

аҗынның айтҗан сҿзі. Бұл оҗиға 1840 жылдың шамасында болған [5]. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Жырда осы оҗиға дҽстүрлі маҗамға салынып баяндалғанда авторлыҗ дара нышандар ҽр тұста, 

орайы келген җажеттілікте бой кҿтеріп отырады. Түрікпендердің ҿмір салтындағы ерекшеліктер 

айшыҗталған ұтымды детальдар кіріктіріліп отырады.  

Ала қоржын теңдесіп 

Арғымағын жемдесіп 

Жан басына бір-бір нан  

Садақасын береді. 

Ат пен нарды жайдаҗтап, ұзын жолға салу.Кҿк арбаға міну, кҿн шарыҗ кию. 

Жырда сҿз айшыҗтаудың байырғы дҽстүрлі тҽсілдерін шығарушы автор мейлінше шебер 

айтҗыштыҗпен ұҗсатып, кҽдеге жаратады, ҿнімді тілдік ҿріс түзеді, сҿз җолданыстарын җосады. 

Жаралы батырдың елімен җоштасу, арыздасу дҽстүріндегі Җармыс батырдың соңғы сҿзіндегі шешім-

ді, кесімді намысты батыр образының даралыҗ җалпы да туындының авторлыҗ шығарма мҽрте-

бесіндегі «артыҗшылығы». 
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Тҥйіндеме 

Маҗалада тҽуелсіздік жылдарындағы җазаҗ романдарының жалпы жанрлыҗ сипаты бағам-

далады. Җазіргі романдардың жаңа түрлері аныҗталады.Тарихи, ғұмырнамалыҗ романдар, роман-эссе 

жарнлары талданады жҽне олардың авторларының жазу стилі сараланады. Аталған жанрда жазылған 

шығармалардың ерекшеліктері, идеясы, формасы жҿнінде сҿз җозғалады. Сонымен җатар, ел егемен 

болғаннан бергі романдары атап, оларды таҗырыптар топтастырылды жҽне тҽуелсіздік жылдардағы 

романдарға арҗау болған таҗырыптар җарастырылады. Җазіргі җазаҗ романы жайлы зерттеулерге 

шолу жасалды. Ҿткен ғасырда жазылған романдар мен җазіргі жазушылардың туындылары 

салыстырылып, җазіргі романдардың кҿлемі, мазмұны мен җұрылымы кҿрсетіліп, оның мазмұны 

ашылды. Җазаҗ ҽдебиетіндегі алғашҗы жазыла бастаған романдардан бастап, бүгінгі күнге дейінгі 

романдар атап кҿрсетіледі. 

Тірек сӛздер: роман, ғұмырнамалық роман, тәуелсіздік, жанр, стиль, идея. 

 

GENRE CHARACTERISTICS OF NOVELS IN THE INDEPENDENS PERIOD 

 

Abstract 

The article presents the general genre character of Kazakh novels in the years of independence. New 

types of modern novels are identified. The historical, biographical novels, novel-essay contributions are 

analyzed and their writing style is analyzed. The genre deals with the features, ideas, style and shape of the 

works. In addition, the country has been renowned for its long-standing novels, focusing on topics, and 

topics that are based on novels of independence. From novels beginning with the first novel in the Kazakh 

literature, the novels are up-to-date. A review of the modern Kazakh novel has been researched. The novels 

of the last century are compared with the works of contemporary writers, and the content, structure and 

content of modern novels has been revealed. From novels beginning with the first novel in the Kazakh 

literature, the novels are up-to-date. 

Keywords: novel, biographical novel, independence, genre, style, idea. 

 

КІРІСПЕ 

Тҽуелсіздік – җазаҗ халҗының асыл җазынасы. Тҽуелсіздік – ата-бабамыз сан ғасырлар бойы 

армандағандай, ҿзімен бірге җай салада болмасын тың жаңалыҗтар, шұрайлы ҿзгерістер ҽкелді. 

Соның ішінде болашаҗ ұрпаҗтың сауаттылығына, ой –ҿрісінің алғырлығына, рухани адамгершілік 

тҽрбиеге тікелей җатысы бар – җазаҗ ҽдебиеті де жаңашылдыҗҗа бет алды. Җазаҗ ҽдебиетіндегі ҽдеби 

жанрлар тың идея мен кҿзҗарастарға толы бола бастады. Ҽдебиет ҽлеміндегі кҿлемі жағынан 

ауҗымды, ерекше сипаттағы туынды - роман жанрының таҗырып ауҗымының кеңейіп, мазмұны 

кҿптеген ізденістермен баюда деп айта аламыз.  

Ҿткенге кҿз жүгіртетін болсаҗ, ХХ ғасырдағы романдардың легі эпикалыҗ сипатпен жазылатын 

кҿркем шындыҗ поэтикасы сарынымен жазылды. Басҗа жанрларға җарағанда роман жанрының сипа-

ты заман талабына сай ҿзгеруде.  

Бұл ойларымызды Профессор Т.Тебегеновтьң: «Роман жанрындағы шығарманың сюжеттік-

композициялыҗ җұрылымындағы оҗиғалар жүйесінде адамдардың җамтылуында тіршілік җозға-

лысындағы реалистік, дерекнамалыҗ-тарихнамалыҗ сипаттың негізділігі, жеке кейіпкерлердің, 

җұбылыстардың бейнеленуінде түптұлғалыҗ (прототиптік), тарихилыҗ айҗын болғанымен, кҿркемдік 

шешім аясындағы җиял мен шындыҗ тұтастығындағы жинаҗтаушылыҗ басты ыҗпалды орын алатыны 

аныҗ. Роман – адам тағдырын кең тынысты кҿркем шындыҗпен суреттейтін эпикалыҗ туынды.  

Җазіргі җазаҗ романы ҽлем ҽдебиеті дамуы үдерісіндегі классикалыҗ үлгілермен сабаҗтаса, 

үндесе дамуы жолында жанрлыҗ сипатын жетілдіру бағытын үздіксіз жалғастыруда.  

Халыҗ даналығы - ұрпаҗтардың мінез-җұлыҗ җасиеттерінің ҽділ тҿрешісі. Кҿркем шығарма-

лардағы кейіпкерлердің мінезделуі ҿмір җозғалысындағы саналуан ҿзгешеліктері бар 

адамдар болмысынан туындауында җаламгерлер ҿздері зерделеген шындыҗҗа сүйе-

неді»(Тебегенов, 2013: 124) сҿздері айҗындай түседі. 

                                                 
Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті, kuralay_zhanuzak@mail.ru 
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 Ғалым Җ. Жанұзаҗова: «Тҽуелсіздік идеясы ҽдебиетке жаңа серпін, санаға ҿзгеріс енгізіп, 

романтикалыҗ рух дарытты. Осыған орай, тҽуелсіздік жылдарындағы җазаҗ прозасының маҗсат-

мұраты, бағыт-бағдары, ҿрнек-айшыҗтары да жаңаша, ҿзгеше болып җалыптасуы тарихи-ҽлеуметтік 

ҿзгерістер нҽтижесіндегі заңдылыҗ» (Жанұзаҗова, 2010: 331) - дейді. 

Җазаҗ ҽдебиетінде М.Дулатовтың ―Баҗытсыз Жамал‖, Т.Жомартбаевтың ―Җыз кҿрелік‖, 

С.Кҿбеевтің ―Җалың мал‖, С.Торайғыровтың ―Җамар сұлу‖ шығармаларынан бастау алған бұл жанр 

җазіргі уаҗытта жан-жаҗты дамып, жаңа түрлермен толығуда. Ҿткен ғасырдағы җазаҗ 

романыныңмайталмандары болған М.Ҽуезов, С.Мұҗанов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, Х.Есенжанов, 

Ҽ.Нұрпейісов, І.Есенберлин, Т.Ахтанов, М.Мағауин, т.б. жазушыларды айтпасҗа болмас. Аталған 

авторлар мен олардың җазаҗ ҽдебиетінің җазынасына җұйған сарҗылмас байлыҗтары ҿз замамнында 

да, җазіргі заманда да алар орындары ерекше. 

«Роман» дегенде, ең алдымен, бұл җазіргі күндегі ең ҿнімді жанр еместігін ескеруіміз керек. 

«Җазіргі җазаҗ романы» дегенде Дидар Амантайдың «Гүлдер мен кітаптары», Айгүл Кемелбаеваның 

«Мұнарасы» алдымен ойға оралады. Себебі бұл шығармаларда постмодернистік сарын бар, 

бұрынғыларға ұҗсамайтын, формалыҗ ізденістер байҗалады. «Гүлдер мен кітаптар» эстетикалыҗ, 

философиялыҗ сипатымен җұнды болса, «Жармаҗ» җазіргі җазаҗтың екіге жарылған образын, біздің 

кері кеткен җоғамды аныҗ кҿрсетті, «Мұнара» замандасымыздың бейнесімен җымбат. Таласбек 

Ҽсемҗұловтың «Талтүсі», Смағұл Елубайдың «Жалған дүниесі» дҽстүрлі романның лайыҗты жалғасы 

деуге болады. Соңғы кезде біз тұшынып оҗыған дүниелердің ішінде Тынымбай Нұрмағамбетов, 

Тҿлен Ҽбдік, Асҗар Алтай, Роза Мұҗанованың шығармалары болды, біраҗ олардың кҿбі хикаят пен 

ҽңгіме. Кҿлемді жанрда, ҽрине, Җажығұмар Шабданұлының «Җылмысын» ұмытуға болмайды. 

«Түрмеде жазылған ҽдебиет», «Мемуарлыҗ роман» деп аталып жүргенімен, ол бір адамның ғана 

емес, күллі җоғамның жай-жапсарынан хабар беретін туынды ретінде бағасын да алды (Жарылғапов, 

2015: 79). 

Тҽуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда роман жанрның жаңаша түрлері пайда бола бастады. 

Атап айтсаҗ, тарихи роман, публицистикалыҗ, деректі, мемуарлыҗ роман, роман-эссе, роман-

күнделік, психологиялыҗ роман, сатиралыҗ роман, фантастикалыҗ роман т.б. 

Романдар жайлы сҿз җозғамастан бұрын олардың таҗырып ауҗымына тоҗталар болсаҗ, ҽуелі, 

тарихи таҗырыптағы романдарды атар едік. Бұлай болатын себебі, ҿзге романдарға җарағанда 

оҗырман сусап отырған таҗырыптардың бірі тарих еді. Сонымен җатар, «ХХ ғасырдың екінші 

жартысынан бермен җарай тарихи роман ҽдебиетіміздің алдыңғы шебіне шыҗты. Жетекші жанрға 

айналды. Сан жағынан да, сапа жағынан да. Мұхтар Ҽуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы арҗылы 

җазаҗ ҽдебиеті ҽлемдік биікке кҿтерілді. Кҿтерілісімен міндеті де ҿзгеріп зорайды» (Аҗыш, 2010: 467). 

Тҽуелсіздіктен кейін жарыҗ кҿрген тарихи романдар деп Җабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» 

(1994, 1996) дилогиясын, «Прометей алауы» (2002), Ұзаҗбай Доспамбетовтың «Җызыл жолбарыс» 

(2000), «Абылайдың аҗ туы» (2004) дилогиялары, Софы Сматаевтың «Елім-ай» трилогиясы, (2003), 

Тұрсынхан Зҽкенұлының «Кҿк бҿрілердің кҿз жасы» (2003), Жанат Ахмадидің «Дүрбелең» (1990), 

«Шырғалаң» (1997), Җалмұҗан Исабайдың «Шоң би» (2005), Кҽдірбек Сегізбайдың «Беласҗан» (2001) 

романдарын айтамыз. Ал, Рамазан Тоҗтаров («Баҗытты җұлдыҗтың аҗыры»), Оразбек Сҽрсенбай 

(«Шамшыраҗ», «Шеңбер»), Баҗҗожа Мұҗаи («Ҿмірзая»), Смағұл Елубай («Мінҽжат», «Жалған 

дүние»), Тоҗтар Бейісҗұловтардың («Җаза мен аза») сынды авторлардың романдары җазаҗ халҗының 

бастан кешкен ҿткен тарихын туындыларының ҿзегі етті.  

Ел тарихына, сҿз ҿнеріне елеулі үлес җосып келе жатҗан ғалым Т. Жұртбайдың сҿзімен айтсаҗ, 

«Тарихи тҽуелсіз ойлау жүйесі җалыптаспаған тарихшылар тарихи шындыҗты җалпына келтіре 

алмаса, ұлттыҗ мемлекеттің тарихы мен ұлттыҗ мүддесі, танымы мен тағдыры толыҗ 

тұжырымдалмайды» (Жұртбай, 2008: 15).  

«Еліміздің бостандығы мен тҽуелсіздігі жолындағы күрес таҗырыбы енді җазіргі тарихи 

романның жаңа беттерінің сүбелі бҿлігін җұрап отыр. Тҽуелсіздік жазушылар санасына күрт ҿзгеріс 

енгізді. Җазіргі тарихи романның ҿткенге сұрау салуы бұрынғыдан батылыраҗ, ауҗымдыраҗ. 

Бұлжымас принципі – шындыҗ. Ҽр дҽуірдің күнгейі мен теріскейін җаз җалпында кҿрсете білу. Сҿйтіп 

ата-бабаларымыздың ұлағатты сҿзін җару ету» (Елеукенов, 2009: 469).Бұл тұста җазаҗ елінің җилы 

тарихын шынайы суреттейтін Җабдеш Жұмаділовтың «Дарабоз» дилогиясын айтпай кетуге болмас. 

Җазаҗ ҽдебиетінде ұлттыҗ идея мен ұлы тұлғалар ерлігін насихаттау арҗылы җоғам танымын 

шыңдайтын тарихи романдар аз емес.  

 Ҽр заманның тарихи оҗиғаларын оҗырманға түсінікті тілде жеткізу жолында еңбек еткен 

жазушыларымыз да жетерлік. Олардың ішінде тарихта белгілі Абылай хан, Ҽбілҗайыр хан, Бұҗар 
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жырау, Җаракерей Җабанбай секілді җазаҗ халҗының тарихи тұлғаларының ұлы бейнелерін асҗан 

шеберлікпен суреттеп, кейінгі ұрпаҗҗа таныстырған – Җабдеш Жұмаділовтің есімі ерекше.«Дарабоз» 

романы — җазаҗ тарихының җилы кезеңдерін Җазаҗстанның бұрынғыдай кҿп ұлтты мемлекеттің җұра-

мында емес, дербес ел болғанда жазылған шығарма. Ұлтты ұлт ретінде саҗтап тұрған ҽдет-ғұрып, 

салт-дҽстүр мен рухани җұндылыҗтар екенін білеміз. Ұлттыҗ идея мен ұлттыҗ таным мҽселесі җазіргі 

заманның кҿкейкесті мҽселелеріне айналған кезеңде Җабдеш Жұмаділовтың «Дарабозы» арҗылы 

ұлттыҗ рухымыз асҗаҗтап, ҿз җұндылыҗтарымыздың җадірін біліп, җастерлейтініміз хаҗ. 

Тарихи романдардың жоғарыда айтылғандай сипаты жағынан да жазылуы, җабылдануы 

жағынан да ерекше. Заман жаңарған сайын халыҗтың санасы да жаңарып отырады, сондыҗтан ҿткен 

тарихты җазіргі заманның тілдік стилінде жазып, оны жас ұрпаҗҗа сол җалпында җабылдату да оңай 

дүние емес. 

Роман жанрының сипаты жағынан ҿзгеше, кҿркемдік –эстетикалыҗ орны ерекше тағы бір түрі –

ол мемуарлыҗ романдар. Романның бұл түріне, яғни ―Мемуар‖ ұғымына ―Җазаҗ ҽдебиеті‖ 

энциклопедиясында берілетін аныҗтама мынадай: ―Мемуар (фран. memiores –еске алу) авторлардың 

ҿздері җатысҗан немесе куҽ болған тарихи оҗиғалар, җоғам җайраткерлерінің ҿнегелі ҿмірлері туралы 

кҿркем естеліктер. Мемуар шығармалардың түрлеріне, сондай-аҗ, күнделіктер, ҿмірбаяндыҗ 

жазбалар да жатады.  

Мемуарлыҗ шығармада жеке адамның, тарихи тұлғаның тағдырын халыҗ ҿмірімен тығыз 

байланыста алып, оның азаматтыҗ ҿнегелі җалыптасу жолын җоғам дамуындағы іргелі, ұлы ҿзге-

рістермен сабаҗтастыра, наҗтылы ҽрі кҿркем баяндайды. Мемуар жанрының туу тарихы ерте дҽуір-

лерден басталды десек те, оның шын мҽніндегі жетілу, җалыптасу кезеңдері –ХVІІІ-ХХ ғасырлар.  

Кеңес дҽуірінде җазаҗ мемуарлыҗ романдарының дҽстүрлі тізіміне С.Сейфуллиннің ―Тар жол, 

тайғаҗ кешу‖, С.Мұҗановтың ―Ҿмір мектебі‖, Ғ.Мұстафинның ―Кҿз кҿрген‖, С.Кҿбеевтің ―Орын-

далған арман‖ сияҗты санаулы шығармалар ғана кіретін. Бұл җатар еліміз тҽуелсіздік алғаннан бері 

Ҽ.Нұршайыҗовтың ―Мен жҽне менің замандастарым‖, Х.Ҽдібаевтың ―Ҿмірдария‖, Ш.Мұртазаның 

―Ай мен Айша‖, Җ.Жұмаділовтың ―Таңғажайып дүние‖, М.Мағауинның «Мен»,Җ.Ысҗаҗтың ―Келмес 

күндер елесі‖ мемуарлыҗ романдарыментолыҗты.Ал тҽуелсіздік кезеңінде жарыҗ кҿрген җазаҗ 

мемуарлыҗ романдарыжекелеген рецензиялар деңгейінде, кейбір шолу маҗалаларда ішінара ғана 

талданған,тіпті Х.Ҽдібаевтың «Ҿмірдария», Җ.Жұмаділовтың «Таңғажайып дүние», Җ.Ысҗаҗтың 

«Келмес күндер елесі» тҽрізді шығармалары жайында жарыҗ кҿрген пікірлер мүлде тапшы, алғаш рет 

осы диссертацияда сҿз болып отыр. Демек, тҽуелсіздік кезеңінің мемуарлыҗ романдарының ҿзі де 

жанр тұрғысынан җарауды җажет етіп жатҗаны байҗалады (Елеукенов, 2009: 12). 

Иҽ, ғұмырбаяндыҗ роман жазу ең бірінші автордың шығармашылыҗ дүниесінің ауҗымдығын 

җажет етеді. Романның мұндай түрін жазу үшін автор ҿзін сан җырынан аша білуі, рухани бай 

болуымен җатар замана шындығын да җоса алып жүруі керек деп санаймыз. Яғни, ҿзге адамның 

дүниетану дҽрежесін, ой-санасының талғамын, мінез-җұлҗын, табиғатҗа, җоршаған ортаға деген 

кҿзҗарасын җағаз бетіне дҽл үстінен түсіруі ҽр ҽдебиетшінің җолынан келе бермейді. Бұл ойымызды 

ҽдебиетші Н.Аҗыштың тҿмендегі сҿздері җуаттандыра түседі «Мемуар жазуға дайындыҗ 

жұмыстарын жүргізудің жауапты бір җыры автордың ҿмірлік материалдар мен фактілерді шығар-

масына дұрыс іріктеп ала білуіне байланысты. Адамның ҿмір жолында кҿрген, білген, 

естігеноҗиғаларының барлығы мемуар жанрына енгізуге жарайды деп түсіну жаңсаҗтыҗ. Басҗа 

адамдар үшін елеулі маңызы жоҗ, тек автордың жеке ҿмірінде ғана орын алған тым ұсаҗ нҽрселер 

мен тұрмыстыҗ детальдарды тыҗпалай беру кҿркемдік талаптар тұрғысынан мемуарды ұшпаҗҗа 

шығара җоймайды. Ҿйткені кез келген адамның кҿрген-білгені, бастан ҿткізген жайлары екінші бір 

адамды җызыҗтыра җоймауы ҽбден мүмкін. Җандай оҗиғаны кіргіземін, җандай фактілерді айтамын 

деген мҽселенің тек мемуар жазушылар үшін ғана емес, барлыҗ деректі шығармаға ден җойған 

җаламгерлердің де мыҗтап ойланатын мҽселесі екендігі аныҗ. Бұдан шығатын җорытынды –автор ҿзін 

җоршаған җоғамдыҗ ортамен, оҗырманның рухани сұранысымен санасабілуі шарт».  

Тарихи таҗырыптағы романдармен жалғас, ХХ ғасырдағы оҗиғаларды негіз еткен романдардың 

ауҗымы да біршама. Атап айтҗанда, Сҽбит «Җылбұрау», «Ұйыҗ», «Тұйыҗ», «Намыс нажағайы» 

аталатын тҿрт кітаптан тұратын «ХХ ғасыр» роман-эпопеясы, Смағұл Елубайдың «Мінҽжат», 

«Жалған дүние», Рамазан Тоҗтаровтың «Баҗытты җұлдыҗтың аҗыры» секілді романдар сол ғасырдағы 

ұлт тағдырын сҿз ете отырып, бұрындары социалистік реализммен бүркемеленіп келген, не 

айтылуына тыйым салынған таҗырыптар жарыҗҗа шыҗҗан болатын. Бұл романдар күрделі кезеңнің 

җатпарларын кейінгі ұрпаҗҗа шынайы бейнесін кҿрсету борышын сезінгенінен дүниеге келген 

болатын (Асҗарова, 2015 ). 
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Роман жанрының кейінгі уаҗыттарда пайдаланыла бастаған роман-эссе жанры формасы мен 

типологиясы жағынан басҗаларынан ерекшеленеді. Роман-эссе Тҽуелсіздік жылдармен бірге дамып 

келе жатҗан кенже жанр десек артыҗ айтпағандығымыз болар. Тҽуелсіздік жылдарынан кейінгі ҽдеби 

сында, оҗырмандар мен ҽдебиеттанушы ғалымдар назарын аударған роман-эсселерді З.Җабдоловтың 

«Менің Ҽуезовім», Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша», Җ.Ысҗаҗтың «Келмес күндер елесі» атай аламыз. 

Роман-эсседе жарҗырап кҿзге түсетін бейне – ұстаз, жазушы, ғұлама ғалым М.Ҽуезовтің 

бейнесі. Роман күзгі аспанды, күзгі аспан астындағы Алматыны, Алматыдағы Җазаҗ мемлекеттік 

университетін, Җазаҗ мемлекеттік университетінің ғұлама ұстазы М.Ҽуезов бейнесін кҿрсетуден 

бастайды. Күзгі аспан кҿктемгідей кҿгілдір, таза. Алматының кҿркіне кҿз тоймайды. Кҿшелері түзу. 

Кҿше жағалай тізіліп кҿкке ҿрлеген кҿк теректер мен аҗ җайыңдар. Кҿк теректер мен аҗ җайыңдардың 

тобығын айналып сылдырлаған бұлаҗтар: «арыҗ жиегіндегі жылтыр тастарға мҿлдір моншаҗтай 

шашылып, тҿңірегін түгел җоңыр-салҗын шафхат лебімен жалпиды!» (Асҗарова, 2015 ). Роман-эсседе 

кҿше бойлап келе жатҗан екі кісінің бірі – ұстаз, екіншісі – шҽкірт. Бұл М.Ҽуезовтің лекциясынан 

кейінгі сҽттің бір кҿрінісі еді. Жазушы осы сҽттен сҽл шегініс жасап, оҗушыларын университеттің 

аудиториясына, университет аудиториясындағы лекцияға алып келеді. Лектор – М.Ҽуезов. Җаламгер 

М.Ҽуезовтің ұстаздыҗ җызметін, ұстаздыҗ келбетін наҗты шындыҗ оҗиғалар арҗылы кҿрсетіп алған 

соң, ұстаз, ұстаздыҗ туралы монолог түрінде берілетін ойлары мен толғаныстарынан сыр ашады. 

Сҿйтіп эпикалыҗ баяндау лирикалыҗ толғауға ұласады. 

Роман-эссенің ҿн бойында М.Ҽуезовтің ҿмірі мен җызметінің аясында айрыҗша дараланатын 

жҽне ҿзара сабаҗтас екі ұғымның орны ерекше: а) ұстаз туралы ұғым; ҽ) ұстаздыҗ туралы ұғым. 

Роман-эсседе ұстаз бен шҽкірт араҗатынасында орныҗҗан ерекше екі җасиет жарҗырап кҿзге түседі: а) 

ұстаздың шҽкіртке деген шексіз ілтифаты;ҽ) шҽкірттің ұстазға деген шексіз җұрметі. Осы екі җасиет – 

ұстаздың шҽкіртке деген шексіз ілтифатымен шҽкірттің ұстазға деген шексіз җұрметі – роман-эссенің 

бір бүтін кҿркемдік болмысына негіз болған (Җабдолов, 2003: 56). 

 Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша» роман-эссесі ауыр тұрмысты басынан кешкен балалыҗ 

шағы (тұтас замандастары), басынан кешкен ҿмір тарихындағы анасы Айшаның азапты тағдырын 

җазаҗ халҗының басынан кешкен сонау жылдардағы тағдыр-талайы, җаралы тарихымен сабаҗтастыра 

отырып, солардың себеп-салдарына бүгінгі кҿзҗарас биігінен сыншылыҗ ой жіберген җаламгердің 

жеке дара тағдыры мен ҿткен тарихтың тынысын таразылаған кҿркемдік ҽлемі ашып кҿрсетеді 

(Ҽбдіманиұлы, 2015: 56). 

Қорытынды 

ХХ ғасыр ел ҿміріне түрлі ҿзгерістер алып келуімен ерекшеленсе, ғасыр бойына халыҗ басынан 

кешкен оҗиғалар шынайы бағасын ғасыр соңында ғана алып, бейнесін кҿрсетті. Ғасыр шындығын 

тану жолында җарымды җаламгерлер еңбегі ерекше кҿзге түседі. Кеңес кезінің ҿзінде орын алған аз 

ғана жылымыҗты оңтайлы сҽт деп білген зиялылар кҿп жылдар тарих җойнауында бүркеліп 

җалғандығына наразы ішкі җыжылын кҿркем сҿзде жеткізуді ұрпаҗ алдындағы басты міндеті санады. 

Бұл тҽуелсіздік алғаннан кейін де жалғасын тапҗан романдар легіне алғышарт болатын (Асҗарова, 

2015 ). 

Ҿткен ғасырдағы роман жанрының сипаттамасы бір текті, роман-кең кҿлемді эпикалыҗ жанр-

лардың бір формасы, ҿмірлік процестердің җиын формаларындағы адамды, җоғамды, сол заманның 

тіршілігін суреттеу, бірнеше адамның, оҗиғаның сюжетін җатар алатын кҿпдеңгейлігімен аныҗталып 

келді. Ал тҽуелсіздік алғаннан бастап олардың жанрлыҗ сипаты сҽл ҿзгешелеу болып роман стилі, 

мазмұны, ҽдеби бағытҗа җатыстылығы жағынан деп бҿліне бастады. Бүгінде роман жанрны җалам 

тартатын жазуылар бір шығармада жанр мен бағыт, түр мен форманы җамтитын болған.  

«Адамзат барда – роман бар. Эпосҗа жүк боларлыҗ адам тағдыры андағайлайды. Бар җұпия 

осында, сондыҗтан да адамзат мифы җилы да җиян җоғаммен ҽдеби ҽлем ретінде җатар ҿмір сүре 

берері хаҗ. Роман, ұлы Ахаңның (Байтұрсынов) айтуынша, — бар-жоғы ҽңгіме. Иҽ, «ұлы ҽңгіме». Ал 

адам жүрген жерде ҽңгіме пҽлсапаланып, ҿсек ҿре жҿнеледі... Романда толҗын-толҗын болып туып 

отырады ((Жарылғапов, 2015: 85). 

 Роман жанр ретінде ҽлі де даму үстінде, олардың кҿп бҿлігі постмодернистік бағытта жазылып 

жатыр, модернистік, реалистік, классикалыҗ элементтерді де кездестіреміз кейбір шығармалардан. 

Бүгін біз маҗаламызда җазіргі романдардың ішінде кҿптеп жазылып жүрген тарихи, ғұмырнамалыҗ 

романдар жҽне роман-эссе жайында сҿз җозғадыҗ. Аталған жанрлардың сипатын, ерекшеліктерін 

ашуға тырыстыҗ. Тҽуелсіздік алғаннан бергі жылдардан бастап бүгінге дейін рухани җұндылыҗтарға 

біршама туындылар жарыҗ кҿрсе, болашаҗта ол шығармалардың саны кҿбейеріне сенімдіміз. 
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Тҥйіндеме 

 Маҗалада жаһандану заманындағы ең җажетті ҽрі үлкен сұранысҗа ие пҽндердің бір арнада 

тоғысуын зерттейтін, ҽрі заманауи іске асыратын, бір сҿзбен айтҗанда, STEAM - пҽн аралыҗ 

байланысты дамыта отырып, оҗу бағдарламасында бес пҽнді оҗытудың бір жүйесінде интеграциялау 

болып табылатын жаңа оҗыту ҽдістемесінің мемлекетіміздің білім беру саласындағы алғашҗы 

җадамдары мен болашағы сҿз болады. Ҽлемде бүгінгі нарыҗ заңы бойынша жаҗсы маманға жаҗсы 

тҿлем жасайтын жұмыс берушілер санының жоғары екендігін ескерсек, наҗты ғылымдарға деген 

оҗушылар мен студенттердің җызығушылығын арттыра білу җажеттілігі ұстаздардан, жоғарғы оҗу 

орнының оҗытушыларынан үлкен жауапкершілікті, жоғары біліктілікті талап етуде. Жастарды 

ғылыми-техникалыҗ шығармашылыҗҗа баулу үрдісі жоғарытехнологиялы ҿндірісі дамыған 

мемлекеттерде приоритетті іске айналған. Технологиялыҗ прогресті алға маҗсат еткен мемлекеттерде 

ғылыми-инженерлік мамандарға сұраныс күн санап артуда, ал инновациялыҗ экономиканың ҿсуі де 

ІТ-компаниялардың «маман тапшылығын» сезінуіне алып келуде. Экономикадағы бұл үрдіс кҿптеген 

алдыңғы җатарлы мемлекеттердің STEAM-білім беру жүйесіне баса кҿңіл бҿлуге мҽжбүрлеп отыр. 

Күні бүгін болашағы ерен, экономикасы күннен күнге дамып, спорт, ҿнер, ғылым саласында ҽлемнің 

алдыңғы җатарлы мемлекеттерінің җатарынан үзеңгі җағыстырып, алға ұмтылған мемлекетіміздегі 

жастарды жан-жаҗты білімді, шығармашыл, іздене білетін, нанотехнологияларды да, ҿнер ҽлемін де 

меңгерген тұлға ретінде дайындау ісінде STEAM-оҗытудың ҿзектілігі сҿз болады. 

Тірек сӛздер: STEAM-оқыту, STEAM-білім беру, жаңа технологиялар, приоритет, ӛнер. 

 

АBOUT THE RELEVANCE OF STEAM-EDUCATION 

 

Abstract 

 In this article, the new methodology is being taught, which explores the integration of the most de-

manding and fast growing discipline cycles in globalization and integrates the interdisciplinary perspective 

of STEAM into one of the educational programs and perspectives. For those who want to be more attractive 

to marketers in the world, the need for students to focus on the needs of the most demanding professions re-

quires a great deal of responsibility and high qualification from the faculty, university professors. The pro-

cess of enriching the science-technical creativity is one of the priorities of the technologically advanced pro-

ductions. In the technological advancement process, researchers have acknowledged that the innovation eco-

nomics as well as the fact that IT firms perceive "unwanted desires". This tendency in the economy has 

caused a lot of stress to be drawn to the STEAM education system. Today, STEAM is a leader in develop-

ment of science, art and science, and also educates young people in world, familiar, creative, nanotechnology 

and art. - Actuality of teaching - this is a word. Kazakhstan is young country. It means that right education of 

young generation depends on how the country will grow in future. Because of that it is important to stress 

out the point that STEAM-learning will improve the knowledge of youngsters. It will depend on the improv-

ing of youngsters in every way: they will be more educated in science, new technologies, art, etc. 

Key words. STEAM-learning, STEAM-learning, new technologies, priorities, art. 
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ҽлемнің алдыңғы җатарлы ҿркениетті елдерінің җатарынан, яғни алғашҗы отыздың җұрамынан орын 

алу бағытындағы кешенді істер болып табылады. Ұстаз – болашағымызды тҽрбиелейтін, рухани 

адамгершілікті, аҗпараттыҗ, коммуникативтік, ҽлеуметтік, тұлғалыҗ җұзырлыҗтары җалыптасҗан 

шығармашыл тұлға екендігін ескерсек, бүгінгі күні педагог мамандар дайындайтын педагогикалыҗ 

оҗу орындарындағы білім беру үдерісінің сапасы, жаңашылдығы туралы мҽселе ҿзекті таҗырып-

тардың бірі болып саналады. Мемлекет деңгейінде бұл мҽселелер Җазаҗстан Республикасының 

жоғары білім беру Тұжырымдамасында, жаңа формация ұстазының үздіксіз білім беру Тұжырым-

дамасында айҗын кҿрініс тапҗанмен, педагогикалыҗ кадрларды даярлаудың сапасын жоғарылату 

мҽселесі ҿзектілігін жоймаҗ емес. 

 Себебі, Елбасы атап кҿрсеткендей: «Мемлекет пен ұлт җұрыштан җұйылып, җатып җалған дүние 

емес, үнемі дамып отыратын тірі ағза іспетті. Ол ҿмір сүру үшін заман ағымына саналы түрде 

бейімделуге җабілетті болуы керек. Жаңа жаһандыҗ үрдістер ешкімнен сұрамай, есік җаҗпастан 

бірден тҿрге озды. Сондыҗтан, заманға сҽйкес жаңғыру міндеті барлыҗ мемлекеттердің алдында тұр. 

Сынаптай сырғыған уаҗыт ешкімді күтіп тұрмайды, жаңғыру да тарихтың ҿзі сияҗты жалғаса беретін 

процесс. Екі дҽуір түйіскен ҿліара шаҗта Җазаҗстанға түбегейлі жаңғыру жҽне жаңа идеялар арҗылы 

болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр. Мен барша җазаҗстан-

дыҗтар, ҽсіресе, жас ұрпаҗ жаңғыру жҿніндегі осынау ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп 

сенемін. Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты җағидасы. 

Ҿмір сүру үшін ҿзгере білу керек. Оған кҿнбегендер тарихтың шаңына кҿміліп җала береді» 

(Назарбаев, 2017: 2б.). 

 Мемлекетімізде білім беру жүйесін реформалау үдерісі кеңінен жүргізілуде. Ҽсіресе, җоғам, 

заман талабымен еніп отырған жаңа мамандыҗтар мен пҽндердің енгізілуі, барлыҗ мамандыҗтардың 

бағыты бойынша стандарттардың ҿзгеруі, жаңа білім беру технологияларын енгізу, білім мазмұ-

нының түрлі деңгейлігі, шетелдік ғылыми-білім беру орталыҗтарымен ынтымаҗтастыҗ җарым-

җатынас негізінде ҽлемдік білім беру кеңістігінің ыҗпалдастығы кеңейтіліп келеді. Үздіксіз білім беру 

жүйесі җалыптасуда. Бүгінде барлыҗ деңгейдегі оҗу орындары жаһандану дҽуірінің басты кҿрінісі - 

аҗпараттыҗ-коммуникациялыҗ технологиялар бойынша біліктілігін арттырған оҗытушылар санын 

ұлғайтуға күш салуда. 

 Җазаҗстан Республикасы Президентінің «Җазаҗстандағы адами капиталдың ҿсуі, ең алдымен 

білімге байланысты» - деген сҿзін басшылыҗҗа ала отырып, бҽсекеге җабілетті мамандар дайындауда 

ҽлемдік білім беру саласындағы, оның ішінде озыҗ технологиясымен, халҗының жоғары ҽлеуметтік-

экономикалыҗ тұрмысымен алға шыҗҗан Ұлыбритания, Сингапур, Жапония, Израиль, Корея, 

Австралия, Америка Җұрама Штаттары мен Җытай мемлекеттері соңғы онжылдыҗта җолға алған жаңа 

бағыттарға баса кҿңіл бҿліп, отандыҗ үдеріске оңтайлы енгізу, дамыту җажет. Соның бірі ҽрі бірегейі 

- STEAM-білім беру формасының маңыздылы болып табылады. Алдымен, STEAM аббревиатурасына 

расшифровка жасап кҿрейік, яғни ағылшын сҿздерімен ҿрнектелген «ғылым - S – science», 

«технология - T – technology», «инженерия - E – engineering», «ҿнер - A – art», «математика - M – 

mathematics», немесе: жаратылыстану ғылымдары, технология, инженерия, ҿнер+шығармашы-

лыҗ+музыка жҽне математика салаларының бірлестігі болып табылады.  

S – science, 

T – technology, 

E – engineering, 

A – art, 

M – mathematics. 

 Яғни, жаһандану заманындағы ең җажетті ҽрі үлкен сұранысҗа ие пҽндердің бір арнада тоғысуы 

деген сҿз. Бір сҿзбен айтҗанда, STEAM - пҽн аралыҗ байланысты дамыта отырып, оҗу бағдар-

ламасында бес пҽнді оҗытудың бір жүйесінде интеграциялау болып шығады. Бүгінгі нарыҗ заңы 

бойынша жаҗсы маманға жаҗсы тҿлем жасайтын жұмыс берушілер санының жоғары екендігін 

ескерсек, наҗты ғылымдарға деген оҗушылар мен студенттердің җызығушылығын арттыра білу 

җажеттілігі ұстаздардан, жоо оҗытушыларынан үлкен жауапкершілікті, жоғары біліктілікті талап 

етуде. Жастарды ғылыми-техникалыҗ шығармашылыҗҗа баулу үрдісі жоғарытехнологиялы ҿндірісі 

дамыған мемлекеттерде приоритетті іске айналған. Технологиялыҗ прогресті алға маҗсат еткен 

мемлекеттерде ғылыми-инженерлік мамандарға сұраныс күн санап артуда, ал инновациялыҗ 

экономиканың ҿсуі де ІТ-компаниялардың «маман тапшылығын» сезінуіне алып келуде. 

Экономикадағы бұл үрдіс кҿптеген алдыңғы җатарлы мемлекеттердің STEAM-білім беру жүйесіне 

баса кҿңіл бҿліге мҽжбүрлеп отыр. 
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 Демек, алдағы уаҗытта, жоғарытехнологиялыҗ ҿндірістің дамуына байланысты, IT-мамандарға, 

программистерге, инженерлерге, био-нанотехнология мамандарына сұраныс артпаҗ. Сонымен җатар, 

жаңа дҽуір жаңа мамандыҗтар алып келері сҿзсіз. Яғни, болашаҗтың мамандары инженерия, 

технологияғ жаратылыстану ғылымдары мен шығармашылыҗ ҿнерден білімі жҽне дайындығы болу 

җажет. Бұл үрдіс ҽлемдік деңгейде җолға алынып, шешімін табуда, яғни жоғарыда аты аталған 

мемлекеттер мемлекет тарапынан STEAM-білім беру саласы бойынша арнайы мемлекеттік 

бағдарламаларды жүргізуде. Бүл үрдісті шешу маҗсатында кҿрші Ресейде «Білім беруді техникалыҗ 

җолдау орталыҗтарын» кҿптеп ашып, үкімет тарапынан жан-жаҗты җолдау кҿрсетуде. Израильде бұл 

маҗсатта мектеп бітірушілердің җорытынды емтихан тапсыруымен җатар, ғылыми-ізденіс жұмысымен 

айналысуы міндеттелді. Яғнм, мемлекеттің ұлттыҗ білім беру бағдарламасына мектеп оҗушысы 

уаҗытының 70%-ы дҽстүрлі сабаҗтарды оҗуға, 30%-ы ғылыми-ізденіспен айналысуға жұмсалу 

җажеттігі міндеттелді. 

 «Ҿрлеу» республикалыҗ біліктілікті кҿтеру орталығының җызметкері А.С.Теннің «Җазіргі білім 

берудегі жаңа трендтер» (Тен, 2016) маҗаласында җазіргі заманғы білім беру саласындағы жаңа 

трендтер җарастырылады – бұл Smart-оҗыту, білім берудегі робототехника, сыныптан тыс оҗыту, 

саябаҗтардағы оҗу, ҽлеуметтік медиа, білім берудегі ойындарға оҗыту, жаратылыстану пҽндерін 

оҗыту ҽдістері (learning sciences), STEAM – білім беру технологиясы, білім беру үдерісінде 

пайдаланатын мобильді җұрылғы жҽне т.б. Инновациялыҗ болсын, дҽстүрлі болсын оҗыту техно-

логиясында оҗыту сапасы білім беру үрдісінің тиімділігінің шешуші факторы болып табылатындығы 

аҗиҗат (Красильникова, 2008:4б.). Доктор Кейс Терлоу: «Білім беру – ҽлеуметтік үрдіс, сондыҗтан да 

оҗыту процесінде жаратылыстану ғылымдарында оҗытушы жаңа технологияларды, җашыҗтыҗтан 

оҗытуды т.б. кеңінен пайдалануы тиіс» - деп кҿрсетеді(Кейс, 2018). Білім беру үрдісіндегі ҿнер түр-

лерімен кеңінен шұғылдану да җуатты җару екендігін педагогтер җауымы бүгінде мойындап отыр 

(Шатунова, 2017:56б.). Җазіргі білім берудің басты маҗсаты – балаларды неге оҗыту жҽне җалай 

оҗыту. Маҗсатымыз – ертеңгі болашағымыз табысты ҿмір сүруі керек. 

 Бүгінде ҽлем нарығында STEAM-білім беру нағыз трендке айналды, ал кҿптеген сарапшылар 

STEAM-оҗуды болашаҗ білім кҿзі ретінде җарастыра бастады. Коммуникация, кооперация, сыни 

ойлау мен креативтілік – ХХІ ғасыр мамандары үшін ең җажетті дағды болмаҗ. Ғылым мен ҿнерді 

ұштастыра білу туралы тарихта даналардан җалған тұжырымдар кҿптеп кездеседі. Мидың сол жағы 

логикалыҗ, оң жағы креативтік, инстинкті-интуитивтік ойлауға жауап беретіндігін ескерсек, STEAM-

оҗыту жүйесінде жас адам миының җос жартысын да җозғауға болады. 1990 жылы биохимик Р. 

Рутбернштейн ҽлемге ҽйгілі 150 ғалымның ҿмірін зерттей отырып, барлыҗ ҿнертапҗыштар мен 

ғалымдардың ҿмірде музыкант та, аҗын-жазушы да, суретші де болғандығын аныҗтаған (STEAM, 

2018). Бұл тізімнен Леонардо да Винчи, Луи Пастер мен Эйнштейн сынды адамзат тарихындағы ұлы 

адамдарды кездестіруге болады. Галилейдің аҗын ҽрі ҽдебиет сыншысы болғанын, Эйнштейннің 

тамаша скрипкада ойнағанын, Морзенің суретші(портретші) болғанын кім білмейді?! 2009 жылы 

Джон Хопкинс университеті ғалымдары жүргізген неврологиялыҗ зерттеу нҽтижесі – жастарға ҿнер 

саласынан білім беру олардың бойында танымдыҗ дағдыларын жаҗсартып, есте саҗтау, назар сала 

тыңдау дағдыларын дамытатындығын дҽлелдеген.  

 Психоаналитиктердің мына бір мҽліметіне кҿз жүгіртсек (мҽліметтер «Точка Роста» 

халыҗаралыҗ білім беру орталығының ресми сайтынан алынды). АҖШ жҽне Җытай елдерінің ата-

аналарынан алынған сауалнама бойынша, Җытай ата-аналары балаларының ҿнерге җатысты білім 

алуына басым мҽн береді екен, ал АҖШ ата-аналары 52% компьютерлік ғылымдарға 

җызығушылығын җолдайды екен, ал бұл кҿрсеткіш җытайлыҗ балалар үшін бар болғаны 9% болған. 

Ал инновациялыҗ мҽселелерді креативті шешу кҿрсеткіші мүлдем керісінше, Җытайда 45%, ал АҖШ-

та бар болғаны 18% болған. Ҽлемдік мҽдениетті меңгеруге Җытайда 18%, ал АҖШ-та 4% 

җызығушылыҗ кҿрсеткен. Демек алдағы уаҗыттарда мұндай кҿрсеткіштер арҗылы кҿптеген 

мемлекеттердегі STEAM-білім беру жүйесінің деңгейін байҗауға, аныҗтауға болады деген сҿз. 
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Сурет №1. [6]  
 

 Сонымен, STEAM-білім беру дегеніміз не? Бір сҿзбен жеткізе алсаҗ, дҽстүрлі оҗытылатын 

ғылымдарға заман ағымымен келген жҽне келе беретін жаңалыҗтарды кіріктіріп оҗыту. Жас адамды 

жобамен жұмыс жасауға, оҗу-ізденістік жұмысҗа баулуға җадам жасау, ҽрі іске асыру. Алғашҗы 

ғылыми ізденіс нҽтижесін күнделікті ҿмірде іске асыруға болатындығын кҿрсету. Яғни оҗытушы ҿз 

сабағында робототехниканың җызметін түсіндіруге, жастардың ҿз роботтарын җұрастыруға, арнайы 

программалар жасап, җызығушылығын арттырып, ҿз бетінше ғылыми ізденіс жасауға итермелеуі тиіс. 

Жоғарғы оҗу орындары мен кез-келген білім ордаларындағы стартап жобалар мен ғылыми-

инновациялыҗ жобаларға бизнес ҿкілдерінің җызығушылығын арттырып, тығыз байланыс орнату 

үрдісі де инновациялыҗ жаңалыҗтың ҿндіріске түсіп, халыҗ игілігіне жаратудың жолын тездетеді. 

Җалай десек те, болашаҗ жаңа технологияларға, ол жаңа мамандыҗтарға жетелеуде. Бұл ұлы үрдістен 

ұлт болашағы, мемлекет җуаттылығы үшін җалыс җалуға мүлдем болмайды. Жастарымыздың ҽлемдегі 

ғылымның ең озыҗ жетістігін, жаңа технологияның ең соны үлгісін үйрене, меңгере отырып, ҿз 

мемлекетінің гүлденуі жолында жұмыс жасауға тҽрбиелеу, бұл жолда бар жағдайды жасап, күрмеуін 

шешуге тырысу - ұстаздардың ұлыҗ міндеті болса керек. 

 

 ҚОРЫТЫНДЫ 

 2015 жылдан бастап, Җазаҗстан білім беру жүйесінде де бұл салада күрделі реформалар 

жүргізілуде. 2016-2017 оҗу жылынан Астана җаласының 70 мектебінде «Робототехника» курсы 

енгізілді. Мектеп бағдарламасына «Ғылымға кіріспе», «Аҗпараттыҗ-коммуникациялыҗ техноло-

гиялар» сынды аҗпаратты сараптай білуге үйрететін заманауи пҽндер кіргізілуде. 2014 жылы 

Иерусалимде ҿткен «STEM forward» халыҗаралыҗ конференциясында STEAM-оҗыту мектеп жасына 

дейінгі балалардан, яғни балабаҗшалардан бастап жүргізілу җажеттігі жария етілді. Сонымен җатар, 

конференция шешімімен, ғылым тілі – ағылшын тілі, STEAM-білім беруде ағылшын тілін білу җажет-

тігі де кҿрсетілді. Бұл тұрғыдан жас егемен мемлекетімізде җолға алынған ағылшын тілін үйрену 

үрдісінің кеңінен етек алуы аса җұптарлың іс, уаҗыт талабы. Сонымен җатар, есте ұстар басты мҽселе: 

тіл біле отырып, сапалы, бҽсекеге җабілетті маман бола отырып, ҿз Отанының патриоты болу – ҽр 

азаматҗа басты міндет екендігін есте ұстау абзал. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

мелекетімізде үлкен резонанс тудырып, кҿптеген игілікті бастамаларға жол бастап келе жатҗан 2017 

жылғы 12 сҽуірде «Egemen Qazaqztan» газетінде жарияланған «Болашаҗҗа бағдар: рухани жаңғыру» 

маҗаласында ХХІ ғасырдағы ұлттыҗ сана, бҽсекеге җабілеттік, прагматизм, ұлттыҗ бірегейлікті саҗтау 

туралы айта келіп, білімнің салтанат җұруына байланысты жиырма бірінші ғасырдағы технологиялыҗ 

революцияның җарҗыны «таяу онжылдыҗ уаҗытта җазіргі кҽсіптердің жартысы жойылып» 

кететіндігіне тоҗтала отырып, җазіргі җұндылыҗтар жүйесінде «білімді бҽрінен биік җоятын ұлт җана 

табысҗа жететіндігін» атап кҿрсетті [1, б.2]. Жаһандану заманында ҽр жас адам: «Мен мемлекетім 

үшін не істеймін, не істедім, җандай пайда ҽкелдім?» принципін җашан да жадында ұстануы тиіс.  
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Тҥйіндеме 

Маҗалада ҽдебиет сабағындағы оҗу-тыным үдерісін ұйымдастыру мен җадағалау тетігінің бірі – 

кері байланыс мҽселесі җарастырылады. Кері байланыс оҗу үдерісіне җатысатын мұғалімге де 

оҗушыға да маңызды. Тиімді кері байланыс оҗушыларға ҿз җабілеті мен ҽлсіз тұстарын түсінуге жҽне 

білім алу үдерісін жаҗсартуға кҿмек береді. Ал мұғалімге ҿткен сабағының жетістігі мен кемшін 

тұстарын кҿруіне, оҗу үдерісін саралауына, оҗушылардың сол пҽннен җалыптасҗан җұзіреттілігіне 

мониторинг жасауына кҿмек береді. Сол арҗылы мұғалім алдағы сабаҗ үдерісін тиімді жоспарлап 

отырады.  

Маҗалада оҗу үдерісінде җолданылып жүрген кері байланыс түрлері сараланып, оның җолдану 

маҗсат, міндеттері түсіндіріледі. Ҽдебиет пҽнінде кері байланысты тиімді җолдану оҗу-таным 

үдерісін баҗылау, бағалау мүмкіндіктерін асырып, оҗушыларды оҗу-танымдыҗ ҽрекетте белсенді, 

шығармашылыҗ іс-ҽрекетке бейім, іздемпаздыҗҗа, оҗу материалына талдау жасай білуге үйретеді. 

Тірек сӛздер: рефлекция, оқу үдерісі, кері байланыс, тәсіл. 

 

APPLICATIONS OF A METHOD OF REFLEKTION AT THE LITERATURE LESSONS 

 

Abstract 

The article considers the feedback issue, it is one of the mechanisms for controlling the process of or-

ganizing and implementing the learning process in the literature lesson. Feedback is also important for the 

teacher involved in the learning process. Effective feedback helps students understand their strengths and 

weaknesses and improve their learning. With the help of this the teacher see the successes and shortcomings 

of the past, analyze the learning process and monitor the competence of students in the same subject. Thus, 

the teacher plans the next lesson effectively.  

The article explains the classification of feedback used in the learning process, its types, purposes. Ef-

fective using of literature on this subject helps to control the learning process, the ability to evaluate, to teach 

students to be active in cognitive activity, to be creative in behavior, to be able to analyze educational mate-

rial. 

Key words: reflection, learning process, feedback, approach. 

 

КІРІСПЕ 

Бүгінгі күн ұстaзының aлдынa җойылғaн бaсты мaҗсaт – бaлaны субъект ретінде оҗу ісіне ҿз 

бетінше җызыҗтырaтын, оғaн җaбілетін aрттырaтын жaғдaй туғызу. Оның бaстысы оҗу үрдісін 

жaңaшa ұйымдaстыру, оҗушылaрдың оҗудaғы іс-ҽрекеті aрҗылы ойлaу дaғдылaрын жетілдіру, ҿз 

бетінше білім aлу үдерісінде бірлесе ҽрекет ету. Ҿзіндік aдaмгершілік җұндылыҗтaрын оҗушы бойынa 

дaрытa отырып, оның рухaни җaзынaсын жaрыҗҗa шығaру, ҽрбір бaлaны жеке тұлғa ретінде жетілдіру 

үшін оның бойындaғы бaр җұндылыҗтaрын дaмыту.  

Білім кеңістігінде оҗу үдерісінің тиімділігін арттыру ғасырлар бойы карастырылып келе жаткан 

ҿзекті мҽселе. Таяу шетелдер мен Республикамызда да білім беруді оңтайландыру үдерісі белсенді 

җарҗын алды. Җоғам мен ҿмірдің үздіксіз дамуы, жалпы адамзат коғамындағы күрделі җұбылыстар, 

белсенді ҿзгерістер бүгінгі җоғам адамының кемелдену жайын жан-жаҗты җарастыруды талап етеді. 

Ғылыми-техникалыҗ җарҗынды даму үдерісі білім беру жүйесінің алдына жаңа міндеттер җойып 

отыр. Аҗпараттар ағымы ҽр 5-10 жылда еселене ҿсуі адамның аҗпараттар ағымында ҿзіне җажетті 

білім мазмұнын мейлінше ыждаһатпен тандай білу җажет ететіндігін танытады. Ең бастысы, бүгінгі 

оҗушыға җандай білім мазмұнын, җандай маҗсатта игеру җажет деген саналы җарым-җатынас жасау 

аса маңызды. Яғни, җоғам мен технологияның үздіксіз ҿзгерістеріне бейімделе алатын тұлғаны 

җалыптастыру міндеті җойылады. Җойылған міндет жолында ҽдебиет пҽнінің де үлкен үлесі бары 

талас тудырмайды.  
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Оҗушы танымы мен логикасын дамытуда ҽдебиет пҽнінің алатын орны ерекше. Ҽдебиет пҽні 

еркін ойдың җиялдың дамуына жол ашады. Бұл пҽннің басҗа пҽндерден ҿзіндік ерекшелігі тұлғаны 

рухани дамуына мол мүмкіндіктер туғызатындығында. Ҽдебиет пҽні арҗылы ойлаудың жүйелеу, 

саралау, жинаҗтау т.б. кҿптеген үдерісі сезім, шабыт, эмоция сияҗты психологиялыҗ үдерістермен 

җат-җабат жүзеге асады. Сондыҗтан ҽдебиет пҽнінде тұлғаның логикалыҗ жетілуі мен рухани 

шынығуы, шығармашылыҗ шыңдалуы җатар жүреді.  

Ҽдебиет сабағында оҗу-тыным үдерісін ұйымдастыру мен жүзеге асыру тетігі – кері байланыс. 

Кері байланыс латын тілінде reflexio – делінеді, мағынасы – керіге айналу ұғымына сҽйкес. Җандай да 

бір іс-ҽрекетке җайтарымды жауап, білімді җабылдау деңгейіне бағдар деуге болады.  

Рефлекция терминін ХІV ғасырда Джон Локи атты ғалым ұсынған. «Рефлексия – адамның ҿз 

істерінің мҽнін түсіну, олар туралы ойлану барысында ҿзіне ҿзінің нені, җалай жасағаны туралы 

толыҗ жҽне аныҗ есеп беруі, сондай-аҗ ҿз ҽрекеті барысында негізге алған ережелер мен кестелерді 

җабылдауы не жоҗҗа шығаруы» [1] деген түсінік береді. Осыдан келіп психологияда ҿзін - ҿзі 

дамытумен җатар индивидтің жан мен тҽн үйлесіміне сҽйкес ҿз ойын жинаҗтау җабілетін бейнелейтін 

рефлексия ұғымы пайда болды. Білім берудің философиясында «ҿзіндік» таным жҽне ҿзіндік «мен» 

ұғымдары җалыптасты. Білімнің жаңа бағытында - адамның ҿзіндік «мен» җұндылығы пайда болды. 

Бұдан басҗа да рефлексия жайында айтылған философиялыҗ ойлар негізінен «адамның ҿзіне 

бағытталған зерттеу жұмысы», «ҿзінің іс-ҽрекеті мен аҗылын ҿзінің баҗылауы» деген ұғымға бара-

бар. Н. В. Кузьмина адам ҿзін – ҿзі ҽрекетке түсіру арҗылы дамиды, жаңа бағыттарға бет алады деген 

ой білдіреді. Бүгінгідей аҗпарат ағымында білім алушы тұлға ҽртүрлі дереккҿздерден алынған білімді 

жинаҗтау, оларды тҽжірибеде җолдану үшін жүйеге келтіру, «кері байланысты» жүзеге асыру сияҗты 

ҽрекеттер жасайтынына тоҗталады [2]. 

Бүгінгі білім үдерісін субъект-субъектілік җарам-җатынас тұрғысында җарастырғанда, оҗу 

үдерісіндегі басты нысан білім (оҗу материалы) деп түсінеміз. Ал кері байланыс сол білімді (оҗу 

материалын) немесе оҗу үдерісінен ҽр тұлғаның ҿзіне, ҿзінің җабылдау үдерісіне анализі, жасаған кері 

җадамы деп түсінген оң. Кері байланыс оҗу үдерісіне җатысушы ҽр тұлғаның ҿзінің оҗу-таным 

ҽрекетін бағдарлап бағалауы түрінде де жҽне ҿзгенің іс-ҽрекетіне кері жауап ретінде де жүзеге асады. 

Кері байланыстың казірде җолданылып жүрген түрлері кҿп, жіктемелері де җарастырылып жүр. 

Рефлекция жіктемелері: 

1) Җабылдау мазмұнына җарай: ауызша жҽне жазбаша; 
2) іс-ҽрекет формасына җарай: жеке, топпен, ұжыммен; 
3) җабылдау тҽсіліне җарай: сауалнама, сұраҗ; суреттер, жағдаят, символ, кесте җолдану арҗылы 

т.б.  

4) җызмет түріне: іс-ҽрекет(үлгердім-үлгермедім; жеңіл-күрделі); сезіну җалпына җарай (җызыҗ-

ты-җызыҗсыз; ыңғайлы-ыңғайсыз) зияткерлік жағынан (түсінікті, түсініксіз, җиындыҗтар байҗалды). 

5) Маҗсатына җарай үш топҗа жіктеледі: 

а) эмоциялыҗ күйге җатысты рефлекциялар; 

ҽ) іс-ҽрекет түрлеріне җатысты рефлекциялар; 

б) оҗу мазмұнына җатысты рефлекциялар.  

Ал, педагогикалыҗ үдерістегі рефлекцияны җызметіне җарай топтастырғанда:  

 Диагностиалыҗ;  

 Жобалыҗ;  

 Ұйымдастырушылыҗ;  

 Коммуникативтік;  

 Шығармашылыҗ;  

 Мотивациялыҗ; 

 Реттеушілік деген түрлеріне жіктеледі.  
Соның ішінде маҗсатына җарай жіктелетін түрлеріне тоҗталып ҿтейік: – эмоциялық кӛңіл күй 

рефлекциясы. Яғни оҗу үдерісіне деген оҗушының җарым-җатынасын, кҿңіл күйін білуге бағытталған 

түрі. Кҿбіне сабаҗ соңында немесе сабаҗтың басында җолданылады. Кҿңіл күй рефлекциясын 

бастауыш сынып оҗушыларына җолдану жиілігі байҗалады. Оған түрлі-түсті җағаздар, жалаушалар, 

ҽртүрлі кҿңіл күйді білдіретін смайликтер т.б. җұралдар җолданылуда. Ҽдіс-тҽсілдеріне:  

«Бір сҿзбен» тҽсілі - оҗушылар ҿздеріне берілген 12 сҿздің ішінен, ҿздерінің бүгінгі сабаҗтағы 

жағдайын сипаттайтындай 3 сҿзді таңдауы. Мысалы: җуаныш; шабыт; жалығу; сенімсіздік, сенім-

ділік; җанағаттану т.б. сҿздер беріп таңдату.  
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Сондай-аҗ «бағдаршам» тҽсілі (оҗушы ҿз кҿңіл күйі мен ҽрекетін бағдаршамның түсімен кҿр-

сетуі);  

«Бас бармаҗ бағыты» (бұл да кҿңіл күйін бармаҗ бағытымен: жоғары – тҿмен немесе орташа 

деңгейді бармаҗ бағытын кҿлденең җоя отырып кҿрсетуі);  

«Күн бейнесі» (күлген, түнерген немесе ойланған күн бейнесіндегі суреттермен беруі);  

«Кҿңіл күй таразысы» (кҿңіл күйі мен оҗу ҽрекетін таразымен бейнелеуі; 

«Пирамида» (табанынан жоғары җарай белгілеу арҗылы ҿз кҿңіл күйі мен оҗу ҽрекетінің 

шамасын кҿрсетуі);  

«Плюс – минус – җызыҗты» сҿздермен беруі т.б. жатады.  

Келесі бірі – іс-әрекет түрлеріне қатысты рефлекциялар. Оҗу үдерісінің ҿн бойында оҗу мате-

риалын игеру деңгейін, оҗушылардың белсенділігін җадағалау үшін җолданылады. Сабаҗ барысында 

ҽр оҗушыны дербес бағалауға да кҿп септігін тигізетін рефлекция түрі. Оҗу үдерісінде үздіксіз 

җолданған жағдайда оҗушыларды шығармашылыҗ іс-ҽрекетке, іздемпаздыҗҗа, оҗу материалына 

талдау жасай білуге үйретеді. Ҽр оҗушы ҿз жұмыс ҽрекетін реттеуге, сарапта алуға, шығар-

машылыҗҗа бейімделеді. Ҿзініңде ҿзгенің іс - ҽрекетін объективті бағалап, кемшіліктерді жоюға, 

жауапкершілікпен җарауға үйренеді. Түрлеріне тоҗталсаҗ:  

«Ойлан – жұптас – бҿліс» – топтыҗ талҗылау кезінде җолданылатын тҽсіл. 

«Бір минуттыҗ эссе» – оҗу ҽрекетінің белгілі бір кезеңін саралауға бағытталады, сабаҗтың 

җорытынды кезеңінде җолдануға да тиімді;  

«Җате түсінікті тексеру» – ҽдетте белгілі бір оҗу материалын оҗушылардың җалай җабылдап 

отырғанына бағдар жасау үшін җолданылады. Мҽселен, ҽдебиет пҽнінде жүргізілетін мҽтінге жаҗын 

баяндау тҽсілінде сыныптағы оҗушыларды белсенді тыңдау ҽрекетіне кҿшіру үшін баяндаушы 

бірнеше җате мҽліметтер жібереді. Сынып оҗушылары җате жіберілген тұста аныҗтауы тапсырылады.  

«Ҿзін-ҿзі бағалау парағы», «формативті сұрау» – кесте, сауалнама, сұраҗ т.б. арҗылы белгілі бір 

жұмыс ҽрекетін немесе оҗу кезеңін баҗылап бағалауға арналған;  

«Стикердегі жазбалар» немесе «җабырғадағы жазбалар» – топтың немесе дербес оҗушының оҗу 

ҿнімін сараптауға, бағалауға мүмкіндік туғызатын тҽсіл;  

«Екі жұлдыз, бір тілек (ұсыныс)» – оҗу кезеңін, жұмыс нҽтижесін не сабаҗты җорытындылап, 

бағалауға тиімді тҽсілдің бірі. Ҽдетте топ жұмысын сараптау барысында жұмыс нҽтижесінің екі 

ұнаған жаҗсы жағын атап, ҿз тарапынан җосатын пікірін білдіру тапсырылады. Бұл жалпы пікір 

сұрағаннан тиімдірек, себебі екі жаҗсы җырын атау үшін де жұмыс ҿнімін сараптауға тура келеді. Ал 

жұмыс нҽтижесін бұдан да жаҗсарту үшін ұсыныс білдіру оҗушыларды криативтілікке, сыни пікірге 

баулиды.  

Оҗу маҗсатына бҿлінетін рефлекцияның бірі - оқу мазмұнына қатысты рефлекциялар түрі. 

Оҗу мҽліметінің мағынасының рефлексиясы оҗыту субъектінің ҿз іс - ҽрекетін саналы түрде ой 

елегінен ҿткізіп, оларды білуге, ҿзіндік дұрыс сезінуге кҿмектеседі. «Оҗушының білімге, білуге деген 

җұштарлығын, жауапкершілігін, ізденуін, җызығушылыған дамыту ҽдіскер ұстаздар җолында. Ол ҿз 

бойына жинаған білімін біреуден маҗтау, жоғары бағасын есту үшін емес, саналы түрде ҿмірде, 

болашаҗта ҿзіне, еліне җызмет етуі үшін жинау керектігін түсінуі, сезінуі җажет» [3, 229]. Іс - ҽрекет 

компоненттерін еске түсіру, санадан ҿткізу, оның мҽнін, түрін, ҿзекті мҽселелерін белгілеу, шешу 

жолдарын аныҗтауға бағытталады. Кҿбіне мұғалім оҗу материалының мазмұнынын оҗушылар җалай 

җабылдады, түсіну деңгейі җаншалыҗты екендігін аныҗтау үшін җолданады. Тҽсілдеріне келер болсаҗ:  

«Аяҗталмаған сҿйлем тҽсілі» – мұғалім оҗу мазмұнына сҽйкес фразаны немесе сҿйлемді ала 

отырып оҗушылардың ҿздеріне тиянаҗтауды тапсырады.  

«Think wane (синквейн)» бестаған – бірінші жол- таҗырып атауы; екінші жол – таҗырыпты екі 

сҿзбен сипаттау,– белгі немесе сын есіммен; үшінші жол - осы таҗырыптағы іс-ҽрекетті үш сҿзбен 

(етістікпен) сипаттау; тҿртінші жол – таҗырыпҗа җатысты тҿрт сҿзден тұратын фраза; бесінші жол–

таҗырыпты ашатын синоним сҿз.  

«Баспалдаҗ»– сабаҗтың ҿн бойында жүргізуге болатын тҽсіл. Кейде оҗу материалын 

оҗушылардың җаншалыҗты меңгергенін бағалауға мүмкіндік туғызады. «Тірек сҿздер» таҗырыпты 

талдар алдында немесе җорытынды кезеңде де җолдануға болатын тҽсіл. Берілген таҗырып бойынша 

тірек сҿздерді мұғалімнің ҿзі ұсынса да немесе шығарманы талдау барысында оҗушыларға түйіндетіп 

отырса да болады.  

Оҗу мазмұнына җатысты рефлекциялардың ішінде зияткерлікті танытатын бір түрі «Аҗылды 

үкі» тҽсілі. Мҽтін бойынша оҗушылардың ҿздері жұмыс істеу барысында мҽтінді оҗи отырып, « + » - 

білемін, « - » - білмеймін, « ! »- мен білген жаңа мҽлімет « ? » - таңданарлыҗ деген белгілермен 
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сараптайды. Нҽтижесінде жұмыс барысы білген мҽліметтен тың мҽліметке бағытталады, бағдар-

ланады.  

Жоғарыда айтып ҿткеніміздей оҗу үдерісінің ҽр кезеңінде кері байланыс оҗушы үшін де 

мұғалім үшінде маңызды. Жалпы мектепте кҿбіне кері байланысты сабаҗ соңында ұйымдастыру 

дағдысы байҗалып жүр. Онда да «бүгінгі сабаҗ ұнады ма?», «білдім», «білгім келеді» түрінде ғана 

җолданылу басым. Ал, сабаҗтағы оҗушылардың таным ҽрекетінде, сабаҗтың ең басты кезеңдері оҗу 

материалын игеру тұсында ұйымдастырылғаны одан да тиімдірек болар еді. Мҽселен, мұғалімнің ҿз 

жұмысын сараптауға мүмкіндік беретін: «сҽтті ҿткен екі нҽрсені атап кҿрсетіңіз», «осы сабаҗ 

барысында менің келесі сабағыма дайындалу үшін җажет болуы мүмкін җандай аҗпарат алдым?» 

деген мазмұндағы сауалдар немесе «Мұғалімге хат» түріндегі тапсырма-сұраҗтар сабаҗтың ұтымды 

жағы мен кемшін тұсын сараптауға мүмкіндік береді:  

1.Сізге җай тапсырма ұнады? 

2.Җай тапсырма сізге җиындыҗ тудырды? 

3.Келесі сабаҗҗа җандай ұсынысыңыз бар? 

4.Келесі сабаҗта җандай мҽселеге җайта оралғыңыз келеді? Неліктен? Дҽл осындай сауалды 

интервью түрінде топ ішінде де жүргізуге болады. 

Сондай-аҗ бағалау параҗтары да кері байланыс рҿлін атҗарады. 
Оқушының аты-жӛні  

- бүгінгі сабаҗтан сіз җандай ой түйдіңіз?  

- сіз үшін сабаҗтың ең ұтымды жері җайсы?  

- сабаҗ таҗырыбының сіз үшін җандай маңызы бар?  

- сабаҗта сізді ойландырған җандай мҽселе болды? 

Неліктен? 
 

- Топ жұмысы җандай деңгейде ҿтті?   

- Ҿз тобыңыздың җай мүшесіне жоғары балл җояр едіңіз 

(аты-жҿнін жазыңыз) 
 

 

Оҗушының оҗу ҽрекетін сараптауға арналған кері байланыс түрлерін җолданудың маңызы аса 

зор. Себебі оҗу ҽрекетін сараптау арҗылы да оҗу мазмұнына саналы меңгереді. Мҽселен,  

 

Шығарма (немесе 

тапсырма) несімен 

ұнады? 

Ҿзіңе ұнаған 

кейіпкерлердің сҿзі не іс-

ҽрекетінен мысал келтір 

 Ұнаған кейіпкеріңе ең 

җысҗа хат жаз 

Шығармада 

(мҽтінде)ҿзіңді 

ойландырған 

фраза(сҿз) җандай? 

    

 

Жұптыҗ не топтыҗ жұмыс түрінде де кері байланыс түрін җолдануға болады. Мысалы: 

1-топ: Шығарманы оҗығаннан кейінгі алғашҗы талҗылау пікіріңіз:  

«Қосу»(+) «Несі ұнамды?» сұрағына жауап беретін 5 дҽлел табыңыз. 

«Алу» (-) «Несі ұнамсыз?» сұрағына жауап беретін бірнеше дҽлелдер мен ойларға мысалдар 

келтіріңіз. 

«?» - «Несі қызық?» сұрағына жауап беретін дҽлелдер мен ойларды дҽлел келтіріп айтыңыз. 

  

ҚОРЫТЫНДЫ 

Тұжырымдай айтҗанда, сабаҗтың ҿн бойында, оҗу үдерісінің ҽр кезеңінде кері байланыс орнату 

тҽсілдері кҿп. Бүгінде ҽртүрлі атаулармен беріліп жүрген кері байланыс түрлерін тиімді жүзеге асыру 

сабаҗты сапалы етері аныҗ. Ең негізгісі кері байланысты җолдану маҗсаты мен міндеттерін айҗын 

түсіну. Оҗушы мен мұғалімнің оҗу ҽрекетін сараптауға, бағалауға бағытталған кері байланысты 

җолдану ұстанымдарының мҽніне бойлау. Оҗу сапасын жаҗсартатын жұмыс бойынша тиімді кері 

байланыс җұра алу сабаҗтың сапасын бағалауға мүмкіндік береді. Кері байланыстың ауызша үлгірері 

жҽне жазбаша үлгілерін сабаҗтың ҿн бойында пайдалану мүмкіндіктері мол.  
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ТҤРКІ ЕСКЕРТКІШТЕРІНДЕГІ ФОЛЬКЛОРЛЫҚ МОТИВТЕР  

 

      ф.ғ.к., җауым. профессор Б.С.САРБАСОВ

 

  

Тҥйіндеме 

Маҗалада мотивтердің шығу тегі халыҗтың ертедегі дүниетанымымен, ҽдет-ғұрыптарымен 

тығыз байланысты җарастырылады. Маҗалада Оғыз, Шыңғыс хан, Җорҗыт кейіпкерлердің дүниеге 

келуі туралы мифтер мен аңыздарға талдау жасалынады.  

Аңыз ҽңгіме, шежіредегі ғажайып туу мотивін зерттеу үшін нысанаға оғыз, түркі-монғол 

тайпаларының шыҗҗан тегі туралы шежірелер жҽне Оғыз, Җорҗыт, Шыңғыс хан туралы аңыздардағы 

ғажайып туу сарындары алынып отыр.  

Маҗалада Оғыз, Җорҗыт, Шыңғыс хан туралы шығармалардың түркі халыҗтарына ортаҗ 

нұсҗаларына талдау жасалып, олардағы ғажайып туу мотивінің ерекшеліктері мен ұҗсастыҗтары 

ҿзара салыстырдыҗ. Җазаҗ фольклорындағы кейіпкердің ерекше жаратылу мотиві кҿбінесе дүниежүзі 

халыҗтарына кеңінен тараған дҽстүрлі сарындарда баяндалады.  

Тірек сӛздер: Түс кӛру мотиві, ғажайып туу мотиві, Тәңірлік дін, анимистік, тотемдік 

наным-сенімдер. 

 

FOLKLORE MOTIFS IN TURKIC MONUMENTS 

 

Abstract 

 This article аlmost all above mentioned scientists carry a legend to classical-turkic to the period and 

consider(examine) her as epic product constructed on mythological a plot. And we as a result of study and 

analysis calculating of the concept, determine it (him) as book epics a monument, general for turkic of the 

peoples.  

  This article in process of formation epic of legends there is a wide experience of condensation and 

generalization of various subject lines and event of units. The author added in a legend the description only 

of those events, which witness he was by.  

  The purpose of research is the consideration "Oguz-name" as book epicol of a monument, study folk-

lor- typological of similarities. As "Oguz-name" was understood as a spiritual heritage perceived (recog-

nized) from a primogenitor Oguz-Kagana, we took into account(discounted) the objective and subjective fac-

tors. Also we undertook attempt of study and analysis of folklore character of a monument.  

Keywords: motive of searches, motive first feat etc; to define specificity of functioning them in the 

epos; Tengrianstva. 

 

КІРІСПЕ 

Адамзат дамуының җай кезеңі болмасын, мҽдениет атаулы ҿзіндік ҿрнегімен җайталанбас тҿл-

тумалығымен ерекшеленеді. Халыҗтың ертеңгі болашаҗҗа деген ұмтылысы, даналыҗ ой – тұжырым-

дары, җоршаған дүниеге кҿзҗарасы ҽртүрлі формада кҿрініс табуы орынды.  

Фольклорлыҗ шығармалардың таралу аясы тек жеке халыҗтың территориясымен шектеліп 

җоймай, кҿршілес шет елдерге ауысып отырған. Җазаҗ халҗының эпикалыҗ мұраларындағы ғажайып 

тууға байланысты эпизодтардың кҿпшілігі берісі түркі, арысы ҽлем халыҗтары фольклорлыҗ 

туындыларында да кездеседі. Бұл ата-бабаларымыздың ҽлемдік ҿркениеттің ілгері басу процесіне 

белсене араласуының, дүниежүзілік мҽдениеттің ҿркен жаюына ҿзіндік җомаҗты үлес җосҗанының 

нҽтижесінде болып отыр. Сонымен җатар ҽлем фольклорындағы тығыз җарым-җатынастардың айҗын 

айғағы.  

Җырғыз халҗының атаҗты «Манас» эпосының бір нұсҗасында батырдың шешесі түсінде жара-

тушы иесінің җолынан алма жеп, Манасҗа жүкті болады. Ҽ.Марғұлан: «Бұл дала эпосында ҿте сирек 

кездесетін бейне. Тегінде алмаға жеріту – Манас шыҗҗан ортаның жемісі кҿп оңтүстік алҗаптар – Та-

лас, Ферғана, Җашҗармен тығыз байланысты болғанын белгілеп, оның Җарахан дҽуіріндегі мҽдени 

тұрмысты еске түсіретіндігін кҿрсетеді» (Марғұлан, 1985:82), – деп тұжырымдайды. Негізінен 

сиҗырлы алма жеу мотиві бүкіл дүниежүзі халыҗтарының фольклорында кейіпкердің ерекше жағдай-

да тууына орай пайдаланылады.  

                                                 
*Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ  университеті, sarbasov.bolathan@mail.ru 
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«Манас» жырында бас җаһарманның Манастың дүниеге келуіне җатысты оҗиғаларынан 

бастап, соңғы сҽтіне дейінгі ҿмірі суреттеледі. Оның ішінде кейіпкердің жорыҗтарын кеңінен суретт-

еуге зор мҽн беріледі. Ҽрине, эпостағы мұндай күрделі сюжеттік җұрылымның аз ғана уаҗыт ішінде 

җұрыла җалмағаны аныҗ. «Манас» эпопеясы ұзаҗ даму процесінің нҽтижесінде осындай кҿлемді 

жырға айналған. Ол іштей эпос җаһармандарының ҿмірбаянына тҽн дҽстүрлі мотивтермен толыҗты-

рылып, кеңейтіліп отырған. Сол мотивтердің бірі – кейіпкердің ғажайып тууы. 

Ғалымдар Манастың жалпы эпикалыҗ ҿмірбаянын бірнеше негізгі эпизодтарға бҿліп җарасты-

рады. Оның ішінде бас кейіпкердің жеке басына җатысты ҿмірбаяндыҗ мотивтер тобында җаһарман-

ның ғажайып туу эпизодтары да бар.  

Батырлыҗ  эпоста кейіпкердің ғажайып туу мотивінің кеңінен тараған түрі – ата-бабалар 

аруағының жҽрдемімен жҽне ҽулие-ҽнбиелердің түсте аян беруі арҗылы болашаҗ батырдың дүниеге 

келуі. Бұл  мотивтер, ҽсіресе, шамандыҗ жҽне мұсылмандыҗ культтердің үстемдігі тұсында җалыпта-

сып, дамыған. 

Бұл жҿнінде С.А.Җасҗабасов былай дейді: «Ислам діні енгеннен бастап Җазаҗстанда ескі ша-

мандыҗ пен ислам діні җатар ҿмір сүрді. Бұл жағдай кҿп уаҗытҗа созылғаны белгілі. Біраҗ жай со-

зылған жоҗ, екі идеология арасында үнемі күрес болып келді. Сҿйтіп, бұрынғы шаманизмді ислам-

ның «җасиетті» күштері ығыстыра бастады, ал, кейбір шамандыҗ кейіпкерлер мен ҽдет-рҽсімдер ис-

ламдыҗ сипат алады. Соның нҽтижесінде ежелгі тотемге жҽне ата-баба аруағына табынумен җатар, 

мұсылман дінінің ҽулие-ҽнбиелерін җасиеттеп, оларға сыйыну кең етек алды. Міне, бұл процесс җазаҗ 

фольклорында кҿрініс тапты. Мысалы, аңыз, ертегі, жырларда болашаҗ җаһарманның ата-анасы бала 

тілеп, Аллаға сыйынады, мұсылманның җасиетті орындарына зиярат етеді (Җасҗабасов, 2002:252). 

Осындай таным-түсініктердің ҿзгеруіне байланысты жырдағы кейіпкердің дүниеге келу жҿніндегі 

сюжеттерінде ҽулие-ҽнбиенің жҽрдемімен туу сарыны пайда болады. Ҽрине, бұл сюжет ҿзінің негізгі 

баяндалу тҽртібін, җалпын саҗтап җалады.  

Батырдың ғайыптан дүниеге келуіне болашаҗ җаһарманның шешесінің тотемнің етін жеу де 

себепші болатыны белгісі,  ҽулие-ҽнбиелердің шапағатымен жүкті болған. Болашаҗ кейіпкердің ше-

шесі  ҽр түрлі жыртҗыш аңдардың етіне жерік болуынан аңғарылады. Осындай җұбылысты «Оғыз-

наменің» кейбір нұсҗаларында ҽсіре   мұсылманшылдығы танытылған Оғыздың сыртҗы кейпінің то-

темдік жануарларға ұҗсауынан байҗаймыз.  

Түркі халыҗтарының батырлыҗ эпосында жиі кездесетін тотемдер – җасҗыр, жолбарыс, аю, 

арыстан сияҗты айбарлы да күшті хайуандар кейпінде. Аталған хайуандарға балау немесе теңеу ба-

тырларымыздың ерлік тұлғасын сипаттауда җолданылып  ержүректіліктің, батырлыҗтың, күштіліктің 

символына айналғандығына толыҗ кҿз жеткізуге болады. 

Оғыз җаған келбеті: «Осы ұлдың ҿңі-шырайы кҿк еді, кҿздері җызғылт, шаштары, җастары 

җара еді. Нұрлы періштелерден кҿріктірек еді.... Аяғы ҿгіздің аяғындай, белі бҿрінің беліндей, жауы-

рыны бұлғынның жауырындай, кеудесі аюдың кеудесіндей еді. Тұла бойын җалың түк басҗан еді»,- 

деп сипатталады (Ҿмірҽлиев, 1988:30). 

Дүниежүзі фольклорының эпикалыҗ жанрларында елдің дүниетанымын, ежелден җалыптасып 

келе жатҗан тарихын кҿрсететін ҽр түрлі кҿркем тҽсілдерді кездестіруге болады. Җай халыҗтың эпи-

калыҗ мұрасы болмасын, ол сол жерді мекендейтін адамдардың тіршілігінен, салт-дҽстүрінен хабар 

береді.  Соның ішінде бүкіл дүниежүзі халыҗтарын  эпосында кеңінен тараған мотив – кейіпкердің 

ғажайып дүниеге келуі. 

Ғажайып туу мотивін аналыҗ ру заманында пайда болған түсініктермен байланысты 

җарастырған ғалым А.Н.Веселовский ҿзінің «Историческая поэтика» атты еңбегінде ғылыми тұрғы-

дан дҽлелдеген (Веселовскиий, 1940:538-539). Бұл мотив – осы кҿрсетілген кезеңдегі адамдардың 

дүниеге келуі тотемнің ҽйел бойына җонуына байланысты жүзеге асатын җұбылыс   җарабайыр дүние-

танымның жемісі деп білген. Біраҗ кейбір халыҗтар ҿздерінің генеалогиялыҗ мифтерінде ҿздерінің 

шығу тегін, ҽйелмен емес, керісінше ер адаммен байланыстырады. Кейіпкер белгілі бір җасиетті то-

теммен некеге отырып, сол арҗылы ұрпаҗ таратуға иеленеді. 

«Оғыз-наме» кітаби эпос ескерткішінде де ғажайып туу сарыны кездеседі. Солардың бірі  –  

«Оғыз җағанның тууы мен балалыҗ шағы баяны» атты тарау. Кейіпкердің ғажайып туу мотивінің бір 

түрі – болашаҗ кейіпкердің күннің нұрынан пайда болуы. Бұл мотив бүкіл жер жүзі халыҗтарының 

ауызекі шығармаларында бар. Бұл мотивтің түркі-монғол халыҗтарының фольклорында пайда болу 

себептерде, оған ҽсер еткен, діни-наным сенімдер де аныҗталған. Кейіпкердің күн нұрынан туу мо-

тивінің пайда болуына ерте замандағы шаман дінінің мол ҽсері болған. Шаман дінінің ең негізгі ұста-
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нымдары күнге, айға, кҿк аспанға табыну болып табылады. Кейіннен Җұдайдың есімі болып табыла-

тын – «Кҿк Тҽңірі» деген сҿз пайда болған. 

Түркі-монғол халыҗтарының аңыз-ертегілерінде кейіпкердің күн нұрынан туу мотивінің орын 

алуы ежелгі наным-сенімдерге байланысты. Жалпы дүние жүзі халыҗтары фольклорында  атаҗты 

адамдар мен Җұдайлардың дүниеге келуі кҿбінесе күн нұрымен байланыстырылады. Фольклорта-

нушы ғалым В.Я.Пропп: «Адам баласы мҽдениеттің неғұрлым тҿменгі сатыларында  болған уаҗытта 

«ғажайып туу» елдің бҽріне талғаусыз таныла береді. Патша мен Җұдайлардың бұлай тууы олардың 

артыҗшылығына айналды. Ал җарапайым адамдар җалыпты жағдайда дүниеге келеді. Египет патша-

лары ҿздерін «Күннің җұдайы Раның тұҗымымыз» деп санайды. Осындай сенім Үнді патшалары мен 

ханзадалары жҽне Җытай императорларында да бар», – деп жазған (Пропп, 1976:207-208). 

Җазаҗ аңыздарында бұл мотив Шыңғыс ханның дүниеге келуімен байланысты айтылады. 

Җазаҗтың  «Еңсегей бойлы ер Есім» жыры Есім ханның атасы Шыңғыс ханның күннің нұрынан 

дүниеге келгенін ҽңгімелеуден басталады. Ал, біз җарастырып отырған «Оғыз-намеде»   да Оғыз 

җағанның анасы Ай җаған күн нұрынан жүкті болады. Бұл мотив екі туындыда ұҗсас сарында баянда-

лады  (Ҿмірҽлиев, 1988:35). Осы аңыздың җазаҗ, монғол арасында тараған нұсҗаларын салыстырып 

зерттеген ғалымдардың ой-пікірлері бір арнаға саяды. Олар кейіпкердің күн нұрынан туу мотиві түркі 

тектес жҽне монғол халыҗтарының фольклорына тҽн сарын екендігін дҽлелдеп кҿрсетеді. Җазаҗ  

фольклорындағы ғажайып туу мотивінің кҿне үлгілерін Оғыз ханның, Җорҗыттың, Шыңғыс ханның 

дүниеге келуі  жайындағы шежірелерден кездестіруге болады. 

Бұл мотив халҗымыздың ежелгі таным-түсінігінің негізінде җалыптасҗан  түркі, монғол тай-

паларының таралуы туралы шежірелерде жҽне жыр аңыздарда, соның ішінде Оғыз ханның, Җорҗыт-

тың, Шыңғыс ханның, Манас жҿніндегі шығармаларда ұшырасады. Осы җаһармандар туралы 

шығармалардың нұсҗаларын Ҽбілғазының, Җадырғали Жалайырдың шежірелерінен, Г.Н.Потанин 

жинаҗтарынан кездестірсек, оларды зерттеуге Б.Кенжебаев, Ҽ.Җоңыратбаев, Ҽ.Марғұлан, 

С.Җасҗабасов т.б. ғалымдар зор үлес җосты. 

Оғыз, Җорҗыт туралы аңыздарда немесе ру тайпалардың шығу тегі туралы  шежірелерде 

җаһармандардың ерекше жаратылуына үлкен мҽн беріледі. Бұл жерде  ол алғашҗы ру-тайпаларды жа-

ратушы ілкі бабалардың, атышулы ҽулие-перілердің, жасампаз җаһармандардың ғажайып тууын ба-

яндайтын мифтер циклін җұрайды. Ҽрбір халыҗ ҿздері табынатын объектілерді уағыздау маҗсатында 

осындай мазмұндағы аңыздарды таратҗан. Оның халыҗҗа ҽсерлі болуы үшін җаһармандарды ерекше 

жаратылысын суреттеу тҽсілі җолданылады.  

С.А.Җасҗабасов  «Ертек пен эпостың сюжеттік типологиясы» атты маҗаласында ғажайып туу 

мотивін ертегі мен эпос сюжеттеріндегі тұраҗты элементтердің бірі ретінде җарастырады. Ғалымның 

тұжырымдамаларына сүйенсек, біркелкілік  мотивтің сыртҗы формасына җатысты. С.А.Җасҗабасов 

бұл мотивтің барлыҗ елдердің ертегілерінде жҽне эпостарында бар екенін айғаҗтайды. Ғалым 

дүниежүзі фольклорында кездесетін ғажайып туу сарынының наҗты түрлері адамзат тарихының җай 

кезеңдерде туып, җалай дамығандығын байҗауға болатындығын аныҗтаған. Осы тҽсілмен ғалым җазаҗ 

фольклорындағы ғажайып туу мотивінің  түрлерін жүйелеп, ҽрбір сарынның җоғам дамуындағы җай 

сатыларда пайда болғандығын жҽне оған ҽсер еткен җозғаушы күштерді ашып кҿрсетеді. 

Мҽселен, тотем-баба сарыны матриархат заманындағы тотемдік дүниетанымның нҽтижесінде 

пайда болса, аталар аруағының, ҽулие-ҽнбиелердің жҽрдемімен дүниеге келу сарыны шамандыҗ на-

ным-сенімдер мен мұсылман дінінің ыҗпалы екендігін аныҗтап береді. 

Ғалымның тұжырымы бойынша ертегіде мотив ҿзінің алғашҗы мифтік формасына жаҗын 

болса, эпоста тек болашаҗ җаһарманның ерекшелігін ҽсірелеу маҗсатында җоладнылады (Җасҗабасов, 

2002:242). 

Эпос сюжеттерінде ғайыптан дүниеге келу мотиві ҿзіне дейінгі эпизодтармен байланысып, 

оҗиғалар тізбегінің белгілі бір тҽртібін саҗтап орналасады. Эпикалыҗ жырларда ерекше жағдайда туу 

мотивінің бірнеше сарындары җатарынан җатысады. Ҽрбір мотивтің жырда баяндалу тҽртібі мен 

мағынасына җарай аталуын ғалым Ш.Ыбыраев  «Җазаҗ-оғыз эпостарындағы тегі бір желілер жҽне 

олардың ҿзгеруі» деген маҗаласында экспозиция болашаҗ җаһарманның ел-жұртын, ата-анасын, 

дүние байлығын, бейбіт тіршілігін, җоныс еткен мекенін суреттеуден бастап, содан соң жыршы 

біртіндеп баласыз ата-ананың басына түскен ситуацияны баяндауға ауысатындығын кҿрсеткен. 

Ғалым жырдың кіріспе бҿлігіндегі осы екі кҿріністі мотив-суреттеу  жҽне мотив-ситуация деп 

атайды. Мұндай ситуацияның тууын екі түрлі себептермен байланыстыра җарастырады. 

Баласыз ата-ананың мал-мүлкін мирас етіп җалдыратын мұрагерінің жоҗтығы, ҿзі басҗарып 

отырған елді шет жаулардан җорғайтын батыр ұлдың болмауы керемет эпос җаһарманның тууын 
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җажет етеді. Сюжеттің осындай җажеттілікті білдіріп тұрған кіріспесінен соң, болашаҗ батырды ҽули-

елерден тілеу, тотем-бабаның кҿмегімен дүниеге келу жҽне тотемнің етін жеу мотивтері баяндала 

бастайды. 

Җазаҗтың ғашыҗтыҗ жырлары мен дастандарындағы җаһарманның ғажайып туу мотиві 

кҿбінесе оның дүниеге келер алдындағы ерекше жағдаймен байланысты. Бұл кездерде ғажайып туу 

мотиві ҽлеуметтік негіздерінің басымдығына җарай ҿзгеше сипат алады. Бұл жайында фольклорта-

нушы ғалым Б.У.Ҽзібаеваның  «Казахские народные романические дастаны» атты монографиясында 

сҿз болады (Ҽзібаева,  (1990:5). 

Мифтерде Тҽңірі бейнесі аныҗ сипатталған. Жалпы, ол туралы мифтер кҿне түркі дҽуіріне 

дейін де ҿмір сүруі мүмкін. Осы күйінде Тҽңірі бейнесі орта ғасырлыҗ монғолдардың мифологиясын-

да кездеседі.  

Монғолдардың  шамандыҗ мифологиясының мҽтіндерінде «Тҽңірі», сҿзіне «хан» дҽрежесі 

җосарланып айтылады. (Хан-Тҽңірі). Мұндай атаҗ дҽрежелер оның игілікті істерінің маңыз-мҽніне  

җарай җойылатын болған, яғни, «мҽңгі кҿк аспан», Монге-тенгри, Хан-Монге-тенгри, т.с.с. түрде 

жалғаса кҿрініс берген. Кейініректегі аңыз-ҽңгімелерде «Тҽңірі» сҿзі «жоғарғы аспан җұдайы» деген 

ұғымды білдіріп, кҿбінесе жалпы Җұдай мағынасында айтылады  (Җасҗабасов, 2002:501). 

Ұмай ана культінің түркілер арасындағы маңызы туралы В.Басилов мынадай мҽліметтер 

келтіреді: «Тҽңірінің жер бетіндегі сыңары - Ұмай – кҿне түркілердің мифологиялыҗ  дүниетаны-

мында  ҽйел кейпіндегі жер җұдайы. Ол жер бетіндегі тіршіліктің ҿсіп-ҿнуіне җамҗорлыҗ жасай-

тындыҗтан, жер-ана бейнесінде җабылданған. Ұмайды түркі тектес халыҗтардың мифтерінде Кҿк 

Тҽңірінің ҽйел сыңары, жұбайы деп түсінген. Бұл жҿнінде ҮІІ-ҮІІІ ғасырлардағы руникалыҗ кҿне 

ескерткіштердің мҽтіндерінде де баяндалады. Ұмай –ананың җұдіреттілігіне деген сенімнің җал-

дыҗтары бірҗатар түркі тектес халыҗтардың мифологиясында саҗталған. 

Мҽселен, оғыздарда Ұмай-ана ҽлі дүниеге келмеген нҽрестені җорғаушы рух, желеп-жебеуші 

күш ретінде танымал. Түркілердің Адам ата мен Хауа ана туралы мифінен олардың саздан жара-

тылғанын кҿреміз. Бұл мифте ғажайып туудың екі түрлі сарыны бар. Біріншісі - саздан туу да, 

екіншісі - ең алғаш пайда болған ер мен ҽйелден ұрпаҗтың тарауы.  

Осы мифтің Библия мен Җұрандағы  нұсҗаларында  Адам ата саздан немесе топыраҗтан жа-

ралса, Хауа ана Адамның җабырғасынан жаралады. Мифтің шығу тегін зерттеген ғалым 

А.Җыраубаеваның «Ғасырлар мұрасы» атты еңбегінде келтірген мҽліметтерінен мұндай сарынның 

пайда болу негіздері айҗын кҿрінеді: «Адам мен Хауаның жаратылуы жҿніндегі діни аңызды біздің 

жыл санауымыздан бірнеше     мың жыл бұрын ҿмір сүрген адамдардың фантазиясы туғызғандығы 

дҽлелденіп отыр. Археологтар ертедегі Месопотамия җалаларының орнын җазу кезінде осы аңызды 

бейнелейтін сурет тапҗан. Библия мен Җұрандағы Хауа ананың Адам сияҗты топыраҗтан емес, 

җабырғадан жаралуы ғалымдарды ойға җалдырып келді. Бұл оҗиғаның негізі җайдан, җалай 

алынғандығы кҿпке дейін жұмбаҗ болды. Оның сыры кейін Вавилонның ескі җаласын җазу кезінде 

табылған клинопись арҗылы ашылды: Шумер мифі бойынша Энки Җұдайдың җабырғасы ауырады. 

Ҽйел җұдай Нинти оның ауырған җабырғасын жазады. Шумер тілінде Нин-ҽйел, ти-җабырға деген 

мағынаны білдіреді екен. Кейін ескі тайпалар Нинтиді Ева деп танып, шумер аңызындағы Җұдайдың 

җабырғасын жазған оҗиға ҿзгеріңкіреп, «җабырғадан шыҗҗан», «җабырғадан жаралған» болып кетеді» 

(Җыраубаева, 1988:24),- деп жазады. Ғалым мұнда җабырғадан жаратылу сарынының  Шумердегі 

Нинти ҽйел җұдайының атына байланысты шыҗҗанын дҽлелдеп отыр. 

Ҽкем Елтеріс җағанды, 

Шешем Елбіге җатынды 

Тҽңір тҿбесіне ұстап 

Жоғары кҿтерген екен – дейтін мысалдарды келтіре отырып, "Демек, җағанның тҽңірлік жара-

тылысы алдымен алдымен ҿзіміздің байырғы тҿл тарихымыздан мыҗтап орын алған дүниетаным бо-

лып шыҗты. Біз үшін мұның маңызы зор деп" – деп ой җорытады.  

Оғыз җағанның жарын Тҽңіріден тілеуі жҽне оның бірінің ағаш җуысында отырған сұлулығы 

керемет җыз болуын сипаттайтын тұстарда түрлі фольклорлыҗ наным-түсініктер тоғысҗан. Осындағы 

ағаштың җуысындағы сұлу җыз кҿзінің кҿктен де кҿгірек, шашының теңіз толҗынындай (ол да кҿк) 

болуы – тҽңірлік нанымның кҿріністері. Себебі, Жаратушы  Кҿк Тҽңірінің  мекені кҿкте 

болғандыҗтан, ең ҽдемі де җасиетті түс – Кҿк Тҽңірінің нышаны. Ал, фольклорлыҗ туындылардағы 

җаһарманның ағаш җуысында дүниеге келу мотивінің негізінде ежелгі адамдардың ағашты тотем 

тұтҗан наным-сенімінің ізі бар.  

"Җазаҗтың кҿне мифінде болуға тиісті ілкі ата-демиург бейнесі Тҽңір образымен алмасты-



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

365 

 

рылған. Ал, Тҽңір аспанның ҽміршісі саналған. Яғни, Тҽңір – ең жоғарғы җұдай, ол аспан мен жердегі 

тылсым мен тіршіліктің иесі. Аспанды да, ондағы жұлдыздарды да, адамды да, жер бетіндегі нҽрсе-

лердің бҽрін де, жаратушы – Тҽңір деп саналған. Міне, мұның бҽрі – кҿне мифтік ілкі ата – деми-

ургтың, жасампаз җаһарманның атҗаратын істері. Бұл җызметті түркілер заманында Тҽңір, ал ислам 

келгенде Алла атҗарады. Җазаҗтың кҿне мифінде ілкі ата – демиург образының толыҗ жҽне айҗын 

саҗталмау себебі осында деп білуіміз керек" – дейтін С.А. Җасҗабасов пікіріне сүйенсек, "Оғыз-наме" 

эпосындағы тҽңірлік сенімнің негізгі сюжеттік ҿзек болғанын байҗау җиын емес. Оның дүниеге келуі 

де ғана емес, жар таңдап сүюінде де Тҽңірлік сипат басым. Ғашыҗ болған жары да тылсыммен тығыз 

байланысты екендігіне мҽтін арҗылы кҿз жеткізуге болады. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Оғыз хан, Җорҗыт, Шыңғыс хан туралы шығармалардың түркі халыҗтарына ортаҗ нұсҗаларын 

жинастырып, олардағы мотивтердің ерекшеліктері мен ұҗсастыҗтарын ҿзара салыстырдыҗ. Җазаҗ 

фольклорындағы кейіпкердің ерекше жаратылу мотиві кҿбінесе дүниежүзі халыҗтарына кеңінен та-

раған дҽстүрлі сарындарда баяндалады.  

Батырлар жырында җаһарманның ерекше бітімі, җұдіреттілігі аңыз кейіпкеріне җарағанда 

басҗаша түсіндіріледі. Җаһарман тайпалыҗ тотем мен аталар аруағының ғажайып түрде желеп-

жебеуінің нҽтижесінде туылған болады. Батырлар жырында ғажайып туу мотивтері кейіпкердің ке-

реметтігін дҽріптейтін кҿркем тҽсілге айналған. Кейінірек бұл мотив батырлардың, ру-тайпа кҿсем-

дерінің ерекше жаратылысын бейнелеуге, яғни, басҗа җарапайым адамдардан дҽрежесін кҿтеру 

маҗсатына  җызмет еткен.   

Мҽселен, жоғарыда сҿз болған Оғыз җаған, Шыңғыс хан, Җорҗыт т.б.  кейіпкерлердің барлығы 

да түркілердің мифологиялыҗ  дүниетанымына сҽйкес   суреттеледі. Осы келтірілген материалдардың 

зерттелу нҽтижесіне җарап, ғажайып туу мотивтері дами келе эпикалыҗ туындылардың экспозици-

ясын җұрайтын негізгі бҿлшектердің җызметін атҗарғандығын кҿреміз. Мұндай мотивтің ертедегі 

алғашҗы адамдардың пайда болуы туралы антропогониялыҗ мифтерге негіз болып, ҿз алдына дербес 

жанр ретінде таралғандығын фольклортанушы ғалымдар аныҗтаған. 

Жалпы, дүниежүзі тарихында атаҗты адамдар мен Җұдайлардың дүниеге келуі жайлы миф-

терден  кҿбінде күн нұрынан туу мотивін жиі кездестіруге болады. Ол –  тек түркі халыҗтарында ғана 

айтылмайды,  кҿптеген халыҗтарға тҽн җұбылыс. Текті нұрдан жаратылған етіп кҿрсету ежелдегі 

адамдар үшін ҿте маңызды болған. 
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Тҥйіндеме 

 Жалпы җазаҗ халҗы бағзы заманнан-аҗ тұлпарды ерекше җадір тұтҗан, тек тұрмыста пайдалы 

тҿрт түліктің бірі емес сонымен җатар, ер жігіттің җанаты, айнымас серігі ретінде ерекше җастерлеген. 

Осылайша ат образы тарихи жырлардағы тек бас кейіпкердің жанындағы җарапайым жануар ғана 

емес, ерекше сҽттілік жаршысы, жеңісін жеделдетуші ретінде суреттелгенін кҿріп отырмыз. Айта 

кететін бір жайт,маҗалада келтірілген мысалдардан аңғарғанымыздай аталмыш жырлардағы ат 

бейнесіне жай бір-екі жол жыр шумаҗтары емес, ондаған жол ҿлең шумаҗтары арналған, яғни бұл 

дегеніміз, басты кейіпкердің тұлпарына деген ерекше ризашылығын білдіреді. Иҽ, кейбір жырларда 

ат образы ерекше ҽсіреушілікпен берген тұстары бір емес бірнеше мҽрте кездескен, мысалға алып 

җарайтын болсаҗ, аттың аяҗ астынан адамша тілі шығып, иесіне деген ризашылығын білдіріп, немесе, 

кҿп жағдайда, иесіне аҗылын айтып, дұрыс шешім җабылдауға барынша оң ыҗпал еткен. Жҽне бір 

жырларда аттың җарым-җауҗарын, күш-жігерін сипаттау барысында ҽсірелеген тұстарды кҿптеп 

байҗап жатамыз. Менің ойымша, мұндай ҽсіреулердің басты маҗсаты- җазаҗ халҗының ҿмірі мен 

тұрмысындағы, жаугершілік замандардағы жылҗы малының маңыздылығын барынша кҿрсету, ұрпаҗ 

алдында асҗаҗтату. 

Тірек сӛздер:Реальды прототип, эпос, әсіреушілік, образ, тұлпар  

 

PORTRAIT OF A HORSE IN HISTORICAL WORKS 

 

Abstract 

In general, the Kazakh national is unique, not only one of the four most important animals in the 

world, but also as a wing, a male partner. Thus, we see that a horse is not just an animal in the historical past, 

but also as a special success with respect to good news and the victory of a simple being.It should be noted 

that, as we have seen from the examples in the article, the names of the pseudonyms are not just about 1-2 

songs of poetry, but dozens of poems, which means that the main character is grateful to the horse.Yes, in 

some of the psalms, horseback rare occasional occasions of meticulous exposures, for example, a horse's 

humiliation, an expression of gratitude to its owner, or, in many cases, a profoundly positive influence on the 

owner.And in one poem, we have seen a lot of points in describing the relationships and attitudes of the 

horse. In my opinion, the main purpose of such expositions is to demonstrate the importance of horse 

breeding in the life and life of the Kazakh people, and to extend to the generation. 

Keywords: real prototyp, epos, еxaggeration, аppearanc, horse 

 

КІРІСПЕ  

Фольклортану ғылымында тарихи жырлар мен тарихи ҿлеңдер җаһармандыҗ эпостың аясында 

җаралады. «Тарихи ҿлеңдер (Б.Н. Путиловтың тарихи ҿлеңдер мен жырларды біріктіріп «тарихи 

ҿлең» терминін җолданғанын атап ҿту керек) классикалыҗ эпостан дербес жанр ретінде бҿлініп 

шыҗҗан» (Путилов, 1975: 328б). Тарихи жырдың җаһармандыҗ эпостың біраз белгілерін, соның 

ішінде ҿлең җұрылысы мен бірҗатар кҿркемдік бейнелеу үлгілерін саҗтап җалғанына җарамастан 

едҽуір ҿзіндік жанрлыҗ ерекшеліктері бар. Соның ең бастысы тарихи жырлардың басым бҿлігінің 

басты җаһармандарының реальді прототипі болады. Сондай-аҗ сюжеттерінің тарихи негіздері, яғни 

бұрынғы дҽуірлерде халыҗ ҿмірінде болған айтулы оҗиғалар бар. «Улигердің җаһарманы җалың 

кҿпшіліктің поэтикалыҗ шығармашылығының нҽтижесі болып, тарихи наҗтылығы табылмайтын, 

жалпылау ретінде кҿрініс тапҗан, ал Шоно - ҿткен дҽуірдің наҗты жағдайында ҿмір сүрген, ҿзінің іс-

ҽрекетімен жҽне ізгілікті җасиеттерімен халыҗтың жанына жаҗын болған, халыҗ поэзияға 

айналдырған шынайы тарихи тұлға. Фольклорлыҗ Шоно батордың образының негізінде ҿмірі тарихи 

җұжаттар мен жылнамаларда бейнеленген белгілі прототип жатыр» деп жазады М.Тулохонов 

(Тулохонов, 1968: 81б). Җазаҗтың тарихи жырларының басты кейіпкерлері болған Абылайхан, 

Җабанбай, Бҿгенбай сынды ұлы тұлғалар туралы да осыны айтуға болады. Дегенмен, тарихи жырды 

тарихи оҗиғаларды дҽлме-дҽл кҿрсетіп, баяндп отыратын жылнама ретінде җарауға болмайды. Тарихи 

жырда халыҗ ҿмірінде болып ҿткен айтулы оҗиғалар кҿркемдік тұрғыдан жалпыланып, жинаҗталып, 

ҿңдеуден ҿтіп баяндалады. Җабанбай батыр туралы жырларды салыстыра келіп, Б.Абылҗасым: 
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«Ендеше ауызекі ҽдебиет материалдары мен тарихи дерек арасында җайшылыҗ бар... «Җабанбай 

батыр» жырында уаҗыт бірлігі саҗталмайды, сондыҗтан мерзім жағынан алшаҗ тарихи оҗиғалардың 

жырда бірігіп, бүтін оҗиғаға айналып кетуі мүмкін» деп жазады (Абылҗасым, 2005: 107б).  

Җазаҗтың тарихи жырлары негізгі екі топҗа бҿліп җарастырылып жүр. Оның біріншісіне 

«Абылай хан», «Җабанбай батыр», «Бҿгембай», «Мырзаш батыр», «Арҗалыҗ батыр», «Зуха батыр», 

«Ошағанның бүлігі», «Бүркітбай батыр», «Керей толҗыны», «Кҿгедайдың ҿлімі», «Бекет батыр», 

«Демежан батыр» т.б. сияҗты тарихи жырлар жатады. Бұларда негізінен — сыртҗы жаулармен күрес, 

елді, жерді җорғау, елдің бірлігі мен бүтіндігі, ұлт-азаттыҗ кҿтерілістер, халыҗҗа җамҗорлыҗ жасау 

сияҗты җаһармандыҗ эпос кҿтеретін келелі үлкен таҗырыптар жырланады.  

Екінші топҗа жастардың сүйіспеншілігі, ҽлеуметтік теңдік сияҗты таҗырыпты кҿтеретін 

«Шайҗан - Күлҽш», «Ахмет - Кҽшім», «Җасен - Жамила», «Маңыбай», «Җалима - Ҽбіл», т.б. сияҗты 

жырлар жатады.  

Җазаҗ халҗы кҿшпелі халыҗ болғандыҗтан жҽне ҿмірінің кҿбі ат үстінде ҿтіп, талас-тартысты 

оҗиғаларының кҿбінде адамдар сҽйгүлік мініп жүретіндіктен жоғарыда аталған тарихи жырлардың 

барлыҗ түрлерінде ат бейнесі, оның шабысы, атпен җозғалыс үнемі кездесіп отырады. Җаһармандыҗ 

эпостағы сияҗты тарихи жырларда да ат бейнесі басты кейіпкердің (яғни, батырдың не ғашыҗтың) 

бейнесімен жҽне баяндалатын оҗиғаның сипатымен тығыз байланысты болады. Сонымен җатар, 

тарихи жырлардың басым бҿлігі соңғы дҽуірдің туындылары болғандыҗтан оларда мифтік 

дүниетанымның җалдыҗтары да, ҽсірелеу, ұлғайту да мейлінше аз кездеседі жҽне мұндай жырларға 

шындыҗты реалистік бейнелеу тҽн болып келеді.  

Керісінше, басты җаһарман сүйген җызы үшін күресуші ғашыҗ жан болған жағдайда ат 

бейнесіне мҽн берілмей, ол екінші җатарға ығыстырылады, себебі оҗиғаның басты арнасы - 

җаһармандыҗты, батырлыҗты суреттеу, елді-жерді җорғау таҗырыбы емес, бірін-бірі сүйген 

жандардың җарым-җатынасы, кҿп жағдайда олардың ҽлеуметтік теңсіздігі, кедей не бай отбасынан 

шығуына байланысты болады.  

Тарихи жырлардағы ат образы мен җаһармандыҗ эпостағы ат бейнесі арасында генетикалыҗ 

байланыс, сабаҗтастыҗ бар екені сҿзсіз. «Тарихи жырлардағы тұлпардың бейнеленуі батырлыҗ 

жырлардағыдан кҿп алысҗа кетпейді. Бұндағы ең басты ерекшелік - аттың адамша тіл җатпауы. 

Җалған жағдайда кҿбінесе батырлыҗ жырлардағы тұлпар бейнесінің сомдалуымен үндесіп жатады. 

Мҽселен, тарихи жырларда да, батырлыҗ жырларда да тұлпарлар батырға җауіптің тҿніп келе 

жатҗанынан белгі беріп, саҗтандырып отырады. Тек батырлыҗ жырларда ат җиын жайдайдан 

җұтҗарып ҽкетуші күш немесе аҗыл беруші ретінде тереңдеп суреттелсе, тарихи жырларда тек белгі 

беруші ретінде ғана җалады» деп жазады Гауһар Рахымбаева (Рахымбаева, 2005: 129б). Тарихи 

жырлардағы тұлпардың шабысын суреттеуде классикалыҗ җаһармандыҗ эпостардың үлкен ыҗпалын, 

баяндаушылыҗ-сипаттаушылыҗ дҽстүрлерін байҗауға болады. «Шаҗшаҗ ұлы ер Жҽнібек» жырында 

батырдың алыс сапарға жол тартуы: 

Абыздан шығып Жҽнібек, 

Җамшы басып шу деді. 

Асындағы тұлпардың  

Аяғы жерге тимеді, 

Аҗ бҿкендей гуледі. 

Җос җұлағын җайшылап, 

Созып аяҗ сермеді. 

Белес җұрлы кҿрмеді... 

Таудың җия тастарын 

Саз балшыҗтай илейді. 

 Бұл үзіндіден аттың шабысы җаһармандыҗ эпосҗа тҽн дҽстүрлі арнада суреттелгенін, ал «Аяғы 

жерге тимеді», «Саз балшыҗтай илейді» деген гиперболалыҗ ҽсірелеушілікке җұрылған жыр 

тармаҗтарының тікелей җаһармандыҗ эпостан алынғанын («Җобыланды батыр» эпосы) байҗауға 

болады. Мұндай ҽсірелеулер «Базар батыр» жырында да кездеседі: 

Балшыҗтай болып иленді 

Ардагердің тұяғы 

Тисе таудың тасына. (Тұрсынбаев, 1941-1942: 42б). 

Ҽсірелеушілік, ұлғайтып кҿрсетушілік тарихи жырларға да тҽн. Кҿп жағдайда атты суреттеуде, 

сипаттауда оның сырт бейнесін немесе ішкі ізгілікті җасиеттерін ашуға бағытталған дербес 

кҿркемдік-эстетикалыҗ маҗсаттар җойылмайды. «Олжабай батыр» тарихи жырындағы: 
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Сарыала туын жайнатып 

Бір кезеңнен Олжабай 

Шыға келді тұйғындай 

Айкҿк атты ойнатып. 

Шаҗырлап сулыҗ шайнатып, 

- деген жыр жолдарында ат бейнесінің негізінен батырдың образын толыҗтыруға, ерекше 

җажыр-җайратын кҿрсетуге җызмет етіп тұрғанын байҗаймыз.  

Җазаҗтың атаҗты батырларының бірі Җабанбай батыр туралы жырдың оннан астам нұсҗасы бар 

(Абылҗасымов, 1979: 4б). Осы жырларда батырдың мінген тұлпары Җубасҗа арналған жыр 

тармаҗтары кҿп: «Басҗа мал Җубас атҗа ілесе алмас» (Рахымбаева, 2005: 129б).деп суреттеледі ол. 

Яғни, елде Җубас тұлпарға тең келетіндей ат жоҗ екенін байҗаймыз. Җабанбай батыр җартайып, 

ауырып, ҽл үстінде жатады. Сол кезде батырдың ажал аузында жатҗанын естіген җалмаҗ батыры Ҽтек 

Җабанбайдың кҿзі тірісінде елін шауып, кегімді җайтарам, ҿлмесінен бұрын менің еліне ойран 

салғанымды кҿріп, «Зердесі кҿкрегінде кетсін мұндар» деп җол жинайды. Мың җалмаҗҗа бас болып 

Ҽтеке батырдың елді шабамын деп келіп тұрғанын естіген Җабанбай батыр Җұдайдан медет сұрап, 

аруағын шаҗырып, бес җаруын асынып үйінен шығады. Җубас тұлпары «Ер-тоҗымы сайланып» 

алдында тұрады, сол сҽтте батыр атына арнап сҿз сҿйлейді. «Ей Җубасым, Җубасым, Жауға серік 

жолдасым» деп басталатын ұзаҗ арнау сҿз 28 жыр тармағынан тұрады. Батыр атына соңғы рет жауға 

шапҗалы тұрғанын айтып, болдырмауын, ҽлсіздік танытпауын тапсырып, серттескендей болады. 

Җубастың басҗа жылҗыдан артыҗ екенін айтады («Басҗа жылҗы мінгенде, Мінгендей болушы ем 

ҿгізге»). Ер Тарғынның Тарлан тұлпарына айтҗаны сияҗты Җубастың тай, җұнан, дҿнен, бесті болған 

кездерін еске түсіріп ҿтеді. Біраҗ, батырлар жырындағы сияҗты Җубас тұлпарға тіл бітпейді, 

Җабанбай батырға жауап җайтармайды. Жырдың ҿн бойында Җубас тұлпардың бейнесі үлкен 

сүйіспеншілікпен суреттелгенін байҗауға болады.  

Даңҗты батырдың есімімен аталған немесе ол болған жерлер еліміздің ҽр түрлі аймаҗтарында 

кездеседі. Җабанбай батырдың атымен аталған жермен бірге кейде оның мінген аты да ауызға 

алынып, аталады: «Шығыс Түркістанда «Җабанбай батыр», «Җабанбай ат байлаған» дейтін жерлер 

бар» деп жазады 

 Б.Абылҗасымов (Абылҗасымов, 1979: 4б). «Балуанияз» тарихи жырын осы жанрға тҽн типтік 

белгілерге ие шығарма ретінде җарауға болады (Досмұхамедұлы, 1991: 176б). Біріншіден жырдың 

кҿлемі батырлыҗ эпосҗа җарағанда едҽуір җысҗа, шағын. Екіншіден, ел ҿмірінде болған оҗиға 

шыншыл реалистік тұрғыдан суреттеледі. Кейбір ҽсірелеулер басты җаһарманның - Балуанияз 

батырдың тұлғасын еректендіріп кҿрсету үшін, җазаҗ батырларының ерлігін бейнелеу үшін ғана 

җолданылып, жазба поэмаларға барынша жаҗын келеді. «Балуанияз» жырында җазаҗ ауылын екі жүз 

җаралы жаудың шауып алып, малдары мен жесірлерін алып кеткені, оның ізінен Балуанияз батыр 

бастаған алпыс шаҗты җазаҗтардың җуып шыҗҗаны баяндалады. Балуанияз жаудың Бҿрі батырын 

ҿлтіреді, біраҗ җаһармандыҗ эпостағыдай жалғыз ҿзі бүкіл жауды җырып салмайды. Балуаниязбен 

бірге келген алпыс кісі жаудың басым күшінен тайсалмай, елдің ары үшін, жаудан малмен жанды 

җұтарып җалу үшін жан аямай шайҗасады. Бас батыры ҿлгесін жау ҽскерінің рухы түседі, җазаҗтар 

жауды жеңіп, җырып салады.  

 «Балуанияз» тарихи жырындағы жаулар мен җазаҗтардың җозғалыс, ҽркеттерінің бҽрі ат 

үстінде ҿтеді. Біраҗ, атҗа байланысты кейбір эпизодтар болмаса тұлпар бейнесін арнайы суреттеуге 

арналған жыр тармаҗтары жоҗ. Жаудың келгені туралы хабарды Балуаниязға жеткізген Тұрмамбет 

деген кісі жедел жүрем деп атын шалдыҗтырғаны туралы: 

Ай, Кҿпірден шапҗалы 

Азар жеттім емініп 

Болдырды атым шҿл кҿріп. 

Жалыҗпас еді жануар 

Мезгілімен суғарып 

 Оттатпадым дем беріп, 

- дейді, кҿріп отырғанымыздай, бұл шынайы ҿмірден алынған реалистік баяндау екені аныҗ. 

Мұнда неше күн, неше түн шапса да җажып-талмауды білмейтін эпикалыҗ тұлпар емес, кҽдуілгі ат 

бейнеленген. Балуанияз батырдың жауға шапҗан кезі: 

Җамшы басып шу деді 

Шу дегенде гуледі 

Табаны тасҗа тимеді,  
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- деп, җысҗа ғана суреттеледі. 

Мұнда да аттың жауға шабысы батырлыҗ эпостағыдай барынша кеңейтіліп, ұзағынан, 

ҽсіреленіп суреттелмеген, җысҗа ғана җайырылған. Сонымен, тарихи жырларда оның таҗырыптыҗ, 

кҿркемдік-эстетикалыҗ маҗсаттарына сай аттың образы җаһармандыҗ жырларға җарағанда солғындау, 

җысҗалау суретелетінін, тұлпардың сырт келбетін, сынын ҽспеттеп ұзаҗ сипаттаулардың 

кездеспейтінін атап ҿту керек. 

Батырлыҗ эпостан ауысҗан кейбір ҽсірелеушілік жыр тармаҗтары болмаса, жалпы алғанда, 

тарихи жырларға ат бейнесін реалистік тұрғыдан суреттеу тҽн болып келеді. «Арҗалыҗ батыр» 

дастанында Арҗалыҗтың жан серігі аттардың іс-ҽрекетінде жоғарыдағы ҿсіре суреттеу, үдете айту 

жағы жоҗ, кҽдімгі күнделікті кҿріп жүрген жүйрік, белді, җайратты аттардың ҿзі ғана кҿрсетілген» 

деп жазады Сұлтанғали Садырбайұлы (Садырбайұлы, 1996: 240б). 

Җазаҗ халҗының халыҗ болып җалыптасып, сан ғасыр бойы кең дала тҿсінде ҿмір сүруіндегі ат 

түлігінің алар орны ерекше. Тіпті, талай рет халҗымыздың басына бұлт үйіріп келген жаулардан ат 

кҿлігі болмаса кең даламызды җорғай да алмас едік. «Кҿшпелі халыҗтардың отырыҗшы халыҗтардан 

ҽскери-тактикалыҗ басымдығын җамтамасыз еткен басты фактор - олардың соғыс аттарын кеңінен 

пайдалануы болды. Бұл ҽскери ҿнердегі революциялыҗ тҿңкеріс еді. Б.э. дейінгі І мыңжылдыҗтан 

бастап «кҿшпелі ҽскердің» негізгі, дҽлірек айтҗанда, бірден-бір түрі соғыс кезінде жаппай соҗҗы беру 

тактикасын җолданатын атты ҽскер болды. Б.э. І мыңжылдығының ортасында түріктер җатты ер мен 

үзеңгіні кеңінен пайдалана бастады, мұның ҿзі атты ҽскердің жауынгерлік җуатын күшейтті» деп 

жазады Елбасы Н.Назарбаев ҿзінің «Тарих ағынында» атты кітабында (Назарбаев, 1999: 240б). 

Осының ҿзі-аҗ кҿшпелі елдің ҿмірінде жылҗы малының җаншалыҗты зор рҿл атҗарғанын кҿрсетеді. 

Халҗымыз үшін ерекше җадірлі болған тҿрт түліктің бірі аттың җазаҗ халҗының басты 

җұндылыҗтарының бірі болған эпос-дастандарына барынша кең бейнеленуі орынды. Алайда, тікелей 

җазаҗ эпосындағы ат бейнесін зерттеп-зерделейтін еңбектердің ҽлі де болса жеткіліксіздігі, осы 

маҗаланы жазуға себепші болып отыр.  

Җай - халыҗтың болмасын рухани ҿміріне негіз болатын іргетастыҗ җұндылыҗтары, оның 

ҿзіндік болмысын аныҗтайтын ежелгі ҿмірінен келе жатҗан жҽдігерлері, баға жетпес мұралары 

болады. Бұлар халыҗтың ҿзін-ҿзі тануына, ілкі дҽуірінен болашаҗҗа жол бастауына негіз салады. 

Җазаҗ халҗының орасан зор кҿлемдегі фольклорлыҗ дүниелері ата-бабамыздан җалған осындай басты 

мұралардың бірі. Талай ғасырлар бойы ауыздан-ауызға кҿшіп, атадан балаға җалып келе жатҗан эпос, 

аңыз, жыр, ертегілер секілді ауыз ҽдебиеті жҽдігерліктерінің елдің рухани ҿміріндегі маңызы 

ҿлшеусіз деуге болады.  

Осы рухани мұраның ішіндегі бірегейі - ұлттыҗ-этникалыҗ, халыҗтыҗ, тарихи җұндылыҗтарды 

бойына молынан жинаҗтаған эпос жанрының орны бҿлек. Эпос жанрының, соның ішінде, ҽсіресе, 

классикалыҗ җаһармандыҗ эпостың фольклордың басҗа жанрларынан басты ерекшелігі онда тек җана 

ҿз елін сыртҗы жаудан җорғау идеясы бейнеленіп җоймайды, сонымен бірге халыҗтың дүниетанымы, 

ҿзі туралы ұғым-түсінігі, моральдыҗ-этикалыҗ ұстанымдары, җаһармандыҗ идеалы, салт-санасы, 

ҿмірді ҿзіндік җабылдау ерекшелігі т.б. этникалыҗ сипаттары бейнеленеді.  

Халҗымыздың ғасырлар бойғы тағдырын, ерлігі мен елдігін, ой-арманы мен мұң-мұҗтажын 

бойына жинаҗтаған җаһармандыҗ жырлар җыры мен сыры мол аса җымбат җазына. Эпостыҗ 

жырлардан біз җазаҗ халҗының этникалыҗ тарихы мен кҿркем ойлау ерекшеліктерін, сонымен җатар 

рухани-мҽдени, интеллектуалдыҗ деңгейін де байҗасаҗ керек. Эпостың җұндылығы, ҿзге жанрлардан 

басты ерекшелігі де сонда. Сол себепті де халыҗ ҽдетте эпосты ертегілер мен ҿлеңдерден бҿлектей 

отырып, ерекше җұрметпен җарайды. Җазаҗ эпосы ҿте ауҗымды, мол мұра. Орталыҗ ғылыми 

кітапхананың җолжазба җорында жҽне М.О. Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер институтының 

Җолжазба орталығында барлыҗ варианттарымен җосҗанда 600-ге тарта жырлар бар.  

Осынша мол мұраның осы кезге дейін біршама ауҗымды зерттеулердің нысаны болып, ҽр 

җырларынан зерттелгені белгілі. Ҽйтсе де җазаҗ эпосындағы ат бейнесі ҽлі де аса терең, арнайы 

зерттелмеген таҗырып. Оның үстіне фольклорлыҗ шығармалардың жазба ҽдебиетке ұҗсамайтын 

толып жатҗан ҿзіндік ерекшеліктері болатыны белгілі. Айталыҗ, ҽлем халыҗтары эпосының, соның 

ішінде җазаҗ эпосының басым бҿлігінің шамандыҗ мифтерден бастау алғаны туралы гипотеза бүгінгі 

күні кҿпшілік ғалымдар тарапынан җолдау тауып отыр. Тағы бір айта кететін жҽйт, эпостың ҽр түрлі 

жанрларында ат бейнесі бір-бірінен мүлде ҿзгеше тұрғыдан, басҗа дүниетанымдыҗ, ҽдеби-кҿркемдік, 

эстетикалыҗ, этикалыҗ негіздерге сүйеніп, ҿзіндік җұралдармен сипатталады.  

 

ҚОРЫТЫНДЫ  
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Маҗалада ат жалында ҿскен кҿшпелі елдің топырағында туындаған тарихи жырларда атҗа 

арналған небір ҽдемі шумаҗтар, үлкен сүйіспеншілікпен жырланған, жоғары эстетикалыҗ талғамға 

сай жыр жолдарынан наҗты мысалдар ала отырып, тарихи жырлардағы ат бейнсін барынша ашуға 

тырыстыҗ. Сонымен бірге, орыс, җазаҗ фольклортанушы ғалымдарының осы негізде җарастырылған 

еңбектеріне шолу жасадыҗ. Ат образы туралы зерттеулердің бҽрін бір маҗаланың ауҗымында 

җарастыру мүмкін емес. Тарихи жырлардағы ат бейнесінен җаһармандыҗ эпостан җалған суреттеу 

ҽдістерімен җатар жаңа реалистік сипаттағы бейнелеу җұралдарының җолданылғандығын байҗаймыз. 

Җорыта айтҗанда, осы таҗырып аясында ғылыми маҗалалар жиірек жазылса, фольклорға җосҗан 

үлесіміз болар еді. 
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Özet 

Dünyanın ve dünya hayatının bir sonu olduğu, bu son üzerine düĢünmek ve tedbirler almak gerektiği 

bütün dünya mitoloji ve inanç sistemlerinin temel problemidir. Dünyaya hükmeden insanın yok oluĢu, bütün 

kültürlerde derin sarsıntılara yol açmıĢtır. Kadim mitolojilerde ölüme çare için, ölümsüzlük iksiri ve 

ölümsüzlük suyu arayan ancak bunları bulduğu halde içemeyen kahramanların hazin akıbetleri iĢlenir. 

Aslında bu arayıĢ insanın içinde boy atan ölümsüzlük düĢüncesinin bir gösterenidir. Türk tasavvuf 

kültüründe ölüm düĢüncesi, kiĢiye hak ve hakikate kavratmada en etkili uyarıcılardan birisi olarak 

iĢlenmiĢtir. KiĢinin güç ve kuvvetine güvenmemesi, hayattayken hayatla mağrur olmaması, ölümden 

kaçılamayacağı ve ölüm Ģerbetinin herkes tarafından içileceği fikirleri ayrıntılı olarak iĢlenir. Bu detaydan 

maksat, kiĢinin ibret gözünü açmaktır. Böylece dünyaya bir uçtan bir uca hükmedenlerin akıbette yer altına 

girdikleri, dünyanın malını yığanların yemeden gittikleri söylenerek, kiĢilerde kök salıp onların ruh sağlığını 

bozan dünya sevgisi kalplerden atılmaya çalıĢılır. Bu bildiride Türk tasavvufunun birisi doğu Türklüğünün 

diğeri de batı Türklüğünün iki büyük Ģahsiyeti olan Ahmet Yesevi ve Yunus Emre‘nin ölüm ve akıbet ile 

ilgili düĢünceleri ele alınarak karĢılaĢtırma yoluna gidilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Yesevi, Yunus Emre, akıbet, ölüm. 

 

THE IDEA OF DESTINY AND DEATH FOR AHMET YESEVI AND YUNUS EMRE 

 

Abstract 

It is the fundamental problem of all world mythological and belief systems that it is the end of life in 

the world and in the world, and that it is necessary to think and take measures on this end. The man who 

ruled the world has created extreme trauma in the extinction and in all cultures. In mythology, the treasures 

of the heroes who seek immortality and immortality water seeking remedy for death, but unable to smile 

when they find them, are processed. In fact, this quest is an indication of the idea of immortality that favors 

man. Death in Turkish mystic culture has been treated as one of the most effective stimuli in comprehending 

human right and truth. The idea of trusting the power and strength of the queen is not proud of life when she 

is alive. Everyone's idea of the death liquor to be missed from death is handled in detail. The purpose of this 

deterrent is to open the eyes of the person. Those who rule the world from one end to the other will try to 

purify the world's love from the world, which deepens in people and disturbs their mental health by saying 

that the people of the world who are underground are going to feed the fallen. In this paper, the similarities 

and differences between the two great personalities of Ahmet Yesevi and Yunus Emre, who lived on the 

eastern tip of the Turkish mystic and the western tip of the Turkish mystic, will be determined. 

Key words: Ahmet Yesevi, Yunus Emre, outbreak, death. 

 

GĠRĠġ 

Ġslam dininin inanç sisteminden gelen bir terim olan âkıbet, Arapça; (ayın, kaf, be) kökünden türeyen 

bir kelime olup  ―bir iĢin sonu, neticesi, kiĢinin geride bıraktığı çocuklar, iyi veya kötü sonuç, ceza veya 

mükâfat‖ (Kılavuz 1989;238)  anlamlarına gelir. Âkıbet terimi Kur‘an‘da; kiĢi ve toplumların yaĢadıkları ve 

karĢılaĢtıkları durumlardan ibret alıp ders çıkarmayı öğütleyen bir mana içerir. Akıbetin Kur‘an‘da genellikle 

yasaklanmıĢ bazı filleri iĢleyen toplum kesimlerine yönelik bir uyarı olduğu görülür. Bu kesimler: Zalimler, 

günah iĢleyenler, Allah‘ın ayetlerini inkâr edenler, fitne ve bozgunculuk çıkaranlar ile uyarıldıkları halde söz 

dinlemeyenlerdir. Ayetlerin yanı sıra hadislerde de toplumun bu kesimleri benzer Ģekilde uyarılır ve 

hatalarında ısrar eden bu kesimlerin dünyada yaĢayacakları hüsran ve ahirette uğrayacakları azap sık sık 

hatırlatılır. 

Kuran ve hadislerin hedef aldığı bu bozguncu toplulukların mutasavvıflar tarafından hedef alınmaması 

düĢünülemez. Tasavvuf önderleri toplumsal düzeni bozan, ahlak ve vicdanı yaralayan ve Ġlahî değerleri alt 

üst eden bu tür topluluk ve kiĢileri uyarıp ıslah etmek için yoğun bir çaba sarf etmiĢlerdir. Bu yazıda 

hayatlarını bu uğurda tüketmiĢ iki Türk mutasavvıfı söz konusu edilecektir. Bunlardan biri Doğu Türklerinin 

piri Ahmet Yesevi ve diğeri de Yesevi‘nin fikirlerinin Anadolu‘da yetiĢtirdiği gönül erenlerinden Yunus 

Emre‘dir. 

                                                 

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Elmek, 

ziyaavsar@hotmail.com 
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Ahmed Yesevi (d. 1093? / ö. 1166) kendisinden sonra Yesevilik adını alacak olan tasavvufi öğretisiyle 

Orta Asya Türklüğü ve akabinde de Oğuzların Anadolu‘ya geçmeleri üzerine, 13. yüzyıldan itibaren Batı 

Türklüğü üzerinde derin tesirleri olan bir Ģahsiyettir. Fikirlerini hikmet adı verilen dini ahlaki dörtlükler 

üzerinden yayan Yesevi; sade, yalın, özlü ve samimi anlatımıyla geniĢ halk kitlelerinin gönüllerini fethetmiĢ, 

asırlarca bu kitleler üzerinde derin bir etki bırakmıĢtır. Kitlelere hitabında daima uyarıcı bir dil ve eda 

takınan Yesevi, kimi zaman ileri sürdüğü olumsuzlukları kendi iĢliyormuĢ gibi bir dille hakimane bir üslup 

kullanarak kitleleri kendi üzerinden uyarır. Onun hikmetlerinin önemli bir bölümü de akıbet fikri üzerinedir.  

Dünyanın ve hayatın bir sonu olduğu fikri üzerinden hareket eden Yesevi, muhataplarına bıkıp usanmadan 

kendilerini bekleyen bir son olduğu gerçeğine dair uyarılarda bulunur.  

Ahmet Yesevi öğretilerinin Anadolu‘daki en kabiliyetli temsilcilerinden olan Yunus Emre (d. 1240? / 

ö. 1320 ?) de tıpkı Yesevi gibi Ģiirlerinde akıbet ve ölüm fikri üzerinde durur. Ölümün insanın akıbetini 

gözden geçirmede önemli bir veri olduğunu düĢünen Yunus Emre divanında pek çok yönden fikirlerini ölüm 

ve ölüm ötesine bağlayarak halkın bildiği somut veriler üzerinden onları uyarır. Yunus Emre akıbet fikrinin 

kavratılmasını önemsemekle birlikte ölümün bir son olamadığını kiĢinin ölmekle yeni bir dirlik bulacağını 

vurgulamaktan da geri kalmaz. Onun ölüm ve akıbet üzerinden yaptığı uyarılar ümit kesmek üzerine değil 

ölüm farkındalığı ve ölümsüzlük kavrayıĢı üzerinedir. 

 ġimdi bu iki büyük Ģahsiyetin,  kaçınılmaz olarak ölüm düĢüncesiyle birleĢen âkıbet fikrine dair neler 

söyledikleri üzerinde duralım: 

AHMET YESEVĠ’NĠN ÂKIBET VE ÖLÜME DAĠR FĠKĠRLERĠ 

Ahmed Yesevi, âhir zaman ümmetlerinin, dünyanın fani olduğunu bilmediklerini ve bu dünyadan 

gidenleri görerek ondan ibret almadıklarını, bu ibret ile erenlerin takındıkları ahlaki tavırları da 

görmediklerini söyler. Ġnsanların dünyadayken ölmeyeceklerine dair bir gaflete düĢtüklerini belirten Yesevi, 

bu tavrın Mevla ile cenge tutuĢmaktan farksız olduğunu ve gaflet tavrının da onları cürüm ve isyana 

düĢüreceğini ve bu itibarla da tövbelerinin iĢe yaramayacağını ifade eder. 

Tevbe kılsa tevbesini Mevla‘m kabul kılmayacak 

Allah dese Rabbi elini tutup almayacak 

Cürüm ve isyan düğümünü pire varıp çözmeyecek 

Arslan Babam sözlerini iştiniz teberrük 

Ahmet Yesevi, ecel vaktinin, ölümün ve ölüm sonrasının da yaĢayanlar tarafından çok iyi anlaĢıl-

masını ve bunlar üzerinde düĢünerek akıbet fikrinin çok iyi kavranmasını telkin eder. Bir gün ecel vakti 

yakın olur ve ecel insanlara asıl vatanlarının hükümlerini söyler ve kiĢi ecel vesilesiyle can acısının zehrinin 

tattığında hakkın huzuruna ne yüzle varacağını düĢünmelidir. Zira bir gün mahĢer günü ortaya çıkar ve 

Cenabı Allah o günde hakemlik sıfatıyla her Ģeye nezaret eder ve insanların iĢlediği bütün eylemler orda 

hazır olduğundan dolayı insan hakkın yüzüne bakabilmelidir. 

Yesevi ―ne eylerim Allah‘ım‖ redifli bir hikmetinde; ömrün sona erdikten sonra kiĢinin hak katında 

kalıĢını dile getirir. KiĢinin ömrünün sona ermesi kendi elinde değildir. Ömür sona erip can alıcı geldiğinde 

kiĢinin Allah‘tan baĢka sığınacağı bir melce yoktur dolayısıyla can verme korkusu ve Azrail‘in vereceği 

zahmet ancak kendisine sığındığımız Allah‘ın Ģefkat ve merhameti sayesinde hayra döner. Yesevi özellikle 

can verme iĢinin zorluğu üzerinde durur ve bu durumda iken kiĢinin kendi baĢına yapacağı bir Ģey olma-

dığını ancak mutlak hükmün Allah‘tan olduğunu ve onun muhabbeti sayesinde zorluğun kolaylığa dö-

neceğini söyler. Çünkü ölüm gamını ve ölüm endiĢesini gideren sadece odur. KiĢi can bedenden ayrılıp tabu-

ta konduğunda sadece hak ile baĢ baĢadır. Yine ölümün önemli berzahlarından olan kabir süreci de Ahmet 

Yesevi‘nin akıbetle iliĢkilendirdiği durumlardan biridir. KiĢi can verip acizlikle kabre yattığında melekler 

gelip ―Rabbin kimdir‖ diye soracaklardır. Bunun cevabını vermek de  yine Allah‘ın lütfuna bağlıdır. Ġnsanlar 

öleni kabre koyup yedi adım uzaklaĢtıklarında sorgu melekleri gelerek kiĢiye amelleri ile ilgili sorular yönel-

teceklerdir. ĠĢte bu durumda Allah olmazsa kiĢi hiçbir Ģey yapamaz. Yesevi ‘ye göre bu suallerin en altından 

kalkılmaz olanı ―Rabbin kimdir‖ sualidir. Bu sualin doğru cevaplanması için kiĢinin dünyadaki amellerinin 

salih olması gerekmektedir. Lakin dünyadayken salih amel iĢleyenlerin de nadir olduklarını söyler bu du-

rumda sorgu meleklerinin sualine kiĢinin ameli büyük ölçüde denk düĢmez. Yapılacak Ģey bunun bilincinde 

olarak yine Hakka sığınmak ve dünyada iken bu eksikliği gidermektir. KiĢinin nefs elinde oyuncak olup 

piĢman olmaması için mahĢer gününü düĢünmesi gerekir.  

 Mutasavvıflarda zaman zaman Peygamberimizin ayetlerden çıkarımında ve Hakkın kendisine bild-

irdiği bilgilerden hareketle vurguladığı ahir zaman olgusuna bir gönderme vardır. Ahir zaman kelime an-

lamıyla zamanın ve dünya hayatının sonu demektir. Bu zamana girilirken nizamın bozularak kargaĢa ala-

metlerinin belirdiği görülür. Bunların pek çok alameti vardır. En yaygın olanı ise kiĢinin akıbet fikrinden 

uzaklaĢarak dünyayı ve dünyalıkları talep etmesidir. Bu talep neticesinde hak ve hakikatten uzaklaĢılarak 
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zulüm ve cehle düĢülür. Ahir zamanın en büyük alameti yönetici ve yöneticilerin zalim oluĢlarıdır. Onların 

yönetiminde ülkeler haram ve Ģüpheli Ģeylere yönelerek haktan uzaklaĢırlar.  

 Hak dostları bazen kötü iĢleri kendileri yapıp etmiĢ gibi anlatarak insanları kendileri üzerinden 

uyarırlar. Doğrudan Ģunu yaptın ettin demek kiĢide bir direnç oluĢturduğundan dolayı arif kiĢiler suçu ve 

hatayı kendilerine mal ederek muhataplarını hakem düzeyine çıkarırlar ve onların kendi hatalarını karĢıların-

daki örneğe göre sorgulamalarına imkân verirler. Bu bağlamda Yesevi, kötü dünyaya gönül bağlayıp hayat 

geçirdiğini, oyun ve eğlence ile vaktini zayi ederek cahil kaldığını, dünyanın geçiciliğini ömrünün son de-

minde kavradığını ama telafi etmeye zaman kalmadığını söyleyerek ―Allah‘ım af eyle günahım‖ diyerek 

Tanrıya sığınmayı öğütler. Demek ister ki insan için ümitsizlik yoktur, gafletin neresinde uyanırsa uyansın 

kiĢiden beklenen Ģey, günahlarının affedilmesi için hakkın dergâhına yönelmektir. Aslında Yesevi‘nin 

korkusu candan ayrılmak değildir önemli olan son günde imandan ayrılmamaktır. KiĢi candan ayrıldığı gibi 

imandan da ayrılırsa onun sonu hüsrandır.  

 Akıbet fikrinin toplumda ağırlığı oranında yer alması için âlimlere ve bilginlere çok iĢ düĢmektedir. 

Fakat ahir zamanda bilginler hakkı anlatma yerine toplumla çatıĢmamak için toplumun değerlerini aktarırlar 

ve böylelikle âlimin zalimliği denen bir derekeye düĢerler. Bu durumda âlim hakikati Rahman‘dan değil Ģey-

tandan talim eder ve olayları kendi çıkarı açısından değerlendirir. Bu durum ise onun zihin ve gönlünün hak 

nurundan uzak düĢmesine sebep olur. Âlim, Yesevi‘nin anladığı anlamda hak adamıdır. Hak adamı kendi 

zararına bile olsa daima doğruyu söyleyen çıkarları için baĢkasının fikrine itibar etmeyen kiĢidir. Bu bilginler 

kiĢilerin makam ve mevkilerine kapılıp onların haktan uzak adaletten nasipsiz hükümlerine yerinde ve uygun 

derler ve hakikati söyleyen hak dostlarına yani derviĢlere düĢman olurlarsa bu dahi ahir zaman alametidir.  
 Hazreti Peygamber ahir zamana dair pek çok alamet saymıĢtır. Bunlar vakti geldikçe gerçekleĢecek 

bildirimlerdir. Peygamberimizden sonra bu alametler her dönemde her nesil tarafından yavaĢ yavaĢ 
gözlemlenmiĢtir ama bunlardan en önemli kollardan biri de fısk ve fesadın dünyayı doldurması bozgunculuk 
ve münafıklığın geçer akçe olmasıdır. Ahir zaman öylesine ters esen bir rüzgârdır ki o sadece âlimleri değil 
gece gündüz Allah diye zikreden Ģeyhleri de bozmaktadır. Onların bozulmasının alameti doğruluktan sapıp 
riyaya yönelmeleridir. Bunlar insanları Allah ile aldatan riyakârlardır, ancak insanların büyük ekseriyetinin 
hak kılıfı içine gizlenmiĢ bu riyayı çözme becerileri yoktur. Ancak ne kadar gizleseler de bu riyakâr Ģeyh-
lerin riyaları mahĢer gününde ortaya çıkacaktır. Ġnsanlar ―ben şeyhim‖ diye riyakâr davranmakta dünyadan 
el etek çekme görüntüsü altında dünyaya ait emellerini gerçekleĢtirmekte ve Allah için zerre miktar sevaba 
girmemektedirler.  

 Dünyanın fani olduğuna dair en uyarıcı ayetlerden birisi Külli men aleyha fan (Rahman-26) ayetidir. 
Bu ayet her Ģeyin yok olucu olduğunu bildirir. Allah‘tan baĢka her Ģey ölür ve kıyamet günü Ġsrafil suru alıp 
üflediğinde bütün ölüler kabirden yeni bir görünümle çıkarlar. Ölümden sonra bir diriliĢ vardır fakat aslolan 
ölmeden önce ölmektir. Bunun aĢamalarından biri dünya sevgisinden uzaklaĢmak, yanlıĢ ve hatalarda ısrar 
etmemek ve ahiret hazırlığı yapmaktır. Ömür kısadır önemli olan ölüm elçisi gelmeden bu hazırlığı yapmak-
tır. Eğer kiĢi bundan da gafilse ihtiyarlık bir ibrettir en azından o demde hazırlanmalıdır. Dünyayı baki 
zannedenler Hazreti Peygamberin dahi öldüğünü akıldan çıkarmamalıdır. Ebu Bekir, Osman ve Ali gibi 
büyük zatlar da ölmüĢlerdir. Süleyman Peygamber taht ile uçtuğu halde, ölüm onu da o tahttan indirmiĢtir. 
Bu kudret ve kuvvet sahiplerinin akıbetlerine bakarak insan ibret almalıdır.  

YUNUS EMRE’NĠN ÂKIBET VE ÖLÜME DAĠR FĠKĠRLERĠ 
Ahmet Yesevi gibi Yunus Emre de kiĢiyi bulacak olan ölüm üzerinde durur. Ölüm günü kıyamet günü 

ile eĢ değerdir. O gün kiĢinin gözü çok sevdiği dünya nesnelerinden hiçbir Ģeyi görmez olur. Baki zannettiği 
bedeni toprağa düĢer ve dili haber vermez olur. KiĢi kabre girdiğinde Azrail‘e mani olacak hiçbir güç yoktur. 
Ananın, babanın ve kavmin kiĢiye hiçbir yararı dokunmaz ve ölüm meleğinin heybetine hiç kimse daya-
namaz ve o demdeyken kiĢi hükümdarda olsa halktan yardım alamaz. Can alıcı gelir, kılıcıyla canı akıldan 
da baĢı alır ve asla aman vermez. KiĢi öldükten sonra yıkayıcılar su kaynatıcılar, kefen sarıcılar gelir ama 
bunlar kiĢinin halinden bilmezler. KiĢi Azrail‘i görünce canı boğazına gelir ve o can almanın bir zorluğu 
vardır bunu kolay kılacak olanda yaratıcıdır. KiĢi kabre vardığında sorgu melekleri olan Münker-Nekir gelir 
ve sorarlar iĢte o zaman önemli olan dilin dönüp cevap vermesidir. 

 Ecel kadehte bir Ģerbettir ve bir gün gelir kiĢi o Ģerbeti içer. Bu Ģerbeti içeceğimiz muhakkaktır 
önemli olan onu içmeden önce içmek yani ölmeden önce ölmektir. Ölümün bir gün geleceğini bilen kiĢi, 
kendisini herkesten ayırıp kabirde yatmıĢ saymalıdır. Yüzyıllarca yaĢasak bile sonunda son nefesi verir ve 
hayattan geçeriz. Önemli olan bu nefesi vermeden vermiĢ saymaktır. Yunus Emre gelecek olana ergi yönt-
emi ile muhatabındaki akıbet ve ölüm fikrini farkındalık haline getirmeye çalıĢır. KiĢinin ölen ve azaba 
uğrayan kimse yerine kendini koyması farkındalığı arttırır.  

 Yunus Emre, “Gider idim ben yol sıra / yavlak uzamış bir ağaç” dizeleriyle baĢlayan sembolik 
Ģiirinde bir ağaç örneği üzerinden insanın dünyadaki haktan uzak eylemlerinin bir muhasebesini yapar. Bu 
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ağaç insanı sembolize etmektedir. Bu Ģiire göre Yunus Emre yolu üzerinde gereğinden fazla büyümüĢ bir 
ağaç görür. Çok güzel ve çok tatlı görünen bu ağaca gönlünden birkaç sır açmak fikri geçer. Ağacı muhatap 
alarak der ki: Böyle hadsizce uzamak ne anlama geliyor, dünyanın fani olduğundan gafil misin? Böyle uza-
yıp her tarafı tutmaya çalıĢmak fodulluk alametidir. Fodulluğu bırak da beri gel dünyayı terk edenlerin 
arasına karıĢ. Bu kadar hoĢ bezenip bu kadar tatlı uzanmaktan maksadın nedir? Neye ihtiyacın var ki böyle 
bir iĢ tutuyorsun? Bilmez misin ki devran döner ağaç yaĢlanır. KuĢlar dalına bir kez konar yaĢlanıp kuruduk-
tan sonra dalına ne güvercin ne turaç konar. Bir gün sana zeval eriĢir yüce boyun yere düĢer, dalların ateĢlere 
atılır, kazanlar kaynar, saçlar kızarır. Yunus Emre burada bütün amellerini dünyayla dolduran kiĢilerin 
akıbette cehennem odunu olacaklarına dair ayete atıf yapmaktadır: 

Gider idim ben yol sıra, yavlak uzamış bir ağaç,  
Böyle latîf, böyle şirin, gönlüm der ki birkaç sır aç.  
 
Böyl‘uzamak ne manadır, çünkü bu dünya fanidir,  
Bu fodulluk nişanıdır, gel beri miskinliğe geç.  
 
Böyle latif bezenirken, böyle şirin düzenirken,  
Gönül Hakk‘a özenirken, dilek nedir, neye muhtaç?  
 
Ağaç karır, devran döner, kuş budağa bir kez konar,  
Daha sana kuş konmamış, ne güvercin, ne hod dürrraç.  
 
Bir gün sana zevâl ere, yüce kaddin ine yere,  
Budakların oda gire, kaynaya kazan, kıza saç.  
 
Er sırrıdır sırrın senin, er yeridir yerin senin,  
Ne yerdedir yerin senin, sana sorarım ey ağaç.  
 
Yunus Emre sen bir nice, eksikliğin yüz bin onca,  
Kur‘ağaca yol sorunca, teferrücle yoluna geç.  

Yunus Emre‘ye göre ölümden gafil olmamalı ölenin haline bakıp gözü açmalıdır. Bu tavır ibret ile 

bakma tavrıdır. Ġbret ile bakıĢta diğerlerinin yaĢadıklarından ders çıkarma hali vardır. Elbette insan bir gün 

ölecektir ancak ölüm kiĢinin ümitsizliğe kapılması anlamına gelmez. Ġnsan bu âlemde yolunu ĢaĢırır ve bu 

âlemden mutlak suretle dıĢarı düĢer. Ölüm fikrini yenecek Ģey ise aĢktır. Bu aĢk kiĢinin hakka duyduğu derin 

sevgi ve güvenin adıdır. AĢk ile biliĢen canlar ezel ve ebet kaygısı gütmez. AĢk ölüm endiĢe ve korkusunu 

yenen bir nimettir çünkü âĢık olan tevhit sırrına erdiği için Allah‘ta baki olup yok olmaktan kurtulur çünkü 

aĢkı bilen ve tadan insandaki candır. Ten ölür ama can ilahi olduğu için ölmez. O halde ölümden korkmaya 

gerek yoktur. Ġnsan ebedi olarak vardır ona ölümlü diyenlerin sözleri bozuk bir iddiadır.  

Yunus Emre görüldüğü gibi kiĢiyi akıbeti düĢünme ve sonu düĢünme konularında korkutarak uyarsa 

da asıl yöntemi, onlara kalplerindeki haktan gayri her türlü sevgiyi yok edip onu hak sevgisi ile doldurma-

larını önermesidir. Kısaca aĢk denilen bu sevgide kalp mahlûkun sevgisinden arınır ve hakkın sevgisi ile 

dolar. KiĢi baĢtan ayağa bu sevgi ile dolduğunda can cevherinin hakikati ile karĢılaĢır ve bu sevgi ile tanıĢan 

can kiĢiyi hakka götürür. Bundan gafil olan can ise tene mahkûm olur ve kiĢiyi toprağa düĢürür.  

Ölümü anmak ibretlerin en büyüğüdür. Ölümü anmayanlar gaflete kapılmıĢ olanlardır. Gaflet göz ile 

hak arasına giren ve kiĢinin hakkı görmesini engelleyen perdedir. KiĢinin ölümü anınca içinin yanması ve 

özünün göyünmesi gerekir. Ancak ölüm korkusuna kapılıp hakkın Ģefkat ve merhametinden ümit kesilmesi 

doğru değildir. Bu durumda ölümün bir son değil baĢlangıç olduğunu ve yitirdiğimiz hakka kavuĢma günü 

olduğunu söyleyen ulu kiĢilere yani âlim ve ariflere danıĢarak kendimizi bu korkudan kurtarmalıyız. Aslında 

ölüm ibretle bakanlar için dostta gitme günüdür. Ġstesek de istemesek de bir gün dostta gidilecektir. Ancak 

dosta gitmenin makbul olanı, ölüm haberi gelmeden, ecel yakamızı almadan, Azrail hamle kılmadan gitmek-

tir. Böyle yaparsak ejderhalar yutan ölümün korkunç ağzından kurtulmuĢ oluruz. Bu durumda ölümün bir 

özge hayat olduğunu, ölmekle ölümsüz hayat bulduğumuzu idrak eder ve yaralı gönlümüzü tedavi etmiĢ 

oluruz.  

Ahmet Yesevi gibi Yunus Emre‘ de de ölüm Ģarabı içme motifi vardır. Bu tabir, ―her nefs ölümü 

tadacaktır (Enbiya-35)‖ ayetine atıftır. Yunus, ömrü muhatap aldığı bir dörtlüğünde ömrün kendisini bırakıp 

kaçtığını, vakti gelince göçebeler gibi göçtüğünü ve kendisinden habersiz ölüm Ģarabı içtiğini söyleyerek 

―ah nideyim ömrüm seni‖ der. Bu hayıflanıĢta ömür üzerinde tasarrufumuzun olmadığını ve ömrün kendi 

çizgisinde bizden bağımsız hareket ettiğini söyler. O zaman yapılacak Ģey ölüme çare olmadığını kavramak, 
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özü sevgiliye yöneltmek ve dünyaya eyvallah demektir. Dünyaya eyvallah demeden akıbetin gereğince 

kavranması mümkün değildir.  

 

SONUÇ 

 Ahmet Yesevi ve Yunus Emre‘nin ölüm ve akıbet ile ilgili fikirlerini genel olarak ele alınca büyük 

oranda benzeĢtikleri ve adeta suyun aynı kaynaktan geldiği görülecektir. Onların bu fikirlerini karĢılaĢtırmalı 

olarak göstermek yerinde olacaktır. 

1- Her iki mürĢitte de kiĢinin ölüm düĢüncesini anma ve buna göre akıbeti yorumlama fikri vardır. 
2- Kabir azabı sorgu ve hakkın huzuruna yüz akıyla çıkamama düĢüncesi her iki isimde de 

derinlemesine iĢlenmiĢtir. 

3- Hayatın ve dünyanın bir sonu olduğu fikri her ikisinde de ortaktır. 
4- Ölüme ölmeden önce hazırlanmanın erdemi her iki mürĢidin de ortak öğretisidir. 
5- Ölümden kaçılamayacağı ve onun muhakkak tadılacağı fikri Kur‘anî bir atıfla her ikisinde de 

vardır. 

6- Dünya sevgisinden kurtulmanın gerçek kurtuluĢ olarak nitelenmesi fikri ortaktır. 
7- Ölüm korkusunu hakka yönelmenin ondan af dilemenin ve onun sevgisine sığınmanın yeneceği 

vurgusu her ikisinde de vardır. 

8- Ölümün karĢıtı olarak kiĢiyi baki kılacak yegâne değerin aĢk olduğu konusunda her ikisi de muta-

bıktır.  
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Prof. Dr. Dr. Bekir ÇINAR 

Özet 

Bu çalıĢmada, XV. yüzyılın büyük bilgesi, devlet adamı ve Ģairi Ali ġîrNevaî‘nin,Fatih Sultan 

Mehmed (Avnî) üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. XV. Yüzyıl, Orta Asya Türk dünyası kültür ve medeniyet 

açısından ―Türklerin ilk rönesansı‖ gibidir. Bu dönemde dikkat çeken iki isim Molla Câmî ve Ali 

ġîrNevaî‘dir. Molla Câmî, Farsça‘yı; Ali ġîrNevaî ise Türkçeyi zirveye taĢımıĢ ve her iki Ģair de Anadolu‘da 

yetiĢen Türk Ģairlerini derinden etkilemiĢtir. Ali ġîrNevâî‘nin Osmanlı Türk Ģairlerini birçok bakımdan 

etkilediği, Türk Ģairinin Nevâî‘ye doğrudan yazdıkları nazirelerden anlaĢılmaktadır. Bu çalıĢmada, sadece 

Ali ġîrNevâî‘nin Fatih Sultan Mehmed (Avnî) üzerine etkisi incelenmiĢtir. Bu etkilenme XV. yüzyılda Fatih 

Sultan Mehmed (Avnî) ve II. Bayezid zamanında Ahmed PaĢa ve Necâtî gibi Ģairlerle hız kazanmıĢtır. Bu 

yüzyılda Nevâî‘nin Ģiirleri, Türk dünyasının hemen her yerinde; Balkanlar‘da, Ġran‘da, Irak‘ta, Kırım‘da, 

Anadolu‘da ve Hindistan‘daki Türk saraylarında okunmuĢ ve beğenilmiĢtir. Nevâi‘nin bu etkisi, Nevâî‘nin 

yaĢadığı yüzyılda baĢlamıĢ ve XVI. yüzyılın sonlarına kadar sürmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, Ali ŞîrNevaî, Fatih Sultan Mehmed (Avnî), nazire. 

 

THE INFLUENCE OF ALI ġÎRNEVÂÎ ON THE POEMS OF FATIH SULTAN MEHMED 

(AVNÎ) 

 

Abstract 

In this study, the influence of Ali ġîrNevâî, -who was the great scholar, statesman and poet of the 15
th
 

century- , on the poems of Fatih Sultan Mehmed (Avnî) was examined. The 15
th
 century is like ―the first re-

naissance of the Turks‖, in terms of the culture and civilization of Central Asian Turkish world. The two 

names that attracted attention in this period were MollaCâmî and Ali ġîrNevâî. During that period, the Per-

sian language reached its peak with the contribution of MollaCâmî and the Turkish Language reached its 

peak with the contribution of Ali ġîrNevâî. Both of these poets influenced the other poets that lived in Anato-

lia. It is understood from the parallels written directly to Nevâî by the Turkish poets that AlîġîrNevâî influ-

enced Ottoman Turkish poets in many respects. In this study, only the influence of the AlîġîrNevâî on Fatih 

Sultan Mehmed was examined. This influence accelerated with the poets such as Ahmed Pasha and Necâtî in 

the period of Fatih Sultan Mehmed (Avnî) and Beyazıd II, in the 15
th
 century. In this century, the poems of 

Nevâî were read and appreciated almost all over the Turkish world, such as in the Balkans, Iran, Iraq, Cri-

mea, Anatolia and at the Turkish palaces in the India. This influence of the Nevâî started in the century that 

he lived and continued till the end of 16
th
 century. 

Key words: Classical Turkish Literature, Ali ŞîrNevâî, Fatih Sultan Mehmed (Avnî), nazire. 

 

GĠRĠġ 

XV. yüzyıl özellikle Orta Asya Türk Dünyası kültür ve medeniyeti açısından ―Türklerin ilk rönesansı‖ 

gibidir. Kaynaklarda bu dönemin kültür ve medeniyet hayatı Herat Ekolü olarak nitelendirilmiĢtir.  

Türk kültür ve medeniyeti XV. yüzyılda Ali ġîrNevâî (d.1441-ö.1501) ile büyük baĢarı göstermiĢtir. 

Nevâî, Anadolu‘da kuruluĢunu yeni tamamlamıĢ olan klasik Türk edebiyatını derinden etkilemiĢ, Türkçenin 

edebî dil olarak geliĢmesini sağlamıĢtır. Bu büyük Türk bilgesi, yazdığı manzum ve mensur eserleriyle 

sadece Çağatay edebiyatının değil, bütün Türk edebiyatının en büyük Ģairi, bilgesi ve devlet adamıdır. Molla 

Câmî‘nin Farsçayı zirveye taĢıdığı bir dönemde Nevâî, Türkçenin gücünü savunmuĢ ve yazdığı eserleriyle de 

bunu ispat etmiĢtir. 

Bu yüzyılda ―Nevâî‘nin eserleri, bütün Türk dünyasında; Anadolu‘da, Rumeli‘de, Ġran‘da, Irak‘ta, 

Kırım‘da, Volga boylarında, Türkmenler arasında, hatta Hindistan‘daki Türk saraylarında bile okunmuĢtur‖ 

(Köprülü 1941: 5). Bütün araĢtırmacılar, Türk dünyasında XVI. yüzyıl sonuna kadar yoğun bir Ģekilde Nevâî 

etkisinin hissedildiği, sonraki yüzyıllarda kaybolduğu görüĢündedirler (Çetindağ 2006: 13). Nevâî‘nin devlet 

adamı, Ģairlik ve Ģuurlu Türkçecilik fikri, Osmanlı Ģairleri tarafından takdirle karĢılanmıĢ ve birçok sultan 

Ģair, onun Ģiirlerini tanzir etmiĢtir.  

Bilindiği üzere klasik Türk Ģiirinde nazire, bir Ģairin manzum bir Ģiirine veya eserine baĢka bir Ģair 

tarafından aynı ölçü ve kafiyede yazılan Ģiir demektir. Nazire, nazire yazılan Ģairleri beğenme veya ondan 

daha güzel Ģiir yazabilme arzusu ile yazılır. Bu etkilenme bazen Ģekil açısından bazen de muhteva açısından 

olabilir. Nazirecilik geleneğinde her durumda bir etkilenme söz konusudur. Ali ġîrNevâî‘ye Osmanlı Ģairleri 

tarafından yazılan nazirelerde, daha çok Nevâî‘yi beğenme arzusu göze çarpmaktadır.  
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XV. yüzyıl Ģartları dikkate alındığında bu etkilenmenin nasıl olduğu merak konusudur.
8
―Bu yüzyılda 

Orta Asya-Anadolu etkileşimi çok hareketlidir. Tezkirelere göre eğitim ve gezi amaçlı Anadolu‘dan Orta 

Asya‘ya doğru seyahatlerin sıklıkla yapıldığı anlaşılmaktadır… Orta Asya‘nın en önemli merkezleri Herat, 

Semerkant ve Tebriz‘dir.‖(Çetindağ 2006: 45). Ayrıca Ģairlerin eğitim amaçlı seyahatleri de tezkirelerin ver-

diği bilgiler arasındadır. Tezkire yazarı ÂĢık Çelebi Meşâirü‘ş-Şuarâ‘sında (Kılıç 2010:II/1054 ) Adnî 

mahlaslı Mahmut PaĢa‘nın, Ali ġîrNevâî ile mektuplaĢtığını belirtmektedir. Fatih‘in etrafındaki devlet adam-

ları ve Ģairlerin (Mahmud PaĢa, Ahmed PaĢa, Karamanlı Nizâmî), Herattaki Ali ġîrNevâî ve Molla Câmî ile 

yakın iliĢki içindedirler. (Çetindağ 2006: 47). Gelibolulu Âlî, Künhü‘l-Ahbâr‘ında (Ġsen, 1994: 140), o tarihte 

Mahmud PaĢa‘nın Horasan PadiĢahı Hüseyin Baykara ve Ali ġîr Nevâ ile çok yakın münasebeti olduğunu 

belirtmekte, bu beraberliği devlet iĢlerinden öte zamanına göre yıldızların sürekli ve mutlu beraberliğine 

denk olarak görmektedir.  

1. ALĠ ġÎR NEVÂÎ’NĠN ġĠĠRLERĠNE FATĠH SULTAN MEHMED (AVNÎ)’ĠN YAZDIĞI 

NAZĠRELER 

Ali ġîrNevâî (d.1441-ö.1501) yılları arasında; Fatih Sultan Mehmed ise (d.1432-ö.1481) yıllarında 

yaĢamıĢtır. 15. ve 16 yüzyılda sadece Fatih Sultan Mehmed (Avnî) değil, birçok Osmanlı Sultanı Nevâî‘ye 

nazire yazmıĢtır. 15. ve 16 yüzyılda Nevâî‘nin Ģiirine doğrudan nazire yazan Osmanlı sultanları ve Ģiir 

sayıları Ģöyledir:
9
 

Muhibbî (Kanunî Sultan Süleyman) 8, Avnî (Fatih Sultan Mehmed) 6, Cem Sultan 4, Adlî (II. Bâye-

zid) 4, Harîmî (ġehzade Korkut) 1.Avnî (Fatih Sultan Mehmed), Ali ġîrNevâî‘nin aĢağıdaki üç Ģiirini vezin, 

kafiye, redif benzerliği ile tanzir etmiĢtir. 

Nevâî: 

Kaçdık ol közdin ana kim ol leb-i handânkirek 

Ġhtirâzitkey belâdan her kiĢiye cânkirek                (s. 47)  (Nevâdirü‘ş-Şebâb, 332) 

Avnî (Fatih Sultan Mehmed)
10

 

Kâmetin yâd itmez ana kim leb-i cânân gerek 

Sakınur lâ-büdhavâdan her kime cân gerek 

EĢk deryasını saldunmvirmedi teskin ana 

Sînetâbı def‘ine ol âgûnpeykân gerek 

RahĢ-ı aĢka virmedisahrâ-yıhicrân hiç za‘f 

Tâkıyâmetimtidâdınca ana meydân gerek 

Ol perî aĢkın dimezven gönlüme dîvânedür 

DüĢmenindenrâzılâbûdkiĢinünpinhân gerek 

 

AvniyârindânharâbâtiçĢreayĢ itmek içün 

Arsa-i âlem ana sahn u felek eyvân gerek  (Fatih Dîvânı, 138) 

 

Nevâî: 

Kan yaĢım yolunda tammâydır közüm giryânbolup 

Kim ayağıðgatüĢüptür göz karası kan bolup  (s. 48)  (Garâibü‘s-Sıgâr, 51) 

 

Avnî (Fatih Sultan Mehmed): 

Ağlasa âĢık belâ-yıhicr ile nâlân olup 

Gözleründen akan anun yaĢ yerine kan olup 

 

Gehcefâkûhıgubarındanurınsakisveti 

GehbekâvâdisinigeĢt eylese üryân olup 

 

Her ne denlücevrler görse cefâlarvefâlar eylese 

                                                 
8
 Bu konuda geniĢ bilgi için bk. Yusuf Çetindağ (2006: 44-46). 

9
 Bu Ģiir sayıları ve tanzir edilen Ģiirler Yusuf Çetindağ (2006: 41-42)‘dan alınmıĢtır. Buradan itibaren beyitlerin yanın-

daki sayfa numaraları bu eserden verilmiĢ olup ayrıca beyitlerin alındığı eserler belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmada Sultan 

ġairlerin Ali ġîrNevâî‘ye yazdığı bütün nazireler değil, Nevâî‘nin zemin Ģiirine doğrudan yazdıkları nazireler alınmıĢtır. 

Ali ġîrNevâî‘den alınan beyitler ile Avnî, den alınan beyitler, Ģairin divanlarından kontrol edilmiĢtir. 
10

Fatih Divanı‘ndan alınan beyitleri gösteren numaralar, Muhammed Nur Doğan (2006)‘nın sayfa numaralarını 

göstermektedir. 
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Her ne denlü gülseler hâline ol giryân olup 

 

Gam beyâbânına her gün eylese seyr ü sefer 

Her gece mihnet-serâ-yıfürkatemihmân olup 

 

Râz-ı ıĢkı âĢıklar itmegetâkat bulmasa 

Sînesindenâvek-i dildûzlarpinhân olup 

 

Dilberinden rahmeger olmazsa ol dil-hasteye 

Kimseler derdine dermânidemezimân olup 

 

Virseler mülk-i cihânıntâc u tahtı devletin 

Avnîkûyın terkin itmez baĢın sultân olup    (Fatih Dîvânı, 25) 

 

Nevâî: 

ġem‘ ol hicride her tün köyme kim âgâhıdur 

Dûdıirmes kim miniðhâlimgaotluğâhıdur  (s. 239) (Nevâdirü‘ş-Şebâb, 158) 

 

Avnî (Fatih Sultan Mehmed): 

Bir güneĢ yüzli melek gördüm ki âlem mâhıdur 

Ol kara sünbülleriâĢıklarınunâhıdur 

 

Karalar geymiĢ meh-i tâbân gibi ol serv-i nâz 

Mülk-i Efrengünmeger kim hüsn içinde Ģâhıdur 

 

Ukde-i zünnârına her kimse kim dil bağlamaz  

Ehl-i îmân olmaz ol âĢıklaruðgümrâhıdur 

 

Gamzesi öldürdügine lebleri cânlarvirür 

Var ise ol rûhbahĢundîn-i Îsârâhıdur 

Avnîyâ kılma gümân kim sana râm ola nigâr 

Sen SitanbulĢâhısun ol [da] KalâtâĢâhıdur  (Fatih Dîvânı, 55) 

Nevâî‘nin aĢağıdaki ilk Ģiirini Avnî (Fatih Sultan Mehmed), vezin ve kafiye benzerliği ile tanzir 

etmiĢtir. Nevâ‘nin matla beytindeki mahzûn eylemek/ cigergûn eylemek;Avnî‘demahzûneyledün / 

cigergûneyledün Ģeklindedir. Avnî, Nevâî‘nin ikinci ve üçüncü Ģiirini ise vezin ve redif benzerliği ile tanzir 

etmiĢtir. 

Nevâî: 

Niçebolgayzahmlığkönlümnimahzûn eylemek 

Zahmkanıdın közüm yaĢtın cigergûn eylemek (s. 48) 

Hüseyin Baykara (d. 1438- ö. 1506) Timurlularaın son hükümdarı, aynı zamanda Çağatay 

Edebiyatı‘nın önemli temsilcisidir. XV. yüzyıl Orta Asya Türk dünyasında ilmin ve sanatın geliĢmesinde 

önemli katkıları olan Baykara, Türk kültürü ve dilinin geliĢmesi için büyük hizmette bulunmuĢ kendisi de 

Hüseynî mahlasıyla Ģiirler yazmıĢtır.  

Hüseyin Baykara
11
, Nevâî‘nin yukarıdaki Ģiirini: 

Zülf açıp mintilbeniâĢufte-ahvâl iylediñ 

Çîn-i ebrû körsetipköðlümnibî-hâl iylediñ  (Hüseyin Baykara Dîvânı, s. 122) 

Ģeklinde tanzir etmiĢtir. Fatih Sultan Mehmed ise bu Ģiiri Ģu Ģekilde tanzir etmiĢtir. 

Avnî (Fatih Sultan Mehmed): 

Ey cefâ-hûhâtırumderd ile mahzûneyledüñ 

Zahm-ı sînemden gözüm yaĢın cigergûneyledüñ 

 

Gam beyâbânındaĢeydâidüp ey Leylî-hırâm 

Akl ü hûĢumdanayırduð beni mecnûneyledüñ 

 

                                                 
11
Hüzeyin Baykara‘dan alınan beyitler, Yıldırım 2010‘dan alınmıĢtır. 
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EĢk-i sîm ü rûy-i zerdüm nakdini izhâridüp 

DôstumuĢĢâk içinde beni Kârûneyledüñ 

 

Lâ‗l-i nâbuð yâdına kan içmek idi âdetüm 

EĢk-i hûnînümaða yâr itdüðefzûneyledüñ 

 

Çüngubâr-ı hecre teskin virmedi ne fâide 

Gözlerüm yaĢını dut kim Nîl ü Ceyhûneyledüñ 

 

Hecrbî-dâdına ülfet dutmıĢ idi Avnînüð 

GayrlarlaayĢidüp hâlin digergûneyledüñ            (Fatih Dîvânı, 128) 

 

Nevâî: 

Îd-ı ruhsâruðkörüpboldı ulus hayrânsaða 

Ay ulus îdı yüzün cânımminiðkurbânsaða (s. 121) (Nevâdirü‘ş-Şebâb, 332) 

 

Avnî (Fatih Sultan Mehmed): 

 

Ağlasa derd-i derûnum çeĢm-i giryânumsaða 

ÂĢikârolurdıgâlibrâz-ı pinhânumsaða 

 

Mesned-i hüsnüzreseð ben hâk-i rehdepây-mâl  

Mûr hâlin niçe ‗arz ide Süleymânumsaða 

 

ġem‗i gör kim meclisüðdeağlayupbaĢdan çıkar  

HoĢ yanar yakılur ey Ģem-i Ģebistânumsaða 

 

Subh gibi sâdık olduğum reh-i ‗ıĢkuðda ben  

Gün gibi rûĢendürür ey mâh-ı tâbânumsaða 

 

Dün rakîbüð cevrini men‗ eyledüð ben hasteden 

Eyledi te‘sîrgûyââh ü efgânumsaða 

 

Zahm-ı hicrân Ģerhi çünmümkindegüldür dostum  

Sîne-çâkinden haber virsüngirîbânumsaða 

 

Eyleme göðlingözincevr ile ‗Avnî‘nüðharâb 

Dürr [ü] gevherler virür bu bahr ile kânumsaða  (Fatih Dîvânı, 18) 

 

Nevâî: 

Yâr vaslıdın üzüp irdim min-i Ģeydâümîd 

ġâh lütfı koymadı Ģeydâköðülninâ-ümîd (s. 239)  (Bedâyiü‘l-Vasat, 118) 

 

Avnî (Fatih Sultan Mehmed): 

 

Kesmezemağyâr cevri ile cânândanümîd 

Kim kesilmez havf-ı Ģeytân ile îmândanümîd 

 

Ağlamakla dürr-i vaslatâlib oldum taðdegül 

Eylese gavvâs olanlar bahr-i ummândanümîd 

 

Âstânuðdanigârı görmesem ye‘sitmezem 

Bu mesel meĢhûrdur kim çıkmadukcândanümîd 

 

DiĢlerüðdür ağlamakla göz yaĢından umduğum  

Dürr-i Ģehvâroldı ancak ebr-i nîsândanümîd 
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Her ne deðlücürmüðehadd ü nihâyet yoğsa  

Avnîyâ kat‗ eyleme seðavn-i Rahmândanümîd  (Fatih Dîvânı, 39) 

SONUÇ 

Ali ġîrNevâî, hem yaĢadığı yüzyılda hem de XVI. yüzyıl sonlarına kadar birçok Osmanlı Sultan 

Ģairlerini etkilemiĢtir. Ali ġîrNevâ‘nin bu etkisi Fatih Sultan Mehmedonun Ģiirlerini tanzir etme etmesinden 

anlaĢılmaktadır. Fatih, bazı Ģiirlerini Hüseyin Baykara‘dan tanzir etmiĢtir. Bu etkinin en önemli sebebi Ali 

ġîrNevâî‘nin devlet adamı kimliği, bilge kiĢiliği, güçlü Ģairliğidir. Nevâ‘inin etkisi Fatih Sultan Mehmed 

devri ile baĢlamıĢ ve Kanûnî Sultan Süleyman devri ile son bulmuĢtur. AliġirNevâî‘nin Anadolu‘daki Ģairleri 

etkilemesi mektuplaĢma, seyahat ve eğitim amaçlı yollarla sağlanmıĢtır. XV.yüzyılda bütün teknolojik im-

kânsızlıklara rağmen bu düzeyde bir etkileĢim, günümüzün teknolojik imkânları göz önüne alındığında bizler 

için büyük ders olmalı ve bizlere yeni ufuklar açmalıdır. Bütün Türk dünyası olarak, tarih Ģuurumuz, kültür 

hayatımız ve edebî eserlerimiz açısından daha güçlü birliktelikler ve etkileĢim imkânlarını geliĢtirmek ortak 

bir medeniyet oluĢturmamıza büyük katkılar sağlayacaktır. Günümüz edebî hayatı için Büyük Türk Wik-

ipedia‘sı oluĢturmak,bu etkileĢimi daha verimli hâle getirecek ve gelecek nesillerimize farklı imkânlar suna-

caktır. 
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“ҚУТАДҒУ БИЛИГ”ДА ВАСИЯТНОМА ЖАНРИ 

 

Буробия РАЖАБОВА

 

                                                 

 ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиѐти ва фольклори институти катта илмий ходими, филология фанлари номзоди  



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

381 

 

 

Резюме 

Васият, васиятнома ўзбек адабиѐтида адабий жанр сифатида деярли ўрганилмаган. Навоий 

җадимийлиги жиҳатидан Нўширавони Одил васиятномасидан кейинги җаторда турган Муҳаммад 

с.а.в. нинг ҳазрати Алига айтган 164 васиятдан иборат бўлган машҳур васиятномасига асосланиб, 

васиятнома жанрини ҳам энг җадимги жанрлар җаторига киритишимиз мумкин экан. Таниҗли 

Туркиялик олим Гўзал Абдураҳмон у ―Диний-тасаввуфий турк адабиѐти эл китоби‖ номли китобида 

васиятнома ҳаҗида маълумот берган. Юсуф Хос Ҳожибнинг туркий тилда ѐзган муҳташам ―Җутадғу 

билиг‖ достонида берилган васиятномага, яъни ҳукмдор Кунтуғди учун вазир Ойтўлди томонидан 

ѐзилган васиятноманинг кам тарҗалган, яъни ҳукмдорга атаб, җаратилиб ѐзилган кўринишидир. Юсуф 

Хос Ҳожиб ― Буғрохон тилда битган‖ бу васиятномаси билан ҳам истеъдодли санъаткор эканлигини 

яҗҗол кўрсата олган. Китобнинг ―Ойтўлди эликка насиҳатнома ѐзиб җолдиришини айтади‖ номли 

боби тўлиғича васиятнома жанрида ѐзилган. Васиятноманинг 14 боби унинг муҗаддимаси бўлиб, 

муҗаддима басмала, Тангрига, пайғамбарга, тўрт халифага бағишланган анъанавий вожиб ул-тасниф 

җисмларидан ташҗари, элиг мадҳи, васиятноманинг ѐзилиш сабаби масалаларга бағишланган ҳамда 

хотима җисмларни ўз ичига олади. Юсуф Хос Ҳожиб ―Җутадғу билик‖да ѐзган васиятнома ва васияти 

Х–ХI аср адабиѐтимизда турли адабий жанрлар җаторида адабий жанр сифатида шаклланиб 

борганини кўрдик. Асарнинг алоҳида-алоҳида бобларида ҳам васиятномада олға сурилган масалалар 

тўғрисида ҳам фикр-мулоҳазалар юритади. Таянч сўзлар: васият, васиятнома, жанр, ҳуҗуҗ, ҳикмат, 

генезис. 

WILL IN THE QUTADGHU BILIG 

 

Abstract 

The bequest of the Uzbek literature has never been studied as a literary genre. From the standpoint of 

Navoi's ancient history, Nasseravoni Odil was the next posterity of Adilet, based on the famous petition of 

164 bequests that tells Ali, we can add the genre of the will to the oldest genres. Famous Turkish scholar 

Güzdül Abdurahman has given information about his will in his book titled "The Book of Religious Sacrifice 

Turkish Literature". Yusuf Hos Hodjib's insistence on a great poem written in the Turkic language 

"Qutadghu bilig", written by ―Aitoglu‖, the governor of Kunduz, to a scarcity, that is, to the ruler. Yusuf Hos 

Hojib has proved that he is a talented artist, with his will, "Bughrokhon wrote with language". Written in the 

genre of the book, "Oyto‗ldi elikka nasihatnoma yozib qoldirishini aytadi " section. Part 14 of this petition is 

an introduction to the preceding chapters, namely the Quran, the Prophetic, and the Fourth Khalifa. Yusuf 

Hos Hojib's bequest in ―Qutadg's knowledge‖ have been seen as literary genres in our literature in the X-XI 

centuries. In separate chapters of the work, he also makes a debate about issues raised in the will. 

Key words: Willedness, willedness, genre, law, wisdom, genesis. 

 

Васият, васиятнома ўзбек адабиѐтида адабий жанр сифатида деярли ўрганилмаган, фаҗат 

―Адабий тур ва жанрлар‖ китобида ―Васият (ўлим олдидан айтиб җолдириладиган гаплар) – бадиий 

адабиѐтда кўп йиллик ҳаѐтий хулосалар ва авлодларнинг келгуси муҳим вазифалари акс этган лирик 

жанр‖ [Адабий тур ва жанрлар, 1992, б. 165-168] деб җисҗача таъриф берилган. Агар таърифга диҗҗат 

җилсак, таъриф нотугал бўлиб, васиятнома жанри хусусиятларини тўлиҗ җамраб олмаган, замонавий 

лирикада яратилган васиятномаларнинг хусусияти ҳисобга олиниб таъриф берилган. 

Навоийшунослар Алишер Навоийнинг ―Садди Искандарий‖ достони ҳаҗида ѐзган тадҗиҗотларида 

фаҗат шоҳ Искандарнинг ўлими олдидан онаси Бонуга ѐзиб җолдирган машҳур васиятномасини у ѐки 

бу даражада ўрганишган, аммо у машҳур васиятномани ҳам мустаҗил адабий жанр деб 

белгилашмаган. Ушбу васиятномани Ўзбекистон җаҳрамони С. Ғаниева Навоийнинг васияти деган 

фикрини ҳам айтган.  

Биз Алишер Навоий ижодида җўлланган тарихий-ҳуҗуҗий атамаларни ўрганиш жараѐнида 

ислом ва замонавий ҳуҗуҗнинг бир тушунчаси бўлмиш васият атамасига диҗҗат җилдик. Натижада 

улуғ шоир ўз ижодида васиятни ислом ҳуҗуҗининг бир атамаси маъносида җўллашидан ташҗари, у 

лирик ва эпик турдаги асарларида кундалик турмуш, ижод жараѐни билан алоҗадор воҗеабанд, 

маърифий, диний-тасаввуфий характердаги 30 дан ортиҗ васият ва васиятномаларни келтирганига 

гувоҳ бўлдик. ―Боҗий васиятномалар‖ [Ражабова, 2015] номли тадҗиҗотимизда Алишер Навоийнинг 

―Мажолис ун-нафоис‖да берилган шоир Мавлоно Кобулийнинг Алишер Навоийга, малик ул-калом 

Лутфийнинг Абдураҳмон Жомийга, шоир Мир Шоҳийнинг шоир Хожа Авҳадга ҳаѐт машаҗҗатлари, 

ижод жараѐни, адабий таъсир, устоз-шогирд муносабатлари билан боғлиҗ ҳолда ѐзилган тарихий 
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васиятномаларни ва ―Насойим ул-муҳаббат‖да Жалолиддин Румийнинг дўстлар ва суҳбатдошларига 

айтган 11 ҳикматдан иборат бўлган диний-тасаввуфий мазмундаги васиятномасини, ―Фарҳод ва 

Ширин‖да Фарҳоднинг тоҗҗа айтган (мажозий характердаги – Б.Р.) васиятини, ―Тарихи мулуки 

Ажам‖да эса Нўширавони Одилнинг барҳаѐтлик касб этган боҗий васиятномаларини тадҗиҗ ва 

таҳлил җилган эдик.  

Хулоса шуки, Алишер Навоий васиятнома жанри соҳасида ҳам сезиларли ижод җилган бўлиб, 

биринчидан, унинг васиятномалари бу жанр такомилида алоҳида аҳамиятга эга, иккинчидан, у битган 

васиятномалар ўзигача бўлган араб, форс, туркий адабиѐтдаги энг яхши анъаналар билан бойиб 

боргани, учинчидан, Навоий асарида җайта бадиий талҗин җилинган Нўширавони Одил 

васиятларининг ўзиѐҗ бу жанрнинг энг җадимги жанр дейишимизга асос бўлиши, тўртинчидан эса у 

ѐзган умумбашарий аҳамиятга молик васият ва васиятномалар ѐрдамида давлат ва дин арбоблари, 

таниҗли ижодкорлар, шайхлар ва тарихий шахсларнинг орзу-умидлари ва ҳаѐту фаолиятларининг 

айрим ибратли ва җизиҗарли лавҳаларидан хабардор бўлишимиздир. Демак, җадимийлиги жиҳатидан 

Нўширавони Одил васиятномасидан кейинги җаторда турган Муҳаммад с.а.в. нинг ҳазрати Алига 

айтган 164 васиятдан иборат бўлган машҳур васиятномасига асосланиб, васиятнома жанрини ҳам энг 

җадимги жанрлар җаторига киритишимиз мумкин экан.  

Фикримизнинг исботи учун ҳар икки җадимги васиятномаларга мурожаат җилсак. Улуғ Навоий 

Нўширавони Одилнинг васияти ҳаҗида ўз китобида шундай ѐзади: ―Ва анинг сойир салотин учун 

васиятномаси борким, не дастур била салтанат җилганларким бу мухтасарда ул гунжойиш йўҗтирким, 

барчасин битилгай, ики-уч калима била ихтисор җилилди. Ва ул булардурким, адл бир җўрғондурким, 

сув солиб йиҗилмас ва ўт била куймас, манжаниҗ била бузулмас. Ва адл ганждурким, кўпрак олғон 

сайин, кўпрак бўлур ва озроҗ харж җилсанг, озроҗ бўлур. Ва хирандманд улдирким, махфий андоҗ иш 

җилмағайким, ошкоро ани җила олмағай ва биров айбида андоҗ сўз демағайким, юзиға дей олмағай. 

Урушда душман оз деб ғофил бўлмамоҗ керакким, кўп ўтунни оз ўт куйдурур‖ [Навоий, 2000, б. 244]. 

Ёки Муҳаммад с. а. в.нинг табаррук васиятномалари ҳаҗида тўхталсак. Чунончи: ―Ҳазрати Али 

карамаллоҳу важҳадан ривоят җилибдурки, айтдиларки: ―Бир кун сарвари олам – Муҳаммад Мустафо 

саллаллоҳу алайҳи васаллам мени ҳузурига талаб җилдилар. Ваҗтики, хизматларига бордим, менга 

меҳрибонликлар җилиб айтдилар: ―Ё Али, сен менга Мусо алайҳиссаломнинг Ҳорун деган укаси каби 

яҗинсан. Лекин Ҳорун каби пайғамбар эмассан. Чунки мендан кейин пайғамбар чиҗмас. ―Ё Али, бу 

кун сенга бир васият җилурманки, уни асрасанг, дунѐда яхши ҳолда бўлғайсан, агар ўлсанг шаҳид 

бўлғайсан‖. Аввалғи ва охирги илмлар ушбу васиятномада айтилгандир. Эй мусулмонлар, ҳар куни 

бу ―Васиятнома‖ни ўҗинглар ва унга амал җилинглар ва бу васиятларни бажо келтиринглар. Дунѐ ва 

охиратда балолардан халос ва эмин бўлурсизлар, оҗил ва доно бўлғайсизлар‖ [Муҳаммад 

алайҳиссалом.. , 1992, б. 5]. 

Хориж олимлари Шарҗ адабиѐтида яратилган васиятномаларни алоҳида жанр сифатида тадҗиҗ 

җилишган. Бу ўринда таниҗли туркиялик олим Гўзал Абдураҳмон тадҗиҗотларини эслаш маҗсадга 

мувофиҗ, у ―Диний-тасаввуфий турк адабиѐти эл китоби‖ номли китобида назм ва насрда яратилган 

диний-тасаввуфий руҳдаги, номанинг 26 сига, жумладан, васиятнома ҳаҗида ҳам етарлича маълумот 

берган. Олим ўз тадҗиҗотида васиятнома сўзининг лексик ва истилоҳий маъноларини, атаманинг 

ҳуҗуҗий асосларини, жанр сифатида эса назм ва насрда ѐзилишини яхши ѐритиб берган ва 

җуйидагича таъриф берган: ―Васиятнома сўзининг лексик маъноси эътиборила ҳуҗуҗий бир термин 

сифатида инсоннинг вафотидан кейин амалга оширилиши исталган ҳолатларни, нарсаларни ѐзма 

ўлароҗ ифода шаклидир. Бу эътиборила васиятномада билдирилган истакларнинг бажарилиши 

алоҳида бир аҳамиятга эга. Васиятноманинг истилоҳий маъноси эса диний-тасаввуфий жиҳатдан 

давлат ва дин улуғларининг вафотларидан кейин келажак авлодларга буюрилган хоҳиш ва 

истакларидир. Хоҳиш, истаклар назм ѐки наср сифатида ѐзилган асарлардир‖ [A b d u r r a h m a n, 

2014, б. 531-534]. Профессор ўзи олға сурган назарий фикрлари исботи учун диний-тасаввуфий 

туркий адабиѐт тарихида назм ва насрда яратилган машҳур васиятномаларга диҗҗат җилиб, мисол 

сифатида эса Луҗмони ҳакимнинг ўз ўғлига, Имоми Аъзам Абу Ҳанифанинг талаба-шогирди Юсуф 

бинни Холид Самтияга ва Ҳожи Бектоши Валийнинг Сари Исмоилга насрда ѐзиб җолдирган 

васиятномаларини келтирган. 

Навоий васиятномалари билан боғлиҗ тадҗиҗотимизнинг мантиҗий давоми сифатида мазкур 

жанрнинг ўзбек адабиѐтдаги генезиси ва тарихини ўрганишда давом этиб, бунда биз XI асрнинг 

улкан шоири, донишманди ва давлат арбоби Юсуф Хос Ҳожибнинг туркий тилда ѐзган муҳташам 

―Җутадғу билиг‖ (1069–1070 йилларда, яъни XI аср җорахонийлар даври салтанатининг энг юксакка 

кўтарилган бир даврида яратилган.) достонида берилган васиятномага, яъни ҳукмдор Кунтуғди учун 
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вазир Ойтўлди томонидан ѐзилган васиятномага мурожаат җилдик. Бу васиятнома васиятноманинг 

кам тарҗалган, яъни ҳукмдорга атаб, җаратилиб ѐзилган кўринишидир. Юсуф Хос Ҳожиб ― Буғрохон 

тилда битган‖ бу васиятномаси билан ҳам истеъдодли санъаткор эканлигини яҗҗол кўрсата олган, 

унинг мазкур васиятномаси васиятноманинг мумтоз намунасидир. 

Маълумки, Юсуф Хос Ҳожибнинг ―Җутадғу билиг‖ асари юзасидан хориж олимларидан 

Х.Пургшталл, Ж.Амеди, Г.Вамбери, Р.Р.Арат, В.В.Радлов, С.Е.Малов, О.Валитовалар, Ўзбекистонда 

эса Фитрат, Җ.Каримов, С.Муталибов, Н.Маллаев, Ғ.Абдураҳмонов, Б.Тўхлиевлар муҳим илмий-

тадҗиҗот ишларини олиб боришган [Юсуф Хос Ҳожиб, 1977, б. 5-47; Ўзбек адабиѐти тарихи, 1977, б. 

108]. Улар китобни улуғлаб, бизгача етиб келган бадиий адабиѐтнинг биринчи намунаси ҳамда аҗл ва 

ҳикмат дарслиги деб баҳолашган. Жумладан, Солиҳ Муталлибов Маҳмуд Кошғарийнинг ―Девону 

луғотит турк‖ китобига ѐзган сўзбошисида мазкур җимматли китоб ва унинг сўз санъатига кўрсатган 

адабий таъсири ҳаҗида шундай ѐзади: ―...‖Җутадғу билиг‖ ўз даврининг юксак бадиий асари сифатида 

ҳам бениҳоят муҳим ҳужжат. Чунки у энг эски адабий асар намунаси сифатида сўнгги босҗичлардаги 

ѐзувчиларга ҳам ўз таъсирини кўрсатган, сўнгги давр ѐзувчилари ундан фойдаланганлар. Шунинг 

учун бу асар сўнгги давр ѐзувчилари асарларида учрайдиган адабий таъбирлар, поэтик образлар, 

рамзли ишоралар, шеъриятга хос услуб ва иборалар ва ҳатто айрим номлар каби бир җанча 

масалаларнинг моҳиятини очишга ҳам ѐрдам берувчи бениҳоят муҳим асардир‖ [Кошғарий, 1960, б. 

15]. Демак, ―Җутадғу билиг‖ васиятнома жанрининг генезиси ва тарихини ўрганишда ҳам бизга ѐрдам 

берувчи илк муҳим назарий, адабий манбадир. Бу җимматли асарнинг заҳматкаш тадҗиҗотчилари 

Җ.Каримов ва Н.Маллаев каби устозларнинг ишлари билан бу мавзу юзасидан танишганимизда, улар 

нимагадир ушбу васиятномани тадҗиҗотларида тилга олишмаганлигига амин бўлдик. Бу ҳолат 

җуйидагиларда кўринади, биринчидан, асар айнан васиятномани ѐдга олиш билан боғлиҗ бўлган 

тасвирда тилга олмайди. Иккинчидан эса улар ўз тадҗиҗотларида вазир Ойтўлди образини ҳар 

томонлама таҳлил җилар экан, вазирнинг элиг учун битган васиятномаси ҳаҗида гапирмайдилар 

[Каримов, 1976, б. 47-70; Маллаев, 1976, б. 122]. Масалан, атоҗли олим Н.Маллаевнинг ―Юсуф Хос 

Ҳожиб‖ номли тадҗиҗотидаги ―Достонда җуйидаги воҗеа ҳикоя җилинади‖ деган маълумотномасида 

васиятномани тилга олиш зарур бўлган воҗеа баѐнида ўша лавҳа ташлаб кетилган. Олимнинг 

ҳикоясида кесиб ташланган васиятнома воҗеасини җуйидагича, яъни ―... отасининг элигга ѐзиб 

қолдирган васиятномасини унга берибди‖ деб тузатдик. Мана: ―... У саройда узоҗ ваҗт хизмат җилиб, 

аҗл-ироки, тадбиркорлиги билан Кунтуғдини мамнун җилади. Бироҗ юрти ва оиласини соғиниб, 

Ойтўлди элигдан рухсат олиб, ўз юртига вайтибди ва бирмунча ваҗтдан кейин ўша ерда вафот 

этибди. Ойтўлдининг Ўгдулмиш деган ўғли бор экан. У отасининг сўзига амал җилиб, Кунтуғдининг 

даргоҳига келиб, отасининг элигга ѐзиб қолдирган васиятномасини унга берибди, сарой хизматига 

кирибди. Ўгдулмиш отасининг изидан бориб, давлат ишларидаги фаоллиги ва донолиги билан 

Кунтуғдини шод ва мамнун җилибди‖ [Маллаев, 1976, б. 116]. Бироҗ устоз Җ.Каримов кейинги 

тадҗиҗотларидан бирида бу хатони тузатиб, вазир Ойтўлди ҳаҗидаги таҳлилида унинг васиятномаси 

ҳаҗидаги тасвирни ―...Ойтўлди оғир дардга чалиниб, хасталаниб җолади. У элигга ва ѐш җолган ўғли 

Ўгдулмишга җатор насиҳатлар җилади, васият билан жон беради‖ [Ўзбек адабиѐти тарихи, 1977, б. 

106-131] деб бир жумлада тилга олиб ўтганини ва вазир васиятига җизиҗиш бўлганини кўрамиз.  

Дарҳаҗиҗат, Юсуф хос Ҳожиб ―Җутадғу билиг‖да маҳорат билан васиятнома жанрининг туркий 

тилдаги гўзал намунасини яратар экан, ушбу ижодий жараѐнни биз нафаҗат намуна, балки 

васиятнома адабий жанри ҳаҗидаги назарий маълумот деб ҳам җабул җилишга ҳаҗлимиз. 

Кузатишларимизга кўра, у ѐзган бу васиятнома, бир томондан, васиятнома жанри бошланғич ҳолда 

бўлгани, иккинчи томондан эса мазкур жанр ўша даврдаѐҗ туркий адабиѐтда юзага келгани, 

шаклланганидан дарак беради. Асарда муаллиф томонидан композициясига кўра катта ҳажмли ва 

ғоявий-бадиий жиҳатдан мукаммал васиятноманинг ѐзилиши диҗҗатга сазовордир. Бу жиҳатдан 

асарнинг җиймати адабиѐтшунослик фани учун ҳам ниҳоятда улуғдир. 

Китобнинг ―Ойтўлди эликка насиҳатнома ѐзиб җолдиришини айтади‖ [Хос Ҳожиб, 1971, б. 249-

269] номли боби тўлиғича васиятнома жанрида ѐзилган. У васиятноманинг хотима җисмида ўғлига 

җарата ―бу васиятномадир‖ деб таъкидлайди. ―Җутадғу билиг‖нинг 1984 йилда Урумчида чоп 

җилинган нашрига илова җилинган җўлѐзмада васиятнома атамаси икки ўринда ҳам мерос атамаси 

билан берилганига гувоҳ бўлдик. Масалан:  

Деди: тут бу хатни, йўҗотма ўғул, 

Элигга етургин меросимдур ул [Хос Ҳожиб, 1984, б. 343]. 

Аммо 1971 йилги нашрда мазкур адабий жанрни Җ.Каримов бир ўринда җўлѐзмадагидек мерос, 

бошҗа бир ўринда эса васиятнома деб талҗин җилганини кузатдик. Васиятнома шакли: 
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Айтди: Ўғлим, бу номани саҗла, йўҗотма, 

Уни элигга етказ, бу васиятномадир( 269). 

Мерос шакли: 

Киши ўлса, ундан эсдалик мерос җолади, 

Менинг сенга эсдалигим мана шудир, эй доно. 

 

Мен учун сен севикли киши эдинг, эй элиг, 

Фойдали эсдалик сенга җолдирдим. 

 

Мана, мен чин сўзларни ѐзиб җлдирдим, 

Бу сўзларни ва мени унутма (266–267). 

Умуман, ушбу васиятнома 152 байтдан иборат, васиятномада асарнинг Кунтуғди, Ойтўлди, 

Ўгдулмиш каби асосий образлари иштирок этади, айни жиҳатдан васиятномани тугаллик касб этган, 

уни тўлиғича асар ичида берилган панднома руҳида ѐзилган мустаҗил бир достон деб баҳолаш 

мумкин. Асар сюжети ва поэтик тасвирига кўра, васиятнома муаллифи давлат арбоби вазир 

бўлганлиги учун васиятномада ҳукмдорларга насиҳатлар оҳанги етакчи бўлиб, оддий инсонларни ҳам 

җутга етакловчи маълум бир пандлар, рамзу иборалар учрайди, айниҗса, ўғил-җиз тарбияси 

тўғрисидаги насиҳатлари бунинг ѐрҗин далилидир. Васиятноманинг 14 боби унинг муҗаддимаси 

бўлиб, муҗаддима басмала, Тангрига, пайғамбарга, тўрт халифага бағишланган анъанавий вожиб ул-

тасниф җисмларидан ташҗари, элиг мадҳи, васиятноманинг ѐзилиш сабаби масалаларга бағишланган 

ҳамда хотима җисмларни ўз ичига олади: 

1. Басмала, 2 байтдан иборат. Юсуф Хос Ҳожиб аслида китобни вожиб ул-тасниф одобига кўра 

басмала билан бошлаган [Ражабова, 2018, б. 51-57] ва ҳамду наътлар ҳам ѐзган. Аммо китоб ичида 

ѐзилган мустаҗил басмалага мисол мазкур васиятномада учрайди, хуллас, васиятнома алоҳида 

басмала билан бошланган: 

Сиѐҳдон билан ѐзув җоғози олди, 

Худо номи билан (яъни бисмилло деб) хат ѐзишга киришди.  

Сўзини худо номи билан (яъни бисмилони ѐзиш билан) бошлади. 

Яратган, парваришлаган, афв этган эга(м)дир (249). 

2. Ҳамд, 4 байтдан иборат. Унда Юсуф Хос Ҳожиб тили билан айтганда меҳрибонларнинг 

меҳрибони, сирга яҗин ва кўнгулга азиз Тангрига ҳамду сано айтилади;  

3. Наът, 1 байт бўлиб, сайланган Расул, халойиҗ боши, барчанинг кўз-җоши Муҳаммад с.а.в.га 

саловот йўллайди:  

Севимли паѐмбарга мендан минг-минг саломлар 

Етказсин Худойим пайваста ва каму кўстсиз (251-бет). 

4. Васиятноманинг саҳобаларга салом җисми ҳам 1 байт бўлиб, байтда Расулнинг сафдошлари 

җимматли саҳобалар ѐдга олинган:  

Барча саҳобаларига яна бошҗа (такрор) 

Саломларимни етказсин Худойим камайтмасдан (251-бет). 

5. Элиг (җорахонийлар даври салтанатининг энг олий даража ҳокими – Б. Р.) мадҳи 1 байт, 

васиятга мушарраф бўлган ҳукмдор киши, унинг улуғ номи васиятномада тўғридан-тўғри 

кўрсатилмайди, вазир анча ваҗт кўнгул мулкида авайлаб, саҗлаб келаѐтган фикрлар, ғоялар, режалар, 

истакларини ва Ўғли Ўлдурмишнинг таълим-тарбияси ҳаҗидаги куюнишлари ва хоҳишларини унга 

ошкор җилади, гўѐ Нуҳ умрини тилайди: 

Узун ва узоҗ яшагин, эй бахтиѐр элиг, 

Кўп элларга муяссар ва беглик отига пайваста бўл (251). 

6. Васиятноманинг ѐзилиш сабаби. Мазкур җисм 4 байтдир, ундаги баѐнга кўра, ҳукмдор вазири 

Ойтўлдининг заковатини ҳурматлаб, ростлик, тўғриликка асосланган вазирлик фаолиятини җадрлаб 

ўз ваҗтида талай инъомлар билан мукофотлайди. Ўлим тўшагида ѐтган вазир ўзини феъл-атворим 

тўкис, тўла, исмим Ойтўлди деб таништирар экан, ушбу васиятномани ѐзиш сабабини шундай 

битган:  

Ўлим жарчиси келди, җаттиҗ тутди, 

Җутулар жойим йўҗ, ҳаловатимни олди. 

Мени жуда яхши тутдинг, кўп иноятлар кўрсатдинг, 

Мен эса сенга сазовор бўларли хизмат җила олмадим, мана энди ўлаѐтирман. 

Ўша иноятларингга жавобан ушбу пандномани 
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Энди сен учун ѐзиб җолдирдим, эй тетик (251). 

У вазирлик фаолиятни Оллоҳ розилиги учун ҳамда буюк элиг ва улуғ халҗининг җути учун 

фаҗат тўғрилик билан ишлаб ўтказганини мамнунлик билан рўйи-рост сўзлаб беради ва:  

Бу дунѐнинг ишларига дўст эдим, билгин,  

Барча ишларингни тўғрилик билан бажардим (251), – 

дея эслатар экан, фахрия усулида кордон вазирнинг ўз ишлари билан фахрланиши ҳам акс 

этган. У элигга җарата тўғрилик йўлини тут, дея унга тўғрилик асоси адолат эканлигини, тўғрилик 

фароғат ва эминликка олиб боришини, җутга етаклашини самимият билан баѐн җилган, алоҳида 

эслатган.  

Юсуф Хос Ҳожиб васиятномада элигнинг адлга йўғрилган Кунтуғди номини җўлламайди, аммо 

элиг номи остида унга эй элиг, эй тетик, эй баҳодир, эй бахтиѐр элиг, эй бег, эй эл бошловчи доно, эй 

энг яхши билувчи, эй доно, эй җўли узун, эй юзи кўрклигим каби йигирмадан ортиҗ ѐйиҗ ундалмалар 

воситасида мурожаатлар җилган.  

Юсуф Хос Ҳожиб ѐзган мазкур васиятнома асар характеридан келиб чиҗиб, дидактик 

характердадир, бу ўринда адибнинг боб сарлавҳасидаѐҗ насиҳатнома деб алоҳида тушунтириш 

берганини кўрамиз ва васиятномани ѐзишдан маҗсадини шундай ифодалаган: 

Мана, энди ўта меҳрибонлик билан 

Панд-насиҳат ѐзиб җолдирдим, ўзинг учун ўҗигин. 

 

Меҳрибон киши нима дейди, эшит, 

Меҳрибонлик – бу инсонликнинг бош (белгиси)дир: 

 

Меҳрибон кишининг сўзини ва наҗлларини тутгин, 

 Бу панд ва насиҳат (сўз)лар сенга давлат ови бўлади.  

  

Кишиларнинг энг чини меҳрибон кишидир, 

Меҳрибон (киши) сўзига амал җил, (у) сени буюкликка элтади. (251). 

7. Васиятноманинг асосий баѐн җисми. Уни вазир Ойтўлдининг насиҳатга йўғрилган истаклари 

мазмунига җараб икки җисмга бўлиб ўрганиш мумкин. Яъни биринчи җисмда вазирнинг васияти 

айнан элигнинг шахси, давлатчилик фаолияти билан боғлиҗ ифодаланган бўлса, иккинчи җисм (14 

боб)да эса онасиз (асар сюжетига кўра, онаси гўдаклигида вафот этган), отасиз кулли етим бўлиб 

җолаѐтган ўғли Ўгдулмишнинг келажакдаги таҗдири, таълим ва тарбияси ҳаҗидадир. Доно вазир 

ўлими олдидан ўз ҳукмдорига бағишланган васиятномани меҳрга йўғрилган җуйидаги байт билан 

бошлайди: 

Эй элиг, мана, мен ҳам сенга меҳрибонман, 

Сўзларимга амал җил, эй мардона баҳодир (253). 

 Демак, ―Җутадғу билиг‖нинг ҳикмати адл, давлат, аҗл, җаноат талҗинида кўринганидек, вазир 

васиятномасининг ҳикмати ҳам ички фонда шу тўрт нарсада очиб берилади. У васиятномада битган 

ўз насиҳатларини элигга ҳалимлик ва латифлик билан етказиш, унинг онгу шуурига сингдириш ва 

такрордан җочиш учун усталик билан фаҗат ўз тилидангина эмас, балки ўрни-ўрни билан меҳрибон 

киши, тўғри сўзли киши, ҳушѐр киши нима дейди, кўзи пишган киши, шоир нима дейди, дунѐ 

айбларини тушунган нима дейди, тадбирли киши нима дейди, доно ва машҳур киши нима дейди, 

улғайган җари киши нима дейди, синаган киши, уҗҗан киши, билиб сўзлаган киши нима дейди, чириб 

ѐтган бир киши, ўлимини ўлишидан олдин айтган киши нима дейди каби хитобу даъватларида 

туркона услубда баѐн җилганки, җайсидир маънода ушбу васиятномани ҳукмдорларга ўгитлар деб 

баҳолашни маъҗул деб билдик.  

Васиятномани битишда давом җилар экан, у Шарҗ адабиѐтида мавжуд бўлган дунѐ ҳаҗидаги 

айрим анъанавий образлар, рамзлар воситасида элигга дунѐ – работдир, дунѐ – экинзордир, дунѐ 

кўланкангдир дея тушунтиришлар беради ҳамда ҳукмдорга дунѐ ва охиратда иззат ва ҳурмат, 

мағфират ва офият, муҗаддас җут топиш йўлларини бирма-бир баѐн җилар экан, элигга ўлимни 

эслатади.  

Васиятнома жанри ўлим олдидан айтилган гаплар, ҳаѐтий хулосалар, бажарилиши шарт бўлган 

хоҳиш, истаклар бўлгани учун Юсуф Хос Ҳожиб васиятномада ўлим мусибатларини усталик билан 

тасвирлайди, ўз навбатида вазир элигга ҳам ўлим билан боғлик ўкинч, армонларини васиятномада 12 

байтда тўкиб-солган. 

Ўкинч билан ўлмоҗдаман, ўкинчнинг фойдаси йўҗ, 
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Ўзимдан (жонимдан) умидимни уздим, ишончни йўҗотдим (253). 

Ёки: 

Ҳануз ўлим ѐпишмаган экан, ҳушѐр бўл, эй элиг, 

Тадбирларингни кўр ва муҳайѐ җил (253). 

  

Бало, зўрлик ўрнига сен яхшилик җил, 

 Җўл ва тилингда халҗни севинтиргин (253). 

Яна у ―Эй элиг, мендан кейин пишиҗ бўл‖, дея уҗтирар экан, унинг диҗҗатини ростлик, тузлик 

фазилатига җаратади ва ―Ростлик – халослик, хурсандчилик‖ деган иборани эслатгандек бўлади: 

Дунѐ давлат билан сени аврамасин, 

 Ҳамма ишларда ҳам ростлик иста (253). 

Васиятномада у элиг олдига давлат бошҗарувида ўзи вазирлик җилган даврдан-да зиѐда җилиб 

адолатли ва тўғри сиѐсат юритиш масаласини җўяди: 

 Халҗҗа тўғри ва адолатли сиѐсат юритгин, 

 Ўзингнинг ҳаѐт кунларинг ҳам эзгу бўлади (255). 

Ойтўлди куйиниб, элигга молу дунѐга ҳаваси ортиб, тану жонга, руҳга, тахтга ва давлатга, 

халҗҗа җасд җилмаслик кераклигини ҳам тушунтиришга интилган:  

 Мол-дунѐ учун ўзингни ўтга-чўҗҗа урмагин, 

 Тану жонга җасдма-җасд ҳавас бўйнини янч (255). 

8. Васиятноманинг хотима җисми. У хотимани улғайган җари киши нима дейди, дея бундай 

дейди: 

 Ўғил-җиз кичиклигида нимани ўрганса, 

 То җариб ўлмагунча уни унутмайди. 

 

 Улғайган җари (киши) нима дейди, эшитгин, 

 Синаган, уҗҗан ҳамда билиб сўзлаган киши: 

 

 Кичик экан ўғилга билим ўргат, 

 Кичикликда билим ўрганса, җўли баланд бўлади. 

 

 Аяма, ўғил-җизга калтак едириб тур, 

 Калтак ўғил-җизга билим (адаб) ўргатади (259). 

Юсуф Хос Ҳожиб вазир тилидан васиятноманинг хотимасида ўғли Ўгдулмишнинг таълим-

тарбияси билан җизиҗишини элигга васият җилади, бу билан у ѐш авлоднинг таълим-тарбияси 

масаласи жиддий масала эканлигини ҳамда давлатнинг муҳим бир вазифаларидан бири эканлигини 

алоҳида эслатгандай бўлади. Асардаги воҗеалар ривожига кўра, китобда вазирнинг иккинчи васияти 

мавжуд бўлиб, уни вазир Ойтўлди оғзаки шаклда ўғли Ўгдулмиш ва җариндошларига җарата айтган 

бўлиб, у умри давомида тўплаган молу мулкини, бор меросини халҗҗа бўлиб беришни васият җилади 

ва оламдан ўтади.  

Хулоса шуки, Юсуф Хос Ҳожиб ―Җутадғу билик‖да ѐзган васиятнома ва васияти Х–ХI аср 

адабиѐтимизда турли адабий жанрлар җаторида адабий жанр сифатида шаклланиб борганини кўрдик. 

Асарнинг алоҳида-алоҳида бобларида ҳам васиятномада олға сурилган масалалар тўғрисида ҳам 

фикр-мулоҳазалар юритади. Юсуф Хос Ҳожиб асарда җасида жанридаги маҳоратини ―Баҳор‖ 

җасидасида җандай ифодалаган бўлса, васиятномани ҳам санъаткорлик билан шундай ижод җилган, 

демак у васиятнома адабий жанрининг мумтоз намунасини яратган.  
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Mҽqalҽdҽ Ramiz RövĢҽn poeziyası vücudnamҽ mҽtnlҽri ilҽ dҽ bağlılığı öyrҽnilir. Qeyd olunur ki, 

insan ömrü bҽdii mҽtnlҽrdҽ müҽyyҽn yaĢları ҽhatҽ edҽn bir müddҽt kimi verilir. Ramiz RövĢҽn isҽ 

özünҽmҽxsus bir orijinallıqla ömrün bir tҽlҽ olduğunu bildirir, ölümҽ isҽ son nҽfҽs vҽ qocalığın arxasındakı 

labüdlük kimi baxır. Xalqın sevimli Ģairi qocalığın 30 yaĢdan sonrakı mҽrhҽlҽyҽ aid olduğunu bildirir. ġairin 

Ģeirlҽrinin ana xҽttini tҽĢkil edҽn ömür vҽ ölüm probleminҽ yanaĢmada da fҽrqli poetik qҽliblҽrin üzҽ 

çıxarıldığı göstҽrilir. Silsilҽ Ģeirlҽrinin mҽrkҽzindҽ yer alan insan ömrü, tҽnhalıq, özgҽlҽĢmҽ, ruhlar alҽmi, 

ölüm vҽ s. kimi mҽsҽlҽlҽrҽ dҽ Ģairin özünҽxas yanaĢma tҽrzi izah olunur. Mҽqalҽdҽ bu vҽ buna bҽnzҽr digҽr 

mҽsҽlҽlҽr Ģairin yaradıcılığından götürülmüĢ nümunҽlҽr ҽsasında Ģҽrh olunur, yeri gҽldikcҽ sҽnҽtkarın 

fikirlҽrinҽ münasibҽt bildirilir. 

Açar Sözlәr: Vücudnamә mәtnlәri, insan ömrü , qocalıq , özgәlәşmә problemi, yaradıcılıq axtarışları  

 

RAMIZ ROVSHAN POETRY AND VUJUDNAMA 

 

Abstract 

It will seek the relation of Ramiz Rovshan‘s poetry with the vujudanama (age poetry) texts. Ġt‘s noted 

that, the human life is described as the time which is including some age in the literary texts. Ramiz RövĢҽn 

mentioned literally that, life is trap for human, and describe the death as the inevitability behind the end of 

life. Lovely poet of people shows that, senility begins after the 30. It shows the achieving of different models 

of the attitude to the death and life which is forming the main topic of the poems of poet. It is explaining the 

especial style of poet on the poems which is describing the human life, loneliness, alienation, the world of 

spirit, death and etc. It will be seek these and similar problems on the based of the poems from the poetry of 

poet and to attitude to the thoughts of poet as it comes to the place.  

Keywords: Vujudnama texts, human lifesenility, the alination problem, the creative investigation 

 

GĠRĠġ 

Mҽtnlҽrarası ҽlaqҽdҽ Ramiz RövĢҽn poeziyası vücudnamҽ mҽtnlҽri ilҽ dҽ bağlıdır. CavanĢir Yusifliyҽ 

görҽ, ümumiyyәtlә, dünyanın bütün mәtnlәri, bәdii idrakdan keçәn bütün işıqlı vә qaranlıq nәsnәlәri 

arasında qәribә bir әlaqә, qәribә bir qarşılıqlı nüfuzetmә, qәribә bir daxili keçid әlaqәsi vә qa-

nunauyğunluğu mövcuddur. (2014: 148) Bu baxımdan Ramiz RövĢҽnin dҽ ―Qocalıq‖, ―Ölüm kölgҽsi‖, 

―Addım‖, ―Ҽgҽr geri dönҽ bilsҽn‖, ―Bir gör necҽ ömür keçdi‖, ―Tanrı bizҽ ömür verdi‖, ―Yol‖, ―Son nҽfҽs‖, 

―Ölüm‖, ―Nҽfҽs‖, ―Bu iyirmi yaĢın astanasında‖, ―Bir az uzun çҽkdi ömrüm, deyҽsҽn‖ kimi Ģeirlҽrindҽ insan 

ömrünҽ, ayrı-ayrı yaĢlara vҽ ömrün mҽrhҽlҽlҽrinҽ fҽlsҽfi münasibҽt ҽks olunur. Hҽmin mҽzmunu alt mҽtnlҽr 

adlandırdığımız vücudnamҽ yaradıcılığında da görürük. Ġnsan ömrü ҽnҽnҽvi mҽtnlҽrdҽ müҽyyҽn yaĢları 

ҽhatҽ edҽn bir müddҽt kimi verilir. Ramiz RövĢҽn isҽ ömürün bir tҽlҽ olduğunu bildirir: 

Hәr ömür tәlәdi tәlә, 

İçindә çırpınır hәrә;  

Ya özün dönürsәn külә,  

Ya da başına kül olur... (RövĢҽn, 2006: 332) 

Ömürü alt mҽtnlҽrdҽn fҽrqli bir bağlantıda tҽqdim edҽn Ramiz RövĢҽn ölümҽ isҽ son nҽfҽs vҽ 

qocalığın arxasındakı labüdlük kimi baxır:  

 Ölüm nәdi? 

Hamının son vәtәni... 

Son yarpağı qoparan son külәkdi. 

Bu dünyada sevgilәrin çәtini 

Qocalıqda özümüzü sevmәkdi. (RövĢҽn, 2006: 72) 

Vücudnamҽ mҽtnlҽrindҽn bildiyimiz kimi, insan ömrünün yarısı mҽsnҽvi yaradıcılığında 40 yaĢ, aĢıq 

yaradıcılığında isҽ 50 yaĢ olaraq götürülür. ÇağdaĢ poeziyada isҽ bu rҽqҽm daha aĢağıya düĢmüĢdür. Cahit 

Sıtqı Tarancı ―ömrün ortası‖nın 35 yaĢ olduğunu bildirmiĢ, ümumiyyҽtlҽ, çağdaĢ insanın yaĢ fҽlsҽfҽsi 

dҽyiĢmiĢdir. Ramiz RövĢҽn dҽ qocalıq deyҽndҽ, 50 yaĢından sonrakı mҽrhҽlҽni deyil, 30 yaĢını
12

 nҽzҽrdҽ 

tutur: 

                                                 
 

―Ġyirmi yaĢın astanasında‖ Ģeirindҽ isҽ 20 yaĢında artıq ömrünün ortasında olduğunu bildirir:  

Bu iyirmi yaşın astanasında, 

Alnıma tökülәn telә ümid yox. 

Bәlkә dә, ömrümün yarısı keçdi, 
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Daha çoxlarıyla aram sәrinlәr,  

Çoxları boyuma sevinmәz daha.  

23 yaşımda mәni sevәnlәr, 

33 yaşımda sevәmmәz daha.  

1. VÜCUDNAMҼ MҼTNLҼRINDҼ VҼ RAMIZ RÖVġҼN YARADICILIĞINDA 

TҼNHALIQ VҼ QOCALIQ MÖVZUSU 

Dastan dövrünҽ aid vücudnamҽlҽrin arxitektonikasında 20-30 yaĢlar hҽlҽ qҽhrҽmanın ömrünün 

baĢlanğıcı hesab olunur. Hҽmin mҽtnlҽr üçün sҽciyyҽvi olan vҽ xüsusilҽ 1-10 yaĢ arasına aid olan sürҽtlҽ 

böyümҽ motivi, çağdaĢ Ģairlҽrin yaradıcılığında sürҽtlҽ qocalma motivi ilҽ ҽvҽzlҽnir. Bu isҽ çağdaĢ insanın 

özgҽlҽĢmҽsi vҽ cҽmiyyҽtdҽ yadlaĢması, tҽnhalığa mҽhkum olması ilҽ bağlıdır. XX ҽsrҽqҽdҽrki vücudnamҽ 

mҽtnlҽrindҽ cҽmiyyҽt vҽ insan hҽyatında belҽ bir qarĢıdurma mövcud olmadığı üçün tҽnhalıq qocalıq dövrü 

ilҽ ҽlaqҽli olaraq verilir. Bu dövr isҽ 60-70 yaĢdan sonradır. Halbuki Ramiz RövĢҽn üçün tҽnhalıq sıxıntısı 30 

yaĢdan baĢlanır: 

Tәnhalıq başlayır burdan o yana,  

Keçdikcә keçilmәz, atam balası.  

Ayları, illәri tutsan boynuna,  

Çayları, çöllәri tutsan boynuna, 

Ölçdükcә ölçülmәz, atam balası. (RövĢҽn, 2006: 18 ) 

CavanĢir Yusifliyҽ görҽ, ―Qocalıq‖ Ģeirindҽ ―Ramizin poetikasında daim dövriyyәdә olan xarakterik 

obrazlar var – dünya, meyvә, ağac, çöl, çay, son nәfәs, nәfәs... Necә deyәrlәr, әnәnәyә yeni münasibәt 

deklarativ vә sadәcә stixiya içindә yox, şüurlu şәkildә, ayırdetmә, elmi-mәntiqi seçmә prosesi vasitәsilә hә-

yata keçirilir. ―Qocalıq‖ şeirinin başlanğıcındakı bu münasibәt konseptual şәkildә qoyulur, yәni qocalıq şәr 

şeyin axırı, son nöqtәsi... kimi yox, bitib-tükәnmәyәn, ayrıca ölçülәri vә qәlibi olan bir yeni dünya kimi 

tәqdim edilir‖. (2014: 78) Ramiz RövĢҽnin ―qazıma vҽ yenidҽn yazma‖ üsulu ilҽ qurduğu qocalıq mövzusu 

alt mҽtnlҽrdҽ aĢağıdakı Ģҽkildҽ tҽsvir edilir: 

 

Doxsan yaşda qaldım evlәrdә yalqız, 

Almadı sözümü oğul, gәlin, qız, 

Gördüm әcәl mәnlә durur üzbәüz, 

Könlüm qondu hәr bir yana yetişdim. (Fikrҽtqızı, 2015: 173) 

Ҽnҽnҽvi mҽtnlҽrdҽ qocalıq ailҽdaxili tҽnhalıqdırsa, Ramiz RövĢҽn Ģeirindҽ qocalıq daha çox dostların 

yadlaĢması vҽ ya itirilmҽsi ilҽ ҽlaqҽlidir: 

 

İlahi, qocalıq buymuş, demәli, 

Dostlardan sәssizcә qırılır adam.  

 

Ömür bir bulantıq suymuĢ, demҽli 

Ömür azaldıqca durulur adam. (RövĢҽn, 2006: 18) 

―Ölüm kölgҽsi‖ adlı Ģeirindҽ isҽ qocalıq ailҽ üzvlҽrinin yadlaĢması vҽ ölümünü gözlҽyҽn insana fҽrqli 

münasibҽtin formalaĢması ilҽ bağlıdır:  

 

Daha indәn belә üstünә qaçıb 

Boynuna sarılmaz uşaqların da.  

Ölüm kölgәsindә bitәn ağacın 

Axı kim sallanar budaqlarından?!  

 

Bir dә görәrsәn ki hamıya yadsan, 

Qәribsәn, özgәsәn öz evindә sәn.  

Elә bil üstünә pәrdә çәkilmiş 

Bir sınıq güzgüsәn yas evindә sәn. (RövĢҽn, 2006:83) 

 O, ―Ölüm kölgҽsi‖ Ģeirinin sonunda alt mҽtnlҽrdҽki ҽnҽnҽvi tҽsvirlҽrdҽn uzaqlaĢır; axirҽt dünyasının 

tҽsvirinҽ qarĢı çıxır; alt mҽtnlҽrdҽ ölümdҽn sonra qҽbir ҽzabı, Münkҽrlҽ Nҽkirin sorğu-sualı, Qıl körpüsün-

                                                                                                                                                                  
Parisi görmәyә hәlә ümid yox... (RövĢҽn, 2006: 409)  
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dҽn keçmҽ kimi Quran vҽ hҽdislҽrdҽn qaynaqlanan tҽsvirlҽr yer alır. Ramiz RövĢҽn isҽ dünya ҽzabından qur-

tulmaq üçün Tanrıdan yuxu istҽyir:  

 

Nә molla lazımdı, nә dә ki, Quran, 

Tanrı kirimişcә aparar sәni.  

Bir ölüm yuxusu istә Tanrıdan, 

O yuxu dünyadan qoparar sәni. (RövĢҽn, 2006:85) 

Alt mҽtnlҽrdҽ olduğu kimi, Ramiz RövĢҽnҽ görҽ dҽ insan ömrü azaldıqca o, müdriklik çağına qҽdҽm 

qoyur. Ömür azaldıqca insan sҽhvlҽrini daha yaxĢı anlayır, nҽfsinҽ daha çox qalib gҽlmҽyҽ çalıĢır. Alt 

mҽtnlҽrdҽ insan, ömrünün sonunda ölümün durduğunu bilir vҽ müҽyyҽn yaĢdan sonra axirҽtҽ hazırlanır. 

Ramiz RövĢҽn isҽ ölüm vҽ intihar düĢüncҽlҽri fonunda yaĢamağın daha çҽtin olduğunu vurğulayır. Alt 

mҽtnlҽrdҽn fҽrqli olaraq, çağdaĢ insana görҽ ölüm rahatlıq vҽ dünyadan qurtulmaqdır. Ҽsl hünҽr dünyada 

yaĢamaqdır: 

 

Bu dünya bir qaynar qazanmış demә, 

Söndürmәz odunu nә qar, nә yağış. 

Dünyayla dalaşmaq asanmış demә,  

Çәtini dünyayla barışmağımış... (RövĢҽn, 2006: 19) 

Bu Ģeirlҽ mҽtnlҽrarası ҽlaqҽdҽ olan ―Bir az uzun çҽkdi ömrüm, deyҽsҽn‖ Ģeirindҽ dҽ hҽmin mövzuya 

toxunulur. Ramiz RövĢҽn özgҽlҽĢmҽ probleminin çözümü olaraq intihar barҽdҽ düĢüncҽyҽ dalır. Ömürdҽn 

imtina etmҽk motivi adlandıra bilҽcҽyimiz bu yenidҽn yazmalarda uzun hҽyat bir növ mҽnasızlığın iĢarҽsinҽ 

çevrilir. Vaqif Sҽmҽdoğlunun ―Allah, özüm gәlim, ya kimisә göndәrәcәksәn?‖, Cemal Süreyanın ―Üstü 

kalsın‖ misralarında olduğu kimi Ramiz RövĢҽn dҽ Tanrı ilҽ tez-tez ömrü haqqında mükalimҽyҽ girir: 

 

Bir az uzun çәkdi ömrüm, deyәsәn, 

Deyәsәn, dostlar da darıxdı bir az... 

 

Mәni yedirtmәkdәn yoruldu dünya,  

Çörәyi yoruldu, suyu yoruldu.  

Mәni gәzdirmәkdәn bezdi yolları, 

Gözümә baxmaqdan göyü yoruldu. 

 

... Öldür mәni, ölmәyә gücüm çatmır, 

Gücüm çatmır bu dünyadan getmәyә... (RövĢҽn, 2006: 21) 

2. RAMIZ RÖVġҼN POEZIYASINDA VҼ ÜMUMTÜRK ġEIRINDҼ INSANIN YARADILIġI 

 ―Addım‖ Ģeirindҽ isҽ intihar addımından daha güclü qüvvҽnin Allah olduğu etiraf edilir. Alt mҽtnlҽrlҽ 

ҽlaqҽli Ģeirlҽrdҽn biri dҽ ―Dünya, mҽndҽn kimlҽr keçdi?‖ Ģeiridir. Alt mҽtnlҽrdҽ insan dünyaya gҽlmҽdҽn 

öncҽ ruhlar alҽmindҽ mövcud olur vҽ bu dünya ömrünü baĢa vurduqdan sonra axirҽtҽ gedir. Ruhun seyri-

süluku adlandırılan bu yolçuluq Ramiz RövĢҽn tҽrҽfindҽn aĢağıdakı Ģҽkildҽ ifadҽ edilir: 

 

Otul ildi keçәr mәndәn, 

Keçәr, keçәr, keçә bilmәz...  

 

Dayan, dincәl, atam oğlu,  

Daha gecdi, deyәsәn,  

Sәn keçincә, atam oğlu, 

Ömrüm keçdi, deyәsәn. (RövĢҽn, 2006: 44-45) 

BaĢqa bir Ģeirindҽ ―Bir yol var uzanar ölümә kimi...‖ (RövĢҽn, 2006: 51) deyir vҽ beĢikdҽn mҽzara 

qҽdҽr sanki poetik var-gҽl edir. ―Bҽtnin qҽbrimdi mҽnim...‖ misrası da bu kontekstdҽ dilҽ gҽtirilir:  

 

Bu köhnә dünyadı; elә-belәcә 

Gördüyün kimidi, özgә cür deyil. 

Hamı öz ömrünü alıb-verәcәk, 

Hamı al-verdәdi, kim tacir deyil. (RövĢҽn, 2006: 80) 

 AĢağıdakı Ģeir parçası da arxitektonika etibarilҽ alt mҽtnlҽri xülasҽ edir; insan ömrü dörd misrada 

ҽvvҽldҽn sona qҽdҽr tҽsvir edilir: 
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Biz ki yol nәdi, bilmәzdik, 

Biz ki öl nәdi, bilmәzdik, 

Bilsәk dünyaya gәlmәzdik, 

Analar aldatdı bizi... (RövĢҽn, 2006: 71) 

Ramiz RövĢҽn ―yol‖ arxetipi ilҽ ruhlar dünyasına, ―dünya‖ arxetipi ilҽ maddi dünyaya, ―ölmҽk‖ arxe-

tipi ilҽ isҽ axirҽt dünyasına iĢarҽ edir. Yol arxetipi ilҽ ҽlaqҽdҽ dondan-dona düĢmҽk motivi hҽm alt 

mҽtnlҽrdҽ, hҽm dҽ Ramiz RövĢҽn poeziyasında yer alan ortaq iĢarҽlҽrdҽndir:  

 

Neçә dondan-dona düşdüm
13

, 

Bu sonuncu donumdu. 

Bu üz mәnim son üzümdü, 

Bu üz mәnim sonumdu. (RövĢҽn, 2006: 71) 

Miskin Vҽlinin vücudnamҽsindҽ isҽ bu motiv ömrün sonu, ölümün gҽldiyi anla ҽlaqҽdҽ verilir:  

 

Yüzündә nәfәsim getdi, 

Qәssәl yudu, ellәr göt(ür)dü.  

Sәfәrim mәnzilә yetdi, 

Girdim dondan-dona gәldim. (Fikrҽtqızı, 2015: 150) 

Miskin Vҽli Ģeiri ilҽ Ramiz RövĢҽn Ģeiri arasında mҽtnlҽrarası ҽlaqҽni tҽmin edҽn ―dondan-dona 

girmҽk‖ motivi ilҽ torpaqdan yaradılmaq, ruh verilҽrҽk dünyaya gҽlmҽk vҽ ölüb torpağa qoyulmaq (ruhun 

dönmҽsi) nҽzҽrdҽ tutulur.  

Ramiz RövĢҽn Ģeirlҽri vücudnamҽlҽrlҽ mҽtnlҽrarası ҽlaqҽdҽ forma baxımından dҽyiĢikliklҽr kimi 

sҽciyyҽlҽndirilҽ bilinҽr; mҽzmunca isҽ deyim vҽ söz baxımından yeniliklҽr diqqҽti cҽlb edir. Mҽsҽlҽn, alt 

mҽtnlҽrdҽ ömür Allah tҽrҽfindҽn verilir. Ramiz RövĢҽn dҽ bunu tҽkzib etmir:  

 

Çıxdıq zülmәtdәn işığa, 

Tanrı bizә ömür verdi. (RövĢҽn, 2006: 251) 

Dünyaya göz açma motivindҽ zülmҽtdҽn iĢığa, qaranlıqdan aydınlığa çıxma motivi alt mҽtnlҽrin dҽ 

mövzularındandır; Mҽxdumqulu Fҽraqi dҽ öz vücudnamҽsindҽ yaradılıĢda qaranlıq vҽ gün simvollarına 

müraciҽt edir: 

 

Yatardın qaranlıq cayda , 

Nә gün göründü, nә ay da, 

On dörd günlә dörd ayda, 

Haqq әmr etdi, cana gәldin. (Fikrҽtqızı, 2015: 139) 

Ġnsanın öz varlığında göy vҽ yeri ҽks etdirmҽsi, hҽm mifoloji mҽtnlҽrdҽ, hҽm dҽ Qayğısız Abdalın 

―Vücudnamҽ‖ risalҽsindҽ qeyd olunur. Tҽsҽvvüfi dünyagörüĢünҽ görҽ, insan öz varlığında alҽmlҽri ehtiva 

edir. Ramiz RövĢҽn dҽ insanın yaradılıĢını bu kontekstdҽ izah edir:  

 

Tanrı göydәn dәrdi mәni, 

Yerә göndәrdi mәni.  

Qarışdım, gözündәn itdim,  

Adamların içindә. (RövĢҽn, 2006: 309)  

Alt mҽtnlҽrdҽ mҽzar, qҽbir motivlҽri, yas mҽrasiminin tҽsviri kimi mҽsҽlҽlҽr Ramiz RövĢҽn qҽlҽmindҽ 

sadҽcҽ bunları ehtiva edҽn ―qara‖ simvolu ilҽ tҽqdim edilir:  

 

Yolda haxlarıq ölümü... 

Yarıb torpağı nar kimi, 

Dünya bir qara pul kimi  

Atar bizi daxılına. (RövĢҽn, 2006: 212) 

 

                                                 
13

 Ümumtürk Ģeirindҽ bu motivin arxetipi Yunus Ҽmrҽnin aĢağıdakı misralarıdır:  

Çün gökden yire yagdum yirden göge agdum  

Adem tonın tonandım devranum süre geldüm.. (Yunus: 142) 
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NҼTICҼ 
Belҽliklҽ, Ramiz RövĢҽn Ģeirlҽrinin mҽrkҽzindҽ yer alan ömür vҽ ölüm probleminҽ yanaĢmada 

ҽnҽnҽvi mҽtnlҽrin yenidҽn yazılmasını müĢahidҽ edirik. Tҽbii ki, bu yenidҽn yazmalarda Ramiz RövĢҽnin 

yaradıcılıq axtarıĢları vҽ fҽrqli poetik qҽliblҽrin üzҽ çıxarıldığını görürük. 
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Тҥйіндеме 

 Маҗалада ноғайлы кезеңінің җалыптасу мҽселелері мен сол дҽуірдегі тарихи җаһармандыҗ 

жырлардың ҿзіндік ерекшеліктері туралы сҿз болады. 

Җаһармандыҗ жырлар мен ел тарихының арасында үлкен байланыс жатуы бүгінгі күні үлкен 

җұндылыҗ болып отыр. Жыр арҗылы тарихты танимыз. Елдің ҿз ішіндегі ҽртүрлі ҽлеуметтік 

мҽселелер мен җатар сыртҗы жаулардан җорғану кезінде ерлігімен танылған батырлыҗтың озыҗ 

үлгілерін танытҗан батырлар ерлігінің бейнесін кҿрсеткен жырлардың маңызы зор. 

Жырлардағы үлкенді-кішілі оҗиғалардың бҽрі де сол җаһарманның іс-ҽрекеті мен түсінігі 

арҗылы тізбектеліп ҿтіп жатады. Ноғайлы ҽдебиеті делініп келген туындылардың кҿпшілігі җазаҗ 

ҽдебиетінің җорында саҗталып, оның тҿл туындыларына айналып кеткен. Ол кезең айрыҗша 

җаһармандыҗ дҽуір, батырлыҗ кезең. Ноғайлы кезеңіндегі жырлардың ерекшелігі сюжеттерді 

ширыҗтыра, шиеленістіре беретіндігінде. 

Тірек сӛздер. Қаһармандық, ноғайлы, маңғұт жұрты, жыр, монғол. 

 

THE NOMINAL EXAMPLE AND THE FEATURES OF THE HISTORICAL LIFE 

 

Abstract 

The article will focus on the issues of the Nogay period and the peculiarities of historical heroic 

epochs of that era. There is a great link between the great poetry and the history of the country. We know 

history through the pit. The psalms which reflect the heroic courage of the heroine, who demonstrated the 

best examples of heroic courage in defending various social problems within the country, as well as protec-

tion from external enemies. 

All the great and small events in the tricks follow through the action and the concept of that hero. 

Most of the works of Nogay literature have been preserved in the fund of the Kazakh literature and be-

came their original works. It was a period of exceptional heroic epoch, heroic period. The peculiarity of the 

Nogay period is that it makes the story worse. 

Key words. Haghtan, Nogay, Mangyurt, Pyrus, Mongolian. 

 

КІРІСПЕ 

Ноғай аталған халыҗтың негізін монғол жаулаушыларының җұрамында болған рулар 

җалыптастырған. Олар жергілікті җыпшаҗ тектес елдермен араласып, уаҗыт ҿте келе жеке халыҗ 

ретінде дүниеге келген. Ноғай Ордасы ХІІІ ғасырдың екінші жартысында бҿлектене бастады. 

«Ноғай», «ноғайлыҗтар», «Ноғай Ордасы» деген терминдер алғаш рет ХVІ ғасырдың басында ғана 

пайда болды. Ноғайлыҗтар ҿздерін маңғыт деп, ал ҿз ұлысын – «Маңғыт жұрты» деп атаған. Оларды 

кҿрші халыҗтар осы атымен білген. 

ХІІІ ғасырдың екінші жартысында маңғыттар Алтын Орданың уаҗытша билеушісі түмен басы 

Ноғай иелігінің җұрамына кіреді. Осыдан барып «Ноғай Ордасы» ұғымы шыҗҗан (Җойгелдиев, 1, 188-

189 бб.).  

ХVІ ғасырдың екінші жартысында Җазан жҽне Астрахань хандыҗтарының Ресейге 

җосылғанынан кейін, Ноғай Ордасы бірнеше дербес иеліктерге ыдырады, оның ыдырау үрдісінде 

халыҗтың бір бҿлегі җазаҗтың Кіші жүзінің җұрамына енді. Ноғайлар мен җазаҗтар аралас-җұралас 

отыра берген. Ҿзара туыс екі Орда – ноғайлар мен җазаҗтардың бірге кҿшіп жүрген уағын «җой үстіне 

боз торғай жұмыртҗалаған» алтын заман ретінде бағалайды Шоҗан.  

Җазаҗстан Ғылым Академиясы орталыҗ кітапханасының җолжазба җорындағы «Мұрын 

жыраудың ҿмірбаяны жҽне җысҗа ҿлеңдері. Кҿкше батыр» җолжазбасында мынадай мҽлімет беріледі: 

«Ноғайдың ҽуелі келіп жайлаған жері Ҽз Жҽнібек ханның Астраханнан келіп орын алуы мен 

ноғайлар да осылай җарай ҿте бастады. Ҽз Жҽнібектен бұрын бұның алдын җалмаҗ иеленіп җалып 

бермеген, сонан ноғайдың ерлері җалмаҗты бостырған. 

Ноғайдың тарауы үшке бҿлінеді: 

1) Җараҗыпшаҗ ноғай, оларға: Җобыланды батыр жатады. 
2) Җырымды ноғайға жататын: Ер Кҿкше, Ер Җосай, Айсанның ұлы Ахмет, Аҗжонас ұлы Ер  

Кеңес, Асанғайғы, Ер Абат, Җарға бойлы Җазтуған, Нҽрік ұлы Шора, Шынтас ұлы Тҿрехан т.т. 
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3) Шер куртты ноғайға жататындар: Алатайлы Аңшыбайдың тұҗымы Мұраттың маған айтуы 

осы» (2, 3 б.).  

Жалпы ноғай Ордасының Җазаҗ хандыҗтарының җалыптасуына үлкен ҽсері болған. Җараҗалпаҗ 

халҗы да осы Орданың җұрамына кірген халыҗтар негізінде пайда болды. Бүгінгі таңда Солтүстік 

Кавказда осы орда җұрамына кірген җұмыҗ, балҗар, җарашай халыҗтары тұрады. 

Бұл күнде бұрын ноғайлы ҽдебиеті делініп келген туындылардың кҿпшілігі җазаҗ ҽдебиетінің 

җорында саҗталып, оның тҿл туындыларына айналып кеткен. Мысалы, «Ер Тҿстік», «Жиренше 

шешен», «Алдар Кҿсе» т.б. ертегі, аңыздар мен «Алпамыс», «Җобыланды батыр», «Җамбар батыр», 

«Ер Тарғын», «Ер Җосай», «Ер Сайын», «Едіге», «Җырымның җырыҗ батыры», «Ер Жабай», «Ер 

Шора», «Ораҗ-Мамай» сияҗты эпостыҗ жырлар – сол ноғайлы заманының мұралары. 

 Җазаҗтың җаһармандыҗ эпосының ең жарҗын үлгілеріне «Алпамыс батыр», «Җобыланды 

батыр», «Ер Тарғын», «Җамбар батыр» жатады. Ел жадындабатырлыҗ, күштілік атаулының бҽрі 

саҗтала бермейді. Рулар арасындағы ҽдеттегі талас немесе кҿрші халыҗтарға жасалған ҽділетсіз 

шабуыл халыҗтың эпостың жырларында дҽріптелмейді. Елін, жерін җорғауға, халыҗты басҗа 

жұрттың езгісінен азат етуге жұмсалған батырлыҗ җана ерекше ілтипатҗа бҿленіп, ел жадында 

җалады. Җобыланды — җыпшаҗ елінің, Алпамыс — җоңырат жұртының, Ер Тарғын — бүкіл ноғайлы 

елінің намысын җорғаған батырлар. Бір кезде бүгінгі җазаҗ, ноғай, җараҗалпаҗ ноғайлы елі деген 

жалпы атпен белгілі болған. Батырлыҗ жырларындағы җазаҗтың негізгі жаулары — җызылбастар, 

җалмаҗтар. Җызылбастар — түркі жұрттары сонау ерте заманнан җаҗтығысып келген Орталыҗ 

Азияның оңтүстік-батысындағы иран тектес халыҗтар да, җалмаҗтар — жоңғар-моңғол тектес 

халыҗ.Ноғайлы дҽуірі ҽдебиеті туралы алғашҗылардың бірі болып Шоҗан Уҽлиханов ХІХ ғасырда 

сҿз еткен еді. Ол ҿзінің еңбектерінде җазаҗтың батырлыҗ эпосы Ноғай ордасы заманында туған деп 

тұжырымдайды (Мҽлік, 3, 138 б.) Ол Торғай даласынан «Ер Кҿкше», «Едіге», «Ораҗ» жырларын 

жазып алады. 

Кейіннен Сҽкен Сейфуллин осындай жағдайларды ескере келіп, эпикалыҗ аңыздауларға 

«Ноғайлы дҽуірінің туындылары» деп сипаттама берген (Сҽкен, 4, 138 б.). 

Җазаҗтағы батырлар жырының дені «Ноғайлы дҽуірінде туды» дей келе, пікірін дҽлелдеу үшін 

сол дҽуір жайында тарихи деректер келтіреді. Сонымен җатар жырлардың Ноғайлы дҽуірінде 

туғандығын кҿрсету үшін бірнеше жырдан («Җозы Кҿрпеш – Баян сұлу», «Җамбар батыр», «Ер 

Сайын», «Җобыланды батыр», «Ер Тарғын», «Ер Кҿкше», «Жабай батыр» т.б.) сҿзіне дҽлел ретінде 

үзінділер алады. Сҽкен еңбегінде җазаҗта эпостыҗ жырлар тек «Ноғайлы дҽуірінде» туған деген пікір 

баса айтылады (Җажым,5, 161 б.).  

 "Алаштан җазаҗ тараған, Ноғайлыға җараған. Ноғайдан Җазаҗ бҿлініп, үш жүз болып тараған" 

деген сҿз җалған. Осы себептерден де Ноғайлы дҽуірінің жырлары Кіші жүз ішінде кҿп саҗталған.  

Ғалымдар ―Җырыҗ батыр‖ немесе ―Ноғайлы жырларының‖ саҗталып, бүгінге жетуіне негізінен 

адай жыршыларының еңбегі зор дегенді айтады. Мұрын ―Алатайлы Аңшыбай ұрпаҗтары‖, ―Җарадҿң 

ұрпаҗтары‖ жҽне ―Җұлыншаҗ‖, ―Аҗжонасұлы Ер Кеңес‖, ―Жаңбыршы‖, ―Телағыс‖, ―Оғыз батырлар-

ды‖ Нұрым Шыршыҗұлынан, ―Җыдырбай ұрпағы Җобыланды‖, ―Шынтасұлы Тҿрехан‖, ―Ҽмет 

батыр‖, ―Алау батыр‖, ―Ер Кҿкше‖, ―Ер Җосай‖, ―Асан Җайғы‖, ―Абат батыр‖, ―Тоған батыр‖, 

―Манашы батыр‖, ―Тұяҗбай батыр‖, ―Айсаұлы Ахмет‖, ―Җарғабойлы Җазтуған‖, ―Кҿрұғлыны‖ 

Җашағаннан үйрендім деген. Бұлар Сыпыра жырау мектебін жалғастырушылар еді. 

Җазаҗтың «Җарасай — Җази», «Шора батыр», «Җырымның җырыҗ батыры», т.б. 

эпостанушылардың пікіріне җарағанда, ноғайлы елінің ыдырап, жеке-жеке жұртҗа бҿлінген дҽуірінде 

(XV ғасырдың соңы) туған жырлар. 

Жырлардағы үлкенді-кішілі оҗиғалардың бҽрі де сол җаһарманның іс-ҽрекеті мен түсінігі 

арҗылы тізбектеліп ҿтіп жатады.Сҿйтіп җаһармандыҗ эпос тарихтағы оҗиғалардың халыҗтыҗ 

тұрғыдан бейнеленген, оның халыҗ санасындағы кҿркем тілмен баяндалған шежіресі җызметін 

атҗарады.Җаһармандыҗ жырлардың ҿзіне тҽн ерекшеліктері тҿмендегі тізбеден кҿрінеді: жорыҗҗа 

аттану, батырлардың белдесуі, жекпе-жек, жеңіспен елге оралу, жаудан елін азат ету,бҽскелестерді, 

җұлдарды жазалау түрінде болып келеді. Ол кезең айрыҗша җаһармандыҗ дҽуір, батырлыҗ кезең. 

Ноғайлы кезеңіндегі жырлардың ерекшелігі сюжеттерді ширыҗтыра,шиеленістіре беретіндігінде. 

Ноғайлы дҽуірінің ҽдебиеті, негізінен екі түрлі арнада дамыды: бірі ауыз ҽдебиеті, екіншісі 

җаһармандыҗ мазмұндағы эпос үлгілері. 

Ноғайлы дҽуіріндегі җаһармандыҗ жырларының ҿзіне тҽн ерекшеліктері болды. Җаһармандыҗ 

жырлар мен ел тарихының арасында үлкен байланыс жатуы бүгінгі күні үлкен җұндылыҗ болып 

отыр. Жыр арҗылы тарихты танимыз. Елдің ҿз ішіндегі ҽртүрлі ҽлеуметтік мҽселелер мен җатар 
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сыртҗы жаулардан җорғану кезінде ерлігімен танылған батырлыҗтың озыҗ үлгілерін танытҗан 

батырлар ерлігінің бейнесін кҿрсеткен жырлардың маңызы зор. 

Бұл ретте ғалым У.Ҽзібаева: «Екі мың жылдан астам тарихы бар җазаҗтың җаһармандыҗ 

эпикалыҗ дҽстүрі – күрделі ҽрі кең ауҗымды җұбылыс. Мҽні жағынан біртұтас десек те іштей 

ҿзгешеліктері жоҗ емес. Җаһармандыҗ жырларды шартты түрде екі топҗа бҿлуге болады: 1) җазаҗ 

эпосының классикалыҗ үлгілері, яғни жекелеген ру-тайпалардың тҽуелсіздігі мен тыныштығы үшін 

күресетін, ешҗашан жеңілмейтін батырларды жырлайтын шығармалар; 2) җазаҗ җаһармандыҗ 

эпосының җұрамындағы ноғайлы циклы, яғни жеке ру-тайпаның емес, жалпы ноғайлы жұртының 

батырларын жырлайтын шығармалар. Бірінші топҗа «Алпамыс батыр», «Җобыланды батыр», 

«Җамбар батыр» эпостары жатады – деп наҗтылайды (Баҗытжан, 6,5 б) 

Эпостың негізгі җаһарманы – хас батырдың бойына адалдыҗ, батылдыҗ, алыптыҗ секілді асыл 

җасиеттер жинаҗталып беріледі. Батырлыҗ эпос ұрпаҗтан ұрпаҗҗа жалғасып келе жатҗан кҿне, 

дҽстүрлі жыр, ол негізінен жатҗа айту арҗылы жалғасады. Бір жыршыдан екінші айтушыға ауызекі 

жету жолында ҽрбір җисса җисапсыз ҿзгерістерге ұшырайды. Ҽр алуан жүйріктер ғасырлар бойы 

бірінен-бірі іліп алып жырлағандыҗтан, бастапҗы шығарған автордың немесе алғашҗы орындаған 

жыраудың есімі ұмытылып җалуы да заңдылыҗ. Осылайша ол халыҗтыҗ шығармаға айналады.  

 Тарих белдерінің тасасында җалған жаугершілігі мол ерте заманнан күні кешеге дейін, анығыраҗ 

айтҗанда, батырлар жыры – эпос ұрпаҗ тҽрбиесін түбегейлі мойнына алған институт секілді еді. 

Біріншіден – батырлар жыры ерте бастан баланың дүниеге, алыс-жаҗынға деген кҿзҗарасын 

җалыптастырды, туған жерге деген оттай ыстыҗ сүйіспеншілігін оятты; екіншіден – елін, жерін 

сүюдің тамаша үлгісін кҿз алдына елестете отырып, жау мен жанашырдың ара жігін ажырата білуге 

баулыды; үшіншіден – халыҗ тілінің җайнар бұлағынан емін-еркін сусындатты.  

Шешен сҿйлеуге, ойды дҽл, ұғыныҗты етіп жеткізуге; тҿртіншіден – жарыҗ дүниені кҿркем 

бояумен кҿретін суреткерлікке; бесіншіден – шапшаң ойлап, дүниені жіті кҿзбен кҿруге 

таптырмайтын җұрал болды. Эпостыҗ жырлардағы бір ерекшелік – олар күйкі тірлік, күншілдік, 

пендешіліктен ада. Кейіпкерлері шетінен ірі сҿйлеп, кесек турайды. 

Ноғай Ордасының негізін салушы – ҽмір Едіге (1395-1419 жж). Ноғай Ордасы Едігенің ұлы, 

Нұраддин (1426-1440 жж) тұсында Алтын Ордадан бҿлініп, дербес мемлекет атанды. Ноғай 

Ордасында ұлыстыҗ басҗару жүйесі җалыптасып, бір орталыҗҗа бағынған ҿкімет болды. Орда 

билеушісі – хан. Ұлыс билеушісі – мырза. Орданы Едіге ұрпаҗтары басҗарып, ҽкімшілік, ҽскери, 

елшілік, билігі мұрагерлік жолмен берілді. Ш.Уҽлиханов ноғайлар мен җазаҗтарды «екі туысҗан 

Орда» деп атаған. Ал Хаҗназар хан «җазаҗтар мен ноғайлар ханы» атанған. ХVІ ғасырда Ноғай 

Ордасының Орыс мемлекетімен сауда, экономикалыҗ, саяси байланысы дамыды. ХVІ ғасырдың 

екінші жартысында Ноғай Ордасы ыдырап екіге бҿлінді:Үлкен Ноғайлы – Еділдің шығысы; 

Кіші Ноғайлы – Еділдің батысы.Ер Едіге – тарихи җаһармандыҗ жырлардың ортаҗ атауы.Ҽмір 

Темір заманында ҿмір сүрген кҿреген мемлекет җайраткері, ерен ерлігімен җоса ҽділ билігімен де 

есімі аңызға айналып, Алтын Орда хандарының аҗылшысы, халыҗ җамҗоры болған Едіге батырдың 

Тоҗтамыспен арадағы соғыстарын арҗау еткен аңыз-ҽңгіме, дастан-жырлар халыҗ арасына кең 

тараған. 

Мен – Ноғайлы елінің 

Елден шыҗҗан ерімін, 

Артыҗ туған шерімін, 

Асыл туған бҿрісі едім. 

Талай алдым җалмаҗтың. 

Астымдағы ала тай, 

Жануарда җанат бар. 

Енді җуып жетейін, 

Җорамсаны җолға алайын. 

Алмай җойман ҿзіңді – 

Енді җанға малармын, 

Басыңды кесіп алармын, 

Җалаңа ойын салармын 

Ноғайлы кезеңі тудырған батырлар жырында да негізінен ел бірлігі, сырт елдің басҗыншылыҗ 

ҽрекетіне деген күрес сҿз болады. Җырымның җырыҗ батыры жырларының ішіне кіретін Аңшыбай 

жырында да елінен жыраҗта жүрген ердің табандылығы, оның тұлғалануы жҽне елін җайтадан тауып, 

оның айбынын арттыруға деген жігерлі күресі баяндалады: ―Аңшыбай батыр жҽне оның ұрпаҗтары‖ 

http://netref.ru/sabati-tairibi-tilim-barda-ajtilar-sir-ojdafi.html
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атты тараудың ―Аңшыбай батыр‖ деп аталатын жыры бас кейіпкердің үш жасҗа келгенде шешесі, 

тҿрт жасҗа келгенде ҽкесі ҿліп, жетім җалғаны, жетім җалған бала Аңшыбайдың, оны ауылдағы ҿзге 

балалардың елден җуып жібергендіктен, җаңғырып жүріп, бір тоғайдың ішіндегі кҿлге тап болып, 

сонда жалғыз ҿзі аңшылыҗпен күн кҿріп, алты жыл бойы ҿмір сүргені, ол он жасҗа келгенде, оған 

мұсылман перісі патшасының җызы мен кҽпір перісі патшасының җызы аҗҗу кейпінде келіп, 

жолығып, ҿз еріктерімен тиеді.  

Осы екі аҗҗу җыздың жҽрдемімен Аңшыбай мал-мүлікке ие болып, елі-жұртына җайта оралып 

җана җоймай, Ноғайлы елін җорғайтын батырға, ҿз елінің басшысына айналады.  

           Җалмаҗтың кҿрдім барып, җалаларын. 

Жапанда жүріп жалғыз араладым. 

Саны кҿп, сапасы жоҗ ел екен ол, 

Җайратын, җаруын да шамаладым. 

Жауыңды жеңіп келдім алдарыңа, 

Аман ба мал мен басың, балаларың? 

Бармысыз сау-саламат елде, халҗым, 

Кҿтерді, ҽруаҗ җолдап, ноғай атын, 

Җаһармандыҗ жырлардың тағы бір ерекшелігі ғалым С.Сҽкенов пайымдауынша: «Эпостыҗ 

жырлардың барлығына тҽн типологиялыҗ мотивтердің бірі – батырдың ҿзі мінетін атты ҿз күш-

җайраты мен ерлігі арҗасында иемденуі. Осы дҽстүрге Мұрын жыраудың да адалдығына біз Ҽділ 

зынданнан шыҗҗан сҽт бейнеленген тұста куҽ боламыз. Айтулы ерлердің жаудан сытылып шығу 

үшін жолдасын жаяу җалдырып, соның атын ҿзі мінуге немесе біреуге мінгесіп, җұтылуға 

арланатынын, оны ―ҿзінің сүйегіне таңба салатын ҽрекет‖деп санайтынын Абылай мен Жҽнібек, 

Исатай мен Махамбет туралы халыҗ аңыздары жҽне одан да ҿзге халыҗ туындылары айҗын 

аңғартады (Сейілбек, 7,386 б.). 

 

 ҚОРЫТЫНДЫ 

Җорыта келгенде, айтарымыз ноғайлы жырлары батырлыҗ, ерлік дҽуірінің жыры болып 

табылады. Оның негізгі ҿзегі ноғайлы елінің бірлігі, оның мемлекеттік тұтастығының нышаны. 

Ноғайлы дҽуірі Еуразиядағы кең далада ерекше роль атҗарған кҿшпелі җоғамның саяси жҽне 

җұҗыҗтың дамуында маңызды із җалдырған кезеңнің бірі болып табылады. Ноғайлы дҽуіріндегі 

кҿшпелі җоғамының, җоғамдыҗ ойының маңызды мұраларының бірі батырлар жыры екендігі белгілі. 

Батырлар жыры осы кезеңде айшыҗталып, негізін җалады десек артыҗ айтҗандыҗ емес. Ежелгі 

дҽуірлерден бері жырланып келе жатҗан барлыҗ түркі халыҗтарына ортаҗ батырлар жырының дҽстүрі 

осы кезеңде айшыҗталды. 

 Тҽуелсіздігімізді алу барысында кҿнеден келе жатҗан рухани җұндылыҗтарымызды толыҗ 

жариялап, оҗырмандарға жеткізу жолға җойылып отырғандығы җуантады. Осы орайды біз сҿз етіп 

отырған батырлар, җаһармандыҗ жырлардан «Бабалар сҿзі» сериясының 50-томына «Җырымның 

җырыҗ батыры» эпикалыҗ топтамасының «Аңшыбай батыр жҽне оның ұрпаҗтары» шежірелік 

циклына жататын «Аңшыбай», «Парпария», «Җұттыҗия», «Едіге», «Нұрадын», «Мұса хан», «Ораҗ, 

Мамай», «Җарасай, Җази» жырлары жҽне «Җарадҿң батыр жҽне оның ұрапаҗтары» шежірелік 

циклының «Җарадҿң», «Жұбаныш», «Сүйініш», «Ер Бегіс», «Кҿгіс, Тегіс», «Тама», «Тана» жырлары 

енді. Бұл эпикалыҗ туындыларға XIV-XVI ғасырлардың тарихи оҗиғалары негіз болған. 
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Тҥйіндеме 

Бұл маҗалада җазаҗ жазушысы Мұхтар Мағауиннің шағын ҽңгімелеріндегі рухани җұндылыҗтар 

бірізділікпен жүйелі зерделенеді. Ұлттыҗ рухты алғашҗы орынға җоя отырып сан түрлі сюжеттер мен 

образдарды җалыптастырған жазушының «Жаздыгүн шілде болғанда», «Ұлт-аралыҗ жанжал» жҽне 

«Җұмырсҗа җырғын» атты шығармалары осы маҗалаға арҗау болды. Тҽуелсіздіктің алғашҗы он 

жылдығында жазылған жазушының бұл шығармаларында сол кездің ең басты мҽселелері 

җамтылғаны сҿз етіліп, еліміздің ныҗ тұрып кетуіне тілекші болған җаламгердің басты идеясы жан-

жаҗты талдауға алынады. М.Мағауиннің ұлт тағдырына җатысты мҽселелерді шығармаларында бірде 

астарлап, бірде ашыҗ түрде жеткізудегі шеберлігі де ашып кҿрсетіледі. Сондай-аҗ рухани 

җұндылыҗтарды ұлттыҗ таным тұрғысынан дҽріптеудегі ҿзіндік җолтаңбасы бар жазушы екенідігіне 

айҗын кҿз жеткізіледі.  

Тірек сӛздер: қаламгер, ұлттық сана, руханият, әдеби талғам, кӛркемдік шындық. 

 

THE PROBLEMS OF SPIRITUALITY IN STORIES OF M.MAGAUIN  

 

Abstract 

This article examines the problems of spiritualityin the stories of the Kazakh writer Mukhtar Magauin. 

He created different subjects and images inserting in the first turn the national spirit. This article written 

about works like «Жаздыгүн шілде болғанда», «Ұлт-аралыҗ жанжал» and ―Җұмырсҗа җырғын». This 

stories written in first decade of independence and they cover the problems of these time. There written 

about how he motivates people with his words and stories and always dreamed that people got up. And ana-

lyzes how the M.Magauin wrote problems connected with the fate of the people openly sometimes mysteri-

ously. It is proves as a writer who has his own style in glorifying national spirituality with the point of view 

of national cognition.  

Keywords: writer, national consciousness, spirituality, literary taste, artistic reality. 

 

КІРІСПЕ 

 Жаңашылдыҗтың жаңғырығы болған Елбасының бағдарламалыҗ маҗаласында ұлттыҗ 

бірігейлікті саҗтау, рухани җұндылыҗтарды дҽріптеу мҽселесі айырыҗша орын алғанын 

білеміз.Елбасы «Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – ұлттыҗ кодыңды саҗтай білу» деп 

ерекше екпін түсіріп айтҗаны рас. Оның ұлттыҗ җұндылыҗтарға деген сүйіспеншілігі жастарды 

патриоттыҗ сезімге тҽрбиелейтіні сҿзсіз. «Ҽдебиет – ұлттың жаны. Ұлттыҗ сана, тағдыр, жан жүйесі – 

кҿркемҿнердің басты таҗырыбы...» деген Жүсіпбек Аймауытов айтҗандай, ұлттың тарихын, 

болмысын, мінезін, җұндылыҗтарын дҽріптеуде ҽдебиеттің орны айрыҗша екені тағы белгілі.  

 Адамгершілік, имандылыҗ, җайырымдылыҗ, ізгілік, тҿзімділік, җарапайымдылыҗ, тағы басҗа 

җасиеттер рухани азыҗты байытатын рухани җұндылыҗтар десек, бүгінгі ғылым мен техниканың 

шарыҗтап тұрған шағында адамдардан осы рух җажеттілігі, рухани азыҗ алыстап, мейірімнен 

алшаҗтап бара жатҗан тҽрізді. Дегенмен җазіргі рухани азыҗ тапшы уаҗытта шығармаларына шынайы 

түрде рухани җажеттілікті байланыстырып отырған жазушыларымыздың кҿркем шығармалары 

кҿмекке җол созғандай.  

Җазаҗстанда егемендігімізді алғалы бері руханият мҽселесіне җатысты бірҗатар істер 

тындырылып келеді. Ана тілдің мемлекеттік мҽртебе алуы, Абай мен Жамбылдың 150 

жылдығыжанрының сипаты заман талабына сай ҿзгеруде.  

1997 жылдың «Җоғамдыҗ келісім жҽне саяси җуғын-сүргін җұрбандарын еске алу жылы», 1998 

жылдың «Халыҗ бірлігі мен ұлтгыҗ тарих жылы», 1999 жылдың «Ұрпаҗтар бірлігі мен сабаҗтастығы 

жылы», 2000 жылдың «Мҽдениетті җолдау жылы», 2001 жылдың «Җазаҗстан тҽуелсіздігінің он 

жылдығы» деп жариялануы [1,305 б.] жҽне тағы сол сияҗтылардың тарих пен бүгіннің сабаҗтастығын 

орнатуы нҽтижесіндегі атҗарылған җыруар жұмыстар елдің мҽдени ҽрі рухани байлығын арттыруға 

үлкен ҽсерін тигізді. Тарихта ҿткен ірі тұлғаларымызды еске алып, олардың маҗсат еткен 

тҽуелсіздігін җолдан шығармай ұстасаҗ, бізге җалдырған аманатына берік болғанымыз. Ал мҽдени 

мұрасының җадірін түсініп, җасиет тұтсаҗ ҿзіміздің руханиятымызға җиянат жасамаған болар едік. 
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Ұлттың җамын жеп, ұлттыҗ рухты ең бірінші орынға җойып жүрген бүгінгі 

жазушыларымыздың бірі – Мұхтар Мағауин. Жазушының «Аласапыраннан» бастап соңғы шыҗҗан 

романы «Жармаҗҗа» дейін ұлт мүддесі үшін җызмет етіп келе жатҗанын байҗауға болады. Руханият 

мҽселесі шығармаларында аз җарастырылмайды. Халыҗты кемелдендіру жолында жүрген 

жазушының руханиятты аттап кетпесі айтпаса да аныҗ. Кҿзбен кҿрген оҗиғаларын, үлкендерден 

естіген естеліктерін ескіртіп алмас үшін җағаз бетіне түсіріп, халыҗтың рухани ҽлеміне, ұлттың 

рухани байлығына айрыҗша үлес җосып жүр. Бар білгені мен кҿргенін мұра ретінде жазып җалдырсам 

деген маҗсатын аңғару да җиын емес.  

М.Мағауиннің шығармаларының кҿпшілігі ҿзінің җатысымен басталады. Ҿмірінде болған бір 

оҗиғаны ҿрбіте отырып, соған җатысты тарихи бір хикаяны бастап кетеді. Осы сияҗты «Жаздыгүн 

шілде болғанда» атты шығармасында кезінде ҿзінің атасы Абайдың аулына жер беріп, кҿшіріп 

ҽкелгенде болған оҗиға жайын баяндайды.  

 «Жаздыгүн шілде болғанда,  

Кҿкорай шалғын, бҽйшешек 

Ұзарып ҿсіп толғанда...» деп келетін Абайдың ҿлең жолдарын еске алумен бастайды 

шығарманы. Ал осы ҿлеңді ҿзі кҿзімен кҿріп тұрған жерге тамсанып жазды дегенге адам сенбейді. 

Себебі, жер тозып, ҿлуге айналған. Оны былайша суреттейді: «Ҿспеген, толмаған. Бҽйшешек жоҗ, 

шалғын кҿкорай емес. Сирек тоғайлы ҿзен иiнi мен түйетайлы җырат аралығындағы тай шаптырым 

кең түбек шҿбi жұтаң, селдір шилеуіт, бозғыл җияҗты саржағал ойпаңға айналыпты. Біраҗ сол 

җоныс.» [2,106 б.]. «Жер тозады деп кім ойлаған.» [2,139 б.]. Автордың түйіні адам ғана емес, жер де 

тозып, ҿледі екен-ау дегенге келеді. Ал адамға келер болсаҗ, адамның физикалыҗ тұрғыда азуы елең 

ететін жағдай емес, рухани тұрғыда азуы – нағыз җайғы. Бір ғана адамның осылайша азуы біліне 

җоймас, тұтас халыҗ азса – нағыз җасірет.  

2000 жылы жазылған бұл җысҗа ғана ҽңгімесінде автор җазаҗтың басынан кешкен бірталай 

ауыртпалығын айта ҿткен. Сонымен җатар, Абай заманындағы кҿш, ондағы орыс зиялы ҿкілінің 

Абаймен ҽңгімесі, сол дҽуірдің салты, адамының ерекшелігіне дейін шебер сипаттайды. Сондай-аҗ 

Кенже ағасының баяндауымен 30-жылдардағы аштыҗ оҗиғасы да җамтылған. Бұл жерде автор біраз 

статистикаға кҿңіл бҿлген. Аштыҗтың салдарынан болған җазаҗ санының азаюына сандар мен 

дҽлелдер келтіре жазады. Ал аштыҗтың туу салдары табиғи җұбылыс емес, адам җолынан болғандығы 

басты назарда болады. Сҿз арасында бүгінгінің жайы да ҽңгіме болады. Осының бҽрін жазушы шағын 

ғана ҽңгімеге асҗан шеберлікпен сыйғыза білген.Түсінген адамға түйер ой да кҿп.  

Абай заманын суреттеуде ұсаҗ болса да кҿптеген детальдарға мҽн берген. Ҽрі екі жас аҗынның 

сҿз таластыра жарысуы, Абайдың ҽр нҽрсені елеп отыруы ескеріле бермейтін дүниелерге назарыңды 

аудартады. Ҿзен бойында аң аулаған адамдардың, аң-җұстардың бейнесі салынған тастар бар екенін, 

олар ерте замандағы адамдардан җалған мҽдениеттің бір бҿлшегі екенін біліп отырса да басҗалардан 

сынай сұраған Абайдың сыншылдығын баса суреттеген жазушы. Байкҿкше мен Кҿкбайға ҿлең 

жаздырып, оларды җатал сынға алып отырады. Сондағы олардың да ойында ертеңгі ұрпаҗҗа бізден не 

җалар екен деген сауал тұрады. Бұл автордың ҿзін мазалаған сұраҗ болатын. Жүз жыл бұрын жасыл 

желегі жайҗалып жатҗан табан астындағы жердің бүгінде адам танымастай ҿзгергені ата мирасына ие 

бола алмағандай җынжылтады. Ол Сеймейде жарылып жатҗан жарылыстардың нҽтижесі еді. 

Бабаларынан мұраға җалған жер бұлайша талҗан болғанына жаны жабырҗайды. Абайдың ҿлеңін 

бірнеше рет җайталап жүріп, тозған жерге җарап, җайта-җайта таңданады. Оның да бар маҗсаты – 

халҗына ҿлмес рухани мұра җалдыру екені ҽңгіме астарында жаңғырып жатыр. 

Ҽңгімеде мынадай жолдар кездеседі: «Мен сенің жазғандарыңды оҗығанда җарадан-җарап 

җорҗып отырам... 

– Е, Кенже аға, бұл – бергі жағы ғана ғой, – дедім мен. – Ойдағыны жаза алмай ҿтiп барамыз... 

– Жазбай-аҗ җой, айналайын, – деді Кенже ағам. – Осы жазғаның да жетеді..» [2,158 б.]. Ҿткен 

ғасырдың ең үлкен җасіретінің бірі осы еді. Сҿз еркіндігіне бой берген адам жазыҗсыз жалаға ұшырап 

кететін кез. Бұл – адамдарды кҿзі бола тұра соҗыр, аузы бола тұра мылҗау ететін жағдайға жеткізіп, 

халыҗты рухани азғындауға, ҿз тарихын җате үйреніп, шындыҗҗа кҿз жұмуға мҽжбүрлеген кезең 

болды. Шығарма 2000 жылы жарыҗҗа шыҗҗанымен, оҗиға 1986 жылы болған. Саяси ахуал 

җаншалыҗты ретті дегенімен орыстың астарлы саясаты нені күттіріп тұрғанын ешкім болжай 

алмайды. Бір тараптан Семейдегі жарылыстар халыҗты җысымға салса, екінші тарапынан айтҗысы 

келгенін айта алмайтын айтушыны сарсаңға түсіріп біткен. Осы жағдайлар җазаҗтың санасын оятып, 

рухани дамуының кешеуілдеуін айтарлыҗтай артта җалдырды. 
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Жазушының «Ұлт-аралыҗ жанжал» ҽңгімесі – адамның азғындауы идеясына җұрылған 

шығарма. Җазаҗстан тҽуелсіздігін алғаннан кейінгі шиеленіскен ҽлеуметтік оҗиғалар яғни, ұлт-аралыҗ 

жанжал ҽңгіменің негізгі ұйтҗысына айналған. Басҗа ұлыс ҿкілдерінен җұралған жеті отбасы болмаса, 

җазаҗи деп атауға толыҗ болатын ауылдағы тіл мҽселесі алдыңғы орынға шығады. Оҗиға желісі наҗты 

җай ұлттан екені белгісіз Марат мырзаның ҿзін җазаҗтар басынып алды деп жоғарыға жазған 

хаттарынан басталады. Сол хаттардың желеуімен жоғарыдан келген тҿраға «егемен елдің иесі ретінде 

җазаҗтар ұлт-аралыҗ жанжал тудырмай, бейбітшілікті саҗтап отыруы керектігін» баса айтады. Соны 

желеу етіп Марат та җұтыра түседі. Оның «Сендер — җазаҗтар адал совет адамдарын ұлтҗа бҿлдіңдер. 

Җысым жасадыңдар жҽне жасап келесіңдер, ҽлі жасап отырсыңдар... Ұлтшылдыҗ деген осы. Балыҗ 

басынан шіриді. Ұлтшылдыҗ осы ауылдан емес, Алматыдан, жоғарыдағы сен сиякты кҿсемдерден 

басталған!» [2,225 б.] – деген үрей туғызатын сҿздері жергілікті тұрғындарды жіпсіз байлайды. Ол 

кезде халыҗтың ұлтшыл деген сҿзді түсінуі де басҗаша екені байҗалады. Кеңестік идеологияның 

җұрсауынан ҽлі шығып болмаған халыҗ ұлтшыл деген сҿзді җылмыскердің, елге җарсы адамның сҿзі 

іспетті кҿреді.  

Шығармада еліміз тҽуелсіздігін жариялағаннан кейінгі бірнеше жылдар кҿлемі сҿз болады. Бұл 

уаҗыттардағы халыҗтың сана-сезімі жас баланың аяғынан енді тұрып, ҿмірді жаңа тани 

бастағанкезеңіне ұҗсап кетеді. Ҽйтсе де Кеңестік тоталитарлыҗ жүйенің ыдырауынанкейін елімізде 

егемендігін алған соңғы онжылдыҗтар ішіндегі жаңалыҗтар җоғамдыҗ ҿмірдегі руханияттың кері 

кетуімен емес, алға жылжуымен сипатталады. Тҽуелсіздіктің алғашҗы онжылдығы тұсындағы җазаҗ 

халҗының руханияты мен җоғамдыҗ санасындағы түбегейлі ҿзгерістер тарихи тағдырдың тҽлкегімен 

ұмыт болған ұлттыҗ дҽстүр мен мҽдениетті җайта жаңғыртуымен тарихта җалды. Бірнеше ғасыр бойы 

отаршылдыҗ пен тоталитаризмнің ыҗпалымен мҽдени азғындауға ұшыраған ұлттыҗ мҽдениет җайта 

ҿркендеп келе жатты [1,305 б.].  

Осы шығармада айтылған җиындыҗтар жҽне одан басҗа җоғамдыҗ ҿмірде болған мҽселелердің 

орын алуы халыҗтың жаңа белестерге кҿтерілуіне ҽкелген баспалдаҗ тҽрізді. Елді җиындыҗтардан 

шығарған – рухани дүниесін байыту жолында жұмыс істеген аҗын-жазушылардың, ғалымдар мен ел 

җамын ойлаған җоғам җайраткерлерінің батыл җадамдары.«Ҿркендетуге, дамытуға, саҗтауға, байытуға 

міндеттіміз. Ал, җазаҗ... Тҽуелсіздік алдың, енді атаңның басы керек пе? Ел иесі екеіңді җашан 

ұғасың?!» [2,245 б.]деген жазушының халыҗҗа жолдаған жан айҗайы бүгінгі җазаҗты җалыптастыруға 

үлесін тигізді. 

М.Мағауиннің «Ұлт аралыҗ жанжал» атты туындысының «җаны җазаҗ, рухы җазаҗ сүйсініп 

оҗитын шынайы ҽңгіме екендігі кҿркемдік җуатының кемелділігінен кҿрінеді. Шығарма тұтастай 

сатиралыҗ фон, емеурін, тұспал, символ, күлкі җатар ҿріліп отырады» [3,29 б.]. Расында, М.Мағауин 

ҽрбір оҗиғаны болған жағдайына җарай, адамдардың аттарын белгілі бір җасиеттеріне җарай ҽжуалай 

суреттейді. Җандышеке Жалтырбас пен Кертпеш мұрын Җалыңшаштардың ҿздеріне ғана тиесілі 

мұндай есімдері автордың оларға берген жеке суреттеуі. Ауыл жұрты туралы айта келе соңғы 

жылдарда пайда болған мынадай ҽдеттерін елеусіз ғана атап ҿткенімен, сҿз астарында 

җұптамаушылыҗ аңғарылады. «Десе де, бұрын жаға жыртылмаған момын ауылдың җазіргі 

жауынгерлік рухы жоғары. Соңғы тҿрт жылда ғана ауыл балалары eкі кiciнi атып, үш кісіні жарып 

ҿлтірді. Үлкен жер, орта есеппен алғанда ештеңе емес» [2,215 б.]. Немесе җазаҗ тілінің ҿз жерінде 

үстемдік җұра алмай келе жатҗаны туралы былай дейді: «Ауылдағы барлыҗ ҽкiмшiлiк ic кағаздары 

ұлы орыс халҗының җұдіретті тілінде жүргізіледі. Ресми мҽжіліс, жалпы жиналыс, мерекелік салтанат 

атаулы, айтпаса да түсінікті, тұтасымен орыс тілінде. Бұл заңды да – мұндай үлкенді-кішілі 

жиындарға тым җұрса eкi-үш орыс жҽне җазаҗша ұҗпайтын тағы бipep кici җатысып җалуы мүмкін гой. 

Ал бip орысты емге таппайтын малшылар келсеше? Ол да орысша. Җыста җұм сағалап, жазда тау 

жайлап кететін жабайы шабан ештеңе ұҗпай-аҗ җойсын, арнайы шаҗырған соң, ҽңгіме мал 

шаруашылығы турасында екенін білмейтін соншама маҗұлыҗ емес [2,216 б.]. Ҽр жерде осы сияҗты 

сатираның салмаҗты ізі жатыр жҽне ҿз җызметтерін орынды атҗарып тұр. 

Жазушы шығарманың негізгі кейіпкері Мараттың ұлты кім екенін білмей, оған Мирзоев, 

Мирзоян, Мирзозаде, Мирзопуло деп ҽр ұлтҗа тҽн адамның тегіне жалғанатын жалғауларды 

жалғағанмен, кім дерін білмей дал болады. Оны тіпті, кейіпкерінің ҿзі де білмейді, білсе, ҽр жазған 

хатына ҽр түрлі емес бір ғана фамилия жазар еді. Осылай бола тұра республика деңгейінде җаралған 

дау шығарып, җисынсыз талаптарының бҽрін орындатып отырды. Оның ҽрбір сҿзі, іс-ҽрекеті 

оҗырманның кҿңілінде жиіркеніш тудырып, адамды ҿзінен кері итереді. Бұл сұмырайдың кінҽсін 

мойындатып, жазаға тартҗызу соншалыҗты җиын іс емес, неге солай істемейді деген шыдамсыздыҗ 

пайда болады. Біраҗ олай ететін болса, шығарманың айтар ештеңесі җалмас еді. Марат сияҗтылар җай 
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җоғамда болса да кездесіп жатады. Сондай типті адам җазаҗтың кеңпейілдігіне тап келіп, ҿзінің шын 

жазасынан җұтылып кеткені де шығарманың кҿркем бір түйіні. Җанша ҽурелеңге салса да маса 

шаҗҗан җұрлы кҿрмеген җарапайым җазаҗтың кеңшілігі оны ҿзіне жау емес, керісінше, жаҗтасы етіп 

шығарды. Дандайсып басына шыҗса да кешіріммен җараған җазаҗҗа Марат ҿкінішін білдіреді: «Мені 

җумаңыздар... Осы жерде тудым, осы елде ҿстім. Җазаҗша ҿте жаҗсы білем. Орысша да білем, бipaҗ 

мен орыстілді емес, җазаҗтілдімін.Meнi җазаҗ деп атасаңыздар да болады. Мен – байтаҗ Җазаҗстанның 

азаматы екенімді маҗтан тұтам. Җазаҗ– кең халыҗ. Жомарт, җонаҗжай халыҗ. Кекшіл емес. 

Кешірімшіл. Бҿтен ұлтты жатырҗауды білмейді. Түгел жайсаң. Жаңадан тҽуелсіздік алған басҗа бip 

республикада мені тоздырып жіберер еді. Ҿздеріңмен тең тұтып, сыйлағандарыңа раҗмет. Менің 

басҗа барар жерім жоҗ, рұҗсат етсеңіздер осы ауылда тұра берейін» [2,243 б.]. Бҿтен елдің аузымен 

автор җазаҗты маҗтап, абыройын үстем етіп җойған. Біраҗ, мұны ҿтірік деп те ешкім җарсы шыға 

алмасы аныҗ.  

Ҽңгімнің соңында ғана пайда болса да негізгі орындардың бірін алатын тентек Текебай 

җазаҗтың намысын җорғап шығып, намысшыл жігітке тҽн мінезімен ерекшеленеді. Текебай түрмеден 

шығып келеді, біраҗ оның ол жерде болуға титтей де кінҽсі жоҗ еді. Сол кездегі бассыздыҗтардың 

бірі деп те җарауға болады бұған. Сонымен, Текебай ҿз җатарластарының бҽрінен озды: Мараттың 

сыбағасын берген болатын. Тентек деген сҿз атына бекер жармасып жүрмеген болып шыҗты. 

Тентектігі бүтін бір ауылдың азаттыҗты сезінуіне жағдай жасады. Тілін, жерін, атасын,рухын 

җорлаған Маратты Текебайдың тентек мінезі басты. Ҿзгеге жем болып жүрген ҿз жұртымызды 

җұрыҗтан босатып елді бір риза җылады. Шығарманың соңы осылайша, кектесумен емес, ұлт арасын 

бекітумен бітті. Оған үлкен үлесін җосҗан ауыл ҽкімі мен оның жауапты орынбасары, ауыл тұрғыны 

Җанат пен Тентекбайлар болды. Җанша җоҗан-лоҗҗы кҿрсетсе де сабырлыҗ танытып шыдап баҗҗан 

ауыл тұрғындары, ҽсіресе, Җанат ел арасын ажыратып алудан саҗтап җалды.  

М.Мағауин шығармаларының барлығында дерлік астарлап немесе ашыҗ түрде ұлт тағдырын, 

рухани җұндылыҗтарын ұлттыҗ таным тұрғысынан дҽріптеп келеді. «Җазаҗы менталитетімізге тҽн 

кейбір келеңсіздіктер, аяушылыҗ, адамшылыҗ сияҗты сезімдердің аяҗҗа тапталуы, маҗсатсыз, 

мағынасыз саясатҗа деген шарасыздыҗ кейде ашыҗ күйде берілсе, енді бірде астарлы образдар 

арҗылы сҿз болады» [3,43 б.].  

Сондай шығармаларының бірі – «Җұмырсҗа җырғын» ҽңгімесі. Жаңадан кҿшіп келген үйінің 

ауласындағы җұмырсҗалардың тіршілігін баҗылай жүріп күтпеген нҽрсеге кез болады автор. Җырыҗ 

жылдан бері җонысын ҿзгертпеген җұмырсҗалар ҽуелден-аҗ назарын ҿзіне аудартты. «Мына бір илеу 

— тұтас бip ҽулет. Немесе, мемлекет. Ерекше тіршілік жүйесі, бағзыдан бекіген, бұлжымас заң-

жарғылары, басҗару рҽсімдері бар. Ҽрине, ҿзіндік үлгі, бҿтен бip ҿлшемдегі җоғамдыҗ җұрылым» 

[4,235 б.]. Осылайша кейіпкер ҽрі автор җұмырсҗалар хандығын тапты. «Илеу — җұмырсҗалар 

мелекетінің бас ордасы» [4,236 б.] деуінен-аҗ үлкен бір таҗырыпты җозғағалы тұрғаны байҗалады. 

Сол хандыҗтың ордасында болып кҿргендей илеудің бҿлме-бҿлмелерін, ондағы җұмырсҗалардың 

җызметтерін айта бастайды. Біраҗ осынау баҗытты җұмырсҗалар ҽулетінің шырҗы да бұзылатын кезі 

болады екен. Үйінің бір бұрышынан пайда болған жаңа илеу жаңа бір җұмырсҗалар ҽулетінің ҿкілдері 

еді. Түр-тұрпаттары, җимылдары бұрынғыдан басҗаша, ұсаҗ болғанымен шираҗ җимылдайды. Үй иесі 

де зияны жоҗ җой деген оймен айтарлыҗтай мҽн бере җоймайды. Біраҗ бір ай ҿтпестен олардың саны 

кҿбею үстіне кҿбейе берді. Жай ғана кҿбейіп җойған жоҗ, ҿз жеріне сыймай, ашкҿз империялар 

сияҗты айналасындағыны да жайпай бастады. «Кенет кҿлеңкебеттегі топтан eкi ш ымал бҿлініп 

шыҗты да, бейбіт шеруге тура бел ортадан тиді. Ҽй-шҽй жоҗ, келе сала беткері бір җоңыр җұмырсҗаға, 

бipi кеудеден, бipi бҿкседенбас салған. Җоңыр жиырыла тыпырлады. Сол, жағаласа бүктелген беті 

үшеуі бірдей жерге җұлап түскен» [4,240 б.]. Җұмырсҗалар соғысы емес, тап бір адамдар соғысып 

жатҗандай айҗас басталып кеткен екен. Біраҗ бұрынғы җоңыр җұмырсҗалар бейбіт болып шығады. 

Ҿзіне тимегенге тиіспейді, егер тиіссе ерлікпен җаза табады. Себебі, җара җұмырсҗалар оларға 

бірнешеулеп жабылады.  

Җоңыр җұмырсҗалар шаруада ұйымшыл келгенімен, жаумен арпалыста берекесіздеу кҿрінеді. 

Азғантай уаҗыттың ішінде җара җұмырсҗалар баудың жарым бҿлігін иеленіп үлгереді. Осы кезде үй 

иесі җоңыр җұмырсҗаларға кҿмекке келуді ойлайды. Ҽйткенмен, күте тұруға бел буады. Бҽлкім 

аҗылдары кіріп, бірігіп җара җұмырсҗаларды җуып шығар деп дҽмеленген. Біраҗ ол да бола җоймайды. 

Жеңіліп бара жатса җара җұмырсҗаларды ҿлтіретін дҽрі сеуіп, жоҗ ете салам деп риза болып отырған 

кейіпкерге мынадай ой келеді: «Жеті җат кҿктің тҿріндегі Аҗсаҗал жердегі мына бізге җарап, дҽл 

осылай масаттанып отырған шығар. Kейбір кездерде ол Kici... Kici емес, Тҽңipi тағалам да ҿзi 

араласып кететінтҽрізді ғой» [4,242 б.]. Бұлай деуіне бір нҽрсенің себеп болатыны аныҗ. Ал жалпы 
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мұндай ҽңгіменің жазылуына тағы бір нҽрсе себеп болатыны да белгілі. Тұспалдап сҿйлеуінде, бір 

нҽрсені екінші бір нҽрсеге ұҗсатуында, бҽрінде бір мҽн жатыр. Җалай болғанда да автордың айтҗысы 

келген мҽселенің бір шеті шығып жатыр. Сонымен, җандай айла җолданам десе де бҽрі ҿз җолында 

емесін түсінді үй иесі. Аҗыры, жауыз җара җұмырсҗалар җоңыр җұмырсҗалардың туған үйін, жерін 

тартып алғаны мҽлім болады. «Ҿздеріне де обал жоҗ... – Күші жетеді, саны кҿп. Тек береке-бірлік 

жоҗ. Сондыҗтан осындай зобалаңға ұшырады!..» [4,243 б.]. Автордың балаларына, сонымен җоса 

оҗырманына айтпағы осы еді. Бірлікті ту еткен халыҗ җана басҗаға тҿтеп бере алатынын, ауызбірлікті 

жоғалту жерді жоғалтуға ҽкелетінін насихаттайды. Җоңыр җұмырсҗалар жер ауып басҗа жаҗтан 

җоныс тапты, біраҗ, саны бұрынғыдай емес еді. Ҽлденеше есеге азайып җалған, илеуінің кҿлемі де 

кішкентай. Бар күш жігерінен айрылып, есін енді жиып келе жатҗан ел сияҗты.  

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Бұдан кейін де туыстас екі ҽулет җұмырсҗалар арасында бау ішіндегі айҗастар җайта басталды.. 

Җанды җырғынмен тең. Осының бҽрін ой елегінен ҿткізе отырып, неге бұлай болады деген сауалға 

бас җатырады кейіпкер. Җұдай ҿзі жаратҗан тіршілік иелеріне жаны ашмайды ма деген де ой келеді. 

Соңында екі жаҗ та түгелімен җырылып бітіп, байтаҗ жер иесіз җалды. Жоғарыдан тамашалап тұрған 

адам үшін ұсаҗ җұмырсҗалар тым елеусіз болып кҿрінгенімен, олар да адамдар сияҗты тіршілік 

иелері. Олардың да ҿмірі тамаҗ табумен, ұрпаҗ ҿрбітумен жалғасып келе жатҗан үлкен бір отбасы 

немесе мемлекет тҽрізді. Автор осы оҗиғаны адамзат баласымен салыстыра җарап, ой түйерлік шағын 

бір ҽңгімемен ойын жеткізген.  

Түйіп айтҗанда, жоғарыда талданған шығармалар халыҗтың ұлттыҗ танымын кеңейте түсуге ҿз 

үлесін җосады. Адамның рухани ҽлемі бай болса ғана ҿз елі мен жерінің җадірін жете түсіне алатынын 

сендіре тұседі. Бүгінгі күні жастарымыздың рухани ҽлемінде жетіспеушіліктер байҗалып тұрады. Ал 

зиялы җауым ҿкілдері оны толыҗтырудан ешҗашан да жалыҗпайды. Елім деп соҗҗан жүрек 

тоҗтағанда ғана бұл процесс үзілуі мүмкін. Ал олардың мұрасы ҿмір баҗи халыҗҗа җызмет етумен 

болады. 
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 п.ғ.м., аға оҗытушы Т.ДҼУІТҦЛЫ
*
 

 
Тҥйіндеме 

 Маҗалада тарихшы, ҽдебиетші, ҿнер танушы Ҽлімғазы Дҽулетханұлының ҿмірі мен 

шығармашылығының ҿзіндік ерекшелігі мен тарихы туралы сҿз болады. Ҽлімғазы Дҽулетханұлы 

Җытайдағы җазаҗтардың ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың алғашҗы жартысында ҿмір сүрген 

кҿрнекті ағартушы, діни ғұлама, аҗын ҽрі күйші композитор Шылбы бабасынан бастау алып, ҽкесі 

Дҽулетхан арҗылы Шығыс түркістан җазағына кең танылған жыраулыҗ, аҗындыҗ, ҽншілік, 

композиторлыҗ җатарлы дҽстүлі ҿнердің бҽрі болмаса да, бірнешеуін толыҗ җаннды меңгерген ҿнер 

майталманы. Сондай-аҗ, бала жастан ҿршілде ҿжет ҿсіп, ұлтының салт-дҽстүрін бойына сіңіріп, 

еркіндігімен бостандағын аңсап, сол жолда басын бҽйгеге тіге күреседі. Осындай тағдырлы 

тарихымен кҿптеген җұнды шығармаларды ҿмірге ҽкелді. Оның шығармалары ҿмір сырын тебірене 

шерткен аңсау-сағыну сияҗты арман тілекпен астасып жатады. 

Тірек сӛздер: Тәуелсіздік, ӛнер, сағыныш, туған жер, жыр, қытай, орыс. 

 

CREATIVITY OF ALIMGAZI DAULETKHANULY  

 

Abstract 

The article is about historian, writer, art critic Alimgazy Dauletkhanuly‘s life and the features and his-

tory of his work.  

Alimgazy Dauletkhanuly is skilful poet who with the support of his father Dauletkhan learned if not 

all but several traditional art similar to zhyrau, poetic, singing, composer art which were widely spared 

among Eastern Turkistan Kazakhs and he also started learning art from Kazakh ancestor living in China dur-

ing the end of XIX and the beginning XX, Shylby who was outstanding teacher, a religious scientist, a poet 

and a music composer. Also, from his childhood he was purposeful, tenacious, learning customs and tradi-

tions of his nation, wishing liberty and independence for his nation, he fought on that way. With a fateful 

history he created many valuable works. His worksdeclaimed with dreams and wishes about covert life.  

Keywords: Independence, art, missing, mother land, poem, Chinese, Russian. 

 

КІРІСПЕ 

Ҽлімғазы Дҽулетханұлының ұлт ҿнері мен мҽдениеті, ҽдебиеті мен тарихына җосҗан еселі үлесі, 

азаматтыҗ парызы, жүрегі ұлтым, тҽуелсіздігім деп соғатын абзал азаматтығы, ұлт мүдесімен 

тағдырына нұҗсан келтіретін ҽрҗандай ҽрекетке җайыспай җарсы тұратын җайраткерлігі, кейінгі 

ұрпаҗҗа ҿшпес ҿнеге. 

 Җытайдағы аты шулы мҽдениет тҿңкерісі җарсаңында ҿмір есігін ашҗан біздерге, Айтан 

Нүсіпханұлы мен Ҽлімғазы Дҽулетханұлының есімі, мҽдениет тҿңкерісі аяҗталып, Мао ҿліп жайма 

шуаҗ заман орнап, аҗ-җараны айыра бастаған шағымызда еміс-еміс естіле бастады. Бұл оҗиға біздің 

ұлтҗа деген сүйіспеншілік, отанғадеген махаббат, тҽуелсіздікке деген арман-тілегімізбен ұлттыҗ 

рухымызды біртіндеп оянып, азаматтыҗ сенімімізді җалыптастырды. 

ХХ ғасырдың соңында алланың шапағатымен азуын айға білеген Ресей имфериясы ыдырап, 

Җазаҗстанның тҽуелсіздік алуы, жалынды жастығын арнап, ұлт мүдесі үшін ұран тастап, топ бастап, 

Җытайдың темір ноҗтасына мойын ұсынбай, соңғы мүмкүндіктеріне дейін тіресіп, җар жастанып, мұз 

тҿсеніп жүріп шегара асҗан Айтан Нүсіпханұлы, Ҽлімғазы Дҽулетханұлы җатарлы, җазаҗ тҽуелсіздігін 

аңсаған азаматтардың арманының орындалуы еді. 

 Бұл Тҽуелсіздік ҽлемнің ҽр түкпіріне тарыдай шашылған җазаҗтың отанында җауышуына зор 

мүмкүндік берді. Бағалай білген ҽр җазаҗтың баянды бағы, айтып тауысҗысыз маҗтанышы еді. 

Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Ҽбішұлы Назарбаеевтың ҽлем җазаҗтарына тастаған үндеуі, 

біздіңде ел җатарлы ата жұртҗа оралуымызға сеніммен шабыт берді.1994 жылдың 20 җазаны, Алматы 

җаласы Ҽл - Фараби атындағы ұлттыҗ университеттің жатаҗханасындағы Рахым Айыпұлының 

уаҗтылы баспанасында, естен кетпес елеулі кездесу болды.  

Түскі ас мезгілі, сырттан келсем Рахымның тҿрінде, аҗҗалпағын җырлай киген, җызыл 

шырайлы, дҿңгелек жүзіне җою мұртты жарасҗан ел ағасы, ҽңгіме дүкенін җұрып отыр екен. Есіктен 

кіре берген сҽлемімді, орнынан сергек тұрып алып жатып, күлімдей җарап, кімсің-ей деді?! ҽзілдей 

күліп. Тұрсынбаймын деп едім, уай бауырым! аман-сау жеттіңбе? ел-жұрт аманба?деп, җайталай 

                                                 
*
 Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті, d.tursyn@bk.ru   
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җұшағын жайып бауырына баса, җұшағына җыса амандасты. Міне бұл ағалыҗ аҗеділ, дархандығымен 

аңҗылдай җарсы алған азамат, җытайда бізге аңыздай елестейтін Ҽлімғазы Дҽулетханұлы еді. 

 Осы күннен басталып, 24 жылға жалғасҗан біздің аға-інілік силастығымызбен, отбасылыҗ жҽне 

шығармашылыҗ җарым-җатынасымыз алтын арҗауын осы күнге дейін үзбей келеді. 

Җоныстану, тіркелу, азаматтыҗ, баспана алу, жұмысҗа орналасу, той-томалаҗ, ҿлім-жітім, 

җиналғанда жҽрдемдесу т.б. бҽр-бҽріде Ҽлекеңнің ағалыҗ аҗылы, җайырымды җамҗорлығынан шет 

җалған жоҗ. Айтпаҗшы 2000 жылы ҿмірге келген ұлымның атын Ҽлекең, Ермырза болсын деп җойып 

еді. Сол Ермырзамыз биыл 11 класты тамамдап, ҰБТ-дан 130 бал алып, С.Демерел атындағы оҗу 

орнының студенті атанып, ұстаздарымен ата-анасының сенімін аҗтап отыр. Бұлда Ҽлекең ағамызбен 

Мҽриям жеңгеміздей жаҗсыдан тиген шарапат деп білемін. 

1995 жылы жадыраған жаз айында Ҽлекеңнің толыҗсыған шағы, ердің жасы 50 жылдыҗ мерей 

тойымен бірге, ғалымдар үйінде «Еренҗабырға ҽуендері» атты шығармашылыҗ кеші ҿтті. Ошаҗтың 

үш бұтындай тағдырларымен достығы жарасҗан, Айтан Нүсіпханұлы мен Жҽркен Бҿдешұлы жҽне 

җытайда җалған досы Җасымхан Уатханұлының ҿлеңдеріне жазылған Ҽлімғазы Дҽулетханұлының 

«Туған жер», «Сайрам кҿл», «Мҽрияш», «Жалған-ай», Есбосын батырдың ҽні «Аҗкҿйлек» т.б. 

ҽндерін ҿнерпаз ҽнші аға-інілері Абылай Түгелбаев, Тілеубек Җожанұлы, Ермұрат Зейіпханұлы, 

Жаннат Тоҗтасынҗызы, Тұрсынбай Дҽуітұлы, Тайшыбек Жұмашұлы т.б.тамылжыта шырҗаса, 

Ҽлекеңнің «Ыҗылас Дүкен» атындағы мұражай җорына тапсырған халыҗ күйі «Сары ҿзен» мен ҿз 

күйлері «Сағыныш», «Ҽкеме» атты күйлерін «Ыҗылас Дүкен» атындағы мұражайдың ансанбілі 

тҿгілдіре орындап, кҿрермен кҿпті мҽз етті. Кеш тізгінін җазаҗтың аҗҗу аҗын җызы Мҽрпуға 

Айтхожина мен җайраткер аҗын ұлы Айтан Нүсіпхан ұстады. Халыҗ жазушысы Җабдеш Жүмҽділұлы 

Ҽлекең жайлы тарихи кешулерді толғана сҿйледі. Осы кешке арнайы шым җаладан келген ұзаҗ жыл 

мектеп директоры болған Тоҗташ Исламбеков, Ҽлімғазы Дҽулетханұлының сол ҿңірдегі кешірмелері, 

ҿнері, білімі, азаматтығы, досҗа адалдығы жайлы аҗтарыла айтып ризашылығын білдірді. Міне бұл 

Ҽлімғазы Дҽулетханұлыныңтаныстыҗтың алғашҗы жылдары, отанға жаңа оралған біздерге 

җалдырған ерекше ҽсері еді. 

 Осыдан кейінгі ширек ғасырға жуыҗ уаҗытта тарихшы, сыншы, ҿнер танушы, журналист 

Ҽлімғазы Дҽулетханұлының бұрынғы-соңды ҿмір жолы, шығармашылығы, ғылыми зерттеу 

еңбектері, җоғамдыҗ җызметі, җайраткерлігі, ұлтҗа деген азаматтыҗ ізгі істері, 60-70 жылдыҗ мерей 

тойлары т.б. ел үшін, ұлт мүдесі үшін еткен табысты еңбектері, кҿп сериялы теле филімдей кҿз 

алдымыздан ҿтіп жатты. Енді осылардың басты-бастыларына җысҗаша тоҗтала кетелік. 

Біріншіден 1961-1966 оҗу жылдарында Үрімжідегі жалғыз университеттің (Шин жияң 

университеті) җытай тіл-ҽдебиеті факультетінде оҗып, оны ойдағыдай тамҽмдаған, ҿмір бойы тіл-

ҽдебиеттен, тарихтан җол үзбей, саналы ғұмырын ғылым мен ҿнерге, саясат пен ұлттыҗ 

тҽуелсіздікжолындағы күреске арнаған Ҽлекең, Алаш ұранды ҽдебиеттің белді ҿкілі аҗиыҗ аҗын 

Таңжарыҗ Жолдыұлы шығармаларының зерттелуімен насихатталуына бір кісілік есесін җосты. 

1976 жылы Ҽлімғазы Дҽулетханұлы Шымкенттегі институтты тамамдарда Таңжарыҗ 

шығармашылығы жайлы диплом җорғап, кейін ары җарай кандидаттыҗ диссертация жазуға ниет етіп, 

Мҽскеудегі дүние жүзі ҽдебиеті тарихы бҿлімінің бастығы Зоя Кедринадан җодау тапҗанымен, 

Алматыдағы ғылым академиясының сол кездегі басшылары оң җабаҗ танытпайды. «Айтҗан уҽждары: 

Біріншіден Жамбыл тануға жатҗызайыҗ десек Таңжарыҗ жазба аҗын. Екіншіден ерте заман 

ҽдебиетіне келмейді, Таңжарыҗ таяу жылдардағы аҗын. Үшіншіден бұл таҗырып Ресей мен Җытай 

арасындағы даулы мҽселе»[1, 121 б.] деп, жетекші болуға ешкім батылдыҗ етпеген. Сонымен бұл 

жұмыс аяҗсыз җалған. Кейін бұл еңбегі җысҗартылып 2003 жылы «Таңжарыҗ тағлымы» атты жинаҗта 

жҽне 2004 жылы «Абай» журналында басылды. 

1990 жылы «Алатау» телеарнасынан тұңғыш рет Ҽлімғазы Дҽулетханұлының авторлығымен 

«Таңжарыҗ туралы сҿз» деген бір сағаттыҗ телехабар ұйымдастырылып, хабарға Җабдеш Жұмаділов, 

Тілеужан Саҗалов, Нұрҗасым Җазыбектер җатысып, Таңжарыҗ ҿмірі мен шығармашылығы жайлы 

сҿз-сұхбаттар җұрып, ой бҿлісті. Еркін Җұжманов «Түрме халі», «Елмен амандасу» сияҗты жыр-

толғауларын тамылжыта орындап, ҽуе толҗыны арҗылы күллі җазаҗтың җұлағына жетті. 

Җала мен дала газетінің 2017 жыл 21 сҽуірдегі санының 12-13 бетінде, Ҽлімғазы 

Дҽулетханұлының «Таңжарыҗ Жолдыұлының жаңа ҿлеңі табыды» деген кҿлемді маҗала жарияланды.  

Меңдіғали Мейрамов мұңдым сізге, 

Җаламды арнап ҽтей бұрдым сізге. 

Неде болса тілдесіп җалайын деп, 

Кең жайып җұшағымды бұрдым сізге. 
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Толҗыны уаҗыттың кетті бҿліп, 

Бар еді айтар сҿзім ырғын сізгек. 

Кҿп жапа кҿрсетті деп ренжіме, 

Бұл жаҗта җалмаҗ, җытай тұрғын сізге. 

Кедергісі кездесіп кесел болды, 

42 -43 жылдың сізге[2, 12-13 б.]. 

Осылай басталатын Таңжарыҗ Жолдыұлының бұрын еш жерде жарыҗ кҿрмеген,түрмелес 

досыМеңғали Мейрамовҗа осыдан 74 жыл бұрынарнап жазған, жаңа ҿлеңінің ҿз җолына җалай түсіп, 

җалай толыҗ жазып ала алмау тарихын,Марҗұм Балҗаштың досы, Меңдіғалидың күйеу баласы 

Тҿлеуханның есерлігін, бостандығын шектеп, ар-намысын таптаған җоғамнан кҿрген җорлығын, 

оҗыған жанның ет жүрегін жүрегін шымырлата ҽңгімелейді.Екіншіден Ҽлекең, ҽділетсіздікке жаны 

җас, азаматтыҗ арын таза саҗтаған, ұлтын шын сүйетін, дҽстүр мен ҿнердей рухани мұраны тел емген, 

наҗтылап айтар болсаҗ «Уызына жарыған» сирек кездесетін бегзат мінезді тұлға.«Байгелдінің 

«Елібайы» кім? Җайда туған?»,«Мұхтархан Оразбайдың 15 ҿтірігі»,«Оспанның үккімі Жағда 

тергегенге дейін шығып җойған»[4,15 б.]т.б.сынни сараптама маҗалалары осыған айҗын дҽлел бола 

алады. Ҽлекеңнің бұл айтҗанын біреу айтар, біреу айтпас. Біреуге жағар, ал біреуге жаҗпасы белгілі. 

Ҿйткені біреу мҽртебені, ал біреу жаҗын-жұрағаттыҗты алға тартып немесе нем бар еді, жаманатты 

болып деп жалтаҗтар еді, жалтаҗтады. Ал, Ҽлекең болса ұлтҗа, ұлттыҗ намысҗа күйе жағатын мұндай 

ҽділетсіздікті тайраңдатып җоя алмады. Ҿзгелер мұны кҿрмеді естімеді дейсізбе? кҿрді, естіді, біраҗ 

жоғарда айтҗан пендешіліктен аттап ҿте алмады. Батылдығы жетпеді.Ҽлекең бетің-жүзің, мҽртебең, 

шен-шекпенің деген жоҗ. Шындыҗты шыжғырып бетіне басты, айтҗанын дҽлелдеді, аҗихат 

жеңді.Үшіншіден Ҽлекең ҽдебиетпен тарихтың шын жоҗшысы, зерттеушісі.2015 жылы Алматыдағы 

«Дҽстүр» баспасынан жарыҗ кҿрген, «Шығыс Түркістан халыҗтарының ұлт азаттыҗ дҽуірі 

ҽдебиеті(1679-1949)» атты кҿлемді ғылыми монографиясында ұлттыҗ-түркілік кҿзҗарасы, жаңаша 

ойлау жүйесімен айҗын да наҗты, мол дерек кҿздеріне сүйене отырып, ғылыми тұрғыдасмпатталған, 

кҿпшілік оҗырман іздеп жүріп сүйіп оҗитын җұнды еңбек. 

70 жылдығында жарыҗ кҿрген «Тарту» атты жинағында ұлттыҗ руханиятымыз - ҿнер, мҽдениет 

жҽне җоғам җайраткерлері мен тарихи тұлғалар жайлы ҽңгіме, эсселері топтастырылған. «Мағжан 

жҽне җазаҗ поэзиясы» атты сын-зерттеуі, «Ежелгі Түркілер» атты бірнеше рет җайта басылған тарихи 

еңбектері Ҽлімғазы Дҽулетханұлының ұлт ҿнері мен мҽдениеті, ҽдебиеті мен тарихына җосҗан еселі 

үлесі, азаматтыҗ парызы деп есептейміз. Бұл жүрегі ұлтым, тҽуелсіздігім деп соғатын санаулы 

азаматтардың ғана батылы жетіп, байыбына баратын игі іс.  

 Тҿртіншіден Ҽлімғазы Дҽулетханұлы Җытайдағы җазаҗтардың ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 

ғасырдың алғашҗы жартысында ҿмір сүрген кҿрнекті ағартушы, діни ғұлама, аҗын ҽрі күйші 

композитор Шылбы бабасынан бастау алып, ҽкесі Дҽулетхан арҗылы Шығыс түркістан җазағына кең 

танылған жыраулыҗ, аҗындыҗ, ҽншілік, композиторлыҗ җатарлы дҽстүлі ҿнердің бҽрі болмаса да, 

бірнешеуін толыҗ җаннды меңгерген ҿнер майталманы десек, артыҗ айтҗандыҗ болмас. Ҽлекең 

халыҗ ҽндерімен халыҗ копозиторларының ҽндерін домбырамен җұйҗылжыта сүйемелдеп, 

тамылжыта орындайтын, ҽн табиғатын терең танып, ҽлдилеп-аяалап, асҗаҗтата шырҗайтын ҽнші. 

Сондай-аҗ, азамат болып ат жалын тартып мінгелі ҿз кҿзімен кҿріп, басынан кешкен кешірмелерін 

тереңнен толғап җоғам, заман, тҽуелсіздік, сағыныш, достыҗ, махаббат т.б. таҗырыптарда жүрек 

җылын шертер, ҽсерліде ҽсем ҽндерді ҿмірге ҽкелген композитор. Ана сүтімен дарып, туада біткен 

талантын ҿмірдің сан җилы соҗпағында шыңдап, тағдырлас достарымен тығыз шығармашылыҗ 

байланыста болып, «Туған жер», «Сайрам кҿл», «Җайран жер», «Азамат атҗа җон», «Сағыныш», 

«Аңсаған махаббат», «Кҿкше җызы Алмагүл», «Мҽрияшым» т.б. сҿзімен ҽні бірін-бірі толыҗтыра 

җабысып, тыңдарман жүрегінен терең орын алған, ҿміршең ҽндерді дүнйеге ҽкелді. 

 Ҽсіресе есімдері бірін-бірі толыҗтырып тұратын, җанды кҿйлек тағдырлас досы Айтан 

Нүсіпханұлының азаматтыҗ тұлғасы, аҗыл парасаты, достығы, аҗындығы, Ҽлекең 

шығармашылығының җұрамдас бҿлімі іспетті. Ҽлекеңнің ҿз сҿзімен айтар болсаҗ «Айтан 

поэзиясының шоҗтыҗты бір саласы оның ҿр рухты, азаматтыҗ жырлары болатын. Саяси күрескер 

Айтанның асҗаҗ азаматтыҗ лирикалар жазбауы тіптіде мүмкүн емес еді. Ол осы җарымымен 

басҗалардан оҗшау, айырыҗшаланатын. «Сайрам кҿлім» Айтан аҗындығының бір белесін танытар 

мұрасы»[3,224 б.] дейді, асыл досын айырыҗша ардаҗтай түсіп. Ҿлеңге шабыттана ҽн жазып, аҗын 

арманын тіптіде асҗаҗтата түседі. 

Атыңнан айналайын Сайрам кҿлім, 

Ҿмірге сенен җұлаш жайған едім. 
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Үн җосып күңіренген зар күйіңе, 

Жағаңда җалды-ау менің җайран елім. –  

жолдарындағы «Үн җосып күңіренген зар күйіңе» деген сҿздер, 50 жыл ҿтседе сол ел 

тағдырында бүгінде җайталанып тұрған җұбылыс екені шындыҗ. Сондыҗтан Айтекеңнің аҗындыҗ 

байҗампаз, сезгірлігі еріксіз бас шұлғуға мҽжбүр етеді.«1969 жылдың жазында Айтекең екеуміз нағыз 

шығармашылыҗ кҿңіл-күйде жемісті еңбек етіппіз. Сол тұстағы біздің кҿңіл-күйімізді білдіретін жаңа 

шығарманың бірі «Азамат атҗа мін» дейтін марш екпінді ҽн еді. Егер естір җұлаҗ, кҿрер кҿз болса, 

бұл ҽн бүгінгі тҽуелсіз җазаҗ елініңде бір кҽдесіне жарап җалар еді-ау» дейді Ҽлекең толҗынысты 

сезіммен. 

 Ҽлімғазы Дҽулетханұлының келесі бір шоҗтыҗты ҽні ҿмірден ерте җайтҗан аҗын досы 

Җалибектің «Җайран жер» ҿлеңіне жазылған ҽні. 

Җайран жер сағымды алҗап, шоҗы җұздар, 

Җайран ел, җырғи жігіт, тоты җыздар. 

Сағындым сені. 

Жүрмін мен бейтаныс бір жат ҿлкеде, 

Жаныма сары тамызда ҿтіп ызғар. 

Җалибек аҗын небҽрі 20 жасында, 1965 жылдың жазында ұйғырдың җайнаған ортасы 

Тоҗсұн ауданы жерінде жазған ҿлеңге, Ҽлекең 1970 жылы Кҿкше тауда, аҗ түтек боранда җой 

соңында, сағынышпен җайғы җос бүйірден җыспаҗҗа алған тұста, арпалысып жүріп осы ҽнді 

шығарады. Ҽн мҽтінінің тілге жеңілдігіне орай, ҽуені де жүрекке жылы тиеді. Бір айтҗаннан 

жатталып, жабырҗау кҿңілді жұбатып, іштегі шерді шығарып, җасірет мұзын ерітетін шуаҗ 

нұрындай сезіледі. Автордың ҿз сҿзімен айтар болсаҗ, «Осы ҽнді айтҗанда, Айтан аh ұра: 

«Җайран Җалибегім-ай җайда жүр екен, не күйде жүр екен, ҽлде жауыздардың җолынан мерт 

болдыма екен, тірі болса жарар еді?» деп солҗылдап жылағанда, бҽріміз җосыла күңіренуші 

едік» дейді, жанарына жас іркіліп. Ҽлімғазы Дҽулетханұлының ҽндерінің бір бҿлімі: туған 

отанның, туған халҗының мұң-зарымен тауҗыметті тағдырынан сыр шертіп елді бостан-

дыҗҗа, тҽуелсіздікке деген арман тілекке жетелесе, ал «Аңсаған махаббат», «Кҿкше җызы 

Алмагүл», «Мҽрияшым» җатарлы кҿңілдіде ойнаҗы сезімнен туған ҽндері, сағынышпен 
махаббат жҽне җұштарлыҗпен аңсау сияҗты кҿтеріңкі кҿңіл-күйдің жемісі. 

Ҽлімғазы Дҽулетханұлы җай таҗырыпҗа җалам тербесе де наҗты дҽлел, айнымас аҗиҗат, 

шырҗыраған шындыҗты толыҗ дҽлелмен жан-жаҗты жүйелі жазып, оҗырманның да,тыңдарманның 

да кҿкейінен шығатын толғаҗты дүниелердің шешімін табады. Җарсы уҽж айтҗандарға да 

салмаҗтылыҗпен салихалы жауап җайтарады. Бұл тарих пен ҽдебиет сынында ұлт мүддесіне җатысты 

шешуі җиын түйіндердің шиесін ажыратуға айтарлыҗтай кҿмегін тигізгені шындыҗ. 

Нарыҗтыҗ экономикаға негізделген бүгінгі ұлт тағдыры сынға түсіп жатҗан җоғамда, Ҽлекең еш 

екіленбестен жалынды жастығында, темірдей тегеурінді денсаулығында, алтынға сатып ала алмас 

җымбатты уаҗытында, ұлт мүдесі, ұрпаҗ келешегі үшін арнаған жан. Ұлтының адал ұланы. 

 

 ҚОРЫТЫНДЫ 

Җорыта айтҗанда, тарихшы, ҽдебиетші,аудармашы, сыншы, сазгер, ҽнші ұлтының адал ұланы, 

Ҽлімғазы Дҽулетханұлы биылғы жылы жемісті 75-тің шыңына шыҗты. Оның ерен еңбегін елеген 

халыҗаралыҗ Түрік академиясы мен Ш.Уҽлиханов атындағы тарих жҽне этнология институты 2018 

жылдың 13 җыркүйегінде «Рухани жаңғыру жҽне түркі ҽлемі тарихының мҽселелері» атты ғылыми 

конференция ҿткізіп, Ҽлімғазы Дҽулетханұлының ҽдебиет, тарих,сын жҽне ҿнер жайындағы 

еңбектеріне жоғары баға берді. Сондай-аҗ түрік акедемиясы, еңбегі ерең җазаҗ ғалымдарына берілетін 

күміс медалмен марапаттаса, Шоҗан Уҽлиханов атындағы тарих жҽне этнология институты, институт 

тарихындағы тұңғыш реткі професор-ғалым атағын берді. Ҽлімғазы Дҽулетханұлы жемісті 75 жасҗа 

келген мерейлі тойында «Зар заманның шерлі шежіресі», «Ҿмірімнің арҗауы-ел мен ерлер тарихы», 

«Ли Бҽй җазаҗ емес», «Ұлы ғұн империясының тарихы» 2том, «Ежелгі түркілер» җатарлы 6 кітапты 

оҗырман назарына ұсынды. 

 Еліңіз елеген еңбегіңіздің игілігін кҿріп, Мҽрияа жеңгем екеуіңізжарасҗан жұптарыңыз 

жазылмай җол ұстасып, ауырмай-сырҗамай җара орман халҗыңызбен, ұрпаҗ алдында 

мҽртебелеріңіз биіктей берсін!? 
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Тҥйіндеме 

Маҗалада араб ҽдебиетінің ХІХ ғасырдағы җазаҗ кітаби аҗындар шығармашылығына ҽсері 

туралы айтылады. ХІХ ғасыр кітаби аҗындарының кҿпшілігі Ислам дінінің ҽсерінен кҿптеген діни 

җисса-дастандар жазған. Кітаби аҗын, назира сҿздеріне түсініктеме беріліп, ғалымдардың пікірлеріне 

сүйене отырып талдап жазылды. Кітаби аҗын Аҗыт Үлімжіұлының «Җажы Баян» тарихи романы 

талданып җарастырылды.  

Тірек сӛздер: назира, мінәжат, кітаби ақын, діни қисса-дастандар 

 

THE UNIQUENESS OF THE POEM "QAZHY BAYAN" AND A.ULIMZHIULY 

 

Abstract 

The article examines the influence of Arabic literature on the Kazakh book of creativity of 19th-

century poets. Most of the 19th century poets were influenced by Islam, with many religious writings. The 

poet of the book commented on his approximate words and analyzed on the basis of the opinions of scien-

tists. The historical novel "Qazhy Bayan" of the book poet AktytUlimzhiuly is analyzed. 

Keywords: approximate, prayer, book poet, religious dictionary. 

 

КІРІСПЕ 

Біз бұл маҗаламызда араб ҽдебиетінің җазаҗ кітаби аҗындар шығармашылығына ыҗпалы туралы 

айтамыз. Араб ҽдебиеті шығыстағы ең бай, ҽлемдегі ең кҿне ҽдебиеттердің бірі болып саналады. Араб 

ҽдебиетінің алғашҗы жанры поэзия, оның мазмұны ислам дінінің негізін җалаушы Мұхаммед 

пайғамбардың ҿсиет, насихат сҿздері, яғни хадистер мен діни аңыздар. Ислам ҽдебиетінің негізі араб 

еліннен бастау алады. Ислам діні араб ҽдебиетінің ҿркендеуіне жаҗсы ҽсер етіп, ҽлемдегі ыҗпалды 

ҽдебиеттердің біріне айналды. Араб халҗына Исламның ҽсері туралы Ханна ҽл-Фахури былай: 

«Поэзияға жаңа ағым ҽсер етті... шығарманың сюжеті Җұранмен байланыстырылып күрделеніп, 

Җұранның дана жҽне наҗыл сҿздерінен тұрды...» – десе [1, 174].  

Ал, белгілі шығыстанушы ғалым, профессор Ҽ.Дербісҽлінің: «Ислам дінінің Арабия жарты 

аралынан ұзап шығып ҿзге елдерге тарауы, араб халҗының басҗа жұртпен җарым-җатынасы, ҽдет-

ғұрып алмасуы ҽдебиетке ҽсерін тигізбей җойған жоҗ. Егер исламға дейінгі дҽуірдегі бҽдҽуи 

аҗындары ҿз ҿлеңдерінде руы мен тайпаластарын маҗтаумен шектелсе, исламнан кейінгі кезеңдегі 

шайырлардың бір тобы жаңа дінді, Мұхаммадты мадаҗтап жырға җосты, пайғамбардың жауларына 

шүйлігіп, дінсіздерге җарсы «киелі соғысҗа» («джихада») шығуға шаҗырды. Араб аҗындары ислам 

дінін ҽрі җарай батыл тарата беруді ұсына отырып, оның жеңістерін насихаттады, «җасиетті соғыста» 

мерт болғандарға элегия арнады», – деп [2, 47] жазғанындай, жаңа дін ең алдымен жергілікті араб 

халҗының ҽдебиетіне ҽсер етіп, біртіндеп басҗа Орта Азия елдерінің ҽдебиетіне де ыҗпал ете бастады.  

Ғалым, профессор Ҿ.Күмісбаев: «Нҽзират – арабша жауап, ұҗсату. Нҽзира – мұсылмандыҗ 

Шығыс поэзиясында орта ғасырларда җалыптасҗан ҽдеби үрдіс. Белгілі бір аҗынның ҿзіне дейінгі 

классикалыҗ шығармаға «жауап» җатуы түрінде, ҿнер сынасу, ҿлең жарыстыру маҗсатында пайда 

болған. Жыр бҽйгесіне тҽуекел еткен шайыр бұрыннан мҽлім шайырдан жаңаша жол іздеуге, ҿзі 

ҿнеге тұтып отырған дастанның таҗырыбын, ҿлең ҿлшемін, кҿркемдеу ҿрімін пайдаланып, ілкі 

туындыдан асып кетпесе де, жетеғабыл түсетін ҿзіндік бояу, реңі бар шығарма жазуға тиіс еді. Бұл – 

ежелгі ҿнер иесі үшін аҗындыҗ кҽмелет белгісі. Нҽзирашылдыҗ дҽстүрі җазаҗ кітаби аҗындар 

шығармаларында кҿптеп кездеседі» - дегендей шығыстың назира үлгісінің җазаҗ ҽдебиетіне енуіне 

кітаби аҗындар шығармаларының орны ерекше [3, 242]. Араб ҽдебиетінің ҽйгілі шығармаларын 

насихаттаған җазаҗ ҽдебиетінде кітаби аҗындар. Кітаби аҗындар романтикалыҗ, батырлыҗ, ғашыҗтыҗ, 

діни дастандар жазды. 

Кітаби аҗындар араб ертегі, җиса-дастан, аңыздарының үлгісінде җазаҗ ортасына лайыҗтап, 

үндестіріп, ҿз ортасының, уаҗытының ҽдеби-эстетикалыҗ талғам-тілектеріне җарап, шығыста кең 

тараған «назирашылыҗ» дҽстүрді җазаҗ ҽдебиетінде кеңінен дамытҗан.  

«Кітаби аҗындар – шығыс ҽдебиетінің араб, парсы, түркі тілдес халыҗтарында бар поэзияның 

озыҗ үлгілерін ҿзінше жырлап, җазаҗ арасына таратып, шығыс тілінде шыҗҗан кітаптар сюжетін җайта 

ҿңдеп, җисса-дастандар шығарған бір топ аҗындар. Шығыс поэзиясының кҿрнекті ескерткіштерімен 
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түпнұсҗада танысты. Олар Шығыс поэзиясының кҿркемдік җұралдарын ҿз шығармаларында орынды 

пайдалана білді» - [3, 281]. 

Җазаҗ ҽдебиеті тарихына «кітаби аҗындар» деген атпен кірген ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 

ғасырдың басында җазаҗ аҗындарының үлкен шоғыры болғаны белгілі. «Кітаби» сҿзі шартты түрде 

болса да, термин ретінде җалыптасҗанын ҽдебиетші ғалымдардың зерттеулерінен кҿруге болады. 

Олар Бұхара, Ташкент, Самарҗан, Җазан, Уфа сияҗты җалалардағы мектептер мен медреселерде білім 

алып, ҿз шығармашылыҗтарында ағартушылыҗ идеяларымен ерекшеленді. Араб, парсы, түрік 

тілдерін жетік меңгерген кітаби аҗындар Шығыс ҽдебиетінің классикалыҗ үлгілерін җазаҗ даласында 

насихаттап, жырлауда айрыҗша танылады. Б.Кенжебаев кітаби аҗындар жайында «Олар екі түрлі 

мҽдениетпен танысып, екі түрлі ҽдеби дҽстүрден нҽр алған. Бірі җазаҗ халҗының бұрынғы мҽдени 

байлығы мен ҽдеби җазынасы, екіншісі мұсылмандыҗ Шығыстың ертедегі ҽдебиеті», – деп тұжырым 

жасайды [4, 11].  

«Кітаби» деген атау ертедегі христиан діндарлары арасында діни кітап – «Инжіл» ережелерін 

бұлжытпай орындауды жаҗтаған, уағыздаған, адамдар жҿнінде җолданылған. Оны біздің ХХ ғасыр 

басындағы аҗындарымыз жҿнінде җолдану мүлде орынсыз. Кітаби аҗындарды діншіл, жазған 

шығармаларының кҿркемдік жағы ҽлсіз, сапасыз деген пікір үстем болып, біраз уаҗыт зерттеу 

нысанына алынбағаны белгілі. Кеңес заманында ғасыр басындағы аҗындарды менсінбеушілік, жете 

бағаламаушылыҗ болғандығын, тіпті, шын мҽнінде ҽдебиет болған жоҗ деген секілді ұшҗары 

пікірлердің ҿріс алғанын ғалым Б. Кенжебаев орынды атап ҿтеді [5, 18]. 

Җазаҗ ҽдебиетінің тұңғыш сыншысы, ғалым, академик Мұхаметжан Җаратаев «Ізденіс іздері» 

атты ғылыми еңбегінде кітаби аҗындар жайлы былай деп жазады: «Біз халҗымыздың бұрын-соңды 

белгілі адамдарын еске алып, ардаҗтағанда, оның ҽрҗайсысының ҿскен ортасында, озса – бүкіл җоғам 

ҿмірінде алған орнын, атҗарған җызметін, сіңірген еңбегін анҗытауды маҗсат тұтамыз. Ал, «кітаби» 

аҗындарды кҿпке дейін дұрыс түсінбей келдік. Тіпті, оларға җырын да җарап келдік. Сондағы уҽжіміз 

– ҽлгілердің бҽрін ―діншілдер‖ деп теріс түсіну еді. Ал бұл жиырмасыншы жылдары про-

леткультшілдердің «Пушкинді тарих кемесінен лаҗтыру керек» дегені сыҗылды сораҗылыҗ болатын» 

[6, 172].  

ХХ ғасыр басындағы ҽдебиетті зерттеген ғалым Ы.Дүйсенбаев «Җиссашы аҗын», «Кітаби 

аҗын» деу җолдан жасалған терминдер. Сондыҗтан да олардың шығармаларын зерттеп, талдап барып 

идеялыҗ-кҿркемдік сапасын аныҗтау керек. Болмаса бұлай атау жаңсаҗтыҗ дегенді алға тартады [8, 

27].  

ХХ ғасырдың басындағы җазаҗ ҽдебиетінің дамуы мен оның җайраткерлері жайында ҽдебиетші 

ғалымдардың барлығы дерлік җалам тартып, олардың шығармашылыҗтарын зерделей келе ұстанған 

принциптеріне җарай ҽдеби бағыттарын аныҗтауға тырысҗан. Белгілі ғалым Б. Кенжебаев бұл 

җаламгерлерді ұстанған бағытына җарай ағартушылар жҽне ағартушы демократтар деп бҿлсе [9, 189-

190], ҽдебиетші ғалым Ҿ.Ҽбдіманов ―ХХ ғасыр басында үш ҽдеби бағыт болды. Олар: ағартушы 

аҗын-жазушылар, ағартушы демократ аҗын-жазушылар жҽне буржуазияшыл-ұлтшыл аҗын-

жазушылар‖ – деп саралайды [10, 82].  

Җазаҗты надандыҗтан җұтылуға шаҗырған Абайдан, халыҗты оҗуға шаҗырған Ыбырайдан 

бастап, ислам діні негізінде жаңаша дүние ғылымын меңгеріп, ҿз заманына сай білім алуға 

насихаттаған җазаҗ оҗымыстыларын жҽдидтік бағытты ұстанғандар демуімізге болады. Демек, осы 

аталған кезеңдегі кҿркем ҽдебиеттегі бағытты екіге бҿлуге болады. Олар: 

1) Җадимдік бағыт;  

2) Жҽдиттік бағыт. 

Җадимдік бағыт дегеніміз бұл – дүние болмысын ҿзгертпеу, ҿркениетті мойындамау сипатында 

болса, ал жадиттік бағыт – ҿркениет ҽкелген жаңалыҗтарды игілік ретінде бағалап, жаңа дүниенің 

ғылымы ретінде танып, оны җабылдаған; ҿз заманына сай білім алуды маҗсат еткен, надандыҗты 

җұтылу жолында білімді җұрал етіп алып, оҗыған зиялылардың жасаған кҿркем шығармаларының 

бағыты.  

Кітаби аҗындар шығыс ҽдебиетінің араб, парсы халыҗтарында бар поэзияның озыҗ үлгілерін 

ҿзінше жырлап, җазаҗ арасына таратып отырған, шығыс тілінде шыҗҗан кітаптар сюжетін җайта 

ҿңдеп, җисса-дастандар шығарған. Профессор Н.Келімбетов: «Шығыс хикаяларының желісіне 

җұрылған җиссалар жазып, кезінде нҽзира дҽстүрін ұстанған бір топ аҗындар җазаҗ ҽдебиеті 

тарихында «кітаби аҗындар» деп аталып жүр», – деген пікір айтады [11, 325]. 

Кітаби аҗындар ҿз заманында мұсылмандыҗ жолды берік ұстанып, ислам дінін насихаттауды 

маҗсат тұтҗандыҗтан, кҿп жағдайда шығармалары зерттеушілер тарапынан сынға да ұшырап 
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отырған. Дегенмен, бір ескерер жайт зерттеушілердің сол кездегі кеңестік саясат пен коммунистік 

идеологияның ыҗпалымен осылай жазуға мҽжбүр болғанын аңғару җиын емес.  

 Жалпы арабтың ҽдеби үлгілерінің таҗырыптыҗ, идеялыҗ, сюжеттері жағынан болсын, оҗиғаны 

суреттеу шеберліктері ерекшеліктерін алсаҗ та җазаҗ халҗының ауыз ҽдебиеті нұсҗаларымен ұҗсасып 

отыратыңын аныҗ аңғаруға болады. Арабтың бұл жырлары җазаҗ ҽдебиетінде җисса, дастан 

жанрларының җалыптасуына, дамуына ҽсер етті.  

Арабтың «Мың бір түн», «Лҽйлі-Мҽжнүн», «Калила мен Димна» секілді жҽдігерлері мен Ислам 

дінінің пайда болып, ҽлемге таралуына байланысты туған ҽдеби үлгілерінің җазаҗ тілінде жасалған 

нұсҗаларынан җазаҗ ҽдебиетінің араб ҽдебиетімен тарихи байланысын, ежелден келе жатҗан терең 

тамырлы җарым-җатынасын кҿруге болады.  

Ғалым У. Җалижанов: «...бүгінгі күнге дейін ҽдебиет тарихынан ҿзінің наҗты бағасын, орнын 

ала алмай келе жатҗан тұлғалар бар. Олар кезінде кітаби аҗындар, діншіл аҗындар деген желеумен 

ҽдебиет тарихынан, ел тарихынан ұмыт җалдырылды. Бұл діни-ағартушылыҗ ағым ХІХ ғасырдың 

екінші жартысында ҿзінің үлкен прогресшіл ролін танытты» [12, 3] – деп кітаби аҗындарды діншіл 

аҗындардың җудалауға түскенінін, тіптен азаппен ҿлтіргені туралы айтады.  

Бұл кездегі кітаби аҗындардың бірі, кезінде «діншіл» аҗын болып танылған, бүкіл еңбектерінде 

Алла сҿзін җұрметпен атап, ҿз заманының җыспағына җарамастан оған деген жүрегінің тазалығын, 

иман сенімін жырлап ҿткен аҗындардың бірі – Аҗыт Үлімжіұлы. 

Аҗын Аҗыт Үлімжіұлының «Хажы Баян» сапарнамалыҗ тарихи романын тҿмендегідей 

җұрылымдыҗ ерекшеліктерге бҿліп җарастыруға болады: 

1. Тҽухид (Алланы ұлыҗтау);  
2. Мінҽжат (Аллаға сыйыну, жалбарыну);  

3. Нағыт (Мұхаммед пайғамбар мен оның сахабаларына мадаҗ);  

4. Сҽбҽб-и тҽлиф немесе сҽбҽб-и китаб (шығарманың жазылу себебін баяндау);  

5. Ағаз-и дастан (негізгі бҿлім);  
6. Хатима (Җорытынды сҿз). 
Ҽрине бұл аталған җұрылымдыҗ ерекшелік «Хажы Баян» тарихи романында толығымен бірізді 

болып саҗталмаған, аталған җұрылымдар жекелеген бҿліктерінде жазылмауы немесе кейбірінің 

орындары ауысып, болмаса ҿзара мінҽжат жырының шығарманың соңына җарай орналасуы кездесіп 

отырады. Мысалы: тҽухид пен мінҽжат секілді бір-бірімен астас, ұҗсас таҗырыптыҗ бҿліктер кҿбіне 

җатар келіп, кейбір жағдайда арасы ашылмай бір-бірімен ұҗсасып та жатады. Шығармадан осындай 

ерекшелікті кездестіруе болады. Аҗын дастанның тҽухид яғни, Алланы ұлыҗтау бҿлімінде Аллаға 

мадаҗ айтылған: 

Җылған ісің Җұдайға, 

Аян болар күн болар. 

Ғазырайыл жаныңда, 

Даяр болар күн болар... 

... Бұл дүниеде кім җалар? 

Нҽсихат җылған тіл җалар. 

Патшалардан таҗ җалар, 

Мергендерден жаҗ җалар. 

Ұсталардан тат җалар, 

Ғалымдардан хат җалар [13, 119-122].  

немесе 

Күнҽдан аулаҗ җашыңыз, 

Түзу жолды басыңыз. 

Жоғалады бір күні, 

Җайран ҿмір жазыңыз [13, 122]. 

– деп мінҽжат етеді. Аҗын тыным таппай Алладан күш-җуат, медет, кҿмек сұрайды. Жарат-

җанына мінажат етеді, жалынып ҽрі жалбарынады. Ертелі-кеш Аллаға җұлшылыҗ етіп, дұға жасайды. 

Мұнда Аллаға мадаҗ айтылғаннан кейін нағыттан аҗын былай деп жырлайды: 

Мұхаммедті жаратып, 

Досы җылдың ҿзіңе. 

Мұхаммедтің җұрметі, 

Жас толтырдың кҿзіме... 

Ҽбубҽкір, ия Ғұмар, 
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Ғұсман, Ғали ол Хайдар. 

Адам ата һҽм барша, 

Мүрсҽл Нҽби пайғамбар. 

Җұрметіне солардың, 

Саламатлык бер Жаппар [13, 187-188] 

немесе  

Иҽ, Аллаһи тіледім: 

Ісім Ағзам җұрметі, 

Сүйер достың Мұҗаммед, 

Мұстафаның җұрметі, 

Бҽрінен бұрын жаралған, 

Зиараты таралған, 

Атамыз адам җұрметі. 

Ұжмаҗтан шығып зарланған, 

Ерін таппай сандалған, 

Хауа ананың җұрметі[13, 209] 

- деп аҗын Мұхаммедке арнап мадаҗтау жырлайды. 

Аҗын шығармасының тематикасы ҿте бай, онда тек бір ғана мінҽжат таҗырыбындағы шығар-

масында бірнеше сарында ҿрнектелуін байҗауға болады. Мысалы: 

Иҽ Алла, җабылдай гҿр жылағаным, 

Шапағат Расұлыңнан сұрағаным. 

Расұлыңның җұрметіне жарылҗасаң, 

Шүкірлік жай болғандай бұл арманым. 

 

Таусылмас арманым кҿп айта берсем, 

Җұдая нҽсіп етсең җайта келсем. 

Аманат җойдым Алла шҽһҽдҽтім, 

Келе алмай ажал жетіп сахарада ҿлсем. 

Жолығып җияметте Расұліңе, 

Җұдая мен разы дидҽр кҿрсем [13, 217]. 

Аҗын тҽуекел етіп алыс сапарға шыҗҗан жоҗ Алладан аман-есен туған елге, жерге оралуды 

жалбарынып сұрайды. Жолдың җашыҗтығы мен жол азабының җиындығын бастан кешірген аҗын, сол 

җиын сапарда ҿліп кетсеп, Алладан жұмаҗтан дидар кҿруге жаз деп сұранады. 

Мінҽжат җылдыҗ сонда Хаҗҗа зарлап, 

Тұрдыҗ җой басты сонда ҿлімге арнап. 

Жолынан Мҽдиненің үміт үзіп, 

Рузаға ғайып болды бару-бармаҗ. 

Ғарып басҗа бұл михнат душар болып, 

Кҿңілге түсіп кетті җатты салмаҗ. 

Үш жарым тҽулік бафыр җалды тоҗтап, 

Тұрдыҗ җой ҿлмесекте ҿлікке ұҗсап. 

Сол кезде теңіз толҗып шыҗты кеме, 

Жүрерге патша Җұдай берді соҗпаҗ [13, 212-213]. 

Аҗын азды-кҿпті жасаған кемшілік-білместіктеріне кешіріп сұрап, тҽуба ете отырып, осы жол 

сапарындағы җиындыҗтарда Аллаға былай деп жалбарынады:  

Он сегіз мың ғаламды, 

Жаратҗан ҿзің бар Җұдай. 

Бір ҿзіңнің хүкіміңҽ, 

Җаратҗан ҿзің бір Җұдай  

..Ғарып бірлен міскінге, 

Жардам берген бар Җұдай 

...Тіршілігін ғаламның, 

Жаннан берген бар Җұдай. 

Жан саҗтауын адамның, 

Малдан берген бар Җұдай [13, 187]. 
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Аҗын Хатима бҿлімінде яғни, җорытынды сҿзін де Аллаға мінҽжат етіп, туған жеріне, еліне 

аман есен келгеніне тҽубаға келіп, Аллаға ризашылығын білдіріп, жалбарынып аяҗтайды: 

Жайсаннан бері жүріп келдік елге, 

Абаҗ ел, Алтай, Сауыр мекен жерге. 

Хазірет атам мекенін зиарат җып, 

Келдік җой туып ҿскен Алтай кенге. 

Ата-ана – ұлыҗ зат, ел менен жұрт, 

Амандасып тынығып кірдік ҿңге. 

Ҽр істің артҗы жағы җайыр болса, 

Жол жүру үлкен мерей жігіт шерге. 

Бар істің алды-аҗырын Алла білер, 

Алладан бұйырыҗсыз-аҗ болар деме [13, 239]. 

Аҗынның туындыларында Алланы сҿз ету бірнеше бағытта кҿрінетін тҽрізді. Біріншіден, ҿз 

ортасына, оҗырманына Алланың җұдіреттілігін, дүниенің жаратылысын, мұсылман дінінің тууын, 

тарихын, басты тұлғаларын түсіндіруге, насихаттауға бағытталған туындылары. Екіншіден, ҿмір 

тіршіліктің, адамдыҗтың мҽн-мағынасын, дүниедегі жаҗсылыҗ пен жамандыҗтың күресін, ҽр алуан 

мінездердің җаҗтығысын, оның адамға тигізер залалын, имандылыҗ негіздерімен байланыстыра жыр-

лаған шығармалары. Үшіншіден, ҿз басындағы жағдайды, тағдыр талҗысын Аллаға деген сеніммен 

җайырын тілей айтҗан туындылар. Бұл шығармаларында аҗын җысҗа ҿлең, наҗыл толғаудан бастап, 

мысал ҿлең, бұрыннан белгілі җалыпты сюжетті җайта жаңғырта жырлау тҽрізді кҿркемдік ізденіске 

барады.  

Адамдардың діл тазалығын, ар-ұятты берік саҗтауы, адалдыҗ, ҽділдік, жомарттыҗ, җайырым-

дылыҗ, мейірімділік, еңбексүйгіштік, ауызбірлік, достыҗ, жолдастыҗ, т.б. сан-алуан сипатты ізгілік 

ұлағатын ұлыҗтауы насихат ҿлеңдердің сипатын җұрайды.  

Җазаҗ ҽдебиетінің дамуындағы маңызды бір кезең ХІХ ғасыр аяғы мен ХХ ғасыр бас кезіндегі 

кітаби аҗындар поэзиясы болып табылады. Алласыз сҿз бастамайтын діни-ағартушылыҗ аҗындар 

бағыттағы поэзиясы да мінҽжат мҽнді жырларды кҿптеп җамтыған. Ҽйтседе бұл ғасырдағы шығар-

малардағы мінҽжат жырларын җарастыру екі түрлі мҽселені ескеруді җажет етеді. Біріншіден, кітаби 

аҗындар поэзиясының жинаҗталуы мен зерттелуінің җолға алынғанына кҿп уаҗыт ҿте җойған жоҗ. 

Отандыҗ ғылыми айналымдағы кітаби аҗындар поэзия үлгілері айтарлыҗтай кҿп емес.  

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы шығармалардың кҿптегені Аллаға сыйы-

нудан тұратын таза мінҽжат җисса-дастандары болып келеді. Шығармалардың таҗырыптарының түр-

ленуі, наҗты ҿмірлік мҽселелердің кҿбейе түсуі ол җоғам ҿмірінің айнасы сиҗты аҗындар шығар-

маларынан да кҿрініс тауып, кҿп җабатты җұрылымға кҿп таҗырыпты мазмұнды болып келеді. 

Осыған орай аталған ғасырда мінҽжатты Жаратҗанға жалбарыну сҿзінен гҿрі аҗынның жан зары, 

сыры деп җабылдау җажет. Себебі аҗындар ҿз тарапынан «мінҽжат» деп аталған ҿлеңдерінде сол 

заманынның җиындығын, халҗының жҽй-күйін, җоғамның ҽділетсіздігін айта отырып, Жара-

тушысымен сырласады, соның алдында ағылып шер тарҗатып, арманынан арылады. 

Кҿрнекті татар зерттеушісі, ғалым А.Шарипов мінҽжат жанры туралы мынандай җұнды пікір 

айтҗан: «Жоғары рангалы жанрлар – бұл поэтикалыҗ публицистика, яғни шығарма ең жоғары идеалға 

жҽне жоғары маҗсатҗа бағытталған. Бұл жанрларға: таухид, җасыда (ҽсіресе Мұхаммед пайғамбарға 

арналған җасыда-нағт), мінҽжат (аҗын Җұдаймен сырласып, Жаратҗаннан җайырым сұрайды), мадхия 

жҽне мҽрсия» – деп мінҽжат жанрын жоғары рангалы жанрға жатҗызып, оны Алламен сырласу, 

сұхбаттасу екенін ерекше атап ҿтеді. 

Җазаҗ ҽдебиетіндегі мінҽжат жанрының дамуы – алғашҗы ауыз ҽдебиеті үлгілерінен бастау 

алып, бүгінгі жаңа ғасыр талабының жырларымен жалғасып үндесіп жатыр. Бүгінгі заман тала-

быннан җоғамдыҗ ҿзгерістерге, ҽлеуметтік кҿзҗарастарға сай аталған жанрға деген сұраныс күннен-

күнге артып, мінҽжаттың дербес жанр ретінде ерекшелене кҿрінген кезеңдері де, наҗты ҿмірлік 

таҗырыптардың кҿбірек жырланып, мінҽжат жанрының байсал тартҗан тұстары да болды. Дегенмен 

адамның жан дүниесіндегі сезімдерімен ұштасып жататын аса нҽзік те сыршыл мінҽжат жырлары 

ешҗашан да ҽдебиет ҽлемінен тыс җалған емес. Җандай җиын кезеңдерде болмасын мінҽжат мҽнді 

ҿлеңдері ҿміршең җалпын саҗтап, тұтастай буын ҿкілдерін ҿнегесіне ұйыта білді. Җазаҗ ҽдебиетінің 

алтын җорын байытҗан рухани җазынамыздың бірі – мінҽжат жырлары ешҗашан ескірмейтін, 

жоғалмайтын, ҽдебиет барда бірге жасайтын мҽңгілік таҗырыптардың бірі екені біздің жоғарыдағы 

келтірген мысалдарымыз дҽлел бола алады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Җорыта айтҗанда, біз маҗаламызда кітаби аҗындар шығармашылығы Ислам дінімен, соның 

ішінде араб ҽдебиетімен тығыз байланыста десек җателеспейміз. Себебі кезінде түрлі діни мектеп-

медреселерде оҗып, араб, парсы, шағатай тілдерін жетік меңгерген, сол арҗылы араб поэзиясынан 

еркін сусындаған, Ислам тарихы мен араб ҽдебиетін терең білетін җазаҗтың ғұлама шайырлары Аҗыт 

Үлімжіұлы мен Ғұмар Җараш җазаҗ кҿркем сҿз ҿнерін мазмұн мен норма жағынан байыта түсуге 

ҿзіндік үлестерін җосты. Олар шығыс классикалыҗ поэзиясына тҽн нҽзира дҽстүрін жан-жаҗты 

меңгеріп, җазаҗ оҗырманының заман талап-тілектеріне сҽйксс келетін тың шығармалар жазды. 

Мұның ҿзі, җазаҗ ҽдебиетін мазмұн, таҗырып, идея жағынан кҿріктеу җұралдарымен байытуға үлкен 

септігін тигізді. 

Җазаҗтың діни дастандарының негізгі идеясы мұсылман аңыздары мен мифтері, Җұран җағида-

лары, Пайғамбар суннасы мен хадистер, мұсылман җайраткерлері мен ислам батырлары туралы 

аңыздар җұрайды.  

Діни җисса-дастандардың таҗырыптыҗ ауҗымы ҿте кең: мұсылман батырлары туралы шығар-

малар, җасиетті соғыс, Пайғамбардың җызметі т.б. Олардың барлығы да белгілі бір маҗсатҗа җұрылып 

жазылған яғни, Ислам дінін дҽріптеуге жҽне уағыздауға арналған. 

Кітаби аҗындар ҿз еңбектері арҗылы җазаҗ ҽдебиетіндегі сан ғасырлар бойында жасап келе 

жатҗан, ең бір жасампаз, дҽстүрлі, җазаҗ оҗырманының кҿркемдік җабылдауына етене жаҗын, җазаҗ-

тың җара ҿлеңіндей җұлаҗҗа үйреншікті, сіңісті жанрлыҗ түр – дастандыҗ жырларымыздың ҿресін 

жаңа биікке кҿтерді. Таҗырыптыҗ ауҗымын кеңейтті, танымдыҗ-тағылымдыҗ мҽні терең діни-

философиялыҗ, сюжеттік дастандар жазды. Тарихи тұлғалар тағдырын немесе пайғамбарлар ҿмірін 

тарата айтылатын, сюжеттік оҗиғалары тартымды болып келетін, оҗырмандарын жалыҗтырмайтын, 

поэтикалыҗ җуаты ҿте ҽсерлі, кҿркемдік бояуы җаныҗ, суреткерлік шеберлік тұрғысынан тҿрт 

аяғынан тең тұрған дастандыҗ жырлардың осынау үлкен шоғыры бүгінгі җазаҗ ҽдебиетіміздің де баға 

жетпес байлығы болып табылады.  
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Özet 

Toplumlar yaĢadıkları Ģartların gerektirdiği arzu ve ideallerini yarattıkları destanların kahramanlarında 

sembolleĢtirirler. Kırım Türkleri bölgelerinde yaĢanan gerçek hadiseleri ve bu hadiselerin kahramanlarını 

destanlaĢtırmıĢlardır. Bu destanlar tarihte yaĢanan olaylarla karĢılaĢtırıldığında, destanlarda tarihî olayların 

izleri görülüyorsa da, bu olaylar aynen yansıtılmamakta, her destan kahramanının özellikleri ve yaptıkları 

iĢler, tarihteki isimdaĢı ile bire-bir örtüĢmemektedir. Ancak halk muhayyilesi, bazı tarihî kahramanları 

olumlu iken olumsuz gibi; bazılarını da olumsuz iken olumlu gibi gösterebilmektedir. Bu durum dikkate 

alınarak yapılan bu çalıĢmada, Çorabatır ve Edige destanlarının Kırım varyantlarındaki ana Ģahsiyetleri ve 

yaĢanan olayları tarihteki durumlarıyla mukayese edilecek, nesiller boyunca halkın millî Ģuurunda bu olay ve 

Ģahsiyetlerin biçimleniĢ Ģekilleri ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Kırım Destanları, tarihî olaylar, tarihî kahramanlar 

 

PLACES IN CRIMINAL TATAR DEPARTMENTS IN DATE 

 

Abstract 

Societies symbolize the desires and ideals required by the conditions in which they live, in the heroes 

of the epics they create. The Crimean Turks have epicized the true tradition and the heroes of these hobby-

ists. When these epics are compared with events in history, although episodes of historical events are seen in 

epics, these episodes are not reflected exactly, and the features of each epic hero and works done by them do 

not overlap one another with their historical ones. However, popular imagination, like some historical heroes 

are positive while they are negative; while others can be positive in the negative. In this study, the main per-

sonalities and events of the Crimean variants of the Çorabatır and Edige epics will be compared with the his-

torical events and the formation of these events and personalities in the national consciousness of the popula-

tion for generations. 

Keywords: Crimean epics, historical events, historical heroes 

 

Halkın muhayyilesinde kuvvetli intibalar bırakan her Ģahsiyetin hakikî hayatının yanında menkıbevî 

bir hayatı da teĢekkül eder. Bu menkıbeler asırlar boyunca nesilden nesle geçerken değiĢikliğe uğrar. Yazılı 

olmadığı için de her nesil kendi hayal gücüyle geniĢleterek hakikî hadise veya Ģahsiyeti çok farklı bir Ģekilde 

hafızalara yerleĢtirir, bazen o Ģahsiyetin kimliğini tespit etmek imkânsız  

hâle gelir. Ayrıca, millî destanlar tarihî vakaları tasvirden ziyade milletin yüksek millî duygularını dile 

getiren, tamamıyla yahut az çok tarihe dayanan bir ideal âlemi gösteren halk edebiyatı eserleridir.  

Destan kahramanları toplumun arzu ve emellerini sembolleĢtiren millî varlıklardır. Kırım Destan-

larının çoğu gerçek tarihî hadiselere ve gerçek tarihî Ģahsiyetlere dayanmaktadır. Bunu dikkate alarak, bu 

çalıĢmada, Kırım destanlarındaki kahramanlardan hareketle destan kahramanı-tarihî Ģahsiyet bağlantısını 

tespit etmeyi düĢündüm. Tarihî kahramanlarla ilgi kurulabilecek Kırım destanı sayısı fazla olduğundan, 

tebliğ sınırlarını aĢmamak için, bu destanlardan Çorabatır ve Edige‘nin Kırım varyantlarındaki ana 

Ģahsiyetleri ve yaĢanan olayları tarihteki durumlarıyla mukayese ederek, nesiller boyunca halkın millî 

Ģuurunda bu olay ve Ģahsiyetlerin biçimleniĢ Ģekillerini ortaya koymaya çalıĢtım.  

Kırım‘da Han‘ın danıĢmanını öldürdükten sonra Kazan‘a gidip uzun zaman Kazan‘ın Ruslar tarafın-

dan iĢgal edilmesine engel olan Çorabatır isimli bir yiğidin kahramanlıklarının anlatıldığı Çorabatır de-

stanındaki tarihî kahramanlar ve tarih içindeki yerleri Ģu Ģekildedir: 

CANIBEK: Çorabatır destanının Büyük Hocalar varyantında Canıbek, Halk Ağız Yaratıcılığı isimli 

eserde yer alan varyantta Karahan, diğer varyantlarda ise han olarak geçmektedir. Tarihte ise, bir görüĢe 

göre, Altın-Orda hanı Seyid Ahmet‘in yeğeni olan Canıbek, Kırım hanedanından değildir. Canıbek 1476 

yılında han olan Mengli Geray döneminde, Kırım‘ı Kefe‘ye kadar iĢgal eden Seyid Ahmet Han‘ın yanında 

sefere katılır ve daha sonra da Kırım‘da kısa bir süre hanlık yapar. (Ürekli 1989:18-19) 

BaĢka bir görüĢe göre ise, 1476 yılında Kırım‘a hücum eden Ahmet Han, himayesindeki Canıbek‘i 

Kırım Hanlığına getirir. K.V. Bazileviç, Kırım‘da Canıbek‘e Rus elçilik kurulunu gönderdiğinden söz 

ettiğine göre, Canıbek‘in 1476-1478‘de Kırım‘ı idare ettiği düĢünülebilir. (Yakubovski 1976:313)  

Üçüncü bir görüĢ ise, Canıbek‘in Mengli Geray‘ın kardeĢi olduğu ve Kırım Hanlığı için mücadele 

ettiği için de Kırım‘dan kaçıp Moskova‘ya sığındığı Ģeklindedir. (Sroeckovsky 1979:55) 

Ancak, Gülbün-i Hanan‘da Mengli Geray dönemi anlatılırken Canıbek‘ten hiç bahsedilmemektedir. 

(Çögenli, Toparlı 1990:108) 
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Milletin hafızasında ise, vatanını iĢgal edip çok kan döken Seyid Ahmet Han‘la birlikte hareket eden 

ve Kırım Hanlığı tahtını iĢgal eden Canıbek, Çorabatır‘ın babası Näärik tarafından, karısına musallat olduğu 

için öldürülen Kırım hanı olarak yerleĢecektir. 

Kırım tarihinde yer alan Canbek Han ise (1009-1046) arasında hanlık yapmıĢtır. Canbek Geray, 

hanlıktan azlolunup Rodos‘a sürülmüĢ, orada bir müddet yaĢadıktan sonra vefat etmiĢtir. Destanda geçen 

Canbek Han ile ne tarih ne de yaĢanan olaylar bakımından ilgisi yoktur. 

ALĠ BEY: Tarihte, Kırım hanı Saadet Giray‘ın mir-ahurudur. (Ġnan I 1968:239) Kırım sarayında mira-

hur, doğancıbaĢı, saray ağası bilinen önemli rütbelerdendi. Mengli Geray‘ın ve Muhammed Geray‘ın 

hanlıkları sırasında uzun süre mirahurluk görevini Kıpçak kabilesine mensup asillerden Elyüke yapmıĢtır. 

Elyüke‘nin 1521‘de Kazan‘a, oradan da elçi olarak Moskova‘ya gitmesinden sonra Kırım‘da 1523 yılında 

Ali-Bey Saadet Geray Han döneminin mirahuru olmuĢtur. Mirahurun görev çizelgesini, tam olarak tespit 

etmek bugün için imkânsızdır. Ancak, 1523 yılında Saadet Geray‘ın ―niĢancılara‖ dair buyruğunun, mirahur 

Ali Bey‘in raporuna dayanılarak yazılmıĢ olması, bu makamın önemini göstermektedir. (Sroeckovsky 

1979:68-69) 

Destanda geçen Ali Bey ise, hanın danıĢmanıdır ve Çorabatır‘ın annesine, babasına, kız kardeĢine 

zulmettiği için Çorabatır tarafından öldürülmüĢtür. 

ÇIGALĠ (ġeyh Ali): Kırım hanı Mehmet Geray, Kazan hanı Abdüllatif‘in vefatı üzerine Moskova 

knezi Vasili‘ye, kardeĢi Sahip Geray‘ın Kazan hanı olmasını teklif etti. Zor durumda kalan Vasili bu durumu 

kabul etmiĢ gibi göründüyse de, sonra bir hile ile Moskova‘ya ilhak ederek Rus terbiyesiyle yetiĢen, ġeyh 

Ali‘yi Kazan hanlığına getirdi. Mehmet Geray‘a da bol hediyeler gönderdi. Ġstanbul‘a da bol bol hediyeler 

göndererek Mehmet Geray‘ın baskısından Ģikâyette bulundu. (Çögenli, Toparlı 1990:29-30) Daha sonra 

halkın ġeyh Ali‘nin aĢırı Rus tarafdarı olmasından rahatsız olmasını fırsat bilen Mehmet Giray, kardeĢi Sahip 

Giray‘ı orduyla Kazana gönderir. Sahip Giray 928 (1 Aralık 1521-19 Kasım 1522)de Kazan tahtına oturur, 

Rus sefiri ile Ģeyh Ali‘yi hapsettirir. Bir müddet sonra ġeyh Ali serbest bırakılır. O da Moskova knezinin 

yanına gider. (Çögenli, Toparlı 1990:38)  

Çıgali ―ġeyh Ali‖, Çorabatır destanının Büyük Hocalar varyantında Kazan hanı Sarı Han‘ın kızı Çığalı 

hanım, Karasubazar varyantında Çıgalı Han, Kırım Tatar Halk Ağız Yaratıcılığı isimli eserdeki varyantta ise, 

hanın kızı Sarı Hanım Ģeklinde geçer. Her üç varyantta da Kazan‘ın iĢgali sırasında Kazan‘a hükmeden 

Ģahıstır ve Çorabatır‘la birlikte çalıĢır. 

ÇORABATIR: Çora Narikov, tarihî vesikalara ve Rus vekayinamelerindeki bilgiye göre destanda 

geçen Narik oğlu Çora gibi temiz bir vatanperver değildir. Tarihte Ġvan huzuruna elçi olarak giden Kazan‘a 

Rus ordusunu davet eden Buyurgan Seyit, KadıĢ, Kul ġerif Molla ve diğerleri ile bazan beraber çalıĢan, 

vatanperver Safa Girey tarafından idam edilen bir Ģahıstır. Zaten destanın Karasubazar ve Büyük Hocalar 

varyantlarında isminin meĢhur ġah Ali (Çıgali) Han ismi ile bağlı olması da, Çora‘nın parlak simasında bir 

leke teĢkil etmektedir. (Ġnan I 1968:77) Adı geçen varyantlarda, Çıgali ve Çorabatır Ģu Ģekilde yer almak-

tadır: 

Çоranıð оğu о kätіştän kättі, kätіp kätіp qazanda Çığalı qannıð sarayına kälip sоqtu. Qazanda оtuz 

säkіz batır bar-ädi. Bu batırlarnıð bіrі Qaraman batır. Bu оqnu körüp Çığalı qannı çağırttı, sarayına sоqqan 

oqnu оğa köstärdі. Qazanda turğan batırlarnıð mınday ätkän oq yoq, dädi.  

O zamanda Çığalı qan ayttı: 

-Mınday oq qazanda yоq, älbättä bu оqnuð sabısı bіr batır-äkän, о bіzgä kälir Qazanğa. (Yüksel 

2005:135)  

Bäş üş on yıl Qazanğa Çığаlı Qanımnıð bаş bаtırı bolup Çorа bаtır olturdu äş Qazanğa bir Mäsküü 

bаqmаdı. (Yüksel 2005:54) 

Destan‘da ise, Kırım mütegallibesi Ahtacı Ali Beyi ve ―saklav‖larını imha ederek Kazan‘ı kurtarmaya 

giden, binlerce Rus askerini kovup Kazan‘da beylik eden ve nihayet mahallî entrika ve çekememezliklerden 

dolayı Kazan‘ın sukutunu müteakip Karasu çayına kendini atıp intihar eden Çora‘yı millet yaratmıĢtır. (Ġnan 

1968:77) 

QANIKEY VE HANIKEY: ToktamıĢ‘ın kızlarının ismidir. Çorabatır destanının Halk Ağız 

Yaratıcılığı isimli eserde yer alan varyantında Hanıkey, Karasubazar varyantında ise, Kanıkey Çorabatır‘ın 

kız kardeĢidir. 

Altın-Orda devletinde Emir Edigü ile ToktamıĢ Hanın mücadelelerinin anlatıldığı Edige destanındaki 

tarih içinde de yaĢamıĢ Ģahsiyetler ve özellikleri Ģu Ģekildedir: 

TOKTAMIġ: 1379-1397 yılları arasında hanlık yapan ToktamıĢ, 1381 yılında Sağ-Kol beyi Kıyat 

Mamay‘ı da Kalka muharebesinde periĢan edip öldürdükten sonra bütün Cuci Ulusu‘nun hakimi olmuĢtur. 

ToktamıĢ Han, 1391‘de Kunduzça‘da, 1395‘de de Terek muharebesinde Timur‘a mağlup olduktan sonra 
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tahtını kaybetmiĢtir. Yerine Edigü Bey‘in yardımıyla Timur Kutluk han olmuĢtur. (Kafalı 1976:31) ToktamıĢ 

Han, 1405 yılına kadar DeĢt-i Kıpçak‘ın ücra köĢelerinde saklanarak ve yer değiĢtirerek yaĢar. Bu kaçak 

hayatı sırasında Emir Edigü onu yakalayabilmek için çok uğraĢır. ToktamıĢ, 1405 yılının kıĢ mevsiminde 

Garbî Sibiryada Tümen civarında kendisini takip eden Emir Edigü‘nün adamları tarafından katledilir. Bir 

baĢka görüĢe göre ise, Edigü ve adamları tarafından takip edilirken Karaton ırmağı boyunda atıyla uçuruma 

yuvarlanarak ölür.(Kafalı 1976:113-114)  

Altın-Orda hanlığını ikinci defa dirilten ToktamıĢ Han, gayretli ve mücadeleci yapısına rağmen Edige 

destanının varyantlarında zayıf karakterli, tahtı için belli yaĢtaki bütün çocukları öldürecek kadar zalim bir 

hükümdardır. Destanda Edige‘nin oğlu Nuraddin tarafından öldürülür. ―sоl qоluman Tоqtamışnıð 

saqalından tuttı, Tоqtamış qоrqudan qatıp qaldı, müçeleri kirtleşkenday bоldı. Sоð qaba sesmen bek 

qattı qıçırdı. Şay degeçi, Nuraddin qılıç bilen оnıð başını çapıp aldı. Sоð Tоqtamışnıð başını tоrbasına 

saldı, ketirip babasınıð aldına taşladı.‖(Yüksel 2005: 195) 

CANIBEK: Edige destanının Nogay varyantında ToktamıĢ‘ın yerine Canıbek han geçmiĢtir. 

1339-1357 yılları arasında hanlık yapan Canıbek Han, Özbek Han‘ın oğludur. Altın-Orda devletinde 

ilk gerileme belirtileri Canıbek Han zamanında ortaya çıkmıĢtır. Canıbek Han, kardeĢleri Tini-Bek ve Hızı-

Bek‘i mağlup edip öldürdükten sonra Cuci ulusuna hakim olmuĢtur. (Kafalı 1976:25) Canıbek medreseler, 

camiler yaptırmıĢ, din adamlarının yetiĢtirilmesine çalıĢmıĢ; Altın-Orda devletinde islâmiyeti yayma yolunda 

enerjik bir faaliyet göstermiĢtir. (Yakubov 1976:158-166) Canıbek Han, oğlu Berdi-Bek Han tarafından, 

atalığı Kanglı Talubay yardımıyla zehirlenerek öldürülmüĢtür.(Kafalı 1976:38)  

TEMĠRHAN: Destanda ToktamıĢ Hanın avcı kuĢunu Kutlukaya beyi kandırarak alan Temirhan, daha 

sonra kızı Berdibike‘yi Kabartin‘in elinden kurtaran Edige‘ye verir. Daha sonra Berdibike ve Edige‘nin 

çocuğu olan Nuredin‘in ısrarı ile ToktamıĢ ile savaĢır ve onu yener.  

Tarihte Aksak Timur diye bilinen Emir Timur, Çağatay Devletinin karıĢık bir döneminde ortaya 

çıkmıĢ ve 1370 tarihinden itibaren zaman zaman bazı hanların adı zikredilse bile, devletin mutlak hakimi 

olmuĢtur. Destanda olduğu gibi, gerçek hayatta da ToktamıĢ ile savaĢan Temir, Edige‘nin yardımıyla onu 

yenecektir.(Kafalı 2005, 119) 

EDĠGE: Mangıt Kabilesi beylerinden olan Edigü Bey, büyük bir irade kuvvetine, enerjiye, Ģahsî ka-

biliyete sahip; ancak yaĢadığı devrin siyasî Ģartlarını anlayamayarak, tarihin objektif gidiĢine bakmaksızın 

Altın-Orda‘daki hakimiyetini siyasî entrika ve oyunlarla sağlamlaĢtırmaya çalıĢan kurnaz ve hilekâr biridir. 

Cuci ulusunda 25 sene boyunca söz sahibi olan Edigü bey, ToktamıĢ‘ın Terek muharebesinde bozguna 

uğramasından sonra istediklerini Altın-Orda devletinin hanı yapacak kadar kudret sahibi olmuĢtur.
14

 Sonun-

da, ToktamıĢ‘ın oğlu Kadir Berdi Han‘ın beyleri, ġirin Tekne, Kongirat Haydar ve Barin Saray beyler, yaralı 

vaziyette kaçmakta olan Edigü‘yü yakalayıp öldürtmüĢlerdir. (Kafalı 1976:43)  

Destan‘da ise ToktamıĢ‘ın sürgün ettiği Kutlukaya ile bir periden doğan Edige, sıradan bir insan 

değildir:  

―Edige biynið ulı-edi,  

Biy de taðrınıð qulı-edi.  

Anası cinnið qızı-edi,  

Dedesi tüklü-saçlı aziz-edi.‖ (Yüksel 2005:167) 

Destandaki Edige, Altın-Orda içinde soyağacı sayılan asillerdendir: 

―Sen maða qulum demeçi  

Meni alçaltıp külmeçi.  

Men sağa sоy quvayım  

Sen оnı bir diðleçi:  

Saçlı-tüklü Qоcamet  

Оndan tuvğan Eramet 

Оndan tuvğan Köramet  

Оndan tuvğan Qutluqaya  

Оndan tuvğan Edige  

Edigeden tuvğan Nuraddin  

                                                 
14

 Tokay Timur neslinden Melik Timur oğlu Timur-Kutluk Han (1397-1400)ı Altın-Orda tahtına çıkarmıĢtır. Timur-

Kutluğ‘un 1397 yılına ait yarlığından Edigü beyin Sağ ve Sol-Kol beylerinin baĢkanı olduğunu anlamaktayız. 

(Yakubovski,273) Bundan sonra Edige sırasıyla Timur Kutluk Han‘ın yeğeni Kutluk Bek oğlu ġadi bek Han (1400-

1407), Timur Kutluk oğlu Polat Han
14

 (1407-1410) ve Timur Kutluk Han oğlu Timur Han (1410-1412) tahta 

çıkarmıĢtır. Bundan sonra ToktamıĢ‘ın oğullarıyla mücadele devresinde (1412-1419) arasında çok kısa bir müddet ile 

Çekre, Seyid Ahmet ve DerviĢ adında üç prensi daha Altın-Orda tahtına çıkarır. (Kafalı,42) 
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Sıra оğa kelgende  

Baq - alla bergen Muradın! –― (Yüksel 2005: 195) 

Destan‘da mağdur olan, iyi ve ahlaklı bir yapı içinde görülen Ġdügü, tarihin tam tersine devamlı Tok-

tamıĢ‘ın zulmünden kaçmak zorunda kalmıĢ görünmektedir. Destanda Edige‘nin ölümü gerçek hayattaki gi-

bi, ToktamıĢ‘ın oğlu Kadır-Berdi‘nin isteği üzerine Barın ve ġirin mırzalar tarafından gerçekleĢtirilir.  

―Şay dep, at çaptırıp, qılıç оynatıp qamışlıq içinden çıqtı, mırzalar оða ücüm ettiler. Barın mırza 

Edigenið başını qılıçnen kesti. Başı tığırıp tüşti yerge, qatalap ketti.  

Amma Edigenið başı: 

Barın, sağa men nettim? 

Sizçün devlet, yurt küttüm. 

Birið eki bоlmasın! 

Yurtıð, qarað qalmasın! 

Hanlar hanın men yıqtım, 

Han bоlıp sen de qalmazsıð! 

Süt yerine qan töktið, 

Qanımnı tögip ne ettið! 

Qazan, Qrım, Ajdarhan  

Soyumnı sоrap qalğanda, 

Ne bоlğanın anda körersið! -dep qarğadı. 

Barın mırza aldı Edigenið başını - Qadırberdi sultandan оnıð qan qarışqısını alacaq.  

Şırın mırza оða: 

-Ber, Edigenið başın men tutayım, sen üstüðni qandan arındır! -dedi.  

Barın mırza berdi Edigenið başın Şırın mırzağa. Şırın mırza Edigenið başın qоluna alğanınen 

tuttı qaçtı. Ketirip Edigenið başını Qadırberdi sultannıð aldına saldı. Qan qarışqısı Şırınğa bоldı. 

Şırın mırza ükümdar bоldı. Barın mırza-edi - mırza оlıp da qaldı. Tap sоðu, Barın mırza ayttı: 

Öldi, bitti Edige –  

Merafeti bitmedi.  

Qarışqısı Şırınnıð  

Barınğa qısmet etmedi. 

İdil yurtı devrildi,  

Yav üstüne yav keldi. 

Edige aytqan kün keldi,  

Çınğıznıð qоyğan handağı 

Han dağına aylandı,  

Altın Оrdu tarqadı,  

Han sarayı qalmadı.  

Qrım, Qazan, Ajdarhan  

Ayrı-ayrı il bоldı. ― (Yüksel 2005:212) 

NURADDIN/NUREDĠN: Tarihte olduğu gibi destanda da Edige‘nin oğludur. (Kafalı 1976:41) 

Nureddin destanda ToktamıĢ‘ı öldürür.  

HANĠKE ve CANIKE: Gerçek hayatta olduğu gibi destan da da ToktamıĢ‘ın kızlarıdır. 

QADIRBERDĠ SULTAN: Destanda ToktamıĢ‘ın oğlu olan Kadırberdi, Edige‘nin oğlu Nuredin‘i esir 

alır, ancak yiğitliği karĢısında, yaralı olarak serbest bırakır. Buna rağmen, Edige tarafından ağır yaralanan 

Kadırberdi, ölmek üzere iken Edige‘nin baĢını getirene hanlık hakkını vereceğini söyler. ġırın Mırza ve 

Barın Mırza Edige‘yi saklandığı kamıĢlıkta bulup öldürürler, baĢını Kadırberdi‘ye götürürler.  

Tarihte ise; ToktamıĢ‘ın oğullarından Kadir Berdi Han, 1419 yılında Edigü Bey ile harbederek, ai-

lesinin en büyük düĢmanını yok etmiĢ; fakat kendisi de muharebe meydanında kalmıĢtı. Kadir-Berdi Han‘ın 

beyleri ġirin Tekne, Kongirat Haydar ve Barin Saray beyler, yaralı vaziyette kaçmakta olan Edige‘yi ya-

kalayıp öldürmüĢlerdir. (Kafalı 1976:43) 

ġIRIN MIRZA: ġirin kabilesi ve beyleri ToktamıĢ Han‘a Barin, Argun ve Kıpçak kabileleri ile birlikte 

atalarından miras kalmıĢtır. ġirin kabilesi ve beyleri ToktamıĢ hana gelinceye kadar Cuci ulusunda mühim 

bir unsur olmadıkları halde, ToktamıĢ‘ın Altın-Orda hanı olmasıyla birlikte Cuci ulusunun en gözde mev-

kilerini iĢgal etmiĢlerdir. Dolayısıyla Edigü Bey ve Mangıt Nogay kabilesi ile siyasetleri zıt ve düĢmanca 

devam etmiĢtir. Buna mukabil Barin, Argun, Kıpçak ve Kongirat kabileleri ile daima aynı safta bulun-

muĢlardır. (Kafalı 1976:43) 
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BARIN MIRZA: Cuci ulusunun bünyesindeki Moğol kabilelerinden birisi de Barinlerdir. Barin kabi-

lesi ToktamıĢ‘a bağlı kabilelerdendi. Barin Yağıl Bay, ToktamıĢ Han‘ın gözde beylerinden olup, Timur ile 

yapılan Terek savaĢında katledilmiĢti. Barın beylerinden Saray Bey, ToktamıĢ Han‘ın sadık adamlarından ve 

Celalettin Han‘ın da atalığı idi. Onun ölümünden sonra ToktamıĢ evlâdına hizmete devam etmiĢ ve 1419 

yılında Kadir-Berdi Han‘ın Edigü Bey ile yaptığı savaĢta bulunarak Edigü Beyin katledilmesine amil 

olmuĢtur. Barın kabilesi, daima ġirin Kabilesi ile birlikte ve Sağ-Kolda bulunmuĢlardır. (Kafalı 1976:43) 

 

SONUÇ: 

Destanların varyantlarında kahramanlar bazen aynı isimle, bazen de farklı isimlerle geçmektedir. Tari-

hî olaylar bakımından değerlendirildiğinde ise, destanlarda tarihî olayların izlerinin görüldüğü; ancak 

olayların aynen yansıtılmadığı ve her destan kahramanının, tarihteki isimdaĢı ile bire-bir örtüĢmediği 

görülmektedir. Halk muhayyilesi, bazı kahramanları, tamamen değiĢtirerek olumsuz bir karakterde iken, 

olumlu bir karaktere dahi çevirerek destanlaĢtırmıĢtır. Tarihî kiĢilik ile destanî kiĢiliğin bire-bir örtüĢtüğü 

kahramanlar, incelediğimiz iki örnekte; Hanıke, Canıke, Kadir Berdi ve Nuredin gibi birinci derecedeki 

kahramanların çocukları olan ve destanda geri planda kalan kahramanlardır. 
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Тҥйіндеме 

Бұл маҗалада Мағжан Жұмабаевтың ел мҽселесін кҿтерген ҿлеңдеріндегі ұлттыҗ идея кеңінен 

сҿз етіледі. Алдымен Мағжанның кҿзі тірісінде жарыҗ кҿрген «Шолпан» (1912) жинағындағы 

ҿлеңдерінен сол уаҗыттың шындығы, җазаҗтың ауыр халі, патша отаршылдығының озбырлығы җалай 

сипатталғаны зерделенеді. Сондай-аҗ екі жинағындағы (1922, 1923) ұлт мүддесі жырланған шығар-

маларынан ХХ ғасыр басындағы алаш зиялыларының басты маҗсатына Мағжанның айрыҗша җолдау 

кҿрсетіп отырғандығы, Җазан тҿңкерісінен кейінгі җоғамда болып жатҗан ҿзгерістерге кҿңілі 

толмағайтындығы ашып кҿрсетіледі. Җазаҗтың ҿз алдына жеке ел болу идеясын җолдап, азаттыҗты 

аңсаған аҗынның негізгі ұстанымы талдауға алынады. Мағжан Жұмабаевтың отаршылдыҗтың бұға-

уындағы ұлтының тағдырымен җоса, түркі жұртының да бірлігін кҿп ойлайтын азаматтыҗ адал җаси-

еті де насихатталады. 

 Тірек сӛздер: ұлттық сана, ӛршіл рух, бірлік, азаттық, бауырмалдық. 

 

Abstract 

Magzhan Zhumabayev is a wonderful Kazakh writer, poet, publicist, one of the founders of the new 

Kazakh literature. His poems, poems, stories are characterized by acute tragedy, expressing a sense of re-

sponsibility to the people and the resulting appeal to the origins and turning points of history. In the poems of 

the poet, boldly turning to history, there are motives of the national liberation struggle. For him, the true hero 

is the one who " remembers his nation." The literary heritage of Magzhan Zhumabayev stood the test of time, 

it organically entered the history of the Kazakh poetic culture, making along with the work of other classics 

its integral part. 

 Key words: national consciousness, spirit, unity, freedom. 

  

КІРІСПЕ 

  XX ғасырдың басында ұлт санасын оятуға күш салған җазаҗ оҗыған азаматтарының ішінде 

Мағжан Жұмабаев та болды. Бұл жҿнінде алғаш сҿз еткен Ж.Аймауытов «Мағжанның аҗындығы 

туралы» деп аталатын маҗаласында «1905 жылғы ҿзгерiстен былай җазаҗтың җамын ойлаймын деген 

азаматтар ұлт мұңын сҿйлеп, ұлт мҽселесiн җолға ала бастады. 

 Ол ҿзгерiстiң арты Государсвенный Думаға уҽкiл жiберудi шығарды. Җазаҗ азаматтарының бас 

җосуына, мұңын сҿйлеуiне аз да болса еркiндiк берiлдi. Җазаҗ баласын оҗуға беруi кҿбейдi. Җазаҗтың 

баспасҿзi газет-журналдары шыға бастады. Җазаҗтың ―жаҗсы‖ боламын деген жасы ұлтшылдыҗ 

сезiмiне жабысуға айналды. Мiне, сол жастың бiрiне Мағжан да җосылды» деген болатын. Расымен 

де еліне тек азаттыҗ ҿмір тілеген Мағжан Жұмабаев ҿлеңдерінің ең басты таҗырыбы да ұлт тағдыры, 

оның бостандығы еді. Аҗын нені жырласа да, нені айтса да бірінші кезекке ел мүддесін җояды. Тіпті, 

лирикаларында аҗынның ішкі сезімі табиғат җұбылыстарымен астасып жатуының да сыры осында.  

«Оян, җазаҗ!» (1909) пен «Маса» (1911) жинағынан кейін іле-шала шыҗҗан Мағжанның 

«Шолпаны» (1912) да ел санасын оятуда үлкен маңызға ие болды.Аҗынның осы алғашҗы жинағында 

отаршылдыҗ езгіге наразылыҗ, сондай-аҗ халыҗты җараңғылыҗтан җұтҗарудың жолын іздеп, оҗу-

білімге шаҗырған біршама ҿлеңдері жарияланды. Солардың җатарындағы «Жатыр», «Сорлы җазаҗ», 

«Туған жерім – Сасыҗкҿл», «Җазағым», «Осы күнгі күй» сияҗты ҿлеңдерінде ел тағдыры басым 

жырланған.Осы жинаҗтан бұрын «Айҗап» журналының 1911 жылғы 2-санында жарияланып үлгірген 

аҗынның «Жатыр» ҿлеңінде отаршылдыҗтың озбырлығына жаншылған елінің жай-күйі толыҗ 

ашылып кҿрсетілсе,ал «Сорлы җазаҗ» ҿлеңінде аҗын:  

Сорлы җазаҗ жан алҗымға тығылып, 

Җара күн кеп, тіккен туы жығылып,  

Алға баспай, біткен ісі кер кетіп, 

Нҽр тата алмай, күнсіз, ҽлсіз бүгіліп,– 

деп ҿзге елге бодан болған халҗының жай-күйін осылайша сипаттай келе, «Пып-пыр ұйыҗтап 

сорлы җазаҗ тек жатыр» деп жұртының жайбараҗаттығына алаңдайды. Ең бастысы мұнда сорлы-

лыҗтан арылу үшін елінің оҗу-білімге ұмтылу керектігі баса айтылады.  

 ―Туған жерiм – Сасыҗкҿл‖ ҿлеңіне келсек, бұл туындысы туралы алғаш пікір білдірген 

Ж.Аймауытовтың «Мағжанның ұлтшылдыҗ, түрiкшiлдiк ҿлеңдерi ―Ғалияда‖ шҽкiрт болып жүрген 

кезiнен басталады. 

                                                                                                                                                                  
***

 gibadat72@mail.ru  
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 Сол күнде-аҗ ―Туған жерiм – Сасыҗкҿл‖ деген ҿлеңiнде патшаның отаршылдыҗ саясатына җар-

сы жаза бастайды. 

Айдын кҿл ата җоныс, җұт болған кҿл, 

Сусын боп, сұрағанға от болған кҿл. 

Кеше бiрлiк, ынтымаҗ түгел шаҗта, 

Бейне бiр сенiң басың сүт болған кҿл. 

Бiлмеймiн не боларын җайран кҿлiм! 

Жарайды тең болмаса күн мен түнiң, 

Итиiп җарашекпен келiп җонса, 

Басыңнан җұсың ұшып кетер сенiң, – 

деп туған жерiнiң зарын зарлайды» дегенінде Мағжанның бар җайғысы ел мұңы екені айҗын 

кҿрсетіліп отыр. Расымен де осы ата җонысына «итиiп җарашекпен келiп җонса...» жұртының күні не 

болмаҗ? Ҿлең астарынан аҗынның сол уаҗыттағы аграрлыҗ реформалар, наҗтыраҗ айтҗанда 1911 

жылы 29 мамырда җабылданған «Жерге орналастыру туралы» заңнан хабардар етіп отырғаны да 

байҗалады. Жалпы, җарашекпенділердің шұбырып җазаҗ жеріне җоныс аударуы жалғыз Мағжанның 

ғана емес, сол тұстағы барлыҗ җазаҗ аҗындарының жанына батҗаны белгілі. 

«Җазағым» ҿлеңінде де аҗын алдымен җазаҗтың бар байлығы – жері кеткенін еске салады. 

Җазағым, таянды ғой җылта мойын, 

Жер, мал кетіп, бос җалды біздің җойын. 

 Отаршылдыҗтың сұрҗия саясатын түсіндіруге күш салған аҗын «Жетті енді җам жер мезгіл, 

жатпа бекер» деп ұрандап җана җоймай,  

Бар жерді күннен-күнге алып жатыр,  

Хохолдар алып җала салып жатыр. 

Җырылысып ҿзді-ҿзімен җазаҗ сорлы, 

Жерінен аузын ашып җалып жатыр,– 

деп патша үкіметінің аграрлыҗ реформаларынан бейхабар кҿпшілікке ҿз жерінің җайда кетіп 

жатҗанын айтып, ой тастайды. Сҿйтіп, «Кел, җазаҗ, җолдағыдан җұр җалмайыҗ...» дей келе, ҿз жұртын 

җайдағы келімсектерге желінбей, ертеңгі күнді ойлауға шаҗырады.  

 Мағжанның «Осы күнгі күй» ҿлеңіне келсек, мұнда да җазаҗтың ауыр халі барынша 

сипатталған.  

Ойламай отҗа түскен неткен жанбыз, 

Сҿз ұҗпас мылҗау, меңіреу, жүрген жалғыз. 

Кҿрінбес кҿзге түртсе җараңғыда, 

Япырм-ай, җалдыҗ па екен тіпті таңсыз?! 

Азаттыҗты аңсап, жұртының тағдырына алаңдаған аҗын «Таҗаулы тамағында ҿткір пышаҗ, Тек 

жатыр тұяҗ серіппей сонда да аңсыз» дегенді де ескертеді.  

Жер кетті, жаның кетті, җам жамедің,  

Җұл болдың җара табан енді малсыз,– 

деп елінің җамсыздығына күйінген аҗын бір сҽт ащы шындыҗты жайып салса, бір сҽт «Җазағым, 

арыстаным, җайратты ерім» деп жұртына рух береді. Тығырыҗтан шығатын жолды осындай азамат-

тар кҿрсетсе екен деген тілекпен җоса, «Сандалдың алдың – боран, артың – тұман» деп елінің мұңын 

жоҗтайды. 

 Жалпы, Мағжанның патша үкіметінің тұсында-аҗ җаймыҗпай жазған осы алғашҗы ҿлеңдерінде 

отаршылдыҗ саясат мейілінше сыналып, жұрт санасын оятуға батыл ұмтылыс жасалған.  

 Аҗынның кҿзі тірісінде «Шолпаннан» басҗа екі жинағы жарыҗ кҿріп, яғни, оның 1912 жылдан 

кейінгі жазған ҿлеңдері Бернияз Күлеевтің шығаруымен 1922 жылы Җазан җаласында жҽне 1923 

жылы Ташкентте «Мағжан Жұмабайұлының ҿлеңдері» деген атпен жарияланған жинаҗтарда 

басылып шығады. Мағжан Жұмабаевтың «Шолпан» жинағынан кейінгі ұлт мҽселесін җозғап жазған 

туындыларынан да оның ел тағдырына бей-жай җарай алмайтын ұлтжанды азаматтыҗ болмысы 

тереңнен таныла түседі. Осы уаҗыттардан бастап аҗынның отаршылдыҗ саясатҗа наразылығының 

күшейе түскенін ең алғаш аңғарған Ж.Аймауытов «14-15-шi жылдардан бастап оның ұлтшылдыҗ 

сезiмi жетiле бастады. Ол бұрынғыдан гҿрi җаттыраҗ, зарланады, күштiрек налиды» деген болатын. 

 Мағжанның ұлттыҗ идеяны сҿз еткен ҿлеңдерінің бірсыпырасы 1922, 1923 жылдары жарыҗ 

кҿрген жинаҗтарға енгізілген. Солардың ішінде аҗынның «Тез барам», «Жер жүзіне», «Җазаҗ тілі», 

«...ға», «Мен жастарға сенемін», т.б. ҿлеңдері туралы бүгінгі жинаҗтың түсініктерінде «патшаның 

отарлау саясатына җарсы жазылған» [1,191 б.] деген пікір берілген. Расында да осы ҿлеңдерінде ҿз 
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жұртының отаршылдыҗҗа мойымай, еңсесін тік кҿтеріп жүргенін кҿргісі келетін аҗынның асҗаҗ 

арманы жырланады. «Тез барам» ҿлеңінде аҗын сол асыл арманына жетуге асығады да. Алдымен беті 

җайтпай ҿскен батыр ұрпаҗтың баласы екенін еске салып, җазаҗтың ҿрлігі мен табиғи болмысын 

танытып алады.  

Асҗан алып – ата затым сұрасаң,  

Асҗан дана – ана затым сұрасаң. 

Шашып жалын жас жолбарыстай ұмтылса, 

Җорҗаҗ җұлдар җалай җарсы тұрасың?! 

деп дұшпанына сес кҿрсеткенде атаның алып күшімен, дана ананың сүтімен дарыған җазаҗ 

баласының тектілігін айтҗысы келеді. Одан ҽрі намыс туын җолға алған аҗын жұртының җан майданға 

да дайын болуын җалайды. Сҿйтіп, «Жердің жүзі кім екенін танысын, Жас бҿрідей біраз ойын 

салайын» деп бір сҽт җазаҗтың кім екенін ҽлемге танытҗысы келеді. Тіпті, ұлан-байтаҗ жеріне тек 

җазаҗтың ғана ҿзі билік жүргізуі керек деген ойын ашыҗ айтҗан аҗын орыс отаршылдығынан теперіш 

кҿрген жұртына осылайша рухтандырып дем береді. Җазаҗ даласын, ата-мекенді җорғау кейінгі 

ұрпағының да міндеті екенін сезіндіреді.  

Сонымен, отаршылдыҗтың езгісін кҿргісі келмеген аҗын «алтын Алтай – җарт анасына» 

сиынып җана җоймай, алып атасындай ерлердің шығатынына ныҗ сеніп, «Аҗ шашыңды, кҿкірегіңді 

иіскеуге, Тҽңір жазса, сҽулетпенен тез барам» деп уҽде береді. 

«Жер жүзіне» ҿлеңінде де «жер жүзіне ер атағым жайылған» деп үлкен маҗтаныш сезіммен 

жырлаған аҗын кейінгі жастардың бойына сол ҿр рухты сіңіргісі келеді. Җамал бұзып, арыстанға 

җарсы ұмтылған ер җазаҗтың ұрпағы җайдағы бір тҿбеттен җорыҗпайтынын ашыҗ жария еткенде де 

жастардан җайтпас җайсарлыҗты күтіп, жауының табанында енді тапталмауды, еркіндікке жетуді 

аңсайды. Ал «Җазаҗ тілі» ҿлеңінде еркіндігі мен жерінен, ҿз билігінен айрылған жұртының келе-

шегіне алаңдаған аҗын: 

Ерлік, елдік, бірлік, җайрат, баҗ, арман – 

Жауыз тағдыр жойды бҽрін не бардың... 

Алтын Күннен бағасыз бір белгі боп, 

Нұрлы жұлдыз – баба тілі, сен җалдың!– 

деп жырлап, ұлтының енді җалған ҿзіне ғана тиесілі ана тілін жоғалтпауын еске салады. 

 «Мен жастарға сенемін» ҿлеңінде аҗын ҿзінің җандай жастарға сенім артатынын толыҗ 

айҗындап береді. Мұның да үлкен мҽні бар. Ҿйткені айбатты, җайратты, күшті, отты, жалынды, арлы, 

арманшыл, мінезді, таза жүректі, иманды... ұраны тек Алаш дейтін жастар ғана бір таңда Алаш атын 

шығарады деп сенім артады. Осындай жастар ғана алаштың җұрбаны бола алатынына Мағжан кҽміл 

сеніп, оларға зор үміт артады.  

 1917 жылы аҗпан тҿңірісі болғанда җазаҗ зиялылары кҿптен күткен азаттыҗҗа җол жеткізгендей 

болып осы тарихи оҗиға ҿз җуанышын білдіріп жатты. Бұл туралы Ж.Аймауытов «Мағжанның 

аҗындығы туралы» маҗаласында «17-шi жылғы февраль тҿңкерiсi җазаҗ азаматтарына ұлт сезiмiнiң 

кҿтерiлуiне зор себеп болды. Ауызда сҿйленiп жүрген ұлт җамы, ұлт мұңы iс жүзiнде жарыҗҗа 

шығатындай кҿрiнедi, җазаҗ азаматы мҽре-сҽре болды. Тҿңкерiстiң болғанына, бостандыҗ туғанына 

җарыҗ болып кенелдi» деп жазады.  

 Ұлт тағдырына җатысты осы ірі оҗиғаны Мағжан да шығармаларына арҗау етті. Бұл тарапта 

аҗынның «Бостандыҗ» деп аталатын ҿлеңіне тоҗталсаҗ, осы ҿлеңі туралы ғалым Ш.Елеукенов 

«Бостандыҗ» ҿлеңі Мағжанның 1923 жылғы Ташкен жинағында «Сібірде 1918 жылы реакция дҽуі-

рінде жазылғаны» арнайы ескертілген... Ал енді «Бостандыҗ» ҿлеңі җай жылы, җай жерде жазылғанын 

арнайы ескертуіне җарағанда, Мағжан бұған ерекше мҽн берген секілді. Аҗынның мұнда айтайын 

дегені – Җазан революциясына җарсы емеспін, мен Колчаҗҗа җарсымын, ҿлеңді Колчактан монархъия 

иісі аңҗыған соң жаздым дегені. Оған җарамастан Мағжанның бір алуан сыншылары, солардың бірі 

Ғаббас Тоғжанов «Бостандыҗ» ҿлеңі җазан тҿңкерісіне «тіл тигізгендік» деп тұжырады. Осының 

җайсысы дұрыс? Біздіңше, шындыҗ ҿлеңнің авторы жағында. 

 Біріншіден, ҿлеңнің жазылу мерзімін алыңыз. Ғ.Тоғжанов «Бостандыҗтың» Сібірде Колчак 

җоҗаңдай бастаған кезде, «җазаҗ ұлтшылдарына «автономия» дегеніңді җоя тұр» (48-бет) деген 

уаҗытта, «ұлтшылдар җатты сасып», «февральдан айырылып җаламызға» ұшырағанда жазылғанын 

теріске шығармайды. Сҿйдейді де ҿзіне-ҿзі җарсы шығып, Җазан тҿңкерісін «сасыҗ», «сайтан» дейді 

деп кҿрінеу теріс җорытынды жасайды. Екіншіден, ҿлеңде аҗпан я җазан тҿңкерістері деген сҿздер 

атымен жоҗ. Ҽңгіме солардың нҽтижесі – бостандыҗ жайлы...» [2,189 б.] деген пікірін айтҗан еді.  



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

422 

 

 Мағжан Жұмабаевтың «Бостандыҗ» ҿлеңіне зер салсаҗ, мұнда аҗын алдымен 1918 жылға 

дейінгі оҗиға кҿз тастайды.  

Жер жүзін җан басҗанда, 

Кҿбігі шығып аспанға, 

Жын жолдас боп адамға, 

Туралыҗ, теңдік ұмытылып, 

Інжіл, җұран жыртылып, 

Жатҗанда жерде – табанда. 

Җызыл җанға мас болып, 

Жүрегі җара тас болып, 

Айырылып естен адамзат...– 

деп бірінші дүниежүзілік соғыстың ҿршіген кезеңін осылайша сипаттап алады да, ҽрі җарай 

ізгілік ұмыт болып, жауыздыҗ тамырын жайып бара жатҗанда келген 1917 жылғы аҗпан тҿңкерісіне 

айрыҗша мҽн береді. 

... Кҿк есігі ашылды, 

Жұмаҗ нұры шашылды. 

Келді ұшып бостандыҗ,– 

деп җуана жырға җосып, ұшып келген бостандыҗты жүзі ғарыш нұрлы, сҿзі кҽусар жібек, ҽдемі, 

алмас җанатты етіп суреттейді.  

Аппаҗ нұрға оранып, 

Аҗырын ғана дем алып. 

Җұрметпенен тұрысты. 

Сҽуле кҿрмей, шеккен зар, 

Аш-жалаңаш сорлылар 

Җуанысты, күлісті. 

Бұл арада аҗын аҗпан тҿңкерісін жасаған большевиктер партиясының җұрметпенен аҗырын 

ғана орныға бастаған келбетімен җоса, сол бостандыҗты халыҗтың җалай җарсы алғанын да шынайы 

таныстырып ҿтеді. 

 Тез жалындап суынған, 

Жұмаҗтан да җуылған, 

Адамзат бір ҽуреде,– 

деп бірінші дүниежүзілік соғыс тұсындағы бірде жеңіп, бірде жеңіліп ҽуре болып жатҗан Ресей 

мемлекетін назарға алып җана җоймай, Уаҗытша үкіметтің тосынан келген бостандыҗҗа «есін жиып 

күйленіп, ҽбден бойы үйреніп алғаннан соң», җайтадан ескі ҽуеніне басҗанына аҗын наразылыҗ 

танытады: 

Баяғысын бастады, 

Ұжданды былай тастады, 

Бостандыҗта жоҗ жұмыс. 

Зар еңіреді талай жас, 

Сел боп аҗты җызыл җан, 

Ҿтірік, талау, ҿтіріс. 

Енді бостандыҗтың арҗасында «шірік жүрек сасыҗтардың» айы оңынан туып, олардың арманы 

орындалып жатҗанына ызаланған аҗын «җыбырлаған җоңыздар, җорсылдаған доңыздарды» енді тіпті 

«кҿктен келген» бостандыҗҗа «тілін, җолын тигізді» деп сҿгеді, жауыздыҗтың ҿршігенін җаламайды. 

Сонда бұл ҿлеңдегі аҗынның «җыбырлаған җоңыздар, җорсылдаған доңыздар» деп отырғаны кімдер? 

Бұл жҿнінде Ж.Аймауытовтың «Мағжанның ҿсiп келе жатҗан бостандыҗ тамырына Сiбiрдi алған 

патшашыл жандарал Колчак балта шапты. Патша заманының җара күнi җайта туды. Казак-орыс 

атамандары Сiбiрдегi җазаҗ даласын шарлап, җазаҗтың басына ҽңгiртаяҗ орнатты. Мағжан кҿрiне 

түсiп жоҗ болып бара жатҗан бостандыҗты жырлады» деген пікірі мен «1918 жылы Сібірде реакция 

дҽуірінде жазылған» деген автордың ҿз ескертпесінің сҽйкестік танытуы осы ҿлеңнің сырын тез ұғуға 

мүмкіндік ҽкеледі. Яғни, осы деректерге сүйенсек, аҗынның «җыбырлаған җоңыздар, җорсылдаған 

доңыздары» патшашыл жандарал Колчак, казак-орыс атамандары болып шығады. Алайда, аҗынның 

«баяғысын бастады» дегенімен җоса, 

Ізгі елшісі жұмаҗтың,  

Җасиетті җонаҗтың 

Аҗ җанатын кірледі,– 
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деп җынжылып җана җоймай, җыбырлаған җоңыздар мен җорсылдаған доңыздарға «тілегің 

болды – җуан, күл» деп ашуға булығуы Җазан тҿңкерісінің жеңіске жетуін меңзеп тұрғандай кҿрінеді. 

Бостандыҗ – ізгі періште 

Кетпекке ұшып ғарышҗа 

Аҗ җанатын җомдап тұр,– 

деп ҿлеңін түйіндеуінде де үлкен мҽн жатыр. Азаттыҗты аңсап келген аҗынның оған деген 

сағынышын баса алмай, сол бостандыҗтың ұшып кетпеуін тілеуі де заңды җұбылыс. Десек те Мағжан 

1918 жылғы аумалы-тҿкпелі заманда жазған осы ҿлеңінде Җазан тҿңкерісінен кейінгі җоғамда болып 

жатҗан ҿзгерістерге кҿңілі толмағанын аныҗ аңғартады. Жалпы, ҿлең соңында ұлтының тағдырына 

алаңдаған аҗынның «кҿктен келген... җасиетті җонаҗтың» арҗасында җұрылған Алашорда үкіметіне де 

җауіп тҿнгенін сездіртіп ҿткені байҗалып тұр. 
 Мағжанның «Сағындым» туындысы тұтҗындағы аҗынның жай-күйінен хабардар етеді. Мұнда 

сар даланың еркін ҿскен баласын җабырғасы җара тас, исі ауыр, іші җара кҿлеңке, тар үңгір, салҗын 
абаҗтыға җамап, ішер асын сасыҗ сорпа, җара нанмен шектеген сол заманның ауыр сынағы алдымен 
сипатталады. Тіпті, сорлы тұтҗындардың кіп-кішкене темір терезеден түскен жарыҗҗа да җарауға 
җұҗы жоҗ. Яғни, 

Җарар болсаң терезеден темірлі, 
Кҿздеп тұрған күзетшілер атады. 
Осындай тар җапаста отырған аҗын сары даласын, алыстағы анасын, туған елін, җұрдастарын, 

сүйген жарын, бостандыҗта ҿткен күндерін ҿзегі ҿртеніп сағынса да ұлы маҗсаттың жолында бұл 
җиындыҗтарға да тҿзу керектігін ұмытпайды.  

Не кҿрсем де алаш үшін кҿргенім, 
Маған атаҗ – ұлтым үшін ҿлгенім! 
Мен ҿлсем де, алаш ҿлмес, кҿркейер, 
Істей берсін җолдарынан келгенін!  
 Елі үшін җұрбандыҗҗа баратын саналы күрескердің ұлтына деген шексіз махаббаты есіліп, 

жігерлі үні жаңғырады. «Мен ҿлсем де, алаш ҿлмес, кҿркейер» дегені де ертеңгі жастарға зор үміт 
артҗан аҗынның алаш идеясының ҿміршеңдігіне толыҗ сенгені еді.  

Җалың елім, җалың кара ағашым, 
Җайраты мол, айбынды ер, алашым! 
Ҿзі-аҗ җұлар, сырың берме, сабыр җыл, 
Аҗымаҗтар байҗамаған шамасын. 
Осылайша, ҿз жұртын шыдамдылыҗҗа шаҗырған аҗынның кҿп ұзамай азаттыҗтың келеріне де 

сенімі мол.  
Мағжан Жұмабаев – ҿз ұлтының ғана емес, түркі тілдес халыҗтардың тағдырына да алаңдаған 

ірі тұлға. Айталыҗ, Түркия халҗының 1918-1923 жылдардағы ұлт-азаттыҗ күресіне аҗының бей-жай 
җарамағаны оның «Алыстағы бауырыма» ҿлеңінен аныҗ байҗалады. Ҿр Алтайдың ҽсем табиғатынан 
жаралған түркі жұртының бір баласы түріктердің басына түскен ауырпашылығына аҗын жүрегі 
барынша сыздайды. Ҿйткені жаттан жапа шеккен алыстағы бауырының «түксиген жүрегі тас жауыз 
жандарға» жем болмауын җалайды. 

Алалы алтын саҗа атыспап па ек,  
          Тебісіп бір тҿсекте жатыспап па ек. 
          Алтайдай анамыздың аҗ сүтінен 
          Бірге еміп, бірге дҽмін татыспап па ек...– 

деп туысҗандыҗ сезімін асҗаҗтата жырлай келе, кешегі жобарыстай жүректі ер түріктің бүгінгі 
ұрпаҗтарына жаудан бұғып, җорҗаҗ җұлдарша җылыҗ танытпайды деген үлкен сенім артады. Аҗын-
ның ҿзі де ұлт җамы жолында абаҗтыға түсіп, ауыр азаппен җиналып жатса да, «Шарҗ ұрып, ерікке 
ұмтылған Түрік жаны, Шынымен ауырды ма бітіп халі?!» деп туысҗандарының хал жайын сұрап, 
җайғысына ортаҗтасады. Түрік елінің азаттыҗҗа җол жетуін тілейді. 

 Бауырым, сен о жаҗта, мен бұ жаҗта, 
          Җайғыдан җан жұтамыз. 
           Біздің атҗа 
          Лайыҗ па җұл боп тұру? 
          Кел, кетелік 
          Алтайға, ата мирас, алтын таҗҗа! 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 
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 Осылайша, ҿлеңін тҽмамдау арҗылы аҗын бауырларын Алтайдың ҿр рухымен жігерлендіргісі 
келеді. Мағжанның осы ҿлеңіне арада 80 жыл уаҗыт ҿткенде, яғни, 2001 жылы түріктің Фейзуллах 
Будак дейтін аҗынының жауап жазғаны бүгінгі түркі дүниесінің бірлігін танытҗандай еді. 

  Түйіп айтҗанда, Мағжан Жұмабаев җай шығармасында болмасын отаршылдыҗтың бұғау-
ындағы ұлтының тағдырын сҿз еткенде, оның түбі бір түркі жұртынан таралғанын бір сҽтте болса 
есінен шығарған емес. Ұлттыҗ идеяны жырлай отырып, түркі жұртының да бірлігін кҿп ойлайтын 
адал җасиеті айрыҗша назарға ілінеді. 
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Тҥйіндеме 

Б.Соҗпаҗбаев- ұлттыҗ ҽдебиетімізге соғыстан кейінгі жылдары келіп җосылған,ҿзіндік келбеті 

мен дара болмысы бар талантты жазушыларымыздың бірі. Бұл уаҗыт җазаҗ прозасының ерекше 

жемісті, ҿнімді тұстарының бірі болғандығы кҿп айтылып жүр. Б.Соҗпаҗбаевұлттыҗ прозаға жаңа 

таҗырыптар мен идеялар, мінездер ғана алып келген жоҗ. Сонымен җатар оның поэтикалыҗ ҿрісін 

кеңейтті. 

Маҗалада Б.Соҗпаҗпаев повестері, ҽңгімелері талданады. Жазушының болмашы, шағын жай-

ларды суреттей отырып, оҗушыға келелі ой айта алуы жҽне оны жас баланың ұғымына жеңіл, түсінік-

ті етіп жеткізе білген шеберлігі талданады.Маҗалада Б.Соҗпаҗбаев шығармаларының оҗиғасы жина-

җы, тілі кҿркем бала талғамына сай екендігі айтылады. 

 Тірек сӛздер: повесть, кӛркемдік, сюжет, ұлттық идея, мінез, ситуация, шеберлік, юмор. 

 

THE IDEOLOGICAL AND AESTHETIC SIGNIFICANCE OF B.SOKPAKBAYEV'S PROSE 

 

Abstract 

 B. Sokpakbaev is one of our talented writers, who have come to the national literacy of the past years 

with unique personality and personality. The broader distribution is the productive, productive aspect of the 

Kazakh prose. B.Sokpakbaev did not just brand new ideas and ideals in the national prose. Ten more were 

added to their poetic field. The statue is analyzed by Bokoboy Sokpakpaeva. The author teaches a smaller 

space, analyze a master's degree and improves the understanding of the small child. В статье is said to be the 

product of B. Sokpakbaeva compact. 

The talented children's writer B.Sokpakbayev in his latest productions is revealing the essence of the 

newborn baby, the newest person, the newest of the latest novel, new morals and new character, with the 

heroic flair, revealing the situation and the experiences of the heroes. It defines the specific features and 

bases of the godly-shaped image of the cultivated society, which is the driving force of the children's literary 

republics in other national children's literatures, in the realm of realism. 

Keywords: story, story, situational, master work, humor, character, character, national idea 

 

КІРІСПЕ 

Б.Соҗпаҗбаев-ұлттыҗ ҽдебиетімізге соғыстан кейінгі жылдары келіп җосылған,ҿзіндік келбеті 

мен дара болмысы бар талантты жазушыларымыздың бірі. Онымен җатар Ҽ.Нұрпейісов, Т.Ахтанов, 

С.Шаймерденов, Б.Соҗпаҗбаев, З.Җабдолов, Н.Ғабдуллин, Ж.Молдағалиев тҽрізді кҿрнекті аҗын 

жазушыларымыз ҽдебиетке дҽл осы кезеңде келді. Балалыҗ жастыҗ шаҗтары Ұлы Отан соғысының 

сұрапыл уаҗытына тап келген осы буын ҿкілдері жҿнінде белгілі зерттеуші С.Ҽшімбаев «Бұғаналары 

бекіп, җабырғалары җатпастан җыруар җиыншылыҗты бастан кешіріп, җаршадайынан җағілездікке 

үйренген бұл ұрпаҗтың бойындағы сезімталдыҗ пен сергектікті, азаматтыҗ пен аяушылыҗ, җайсар-

лылыҗ пен җайраттылыҗты сол сұрапыл уаҗыттың рухы җалыптастырған-ау деген де ойға җаласың. 

Бұл ұрпаҗтың айтары да аз болмаса керек еді» - дейді [1, 26-б].  

 Жас җаламгерлер алдыңғы толҗын М.Ҽуезов, С.Мұҗанов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафиндердің жа-

зушылыҗ шеберліктерінен үйрене келе, ҽдебиетімізге жаңа шығармалар легін ҽкелді. 

 Бұл кездің осы бір шынайы шындығын үлкен жазушыларымыз да җуана җұптады. «Соғыстан 

кейінгі ҽдебиетіміз дами түсті. Оның кадрларының җатары жыл санап кҿбейе берді» деп жазды ака-

демик - жазушы С.Мұҗанов. Осы жылдары җазаҗ прозасы басҗа жанрлардың алдына суырылып 

шығып, жаңа бағытта дамыды. 

 Бұл кезеңде, яғни социалистік державаның тас – талҗан болатыны былайғы жұрт түгіл, жазу-

шылардың да үш ұйҗтаса түсіне кірмеген «ғажап» заманда ҽлеуметтік орта җалай ҿмір сүріп, ҽрекет 

етсе, кҿркем проза да дҽл солай ҿмір сүрді.  

Осы тұста җаламгерлердің җандай кҿкейкесті таҗырыптарды, ҿмірдің нендей ҿзекті 

җұбылыстарын бейнелеуді негізгі нысаналары етті дегенде, жеңіспен аяҗталған соғыс кезіндегі ҿмір 

шындығын җилы-җилы җырынан кҿрсетіп, тереңірек таныту мҽселесіне, соғыстан кейінгі еңбек май-

данындағы адамдар мен мамандар ҽрекетінің ҽр алуан жаҗтарын шынайы суреттеуге кҿңіл бҿлді деу-

ге болады. Сҿйтіп, аталып отырған кезең туралы жинаҗты, жүйелі мағлұмат беретін, соны кҿңілге 
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тиянаҗты түрде ұялататын дҽйекті дҽлелдері бар шығармалар туғандығы аныҗ. Бұлардың җатарында 

Бердібек Соҗпаҗбаевтың ҿшпес танымды туындылары да бар еді. 

 «Ҽрбір жазушы, егер ол шын суреткер болса, ҽдебиетке ҿзінің ҿмірбаянын, ҿз таҗырыбын ала 

келетіні белгілі. Жазушының җолтаңбасы, стилі, концепциясы дегендер де осы таҗырып ерекшелігі-

нен туындайды» [2, 137-б]. - дейді ғалым Р.Бердібаев. Б.Соҗпаҗбаев шығармаларының таҗырыптыҗ 

кҿкжиегі, суреттеу арҗылы зор, кҿлемі кең. Жазушы прозасының тұтас тұлғасын ұстап тұрған бірне-

ше үлкен таҗырып бар. Олар: 1) Балалар ҿмірі; 2) Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ауылдағы елдің 

тыныс тіршілігі; 3) Спорт; 4) махаббат пен достыҗ тағы басҗа. Жазушы бұл таҗырыптардың 

җайсысын алса да оны жетік меңгеріп шыншылдыҗпен суреттей білді. Ҽсіресе, балалар мен 

жасҿспірімдер ҿмірі жазушы шығармаларының негізгі ҿзегіне айналды. Сондыҗтан да жазушының 

җай шығармасын алсаҗ да олардың негізгі кейіпкерлері жеткіншектер болып келеді. Сонымен җатар, 

жазушы шығармалары ересектерге де ұнамды, ҽсерлі. Ал «балаларға арналған ҽдебиет сол балалар-

мен җатар үлкендер оҗитын дҽрежеге жеткенде ғана җызыҗты, җұнды ҽдебиет болса керек» [2, 133-б]. 

 Адам ҿмірі маңызды, маңызсыз деген кезеңдерге бҿлінбейді. Балалыҗ шаҗтың да, егделіктің де 

ҿз міндеті, җызығы мен җайшылығы да бар. Балалар ҿздеріне арналған шығармалардан ҿзі теңдес за-

мандастарының ой -ҿрісімен, жетістік-кемшілігімен танысады. Үлкендер оҗыса бала мінезінің җыр-

сырын, олардың ҿзіндік ерекшелігін, психологиясындағы ҿзгешеліктерді, тҽрбиенің мҽнін терең 

түсінеді. Бала тҽрбиесіне назар аударады. Сондыҗтан да Б.Соҗпаҗбаев ҿз еңбектерінде ҽдебиеттің 

тҽрбиелік мҽнін ескере отырып, ҿмір тҽжірибесін ешбір җоспасыз нанымды баяндайды. Оның 

шығармаларының ҽрі үлкенге, ҽрі кішіге ұнайтынының себебі де сол. 

 Кҿркем шығармадағы мінез бен жағдай арасындағы байланыс ҽдеби туындыны талдап, тану 

үшін аса маңызды. Ұлттыҗ ҽдебиетіміздің белгілі бір кезеңіндегі жеке жазушы шығармасын 

җарастырғанда, ҽдебиеттер арасындағы җарым-җатынастарды зерттегенде, олардағы мінез бен 

жағдайдың байланысуының түрлеріне ерекше назар аударылу җажеттілігі айтылып жүр. 

 Б.Соҗпаҗбаевтың балаларға арналған повестеріндегі характер табиғатын зерттеу барысында 

кҿркем туындылардағы жағдайлар бірін-бірі җайталамайтын сан алуан болса, мінездердің де жасалуы 

ҽр шығармада ҽртүрлі. Сондыҗтан да жазушы повестерінен де мінез бен жағдай байланысының 

ҽркелкі типін байҗаймыз. Балаларға тҽрбие берудің негізгі бір саласы – дене шыныҗтыру, яғии спорт. 

Ол жас ұрпаҗты ұйымшылдыҗ, тҽртіптілік, табандылыҗ, тҿзімділік тҽрізді ізгі җасиеттерге баулып 

дене җұрылысымен бірге рухани байлығын ҿсіреді. Жас буынға спортты насихаттауға кҿркем 

ҽдебиеттің орны ерекше 

 Ҽдебиеттің осындай тҽрбиелік маңызын ескеруден барып туындаған жазушының тырнаҗалды 

туындысы «16 жасар чемпион» повесі 1951 жылы жарыҗ кҿрді. Ерінбей еңбектенген адамның 

ҽрҗашанда кҿздеген маҗсатына жететінін, арманына жету үшін җиындыҗҗа жасымау керектігін автор 

Мұрат бейнесі арҗылы кҿрсетеді. 

 Повестің ең бірінші атап айтар ерекшелігі – оның таҗырыбының җазаҗ ҽдебиетінде мүлдем 

тың, жаңа болуында. Шығарма жазушының ҽдебиетімізге ҿзінің таҗырыбымен келгендігін жария ет-

кен еді. Елуінші жылдарға дейін ҽдебиетімізде спорт таҗырыбы жеткілікті түрде сҿз болмағандығын 

ескерсек, жазушының спорт ҿнері таҗырыбына алғашҗылардың бірі болып җалам тартып, кҿлемді 

шығарма жазуы - ҽдебиеттегі үлкен жетістік болды. Б.Соҗпаҗбаевтың аталған туындысына дейін сол 

тұстағы спорт таҗырыбына жазылған кҿлемді шығармаға Җ.Ҽбдіҗадыровтың еліміздің атаҗты палуа-

ны, французша күрестің дүние жүзілік чемпионы Җажымұҗан Мұңайтпасовтың ҿмірі мен ҿсу жолын 

баяндайтын «Җажымұҗан» повесін ғана жатҗыза аламыз. Б.Соҗпаҗбаев аталмыш шығармасының 

алғашҗы нұсҗасын ҿңдеп, җайта-җайта шыңдап, жетілдіре түсті. «16 жасар чемпион» 1957 жылы «Че-

мпион», 1962 жылы «Жекпе-жек» деген атпен жарыҗ кҿрді. 

 Шығарманың 1951 жылғы нұсҗасының җұрылымына назар аударсаҗ, туынды «Аурушаң бала», 

«Түсінбеймін», «Тұңғыш табыс», «Керісу, келісу» т.б сияҗты таҗырыпшалары бар 14 тараудан тұра-

ды. Кейінгі нұсҗаларында таҗырыпшалар алынып, повесть җысҗа-җысҗа 55 бҿлімге бҿлінген. Бала-

ларға арнап кең ҿрісті, кҿркемдігі жоғары, тҽрбиелік мҽні теерң, җұнды шығармалар берудегі жазу-

шының алғашҗы җадамы болғандыҗтан, повестің алғашҗы нұсҗасында жекелеген кейбір кемшіліктер 

де кездесетіндігін айтады зерттеуші ғалым С.Ҽшімбаев. 

 Сҿйтіп балалар ҽдебиетінде елуінші жылдарға дейін кҿріне җоймаған жаңа сипаттағы оҗушы 

немесе спортшы бала образы Б.Соҗпаҗбаевтың күрделі тартысҗа җұрылған «Жекпе-жек» туындысын-

да бейнеленді. Алайда елуінші-алпысыншы жылдары басталған осы бір игі нышан сол тұста бірден 

ҿрістеп кете җойған жоҗ. Бұл жайында балалар ҽдебиетін зерттеуші ғалым Б.Ыбырайымның: «Бұның 

басты себептері балалар жазушыларының болмысты бейнелеудегі жасҗаншаҗтығы (сол кездегі жал-
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пы кеңес ҽдебиетінің ҽлсіздігі осы еді), кҿркемдік шеберлігінің тым тҿмендігі, балалар жазушылары-

ның ат тҿбеліндей аздығы мен балалар прозасында җалыптасҗан кҿркемдік тҽжірибенің олҗылығына, 

ҽсіресе жеке басҗа табынушылыҗ кезеңінің салт-санаға сіңіріп тастаған зиянды кеселдеріне байланы-

сты еді. Бұл тұстағы жетістіктер мен кемшіліктердің негізгілері ҽдеби сында айтылған» деп жазғаны 

шындыҗ [3, 57-б]. 

 Жас адамның мінез җалыптастыру процесін, азаматтың жетілу жолын кҿрсетуге арналған бұл 

повесте ауыл баласы Мұрат Батырбаевтың жалыҗпай, җажымай, талмай, табандылыҗпен жат-

тығуының нҽтижесінде бокстан ҽлем чемпионы атағын алуы айтылады. Шығарманың бастапҗы 

бҿлімдерінде Мұрат – сабаҗты жаҗсы оҗитын, біраҗ спортпен, дене шыныҗтырумен айналыспайтын, 

бесінші кластың оҗу озаты, алаҗанына салып, аялап отырған Ұлжан мен Батырбай җарттардың 

жалғыз тұяғы, кҿздерінің ағы мен җарасы. Оның денесі де ҽлсіз, нҽзік. Ауырып җалуы да оп -оңай. 

Баланың аурушаң, арыҗ болып ҿсуіне айыпты – оның җарт ата-анасы. Он үш баладан кҿз алдарында 

җалҗиып жалғыз жүрген Мұратты олар «җолдарынан байҗаусызда түсіріп алса, жарылып җалатын 

нҽзік жұмыртҗадай кҿреді, дүние жүзінің бар җауіп-җатері ылғи да Мұратты торуылдап жүретіндей 

сезіледі оларға» [4, 157-б]. 

 Майдандағылар елге оралған, соғыстан кейінгі жылдар болатын.. Солардың бірі – старшина 

Денисенко. Ол Җызылшекара жетіжылдыҗ мектебіне денешыныҗтыру пҽнінен мұғалім болып орна-

ласып, спорт жұмысын жаҗсы жолға җояды. Мектепте спорт алаңы жасалады; жеңіл атлетика, гимна-

стика жҽне спорт ойындарының секциялары җұрылып, дене тҽрбиесі сабаҗтарының сапасы арта бас-

тайды. Кейіннен бокс секциясын ұйымдастырады. Мектеп директорының наразылығына җарамастан, 

Николай Трофимовичтің үйретуімен талабы мол Мұрат боксшылардың мектептік, аудандыҗ, респуб-

ликалыҗ жарыстарына җатысады. Кейін ол Париж җаласында ҿткен боксшылардың дүниежүзілік 

сайысында чемпион атанады. 

 Повестің негізгі оҗиға желісі осындай. Шығарманың басты тұлғасы Мұрат болғандыҗтан автор 

оның ҿсу жолына, ҿнерінің жетіліп, шынығуын суреттеуге кҿп кҿңіл бҿлген. Ол бірден чемпион бол-

майды. Оҗушының кҿз алдында, кітаптың ҽр бҿлімінде Мұрат ҿсіп, ширап отырады. Шығарма 

оҗиғасының ҿзі баланың кҿктемгі жаңбырдың астында җалып, ауруға шалдығуынан басталады. Ше-

карашылар ойынын тамашалаймын деп балалардың мазағына ұшырау, кейіпкердің сана-сезіміне ере-

кше ҽсер етеді, сҿйтіп оның денсаулығын шыңдау жолындағы кейінгі іс-ҽрекетіне түрткі болады. 

Яғни, аталған жағдай кейіпкер ҽрекетінің мотивіне айналған.  

  Мұрат повестің басында ҽлсіздігімен, нҽзіктігімен оҗырманға аянышты сезім тудырса, бірте-

бірте җайсарлығы мен җажырлылығы, еңбексүйгіштігі, ұҗыптылығы мен патриоттығы сүйсіндіріп, 

дҽн риза етеді. Оның спортпен шынығып жетілуі шындыҗҗа сай, нанымды суреттелген. Дене шы-

ныҗтырумен айналыспайтын, тез ауырып җала беретін Мұрат жазғы демалысында пионер лагеріне 

барады да, кҿп нҽрсе үйреніп җайтады. Ҽртүрлі жаттығулар жасау дағдылы ісіне айналады. Мұрат 

мектепте Николай Трофимовичтің ұйымдастыруымен ашылған спорттыҗ секциялардың белсенді 

мүшесі болып алады. Алғашҗыда бокс сексиясына җатысуға җұштарлыҗ білдіреді. Біраҗ, ұстазы оның 

жеңіл атлетикамен айналысуына кеңес беріп, бокс секциясына җабылдамай тастайды. Мұраттың бокс 

секциясына җабылданбағанын естіген Садыҗ оны одан бетер җорлай түседі. Намыстанған бала енді 

бокспен ҿз бетінше айналыса бастайды. Жазушы бейнелеген җаҗтығысты жағдай кейіпкердің жасы-

рын, белгісіз җырларының җалыптасуына мүмкіндік береді. Осы кезге дейін кҿрінбеген бала характе-

ріндегі табандылыҗты сыртҗа шығарудың сҽті енді түскен тҽрізді. 

 Мұрат алға җойған маҗсатына бірден жетпейді. Оның җажырлылығын, алған бетінен 

җайтпайтын бір беткейлігін сипаттайтын бір талай сындар бар. Талдырмаш, нҽзік бала алғашҗыда 

спорт ойындарынан болған ҽртүрлі жарыстарда ұтылып җалып жүреді: җара күші басым Садыҗпен 

ұстасып одан жығылады, жасҿспірімдердің спартакиадасына да җатысып жеңіліс табады. Автор 

Мұратты осындай шынығу үстінде кҿрсетеді. 

 Біраҗ, күнделікті жаттығу, шынығудың арҗасында денесі шымырланып, толыса бастайды. Са-

дыҗпен тағы да бокстасып, ҿзінің осал еместігін сезінеді. Мұратты сынап кҿрмекші болып, онымен 

бокстасып кҿрген Николай Трофимович те лыпып тұрған даяр боксшыға кездеседі. Ұстаз Мұраттың 

мыҗтылығын «тіпті осы күйінде алып барып разрядты боксшылардың жарысына җосып жіберсе де 

ҽбден жарып тұр», - деп бағалайды. Жүйелі жаттығудың ұзаҗ жолынан ҿткен бала спортшы келбетін 

жазушы былай сипаттайды: «Мұратҗа җарағанда Сандерес бойшаңдау екен. Біраҗ оның есесіне Мұрат 

кеуделі шымыр. Спортпен шұғылдана бастағалы бергі үш жылдың ішінде үзбей жаттығудың, шы-

нығудың арҗасында ол осы дҽрежеге жеткен. Җолмен сылап ҿсіргендей сұлу да сергек тұлғаға ие 

болған… Спорт Мұратты болаттан берік етіп, шыңдап җайта жасаған» [4, 161-б]. 
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Кейіпкер характері түрлі байланыстар, җайшылыҗтар, барысында толысып сомдалған. Ҽсіресе, 

шығарманың шарыҗтау шегіндегі ҽлемге ҽйгілі спортшы американдыҗ Сандересті җалай жеңгенін 

автор ҽсерлі суреттеген. Ол кезде оҗырманның тағаты таусылып, толғаныс үстінде отырады. «Кенет 

ол садаҗ оғынша атылып кетті. Сандересті җұлаҗ түптен соҗты. Соҗҗы барынша жойҗын еді. Жҽне 

бірнеше соҗҗыны кҿміп-кҿміп жібереді. Сандерестің кҿзі бұлдырап, жер дүние тҿңкеріліп бара 

жатҗандай болды. Тағы бір жойҗын соҗҗы иегінен кеп тигенде, Сандерес җалшиған җалпы тікесінен 

тік сұлҗ тұрды да җалды. Содан соң шалҗасынан барып җұлады… Рингтегі судья Мұраттың җолын 

кҿтерді. Ду җошемет асҗаҗтап кетті» [4,168-б]. 

 Алдымен ҿз намысын, одан соң Отан намысын җорғай білген спортшы бала образы повесте 

осылайша нанымды ҽрі шебер бейнеленген. Мұрат ҿзінің бойына лайыҗ балалыҗ җылығымен, іс-

ҽрекеттерімен кҿрініп отырады. Автор оған үлкен адамдарда болатын җасиеттерді, мінезді бермеген. 

 Ал шығармадағы Н.Т.Денисенко болса – физкультура техникумын бітірген, жаны таза, балаға 

җамҗор, іскер, ҿз ісіне берік патриот педагог. Ол – «Җызылшекара» мектебіне келісімен-аҗ кездескен 

җиыншылыҗтарға җарсы күресе отырып, спортҗа бейімі бар, җабілетті, талабы мол жастарды ҿзі 

ұйымдастырған секцияларға җатыстырып, дене тҽрбиесін жандандыра бастайды. Директордың нара-

зылығына җарамастан, мектептің физкультура алаңын жасайды. Тұңғыш рет оҗушылардың естерінен 

кетпестей ҽсер җалдырған мектепішілік спартакиада ҿткізеді. Сондыҗтан да ол бір жылдың ҿзінде ме-

ктеп ұжымы мен ауыл җұрметіне бҿленіп, кетерде олармен җимай җоштасады. Егер Николай Трофи-

мович спорт жұмысын жолға җоймағанда, Мұрат сияҗты даңҗты боксшылардың шығуы да екі талай 

еді. Мектеп директоры Тоҗмолданың еркіне салғанда, дене шыныҗтыру пҽні атымен жоғалған болар 

еді. Денисенко бейнесі шығармада сүйіспеншілікпен суреттелген. Оның бойында таусылмайтын 

ҿміршең жігер, тіршілікке җұштарлыҗ бар. Ең бастысы Мұраттың ҿмір жолының жаңа арнаға 

бұрылуына ҿз ыҗпалын тигізеді. Ізденгіш жастарды ҽр нҽрсеге еліктіргіш ұстаз аҗыры җуғынға 

ұшырап, шолаҗ белсенділердің дүмпуімен Алматыға кҿшуге мҽжбүр болады. 

 «Җай жазушы болсын, ҿзінің жаҗсы сезінген кҿрген, білген, зерттеген, жайларын жазады» деге-

нді ескересек, «Жекпе-жектің» де жазылуына җаламгердің ҿз ҿмірінің үлкен септігі тигенін 

байҗауымызға болады. Ол жазушы жайлы жазылған маҗалалардан айҗын кҿрінеді. [5]. 

 «Бердібек аға КазПИ-дің филология факультетінде оҗып жүргенде, жігерін одан ары шыңдап, 

спортпен бел шеше, білек сыбана айналысады. Жеңіл атлетикадан бірінші разряд алып, жүз метрге 

жүгіруден институт чемпионы атанады. Жазушының спортҗа деген сүйіспеншілігі мұнымен шектел-

мейді. 

 Виктор Матвеевич Зимин тҽрізді альпинист ұстазының җасына еріп, җар жамылып, мұз жаста-

нып, Алатаудың алып та тұлғалы шыңдарына ҿрмелейді». «Ол ҿзі гимнастика секциясына җатыса 

жүріп, Җазаҗстан боксының іргесін җалаушы, Ш.Бҿлтеҗұлымен жолдас болып, атаҗты боксшы 

ағайынды Омаровтардың жаттыҗтырушысы боксшы Үсеновтің, Ескендір Хасановтың жарыстарына 

ұдайы җатынасып, бокс тҽсілдерін меңгереді» [5]. 

Осы ретте суреткердің Зимин тҽрізді ұстазының, Ж.Бҿлтеҗұлының, Үсеновтің бейнелерінің 

аталмыш повестегі Николай Трофимович Денисенноның образын сомдауға кҿмегін тигізгені сҿзсіз. 

 Жалы кейіпкерлерінің артыҗ-кем мінездерін юморлыҗ, җапы жібермей, дҽл басып отыру – 

Б.Соҗпаҗбаевҗа тҽн сипат. Хас талант ҽрҗашан адам мен заманды ҿзара тұтастыҗта ұстайды. Ҿйткені 

адам мен җоғам бір-бірімен ҿте тығыз байланысты ұғым. Адамдардың тыныс-тіршілігі җоғамды негіз-

десе, адам да җоғамсыз ҿмір сүре алмайтыны белгілі. Осы тұрғыдан җарағанда бұл шығармадағы осы-

ндай образдар җырҗыншы-елуінші жылдар ауҗымындағы дҽуірді ҿзіне тҽн тынысымен, болмыс-

келбетімен толыҗ суреттеуге септігін тигізгенін байҗаймыз. «Жекпе-жек» – Үлкенге де, кішіге де та-

ртымды, җызғылыҗты шығарма. Җырҗыншы – елуінші жылдардағы ауыл ҿміріндегі кейбір шын-

дыҗтардың, адал да шыншыл, толыҗҗанды адам бейнелерінің кҿрсетілуі повестің җұндылығын арт-

тырады» [6, 47-б]. 

 Жазушының екінші кҿлемді шығармасы – 1953 жылы Җазаҗтың Мемлекеттік кҿркем ҽдебиет 

баспасынан жарыҗ кҿрген «Алыстағы ауылда» деп аталатын повесі. Ҽдебиетімізде дҽл осы жылдары 

балаларға арналған бірнеше повестер, ҽңгімелер, жинаҗтар жарыҗ кҿрді.  

 «Алыстағы ауылда» повесінде Б.Соҗпаҗбаев мектеп оҗушыларының Ұлы Отан соғысы жылда-

рындағы колхозға тигізген жҽрдемін арҗау етеді. Балалардың жазғы демалыс кезінде шҿп шауып, ко-

лхозға зор җолғабыс тигізуі, Болат, Досан тҽрізді икемсіз, җыңыр балалардың шаруаға бейімделіп, ко-

лхоз жұмысына кҿмектесуі, жасҿспірімдерің ұйымшылдығы, олардың арасындағы достыҗ, Отанға 

деген сүйіспеншілік тҽрізді жайттар алыстағы ауылдың соғыстың җатал жылдарындағы шынайы су-

ретін береді. 
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 Жазушының бұл шығармасы да кезінде оҗырмандар назарын аударып, ҽдеби сын тарапынан 

тҽуір баға алған. Олҗылыҗтары да кҿрсетілген. Мҽселен, жас жазушының алғашҗы туындыларын бе-

лгілі жазушы Ғ.Мұстафин «Соҗпаҗбаевтың кейбір ҽңгімелері мен «Алыстағы ауылда» атты повесі 

җазіргі күйінің ҿзінде кейбір сарыкідір жазушыларымыздың шығармасынан жоғары тұр» деп 

бағалады . 

 Ал сыншы Т.Җожакеев бұл повесті талдауға арналған маҗаласын «Ҿмірден шалғай шығарма» 

деп атайды. Дегенмен, жекелеген кейбір кемшеліктеріне җарамастан Б.Соҗпаҗбаевтың бұл повесі елу-

інші жылдардағы җазаҗ балалар ҽдебиетінің дамуына үлес җосҗан, жазушының ҿзіндік 

җолтаңбасының дамуын байҗатҗан шығарма. Белгілі схемаға җұрылып, тіл бояуы җаныҗпағанымен, 

жазушының аталған шығармасын сол кезейдегі оҗырмандарымыз ыҗыласпен җабылдаған, ұлттыҗ 

ҽдеби җорымыздағы шырайлы шығармалардың бірі болғанын ныҗ сеніммен айта аламыз. 

 Кем-кетігі кеңірек сҿз туғызып, жұртшылыҗ талҗысынан ҿткеннен кейін, араға талай жылдар 

сала автор ҿз шығармасына җайта оралады. «Алыстағы ауылда» повесінің жҿнделген нұсҗасы – 

«Җолғабыс» деген атпен жарыҗ кҿреді. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 Җорыта айтҗанда, повестің жаңа нұсҗасының жазылуы Б.Соҗпаҗбаевтың ҿз шығармасына ай-

тылған ескертпелерге үлкен жауапкершілікпен җарағанын, шеберлігін үнемі жетілдіріп отырған жа-

зушы екендігін кҿрсетеді. Тек бұл повесі ғана емес, жоғарыда сҿз етіп кеткен «Он алты жасар чемпи-

онынан» бастап, җаламгердің барлыҗ шығармаларына ҽртүрлі ҿзгертулер ҿңдеулер жүргізу арҗылы 

туындыларының кҿркемдік дҽрежесінің артуына септігін тигізіп отырғанын байҗаймыз.  

 Балалардың жан дүниесін җозғар, ойын ҿрістетер кҿркем шығарма жазу – асыл мұрат. 

Б.Соҗпаҗбаев, С.Бегалин, Ҿ.Тұрманжанов, С.Омаровтардың шығармаларын бірнеше буын бойына 

сіңіріп, тағылым алды. Бұл жазушылардың кітаптары халҗымыздың ҿткелі мен бүгінінен хабардар 

етіп, дҽстүр, салт-санамыздағы, ҽдет-ғұрпымыздағы асылдарымызды кҿркемдік шеберлікпен бере 

білді» деген сыншы С.Ҽшімбаев пікірі дұрыс айтылған. Суреткер сонымен җатар психологиялыҗ тал-

даудың компоненттері пейзаж, портреттің динамикалыҗ үлгілерін де пайдалана отырып, сан түрлі 

характерлерді аша білді.Б.Соҗпаҗбаев җазаҗ ҽдебиетінің ҽр жанрында еңбек етті. Соңына мол мұра 

җалдырды.  
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TÜRK HALK ANLATILARI VE HALK ĠNANMALARINDA SU ĠYELERĠ VE BURKUT 

ATA’NIN ĠZLERĠ 
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Özet 

                                                 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Öğrencisi. 
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Türk kültürü geçmiĢ ile günümüz arasında güçlü bağlar kurulabilecek bir bütünlüğe sahiptir. Eski 

devirlerden günümüze varlığını ve geçerliliğini koruyan pek çok inanç bulunmaktadır. Bu inançlar 

yaĢatıldığı toplumun sosyal ve kültürel hayatı doğrultusunda Ģekil değiĢtirmekte, farklı anlamlar kazanmakta 

ancak özünü korumaktadır. Farklı coğrafyalarda varlığını sürdüren Türk devletleri ve toplulukları arasında 

benzer inançların tespit edilmesi ve köken yönünden incelenmesi ise Türk kültürünün bütünlüğünü 

göstermesi bakımından önemlidir. ÇalıĢmada Türk halk anlatıları ve sözlü kültürde su iyelerinin izleri 

incelenerek, ortak değerlerin zaman içerisinde nasıl yaĢatıldığı araĢtırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Su İyesi, Burkut, Türk Kültürü, Halk Edebiyatı 

 

TURKISH FOLK NARRATIONS, WATERMASTERS IN FOLK BELIFSANDTRACES OF 

BURKUT ATA 

 

Abstract 

Turkishculture has an integrity that can establish strongties between past and present. There are 

many beliefs that protect their existance and validity from ancient times to present. These beliefs transitivize 

in the direction of social and cultural life of the society that they sustain, gain different meanings but they 

protect their essance. It is important from the point of showing integrity of Turkish culture to be identified 

similar beliefs between Turkish states and community that maintain their existance in different geographies 

and examined in terms of the origin. In this work, how the common values have survived over time will be 

investigated by examining Turkish folk narratives and traces of water masters in oral culture. 

Keywords: Water Master, Burkut, TurkishCulture, Folk Literature 

 

GĠRĠġ 

Halk inanmaları ve halk edebiyatı, tarihsel süreç içerisinde belli bir bütünlük ve devamlılık 

göstermektedir. Halk edebiyatı ürünleri; ortaya çıktıkları zaman ve sosyal hayat açısından geçmiĢin, 

yaĢamaya devam ettiği zaman ve kültür açısından ise geleceğin çeĢitli değerlerini bünyesinde barındırır. 

Halk edebiyatı ürünleri üzerinde etkili olan unsurlar, kısaca halkın düĢünce sisteminde, kendine olumlu ya da 

olumsuz yer edinebilmiĢ öğeler olarak tanımlanabilir. Bu öğeler; tarih, sosyoloji, halkbilimi, ilahiyat, 

psikoloji gibi birçok bilim dalının ilgi alanına girmektedir. Halk edebiyatı ürünleri içerisinde; inançlar, sosyal 

yapı, gelenek ve görenekler, eğitsel unsurlar açıkça ya da gizli Ģekilde yer alır. Bu unsurlar zamana ve içinde 

bulunulan Ģartlara göre değiĢikliğe uğrasa daköken bakımından incelendiğinde büyük bir ortaklık gösterdiği 

anlaĢılacaktır. 

Türk halk anlatıları arasında efsane türü ayrı bir yere sahiptir. Özellikle Anadolu sahasında destan, 

halk hikâyesi, fıkra, masal gibi türler ile karĢılaĢtırıldığında efsanelerde inandırıcılık özelliğinin daha baskın 

olduğu görülür. Ayrıca efsane metinleri sosyal hayat ile yakından ilgili olmaları sebebi ile anlatıldığı 

zamanın inanmaları ve eski inançlar arasındaki bağların tespit edilmesinde oldukça etkilidir. Bir toplumun 

sahip olduğu değerler sistemini incelemek için, halk anlatıları arasında inandırıcılığı daha yüksek olan edebî 

türü ele almak yerinde olacaktır. 

Konar-göçer Türk milleti, tarih sahnesine çıktığı zamanlardan günümüze çok sayıda kültürle ve dinle 

iletiĢim içerisinde bulunmuĢtur. Hem göçer hayatın etkisi hem de bahsettiğimiz kültürel iletiĢim sonucunda 

Türk inanç sistemi birçok farklı kaynaktan beslenme imkânı bulmuĢtur. Türk inanç sisteminde etkili olan bu 

çeĢitlilik, toplumu yansıtan halk edebiyatı ürünlerinde de canlı bir Ģekilde yaĢatılmıĢtır. Türk milleti üzerinde 

etkili olan inanç sistemleri arasında iki tanesi ayrı bir yere sahiptir. Bunlardan ilki kaynağını Türk halkının 

evren algısından alan ―Türk Dini‖, diğeri ise Türk milletinin yıllarca önde gelen savunucularından olduğu 

―İslamiyet‖tir. Bu iki köklü sistem, halk edebiyatı ürünlerinde iĢlenirken birbirinin içine geçmiĢ ve Eski 

Türk Dini kaynaklı birçok uygulama Ġslami uygulamalara dönüĢerek yaĢamaya devam etmiĢtir.  

Daha önce yapılan çeĢitli çalıĢmalarda hem ġamanizm hakkında bilgi verilmiĢ, hem de günümüzde 

yaĢamaya devam eden dinlik ve büyülük uygulamaların kökeni açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı 

Türk mitolojisinde ―Yağmur İyesi‖ olarak tanımlanan ―Burkut Baba‖ ve suya hükmeden ―Su İye‖ 

lerininĠslamî dönem anlatıları ve uygulamalarında nasıl bir varlık gösterdiğini tespit etmektir. 

SU ÜZERĠNDE ĠRADE SAHĠBĠ VARLIKLAR 

Tabiat ile iç içe yaĢayan Türk milleti, yaĢadıkları hayatın bir gerekliliği olarak tabiat unsurlarına ayrı 

bir önem atfetmiĢtir. Tüm kültürlerde çeĢitli sebeplerle kutsal ve değerli olan su da aynı Ģekilde değer-

lendirilmiĢ ve Türk halkı için her dönemde önemini korumuĢtur. Su üzerinde irade sahibi olmak da bu 

kutsallığın bir getirisi olarak önce halk inanmalarında sonra da halk anlatılarında yerini almıĢtır. Su üzerinde 

irade sahibi olan varlıklar su iyeleri ve yağmur yağdıran Burkut Ata‘dır. 
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Türk Mitolojisinde Yardımcı Ruhlar, Su Ġyeleri 

Türk mitolojik sistemini incelediğimizde kült ve iye kavramları ile sıkça karĢılaĢırız. Sahip oldukları 

iĢlevlere göre farklı kategorilere ayrılan iyeler, Türk evren algısında orta dünyada yaĢayan insanların en 

büyük yardımcılarıdır. Yer altı dünyasından sorumlu Erlik, gökyüzünden sorumlu Gök Tanrı arasında kalan 

insanoğlunun hayatı üzerinde etkili olan her olay iyeler etrafında ve onlara bağlı olarak Ģekillenmektedir. 

Ġyeler bu görevleri doğrultusunda dört kategoride incelenmektedir: 

 KültleĢen iyeler. Medenî kahramanlık ve iyelik iĢlevlerini üstlenen, ata ve baba adı ile bilinen 

koruyucular ve mucitler. 

 Kendine özgü bir iĢlevi olan ocak-ateĢ koruyucusu. 

 Asıl koruyucu iyeler.  

 Bizden yeyler (kara iyeler) veya demonik varlıklar (Bayat, 2016: 142). 
Türk mitolojisinde tabiat ile ilgili tüm unsurlar gibi su da ayrı, kutsal bir anlam taĢımaktadır. YaratılıĢ 

sonsuz su ile baĢlar. Suya ulaĢmak ve onu idare edebilmek için çeĢitli sınavlardan geçmek, sıradan insanların 

sahip olmadığı mistik güçlere sahip olmak gerekmektedir. Halk anlatılarının yaratıldığı ve yaĢatıldığı döne-

min inançları ve sosyal yapısı ile ilgili olarak suya hükmeden kiĢiler de değiĢiklik göstermektedir.  

Mitlerde su ile ilgili anılan iyeler zaman içerisinde totem hayvanlara, destan kahramanlarına, aksakal 

denilen bilgelere, evliyalara ve yakın zamanda ise halk tarafından sıradan insanlardan ayrılmıĢ, içinde 

yaĢadığı toplum için kanaat önderi olarak nitelendirilen kiĢilere dönüĢmüĢtür. 

Burkut Ata, Burkut-ı Divâne, Börketke Kan, Mama Kuldurak Kimdir? 

Türk mitolojik sisteminde doğa olayları ata-baba adıyla bazen de koruduğu ya da yönettiği kiĢilere 

göre ana adıyla bilinen iyelere bağlanarak açıklanmıĢtır. Ġlkel insanın doğa olayları karĢısındaki çaresizliği, 

kendinden daha güçlü bir varlığın bu olaylara müdahalesi ile çözüme kavuĢmaktadır. Bu iyelerden Türk dü-

nyasında farklı adlarla ancak benzer iĢlevlerle anılan bir tanesi de ―yağmur iyesi‖dir. Azlığı veya çokluğu 

sadece ilkel insan için değil günümüz modern insanı için de büyük bir problem olan yağmurun yağması veya 

yağmaması da yağmur iyesinin iradesi ile açıklanmıĢtır. 

Türk inanmalarında yağmur yağdırmak ya ―yada taşı‖na sahip olunarak ya da ―yağmur iyesi‖nin 

isteği ile mümkün olmaktadır. Farklı bölgelerde, farklı adlarla anılan ―yağmur iyesi‖ hakkında ―Yağmur 

iyesinin bölgeden bölgeye değişmesi, bazı ata kültlerinin yağmur veya bir başka doğa gücü iyesi olduğu da 

saptanmaktadır. Nitekim Orta Asya‘da çok meşhur olan Burkut Baba‘nın fonksiyonu da yağmur yağdırmak-

tır.‖ (Bayat, 2016: 154) bilgisi verilmektedir. Türk mitolojik sisteminde yağmur yağdırma ile görevli Burkut 

Ata farklı kaynaklarda farklı Ģekillerde tasvir edilmiĢtir: ―BURH, BURKUT: Türkmenler ve Kazaklarda, 

yağmur koruyucusuna verilen ad. Türkmen inanışlarında, elindeki asayla, bulutları bir yerden başka bir yere 

taşıyan, yıldırım çaktıran "Burkut'un bu işlevi, Orta Asya'nın Türk halklarında meleklere, Farsların 

inanışında da "Ali'ye ait olarak düşünülmüştür. Kuran'da ise yağmur yağdırmak ve şimşek çaktırmak "Al-

lah"ın elindedir.‖ (Beydili, 2003: 113). Görüldüğü üzere elinde asa ya da kamçı ile tasvir edilen Burkut, 

yağmur bulutlarını sürerek bir yere yağmur yağmasını sağlamaktadır. Ayrıca Türk mitolojisinde sadece 

yağmura değil, sulara hükmeden iyeler, atalar da bulunmaktadır. Yağmuru yağdırmak kadar yer altında gizli 

olan suyu bulmak da anlatılarda yer alan kahramanları, sıradan insanlardan ayıran özelliklerdendir. Suya 

hükmeden, yağmuru yağdıran ya da yağdırmayan kahramanlar mitolojide ve halk anlatılarında farklı adlarla 

ancak benzer Ģekillerde yer almaktadır. 

Burkutya da aynı görevdeki iyeler ve ruhlar hakkında çok sayıda anlatma bulunmaktadır. Bu anlat-

malarda dikkat çeken unsurlardan biri ―Bürket‖ adıyla bilinen kartalın en çok kullanılan tözlerden biri ol-

masıdır (Ġnan, 2015: 47). Burkut tasvirlerinde benzetme unsuru olarak kullanılan kartal da Türk mitolojisinde 

önemli bir yere sahiptir: ―Burkut Ata bünyesinde İslamiyet öncesi Türklere ait unsurları barındırır. Onun 

kim olduğunu açıklamada eski Türk inançları ile ilişkisini incelemek çeşitli ipuçları sağlayacaktır. Zira 

kartal, gökyüzü, yağmur kavramları Burkut Ata‘nın şahsında birleşmiştir. Burkut Ata‘da olduğu üzere aynı 

ortak kavramlar Türklerin inanışlarında kartal için geçerlidir. Türk mitolojisinde kartal kutsal hayvan-

lardandır. O, gökyüzüyle ilgili olaylarından sorumlu bir varlık olarak kabul edilir. Özellikle çift başlı kartal 

bunun en açık simgesidir.‖ (Gökçimen, 2010: 72). Örnekte de görüldüğü üzere töz olan, Ģamanın en büyük 

yardımcılarından biri kartal ile Burkut ve su iyeleri üzerine anlatmalar iç içe geçmiĢ Ģekilde bulunmaktadır. 

Su Ġyelerinin Totem Hayvanlar, Alplar, Aksakallar, Evliyalar, Toplum Liderleri Üzerine An-

latmalarda Ġzleri 

a. Azerbaycan Efsanelerinde Su Çıkaran Canavar/Kurt 
Türk mitolojisinde önemli yere sahip olan hayvanlardan biri de kurttur. Mitlerden efsanelere, destan-

lardan masallara, halk hikâyelerinden fıkralara sık sık karĢımıza çıkan bu hayvan bazen bir ata, bazen bir 
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kılavuz, bazen de yol arkadaĢı görevi taĢımaktadır. Azerbaycan‘da anlatılan ―Canavar Bulağı‖ adlı metinde 

de, susuz kalan kahramana kurdun su çıkardığı görülmektedir: 

―Keşmiş vahtlardaBöreel dağının yamacında bir kişi yaşayırmış. Bir gün bu kişi gezmeye çıhıfmış. O 

geze-geze daşdıh, eme hündür bir yere gelifçıhır. Nolacah, yayın günü isdi de kişiyi yandırır, susuzluhdan 

dili-dodağıtepiyir. Ha bir kölgelih yer ahdarır, eme tapabilmir. Ele daşdarın birinin üstünde oturur. Bir de 

bele bahır bir canavar ona teref gelir. Eme canavar ona çatmamış ağzını göye tutufuluyur. Sonra eyahlarıy-

nan yeri eşmeye başdıyır. Bir de kişi bahır ki, canavarın eşdiyi yerden su pokullamağabaşdadı. O sahat ca-

navar sudan doyuncahiçifgedir. O gedennen sonra kişi de ireli gelif bu göz yaşı kimi dumdurubulahsuyun-

nandoyuncahiçif özüne gelir. Ele o vahtdan bu bulağın adı canavar bulağı kalır‖(Mara, 2004: 144-145). 

b. Kazakistan’da Suya Götüren Böri/ Kurt 
Oğuz Kağan‘a seferlerinde yol gösteren kurt, Kazakistan‘ın Jambıl bölgesinde anlatılan efsanede 

susuz kalan halkı suya kavuĢturmaktadır. Bu durumun sonucunda çıkan su ―Böri Kazan‖ olarak 

adlandırılmıĢtır: 

―Eskiden Talas topraklarında birkaç yıl kuraklık olur. Yazın yağmur, kışın kar yağmaz, halk içecek bir 

damla suya ihtiyaç duyar. Suya ihtiyacı olan halk ne yapacaklarını nereye gideceklerini bilemeyip 

zorlanırlar. O zaman bir kurt halkın önüne çıkıp yol gösterir. 

Halk, bu kurdun durduğu yerden pınar gözü bulunur ümidiyle peşinden giderler. Kurt susayan halkı 

alıp bir yerde toprağı kazmaya başlar. Onun kazdığı yerden su çıkar. Halk suyu kana kana içerler, çok 

sevinirler, böylece hayatta kalırlar. Bu yer o günden itibaren Böri Kazan olarak adlandırılır.‖ (Ospanali-

yeva, 2011: 355). 

c. Özbek Efsanelerinde Alp Tipi Maliki Ejder 

Türk destanlarında halkın refah ve mutluluğu için ön plana çıkarılan alp tipi daha çok kılıcı ve atıyla 

birlikte anılır. Özbekistan‘ın Buhara kentinde halkın zor durumda kaldığı bir zamanda Maliki Ejder‘in su 

çıkarması da hem keramet kaynaklı motiflerin hem de mitoloji kaynaklı motiflerin birlikte kullanıldığı bir 

örnektir: 

―GavsulA‘zam, Maliki Ejder ve Hazreti Ali dünyayı dolaşmak için seyahate çıkmışlar. Az gitmişler uz 

gitmişler ve sonunda Buhara‘ya gelmişler. Buhara‘ya geldiklerinde, şehir halkının açlık ve susuzluktan türlü 

hastalıklara yakalandığını ve bu yüzden birçok insanın öldüğünü görmüşler. O zaman Maliki ejder, ne yap-

maları gerektiğini Allah‘a sormuş. Maliki Ejder şöyle bir ses duymuş: ‗Altındaki atı kesip ver, insanlar 

yesinler. Kılıcını yere sapla su çıksın.‘ 

Maliki Ejder, belindeki kılıcı yere saplar saplamaz dupduru bir su çıkmaya başlamış. İnsanlar su-

suzluktan kurtulmuşlar. Atını kesmiş, etini pişirmiş ve insanlara dağıtmış. Bu olaydan sonra insanlar at eti 

yemeye başlamışlar. Sudan içince türlü hastalıklardan kurtulmaya başlamışlar. Sonraları burası mukaddes 

bir yer kabul edilmiş ve ziyaretgâha dönüştürülmüş.‖ (Baydemir, 2011: 369-370). 

d. Kara-Sülük’ün Yol Göstericisi, Aksakallı YuĢı Hoca 

Destanlarda alp tipinin yanında ona yol gösteren, tecrübesi ve ilmi ile etrafındaki insanlara örnek olan 

aksakallı ihtiyarlar sık sık karĢımıza çıkmaktadır. Kökenini mitolojik metinlere kadar götürebileceğimiz bu 

ihtiyar, bilgeliği ile tanınır. YuĢı Hoca ise Oğuz Kağan Destanı‘nın Ġslami varyantında hem toplumda 

büyüklere verilen değeri anlatması hem de su çıkarma yöntemi ile diğer örneklerden ayrılmaktadır: 

―Oradan yola koyulduktan sonra önlerine susuz bir sahra çıktı. Öyle ki bir damla gülyağına bir damla 

su vermezlerdi. Kara-Sülük insanların susuz kaldığını babasına bildirdi. Yuşı Hoca dedi ki: birkaç ineğin 

başını bir araya bağlayıp onları çok susayıncaya kadar devamlı koşturunuz. Sonra onları bırakın; bu inekler 

tırnaklarını bir yere vurup kazmaya başlarlarsa orada su bulunduğuna işarettir.‖ (Togan, 1982: 23). 

e. Toplumda Sıradan Ġnsanlardan Ayrı Bir Yere Sahip Bilge ya da Yetenekli KiĢiler 
Bu baĢlık altında değerlendirilen kiĢiler göçer hayatta halka önderlik eden, yerleĢik hayatta yaĢanılan 

bölgenin çeĢitli sorunlarına çözümler bulan, halk hekimliği, ebelik, akıl hocalığı gibi çeĢitli görevleri 

üstlenen kimselerdir. Teknolojinin geliĢmediği dönemlerde su ve su kaynaklarına ulaĢma belli bir bilgi 

birikimi ile mümkün olmaktadır. ÇeĢitli yollarla su bulan, suyu bulma yöntemlerini halka öğreten kiĢiler de 

yakın zamana kadar toplumda özel bir yere sahip olmuĢlardır. Sözlü kaynaklardan elde edilen örnekler 

üzerinden değerlendirilecek olan bu Ģahıslar, yaĢayan YuĢı Hoca olarak düĢünülebilir: 

1. Sopa ile Suyun Yerini Bulan Kimseler: ―Suyun olmadığı bölgelerde, su kaynaklarını bulmakla 

görevli ve bu işi bilen kimseler bulunmaktadır. Bu kişilerin su çıkarmak için kullandığı yöntem bir ağaç 

dalıdır. Ağaç dalını eline alıp dolaşmaya başlayan kişi, hisleri doğrultusunda ağaç dalının verdiği işaretleri 

takip eder. Bu ağaç dalı aracılığı ile bulduğu nokta kazıldığında, oradan su çıkmaktadır.‖(KK1). 
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2. Sopa ve Tas ile Suyun Yerini Bulan Kimseler: ―Tahta ile dolaşıp suyun olduğu yeri bulan kişi, 

belirlenen bölgeye bir tas gömer. Bir hafta bekledikten sonra çıkarılan tas çillenmişse orada su olduğu 

kesinleşir ve oraya kuyu yapılır. Bölgeden su çıkarıldıktan sonra ise suyun başında kurban kesilir‖(KK2). 

3. Hayvanları Kullanarak Su Kaynağını Bulan Kimseler: ―Su olmayan bir bölgede, su kaynağını 

bulabilmek için yapılan uygulama şu şekildedir: susuz bırakılan hayvan gözlemlenir. Hayvanın ayağı ile 

kazdığı yerden ya da kuyruğunun işaret ettiği yerden su çıkacağına inanılır.‖ (KK3) 

Halk arasında yapılan bu uygulamaların halk anlatılarına yansıyan örnekleri olması dikkat çekicidir.  

Bu baĢlık altında ele alınan kiĢiler derin gözlemler ve bilgi birikimi sonucunda ya da sadece tesadüf 

eseri suya ulaĢmıĢtır. Ancak bu eylemleri sonucunda toplum gözünde diğer insanlardan farklı bir yere sahip 

olabilmiĢ ve saygı görmüĢlerdir. 

Burkut Ata’nın Tarihî KiĢilikler ve Efsane Kahramanları Üzerine Anlatmalarda Ġzleri 

Burkut Ata‘nın Ġslamiyet sonrası anlatmalarda varlığını sürdürdüğü çeĢitli çalıĢmalarda ele alınmıĢtır. 

Bu çalıĢmalarda Burkut ile ilgili Türk Dünyası‘ndaki anlatmalar ve Anadolu sahasında benzer örnekler 

karĢılaĢtırılarak ―Yağmurcu Dede‖ hakkındaki efsaneler ile benzerlikleri üzerinde durulmuĢtur (Alptekin, 

2015: 21-32). Bu çalıĢmalarda dikkati çeken nokta, yağmur için aracı olan veli ve evliyaların genellikle 

hayatta olmadığı ve yağmur duası için gidilen türbeler üzerine yapılan incelemelerdir. 

Bu çalıĢmada ise Burkut‘un atalar kültüne bağlı olarak yer aldığı anlatmalardan çok, günlük hayatın 

içinde yer alan kahramanlar üzerinden yaĢatıldığı metinler ele alınacaktır. ÇalıĢmanın amacı hayatta olmayan 

yardımcı ata fonksiyonundaki Burkut değil, insandan farklı ve insan ile yaratıcı arasındaki iletiĢime yardımcı 

bir iye/veli fonksiyonundaki yaĢayan Burkut‘un incelenmesidir.  

Ġslamiyet öncesi inançların izlerini en yoğun Ģekilde görebileceğimiz kaynaklar menakıbnâmelerdir. 

Bu kaynaklarda yer alan yağmur yağdırma ile ilgili örnekler genellikle keramet göstermeamacını 

taĢımaktadır. Ahmet YaĢar Ocak çeĢitli kaynaklarda geçen yağmur yağdırma örneklerini ―Tabiat 

Kuvvetlerine Hâkim Olmak‖ baĢlığı altında incelediği çalıĢmasında Ģu bilgileri vermektedir: ―İslâmiyet'in 

kabulünden sonra hem Müslüman Türkler'de hem de Müslümanlığa henüz girmemiş olanlar arasında 

Şamanlar vasıtasıyla bu gibi tabiat olayları meydana getirilmeye devam edildiğine dair Müslüman 

kaynaklarda pek çok haberler vardır.‖(Ocak, 2005: 162). ġamanların yaptığı tabiat kuvvetlerini etkileme 

durumu, konu ettiğimiz eserlerde her zaman bu anlamıyla yer almamaktadır. Keramet sahibi kiĢiler bu 

eserlerde, Ģamanlık temelli bir uygulamada bulunmadan, yağmur yağdırma görevi doğrudan kendilerine 

verilmiĢ Ģekilde hareket etmektedir.  

Kendi Ġradesi Sonucunda ÇeĢitli Sebeplerle Yağmur Yağdıran ya da Yağdırmayan Bir Evliya: 

Hacı BektaĢ-ı Veli 

Alevi-BektaĢi inancının önde gelen isimlerinden Hacı BektaĢ-ı Veli ve onun etrafında Ģekillenen 

anlatılarda, hem Ġslami hem de Ġslamiyet öncesi inanç ve uygulamalar birlikte yer almaktadır. Hacı BektaĢ-ı 

Veli hakkında anlatılan efsaneler çeĢitli çalıĢmalarda ġamanist unsurlar ile birlikte değerlendirilmiĢtir. 

BedehĢan ilindeki halkı dine davet etmesi üzerine anlatılan efsane keramet kaynaklı ve mitoloji kaynaklı 

motifleri bir arada bulundurmaktadır. Tıpkı Burkut‘un yağmur üzerinde irade sahibi olması gibi, Hacı 

BektaĢ-ı Veli de duası ile yağmur yağdırmakta ya da yağmura engel olmaktadır: 

―Papas, Hacı Bektaş‘ın sözlerini Beye söyledi, hepsi birden imâna geldi. Tamu birdir, Muhammed 

elçisidir, padişahımız Hacı Bektaş Hünkârdır dediler. Bunun üzerine Hacı Bektâş‘ınduasiyle gün doğdu, 

karanlık, ortadan kalktı. Fakat bir müddet sonra bir kısmı, bu Türk eri büyücü, büyü yapıyor da bize bu 

ejderhayı gösteriyor deyip dinlerinden döndüler. O sırada Bey, bir elçiyle Hacı Bektaş‘a mal göndermişti. 

Hacı Bektaş, malı kabul etmedi, elçiyle Beye haber yolladı, yağmur yağdırmıyacağım, ekin bitmesin dedi. 

Gerçekten de yağmur yağmamıya başladı. Ekinler bitimedi, kıtlık başladı. Halk, tekrar Beye baş vurdu, Bey, 

eskiden beri gizli din tutan ve Kasım adını alan o papası çağırdı. Hacı Bektaş‘a gönderip aman diledi. Din-

den dönenler de tekrar imana geldiler, mağâra kapısına gidip yalvardılar. Hünkâr, suçlarını bağışladı, 

yağmur yağmıya başladı.‖ (Gölpınarlı, 1958: 11-13). 

Yukarıdaki örnekte yağmur yağdırma velinin kendi iradesi ile olabilecek Ģekilde yansıtılmıĢtır. Ancak 

farklı kaynaklarda aynı durumun dua sonucu gerçekleĢtiği belirtilmektedir: 

―Hacı Bektaşatekür gönderdi mal 

Didi al git cümlesi olsun helal 

Yine halkun çoğu münkir oldılar 

Terk idüp dinini kafir oldılar 

Hacı Bektaş itmedi malı kabul 

Turdı garda gönderüp ana Rasul 

İlçi birle gönderür ana haber 
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Didi kim yağdurmayagökdenmatar 

Yağmaya yağmur hem ekin bitmeye 

Kahtlık ola dane buğday bitmeye 

Böyle diyüp kaldı garda evliya 

Rabbine kıldı münacat bi-riya‖ (Duran, 1995: 67).  

 Konya’da Çocukları Korkutmak Ġçin Söylenen Bir Tekerlemede YaĢayan Burkut/ Barkıt 

Celal Beydili Burkut Ata hakkında yukarıda aktardığımız bilgileri verdikten sonra Anadolu Yörükleri 

arasında yaĢayan Markut-Merküt adlı bir kuĢun varlığından bahseder ve bu kavramın çocukları korkutmak 

için kullanıldığını aktarır (Beydili, 2003: 116). Yapılan derleme çalıĢması sonunda, Konya merkezde 

uyumayan çocukları korkutmak için söylenen bir tekerleme Ģu Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır: 

―Barkıt, 

Kulağını sarkıt, 

Gel bizi korkut.‖ (KK4). 

Yakın zamana kadar yaĢlılar tarafından söylenen bu tekerlemenin varlığı, Beydili‘nin Merküt ile ilgili 

verdiği bilgileri destekler nitelikte olup aynı zamanda yağmur iyesi Burkut‘un günümüz sözlü kültüründe 

yaĢadığını göstermektedir. 

 

SONUÇ 

Türk kültürü ve inanç sisteminde belli bir yer edinebilmiĢ varlıklar, zamanın etkisine yenik 

düĢmemektedir. Ortak değerlerden olan bu varlıklar, sonraki inanç ve kültürel değiĢimlerin etkisi ile Ģekil 

değiĢtirmiĢ olsa bile toplum hafızasında varlığını canlı olarak sürdürmektedir. Eski Türk inancının temelini 

oluĢturan iyeler ve ruhlar da sonraki inançların etkisi ile ortadan kaybolmamıĢ, yeni inançlara adapte olarak 

yaĢamaya devam etmiĢtir. Toplum tarafından yeni bir inancın kabul edilmesi ve benimsenmesinden sonra, 

eski inanca ait unsurlar ve kabullerin kötü anlamlar ile yüklenmesi sık görülen bir durumdur. Bu durumun en 

belirgin örneği Al Dini ve Kök Tanrı Dini arasındaki geçiĢte, kadına dair özelliklerin demonik varlıklara 

dönüĢmesidir (Çobanoğlu, 2012: 981-986). Türk mitolojisinde su iyeleri ve yağmur iyesi Burkut Ata da daha 

sonra kabul edilen inançların ve sosyal hayattaki değiĢikliklerin etkisiyle Ģekil değiĢtirerek de olsa yaĢamaya 

devam etmiĢlerdir.  
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Gulshat SHAĠKENOVA

 
 

Özet 

ÇağdaĢ Kazak edebiyatına roman türü 20. Yüzyıl baĢlarında girmiĢtir. Yabancı bir nesir türü olmasına 

rağmen ilgi görmüĢ ve kısa sürede örnekleri çoğalmıĢtır. Ancak bu romanlar Kazakistan‘ın siyasi seyrine 

uygun olarak farklı konular iĢlemiĢtir. Edebi eserlerin toplumu yönlendirmesi herkesin bildiği bir gerçektir. 

Roman türü de siyasi geliĢmelere paralel olarak dalgalanmalar göstermiĢtir. Sovyetler birliğinin 

kuruluĢundan bağımsızlık dönemine kadar roman türü üzerinde Sosyalist Realizmin etkisi tartıĢılamaz bir 

gerçektir. Bağımsızlık sonrasını ise bir muhasebe dönemi kabul etmek mümkündür. Bu bildiride bağımsızlık 

öncesi ve günümüzdeki Kazak romanının tarihi kısaca ele alınmıĢtır. Ġlk Kazak romanlarınınkonuları ile 

sonraki Kazak edebiyatındaki romanların geliĢimi değerlendirilmiĢtir. Kazak edebiyatı araĢtırmacılarının 

görüĢüne göre Kazak mensurlarında romanın hangi türleri olduğunu belirterek onlara örnek verildi. 

Kazakistan‘daki her dönemde olan olayları anlatmakla birlikte o dönemdeki edebiyatınfarklılıkları 

değerlendirilip açıklandı. Kazak romanlarının önde gelenlerin isimleri verilip kısaca tahlil edildi. 

AnahtarKelimeler: Kazak Edebiyatı, Roman, Roman Türü, Tarihi roman, Hatıralar roman.  

 

THE TYPES OF NOVEL AND ITS DEVELOPMENTS IN THE KAZAKH LITERATURE 

 

Abstract 
Novel was introduced to Kazakh literature in the early 20th century. Despite being a foreign prose 

species, it was attracted attention and its samples began to increase in a short period of time. However, these 

novels have been subject to different issues in accordance with the political developments of Kazakhstan.It is 

a commonly known fact that literaturecan lead the society in its manner. Novels also showed flexible and 

parallel development processing order to cope with political developments. During the Soviet Union era, 

novel was developed under the influence of the socialist realism which was the dominate idea during that 

time. But after independence of Kazakhstanit‘sbecome possible to accept and account in different form.This 

report briefly discussed pre and post-independence history of the Kazakh novel. At first, the development of 

the primary novels of the Kazakh literature as well as the modern Kazakh literature has been evaluated. After 

that, according to the opinions of the Kazakh literature researchers Kazakh figures which were given an ex-

ample inthese novels was introduced. At the end, the major event which was happened in different period of 

Kazakhstan and their different descriptions in the literature works were analyzed together with the names and 

brief introductions of the leading figures of the Kazakh novel. 

Keywords: Kazakh literature, Novel, Novel types, Historical Novel, Remembrance Novel 

 

Mensur eserlerarasında roman türü;olay örgüsünün karmaĢıklığı, zaman geniĢliği, kahramanların 

tanıtımı,olayların geliĢimi yönünden diğer türlerden daha kapsamlıdır. Roman türü Kazak edebiyatına XX 

asrın baĢında girmiĢtir. O tarihlerden itibaren Kazak edebiyatında romanın geliĢimi hızlı olmuĢ ve birçok 

türleriyazılmıĢtır. XX asrın ilk döneminde Kazak topraklarında birçok olay gerçekleĢti. O olayların hepsi 

edebiyatına bir Ģekilde yansıdı ve türün geliĢmesinde de etkili oldu. Romanın ilk geliĢme döneminde kadın 

özgürlüğü veya hayatın içindeki olaylar temel konuları oluĢturuyordu. Ondan sonraki dönemde sürgün ve 

savaĢ konusu çok yaygınlaĢtı. SavaĢ sonrasında tarım, hayvancılık, iĢletmenin canlanması gibi konular 

iĢlense de daha sonra tarihî romanlar yayımlanmaya baĢlandı. Deam eden edebî süreçte romanın birçok 

türünde eser verildi. Romanın birçok türü olmasına rağmen Kazak edebiyatında sadece birkaçı vardır. 

Bunlar; tarihi, hayat, hatıralar, felsefe, hiciv, macera, gazetecilik, fantastik gibi türlerdir (Z.Ahmetov ve 

diğerleri, 1998: 287). 

Kazak edebiyatında masal ve efsane hariç, tarihi edebi eserler sadece manzum Ģekildedir. Mensur türü 

ise Rus edebiyatının etkisiyle geliĢmiĢtir. I.Altınsaryn‘in çeviri hikâyeleri, ġ. Velihanov‘un deneme 

türündeki eserleri, Abay‘ın ‗Kara Sözler‘ adlı eseriKazak edebiyatının ilk nesir eserleridir denilebilir. Ġlk 

Kazak romanıisekazak toplumunda kadını konuedinen,XX asrın baĢında Mirjakıp Dulatulı‘nın 

yayımladığı‗Bakıtsız Jamal‘adlı romandır (K.Ergöbek, 2013: 302). Bu konu çevresinde o dönemde birçok 

mensur eser yayınlamaya baĢlandı. Bunun nedeni, Sovyet Hükümetinin kurulması ve özgürlük meselesinin 

büyük ilgi görmesidir. ‗Bakıtsız Jamal‘ romanına tema yönünden benzer B.Maylin‘in ‗ġuğanın belgisi‘, 

S.Torayğırov‘ın ‗Qamar sulu‘, ‗Kimjazıqtı?‘, S.Köbeev‘in ‗Qalın mal‘, T.Jomartbay‘ın 
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‗Qızkörelik‘gibibirçok eser kadının eĢya gibi satılması, kendi istemediği yere zorla gönderilmesi ve en zoru 

olan seksen doksan yaĢlarındaki ihtiyarlara kuma olmaları gerçeğini açıkça ortaya çıkarır.  Kızının parayla 

satılmasını normal karĢılayan babayı, genç kadının kaderini yerle bir eden bencil zengin ihtiyarı ve hatta 

bunların hepsini meĢrulaĢtıran mantıksız töreyi kusurlu bulup Kazak hayatından çıkarmaya çabalamıĢlardır. 

Hepsinin tek amacı, kadınları bu zulümlerden kurtarmaktır.  

Adı geçen eserler uzun süredir roman sayılsa bile onların konu yönünü esas alarak roman saymayan 

bilginler de vardır. Romanın, insan hayatının tamamınıkapsayarak toplumla gerçeği birleĢtirerek geniĢ 

Ģekilde yazılması gerekir. O yüzden de ilk geniĢ kapsamlı eser olarak sadece S.Seyfulin‘in ‗Tar 

JolTayğakKeĢuv‘ eseri ilk romans olarak kabul edilir. Bu yüzden edebiyat araĢtırmacıları bu eseri ilk Kazak 

romanı sayar (M.Qaratayev, 1974: 230).  

Sovyet Hükümetinin ilk döneminde kısa mensur eserler yazmaya alıĢkın olan yazarlar, roman Ģeklinde 

eserler de yazmaya baĢlamıĢlardır. Bunun nedeni, zamanın ve insanın talebi ile zevkindeğiĢmesidir. 

Akademisyen Z.Kabdolov, ‗Herhangi bir edebi eser, belli bir dönemdeki toplumsal gerçeğin aynasıdır‘ 

(Z.Qabdolov, 2007: 293)der. Zamanın gerçeklerini söylemeyi kendilerine borç bilen yazarların sözünü 

esirgemedensöylemesiKazak yazarların eserlerinde de görülmektedir.  

Romanlarda yaĢamın içinden olaylara geniĢçe yer verilmekle birlikte Sovyet Hükümetinin Kazak 

toprağınıistilasına da değinilir. BaĢkahramanın eserdeki karakteri ilk baĢta suskun olarak anlatılır, daha sonra 

devlet yönetmeye layık biri konumuna getirilir. Rütbelilerin önünde zayıflar da kendi istediklerini söylemeye 

cesarete edebilir olurlar. J.Aymauıtov‘ın ‗Qartqoja‘, ‗Aqbilek‘, B.Maylin‘in ‗AzamatAzamatıç‘ gibi eserler 

bu türlere örnektir. Yeni gelen hükümet, yoksullara toplumsal iĢlere katılmasına fırsatı verir.Kadınlar 

kendilerine eĢit olma hakkını elde etmek, eğitim almakveerkeklerle birlikte çalıĢabilmek için uğraĢ verirler. 

Böyle büyük değiĢiklikler kahramanları her yönden tanıtır. Bu romanları psikolojik eserler olarak sayabiliriz. 

Çünkü her gün olandeğiĢim kahramanın düĢüncesinde yarın ne olacağını düĢündürmeden geçmezdi. 

Kahramanın düĢünceleriyle üzüntüsü, kendini kaybedip tekrar düzelmesi, toplumsal ortamdaki yeri 

psikolojisini yansıtır. ‗Kartkoja‘ya acıyan kimse olmadı… ‗Sen de insansın ki, senin de dilin, ayak kolun, 

parlayan gözlerin ve yüreğin var. Seni neden o kadar aşağılıyor‘ diye kendi içinde birisi konuĢuyor gibi 

oldu. ‗Ġnsanım‘ diyen duygu koğuĢtan aydınlığa çıkmak isteyen kuĢ gibi hareket etmeye çalıĢtı. Kendisine 

mani olup durdurmak istiyor. Fakat derisine sığmadan ağızlıkla uğraĢır (J.Aymauıtov, 2003:238). Bu, 

karakterin psikolojik durumunun kısacık ifadesidir. Böyle tasvirler kahramanı derin bir Ģekilde tanıtır, 

okuyucununonun yerinde kendisi varmıĢ gibi içi kan ağlar.  

1930 yıllarında olan olaylar, Kazak aydınlarının sürgünedilmesiedebiyatı bayağı geriletir. Yazarlar 

sahte suçlamalar sebebiyle kurĢunlandılar. O yüzden sonraki yazarlar söylemek istediklerini imalı Ģekilde 

yazarak sağ kaldılar. YasaklanmıĢ konular kapalı kaldı, Sovyet Hükümetinin iyisine de kötüsüne de sadece 

iyi demekten baĢka çareleri kalmadı. Fakat Kazak edebiyatı bir Ģekilde hayata paralel olarak geliĢmeye 

devam etti. Bu durumlardan sağ salim çıkan yazarların kalemlerinden birçok yeni çalıĢmalar çıktı. ‗Her 

halkın edebiyatı, yaĢadığı tarihi dönemlerin her bir vaktinde ve her bir durumda aynasıdır. Edebi süreç 

dediğimiz de budur‘(Z.Qabdolov, 2007: 293)diyendüĢünce edebiyatın zamanla değiĢeceğine iĢaret ediyor. 

Kazak edebiyatında hayatta olan kiĢilerin yaĢamından yazılan hatıra roman sayısı da az değildir. 

S.Muhanov‘ın ‗Ömir Mektebi‘, ‗AqqanJuldız‘, ‗Botagöz‘, ‗Adasqandar‘ ve S.Seyfulin‘in ‗Tar 

JolTayğakKeĢuv‘,Ğ.Mustafin‘in ‗Köz Körgen‘ ve günümüzdeki Kazak edebiyatında M.Mağauin‘in ‗Men‘, 

X.Adibaev‘ın ‗Ömirdariya‘ vs. sayılacak olursahatıratarzındaki romanlar daha da fazladır. Hatıra romanları 

yaĢanmıĢ olayları konu edinir buna kanıt ‗Botagöz‘ eseridir. Bu eserde baĢkahraman Amantay–

AmangeldiĠmanov, Asqar – SakenSeyfulin, Madiyar – MirjaqıpDulatov. Botagöz ise eğitim gören Kazak 

kızlarının görünüĢü olarak tasvir etmiĢtir.Eser, Kazan ihtilâlından sonraki dönemi kapsar. Yazar, o dönemin 

zorluğunubu kahramanların sayesinde aktarmıĢtır.  

‗Adasqandar‘ romanındaki baĢkahraman Bürkit‘in de gerçek hayatta örneği var. O,M.Dulatulı‘nın 

yeğen kardeĢidir. Ġhtiyarın, hiçbir Ģeyi esirgemeden yetiĢtirdiği tek çocuğu olur ve geleceğinden büyük 

beklentiye sebep olur. Cesurluk ve samimiliği gibi karakteriyle okuyucuyu kendisini sevdiren kahraman aĢk 

yolunda elini kana bulaĢtırır. Zenginin çocuğu olsa bile insanlık tarafı insanı sevindirir. Kahraman Bürkit‘in 

arkadaĢı olarak günümüzdeki meĢhur âlimQajımJumaliyev‘e de romanda rastlanır. ‗‗Adasqandar‘ Kazak 

nesrindeki hatıra tarzına çok uygun ve yerinde kullanan ilk roman‘ olarak değerlendirilir (K.Ergöbek, 2013: 

519).  

Kazakların yaĢadığı savaĢın zorluğu edebiyat sayfalarına da yansımıĢtır. SavaĢtan sonra ve savaĢtan 

önce tarımdaki değiĢiklikler, yeni teknolojinin gelmesi ve toprakların iĢlenmesi gibi olaylar Kazak 

romanlarında iĢlenir. Geçici dönem zorluk çekilmesi, büyük çaba gösterilmesi ve geleceğe ulaĢılması 
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‗Qarağandı‘, ‗ġığanaq‘, ‗Milliyoner‘ romanları sayesinde biçimlendirilerek, devletin geliĢimini iĢler. Bu 

eserler Sovyet edebiyatının kırkıncı ellinci yıllarındaki ilerlemenin bir aĢaması olduğu besbellidir.  

Tarihi unutmamanın ve unutturmamanın yolu, tarihi romanların çok yazılmasıdır. Tabi ki tarihi 

romanlar olaylar için kesin kanıt olamaz. Fakat edebi eserlere yansıtarak yazılan tarih her zaman daha dikkat 

çeker. Tarihi romanların gerçeği gizlemeden yazması, Kazakistan‘ın bağımsızlık aldığı dönemine denk gelir. 

Devlet bağımsızlığı ile ifade bağımsızlığı tekrar geri döndü. Böylece yazılan tarihi romanların sayısı 

çoğalmaya baĢladı. Artık yazarlar, devletten çekinip, olayları gizleyecek değildi, Kazak tarihini, geçmiĢi 

tekrar canlandırmaya baĢladılar. Saka döneminden Türk Kağanlığı, Kazak hanlık olayları tekrar araĢtırılıp 

edebi roman halinde halka sunuldu. Sovyetler dönemi, yazarları sürekli sıkıntılı durumda bıraktı fakat 

gerçeği söyleyen roman o dönemde yazılmadı değil. Ġ.Esenberlin‘in ‗KöĢpendiler‘, ‗Altın Orda‘, 

M.Mağauin‘in ‗Alasapıran, ‗Cengiz han‘, A.Kekilbayev‘ın ‗Ürker‘, ‗Elen-alan‘, K.Jumadilov‘ın ‗Daraboz‘, 

‗SonğıKöĢ‘, Z.Tilevjanov‘ın ‗QarakereyQabanbay‘, X.Adibayev‘ın‗OtıratOyranı‘, B.Nurjekeulı‘nın 

‗JavJağadanAlğanda‘, vs. birçok romanlar Kazak tarihini iyice inceleyipSovyet döneminde iftira atılmıĢ 

noksanlığı silip beyaz ile karayı ayırdı.  

Günümüzde Kazak edebiyatında bundan önce olmayan yeni konular zamanla gerçekleĢiyor. Günümüz 

Kazak edebiyatında, bu güne kadar olmamıĢ yeni tarzlar geliĢmektedir. Bazı araĢtırmacılar bunu 

postmodernizm olarak değerlendirirken bazıları bu görüĢün doğru olmadığını öne sürmektedirler 

(A.Ismaqova, 2016: 68).Mistik ve varoluĢsal olaylar temelinde oluĢan bu tür eserler okuyucuları kendine 

çekerler. 

Ġnsan ruhunun ikiye ayrılması veya bir insanda iki ruhun birlikte yaĢanması gibi psikolojik değiĢimler 

konu ediliyor. Böyle konularıM.Mağauin‘in ‗Jarmaq‘, T.Abdikov‘ın ‗ParasatMaydanı‘ romanlarında 

görebilirsiniz. T. Abdikov bu eserinde insanlığın geleceği için endiĢelenip doğru yolu göstermek istediği fark 

edilir. Ġnsanın iyi kötü taraflarını yüz yüze karĢılaĢtırıp adeta savaĢtırmıĢ hissedersin. BaĢkahramanın iç 

düĢünceleri etrafındaki olaylara göz gezdirerek kötülüğün çoğalmasına üzülmesi eseri felsefe tarafa doğru 

çeker. ‗Jarmaq‘ romanı ise insanın psikolojik haliyle birlikte millet meselesini de güzelce iĢler. Bu eserde de 

iyi ile kötünün, merhametle zalimliğin bitmeyecek tartıĢmasına rastlarız. Bu eserlerle birlikte O.Bökey‘in 

‗Atav Kere‘, D.Amantay‘ın ‗Totı Tüstü Köbelek‘, ‗Gülder men Kitaptar‘, ġayır men ġaytan‘, 

B.Nurjekeulı‘nın ‗Ey, Düniye-ey‘ A.Almenbet‘in ‗Mimırt‘, A.Kemelbayev‘ın ‗Munara‘ vs. birçok romanlar 

bundan önce pek karĢılaĢılmayan çağdaĢ edebi sürecin geliĢtiğini gösterir(G. Orda, 2016: 30).  

Bununla birlikte Kazak romanlarını tamamlayan birkaç tarzdan kısaca bahsedebiliriz. Gazetecilik 

tarzındaki roman Ģeklinde yazılan Q.Jiyenbay‘ın ‗Jer Üstünde Jumaq Bar‘; belgesel romanD.Dosjan‘ın 

‗AnızğaAynalğanAqiqat‘, M.ġahanov‘ın ‗JeltoqsanEpopeyası‘, M.Sarsekeev‘in ‗ErmuhanBekmahanov‘, 

‗QanıĢSatbayev‘, ‗EbineyBöketov‘;deneme roman E.Akimqulov‘ın ‗Qaldaiyaqov – An PatĢası‘, 

Z.Qabdolov‘ın ‗Menin Avezovım‘, manzum roman D.Dosjan‘ın ‗Tarazı‘ vs. birçok eserler bağımsızlıktan 

sonraki edebiyatımıza ve edebi türlerekatılan yeni çalıĢmalardır. Roman türlerine yeniden ilave edilen bunun 

gibi türlerle birlikte tarihi, psikoloji, hayat hikâyesi çeĢitleri de son zamanlarda çoğalıp geliĢmektedir.  

Romanların baĢkahramanları çoğunlukla tarihi Ģahısları, olaylar ise tarihi kapsar. O yüzden 

eleĢtirmenler günümüzdeki meseleler ile Ģahısların ikinci sırada olmasına önem vermek ister. Aynı zamanda 

konunun eski konulardan fazla farklı olmadığını sürekli dile getirir. Böyle eksiklerle herhangi bir yerde 

karĢılaĢabiliriz. Fakat genel olarak Kazak romancılığı geride kaldı demeleri doğru değildi (G.Orda, 2016:32).  

Bir eserin sadece bir türde yazılması mümkün değildir. Birkaç türün çekiĢmesinin sonucunda konuya 

göre sadece bir tanesinin üstün gelmesi muhakkaktır. O yüzden yukarıda incelenen çalıĢmaların sadece 

bahsedilen türe ait olmadığını bahsedebilirim. Kazak romanı çok geç ortaya çıksa da geliĢmesi hızlı Ģekilde 

olmaktadır. Ġlim insanlarıeleĢtirinin roman türüne girmesinin kolay olmadığını söylerler. Ona rağmen Kazak 

edebiyatında roman türünün geliĢmesi, giderek çoğalması ve yüksek seviyede olması halkın Ģuurunun da 

arttığınakanıttır. Okuyucusu olmasa ve zevkle seçilmezse edebiyatın da gerileyeceğimalumdur. Kazak 

edebiyatında dünya klasikleri ile boy ölçüĢen ‗Abay Jolı‘ gibi romanlar verildi. Bir baĢkasının hâkimiyetinde 

olup ve yönlendirmesine sabreden sömürge Kazak halkı için bu bir baĢarıdır. Yazarların amacı halkı 

Ģuurlandırmak ve bu yönde bağımsız olması için çabalanmaktı. BeysenbayKenjebayev, ‗Muhtar‘ın eseri artık 

halkınmalı oldu‘ diye M.Avezov‘ın ‗ÖskenÖrken‘ romanını değerlendirirken(B.Kenjebayev, 1996: 

117)söylediği gibi Kazakları aydınlığa götüren herhangi bir eser yazarı olsa da hepsi halk arasına yaygınlaĢıp 

halkın eserleri oldu.  
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Özet 
Gabit Müsirepov, Birinci Dünya SavaĢı, BolĢevik Ġhtilali ve Ġkinci Dünya SavaĢı gibi dünya çapında 

Kazakların hayatını da etkileyen önemli olaylara Ģahit olmuĢ Sovyet dönemi Kazak edebiyatının önemli 

simalarından birisidir. Kazak edebiyatının önemli eserlerinden birisi olan Ulpan da Gabit Müsirepov‘un 

sözde Kazaklarda kadın konusunu iĢlediği önemli bir eserdir. Pek çok bilimsel çalıĢmada Ulpan romanından 

bahsedilirken üzerinde durulan husus Kazakların kadına bakıĢı, Kazak toplumunda kadının yeri olduğu; adı 

geçen romana adını da veren Ulpan‘ın Kazakların kadın algısını değiĢtirdiği, pek çok eski anlayıĢı 

yıktığıdır.Romanda, bahsedilen hususlar iĢlenmekle beraber yabancı gözüyle okunduğunda ilk dikkati çeken 

husus yapılan siyasi propagandadır. Romanda, Sovyet döneminde sınırları çizilen ―Sosyalist Realizm‖ sanat 

anlayıĢı uygulanmıĢtır.Kazak edebiyatının 20. yüzyılın ilk çeyreğinde roman türüyle tanıĢtığı dikkate alınırsa 

bu roman örneğinde yazarın pek de baĢarılı olduğu söylenemez. 

Anahtar Kelimeler:Sosyalist Realizm, Gabit Müsirepov, Ulpan romanı, siyasi propaganda, Kenesarı 

Bağımsızlık Hareketi 

 

POLITICAL PROPAGANDA IN THE KAZAKH LITERATURE IN THE EXAMPLE OF UL-

PAN’S NOVEL 

 

Abstract 

Gabit Müsirepov who witnessed important events that have affected the lives of Kazakhs worldwide, 

such as World War I, Bolshevik Revolution and World War II is one of the significant figures of Soviet-era 

Kazakh literature. GabitMüsirepov‘sUlpan is one of the fundamental works of Kazakh literature which deals 

with the issue of women in so-called Kazakhs. Quite a lot of scientific studies mention Ulpan and they em-

phasise the perception and place of women in Kazakhs and Ulpan, who also gave the name to the mentioned 

novel changed the perception of women in Kazakhs and broke the old perceptions. The first thing that strikes 

in the novel is political propaganda along with the things abovementioned. This is nothing more than the ap-

plication of the concept of ―Socialist Realism‖, which is marked out in the Soviet era.If it is considered that 

Kazakh literature was introduced to the novel in the first quarter of the 20th century, it cannot be said that the 

author is successful in this novel. 

Keywords: Socialist Realism, Gabit Müsirepov, Ulpan, political propaganda, Kenesarı Rebellion 

 

GĠRĠġ 
Bildiriye konu olan eser, Cemile Kınacı‘nın çevirisini yaptığı malik Otarbayev‘in yayına hazırladığı 

2016 baskılı Gabit Müsirepov‘un Ulpan Romanı olup değerlendirmeler bu çeviri eser üzerinden yapılmıĢtır. 

Edebiyatın, edebi eserler vasıtasıyla toplumu etkilediği ve yönlendirdiği inkâr edilemez bir 

gerçektir.Sanat hangi amaçla yapılırsa yapılsın muhatabı olan kitleyi etkiler ve yönlendirir. 

Bu gerçekten hareketle BolĢevik ihtilalinden sonrarejimin propagandasını yapmak ve yerleĢmesini 

sağlamak için 1921 yılındaProleter Yazarlar Birliği kurulmuĢ (Uygur, 2005: 23-30) Sovyetler Birliği‘nde 

BolĢevik olmayan sanatçılara hayat hakkı tanınmamıĢtır. Mahalli ve milli sanat kuruluĢları kapatılmıĢ (Açık, 

2007: 30; Merhan, 2008: 41; Kınacı, 2016: 195-216) yerine Sosyalist anlayıĢa uygun, sosyalist rejimin 

propagandasını yapan dernek ve kuruluĢlar ikame edilmiĢ böylece rejim hâkimiyet kurmaya çalıĢmıĢtır. 

1934 yılında toplanan I. Sovyet Birliği Yazarlar Kurultayı‘nda ise bu uygulama resmiyet 

kazanmıĢ1947 yılında, Ġkinci Dünya SavaĢı sebebiyle gevĢetilen kurallar I. Kurultay‘ın açılıĢ konuĢmasını 

yapan ve daha sonra Kültür Bakanı olarak kültür hayatını yönlendiren Andrey Aleksandroviç Jdanov. 

(KarakaĢ, 2009: 595-617) tarafından tekrar katı Ģekilde uygulamaya konulmuĢtur. 

Jdanov‘un bütün Sovyet genelinde yayımlanan yazısında Lenin ve Stalin‘in edebiyat hakkındaki 

düĢünceleri sık sık hatırlatılır. ―Sovyet edebiyatının vazifesi, halkı Sovyet sistemine ve Sosyalist vatanımıza 

sonsuz sadakat ruhuyla eğitmek hususunda partimize yardım etmektir… Sovyet edebiyatı halkı komünism 

ideolojisi ile silahlandırmakta komünizm idealini hayata geçirmeye ve komünizm toplumu kurmaya hizmet 

etmektedir.‖ cümleleriyle Sovyet edebiyatının genel amacını, ―Sovyet edebiyatının ideolojik mahiyeti 

komünist dünya görüşünden yani Lenin-Stalin partisinin dünya görüşünden ibarettir.‖ cümleleriyle Sovyet 
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edebiyatının dayandığı temelleri,―Halklar arasında Stalinist dostluk ve kardeşlik idealini gerçekleştirmek ve 

her türlü milliyetçiliğe karşı acımasızca mücadele etmek Sovyet edebiyatının en önemli vazifelerinden 

biridir.‖ cümleleriyle Sovyet edebiyatının mücadele edeceği karĢı fikirleri, ―…bu gün toplumda mücadele 

eden sınıfların üstünde yer alan ve partinin dışında kalan bir edebiyat yoktur ve olması da mümkün 

değildir.‖ cümleleriyle sınırları çizilen sosyalist realizm anlayıĢının dıĢındaki bir edebiyata ve edebiyatçıya 

hayat hakkı olmadığını açıkça belirtir. Ġdeolojiyi sanatın damarı hatta cani kabul eden Jdanov, ―Sanat da 

ideolojiler gibi sosyal hayatın bir yansıması olup toplumun ideallerini gerçekleştirmek için verilen 

mücadelede en önemli vasıtalardan biridir.‖ cümleleriyle, Sosyalist realizmin sadece edebiyat değil sanatı 

kapsadığını ifade eder (KarakaĢ, 2009: 595-617).  

Jdanov‘a göre yazar ―Tarihin akışına engel olan bütün her şeye karşı aktif ve ateşli bir mücadeleci, 

sosyalist kahramanlığın tellalı, kendi halkının sadık evladı ve komünizmin cengaver bir savaşçısıdır.‖ 

cümleleriyle tarif edilir. 

Jdanov, yayımladığı yazıda her ne kadar milliyetçiliği reddedip savaĢ açmıĢsa da ―Rus edebi dilini 

temiz tutmak ve halkın dil yaratıcılığından istifade ederek bu dili daha da zenginleştirmek Sovyet 

yazarlarının vazifesidir.‖ cümleleriyle Sovyet edebiyatının dilini Rusça olarak ilan edip, ―Rus edebiyatının 

en güzel geleneklerinden biri şudur: Bu edebiyattaki yüksek ideolojik özellik, bedii güç ile birleşmiş olması 

sebebiyle son derece büyük estetik ve terbiyevi bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple klasik Rus edebiyatı Rus ve 

dünya devrimci hareketi ile Rus ve dünya sanatının yükselişinde önemli rol oynadı.‖ (KarakaĢ, 2009: 595-

617) cümleleriyle de Rus edebiyatını örnek edebiyat, Sovyet edebiyatının temeli olan edebiyat kabul eder. 

1. Sovyetler Birliği Yazarlar Kurultayı‘nda, bütün Sovyetler birliği için kabul edilen sanat akımı 

―Sosyalist Realizm, Marksizim-Leninizm teorisini partimizin tarihini ve bütün sosyalist kuruluş tecrübesini 

her bakımdan özümsemeyi ve benimsemeyi talep eder.‖ cümleleriyle tarif edilirken, bütün Sovyet yazarlarına 

yüklenen ikinci bir görev ―Sovyet edebiyatımızın sadece toplumun yükselişinde rol oynayan en ilerici 

unsurları kuvvetlendirmek suretiyle Sovyet insanına en güzel sıfatları kazandırmaktan ibaret değildir; aynı 

zamanda hiç merhamet göstermeksizin tasfiye işlemlerini de yapmaktır.‖ cümleleri ile tasfiye hareketidir. Bu 

tasfiye hareketi de ―Sovyet edebiyatı cehalet, eski örf ve adet, nadanlık, kültürsüzlük ve zorluklarla 

mücadelede korkaklık gösterenleri şiddetle tenkit etmelidir; haddinden fazla gururlanma ve lakaytlıkları, her 

türlü küçük burjuva egoizmini, ahlaki düşüklük ve her türlü gericilik hallerini ifşa edip gözler önüne 

sermelidir.‖cümlelerinde ifadesini bulan bir ihbar furyasını telkin eder. 

Sosyalist Realizmin yazarlardan bir diğer talebi de tenkittir. Bu tenkidin sınırları ve esasları  

―Tenkit, Sosyalist realizm teorisini geliştirmeye ve sosyalist estetik meselesini çözmeye mecburdur. 

…Tenkit, önündeki okuyucuları ideolojik ve estetik bakımdan eğitmekle mükelleftir; yüce sosyalist devletimiz 

ve muzaffer halkımızın mehabetine uygun olacak şekilde doğru bedii fikir için yüksek ve mutlak bedii esaslar 

için mücadele etmekle görevlidir. …Tenkit, bütün edebi faaliyetleri bu bakış açısıyla değerlendirmeli ve 

Sovyet toplumunun ilerlemesine yardımcı olan hadiseleri, mazmun ve şekil yönünden artık geride kalmış 

olan eskilikten, bu günkü burjuva inkırazının tesirinden, bürokratik formalitelerden ve hiçbir gayesi bulun-

mayan basit tasvirlerden kurtarmalıdır.‖  

cümleleriyle belirlenirken beraberinde sansür mekanizmasını da getirir.  

Buradaki alıntılar bize özellikle Ġkinci Dünya SavaĢından sonra bu çizgiyi aĢan bir edebi eserin olama-

yacağını göstermektedir. Çünkü edebi eserin veriliĢinin gayesi belirlenmiĢ, metodu ve yöntemi çizilmiĢ, so-

nucu önceden dikte edilmiĢtir. 

Sovyet döneminde Türk Cumhuriyet ve topluluklarında resmi olarak yazı dili kabul edilen bütün Türk 

lehçelerinde verilen eserler de bu esaslara uymuĢ ve bu çerçevede verilmiĢtir. 

Bu durum bir noktada tarihi de çarpıtmak anlamına gelmektedir. Çünkü bütün olaylara Sosyalist Real-

izm gözlüğüyle bakılmıĢ, olaylar ve kiĢiler bu çerçeveden bakılarak değerlendirilmiĢ ve gerçekler 

gizlenmiĢtir. 

Bildirimize konu olan Gabit Müsirepov‘un Ulpan romanı da bu esaslar çerçevesinde ele alınmıĢ ve 

değerlendirilmiĢtir. 

Adı her ne kadar Ulpan olup Kazak edebiyatında kadını konu edinmiĢ bir edebi eser olarak gözükse de 

bu eser Muhtar Avezov‘un 1928 yılında Sosyalist Realizm‘in resmen ilanından önce yazdığı, 1934 yılında 

sahnelenmek üzereyken aleyhte yapılan jurnallerden dolayı oynanması yasaklanmıĢ ve yazarı cezalandırılmıĢ 

bir tiyatro eserine karĢı ısmarlama olarak yazdırılmıĢ bir eser intibaını uyandırmaktadır. Çünkü, bir kadın 

adını taĢıyan ve esas konusu Kazak toplumunda kadın olması gereken bu romanda esas konu roman 

kahramanlarından Eseney‘in Kenesarı‘ya karĢı Çarlık Rusyası askerleri ile birlikte verdiği mücadeleyi an-

latmaktadır. Roman boyunca Kazakların en büyük, en çok katılımlı ve bütün Kazak bozkırlarında 

gerçekleĢen bağımsızlık savaĢının kahramanı Kasımoğlu Kenesarı bir eĢkıya ve çapulcu olarak 
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gösterilmekte, hareket ve taraftarları aĢağılanmaktadır. AĢağılanan sadece Han Kenesarı ve taraftarları 

değildir, Kazaklara ait bütün değerler aĢağılanırken istilacı Ruslar yüceltilmekte, istila hareketi bir mede-

nileĢtirme hareketi olarak takdim edilmektedir. 

Roman değerlendirmeden önce yazar Gabit Müsirepov‘un kısa hayatı ile Kazakların tarihteki en ses 

getirmiĢ bağımsızlık hareketinin hatırlatılmasında fayda vardır. 

GABĠT MÜSĠREPOV 

Müsirepov, 1902 yılında doğmuĢ, dokuz yaĢına kadar kendi köyünde köy mollasından okuma yazmayı 

öğrenmiĢ ve ardından avuldaki iki yıllık Rus okulunu 1916‘da bitirmiĢtir. Daha yüksek eğitim veren bir rus 

okulunu 1921 yılında bitirerek 1923 yılında Orenburg‘daki üç yıllık ĠĢçi Fakültesi (JumısĢıFakülteti) ni 

bitirmiĢtir. Bu fakültede Sabit Mukanov ile okurken SakenSeyfullin ile de tanıĢmıĢtır. 1926 yılında bu 

fakülteyi bitirdikten sonra bir yıl da Ombı‘daki Köy Tarım-Hayvancılık Enstitüsünde okumuĢ ardından bir 

yıl Buvrabay Enstitüsünde hocalık yapmıĢtır (Kınacı, 2016: 186; Koç vd., 2007: 573; Düysenbayulı vd., 

2004: 223). 

1927 yılında Komünist partisi Üyesi olmuĢ, aynı zamanda Kazak Edebiyatı, Sosyalistik Kazakstan 

gazetelerinde baĢ redaktörlük görevi yapmıĢtır 1955-1966 yılları arasında Ara dergisinin baĢ redaktörlüğü 

yanında Kazakistan yazarlar birliğinin birinci sekreterliğini yürütmüĢ 1958 yılından itibaren Sovyet Yazarlar 

Birliği Sekreterlerinden biri olmuĢtur. Birkaç kez Kazak Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Sovyetinin mil-

letvekili, bir kez de SSCBYüksek Sovyetinin milletvekili seçilmiĢ; Kazak Sovyet Cumhuriyeti Yüksek 

Sovyeti‘nin baĢkanlığını da yapmıĢtır. Üç defa Lenin Ödülü almıĢ, iki defe Emel Kızıl Tuğ Madalyası, Ekim 

Devrimi ve SSCB madalyası ile taltif edilmiĢtir (Kınacı, 2016: 186; Koç vd., 2007: 573; Düysenbayulı vd., 

2004: 223). 

Müsirepov, Ulpan romanını ise 1974 yılında yayımlamıĢtır. 

KENESARI BAĞIMSIZLIK HAREKETĠ 

Kenesarıhareketi, Çarlık Rusyası döneminde baĢlayan ve on yıl boyunca devam eden Kazakların 

yaĢadığı toprakların tamamında ve en geniĢ katılımlı bir bağımsızlık hareketidir (ĠstoriyaKazahstana‘dan 

naklen Ölçekçi, 2009: 123-138). 

Bu hareket, 1715 yılında baĢlayıp 1750‘lerde bütün kazak topraklarının istila edilip yapılan kalelerle 

müstahkem hale getirildiği ve Rusya‘dan insanların getirilerek yerleĢtirilmesi ile topraklarını ve otlaklarını 

kaybeden Kazakların Rusların istila ve iĢgal hareketine karĢı Abılay Han‘ın torunu Kasımoğlu Kenesarı 

önderliğinde 1837 yılında baĢlamıĢtır (Ölçekçi 2009: 123-138). 

1785-1797 (Sırım Bahadır önderliğinde) Küçük Cüz, 1816-1821 (IsatayTayman ve MugambetÖtemi-

sulı) ve 1836-1837 (ColamanTilenci)yaĢanan kısmi hareketlerden sonra babası Kasım Han‘ın 1822‘de M. N. 

Speranski‘nin yaptığı reformlara karĢı baĢlattığı direniĢ hareketini Ağabeyi Sarcan devam ettirmiĢ, ağabey-

inin ölümü üzerine han olarak seçilen Kenesarı 1837 yılında devralmıĢ ve 10 yıl boyuncabütün Kazak Cüzle-

rinin katılımıyla bütün Kazakistan topraklarında sürdürmüĢtür (Ölçekçi 123-138). 

Üç kazak cüzünün ileri gelen kahramanları Agıbay, Ġman, Basıgara, Buharbay, Cekebatır, Bayseyit, 

SuranĢı ve Savırık gibi isimler bu savaĢta yer almıĢ hatta Kenesarı‘nın kız kardeĢi Bopay da kocasının 

itirazına rağmen altı oğluyla bu savaĢa bizzat katılmıĢtır. Rus taraftarı olan bazı biyler korkudan Kenesarı 

yanında yer almıĢ, Kenesarı da tarafsız kalan veya Rus taraftarı olan bazı biyleri zorlayarak saflarında yer 

almasını sağlamıĢtır (Ölçekçi, 2009:123-138). 

ROMANIN ÖZETĠ 

Roman, Amankaragay ilçesinin biyi ve ağ sultanı olan Eseney‘in yılkılarını KarĢığalıcivarına kıĢlat-

mak için getirmesi ile baĢlar. Yakın arkadaĢları Türkmen Müsirep ile avcı Müsirep‘tir. Yılkı sürüsünü 

kıĢlatmak için uygun bir yer gibi görünen bölge aslında Eseney‘in Kenesarı ile mücadelesinde yanında yer 

alan Artıkbay Batır‘ın da mensubu olduğu Kürlevit boyunun otlağıdır. 

Eseney‘in yılkısının geldiğini görünce Kürlevit boyu üç kiĢiyi bölgenin sahipli olduğunu belirtmek 

için göndermiĢtir. Bu üç kiĢiden birisi de Artıkbay Batır‘ın erkeklerden ayırt edilmeyen kızı Ulpan‘dır. Tü-

rkmen Müsirep‘in bu üç kiĢiden birisinin kız olduğunu söylemesiyle Avcı Müsirep bu kızın Artıkbay 

Batır‘ın kızı olduğunu belirtir ve birkaç gün önce evlerinde yemek yediği konuk olduğu için hayıflanır. 

Artıkbay Batır‘ın adının geçmesi ile Eseney on beĢ yıl önce Artıkbay Batır‘la beraber yaĢadığı Kenesarı dö-

nemi olaylarını hatırlar ve bu olaylar uzun uzun (21 sayfa) anlatılır. 

Eseney ve arkadaĢları özür dilemek için Artıkbay Batır‘ın çadırına giderler. Uzun süre görüĢmedikleri 

Kenesarı olayları sırasında yediği bir ok yüzünden felç kalan Artıkbay Batır‘dan özür dilerler. Bu konaklık 

sırasında Eseney kendisinden 40 yaĢ küçük olan Artıkbay Batır‘ın kızını görür ve bakmaktan kendini alamaz. 

Hem çok yakın arkadaĢının kızı olması hem de kendisinden yaklaĢık kırk yaĢ küçük olmasından dolayı ko-

layca arkadaĢlarına açılamaz. Ancak Türkmen Müsirep durumu fark ederek onu konuĢturur. Bebekliğini de 
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bildiği ve bebekken kendisiyle oynadığı kıza âĢık olmak Eseney‘e tuhaf gelse de dünürcü göndermekten 

kendisini alamaz. 

Eseney‘in gücünü bilen ve Ģerrinden çekinen arkadaĢı Artıkbay Batır ve eĢi durumu kabullenirler ve 

Eseney kendisinden 40 yaĢ küçük henüz çocukluktan yeni çıkmıĢ Ulpan‘la evlenir. 

Ulpan, konargöçer ve zengin olmayan Kürlevit boyunun bir mensubu olan felç olduğu için ayağa bile 

kalkamayan, baĢkalarının bakımına muhtaç eskiden savaĢçı olan Artıkbay Batır‘ın kızıdır. 

Eseney‘in gücü, varlığı ve Ģerrinden korktukları için mecburen verildiğini bilen Ulpan, aynı sebeplerle 

bu evliliği kabullenir. Ancak evlenene kadar yaĢadığı fakirliği, çaresizliği, kimsesizliği hiç unutmaz. Elen-

meden önce iki erkek çocuğunu kaybeden ve zürriyetinin devam etmesi için Ulpan‘dan ümitlenen Eseney 

Ulpan‘ın her isteğini kırmadan yerine getirir ve onun kararlarının kendisinin kararı olduğunu çevresin-

dekilere söyler. Ulpan, evlendikten sonra kocasının boyu olan Sıyban boyunun yaĢadığı bölgeye gider. 

Kocası çok varlıklı olmasına rağmen boyu çok fakirdir ve onlar Eseney için çalıĢmaktadır.  

AlıĢ veriĢ için gittikleri Ģehirde ilk defa Ruslarla ve kazak olmayan diğer farklı kavim mensupları ile 

tanıĢır. Ġlk defa çadır dıĢında sabit evlerin olduğunu görür. Faytonlar, at arabaları, alıĢveriĢ merkezleri, pa-

zarlar, çarĢı, hamam, ipek elbiseler, deri çizmeler vs ile karĢılaĢır. Gördüğü her Ģeyden birkaç adet alır. 

Tekrar Sıyban boyunun yaĢadığı bölgeye dönünce kocasının sahip olduğu hayvanların bir kısmı ile 

malları fakirlere dağıtır. Kendisi Ruslar gibi sabit ev ve hamam yaptırır. Bu kadar varlığın içinde kocasının 

hala göçebe bir biy olarak yaĢamasına ĢaĢırır. Sıyban boyundakilere de sabit evler yapmalarını ve yerleĢik 

hayata geçmelerini tavsiye eder ve önayak olur. 

Artık onun sözü Eseney‘in sözü gibi, emri Eseney‘in emri gibi kabul edilir. Kocasının erkek kardeĢi ve 

yakınları Eseney‘in bu genç karısını kabullenemezler. Çünkü Eseney‘in çocukları öldüğü için evlenmezse 

bütün malları ona kalacaktır. 

Eseney bir ava çıktığında donmuĢ göle düĢer ve arkadaĢları kurtarır. Gölden çıktıktan sonra sığındığı 

avul Kenesarı‘nın ailesinin damadı olan Kojık‘ın avuludur. Kojık eĢkıyalık ve yağma ile geçinen herkesin 

korktuğu belalı birisidir. Sığındıkları yerin Kojık‘ın avulu olduğunu duyan Eseney üzerinin kurumasını 

beklemeden yola çıkar ve evine ulaĢır. Ancak çok üĢümüĢ ve hasta olmuĢtur.  

DönüĢten sonra iyileĢmeye çalıĢır ve karısının aĢ erdiğini öğrenir. Karısının Müsirep‘in kaynanasının 

külde piĢirdiği ekmeğe aĢ erdiğini söylemesi üzerine Müsirep‘in evine giderler. Bu misafirlik sırasında Esen-

ey‘in kardeĢinin öfkelenerek attığı bir taĢ Eseney‘in sırtına rast gelir ve Eseney bundan dolayı felç kalır. 

Eseney‘in felç kalmasından sonra onun bütün iĢlerini Ulpan idare eder ve Ağa sultanlığı o devam ettirir. Bu 

arada Eseney felç iken bir kızı olur.  

Eseney, on yıl yattıktan sonra Artıkbay Batır ile aynı gün vefat eder. Boyun ileri gelenleri dul kalan 

Ulpan‘ı kayını ile evlendirmek ve miras meselesini halletmek için meclis toplarlar. Fakat baĢarılı olamazlar. 

Eseney‘in cenaze yemeği sırasında Kojık‘ın adamları gelerek rahatsız ederler. Ulpan, Sıyban boyunu 

toplayarak Kenesarı‘nın davasını devam ettiren Kojık‘ın avulunu basar. Her tarafı ateĢe verip daha önce 

köylerde ve avullarda yapılan baskınlarda esir alınmıĢ ve köle gibi kullanılan kızlar serbest bırakılır. Bütün 

malları ganimet olarak alınır ve bu savaĢa katılanlar arasında pay edilir. 

Ulpan, Sıyban boyundan birisinin erkek çocuğunu kızına eĢ ve otağın varisi olmak üzere verilmesini 

duyurmasına rağmen sahip olduğu varlıktan dolayı Sıyban boyundan kimse Ulpan isteğine olumlu cevap 

vermez.  

Sonunda, otuz yıldır Ulpan‘ın ailesinde hizmet etmiĢ, Rus okullarında okumuĢ ve bilgili ve açık gözlü 

biri olan ġaygöz-Uvak‘tanTilemis‘in oğlu Torsan Ulpan‘ın kızı Bijiken‘le evlenir. 

Ulpan‘ın mutlu bir hayat sürdüğünü zannettiği kızı apandisti patlayarak ölür. Bütün malların tek varisi 

olan Torsan ilerleyen zamanda baĢka birisi ile evlenir ve yaĢlanmıĢ olan Ulpan‘ı da kendisinin yaptırdığı 

evin dıĢındaki küçük bir odaya yerleĢtirir. Bu durumu kabullenmeyen Ulpan kendisini zehirleyerek intihar 

eder. 

ROMANIN KONUSU VE KAHRAMANLARI VE ROMANDAKĠ ĠDEOLOJĠK PROPAGAN-

DA 

Romanın sonunda anladığımız kadarıyla yazar, romanın kahramanı Eseney‘in yakın arkadaĢı; Müsirep 

ve Ulpan‘ın da en yakın arkadaĢı ve sırdaĢı olan Çınar‘ın torunlarındandır. Bunu yazar 1928 yılında Kızılor-

da‘ya giderken Lebyaji Demiryolu istasyonu civarındaki Sıyban mezarlığında karĢılaĢtığı Ġsahmet Hafız‘la 

konuĢma sırasında yazarın ―Ulpan annemizin ölümü neden kaynaklanmış acaba?‖ sorusuna verdiği ―Bunu 

tam olarak gören de bilen de senin büyük babaannen Çınar‘dı. Ulpan‘ı yıkayıp akkeçeye sarıp, üç yerinden 

bağlayan kişi de oydu.‖ (s. 299-300) cevabından anlıyoruz. 
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Romanın baĢında ―Romandaki olaylar 19. Yüzyılın ikinci yarısında Kazakların Rusya hâkimiyetinde 

oldukları dönemde geçer. Yazar, tarihi bir kişilik olan Ulpan‘ın hayatı etrafında, konar-göçer hayat yaşayan 

Kazaklar arasında Rus tesiriyle yaşanan reformları anlatır.  

….Ulpan elinden her iş gelen, o dönemin modern Kazak kadınıdır.Ulpan‘ın adı Rus Çarına kadar 

ulaşır ve onun yürüttüğü bu başarılı reformlar nedeniyle Çar tarafından kendisine bir takdir belgesi de 

gönderilir.―(s. 15-16) cümleleriyle verilen bilgide de konu Ulpan ve onun yaptıkları olarak belirtilir. 

Bu ifadeler, kahramanların gerçek olduğunu, Ulpan etrafında dönen olayların gerçekten yaĢandığını, 

romanın konusunun gerçeğe dayalı olduğu ihtimalini göstermektedir. 

Ancak yine romanın baĢındaki ―Yazar romanda kurguladığı Ulpan karakteriyle sonraki Kazak nesil-

lerine Ulpan‘ı ileri görüşlü örnek bir kahraman olarak sunar.‖ (s. 15) ibaresi romanın gerçek kiĢilere da-

yandığı ancak olayların ve romandaki pek çok hususun Gabit Müsirepov‘un kurgusu olduğunu göstermekte-

dir. Bu ifadeler yazarın kendisinin romanın sonunda zikrettiği Eseney‘in yakın arkadaĢı Müsirep‘in torun-

larından olduğunu da Ģüpheli hale getirmektedir ki romandaki pek çok husus da bunu teyit etmektedir. 

Romanı bilimsel bir araĢtırma konusuna da dâhil eden Kınacı romanı, ―Türk dünyasında kadın aydın-

lanmasını konu alan edebi miras içinde Gabit Müsirepov‘un Ulpan romanının çok özel bir yeri var. Türk 

dünyası kadınının tarihteki toplumsal konumuna ışık tutması bakımından Ulpan okunması gereken bir ro-

man.‖ (Kınacı, 2018: 9-10) cümleleriyle anlatır. 

Farklı bir yaklaĢım sergilense de romanın 23-44. sayfalar arasında anlatılan Kenesarı olayları gerçek-

tir. Bu olaylar 1937 ve 1947 yılları arasında Ģiddetli olarak cereyan etmiĢ ve çok kanlı bir Ģekilde 

bastırılmıĢtır. Bu bir bağımsızlık hareketi olmasına rağmen romanda bir eĢkıyalık ve talan hareketi olarak 

gösterilir. 

Romanda Rusların bölgeyi istilası, Rusya içlerinden insanları getirerek bölgeye yerleĢtirip demografik 

yapıyı kendi lehine değiĢtirmesine hiç itiraz edilmez bilakis Kazakların yaĢadığı hayat kötülenerek Rusların 

Kazakları bu hayat tarzından kurtararak insanca bir hayat yaĢamaları için örnek olduğu ve bölgeye medeni-

yet getirdiği mesajı verilir. Bu durum da romanın gerçek bir olaya dayanıp dayanmadığını Ģüpheli hale 

getirir. 

Romanda geçen yer ve bazı Ģahıs adları gerçek hayattan alınmıĢtır. En azından Kenesarı ve etrafında-

kilerin isimleri, Sıyban-Kerey, Kerey-Uvak, ġaygöz-Uvak, Tokay, Alday, Kürlevit gibi Kazak boy ve aĢiret 

isimleri; Kenesarı, Velihanov gibi Kazakların tarihi Ģahsiyetleri ile bölgede idarecilik yapan Rus ileri gelen-

lerinin isimleri gerçek hayatta var olan ve romanı gerçeğe yaklaĢtıran hususlardır. 

Yine Tobıl, Baglan, Stap, Kpitan, Sarıarka, Amankaragay, Oral, Orınbor, Tobıl, Ombı, Tümen, 

Kızıljar, Ġrbit, Selebe, Torğay, Mokrasıbay, KarĢığalı gibi Ģehir ve bölge isimleri romanda adı geçen gerçek 

yer isimleridir. Bunlar aynı zamanda romandaki yaĢanan olayların mekânıdır. 

Ağa Sultan, Biy, Bolıs, Avulnay, Gubernatörgibi sosyal dokuyu yansıtan unvanlar da romanda geçen 

gerçek unvanlardır. 

Kenesarı hakkında romanda anlatılanlar, 1928 yılında Muhtar Avezov‘un yazdığı ve Kenesarı 

olaylarını Çarlık Rusya‘sına karĢı bir direniĢ hareketi olarak iĢleyen trajediye karĢı yazılmıĢ adeta bir rövanĢ 

eseridir. Avezov‘un 1928 yılında yazdığı ve 1934 yılında provası yapılan fakat oynatılması yasaklanan 

(Kınacı, 2016: 216) eserin 1917 Çarlık Rusya‘sına karĢı milli bir direniĢi anlattığı için BolĢevik hareketinin 

ruhuna uygun olduğu söylenebilir. Ancak 1930‘lu yılların baĢında idare merkeze Rusları oturttuğu için 

Ruslara ait her değer üstün kabul edilmiĢ ve Ruslara karĢı yazılan ve söylenen her Ģey rejime karĢı kabul 

edilmiĢtir. Bundan dolayı Han Kene trajedisi 40‘lı hatta 50‘li yıllarda bile tenkit edilmiĢtir. Bu sürekli tenkit 

eserin gündemde kalmasını da sağlamıĢtır. 

Rejimin adamı olan ve idarenin her kademesinde görev alan Müsirepov‘un 1974 yılında yazdığı Ulpan 

romanında konuyu iĢlemesi 1800‘lü yılların ortasında yaĢanan milli direniĢ hareketinin halkın hafızasında 

hala diri olduğunu göstermektedir. 

Romanda Eseney, ―O zaman kendi halinde yaşayan halka tekrar tekrar saldırıp, tekrar tekrar talan 

eden KenesarıTöre‘nin isyan zamanıydı.‖ (s. 23) cümlesiyle yaĢadığı yıldan 15 yıl öncesine dönerek 

Kenesarı olaylarının yaĢandığı dönemdeki yaĢananları anlatır. Romanın 23 ila 44. Sayfaları arasında eserin 

kahramanı Eseney‘in ağzından Kenesarı vehareketi Ģöyle anlatılır. 

―Evet Kenesarı taraftarlarının inat ettikleri yönden yüzlerini çevirmeye niyetleri yoktu! Bu, açık tabi-

atlı halkın han soylularının, aksakallarının, gözler önündeki durumuydu. Onlar, halkın Çarlık‘ın sömür-

gecilik siyasetine haklı olarak karşı oluşunu fırsat bilerek, hanlık kurmak niyetindelerdi.‖ (s. 33) 

cümleleriyle, Rus sömürge siyasetinden bıkan ve karĢı çıkan insanların niyetlerinin Kenesarı tarafın-

dan istismar edilerek hanlık mücadelesine dönüĢtürüldüğünü, milli değil Ģahsi, genel değil kısmi bir çapul ve 

yağma hareketi olduğunu ifade eder. 
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―Kenesarı, Rus sınırında yaşayan Kerey-Uvak boyuna iki defa saldırmıştı.‖ (s. 24) 

―Bundan iki üç yıl önce Kenesarı‘ya katılanların şimdilerde kaçtığı görülüyor. Bunu da anlamıyorsa 

eğer, Kenesarı gerçekten de ahmaktır.‖ (s. 25). 

cümleleriyle Eseney, Kenesarı hareketini Ruslara karĢı değil sanki kendi halinde yaĢayan Kazaklara 

karĢı yapılmıĢ bir çapul hareketi olduğunu, halkın bunu anladığı için Kenesarı‘ya katılmaktan vaz geçtiğini; 

Kenesarı‘nın ahmak ve aptal biri olduğunuifade eder. 

―Sömürgeci Çarlık‘ın aldıkları da az değil, Rus şehirlerinden senin aldıkların da az değil. Hanın ka-

zanına koyulup pişenin senin ağzına köpüğü de değmez, kemiği de değmez.‖ (s. 25). 

cümlesinde Çarlık idaresini sömürgeci olarak nitelerken Kenesarı‘yı Ruslardan daha zalim ve acımasız 

birisi olarak nitelendirip―Bunu düşünen halk, huzurunu bırakıp da Kenesarı isyanına direnerek katılmadı. 

Bunu idrak eden Eseney, Kenesarı‘ya karşı mücadeleye girişti. Kerey-Uvak olarak adlandırılan bes bolıs, 

Eseney‘in etrafına toplandı da toplandı.‖ (s. 25) cümleleriyle ise halkın Kenesarı‘nın hırs ve doymak bilmez 

tavrını bildiği için Kenesarı‘ya katılmadığını, Eseney‘in karĢı mücadele baĢlatmasıyla da ona destek vererek 

Kenesarı hareketine karĢı Eseney‘in yanında yer aldığını Kenesarı ile savaĢtığını belirtir. 

Bildiğimiz kadarıyla Kenesarı milli bir bağımsızlık hareketidir. Kazakların çoğu, üç cüz ve yüzlerce 

boyun mensubu bu harekete katılmıĢ ve Rus birliklerine karĢı savaĢmıĢtır (Ölçekçi, 2009:123-138). Kenesarı 

hareketine karĢı savaĢanlar içinde elbette Rusların yanında yer alan Kazaklar da vardır. Bunu romandaki 

―Çarlık‘ın koyduğu düzene göre önce ağa sultan olan kişi Kenesarı‘ya karşı mücadele etmeliydi.‖ (s. 30) 

cümlesinde de görüyoruz.Ancak romanda olay sadece Kazaklar arasında iktidar hırsından kaynaklanan kısmi 

bir çapul ve yağma hareketi olarak gösterilir. 

―Eseney ile Kenesarı birliğinin üç yıldır devam eden savaşında halen üç yüz kişi bile ölmüş değildir. 

Yaralanıp, savaşan birlikten ayrılan sakatlar ise her iki evden birinde mutlaka vardır. (s. 25). 

cümleleriyle, bütün Kazakistan coğrafyasına yayılan ve on binlerce kiĢinin hayatını kaybettiği bu to-

pyekun mücadele üç yüz kiĢinin bile ölmediği basit, çok dar bir alanda gerçekleĢmiĢ Kazakların kendi 

arasındaki iktidar mücadelesi olarak verilir. 

―Eseney bir şey biliyorsa, o da Kenesarı akılsız bir adamdan başka bir şey değildi. Kazak hanlığının 

artık sınırları da yoktu, hiç değişmeden duran kanunları da yoktu. Birisi han seçilirse Han Cengiz‘in bütün 

nesli halkı boy boy bölüp idare edip, aklına eseni yapıyordu. Doymuyordu da, bırakmıyordu da Şimdi 

Kenesarı o dönemin düzenini yeniden getirmek istiyordu. Bu halk ise zaten o devirden tamamen bıkmıştı. 

Kenesarı‘nın kıt akıllı dik başlı olduğu artık net bir şekilde görülmüştü. Onun akıllı bir adam olmadığı her-

kes tarafından anlaşıldı.‖ (s. 24) 

cümlelerihanlık düzeninin önceden de bir yağma ve talan idaresi olduğunu, han soyundan olanların 

halkı bölüp birbirine düĢürdüğünü ve bundan faydalanarak iktidarlarını sürdürdüğünü, Kenesarı hareketinin 

de tamamen iktidar hırsından kaynaklandığını, Kenesarı‘nın bu hareketle tamamen maddi hırsla hareket 

ettiğini, halk bunu anladığı için Kenesarı‘nın baĢarılı olmasının imkansız olduğunu söyler. 

Kazak topraklarını istila edip, sürekli iç Rusya‘dan insanlar devĢirerek bölgeyi RuslaĢtıran, bölgenin 

demografik yapısını değiĢtirip insanların hayat tarzına müdahale eden, otlaklarına el koyup hayvanlarını aç 

bırakan, bütün insanlarını aĢağılayan Ruslar aleyhinde pek fazla bir Ģey söylenmez. Hatta pek çok yerde Rus 

idaresi övülür. 

―Amankarağay ilçesine bağlı çok kavimli boyların hayatına Pazar girmiş, çay, şeker, ekmek, 

başörtüsü, sabun, basma kumaş, kadife, ipek, deri girmişti. Bundan yirmi yıl önce hanlık yıkıldıktan sonra 

savaşlar azalmış sakin hayat düzeni sağlamlaşmaya başlamıştı. Bütün bunları unutup Kenesarı‘yı han 

seçmeye bu boylar hiç yanaşmadı: Saldırıya uğruyorlardı; kızları, gelinleri horlanıyordu, bu sebeple onlar 

Kenesarı‘yı han seçmeye hiç yanaşmadılar.‖ (s. 24) 

cümleleriylepazar, çay, şeker, ekmek, başörtüsü, sabun, basma kumaş, kadife, ipek, derigibi kavram ve 

değerlerin Ruslarla birlikte insanların hayatına girdiğini, hanlık düzeninin yıkılmasıyla insanların ra-

hatladığını, topluma huzur geldiğini belirtilerek Ruslar göklere çıkartılır. 

―Napolyon‘u yenip Batı dünyasının tekebbürlüğünü ezip geçen Rus teçhizatına karşı başkaldırmaya, 

şimdi hangi büyük ülke olursa olsun cesareti yetmezdi. Böyle bir güç şu anda yeryüzünde mevcut değildi! 

Doğrusu Kenesarı, sadece halkı biraz kışkırtıp düzeni bozmuştu ama bir süre sonra bastırılıp, bu isyan ha-

reketi sona erecekti. Diyelim ki Üç Cüzün bolısları ve biyleribaş başa verip Kenesarı‘yı han seçerse, 

mümkün, Kazakları müstakil bir halk olarak kabul eden çarlık zulmünü onlardan hiç eksik eder miydi, ya da 

ne yapardı? Fakat hanlık denilen şey ebediyen var olamaz. Ağa sultan bunu çok iyi biliyordu. Talan ve 

eşkıyalıktan bıkıp usanan öfkeli halkın ‗Çok yaşa Kenesarı, yüze kadar yaşa!‘ demeye başlaması her yere 

yayılmıştı. Kalabalık halk ondan uzaklaşmaya ve ondan tamamen ayrılmaya başlamış gibiydi.‖ (s. 30). 
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cümlelerinde Rus ordusu, Napolyon‘u yenmiĢ ve dünyada karĢısında duracak güç olmayan bir ordu 

olarak gösterilirken Kenesarı asi bir çapulcu olarak değerlendirilir. Çarlık idaresinin Kazakları müstakil bir 

halk olarak kabul ettiği vurgulanarak hemen akabinde halk Kenesarı‘yı han seçse bile Çarlık idaresinin bunu 

affetmeyeceğini hanlık ve halkın üzerinden zulmü eksik etmeyeceğini söyleyerek insanların yüreğine korku 

salar. Bunu  

―Evet Kenesarı taraftarlarının inat ettikleri yönden yüzlerini çevirmeye niyetleri yoktu! Bu, açık tabi-

atlı halkın han soylularının, aksakallarının, gözler önündeki durumuydu. Onlar, halkın Çarlık‘ın sömür-

gecilik siyasetine haklı olarak karşı oluşunu fırsat bilerek, hanlık kurmak niyetindelerdi. Onlar artık bu 

düşüncelerinden dönmeyecek gibi görünüyorlardı.‘ gerçi bu saatten sonra hepsi birdi, iddialarından dö-

necek olsalar bile, artık Çarlık da onları affetmezdi, halk da affetmezdi.‖ (s. 33). 

cümlelerinde de görmek mümkündür. 

Eserin pek çok yerinde Kazaklar, Kazaklara ait değerler kötülenir ve aĢağılanır. Nesiller arasındaki 

kültürel değerlerin Ģifahi gelenekle aktarıldığı toplumda en önemli değerlerden birisi atasözleridir. Eseney, 

―Ağzı iyi laf yapan biri olarak bilinen biy (TilevimbetBiy), atasözleri ile halkı uyutuyordu.‖ (s. 28) cüm-

lesiyle Kenesarı‘ya katılan insanların atasözleri ile kandırıldığını belirterek bu değerleri aĢağılar. 

Rusları bu çatıĢmalara hiç müdahil değilmiĢ gibi gösteren yazar Eseney ile Kenesarı taraftarlarının son 

çarpıĢmasında Eseney‘in yaralanması ile zor durumda kalan Eseney‘in adamlarına Rusların yardımını Ģu 

cümlelerle verir: 

―O sırada Stap‘tan gönderilen yüz kişilik Rus Kazak kuvveti de yetişmişti. Onlar kılıçları parlayarak, 

mızrakları havada karşılarındakini korkutarak geliyordu. Onları gören düşman birden geri dönmüştü.‖ (s. 

38). 

Bu cümlelerde aynı zamanda Rus askerleri de övülmektedir. Kenesarı taraftarı kalabalık bir kitlenin 

100 kiĢilik Rus askerinden korkarak dağıldıkları anlatılırken, aslında Rus askerlerinin bu olaylara pek müda-

hil olmadığı, olsaydı Kenesarı taraftarlarının bu kadar cesur davranamayacağı ima edilir. Bunu 

―Bu son çarpışmadan sonra Kenesarı bir daha Kerey-Uvak‘ı rahatsız etmemişti. O, Kazak bozkırının 

güney kısımlarına doğru çekilip Alatav‘a gitmişti ve orada bu isyan hareketi sona ermişti. Kenesarı‘nın bir 

daha geri döndüğü de görülmemişti.‖ (s. 39). 

Cümlelerinden de anlıyoruz. 

Eseney‘in, ağa sultan ġıngıs ile tartıĢması sırasında ağa sultan ġıngıs‘ın adamı TilevimbetBiyE-

seney‘e―‘Amankarağay ilçesinin en üst düzey biyiEseney, Rusların heybe taşıyıcısı olmuş.‘ Dendiğini 

işittiğimizde sevineceğimizi de utanacağımızı da bilemedik.‖ (s. 31) cümleleriyle sataĢır. Uzayan tartıĢmanın 

ilerleyen bir safhasında Eseney‘in arkadaĢı Artıkbay kendisine sataĢanġıngıs‘ın adamı Janay‘a―Kaçak bay-

talın(2-4 yaĢ arası henüz yavrulamamıĢ at) …sını yalayan yaşlı azban(kısırlaĢtırılmıĢ olan hayvan).‖ diye 

hakaret eder. Bu sözde baytal diye ima edilen Kenesarının kız kardeĢi Bopay, azban diye ima edilen de Ja-

nay‘dır. Yazar, Müsirepov bu cümlenin anlamını açıklamak için Kenesarı‘nın kız kardeĢi Bopay hakkında 

―Kenesarı‘nın Bopay adlı kız kardeşi çok kişiyle ilişkisi olan doyumsuz bir kişi olarak tanınıyordu. 

Kendisi Cengizhan neslinden olduğu için sıradan bir Kazak ile evlenemediği gibi, batırları, yiğitleri de öyle 

kuru kuru eli boş göndermeyenbir alışkanlığı vardı, ArtıkbayJanay‘ı işte o çok kişiden birisin diye bu sözüyle 

iğneledi.‖ (s. 34) 

cümlelerinisarf eder. Bu ifadeler Kenesarı‘nın kız kardeĢi Bopay‘ı aĢağılarken Kenesarı etrafında top-

lanmıĢ ve Ruslara karĢı savaĢanlar sanki Bopay‘la beraber olma karĢılığında bu harekete katılmıĢlar gibi 

gösterilir. 

Müsirepov olayları anlatırken ―Yaylaklarına kıyamayıp biz nasıl olsa uzaktayız diye düşünerek bölge-

lerinde konaklamaya devam eden avulların yılkılarını, kadın kızlarını sürüp götürmüşlerdi, keçe ve kilim gibi 

ev eşyaların da yağmalamışlardı.‖ (s. 36) cümleleriyle Kenesarı taraftarlarının ahlaki düĢkünlüğüne vurgu 

yaparak, Kenesarı taraftarlarının avulları yağmalayıp talan ettiklerinde avullardaki kadın ve kızları da alıp 

götürdüklerini belirtir. 

Eseney, son çarpıĢmada yaralanmıĢ ve Stap hastanesinde yatmaktadır. Hastanede yatarken ağa sultan 

ġıngıs‘ı görevinden uzaklaĢtırmak için Sibirya Gubernatörü General-BinbaĢı Fon Fridriks söylemek istedi-

klerini düĢünür. Bu düĢünceler, ―Han soylular, hanlıklarına özlem duymadan duramazlardı. Han soylu 

Şıngıs, Kenesarı‘ya karşı mücadele başlatmayıp halk içine fitne sokmuştu, Rusya hükümetine büyük bir 

vefasızlık göstermişti.‖ (s. 39) Ģeklindedir. Buradaki Rusya hükümetine vefasızlık göstermiĢti ibaresi Esen-

ey‘in dolayısıyla yazar Müsirepov‘un Ruslara bakıĢ açısını verir. 

Kenesarı olayları öncesi hanlıkları kullanarak halkı ezen ve bölgeye bu Ģekilde hâkim olan Rusların 

politikasını, romanda Eseney‘in teyzesinin oğlu Turlıbek tanıtılırken ―Başından beri Turlıbek Kenesarı 

hakkında kaç defa adilane düşüncelerini bildirmişti. Ancak, sıradan Kazak halkını tamamen yabani, tama-
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men cahil, güvenilmez gören Çarlık hükümeti, Han soyluları açık açığa koruyup, onları bir türlü atmaya 

kıyamıyordu.‖ (s. 40) cümlelerinde görürüz. 

Yazar Müsirepov‘un Kenesarı ve Eseney‘i değerlendirirken kullandığı ―Kenesarı, Kazak halkının 

Çarlık yönetimine duyduğu memnuniyetsizlikten faydalanarak han seçilmek niyetindeydi. Eseney ise 

Şıngıs‘ın Kenesarı‘ya karşı mücadele etmemesinden faydalanarakağa sultan seçilmek niyetindeydi.‖ (s. 40) 

cümlelerinden özellikle Eseney‘in ağa sultan olmak adına böyle bir mücadele içinde olduğu vurgulanmak-

tadır. Onun bu beklentisini yeğeni Turlıbek‘e yazmasını istediği rapora yazdırmak istediği Ģu cümlelerde de 

görürüz: 

―Sınır komisyonuna benim adıma rapor yaz. Üç yıldır Kenesarı ile devamlı mücadele ettiğimi iyice 

yaz. En sonunda yurda sokmadan sürüp çıkardığımı yaz. Kenesarı‘nın bu gidişi işte o son gidişi oldu. Kaça 

kaça Betbak‘ın çölüne sıkıştı da bir daha bu tarafa dönemedi. Babası Kasım, on yıl kadar oldu Hiyve hanına 

hizmet edip Ruslarla savaşıyordu. Bu da ondan öteye gidecek değil diye gururlandı.‖ (s. 42). 

Eseney‘in Kenesarı‘ya karĢı olmasının bir diğer sebebi de Ruslarla olan yakın dostluğudur. Bu 

dostlukta menfaat de vardır. Bu durumu ―Eseney ile Kotsuh uzun zamandan beri iyi anlaşan kişilerdi. Onlar 

açık ve samimi konuşan iki sırdaştı. Birinin Rusçadiğerinin Kazakça anlamadıkları şeyleri Tilemis 

tercümeyle anlaşılır hale getiriyordu.‖ (s. 42) cümlelerinden anlıyoruz. 

Romanın ilk bölümündeki bu uzun Kenesarı olaylarının anlatılıĢından sonra Ulpan‘la Eseney‘in evlili-

kleri anlatılır. Fakat Eseney‘in ölümü ile Kenesarı ve Eseney kavgası bitmez. Eseney‘in rolünü Ulpan, 

Kenesarı‘nın rolünü Kojık üstlenerek romanda bu çatıĢma devam ettirilir.  

Eseney‘in ölümünden sonra, onun ölümünü fırsat bilen Kojık‘ın adamları cenaze yemeğine çağırıl-

mamalarını bahane ederek Sıyban boyunun ordasına gelerek ―Sıyban boyu Eseney‘in hiç yüzünü gizlemeyen 

baybişesini kara eve kilitleyip ordasını kana bulayalım diyorsunuz yahu!‖ sözleriyle tehdit ederek sataĢırlar. 

Eseney‘in arkadaĢı Müsirep ―Hırsızları, cani, yol kesen eĢkıyaları çağırmayınız diye Eseney‘in vasiyeti 

vardı.‖ Sözleriyle cevap verir. 

Kenesarı‘nın bitti denilen hareketini el altından devam ettirmeye çalıĢan Kojık ise  

―Kojık Kenesarı‘nın kız kardeşiyle evli olan damat ve Şıngıs‘ın dünürüydü. Onyedi yaşında kana su-

samış bir eşkıya olarak tanınmıştı. Kırboyları önce isyan edip Kenesarı‘ya katılıp iki üç yıl sonra bundan 

bezip eski yurtlarına doğru kaçmaya başladıklarında çoğunun malı, mülkü, kızları, gelinleri bu Kojık‘ın 

eline düşmüştü… Kojık‘ın eline geçen mala, mülke, kıza, geline Kenesarı da ortaktı. …bu ikisinin ortaklığı 

Kenesarı cengâver Kırgız halkının elinden belasını bulunca ancak sona erdi. 

… 

Kojık‘n dokuz karısı, yirmi dört oğlu vardı. Her oğlu bir avuldu. Her avulunda, kökünü incelediğinde, 

Kenesarı‘nın ordusundan gelen işe yaramaz, hırsız, yol kesen eşkıyalar doğru adamlar olarak kabul 

ediliyordu.‖ (s. 248) 

Kojık, insan kanı içinde nice defa boğulanbir hayvandı.Kırda Kazakları, Torgay ve Mokrasıbayşehirl-

erindeise Rusları boğazladığında, iki elinden biri titremeyen biriydi. Kapısı ve penceresi kapalı evleri ateşe 

verdiğinde, içerden ağlayarak çıkan küçük çocuğun sesinden en ufak bir ürperme hissetmeyen bir hayvandı. 

Bu dönemde de elinin kana bulanmadığıyoktu. Kojık‘ın yayladığı yerden bir kişi sağ salim geçemezdi, mut-

laka soyguna uğrayıp öyle geçerdi. Bununla birlikteKojık Kazak hanlığındanümitvar olan han soyluların 

hepsinin dayanağı idi. 

… 

O, otuz yılı aşkın bir zaman geçse de Kenesarı ordusundan arta kalan birliği dağıtmayıp elinin altında 

tutuyordu. Onların kendileri yaşlansa da, kanla beslenen çocukları delikanlı olmuştu.‖ (s. 250-251) 

cümleleriyle tanıtılır. Ancak burada dikkat çeken bir husus romanın baĢında Cengizhan neslinden 

olduğu için sıradan bir Kazak‘la evlenmediği için ağabeyinin yanında savaĢanlarla düĢüp kalktığı söylenen 

kız kardeĢi Kojık‘la evli olarak bahsedilir. 

Gerçekte Bopay evli birisidir. Ancak eĢi Kenesarı hareketini tasvip etmediği için altı oğlu ile birlikte 

ağabeyinin yanında yer alır (Ölçekçi, 2009:123-138). Bopay hakkında romanda verilen bilgiler gerçekle 

çeliĢmektedir. 

Canı pahasına toprağı ve halkı için savaĢan kiĢilerin de Bopay‘la yatmak için Kenesarı‘nın saflarında 

savaĢıyor gösterilmeleri de tamamen ideolojik sapma ve siyasi propagandadır. 

Kenesarı‘nın, Rusya içlerinden getirilerek Kazakistan coğrafyasına yerleĢtirilen Rusları taciz etmesi ve 

mallarını yağmalaması savaĢ Ģartlarında olması gereken bir hareketti. Çünkü gelenler zaten kazakların to-

prakları ellerinden alınarak yerleĢtiriliyordu; hatta Rusların saflarında yer alan Kazaklara baskı yaptığı hatta 

bu baskının zaman zaman dozunun kaçırdığı da tarihi bir hakikattir (Ölçekçi, 2009:123-138). Ancak kendi 

kanından, kendi soyundan insanların karılarına, kızlarına, gelinlerine tevessül etmesi kabul edilebilir bir du-
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rum değildir ve bu da Kenesarı aleyhinde bir siyasi propagandadır. Çünkü romanda Kazakların kadına bakıĢı 

anlatılırken sarf edilen  

―Uruk uruk yaşayan Kazak yurdunda kız çocuğa hiç kimse laf atmaz, arada sırada yaramazlık yapan 

erkekler bulaşıcı bir cilt hastalığına yakalanmış insan gibi avula, eve yaklaşamayıp ‗kapı eşiğinde durur‘ 

halkın arasından kovulmamakla birlikte o, ne olursa olsun, sürgündeki adama denktir.‖ 

Bu kız, yetişip gelin olarak indikten sonra artık kalın mal karşılığında gelen kadındır. 

Bu kadın yaşlanarak ana olur. Bu zamanında o, erkeklerden çok daha fazla hürmet görür. Birine 

ananı diyerek küfreden kişi de toplum içindeki sürgüne denktir.―Ananı diyerek birisi karısının annesine 

küfrederse, Kazak onu artık hiç dikkate almaz.‖ (s. 220) 

sözleriyleKenesarı‘nın yaptıkları birbiriyle çeliĢmektedir. Kalın mal karĢılığında gelmesi dıĢında Ka-

zakların hem gençlik hem de kadınlık döneminde kadına gösterdiği saygı ve verdiği değerle yazarın Kenesarı 

ve Kojık‘ın kadınlara yaptıkları çeliĢmektedir. 

Romanda, ―Kazakların hangi biyinin eli temizdi ki? Hangi bolısı hakkında her gün bir şikâyet dilekçe-

si verilmiyordu ki? Dilekçe ve şikâyetlere inanırsan, Kazakların bütün bolıs ve biylerinin bir yıl sonra hepsi-

ni hapishaneye almak gerekirdi. Sonuç olarak Kazaklar birbirlerini kötülemeye gelince bu kadar usta, bu 

kadar merhametsiz, bu kadar iftiracıdır, kendi damarına kendi balta vurup kendi yaprağını kendi yolar.‖ (s. 

251). 

cümleleriylebütün Kazak bolıs ve biylerinin birbirinden zalim olduğu anlatılırken, bütün Kazaklar da 

merhametsiz, iftiracı, kıskanç, birbirini çekemeyen insanlar olarak gösterilir. Böyle gösterilmesinin bir 

sebebi de Kenesarı olaylarının topyekûn milli bir hareket olmadığı, birbirine düĢen bolıs ve biylerin kendi 

arasındaki menfaat mücadelesi olduğu intibaı verilir(bak. s. 183-184). 

Yine hanlık ve hanlar romanda her fırsatta kötülenir ve aĢağılanır. Bunu yazar Ulpan‘ı zaman zaman 

tanıtırken de verir. Bunu, 

―Ulpan, Hazreti Adem atanın bir yanında olmasa, onun diğer yanında han soyuyla da biy soyuyla da 

hiç ilgisi olmayan Batır Artıkbay‘ın kızıydı. Ulpan‘damirzalık da yoktu, cimrilik de yoktu,unvan düşkünlüğü 

de yoktu, onda yalnızca özel bir beceriklilik vardı. Fakir kızının fakire canı acımasaydı, fakirlikten nefret 

etmeseydi, halkının fakirliği onun onuruna dokunmasaydı, işte o zaman onun bu davranışlarına şaşırmak 

gerekirdi‖ (s. 175) 

cümlelerinde görürüz. Bu cümlelerde han ve biylerin Hazreti Ademin yanında yer aldıkları ifade 

edilerek onların yaratılıĢtan torpilli oldukları, onları tanrının kayırdığı ifade edilerek Ulpan‘ın namını 

bileğiyle kazanmıĢ sıradan bir batırın kızı olduğu vurgulanır. Ulpan örnek gösterilerek Kazaklara sadece 

çalıĢmak tavsiye edilir ve iyi bir insan olmak için fakirlik övülür.Ġdareci olmak, idare etmek kötülenir. 

Ruslarla iĢbirliği yapıp onlara yardım ettiği halde han soyundan olduğu için Velihanov‘un en büyük 

oğlunun torunu KaziVelihanov bile Ulpan‘a gayri resmi bir iliĢki teklif ettirilerek kötülenir. Üstelik romanda 

Kenesarı hareketinin ortaya çıkıĢı da Velihanov‘un büyük oğlu Gubeydolla ile iliĢkilendirilir. Böylece 

Kenesarı olayları ile iliĢkilendirilen Gobeydullanın torunu bir Rus subayı olarak verilip kocası yaĢlı olduğu 

için Ulpan‘a gayri meĢru bir iliĢki teklifi eder. Bu olay Sıyban boyu ile iliĢkisi olan, daha sonra Ulpan7ın 

kızını oğluna gelin olarak alacak olanTilemis‘in ağzındanKaziVelihanov‘a 

―Tam da olgunlaşmış zamanı. Kocası yaşlandı. Çocuk yok. Tanrı bilir kendi gibi biri karşısına 

çıkarsa, altına yatar, dedi.‖ 

cümleleriyle ettiği teklifle baĢlar. Eseney‘in de evde olmadığını bildiği bin zamanda KaziVelihanov 

bir bahane ile Sıyban boyunun yurduna gelir ve gece misafir kalmak için Ulpan‘ın evini seçer. AkĢam 

yattıktan sonra gizlice Ulpan‘ın odasına gelir. Bu durum, 

―Ulpan ne kadar uyuduğunu hiç bilmiyordu, birden uyanıverdi. 

Ulpancan… diyen fısıltıdan uyandı. Kazi olduğunu anladı. Misafir olarak gelinen evin kız gelinine, ev 

halkı uyuduktan sonra ―el uzatmak‖, ―uyandırmak‖ olarak bilinen Kazak halkı arasında eski zamanlardan 

beri yaşayan bir adet vardı. Ulpan buna şaşırmadı.‖ (s. 187) 

cümleleriyle verilir. Bu paragrafta Kazi‘nin art niyeti bir tarafa Kazakların kadın ve kızlarının gelen 

misafirle beraber olma gibi bir adetlerinin olduğu da ima edilir. 

Romanda Kazaklar böyle kötülenirken, ―Rus idarecileri de Kojık hakkında verilen dilekçe ve 

şikâyetlere kulak asmıyordu.Dilekçe veren, şikâyet bildiren bolıs ve biyler hakkında Kojık da dilekçe veri-

yordu. Kazaklar arasında bu şekilde karşılıklı davalar çoktu.‖ (s. 251) cümleleriyle bir taraftan Rus idaresin-

in Kojık‘a bile adil davrandığı diğer taraftan Kazaklar sürekli birbirini gammazladığı için idarenin tıkandığı, 

adil idarecilerin de iĢ yapamadığı, karıĢıklığın bundan kaynaklandığı ima edilmektedir. 

Kojık‘ın sürekli kötülenmesi ve aĢağılanması yanında Sıypan halkının Kojık‘ın avulunu bastığında 

yaptıkları da dikkat çekicidir. Kendi halinde ve Ģiddetten uzak bu avulun insanlarının Kojık‘ın avulunu 
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basınca her Ģeyi ateĢe verip hiçbir Ģey bırakmadan yakmaları bir kin ve nefretin dıĢa vurmasından ziyade in-

sanların içinde gizlenmiĢ canavarlığa iĢaret etmektedir. (s. 252-255) 

Roman tamamen bir siyasi propaganda eseridir. Bu propaganda sadece Kenesarı hareketini farklı bir 

bakıĢ açısıyla ele alıp aĢağılamak ve Kazakların kendi arasındaki çatıĢma olarak vermekle bitmez. Romanda 

Kazakların hayat tarzı, gelenek ve görenekleri, inançları kısaca bütün değerleri kötülenir ve aĢağılanır. 

Bunlardan bir tanesi roman kahramanı Ulpan‘ın kendisinden en az kırk yaĢ büyük birisiyle 

evlendirilmesidir. Bu romanda ―Bu güne kadar hiç kimsenin yüzüne duramadığı, şımarık büyüyen Ulpan, 

mal karşılığında satılıp gidecek birçok kızdan sadece biri oldu ya!‖ (s. 61) cümleleriyle ifade edilir. 

Roman kahramanlarından birisi olduğu halde Ulpan‘la evlenene kadar Kenesarı ile mücadelesi dıĢında 

Eseney de kötülenir. Eseney, teyzesinin oğlu ve yeğeni Turlıbek sayesinde biy olmuĢtur ve ağa sultan olmak 

için Kenesarı ile mücadele etmekte, kendi halkına ihanet ederek Ruslarla iĢbirliği yapmaktadır. Yani Eseney, 

Kazaklara ve Ruslara zulmettiği için Kenesarı ile mücadeleye girmemiĢ, ağa sultan olmak için Kenesarı ile 

savaĢmıĢtır. Aslında o da zalim ve acımasız birisidir. Bunu, Eseney‘in evlenme teklifini Ulpan‘a ileten 

Müsirep‘in,  

―Ulpan‘ın bildiği dünyanın en birinci kişisi meşhur biyEseney‘di… az olsa kırk yaş büyük birisi. 

Zürriyetsiz kalmıştı… ağaca asılıp ölmezsen elinden kurtulamazsın. Araya girip Eseney‘den o kişiyi alacak 

kimse de yoktur. Söyledi, oldu. Başın varsa eğiver, dizin varsa büküver.‖ (s. 82). 

cümlelerinde; Çınar‘ın ağzından verilen  

―EseneyBiy için, dediğim dedik, sert adam; yüzü kaplan gibi, esmer ve çiçek bozuğu, gülmeyi bilmeyen 

somurtkan adan denildiğini Çınar kendi memleketinde de nice defa duymuştu. Geceleyin yatmadan önce ‗Ey 

Allahım! Eseney‘in eline düşürme!‘ diye dua edilirmiş diye bir söylenti aklında kalmıştı.‖ (s. 115) cüm-

lelerinde de görüyoruz. 

Kalın mal gibi, ortaya çıktığı dönem ve sebepleri tartıĢılmadan kötülenen adetlerden birisi de 

amengerliktir. Amengerlik romanda, 

―…Kazak kadının kocası vefat ederse kadın hiçbir şeye sahip değildir. Her şeyden önce bir kere kendi 

özgürlüğüne sahip değildir.‘Ağabey ölürse küçük erkek kardeş mirasıdır, küçük erkek kardeş ölürse, ağabey 

mirasıdır.‘ Uruk geleneği ile yaşayan halk arasında ağabey de çok, küçük erkek kardeş de çoktur. Biri 

olmazsa biri mutlaka vardır. ―Kadın kocasından gitse de, akrabalardan ayrılmaz.‖ 

cümleleriyle anlatılır 

Diğer taraftan, Kazakların erkeklere bakıĢı, 

―Kazak urukları erkek nesli üzerine kuruluyordu. Bir evin erkeği ölürse, o ev de erkekle birlikte yok 

oluyordu. O evde on kız geride kalsa da hiç hesaba katılmıyordu. Bölme bir felaketle karşılaşırlarsa avul da 

böyle, uruğun kendisi de böyle yok oluyordu, bitiyordu. Kadın ev sahibi olarak sayılmıyordu. Beşikte yatan 

oğlu varsa eğer; işte, malın mülkün sahibi oydu. Erkek çocuksuz kalan dul kadına pay verilirse; o, akraba-

larının merhametliliğinden kaynaklanırdı.Doğrusunu söylemek gerekirse, böyle bir kadına ancak amengerlik 

destek olabilir ve onu koruyabilir.‖ 

cümleleriyle verilir. Bunlar Kazakların çağın gerisinde kalmıĢ uygulanması pek çok sıkıntı yaratan ge-

lenekleridir. Ancak bunun 1974 yıllarında, bu geleneklerin tamamen tarihe karıĢtığı bir zamanda dile 

getirilmesi tamamen geçmiĢin kötülenmesi ve mevcut sistemin kabulü için yapılan siyasi propagandadır. 

Ulpan‘la Eseney‘in ĢakalaĢmaları ve Eseney‘in Ulpan‘a iltifatı karĢısında annesi Nesibeli‘nin 

düĢüncesi olarak verilen  

―ArtıkbayBiydendaha iyi kalpli bir kişi yoktu. Ömründe bana bir defa bile kızmış bir insan bile değildi. 

Fakat başka ne var, sadece bu işte. Kadın dediğin köpek yavrusu gibidir, sırtını sıvazlayıp, alnını okşaman-

dan hoşlanır. Artıkbay Bey bunu bilen bir kişi değildir. … İhtiyacım olsa, Artıkbay Bey, ―Kadın!‖ derdi. 

Yaptığı en büyük şımartışı (iltifatı) buydu.‖ (99) 

cümleleri Kazak erkeklerin kadınlara karĢı yaklaĢımını ve tavırlarını verir. Kadınların erkeklere karĢı 

tavrı ve yaklaĢımı ise 

―Annem söylerdi, kadın milleti kocasını kamçılayıp kamçılayıp arkasından bir sırtını sıvazlarsa ondan 

daha mutlu kimse olmaz derdi.‖(s. 99) cümleleriyle verilir.  

Kutsal bir kurum kabul edilen aile bireylerinin her ikisinin yaklaĢımı da sevgiden ve aĢktan uzak sanki 

zoraki bir birliktelik gibi gösterilir. Bu durum Türk aile anlayıĢı ile çeliĢmektedir. 

Roman boyunca Ruslar ve Çarlık idaresi hakkında hemen hemen hiçbir kötü ifade kullanmayan yazar, 

tam tersine o zamanki mevcut idareyi övmekten de geri durmaz. Bunlardan birincisi Rusya içlerinden 

getirilerek Kazak topraklarına yerleĢtirilen Ruslarla ilgilidir. Yazar bu durumu, ―Kazak topraklarının 

batısından doğusuna kadar ulaşıp güneyine dayanan Rus şehirleri vardır. Oral, Orınbor, Tobıl, Tümen, 

Kızıljar, Ombı, İrbit büyük şehirlerdir. Bu şehirlerin görünüşü güzelleştirilip Kazak-Rus yerleşim yerleri ku-
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ruldu.‖ (s. 24) cümleleriyle olumlu bir durum olarak zikreder. Kurulan Rus Ģehirlerinden Rusların bölgeye 

yerleĢtirilerek demografik yapının değiĢtirilmesinden Ģikayet etmek yerine Kazak-Rus Ģehirleri olarak bah-

sedip olumlu ifadeler kullanır. 

Yine ―Amankarağay ilçesine bağlı çok kavimli boyların hayatına Pazar girmiş, çay, şeker, ekmek, 

başörtüsü, sabun, basma kumaş, kadife, ipek, deri girmişti.‖ (s. 24) cümleleriyle sayılan nesnelerin Kazak-

ların hayatına yeni girdiğini, önceden bulunmadığını belirtir. Hele hele ekmek, baĢörtüsü, deri gibi saydığı 

nesneler önceden de Kazaklarda var olan nesnelerdir. 

Ulpan‘ınTobıl Ģehrine ilk gidiĢindeki gördükleri ve bu ilk intibalar da Rusların alenen övüldüğü 

bölümlerdir. Bu durumu yazar  

―Gerçekten de Ulpan‘ın şaşırıp kaldıkları az değildi. İlk şaşırdığı şey bildik kara yol oldu. Ortadan 

atın yürüyeceği bir şerit var, iki kıyıda atın yürüyeceği iki şerit daha var, toplamda üç şeritten oluşuyor. 

Faytonun tekerlekleri kıyıdaki atların gideceği iki şeritten geçip gidiyor. Özellikle öyle yapmışlar ya! Ruslar 

ne de olsa!‖ (s. 95)  

cümleleriyle ifade ederken yeni kurulmuĢ bir yerleĢim yerinden bütün sokakların çizgileri çekilmiĢ 

asfalt yollara sahip olduğunu bahseder. Bu gerçekte o dönemde olmayan, ancak yazarın Rusları yüceltmek 

için var gibi gösterdiği durumlardır. 

Kazak arabaları ise ―Kazak arabalarının türküsü iyice yakınlaşmaya başladı. …O dönemde yağlamak 

nedir bilmeyen demir ve araba tekerleğinin ortası birbirine sürtünerek birbirini aşındırıyordu, birlikte of-

layıp sustular.‖ (163) cümleleriyle verilir. 

Atın içinde büyümüĢ birisi olarak Ulpan‘ın ağzından verilen Ģu ifadeler, 

―Tek başına sadece bir atın başı ve boynunu görüp, moralin yerine gelse bir sırada akıp giden üç atın 

vücutlarının güzelliğini, hareketlerinin zarafetini bütünüyle gördüğünde bu gönlün taşıp dökülür gibi ol-

uyormuş meğer. Ulpan öncelikle yolu, ondan sonra da üç atın çektiği faytonu hafızasına iyice yazdı.‖ (95) 

tamamen Rusları övmek adına yazılmıĢ gibidir. Bunun yanında ―…Oysa Kazak atlarının böyle bir du-

rumda kendiliklerinden aklı başından gider, olmayacak şeyden ürküp her şeyi mahvederlerdi.‖ (s. 32) cüm-

lesinde de Rusların atları övülerek Kazakların atları aĢağılanır. 

Rusların kaldığı bir evi ilk defe gören Ulpan‘ın duyguları, 

―Ulpan‘ın şaşırdığı bir diğer şey, Rus eviydi. Eseney‘i karşılamaya gelen Tilemis, bir rusun evinde çay 

koydurup yemek hazırlatmıştı. Evde tertemiz iki oda vardı. Boyalı yer döşemeleri, güneş düşen pencereler 

vardı. Bütün yemekleri girişteki büyük kuzine sobada pişirmiş olmalıydı. Yaşlıca sarı saçlı, mavi gözlü kadın 

kuzine sobaya maşayı sokup bir yemeği çekip çıkardı. 

Ekşimsi beyaz ekmek ne kadar da lezzetliydi. Ortasına çökelek koyularak pişirilen yuvarlak ekmekler 

ondan da lezzetliydi. Kendi avulundaki hayatla karşılaştırdığında Kazaklara göre Ruslar, demek çar gibi 

hayat sürüyorlarmış diye düşündü Ulpan.‖ 

cümleleriyle anlatılırken yapılan karĢılaĢtırmada Ruslara ait olan değerler hep ideal değer olarak 

gösterilip karĢılığında Kazaklarınki aĢağılanır. 

Yine ―Bu evin kaç hayvanı varmış, diye sordu Tilemis‘e. 

Hay Allah hiç de yok. Bir at, bir sığır, dört beş tavuğu var. Az da ekin ekiyorlar.‖ (s. 95) cümlelerin-

deki karĢılaĢtırma, yüzlerce hayvana sahip olan Kazakların ne kadar geri ve ilkel bir hayat yaĢadığını ima 

eder. Bu karĢılaĢtırmayı ―Bozkır kızı, tabiatın en genç nesli gözünün gördüklerini gönlüne de dokuyordu. O, 

ne görüp ne bilip büyüdü ki! Engin bozkır…, yeşil bozkır…, sarı bozkır…, gün ışığı. Kış yaz keçe çadır. Uzun 

bir geceden farkı olmayan bir hayat.‖(s. 96) cümlelerinde görürüz.Rusların hayatı övülürken ile Kazakların 

hayatı, tekdüze, basit, sıkıcı ve meĢakkatli olarak belirtilir. 

Yine Rus evleri Müsirep‘in ifadesiyle, ―İçi nasıl da temizmiş! Avlusunun içine baksana, kilim sermiş 

gibi sanki. Kuyusu da avlusunun içinde.‖ (s. 104)verilirken bu evler hakkında Ulpan‘ın düĢünceleri ―Ul-

pan‘aGaliaskar‘ın evi temizlik denilen şeyin ta kendisinden daha temiz, zenginlik denilen şeyin ta kendisin-

den de daha zengin göründü.‖ (s. 104) cümleleriyle verilir. YerleĢik hayattakilerin evleri temiz gösterilerek 

Kazakların kadar temiz olmadığı veya temizlikten haberdar olmadıkları ima edilmektedir. 

Eseney‘in evine gelen iki Nogay ve bir Rus misafirin intibaları ―Çay sırasında misafirlerin gözleri ara 

ara Ulpan‘a kayıyordu. Kızı herhalde… hanımı ihtiyar bir kadın yahu… babası mı imiş, yoksa büyük babası 

mı imiş? Yoksa bu çiçek bozuğu yüzlünün teki… bırak, öyle olamaz…‖ (s. 98) cümleleriyle verilirken Esen-

ey‘leUlpan arasındaki yaĢ farkının bu evlilikteki tuhaflığı anlatılır. 

Romanda zenginlik, Müsirep‘in ağzından ―Ben ilk olarak zengin olmazdım… zenginlik de neyin nesi? 

Azap? Zengin kişi gece gündüz, kış yaz hayvanlarını düşünür de zamanla kendisi de hayvanlara benzer. 

Karakteri hayvanlaşır, insanlığından uzaklaşır.‖ (s. 103) cümleleriyle verilir. Rusların zenginliği, sahip 
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olduğu değerler; Pazar, market, faytonlar, iki katlı evler, asfalt yollar vs. yüceltilip övülürken Kazakların 

zenginliğinden bahsedilirken zengin kiĢilerin aĢağılanması da dikkat çekicidir. 

Yine Ģehri ilk gören bir insanın intibaı ―şehre girdikten sonra bozkır insanının gözleri, görünen her 

şeye kocaman açılarak bakıyordu. Sadece görünene bakıyorlardı, hiçbir şeyi iyice anlayamıyor akıllarına 

yazamıyorlardı.‖ (s. 103) cümleleriyle verilirken Kazaklar alabildiğini aĢağılanır. 

Ulpan ilk kez bir mağaza ile karĢılaĢır ve burada aklına dahi gelmeyecek Ģeylerin bulunmasına ĢaĢırır 

(s. 104). Yine araba/fayton (s. 94), iki katlı taĢtan yapılmıĢ ev (103), kilise (s. 103), mağaza/market (s. 103), 

terzi (s. 105), hamam, sabun (s. 105) Ulpan‘ın hayatında ilk karĢılaĢtığı Ģeylerdi.  

UlpanTobıl‘daki Rusların evini överken Eseney‘inavuluna gidince oradaki çadırları ―Bu kara çadırlar 

ise dilenci barınağı gibiydi.‖ (s. 111) cümleleriyle yerer. 

Kazakların fazla çalıĢmayan tembel insanlar olmaları ve hayatlarının günlük olması, planlı, geleceğe 

ait düzenlemelerin olmadığı ―Her ne olursa Allahtan; sabahki yemek Tanrıdan.Her şeyi kendi vaktinde 

düşünmek gerekir. Kışı kışın, yazı yazın.‖ (s. 162) cümleleriyle anlatılır. 

Çarlık döneminde Rusların Kazakistan coğrafyasına hâkim olmaları önündeki en büyük engellerden 

birisi de Kazakların yarı göçer bir hayat tarzına sahip olmaları idi. Ġnsanlar sahip oldukları hayvanların 

sayısının çokluğundan dolayı geniĢ yaylalara ihtiyaç duyuyorlar, hayvanları otlatmak için de yaylalara 

çıkıyorlardı. Çocukları eğitimden uzaktı ve Rus okullarına gitmiyordu. Bu Ģekilde onların RuslaĢtırılması 

imkânsız hale geliyordu. Bunların yerleĢik hayata geçirilmesi, ellerindeki zenginliğin alınması ve 

çocuklarının Rus okullarında okumaları Rusları kabullenmeleri ve teslim olmaları anlamına da geliyordu. 

Romanda Kazakların yerleĢik hayata geçirilmesi için Eseney‘in teĢviki;  

―Diyeceğim odur ki yaz kış keçe çadırda oturmayı bırakalım. Öğrenmekte ayıp yokRuslar gibi kışlık 

evler yaptıralım. Çoluk çocuk sıcak evde kışı geçirsin. Benim otağım olan araziyi hepinize paylaştıracağım. 

Herkes ev yaptırsın. Ben, kendim Suvatköl tepesine ev yaptırmak niyetindeyim. Ruslar yapacaklar. ‗Kış 

azığını yazın toplamadan, fakir nasıl zengin olsun!‘ dedikleri nerede? Ot biçtiren, ekin eken bir boy olalım.‖ 

(s. 168) cümleleriyle verilir. 

Romanda verilen bilgilerin çoğu birbiriyle çeliĢmekte ve Ruslar, Ruslara ait değerler yüceltilmekte; 

Kazaklar ve Kazaklara ait değerler aĢağılanmaktadır. Bunu, GabitMüsirepov‘un Kazakistan SSR‘deki üst 

düzey görevleri, komünist partideki üst düzey görev yapması ile irtibatlandırmak ve Jdanov‘un yazının 

baĢında verdiğimiz genelgesinde belirtilen hususlarla ilgilidir. 

Roman ilk bakıĢta bir kadın romanı olarak gözükmektedir. Bahsettiğimiz hususları göz ardı edenlerin 

tamamı da Ulpan karakteri v onun macerasına kendisini kaptırarak romanda iĢlenen diğer hususları farket-

memiĢlerdir. 

Romanın yazıldığı dönemdeki Ģartlar dikkate alınınca Kazakların sosyal hayatını ve romanda iĢlenen 

Kenesarı olayları vs.nin baĢka Ģekilde ele alınıp iĢlenmesi de mümkün değildir.  

Sovyetlerin kuruluĢundan yıkılıĢına kadar geçen dönemde verilen eserlerin çoğu, özellikle sosyalist 

realizmin devletin resmi sanat politikası olarak belirlenmesinden sonra yazılan eserlerin tamamında bunu 

görmek mümkündür. Bu dönemde yazılmıĢ bütün eserlerde bu hususun dikkate alınarak eserlerin değer-

lendirilmesi gerekmektedir. Bu edebi eserlerden beslenen yeni Kazak çocuklarının tarihini yanlıĢ öğrenmesi 

ve geleceği bu yanlıĢ bilgiler üzerine kurması gibi bir tehlike Kazakistan‘ı beklemektedir. 
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Özet 

Türk edebiyatı tarihinin en uzun soluklu devresini oluĢturan Klâsik Türk Edebiyatı, Anadolu‘dan 

Balkanlara uzanan geniĢ bir coğrafyada etkili olmuĢtur. Kuralları belirli bir edebî gelenek dâhilinde eserlerini 

ortaya koyan söz konusu edebiyat, birçok unsurla birlikte, sosyal hayattan da geniĢ Ģekilde istifade etmiĢtir. 

Bu bağlamda, Ģairler, Osmanlı mutfak kültürüyle ilgili unsurları da Ģiirlerinde kurgusal bir malzeme olarak 

kullanmıĢlardır. Söz konusu malzemeler, bazen beyit düzeyinde konu edilirken bazen de Ģiirlere redif olmuĢ, 

böylece müstakil olarak bir Ģiirde ele alınmıĢlardır. Bu bağlamda değerlendirilebilecek iki Ģiir, XVI. asır 

Ģairlerinden TaĢlıcalı Yahyâ Bey ve Edirneli Nazmî tarafından kaleme alınmıĢtır. Bildiride, Osmanlı mut-

fağına ve bilhassa Ramazan ayına mahsus bir tatlı olan güllacın, TaĢlıcalı Yahyâ ve Edirneli Nazmî 

tarafından gülâc (güllaç) redifiyle yazılan iki gazeli mukayeseli olarak ele alınacaktır. Böylece, güllacın, 

gazel/redif iliĢkisi bağlamında ve edebî sanatların ifade imkânlarından da yararlanılarak, iki Ģair kalemin 

nasıl ifade edildiği tespit edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Edebiyatı, Taşlıcalı Yahyâ Bey, Edirneli Nazmî, Güllac. 

 

A TRADITIONAL TURKISH DESSERT GULLAC’S RECIPE FROM TWO CLASSICAL 

TURKISH POETS 

 

Abstract 

The Classical Turkish Literature forming the longest era of the Turkish history of literature influences 

a wide area from Anatolia to the Balkans. The related literature with a certain literary tradition widely uses 

the social life beside other elements. In this context, poets also use food and drinks in their poems as fictional 

ingredients. The ingredients are sometimes mentioned in couplets and become repeated voices in poems, 

thus being considered in a poem independently. The two poems in this context are written by the 16
th
 century 

poets Taslicali Yahyâ Bey and Edirneli Nazmi. In the presentation, the two gazels with the repeated voice of 

gülâc by Taslicali Yahyâ Bey and Edirneli Nazmi will be considered comparatively. Thus, it is our aim to 

determine in what way gullac – a special sweet of the Ottoman Cuisine, especially of Ramadan– is given 

place by the two pens within the relation of gazel and repeated voice.  

Keywords: Classical Turkish Poetry, Taslicali Yahyâ Bey, Edirneli Nazmi, Gullac. 

 

GĠRĠġ 
Bugüne kadar yapılan akademik çalıĢmaların da ortaya koyduğu üzere, Klâsik Türk Ģairleri, Ģiirlerinde 

sosyal hayata dair birçok unsurdan yararlanmıĢlardır (ġen 2007: 467-506). Bu bağlamda, divanlarda, 

mesnevilerde veya diğer edebî eserlerde, meyveler (Gülhan 2008: 345-375), badem gibi kuru yemiĢler (Çelik 

2015: 47-66), kahve (Açıkgöz 1999: 3-98; Yalap 2017: 1907-1930), diğer baĢka yiyecek içecekler vb. de 

(Kalpaklı 2015: 41-49) Ģiire malzeme olmuĢtur (Esir 2006: 97; Akçay 2017: 204). Burada, her unsur gibi, 

yiyecek ve içeceklerin de edebî sanatların ifade imkânlarından yararlanılarak mecazî ve kurgusal olarak 

zikredildikleri gerçeğini hatırlatmakta fayda vardır (Erdoğan 2003: 32). Klâsik Türk ġiiri‘nde yer alan 

yiyecekler arasında tatlılar da yer almaktadır. Mesela, baklava, adına baklavanâme denilen müstakil eserlerin 

yanında (Eliaçık 2012: 1-9) çoğunlukla Ramazan sahnesi içinde ve oruçla birlikte söz konusu edilmiĢtir 

(Tökel 2014: 71). Diğer taraftan, Ramazan ve bilhassa iftar sofraları denildiğinde, hafif bir tatlı oluĢu sebeb-

iyle bugün olduğu gibi, Osmanlılar döneminde de, ilk akla gelen tatlılar arasında bulunan güllaç da, 

(Kadıoğlu 1994: 303-304, Sevimli ve Sönmezdağ 2017: 22) divanlarda, surnâmelerde (Ağarı 2018: 115-116) 

diğer edebî eserlerde yansıma bulmuĢtur. 

Standart Türkiye Türkçesinde güllaç olarak kullanılan kelime, ―güllü aĢ‖ Ģeklinden yerlileĢtirilmiĢ 

olup Farsçadan Türkçeye geçmiĢ alıntı bir sözcüktür (Küçük 2017: 1173). Güllaç, esasen mısır niĢastası, un 

ve su ile hazırlanan hamurun Ģekerli sütle ıslatıldıktan sonra, meyvelerle süslenmesi yoluyla oluĢturulan sütlü 

bir tatlıdır (Gün ve Budak ve Seydim 2008: 785). Osmanlı mutfağında, helva, kadayıf, baklava gibi tatlıların 

yanında güllaç da dikkati çeken bir lezzettir (Sürücüoğlu ve Özçelik 2008: 1305, Demirezen 2018: 15, Sa-

mancı 2008: 205). ―Güllaç baklavası‖, ―kızartma güllaç‖ ve ―güllaç paludesi‖ gibi çeĢitleri vardır (Mehmed 

Kâmil 2015: 109-10). 
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Tekke mutfağında kullanılmasının yanında (Gündüzöz 2016: 200) düğün tatlıları arasında da yer alan 

güllaç, (Kut 2008: 94) Osmanlı‘da, diğer bazı yiyeceklerle birlikte evde de yapılmıĢtır (Abdülaziz Bey 1995: 

159). Bununla birlikte, adına ―güllaççı‖ denilen esnaf tarafından hazırlanması da söz konusudur (Samancı 

2008: 202). Bilhassa Ramazan ayında (Abdülaziz Bey 1995: 251) büyük küfelere konulan güllaç, renkli 

sazlarla bağlanıp türlü kâğıtlarla süslenerek hatta bazılarının üzerine aynalar takılarak demetler hâlinde 

dükkânlara sıralanıp satılmıĢtır (Pakalın 1993: 10). Gündelik hayatta geniĢ bir kullanım aracı olan ve ―tava 

güllacı‖, ―yumurta güllacı‖ gibi çeĢitleri de bulunan (Bilgin 2010-2011: 237) güllacın Osmanlı saray 

mutfağına giriĢi, XV. yüzyılın ikinci yarısına tekabül etmektedir (Ulusoy ve Çengil ve Özalp Konyar ve 

Alpman ve AçıkbaĢ ve ġen ve Türkölmez ve Ezber 2014: 49).  

ĠKĠ KLÂSĠK TÜRK ġAĠRĠNDEN GÜLLAÇ TARĠFĠ 

Bildiride, Klâsik Türk Edebiyatı‘nın zirve asrı durumundaki XVI. yüzyılda yaĢamıĢ olan TaĢlıcalı 

Yahyâ Bey ve Edirneli Nazmî divanlarında yer alan ―gülâc‖ (güllaç) redifiyle yazılmıĢ iki gazel, 

karĢılaĢtırmalı olarak ele alınmaya ve güllacın iki Ģair tarafından edebî manada nasıl söz konusu edildiği dik-

katlere sunulmaya çalıĢılacaktır. 

1. TaĢlıcalı Yahyâ Bey’in Gülâc (Güllaç) Redifli Gazeli 

XVI. asır Klâsik Türk ġiiri‘nin önde gelen Ģairlerinden olan TaĢlıcalı Yahyâ Bey‘e (ġair hakkında 

geniĢ bilgi için bkz. Kaya 2011: 156-157) ait olan ve redifinde ―gülâc‖ bulunan gazel, (Gazelin beyitlerinin 

günümüz Türkçesine aktarıldığı bir çalıĢma için bkz. Kalpaklı 2015: 45, Sefercioğlu 2017: 151-152), aruzun 

―Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün‖ kalıbıyla ve beĢ beyit olarak kaleme alınmıĢtır. ġair, gazelin ilk 

beytinde güllacı; ―canın azığı, devlet ehlinin gıdası, tabiatın anahtarı‖ ve ―ruhların rahatı‖ ifadeleriyle 

tanımlamıĢtır. Burada, güllacın mideye iyi gelen ve mideyi rahatlatan, ruhî ve fizyolojik dengeyi sağlayıcı 

(Kemikli 2007: 33) hafif bir tatlı oluĢuna gönderme vardır: 

Tûşe-i cândur gıdâ-yı ehl-i devletdür gülâc 

Râhatü‘l-ervâh u miftâh-ı tabî‘atdür gülâc 

Gönlü gül bahçesine benzeten Ģair, bu bahçenin bahar gibi açılmasında güllacın etkili olduğunu ifade 

etmiĢtir. Aynı zamanda, güllacın, diğer tatlılara nispetle daha ucuz ve kolay bulunabilen malzemelerle 

yapılıĢına atfen, fakirler için ulu bir nimet ve ganimet olduğunu söylemiĢtir: 

Açılur dil gülşeni anunla mânend-i bahâr 

Ulu ni‘metdür fakîre bir ganîmetdür gülâc 

TaĢlıcalı Yahyâ, yufkanın güllacın hammaddesi oluĢunu ―bağrı yufka‖ deyiminden yararlanarak ortaya 

koymuĢtur. ġair, güllacı sevdiğini ―can içinde yer eylemek‖ ve ―gönlünü ele almak‖ deyimlerini kullanarak 

ifade etmiĢtir. Aynı zamanda zahide seslenerek ―bağrı yufka‖ ve ―Ģefkat ehli‖ bir kimse olarak nitelendirdiği 

güllacı, ona âdeta örnek göstermiĢ, onun da böyle yufka yürekli, merhametli biri olması gerektiğini ima 

etmiĢtir: 

Cânum içinde yer eyler gönlümi alur ele 

Zâhidâ bir bagrı yufka ehl-i şefkatdür gülâc 

Güllaç, Osmanlı döneminde düğün merasimlerinin önemli unsurlarından olan kına gecesinin de ara-

larında bulunduğu (Yerasimos 2002: 37) sohbet ve eğlence meclislerinin aranılan bir tatlısıdır. AĢağıdaki 

beyitte Yahyâ Bey, güllacın bu özelliğini ―tatlı dilli‖, ―alçak gönüllü‖ ve ―sohbet ehlinin yüz akı bir âlim‖ 

oluĢuyla ifade etmiĢtir:  

Tatlu dillü gönli alçak âlim ü dânâ gibi 

Âb-ı rûy-ı sohbet ü unvân-ı işretdür gülâc 

ġair, Ģiir kudretinin övgüsüne yer verdiği gazelinin son beytinde meĢhur Hamse‘si (Sağlam 2016: 

624s.) ile güllaç arasında bir ilgi kurmuĢtur. Yahyâ Bey‘in tasavvuruna göre, güllaç, tıpkı Ģairin farklı 

konuların ele alındığı Hamse‘si gibi kat kat yapraklardan oluĢmaktadır. Diğer taraftan, yine onun eserine 

benzer Ģekilde hikmet sahiplerinin topluluğunun bir aleti durumundadır: 

Kat kat evrâkı vardur hamse-i Yahyâ gibi 

Âlet-i cem‘iyyet-i erbâb-ı hikmetdür gülâc (ÇavuĢoğlu 1977: G. 39) 

2. Edirneli Nazmî’nin Gülac (Güllaç) Redifli Gazeli 

XVI. asır Klâsik Türk ġiiri‘nin bir baĢka önde gelen ismi olan Edirneli Nazmî‘ye (ġair hakkında geniĢ 

bilgi için bkz. Özkan 1994: 450-451; Üst 2018: 3-22) ait ―gülac‖ redifli gazel ise, 11 beyitten oluĢmakta olup 

aruzun ―Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün‖ kalıbıyla kaleme alınmıĢtır. ġair, güllacın diğer nimetler içinde 

tatlılığı ve lezzetiyle meĢhur, nazik, yemesi hoĢ ve taze oluĢundan söz ederek gazeline baĢlamıĢtır. ―Ter‖ 

kelimesinin ―taze‖ anlamının yanında, güllacın yufkanın sütle ıslatılmasına atfen, ―ıslak, yaĢ‖ manasını da 

tedai ettirdiği de dikkati çekmektedir. Yine ―nâzük‖ kelimesi de, güllacın incecik yufka katlarından oluĢan 

bir tatlı oluĢunu akla getirmektedir: 
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İy lezzet ü halâvet-ile nâm-ver gülac 

Ni‘metler içre nâzük ü hoş-hûr u ter gülac 

Güllaç, her bakımdan türlü nimetlerin en sevileni, hoĢ tadıyla herkesçe ve her yerde muteber görülen 

bir tatlıdır: 

Her vech-ile yüzi suyı envâ‘-ı ni‘metün 

Şîrînlig-ile kandayısa mu‘teber gülac 

Bir sonraki beyitte yer alan pâlûde; niĢastayla meyve sularından yapılan bir tür tatlı olan peltenin 

karĢılığıdır (Pakalın 1993: 752). Burada, aynı zamanda ―güllaç paludesi‖ (Mehmed Kâmil 2015: 110) de-

nilen güllaç türüne de iĢaret vardır. ġair, bahsi geçen beyitte onu güllaçla kıyaslamıĢtır. Pelte, güllaçla bir 

arada bulunduğunda sadece kuru bir addan ibaret olan son derece değersiz bir tatlıdır. Beyitte ―kuru ad‖ ve 

―ter‖ (ıslak, yaĢ) kelimelerinin karĢıt anlamlılığından yararlanılarak hem peltenin hem de güllacın esasen 

ıslak tatlılar oluĢuna göndermede bulunduğu görülmektedir: 

Pâlûde-i terün kurı adı var ilde pes 

Bir yire gelse kadrin anun pest ider gülac 

Edirneli Nazmî de, Yahyâ Bey gibi, güllacın iĢret meclislerinin önde gelen tatlılarından olduğuna 

iĢaret etmiĢtir. ġaire göre güllaç, bezme bir tatlılık vererek bulunduğu meclisi gül gibi bezemektedir: 

Bezme virür safâyıla sâfî halâveti 

Ol lutf birle gül gibi bezmi bezer gülac 

Güllacın yufkadan yapılması hakikati Edirneli Nazmî‘nin gazelinde de ―bağrı yufka‖ deyimiyle ifade 

edilmiĢtir. ġairin tahayyülünde güllaç, hem ―bağrı yufka‖ bir âĢığa hem de gül yüzlü, gümüĢ sineli bir dilbere 

benzemektedir. Burada, güllacın yufkadan yapılması ve içine gül parçaları konulması gerçeğinden yola 

çıkılarak böylesi bir benzetme dünyası kurulmuĢtur: 

‗Âşık gibi egerçi ki bir bagrı yufka lîk  

Cânâne gibi bir yüzi gül sîm-ber gülac 

Sevgilinin dudağını güllaca benzeten Edirneli Nazmî, sevgilinin, kavuĢma zamanında düzenlediği 

güzellik sofrasında önce dudağını sunduğu Ģeklinde bir tasavvura yer vermiĢtir: 

Vuslat deminde dilber idüb h
v
ân-ı hüsni bezl 

Evvel lebin sunub didi mâ mâ-hazar gülac 

Edirneli Nazmî, aĢağıdaki beyitte dudak ile güllaç arasındaki ilgiyi devam ettirerek güllacın, tatlı, Ģi-

rin, taze, nazik ve latif oluĢunu sevgilinin Ģeker dudağından bir iz taĢımasına bağlamıĢtır: 

Şîrîn ü âb-dâr u ter ü nâzük ü latîf 

Şekker lebinden ol güzelün bir eser gülac 

ġaire göre, yine güllaca herkes tarafından değer verilmesinin sebebi de, sevgilinin tatlı ve Ģeker 

kamıĢına benzeyen dudağını andırması münasebetiyledir: 

Şekker lebüne olmasa lezzetde ger şebîh 

‗Âlemde kadr bulmaz-ıdı ol kadar gülac 

Her kanda olsa kand-ı lebün andurur senün 

Dillerde yir iderse nola iy peser gülac 

Nitekim güllaç, kendisini huri yüzlü sevgilinin dudaklarına nispet ettiğinden beri cennet nimetlerinden 

haber verir olmuĢtur: 

İy hûrî-çehre leblerüne nisbet ideli 

Virür na‘îm-i huld birinden haber gülac  

Edirneli Nazmî, son beyitte Hz. Peygamber‘in hem bizzat soğuk ve tatlı yiyecekleri sevdiğini be-

lirtmesine (Cihan 1982: 43) hem Mümin kimselerin tatlı dilli olması gerektiğine dair tavsiyelerine (ġentürk 

2006: 577) hem de ―Tatlı yiyelim, tatlı konuĢalım‖ cümlesiyle ifade bulan, misafirliğe gidenlere tatlı ikram 

edilmesi âdetine (Komisyon 1997: 97) atıfta bulunmuĢtur. Bütün bunlardan yola çıkarak da, Ģair, kendisinin 

güllacı sevdiğini söyleyerek gazelini tamamlamıĢtır: 

Mü‘min hemîşe mâyil olur tatlu yimege 

Ni‘metler içre Nazmî anun-çün sever gülac (Üst 2018: Edirneli Nazmî, G. 1143) 

 

SONUÇ 

Ġçinde yaĢadıkları topluma kayıtsız kalmayan Klâsik Türk Ģairleri, eserlerinde, sosyal yaĢamın birçok 

ögesini de edebî malzeme düzeyinde söz konusu etmiĢlerdir. Bu noktada, geleneksel bir Türk tatlısı 

durumundaki güllaç da Klâsik Türk ġiiri‘nde kendine yer bulmuĢtur. Bildiride, her ikisi de XVI. asır 

Ģairlerinden olan TaĢlıcalı Yahyâ Bey ve Edirneli Nazmî‘nin ―gülâc‖, ―güllâc‖ (güllaç) redifli iki gazeli 

değerlendirilmiĢtir.  



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

456 

 

TaĢlıcalı Yahyâ Bey tarafından kaleme alınan gazel, aruzun ―Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün‖ 

kalıbıyla ve beĢ beyit olarak yazılmıĢtır. ġair, gazeline güllacı, kendi bakıĢ açısına göre, tanımlayarak 

baĢlamıĢtır. Güllaç; hoĢ, mide üzerinde rahatlatıcı etkisi bulunan, ucuz ve kolay bulunabilir malzemesiyle 

fakirlerin de kolaylıkla yapabileceği, yufkadan mamul, iĢret meclislerinde de tüketilen, kat kat yufkadan 

yapılması bakımından Ģairin Hamsesine benzeyen ve Ģair tarafından da sevilen bir tatlıdır. Yahyâ Bey, 

güllacın yufka ile yapılan bir tatlı oluĢunu ―bağrı yufka‖ deyimiyle ifade etmiĢtir. 

Edirneli Nazmî‘nin ―gülâc‖ redifli gazeli ise, ―Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün‖ kalıbıyla yazılmıĢ 

olup on bir beyittir. O hâlde, her iki gazelin beyit sayısı ve aruz kalıbı birbirinden farklıdır. Diğer taraftan 

Nazmî, TaĢlıcalı Yahyâ‘dan farklı olarak, gazeline ―iy‖ (ey) nidasıyla ve güllaca seslenerek baĢlamıĢtır. 

ġaire göre güllaç; yemesi hoĢ, hafif, itibar gören, bir baĢka sütlü tatlı olan pelteden daha üstün tutulan, 

Yahyâ‘nın gazelinde olduğu gibi, bezm unsurları arasında yer alan ve sevgilinin dudağına benzeyen bir 

tatlıdır. Güllacı, lezzet ve tat bakımından sevgilinin dudağıyla mukayese etme özelliği incelenen iki gazelden 

sadece Edirneli Nazmî‘nin Ģiirinde yer almaktadır. Diğer taraftan, Edirneli Nazmî, güllacı ―bağrı yufka‖ 

deyiminin yanında, ―yüzsuyu‖, ―kuru ad‖ tabirlerinin çağrıĢımlarından yararlanarak da tasvir etme yoluna 

gitmiĢtir. 

O hâlde, her ikisi de aynı asır Ģairi olan TaĢlıcalı Yahyâ Bey ve Edirneli Nazmî, farklı aruz kalıbı ve 

beyit sayısında aynı redifli birer gazel kaleme almıĢlardır. ġairler, söz konusu Ģiirlerinde güllaç adlı gele-

neksel tatlıyı, Ģiir düzeyinde ve kendi anlayıĢlarına göre söz konusu etmiĢlerdir. Aynı tatlıyı, zaman zaman 

benzer ya da yakın ifadelerle zaman zaman da farklı tasavvurlarla Ģiirde ele almıĢlardır. Nitekim bir gelenek 

Ģiiri olan Klâsik Türk ġiiri‘ne mensup Ģairleri, birbirinden ayıran da, aynı malzemeyi farklı üslûp özellikleri-

yle dikkatlere sunmalarıdır. 
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Özet 

Suyun baĢlangıç olarak kabul edildiği yaratılıĢ mitlerinde yerden önce sonsuz su var olmuĢtur. Bu 

mitlerde kara parçasının yaratımı için denizin dibinden alınan toprağa ihtiyaç duyulmuĢtur. YaratılıĢ 

mitlerinde görülen sonsuz su baĢlangıcı dünyayı saran sel felaketinde sonu hazırlamıĢtır. Bir çeĢit yenilenme 

riti olan Tufan, varoluĢu ve sonsuzluğu simgelemektedir. Su ile ilgili anlatılan Ģifahi ürünlerin fazlalığı za-

manla yazılı türlere de yansımıĢtır. Bu çalıĢmada bir Ģaman efsanesinden hareketle su üzerinde yürüme mo-

tifinin kökeni hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu açıklamalar Sarı Saltık‘ın su üzerinde yürümesi 

kerametinin kökenini bulmayı hedeflemektedir.  

Anahtar Kelimeler: yaratılış mitleri, efsane. Sarı Saltık, Hz. İsa, su üzerinde yürüme, şaman 

 

DETERMINATIONS ABOUT THE ORIGIN OF “WALKING ON WATER” PATTERN: EXAM-

PLE OF “SARI SALTIK” 

 

Abstract 

Inmy ths of creation where water is regarded as thebeginning, infinite water has existedbe fore-

theearth. Inthesemyths, landtaken from the bottom of the sea wasneededforthecreation of thelandpiece. 

Begining of theinfinite waterseen in themyths of Creationpreparedtheend in flooddisasterthatsurroundsthe-

World.Theflood, a kind of iterationritual, symbolizesexistenceandeternity. Thesurplus of water-

relatedhealingproductsreflected in writtenworksovertime. Inthiswork, it is aimedtogive im formationa-

bouttheorigin of ―walking on water‖ patternwithreferenceto a shamanlegend. Theseexplana-

tionsaimedtofindtheorigin of miraculousdeed that Sarı Saltık walked on water. 

Keywords: Myths of Creation, Legend, Sarı Saltık, Jesus, Walking On Water, Shaman 

 

GĠRĠġ 
Doğadaki tüm canlıların yaĢam kaynağı olan su, halk edebiyatı ürünlerinde de özel bir yere sahiptir. 

Dinî ve mitolojik anlatılarda suyun önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Su birçok yaratılıĢ mitosunun temel 

taĢıdır. Türk mitolojik dünya modelinde ebedî baĢlangıç olan kaosu bildiren ve yaratılıĢ sürecinde rol 

oynayan, yapı yaratıcı bir mitolojem olan su, çeĢitli mitolojik sistemlerde ilk baĢlangıçla bağlıdır, ilk kaosu 

tanıtır ve onun eĢ değeri yerine ortaya çıkar (Beydili 2003: 502). 

Su altında yaĢayan canlılar ve ruhlar da bu anlatılarda yerlerini almıĢlardır.―Suyun bu dinsel çok 

yönlülüğü, tarihte pınarlar, nehirler ve ırmaklar çevresinde gelişen pek çok tapım doğurmuştur. Bu tapımlar 

öncelikle suyun evrenin mayasında bulunan madde olarak edindiği kutsal değerden, aynı zamanda 

bulunduğu yerin epifanisi olmasından, herhangi bir akarsuya ya da pınara kutsallık kazandırmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu yerel epifaniler dinsel yapısından bağımsızdırlar.‖ (Eliade, 2000: 206).Su üzerinde 

yürüme konusu ise su ile ilgili anlatıların içerisinde ilgi çekmektedir. 

Kaostan kozmosa geçiĢin en belirgin özelliği yaratılıĢ mitleridir. Eski Türk kozmogonisinde evren 

sonsuz bir su ile kaplıydı, bu suyun üzerinde yürüyen yaratıcı metaforu bu motifin kökeninin mitolojik 

zamana kadar uzanabileceğini düĢündürmektedir. ―Henüz ne Gök ne de Yer vardı. Sadece Ülgen vardı. O 

uçsuz bucaksız deniz üzerinde oradan oraya koşturuyordu ve dalgalandırıyordu; denizde tutunacak sert bir 

yer de yoktu..‖ ( Radloff ?). Aynı zamanda insanın yaratılıĢı da Verbitskiy‘in derlemiĢ olduğu bilgiler 

doğrultusunda denizin üstünde yüzen bir buz parçasına Ģekil verilerek insan yapılması ve ona Ülgen isminin 

verilmesi sonucundadır. Mitolojinin devamında insan olan bu yaratık insandan çok ikinci bir Tanrı izlenimi 

vermektedir (Verbitskiy 1893: 89‘dan TaĢ 2011: 116). Su üstünde yaratılan bu canlının sonradan yaratılacak 

insanlardan farkı doğaya hükmetmesi yönündedir. 

Türk yaratılıĢ mitinde kozmos, sudan türemiĢtir, baĢka bir deyiĢle yaratılıĢın baĢlangıç nüvesi sudur. 

Bütün canlılar da sudan yaratılmıĢtır (Bayat 2016: 248).YaratılıĢ mitlerinin pek çoğunda sonsuz evrende her 

yerin su ile kaplı olduğu söylenmektedir. Ġnsanın yaratılıĢı da uçsuz bucaksız denizin ortasında cansız bir 

nesneye can verilmesi sonucunda olmuĢtur. Ġnsanın yaratılıĢı, diğer canlılardan üstün kılınması, ona 

yaratıcının birtakım özelliklerinin geçiĢi Türk inanç sisteminde var olan anlatılara konu olmuĢtur. Bu an-

latılardan birisinde insanın yaratılıĢı Ģu Ģekilde izah edilmiĢtir: ―Birgün Tanrı Ülgen denize bakarken su 

üzerinde yüzen bir toprak parçası gördü. Bu toprağın üzerinde insan vücuduna benziyen kil tabakası vardı. 

                                                 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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‗Nedir bu cansız nesne? Kişi olsun!‖ dedi. Toprak derhal kişi oldu. Ülgen buna Erlik adını verdi ve bunu 

orada bıraktı‖ (Ġnan, 2015: 20). Tufan öncesi sonsuz suyun olduğu bir evren tasviri tufan sonrasında da 

yerini sonsuz suya bırakmaktadır. Evren‘in yaratılıĢı ile ilgili bu mitin birçok eski medeniyette aynı sırayı 

izlediği bilindiğinde ortak bir motifin kökenini mitolojik zamana dayandırmak muhtemeldir. Tufan yeni dü-

nyanın baĢlangıcı eski dünyanın ise sonudur. Buradaki değiĢimmetaforu ise ilginçtir. Sonsuz su üzerinde 

baĢlayan dünya, tufan öncesinde aynı Ģekilde son bulur ve yeni dünya sonsuz suyun üzerinde değiĢimini 

tamamlar.Bu bağlantı eski Türk evren sisteminde de desteklenmektedir. Tufandanöncesinde yeryüzünün 

hükümdarı Tengiz (Deniz) Handır. Yeryüzünde sonsuz bir su olduğu algısı anlatılarda bir rastlantı değildir.  

Suyun devranını doğum ve ölüm ritüellerinde de görmek mümkündür. Yeni doğanın yıkanması ve 

kırklanması ölen kiĢinin yıkanması dönüĢümün esasını oluĢturmaktadır. 

Kült olarak su Türk halk anlatılarında önemli bir yere sahiptir. Kült kavramı yüce ve kutsal varlıklara 

gösterilen saygı ve tapınmadır. Kült kavramına giren bu varlıklar Tanrısal olmaları açısından önem arz eder-

ler (Bayat 2016: 80).Türkler, yaĢayan her varlığın bir ruhu olduğunu tasavvur etmiĢlerdir. Su kutsaldır ve 

ruhu vardır. Bu ruhu incitmemek ve ona saygı göstermek halk kültürüne ve Halk edebiyatı ürünlerine 

yansımıĢtır. Bu ruh suya ait olan tüm varlıklarda aranmaktadır. Suyun önemi onun üzerine anlatılan 

metinlerin çeĢitliliğini de artırmıĢtır Bu ürünler içerisinde efsaneler önemli bir yere sahiptir. 

Anlatıları oluĢturan en küçük yapı taĢları motiflerdir. Anlatılar motiflerin birleĢmesi sonucunda bütün 

hale gelmektedir. Maddeyi oluĢturan en küçük yapı taĢları kuarklar gibi hikâyelerde motiflerin dizilimi ile 

anlam kazanmaktadır. Destan ve menâkıbnâme özelliğini bünyesinde barındıran Saltıknâme‘de motif 

kavramı incelenirken hem destanî unsurlar hem de menkıbevi unsurlar göz önünde bulundurulmuĢtur. 

Menâkıbnâmeler üzerinde önemli çalıĢmalar yapan Ahmet YaĢar Ocak menâkıbnâme motifini Ģu Ģekilde 

izah etmiĢtir: ―Evliya menkıbelerinde bu motifler, velilerin gösterdiklerine inanılan kerametleri temsil eder-

ler. Her motif bir şeyi yoktan var etme, çok kısa zamanda uzun mesafeler aşma, ırmak veya deniz üstünde 

yürüme ve ölü diriltme gibi birtakım tabiatüstü olaylardan ibaret bulunan unsurlar olup evliya menka-

belerindeki motifler işte bu ve benzerleridir‖ (Ocak 2016: 107). Saltıkname‘de yer alan ve diğer evliya 

menakıbnamelerinde sık görülmeyen su üzerinde yürüme motifi Ġncil‘de Hz. Ġsa‘nın su üzerinde yürümesi ile 

de ortaktır.Motifin Sami dinlerden öncesinde var olup Hıristiyanlığa geçmesi mümkün olduğu gibi Ġslamiyet 

öncesi Gök Tanrı inancından izler taĢıyabileceği de muhtemeldir. 

HZ. ĠSA’NIN SU ÜZERĠNDE YÜRÜMESĠ 

Arınmanın ve yüce güce ulaĢmanın iĢareti olan ruhun bedenden ayrılması, dünyadan vazgeçmenin ve 

adanmıĢlığın sonrasında bedeni hafifletmek ruhu ise maneviyat ile yüceltmektir. Su üzerinde yürüme 

günahtan arınmıĢ, insanî duygu ve hasletlerden belli dönemlerde elini eteğini çekmiĢ; kimi zaman bir veli 

kimi zamanda peygamber olan yaratılana, yaratıcı tarafından bir iĢaret olarak verilmiĢtir.  

Ġncil‘de su ile ilgili anlatıların önemli bir örneği vardır. Hz. Ġsa‘nın su üzerinde yürümesi ve çevresin-

dekilere bu konudaki gücünü ispat etmesi onun kuvvetli imanınadelil olacak Ģekilde anlatılmaktadır. Bu had-

isede onun gücü, temizliğinin mükâfatı olarak kendisine bahĢedilmiĢtir. Hz. Ġsa‘nın su üzerinde yürümesine 

dair kaynak Ġncil‘de Ģu Ģekilde nakledilmiĢtir: ―Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine, tekneye binip kendis-

inden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten 

sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli 

uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. 

 Sabaha karşı İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler, O‘nun gölün üstünde 

yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. ‗Bu bir hayalet!‘ diyerek korkuyla bağrıştılar. 

 Ama İsa hemen onlara seslenerek, ‗Cesur olun, benim, korkmayın!‘ dedi.  

 Petrus buna karşılık, ‗Ya Rab‘ dedi, ‗Eğer sen isen, buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana ge-

leyim.‘ 

 Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa‘ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü 

estiğini görünce korktu, batmaya başladı. ‗Ya Rab, beni kurtar!‘ diye bağırmaya başladı. 

 İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, ‗Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?‘ dedi.‖ (Matta, 14: 22-

31). Bu metinde görüldüğü üzere Hz. Ġsa‘nın deniz üzerinde yürümesi ve beraberinde buyruğu sayesinde 

öğrencisinide su üzerinde yürütebilmesi sıra dıĢı tasarrufta oluĢmuĢtur. Bedenin hafifliği imanın 

kuvvetindendir. Burada imanı kıt olan öğrenci, korkusu sonucunda rüzgâra kapılıp yardım istemiĢtir. Ruhunu 

iman ile besleyen Hz. Ġsa‘nın karĢısında korkuları ile mücadele eden öğrencisi inancın önemini göstermekte-

dir. Korkusuzca inanıp iman gücü olanın, bedenini eğitmesi sadece semavî dinlerde değil pek çok inanıĢta da 

yer alabilmektedir. Bu inanıĢı Nirvana‘ya ulaĢan Budistlerde de görmekteyiz. Günahlarından arınan ve min-

imalist yaĢam döngüsünde hiçliği benimseyen kiĢi yapmıĢ olduğu ayinin vecdi ile kendisinden geçerek baĢka 

bir boyuta ulaĢır, bu yükseliĢ onu suyun üstünde tutar. 
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TEVRAT’TA SU ÜZERĠNDE YÜRÜME VAR MIDIR? 

Tevrat‘ta su ve yaratılıĢ konuları birbirine bağlantılı olarak anlatılmıĢtır. YaratılıĢ mitlerinin genelinde 

görülen baĢta her tarafın sularla kaplı olması Tevrat‘ta da yer bulmuĢtur:―Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; 

engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.‖ (YaratılıĢ, 1: 2).  

Asa ile denizin yarılması üzerine Hz. Musa‘nın müritleri denizi aĢabilmiĢlerdir. Tevrat‘ta su üzerinde 

yürüme hadisesi tam olarak olmasa da suyun karaya dönüĢmesi ve bu zorluğun aĢılmasıSaltık-nâme‘de su-

ların kara olması ile benzerdir. Hz. Musa‘nın ve müritlerinin sudan sağ salim çıkması sonucunda Firavun ve 

askerleri de açılan bu yoldan suyu geçmek isteseler de geçemeyip boğulmuĢlardır. Açıkça su üzerinde 

yürümeye dair bir beyan ise yoktur. 

 Semavî dinlerde bu motif Hz. Ġsa‘nın su üzerinde yürümesi ile örneklendirilmektedir. Semavî dinlerde 

su üzerinde yürümenin yaygınlık bulamaması bu motifin eski bir mit olabileceğini düĢündürmektedir. Ayrıca 

Hıristiyanlığın paganizm kaynaklı düĢüncelerin üzerine inĢa edilmesi ve misyonerlik faaliyetleri sonucunda 

yayılmıĢ olması da mitolojik kökeni düĢündürmektedir. 

Tevrat‘ta ise su ile ilgili pek çok anlatı olmasına rağmen su üzerinde yürüme motifini açıkça iĢaret 

eden bir kaynak yoktur. Burada asa ile yarılan su kara parçası olur ve bu yüzeyde yürünür. Hz. Musa‘nın 

suya hükmedebilmesi sonucunda deniz yarılır ve müritleri ile Firavun‘un zulmünden kurtulurlar. Bu durum 

Tevrat‘ta Ģu Ģekilde yer almıĢtır: 

―İsrail ordusunun önünde yürüyen Tanrı'nın meleği yerini değiştirip arkaya geçti. Önlerindeki bulut 

sütunu da yerini değiştirip arkalarına, Mısır ve İsrail ordularının arasına geldi. Gece boyunca bulut bir yanı 

karartıyor, öbür yanı aydınlatıyordu. Bu yüzden, bütün gece iki taraf birbirine yaklaşamadı. Musa elini den-

izin üzerine uzattı. RAB bütün gece güçlü doğu rüzgarıyla suları geri itti, denizi karaya çevirdi. Sular ikiye 

bölündü, İsrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçtiler. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar 

oluşturdu. Mısırlılar artlarından geliyordu. Firavunun bütün atları, savaş arabaları, atlıları denizde onları 

izliyordu. Sabah nöbetinde RAB ateş ve bulut sütunundan Mısır ordusuna baktı ve onları şaşkına çevirdi. 

Arabalarının tekerleklerini çıkardı; öyle ki, arabalarını zorlukla sürdüler. Mısırlılar, ‗İsrailliler'den ka-

çalım!‘ dediler, ‗Çünkü RAB onlar için bizimle savaşıyor. RAB Musa'ya, ‗Elini denizin üzerine uzat‘ dedi, 

‗Sular Mısırlılar'ın, savaş arabalarının, atlılarının üzerine dönsün.‘ Musa elini denizin üzerine uzattı. Sa-

baha karşı deniz olağan haline döndü. Mısırlılar sulardan kaçarken RAB onları denizin ortasında silkip attı. 

Geri dönen sular savaş arabalarını, atlıları, İsrailliler'in peşinden denize dalan firavunun bütün ordusunu 

yuttu. Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı. Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçmişlerdi. Sular 

sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturmuştu.‖ (Mısır‘dan ÇıkıĢ, 14: 19-29). Ġnananlar ve Ģahitlik eden-

lerin kurtuluĢa eriĢmesi inanmayanların ise boğularak can çekiĢmesini anlatan bu metinde Ġncil‘de olduğu 

gibi kutuplaĢmaların vurgulandığı önemli nokta imanın gücüdür. Bedeni eğiten ona gerekli besini iman yolu 

ile veren kiĢi sıra dıĢı olan zorluktamuvaffak olmaktadır. 

ESKĠ TÜRK ĠNANÇ SĠSTEMĠNDE SU ÜZERĠNDE YÜRÜYEN ġAMAN 

ġaman metinlerinin konuları halk kültürü motiflerinin önemli bir bölümünü oluĢturur. Efsanevî arkaik-

teki birçok mitolojik karakter, Ģaman özellikleri taĢır. ġaman mitolojisinden gelen unsurlar eski mitolojik 

düĢüncenin daha sonraki aĢamalarında da açık bir Ģekilde kendini gösterir (Beydili 2003 520).Göçebe 

medeniyetin egemen olduğu ve yazılı kültürün etkin olmadığı dönemlerin en büyük eksikliği Türk mitolojik 

sisteminin ana hatlarının ortaya koyulmasında hissedilmektedir. Göçer medeniyetlerde bireyler yerine top-

lumlar ön plandadır. Ekonomik faaliyetler imece usulü ile dönüĢümlü olarak yapılmaktadır. Ekonomik faali-

yetlerin etkisi hayatın diğer alanlarına da yansımıĢtır. Birey kaygısından ziyade toplum kaygısı olan 

konargöçer kültürlerde iletiĢim kulaktan kulağa sözlü olarak aktarılarak kitleye ulaĢmaktadır. Edebî 

ürünlerde de yazı yerine sözlü kanallar kullanılmıĢtır. Yazıya duyulan ihtiyacın az olması ve sözlü kültürün 

yaygınlık kazanması sebebiyle bugün mitolojik parçalardan hikâye bütünleri oluĢturulmakta ve Türk mi-

tolojik sistemini kavramakonusunda zorluklarla karĢılaĢılmaktadır. Bugün efsanelerde ve kerametlerde yerini 

alan su üzerinde yürüme motifi köken olarak ġamanizm‘e dayandırılabilir mi?  

ġamanlar güçlerini inançlarından alan sıra dıĢı insanlardır. Onlar olağanüstülükler sergilemeleri sonu-

cunda toplumdansoyutlanmıĢ, uzaklaĢmıĢ ve yalnızlığa çekilmiĢlerdir. ġamanlar tarafından gerçekleĢtirilmiĢ 

olan olağanüstülükler belli bir zaman sonra evliya hikâyelerinde de görülmeye baĢlanmıĢtır. Nitekim Türk 

ġamanlığı hususunda çalıĢmalar yapan Fuzuli Bayat, bu dönüĢümü Ģu Ģekilde açıklamaktadır: ―Sosyo- kültü-

rel bağlamda kalıcı olan keramet olgusu, dinî ve siyasi engelleri aşarak yeni medeniyet çevresinde de kendi 

varlığını koruyabilmiştir. Türk evliya menkıbelerinin esasını oluşturan keramet kavramı, Şamanist olgunun 

transformasyonundan başka bir şey değildir. Ateşte yanmayan Şamanlardan balta yutan, kuşa dönüşen, 

suyun üstünde yürüyen, cansız eşyayı canlandıran, öldükten sonra da kendi kavmini koruyan Şamanlara ka-

dar çeşitli keramet formları, Şamanlığı bir kültür öğesi haline getirmiştir‖ (Bayat 2006: 162-163). 
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Aziz Ayva‘nın Anadolu göl efsaneleri çalıĢmasında BeyĢehir Gölü ile ilgili anlatılan göl üzerinde 

yürüme efsanesinin kökeni bir Ģaman efsanesine bağlanılarak izah edilmiĢtir. ÇalıĢmada göl üzerinde yürüme 

efsanelerinin kökeninin Kitab-ı Mukaddes kaynaklı olabilmesinden ziyade tespit edilmiĢ olan Ģaman efsanesi 

sayesinde Türk kaynaklı olduğu açıklanmaktadır. Burada sözü edilen Ģaman efsanesi Ģu Ģekildedir: ―Çok eski 

zamanlarda, Kaçikat boyunda, Kaçikat Oyun isimli meşhur bir şaman vardı. Onun hakkında çeşitli olaylar 

anlatılır. Bir gün Kaçikat, Nemyugin boyuna giderek, orada şaman olan Solkolooh‘tan, kendisine yardımcı 

olmasını rica etti. Sokolooh bu isteği kabul etti. Her iki şaman da farklı yerlere gittiler. Kaçikatlı şaman, 

ayağına rengarenk kestiği söğüt çubuğunu bağlayarak, Lena ırmağının üstünde yürüyüp, karşı sahile geçti. 

Şaman Solkolooh ise Lena‘nın diğer sahilinde durup, ıslık çalmaya başladı. O anda karşı sahilden bir kayık 

onun yanına geldi. Şaman bu kayığa binerek karşıya geçti (Bayat 2004: 124-125. ÖzetlenmiĢ Ģekliiçin bk. 

Güngör 1997: 7-8, Aziz Ayva 2007: 194). Kaçikat isimli Ģamanın bir söğüt çubuğu vasıtasıyla denizden 

yürüyerek geçmesi bu motifin temelini oluĢturmaktadır. Az bilinen Ģaman efsanelerinin zamanla gün yüzüne 

çıkarılması sonucunda köken konusunda Türk mitolojisinin ne kadar zengin olduğu ispat edilecektir. Budist 

rahiplerin ve Ģamanların efsanelerinde görülen su üzerinde yürüme motifi zamanla evliya menkıbelerine te-

zahür ederek keramet olarak yansımıĢtır. Ayva‘nın çalıĢmasından hareketle su üzerinde yürüme motifinin 

kökeninin Türk mitolojik sistemine ve Ģaman pratiklerine bağlanması muhtemeldir. 

Ali Berat Alptekin, Saltıknâme‘de yer alan efsanelerin günümüz sözlü kültüründe yansımalarını tespit 

ettiği çalıĢmasında belirlemiĢ olduğu baĢlıklarda su üzerinde yürüme motifine de yer vermiĢtir. Kültürün sü-

rekliliğinin incelendiği bu makalede Saltıknâme‘de bulunan efsane motiflerinin ġamanizm kökenli olduğu 

vurgulanmıĢtır: ―Sarı Saltuk‘a bağlı olarak anlatılan efsanelerin kökeni Şamanizm‘e kadar götürüle-

bilmektedir. Bilindiği gibi şaman obasının her şeyidir. Saltukname‘de ve günümüzde anlatılan kerametlerin 

büyük çoğunluğun İslam öncesinde şaman göstermektedir. Bize göre Türkler yeni dinleri İslamiyet‘e geçince 

eski inançlarında bazı hususları yeni dinin emrine vermişlerdir. Böylece bir dinin hatırası zayıfladıkça eski 

inanışlar yeni dine adapte edilmiştir‖ (Alptekin 2013: 17). 

SARI SALTIK’IN SU ÜZERĠNDE YÜRÜMESĠ 

Cem Sultan‘ın emriyle Ebu‘l- Hayr-ı Rûmî tarafından Anadolu veRumeli‘den yedi yılda (1473-

1480)derlenen bu metinler, Türk dili, Türkfolkloru, Türk tarihi ve kültürü açısındanoldukça önemlidir. Özel-

likle dinî, inandırıcı ve kısa olmasıyla diğer halk anlatmalarından ayrılan Saltuknâme‘deki pek çok efsane 

örneğinin benzerlerini günümüz sözlü kaynaklarında tespit edebiliyoruz (Alptekin 2013: 6). 

Anadolu sahası Alevî-BektaĢî menkıbelerindeki Baba, Eren, Alp, Alperen, Abdal,Dede, Sultan, vb. 

makam sahiplerinin gösterdikleri kerametlerin hemen hepsinin, kamlık / Ģamanlık geleneğindeki men-

kıbelere, efsane ve inanmalara dayandığını söyleyebiliriz (Ayva 2007: 196). Bu düĢünceden hareketle Sarı 

Saltık‘ın su üzerinde yürümesi hikmetinin kökenini Ģamanlık geleneğinde Ģamanın su üzerinde yürümesinin 

kabuk değiĢtirmiĢ haline benzetmek yanlıĢ olmayacaktır. Rum diyarında Ġslamiyet‘i yayan Sarı Saltık‘ın 

gerçekleĢtirmiĢ olduğu pek çok hikmet vardır. Su üzerinde yürüme motifi bu eserde Ģu hikâyelerdegörüldüğü 

Ģekilde geçmektedir: 

Sarı Saltık denize düĢeceği zaman ayağının altında bir taĢ çıkar. Sarı Saltık avucuyla denize toprak 

serper bu topraklar denizde büyür kara olurlar (Yüce 1987: 148).Altay yaratılıĢ mitinde bu olaya benzer bir 

örnek Ģu Ģekilde geçmektedir: ―Büyük Ak yaratıcı Ürüng-ayıg-toyon, ta başlangıçlarda, büyük denizin 

üzerinde, yükseklerde durup dururken, su üstünde yüzen bir köpük gördü. Tanrı durdu ve köpüğe sordu : —― 

Sen kimsin ?‖ Diye. Köpük baktı Tanrı‘ya, dedi : —― Ben bir Şeytanım. Ta su dibinde yerde, ben orada 

yaşarım.‖ Tanrı döndü Şeytana —― Gerçek mi bilmem sözün! Var mı su altında yer! öyleyse getir bana, 

yerden bir parça toprak!‖ Şeytan daldı denize, epey bir zaman geçti. Sonra Şeytan göründü, elinde az to-

prakla. Tanrı eline aldı, kara toprağa baktı. Takdis etti toprağı, elinden suya attı. Sonra Şeytan düşündü, şu 

Tanrı‘yı ben nasıl, suya batırayım da, suda boğayım diye. Fakat tam bu sırada, toprak nasıl olduysa, başladı 

büyümeğe, etrafa yayılmağa. Sertleşti katılaştı. Denizin büyük kısmı, hemen toprakla doldu‖ (Ögel 2010 

448). 

Sarı Saltık kâfirleri mağlup edince atını denize sürer ve elindeki toprağı denize atıp denizi karaya çevi-

rir. Kendisi ve müritleri kolaylıkla bu engeli aĢarlar. DüĢman gemilerinin denizi geçememesi için beddua 

eder, sonrasında çıkan Ģiddetli fırtına düĢman gemilerini yok eder ve yerle yeksan olurlar: ―Alyanos helak 

olunca kâfirler tarumar oldular, kaçtılar. Müslümanlar kaleden çıkıp kâfirleri ele aldılar, kırdılar. Kırk par-

ça gemilerini ele geçirdiler. Gerisi kaçtı, gitti. Karadeniz içine girip gittiler. Server (Sarı Saltık) atını denize 

sürdü, ardlarınca denize girdi. Eliyle toprak saçardı. Su, kara olurdu. Bu yer, Boztepe‘nin önünde bellidir. 

Kâfirler denize girip gittiler. Şerif: 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

462 

 

-İnşallah helak olurlar, diye beddua etti. Raviler rivayet ederler ki, o gemiler Karadeniz‘e çıkınca Hak 

Teâlâ bir yel verdi. O gemilerin her birini bir taşa vurdu. Kimini kenara vurdu, kimini batırdı. Ancak üç par-

ça gemi kurtulup İstanbul‘a ulaştı. Onları da şehir önünde kenara attı. (Demir-Erdem 2013: 60-61).  

Hz. Ġsa‘ya atfedilen mucizelerden biri de ayakları ıslanmadan deniz veya su üzerinde yürümesidir. Bu 

mucize Saltuk-nâme‘de bazen aynen bazen de değiĢik biçimde Sarı Saltuk‘a mal edilmektedir. Sarı Saltık 

denizde yürür su topuklarına kadar çıkmaz. Elinin iĢareti ile düĢman gemilerini bir çark gibi dönderir. Sarı 

Saltuk‘un atı da denizde yürümekte ve su topuklarına kadar çıkmamaktadır. Tabii olarak denizde yürüyen 

nesnenin cinsi de zaman zaman değiĢmektedir (Yüce 1987: 139-140). Kahramanın atının da su üzerinde 

yürümesi ise oldukça ilgi çekicidir.  

Sarı Saltık kendisi su üzerinde yürür ve yanındaki derviĢleri de ona eĢlik ederler. Bu hikâye ise Hz. 

Ġsa‘nın öğrencisi ile arasında geçen hadiseye oldukça benzer: ―O üç derviş, Şerif‘e: - Ya Server! Bize bu gemi 

lazım idi. niçin koyverdin, dedi. Şerif: 

- Bize bir kişi lazım. Sabredin, gemisiz de geçeriz, dedi. Sözü tamam olmadan karşıdan bir derviş gelip 

selam verdi. Şerif, selamı alıp: 

-Dediğim kişi işte geldi, dedi. 

Oturdular, bir müddet sohbet ettiler. Dervişler: 

- Server! Biz seninle Rum‘a geçmek, gaza yapmak istiyoruz, dediler. Şerif kabul etti. Sonra ayağa 

kalktı, sırtındaki keçesini çıkardı, denize bıraktı. Keçe suya batmadı. O dervişlere: 

- Babalarım! Bu keçe suya batmaz. İsterseniz bunun üstünde durarak denizi geçebiliriz, dedi. Onlar: 

-Evet, isteriz, dediler. Server: 

- Ben ―Allah!‖ diyeyim. Sizler de ―ya Baba!‖ deyiniz. Zira sizler, bana yetiştiniz. Be, Allahutealaya 

yakınlık derecesiyle yetiştim. Nitekim Tanrı, Kelam- ı Kadim‘de şöyle buyurur ―Ve nahnüakrebüileyhimin-

habli‘l- verid.‖ Şimdi ben de size bu hususta aracı olayım, dedi. Dervişler razı oldu. Beşi de keçe üzerine 

bindiler, batmayıp gittiler. Biraz yer gittiler. Sonra gelen dervişin aklına bir şey geldi, ―Biz niçin ‗Allah!‘ 

demiyoruz. Bizim derecemiz bu sözü söylememize engel değil. Hak yanında herkes birdir, fark nedir? dedi. 

―Baba‖ demeyip ―Allah, Allah!‖ dedi. En ortada olan derviş oturmuştu. Hemen keçenin bir yanı suya battı. 

Derviş de suya batmaya başladı. Su boğazına kadar geldi. Baktı ki hakikaten boğuluyor: 

-İmdat batacağım, diye çağırdı. Server(Sarı Saltık): 

- ―Babacığım!‖ de ki kurtulasın, dedi. 

Üç derviş bunu gördü. ―Babacığım!‖ diye çağırıştılar. O derviş de ―Baba!‖ dedi. Server mübarek 

elini sundu. Derviş de sudan çıkarıp elini uzattı. Server üç derviş ile yürüdü, denizi geçti. Bir yere 

çıktılar(Demir- Erdem 2013: 283- 284). Hz. Ġsa‘nın, imanı zayıf olan öğrencisine suda boğulma tehlikesi 

karĢısında yardım edip denizi yürüyerek geçmesini sağladığı gibi Sarı Saltık da imanı zayıflayan derviĢlerine 

yardım eder ve onları boğulmaktan kurtarır. Hz. Ġsa ve Sarı Saltık arasında bu hikâye ile birbenzerlik ku-

rulması Hıristiyanlıkta gerçekleĢen bir mucizenin Müslüman derviĢler tarafından da gerçekleĢtirilebileceğini 

ispat etmek için kullanılmıĢ olabilir.Sarı Saltık, Ġslamiyet‘i yaymak için gaza yapan hilal-hac mücadelesinin 

temsilcisi, batılın kovucusudur. Her ne kadarolaylar dinî anlatılar çerçevesinde geliĢse de eski Türk inanç 

sisteminden izler ve kültürel kodlar bulunmaktadır. Hem göçün lideri hem de Ģeyh olan Sarı Saltık çifte sta-

tüye sahiptir. Ahmet YaĢar Ocak‘a göre bu çifte statünün kökü Ġslam öncesi Orta Asya‘ya kadar gitmektedir. 

Orada da Ģamanlar aynı durumda idiler. Bir Ģaman hem kabilenin reisliğini hem dini liderliğini 

yürütmekteydi. Bu durum Alevilikte de korunmuĢtur. Alevi dedeleri de Türkmen babalarının bu çifte kim-

liğini sürdürmüĢlerdir (Ocak 2016: 93). Sarı Saltık‘ın kimliği hakkında önemli çalıĢmalar yapılmaya devam 

etmektedir.Bu çalıĢmada asıl sorgulanmak istenen husus sadece diğer Sami dinler ve Ġslamiyet karĢılaĢtır-

masından ziyade Sarı Saltık‘ın su üzerinde yürümesi motifinin mitolojik kökenli olabileceğidir.Tabiat 

kuvvetleri üzerinde hâkimiyet kuran Sarı Saltık, Ġslam öncesi eski Türk inancını tam olarak kaybetmiĢ 

değildir. Su üzerinde yürüme motifinin kökeni Kitab-ı Mukaddes kaynaklı olabileceği gibi ġamanizm‘e de 

dayanabilir.  

Sarı Saltık seccadesi sayesinde denizde boğulmadan ibadet eder. Onun derin iman gücü sayesinde zor-

lukları aĢması metinde Ģu Ģekilde yer alır: ―Bazen seccadesini Tuna‘nın suyuna bırakır. Üstüne çıkar, 

gezerdi. Suya batmazdı. Büyük bir direği vardı. Onu seccadenin üstüne bırakıp Tuna‘yı öte geçerdi. Eli ile 

büyük direği kaldırırdı‖(Demir- Erdem 2013: 303). Şerif gördü ki kâfirler kendisini ok yağmuruna tuttu. 

Hemen yerinden kalktı. Büyük bir mermer direği, iki eli ile başının üzerine getirdi. O gemiye fırlattı. O direk 

gemiyi deldi. Kâfirler, hep birlikte gemi ile battı. Mermer direk suya batmayıp Şerif‘in yanına geri geldi, 

durdu. Şerif o direği aldı, seccadenin üstüne koydu. Geri gelip Baba şehrine çıktı (Demir- Erdem 2013: 306-

307). 
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SONUÇ 

Velî bakar ki, az evvel kendisinin dizlerine kadar girerek geçtiği gölden çoban adeta yürüyerek 

geçmektedir; topuklarına kadar suya ya girmiĢtir veya girmemiĢtir. Onun ibadet etmedeki samimiyetini ve 

ayakları suya girmeden gölden geçiĢini birlikte düĢünen velî, çobana Ģu cevabı verir: ―Sen yine bildiğin gibi 

Ġbadet, bildiğin gibi dua et Allah‘a hepsi kabul olunur.‖ (Sakaoğlu 1976: 113-114). Bu özetlenmiĢ efsaneden 

anlaĢıldığı üzere gölden yürüyerek geçmeye yardımcı olan imanın gücüdür.Su üzerinde yürüme motifi pek 

çok göl efsanelerine konu olmuĢtur. Bu konu üzerinde detaylı bilgi için Aziz Ayva‘nın ―Anadolu Göl 

Efsaneleri‖ ve Saim Sakaoğlu‘nun ―Eğirdir‘de Anlatılan Gölden Yürüyerek Geçme Efsaneleri Üzerine‖ adlı 

çalıĢmaları referans olmaktadır. 

Biz bu çalıĢmamızın sınırlılığından dolayı Sarı Saltık‘ın su üzerinde yürümesi motifinin kökenini 

incelemiĢ bulunmaktayız. Saltıknâme adlı eserde Hıristiyan çevre ile kurulmuĢ olan iliĢkilerden dolayı 

anlatılar ve inanmalar birbirine benzemektedir. Biz bu çalıĢmamızda Ģamanın su üzerinde yürümesini temele 

alarak yaratılıĢ mitlerinin de vasıtasıyla bu motifin kökeninin ġamanizm kaynaklı olduğunu düĢünmekteyiz. 

Bu çalıĢmalar daha çok Ģaman efsaneleri bilindiği takdirde daha kalıcı olacaktır. Bu sayede Türk devletleri 

ve toplulukları arasında yakın temaslar kurulacaktır. Özü bir olanın sözü de birdir. 
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Тҥйіндеме 

Маҗалада җазаҗ поэзиясында ҿзіндік җолтаңбасы җалыптасҗан белгілі аҗын Иранбек 

Оразбаевтың асҗаҗ рухты жарлары талданады.   

ХХ ғасырдың жетпісінші жылдары җазаҗ поэзиясына келген аҗындардың поэзиясындағы 

ҿзіндік ерекшеліктер  жалпы ҽлем ҽдебиетіндегі озыҗ ҽдеби дҽстүрлердің негізінде җалыптасты. 

Олардың поэзиясындағы кҿркемдік тҽсілдер де ҽр түрлі сипатта кҿрінді. Біраҗ олардың поэзиясы тым 

ерте толысты ҽрі 60-70-жылдары поэзия ҽлеміне батыл җадам басҗан бір топ талантты аҗындардың 

поэзиясы мен шығармашылығы бҽсекелестікпен дамыды. Сол бҽсекелестің бел ортасында 

И.Оразбаев поэзиясы тұрады десек җателеспейміз. 

Аҗын поэзиясының таҗырыптыҗ ауҗымы мен идеялыҗ ерекшеліктерінің, ондағы мазмұн мен 

пішіннің ұстанымына айналған лирикалыҗ җаһарман мен аҗындыҗ тұлғалыҗ сипаты ғылыми 

тұжырымдар арҗылы наҗтыланады. 

Кілт сӛздер: ақын, поэзия, әдебиеттану, ұлттық мінез, қаһарман, тұлға 

  

POETIC WORKS OF I. ORAZBAEVA 

 

Absrtact 

The article analyzes the pseudonym of the famous poet Iranbek Orazbayev, who has his own auto-

graph in Kazakh poetry. 

Features of poetic poetry, which came into Kazakh poetry of the seventies of the XX century, were 

based on the advanced literary traditions of world literature. Artistic approaches in their poems also had a 

different character. But the poetry and work of a group of talented poets were developed on a competitive 

basis, but their poetry is too early, and in the 60s and 1970s - a bold generation of poetry. In the middle of 

this participant, I am. If we say that Orazbaev is a poet, then we are not mistaken. 

Lyric heroes and poetic personality traits, which are thematic scope and ideological features of the 

poet's poetry, the content and form of which are explained with the help of scientific results. 

Keywords: poet, poetry, literary criticism, national character, hero, person 

 

И. Оразбаев ҿлеңдерін ҿз толҗынынан ерекшелеп тұратын нҽрсе ондағы сыртҗы сымбаттылыҗ 

пен ішкі иірімдердің үйлесімділігі. Сол себепті де аҗын җаламымен ҿрілген ҿлең тармаҗтарынан 

«сыңғырлаған бір ҿңкей келісімнен» бҿтен басы артыҗ ештеңе де сезілмейтіндей. Бұл ұлы Абай 

ұстанған кредо «теп-тегіс жұмыр келсін айналасы» җағидасын еске салады. 

Кешегі кеңес дҽуіріндегі җазаҗ ҽдебиетін тҿл ҽдебиетіміздің алтын ғасырына балап жатсаҗ 

оның ҿзі  Ҽбділдҽ Тҽжібаев, Тҿлеген Айбергенов, Жұмекен Нҽжімеденов, Тұманбай Молдағалиев, 

Җадір Мырзалиев, Жарасҗан Ҽбдірашев сияҗты біртуар жарҗын таланттар есімімен еншілестігін 

җадай айтуға болады. Ал енді осындай тағлымды дҽстүр жалғастығын тексерер болсаҗ, кейінгі 

толҗын буын арасында Иранбек Оразбаев тұлғасы жарҗырап алыстан кҿрінеді.  

Аҗын мінезінің җайсарлығы ҿлеңінен кҿрінеді. Ешкім басын имес менмендік те кейде талант-

ты аҗындарға жараса кетеді. Басына түскенді җиналмай кҿтеретін биік рух Иранбектің поэзиясында 

асҗаҗтыҗ пен ҿршілдіктің ауанына орап, жүрегінің түгі бар аҗын атандырып келеді. Біраҗ сол мұңын, 

сол җайғысын халыҗ мұңына айналдыра білетін аҗындар кҿп емес. Аҗын да адам. Адамның тууы 

җандай заңдылыҗ болса, ҿлуі де сондай заңдылыҗ. Аҗын да осы екі заңдылыҗтың аралығында ҿмір 

сүріп, ҿмір тіршіліктің җуанышын да, күйінішін де, азабын да бҽрін бҽрін жырға җосады. Ҽйтсе де 

ҿмірдің җас җағым сҽттей ғана ҿткінші екендігін сҿз җұдіреті мен ой тереңдігімен жырлау аҗын 

біткеннің барлығының җолынан келе бермесе керек. 

Иранбек Оразбаевты ҿмірдің ҿзі шыныҗтырды. Ҿмір ұсынған тауҗыметтер  ол үшін 

таусылмас таҗырып. Сондыҗтан бар арманын, бар җасіретін  тіршілікке айтады. Оның ҿкпе назы да 

сол тірі тіршілікке арналады.  

Ҿйткені тірі тіршілікте жасаушылар Иранбектің ҿзі сияҗты мың-миллиондаған жұмыр басты 

пенделер. Ашынып айтамын деп артыҗ сҿйлеп җалатын, аҗтарылып айтамын деп бар сырын ашып 

тастайтын аҗын мінезі оның ҽрбір ҿлеңдерінен байҗалып отырады. Аҗын мінезі ҿр дедік. Лирикалыҗ 

җаһарман  ойын ірікпей ашыҗ айтады. Осы себепті де Иранбектің ҿлеңдері жанға жайлы тиетін  ой 
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иірімдеріне толы. Олар жүрек жылуына, жүрек җанына  оранған.  Иранбек лирикасындағы ерек-

шеліктің ҿзі де жоғарыда айтылғанындай ой тереңдігінде. 

  Түнекке орап, 

  Тұншыҗтырма, бұла Таң, 

  Дҽйім бейбіт атҗаныңды ұнатам. 

  Оспадардың ошағынан от җашып, 

  Оның ҿртке шалдырмасын Ұлы Отан  

  Түнекке орап, 

  Тұншыҗтырма, бұла Таң! 

Осы ҿлең жолдарында да аҗын – Азамат, аҗын – Күрескер үні мен үміті мен мұндалай алдың-

нан шығады. Барша адамзат үні болып, солардың ұлы мұрат тілегі болып ұшырасады бұл шумаҗ. 

Иранбектің «Дүниежарыҗ», «Сұлулыҗ сарасы», «Мұнар, Мұнар, Мұнарым...» жыр жинаҗ-

тарынан оның ой-ҿрісі мен җиял кҿкжиегінің одан ҽрі кеңейіп, тереңдей түсетіндігі байҗалады. Ол 

жинаҗтарда бастан аяҗ ҿмір-тіршіліктің сан  җатпарын тұтастай җамтуға күш салуымен 

жұртшылыҗтың назарын аударған аҗын болатын. 

Иранбек ҿлеңдері таҗырыптыҗ жағынан кең, диапозы ауҗымды, ауан арнасы сан салалы. 

Аҗынның җай жыр жинаҗтарындағы ҿлеңдерін алсаҗ та олардан жүрек махаббатының сыршыл сазы, 

азаматтыҗ ҽуен, ҽлеуметтік, публицистикалыҗ сарын молынан табылады. Аҗын не айтҗысы келсе де 

терең толғаныс, ішкі җозғалыс үстінде замана мінбесінде тұрып сҿйлейді. Ҿзінің ҽлемдік болмысҗа 

кҿзҗарасын табанды позиция үрдісі үстінде аңғартады. 

  Менің тегім, маймыл емес, 

  Арыстан! 

  Арыстаннан шыҗса лазым данышпан! 

  Бҽлкім, аю? 

  Жаралғанмын барыстан? 

  Текежҽуміт ауыздыҗпен алысҗан?! 

  Менің тегім маймыл емес, ҽйтеуір, 

  Җұр алаҗан ұят пенен намыстан!  

– дей келіп: 

  Түлкі де емес, 

  Маймыл да емес шын тегім, 

  Тексіздердің жаратпаймын күлтегін. 

  Түлкі кҿрсем ажалдайын аңыстап, 

  Маймыл кҿрсем асаудайын үркемін...    

деп түйіндейді. Ол сҿздің астарына басҗаша баға береді. Оған басҗаша мағына дарытады. 

Адамдар бойындағы түлкі мінезге аҗын җолындағы айбалтасын жарҗылдатып тап болмысымен җарсы 

шығады.  

  Айрылғым жоҗ... 

  Адасҗан жоҗ тегімнен,    

  Шындыҗ үшін шайнасамын! 

  Шегінбен! 

  Мүмкін емес ымыраға келуім 

  Маймыл җылмаҗ, 

  Түлкі җылмаҗ ҿмірмен!... 

 Ата жолдан, дҽстүрлі дамудан ауытҗымау жайындағы ойды Иранбектен бұрын да талай 

аҗындар айтҗан. Біраҗ Иранбек бұны екінің бірі ҽсте җолы жете бермейтін шеберлікпен бедерлеген. 

Иранбек Оразбаевтың «Жүрек жырлайды» атты ҿлеңдері мен балладалар жинағына енген 

ҿлеңдерінде аҗынның албырт жүрегі мен асау җанына жарасатын асҗаҗ жырлар мол. Кітап «Ҿзім 

туралы» атты жыр жолдарымен ашылады: 

  Күн сайын сыр аҗтарам, 

             жыр аҗтарам, 

  Кҿз жазып җалу деген ұят маған 

  Җарасын алға кеткен ағалардың, 

  Кҿрем деп җуып жүрген сияҗтанам 

деп  ҿзіне азаматтыҗ борыш, үлкен міндет жүктейді. Ал, «Мен - Җазаҗстан», «Жұмыстан җайтар 

шағымда» деген ҿлеңдерден аҗынның шабытты толғанысы, ҽлеуметтік ой-парасатының кеңдігі 
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аңғарылды.  «Җұда», «Ойланшы айым», «Мені теріс түсінбегін», «Мен сол шаҗта», «Жүрек тулап 

барады» тҽрізді ҿн бойы лиризмге толы жылы жыр жолдарынан жаныңа ыстыҗ лҽззат алып ҽдемі тіл, 

соны бояу арҗылы кҿз алдыңа тҿмендегідей жарасымды бейне жасап береді. 

  Толҗын жатыр шырмауыҗтай оралып, 

  Салҗын сабалы, кҿл ҽдібі җоғаның. 

  Кҿк кілегей аҗ айдынның үстімен, 

  Кҿгілдірге керіп җойған доғаның. 

Шынында да бояуы җаныҗ, бейнесі аныҗ сурет. «Ертеңге мирас җып», «Елең алған», 

«Җайғырмайды ол», «Ҿмір оған сол үшін де серікті» - бұл жырлары азаматтыҗ лирикалар. Аҗын 

сыйластыҗты, ҽлемнің тыныштығын, мамыражай мамырсын ҿмірдің ұлылығын ҿлеңіне  арҗау етеді 

жҽне оны селҗос айта салмай тебірене, толғана ой тастап, сырласып отырып ҿз ойының шымылдығын 

ашады. «Омар Хаямға» толғауы шын аҗындыҗты танытатын тартымды дүние. Бағзы ортағасырлыҗ 

заман кҿз алдыңа келеді. Ҽсіресе: 

  Соҗыр кҿріп алтын таңның шапағын, 

  Кереңдер де есітіпті җапалы үн. 

  Җара жердің җарс айрылып жүрегі, 

  Җаралардың бұзылыпты реңі –  

деп ұлы аҗынның дүниеге келуін үлкен жүрек толғанысымен тебірене жырлайды.  

  Шағын шағын жылғалардан 

            Ашулы ҿзен бой түзер, 

  Пышың – пышың ҿсек сҿздер, 

  Жалғыз жаҗсы ойды үзер  

деген жалынды ой айта келіп, «Уаҗыт», «Шыңдар», «Адам» атты ҿлеңдерде айтар ойы ҽр 

җырынан таныла түседі. Жинаҗтың ҿн бойындағы желі болып тартылған ҿзекті ойлар мен шынайы 

толғаныстар адам бойындағы асыл җасиеттерді, адамгершілік пен ізгіліктерді, махаббат пен достыҗты 

жырлауға бағытталған. 

 Аҗынның «Дүниежарыҗ» ҿлеңдер жинағы оның айтары кҿп, тау ҿзеніндей сарҗырап, 

күркіреп ағатын үні де, тынысы да ерен, ҿзіндік җолтаңбасы бар екендігін танытҗан жинаҗ. Осы 

жинаҗта да ол айналада болып жатҗан бүкіл болмыс бітімді ҿзінше ойлап ҿлең жолдарына ҿзек етті. 

Ҿмір җуанышына балаша мҽз бола, сҽтсіздігі мен ҿкінішті жаҗтарына жүрегі ауырып, жаны байыз 

таппайды. Рахатынан гҿрі азабы жиі мазалайды. Оның ҿлеңдерінде жер тағдыры, ел тағдыры 

мҽселелері үнемі сҿз етіліп жүрсе, осы кітапта да бұған арналған ҿлеңдер аз емес.  

  Жаса мҽңгі, 

  О, жұмыр Жер – Жыр-Ана! 

  Мен жылайын!... 

  Сен жылама! 

  Жылама!- 

  Җасіретіңді җанымменен жуайын, 

  Айналайын кҿні кепкен жыраңа – 

  Жаса мҽңгі, 

  О, жұмыр Жер – Жыр-Ана!, - 

 дейді аҗын. И. Оразбаевтың терең ой-толғамға, ізгілік парасатҗа орай жазатындығы осы 

ҿлеңнен де сезіледі. Аҗынның жетістігі - ҿтірік ҿсекке җұмар еместігі, жалғандыҗҗа жаны җас 

екендігі. Оны: 

  Күнде осылай күлімдеп күн шыҗса екен, 

  Түн җуыс кеуделер де тұншыҗса екен. 

  Җұлаҗ кесті җұл етіп, 

  Аҗ найзасын 

  Аҗиҗат жалғандыҗҗа шын сұҗса екен,-  

деген ҿлең жолдарынан білеміз. 

И. Оразбаев «Дүниежарыҗ» жинағында цикл ҿлеңдерге орын берген. Жинаҗҗа «Аҗын ағаға 

жазған хаттардан» деген ҿлеңдер циклі енген. Осы топтамасында аҗын оҗырмандарға ҿмірдің ҿткінші 

екендігін тағы да терең сезіндіреді. Жарыҗ сҽулені җадір җасиетте терең бойлау жұмыр жерде ҿмір 

сүріп жатҗан ҽрбір пенденің парызы екендігін ұҗтырады. «Дүниежарыҗ» кітабына «Кҿңілдің бибі 

иесі», «Кҿзсіз күю, ессіз сүю»  тҽрізді махаббат таҗырыбындағы топтама ҿлеңдері де енген. Бұл 
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топтамалар жинаҗтағы ҿмірдің сан җилы жаҗтарына барлау жасайтын басҗа да лирикалыҗ ҿлеңдер 

мазмұнын толыҗтыра түседі.  

Аҗындардың барлығы да махаббатты жырлап келеді. Ҽйтсе де махаббатты ҽр аҗын ҿзінше 

сүйеді. И. Оразбаев лирикасындағы  махаббат ҿзгеше. Күйдім-сүйдімнің җұлына айналмай асҗаҗ 

азаматтыҗ сезімге ҿртеніп кете жаздап сүйеді. Осы себепті де оның осы таҗырыптағы ҿлеңдерінде 

салт-санамызға тҽн сыпайлыҗ мінез байҗалып отырады. Аҗынның сүйіспеншілік жырларының бірер 

жолы мынадай: 

  Сенсіз дертке ем җонуы - ҿтірік. 

  Тҿрт җұбылам тең болуы - ҿтірік. 

  «Жаным» деген жылы сҿзі түстіктен 

  Соҗҗан желге «жеткіз» деймін ҿтініп. 

Осы жолдарда іңкҽр жүректің ынтығы мен ыҗыласы сұлу ҿрнектермен ҿріліп тұр. 

Жалпы алғанда, аҗынды осы «Дүниежарыҗ» кітабы дүниеге танытты десек җателеспейміз. Бұл 

жайында белгілі аҗын Җайырбек Асанов былай дейді: «Сыр бойының топырағында  туып, оның киелі 

жерінен нҽр алып ҿскен аҗынның бұдан жиырма бес жыл бұрын жазған балауса ҿлеңдерімен де 

таныспын. Сол кездің ҿзінде-аҗ җатар жазып жүрген біздерден оның поэзиясы оҗ бойы озыҗ болатын. 

Сол кезде-аҗ оның үні жігерлі, ҿлеңі ҿршіл еді. Ал, бүгіндері кҿңіл кҿкжиегі кеңейіп орныҗҗан 

аҗынның, замандасымның творчествосына мына біздер җуаныштымыз» (Шҿмішбай,1). Тап осындай 

мойындау пікірін белгілі аҗын Серік Тұрғынбекұлы да кезінде аҗ жүректен аҗтарыла жазды. Оның: 

«Бұл күнде ел ағасы жасының есебіне еркін еніп, аҗ табалдырығынан именбей аттаған аҗын Иран-

Ғайыпты ҿз оҗырмандары «аҗ кигізге орап хан»  кҿтергені җа-ша-ан! Иран-Ғайып сол «билігінен» де, 

сол биігінен де бір сҽт тҿмендеуге тиіс емес. Ҿйткені ол, ҽдебиетке ҽуел бастан-аҗ  җолына җалам 

ұстаған ҿлеңшілердің бірі емес, сол кездің ҿзінде-аҗ ҿзгеден оҗшау мінезімен җияңҗылыҗ танытып, 

җолына җара мылтыҗ ұстай келді. Бҽлкім сол кездегі игі җадамдарына ілтипат ете җоймағанымыз да 

рас шығар. Содан да болар, ол кҿбінесе ҽдеби ортадан аулаҗ, җалың җаламдастарына җол ұсынып, 

җұшаҗ ашып, җоңсы җонбай, талай жыл шет жүріп, җиыр жайлады» (Җайырбек 2) деп айтады. 

Иранбек поэзия есігін айҗара ашҗан жетпісінші жылдар – Сыр бойы табиғаты Арал теңізінің 

тартылуынан азап шеге бастаған. Міне, осы уаҗытта Иранбек «Теңіз җашып барады» дейтін ҿлеңін 

жазды. Оның осы ҿлеңі ҽрбір пенденің тҿбе шашын тік тұрғызып, жанын тебіреніске салды. Жан 

біткеннің жүрегін жаралаған экология – нҽубет Иранбектің де жанына  тыным бермей, аҗындыҗ, 

перзенттік парызын орындауға ҽрекет еткізді. Уаҗыт ҿте келе Арал тағдыры мҽселесіне  җазаҗ 

зиялыларының бҽрі араласа бастады. Біраҗ олардың барлығынан гҿрі Иранбек Оразбаевтың ҿз 

ҿлеңдеріндегі шағаладай шарҗ ұрған даусы айҗын естіліп тұрды: 

  Ерін ұмыт җылғандай, 

  Елін де ұмыт, 

  Оралмасҗа мҽңгілік белін буып,  

  Җан аралас кҿзінен сорасы ағып - 

  Ҿмір җашып келеді, 

  Ҿлім җуып! 

 

  Ғаламатты кҿрсетіп, 

  Ғазабатты, 

  Җорлап, 

  Жерге җаратып азаматты – 

  Зорлыҗ җуып келеді, җаба саҗал 

  Халыҗ җашып барады Җазаҗ атты! 

Аҗын «Җазаҗ җашып барады» деген бір жолмен халҗымыздың аҗыл, сана, салт дҽстүрден,  діл 

мен діннен ажырап бара жатҗанын астарлап жеткізген. 

«Дүниежарыҗ» кітабындағы оҗырман санасын тереңдетіп җоятын ҿлеңнің бірі «Нан». 

  Мен табынар заман аты – Нан, 

  Мен сиынар Адам аты – Нан. 

  Таңы бейбіт атҗан беймаз Бүгіннің 

  Ертеңіне аманаты – Нан. 

Осы ҿлең тіршіліктің гимні сияҗты. Нанның җұдіретін жырламаған аҗын жоҗ. Біраҗ сол нан-

нан философиялыҗ терең ой туындату екінің бірінің җолынан келе бермейді. Аталған ҿлең Иранбек-

тің азаматтыҗ тұғырын, ҽлеуметтік міндетін айҗындап тұр. 
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«Дүниежарыҗ» кітабы осы таҗырыппен аттас ҿлеңнен бастап соңына  дейін тіршілік туралы 

кең тынысты, кемел толғау болып шыҗҗан. Ой тереңдігі ҿлеңнен ҿлеңге ауысып, оҗырманды нҽр-

лендіре береді. Кітаптағы ҿлеңдер тың теңеулерге  толы.  

 Бұтаҗтағы соңғы жапыраҗтай боп, 

 Жел ҿтінде җалтырайды жүрегім... 

 Дүниенің жанарында от жарҗылдап... 

 Бейопа дүние җашанда бой жасайды. 

 Байыдым батар күндейін... 

 Уаҗыт шебер җолындағы 

 Шыр айналған ұршыҗпын... 

 Сайда диірмен айналар 

 Кҿзден аҗҗан жасыма... 

Айта берсек мұндай кҿз жауын алатын теңеулерді  бұдан да кҿп кездестіруге болады. 

«Дүниежарыҗ» ҿлеңіндегі җұндылыҗ – ой тереңдігі. Аҗынның җай ҿлеңін алсаҗ та кенеулі ойға 

кезігеміз. 

Саулығына сұрайтындай сүйінші 

Жылға біткен сай-салаға жүгірді... 

 

Җысыр сҿз җызыл тойып бұғалыҗтап, 

Тҽуекел дариясын бҿгердейін... 

 

...Җысырдың тайы сияҗты 

Җұрыҗтан җашҗан дүние! 

Осы жолдар җаладан даланың суретін елестетеді.  

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Иранбек Оразбаев аҗпа-тҿкпе ойдың аҗыны. Ой тереңіне шомдыру таланттылыҗтың белгісі. 

Җай аҗын халыҗҗа керекті ой айтты, ол ойды җандай жағдайда айтты, җалай айтты дегенде җара 

җылды җаҗ жарар уаҗыт таразына салмаҗтап саралап, аҗ-җарасын аныҗтап берері сҿзсіз. Сол кезде 

Иранбек Оразбаев жазған мынау ҿлең жолдары суырылып шығары сҿзсіз: 

Җалам тартҗан җазаҗтың бҽрі мыҗты 

Майрылдым мыҗтылармен күресем деп. 

Осы ҿлең жолдарын сыртҗы түрімен емес, ішкі мазмұнына, айтар ойдың терең сырына үңіле 

җабылдасаҗ җателеспейміз.  

Аҗынның соны ізденістен туған кҿңіл-күй лирикалары, ҽртүрлі жанрлардағы туындылары 

тың ҿрнекпен   ҿріліп,  толғандырар ойларымен елітеді. Расында да оның ҿлеңдері тайға таңба 

басҗандай ой айтҗанда ғана емес, сезімнің ыстыҗ лебімен ҿріліп, жүректің лүпілі, толғанған жанның 

ыстыҗ демі бетті шарпиды. Мҽселе, шығарманың кҿлемінде немесе таҗырыбында емес. Ең бастысы 

ҿлеңдік җасиетінде, ҿмірдің ҿзіндей шынайылығында болса керек. Ҽр аҗын замандастар жанының 

жыршысы, арман-тілегінің мұңшысы болуға тиіс. 
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Тҥйіндеме 

Бұл маҗала җазаҗ эпосындағы үйлену мотивінің тарихи дүниетанымы җарастырылған. Үйлену 

мотивінің тарихи бастау алған неке түрлерінің җалыптасуы мен ерекшеліктері жүйеленді. Негізгі 

бастауы фольклорда жатҗан бұл проблемалыҗ жай ғасырлар бойы жаңаланып, ҿңделіп, толығып, 

бүгінгі күнге дейін жетіп отыр. Ҽлем жҽне отандыҗ зерттеушілердің пікірлері мен еңбектеріне сүйене 

отырып некелесу рҽсімдері туралы бірталай тұжырымдары негізге алынды. 

Җазаҗ халҗының үйлену салтымен байланысты ғұрыптыҗ мҽселелері мен ҽдеби кҿркемдік 

ерекшеліктері жан-жаҗты ашылды. Осыған орай җазаҗ эпосында кездесетін неке түрлерінің бірнешеуі 

кҿрсетілді.  

Җазаҗ эпосындағы җаһармандыҗпен үйлену мотивінің жанрлыҗ ерекшеліктері җарастырылады. 

Жырлардағы үйлену мотивінің орындалу шарттары мен талаптарын шешу арҗылы маҗсатына жету. 

Жырдың жанрлыҗ, нұсҗалыҗ ұҗсастыҗтарына аса назар аударылған.  

Тірек сӛздер: фольклор, эпос, мотив, архаикалық, эгзогамия, полигамия, моногамия. 

 

НISTORICAL AND MIROVOOZRENCHESKY BASIS OF THE MOTIVE OF MARRIAGE 

IN EPOS  

 

Abstract 

In the present article is considered historical bases of a mirovoozreniye of motive searches of the 

promised in the Kazakh epos. And also features and types of marriages in a historical context of motive 

searches of the promised are revealed. The problem of the folklore, which is the beginning of the many years 

of innovation, was renewed, renewed and renewed. World and domestic scientific research and their 

concepts have been used. It is also considered the analysis in texts. 

The genres of genre are based on motives of marriage in the heroic Kazakh epos. Friendship is the 

solution to the problem and the necessity of the marriage in the epos. The basic emphasis is placed on the 

genre, variants of the system. 

Keywords: folklore, epos, motive, archaic, ezogoamy, polygamy, monogamy. 

 

КІРІСПЕ 

Җазаҗ халҗының үйлену салтымен байланысты ғұрыптыҗ мҽселелері шағын зерттеудің 

кҿлемімен шектелмек емес, оның сан алуан сипаты халыҗтыҗ жырдың ҽр түрлі жанрында ҿзіндік 

ерекшелігімен аныҗталады. Мҽселен, негізгі бастауы фольклорда жатҗан бұл проблемалыҗ жай 

ғасырлар бойы жаңаланып, ҿңделіп, толығып, бүгінгі күнге дейін жетіп отыр. 

Осыған орай таҗырыбымыздың кҿне дҽуірдегі некелесу рҽсімдерінің эпос жанрларының 

бастауы деп, біз ғалым С.Җасҗабасовтың җазаҗтың ертегі жанрларындағы неке түрлерінің җыр-сырын 

жан жаҗты ашып, зерттеген [1] еңбегіне сүйендік. Сондай-аҗ җазаҗ халҗының дҽстүрлеріндегі неке 

түрлерінің ара жігін ғұрыптыҗ тұрғыдан Х.Арғынбаевтың [2] еңбегінде осы некелесу рҽсімдері 

туралы бірталай тұжырымдарды негізге алдыҗ. 

Фольклор арҗылы бүгінге жеткен жырлардағы сүйіспеншілік пен имандылыҗ, адалдыҗ пен 

адамгершілік мҽселелері - жазба ҽдебиеттің де ең басты, ең негізгі мҽселелері санатында. Жалпы, тек 

җана шығарма мен ҿлең немесе сурет т.б. җандай да болсын ҿнер туындысы махаббаттың себебінсіз 

тумайды. Эпостағы ең алғашҗы кезендердегі «батыр мен җыздың бірін-біріне җұмартуы ғашыҗ болу 

негізінде емес, уаҗыт аралығында ҽйелді керек еткендігінде» - деп санайтын зерттеуші Е.Вердиман 

бұл ойын ҽрі җарай былайша ҿрбітеді: «Первобытные охотники вели бродячий образ жизни и 

зависели от возможности добывать свежее мясо. Жили они почти исключительно в общество 

мужчин, поглощенный единственным, что его волновало и насыщало, - охотой. Лишь время от 

времени они начинали искать женщину, незаботясь, однако, о выборе» [3, 11 б.].  

Ҽрине, бұлкҿнеліктің кҿзҗарасы деуіміздің ҿзі ойландырады. Җайткенмен де бүгінгі күннің 

ҿзінде де җұдай жаратылысының ҿзі «еркек – ҽйелсіз, ҽйел - еркексіз» бола алмайтынына, олардың 

бір біріне үлкен тартылыс күш арҗылы ынтыҗтығын дҽлелдейді. 

                                                 
*
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Җазаҗ эпосындағы жар іздеу мотиві ерекше мҽселе деп айтсаҗ та болады. Җазаҗ эпосындағы жар 

іздеудің мысалы батырлар жыры, кҿне архаикалыҗ эпос, лиро-эпос немесе діни жҽне тарихи 

эпостарда жиі кездесіп, бір-бірімен байланысып, ұштасып жатады. Егер батырлыҗ жырларда батыр 

жарын жекпе-жекте, жарыста немесе җыздың, ҽкесінің жарлығы бойынша бір талабын орындауы 

арҗылы үйленсе, лиро-эпостарда батыр җызға шынайы ғашыҗ болу арҗылы җосылады. Кҿне эпостарда 

батыр алдымен үйленуді немесе жар іздеуді маҗсат тұтпайды, ҿзі жорыҗҗа шығып ерлік жолында 

ғашыҗ болып үйленеді. Осы кҿне эпостың бір ерекшелігі кейде ерді җыздың ҿзі таңдайды. Ал тарихи 

жырларда барлыҗ жырлардағы секілді махаббат, сүйіспеншілік, сезімдік сипаттар кҿп кҿрініс 

беруімен бірге ұрпаҗ җалдыру маҗсаты басым келеді деуге болады. Тарихи жырларда баяндалатын 

басты мазмұн халыҗтың ҿмір шындығы, шынайы болмысын елестету арҗылы ҿткеннің сипаты 

танылады. Ҽлбетте, бұл жырларда оҗиғаның дҽлдігі саҗтала бермейді, ҽр кезеңнің тарихи-ҽлеуметтік, 

җоғамдыҗ-саяси жағдайы керкемдік тұрғыдан бейнеленеді. 

Җазаҗ эпосындағы ҽр жанр бір-бірімен тұтастай байланысып жатса, тарихи жырлардан мұндай 

байланысты кҿрмейміз. Біраҗ мұнда да ерлік жасағанда оның халыҗтың җамы, отбасының амандығы, 

ҽділдіктің басым түсуі жолында жасалатынын кҿруге болады. Батырлар жырында кейіпкер ҿз ерлігін 

жар іздеу, таңдау маҗсатында кҿрсетсе, тарихи жырларда халыҗтыҗ, мемлекеттік мүдделері басты 

сипат алады. Тарихи жырлардағы басты кейіпкерлер - тарихта болған адамдар, сондай-аҗ, аныҗ 

тарихи оҗиғаларға негізделген деп есептеледі. Бұл жайында С.Сҽкенов зерттеуінде былай дейді: 

«Батырлар жырының классикалыҗ үлгілерінде ҿмірбаяндыҗ сарындар - батырдың ғажайып болып 

тууы, ерекше балалыҗ шағы, тым ерте жасаған алғашҗы ерлігі, үйлену үшін жорыҗҗа шығуы ... негізгі 

маҗсат етіп җойылған тарихи жырларда бұл сарындарға онша мҽн берілмейді» [4, 126 б.]. Ҽрине, бұл 

пікірмен басы бүтін келісуге болмайды. Жырларда җазаҗ җыздарына ерекше мҽн беріліп, олардың 

отбасында ҿзіндік орындары бар екені кҿркемдік тұрғыдан шынайы берілген. Сондай-аҗ, жырдағы 

үйлену дҽстүрі жан-жаҗты сипатталады. 

Ал, діни эпостардың негізгі ерекшелігі мұнда діни ұстанымдар кҿбірек (неке җию, некеге 

дейінгі зандар т.б.) суреттеледі. Ҿкінішке җарай, халҗымыз орын алған солаҗай саясаттың салдарынан 

халыҗ ауыз ҽдебиеті мұрасының җомаҗты саласын җұрайтын діни дастандардан ұзаҗ уаҗыт бойы кҿз 

жазып җалды. Соңғы он-он бес жыл ішінде олардың җайта жарыҗ кҿріп, кҿпшіліктің җолына жете 

бастауы куанышты жағдай. 

Кезінде җазаҗ халҗы арасында ауызша да, жазба түрінде де кең тараған діни мазмұндағы 

җиссалар кҿп болған. Діни җиссалар имандылыҗҗа, җанағат-ынсапҗа, күншіл болмауға, біреуге 

зорлыҗ-зомбылыҗ жасамауға, жетім-жесірлерге кҿмек кҿрсетуге, җайырымдылыҗҗа т.б. ізгі 

җасиеттерге үндейді. 

Діни җисса, дастандарда жырланатын кейбір оҗиға желісі кҿне архаикалыҗ жырларға ұҗсас 

келетінін кереміз. Екеуіне де тылсым күшке, җұдайға, пайғамбарларға сену, аян беру, ҽйел адамының 

келеңсіз җылыҗтарын ібіліс ретінде санау, айдаһарлар, барсакелмес сапар шегу, сиҗыршылыҗҗа тҽн. 

Негізінен діни ҽдеп, шариғат ұстанымдарын насихаттау басым. Баяндалатын оҗиғаның орындалуына 

байланысты җұдайдың бар екеніне кҿз жеткізіп, сенімді нығайту кҿзделген. Сол сияҗты бұл 

шығармалардың негізгі идеясы ислам дінін тарату, үгіттеу, насихаттау идеясын жүзеге асыру үшін 

пайдаланылған. Мұндай җұбылыс діни дастандардың жанрлыҗ ерекшеліктерінің бірі. 

Тағы бір ерекшелігі діни дастандарда кейіпкердің үйлену сарынына байланысты неке җию, 

некелесу салтына аса назар аударылады. Расында да җайсібір жырды алсаҗ та онда тҽрбие мҽселесі 

кҿрініс табатынын ҽркез байҗаймыз. Аталған діни җиссаларда тазалыҗты, инабаттылыҗты жоғары 

кҿтеретін, үйлену мен жар іздеу мотиві аса бір кҿркем, ғажайып суреттеледі. 

Ғалым Р.Бердібаев жанрлар арасындағы байланыс пен айырмашылыҗҗа тоҗталып, оның 

мынадай ерекшеліктерін ашып берген: «Егер кҿне, архаикалыҗ жырларда адам баласының дүниені 

білуі мен тануының бұлдыр, балаң кездері, сол шаҗтағы түсінігі мифтік, киялдыҗ түрде кҿрініс берсе, 

классикалыҗ җаһармандыҗ эпоста алғашҗы җауым ыдырағаннан кейінгі ру, тайпа мүдделері үшін 

күрестің тҽжірибесі ҽсіреленіп, биіктетіліп, тұтас бейнеленсе, романдыҗ эпоста ерлік, Отан җорғау 

емес, адамның жеке бастың мүддесі, махаббат еркіндігі мҽселесі алғы кезекке шығады» [5, 61 б.]. 

Ҽрине, жанрлыҗ тұрғыдан алғанда осындай ерекшеліктерді байҗауға болады. 

Біраҗ таҗырыптыҗ жағынан бір жүйеге келтіріп җарастыратын болсаҗ, жанр түрлері бір-бірімен 

байланысып келетінін аңғарамыз. Сондыҗтан жалпы эпостағы жар іздеу мотивін сҿз еткенде некелесу 

мҽселесін айналып ҿту мүмкін емес. Сондыҗтан да жалпы некелесу заңдылыҗтарын, олардың 

түрлерін арнайы таҗырыпшаларға бҿліп җарастырған оңтайлы болады деп санаймыз. 

Жар іздеу мотивіне җатысты ғылыми ҽдебиеттерде некелесудің мынадай түрлері келтірілген:  
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1. Кузендік неке 

Җазаҗ халҗы бҿлелер арасындағы жҽне жиендер мен нағашы жұрт арасындағы неке десе, 

этнография ғылымында кузендік (кузенный) неке дейді. Бұл некенің екі түрі болады: 1) кросс-

кузендік неке (шешесінің) аға-інілерінің җыздарына не ҽкесінің апа-җарындастарының җыздарына 

үйлену, яғни нағашы мен жиен арасындағы неке. 2) ортокузендік неке (ҽкесінің аға-інілерінің 

җыздарына үйлену), яғни немерелер арасындағы неке не шешесінің апа-сіңлілерінің җыздарына 

үйлену яғни бҿлелер некесі. Мұның алғашҗы түрі яғни немерелер арасындағы некелесу җұҗы җазаҗ 

тҽртібіне жат, ал екінші түрі яғни бҿлелер арасындағы неке кездесіп тұрады. [2, 131 б.]. 

2. Экзогамиялық неке 

Экзогамный (экзо... жҽне грек. Gamos сҿздерінен шыҗҗан - неке) туыстас, жаҗын ағайындар 

арасындағы некелесуге тыйым салу шарасы. (6, 956 б.] 

3. Эндогамиялық неке 

Эндогамный (эндо ... жҽне греч. Gamos сҿздерінен шыҗҗан - неке) алғашҗы җауымдыҗ җұрылыс 

кезіндегі белгілі бір җоғамдыҗ топтың ішіндегі некелік байланыс. 

4. Матрилокальды неке 

Матрилокальды неке тұсында үйленетін жас жігіт ҿз җалыңдығының отбасына бір-екі жыл 

бойы жұмыс істеп беруі, яғни, күйеу баланың  җалыңдығы үшін еңбек сіңіруі жалпыға бірдей  міндет 

болып табылған. 

5. ІІолигамиялық  неке 

Полигамия (поли ... жҽне грек. gamos алғанда - неке) (кҿп-некелік), ТОПТЫҖ некені, кҿп ҽйел 

алушылыҗты білдіретін термин. 

6. ІІолиандриялық неке 
Полиандрия (поли ... жҽне грек. aner, andros - ер) кҿп күйеулілік, топты некенің сирек 

кездесетін сарҗыншағы, бір ҽйелдің бірнеше күйеуі болуы. 

7. Ортодоксальдық неке 
Ортодоксал дұрыс кҿзҗарасты адам, ортодоксия - алған бағыттан, ұстанған принциптен 

җайтпайтын. 

8. Левират некесі (әмеңгерлік заңы). 

Левират (латын сҿзі Levir - җайнаға, җайын іні) - жесір ҽйелді җайтыс болған ерінің інісіне 

тұрмысҗа шығуға міндеттейтін некелік ғұрып. 

9. Сорорат некесі 
Сорорат -  балдыз алу неке җұру ғұрпы.  

10. Моногамиялық неке. Моногамия - бір некелі. 

Җазаҗ эпосында осы некелесу түрлерінің барлығы болмаса да, кейбірі кездесетіні аныҗ. 

Бұлардың бірҗатары җазіргі тұрмыс-тіршілігімізде де бар. Енді осы некелесу түрлерінің ғылыми 

сипатына җысҗаша тоҗталып, олардың җазаҗ эпосында кҿріну белгілеріне  талдау жасалыҗ. 

Эндогамиялық неке - тиісті рудан җыз алу болып саналған. Ҽрине, мұндағы «тиісті рудан» 

деген сҿзді җалай түсінуге болады деген сұраҗ туады. Бұған ғалым С.Җасҗабасовтың мынадай пікірі 

бар: «Эндогамиялыҗ салт бойынша рулас ағайындардың барлығы бір рудан немесе бір отбасыдан 

шыҗҗан ҽйелдерге үйленетін. ... җаһарманның ҽкесі бірнеше (3,7,9,30,40) ұлына бір отбасынан 

шыҗҗан сонша җызды іздейді. Оларды ҽрҗашан табады жҽне оның барлыҗ ұлдары апалы-сіңлілерге 

үйленеді» [7, І2б.|. 

Ал, Ы.Алтынсариинің маҗаласында: «Поскольку расселениепроисходило по родовым группам, 

невеста всегда бралась из чужого, часто, из очень далекого аула, «иногда верст за 700 и больше» |8, 

23 б.], - деп ҿрбітеді. 

Эндогамиялыҗ неке җазаҗтың «Ер Тҿстік» ертегісі мен «Дотан батыр» секілді жырында кҿрініс 

береді. Мысалы, «Ер Тҿстік» ертегісі мен «Дотан батыр» жырының біреуінде бір отбасында 9 

ағайынды болып, ең кенжесі Тҿстік ағаларын іздеу маҗсатында Күнікейге ғашыҗ болып оған үйленіп, 

ағаларын җұтҗарғаннан кейін, ғашыҗ болып үйленетін җалындығының отбасында да сегіз ҽпкелерінің 

бар екенін біліп, сегіз ағасына үйлендіреді. Сол сияҗты, «Дотан батыр» жырында да бір отбасында 40 

ағайынды, оның кенжесі Дотан болып, ағалары жау җолында җамалға түсіп җалғанда кенже бала 

җұтҗаруға бару маҗсатындада жарын тауып үйленеді. Үйленген отбасындағы жары ең кенжесі оның 

да үйінде 40 екені белгілі болып, 39 бойжеткенге ағаларын үйлендіреді. Осындай салт-дҽстүрлер 

алғашҗы җауымдыҗ җұрылыс сатысында кҿне үнді жырларынан да кҿрініс табады. 

Некелесудің бұл түріне җазаҗ эпосында айрыҗша назар аударылған. Экзогамия ережесі 

бойынша җалыңдыҗ күйеу жағының туысҗандары җатарына жатпауы тиіс. Біріншіден, неке җұратын 
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жаҗтар міндетті түрде бір рудан болмауы тиіс болған. Екіншіден, наҗты туысҗандар арасындағы жеті 

ата күйеу жаҗтан саҗталған. 

Осыған орай зерттеуші С.Л.Токарев былай дейді: «Экзогамия мотивировалось идеей, будто все 

члены рода - единоутробные братья (карындаш)» [9, 25 б.]. Ҽрине, бір рудың адамдары бір-бірімен 

кіндіктес, аналас болса (шешесі бір, ҽкесі басҗа адамдар) яғни аналас аға-інілер немесе кіндіктес 

апалы-сіңлілер деп ғалымның сол кездегі түсіндіруін, җазіргі кезде мамандар барлыҗ рулас 

ағайындылар яғни, туыс адамдар бола тұрса да, бір-бірімен җұдаласу ҽке жағынан жеті атадан асып 

немесе басҗа рудың җызын алу болмайтынына кҿз жеткізуге болады. 

Ҽрине, жалпыэпостағы экзогамиялыҗ некелесудің наҗты айтылатын жеріне мысал келтіру 

җиынға соғады. Жеті атаға толу туралы немесе осы рудың җызы җарындасың болып келеді немесе 

алыс сапарға аттанып, даярланатыны белгілі. Ол туралы зерттеуші Н.М.Мелетинский ашып айтҗан: 

«Уже давно исследователям стало ясно между фольклорным героическим сватовством к далекой 

невесте и родовой экзогамией. До последнего времени алтайские роды (сѐѐки) были экзогамны. Эта 

форма брака унаследована ими от первобытного строя и вошла в комплекс самых стойких родовых 

пережитков в быту их сознании. В эпосе брак всегдаэкзогамен» [10, 259 б.], - деген наҗты тұжырым 

айтҗан. Бұнымынадай кестемен кҿрсетуге болады: 

Алпамыс - Җоңырат, Гүлбаршын - шекті, 

Толеген - Жағалбайлы, Жібек-шекті, 

Җамбар - арғын, Назым - ноғайлы, 

Ер Тарғын - ноғайлы, Аҗжүніс - җара ноғай, жанарыст.б. 

Жеті атаға толмай җыз алыспау мҽселесі ҿзін-ҿзі аҗтап келе жатҗанына уаҗыт сыны жҽне җазіргі 

медицина ғылымының нҽтижелері дҽлел. 

Җазаҗ эпосындағы халыҗтың кҿтеретін мҽселесі тек җана тайпаны җорғау ғана емес, шешуші 

трагедиялыҗ тартыстардың соңын җантҿгіс болдырмауға негізделген. Ҽрине, батырдың алдында тек 

җана ҿзін күткен җиыншылыҗтар мен бҿгеттерден ҿтіп, жеңіске жететіні айтылып җана җоймайды, 

сонымен бірге оның ҿзіндік нормаларды саҗтағаны, оны орындағаны туралы да сҿз болады. Осыған 

орай Г.И.Дзенискевичтің мына сҿзінің де жаны бар десек болады: «это жесткая экзогамия, 

соблюдение матриолокальности брака, родовые табу, поддержание добрососедских отношений 

между родными жены и родственниками мужа, особый авторитет матери и др. Предупреждать о 

жестоком возмездии за нарушение традиций: этим путем родовая группа сурово охраняет свои 

обычай. [11, 18 б.]. Мұндағы экзогамиялыҗ некенің җатаң ұстануын (туыстас ағайындар, отбасы 

арасында некелесуге тыйым салынғандығы) ағайындар арасындағы түсінбеушіліктен җорғап отырған. 

Осы некелесу заңдылыҗтарына тоҗталған академик С.Җасҗабасов бұл ойын: «Батырлыҗ 

ертегілерінің басты таҗырыбы ерлікпен (җаһармандыҗ) үйлену, неше түрлі җұбыжыҗтармен, адам 

жегіш жалмауыздармен соғысу, рудың, елдің намысын җорғау. Җаһармандыҗ үйлену болашаҗ 

батырдың ҿзіне җалыңдыҗ іздеп ұзаҗ жолға сапар шегумен байланысты болып келеді. Бұның арғы түп 

негізінде ҿз руластарының ішінен җыз алуға тиым салатын экзогамия заңы жатыр. Оның үстіне кҿне 

заманның эндогамия заңы бойынша болашаҗ батыр тек тиісті ғана рудан җыз алуға міндетті» [12, 220 

б.], - деп тұжырымдайды. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Түйіндей айтҗанда, үнді халыҗтарының некелесу дҽстүрін «Махабхарата» жырынан кҿреміз. 

Осы таҗырыпты үңіле зерттеген Е.Вердиман былай деп жазады: «Наиболее важно было правило 

экзогамии - невеста не должна была принадлежать к числу родственников жениха. С некоторой 

условленностью «род» в древней Индии может быть сопоставлен с нашей фамилией, и, таким 

образом, запрешался брак всеми однофамильцами. Второе ограничение касалось уже только 

реальных родственников, вплоть до седьмого колена с отцовской и до пятого колена с материнской 

стороны» [3, 320 б.]. Осынау желілерде җайталанып келетін оҗиғалар легі бойынша шығарма 

кейіпкері ҽр кезде күресу немесе таңдаудың алдында тұрады, түрлі җаҗтығыстарға кездесіп отырады. 

Кҿздеген маҗсатына жолындағы кездескен кедергі атаулыны жеңу арҗылы җол жеткізеді. Мұның ҿзі 

халыҗтың ең сүйікті кейіпкерлерінің бойынан табандылыҗты, маҗсаттан таймауды кҿздейтін асыл 

җасиеттерді кҿру ниетінен туған җұбылыс деп септеуге болады. Олардың оҗырманы мен 

тыңдарманына берер тағлымы да осында. 

Сондыҗтан тегі мен тілінің, ділі мен дінінің бір болуы аталған жайттерде ұҗсастыҗтардың мол 

болуына жағдай жасайтын факторлар җатарын толыҗтыруымен бірге тіршілік салтына, шаруашылыҗ 

җалпына, жер ыңғайларына җарай бірҗатар ерекшеліктерінің де бой кҿрсетіп җалатынын жоҗҗа 
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шығаруға болмайды. Некелік җарым-җатынастарға арҗау болар жар іздеу мотивінде кездесетін осынау 

ұҗсастыҗтар мен ерекшеліктердің кҿріну сипаттары алдағы тарауда кеңінен тарата баяндалады. 
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Xülasҽ 

Mҽqalҽdҽ  M.Ҽ.Rҽsulzadҽ yaradıcılığında tarixi vҽ ҽdҽbi hadisҽlҽrin müqayisҽli tҽhlili nҽzҽrdҽn 

keçirilir. Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽtinin sҽlҽfi olan 1900-1918-ci illҽr mҽdҽni-tarixi mühitinin 

xüsusiyyҽtlҽri tҽhlil olunur. XX ҽsrin 20-30-cu illҽrindҽ varislik ҽnҽnҽsini qoruyan ҽdҽbi mühitin rҽmzi-

metaforik xarakteri araĢdırılır. Hüseyn Cavid, Mҽhҽmmҽd Hadi, Abdulla ġaiq, C.Cabbarlı ,Ҽhmҽd Cavad  

kimi sҽnҽtkarların bҽdii yaradıcılığından nümunҽlҽr ҽsasında  istiqlal ideyalarının hҽm birbaĢa, hҽm dҽ 

metaforik ҽksi tҽhlil edilir. M.Ҽ.Rҽsulzadҽnin  öz ҽsҽrlҽrindҽ adını  çҽkdiyi hҽr bir bҽdii nümunҽnin istiqlal 

ideyasına xidmҽt edҽn xüsusiyyҽtlҽrindҽn qısaca, lakin çox sҽrt vҽ aydın bir hҽssaslıqla bҽhs etdiyi 

vurğulanır. 

Açar Sözlҽr: Rәmz, müstәqillik, siyasi fakt, tarixi reallıq 

 

VIEWS ON THE SYMBOLIC CHARACTER OF THE REPUBLIC’S PERIODIC LITER-

ATURE IN PUBLICITY OF M.A.RASULZADE 

 

Abstract 

In the article the comparative analysis of historical and literary events in the work of   

M.A.Rasulzadeh  is looked through. The predecessor of Azerbaijan Democratic Republic-features of the cul-

tural-historical  environment  of  1900-1918 are analyzed. Symbolic-metaphorical nature of the literary envi-

ronment which preserved successor ship custom of 20-30
th
 years of XX century is investigated. Based on the 

examples of the poetry of Guseina Javid, Mohammad Hadi, A. Schaik, J. Jabbarly , A. Jawad and S. 

Vurghun analysis both direct and metaphoric side of independence ideas. M.A. Rasulzade very shortly and at 

the same time rigidly and clearly discusses the features cornice serve independence idea of each masterpiece. 

Keywords: Symbol, independence, political fact, historical reality 

 

GĠRĠġ 

Ҽdҽbi fikrin  inkiĢafı    tarixin bütün mҽrhҽlҽlҽrindҽ ictimai-siyasi mühitin formalaĢmasına 

rҽvac vermiĢ, onun inkiĢaf  meyillҽrini vҽ istiqamҽtlҽrini müҽyyҽnlҽĢdirmiĢdir. Hҽlҽ qҽdim 

Yunanıstanda bҽdii ҽdҽbiyyat siyasi vҽ hҽrbi inkiĢafın hҽrҽkҽtverici qüvvҽsi olmuĢ, ҽdҽbi 

nümunҽlҽri yaradan sҽnҽtkarlar isҽ siyasi vҽ hҽrbi xadim kimi fҽaliyyҽt göstҽrmiĢlҽr. Mҽsҽlҽn, 

―tarixçi Plutarxın yazdığına görҽ, afinalılar onları bir daha Salamin adası uğrunda müharibҽyҽ 

çağıran adamı ölümҽ mҽhkum edҽcҽklҽrini bildirirlҽr. Solon onları aldadaraq özünü dҽliliyҽ vurub 

carçılara mҽxsus böyük daĢın üstҽ çıxır vҽ Salamini azad etmҽyҽ çağıran elegiyasını oxuyur. Yüz 

misradan ibarҽt olan bu Ģeirdҽ Solon afinalıların vҽtҽnpҽrvҽrlik duyğularını oyadır vҽ onları adanı 

azad etmҽyҽ çağırır. Afinalıların böyük bir qismi Solonun sҽrkҽrdҽliyi ilҽ müharibҽyҽ giriĢir vҽ 

Salamini meqarlardan geri alırlar‖.(Dünya ҽdҽbiyyatı tarixi,1999:33) Vҽ ya siyasi komediyaları ilҽ 

tanınmıĢ antik sҽnҽtkar Aristofan öz ҽsҽrlҽri ilҽ ―ictimai fikrin inkiĢaf meyillҽrini dҽyiĢmҽyҽ 

müvҽffҽq‖ (Tronski,2011:210) olmuĢdur. Tarixi çox qҽdimlҽrҽ gedib çıxan bu tendensiyanın, yҽni 

ҽdҽbi mühitin ictimai-siyasi fikrin formalaĢmasına vҽ yeni inqilabi dҽyiĢikliklҽrҽ rҽvac verҽn 

tҽsirinҽ dair siyahı kifayҽt qҽdҽr  böyükdür: Reformasiyanın mҽrkҽzlҽĢdirilmiĢ Almaniya ideyasını, 

fransız maarifçiliyinin Fransa inqilabını, Tҽnzimat ҽdҽbiyyatının Türkiyҽdҽ yeni ictimai-siyasi 

dönҽmi baĢlatdığı aksioma çevrilmiĢ ҽdҽbi faktlardır. Azҽrbaycan Cümhuriyyҽti dҽ XIX ҽsr 

boyunca inkiĢaf edҽn vҽ Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatında Yeni dövrün III mҽrhҽlҽsi adlandırılan dövrün 

ictimai-siyasi tҽfҽkkürdҽ oyatdığı ideyaların mҽnҽvi varisidir. ―Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽti bir 

tarixi, siyasi, ideoloji fakt olaraq yalnız dövrünün tarixi Ģҽraitinin mҽhsulu olmayıb, hҽmin illҽr 

boyu milli, siyasi, ҽdҽbi, fҽlsҽfi düçüncҽnin nҽticҽsi olaraq meydana gҽlib. Milli dövlҽtçilik 
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ideyasının tarixi o qҽdҽr uzağa getmҽsҽ dҽ, milli dövlҽtçiliyi, müstҽqillik ideyalarını Ģҽrtlҽndirҽn 

milli mҽnlik Ģüurunun yaranması aspektlҽri mҽhz bҽdii düçüncҽyҽ söykҽnir‖.( Ҽhmҽdov,2015:117) 

1. “AZҼRBAYCAN CÜMHURĠYYҼTĠ” ҼSҼRĠNDҼ ҼDҼBĠ-TҼNQĠDĠ FĠKRĠN 

INKĠġAFI HAQQINDA 

M.Ҽ.Rҽsulzadҽ  ―Azҽrbaycan Cümhuriyyҽti‖ ҽsҽrinin ―Ҽdҽbi vҽ milli intibah‖ adlandırdığı II 

bölümündҽ Azҽrbaycan ҽdҽbi fikir tarixinҽ qısa bir ekskurs edҽrҽk ҽdҽbiyyat tariximizin yığcam 

mҽnzҽrҽsini tҽqdim edir. Mҽqsҽd hҽm çoxҽsrlik Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatını dҽyҽrlҽndirmҽk, hҽm dҽ 

Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽtinin ideoloji bazasını hazırlamıĢ 1900-1918-ci illҽrin ҽdҽbi fikir 

tarixinin inkiĢaf istiqamҽtlҽri haqqında danıĢmaqdır. Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatını  bütövlükdҽ nҽzҽrdҽn 

keçirҽn M.Ҽ.Rҽsulzadҽ onu farsca yazılmıĢ ҽdҽbiyyat, Füzuli vҽ ardıcılları tҽrҽfindҽn yaradılmıĢ 

ҽdҽbiyyat vҽ nҽhayҽt, rus vҽ osmanlı ҽdҽbiyyatının tҽsiri ilҽ yaranan vҽ M.Ҽ.Rҽsulzadҽnin  üçüncü 

dövr‖(Rҽsulzadҽ,1991:16) ҽdҽbiyyatı adlandırdığı mҽrhҽlҽlҽrҽ bölür. Müasir Azҽrbaycan 

ҽdҽbiyyatĢünaslığında qҽbul edilmiĢ bölgüyҽ uyğun olmasa da, ҽsҽrin yazıldığı dövrün  ҽdҽbi fikir 

istiqamҽtlҽri ilҽ üst-üstҽ düĢür.  XX ҽsrin 20-30-cu illҽrindҽ B.Çobanzadҽ, F.Köprülüzadҽ, 

F.Köçҽrli, Ҽ.Nazim Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatının mҽrhҽlҽlҽri haqqında tҽxminҽn ―eyni fikirdҽ 

olmuĢlar‖.(Fikrin karvanı,1984:154) 

M.Ҽ.Rҽsulzadҽ  seçim qarĢısında qalan, farsdilli ҽnҽnҽni, yoxsa qҽrbyönümlü istiqamҽti 

mҽnimsҽmҽk vҽ mҽnimsҽtmҽk mҽcburiyyҽtindҽ olan azҽrbaycanlı ziyalıların tҽdricҽn bu iki 

istiqamҽt arasında orta mövqeyi dҽyҽrlҽndirmҽk zҽrurҽtini anladığını yazır. XX ҽsrin ҽvvҽllҽrindҽ 

Ҽ.Hüseynzadҽ milli ҽdҽbiyyatla yanaĢı ҽcnҽbi ҽdҽbiyyatın tҽrcümҽ yolu ilҽ tҽbliğini zҽruri sayırdı: 

:‖... Avropa mühҽrrirlҽrinin asarını ҽlҽ alıb bunları bir-bir tҽrcümҽyҽ, ya tҽhvilҽ qeyrҽt etmҽliyiz. 

Bir qism yeni gҽnc mühҽrrirlҽrimiz zatҽn belҽ münasib görüyorlar vҽ böylҽ hҽrҽkҽt 

ediyorlar‖.(Hüseynzadҽ,2007:191) 

M.Ҽ.Rҽsulzadҽ  üçün yeni, müasir Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatının binası Mirzҽ Fҽtҽli Axundzadҽ 

tҽrҽfindҽn qoyulmuĢ vҽ 1900-1918-ci illҽr ҽdҽbi vҽ siyasi fikrinin qüdrҽtli nümayҽndҽlҽri onun 

ardıcılları olmuĢlar.  M.F.Axundzadҽ Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatında ҽsrlҽr boyu formalaĢmıĢ epik vҽ 

lirik ҽnҽnҽni heç bir tҽrҽddüdҽ yol vermҽdҽn sındırmıĢ, hҽqiqҽtҽn xalqa lazım olan, ҽslindҽ xalqın 

hҽyatının real inikası olan ҽsҽrlҽr yaratmıĢdır. Özü dҽ tҽsadüfi deyildir ki, böyük dramaturq 

komediyaya daha artıq ҽhҽmiyyҽt verirdi. M.F.Axundzadҽ komediyalarını farscaya tҽrcümҽ edҽn 

Mirzҽ Mҽhҽmmҽd Qaracadağiyҽ göndҽrdiyi 1871-ci il 25 mart tarixli mҽktubunda yazırdı: 

‖Tҽnqidin moizҽdҽn üstünlüyünü sübut edҽn ҽn parlaq misal sizin qarĢınızdadır. Nҽ üçün uzağa 

gedҽk? Fҽrz edҽk ki, bir vaiz nҽsihҽtçi ata mҽhҽbbҽti Ģivҽsindҽ bir kitab yazaraq kimyanın hҽyatda 

mövcud olmadığını xalqa anlatmaq istҽmiĢdir. Digҽr tҽrҽfdҽn isҽ baĢqa bir Ģҽxs ortaya çıxmıĢ ki, 

―kimya yoxdur vҽ kimyanın olduğuna inanmaq olmaz‖ sözlҽrini dilinҽ belҽ gҽtirmir. O, ancaq 

tҽnqid vҽ istehza mҽqsҽdi ilҽ ―Molla Ġbrahimxҽlil‖  hekayҽtini yazaraq xalq arasında yaymıĢdır. 

Ġndi deyin görҽk bu iki növ ҽsҽrdҽn hansının insanların tҽbiҽtindҽki tҽsiri üstün vҽ aĢikardır? Söz 

yox ki, ―Molla Ġbrahimxҽlil hekayҽti‖nin! Çünki bu ҽsҽr tҽnqid vҽ istehza üslubu ilҽ yazılmıĢdır‖. 

(Axundov,1962:147)  M.Ҽ.Rҽsulzadҽ M.F.Axundzadҽ yaradıcılığının mҽhz bu cҽhҽtinin 

Azҽrbaycan bҽdii fikrinin inkiĢafında, mҽtbuatın ideoloji istiqamҽtlҽrinin müҽyyҽnlҽĢmҽsindҽ 

müstҽsna rolunu qiymҽtlҽndirirdi. Tҽsadüfi deyil ki, Axundzadҽ irsinin bilavasitҽ ardıcılı, istiqlal 

ҽdҽbiyyatının yaradıcılarından olan C.Mҽmmҽdquluzadҽnin rҽhbҽri olduğu ―Molla Nҽsrҽddin‖ 

jurnalı  ―Azҽrbaycan Cümhuriyyҽti‖ ҽsҽrindҽ ―Azҽrbaycan mҽzahının xҽlq etdiyi Ģah ҽsҽr‖ 

(Rҽsulzadҽ,1990:19) adlandırılır. Ġctimai fikrin formalaĢmasında ―ġҽrqi-Rus‖, ―Ġqbal‖, ―Sҽdayi-

hҽqq‖, ―Hҽyat‖, ―ĠrĢad‖, ―Açıq söz‖ kimi mҽtbuat orqanlarının rolunu qeyd edҽn vҽ onlardan 

―Füyuzat‖ı ҽn mümtaz mҽcmuҽ adlandıran M.Ҽ.Rҽsulzadҽ ―... bu ҽdҽbi intibahın Azҽrbaycanın 

iqtisadi vҽ ictimai inkiĢafı ilҽ mҽĢrut‖( Rҽsulzadҽ,1990:20) olduğunu söylҽyir. M.Ҽ.Rҽsulzadҽ üçün 

ictimai inkiĢaf vҽ ҽdҽbi tҽrҽqqi ayrılmaz ikilikdir, onlar bir-birini Ģҽrtlҽndirir, biri digҽrinin 

inkiĢafını tҽmin edir. 
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2.MĠLLĠ ISTĠQLAL IDEYASINI BĠRBAġA VҼ YA METAFORĠK ġҼKĠLDҼ ҼKS 

ETDĠRҼN BҼDĠĠ NÜMUNҼLҼRĠN TҼHLĠLĠ 

―ÇağdaĢ Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatı‖ ҽsҽrindҽ Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽti dönҽmindҽ vҽ 20-

30-cu illҽrdҽ yaradılsa da, milli istiqlal ideyalarından ayrı tҽsҽvvür edilmҽyҽn ҽdҽbi nümunҽlҽr 

tҽhlil obyektinҽ çevrilir. Müqayisҽ vҽ tҽhlil obyektinҽ çevrilҽn ҽdҽbi nümunҽlҽr ҽsasҽn poetik vҽ 

dramatik janrlarla bağlıdır. Hüseyn Cavid, Mҽhҽmmҽd Hadi, Ģair Ҽliyusif, Abdulla ġaiq, 

C.Cabbarlı vҽ ―milli Ģair‖ Ҽhmҽd Cavad ―Milli QurtuluĢ ҽdҽbiyyatının‖ (Rҽsulzadҽ,1991:60) ҽn 

parlaq sҽhifҽlҽrini yaratdılar. Bu ҽdҽbiyyat xalq ruhunu, arzu vҽ amallarını birbaĢa, gizlҽnmҽdҽn, 

sufi ҽdҽbiyyatında olduğu kimi rҽmzlҽrҽ, sovet ҽdҽbiyyatında olduğu kimi mҽtnaltı mҽnaya 

bürümҽdҽn eyforiya hҽddinҽ çatan  böyük sevinclҽ tҽrҽnnüm etdi. Lakin sevinc uzun 

çҽkmҽdi...Cümhuriyyҽtin süqutu hҽr Ģeyi yenidҽn imperiya istҽklҽrinҽ uyğun dҽmir çҽrcivҽlҽrҽ 

saldı. 

 Zavallı mҽğlub ölkҽ, 

 Sana nҽ hüquq, nҽ haqq!.. (Cavad,1992:85) 

Ġmperiyanın adı dҽyiĢmiĢdi, çar deyil, sovet Rusiyasının hegemonluğu üzҽrindҽ qurulsa da, 

siyasҽtinin mahiyyҽti eyni idi, iĢğal olunmuĢ ölkҽlҽrdҽ azadfikirliliyi, milli düĢüncҽni, müstҽqillik 

ideologiyasını mҽhv etmҽk, imperiya maraqlarına xidmҽt edҽn, milli mҽnlikdҽn uzaq bir düĢüncҽ 

tҽrzini tҽblig edҽn ideologiyanı vҽ onu  Ģҽrtlҽndirҽn, güzgüsü olan, ҽdҽbi mühiti yaratmaq! Bu 

ҽdҽbiyyatı, sosialist realizmi prinsiplҽrinҽ tabe olan, tҽĢҽkkül dövründҽ proletkultçuluq adı ilҽ 

tanınan ҽdҽbiyyatı yaratmaq iĢinҽ mҽqsҽdli yaradılmıĢ ҽdҽbi tҽĢkilatlar vҽ böyük ҽdҽbiyyatĢünaslar 

ordusu xidmҽt edirdi.  Bu dövrün ҽdҽbi tҽnqidinin M. Quliyev, M. K. Ҽlҽkbҽrli, Ҽli Nazim, H. 

Zeynallı, M. Rҽfili, M. Arif, M. Hüseyn, S. Hüseyn kimi nümayҽndҽlҽrinin ҽsҽrlҽrindҽ zamanın 

proletar, sosialist  ideologiyasına tabe olmaq tҽlҽb olunurdu. 

Bҽs Azҽrbaycan sovet ҽdҽbiyyatının tҽĢҽkkülünü Türkiyҽdҽn müĢahidҽ edҽn  

M.Ҽ.Rҽsulzadҽ ҽdҽbi mühitimizin inkiĢafı haqqında nҽ düĢünürdü? Onun önҽm verdiyi, 

qiymҽtlҽndirdiyi ҽdҽbi nümunҽlҽrdҽn danıĢmamıĢdan öncҽ C.Cabbarlının ―Od gҽlini‖ ҽsҽrinҽ 

yazdığı qeydi dҽyҽrlҽndirmҽmҽk mümkün deyil. ―Xalq üsyan edir. Gҽnc Elxan sevgilisinin baĢ 

örtüyündҽn düzҽltdiyi bir bayraqla meydana atılır. MüdhiĢ bir mübarizҽdҽn sonra onu tuturlar, ҽsir 

edirlҽr vҽ edamına qҽrar verirlҽr. Ҽllҽri arxasında bağlı halda dar ağacının altında onu Ģҽhadҽt 

kҽlmҽsini oxumağa mҽcbur edirlҽr. O isҽ ―bütün dünya desҽ dҽ mҽn demҽrҽm ―La ilahҽ illallah‖ – 

deyҽ hayqırır. 

Mҽnzҽrҽnin rәmziliyi göz qabağındadır. TamaĢaçılar üçün ―ҽrҽb‖ vҽ ―islam‖ sözlҽri yerinҽ   

―rus‖ vҽ ―kommunizm‖ sözlҽrini qoymaq mҽnanı aktuallaĢdırmaq üçün kifayҽtdir‖. 

(Rҽsulzadҽ,1991:71) 

M.Ҽ.Rҽsulzadҽ üçün hҽtta sovet ideologiyasının ruporuna çevrilmiĢ ҽsҽrlҽr belҽ Azҽrbaycan 

Xalq Cümhuriyyҽti ilҽ bağlı rҽmzi, metaforik mҽna daĢıyır. Hҽmin ҽsҽrlҽrin mahiyyҽtindҽki istiqlal 

ideyaları, azҽrbaycançılıq mҽfkurҽsi hҽddindҽn artıq Ģҽffaf, metaforik formada tҽzahür edir. 

M.Ҽ.Rҽsulzadҽnin ―ÇağdaĢ Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatı‖ ҽsҽrindҽ tarixi reallığı ҽdҽbi metafora kimi 

canlandıran ҽsҽrlҽrin siyahısı kifayҽt qҽdҽr geniĢdir. Buraya 

       - C.Mҽmmҽdquluzadҽnin ―Kamança‖ vҽ ―Anamın kitabı‖ dramları 

       - S.S.Axundovun ―Laçın yuvası‖ pyesi 

       - H.Cavidin ―Topal Teymur‖ vҽ ―Peyğҽmbҽr‖ dramları 

       - H.Cavidin ―SҽyavuĢ‖ dramı  

       - Ҽ.Cavadın ―Göy göl‖ Ģeiri 

       - C.Cabbarlının ―Oqtay Eloğlu‖ vҽ  ―Od gҽlini‖ pyeslҽri 

       - S.Rҽhmanın ―Vҽfasız‖ romanı 

       - S.Vurğunun ―Vaqif‖ dramı 

       kimi mҽlum vҽ mҽĢhur ҽsҽrlҽr daxildir. 
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―Sovet senzurasının icazҽsi daxilindҽ Azҽrbaycan yurdsevҽrliyindҽn ancaq bu qҽdҽr bҽhs 

edilҽ bilҽr‖ (Rҽsulzadҽ ,1991:79) deyҽn M.Ҽ.Rҽsulzadҽ  adı çҽkilҽn hҽr bir ҽsҽrin istiqlal ideyasına 

xidmҽt edҽn xüsusiyyҽtlҽrindҽn qısaca, lakin çox sҽrt vҽ aydın bir hҽssaslıqla bҽhs edir. Eyni 

zamanda bu ҽdҽbiyyatı,  müҽlliflҽri iĢgҽncҽlҽrҽ mҽruz qalıb sovet repressiya maĢınının qurbanı 

olsalar da, nümunҽlҽri ―bolĢevik senzurasından  azad olaraq mühacirҽtdҽ nҽĢr edilҽn‖ Azҽrbaycan 

ҽdҽbiyyatından ayırır. M.Ҽ.Rҽsulzadҽ mühacirҽt poeziyasının  Gültҽkin, Yaycılı Kҽrim, Sҽnan, 

Almas Ġldırım kimi Ģairlҽrinin istiqlal mücadilҽsi haqqında fikirlҽrlҽ qҽlҽmҽ alınmıĢ poetik 

nümunҽlҽrini misal gҽtirir vҽ geniĢ tҽhlil edir. 

C.Mҽmmҽdquluzadҽnin ―Anamın kitabı‖ ҽsҽrinin sovet dönҽmindҽ sҽhnҽlҽĢdirilmҽdҽn  vҽ 

ҽdҽbi tҽhlillҽrdҽn kҽnarda qalmasının sҽbҽbini M.Ҽ.Rҽsulzadҽ bu ҽsҽrin ―... cҽmiyyҽti öz ana 

kökündҽn ayırmaq istҽyҽn  kommunistlҽrҽ‖( Rҽsulzadҽ,1991:61) xoĢ gҽlmҽmҽsindҽ görmüĢdü. XX 

ҽsrin ҽvvҽllҽrindҽ qızğın polemikalara sҽbҽb olan dil vҽ mҽnҽviyyat mҽsҽlҽsi  ―Anamın kitabı‖nda 

elҽ metaforik bir Ģiddҽtlҽ sҽslҽnir ki, ҽslindҽ XI ҽsrdҽn üzü bҽri farsca yazan, XX ҽsrdҽ osmanlı 

Ģivҽsinҽ vҽ rus mҽfkurҽsinҽ zorҽn vҽ ya ideoloji sҽbҽbdҽn meyil edҽn Azҽrbaycan  ziyalısını  ―Ana 

kitabı‖ – ―Kitabi Dҽdҽ Qorqud‖dan, Ģifahi xalq ҽdҽbiyyatından, istiqlal mücadilҽsindҽn uzaq 

düĢҽrsҽ, nҽlҽrin gözlҽdiyini göstҽrir. 

M.Ҽ.Rҽsulzadҽ S.S.Axundovun ―Laçın yuvası‖  ҽsҽrinin  bolĢevik-sovet ideologiyasına zahiri 

uyğunluğuna baxmayaraq, qҽbul edilmҽmҽsinin sҽbҽbini inqilaba xidmҽtin ictimai deyil, tҽqlidçilik 

xarakteri daĢıdığı ilҽ ҽlaqҽlҽndirir. Bu tip ҽsҽrlҽrdҽ  inqilabi-bolĢevik ideologiyasının daxildҽn 

yetiĢҽn bir  mҽqsҽd deyil, sadҽcҽ vasitҽ, yҽni milli ideologiyadan guya xilas olma yolu kimi 

göstҽrilmҽsi ҽks effekt verir,  sovet quruluĢunu tҽbliğ etmҽkdҽn  daha çox onun  süni ideallar 

üzҽrindҽ qurulduğunu sübut edirdi. 

Cavid yaradıcılığının tҽhlilinҽ müxtҽlif ҽsҽrlҽrindҽ kifayҽt qҽdҽr yer ayıran M.Ҽ.Rҽsulzadҽ 

türklüyün vҽ islamın ümumi qҽhrҽman tipinin sovet ideologiyası tҽrҽfindҽn qҽbul edilmҽsinin 

mümkünsüzlüyü  üzҽrindҽ dayanır. Cavidin yalnız etiqad vҽ din haqqında deyil, azadlıq vҽ istiqlal 

ideyalarını ―Peyğҽmbҽr‖ ҽsҽri vasitҽsilҽ çatdıra bilmҽk cҽsarҽti Rҽsulzadҽni heyran edir. Cavid 

yaradıcılığında yeganҽ deyil, lakin ҽslindҽ ҽn kamil metaforik dram olan ―Peyğҽmbҽr‖dҽn gҽtirdiyi 

misallar hҽm   ҽsҽrin mahiyyҽtini, hҽm dҽ M.Ҽ.Rҽsulzadҽnin ―BolĢevizm Ģҽraitindҽ 

sҽnҽtkarlarımızın hansı üsullarla öz fikirlҽrini söylҽmҽyҽ fürsҽt axtardığını‖ (Rҽsulzadҽ 

M.Ҽ.1991,62) göstҽrmҽyҽ xidmҽt edir. 

                                Öylҽ bir ҽsr içindҽyҽm ki, cahan 

                                Zülmü vҽhĢҽtlҽ qovrulub yanıyor... (Cavid,1994:10)   

                                 vҽ ya  

                                 Ġnqilab istҽyirmisҽn, mҽnҽ bax! 

                                 ĠĢtҽ kҽskin qılınc, kitabı burax. 

                                 Parlayıb durmadıqca ҽldҽ silah, 

                                 Ҽzilҽrsҽn, qanın olar da mübah.(Cavid,1994:12) 

M.Ҽ.Rҽsulzadҽ hҽlҽ Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatĢünaslığı  vҽ cavidĢünaslığı  bu ҽsҽrҽ qiymҽt 

vermҽdҽn çox-çox öncҽ ―Peyğҽmbҽr‖in rҽmzi mahiyyҽtini bütün istiqamҽtlҽr üzrҽ tҽhlil edҽrҽk 

ortaya qoyur: 

- ―zülmü vҽhĢҽtlҽ qovrulub yanan‖ ölkҽnin vҽtҽndaĢı olan Cavid  ҽslindҽ  ―kommunist cҽnnҽti‖ 

içindҽki reallığı ҽks etdirirdi; 

- ―qayeyi-amal‖ uğrunda vuruĢlarda daĢ, tikan, ox, qılınc vҽ s. dözҽ bilҽcҽk qҽhrҽman obrazı 

yaradılmıĢdı; 

-  dramın  ҽn xırda detallarında belҽ ―Vҽtҽn‖ anlayıĢının mövcudluğu, hҽtta Peyğҽmbҽrҽ qarĢı çıxan 

yaramaz küçҽ uĢaqlarının da vҽtҽn Ģҽrqisi oxuması ҽsҽrin ideya istiqamҽtini aydınlaĢdırmağa 

xidmҽt edirdi. 
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M.Ҽ.Rҽsulzadҽnin fikrincҽ,‖ Kommunist rejimi vҽ istilası altında ҽzilҽn Azҽrbaycan vҽtҽnindҽ 

azҽrbaycanlı Ģairin yaratdığı Peyğҽmbҽrin dilindҽn söylҽnҽn vҽtҽn Ģüarının ifadҽsi xüsusilҽ 

aydındır. Vҽtҽni sadҽcҽ sözdҽ sevmҽk kifayҽt deyil. Çünki hҽr hansı bir haqq kimi vҽtҽn dҽ ancaq 

mübarizҽdҽ qazanılır. Böyük bir sҽnҽtkarlıqla yazılmıĢ bu ҽsҽrdҽn Azҽrbaycan oxucusunun alacağı 

hissҽ mҽhz budur‖ (Rҽsulzadҽ,1991:65). 

Ҽdҽbiyyatın Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽti dönҽmindҽn sonra simvollarla zҽngin mövzulara 

müraciҽt etmҽsini müxtҽlif bҽdii ҽsҽrlҽr üzҽrindҽn qiymҽtlҽndirҽn M.Ҽ.Rҽsulzadҽ bir daha Cavid 

yaradıcılığına qayıdaraq ―zamanın tҽlҽbi‖ ilҽ qҽlҽmҽ alınmıĢ ―SҽyavuĢ‖ ҽsҽrini tҽhlil edir. Özü dҽ 

ġҽrq ҽdҽbiyyatının ҽn bҽxtsiz qҽhrҽmanı olan SҽyavuĢa xüsusi maraq göstҽrҽn, SҽyavuĢ 

müҽmmasını  ҽn mҽĢhur ҽsҽrlҽrindҽn birindҽ rҽmzlҽĢmiĢ obraza çevirҽn M.Ҽ.Rҽsulzadҽ  H.Cavidin  

bu ҽsҽrini hҽm Ģeir texnikası, hҽm dҽ irҽli sürülҽn ideya baxımından tҽhlil vҽ tҽqdir edir. Tҽnqidçi 

üçün  ҽsҽrin bҽdii dҽyҽri burada hürriyyҽt üçün çarpıĢmağa  çağıran coĢğun xitabların olmasındadır. 

Ҽ.Cavad haqqında danıĢarkҽn M.Ҽ.Rҽsulzadҽ Cümhuriyyҽt nҽğmҽkarının yaradıcılığını yenҽ 

rҽmzilik baxımından qiymҽtlҽndirir:‖Siyasi olmayan parçaları bҽzҽn fürsҽt olduqda mҽtbuat 

sҽhifҽlҽrindҽ özünҽ yer tapır. Bunların çoxu rҽmzidir. Bu rҽmzlҽr çekist ruhlu tҽnqidçilҽr tҽrҽfindҽn 

deĢifrҽ olunub Ģairҽ hücum üçün bir vasitҽ olur. Cavad rҽmziliyinin  baĢlıca mövzusu Azҽrbaycan 

tҽbiҽtinin mҽnzҽrҽlҽridir‖ (Rҽsulzadҽ,1991:68) 

Azҽrbaycanın iĢğalı vҽ azadlıq mübarizҽsi  haqqında yazılmıĢ ҽn maraqlı ҽsҽrlҽrdҽn biri  

Ҽhmҽd Cavadın ―Sҽsli qız‖ ҽsҽridir.  Düzdür, M.Ҽ.Rҽsulzadҽ bu ҽsҽri tҽhlilҽ cҽlb etmir. Daha çox, 

―Göy göl‖ vҽ ―Kür‖ Ģeirlҽri üzҽrindҽ dayanan tҽnqidçi Ҽ.Cavadın tҽrcümҽçilik fҽaliyyҽti vҽ 

çalıĢmalarının  nҽticҽlҽrinin sovet hökumҽti tҽrҽfindҽn nҽinki qiymҽtlҽndirilmҽdiyi, hҽtta aradan 

qaldırıldığı haqqında da danıĢmıĢdır. 

3. XX ҼSRĠN 20-30-CU ĠLLҼRĠNDҼ AZҼRBAYCAN DRAMATURGĠYASINDA 

ĠSTĠQLAL ĠDEYASININ METAFORĠK ҼKSĠ. 

M.Ҽ.Rҽsulzadҽ Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽti dönҽmindҽn sonra yazılan dramatik ҽsҽrlҽrin 

rҽmzi  mahiyyҽtinin tҽhlilini C.Cabbarlı vҽ S.Vurğun yaradıcılığına müraciҽtlҽ davam etdirir. Hҽm 

C.Cabbarlını, hҽm dҽ S.Vurğunu sovet dramaturgiyasının ҽsas sütunlarına çevirҽn cҽhҽtlҽr  

M.Ҽ.Rҽsulzadҽnin tҽbirincҽ desҽk ‖ radikal düĢüncҽ,yetiĢdiyi sosial mühit, ҽsasҽn nҽsibsizlҽrin vҽ 

mҽzlumların hҽyatından alınan mövzular‖ (Rҽsulzadҽ,1991:70) idi. M.Ҽ.Rҽsulzadҽ C.Cabbarlı vҽ 

S.Vurğunu ittiham edirmi? Ҽsla... O, sovet cҽmiyyҽti daxilindҽ vҽ sosialist realizmi çҽrçivҽsindҽ 

yaĢayıb-yaradan bu sҽnҽtkarları mühakimҽ etmҽkdҽn uzaqdır, tarixi faktları, yazıçının yetiĢdiyi 

tarixi mühiti çox gözҽl dҽyҽrlҽndirҽn tҽnqidçi belҽ hesab edir ki, bir çox sҽnҽtkarların zahiri 

bolĢevizminin daxilindҽ necҽ adlandırılmasından asılı olmayaraq dҽrin bir vҽtҽnpҽrvҽrlik 

mövcuddur. Dramatik ҽsҽrlҽrdҽ rҽmzi istiqamҽtlҽrin tҽhlili üzҽrindҽ dayanan  M.Ҽ.Rҽsulzadҽ 

―Vaqif‖ pyesindҽn  Vaqiflҽ Qacarın deyiĢmҽsinin , demҽk olar ki, tam variantını tҽdqiqatının 

mҽtninҽ daxil etmҽzdҽn öncҽ  S.Vurğun yaradıcılığına verdiyi dҽyҽri: ‖Azҽrbaycan 

vҽtҽnpҽrvҽrliyinҽ  rҽvac  verҽn  bu pyes çağdaĢ Azҽrbaycan sҽhnҽsinin ҽn uğurlu ҽsҽri sayılır. 

Sҽmҽdin dili, Ģairlik qüdrҽti vҽ vҽtҽnpҽrvҽrliyi necҽ anlamasını görmҽk üçün Qacarla Vaqifin 

mükalimҽsindҽn beytlҽri birgҽ gözdҽn keçirҽk‖ (Rҽsulzadҽ,1991:75) Ģҽklindҽ sҽslҽndirir.  

 

NҼTĠCҼ 

Xalqının azadlıqsevҽr ruhuna inam vҽ mҽhҽbbҽtlҽ yazılmıĢ, müqayisҽli tҽhlillҽ müxtҽlif tipli 

ҽsҽrlҽri dҽyҽrlҽndirmҽ prizmasından keçirҽn, Azҽrbaycan Xalq Cümhuriyyҽti dönҽmindҽki istiqlal 

ideyasını açıq vҽ ya gizli, çox böyük istedad vҽ vҽtҽn sevgisindҽn doğan bir coĢqunluqla davam 

etdirҽn 20-30-cu illҽr Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatı haqqında fikirlҽrini M.Ҽ.Rҽsulzadҽ belҽ yekunlaĢdırır: 

‖Müqҽddҽratını hüriyyҽtsevҽr  millҽtlҽrin vҽ mҽdҽniyyҽt dünyasının müqҽddҽratı ilҽ bağlamıĢ 

Azҽrbaycan hürriyyҽt vҽ demokratiya cҽbhҽsinin son vҽ qҽti zҽfҽrinҽ ҽsla Ģübhҽ etmҽz! Duyduğu 

min bir iztirabdan sonra arzuladığı hürriyyҽt vҽ istiqlalına qovuĢacaq!‖( Rҽsulzadҽ,1991:86) 
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OSMANAALI SIDIK UULU’NUN ESERLERĠNDE KIRGIZLARIN SOSYAL VE DĠNÎ-

EĞĠTĠM DURUMUNUN ĠZLERĠ 

Meder SALĠEV

 
 

Özet: Bu bildiride ilk eğitimini geleneksel eğitim merkezi olan medreselerden baĢlayıp, yeni usulde 

eğitim veren, dönemin ―Usul-ı cedit‖ okulu Ufa‘daki ―Medrese-i Aliye‖ medresesinden mezun olan, 

Kırgızların ilk tarih yazarı Osmanalı Sıdık Uulu‘nun yaklaĢık on beĢ yıllık bir araĢtırmanın sonucunda ele 

almıĢ olduğu ―Tarih-i Kırgız ġadmaniya‖ ve ―Muhtasar Tarih-i Kırgıziya‖ adlı eserlerinin örneğinde, 

19.yüzyılın ortalarıyla 20.yüzyılın baĢlarında Kırgızların sosyal hayatı, yaĢam Ģartları, dini bilgileri ve eğitim 

durumları üzerinde durulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler:Osmanalı Sıdık Uulu, İslam dini, eğitim, usul-i cedit okulları, medreseler, Cedit 

hareketi. 

 

SOCIAL AND RELIGIOUS EDUCATION OF KYRGYZ FROM THE WORKS OF OSMONALY 

SYDYK UULU 

 

Abstract 

This work analyzes the mid-19th and early-20th centurie‘s social lifestyle, general way of life, reli-

gious views and educational levels of Kyrgyz people as it was reflected in Osmonaaly Sydyk Uulu‘s works 

―Tarih-i Kyrgyz Sadmaniya‖ and ―Muhtasar Tarih-i Kyrgyziya‖. The author started his education from the 

basic Medrese's of time, and continued it in the central medrese of ―Medrese-i Aliye‖ in Ufa, which was con-

sidered as major institute at that time. 

Key words: Osmonaaly Sydyk Uulu, İslam, education, Medrese, usul-i cedit schools, cedit movement. 

 

GĠRĠġ 

Osmanaalı Sıdık Uulu‘nun 1875 yılında Kırgızistan‘ın Koçkor ilçesine bağlı Abayılda köyünde zengin 

ve halk yöneten bir ailede dünyaya gelmiĢtir. Osmanaalı Sıdık Uulu gençliğinde büyük ağabeyi Carkınbay 

mollanın eğitiminde harf tanıyarak okuma, yazma iĢlerine erken yaĢta baĢlayarak Arapça ve Ġslam dinini 

öğrenmeye baĢlamıĢtır. 19.yüzyılın sonlarında Üç-Turfan Ģehrinde tahsilini ilerleterek sonradan eğitimini 

Buhara‘daki dini medreseden tamamlamıĢtır(Sıdıkov, 2016:335). 

Ġlk eğitimini aynı yerde yerli bir molla tarafından alan Osmonaalı Tokmak Ģehrine gelerek ġakir halfa 

adında bir hocadan eğitim almaya baĢlamıĢtır. ġakir halfa o zamanlar Kuzey Kırgızlar tarafından tanınan bir 

molla olup, Tatarca, dinî, coğrafya ve tarih gibi alanlarda eğitim vermiĢtir. Osmonaalı bu kiĢiden beĢ senelik 

bir süre içinde eğitim aldıktan sonra eğitimini ilerletmek için duyduğu maddi ihtiyaçlarını karĢılamak için 

doğduğu Temir-Bolot köyüne gelerek öğretmenlik yapmaya baĢlamıĢtır. 1899.yılında da eğitimini ilerletmek 

amaçlı Üç-Turfuna‘a gitmiĢtir oradanda Buhara‘ya geçmiĢtir. Buhara‘dayken ġabdan‘ın kendi çocukları için 

medrese açtığını ve dıĢarıdan hoca getirdiğini duyarak Kemin‘e gelip, Ufa‘lı hocalardan ders almaya 

baĢlamıĢtır.(Sıdıkov, 2016:179). 

1903 ve 1904 yılları arasında ġabdan‘ın açmıĢ olduğu medresede ġabdan‘ın getirtmiĢ olduğu Yamliha 

karı, Zakir karı ve Vahabovlar‘dan ders almıĢtır ve onların önerisiyle 1911.yılında Ufa Ģehrine Medrese-i 

Aliye‘ye gitmiĢtir(Kocobekov, 2005:21). 

Medrese-i Aliye‘yi tamamladıktan sonra Kırgızistan‘a dönerek 1920 yılından 1928 yılına kadar 

PiĢpek(Ģimdiki BiĢkek) Ģehrinde Tatar okulunda öğretmenlik yapmıĢtır. 1931 yılında da bazı bilgilere göre 

―kulaklık‖ veya siyasi görüĢlerinden dolayı hapsedilmiĢtir(Sıdıkov, 2016:180). 

Sıdık Uulu‘nun Stalin rejiminin baskısından dolayı ülkeyi nasıl terk ettiği üzerinde farklı görüĢler olsa 

da en yaygın olanı 1933 yılında tutuklanarak TaĢkent‘te gönderilmesi ve orda da arkadaĢlarının yardımıyla 

hapisten kaçmayı baĢararak Doğu Türkistan‘a kaçması ve Kulca Ģehrinde ölmesidir(Güngör, 2015:251). 

Diğer bir bilgiye göre de 1930.yılında Osmonaalı Sıdık Uulu ―zengin aile soyundan gelme‖ gibi 

suçlamalardan dolayı hapse atma korkusundan Çin‘e kaçmıĢtır ve 1942.yılında 67 yaĢındayken vefat 

etmiĢtir(Sıdıkov, 2016:197). 

27 Mart 1958.yılında Kırgız SSR Yüksek Mahkemesi kararıyla, 13 Mart 1931.yılında Osmanaalı için 

alınan suçluluk kararları kendi hükmünü yitirmiĢtir(Sıdıkov, 2016:198). 
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Yazarın, Kırgız tarihini Ģecere tarzında ele almıĢ olduğu 1913 yılında ġark matbaasında yayımlanan 

―Muhtasar Tarih-i Kırgıziya‖ ve 1914 yılında ―Tarih-i Kırgız Şadmaniya‖ adıyla basılmıĢ iki eseri bulun-

maktadır. Eserler 1986 yılında Doğu Türkistan‘da ıslah edilmiĢ Arap alfabesiyle ―Muhtasar Tarih-i Kırgızi-

ya‖ ve ―Şadmaniya‖ isimleriyle tek kitap halinde ġincan CaĢtar Basması tarafından tekrar yayınlanmıĢtır. 

Aslında ikinci eser birinci kitabın daha geniĢletilmiĢ bir varyantıdır. Eserler yazılıĢ amacı ve Ģekli 

bakımından Ģecere özelliğini taĢımaktadır. Eserler Kırgız matbu yazı dilinin ilk örneklerinden biridir. Kırgız 

sözlü Ģecerelerinin halk ağzından toplanmıĢ ilk Kırgız Ģecere kitabı özelliği taĢımaktadır. Bu nedenle Os-

monaalı Kırgızların ilk modern tarihçisi olarak sayılmaktadır(Güngör, 2015:241). 

Ebulgazi Bahadır Han‘ın Ģeceresiyle uygunluk gösteren yazar eserinde, Türklerin çıkıĢ noktasından 

gelerek Oğuz Han‘ın yirmi dört torunundan biri olan Kırgız hakkında bilgi verdikten sonra, birinci kitapta 

kısa ikinci kitap da geniĢ bir Ģekilde Kırgız boyları hakkında bilgi vermiĢtir. Yazar bu kitabını Kırgızların 

yaĢadığı coğrafyayı gezerek, Kırgızların boy yapısıyla ilgili bilgileri topladıktan sonra ele almıĢtır(Sağol 

Yüksekkaya, 2016:36). 

Yazar eserinde ele almıĢ olduğu bilgileri kendi yazısıyla ―Bizdin Kırgızga tāriḫ yazuçi ādemi yok bol-

ganı üçün Kırgız kırkkızdan dip Şeyḫ Mansurdan bir niçe ‗aklga ma‗kul bolmagan hikāyetler keltürgen. 

Körfende tiri aldap aluçılarnıð sözleri cānıma ötüp on beş yıldan berü aḫtarıp tikşerip iki yüz mið Kırgızdın 

ata babaların taratıp tā Ādem ‗aleyhi‘l-sellamga yetkürdim. Biz de aṣıl ẕatdan ikenmizni bilsün üçün beş 

yıllık mehnetlerimni bir sa‗atçe körmey kalem tibrete başladım. Töbende Sarbagış, Solte, Bugu, Sayak, Azık 

Çerik urugların bir birden beyān itüp kıskalık üzre bilgen kadar hazırki curt başlıklarıneçe tartıp cetkürdim‖ 

demektedir(Ġkinci kitabı).  

Bu bilgiler arasında Kırgız boylarının isimleri hakkında efsanelerle birlikte döneminde gözlemlemiĢ 

olduğu Kırgızların sosyal hayatları ile birlikte eğitim durumu üzerinde de kısa bilgiler rastlanmaktadır. Bu 

bildiride de bu iki eser üzerinden Sovyetler öncesi Kırgız halkının hayat Ģartlarıyla birlikte eğitim durumları 

üzerinde durulmuĢtur. 

19. VE20. YÜZYILIN BAġINDAKĠ KIRGIZLARIN SOSYAL VE SĠYASĠ DURUMUNUN ES-

ERLERDEKĠ ĠZLERĠ 

19. yüzyılda Kokan Hanlığı egemenliği altında yaĢayan Kırgızların, Rus iĢgali ile birlikte sosyal ve 

siyasi hayatında değiĢiklikler ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır.  

19.yüzyılda Kırgızistan topraklarında yaĢayan Kırgızlar hayvancılık, avcılık ve tarım ile geçimlerini 

sağlamaktaydılar. Yazın yaylalara, kıĢında kıĢlaklara göçerek konar-göçer Ģeklinde yaĢasalar da özellikle 

Kırgızistan‘ın güney bölgesinde OĢ ve Özgen Ģehirlerinin etrafında yaĢayan Kırgızların, Ruslar gelmeden 

önce yerleĢik hayata geçtikleri de görülmektedir(Duman, 2015;4).  

Kırgızların Rus egemenliğine girmesinden sonra, Ruslar tarafından RuslaĢtırma politikası uygu-

lanmıĢtır. BaĢlangıçta Rus nüfusunun azlığı sebebiyle Kırgızlara Rusya‘ya bağlı kalmak Ģartıyla iç iĢlerinde 

serbest bırakma sözü verilse de bu söz tutulmayarak, Türkistan toprakları ―oblast‖ adı verilen yönetim bi-

rimlerine ayrılarak, baĢlarına da Rus yöneticiler getirilmiĢtir. Rus yöneticileri tarafından Kırgızlar üzerinde 

kolonileĢtirme ve RuslaĢtırma çalıĢmaları uygulanarak, Kırgız topraklarına Rus köylülerini getirerek ekilebil-

ir arazinin, sulak ve verimli toprakların büyük bir kısmını vermiĢlerdir. Hatta 1891 yılında hazırlanan bir 

kanuna göre Kırgızların yaĢadığı topraklar devlet arazisi olarak ilan edilmiĢ ve Kırgızlara özel mülk hakkı 

tanınmamıĢtır(Gülbanu, 2015;5). 

Ġncelediğimiz eserde de Kırgızların Kokan yöneticileri tarafından nasıl eziyet çektikleri Ģu Ģekilde dile 

getirilmiĢtir; 

―Sart uluglarnıðyamanlıkın zulumlıkın tundukkoy dip malımızdan zekavet alur idi. Mal sanaganda aṭ 

bakgan ādemler çıkıp sanar idi. 50 koy sanasa da bir çini çay kolunda turar idi. Kökşeliden ötükü bar takası 

bar yarım virşik. Şol ötük birlen salgan körfe yasdıknı bulgagan ar cirge barıp konsa sulu bala birlen 

ḫatunga asılgan hem ādemde zekāvet bar sulu kız beresizler digen şundaylerdin niçenin ogırlap barıp öltür-

gen. Āhir bolmagan ṣoðra Rahmetullahnıð başın kezip Sartlarnı talap Sarhoca digendi çapmak şol-

dur‖(Sıdıkof, 1914:58). 

Yukarıda metinde gösterildiği gibi Hokand hanlığı yönetimi Kırgızlara karĢı çok kötü bir Ģekilde dav-

randıklarını göstermektedir. Kırgızlar, Hokand hanlığının bu uygulamıĢ olduğu baskıdan kurtulmak için Ko-

kan amiri Rahmetullah‘ı öldürerek Rus hâkimiyeti altına girmeyi baĢarmıĢlardır. 

Yazar, KırgızlarınKokan yönetiminden kurtularak Rus hâkimiyeti altına girdikten sonraki geliĢmeleri 

de Ģu Ģekilde ele almıĢtır;  

―İmdi şol hāl birlen Rusye kol alduna kirdik ok atmay kılıç çapmay ‗adaletlik sayasinde ‗ömr ötker-

mek üçün inşa‘allah faydasın kördik. Nādan idik ‗ālim bolduk. Busuk idik tüsük bolduk, köçmen idik olturuk 

bolduk. Birak beş altı cıldın içinde biz üçün padşah tarabnan bir merhamet bolgan idi. Nādanlıkdın dumanı 
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bir tarabımızdan bazsa, ikinçi ṭarapdın yaḫşi yerlerimizni mucuklarga alıp olturgusup bizdin kışlak bolamız 

digenmizge yerdin yamanın körsatıp, yāki bergen ‗arsuların kabul itmey bir bahāne tavıp yaki keç yedkirip 

şol sebebli ḫāllarmız bek hālsiz bir hālde kaldı. Yer ṣunan ayrılıp şol şekildi haller üstümizge keldi. Şol 

şekildi merhametden kur kalumız nādanlıkdan başka yamanlık yok muratdan kalmayık. Şol sebebli Rusye kol 

aldına kirdik. Evvelkı cavkerlikge üyrengen halkımız birbirine yamanlıkkılur bolsa evvelkıçe kılup baş ber-

may turdılar. Anıð üçün Bişbek uyasnan vayskavay ıstarşine Şabdan baṭır hacı Cantay oglın Baytik batır 

Kınayoglı, Cangkaraç Aşḫocaoglı, Nogoybay Davletbakogulların halk arasınan yardam üçün her birlerine 

orun berip halknı şularnın yardamları birlen yahşi ratke saldı. Kırgızdın ya‗ni Orte Asyanıð Rusye kol 

aldına kirüne 1867.nçi yıl bolup bu cılga 48 yıl boladur. Kalpakofskey digen candiral idi karatkan‖(Sıdıkof, 

1914:59). 

Metinde de görüldüğü gibi Kokan hanlığından kurtularak Rus hâkimiyeti altına girdikten sonra 

Kırgızların hayatında iyi ve kötü yönde iki taraflı değiĢiklerin olduğundan bahsetmektedir. Rus yönetimi ilk 

beĢ sene içinde Kırgızlara karĢı merhametli davrandığından bahsetmekle birlikte nadan olan Kırgızların âlim 

olmaya baĢladığından, göçebe hayatlarını bırakarak yerleĢik hayata geçtiklerinden bahsetmektedir.  

Rus hâkimiyeti altına girerek Kokan hanlığının eziyetlerinden kurtulan Kırgızlar için, Rus hâkimiyeti 

de bazı baskıları uygulamaya baĢlamıĢtır. Bir taraftan nadanlık, cahillik içinde geri kalmıĢlığın sıkıntısını 

çekmekte olan Kırgızlar, Rusların gelmesiyle birlikte ellerindeki verimli ve sulak topraklarını Rusların 

getirmiĢ olduğu Rus köylülerine kaptırmıĢlardı. Rus hâkimiyeti Kırgızların verimli topraklarına Rus köylüle-

rini yerleĢtirirken, yerleĢik hayata geçmek isteyen Kırgızlar için de kurak ve verimsiz olan toprakları ver-

meye baĢlamıĢtır. Eskiden beri adaletsizliğe karĢı savaĢmayı bilen Kırgızlar, Rus yönetiminin bu uygulama-

larına karĢı çıksalar da, Rus yönetimi yerli halkın önde gelenlerinden kendilerine yardımcı seçerek ayak-

lanmaları engellemeye çalıĢmıĢlardır. 

Yazar, eserinde Güney Kırgızistan‘da yaĢayan Kırgız boyları hakkında da bahsetmektedir. Eserde Ģu 

Ģekilde geçmektedir; ―Adigineden on urugSatar, Barkı, Börü, Kökçe, Ulı, Olceke, Tavke, Sabay, Coru, Ar-

day, Mönök dip bul tuḫanlarga 1914.nçi yıl 23.nçi martde bardım. Kördüm üç atasın aytup birarlik Àdem 

kalmadı. Dirlik ikan bizdin ṭarapda üç apasın bilmeze kul dip uyat kılurlar ya‗nì sart bolup şehirga kirip 

medeniyetlanmay ya ‗ilm okup ma‗rifetlenmey adaşkan Kırgız bolupdu‖(Sıdıkof, 1914:30). 

Yazar 23 Mart 1914 yılında Güney Kırgızistan bölgesini de gezdiğinden bahsederek, buradaki insan-

ların üç atasından fazlasını bilmediklerini, kuzeyde ise yedi atasını bilmeyenlerin köle olarak sayılacaklarını 

söylemektedir. Buna göre yazarın bulunduğu Kuzey Kırgızistan topraklarında yaĢayan Kırgız boylarının 

henüz yerleĢik hayata geçmediğinden eski geleneklerini daha iyi koruyarak yedi soyuna kadar ezbere bild-

iklerini çıkarabiliriz. Güney Kırgızistan topraklarında yaĢayan Kırgız boyları ise yerleĢik hayata geçerek, 

ĢehirleĢmenin ve diğer uluslarla olan bağlantıları ve iliĢkilerinden dolayı artık eski geleneklerinden biraz 

uzaklaĢmaya baĢladıklarını görebiliriz.  

Kuzey Kırgızistan‘da yerleĢik hayata geçmenin olumlu yönlerinin olduğunu hissederek ilk yerleĢik 

hayata geçmek isteyen Kırgız boyunun da Solta olduğu metinlerde Ģu Ģekilde rastlamaktadır; ―Cantay 

medeniyet ma‗rifet talep itüp şehrga olturmaknı ıhtıyar itip kışlak bolgandın aldıdur. Şehir dimek baygamber 

ornı badişahlarnıð davleti olyalarnıð mescidi ma‗rifetnið beşigi medrese fakirlerdin muhtaclarınıð çıku, 

ādemdi hayvandan ayru, ādem estü şehirde ikenligin evvela sezgen bilgen Cantay bolsa de keli Solta bildi 

başka ahmaklar kaydan bilsün‖(Sıdıkof, 1914:100). 

Bu metne göre insanların marifetli ve kültürlü bir Ģekilde yetiĢtirilmesi için yerleĢik hayata geçerek 

ĢehirleĢmenin önemli olduğuna dikkat çekmektedir. ġehrin, peygamberlerin yeri, evliyaların mescidi, 

padiĢahların devleti, marifetin beĢiği olduğundan bahsetmekle birlikte Ģehrin, fakirlikten kurtulmanın, insanı 

hayvandan ayırmanın bir aracı olduğunu dile getirmektedir. En önemlisi de akıllı insanların Ģehirlerde 

olduklarından bahsetmektedir. Bunun için de göçebe hayattan yerleĢik hayata geçmenin önemli olduğu 

vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Kırgız boylarının her zaman birbiriyle savaĢ içinde oldukları hakkında da Ģu cümlelerden görebiliriz; 

―Bugu Sarbagış bir Kılcırdan bola turup aralarında köp kan töküş payda boldı. Ma‗rifetsizlikde bir birlerin 

öltürmekni hüner bildi‖(Sıdıkoglı, 1913:39). 

19 VE 20. YÜZYILIN BAġINDAKĠ KIRGIZLARIN DĠNĠ VE EĞĠTĠM DURUMUNUN ESER-

LERDEKĠ ĠZLERĠ 

Türk halklarının Ġslam dinini benimsemeleri ve kültürlerine adapte etmeleri farklı Ģekillerde ve zaman-

larda oluĢmaktadır. Ġslam dininin Türkistan bölgesindeki Türk halkları arasında yayılmaya baĢlaması birbi-

rinden farklı iki sosyo-kültürel ortama göre nitelik kazanmaktadır. Bunlardan birincisi de yerleĢik hayata 

erken geçmiĢ, Ģehirli Türklerdir. ġehirli Türklerin artık belirli bir yerde yerleĢmesinden dolayı, medreselerde 

iĢlenen ve öğretilen Ġslam‘ın kitabı esaslarına bağlı olan, aynı zamanda geliĢmiĢ ve rafine bir kültür, sanat 
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ortaya koymuĢ çoğunlukla Sünni Müslümanlığı benimsemiĢ olan Türklerdir. Ġkinci bir grup ise bozkırlarda 

yaĢayan konar-göçer Türklerdir. Konar-göçer Türkler, eski inançlarından henüz sıyrılamamıĢ, biraz da 

tasavvuf ağırlıklı bir mistik Müslümanlık anlayıĢını benimsemiĢlerdir. Bu halk Ġslam‘ının da Türkler arasın-

da iki biçimi bulunmaktadır. Birincisi ortodoks da denilen Sünni yorumu benimsemiĢ halk kesiminin ser-

gilediği biçim, ikincisi de heteredoks da denilen Batini anlayıĢ biçimidir. Fakat ikisi de aynı tabana dayanır, 

bu da ortak taban halk Ġslam‘ıdır(Cihan, 2015:220). 

19.yüzyılda Kırgızların dini hayatları hakkında bilgi veren seyyahlar, çoğunlukla Kırgızların Ġslam 

dininden uzak olduklarını ve Ġslam‘ın onlar üzerindeki izlerini olabildiğince zayıf göstermektedirler. Sey-

yahların vermiĢ olduğu bilgilere göre Türkistan‘da Ġslam dininin etkisin az olduğu konar-göçer Türk 

halklarının baĢında Kırgızlar gelmektedir.  

19.yüzyılda Kırgızların dini inançları hakkında bilgi veren seyyahlar ve araĢtırmacılar, Kırgızların 

Ġslam dini ile aralarının mümkün olduğu kadar uzak olduğunu göstermiĢlerdir. Buna göre Alman asıllı Rus 

Türkolog‘u Radloff, 1859-1870 yılları arasında Sibirya ve Türkistan toraklarına yapmıĢ olduğu seyahat-

lerinde Kırgızların dini inançları hakkında Ģunları yazmaktadır; ―Kırgızların hepsi de, Kazaklar gibi 

Müslüman‘dırlar, ancak onların İslamiyet‘i daha geç kabul ettikleri söyleniyor. Tatarlar, Kırgızların tama-

mıyla putperest olduklarını, ne oruç, ne namaz, ne de imanın şartlarını bilmediklerini ve hatta peygamberin 

adından bile habersiz olduklarını iddia ederler. Fakat bana kalırsa diyebiliriz ki Kırgızlar kendilerini çok 

ciddi Müslüman sayar ve Kalmıkları kâfir sayarak kendilerini onlardan kesin surette ayırırlar. Din üzerine 

bilgileri az olmakla beraber, onlar Kazaklara nazaran daha fanatiktirler, destanları din savaşından bah-

seder. Bunun sebebi, kısmen belki de kâfirlere komşu olarak yaşamalarından ileri gelebil-

ir‖demektedir(Cihan, 2015:224). 

Amerikalı diplomat Eugene Schuyler 1873‘de Isık Göl civarında karĢılaĢtığı Kırgızların dinî hayatı 

konusunda onları iki gruba ayırarak Ģunları demiĢtir; ―Din hususunda Kazaklar gibi, Kırgızların pek azı Mu-

hammed‘in varlığını işitmiş olsa da ismen Müslüman‘dırlar. Daha az bir kısmı da ne namazları bilir ne de 

bu akidenin vecibelerini yerine getirir. Yaşantılarında eski Şamanist inançların izlerini taşırlar‖(Cihan, 

2015:224). 

Rus subayı Mikhail Ivanovich Venyukov, 1865 yılında yaptığı gözlemlere dayanarak Çin sınırında, 

Tanrı dağlarının eteklerindeki göçer Kırgız boylarının dinî hayatı hakkında Ģunlara değinmiĢtir; ―Kırgızların 

ahlaki tüm kavramları ve fikirleri en eski (ilkel) inançlar ve önyargılar üzerine kurulmuştur. Kırgızların dini 

İslam‘dır. Bununla birlikte onların, özellikle Çin‘e komşu kabilelerin arasındakilerin Müslümanlığı çok 

yüzeyseldir. Bazı Kara-Kırgızlar Allah‘ın doksan dokuz ismini bilmek şöyle dursun, Peygamberlerinin ismini 

dahi bilmezler. Kuran'da kesin şekilde yasak edilen sarhoşluk, Kırgızlarca bir günah olarak görülmez. 

Birçok başka konuda onlar cehalet yoluyla Kuran‘ın belirlediği kuralları açıkça ihlal ederler. Gariptir ki, 

Şamanizm‘in bazı adetleri hala bu insanlar tarafından korunur‖ (Cihan, 2015:223). 

Kazak bilim adamı Çokan Velihanov, Tanrı dağı Kırgızlarını gözlemleyerek Ģu değerlendirmelerde 

bulunmuĢtur; ―Kırgızlar kendilerine Müslüman diyorlar ama henüz Muhammed‘in kim olduğunu bilmiyor-

lar. Onların düğün ve cenaze törenleri Şaman tarzında yapılır, ama eğer bir Tatar veya Orta Asyalı 

mollanın yardımını sağlayabilirlerse dualar okunur. Kendimden emin bir şekilde iddia edebilirim ki, Isık 

Göl‘den Bedehşan‘a bütün bölgenin tamamında bu kabileden okuyabilecek bir tek şahıs yoktur‖(Cihan, 

2015:225). 

Ġncelediğimiz metinde de Kırgızların dini inançları Ģu Ģekilde yansıtılmıĢtır; 

―Kanat hem Timur urgunıð ataklı ādemlerinen dinge yardemçi idi. Oglı molla İshak Medrese-i ‗Āliye-

ni bütürüp şehir Ufadan 1914.nçi 21.nçi afrilde kaytdı.Kıdıkdan molla Sabit, Baki, Sali. Carkımbay hacı bu 

Timur urgu imez. Sayak, Sarbagışdın evladının tanutgan togru yolga ṣalgan iyman İslam üyretip ‗ilim yolun 

körsetken. Mundın evvel Kırgız şunday bir camanda idiki haram nerse yok idi. Özü ölgen maldın etin cimek, 

zina kılmak, ogru kılmak, cılangaç yürmek şekildi. Bu zatdın naṣihat boyunçe halk ayrıp berdi. Helal haram 

digen ‗ilim digen nerse az az surap halk yolga kire başladı. Ol vaktde ‗ilm temam bolur idi. Hoca hafı, 

Çahar kitapdın kırahtların oku birlen namaz okulur idi. İyman, İslam, Allahnı dalil birlen tanu yok idi. Bu 

zat şol dāvet birlen Muhammedali damlanı aldırdı. Bul vaktde tamam şeri‗at yolu bilinip ‗ilim oku şol kadar 

alga ketdi‖ (Sıdıkof, 1914:46). 

―Ruze tutar idi, namaz okulmaz idi. Arasında namaz okuganı bolur idi. Anı molla der idi. Agız açarda 

kündin batu birlen işi yok bir ādemdin azan aytuna karap turar idi. Azan aytsa az bolsa on çakırım yirde 

Ādem at birlen kelip karay turgan Ādem aṭın ayamazdan çavıp citip agız açar idi. Haber berür idi. Namazga 

tüşmek üçün kelür idi. Lekin ayta turgan nesresi yok illi yılda kıyamet bolur dip, imam Mehdi çıkar dip, ne 

nerse togru kelse anı aytıp keter idi. Namaz cenazede okuçı idi. Lekin urük‗ü secde kılur imiş. Şunda bir 

ādem cenaze okuganda ikinçi bir ādem aytupdı men cenaze namazın okuḫanların körgenim bar. Sizçilep 
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yıgılıp okuganı yok idi digende cevap beripdi. Ol evvelkı namaz bu namaz Hudayar handan soðra çıkdı. 

urük‗ü secde birlen okulmak boldu digende yeðüp ketken bilgen ādemdi imdi şunday zamanlardın ahvallerin 

şol halga keltürgen ola. Molla Yarkımbay andın soðra Muhammedali Kırgız urgunan andın ṣoÑra Yamliḫe 

karı andın soðra çar tarapdan yol açkan Muhammedzakir ‗Abdulkeşafoglı, Vahabof cenapları din agası 

ma‗rifet bekāsı Sarbagış, Solte, Bugu, Sayakdın ustadı boladur. Erteli keç du‗Àda bolup köðülden çıkarmaz 

tiyüş‖(Sıdıkof, 1914:48). 

―Bizdin ilde bir divÀne yürer idi. Çerik‘de molla iken bir kunduk divāne molla alifni hem tanumaz 

iken birak başında selle bar kolunda ‗asa bar divāne ne sözleze şari‗āt bolup ukular iken selleli ādem molla 

Sart bolse hoce digen halkhasır Çerik ikisi mollaları ‗ilmdi temam ite Çahar kitapdan başlap hoce Hafısdan 

temām ite mollaları iman İslamdı bilmey molla bolup çıka. Okutkan Kaşkarlıkdarda iman İslam bilmegeni 

mollalıkkıladur. Çerik‘ge bolmaza molla divāne ayrımı bolmese kalay molla anda barıp tursun ves-

selam‖(Sıdıkof, 1914:112). 

―Hiç kimden ukmayınçe arakharam didi. Özü içmedi hem til ala turganga de aytdı içme ‗akıl ketirar 

iken munday nesreni içip ‗akılsız bolu yahşi imez der iken‖(Sıdıkof, 1914:42). 

―Tārih bilmegen soð Oş ademleri taş şekildi bu şehirga kim kelip kim ketdi kaydan bilsün yalgandan 

yalgan tahtı Süleyman dip ‗āşık bolup ādem aldav peygamber aytupdı ‗ilm izle ‗ilim oku yalgan aytuçı ah-

mak ümmet bolma ‗ālim bol nādan bolma dip hazret ‗Ali aytupdur(…) ya‗ni balalarıðıznı üyretiðizler za-

manıðgızde yene başka zamanda bola turganlarnı ya‗ni kele turgan zamanlarında habar ber digen bu hazret 

balaların üyretken. Bizdin ‗ömrimiz yalgan aldav birlen boldu. Balalarım sizler de bu taht-ı Süleyman bu 

yerde baş agrusı yok bola bu yerde ādem tilegin Allah kabul ite dip olay bolsa ol şeyhler tegi bay bolmadı 

oðmadı vesselam aḫmaklık şol kitaplarge ‗amel kılmay tavga taşka ülülge mazar dip bek ‗ömr ötkeriş. Niçen 

‗ulemalar bar hasır tirü barsaðız ‗ilm üyrete ‗akl üyrete kitaplarge ‗amel kıl der. Andın kaçar yalgan kayda 

baramız!! ‗Acaba‖(Sıdıkof, 1914:32). 

Yukarıda geçen bilgilerden yola çıkarak, Kırgızistan topraklarına Tatarların gelmesinden önce, 

Kırgızların Ġslam dininin rükünlerini bilmediklerini, neyin haram, neyin helal olduğundan haberleri olmadığı 

görülmektedir. Medreselerde eski usulde sadece okuma ve ezberden ibaret olan eğitimle Çahar kitapla 

birlikte Hoca hafız kitapları okutularak, öğrencilerin Ġslam‘ın Ģartlarını öğrenmeden mezun oldukları 

görülmektedir. Bu dönemde Kırgızlar arasında haram diye bir Ģeyin olmadığı, ölen hayvanların etleri ye-

nildiği, zinanın, yalan söylemenin ve hırsızlığın da bol olduğu görünmektedir. Namaz ve orucun da dinin 

gerektirdiği Ģartlara uygun Ģekilde uygulanmadığı, cenaze namazlarının farklı biçimde kılındığı ve orucun da 

gerektiği gibi tutulmayarak kendi isteklerine göre değiĢtirilerek uygulandığı görülmektedir. Halk arasında 

dolaĢan, bir harf bile bilmeyen sarıklı olan Sart‘ların hoca olarak kabul edildiği görülmektedir. Cenaze tören-

lerinde olsun diğer günlük yaĢantılarında olsun eski batini inançlarından kurtulamadıkları da görülmektedir.  

Görüldüğü gibi ne zaman Kırgızistan topraklarına Tatarların gelmesiyle baĢlayan yeni usul eğitiminin 

etkisiyle halk haram ve helalin ne olduğunun farkına vararak, eğitim seviyelerinin yükselmesiyleĠslam‘ı nasıl 

yaĢanması gerektiği gibi yaĢatmaya baĢlamıĢlardır. 

Medreselerin sayısı bu dönemde Kırgızistan topraklarında çok yaygın olmamakla birlikte 1892 yılında 

verilmiĢ olan bilgilere göre toplam yedi taneydi, bunların beĢi de Kırgızistan‘ın güneyi OĢ Ģehrinde bulun-

maktaydı. 19.yüzyılın yarısından itibaren açılmaya baĢlayan medrese geleneğinin Kırgızistan topraklarında 

yaygın olmamasının nedeni de göçebe hayat tarzını benimsediklerinden kaynaklanmaktadır(Akımjan kyzy, 

2015:294). 

OĢ Ģehrinde açılan medreselere örnek eserlerde Ģu Ģekilde geçmektedir; ―Barkı urugunan ‗Ālimbek di-

gen han bolgan Hohan şehrine bu zāt Oş şehrine bir sor medrese saldırgan Buhar medreselernið borumunde 

hoş hava cayda Oş şehri tamam aldunda körüne biyük orunda‖(Sıdıkof, 1914:31). 

Rusya Müslümanlarının cehaleti yüzünden Rusya sömürüsü altında kaldıklarını düĢünen aydınlar bu 

problemlerden kurtulmak için çeĢitli yöntemler arayıĢları içine girmiĢlerdir. 19.yüzyıldan itibaren Tatar-

Kazan bölgesinde görülmeye baĢlayan Ceditçilik hareketinin öncüleri Ġslam‘ı ve mevcut geleneği içinde 

bulundukları zaman diliminde yaĢadıkları coğrafya ve Ģartlarda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini 

düĢünmüĢlerdir. Dini düĢüncenin yenilenmesi için de özellikle eğitim kurumlarının yenilenmesi gerektiğini 

savunmuĢlardır. Bunun sonucunda Ġsmail Gaspıralı‘nın 1884 yılında açtığı ilk cedit okuluyla, Ceditçilik ha-

reketi hız kazanarak, Türkistan topraklarında da usul-i cedit okulları açılmaya baĢlamıĢtır. Ġlk baĢta sosyal 

düzeni değiĢtirmenin yanında toplumun manevi hayatını da ıslah etmeye, bunun için de geleneksel din an-

layıĢının yenilenmesini düĢünen Ceditçiler, yeni usule göre eğitim veren okulları açarak, gazete, dergi ve 

dünyevi ilimlere ait ders kitapları hazırlamaya baĢladılar(Kadyrov, 2014:160). 

Kırgızistan topraklarında Kadimciler yani eski usulde eğitim veren sistemlerin fazla yaygın ol-

mamasından dolayı Cedit hareketi Kırgızlar tarafından kolay bir Ģekilde benimsenmiĢtir ve 1917 yılına 
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gelindiğinde Kırgızistan topraklarında 30 civarında usul-i cedit okulunun açıldığı görülmekte-

dir(Murzakulova, 2014:273). 

Cedit hareketinin Kırgızistan topraklarına gelmeden önce, Kırgızların nasıl bir durumda olduğu Ģu 

cümlede ―Kırgızlar ‗ilm ma‗rifetden habersiz taş arasında mal asramak‖(Sıdıkof, 1914:29)açık bir Ģekilde 

gösterilmektedir. 

Usul-i cedit okullarının açılmasıyla Kırgızistan topraklarında eğitim alanında eski usule göre, nasıl 

değiĢiklerin oldu aĢağıdaki metinlerde açık bir Ģekilde görülmektedir. 

―Çokonıð ‗ömri rahatlik birlen ötdi. Bir ‗acep ādem idi. ‗Akıllı söz tapguçı ‗ömrinde bir ādem birlen 

yaman aytıp söküşmegen hem uruşmegan köp sözlemegen, dāima kitap gezit curnal karagan tārih oku-

gan‖(Sıdıkof, 1914:38). 

―Dalada koyçuçılıkçılar da sabak okuy turgan boldu. Anda ‗ilm muhtaṣardan temam bolur boldu. 

Andın ṣoðra Kurān oku krat ‗ilimleri açıldı. Çuvar akaçılık Yamlihe kārını Şabdan Baṭır alıp mið ṣomga 

hatun alıp berip bir niçe yıl tutdı. Krat şol kadar alga ketdiki bir harfde niçe hükm bar niçük sıfatı bolur 

diseðiz kartnan yaşlarineçe cevap birerlik boldu. Şol ahvāl başlanun 10 yıl bolmadı şol haṣırda 1901. 1902. 

nçi yıllarda Troski şehrinen Tokmak şehrimizga Zakir kÀrı ve Vahabof cenapları keldi. Bul vaktde şol kadir 

artıldı. Şakirdlerdin köpliknen Tokmakda turgan Çavakof digen uluglarımız Kırgız balasın şehirden oku-

mazga emir itüp kua başladı. Şabdan baṭırdın suranu ustazımız Zakir damlanıðhayret sayesinde taralmadı. 

Yıldan yıl artılmakda bolup bu ādemdin nahu, sarf ‗ilim okula başlandı. Krat ikinçi türli artıldı. Kırgız bal-

asınan da karılar çıka başladı. TÀriḫ, cografya ‗ilmi, hesap, usul-ı cedide oku dimek bu õatdan başlanıp 

balalarga azrak cān kirdi. Andın damlanıð emir ma‗ruf boyunçe bu künlerde balalarımız her ülken 

şehirlerga katuşip tariḫ yaza turganlar çıkup Ufa barıp Medrese-i ‗Áliyeni bitirip kayta tugtın boldu. Hem 

şehirlerden vasife berip mu‗allim çakıra turganlar boldu. Evvelkı zamanda, ya‗ni mundın 20 yıl burun bala 

okutgan molla, malay, hizmetçi hükminde idi‖(Sıdıkof, 1914:46). 

Yukarıdaki metinlerde görüldüğü gibi yeni usul okulları açılarak Yamlihe, Zakir, Vahabof gibi Tatar 

öğretmenlerin ders verdikleri görülmektedir. Yeni usul eğitiminde Kuran ve kıraat dersleri dıĢında dünyevi 

ilimlerden tarih, coğrafya, matematik gibi derslerin de okutulmaya baĢlandığı ve bunun sonucunda 

gençlerden yaĢlara kadar, hatta dağlardaki çobanların bile eğitim görmeye baĢladığı görülmektedir. Aynı 

zamanda eğitim almak isteyenlerin sayısının artmasından korkan Rus yönetimi, dağlık bölgelerde yaĢayan 

Kırgızların Ģehre gelerek eğitim almalarını da yasakladığı görülmektedir. 

Yani 20.yüzyılın baĢlarından itibaren geleneksel dini eğitim merkezleri düzeltilerek, yeni usulde 

eğitim veren medrese ve okulları açılmaya baĢlanmıĢtır. Yeni usulde eğitim veren okullarda eğitim kendi ana 

dillerinde verilerek, din derslerinin yanında edebiyat, fizik, kimya ve Rusça gibi diğer dersler de öğretilmeye 

baĢlamıĢtır(Kubatova, 2012:101). 

―Başka boluşlardın curut bilegen ādemlerinde ‗izzet kılmakda din milletimizge Şabdan soðrahizmet 

kılgan medrese saldırıp müderris aldırıp balalar okutgan ya‗ni okugan şakirdleri usul, tuzih, talhis okugan 

yalguz Orta Asyah Kırgıznandur. Medresesinið mollası bola. Dür ismi Şerif Necmeddin damla Buhara-i 

Şerifden hatim kılup müderrislik şehadetnāme algan medresesi hükümet tarabdan salınıp bahası 

15miðsomga tüşken medresege bir tarabnan Rusçe de okutup faydelenip turgan yalguzdur‖(Sıdıkof, 

1914:52). 

―Malga caylu yerlerdin; Batır aldı barısın 

Çoð Kemindin içine; Savot çilek ṣaldırdıð 

Çıkaç usta bir bölek; Barın baṭır bildirdið 

Halk içine ne kerek; Medrese mektep açdırdıð 

‗İlim oku bek kerek; Ahvalin biler zamandın 

‗İlm oku bek kerek; Usul-i cedid mollasın 

Alsa bolur tezrek; üç dört aydın içinde 

Hat yazunı bildiret; Sekiz aydın içinde 

İyman İslam bek bilet; Şunday ‗ilm bildirgen 

Faydasın halkga tiydirgen; Batır hacı siz kerek 

Şunday oku boluga; Tertipli medrese bek kerek‖(Sıdıkof, 1914:74). 

Yukarıdaki örnek metinlerde de usul-i cedit okullarının önemi üzerinde durulmuĢtur. Usul-i cedit 

okullarının sayesinde üç dört aylık bir sürede okuma yazmayı, sekiz aylık bir süre içinde de iman, Ġslam‘ı 

öğrendikleri dile getirilmiĢtir. Bunun içinde bu okulların sayısını arttırarak usul-i cedit hocalarının sayılarının 

arttırılması gerektiğini söylemekle birlikte, bunların sayesinde tarım ve hayvancılık dıĢında marangozluk, 

arıcılık, dericilik gibi fabrikaların açılmaya baĢlandığı gösterilmiĢtir. 
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Kırgızistan topraklarında usul-i cedit okulları 20.yüzyılın baĢlarında ilk olarak 1901-1902 yılları 

arasında Karakol Ģehrinde üç, PiĢpek‘te iki ve Tokmok‘ta bir okul açılmıĢtır(Kubatova, 2012:157).  

Eserlerde, Usul-i cedit okullarının eğitim alanında getirdiği yeniliklerle birlikte, eğitimin önemli bir 

araç olduğunu anlayabilen bazı kiĢiler tarafından mescit ve medreselerin açılmaya baĢlandığı hakkında da 

bilgiler bulunmaktadır. 

―Çolpankul hacı hasır Kanay urgunıð davletli kādirli ādemi bolgan şekildi. Sokuluk beketine işkol 

açıp balalar okutup milletmizge hizmet kılıp ‗ömrin ‗ibadat rahatlik birlen ötkerip her vakt tārih, gezit, cur-

nal okup dünya ahvallernen haber itken zatdur‖(Sıdıkof, 1914:99). 

―Çoybek hacı haṣır Moðoldordın aksakal hem insap tavkıkalı kündin kün Hudaga bendilik kılmak. At-

başınıð Akcar digen yerine Mescid medrese saldırgan milletimizge hizmet kılgan bir zatdur‖(Sıdıkof, 

1914:109). 

―Bu Kasımali hacı Esenkul tuhandın din milletimizge hizmet itüp mal cānların sarf kılgan yalguz bu 

ādemdür. Balaların ‗ilm yolına yürgüzip künden kün Hudaga bendelik kılıp 5000 somga medrese saldırıp 

halk üçün balaların okutup hizmet kılup ahiret azıkların algan bu dünyanıð yalganlıkın bilgen zamandın ah-

vālinan haberdar bolsam digen‖(Sıdıkof, 1914:39). 

Yukarıda zikredilen Tatar hocalarından, Kırgızistan topraklarında açılan usul-i cedit okullarından 

eğitim alıp mezun olanlar, eğitimini devam ettirmek için Ufa‘daki Medrese-i Aliye gönderildikleri de eser-

lerde Ģu örneklerde rastlamaktadır; ―Molla Narınkul Medrese-i ‗Āliyeni temam itdi. Şehir Ufadan 1914.nçi 

yılda 15.nçi afrilde(Sıdıkof, 1914:45). Molla İshak Medrese-i ‗Āliyeni bütürüp şehir Ufadan 1914.nçi 21.nçi 

afrilde kaytdı‖(Sıdıkof, 1914:46). 

Usul-i cedit okullarının açılmaya baĢlamasıyla karĢı çıkanlar da bulunmaktaydı. Buna örnek eserde Ģu 

Ģekilde geçmektedir;  

―Usul-i cedid okugan, Kafir işi bu dedi;  

‗İlim bilmez nadanı; Mazak kıldı bizlerni 

Hohan, Taşken mollası; Mektep açtı bilgeni;  

Gası reyis bolganı, Haram digen bizlerde;  

Bilimi yok oganı; Şular halkdı buzganı‖ (Sıdıkof, 1914:68) Ģeklinde usul-i cedit okuyanların kafir 

olacaklarını dile getirmiĢlerdir. 

Kırgızistan topraklarında açılan diğer bir eğitim kurumu da Rus-Tüzem(Yerel Rus okulları) 

okullarıdır. Bu okullar Çarlık Rusya‘sının hâkimiyeti altında yaĢayan diğer milletleri RuslaĢtırma amaçlı 

açılmıĢtır(Akimjan kyzy, 2015:301). 

Rus yönetimi diğer milletleri eğitim yoluyla RuslaĢtırma politikasını ilk olarak konar-göçer Kırgız ve 

Kazaklar üzerinde uygulamaya baĢlamıĢtır. Çünkü konar-göçer olan Kırgız ve Kazaklar, yerleĢik hayatta 

yaĢayan milletlere göre daha kolay asimile olacaklardı(Murzakulova, 2014:270). 

Bu okullarda Rus Çarlığı‘nın diğer halklar ve topraklar üzerinde koloni siyasetini uygulaması, yerli 

halkların yönetilmesi ve onların Çar hükümetine hizmet ettirmesi için postacılar, tercümanlar ve yerel Rus 

yönetiminde çalıĢtırılabilecek elemanlar yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu Ģekilde ilk Rus-Tüzem okulları 

Kırgızistan topraklarında 3 Ekim 1884 yılında Çüy vadisinde Tokmok Ģehri ile Kara-Konuz köyünde, 1887 

yılında da OĢ Ģehrinde açılmıĢtır(Mircanova vd., 2015:22). 

Ġncelediğimiz metinde de bazı Ģahısların Rus okullarından mezun olduğuna dair bilgiler bulunmakla 

birlikte, Rus-Tüzem okullarında okutulan derslerin içerikleri hakkında bilgile yer verilmemiĢtir. 

―Molla Cafer Rusçe okusın tamam itken. Her molla her bir türli hünerge kirişken ümitli balaları bar-

dur‖(Sıdıkoglı, 1913:23). 

―Muhammedali hazırki Satıpaldı urgunıð açık fikirli curt bilyegen ülkeni bir niçe yıl badişah hid-

metlerinde bolup Orusçe okugan. Milletimizge hidmet kılmagı köðülinde bar. Partiyelık tumanı kaplamakda 

bolse de din agası ma‗rifet bekasi bir yigit‖(Sıdıkoglı, 1913:42). 

―Abdullah ibn Derdayılge kemnaṣiyah bütürgen boluş Aşır Sultan Sıdıkdan Abdukerimge kemnaṣiyah 

bütürgen Rusçe‖(Sıdıkof, 1914:98). 

 

SONUÇ  

Sonuç olarak baktığımızda eserlerde, dönemin sosyal ve siyasî, dinî ve eğitim durumları hakkında 

geniĢ bir Ģekilde yer verildiği görülmektedir. Kokan hanlığı döneminde ve Çarlık Rusya döneminde de 

Kırgızlara, bu iki yönetim tarafından eziyet edildiği görülmektedir. Çarlık döneminde Kırgızlar üzerinde 

RuslaĢtırma politikası uygulanmakla birlikte, Kırgızların sahip oldukları sulak ve verimli toprakların Rus 

çiftçilerine verildiği görülmektedir. Dinî durumlarını değerlendirdiğimizde seyyahların da ele aldıkları gibi 

kendilerini ne kadar Müslüman saysalar da dinin Ģartlarını olduğu gibi uygulamadıkları örneklerde açık 
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gösterilmektedir. Bunun sebebi de Kırgızistan topraklarında medreselerin fazla bulunmaması ve varsa da 

sadece eski usulde Kuran ezberlemek ve kıraat okumaktan ibaret olduğu örneklerde görülmektedir. Ne 

zaman Ġsmail Gaspıralı‘nın öncülüğünde Rusya Türkleri tarafından din ve eğitimin yeniden 

değerlendirilmesi gerektiğini ele almasında itibaren din ve eğitimde değiĢmelerin, geliĢmelerin yaĢandığı 

görülmektedir. Usul-i cedit sayesinde dağlık bölgelerde ilimden habersiz yaĢamakta olan Kırgız halkı hem 

dinî hem dünyevi eğitimlerini öğrenerek, Ġslam‘ı gerektiği gibi yaĢamaya öğrenmeye baĢlamıĢlardır. 

Örneklerde de görüldüğü gibi Kırgızistan topraklarında usul-i cedit okullarının sayısının arttığı ve Ģehirlilerin 

ve köylü çobanların bile eğitime önem vermeye baĢladığı görülmektedir. 

Yazar eserinde de ―Niçin tarih bilmemiz lazım?‖, ―Tarihin faydaları‖, ―Hangi tarihi evvel bilmemiz 

lazım‖ Ģeklindeki sorularıyla Kırgız halkı için geçmiĢten ders çıkararak geleceğe doğru adım atmamız 

gerektiğini göstermektedir. Eğitimin önemli bir unsur olduğunu dile getiren yazar eserinde; 

―Ey tuhanlar vakt cetdi kozgalurga 

Kiregin her kim özü kolga aluga 

Kırgız, Kazak tuhanlar tefekkür kıl 

Közüð açıp zamandın ahvalin bil 

Çömüldüð ġafiletke ayamak 

Gafillikdan başıðka tiydi tayak 

Umtulgun alga taba basıp ayak 

Namussız bop yatmayın Ḳırġız, Ḳazaḳ‖(Sıdıkof, 1914:6) diye Kırgız ve Kazakları uyardığı 

görülmektedir. Ġlim bilenlerin demir yol, tren, fabrika, matbaa, gemi, elektrikli lamba, teleskop, telgraf gibi iĢ 

yerleri ile eĢyalar üretmeye baĢladığından, biz Kırgızlar da önceden ilim ve hüner öğrenseydik belki de bun-

lar gibi daha erkenden nadanlıktan kurtulabileceğimizi dile getirmiĢtir.  
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Özet 

Bu çalıĢmada, Ömer Seyfettin‘in Türkistan Devleti adlı makalesi üzerinde değerlendirmeler yapılmıĢ, 

onun Turan‘a dair görüĢleri ve öngörüleri üzerinde durulmuĢtur. YaklaĢık bir asır önce kaleme aldığı bu 

yazısı ıĢığında Türk Birliği‘nin niçin hâlâkurulamadığı ve kurulabilmesi için neler yapılması gerektiği ele 

alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Türkistan, Türk Birliği 

 

ÖMER SEYFETTIN'S“TÜRKISTAN DEVLETI” ARTICLE AND TODAY 

 

Abstract 

Omer Seyfettin's articles on Turkestan State were evaluated and his views and predictions on Turan 

were emphasizedin this study. Based on this article that he wrote about a century ago, it was discussed why 

the Turkish unity still could not be established and what needs to be done in order to established is discussed. 

Key words: Ömer Seyfettin, Turkestan, Turkish Union 

 

GĠRĠġ 

Ömer Seyfettin‘in önemli tespitlerinin yer aldığı Turan Devleti adlı makalesi ilk olarak 1914‘te 

Ġstanbul‘da Kader Matbaası‘nda basılmıĢ ve Türk Yurdu Kitaphanesi tarafından yayınlanmıĢtır (Seyfeddin, 

1980: s.9). Tespitleriyle günümüzdekibirçok problemin temeline ıĢık tutmakta ve Turan hedefine giden yolu 

aydınlatmaktadır. Milletlerin niçin savaĢtığı konusunu ele alarak baĢladığı yazısının ilk satırlarında Ģu 

gerçekleri vurgular. 

Uzvi varlıklarda hayat nişânesi nasıl büyümek ve açılmak ise, içtimaî varlıklarda da ayniyle öyledir. 

Yaşayan milletlerin başlıca seciyesi nüfusça, medeniyetçe, ticaretçe, servetçe ve mefkûrece büyümek ve 

genişlemektir. Büyümek ve genişlemek seciyesi çok ve kavî olan milletler, bu seciyesi az veyahut zayıf olan 

milletlerin üzerine çullanırlar, memleketlerini zaptederek içtimaî varlıklarına nihayet verirler... (Seyfeddin, 

1980: s.11) 

Paragrafın son cümlesindeki tespitinin ne kadar yerinde olduğu bugün de açıkça görülmektedir. Bir 

millet, sömürülen ve yok edilen milletlerden olmak istemiyorsa büyüme ve geniĢlemearzusunu diri tutmalı 

ve sürekli bu yönde çaba göstermelidir.Aksi durumda Ömer Seyfettin‘in belirttiği gibi Büyümek ve 

genişlemek seciyesi çok ve kavî olan milletlertarafındanmemleketleri zapt edilerek içtimaî varlıklarına 

nihayet verilmesine mahkûmdur. 

Toplumsal gerçekleri göremeyerek tüm insanların bir gün kardeĢ olacağı gibi fikirler taĢıyan âlim ve 

filozofları eleĢtirerek devam ettiği yazısında savaĢların kaçınılmaz olduğunu Ģöyle açıklar: 

Halbuki hakikatte muharebe, milletlerin başlıca hayat nişâneleri olan büyümek ve yayılmak seciyeleri 

arasındaki içtinap olunamaz bir çarpışmadan başka bir şey değildir... Milletler tabiî hayatlarını yaşadıkça 

muharebe en zarurî ve mutlak bir hâdise idi.... 

Muharebe içtimaî bir müessedir. İlim ve fen ne kadar terakki ederse etsin milletler ve yine milletlerden 

teşekkül eden zümreler içtimaî hayatlarını sürdürdükçe esasi seciyeleri olan büyümek ve yayılmak arzusu da 

yaşayacak ve kuvvet veren bir müessese halinde payidar olacaktır(Seyfeddin, 1980: s.12). 

Ömer Seyfettin bu tespitleri yapalı bir asırdan fazla zaman geçmiĢtir. Yanılmadığını, tespitlerinin 

günümüzde de gerçekleĢtiğini açıkça görüyoruz. Onun da belirttiği gibi savaĢ hep var olmuĢ ve var olacaktır. 

Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Almanya gibi Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin, Amerika büyüme ve yayılma arzusuyla 

sürekli kendisinden zayıf milletlere saldırmıĢlardır. Edibin de belirttiği gibi ilim ve fen ne kadar ilerlerse 

ilerlesin savaĢtan geri durmamıĢ hatta bu fen ve ilmi savaĢta olabildiğince kullanmıĢlardır. 

Yazısına o dönemdeki savaĢların sebepleriyle devam eder ve Ģöyle der: 

Bugünkü muharebelerin sebepleri iki yüz seneden beri Avrupa muhitinin büyümek, yayılmak seciyesi 

İslâm dünyasına teveccüh etmişti. Çünkü karadan ve denizden hudutları hep bu dünya iledir. ―İtilaf-ı 

Müselles‖ İslâm memleketlerini zapt ve istila ederken karşısında bütün Müslümanlar namına kılıç sallayan 

Türklüğü gördü. Kendi büyümek ve yayılmak seciyesini tatmin etmek için Türklerin namını tarihten silmeğe 

kalktı (Seyfeddin, 1980: s.13). 
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Ġngiltere, Fransa ve Rusya büyümek ve yayılmak arzuları önünde Türkleri engel görerek çeĢitli 

yönlerden saldırmıĢlardır. Rusya emellerine ulaĢmak için Türkistan‘ı adım adım talan etmiĢtir. Ġngiltere dü-

nyanın her bir köĢesine gitmiĢ zayıf bulduğu tüm milletleri sömürmüĢtür. Ġtalya ve Fransa da ulaĢabildiğince 

aynı yolu izlemiĢtir.  

Tüm Türkistan‘ın bu tarz saldırılar altında periĢan olmasının önemli sebeplerinden biri de ortak bir 

ülkü etrafında birleĢmekte geç kalmıĢ olmasıdır. O dönemde tüm Türkistan ortak bir ülküde birleĢebilmiĢ ve 

buna göre hareket edebilmiĢ olsa son yüzyılda yaĢananlar mümkün olmazdı. Sömürme ve yok etme amacıyla 

saldıran düĢmana ortak ülkünün sağladığı birlik ve güçle karĢılık verilebilirdi. 

Ömer Seyfettin milletlerin ülküsü konusunda ise Ģunları söyler: 

Bir insanın nasıl ruhu, hissi ve vicdanı varsa milletlerin de içtimaî ruhları, hisleri ve vicdanları vardır. 

Ve mefkûreler milletlerin bu vicdanından doğar. Asla birkaç kişinin eseri değildir. Her milletin kendi 

varlığını mukaddes bir hâle içinde duyması âteşîn bir idraktır ki buna mefkûre derler. Mefkûresi olmayan bir 

millet ölmüş demektir. Çünkü bu suretle fertler milletin varlığını duymuyor ve canını onun uğrunda fedaya 

hazır bulunmuyor demektir (Seyfeddin, 1980: s.17). 

―Mefkûresi olmayan bir millet ölmüş demektir‖sözüylebir milletin ortak bir ülküsünün olmasının o 

milletin varlığını sürdürmesini sağlayan en önemli neden olduğunu ortaya koymaktadır.  

Ömer Seyfettin millet kavramını Ģöyle açıklar: 

Bugün milletlerde ırk esası aramak, ―Elkimya‖ ile meşgul olmaktan ziyade gülünçtür. Millet: bir lisan 

konuşan, bir din, bir terbiye, bir maarifle birbirine merbut insanların mevcududur. Bir milleti siyasi hudutlar 

asla ayıramaz. 

Dikkat edersek anlarız ki: Milletlerin mefkûreleri lisan, din, terbiye, can ve his kardeşlerini birleştirip 

hepsini siyasi bir hudut içinde toplamak ve her türlü menfaatlerini temin etmekten başka bir şey değildir 

(Seyfeddin, 1980: s.17-18). 

Aynı soydan olmasına rağmen aynı dili konuĢmayan, aynı kültürü yaĢamayan ve aynı ülküyü 

paylaĢmayan iki topluma bir millet demek mümkün değildir. Farklı soydan olmasına rağmen aynı dili ko-

nuĢan, aynı kültürü yaĢayan ve ortak ülküyü paylaĢan iki toplumu da farklı millet olarak ayırmak mümkün 

değildir. Millet binasını oluĢturan taĢlar fertlerdir. Bu binanın en önemli harcı baĢta dil ardından kültür ar-

dından da dindir. Günümüzde aynı dine mensup olmasına rağmen aynı dil ve kültüre sahip olmadığı için bir 

arada yaĢayamayan toplumlara ve farklı dinde fakat aynı dil ve kültüre sahip olduğu için bir arada yaĢaya-

bilen toplumlara örnekler çoktur. Dil kültürün kalbidir, dil korunmadığı takdirde kültürde ortadan kalkar. 

Kültürün olmadığı yerde bir millettin varlığından söz etmek mümkün değildir.  

Ömer Seyfettin ―Türk‖ kavramı için Ģunları söyler: 

O halde biz de ―Türk‖ derken ırk ve kan cihetlerini derin derin araştırmamalıyız. Bir ferdin Türk ol-

ması, Türk terbiye ve örfünün içinde yaşaması kâfidir ve Anadolu‘da Türkçe konuşan ondört, onbeş milyon 

Müslüman vardır ki hepsi Türk‘tür (Seyfeddin, 1980: s.22). 

KiĢi hangi milletin dilini konuĢuyor, kültürünü yaĢıyor ve hangi milletin ülküsünü paylaĢıyorsa o mil-

lettendir.  

Ömer Seyfettin yazısında ülküsünü canlı tutan milletlerden bahseder ve Rum örneğini verir: 

Kuvvetsizliğine, vasıtasızlığına bakmadan bütün Rumları siyasi bir hudut içinde birleştirmeğe, İstan-

bul‘u zaptedip eski Rum-Bizans İmparatorluğunu teşkile çalışır. Mektep kitapları, şairlerinin nağmeleri, edi-

plerinin kalemleri hep bu emeli tekrarlar. Orada resmî hükûmet bile bu mefkûrenin hâdimidir. Kralları 

Kostantin‘i Bizans İmparatoru addeder. Bizans imparatorluğunun merasimini yapar ve Bizans hanedanını 

devam ettirmek fikriyle yeni hükûmetlerinin ikinci kralına ―OnikinciKostantin‖ derler (Seyfeddin, 1980: 

s.18). 

Tüm Türk dünyası daha öncesinden de baĢlayarak son yüzyılda yaĢadığı ve yaĢamaya devam ettiği 

esaret ve zulümleri, tam bağımsız ve güçlü olamayıĢını sonlandırmak için bir ülkü etrafında kenetlenmelidir. 

Ġçinde bulunduğu durumdan kurtulabilmenin ve yeni nesillere tam bağımsız bir Türkistan bırakabilmenin 

yolu birlikte hareket etmekten geçmektedir. Birliği sağlamak için eğitim sisteminde zemin oluĢturulmalı, bir 

birinden uzaklaĢtırılmıĢ Türk milletini tekrar kaynaĢtıracak adımlar atılmalıdır.  

Türk milletinin eskihükümdarlıklarının sahip olduğu gücün sebebini ve o dönemde gücü elinde bulun-

duranların nelere sahip oldukları Ģöyle açıklar: 

Bugünkü ordusuz ve askersiz İngiltere‘nin bir asırdır dünyaya hükmetmesi ticaret ve iktisat yollarına 

hâkimliğinden başka bir şeye atfolunamaz. Tıpkı bunun gibi Türk milleti de eskiden Pekin ve Roma yoluna 

hâkimdi. Steplerin, çöllerin sahibi idi. Şark ile garbın arasında kervanlar işletti. Yalnız mal değil ilim ve 

irfan da taşırdı. İlim ve irfanı siyasi hudutlardan dışarı çıkardı. Ve Pekin-Roma yoluna hâkim olmak onu 

tarihte en büyük milletler, arasına koymakla kalmadı, hattâ cihangir etti (Seyfeddin, 1980: s.24). 
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Seyfettin Turan‘a dair hayallerini Ģu Ģekilde dile getirir: 

Turan mefkûresi feyiz buldukça millî maarif ve irfanımızda teşekkül ve tekâmül edecek. Tü-

rkçeleştirilmemiş hiç bir köşe, hiç bir müessese kalmayacaktır. Bu seferki şark ve garp yoluna hâkimliğimiz 

eski asırlardaki gibi yalnız kervancılık ve akıncılık olmayacak, İstanbul‘dan kalkan şimendiferimiz Erzu-

rum‘dan, Tebriz‘den, Mevr‘den, Buhara‘dan geçerek Karakurum‘a, Pekin‘e gidecek, şarkın servetini garba, 

garbın irfan ve fennini şarka götürecek yeni, büyük âli bir Türk Medeniyetinin kavî ve muhteşem temellerini 

kuracaktır (Seyfeddin, 1980: s.25). 

Ömer Seyfettin, 1914 Ģartlarında kaleme aldığı bu yazısında ana hatlarıyla Ģunları belirtir: Milletler var 

oldukça onların büyüme ve yayılma arzuları da var olacak, bu da savaĢı kaçınılmaz kılacaktır. Millet; aynı 

dile, kültüre, dine ve ülküye sahip toplumdur. Sömürülen ve yok edilen milletlerden olmamak için ülkü birl-

iği diri tutulmalı ve ticari yönden güçlü olunmalıdır. 

Ömer Seyfettin, bir asır önce yapılması gerekenleri ve hayalindeki Turanı açıkça belirtmiĢtir. Bir asır 

geçmesine rağmen hayal ettiği Turan hâlâgerçekleĢmemiĢtir. Sebebi ortak ülkü etrafında toplanılmakta, 

teknolojide ve ticarette Türkistan‘a taaruz edenlerden geri kalınmıĢ olmasıdır. Bugün bütün Türk milleti bir 

ülkü etrafında birleĢebilmiĢ değildir. ÇeĢitli saldırılara maruz kalmaya ve sömürülmeye devam etmektedir. 

Doğu Türkistan‘da Uygurlar Çin‘in ağır zulmü altında ezilmekte, hiçbir Türk cumhuriyetinden herhangi bir 

üst düzey tepki gelmemektedir. Türk Cumhuriyetleri Çin‘in pazarı olmaya devam etmektedir. 

2017‘de Türkiye‘nin Çin‘e ihracatı 2,920,076,780 dolarken aynı yıl Çin‘den ithalatı 23,370,849,000 

dolardır (Çin Nabzı: 2018). Türkiye‘nin ithalatı ihracatının sekiz katıdır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan 

ve Türkmenistan‘ın birinci sıradaki ticaret ortağı yine Çin‘dir (T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı, 2018).Çin‘den ithal 

edilen ürünler yerli üretilmediği sürece Çin‘e muhtaç olmaktan kurtulamayan Türk Cumhuriyetleri‘nin di-

plomaside de eli mahkûm olmaya devam edecektir. 

Sonuç olarak; kendi milletini ezdirmeyecek ve baĢka milletlerin ezilmesine de izin vermeyecek güçte 

bir Türk Birliği için birbirinden uzaklaĢtırılmıĢ Türk toplumu bir ülkü etrafında toplanmalıdır. Bunun 

sağlanması için atılabilecek ilk adımlar ise: 

Ortak bir yazı dili oluĢturulması, 

Tüm Türk Cumhuriyetlerinde zorunlu eğitim müfredatlarında ortak tarih ve kültür unsurlarına daha 

fazla yer verilmesi, 

Ortak ülküyü yayacak ve sağlamlaĢtıracak TV yayınlarının, sinema ve tiyatronun desteklenmesi, 

Ticarî iliĢkilerde ülkelerin birbirinin menfaatini gözeterek imtiyazlar oluĢturması, 

Ortak sanayi ve teknoloji yatırımları yapılmasıdır. 

Ömer Seyfettin‘in bir asır önce hayal edip, ―çok yakındır‖ dediği Turan‘ın 20. yüzyılda 

gerçekleĢmemiĢ olmasının sebebi bu adımların 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl baĢında atılamamıĢ olmasıdır. 

21. yüzyılda Türk Birliği‘nin gerçekleĢebilmesi için ilk adımlar olarak yukarıda belirtilen adımların atılması 

gerekmektedir. Aksi takdirde 20. yüzyıl baĢında hayal edilen Turan‘ın 21. yüzyıl baĢında hala hayal olduğu 

gibi 21. yüzyıl sonunda da gerçekleĢmemiĢ olması, Türk topluluklarının zulümler altında ezilmesinin 

kaçınılmaz olduğu açık bir gerçektir. Türk milleti bu birliği sağlayacak ve kendi kaderini tayin edecek güce 

sahiptir, önemli olan doğru zamanda doğru adımları atabilmektir. Ömer Seyfettin yazısında Türk Birliği‘nin 

kurulacağına inanmayanlar için ise Ģöyle der: 

Ey bu küçük kitabı okuyan sen eğer milletinin ne kadar büyük ve kuvvetli olduğunu bilmeyen bir zaval-

lı isen, eğer millî ve mukaddes mefkûrenin hayat verici nurları seni ruhuna aksetmemişse mutlaka gülecek 

ve:  

- Hakikaten ne uzak birhayal..diyeceksin. Fakat emin ol ki yanılıyorsun. İhtimal senin duymadığın ilâhî bir 

nefes ürperten ve uyandıran hararetiyle bütün Turan‘ı sarıyor... Muhitindeki değişikliği, hareketi görmüyor 

musun? İstersen bu hayat ve hâlâsâlametini hayal farzet. Lâkin bütün hakikatlerin evvelâ bir hayâl ve tasav-

vur derecesi geçirdiğini unutma. Ve hatırla ki fiilin meşîmesi fikirdir. (Seyfeddin, 1980: s.28-29). 
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Муқимова Зоҩида РАСУЛОВНА

 
 

Резюме 
Ушбу маҗолада бугунги кунда тараҗҗий этиб бораѐтган тилшуносликнинг антропоцентризм 

тамойили асосида Ў.Ҳошимовнинг ―Икки эшик ораси‖ романида җўлланган ўхшатишлар 

лингвопоэтик ва лингвомаданий жиҳатдан таҳлил җилинди ҳамда романда дунѐдаги барча 

нарсаларнинг асоси бўлмиш сўз воситасида оламни идрок этиш ва тасвирлашда ўзбек миллий 

тафаккури акс эттирилган ўринларни мушоҳада ва мукошафа җилиш ҳамда роман тилини безаган, 

тасвирнинг аниҗлиги ва образлилигини таъминлаган, ѐзувчининг кузатувчан зийрак нигоҳи ва теран 

бадиий дидининг маҳсули сифатида юзага келган ўхшатишлар ҳаҗида сўз юритилган.  

Таянч Сўзлар: Ўхшатишлар, лингвокультурология, лингвопоэтика, миллий-маданий нигоҳ, 

воқеликни идрок этиш тарзи, миллий тафаккур, бадиий-интеллектуал тафаккур. 

 

DECĠPTĠON OF LĠFE ĠN ANALOGĠES ĠN UZBEK LANGUAGE 

 

Abstract 
In this article, based on anthropocentrism on the basis of modern linguistics, the comparative analysis 

of H.Hashimov's novel "The Two Between Doors" has been analyzed linguopoetic and linguistic, and in the 

novel, the essence of all things in the world, is to describe and describe the places reflected in the national 

mentality of the world through the words of the word, and the comparisons of the novel, the accuracy and the 

image of the image, the observer 's curiosity and the artistic taste of the writer . 

Keywords: Analogies, linguoculturology, linguopoietics, national-cultural perception, the way of 

realizing the reality, national thinking, artistic-intellectual thinking. 

 

Устоз тилшунос олим, профессор Низомиддин Маҳмудов таъкидлаганларидек, ―Тил кишилик 

жамиятининг зимну заминини ташкил этадиган, ундаги бутун эврилишу интилишларни 

воҗелантирадиган, бу жамиятнинг борлиги ва бирлигини таъмин җиладиган ва шунинг учун ҳам бир 

җанча вазифаларга соҳиб бўлган мураккаб ва муҳташам ҳодисадир‖[Маҳмудов, 2017, б. 30]. Демак, 

тил эгалари аҗл ва мантиҗҗа суяниб нутҗ – воҗеликни юзага келтирадилар. Маълум бир тасвир учун 

объект бўлган воҗелик тил бирликлари воситасида чинакам, ишонарли тарзда баѐн җилинсагина ўз 

таъсир кучини ҳамда җимматини йўҗотмайди.  

Тилшуносликда муайян лисоний бирликнинг ўз эгасидан айри ҳолатда олиб таҳлил җилиниши 

бугунги кун талабларига жавоб беролмай җолди. Натижада лингвистик тамойил – антропоцентризм 

кун тартибига асосли равишда кириб келди. Бунинг асосий далили сифатида лингвистик 

тадҗиҗотларни – А.Нурмонов, Н.Маҳмудов, Д.Ашурова, Ш.Сафаров, Д.Худойберганова каби 

тилшуносларнинг назарий җарашларини таъкидлаш лозим. Уларнинг илмий ишларида воҗеликнинг 

когнитив идроки жараѐнида лисоний тизим бирликларининг ўрни, она тилимизнинг лингвомаданий 

хусусиятлари, тил ва тафаккур, тил ва жамият каби муаммолар ўрганилган. 

Н.Маҳмудовнинг ―Тилнинг мукаммал тадҗиҗи йўлларини излаб …‖ [Маҳмудов, 2017], 

Д.Худойберганованинг ―Идрок кўзгуси хира тортмасин‖ [Худойберганова, 2018, б. 88-90] номли 

маҗолаларида антропоцентрик тилшунослик йўналишларидан бири бўлган лингвокультурология, 

умуман, антропоцентрик парадигманинг моҳияти ва бу борадаги муаммолар чуҗур ва асосли ѐритиб 

берилган. 

Бадиий асарнинг ғояси ва мазмунини тўла ѐритишда лингвомаданий бирликлари: маънодош 

сўзлар, зид маъноли сўзлар, халҗ маҗоллари, иборалар, ўхшатишларнинг ўрни беҗиѐс. 

Бу маҗолада Ў.Ҳошимовнинг ―Икки эшик ораси‖ романида дунѐдаги барча нарсаларнинг асоси 

бўлмиш сўз воситасида оламни идрок этиш ва тасвирлашда ўзбек миллий тафаккури акс эттирилган 

ўринларни мушоҳада ва мукошафа җилиш ҳамда роман тилини безаган, тасвирнинг аниҗлиги ва 

образлилигини таъминлаган, ѐзувчининг кузатувчан зийрак нигоҳи ва теран бадиий дидининг 

маҳсули сифатида юзага келган ўхшатишлар ҳаҗида сўз юритишни маҗсад җилиб җўйдик.  

Роман җаҳрамонларининг руҳий ҳолати, җараши ва ҳаѐтий хулосалари җайноҗ илҳом ва катта 

маҳорат билан ѐзилган.  

―Икки эшик ораси‖ романи ўхшатишларга бой асардир. Буни асар номидаѐҗ кўришимиз 

мумкин. Демак, инсоннинг дунѐга келиши ва охир-оҗибат ундан кетиши бир эшикдан кириб, иккинчи 

                                                 

 ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиѐти ва фольклори институти таянч докторанти. 
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эшикдан чиҗиб кетишга ўхшатилган. Аммо бу ўхшатиш очиҗ тарзда эмас, метафора шаклида намоѐн 

бўлган. 

Ёзувчи ―Икки эшик ораси‖ деганда инсон умрини, яъни туғилганидан ўлгунигача босиб ўтган 

йўлини – бу эшикдан кириб, у эшиккача бўлган даврни кўзда тутади. Ёзувчи җўллаган метафора беш 

юз саҳифадан ортиҗ романга жо бўлган мазмун-моҳиятни ўзида жамлаб олган, акс эттирилаѐтган 

воҗеа-ҳодисаларнинг умумлашмаси сифатида асар учун таянч– асосий фикр ва маҗсад объекти 

бўлган. Китобга тўғри топиб танланган ном– метафора асар җаҳрамони тилида ҳам ўз исботини 

топган. Роман җаҳрамонларидан бири Ориф оҗсоҗолнинг җуйидаги гаплари фикримизнинг 

далилидир: ―Одамзод юз йил умр кўрадими, минг йилми – барибир ўлгиси келмайди. Минг йил яшаган 

бир саҳоба ―Эсиз, эсиз, кетяпман, деган экан. Шунақа, болам… ҳеч ким ўлишни ўйламайди. Аммо 

Худо одамзодга умрни ўлчаб беради. Шунақаликка шунақа-ку, одамнинг умри неча йил яшагани билан 

саналмайди… 

 – Бир хил одамлар бор: у эшикдан кириб, бу эшикдан чиқиб кетаѐтганда қўлидан келгунча 

савобли иш қилади. Ҳаѐт деган иморатга ақалли битта ғишт қўйиб кетади‖. 

Эсини таниганидан бери элим, юртим дея халҗ дардига малҳам бўла олган Оҗсоҗолнинг ўзи; 

Ҳусан дума; оилам , рўзорим, элим деб тонгни тонг, кечани кеча демай тиним билмаган ―Җора амма‖; 

ўз жиянига она бўлиб, бошини силаган Робия; ажалнинг оғзига бориб туриб ҳам фашистни ўзи билан 

ола кетган Кимсан; урушда җатнашиб, бир оѐғидан айрилган сабру бардошли Шомурод; айрим разил 

одамлар җўлига тушган Музаффар ва Мунаввар, Ориф оҗсоҗол айтганидек, ҳаѐт деган иморатга битта 

ғишт җўя оладилар. Лекин романдаги Умар закунчига ўхшаган одамлар иморатдан аҗалли битта 

ғиштни ўғирлаб кетгиси келади. Ўғирлаб-ку ҳеч җаѐҗҗа боролмайди, нариги эшикка борганда 

барибир ташлаб кетади. Икки орада иморатни бузгани җолади… Умар закунчи планни ошириб 

бажараман деб, халҗҗа зулм җилди. Тартиб ўрнатаман, фронт орҗасида жанг җиляпмиз деб, она сути 

оғзидан кетмаган болалар билан ―жанг‖ җилади, бечора Олимжонни уриб майиб җилиб җўяди. 

Шундай зулмларни җилиб фашистдан фарҗи җолмади ва охир-оҗибат, энг катта жазога маҳкум бўлди 

– халҗ назаридан җолди. 

Асарни ўҗир эканмиз, ўхшатишга асосланган роман сарлавҳаси ўзига бутун бошли асар җаҳра-

монларининг таҗдирини, уларнинг җувончу ташвишлари, ѐруғ ва җоронғи кунларини җамраб олган-

лигининг шоҳиди бўламиз. 

―Икки эшик ораси‖ романида тилимиз бойлиги ҳисобланган турғун ўхшатишлар ҳам, ѐзувчи 

бадиий тафаккурининг маҳсули бўлган муаллиф ўхшатишлари ҳам маълум бир маҗсадга хизмат 

җилган. Асардаги турғун ўхшатишлар кўп ҳолларда тасвирийлик яратиш учун җўлланган. Улар 

тавсифланаѐтган объектни шундоҗҗина ўҗувчи кўз олдига келтириб җўяди. Эътибор беринг: 

Бетончи Сафар ака айиқдек лапанглаб вагонча томонга биринчи бўлиб юрди; 

Туршак чайнаб ―Қора аммам‖нинг рўпарасида ўтирибман. Аммам чўккалаб ўтирганча ун 

элаяпти. Элак тап-тап этади. Тагидан супрага ун ѐғилади. Худди қордек;  

Алвасти кўприкдан ўтаѐтганимизда қоронғи ўпқонда илондек вишиллаѐтган сувга қараб, 

ваҳмим келди. Назаримда, бутун дунѐнинг фалокати шу ерга тўпланиб ―базм‖ қураѐтгандек, атиги 

бир ҳафта олдин ўйнаб-кулиб юрган одамлар бугун маъюс тортиб қолганидан шодланиб мазах 

қилаѐтгандек бўлиб кетди;  

Кимсан акам бир йўла шунча мақтовни умрида энди эшитаѐтгани учунми, ўзини қаѐққа 

қўйишни билмас, шолғомдек қизариб, гоҳ ерга қарар, гоҳ дарахтларнинг учини томоша қилар, нуқул 

шимининг чўнтагига қўлини суқиб атрофга аланглар, чамаси, бунақа ―азоб‖дан тезроқ қутулишини 

ўйлар эди;  

Ойим тоғамни узиб-узиб олибди. ―Подадан олдин чанг кўтарма, ғунчадай хотинингни ташлаб 

уруш қилишни ким қўйибди сенга, – дебди; 

Кўзойнагини йилтиратиб, ―яхши кўриш айб эмас-ку‖, деб илтижо қилган Очил ака, тоғамнинг 

бўйнига осилиб, ―мениям обкетинг‖, деб ялинган Раъно келинойим, оппоқ қор босган дала, қўлга 

олсангиз чаѐндек чақаѐтган муздек картошкалар – ҳаммаси аралаш-қуралаш бўлиб кўз ўнгимдан 

ўтади, бошим айланади…. 

Романда муаллиф җаламига хос шундай ўхшатишлар борки, улар асарда муҳим лингвопоэтик 

җиймат касб этган бирликлар ҳисобланади. Масалан, ѐзувчи җор босиб, боши эгилиб җолган толларни 

ҳар җандай мушкулотни хотиржамлик билан кутиб олишга ўрганиб кетган җарияларга ўхшатади:  
–Йўл четидаги қор босган толлар турмушнинг баланд-пастини кўравериб, ҳар қандай 

мушкулотни хотиржамлик билан кутиб олишга ўрганиб кетган қариялардек оппоқ бошини қуйи 
солганча ўйга чўмган. 
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Айтиш жоизки, бундай ўхшатишлар ўзига хос бўлиши билан бирга ўзбек миллатига мансуб 
шахснинг тафаккур тарзини ҳам намоѐн этади, чунки фаҗаҗт ўзбек ѐзувчисигина баргак чиҗарган 
толларни ҳозиргина сочини ювиб, офтобда таманно билан җуритаѐтган җизга, урушдан җочиб, уйида 
беркиниб ўтирган эркакни бошини ичига тортиб олган тошбаҗага ўхшатиши мумкин: 

–Кўчанинг икки бетидаги баргак чиқарган толлар ҳозиргина сочини ювиб, офтобда 
қуритаѐтган қиздек таманно қилади;  

Онаси,– деди секин. – юртга келган тўй... Ҳамма урушга борса-ю, Кимсан тошбақадек бошини 
ичига тортиб ўтирса ярашадими? Ҳой сўпоқ! – деди қўлини пахса қилиб.  

Романда шундай ҳолат тасвири бор: бола туршак шимиб аммасини кузатиб ўтирибди. Аммаси 
чўккалаб ўтирганча ун элайди. Боланинг назарида, элакдан супрага тушаѐтган ун бамисоли осмондан 
ерга инаѐтган оппоҗ җор: элак тап-тап этади. Тагидан супрага ун ѐғилади. Худди қордек.  

Элак тап-тап этади жумласи тап-тап этади, тагидан карвон ўтади топишмоғини ѐдга 
туширади. Назаримизда, эланаѐтган уннинг ўхшатиш субъекти җилиб олинганлиги унда айрича 
намоѐн бўлишига сабаб бўлган. Ёзувчи ўхшатишлари ортида воҗеликни ўзбекча нуҗтаи назар, 
ўзбекча идрок билан кузатаѐтган ўзбек кишисининг нигоҳи яширингандек гўѐ. 

Лингвокультурология бўйича муайян тадҗиҗотлар яратган Д.Худойберганова матн-
ўхшатишлар муҳим лингвомаданий бирлик бўла олишини таъкидлаган эди [Худойберганова, 2013]. 
Эътиборли жиҳати шундаки, олима матн-ўхшатишларга, асосан, Ў.Ҳошимов асарларидан мисол 
келтиради. ―Икки эшик ораси‖ романини кўздан кечириб, бунинг бежиз эмаслигига амин бўлдик: 
асарда җурилма шаклидаги ўхшатишлар билан бир җаторда матн-ўхшатишлар ҳам муҳим тасвирий 
восита маҗомида җўлланган. Масалан:  

–Йўқ, гап панелда эмас, ―Кобра‖да! ―Кобра‖ деганимиз бошқармамизнинг бошлиғи Шавкат 
Қудратович. 

Бояги трактор йўтал тутган одамдек ора-чора гуп-гуп қилиб қўяди, аммо муттасил 
тарилламайди.  

Бу ўринда романнинг илк саҳифаларидан бирида җўлланган матн – ўхшатишга алоҳида 
тўхташни жоиз деб билдик. Асар җаҳрамони Музаффар тилидан айтилган ушбу матнда инсон 
хотираси эшиги ѐпиб җўйилган омборга ўхшатилади. Тасодифий шамол билан очилиб кетган бу 
омбор ҳаҗида ѐзувчи шундай ѐзади:  

Ажаб, инсон хотираси – эшиги ѐпиб қўйилган омборга ўхшаркан. Омбор олдидан ҳар куни 
ўтасиз. Ўтасиз-у, ўз юмушингиз билан овора бўлиб, қайрилиб қарамайсиз. Вақти келиб тасодифий 
шамол омборни эшигини очиб юборади-ю, беихтиѐр ичкарига мўралаб қарайсиз. Шунда қизиқ ҳолат 
рўй беради. Омбор ичида олтиндан азиз нарса ҳам кўзингиз тушиши билан таъбингизни хира 
қиладиган қақир-қуқирлар ҳам қалашиб ѐтган бўлади. Алам қиладиган жойи шундаки, сиз улардан 
хоҳлаганингизни ажратиб ололмайсиз. Буниси керакли, бунисининг кераги йўқ, деб бирини олиб, 
иккинчисини улоқтириб ташлаш қўлингиздан келмайди. Ҳаммасидан бараварига жон ато қилиб 
атрофингизни қуршаб олади.  

Кўринадики, матн ўхшатиш асосида ҳосил җилинган. Унда инсоннинг яхши ва ѐмон 
кечмишларига ишора җилувчи бирликлар: ―олтиндан азиз нарса ҳам, кўзингиз тушиши билан 
таъбиргизни хира җиладиган җаҗир-җуҗирлар ҳам‖ матнга мажозий мазмун беради. Ўҗувчи инсон 
хотираси ҳаҗиҗатан эшиги ѐпиб җўйилган омборга ўхшашини ич-ичидан тан олади, унга ѐзувчининг 
хотирани омборга ўхшатиши эриш туюлмайди. Мазкур ўхшатиш романда Музаффарнинг нутҗи 
сифатида берилган бўлса-да, аслида у Ў.Ҳошимовнинг кашфиѐти. У ѐзувчининг воҗеликни идрок 
этиш тарзини кўрсатиши билан бирга, таъсирчанлиги ортишига, ўҗувчининг бадиий-интеллектуал 
тафаккурининг ортишига хизмат җилиши билан ҳам маълум бир аҳамият касб этади. 

Ў.Ҳошимов ўз бадиий услуби билан тилимиз жозибасини намоѐн эта олган адиблардан бири 
ҳисобланади. Биз бу эътирофни ―Икки эшик ораси‖ романидаги ўхшатишлар мисолида кўрсатишга 
ҳаракат җилдик. Адибнинг бошҗа асарларида җўлланган ўхшатишлар ҳам мана шундай муҳим 
лингвопоэтик вав лингвомаданий бирликлар сифатида воҗе бўлган, деб хулоса чиҗаришга тўла асос 
бор.  
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Марҩабо ҚЎЧҚОРОВА

 

 

Аннотация 

Абдулла Җодирий болалигида халҗ эртаклари, достонларини отасидан такрор-такрор эшитган, 

уларнинг сирли-сеҳрли дунѐсида узоҗ ваҗт ва маъноли ҳаѐт кечирган (Тўлаганова, 2014: 95-106). Хат-

саводи чиҗҗач эса халҗ ижодини ўзи кўп-кўп мутоала җилган. ―Ўтган кунлар‖ сюжети ҳаѐтий бир 

воҗеа асосига җурилгани адибнинг хотирларида таъкидланган. ―Ўтган кунлар‖да ўзбек халҗ эпоси 

―Алпомиш‖ ва араб халҗ эртаклари ―Минг бир кеча‖даги баъзи анъанавий мотивларнинг романда 

янгича услуб ва руҳ билан маҳорат билан истифода этилганини тадҗиҗ этишни маҗсад җилдик. 

Фольклор, мумтоз ва дунѐ адабиѐтининг ҳаѐтбахш, ѐҗимли излари ―Ўтган кунлар‖нинг ҳар бир 

саҳифаси, детали, тасвири, образлари, сюжет ва композицион җурилмасида очиҗ-ойдин кўринади. 

Асар шаклан шарҗ халҗ эртак ва достонлари, мумтоз адабиѐтнинг ўлмас, барҳаѐт анъаналари билан 

тўйинтирилган бўлса, мазмунан ҳаѐтий, реал, тарихий воҗеликни җаламга олиш эътибори билан 

реализм унсурлари билан бойитилган дастлабки ўзбек романи. ―Ўтган кунлар‖нинг чок-чокларигача 

халҗона тасвирнинг заррин, пишиҗ, мустаҳкам, ранг-баранг иплари сезилади. Шарҗ халҗлари 

фольклори ва мумтоз адабиѐтига хос анъанавий мотивларнинг ―Ўтган кунлар‖га кўчуви борасида 

мулоҳаза юритамиз.  

Калит Сўзлар: Маънавий устоз, Абдулла Қодирий, Ўткан кунлар, Алпомиш, фольклор 

анъаналари. 

 

ABDULLA KADIRITHE SPIRITUAL LEADER OF CONTEMPORARY UZBEK LITERA-

TURE: "PAST DAYS" AND "ALPOMISH" 

 

Abstract 

When Abdulla Kadiri was a child, he heard stories from his father repeatedly from his father, lived 

long and meaningful in their magic-magic world.(Тulaganova, 2014: 95-106). When he went out, he made a 

lot of people's work. It is noted in the writer's note that the story "Past Days" was based on a vital event.In 

the "Past Days", we aimed to explore the novelty of the folk epic "Alpomish" and the folk tales of the folk 

epic "One Thousand and One Nights" in the novel with a new style and spirit.Folklore, classic and world-

wide, fascinating footprints of each of the "Past Days" appear in the details, images, images, plot, and com-

positions.The original Uzbek novel enriched with elements of realism on the subject of the real, realistic, 

historical realities of the content, if it is filled with the Oriental folk tales and immortal, eternal traditions of 

classical literature. Until the end of the "past days", there is a large, rich, solid, colorful image of the im-

age.Think about the relocation of traditional motifs of Oriental folklore and classic literature into Past Days. 

Keywords: Spiritual Master, Abdulla Kadiri, "Past Days", Alpomish, folklore traditions. 

 

―Ёлғиз фарзанд мотиви‖, ―Сир саҗлаш ва сирнинг очилиш мотиви‖, ―Ўз рафиҗасининг тўйи 

базмида җайтиб келган эр мотиви‖, ―Сафар мотиви‖, ―Лаҳм җазиш мотиви‖, ―Ўз раҗибларининг 

сирига тасодифан, яширин ҳолатда шоҳид бўлиш мотиви‖, ―Сохта мактуб мотиви‖, ―Кундошлик 

мотиви‖, ―Туш мотиви‖, ―Маъшуҗанинг иккинчи турмуш җуриш чоғида маълум муҳлат сўраб шарт 

җўйиш мотиви‖ каби анъанавий сюжетлар кўплаб шарҗ эртаклари ва ўзбек халҗининг җаҳрамонлик 

эпоси ―Алпомиш‖да кузатилади. Бу шартли анъанавий мотивларнинг ҳар бири алоҳида катта 

тадҗиҗотларга асос бўлади. Биз шулардан баъзиларига җисҗагина тўхталишни маҗсад этдик. 

Фольклоршунос ва олмоншунос В.М.Жирмунский ―Җаҳрамонлик эпоси ―Алпомиш‖ ва 

Гомернинг Одессия‖си маҗоласида шундай ѐзади: “Хотинининг тўй базмида ҳозир бўлган эр” 

сюжетининг бир нечта - француз, немис, инглиз, итальян, испан, скандинавия, рус, славян, венгер, 

румин, янги грек сингари ўнлаб халҗлар фольклорида мустаҗил версиялари сифатида ҳам маълум‖ 

(Жирмунский, 1979: 325; Алпомиш, 1999: 64). Евроосиѐ халҗлари фольклорини җиѐсий-типологик 

аспектда ўрганган олим мазкур мотивнинг дунѐ фольклорида жуда җадимийлигини җайд этади 

(Алпомиш, 1999: 64).  

Энди биз ―Ўтган кунлар‖га җайтсак. Абдулла Җодирий дунѐ фольклорида, шу жумладан, ўзбек 

халҗ эртаклари ва ―Алпомиш‖ достонида анъанавий тарзда ишлатилган ―Ўз рафиҗасининг тўй 

базмида җайтиб келган эр‖ мотивидан маҳорат билан фойдаланганини кузатиш мумкин. Җаллоб-
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ғаним Ҳомиднинг ―сохта талоҗ хати‖дан сўнг Мирзакарим җутидор Кумушбибини Салим 

шарбатдорнинг ўғли Комилга унаштиради. Аммо келин бир йил муҳлат сўрайди. ―Маъшуҗанинг тўй 

кунигача муҳлат сўраш мотиви‖ ҳам анаъанавий шартли сюжетлардан саналади. Зеро, В.Жирмунский 

кузатганидек, бу мотив ҳам ―Одиссея‖, ―Алпомиш‖ каби эпослар ва Евроосиѐ эртакларида кўп бора 

учрайди.  

―Ўтган кунлар‖ романи иккинчи бўлими, ―12. Жонсўз бир хабар ва җўрҗунч бир кеча‖ фаслида 

Отабек рафиҗасининг тўйи экани ҳаҗидаги хабарни Мирзакарим җутидор уйидан чиҗҗан икки 

кишининг суҳбатидан эшитиб җолади. Бу хонадондан чиҗҗувчилар оғзидан җутидорнинг ити ҳаҗида 

бўлса ҳам янги гап эшитиш илинжида уларнинг кетидан соядек эргашиб, бу машъум хабардан туйҗус 

хабардор бўлади. ―13. Кулиб җарамаған бахт‖ фаслида Отабек уста Алимнинг уйида уста Фарфи 

топиб келган янги гап яъни ―Комилбекнинг ҳаммомда сирли тарзда ўлдирилиши‖ни эшитиб, ўзининг 

җаллоб-ғаними Ҳомид эканлигини тушуниб етади. ―14. Раҗиб изидан‖ фаслида Отабек җаллоб-ғаними 

ва унинг ҳамтовоҗлари Содиҗ, Муталларнинг машъум режасидан яширин суръатда, уларнинг 

кўзидан панада ўтириб хабар топади. ―15.Душанба куни кечаси‖ фаслида Отабек душманлари җазиган 

лаҳм ичида уч раҗибини пичоҗлаб ўлдиради. ―16. Ўзни танитиш‖ фаслида Отабек Уста Алимга 

ўзининг ―Шокирбек‖ исмидаги Юсуфбек Ҳожининг ўғли Отабек эканлигини маълум җилади, 

Тошкентга җайтиб кетади. 

Шундай шартли анъанавий мотивлар ―Алпомиш‖ достонида ҳам кузатилади. Алпомиш етти 

йиллик зиндондан сўнг, Бойсин-Җўнғирот юртига җайтиб келар экан, ўзини чўпони Җултойга танитиб 

(Җултой Алпомишни елкасидаги Шоҳимардон пирнинг беш панжаси ва ўзининг җўйган панжа изидан 

ҳаҗиҗий уни танийди), ―Җултой‖ җиѐфасида тўй базмига кириб келади. Достонда бу ўрин шундай 

келади: ―Алпомиш Җултойнинг кийимларини кийиб, елкасига жанда-жундани җўйиб, кебанакни 

устидан елбагай кийиб, сиртидан белини бўғиб, тумоҗ, чориҗларини кийиб, оҗ саркани сўйиб, гўшт 

билан шўрвасига тўйиб, терисидан кесиб соҗол бурун җилиб, учини җайчилаб җийиб олдида, кўл бор 

эди, кўлнинг ѐҗасида эди, шундай энкайиб кўлга җаради, сувнинг ичида ўзини кўрди: худди-мудди 

жассади букуртоб Җултойнинг ўзи бўпти. Таѐғини ушлаб, Җултой жасадли бўлиб, тўйга кета берди‖ 

(Алпомиш, 1998: 333-334). ―Җултой‖ җиѐфасидаги Алпомиш ҳаммани ваҳимага солади. Жумладан, 

Маларой келин, тоғора кўтариб, тўйга келаѐтган хотинлар (уларнинг тоғорасидаги ҳамма емишларни 

Алпомиш еб җўйиб, ўрнига тезак солиб җўяди), сувли меш кўтариб келаѐтган Бойбўрига җарашиб, 

җулларни ҳайрон җолдиради, ош пишираѐтган җул ошпазлар олдида хомлигича бир җозон ошни хом-

хатала еб җўйиб, ўғли Ёдгорга илик гўшт бердириб, Бодом бикач (Ултоннинг онаси) билан ўлан 

айтишиб, уни мот җилиб, одамлар орасига Алпомиш ―Җултой‖ җиѐфасида җайтиб келаганини 

сездириб җўяди.  

Рафиҗаси Барчин билан ўлан айтишиб, ўзининг кимлигини танитади. Алпомишнинг җайтиб 

келганини унинг Бойчиборини миниб келган ҳаҗиҗий Җултой чўпон барчага эълон җилади. Алпомиш 

җаллоб-ғаними Ултонтозни (ўгай укаси) ўлим жазосига буюради. Мамлакатда адолат ўрнатилади. 

Алпомиш иккига бўлинган җўнғирот уруғини бирлаштиради.  

Фикримизча, Алпомишнинг ―Җултой‖ җиѐфасида ўз хотинининг тўй базмида пайдо бўлиши, 

Отабекнинг ―Шокирбек‖ исми билан тўй куни Марғилонда тасодифан пайдо бўлиб, (Отабек Уста 

Алимга бошиданѐҗ ўзини ―савдогар Шокирбек‖ деб таништиради – Иккинчи бўлим. ―7. Җувланиш‖ 

фасли) ўз хотинининг тўй базми олдидан җаллиғи Комилбекнинг сирли ўлими, ҳаҗиҗий җаллоб 

ғаними Ҳомиднинг режаларидан воҗиф бўлиш мотивлари ниҳоятда бир-бирига яҗин бўлгани ҳолида 

индивидуаллик ҳам касб этади. Ҳар икки җаҳрамон (Алпомиш ва Отабек) ўзларининг җаллоб-

ғанимларини ўлдиради (Ултонтоз ва Ҳомид). Ҳар икки җаҳрамоннинг ўғлининг исми Ёдгор. 

Назаримизда, бу ҳам характерли бир деталь. ―Алпомиш‖да Ёдгор улғайиб, достонда ѐрдамчи образ 

сифатида ҳаракатланади, ―Ўтган кунлар‖да эса Ёдгорнинг сўнгги ҳаѐти ҳаҗида муаллиф томонидан 

ѐзилган эпилогда җисҗа маълумот берилади. Отабекнинг Ёдгори романда ҳеч җандай бадиий функция 

бажармайди. Бу жиҳатдан икки Ёдгорнинг фарҗли жиҳатлари ойдинлашади. Җолаверса, 

җаҳрамонларнинг ―Ёдгор‖ деб аталишида халҗона ирим, миллий анъана излари сезилади. Зеро, ҳар 

икки асарда Алпомишдан, Кумушдан җолган ѐдгорлик сифатида фарзандларга шу исм берилади.  
―Ўтган кунлар‖да ―сирли воҗеалар занжири‖ни кузатиш мумкин. Воҗеаларнинг сирли занжири 

истеъдодли адиб Абдулла Җодирийнинг шарҗона эртак ва достонларни яхши ўзлаштиргани, 
уларданда ўткирроҗ сюжет җурилмасини ярата олганини ―Ўтган кунлар‖ романи исботлаб турибди. 
Отабекнинг якка ўзи уч раҗиби: Ҳомид, Содиҗ, Муталга җарши курашиши В.Жирмунский 
таъкидлаганидек, ―шарҗона җаҳрамонлик‖ версияси билан наҗадар уйғунлигини кўрсатиб турибди.  
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―Алпомиш‖ ҳамда ―Ўтган кунлар‖ ўртасида (халҗ эртакларини ҳам назрада тутиш мумкин – 
таъкид бизники. М.Җ.) ҳайратланарли даражада ўхшаш мотивлар учрагани ҳолида, романда Абдулла 
Җодирийнинг етук ва баркамол истеъдоди барҗ уриб турибди.  

Алпомиш ўз рафиҗасининг тўй базмида җайтиб келар экан, ҳаҗиҗий аҳволни ―Җултой‖ 
җиѐфасида юриб кузатади. Синглиси Җалдирғочнинг туябоҗар бўлиб юрганини, сурув-сурув җўйлар, 
йилҗилар, туялар Ултоннинг җўлига ўтганини, ўғли Ёдгорнинг, отаси Бойбўрининг, онаси 
Кутуғмишнинг, халҗининг, дўсти Җоражоннинг хўрланишини ўз кўзи билан кўради.  

Худди шунингдек, Отабек ўз хотинининг янги җайлиғи Комилбекнинг ўлими хабаридан сўнг, 
режа асосида иш юритади. Яъни душманларига ўзини Тошкентга җайтиб кетган җилиб кўрсатади. 
Отабек ҳам Алпомиш сингари ҳаҗиҗий аҳволни зимдан кузатиб-ўрганади. Бу айни пайтда ―Ўтган 
кунлар‖ романи билан ―Алпомиш‖ халҗ эпоси ўртасида нозик типологик мотивлар, типологик 
ўхшашликлар мавжудлигини кўрсатади.  

Алпомишнинг җалмоҗ юртига ўз ѐри Барчинни, иккинчи марта эса җайнотаси Бойсарини 
җутҗариш учун җилган икки ―сафар мотиви‖ ҳам бевосита ―Ўтган кунлар‖даги Отабекнинг 
савдогарлик касби таҗозаси билан Марғилонга келиб, Кумушбибига уйланиб, сўнгра, ―җувланиш‖ 
фаслидан сўнг, ―Марғилонга етти марта сафари‖ билан типологик ўхшашликка эга. Ҳар икки асарда 
―етти‖ сокрал раҗамига айрича муносабатни кузатиш мумкин. Жумладан, ―Алпомиш‖ни куйлаган 
бахшилар җаҳрамон ўз ватанига җайтиб келар экан, Бойчиборни онаси Тарлон бия таниб, боласининг 
атрофини етти марта айланади. Алпомишни биринчи бўлиб таниган нортуяси унинг атрофини етти 
марта айланади. Ёки Алпомиш етти йил зиндонбанд бўлиб ѐтади. Яна Алпомишнинг бойчибори 
пойгада ғолиб бўлиб, бахмал ўтовни (Барчиннинг ўтовини) етти марта айланади. Отабек ―сохта 
мактуб‖ тарихини, җаллоб-ғанимларининг айѐрона режасини Марғилонга еттинча марта сафар 
җилганидагина англаб етади. Бу романнинг ―12. Жонсўз бир хабар ва җўрҗунч бир кеч‖ фаслида 
шундай баѐн этилади: ―Агар олған ҳисобимиз тўғри чиҗса, бу гал унинг Марғилонға җуруҗ җатнаб 
юришининг еттинчи җайтаси эди‖ (Абдулла Җодирий, 2014: 175).  

―Алпомиш‖да кўплаб фольклоршунослар таъкидлаганидек, ―Алп бўлиб танилиш‖ мотиви 
етакчилик җилади, шунингдек, достонда Алпомишдан ташҗари, Барчин, җалмоҗларнинг тўҗсон алп 
образи тасвирида муболағадорлик, җаҳрамонларни ҳаддан ташҗари гигант одам сифатида тасвирлаш 
услуби кузатилади. Жумладан, җалмоҗ алплар тасвирида ―Олтмиш җарич олачадан җалпоғи, тўҗсон 
җўйнинг терисидан телпаги‖; ―Тўрт юз тўҗсон җулоч җўлда ҳассаси, Сарҳовуздан катта эди косаси‖; 
Җоражон алп тасвирида ―Самарҗанднинг миноридай зингкийиб, бути селанглаб, отнинг остига 
аймашиб, ўн уч маҳрамини бирга олиб...‖  

―Ўтган кунлар‖ романи җаҳрамонлари эса бундай романтик, муболағадор тасвирдан холи, улар 
оддий ва реал одамлар.Алпомиш – куч-җудрат, ҳокимиятнинг рамзий тимсоли бўлса, Отабек – 
замонавий ўзбекнинг дунѐҗараши кенг, аҗлли, дунѐ кўрган, аммо мавжуд жамиятнинг аҳмоҗона 
җарашлари туфайли ҳаѐти фожиавий якун топган бахтсиз киши тимсоли. Ҳар икки образ 
миллатининг баҳамжиҳат, тинчлик-фаровонликда, ѐв босҗинисиз, мустаҗил ҳаѐт кечиришини 
истайди. Улар гўѐки, адолат ва ҳаҗиҗат тимсоллари.  

Назаримизда, ―Ўтган кунлар‖ романида җўлланилган җадимий шарҗона мотивларни ―Алпомиш‖ 
ва ўзбек, араб халҗ эртаклари, хусусан, ―Минг бир кеча‖ билан ѐнма-ѐн җўйиб кузатиш жуда 
җизиҗарли ва салмоҗли тадҗиҗот яратилишига туртки беради. 

Хулоса шуки, Абдулла Җодирий ―Ўтган кунлар‖ романида ―Алпомиш‖ ва халҗ эртаклари, 
жумладан, ―Минг бир кеча‖даги асрлар давомида сайҗалланган бадиий шартли мотивларни 
реалистик адабиѐтга маҳорат билан кўчира олди. Романнинг пойдевори шунинг учун ҳам мустаҳкам 
ва бузилмас. Шу боис ―Ўтган кунлар‖ романининг умри абадий бўлди.  
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Xülasҽ 

Sҽrdar Ҽsҽd (1929-1975) XX ҽsr Azҽrbaycan poeziyasının özünҽmҽxsus poetik üsluba malik 

nümayҽndҽlҽrindҽn biridir. Onun "Gҽnclik illҽri" (1957), "Sҽni axtarıram" (1960), "Yanan memar" (1963), 

"Cҽrrah ürҽyi" (1965), "Simlҽrin tufanı" (1971), "Yer ulduzu" (1974), "Dağları aĢdı sellҽr" (1977), "Gözҽl", 

"MeĢҽdҽ qonaqlıq" kimi kitabları çap olunmuĢdur. Sҽrdar Ҽsҽd bҽdii tҽrcümҽ ilҽ dҽ mҽĢğul olmuĢdur. Onun 

yaradıcılığında millilik hҽm dҽ milli-etnoqrafik dҽyҽrlҽri inikas edҽn obrazlar sistemi Ģҽklindҽ öz ifadҽsini 

tapmıĢdır. Bu obrazlar Ģairin yaradıcılığında milli mҽiĢҽtin dekorativ elementlҽri olaraq qalmır, poetik 

cҽhҽtdҽn mҽnalandırılaraq Azҽrbaycan insanının mҽnҽviyyat dünyasının üzvi elementlҽri kimi tҽrҽnnüm 

olunur.  

Açar Sözlәr: Azәrbaycan әdәbiyyatı, XX әsr Azәrbaycan poeziyası, Sәrdar Әsәd, milli obraz, 

etnoqrafik obraz  

 

NATIONAL-ETHNOGRAPHIC CHARACTERS IN THE ACTIVITIESOF THE AZERBAIJAN 

POET SARDAR ASAD 

 

Abstract 

Sardar Asad is one of the members who has a poetic style belongs to the XX century of the 

Azerbaijan poetry. He was the auther of the books as ―Heart of a surgeon‖ (1965), ―Feast in a forest‖, ―The 

beauty‖ (1969), ―The Earth star‖ (1974) and ofter books. He studied a literary translation. The characters 

showing nationality and also national-ethnographic features have found its expression in his creative work. 

These charactery not only exist as the decorative elements of the national life in his activity. But also are 

glorified as the elements of the morality world of Azerbaijan human. 

Keywords: Azerbaijan literature, the XX century Azerbaijan poetry, SardarAsad, a national character, 

ethnographic character 

 

GĠRĠġ 

Sҽrdar Ҽsҽd (1929-1975) XX ҽsr Azҽrbaycan poeziyasının özünҽmҽxsus poetik üsluba malik 

nümayҽndҽlҽrindҽn biridir. O, hҽlҽ birinci kurs tҽlҽbҽsi olduğu dövrdҽn (1952-ci il) çap olunmağa baĢlayıb. 

"Gҽnclik illҽri" adlı ilk Ģeir kitabını 1957-ci ildҽ nҽĢr etdirmiĢdir.Sҽrdar Ҽsҽdin "Gҽnclik illҽri" (1957), "Sҽni 

axtarıram" (1960), "Yanan memar" (1963), "Cҽrrah ürҽyi" (1965), "Simlҽrin tufanı" (1971), "Yer ulduzu" 

(1974), "Dağları aĢdı sellҽr" (1977), "Gözҽl", "MeĢҽdҽ qonaqlıq" kimi kitabları çap olunmuĢdur. Sҽrdar 

Ҽsҽd bҽdii tҽrcümҽ ilҽ dҽ mҽĢğul olmuĢdur. 

ġairin yaradıcılığı öz müasirlҽrinin diqqҽtini cҽlb etmҽklҽ yanaĢı, onlara bu gün dҽ oxucular vҽ 

tҽdqiqatçılar tҽrҽfindҽn müraciҽt olunur. ġairin ömür yolu, yaradıcılığı, nakam taleyi haqqında Qҽzҽnfҽr 

Kazımov, Vaqif Yusifli, Cҽlil CavanĢir, Tural Balabҽyli, Flora Xҽlilzadҽ, Savalan Fҽrҽcov kimi 

ҽdҽbiyyatĢünaslar maraqlı yazılar yazmıĢlar.  

Sҽrdar Ҽsҽdin yaradıcılığında millilik hҽm dҽ milli-etnoqrafik dҽyҽrlҽri inikas edҽn obrazlar sistemi 

Ģҽklindҽ öz ifadҽsini tapmıĢdır. Bu obrazlar Ģairin yaradıcılığında milli mҽiĢҽtin dekorativ elementlҽri olaraq 

qalmır, poetik cҽhҽtdҽn mҽnalandırılaraq Azҽrbaycan insanının mҽnҽviyyat dünyasının üzvi elementlҽri kimi 

tҽrҽnnüm olunur.  

Maraqlıdır ki, Ģairin yaradıcılığının ilkin dövrlҽrindҽ milli-etnoqrafik obrazlar çox az gözҽ dҽyir. 

Gҽnclik hҽvҽsini, sevgi hisslҽrini ҽks etdirҽn Ģeirlҽr aparıcı xҽtti tҽĢkil edir. Ancaq Ģairin yaĢının üstünҽ yaĢ 

gҽldikcҽ dünyaya fҽrqli gözlҽ baxmağa baĢlayır. Onun yaradıcılığında yaddaĢ motivi baĢ qaldırmağa vҽ get-

gedҽ müstҽqil ―leytmotivҽ‖ çevrilmҽyҽ baĢlayır. Bu cҽhҽtdҽn diqqҽti onun ölümündҽn sonra çap edilmiĢ 

―Dağları aĢdı sellҽr‖ kitabında (1977) ―Ay bҽri bax, bҽri bax...‖ baĢlığı altında verilmiĢ Ģeirlҽr xüsusi cҽlb 

edir. 

ġair ―Ay bҽri bax, bҽri bax‖ Ģeirindҽ deyir: 

Ҽmim tütҽk çalardı, 

Ay bҽri bax, bҽri bax... 

Ġldırım od alardı: 

Ay bҽri çax, bҽri çax... 
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Düzlҽr enҽrdi çaya: 

Ay bҽri ax, bҽri ax... 

Yer baxardı havaya: 

Ay bҽri yağ, bҽri yağ... 
 

Uçardı qonĢu quĢlar, 

Ay yaĢıl bağ, yaĢıl bağ... 

Tökҽrdi qarlı qıĢlar: 

Ay üzü ağ, üzü ağ... 
 

Gülҽrdi nurlu gözlҽr: 

Min qҽmҽri – Ģahҽ qalx: 

GözҽllҽĢҽrdi qızlar: 

Bir niĢan tax, niĢan tax... 
 

Ҽmim tütҽk çalardı: 

Ay bҽri bax, bҽri bax... 

Qayıt – gözüm qaraldı, 

Ay ömrü sağ, ömrü sağ! (Ҽsҽd, 1977:88-89). 

―Ay bҽri bax, bҽri bax...‖ mҽĢhur Azҽrbaycan xalq mahnısının nҽqҽrat misrasıdır. ġeir poetik strukturu 

baxımından bu misranın üzҽrindҽ qurulmuĢdur. ―Ay bҽri bax, bҽri bax...‖ misrası Ģeirin hҽm poetik ritmini, 

hҽm dҽ bu ritmin cinas ҽsasını tҽĢkil edir. 

ġeirdҽ semantik baxımdan bir milli-etnoqrafik obraz var: tütҽk.  

Tütҽk Azҽrbaycanın qarğıdan (qamıĢ) düzҽldilҽn ҽn qҽdim nҽfҽsli musiqi alҽtidir. Onun 

düzҽldilmҽsindҽ mürҽkkҽb materiallardan istifadҽ olunmur. Bu sadҽ musiqi alҽti minillҽr boyunca türk 

ruhunun tҽrcümanı olmaqla milli musiqi mҽdҽniyyҽtimizin etnoqrafik simvoluna çevrilmiĢdir. Bu alҽt bütün 

türk dünyasında mҽĢhurdur vҽ türklҽrdҽn baĢqa xalqlara da keçmiĢdir. Hҽr sahҽdҽ oğurluqları ilҽ mҽĢhur 

olan ermҽnilҽr bu alҽti elҽ türk dilindҽcҽ ―duduk‖ adlandırsalar da, ona da iddia edirlҽr. 

Maraqlıdır ki, Sҽrdar Ҽsҽdin yaradıcılığındakı milli-etnoqrafik obrazlar cҽrgҽsindҽ milli musiqi 

alҽtlҽrinin öz yeri vardır. ġair ―Havalı tar‖ Ģeirindҽ deyir: 

Havada sınayır bir uĢağı tar, 

Körpülü pҽrdҽlҽr düzҽlҽ indi! 

Simlҽrin yolunda gҽziĢmҽlҽr var, 

Ҽl tara öyrҽĢir, tar ҽlҽ indi! 

 

O tarda dillҽnir duyğu qovĢağı, 

Titrҽyir könülün qanadı sҽsdҽ. 

Hҽlҽ yoxlayacaq o tar barmağı, 

Hҽlҽ dil açmayıb sim sinҽ üstҽĢ. 

 

Uzaq intizara sevgi yananda, 

Kim onu bҽxtҽvҽr sanacaq, görҽn! 

Sinҽdҽn havalar havalananda 

Hansı budaqlara qonacaq, görҽn! 

 

DaĢan mҽhҽbbҽtin tҽntҽnҽsindҽn 

Durna qatarları göndҽrҽcҽkdir!.. 

Barmaqda dillҽnҽn bülbül sҽsindҽn 

Açan qönçҽlҽri kim dҽrҽcҽkdir!.. (Ҽsҽd, 1977:89-90). 

ġeirdҽ tar çalmağı öyrҽnҽn uĢaqdan bҽhs olunur. O, hҽlҽ çalmağı yaxĢı bacarmır, ancaq mizrabı 

simlҽrҽ vuranda tardan çıxan sҽslҽr onun ruhunu sehrlҽyir. ġair uĢağın bu vurğunluğunda onun gҽlҽcҽyini 

görür. Bir zaman olacaq ki, uĢağın sinҽsinin üstündҽki tar onun canının, ruhunun bir parçasına çevrilҽcҽkdir. 

Burada zҽrif milli-etnoqrafik mҽnzҽrҽ dҽ vardır. Tar milli mҽdҽniyyҽt vҽ hҽyatımızın mühüm 

simvollarındandır. Ġndi Azҽrbaycan tarı vҽ onunla çalınan muğamlar bütün dünyada mҽĢhur olub, 

Azҽrbaycan xalqına böyük Ģöhrҽt qazandırır. Sҽrdar Ҽsҽd dҽ Ģeirdҽ tarı hҽlҽ onu çalmağı tҽzҽ-tҽzҽ öyrҽnҽn 

uĢağın sinҽsindҽ tҽsvir etmҽklҽ, ҽslindҽ, bҽdii cҽhҽtdҽn zҽrif olduğu qҽdҽr milli cҽhҽtdҽn çox dҽrin 
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simvolikaya malik mҽnzҽrҽni canlandırır. Tütҽk, balaban, tar, kaman... Azҽrbaycan xalqının mҽnҽviyyat 

dünyasının bütün zҽnginliklҽrini musiqi kodu ilҽ ifadҽ edҽn alҽtlҽrdir. Azҽrbaycanlı bu alҽtlҽr vasitҽsilҽ 

özünün milli kimliyini ifadҽ edir. Bu cҽhҽtdҽn Sҽrdar Ҽsҽdin Ģeirindҽ tar çalmağı öyrҽnҽn oğlan bu xalqın 

gҽlҽcҽyidir. Sҽnҽtkar bu gҽlҽcҽyҽ bir Ģair fҽhmi ilҽ ümid bҽslҽyir vҽ inanırdı. Bu gҽlҽcҽk, doğrudan da, gҽldi. 

Ġndi Azҽrbaycan sürҽtlҽ qloballaĢan vҽ qloballaĢdıqca zҽif milli mҽdҽniyҽt vҽ kimliklҽri yox edҽn dünyada 

öz varlığını mҽhz tarın, kamanın, muğamın, sazın, xalçanın vҽ s. vasitҽsilҽ nҽinki qoruyur, hҽtta bunların 

vasitҽsilҽ dünya mҽdҽni kimliklҽr mҽkanında layiqli yerlҽrdҽn birini tutur. 

ġair ―Yastı balaban‖ Ģeirindҽ deyir: 

Tutdu mҽni ahҽngindҽ 

Mҽnim yastı balabanım! 

Ömür sürdü o tҽmkindҽ  

QıĢlı-yazlı balabanım. 

 

Yayıldı sҽs alҽminҽ, 

Heyran oldun görkҽminҽ! 

Qeyri qҽmi – öz qҽminҽ 

Özü yazdı balabanım! 

 

Qҽdimlҽri qala-qala –  

Yığdı qoĢdu xoĢ xҽyala! 

El sözünü çala-çala 

Qulaq asdı balabanım (Ҽsҽd, 1977: 91) 

ġeirdҽ balaban milli ruhun, milli varlığın ayrılmaz parçası kimi tҽrҽnnüm olunur. Balaban: 

– Ġnsanları öz ahҽnginҽ köklҽyir; 

– O, milli mҽdҽniyyҽtimizin ҽbҽdi hadisҽsidir; 

– Balabanın sҽs alҽmindҽ yeri müstҽsnadır; 

– O, qҽlbin ҽn munis hisslҽrini ifadҽ edҽ bilir; 

– Balaban öz nҽğmҽsi, sҽsi, ahҽngi ilҽ qҽdim tarixlҽri danıĢır; 

– O, xalqın, el-obanın milli ruhunu ifadҽ edir. 

YaĢlandıqca müdriklҽĢҽn Sҽrdar Ҽsҽd öz yaradıcılığında canlı milli-etnoqrafik lövhҽlҽr yaratmıĢdır. 

Bunlardan biri ―O qalayçı... Mis qazan‖ Ģeirindҽ bütün koloriti ilҽ bҽdiilҽĢmiĢdir: 

Dilҽ gҽldi susanlar, 

Keçdi bҽrҽni-bҽndi... 

Sҽslҽndi mis qazanlar, 

Qalayçı gҽzdi kҽndi. 

 

Köksü körükdҽn daĢan 

Ġnsanın ҽl tumarı 

Kҽndin ağlın apardı... 

 

Ҽridikcҽ saflaĢan 

Qalay qığılcımları 

O qablardan ağardı... 

Lҽpҽ ҽsdi ürҽyҽ 

O cingilti sҽsindҽn. 

Qablar gҽldi süfrҽyҽ 

O ҽl sҽliqҽsindҽn (Ҽsҽd, 1977: 91) 

Qalayçı – mis qabları qalaylayaraq onları his-pasdan, paxırdan tҽmizlҽyҽn sҽnҽtkardır. Onlar kҽnd-

kҽnd, oba-oba gҽzir, mis qabları qalaylayaraq ağardırdılar. Ġndi mҽiĢҽtdҽ mis qablardan istifadҽ olunmadığı 

üçün qalayçılıq sҽnҽti dҽ arxaiklҽĢmiĢdir. Lakin bu sҽnҽt, qalayçının kҽndҽ gҽliĢi, bu gҽliĢlҽ kҽndҽ hay 

düĢmҽsi, xüsusҽn qalaylama prosesi Sҽrdar Ҽsҽdin Ģeirindҽ canlı milli-etnoqrafik mҽnzҽrҽyҽ çevrilmiĢdir.  

Belҽ canlı lövhҽlҽrdҽn birini Ģairin paslı at nalından bҽhs edҽn adsız Ģeirindҽ dҽ görürük: 

Bir nal gördüm – paslı nal... 

Torpaq altdan ağlayır, 
Üstdҽn bulud yağırdı. 
Yel atları fikrimi 
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EniĢ-yoxuĢ illҽrҽ 
UçuĢlara çağırdı! 
 
BaxıĢ qığılcımlanıb 
DöyüĢdü cҽngilҽrdҽ. 
Çoxdan minik görmҽyҽn 
Ayaqlarım titrҽyib 
Dondu üzҽngilҽrdҽ! 
 
Hara uçdu o atlar? 
GediĢinҽ gҽl deyҽn 
KiĢnҽrtilҽr qalıbdır! 
Hara uçdu o atlar? 
Arxasınca axtaran 
At izlҽri qalıbdır! 
 
At sevinҽn düzlҽri 
At qҽzҽbi alıbdır! 
Qıymayın, siz qıymayın 
Qҽlbҽ düĢҽ at xalı! 
O buludlu at yalı 
UçuĢlara kövrҽlҽn 
Ġntizarda islana (Ҽsҽd, 1977: 92-93) 
Bu Ģeir bütün poetik struktur mҽkanı, yҽni forması vҽ mҽzmunu ilҽ milli ideyanı tҽrҽnnüm edir. 

Burada paslı at nalı Ģairin qan yaddaĢını oyandırmaqla tarixin dҽrinliklҽrinҽ doğru dҽrin bir cığır açır. Paslı at 
nalı Ģahҽ qalxan döyüĢ atlarını, onlar da öz növbҽsindҽ türkün Ģanlı hҽrb tarixini assosiasiya edir.  

ġeirdҽki obrazlar cҽrgҽsinҽ diqqҽt edҽk: 
ġair yağıĢlı bir havada paslı at nalına rast gҽlir. Bir vaxtlar hansısa atınayağının nalı kimi bir ömür 

yaĢamıĢ nalın indi çöldҽ paslanması Ģairin yaddaĢını titrҽdir. Sҽnҽtkar yağan yağıĢı paslı nalın göz yaĢları 
kimi mҽnalandırır. 

ġairin yadına yel atları düĢür. Yel atı – Azҽrbaycan mifik düĢüncҽsindҽ, folklorunda qeyri-adi sürҽtҽ 
malik at obrazıdır. Yel atı eynizamanda ҽnҽnҽvi azҽrbaycanlının düĢüncҽsindҽ xҽyalın uçuĢunun simvoludur. 

Müҽllifin yaddaĢında türk döyüĢ atlarıının Ģahҽ qalxaraq kiĢnҽmҽsi, düĢmҽn üstünҽ Ģığıması sҽhnҽlҽri 
canlanır. Vҽ Ģairin ayaqları ҽsrlҽrin arxasında qalmıĢ döyüĢ atlarının üzҽngisini xatırlayaraq gizildҽyir. 
YaddaĢ oyanır vҽ bu yaddaĢ Ģairin bütün varlığını özü ilҽ türkün Ģanlı hҽrb keçmiĢinҽ götürür.  

Sҽrdar Ҽsҽd Ģeirdҽ oxucuları milli tarixin hҽr bir niĢanҽsinҽ münasibҽtdҽ hҽssas olmağa çağırır. Bu 
çağırıĢ milli ruhun, milli kimliyin çağırıĢıdır. ġairҽ görҽ, milli ruh milli hҽyatın özünҽ bağlıdır. Hҽr bir milli 
mҽdҽniyyҽtin niĢanҽlҽri hҽmin xaqın tarixindҽn xҽbҽr verҽn sҽnҽdlҽr olduğu kimi, paslı at nalı da 
Azҽrbaycanın Ģanlı hҽrb tarixinin sҽnҽdidir. Buna görҽ dҽ Ģair öz oxucularını ―Qıymayın, siz qıymayın‖ 
hayqırtısı ilҽ bu tarixi yaĢatmağa çağırır. Çünki Sҽrdar Ҽsҽdҽ görҽ, xalqın, millҽtin gҽlҽcҽyi onun tarixi 
keçmiĢindҽn keçir. 
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 Pҽrvanҽ HÜSEYNOVA

 

 

Xülasҽ 

Mҽqalҽdҽ koqnitiv dilçilikdҽn, koqnitiv dilçiliyin informasiyanı tҽĢkil, emal vҽ istehsal edҽn bir varlıq 

kimi dҽrk edilmҽsindҽn, sözlҽrin leksik-qrammatik cҽhҽtdҽn qruplaĢdırılmasından, cümlҽnin ad vҽ feil 

konstruksiyasından ibarҽt olmasından, qrammatik kateqoriyaların tҽdqiqindҽn bҽhs edilir. Mҽqalҽdҽ 

hҽmçinin ikinci tҽqdimat hadisҽsinҽ vҽ okkazional formaların yaranmasına da toxunulur. Qeyd olunur ki, 

ikinci tҽqdimat kateqoriyası nitq prosesindҽ meydana çıxan müvҽqqҽti informasiya ötürülmҽsi ilҽ bağlı dilin 

lakonikliyҽ olan meyli vҽ nitqdҽ ifadҽ olunmuĢ mҽnanın kömҽyi ilҽ adlara -ki Ģҽkilçisinin artırılması ilҽ 

düzҽlir. Nҽticҽdҽ isҽ situativ xarakterli nitq ehtiyacının tҽlҽbi ilҽ geniĢ mҽnada ҽĢya vҽ ya ҽlamҽt mҽnası 

bildirҽn sözlҽr ikinci dҽfҽ keçici vҽ ya müvҽqqҽti olaraq mücҽrrҽd ҽĢya vҽ ya ismi ҽlamҽt kimi tҽqdim edilir. 

-ki Ģҽkilçisini müxtҽlif adlara artıraraq onları ikinci dҽfҽ okkazional olaraq mücҽrrҽd ҽĢya vҽ ismi ҽlamҽt 

kimi tҽqdim edҽn kateqoriyanı adlarda reprezentasiya vҽ ya ikinci tҽqdimat kateqoriyası adlandırmaq 

olar.  

Açar Sözlәr: Koqnitiv dilçilik, leksik-qrammatik kateqoriyalar, reprezentasiya, okkazional formalar 

 

SECOND CATEGORY OF REPRESENTATION IN NAMES 

 

Abstract 

The article deals with the cognitive linguistics, cognitive linguistics is a comprehension of information as 

an organizing, processing and producing entity, lexical-grammatical grouping of words, that the sentence 

consists of the name and the verb constructor, the study of grammar categories. The article also touches on 

second presentation event and occurrence of okcosional forms. It is noted that, second presentation 

category improved by increasing the suffix -ki to names with the help of the tendency to laconic of the 

language and the meaning expressed in the speech related to the transmission of temporary information in 

the speech process. As a result, words that express the meaning of the word or phrase in a broader sense by 

the requirement of a situative speech requirement are presented for the second time as temporarily or 

temporarily abstract goods or as an insignia. The category can be called representation in names or second 

category of presentation by increasing the suffix -ki to different names by presenting them the second time 

okcosional, as an abstract item and a sign of name.  

Keywords: cognitive linguistics, lexical-grammatical categories, representation, okcosional forms 

 

GĠRĠġ  

Müasir dilçilik insan amili ҽtrafında formalaĢır. Nҽzҽrҽ alsaq ki, informasiyanın istehsal sistemi dildir, 

o zaman informasiyanın qҽbulu vҽ nümayiĢ olunması reprezentasiya sҽviyyҽsindҽ, yҽni – informasiyanın 

istehsal sistemindҽ koqnitiv fҽrqlҽrlҽ özünü büruzҽ verir. Bir sözlҽ, koqnitiv dilçilik, dili – informasiyanı 

tҽĢkil, emal vҽ istehsal edҽn bir varlıq kimi dҽrk edir. Bununla yanaĢı onu söylҽmҽk olar ki, koqnitiv 

dilçilikdҽ semantika ҽsas yer tutur. Koqnitiv qҽlib, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, informasiyanın tҽĢkili yҽni, 

alınması, emalı vҽ istehsalını nҽzҽrdҽ tutduğu üçün, koqnitiv dilçiliyin fundamental problemlҽrindҽn birini 

semantikanın hҽqiqҽtlҽ mövcud olan münasibҽtlҽri özündҽ ehtiva edir. 

XX ҽsrin 90-cı illҽrindҽ mҽtnin, cümlҽnin mҽnası, semantikası üzrҽ tҽdqiqatlar yeni sҽviyyҽdҽ, 

koqnitiv yanaĢma iĢığında özünü göstҽrir. Daha aydın desҽk, koqnitiv dҽrketmҽ prosesi – Ģüur, düĢüncҽ vҽ 

tҽfҽkkürlҽ bağlı olan, anlayıĢların formalaĢmasına, bilikdҽn nҽticҽlҽrin çıxarılmasına xidmҽt edҽn dҽrketmҽ 

prosesidir. Koqnitivizm mҽtnin vҽ ya cümlҽnin hҽm qavranılmasının, hҽm dҽ yaranmasının modellҽĢmҽsinin 

nҽzҽri platforması kimi nҽzҽrdҽn keçirilir. Son illҽrin dilçiliyindҽ dҽ mҽtnҽ koqnitiv tҽrzdҽ yanaĢma 

aparıcıdır. Problemlҽrҽ baxılma qaydası onların dilçilikdҽ "liderlik etmҽsi"nin xronoloji ardıcıllığına deyil, 

antroposentrik yanaĢmanın mҽntiqinҽ uyğun gҽlir, yҽni koqnitivizm (lat. cognitio – "başa düşmәk, dәrk 

etmәk, öyrәnmәk") dil daĢıyıcısının "fikirdҽn sözҽ" universal ideonitq dövrҽsinin hҽyata keçirilmҽsi 

prosesindҽ struktur tҽĢkilinin dil-koqnitiv sҽviyyҽsindҽ meydana çıxan fenomenlҽri tҽdqiq edir. 
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Sözlҽrin leksik-qrammatik cҽhҽtdҽn qruplaĢdırılması hҽlҽ qҽdim ҽsrlҽrdҽn mҽlum idi. Yunan dilçilҽri 

adlar vҽ feillҽr qrupunu müҽyyҽnlҽĢdirҽrҽk, cümlҽnin mҽhz ad vҽ feil konstruksiyasından ibarҽt olduğunu 

göstҽrmiĢlҽr. Ad dedikdҽ mübtҽda, feil dedikdҽ xҽbҽr nҽzҽrdҽ tutulurdu.  

Ġsim yҽni ҽĢya haqqında anlayıĢ bҽĢҽr övladının ilkin anlayıĢıdır. Bu, bütün dünya xalqları üçün ortaq 

nöqtҽdir. Ġlk nitq hissҽsi kimi isim yaranmıĢdır. Ġnsanlar ҽvvҽlcҽ ҽĢya, yҽni ad haqqında anlayıĢ ҽldҽ etmiĢ, 

sonra onun sayı, ҽlamҽti, daha sonra onu ҽvҽz edҽn sözlҽr meydana gҽlmiĢdir. Saylar vҽ sifҽtlҽr mҽhz ismin 

bu vҽ ya digҽr cҽhҽtini göstҽrmҽk, ҽvҽzliklҽr isҽ ona iĢarҽ etmҽk üçün yaranmıĢdır. 

Feilҽrin ҽsas ҽlamҽti olaraq isҽ iĢ, hal vҽ hҽrҽkҽti göstҽrҽ bilҽrik. Feil - qrammatik kateqoriyalarının 

çox olması sҽbҽbindҽn ҽn zҽngin nitq hissҽsidir. Belҽ ki, feilin növ, zaman, tҽsirlilik, Ģҽxs, inkarlılıq 

kateqoriyaları vҽ bu kateqoriyaların hҽr birinin ayrılıqda müxtҽlif formaları vardır.  

Yuxarıda deyilҽnlҽri nҽzҽrҽ alaraq onu deyҽ bilҽrik ki, fikrin reallaĢması, yҽni, dilin ekspressiv 

funksiyasının hҽyata keçirilmҽsi üçün qrammatik mҽnanın da çox böyük ҽhҽmiyyҽti vardır. Ҽgҽr leksik 

mҽna dilin nominativ funksiyyasını reallaĢdırırsa, qrammatik mҽna nominativ vahidlҽrin ekspressiv ifadҽlilik 

sistemindҽ fҽaliyyҽt göstҽrmҽsini Ģҽrtlҽndirir. Ҽgҽr qrammatik mҽnalar olmasaydı, sözlҽr tҽkcҽ adlıq 

sҽviyyҽdҽ iĢlҽnҽr, ünsiyyҽt yaratmazdı (Babayev, 2004: 362).  

Nitqdҽ istifadҽ etdiyimiz sözlҽr yalnız leksik sҽviyyҽli sözlҽrdҽn, daha doğrusu leksik formalardan 

ibarҽt deyil. Belҽ ki, amorf vҽ ya kök dillҽrdҽn baĢqa digҽr dillҽrdҽ yalnız leksik formalarla nҽ ünsiyyҽt tam 

tҽmin oluna bilҽr, nҽ dҽ axıcı nitq yarana bilҽr (Ҽsgҽrov, 2011: 157). Ümumi türk dillҽrindҽ dҽ nitqin ҽrsҽyҽ 

gҽlmҽsi üçün birmҽnalı olaraq leksik-qrammatik vҽ qrammatik formaların iĢtirakı önҽmlidir. 

Dünya dillҽrinin hazırki sҽviyyҽsindҽ hҽr hansı yeni nҽsnҽ, ҽĢya vҽ ya mҽhfum adını bildirҽn söz, bir 

çox hallarda isҽ termin dilҽ gҽtirildiyi halda, istҽr qrammatik formaların leksiklҽĢmҽsi vҽ ya leksik 

formaların qrammatiklҽĢmҽsi birdҽnbirҽ ani olaraq baĢ vermir. Dildҽ mövcud olan hҽr hansı bir leksik vҽ ya 

qrammatik forma vҽ ya tam olaraq bütövlükdҽ bir kateqoriya eyni zaman kҽsiyindҽ hҽm leksik, hҽm dҽ 

qrammatik mҽnaya vҽ funksiyaya malik olur. Bütün bunlar bizҽ dilin ―gҽncliyini‖ vҽ hҽlҽ dҽ ―tam 

formalaĢmadığını‖ yox, fҽal inkiĢafda olduğunu demҽyҽ ҽsas verir.  

2. QRAMMATĠK KATEQORĠYALAR 

Qrammatik kateqoriyalar qrammatik mҽnaların ҽn çox yayılmıĢ ifadҽ formalarından biridir. 

Qrammatik kateqoriyaların öyrҽnilmҽsi hҽlҽ qҽdim yunan dilçiliyindҽn baĢlamıĢdır. Yunan dilçilҽrindҽn olan 

Appolon Diskol vҽ Frakiyalı Dionisi qrammatik kateqoriya anlayıĢını geniĢ mҽnada izah edirdilҽr. Belҽ ki, 

onlar sözlҽri leksik-qrammatik ҽlamҽtlҽrinҽ görҽ ümumi cҽhҽtlҽri üzrҽ tҽsnif edirdilҽr.  

Azҽrbaycan dilçiliyindҽ prof. M.H.Hüzeynzadҽ dҽ qrammatik kateqoriyalardan bҽhs edҽrҽk, onları 

ümumi vҽ xüsusi olaraq iki qrupa bölmüĢdür. Ümumi dedikdҽ sözlҽrin morfoloji, sintaktik, leksik, semantik 

cҽhҽtlҽrinҽ görҽ ümumi oxĢarlığı deyil, isim kateqoriyaları nҽzҽrdҽ tutulur, adlara vҽ substantivlҽĢҽn bütün 

sözlҽrҽ aid olur (Hüseynzadҽ, 1983: 42). Ümumi qrammatik kateqoriya deyҽndҽ ҽksҽr nitq hissҽlҽrini ҽhatҽ 

edҽnlҽr, xüsusi qrammatik kateqoriya deyҽndҽ isҽ bir nitq hissҽsinin xüsusi qrammatik ҽlamҽti nҽzҽrdҽ 

tutulur. Ümumi qrammatik kateqoriyalara – hal kateqoriyası, kҽmiyyҽt kateqoriyası, xҽbҽrlik kateqoriyası, 

cins kateqoriyası v ҽ müҽyyҽnlik kateqoriyası daxildir. Xüsusi qrammatik kateqoriyalara – mҽnsubiyyҽt 

kateqoriyası, dҽrҽcҽ kateqoriyası, inkarlıq kateqoriyası, tҽsirlik kateqoriyası vҽ növ kateqoriyası daxildir.  

Onu da nҽzҽrinizҽ çatdıraq ki, ümumi dilçilikdҽ bir çox kateqoriya vҽ formaların hҽm leksik vҽ 

hҽmçinin dҽ qrammatik mahiyyҽtҽ malik olması uzun müddҽt mübahisҽ obyekti olaraq qalmıĢdır. Bugünҽ 

kimi mövcud olan vҽ istifadҽ etdiyimiz dünya dillҽrindҽn heç bir dil keçid mҽrhҽlҽsindҽ olan amorf 

formalardan xali deyil vҽ ola da bilmҽz. Belҽ ki, heç bir dil birdҽn-birҽ indiki, yҽni, hal-hazırki sҽviyyҽsindҽ 

yaranmamıĢdır. Bu sҽviyyҽyҽ uzun bir inkiĢaf vҽ tҽkamül yolu keçҽrҽk zaman-zaman, tҽdricҽn gҽlib 

çatmıĢdır. 

Dillҽrin tarixi aspektdҽ araĢdırılmasına hҽsr edilҽn tҽdqiqat ҽsҽrlҽrinin bҽzilҽrindҽ leksiklҽĢmҽyҽ 

meyil edҽn qrammatik forma vҽ kateqoriyalardan, digҽrlҽrindҽ isҽ qrammatiklҽĢmҽyҽ doğru meyil edҽn 

leksik forma vҽ kateqoriyalardan bҽhs olunur (Mҽmmҽdov, 1985). Göstҽrilҽn hҽr iki istiqamҽtdҽ 

dҽyiĢkҽnliklҽrin baĢ vermҽsi daima inkiĢafda olan dil üçün tҽbii olaraq qalır. Dillҽrin inkiĢafının ilkin, 

baĢlanğıc mҽrhҽlҽsindҽ leksik vahid, forma vҽ kateqoriyaların qrammatiklҽĢmҽyҽ doğru meyli daha çox olur.  

Dünya dillҽrinin çağdaĢ sҽviyyҽsindҽ hҽr hansı yeni ҽĢya, varlıq vҽ ya mҽfhum adını bildirҽn söz, bir 

çox hallarda isҽ termin bҽzҽn bir nҽfҽrin, bҽzҽn dҽ bir neçҽ nҽfҽrin müzakirҽsi vҽ qҽrarı ilҽ dilҽ gҽtirildiyi 

halda, qrammatik formaların leksiklҽĢmҽsi vҽ ya leksik formaların qrammatiklҽĢmҽsi lapdan, ani olaraq baĢ 

vermir. Onlar okkazional vҽ polifunksional olaraq hҽyata keçirilir. Yҽni, dildҽ mövcud olan hҽr hansı bir 

forma vҽ ya kateqoriya eyni anda leksik vҽ hҽmçinin qrammatik mҽna vҽ funksiyalara malik olur. Bu kimi 

hallar dilin gҽncliyini vҽ tam formalaĢmadığını deyil, inkiĢafda olduğunu göstҽrir. 
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 Okkazional formaların ҽsas ҽlamҽt vҽ xüsusiyyҽti onun amorfluğunda, daha dҽqiq desҽk, leksik vҽ 

qrammatik kateqoriyalar arasında keçid vҽziyyҽtdҽ olmasındadır. Yҽni, okkazional formalar nҽ tam 

qrammatik kateqoriya kimi leksik vahidlҽr arasında ҽlaqҽ vҽ ya münasibҽt qurmaqda yardımçı olur, nҽ dҽ 

leksik kateqoriya kimi yeni müstҽqil leksik vahid yaradır. Okkazional formalar yaranma forması etibarilҽ 

qrammatik kateqoriyalara, yaratdıqları mҽna çaları forması ilҽ leksik kateqoriyalara bҽnzҽyir. Lakin, ҽslindҽ 

yaranan bu formalar keçici, müvҽqqҽti, birdҽfҽlik ehtiyacın tҽmin olunmasına xidmҽt etdiyinҽ, 

polifunksionallıq vҽ mҽna dҽyiĢkҽnliyi yaratdığına görҽ isҽ onları leksik yox, qrammatik kateqoriyalar 

qrupuna daxil etmҽyi lazım bilirik (Ҽsgҽrov, 2011: 167).  

3. ĠKĠNCĠ TҼQDĠMAT VҼ YA REPREZENTASĠYA HADĠSҼSĠ  

Aqlütinativ vҽ ya iltisaqi dillҽrdҽ leksik baxımdan zҽnginlҽĢmҽ dilҽ yeni leksik vahidlҽrin gҽtirilmҽsi, 

dildҽ artıq mövcud olan vahidlҽrҽ sözdüzҽldici Ģҽkilçilҽrin artırılması ilҽ hҽyata keçirilir. Dilҽ daxil olmuĢ 

yeni leksik vahidlҽr dilin daimi olan ehtiyacından yaranaraq müstҽqil sözlҽr Ģҽklindҽ lüğҽt tҽrkibinҽ daxil 

olaraq dili zҽnginlҽĢdirir. Belҽ ki, lüğҽt tҽrkibinin zҽnginlҽĢmҽsi, bҽzҽn dilin daimi ehtiyacından yox, aktiv 

kommunikantın, yҽni danıĢan Ģҽxsin vҽ ya situativ xarakterli nitqin müvҽqqҽti, keçici ehtiyacları ilҽ bağlı 

olur. Aparılan tҽdqiqatlar vҽ müĢahidҽlҽr göstҽrir ki, bҽzҽn situativ xarakterli nitqin müvҽqqҽti, keçici 

ehtiyyacları ilҽ bağlı olaraq ilkin variantda ad vҽ ya hҽrҽkҽt mҽnasına malik olan sözlҽr ikinci dҽfҽ mücҽrrҽd 

ҽĢya, ismi vҽ ya feili ҽlamҽt kimi tҽqdim olunur ki, buna da dilçilik ҽdҽbiyyatında ikinci tәqdimat vҽ ya 

reprezentasiya hadisҽsi deyilir (Гузев, 1990: 104; Ҽsgҽrov, 2011: 163).  

Onu vurğulaya bilҽrik ki, reprezentasiya hadisҽsi müҽyyҽn Ģҽkilçilҽrin kömҽyi ilҽ yaranaraq, bu 

formanı yaradan Ģҽkilçinin keçiciliyi yox, onun yaratdığı mҽna yükünün konkret nitq prosesindҽ situativ 

ehtiyacı vҽ dilin lakonikliyҽ olan meyli kimi izah olunur. Mҽsҽlҽn, “Zәhranınkı azdır” cümlҽsindҽ 

Zәhranınkı ifadҽsi mücҽrrҽd vҽ anlaĢılmaz olaraq, mҽtndҽn kҽnarda iĢlҽdilmҽsi qeyri-qҽnaҽtbҽxĢ hesab 

oluna bilҽr. Yox ҽgҽr cümlҽ tam bütöv Ģҽkildҽ iĢlҽnsҽydi, mҽna daha aydın olardı. Mҽsҽlҽn, Mәryәmin 

dostları çox, Zәhranınkı azdır.  

Çox vaxt aktiv kommunikant nitq prosesindҽ istifadҽ etdiyi elementlҽrdҽn birini vҽ ya bir neçҽsini 

xüsusi olaraq nҽzҽrҽ çatdırmaq mҽqsҽdilҽ mҽntiqi vurğudan, intonasiyadan, sintaktik söz sırasından, üslubi 

mҽqamlardan vҽ xüsusi formalardan istifadҽ edir (Ҽsgҽrov, 2003: 69). Mҽsҽlҽn, Әli kitab oxuyur 

cümlҽsindҽ kitab sözünü xüsusi olaraq vurğulamaq istҽyiriksҽ, ya cümlҽnin sintaktik söz sırasını dҽyiĢir vҽ 

ya kitab sözünü mҽntiqi vurğu altında tҽlҽffüz edҽrҽk onu Kitabı Әli oxuyur kimi tҽqdim edirik.  

DanıĢıq nitqimizdҽ istifadҽ edҽcҽyimiz elementlҽrdҽn birini vҽ ya bir neçҽsini xüsusi olaraq nҽzҽrҽ 

çatdırmaq istҽyiriksҽ, digҽr elementlҽrin mҽna yükünü azaldaraq, onları mücҽrrҽdlҽĢdiririk. Yҽni, 

mücҽrrҽdlҽĢdirilmiĢ elementlҽr fonunda xüsusi olaraq nҽzҽrҽ çarpacaq elementlҽr daha qabarıq Ģҽkildҽ 

tҽzahür edir. Mҽsҽlҽn, Skamyada hörüklü bir qız gәlinciyi ilә oynayır, o, Lalәdir. Skamyada gәlinciyi ilә 

oynayan qız Lalәdir. Skamyadakı qız Lalәdir. Skamyadakı Lalәdir.  
Verilҽn nümunҽlҽrdҽn aydın görünür ki, birinci cümlҽdҽ iki sintaqmatik mҽrkҽz vasitҽsilҽ ifadҽ 

olunmuĢ vҽ aktiv kommunikant üçün eyni dҽrҽcҽdҽ ҽhҽmiyyҽtli olan iki fikir vardır. Ġkinci cümlҽdҽ 

(Skamyada gәlinciyi ilә oynayan qız Lalәdir) hҽmin iki fikir qismҽn mücҽrrҽdlҽĢdirilҽrҽk bir sintaqmatik 

mҽrkҽz ҽtrafında cҽmlҽnmiĢdir. Üçüncü cümlҽdҽ isҽ, (Skamyadakı qız Lalәdir) birinci cümlҽnin birinci 

sintaqmatik mҽrkҽzi vasitҽsilҽ ifadҽ olunmuĢ fikir (Skamyada hörüklü bir qız gәlinciyi ilә oynayır) 

kommunikantı qismҽn maraqlandıraraq, hҽmin fikrin reması yҽni – mҽlumatın mҽzmununu, nüvҽ 

informasiyasını özündҽ ҽks etdirҽn komponent mҽtndҽn çıxarılır. Sonuncu cümlҽdҽ (Skamyadakı Lalәdir) 

fikir daha qabarıq nҽzҽrҽ çatdırılaraq, ҽn yüksҽk hҽddҽ çatmıĢdır. Yҽni ki, birinci cümlҽnin birinci 

sintaqmatik mҽrkҽzi vasitҽsilҽ ifadҽ olunmuĢ fikir kommunikantı sadҽcҽ abstrakt mövzu kimi 

maraqlandıraraq, hҽmin fikrin temasının böyük bir hissҽsi vҽ reması tamamilҽ mҽtndҽn çıxarılmıĢdır. 

Tipik olaraq, müxtҽlif leksik, qrammatik, vurğulama üsulları ilҽ yanaĢı, mücҽrrҽdlҽĢdirmҽdҽn dҽ 

istifadҽ olunma okkazional ehtiyyaclardan doğur. Okkazional formanın baĢlıca xüsusiyyҽti onun leksik vҽ 

qrammatik kateqoriyalar arasında keçid mҽrhҽlҽsindҽ olmasıdır. BaĢqa sözlҽ desҽk, okkazional formalar 

adlara vҽ feillҽrҽ müҽyyҽn Ģҽkilçilҽrin artırılması ilҽ keçici, müvҽqqҽti, situativ, bir dҽfҽlik ehtiyacın 

ödҽnilmҽsini tҽmin etdiyinҽ vҽ yaratdığı mҽnanın dҽyiĢkҽn olmasını nҽzҽrҽ alaraq onlar leksik yox, 

qrammatik kateqoriyalar qrupuna daxil edilir. 

4. ADLARDA REPREZENTASĠYA VҼ YA ĠKĠNCĠ TҼQDĠMAT KATEQORĠYASI 

Adların reprezentasiyası vҽ ya ikinci tҽqdimatı nitq prosesindҽ meydana çıxan müvҽqqҽti informasiya 

ötürülmҽsi ilҽ bağlı ehtiyac, dilin lakonikliyҽ olan meyli vҽ nitqdҽ ifadҽ olunmuĢ mҽnanın kömҽyi ilҽ 

müxtҽlif adlara -ki Ģҽkilçisinin artırılması ilҽ düzҽlir (Ҽsgҽrov, 2003: 73; Гузев, 1987: 105).  

V.Q.Quzevҽ görҽ türk dillҽrindҽ -ki Ģҽkilçili sözlҽrin yaranması situativ xarakterli nitq ehtiyacının 

tҽlҽbi ilҽ danıĢıq vaxtı formalaĢır. Mҽsҽlҽn:  
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köşәdәki – ―küncdә olan, küncdә dayanan,küncdә duran‖ 

köşәdәkininki – ―küncdә olana, küncdә durana, küncdә dayanana mәxsus olan‖ 

Epizodik xarakterli müvҽqqҽti vҽ keçici mҽnalar ifadҽ edҽn bu formaların baĢlıca yaranma üsullarına 

örnҽk olaraq: adlıq halda olan adlara ҽlavҽ olunmaqla, yiyҽlik halda olan adlara ҽlavҽ olunmaqla vҽ yerlik 

halda olan adlara ҽlavҽ olunmaqla yaranır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz üsullarla adlardan yaranan reprezentasiya vҽ ya ikinci tҽqdimat formalarının 

ifadҽ etdiklҽri ҽsas mҽnalar vҽ ya mҽna çalarlarına nҽzҽr salaq: 

Bir qayda olaraq, -ki Ģҽkilçisinin adlıq halda olan adlarla iĢlҽnmҽsi ilҽ ҽlaqҽdar onu deyҽ bilҽrik ki, 

zaman, yer, mҽkan, istiqamҽt mҽzmunlu adlıq halda olan zҽrflҽrҽ -ki Ģҽkilçisinin artırılması ilҽ situativ, 

epizodik xarakterli formalar ҽmҽlҽ gҽlir ki, onlar da mücҽrrҽd ҽĢya vҽ ya ismi ҽlamҽt mҽzmununa malik 

olur.  

Mҽsҽlҽn, Biz bugünkü sәadәtimizә çiçәkli yollarla gәlib çıxmadıq (Ә.Mәmmәdxanlı) 

hal-hazırda nail olduğumuz = bügünkü 
Funksional-semantik baxımdan feili-sifҽt tҽrkibinin verdiyimiz forma ilҽ ҽvҽz olunmasının ҽsas 

sҽbҽbi, danıĢan Ģҽxs üçün haqqında danıĢılan ҽĢya vҽ ya hadisҽ üzҽrindҽ hansı iĢin icra olunmasının heç bir 

ҽhҽmiyyҽti yoxdur. DanıĢan Ģҽxs vҽ ya aktiv kommunikant üçün nitq prosesinin bu hissҽsindҽki ҽsas mҽsҽlҽ 

nitqҽ ҽlavҽ söz vҽ ya anlayıĢ daxil edҽrҽk nitqi çҽtinlҽĢdirmҽdҽn haqqında danıĢılan ҽĢya vҽ ya hadisҽni 

mücҽrrҽdlҽĢdirҽrҽk, epizodikliyi tҽmin etmҽkdir.  

-ki Ģҽkilçisinin yiyҽlik halda olan adlarla iĢlҽnmҽsinҽ gҽldikdҽ onu vurğulamaq olar ki, -ki Ģҽkilçisi 

yiyҽlik halda olan bütün isim, Ģҽxs vҽ bҽzi iĢarҽ ҽvҽzliklҽrinҽ, substantivlҽĢmiĢ digҽr nitq hissҽslҽrinҽ, 

mҽsdҽr vҽ mҽsdҽr tҽrkiblҽrinҽ, feili sifҽt vҽ feili sifҽt tҽrkiblҽrinҽ, zҽrflҽrҽ artırılaraq epizodik xarakterli 

formalar mücҽrrҽd ҽĢya vҽ ya mücҽrrҽd varlıq mҽzmununa malik olaraq tҽqdim edilir. 

Mҽsҽlҽn, Özüm rәngli xoşlayıram deyә sizinkini dә tünd elәdim, – dedim (İ.Әfәndiyev)  

sizin әşyanızı = sizinkini; 

– Neylәyim, – dedi, –mәnimki dә bunlardır (İ.Әfәndiyev)  

mәnim әşyam = mәnimki 
Funksional-semantik baxımdan verdiyimiz formaların III növ tҽyini söz birlҽĢmҽsini ҽvҽz edҽ 

bilmҽsinin ҽsas sҽbҽbi üzҽrindҽ iĢ icra olunduğu obyektin müstҽqil surҽtdҽ tҽyin olunması aktiv 

kommunikant vҽ ya danıĢan Ģҽxsi demҽk olar ki, heç maraqlandırmır. Onu maraqlandıran nitqҽ ҽlavҽ söz 

daxil etmҽdҽn haqqında danıĢdığı nҽsnҽni mücҽrrҽd Ģҽkildҽ tҽqdim edҽrҽk, lakonikliyҽ nail olmaqdır. 

-ki Ģҽkilçisinin yerlik halda olan adlarla iĢlҽnmҽsi ilҽ bağlı onu deyҽ bilҽrik ki, yerlik halda olan bütün 

adlara, hҽmçinin isim, mҽsdҽr vҽ mҽsdҽr tҽrkibli sözlҽrҽ, substantivlҽĢmiĢ digҽr nitq hissҽlҽrinҽ, ismi söz 

birlҽĢmҽlҽrinҽ, zҽrflҽrҽ, feili sifҽt vҽ feili sifҽt tҽrkiblҽrinҽ -ki Ģҽkilçisi artırmaqla düzҽlҽn situativ xarakterli 

formalar mücҽrrҽd ҽĢya vҽ ya ismi ҽlamҽt mҽzmununa malik olur.  

Mҽsҽlҽn, Çörәkxanadakılar vurhavur işlәyir, su tökür, xamır yoğurur, kürәyә od qoyurdular (Mir 

Cәlal)  

çörәkxanada işlәyәnlәr = çörәkxanadakılar;  

Duyan könüllәrdәki; Dilәklәrdi, dilәklәr, әn müqәddәs sandığım (N.Xәzri) 

könüldә, qәlbdә olanlar = könüllәrdәki 
Nitqin bu anında mücҽrrҽd ҽĢya vҽ ya obyekt yalnız feili sifҽt tҽrkibini yox, hҽmçinin onun tҽyin 

etdiyi sözü dҽ ҽvҽz edir.  

Göründüyü kimi, -ki Ģҽkilçisi adlıq, yiyҽlik vҽ yerlik halda olan adlara, hҽmçinin, isim, mҽsdҽr vҽ 

mҽsdҽr tҽrkiblҽri, ҽvҽzlik, zҽrf, substantivlҽĢmiĢ digҽr nitq hissҽlҽri, feili sifҽt vҽ feili sifҽt tҽrkiblҽrinҽ 

artırılaraq mücҽrrҽd ҽĢya vҽ ismi ҽlamҽt mҽzmununa malik formalar yaranır. BaĢqa sözlҽ desҽk, situativ 

xarakterli nitq ehtiyacının tҽlҽbi ilҽ geniĢ mҽnada ҽĢya vҽ ya ҽlamҽt mҽnası bildirҽn sözlҽr ikinci dҽfҽ keçici 

vҽ ya müvҽqqҽti olaraq mücҽrrҽd ҽĢya vҽ ya ismi ҽlamҽt kimi tҽqdim edilir.  

 

NҼTĠCҼ  

Mҽqalҽdҽ, Azҽrbaycan vҽ digҽr dillҽrin materialları ҽsasında leksik-qrammatik formalar, koqnitiv 

dilçilik, okkazional formalar, adlarda ikinci tҽqdimat kateqoriyası vҽ ya reprezentasiya hadisҽsi nҽzҽrdҽn 

keçirilҽrҽk -ki Ģҽkilçisinin adlıq, yiyҽlik vҽ yerlik halda olan adlara artırılaraq düzҽlҽn mücҽrrҽd ҽĢya vҽ ya 

ismi ҽlamҽt mҽzmununa malik epizodik xarakterli formalarla tҽmsil olunmuĢlar. Bununla da -ki Ģҽkilçisini 

müxtҽlif adlara artıraraq onları ikinci dҽfҽ okkazional olaraq mücҽrrҽd ҽĢya vҽ ismi ҽlamҽt kimi tҽqdim edҽn 

kateqoriyanı adlarda reprezentasiya vҽ ya ikinci tҽqdimat kateqoriyası adlandıra bilҽrik.  
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Р.ФҼХРЕТДИН ИҔАТЫНДА ХАНЫТ-КЫЗ ОБРАЗЛАРЫНЫҢ БИРЕЛЕШЕ 

(“СҼЛИМҼ”, “ҼСМА” ҼСҼРЛҼРЕ МИСАЛЫНДАМИСАЛЫНДА) 

 

Доц. Р.Р.ГАЛИУЛЛИН

 

 

Аннотация 

Хатын-кыз иреге, аның ҕҽмгыятьтҽ тоткан урыны һҽр мҽгърифҽтчене борчыган. XIX гасыр 

азагы XX йҿз башы ҽдиплҽренең кайсысын һҽм кайсы гына ҽсҽрлҽрен алып карамыйк, турыдан-туры 

да, узып барышлый гына да бу проблемага игътибар иткҽннҽрен күрербез. Бу проблемага 

Р.Фҽхретдин дҽ игътибар итмичҽ калмый. Р.Фҽхредин татар халкының мҽгрифҽтчесе, күренекле 

галим, педагог, дин ҽхеле.Р. Фҽхретдинов ―Сҽлимҽ‖ һҽм ―Ҽсма‖ повестьларындагы хатын-кыз 

образларына педагогик фикерлҽрен пропагандалау бурычларын йҿкли.Р. Фҽхретдинов хатын-кыз 

иреге, тигез хокуклылыкны аерым бер мҽсьҽлҽ итеп карамый; ул аны камил ҕҽмгыять тҿзүнең һҽм 

гармоник үсешкҽ ирешкҽн шҽхес тҽрбиялҽүнең аерылгысыз бер ҿлеше итеп күрҽ. Ул ―Шура‖ 

журналында редактор булып эшлҽү дҽверендҽ монда ҽлеге проблемага караган 70 тҽн артык зур 

күлҽмле фҽнни, иҕтимагый, тарихи, публицистик мҽкалҽлҽр бастырыла һҽм фикер алышу 

оештырыла. 

Ачкыч Сүзләр:Татар әдәбияты, Р.Фәхретдин, мәгърифәтчелек раелизмы, образ. 

 

FEMALE IMAGES IN THE WORKS OF R. FAHRETDIN(ON THE EXAMPLE OF THE 

NOVELS OF «SALIMA», «ESMA») 

 

Abstract 

All educators worried about the freedom of women, their place in society. If you look at the literary 

works of the late 19th and early 20th century, many of the works trace this theme.R. Fahretdin did not ignore 

this topic. R. Fahretdin is a famous Tatar educator, scientist, religious figure.R. Fahretdin laid on the female 

images of the tales of «Salima» and «Esma» propaganda of pedagogical thoughts. R. Fahretdin considers 

freedom to a woman not as a separate issue of the equality of people, but as an integral part of the creation of 

an ideal society and a harmoniously developing personality. Working as the editor of the magazine «Shura», 

he wrote a ball of 70 scientific, public, historical, journalistic articles and organized a discussion. 

Keywords: Tatar literature, R. Fahretdin, enlightening realism, image. 

 

КЕРЕШ 

Хатын-кыз иреге, аның ҕҽмгыятьтҽ тоткан урыны һҽр мҽгърифҽтчене борчыган. XIX гасыр 

азагы XX йҿз башы ҽдиплҽренең кайсысын һҽм кайсы гына ҽсҽрлҽрен алып карамыйк, турыдан-туры 

да, узып барышлый гына да бу проблемага игътибар иткҽннҽрен күрербез. Татар роман жанрының 

башлангычы булып саналган М. Акъегетнең ―Хисаметдин мелла‖сыннан алып мҽгърифҽтчелек 

реализмын тҽнкыйди белҽн тоташтырып торучы булып торган 3. Һадиның ―Бҽхетле кыз‖, ―Бҽхетсез 

кыз‖, ―Ҕиһанша хҽзрҽт‖ кебек ҽсҽрлҽренҽ хҽтле һҽр мҽгърифҽтче ҽдип бу темага тукталмый 

капмаган, һҽм алар хатын-кызга ирек, ирлҽр белҽн тигез хокук кына даулап калмыйлар, үзлҽре дҽ 

кызлармҽктҽплҽре, тҽрбияханҽлҽр ачыпбу идеялҽрне практикада тормышка да ашыралар(Ризаэтдин 

Фҽхретдин, 2018). 

1.Р.ФҼХРЕТДИН ҼСҼРЛҼРЕНДҼ ХАТЫН ЯЗМЫШЫ 

Р. Фҽхретдинов ―Сҽлимҽ‖ һҽм ―Ҽсма‖ повестьларындагы хатын-кыз образларына педагогик 

фикерлҽрен пропагандалау бурычларын йҿкли. Баланың мҽктҽпкҽчҽ тҽрбиясе шҽхес буларак 

формалашуда нинди зур ҽһҽмияткҽ ия булуын без инде билгелҽп үткҽн идек, ҽ шул мҿһим чор 

тулысынча аналар кул астында үтҽ.  

Р. Фҽхретдинов хатын-кыз иреге, тигез хокуклылыкны аерым бер мҽсьҽлҽ итеп карамый; ул 

аны камил ҕҽмгыять тҿзүнең һҽм гармоник үсешкҽ ирешкҽн шҽхес тҽрбиялҽүнең аерылгысыз бер 

ҿлеше итеп күрҽ. Ул ―Шура‖ журналында редактор булып эшлҽү дҽверендҽ монда ҽлеге проблемага 

караган 70 тҽн артык зур күлҽмле фҽнни, иҕтимагый, тарихи, публицистик мҽкалҽлҽр бастырыла һҽм 

фикер алышу оештырыла. Фикер алышуда бик күп мҿселман хатын-кызлары катнаша. Татар 

шагыйрҽлҽре Бҽдрель-хҽят Акчурина, Сҽкинҽ бин ахунд ҽл-Максуди, Зҽйнҽп Якубова-Бакирова 

                                                 

филология фҽннҽре кандидаты, Яр Чаллы дҽүлҽт педагогия университеты, филология факультеты, татар теле 

һҽм ҽдҽбияты, аларны укыту методикасы кафедрасы radik.galiullin@gmail.com 

mailto:radik.galiullin@gmail.com
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кебеклҽрнең ҽсҽрлҽре беренче тапкыр шулай ук ―Шура‖ журналы битлҽрендҽ дҿнья күрҽлҽр. Галимҽ 

һҽм тҽнкыйтьче Мҽхүпҕамал Акчурина, Гҿлсем Камалова-Акчурина калҽмнҽрен «Шура»да сынап, 

олы ҽдҽбият юлына аяк басалар. 

―Тҽрбияле ана‖ (1898), ―Тҽрбияле хатын‖ (1899), ―Мҽшһүр хатыннар‖ (1903), ―Ҽһле-гыял. Кыз 

балалар вҽ хатыннар ҿчен‖(1908) исемендҽге хезмҽтлҽрендҽ галим, ҽсҽрлҽрнең исемнҽреннҽн 

күренгҽнчҽ, хатын-кыз бҽхетен һҽм иреген, телҽгҽн кешеңҽ кияүгҽ чыгу дип, берьяклы гына аңламый. 

Шҽхес тҽрбиялҽүдҽ хатын-кыз иң күренекле урын били, шуңа күрҽ ул үзе дҽ һҽрьяклап яхшы тҽрбия 

алганбулырга тиеш. 1904 елда Оренбургта басылып чыккан ―Мҽшһүр хатыннар‖ китабында Р. 

Фҽхретдинов хатын-кыз мҽсьҽлҽсен дҽүлҽт һҽм миллҽт дҽрҽҕҽсенҽ күтҽрҽ. Ислам дҿньясындагы 

бүгенге торгынлыкның, ибн Халдун, Ҽбүгалисина, ибн Рҿште кебек галимнҽрнең юклыгын ул 

сҽлҽтле балалар тҽрбиялҽрдҽй аналарның булмавыннан күрҽ. ―Сҽлимҽ‖ һҽм ―Ҽсма‖ повестьлары 

галимнең ―...күңелгә урнашкан файдалы фикерләрне үз телебездә язып, укучыларга ирештерү 

иде‖(Гайнутдинов, 2000; 45). Ике повестьның да тҿп геройлары итеп хатын-кызларның алынуы 

очраклы түгел. Сҽлимҽ белҽн Ҽсманы тҿрле ситуациялҽргҽ куеп, лирик һҽм публицистик чигенешлҽр 

ясап, ҽдип күңелендҽ йҿрткҽннҽрен укучыга ҕиткерҽ. 

Мҽгърифҽтчелҽргҽ гомумҽн шҽхес иреге талҽп итү хас. Мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте үзенең асылы 

белҽн буржуаз характердагы хҽрҽкҽт, һҽм шуңа күрҽ мҽгърифҽтчелҽр феодализмга хас булган һҽр 

нҽрсҽне инкярь итҽлҽр. Хатын-кыз мҽсьҽлҽсе бу очракта үзҽк урыннарның берсен ала.  

Р. Фҽхретдинов миллҽт хатын-кызларын беренче чиратта булачак аналар буларак күзаллый. Ул 

бигрҽк тҽ яшьли бирелгҽн тҽрбиягҽ аерым игътибар итҽ, аның кешегҽ тҽэсиренең искиткеч зур 

икҽнлеген билгели. Ҽ беренчел тҽрбия бирүче - ул ана кеше. Сҽлимҽ туташ исеменнҽн автор үзенең 

хатын-кызның ҕҽмгыятьтҽге ролен ничек күзаллавын болай тасвир итҽ: «Ирләрнең күңелләренә 

йортка бәйләп куймак, нә кадәр җан иясе улса да, барысының мәхәббәтлӛрене ӛй эченә җыеп 

тотмак -шул ӛйдә булган хатын Вазыйфасыдыр. Йорт анасы илә корт анасы бер мисалдадыр. 

Буннан башка, дӛньяга килгән вә киләчәк балаларны аллаһы тәгалә ихсан иткән сӛтләре илә 

ризыкландырып вә тәннӛрене тәрбия әйләмәк хезмәте һәм аналарга йӛкләндеке кеби, күңелләренә вә 

җан-нарыны тәрбия итмәк, ислам әдәпләре илә әдәпләндермәк хезмәте һәм аналар ӛстендәдер. 

Мәктәпкә йӛреп тәрбия алырлык, бер яшькә йиткәнгә кадәр һәм холыкларыны гүзәлләндермәк 

хакында иҗтиһад итмәге бурычы да айлардадыр»(Гайнутдинов,2000; 64). 

XIXгасыр урталарына хҽтле йокымсырап яткан татар авылында хатын-кызның роле, ҽлбҽттҽ, 

кызыгырлык булмый. Лҽкин капиталистик мҿнҽсҽбҽтлҽр үтеп керү һҽм татарларның ул 

мҿнҽсҽбҽтлҽргҽ торган саен ныграк тартыла баруы бҿтенлҽй башка тҿрле ихтыяҕлар һҽм талҽплҽр 

уята. Гаилҽ һҽр ҕҽмгыятьнең беренчел ячейкасы булганлыктан, бу үзгҽрешлҽр иң элек аңа кагыла, 

һҽр кешенең шҽхси тормышында иң зур роль уйнаган нҽрсҽ - шулай ук гаилҽ. ―Йорт анасы - корт 

анасы...‖, димҽк, гаилҽнең ҕаны, үзҽге булган хатын-кызга талҽп зурая. Яхшы тҽрбия бирүне бары 

тик үзе яхшы тҽрбия алган ана гына булдыра ала. Язучы фикеренчҽ, безнең халыкның артта калу 

сҽбҽплҽренең берсе - нҽкъ менҽ гаилҽ һҽм гаилҽдҽ аналарның роленҽ игътибар ҕитмҽүдҽн. Чҿнки 

―...бездә (гомумән Россиядә) әһле ислам, үзләренең байлыклары нисбәтендә, хатыннарны яхшы 

ашадып, яхшы эчертәләр, йорт эчендә улган тәдбирләрне күп вакытта алар ихтыярына 

тапшыралар: туй мәҗлесләренә гүзәл киендереп йибәрәләр; мәҗлестә хәзер улган хатыннар, бер-

беренең киемнәрене күреп кайтып, җәгърәфиядән дәрес виргән мисалында, бай хатыннарының 

әсбапларыннан бәхәс идәләр, муеннарына асылган асылташларының, калпакларына тезелгән 

энҗеләренең, ушандык кӛмеш вә алтын һәм алмазларының нә бәһа вә нә кыйммәттә идекене тәгаен 

идә алмай, бер-бере илә дәгъвалашып, айлар илә гомер уздыралар‖(Галиуллин Р.Р,2013; 262). 

Ҽдип повестьларында нҽрсҽлҽргҽдер һҽм кемнҽргҽдер уңай һҽм тискҽре бҽя биргҽндҽ, аларны 

сурҽтлҽгҽндҽ -аларның хатын-кызга мҿнҽсҽбҽтенҽ нык игътибар итҽ. Кешелекле яки түбҽн кеше 

булуларны ҽнҽ шул мҿнҽсҽбҽтлҽр билгели дҽ инде. Ҽйтик, кадимче һҽм хҿсетле Хикмҽт хаҕи хатын-

кызга, аның тҽрбиясенҽ бик түбҽнсетеп карый.  

Аның каравы, миллҽт ҿчен янып йҿргҽн, балаларны яңача укытучы Габбас мелланың бу 

проблемага карашы бҿтенлҽй икенче тҿрле. Ул аксакал, карт хадим Салих бабайның: ―Хатынсыз мал 

кирәк улса - Хикмәт хаҗи кызыны, вә малсыз хатын кирәк улса - Сӛләйман хәзрәт кызыны 

алырсың!‖ - дигҽн киңҽшен тотып, Гайшҽ исемле кызны яучылый һҽм ялгышмый(Галиуллин,2007; 

124). Гайшҽ абыстайның фикерлҽре Габбас мелланыкы белҽн тҽңгҽл килҽ. Алар икесе дҽ - рухи 

ихтыяҕ, белем-мҽгърифҽтне беренчел итеп күрүчелҽр.  

Повесть ахырында язмыш куйган бҿтен киртҽлҽрне ҕиңеп Габбас мелла һҽм аның кызы Ҽсма 

бҽхеткҽ ирешҽлҽр, ҽ Хикмҽт хаҕи бар байлыгын югалтып, хҽерчелектҽ үлҽ. 
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Ир белҽн хатын мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ, аларның гаилҽ корып яшҽүлҽренҽ һҽм гаилҽнең ныклыгына 

халык педагогикасында да зур урын бирелҽ. Ҿлкҽннҽрнең роле, яшьлҽрнең ҿйлҽнешкҽндҽ алдан 

уйлап эш итүлҽре, ир белҽн хатын Вазыйфаларының тигез һҽм хаклы бүленеше -барысы да 

ҕҽмгыятьнең беренчел ячейкасы булган гаилҽне таркалмас итүгҽ юнҽлтелгҽн. 

Кҿнбатыш галимнҽренең хезмҽтлҽре белҽн таныш булган, педагогика белҽн кызыксынган һҽм 

үзе дҽ педагогик хезмҽтлҽр язган ―Р. Фҽхретдиңов баланың тугач та ана тҽрбиясендҽ булуын, аның 

ана тҽрбиясе йогынтысында формалашуын яхшы аңлый. Бүгенге фҽн ҽйтүенчҽ, кеше гомерендҽ алган 

информациянең 50%ын ҕиде яшькҽ кадҽр үзлҽштерҽ. Димҽк, нигездҽ ул инде шҽхес булып 

формалашуның башлангычын алган дигҽн сүз. Мондый ҕаваплы эшне, ягъни башлангыч тҽрбияне 

телҽсҽ кем бирҽ алмый. Ана мҽхҽббҽте генҽ аз, ул эзлекле тҽрбия бирҽ алырдай ҽзерлекле булырга 

тиеш‖ (Ризаэтдин Фҽхретдин, 1999; 78). ―Сҽлимҽ‖ һҽм ―Ҽсма‖ повестьларында ҽдипнең үз күңелендҽ 

йҿрткҽннҽре һҽм күрергҽ телҽгҽннҽре чагылыш тапканга, аның героинялары тиешле дҽрҽҕҽдҽ белем, 

тҽрбия алган итеп бирелҽ. Сҽлимҽ һҽм Ҽсманың тҽрбиялелеклҽре турында сҿйлҽү уңаеннанР. 

Фҽхретдинов кызлар ҿчен мҽктҽплҽр, аларның бүгенге кҿндҽ кирҽклеге һҽм ҽһҽмияте турында фикер 

дҽ үткҽрҽ. ―Сҽлимҽ‖ повестенда, мҽсҽлҽн, Самарада тукталган арада шҽкерт мҽрхүм атасының дусты 

Хҽсҽн агай янына бара. Чҽй янында ҕҽдид ысулы белҽн укытыла торган мҽктҽплҽр турында сүз чыга 

һҽм Хҽсҽн агай Оренбургта күргҽн кызлар мҽктҽбе турында сҿйли, бу күренешкҽ чын күңеленнҽн 

сҿенҽ, лҽкин бер нҽрсҽне аңлый алмый: ни ҿчен бу кҿнгҽ кадҽр без мондый мҽктҽплҽрне тҿземи 

йҿргҽнбез соң? 

―Ҽдип мҽгърифҽтче буларак үзенең идеалына якты буяуларны кызганмаган кебек, үз 

заманының ҕитешсезлек-лҽрен, тҽрҽккыятькҽ киртҽ булырдай күренешлҽрне дҽ аяусыз тҽнкыйтьли‖ 

(Татар мҽгарифҽтчелеге ҽдҽбияты, 1979;24). Ҽлбҽттҽ, язучы мактаганнар нҽкъ ул тасвирлаганча, 

тҽнкыйть иткҽн нҽрсҽлҽрне нҽкъ шулай кабахҽт икҽн дип берьяклы гына кабул итҽргҽ ярамый. 

Ҽдипнең билгеле бер максатны күздҽ тотып язганын, ҽсҽрлҽре беренче чиратта тҽрбияви Вазыйфага 

буйсындырылган булуын истҽ тотарга кирҽк. 

―Сҽлимҽ‖ повестенең герое үз-үзенҽ бик тҽнкыйтьчҽн, - ҽдип шҽкерт аркылы татарлардагы 

мҽгариф системасының ҕитешсезлеклҽрен ачып бирүне максат итеп куйган. Ҽгҽр дҽ югарыда 

сҿйлҽнгҽн кызлар мҽктҽбе мҽгърифҽтче галимнең идеалы булса, шҽкертнең уйлануларында шул чор 

татар мҽдрҽсҽлҽренең торышы чагылыш тапкан.  

Р. Фҽхретдинов халык педагогикасы ҕҽүһҽрлҽренҽ мҿрҽҕҽгать итеп, педагогик фикерлҽрен 

баетуда алардан мул файдалана. Татар халкында булган мондый хасиятлҽрнең, тҽрбия чараларының, 

традициялҽрнең берсе -нҽселеңне, буыннар чылбырыңны истҽ тоту. Туган ҕиреңдҽ яшҽвеңнең хак-

лыгын, данлы һҽм шанлы бабаларыңа лаеклы булырга омтылыш ҿчен кирҽк бу. Кеше ата-бабала-ры, 

аларның эшлҽре белҽн горурланып, аларның исемнҽренҽ тап тҿшермҽскҽ тырышып яшҽргҽ тиеш. 

Татарларда шулай ук шҽҕҽрҽ тҿзү, гаилҽ ядкярьлҽрен кадерлҽп саклау күренеше дҽ киң 

таралган. Болар барысы да тарихны ҿйрҽнү, аны тҽрбияви максатларда файдаланудан килеп чыга. 

Һҽр ҽдип, һҽр кеше иҕат эшенҽ илһам чишмҽсен, авырлыклар килгҽндҽ юанычны, кҿнкүреш 

тормыштагы авырлыкларга каршы тору ҿчен рухи кҿчне туган ҕиреннҽн, сҿйгҽн кешесеннҽн ала. 

―Сҽлимҽ‖ һҽм ―Ҽсма‖ повестьларыаркылыР.Фҽхретдиновбезнең күз алдына чынмҽгънҽсендҽ туган 

тҿбҽгенҽ гашыйк кеше буларак килеп баса. Ул аерып алып үзенең туган авылын гына яратмый, ҽ, 

гомумҽн, ата-бабалар яшҽгҽн тҿбҽкне тарихи Ватан дигҽн тҿшенчҽ буларак кабул итҽ. Ул үзе яланаяк 

йҿгереп үскҽн ишегалды һҽм урамны якын итүдҽн бигрҽк, кайчандыр үз туган кавеме хакимлек 

иткҽн, ккурыкмыйча хҿкем йҿрткҽн Идел-йортны, Урал белҽн Ҕаекны йҿрҽктҽн чыккан сагыш 

аркылы кабул итҽ. Казан, Болгар кебек шҽһҽрлҽрне тасвирлаганда Р. Фҽхретдинов фҽнгҽ һҽм 

фактларга гына таянган объектив галим буларак чыгыш ясаса да, юк-юкта монда да аның туган 

халкына күңел түреннҽн чыккан телҽктҽшлеге сизелеп тора‖ (Шҽрҽфетдинов, 2000;51).  

Шул ук вакытта, мҽгърифҽтчелҽр тасвирлаган камил шҽхесне тҽрбиялҽү ҽле үзмаксат кына 

түгел. Мондый герой алган белемен халыкка хезмҽттҽ, практик тормышта файдалана да белергҽ 

тиеш. Моның ҿчен ул үзенең тарихы белҽн кызыксынырга һҽм горурланырга, туган ҕиренең тулы 

хокуклы гражданины итеп тоярга тиеш.  

 

ЙОМГАК 

Р. Фҽхретдиновка, аның геройларына бер чиктҽн икенче чиккҽ ташлану хас түгел. Ниндидер 

зур вакыйгалар, катлаулы сюжетлар белҽн дҽ мавыкмый язучы. Ҽсҽрлҽрендҽ һҽркемгҽ хас булган 

хислҽр, телҽсҽ кем юлыгырдай язмыш борылышлары. Лҽкин тормышчан детальлҽрне нинди 
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гуманистик идеялҽргҽ буйсындыра -монысы инде икенче мҽсьҽлҽ. Ҽнҽ шул идеялҽрне һҽм гадҽти 

күренешлҽргҽ ҽхлакый бҽя бирүе Р. Фҽхретдиновның ҽсҽрлҽрен бүген дҽ актуаль итҽ. 
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AZҼRBAYCAN VҼ QIRĞIZ XALQLARININ DASTANÇILIQ ҼNҼNҼSĠNDҼ “KOROĞLU” 

VҼ “MANAS” DASTANLARI 

 

Sahibҽ PAġAYEVA
*
 

Xülasҽ 
Mҽqalҽdҽ Azҽrbaycan vҽ qırğız xalqlarının dastançılıq ҽnҽnsindҽ mühüm yer tutan ―Koroğlu‖ vҽ 

―Manas‖ dastanlarının Azҽrbaycan vҽ qırğız xalqlarının dastançılıq ҽnҽnҽsindҽ ―Koroğlu‖ vҽ ―Manas‖ 

dastanlarının tutduğu yerdҽn vҽ ҽhҽmiyyҽtindҽn söhbҽt açılır. Göstҽrilir ki, Azҽrbaycan vҽ qırğız Ģifahi xalq 

ҽdҽbiyyatının qiymҽtli ҽsҽrlҽri olan ―Koroğlu‖ vҽ ―Manas‖ dastanlarında hҽr iki xalqa mҽxsus qҽhrҽmanlıq, 

vҽtҽnpҽrvҽrlik, humanizm, dostluq, qardaĢlıq, qonaqsevҽrlik vҽ baĢqa xüsusiyyҽtlҽr öz parlaq bҽdii ifadҽsini 

tapmıĢdır. Hҽr iki xalqın qҽhrҽmanlıq epizodları ilҽ zҽngin olan bu dastanlar vasitҽsilҽ onların tarixi, qҽdim 

mҽdҽniyyҽti, hҽyat tҽrzi vҽ dünyagörüĢü haqqında mҽlumat verilir.  

Açar Sözlәr: Azәrbaycan, qırğız, etnomәdәniyyәt, ―Koroğlu‖, ―Manas‖ 

 

THE EPOSES “KOROGLU” AND “MANAS” IN THE EPOS TRADITION OF AZERBAIJAN 

AND KIRGHIZ NATONS  

 

Abstract 
In the article it is said about the importance and place of the eposes ―Koroglu‖ and ―Manas‖ in the 

epos tradition of Azerbaijan and Kirghiz nations. It is shown that the valuable works such as the eposes 

―Koroglu‖ and ―Manas‖ have found different characters belonging to both nations such as heroism, 

patriotism, humanism, friendship, brotherhood, hospitality and other different peculiarities in the oral 

literature of Azerbaijan and Kirghiz nations. The eposes ―Koroglu‖ and ―Manas‖ have become rich in the 

social-political opinions, the philosophical-aesthetic thoughts to the different historical events of the 

Azerbaijan and Kirghiz nations. The information about their history and ancient culture, life style and 

outlook is given with the help of these eposes being rich with the heroic episodes of both nations.  

Keywords: Azerbaijan, Kirghiz, Koroglu, Manas, epos 

 

GĠRĠġ 

Türk xalqlarının özünҽmҽxsus zҽngin mifologiyaları, hҽmin mifologiya ҽsasında formalaĢmıĢ 

mükҽmmҽl dini dünyagörüĢlҽri olmuĢdur. Qҽdim türk ҽdҽbiyyatı ideya-estetk enerjisini mҽhz buradan 

götürmüĢdür. Qҽdim türk eposunun zҽnginliyi, ideya-estetk mükҽmmҽlliyi tanrıçılığın fҽlsҽfi idrak 

imkanlarının geniĢliyi ilҽ, türklҽrin tarixinin, iqtisadi, ictimai vҽ siyasi hҽyatlarının zҽnginliyi, çoxtҽrҽfliliyi, 

fҽallığı ilҽ, nҽhayҽt, onların Altaydan Avropanın içҽrilҽrinҽ qҽdҽr geniĢ bir coğrafiyada, müxtҽlif xalqlarla, 

etnoslarla fҽal ҽlaqҽdҽ olub ümumdünya proseslҽrindҽ ardıcıl iĢtirak etmҽlҽri ilҽ bilavasitҽ bağlıdır. 

(Cҽfҽrov, C.I, 2006:17) 

Türk xalqlarının dastan yaradıcılığı çox qҽdim vҽ zҽngin ҽnҽnlҽrҽ malikdir. Bu dastanlar onların milli 

qҽhrҽmanlıq, iman vҽ düĢüncҽ tarixinin, tarixdҽn ҽvvҽlki vҽ sonrakı çağlarının bҽdii ifadҽsidir. Dastanlarda 

ilkin tanrı vҽ tanrılaĢdırılmıĢ insanlar, gün iĢığı, su köpüyü vҽ ağacdan doğulmuĢ uĢaqlar, türklҽrin çarpıĢma 

vҽ savaĢları xüsusi yer tutur. Daha doğrusu, türk dastanları türklҽrin dastanlaĢmıĢ tarixidir, öz ҽfsanҽvi 

keçmiĢinҽ münasibҽtinin tҽcҽssümüdür. 

Qҽdim (ümumi) türk eposunun zҽnginliyi, ideya-estetik mükҽmmҽlliyi, ҽsasҽn, aĢağıdakı sҽbҽblҽrlҽ 

bağlıdır: 

 1. Qҽdim türk (burada prototürk dҽ ehtiva olunur) mifologiyası vҽ onun tҽkamülünün nҽticҽsindҽ 

tҽĢҽkkül tapmıĢ tanrıçılığın fҽlsҽfi idrak imkanlarının geniĢliyi. 

 2. Türklҽrin tarixinin (vҽ hҽmin tarix barҽdҽ tҽsҽvvürlҽrinin), iqtisadi, ictimai vҽ siyasi hҽyatlarının 

zҽnginliyi, çoxtҽrҽfliliyi, fҽallığı. 

 3. Nҽhayҽt, Altaydan Avropanın içҽrilҽrinҽ qҽdҽr geniĢ bir coğrafiyada, müxtҽlif xalqlar, etnoslarla 

aktiv ҽlaqҽdҽ olub ümumdünya proseslҽrindҽ ardıcıl iĢtirak etmҽlҽri. (dede.musigi, 2012) 

Böyük bir tarixi ҽrazidҽ yaĢayan türk xalqlarının yaratdığı ҽn gözҽl folklor nümunҽlҽrndҽn olan 

dastanlar hҽm mövzularına, hҽm dҽ ideya-estetik xarakterlҽrinҽ görҽ ―türknamҽ‖lҽr olub, türk epik 

tҽfҽkkürünü ҽks etdirirlҽr. Milli mҽnliyi, qҽdim mҽdҽniyyҽti, hҽyata baxıĢ tҽrzini özündҽ yaĢadan ―Bilqamıs 

dastanı‖, Orxon-Yenisey abidҽlҽri, ―Kitabi-Dҽdҽ Qorqud‖, ―Oğuz xan‖, ―Ҽrgҽnҽkon‖, ―Köç‖, 

                                                 
*
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―AlpamıĢ‖, ―AlpamıĢ‖, ―Maaday Qara‖ ―Manas‖, ―Koblandı Batır‖, ―Koroğlu‖ kimi ҽdҽbi nümunҽlҽr 

ҽdҽbi-tarixi varislik vҽ birlik, vahid tҽfҽkkür vҽ hҽmrҽylik kimi hisslҽri günümüzҽ qҽdҽr gҽtirib çatdırmıĢlar.  

Tarixin sҽhifҽlҽrindҽ iz qoymuĢ Azҽrbaycan vҽ qırğız xalqlarının da qҽhrҽmanlıq epizodları ilҽ zҽngin 

olan bir çox folklor nümunҽlҽri yaddaĢlara hҽkk olunmuĢ, el Ģҽnliklҽrindҽ böyük Ģövqlҽ ifa edilҽrҽk tarixin 

ҽn qҽdim salnamҽlҽri kimi nҽsildҽn-nҽsilҽ keçmiĢdir. ―Manas‖ vҽ ―Koroğlu dastanları türk xalqlarının 

qҽhrҽmanlıq dastanları sırasında özlҽrinҽ mühüm yer tutmuĢdur. 

1.“KOROĞLU”DASTANI TÜRK DÜNYASININ ORTAQ MOTĠVLҼRĠNDҼN BĠRĠ KĠMĠ 

Poetik söz sҽnҽti alҽmindҽ Koroğlu-Goroğlu silsilҽsindҽn ibarҽt qҽhrҽmanlıq dastanlarının xüsusi yeri 

olmuĢdur. Bu zҽngin mҽnҽvi irsdҽ ümumbҽĢҽri mҽsҽlҽlҽrlҽ yanaĢı milli adҽt-ҽnҽnҽlҽrlҽ, hҽr bir yaradıcının-

xalqın hҽyat tҽrzi, ovqatı ilҽ bağlı qҽhrҽmanlıq sҽhifҽlҽri üstünlük tҽĢkil etmiĢdir. Bir çox türk, hҽmçinin 

qonĢu xalqlar arasında geniĢ vüsҽt almıĢ ―Koroğlu‖ versiyaları sırasında Azҽrbaycan eposunun özünҽmҽxsus 

mövqeyi olmuĢdur. Azҽrbaycan ―Koroğlu‖sunun qaynaqları çoxĢaxҽlidir vҽ yüzilliklҽrin dҽrinliklҽrinҽ 

gedҽn ҽski köklҽrҽ malikdir. Zҽngin bir tarixi axarda formalaĢan, doğma torpaq vҽ zҽmindҽ intiĢar tapan 

Azҽrbaycan qҽhrҽmanlıq eposu bu ölkҽnin mҽdҽniyyҽti çҽrçivҽsindҽn çox-çox uzaqlarda yayılıb yaĢamıĢdır. 

(―Koroğlu‖, 2006:4)  

Azҽrbaycan xalqının yeni dövr epos mҽdҽniyyҽtinin ҽn mükҽmmҽl hadisҽsi, heç Ģübhҽsiz, ―Koroğlu‖ 

dastanıdır ki, çoxlu variantlara, yaxud variasiyalara malikdir. Türk xalqlarının böyük ҽksҽriyyҽtinin (türk, 

türkmҽn, özbҽk, qazax, baĢqırt, tatar, qaraqalpaq, Azҽrbaycan türklҽri vҽ b.) Ģifahi ҽnҽnҽsindҽ mövcud olan 

"Koroğlu" dastanı geniĢ bir coğrafi arealda yayılıb. Yayılma miqyasına, hҽcminҽ vҽ Ģöhrҽtinҽ görҽ 

―Koroğlu‖yeganҽ dastandır ki, variant vҽ versiyalarının sayı beĢ yüzdҽn çoxdur. 

"Koroğlu" dastanının ҽhatҽ dairҽsi çox geniĢ olmuĢdur. Dastan tҽkcҽ türk xalqlarının deyil, bir sıra 

digҽr xalqların da bҽdii düĢüncҽsi vҽ mifik tҽsҽvvürlҽrindҽ özünҽ yer tapmıĢdır. Bu heç dҽ tҽsadüfi deyildir. 

Koroğlu azadlığa can atan, haqq, ҽdalҽt uğrunda mübarizҽ aparan hҽqiqҽtsevҽr insanların idealına çevrilmiĢ 

böyük bir Ģҽxsiyyҽt olmuĢdur. Onun qoçaqlığı, igidliyi, zҽhmҽtkeĢ insanlara olan mҽhҽbbҽti get-gedҽ 

insanların yaddaĢında vҽ tҽsҽvvüründҽ ҽbҽdiyyҽtҽ çevrilmiĢ, mifik bir alҽm yaratmıĢdır. 

―Koroğlu‖nun humanist mifik mҽzmunu onu göstҽrir ki, ҽcdadlarımız dünya mҽdҽniyyҽtinin 

baĢlanğıcında, bahadırlıq dastanları yaradaraq, bҽĢҽriyyҽtin yaĢıl tarlasında ümid toxumunu ҽkҽnlҽrdҽn 

olmuĢlar. Onlar dҽrisinin rҽngindҽn, dilindҽn, dinindҽn vҽ adҽtlҽrindҽn asılı olmayaraq, bҽĢҽriyyҽtin birliyini 

vҽ vahid arzusunu tҽrҽnnüm edҽrҽk, ҽslindҽ sҽnҽtin ҽsas vҽzifҽsi olan bilgilҽndirmҽyi mümkün etdiklҽri 

üçün, tanrılar qҽdҽr güclü görünürlҽr. Onların ordusu xҽyal bҽxĢ edҽn günҽĢ istisi, zülmҽ tҽslim olmayan 

mҽzlumların gücü, dirilik suyundakı qüvvҽ, sarsılmaz birlikdir. Ġnsan azadlığı vҽ ҽdalҽt isҽ onların 

mübarizҽsinin bayrağıdır. ( Hҽqqi, 2003:21)  

FormalaĢması XVI-XVII ҽsrlҽrҽ aid edilҽn ―Koroğlu‖ dastanı, mifoloji baxıĢları vҽ ilkin düĢüncҽ vҽ 

tҽfҽkkür izlҽrini özündҽ saxlasa da, ҽslindҽ daha çox, mövcud hҽqiqҽtlҽri ҽks etdirir. Elҽ buna görҽ dҽ 

―Koroğlu‖ dastanı, kҽnd vҽ Ģҽhҽr zҽhmҽtkeĢlҽrinin durumundan meydana gҽlҽn qardaĢlıq vҽ bҽrabҽrlik 

istҽklҽrinin carçısı olur.  

Koroğlu XVI ҽsrdҽ yaĢamıĢ, xalq üsyanının rҽhbҽri vҽ sҽrkҽrdҽsi, eyni zamanda Ģair vҽ nҽğmҽkar 

olmuĢdur. ―Koroğlu‖ dastanı Azҽrbaycanda vҽ elҽcҽ dҽ Yaxın ġҽrqdҽ müharibҽlҽr salnamҽsi ilҽ zҽngin olan 

tarixi bir epoxanın ҽdҽbi abidҽsidir. Dastan qҽdim mifik ҽsatiri ҽfsanҽlҽrdҽn vҽ ―Dҽdҽ Qorqud‖ boylarından 

mayalansa da, onun mҽzmununda Sҽfҽvilҽrin tҽnҽzzülündҽn sonra xarici iĢğalçılara vҽ yerli feodallara qarĢı 

böyük vҽ ardıcıl kҽndli kҽndli hҽrҽkatının ardıcıl vҽ tükҽnmҽz mübarizҽsi durur. (Namazov, 2013:219)  

Koroğlu Ģeirlҽrini vҽ sonralar Koroğlu ilҽ bağlı rҽvayҽtlҽri izlҽyҽnlҽrin demҽk olar ki, hamısı 

Koroğludan tarixi Ģҽxsiyyҽt kimi bҽhs etmiĢlҽr.  

Mҽlumdur ki, XVI ҽsr vҽ XVII ҽsrin ҽvvҽllҽri Yaxın ġҽrqdҽ, elҽcҽ dҽ Azҽrbaycanda feodal 

müharibҽlҽrinin aparıldığı dövrdür. 1602-1630-cu illҽrdҽ arası kҽsilmҽdҽn davam edҽn bu müharibҽlҽrin 

ҽslindҽ döyüĢ meydanı Azҽrbaycan olmuĢdur. Bu dövrdҽ Ġran Ģahları ilҽ türk sultanları arasında gedҽn 

savaĢlar nҽticҽsindҽ Azҽrbaycan gah Ġran Ģahlarının, gah da Türkiyҽ sultanlarının ҽlinҽ keçmiĢ, o biri 

tҽrҽfdҽn dҽ daxili feodal çҽkiĢmҽlҽrinin zülmü nҽticҽsindҽ xalq kütlҽsi maddi vҽ mҽnҽvi mҽhrumiyyҽtlҽrҽ 

mҽruz qalmıĢ, istismar edilmiĢdir. Belҽ bir ҽrҽfҽdҽ kҽndli iğtiĢaĢları tҽdricҽn xalq hҽrҽkatına çevrilirdi. Bu 

üsyanlar hҽm yerli, hҽm dҽ xarici qҽsbkarlara qarĢı çevrilirdi. Yaxın ġҽrqin vҽ Azҽrbaycanı bürüyҽn bu xalq 

hҽrҽkatına bacarıqlı, igid vҽ cҽsarҽtli oğulları baĢçılıq edirdilҽr. Onların Ģöhrҽti vҽ qҽhrҽmanlıqları haqqında 

dövrün ozan-aĢıqları nҽğmҽlҽr qoĢur, dastanlar söylҽyirdilҽr.  

Üsyanlara baĢçılıq edҽn Koroğlu, Giziroğlu Mustafa bҽy, Dҽli Hҽsҽn, Eyvaz, dҽmirçioğlu, Bҽlli 

Ҽhmҽdvҽ baĢqalarının qҽhrҽmanlıqları yalnız Azҽrbaycanda deyil, qonĢu xalqların içҽrisindҽ dҽ geniĢ ҽks-

sҽda doğururdu.  
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Rҽvayҽtҽ görҽ, Koroğlunun ҽsl adı RövĢҽn olub. Koroğlu, bütün türk dünyasının ortaq motivlҽrindҽn 

biridir. Anası ĠĢığdan hamilҽ qalıb vҽ diri-diri basıb öldürüblҽr. Anası Çembil Xatundur. Çembil Xatun, yҽni 

Koroğlu xanım - türk mifologiyasında dağ ilahҽsi kimi tanınır. Çembil (Çenbil, Cenbil) olaraq da 

adlandırılmıĢdır. Koroğlu dastanındakı Çenlibel (Çamlıbel) dağ adıyla yaxından ҽlaqҽdardır. Koroğlunu 

qoruyan bu dağ ilahҽsi zaman içҽrisindҽ bir yer adına çevrilmiĢdir. Azҽrbaycanlıların Koroğlu dastanında 

Çenlibel olaraq keçҽn dağ Anadoluda Çamlıbelҽ çevrilmiĢdir. Cembil bҽzҽn dҽ Koroğlunun anasının adı 

olaraq qarĢımıza çıxar. Bir baĢqa nöqteyi-nҽzҽrdҽn, tҽrs mҽntiqlҽ , onu var edҽn yerlҽrҽ köçҽn zaman ҽrzindҽ 

Ģҽxsiyyҽt verib anası halına gҽtirilmҽsi olaraq da ҽlҽ alına bilҽr. Daha sonra dara düĢdükdҽ bu dağlara 

sığınmıĢdır. Dağ, su vҽ ağac kimi bütün müqҽddҽs ünsürlҽr burada toplanmıĢdır. 

―Koroğlu‖ dastanı epik mҽlumatın zҽnginliyi baxımından bütün oxĢar abidҽlҽrdҽn fҽrqlҽnir. Bu fҽrq 

özünü hҽr Ģeydҽn öncҽ onda göstҽrir ki, ―Koroğlu‖ iri bir epik silsilҽ tҽĢkil edir vҽ konkret tarixdҽn daha çox 

dövrlҽrin vҽ epoxalann qҽhrҽmanlıq ruhunu, etnik emosiyasını vҽ milli mҽnҽviyyatını yaĢadır. Ҽslindҽ xalq 

bu eposda mҽnҽvi varlığını mühafizҽ edir vҽ dövriyyҽdҽ olan mҽtnlҽr ifadan-ifaya keçdikcҽ bu gerçҽkliyi 

özündҽ daha çox vҽ daha mükҽmmҽl bir Ģҽkildҽ birlҽĢdirmiĢdir. Koroğlu bir çox türk xalqlarında, xüsusҽn 

oğuz türklҽrindҽ qҽhrҽmanlıq simvoludur. Bu, eposun ümumi bir sҽciyyҽsidir. Bununla yanaĢı, 

―Koroğlu‖nun özünҽmҽxsus xüsusiyyҽtlҽri dҽ vardır. Bunlardan birincisi, yҽni ümumi sҽciyyҽ, kökdҽn gҽlҽn 

etnik dҽyҽrlҽri, ikincisi isҽ qҽhrҽman obrazına ҽlavҽ olunan milli-mҽhҽlli ҽlamҽtlҽri nҽzҽrdҽ tutur. Buraya 

dastan silsilҽsinҽ daxil olan mҽtnlҽrin söylҽyici sҽciyyҽsi dҽ ҽlavҽ olunur. Bu sҽciyyҽ özünü epik dövriyyҽdҽ 

daha çox göstҽrҽ bilir. (Abbasov, 2003:4)  

XVII-XIII ҽsrlҽrdҽ ―Koroğlu‖ adı ilҽ bağlı dastanların hҽm lirik Ģeirlҽri, hҽm dҽ epik süjetlҽri, bu 

süjetlҽrin epik variantları tҽkmillҽĢmҽ vҽ kamillҽĢmҽ prosesi keçirir, eyni zamanda Qafqazda vҽ Yaxın 

ġҽrqin ayrı-ayrı xalqları içҽrisindҽ yayılırdı.  

Xalq qҽhrҽmanı Koroğlunu saz-söz sҽnҽtkarı adı ilҽ tanıtmaq ҽnҽnҽsi keçҽn ҽsrin otuzuncu illҽrinҽdҽk 

davam etdirilmiĢdir. Azҽrbaycan EA-nın Memarlıq vҽ Arxeologiya Ġnstitunun arxivindҽn tapdılan 1938-ci 

ilҽ aid bir ―AĢıq Ģerlҽri‖ toplusunda Koroğlu adlı aĢığa ünvanlanan qoĢma vҽ gҽraylılara rast gҽlinir. Gҽnc 

Ҽrtoğrul Cavidin (Hüseyn Cavidin oğlu) rҽyi ilҽ çapa hazırlanmıĢ bu toplu müҽyyҽn sҽbҽblҽrdҽn iĢıq üzü 

görmҽmiĢdir. ġeirlҽr eposun ayrı-ayrı qolları ilҽ sҽslҽĢir vҽ orada baĢ verҽn hadisҽlҽri tam ҽks etdirir. (ġҽrq, 

13.07. 2011.) 

XX ҽsrin ҽvvҽllҽrindҽn etibarҽn ―Koroğlu‖ mҽtnlҽrinin nҽsri xüsusi sürҽt götürmüĢdür. Çox az 

istisnalar olmaqla, demҽk olar ki, ҽsrin ilk onilliklҽrindҽn etibarҽn ―Koroğlu‖ dastanının toplanması, nҽĢri vҽ 

tҽdqiqi ilҽ ҽsasҽn Azҽrbaycan alimlҽri mҽĢğul olmuĢ vҽ onun doğma dilimizdҽ ҽhatҽli vҽ dҽyҽrli nҽĢrlҽri 

Azҽrbaycanda gerçҽklҽĢmiĢdir. XX ҽsrin I yarısında Azҽrbaycanda ―Koroğlu‖ eposunun toplanması, tҽdqiqi 

vҽ nҽĢri, ҽn çox dörd folkorĢünasın-Vҽli Xuluflu, Abbas Rҽcҽbli, Ҽli Heydҽr Tahirov vҽ Hümmҽt Ҽlizadҽnin 

adı ilҽ bağlıdır. Onların ҽsas fҽaliyyҽti ҽsasҽn toplayıcılıq vҽ tҽrtibat (nҽĢr) sahҽsi ilҽ bağlı olsa da, bu 

folklorĢünaslar ilk dҽfҽ ―Koroğlu‖ya elmi prinsiplҽrdҽn yanaĢmıĢ, demҽk olar ki, Azҽrbaycan 

koroğluĢünaslığının ҽsasını qoymuĢlar. 

Azҽrbaycanda ―Koroğlu‖ dastanının ilk nҽĢru 1913-cü ildҽ Orucov qardaĢları mҽtbҽҽsindҽ Rza Zaki 

tҽrҽfindҽn çap edilmiĢdir. 1927-ci ildҽ V.Xuluflu ―Koroğlu‖nun iki qolunu-―Toqat sҽfҽri‖ vҽ ―Bağdad 

sҽfҽri‖ni, 1929-cu ildҽ isҽ latın qrafikasında Hҽnҽfi Zeynallının redaktorluğu ilҽ ―Koroğlu‖nun on qolunu 

yenidҽn nҽĢr etdirib. Dastanın 14 qoldan ibarҽt daha mükҽmmҽl vҽ qoĢmalarla zҽngin digҽr bir variantı 

1941-ci ildҽ Hümmҽt Ҽlizadҽ tҽrҽfindҽn nҽĢr edilmiĢdir. 

―Koroğlu‖ dastanı ilk dҽfҽ 1842-ci ildҽ Avropada (Londonda) nҽĢr olunduqdan sonra türk, ҽrҽb vҽ 

Hind-Avropa xalqlarının eposu ilҽ bağlı tҽdqiqat aparan alimlҽrin xüsusi marağına sҽbҽb olmuĢ vҽ onların 

ҽsas elmi araĢdırma mҽnbҽlҽrindҽn birinҽ çevrilmiĢdir. Dünyanın bir-çox Ģöhrҽtli vҽ tanınmıĢ alimlҽri – 

Aleksandr Xodzko-Boreyko, German Vamberi, Qyula MesaroĢ, Ġqnats KunoĢ, Zҽki Vҽlidi Toğan, Jorj 

Dümezil, Pertev Naili Boratav, Ġvan Braginski, Lor Melikova-Sҽyyar, Baymühҽmmҽd Qarrıyev, Vladimir 

Jirmunski, Amangül Qarrıyeva, Rza Molov, Rҽhimi Rҽisniya, Metin Ekici vҽ baĢqaları koroğluĢünaslığın bir 

elmi sahҽ kimi formalaĢması vҽ inkiĢafında ҽvҽzsiz xidmҽtlҽr göstҽrmiĢlҽr. (muhaz.org, 17.03.2018) 

Azҽrbaycanın aĢıq ifaçılığı tҽcrübҽsindҽ ―Koroğlu‖ dastanının qolları ayrı-ayrılıqda sҽslҽnsҽ dҽ, onlar 

ümumi süjet xҽtti ilҽ birlҽĢҽn vahid bir kompozisiya tҽĢkil edir. 

Sҽciyyҽvidir ki, Azҽrbaycan aĢıq sҽnҽtindҽ ―Koroğlu‖ dastanının özünҽmҽxsus ҽnҽnҽvi havaları 

(―Bozuğu Koroğlu‖, ―Cҽngi Koroğlu‖, ―DöĢҽmҽ Koroğlu‖, ―Koroğlu müxҽmmҽsi‖, ―Nҽfҽsçҽkmҽ Koroğlu‖ 

vҽ s.) mövcuddur. Yüksҽk tessiturada zil sҽslҽ oxunan ―Koroğlu‖ havalarının mahir ifaçıları xalq arasında 

―koroğluxan‖ adlanır. Qeyd etmҽk lazımdır ki, Azҽrbaycan aĢıqları ―Koroğlu‖ dastanının müxtҽlif qollarının 

toplanmasında yaxından iĢtirak etmĢlҽr. Belҽ ki, ―Koroğlunun Ġstanbul sҽfҽri‖ 1935-ci ildҽ ġamxorda AĢıq 

Abbasdan, ―Koroğluynan AĢıq Cünun‖ 1938-ci ilin aprel ayının 28-dҽ Qazaxda AĢıq Ҽlidҽn, ―Koroğlunun 
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Türkmҽn sҽfҽri‖ 1934-cü ildҽ yenҽ Qazaxlı AĢıq Ҽlidҽn, ―Koroğluynan Dҽmirçioğlu‖ 1938-ci ilin aprel 

ayının 5-dҽ Tovuzda AĢıq Mirzҽdҽn, ―Koroğlunun Ҽrzurum sҽfҽri‖ 1938-ci ilin aprel ayının 21-dҽ Gҽncҽdҽ 

AĢıq Ġbrahim Qaraçı oğlundan, ―Koroğlunun Toqat sҽfҽri‖ 1939-cu ildҽ yanvar ayının 10-da Qazaxda AĢıq 

Ҽli-dҽn, ―Koroğlunun Ҽrzincan sҽfҽri‖ 1938-ci il aprel ayının 25-dҽ Ermҽnistan SSR-in Axtı rayonunda 

AĢıq Sadıqdan, ―Koroğlunun Bağdad sҽfҽri‖ 1938-ci ilin mart ayının 2-dҽ Gҽn-cҽdҽ AĢıq Ġsmayıldan, 

―Koroğlunun Rum sҽfҽri‖1934-cü ildҽ Qazaxın Çanaqlı kҽndindҽ AĢıq Mҽhҽmmҽddҽn, ―Koroğlunun 

Bҽyazid sҽfҽri‖ 1934-cü ildҽ Qazaxlı AĢıq Ҽlidҽn, ―Koroğlunun Dҽrbҽnd sҽfҽri‖ 1938-ci ilin fevral ayının 

10-da Tovuz rayonunun Bozalqanlı kҽndindҽ ġair Vҽlidҽn, ―Koroğlunun qocalığı‖ qolu isҽ 1934-cü ildҽ 

yenҽ dҽ Qazaxda AĢıq Ҽlidҽn yazıya alınmıĢdır. (muhaz.org, 17.03.2018) 

 2.TÜRK XALQLARININ ETNOSĠYASĠ DÜNYAGÖRÜġÜNDҼ “MANAS” DASTANININ 

YERĠ VҼ ROLU  

 Mҽdҽniyyҽtimiz, xalq yaddaĢımız zaman-zaman müxtҽlif ideoloji-siyasi tҽsirlҽrҽ mҽruz qalsa da, 

keçmiĢimizin etibarlı bҽlҽdçisi olmuĢdur. Tҽsadüfi deyildir ki, biz türkdilli xalqların böyük mҽdҽniyyҽti 

haqqında danıĢarkҽn, ilk növbҽdҽ onların yaratdıqları bҽdii ҽsҽrlҽrҽ istinad edir, nümunҽlҽr gҽtirir vҽ tҽbliğ 

edirik. "Kitabi-Dҽdҽ Qorqud", "Manas", "AlpamıĢ", "Koroğlu" dastanları, dahi Nizami Gҽncҽvi, Yunus 

Ġmrҽ, ҼliĢir Nҽvai, Füzuli, Nҽsimi, Mҽhtimqulu, Abay Kunanbayev vҽ b. kimi söz sҽrraflarının ҽsҽrlҽri 

türkdilli xalqları dünyada tanıtmıĢ vҽ onların yaratdıqları sҽnҽt incilҽri nҽsildҽn-nҽslҽ türk övladını milli-

mҽnҽvi, hҽmçinin ümumbҽĢҽri dҽyҽrlҽr ҽsasında tҽrbiyҽ etmiĢ, vҽtҽnpҽrvҽrlik hislҽrini daim 

güclҽndirmiĢdir. (palitranews.az, 02.11.2017). 

Qırğız türklҽri çox zҽngin Ģifahi ҽdҽbiyyata malikdirlҽr. Bu ҽdҽbiyyatın ilk növbҽdҽ mҽnzum 

qҽhrҽmanlıq hekayҽlҽri kimi nümunҽlҽri ―Akın‖ adlanan aĢıqlar tҽrҽfindҽn nҽsildҽn-nҽslҽ ötürülmüĢ, 

zҽmanҽmizҽ qҽdҽr gҽlib çatmıĢdır. Hҽm Ģair, hҽm dҽ bҽstҽkar olan ―akın‖lar tҽrҽnnüm etdiyi ―Bҽybҽkҽy‖, 

―Saksakҽy‖ vҽ ―ġirildah‖ ҽsҽrlҽri türkdilli xalqların Ģifahi ҽdҽbiyyatının önҽmli bir hissҽsini tҽĢkil edir. 

Qҽhrҽmanlıq hekayҽtlҽri zҽngin Ģifahi qırğız xalq ҽdҽbiyyatında ҽhҽmiyyҽtli mövqeyҽ malikdir. (Mҽdҽni 

hҽyat, No5, 2012:19) Lakin bu sırada dünya Ģöhrҽtli ―Manas dastanı xüsusi yer tutur. 

―Manas‖ trilogiyası türk xalqlarının bҽdii tҽfҽkkür tarixindҽ öz tutumu vҽ siqlҽti ilҽ seçilҽn möhtҽĢҽm 

ҽdҽbi abidҽlҽrddҽn biridir. Böyük vҽ Ulu türk ―gövdҽsindҽn‖ Ģaxҽlҽlҽnҽn qırğız-qıpçaq ―budağının‖ bu 

bҽĢҽri vҽ yaĢarı abidҽsi soyköklҽrimizdҽn mҽlumat verҽn canlı ensiklopediyadır. (Cҽmilov, 2004:7.) 

Hҽcm etibarilҽ ―Manas‖ dünya folklorunun ҽn böyük ҽsҽridir. ―Manas‖ öz hҽcmi etibarı ilҽ dünya 

ҽdҽbiyyatımn nadir vҽ monumental incilҽrindҽn sayılan mҽĢhur eposlardan-―Ġliada‖ vҽ ―Odisseya‖dan iyirmi 

dҽfҽ, ―Mahabharata‖dan üç dҽfҽ böyükdür. Bu, tҽkcҽ fıziki hҽcm böyüklüyü deyil, hҽm dҽ mҽna, mҽzmun, 

mündҽricҽ böyüklüyüdür. Türk dünyasının Ģah ҽsҽrlҽrindҽn olan bu dastan bütün türk xalqları tҽrҽfindҽn 

sevҽ-sevҽ oxunulur. ―Manas‖ dastanı eyni zamanda mҽzmunu vҽ dili ilҽ yalnız Qırğız xalqına deyil, bütün 

Türk xalqlarının mҽdҽniyyҽtinҽ aid mҽlumatları köçürmҽsi baxımından da ҽhҽmiyyҽtli bir sҽnҽd 

xüsusiyyҽtindҽdir. 

Qırğızların ―Manas‖ dastanı dünya xalqlarının Ģifahi ҽdҽbiyyatının möhtҽĢҽm zirvҽlҽrindҽn biridir. 

Vҽtҽnin azadlığını, müstҽqilliyini hҽr Ģeydҽn uca tutan, müqҽddҽs ata yurdunu yadellilҽrin iĢğalından 

qorumaq üçün xalqı mübarizҽyҽ çağıran, türk xalqlarının hҽyat vҽ mҽiĢҽtini, adҽt-ҽnҽnҽlҽrini, torpaq 

sevgisini özündҽ yaĢadan ―Manas‖ dastanı ҽsrdҽn-ҽsrҽ, nҽsildҽn-nҽslҽ keçҽrҽk bu günümüzҽ gҽlib çatmıĢdır. 

―Manas‖ haqqında söz söylҽmҽk bir millҽtin bütövlükdҽ söz sҽnҽti haqqında danıĢmaq demҽkdir.  

―Manas‖ın köklҽri qҽdim ҽsrlҽrҽ gedib çıxır. Adҽtҽn, ―Manas‖ın yaranıĢ dövrünü IX-X ҽsrlҽrҽ 

ünvanlayırlar. Uyğun tarix belҽdir. Eposun mühiti IX-X ҽsrlҽrin mühitinҽ tam uyğunluq tҽĢkil edir. 

―Manas‖dan ҽvvҽlki dövrüni ictimai-siyasi ab-havasını öyrҽnmҽklҽ eposun hansı tarixi zҽmindҽ yarandığını, 

formalaĢdığını öyrҽnmiĢ oluruq. Bu baxımdan VII-VIII ҽsrlҽrdҽ Yenisey ҽtrafında mövcud olmuĢ 

qırğız xaqanlığının tarixini nҽzҽrdҽn qaçırmağa haqqımız yoxdur. Türk xaqanlığının süqutundan sonra (VIII 

ҽsr) bu xaqanlığın 50 il vassalı olmuĢ uyğurlar hakimiyyҽtҽ gҽlҽrҽk qırğızları da özlҽrinҽ tabe edirlҽr. 

Uyğurların hakimiyyyҽtinҽ tabe olmaq istҽmҽyҽn qırğızlar bu xaqanlığa qarĢı ardıcıl vҽ mütҽĢҽkkil mübarizҽ 

apanrlar. Nҽhayҽt, 840-cı ildҽ uyğur xaqanlığı zҽiflҽyir vҽ qırğızların baĢçısı Ajo özünü xan elan edҽrҽk 

uyğur xanına bildirir: Sҽnin ömrün bitdi. Ajo ҽdҽbi obraz Manasın tarixi ҽsli, baĢqa sözlҽ, prototipi sayılır. 

Bu fakt göstҽrir ki, Manas konkret Ģҽxsiyyҽt olub. Manas öz igidliyi, Ģücaҽti, yenilmҽzliyi ilҽ ҽfsanҽvi 

qҽhrҽman obrazına çevrilir. Dastanın baĢlanğıcında verilmiĢ Ģҽcҽrҽ dҽ Manasın konkret Ģҽxsiyyst olduğunu 

tҽsdıqlҽyir. 

Dastandan aydın olur ki, Manas qırğız türklҽrinin arzuvҽ istҽyindҽn doğulan, Xızır peyğҽmbҽrdҽn 

ölmҽzlik vҽ dönmҽzlik alaraq ҽfsanҽfi igidliyi ilҽ elinin, ulusunun iĢğal olunmuĢ dҽdҽ-baba torpaqlarını 

özünҽ qaytaran, pҽrҽn-pҽrҽn düĢmüĢ qҽbilҽ vҽ tayfa qohumlarını ҽtrafına yığaraq onları ―qırğız xalqı‖ 
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adlanan etnik mҽnsubiyyҽtҽ tapındıran, xalqının azadlığı, yurdunun firavanlığı naminҽ qanlı döyüĢlҽrҽ atılan, 

bir sözlҽ, tarix qarĢısında tarixi borcunu yerinҽ yetirҽn bir insandır. 

 Azҽrbaycan folklorunun aĢıq ҽdҽbiyyatı qolunda tez-tez üzĢҽĢdiyimiz ―usta-Ģҽyird‖ ҽnҽnҽsi ―Manas‖ 

eposunun yayımı vҽ yaĢaması üçün dҽ sҽciyyҽvidir. ―Manas‖ eposunu türk xalqlarının digҽr eposları ilҽ 

müqayisҽ edҽrkҽn ortaq vҽ oxĢar motivlҽrin Ģahidi oluruq ki, mҽdҽniyyҽtimiz vҽ tarximz eyni 

köklҽrindҽndir. (Cҽmilov, 2009:8.) Mҽsҽlҽn, ―Koroğlu‖da Koroğlunun Qıratı vҽ Düratı, ―Manas‖da isҽ 

Manasın Ağqula vҽ Qҽmҽrbozu türk dastanlarında müĢahidҽ etdiyimiz oxĢar bir kult sisteminin 

mükҽmmҽlliyinҽ xidmҽt göstҽrir. Vҽ yaxud dağa, ağaca mifik baxıĢla, onu ҽcdad kimi qҽbul etmҽk inancı ilҽ 

―Kitabi- Dҽdҽ qorqud‖, ―Ural-batır‖, ―Maaday Qara‖, ―AlpamıĢ‖ kimi dastanlarla yanaĢı hҽr iki eposda 

rastlaĢırıq. ―Koroğlu‖ dastanındakı Çҽnlibel vҽ ―Manas‖dakı Azoo-Bel, Qara-Bel toponimlҽri ümumtürk 

dünyagörüĢünün eyni motivlҽrindҽn xҽbҽr verir. 

Qeyd etmҽk lazımdır ki, qҽdim türk xalqlarının özünҽmҽxsus poeziyası olmuĢ vҽ bu poeziya türklҽrin 

milli vҽzni olan heca vҽ ya ―barmaq‖ vҽznindҽ yaradılmıĢdır. Müxtҽlif Ģeir Ģҽkillҽrindҽ heacaların sayı 

müxtҽlif olsa da, bayatılar, epik süjetli uzun Ģeirlҽr vҽ dastanlar ҽsas etibarilҽ yeddihecalıq formada 

yaradılmıĢdır. Xalq hҽyatının vҽ mҽiĢҽtinin müxtҽlif tҽrҽflҽri hҽr janra mҽxsus bҽdii-emosional Ģҽkildҽ ҽks 

olunmuĢdur. Mҽsҽlҽn, qҽhrҽmanlıq nҽğmҽlҽri, adҽtҽn, döyüĢ zamanı, yaxud döyüĢdҽn ҽvvҽl oxunaraq, 

döyüĢçülҽri sҽfҽrbҽrliyҽ, qorxmazlığa, igidliyҽ, cҽngavҽrliyҽ çağırmıĢdır. ―Koroğlu‖ vҽ ―Manas‖ 

dastanlarında da bu adҽtlҽr saxlanmıĢdır. Qҽhrҽmanlar döyüĢ meydanlarında öz hiss vҽ hҽyacanlarını musiqi 

vҽ sözün zҽngin bҽdii imkanları vasitҽsilҽ ifadҽ etmiĢlҽr. Bu dastanlarda ifadҽ olunan musiqi vҽ nҽğmҽlҽr 

Azҽrbaycan vҽ qırğız xalqlarının ozan-aĢıq mҽdҽniyyҽtinin, qam-ozan-aĢıq xҽttinin tarixinҽ bir iĢıq salır vҽ 

onların ümumi bir kökdҽn qaynaqlandığını göstҽrir. Xaqın sevimli igidlҽri Koroğlu vҽ Manasın dili, Ģeiri, 

ozan-aĢıqlığı, döyüĢ zamanı istifadҽ etdiklҽri musiqilҽr nikbin bir ruha, yüksҽk pafosa malikdir. Onların 

qҽhrҽmanlıq uğurunu, vҽtҽnpҽrvҽrlik vҽ humanizm hissini coĢduran nҽğmҽlҽr döyüĢ meydanlarında sözün 

vҽ musiqinin göstҽrdiyi möcüzҽlҽrdҽn xҽbҽr verir. Hҽr iki obrazın poeziyasında ozan-aĢıq Ģeiri növlҽrinin 

maraqlı nümunҽlҽri yaradılmıĢdır. Bu nümunlҽrin bir çoxu döyüĢ ruhu ilҽ dolmuĢ, xalqı azadlığa çağıran 

hayqırtı vҽ sҽdalarla bҽzҽnmiĢdir. 

―Manas‖ dastanı müasir qırğız mҽdҽniyyҽti üçün dҽ ilkin qaynaq kimi çıxıĢ edir.  

 ―Manas‖ dastanını elmi ictimaiyyҽtҽ ilk dҽfҽ qırğız-qazax türklҽrindҽn Çokan Vҽlixanoğlu tanıtmıĢ, 

dastan mҽĢhur rus türkoloqu Radlov tҽrҽfindҽn qismҽn toplanmıĢ, ―Türk xalq ҽdҽbiyyatı nümunҽlҽri‖nin 

beĢinci cildi kimi1885-ci ildҽ almanca tҽrcümҽsi ilҽ birlikdҽ çap olunmuĢdur. ―Manas‖ dastanı 12.452 

misradan ibarҽtdir.  

A.Auezova görҽ dastan qҽhrҽmanı Manas haqqında ilk mҽnzumҽlҽri yaradan adamın Çaysan Irçı 

olduğu güman edilir. Eposun S.Orozbҽyov variantında Çaysan Irçı Manasın qırx çorosundan (igidindҽn, 

dҽlisindҽn) biri olan ozan kimi qҽlҽmҽ verilir. Haqqında dürüst mҽlumatlar olan manasçılar bunlardır: 

Keldibҽy Barıboz oğlu, Balıq (Bҽymurat Kumar oğlu), Tınıbҽy Çapı oğlu, Çoyuk Ömür oğlu, Toqolok 

Moldo, ġapak Irısmendiyev, Saqımbҽy Orozbҽyov, Canıbҽy Koçekov, CakĢılıq Sarıkov, Moldobasan 

Musulmankulov, Akmat Rismendiyev, Sayaqbҽy Karalayev, Mambet Çokmorov, Ġbrahim Abdırahmanov, 

BaxıĢ Sazonov, AktanTmıbҽyov, Cusup Mamay. 

―Manas‖ eposunun toplanıb yazıya alınmasmda vҽ öyrҽnilmҽsindҽ öncüllük etmiĢ Ç.Vҽlixanov vҽ 

V.Radlovdan sonra bir çox alimlҽr bu eposun araĢdırılmasında böyük zҽhmҽt çҽkmiĢlҽr. Akademik 

VJirmunskinin, M.Auezovun, V.Yunusҽliyevin, A.BemĢtamm, P.Berkovun, S.Abramzonun, 

K.Raxmatullinin, M.Boqdanovanın, R.Qadırbayevanın, S.Musayevin manasĢünashğa verdiklҽri töhfҽlҽr 

yaĢamaqda davam edir. Sagımbay Orozbakov ―Manas‖ dastanını xarakter vҽ mҽzmun zҽnginliyi baxımından 

olduqca ҽhatҽli vҽ geniĢ bir Ģҽkildҽ paylaĢan ―Manasçı‖ kimi tanınır. 

Qırğız eposu ―Manas‖ın Azҽrbaycanda ilk tҽrcümҽçisi vҽ tҽdqiqatçısı Adil Cҽmildir. Dastanın 

orijinalından (S.Orozbҽyov versiyası) poetik tҽrcümҽlҽri ―Gҽnclik‖ jurnalında, ―Ҽdҽbiyyat qҽzeti‖ndҽ, 

Azҽrbaycanın xalq yazıçısı Anarın tҽrtib etdiyi ―Min beĢ yüz ilin oğuz Ģeiri‖ antologiyasında (1- ci cild), 

akademik Nizami Cҽfҽrovun müҽllifı olduğu dörd cildlik ―Türk xalqları ҽdҽbiyyatı‖nın 2-ci cildindҽ vҽ s. 

mҽtbuat orqanlarında iĢıq üzü görüb, ayrıca kitab Ģҽklindҽ (1995, 2009) çapdan çıxıb. 

Müstҽqillik dövründҽ türkdilli xalqların dövlҽt baĢçılarının zirvҽ görüĢlҽri sҽviyyҽsindҽ ―Manas‖ 

eposunun1000 illik yubileyinin mҽhz (Qırğızıstanda 28-29 avqust 1995-ci ildҽ) YUNESKO tҽĢkilatı 

tҽrҽfindҽn tҽntҽnҽli Ģҽkildҽ bayram edilmҽsi mҽdҽni ҽlaqҽlҽrin inkiĢafına güclü tҽkan vermiĢ vҽ xalqların 

bir-birinҽ yaxınlaĢmasında, kulturoloji ҽlaqҽlҽrin geniĢlҽnmҽsindҽ xüsusi rol oynamıĢdır. 

 3.”KOROĞLU” VҼ “MANAS” DASTANLARINDA TÜRK HҼRB MҼDҼNĠYYҼTĠ 

 Türk xalqlarının bҽĢҽr tarixinҽ etdiyi töhfҽlҽr sırasında bir hҽrb mҽdҽniyyҽti tarixi dҽ vardır. 

DüĢmҽnҽ qarĢı mübarizҽ aparan türk oğulları qҽdim ġҽrq döyüĢ mҽdҽniyyҽtinin maraqlı növlҽrini yaratmıĢ 
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vҽ onları ümumtürk döyüĢ sҽnҽtinin bir hissҽsinҽ çevirmiĢlҽr. Hҽr iki dastan bizҽ tariximiz, mҽdҽniyyҽtmzlҽ 

yanaĢı, türk hҽrb sҽnҽtini, döyüĢ mҽharҽtini öyrҽnmҽyҽ kömҽk edir. Bu dastanlarda Azҽrbaycan vҽ qırğız 

türklҽrindҽ hҽrb iĢinin sҽviyyҽsini vҽ xarakterik xüsusiyyҽtlҽrini açıb göstҽrҽn kifayҽt qҽdҽr mҽlumatlar 

vardır vҽ onların öyrҽnilmҽsi qҽdim vҽ orta ҽsrlҽr üçün hҽrbi iĢin inkiĢafı haqqında Böyük Çöldҽ vҽ qҽdim 

Oğuz torpaqlarından olan Azҽrbaycanda hҽrb sҽnҽtinҽ dair mövcud olan biliklҽrin ҽldҽ olunmasına imkan 

verir. 

Bir çox qҽhrҽmanlıq rҽvayҽtlҽri, bahadırlıq dastanları, cҽngavҽr döyüĢlҽri haqqında müxtҽlif mҽlumat 

vҽ motivlҽr, döyüĢ növlҽri vҽ silahlar haqqında mҽlumatların tҽqdimedilmҽ yolları vҽ üsulları bu eposlarda 

müxtҽlif formalarda verilmiĢdir. ―Koroğlu‖ vҽ ―Manas‖ dastanlarında qҽhrҽmanlar döyüĢ meydanlarında öz 

hiss vҽ hҽyacanlarını musiqi vҽ sözün zҽngin bҽdii imkanları vasitҽsilҽ ifadҽ etmiĢlҽr. Hҽr iki dastanda 

Azҽrbaycan vҽ qırğız xalqlarının hҽyatında tayfa-qҽbilҽ mҽiĢҽt tҽrzi vҽ yaĢayıĢ ҽnҽnҽlҽri güclü olduğu üçün 

onların hҽrb iĢindҽ dҽ tayfa-qҽbilҽ mҽnsubiyyҽtindҽn irҽli gҽlҽn ҽnҽnҽlҽr dҽ öz qüvvҽlҽrini saxlamaqda 

davam etmiĢdir. DöyüĢlҽrdҽ tҽtbiq edilҽn hҽrbi strategiya, istifadҽ edilҽn silah növlҽri (qılınc, ox, süngü, 

cida, gürz, qalxan vҽ s.), geyimlҽr (zirehli örtük, papaq vҽ s.) hҽr iki xalqın hҽrb mҽdҽniyyҽtinin qҽdim vҽ 

zҽngin tarixindҽn xҽbҽr verir. Burada xarici vҽ daxili iĢğalçılara qarĢı mübarizҽ, ölkҽni daxili 

parçalanmaqdan qurtarmaq sҽylҽri, birlik vҽ kollektivçilik hisslҽri öz ҽksini tapmıĢdır.  

Xalqın sevimli igidlҽri Koroğlu vҽ Manasın dili, Ģeiri, ozan-aĢıqlığı, döyüĢ zamanı istifadҽ etdiklҽri 

musiqilҽr nikbin bir ruha, yüksҽk pafosa malikdir. Onların qҽhrҽmanlıq uğurunu, vҽtҽnpҽrvҽrlik vҽ 

humanizm hissini coĢduran nҽğmҽlҽr döyüĢ meydanlarında sözün vҽ musiqinin göstҽrdiyi möcüzҽlҽrdҽn 

xҽbҽr verir. Hҽr iki obrazın poeziyasında ozan-aĢıq Ģeiri növlҽrinin maraqlı nümunҽlҽri yaradılmıĢdır. Bu 

nümunlҽrin bir çoxu döyüĢ ruhu ilҽ dolmuĢ, xalqı azadlığa çağıran hayqırtı vҽ sҽdalarla bҽzҽnmiĢdir.  

 

NҼTĠCҼ 

Türk xalqları özünün çoxҽsrlik bҽdii tҽcrübҽsindҽ yaratdığı ҽsatirlҽr, miflҽr, rҽvayҽtlҽr, nağıllar, 

dastanlar vҽ digҽr Ģifahi xalq ҽdҽbiyyatı nümunҽlҽrindҽ ҽsrlҽrdҽn bҽri süzülüb gҽlҽn hҽrb sҽnҽtinin gözҽl 

nümunҽlҽrini toplamıĢ, yaddaĢlarda yaĢayan igid oğul vҽ qızların ҽzҽmҽtli bҽdii obrazlarını yaratmıĢlar. 

Ümumi ҽcdadlarımızın göstҽrdiyi qҽhrҽmanlıq vҽ Ģücaҽtlҽr ―Koroğlu‖, ―Manas‖ kimi dastanlarda 

silinmҽz izlҽr buraxmıĢdır. Bu dastanlar Azҽrbaycan vҽ qırğız türklҽrinin mifik, tarixi, coğrafi, etnoqrafik, 

ictimai, ҽxlaqi görüĢlҽrinin ҽn ali qaynağı, ana dillҽrinin ҽn ulu kitabıdır. Bu dastanlarda göstҽrilҽn igidlik, 

tҽsvir olunan döyüĢ sҽhnҽlҽri onların hҽrb tarixinin qҽdim köklҽrҽ malik olmasından xҽbҽr verir. 

Bu dastanlarda ifadҽ olunan musiqi vҽ nҽğmҽlҽr Azҽrbaycan vҽ qırğız xalqlarının ozan-aĢıq 

mҽdҽniyyҽtinin, qam-ozan-aĢıq xҽttinin tarixinҽ bir iĢıq salır vҽ onların ümumi bir kökdҽn qaynaqlandığını 

göstҽrir. Xaqın sevimli igidlҽri Koroğlu vҽ Manasın dili, Ģeiri, ozan-aĢıqlığı, döyüĢ zamanı istifadҽ etdiklҽri 

musiqilҽr nikbin bir ruha, yüksҽk pafosa malikdir. Tarixin sҽhifҽlҽrindҽ iz qoymuĢ Azҽrbaycan vҽ qırğız 

xalqlarının da qҽhrҽmanlıq epizodları ilҽ zҽngin olan bir çox folklor nümunҽlҽri yaddaĢlara hҽkk olunmuĢ, el 

Ģҽnliklҽrindҽ böyük Ģövqlҽ ifa edilҽrҽk tarixin ҽn qҽdim salnamҽlҽri kimi nҽsildҽn-nҽsilҽ keçmiĢdir. 
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RAFĠG HÜMMET’ĠN ġĠĠRLERĠNDE TÜRK MĠLLETĠ VE VATAN

 

 

ArĢ. Gör. Dr. Seda SELĠM


 

 

Özet 

Karapapak Türklerinin çağdaĢ Ģairlerinden Rafig Hümmet,yazdığı Ģiirlerle yaĢadığı toplumun ve tüm 

Türk dünyasının sesi olmuĢtur. Hümmet‘in Ģiirlerinin muhtevası, hem onun hayata bakıĢ açısını hem de Türk 

milletinin geçmiĢten günümüze yaĢadıklarının yansımasını oluĢturmaktadır. Hümmet, yazdığı Ģiirlerde vatan 

kavramına verdiği önemi sıkça vurgulamıĢtır. ġair Ģiirlerinde vatanın önemi, kutsallığı gibi konuları ele 

almıĢtır. Bunun yanı sıra Ģair, Türk milletine, Türk diline verdiği değeri Ģiirlerinde anlatmıĢ; tarih boyunca 

tüm Türk dünyasını hüzne boğan Karabağ‘ın iĢgali, Hocalı katliamı, Azerbaycan‘ın ikiye bölünmesi gibi 

hadiseleri Ģiirlerinde iĢlemiĢ ve bu olaylar karĢısında hissettiklerini kaleme almıĢtır.Bu çalıĢma ile 

RafigHümmet‘in Ģiirlerinden yola çıkarak onun vatan ve Türk milleti hakkındaki düĢünceleri açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar kelimler: Rafig Hümmet, Karapapak edebiyatı, Borçalı, Vatan. 

 

TURKISH NATIONS AND HOMELAND IN RAFIG HUMMET POEMS 

 

Abstract 
Rafig Hümmet, one of the contemporary poets of Karapapak Turks, has been the voice of the society 

and the whole Turkish world in which he lived with the poems he wrote. The content of Hümmet's poems 

constitutes a reflection of both his point of view of life and the daily lives of the Turkish people. In the poet‘s 

poetry, the issue of homeland and concept of it‘s sanctity is discussed. Hümmet has often emphasized the 

importance he gives to the notion of homeland in his poems. He has also consantrated on tragedic events in 

Turkish history such as The invasion of Karabakh, the massacre of Khojaly, the division of Azerbaijan into 

two. Through this study, Rafig Hümmet's poems have been analysed to explain his thoughts about his 

motherland and Turkish nation. 

Keywords: Rafig Hümmet, Karapapak literature, Borçalı, Homeland. 

 

Karapapak Türklerinin yaĢadıkları topraklar, tarihî süreçte savaĢlar ve siyasi anlaĢmazlıklar nedeniyle 

farklı yönetimlerin altına girmiĢtir. Bugün ise bu topraklar, Gürcistan yönetimi altındadır. Burada yaĢayan 

Türkler, farklı bir kültürel yaĢamın var olduğu, farklı bir dilin konuĢulduğu bir toplumda kendi kültürlerini, 

dillerini muhafaza etmeye ve kendi edebiyatlarını oluĢturmaya çalıĢmaktadır. Bu var olma mücadelesinin en 

büyük temsilcilerinden biri RafigHümmet‘tir.Rafig Hümmet, Karapapak Türklerinin önemli Ģairlerinden 

biridir. Hümmet, 1965 yılında Gürcistan‘ın Bolnisi ilçesinin Darvaz köyünde dünyaya gelmiĢtir. Küçük 

yaĢlardan itibaren Ģiir yazmaya baĢlamıĢ ve kısa sürede yaĢadığı yerde ünü yayılmıĢtır. Rafig Hümmet, 

Gürcistan‘da yaĢayan Türklerin sesi olmak, onların Azerbaycan ve tüm Türk dünyası ile irtibatını arttırmak, 

millî ve manevi değerlerini tebliğ etmek amacıyla Varlıq gazetesini kurmuĢ, onun editörü ve baĢyazarı olarak 

görev yapmaya baĢlamıĢtır. Hümmet, aynı zamanda Varlıq gazetesi ile aynı adı taĢıyan Varlıq Medeniyet ve 

Kültür Merkezini kurarak Gürcistan‘da yaĢayan Türklerin kültürel ve eğitim alanında birçok faaliyete 

öncülük etmiĢtir.Hümmet‘inSalam Dünyenin Yiyesi ve RüzgaraOhunanŞeir adlı iki Ģiir kitabı vardır, bunun 

yanı sıra Ģairin Ģiirleri birçok Ģiir antolojisinde yayımlanmıĢtır (Hümmet 2000: 3). 

Rafig Hümmet‘in Ģiirlerinin konu bakımından zenginliği göze çarpmaktadır. Hümmet‘in Ģiirlerinde ele 

aldığı konular, onun fikir ve ruh dünyasının yansıması olarak görülebilir. ġair için vatan kavramı çok 

kutsaldır.ġairin Ģiirlerinde vatan sevgisi ve Türk milliyetçiliği önemli bir yer tutmaktadır. Milliyetçi 

fikirlerini Ģiirlerine yansıtan Ģair, tüm Türk dünyasını vatanı olarak görmüĢ ve Türk dünyasının sorunlarını 

ele almakla beraber, Karapapak Türklerinin ve Azerbaycan‘ın geçmiĢte ve günümüzde yaĢadığı problemlere 

de dikkat çekmiĢtir. 

Rafig Hümmet‘in ilk Ģiirlerini yazdığı dönem, Sovyet Birliği‘nin son dönemlerine denk gelmektedir. 

Sovyetler Birliği döneminde hüküm süren baskı politikaları, Ģairin Ģiirlerinde de kendisini göstermiĢtir. 

Ġnsanlara yapılan zulümler ve sanatçıların eserlerine yapılan sansürler, Ģairin Ģiirlerinde üstü kapalı olarak 

eleĢtirilmiĢtir. Tepkisini Ģiirlerine aktaran Ģair, halkının yaĢadığı acılara seyirci kalmamıĢ, dönemin Ģartlarını 
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göz önünde bulundurarak insanların yaĢadıkları sıkıntıları ortaya koymaya çalıĢmıĢtır.Hümmet,yaĢadığı 

dönemde var olan yasaklardan ötürü Ģiirlerinde Türklükle ilgili kavramları açıkça ifade edememiĢ ve 

sembollerden faydalanmıĢtır. Bu sembollerden biri de ay ve yıldızdır. ġair, Ģiirlerinde Türklüğü ve Türk 

dünyasını ifade etmek için ay ve yıldız sembolünü kullanmıĢtır. Rafig Hümmet, Türk olarak doğmanın 

gururunu dizelerine dile getirmiĢtir. Mәn Sözümü Pıçıldadım Rüzgara Ģiirinde Hümmet, doğduğunda alnına 

ay ve yıldızın konduğunu söyleyerek Türklüğünü vurgulamıĢ ve Türklüğün Allah tarafından kendisine 

bahĢedildiğini ifade etmiĢtir. 

Doğularkәn alnım üstә Ay qonub, 

Paralanıb... bir ulduz da tay qonub. 

İki mәlәk O-ndan mәnә pay qonub, 

Qundağima Gün doğmadı, bilirәm. 

RafigHümmet, Türklük ile ilgili düĢüncelerini dile getirirken Türk milletinin yüceliğini, meziyetlerini 

Ģiirlerinde sıralamıĢ ve Türklüğü ile övünmüĢtür.Allah Nә YazıbsaadlıĢiirinde Hümmet, Türk olmanın 

kendisi için hissettirdiklerini dizelerinde anlatmıĢtır. ġair, Türklerin mazlumların yanında olduğunu, kötüler 

ve kötülükler karĢısında sessiz kalmadığını dile getirmiĢtir. Hümmet, Türklerin kanının coĢarak aktığını dile 

getirmiĢ ve her adımda ay ve yıldızı andığını söyleyerek yine Türklüğe atıfta bulunmuĢ, Türklüğün derdi ile 

yatıp kalktığını dile getirmiĢtir. 

Hәr kәsin xislәti coşar qanında, 

Türk ruhu yaşayar türkün canında. 

Bülbül tәk ötәrәm qanan yanında, 

Nadanlar yanında dinәn deyilәm. 

 

Hәr addım ulduzlu ayı ansam da, 

Bir çimir yuxuda yüz oyansam da, 

Padşahın önündә düz dayansam da, 

Mәndәn zәiflәri yenәn deyilәm. 

Hümmet, Türkleri yeryüzünün en Ģerefli milleti olarak görmüĢ ve bunu da sıkça dizelerinde dile 

getirmiĢtir. ġair, O Millǝt ki adlıĢiirinde Türkler ile düĢman milletleri karĢılaĢtırmıĢtır ve Türklerin düĢman 

milletler karĢısındaki üstünlüklerinden bahsetmiĢtir. ġair, Türklerin birçok düĢmana rağmen bir bütün olarak 

dünya üzerinde sonsuza dek varolacağını söylemiĢtir. ġair, bütün milletlerin suları kurusa da Türklerin 

sularının daima akacağını söylemiĢtir. Hümmet, düĢman milletlerin mayasının kin ve nefretten oluĢtuğunu 

bu yüzden onların nesillerinin devam etmeyeceğini ifade etmiĢtir.  

O millәt ki damarında türk qanı axır, 

Qırx bir yerә bölünsә dә, qırxı çıxammaz. 

O millәt ki Türk soyuna qaralar yaxır, 

Yüz çaydan su götürsә dә, arxı axammaz. 

 

O millәt ki yer üzünün әşrәfi olub, 

Okeanlar qurusa da, suyu soğulmaz. 

O millәt ki cövhәrinә kin-kifir dolub, 

Min anadan bircә oğlu halal doğulmaz. 

Rafig Hümmet, düĢman milletlerin ibadethanelerinde bile nifak tohumlarını ektiğini, onların Ģeytanın 

iĢçileri olduğunu söylemiĢtir. ġair, Türk milletinin ise Allah tarafından lütuflandırıldığını ve peygamberin 

müjdesi ile Ģereflendiğini dile getirmiĢtir. 

O millәt ki Allahından muştuluq alıb, 

Peyğәmbәrin müjdәsindә alilik onun. 

O millәt ki tәk kilsәyә tәfriqә salıb, 

Şeytanların çarlığında valilik onun. 

ġair, ilk olarak Türk milletinin Allah‘a iman ettiğini ve bu yüzden her daim Allah‘ın lütuflarına 

mazhar olacağını vurgulamıĢ, düĢman milletlerin ise yeryüzünde Ģeytan görevi göreceğini ve her yerde 

yalnız kalacaklarını ifade etmiĢtir. 

O millәt ki Tanrısını ilkin tanıyıb, 

Tanrısından әnamını alacaq hәr vaxt. 

O millәt ki şeytan kimi bizi yanıyıb, 

Yerdә-göydә başıburax qalacaq bir vaxt. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

518 

 

Rafig Hümmet, Allah‘ın bu fani dünyayı Türk milletine bahĢettiğini söylemiĢ ve Türklerin 

yaĢantılarını hak ve adalet temeli üzerine kurduklarını, bu nedenle Türklerin bu dünyadaki hak ve adaletin 

savunucuları olarak görüldüğünü dile getirmiĢtir. DüĢman milletlerin ise yaptıkları kötülüklerden dolayı 

Allah tarafından lanetlendiğini söyleyen Ģair, bu milletlerin ĢeytanlaĢıp cani dünyayı kucakladığını ifade 

etmiĢtir.  

ġair, bir milletin köklerine, değerlerine bağlı olması gerektiği düĢüncesindedir. Rafig Hümmet, 

Ģiirlerinde bu konudaki hassasiyetini gözler önüne sermiĢtir. Hümmet, bir milletin kültür, gelenek ve 

değerlerinin onun en büyük hazinesi olduğu görüĢünden yola çıkarak Türk milletinin evlatlarına özlerini 

kaybetmeme çağrısında bulunmuĢ ve onların Türklüklerini unutarak gaflet uykusuna dalmamaları 

temennisinden bulunmuĢtur. 

O millәt ki haqq-әdalәt yaşam yasası, 

Allah ona tapşırıbdır fani dünyanı. 

O millәt ki lәnәtlәnib... sözün qısası, 

Şeytanlaşıb, qucaqlayır cani dünyanı. 

Ey Türk oğlu, ey Türk qızı, özünә qayıt, 

Unutma ki, adil olmaz özündәn qaçan. 

Böyük Çöldә mürgü basmış o nuru ayılt, 

Bәlkә elә ay-ulduzdu gözündәn qaçan. 

ġiirlerinde sembollerden sıkça faydalanan Hümmet‘in bazı Ģiirlerinde kendisini kurda veya bozkurda 

benzettiği görülmektedir. Bu da Hümmetin Türkçü fikirlerinin Ģiirlerine yansıması olarak görülebilir. Rafig 

Hümmet, Üzümdәki Sükut Deyil adlı Ģiirinde yurdunun düĢman hedefinde olmasından duyduğu rahatsızlığı 

dile getirmiĢ ve yurdunun içinde bulunduğu bu durumdan dolayı içinde bir yaralı bir kurdun uluduğunu ifade 

etmiĢtir. 

Yurdum düşmәn hәdәfindә, 

Kәdәr könlümü yalayır. 

Üzümdәki sükut deyil, 

Yaralı qurddu... ulayır. 

Rafig Hümmet, iĢgal altındaki yurtlarını harabe olarak tanımlamıĢtır. Sәsin Canı Nәfәsdәdi Ģiirinde 

Ģair, harabe yurtlarını kurtarmak için bolca duaya ihtiyaçları olduğunu söylemiĢtir. 

O xaraba yurda tuş ol, 

Ula, bircә gün bayquş ol. 

Duaya çevril, alqış ol, 

Gedәn ruzin yenә gәlsin. 

ġair, Türk milletinin dilinin de tarihi kadar kadim, köklü ve yüce olduğunu Ģiirlerinde dile getirmiĢtir. 

Hümmet, atalarının dili olan Türk dilininin tarihinin bin yıllarca öncesinden bugüne uzandığını,milyonlarca 

aziz candan, kandan geldiğini ifade etmiĢtir. Türk dilinin ayet gibi derin olduğunu söyleyen Hümmet, bu 

dilin doğunun, batının dili olduğunu, sultandan hakandan geldiğini söylemiĢ ve Türk dilini, anasının tatlı dili 

olarak nitelemiĢtir. 

Of , babamın gözәl dili, 

Min illәr o yandan gәlir. 

Qaf boyda bәdәndәn-candan, 

Dәrya-dәrya qandan gәlir. 

 

Ayә kimi dәrin dili 

Of, anamın şirin dili! 

Mәğribin, Mәşriqin dili 

Sultandan, xaqandan gәlir. 

ġair, kaleme aldığı Ģiirleri ile milletinin ve vatanının yaĢadığı sıkıntılara tercüman olmuĢtur. Hümmet, 

milletinin tarihte ve günümüzde yaĢadığı zulümleri kaleme almıĢ,yaĢanan acıları yüreğinde hissettiğini ifade 

etmiĢtir. Hümmet, Azerbaycan‘ın en büyük sorunlarından biri olan Karabağ iĢgaline dikkat çekerek 

Ģiirlerinde bu konuya da değinmiĢtir. 

―Karabağ, Azerbaycan‘ın ayrılmaz bir parçası olarak tarih boyunca Azerbaycan‘ın kültürel ve siyasi 

birliği içerisinde yer almıĢtır. Bu birliktelik dilde, tarihte ve kültürde etkisini göstermiĢ ve eĢsiz eserler ortaya 

çıkmıĢtır. Karabağ Hanlığı, tarihî süreçte bu birlikteliğin kalıcı adı olmuĢtur. Son dönemde, özellikle son üç 

asırda Rusya‘nın etkin siyasetiyle, Türk ve Ġslam unsurlardan arındırılmıĢ, tampon bir bölge oluĢturma 

çabaları sonucunda Ermeniler bölgeye yerleĢtirilmiĢtir. Ermeniler de bölgedeki Türk-Müslüman unsurları 
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etnik temizliğe tabi tutmuĢ ve sonuçta bölgede mono Ermeni bir devlet kurmayı baĢarmıĢtır. Azerbaycan bu 

süreçten olumsuz etkilenmiĢ, Karabağ problemi birçok alanda Azerbaycan‘a maddi ve manevi büyük 

kayıplara uğratmıĢtır‖ (Yılmaz, 2013: 72).  

Rafig Hümmet, Durna Nağılı Ģiirinde Karabağ‘ın Ermeniler tarafından iĢgal edilmesini konu etmiĢtir. 

ġair, Karabağ‘a baktıkça gönlünün daraldığını, yurtlarının düĢmanlar tarafından iĢgal edilmesinin yüreğinde 

açtığı yaraları kaleme almıĢtır. Hümmet, Karabağ derdi ile gönlünün yandığını, bu Ģiirinde Ģöyle ifade 

etmiĢtir: 

Ömür yarılandı, hardan boylanaq 

Durnaqatarına, durnasәfinә, 

Leylәkdimdiyinә, durnasәsinә? 

Könlüm bu daralan Vәtәnәbaxıb, 

Uçunmur ―Qarabağşikәstәsi‖nә. 

 

Dәrddәrdlәtoqquşdu, dәrddәrdәdәydi, 

Dәrddәrddәnәzildiürәyimizdә. 

Payız durnasınnangetdiİrәvan, 

Xalları düzüldü ürәyimizdә. 

Yenә Od Düşüb Dilimә Ģiirinde de Karabağ iĢgaline değinen Ģair, yurtlarının alevler içerisinde 

olduğunu ve kendi yurtlarında düĢmanların gezdiğini bu nedenle yüreğinin de alevler içerisinde kaldığını 

söylemiĢtir. Bu duruma ne kadar sitem etseler de acılarının dinmediğini söyleyenĢair, üzerlerine kar yağsa da 

bu ateĢin hiç sönmeyeceğini dile getirmiĢtir. 

Bu da belә yurd yeridi, 

Tonqal çatdım, yad yeridi. 

İçim çoxdan od yeridi, 

Çölüm yenә alovlanır. 

 

Yaman zildi bu çal çağır, 

Sәsin yanar yüz dә bağır. 

Hәr gün başıma qar yağır, 

Telim yenә alovlanır. 

Rafig Hümmet,Nәdәn Mutlu Olum kiadlı Ģiirinde bu hayatta her türlü acıyı yaĢadığını, çok çile 

çektiğini mutlu olmak için sebebi kalmadığını ifade etmiĢtir.ġair, kendi fırtınaları ile boğuĢurken Karabağ 

derdine yeterince yanamadığını söylemiĢ ve orada Ģehit olamadığı için kendisini suçlu hissettiğini bu Ģiirinde 

dile getirmiĢtir. 

Daha nә qaldı ki, üzülmәli... 

Dost xәyanәtinә dә, düşmәn nifrәtinә dә alışdım. 

Nә çayların axınına, nә yellәrin sәmtinә qoşuldum, 

Mәn öz fırtınamda boğuldum, öz sularıma qarışdım. 

Nәdәn mutlu olum ki... 

Qarabağda şәhid olammadım, 

Tәbrizdә xoca. 

Rafig Hümmet, iĢgal altında bulunan Karabağ‘ın Ģehirlerinden biri olan ġuĢa‘yı Ģiirlerinde konu 

etmiĢtir. ġair,Mәni Şuşaya Göndәrin adlı Ģiirinde yurdunun kötü gününde kendisinin desolduğunu, yurdunun 

iyi gününde ise çiçek gibi açtığı söylemiĢ ve ġuĢa‘nın iĢgalinden dolayı yüreğinin hasta olduğunu dile 

getirmiĢtir. Hümmet, çektiği acı ile ġuĢa‘ya gidip Ģehit olmak istemektedir. 

A yurddaş, a qardaş-bacı, 

Baxmayın mәnә qıyqacı! 

Mәn ağ gündә çiçәk açıb, 

Boz gündә solmağa gәldim. 

 

Xәstә könlümü dindirin, 

Sıcaq söznәn sevindirin, 

Mәni Şuşaya göndәrin, 

Mәn şәhid olmağa gәldim... 

 Azerbaycan‘ın Hocalı Ģehrinde Ermeniler tarafından yapılan Hocalı Katliamı, yakın geçmiĢte 

yaĢanan en acı olaylardan biridir. ―1992 yılının 25 ġubat‘ını 26 ġubat‘a bağlayan gece, Hocalı Ģehrine 
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yönelen iĢgalci Ermeniler, tam donanımlı askeri araçların yardımıyla Hocalı halkına karĢı genosit katliamı 

gerçekleĢtirdiler. 366. mekanize alayına mahsus tanklar Ģehre girerek, evleri yakıp yıkmıĢtır. Hocalı 

soykırımında; 106‘sı kadın, 63‘ü çocuk, 70‘i yaĢlı olmak üzere 613 kiĢinin hayatına son verilmiĢtir‖ 

(Mustafayeva, 2011: 106). Tüm Türk dünyasını acıya boğan bu olay, Rafig Hümmet‘in Ģiirlerinde de ele 

alınmıĢ ve Ģair bu olay karĢısında yaĢadığı hüznü dile getirmiĢtir. 

Rafig HümmetXocalı adlı Ģiirinde, insanların birçok derdinin olduğunu fakat vatan derdinin yanından 

bunların bir önemi olmadığını dile getirmiĢtir.Vatanın bir bütün olduğunu vurgulayan Ģair,yurdunun bir 

ucunda yaĢanan acı bir olayın diğer bir ucunda da hissedildiğini, fakat bu acıların ağlamakla son 

bulmayacağını, onun yerine milletin birlik olması ve düĢmanı bertaraf etmesi gerektiğini söylemiĢtir. 

Sәninbirmi, beşmi, onmudәrdin var... 

Bunca könülvermәdәrdә, canciyәr. 

Suxumdaölәrsәn, Şuşaqan damar, 

Şuşadaölәrsәn, Suxuminciyәr. 

 

Ağlaya-ağlaya hayana çıxaq? 

Düşmәndәnintiqam, ya bac alınır. 

Ay adam, sinәnә, gәl, ordentaxaq, 

GözәlağlayırsansәnXocalını!.. 

ġair,26 Fevral Hocalı Bizimadlı Ģiirde yurdunun çektiği bütün acılarını dindirmek istediğini, iĢgal 

altında bulunan Ağdam Ģehrinin kurtarmak istediğini fakat buna gücünün yetmediği için dua beklediğini 

ifade etmiĢtir.Hümmet, ayrıca bu Ģiirinde Hocalı‘da can verenlerin yasını yüreğinde herkesten iyi tutmak 

istediğini dile getirmiĢtir. 

Hәrlәnim boyuna, sevgili millәt, 

Dolanım başına, qadanı alım. 

Mәnә dua eylә beş on adamnan 

Ağlaya ağlaya Ağdamı alım. 

Mәnә dua eylәyığım beş adam, 

Yanvarda, fevraldayaxşı ağlayım, 

SoyuqXocalıda can verәnlәrin 

Yasını hamıdanyaxşısaxlayım. 

Hümmet, yaĢanan kötü olaylar karĢısında insanların bir araya toplanıp ağlamaktan baĢka bir Ģey 

yapmadığını, onların yas tutmak için yarıĢtığını söylemiĢ fakat Ģair, bunun yerine insanların birlik olması 

gerektiğini ve cesurca düĢman karĢısında durmaları gerektiğini belirtmiĢtir. 

Yığışaq, ağlayaq vә... cәsurlaşaq, 

Zәncirlizәncirsizsinәyәdöyәk. 

Yezidi söyürükminildәnçoxdu, 

Yığışaq bir az da ―hayları‖ söyәk. 

 

Nә lazım Şuşanın xarıbülbülü, 

Bәslә qәrәnfili, sev gülü, millәt. 

Borda manısları tox toğlu kimi, 

Yaxşı burcutsunlar, sevgili millәt. 

Hümmet, Ģiirlerinde Azerbaycan‘ın ikiye bölünmesi konusunu da ele almıĢtır. Çarlık Rusya ile Ġran 

arasında yapılan antlaĢma sonucu, Aras Nehrinin kuzeyi Ruslara, güneyi Ġran‘a bırakılmıĢtır. Bunun 

sonucundan bir millet ikiye bölünmüĢtür. RafigHümmet, yurtlarının ikiye bölünmesinin kendisine ve 

milletine yaĢattığı acıyı Ģiirlerinde kaleme almıĢtır. ġair, yaĢadığı dönemde var olan baskılardan dolayı bazı 

Ģiirlerinde Güney Azerbaycan‘dan açıkça bahsedememiĢ ve bunun yerine sembol olarak ―o tay-bu tay‖ 

ifadesini kullanmıĢtır. 

ġair,Dǝrdimi adlı Ģiirinde ―o tay-bu tay‖ ifadesi kullanarak Güney Azerbaycan‘ı konu etmiĢtir. 

Hümmet, Güney Azerbaycan‘da yaĢayan kardeĢlerinin dertlerini bölüĢemediklerini, mutluluklarına ortak 

olamadıklarını, yüz yüze konuĢamadıklarını söylemiĢ ve kardeĢin kardeĢten ayrı düĢmesinin acısını 

dizelerinde dile getirmiĢtir. 

Toyunda irişә bilmir, 

Vayına qarışa bilmir, 

Üz-üzә danışa bilmir 

O tay bu taya dәrdini. 
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Aras Nehri, Kuzey Azerbaycan ile Güney Azerbaycan‘ı ikiye bölen nehirdir. Her iki taraftaki insanlar 

Aras‘ı dert ve tasanın sembolü olarak görürler. Ancak yine bu insanlar özlemlerini Aras ile giderirler, Aras‘ta 

birleĢir ve vuslatı onda bulurlar (OkumuĢ 2009: 241). Nә Zülümdü Oğul Olmaq Ģiirinde Hümmet, Aras 

Nehri‘ni konu etmiĢtir. Ayrı geçen yılların sonunda Aras Nehri‘nin bir tarafından diğer bir tarafına el 

sallayan insanların kalmadığının söyleyen Ģair, iki tarafta yaĢayan kardeĢlerin birbirlerini unutacağı 

korkusunu ve bunun hüzünü satılarında ifade etmiĢtir. Hümmet bu Ģiirinde,Güney Azerbaycan‘da bulunan 

Savalan Dağı ile Kuzey Azerbaycan‘da bulunanġah Dağı‘nın kardeĢ olduğunu söyleyerek yurtlarının 

bölünmesi ile bu iki kardeĢ dağın da ayrı düĢtüğünü vurgulamıĢtır. 

Әziz dostum, doğmadırmı 

Şahdağ ilә xan Savalan? 

Qalx, Arazın bu tayından 

O taya baxıb havalan. 

Uzun yolların ucunda 

Kimsә qalmadı әl edә. 

Nә zülümdü oğul olmaq 

Can bәxş etdiyin millәtә. 

Hümmet‘in Güney Azerbaycan için yazdığı bir diğer Ģiir iseAraz Çayı‘dır.Hümmet, insanların keyif 

içerisinde yabancı sularda yüzerken Aras‘ın diğer tarafına yüzememenin acısını unuttuklarını dile getirmiĢtir 

ve bu duruma sitem etmiĢtir. Hümmet, millet olarak yaĢadıkları acıların ve kendilerine kötülük 

edenlerindüĢmanların çabuk unutulmasını eleĢtirmiĢtir. 

Çimdik yad çaylarda, yad dәnizlәrdә, 

Üzdük yad sularda, boyat sularda. 

Gördük dümağ qızlar... hәr şey üzәrdә, 

Gördük göz oxşayır hәyat sularda. 

 

Süzdük gözümüzdә nur әtәk-әtәk, 

Süzdük köksümüzdә vәhşi bir istәk 

Açıq sinәlәri, çılpaq bellәri. 

Üzdük akvarium balıqları tәk, 

Unutduq bu xalqı döyәn әllәri. 

ġair, kendi suları varken yabancı sularda yüzen ve kendi sularını unutan halkını eleĢtirmiĢtir. Hümmet, 

yurtlarının ikiye bölünmesinin acısı ile Aras Nehri‘nde boğulan çığlıkları olduğunu söylemiĢ, yüzmeyi iyi 

bildiklerini hâlde Güney Azerbaycan‘a yüzemediklerini artık sadece bakmakla yetinmek zorunda kaldıklarını 

dile getirmiĢtir.  

Üzdük yad çayların yad sularında, 

Unutduq: bizim dә öz çayımız var. 

Sahildәn-sahilә üzә bilmәyәn, 

Bu çayda boğulan harayımız var. 

 

Biz yaxşı üzürük axına qarşı, 

Biz yaxşı üzürük axın boyunca. 

Bu çayı o taya üzmәk nә lazım, 

Bu taydan o taya baxın doyunca! 

... 

Sәn yaxşı çimirsәn yad suda, Rafiq, 

Sәn yaxşı üzürsәn yad dәnizlәrdә. 

Arazı o taya üzә bilmirsәn, 

Boğul dәnizlәrdә, bat dәnizlәrdә!.. 

Xan Araz Şәrqi Söylәsin adlı ĢiirdeRafig Hümmet,Güney Azerbaycan‘da bulunan Savalan Dağı‘nın 

durumunu kaleme almıĢtır. ġair, Savalan Dağı‘nın bile yaĢanan acılar ve yurdun bölünmesinden dolayı 

boynunun bükük kaldığını, bu yüzden kan ağladığını söylemiĢtir. 

Hәlә boynubükük qalıb, 

Gülüm Savalan dağında. 

İçim Qafqazda ağlayır, 

Çölüm Savalan dağında. 
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ġair, bir yandan yurtlarının ikiye bölünmesini, kardeĢlerinden ayrı düĢmenin tahilsizliğini ve 

zorluklarını anlatırken bir yandan da parçalanmıĢ yurtlarının tekrar birleĢeceğine dair umutlarını dile 

getirmiĢtir. Hümmet, Güney Azerbaycan‘dan kederi, gamı silmek için her Ģeyi yapmaya hazır olduğunu 

söylemiĢ, ―kara yurt yeĢil giyine‖ diyerek kendi ülkesinden ayrı, karanlıklar içinde kalan yurda yeniden 

bahar gelmesi temennisinde bulunmuĢtur. 

Uçurdaq kәdәri, qәmi, 

Açaq bәmbәyaz yelkәni. 

Tanrı, yol ver son tikәmi 

Bölüm Savalan dağında. 

 

Qara yurd yaşıl geyinә, 

―Bәlkә ruhumuz söyünә‖. 

Çatsın mürşüd әtәyinә 

Әlim Savalan dağında. 

DüĢmanların amaçlarına ulaĢmaması için dua eden Ģair, Savalan Dağı‘nda ölmek istediğini belirterek 

eskisi gibi Güney Azerbaycan‘ın kendi yurtları olmasını istediğini dile getirmiĢtir. 

Xan Araz şәrqi söylәsin, 

Yağını yoldan әylәsin. 

Yaradan nәsib eylәsin 

Ölüm Savalan dağında! 

Rafig Hümmet, Baxışını Mǝndǝn Döndǝr adlı Ģiirde yurdunun içinde bulunduğu duruma sitem 

etmektedir. ġair, ―Yurd içinde yaĢayan yurd uzaq oldu‖ diyerek topraklarının haksız iĢgaline değinmektedir. 

Talihlerinin parçalandığını söyleyen Ģair, dünyanın düzeninin bir ölçüsünün olmadığını ve haksızlıkların 

fazla olduğunu ifade etmektedir. 

Gün nar odu saça-saça, yay niyә sazaq oldu? 

Yurd içindә yaşayana yurd niyә uzaq oldu? 

Sürüsündәn ayrı düşüb qurd da yalquzaq oldu, 

Daha nәlәr, nәlәr oldu... dil tutulur, saymıram. 

 

Bu dağınıq yığval ilә bir nizamın yiyәsi, 

Bir ölçünün, bir meyarın, bir mizanın yiyәsi, 

Öz içindә özü üçün qır qazanın yiyәsi  

Özgә fikri oxusam da, özgә beyni oymuram. 
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AZҼRBAYCAN NAĞILLARINDA XITABLAR 

 

Sevda QASIMOVA

 

 

Xülasҽ 

Bu araĢdırma Azҽrbaycan xalq nağıllarında vokativ sözlҽrin iĢlҽnmҽ xüsusiyyҽtlҽriüzҽrindҽ 

qurulmuĢdur. Bunun üçün bu nağıllarda müxtҽlif kateqoriyalardan olan insanlar (obrazlar) arasında yaranan 

dialoqlar nҽzҽrdҽn keçirilmiĢ, nümunҽlҽr toplanaraq qruplaĢdırılmıĢdır.ÇalıĢma yeddi bölmҽdҽn ibarҽtdir. 

Birinci bölmҽdҽ Azҽrbaycan nağıllarında müraciҽt olunana öz adı ilҽ sҽslҽnmҽ nümunҽlҽrinҽ qısa olaraq 

toxunulmuĢ,digҽr bölmҽlҽrdҽ nağıllarımızda rast gҽlinҽn xitablar nağıl üslubuna vҽ ümumxalq dilinҽ uyğun 

olaraq funksional-üslubi vҽifadҽ vasitҽlҽrinҽ görҽ qruplaĢdırılmıĢdır. Hҽmin qruplar mҽnfi mҽna çalarlı, 

ҽzizlҽyici,özünҽ vҽ mücҽrrҽd varlıqlara sҽslҽnmҽ Ģҽklindҽ, titullar, qohumluq terminlҽri ҽsasında qurulan, 

peĢҽ,sҽnҽt, müraciҽt obyektinin status vҽ durumunu bildirҽn xitabları ҽhatҽ edir.Ümumxalq dilindҽn 

qidalanan nağıllarda leksik vahidlҽrdҽn baĢqa qarğıĢ, alqıĢ etiketlҽrinin, apelyativ mҽnalarını qoruyub 

saxlayan ifadҽlҽrin xitab funksiyasında iĢlҽndiyi müҽyyҽn olunmuĢdur. Nağıl dilindҽ iĢlҽnҽn xitabların 

spesifik xüsusiyyҽtlҽrini öyrҽnmҽk mҽqsҽdilҽ ҽksҽr Azҽrbaycan xalq nağılları tҽdqiqata cҽlb olunmuĢ, 

müraciҽt bildirҽn leksik, qrammatik vasitҽlҽr incҽlҽnmiĢdir.  

Açar Sözlәr: Xitab, vokativ sözlәr, nağıllarda müraciәt 

   

DIRECT ADDRESSES IN AZERBAIJANI TALES 

 

Abstract 

This research is based on the features of the vocative words in the folk-tales of Azerbaijan. For this 

purpose, the dialogues between different categories of people (images) have been reviewed and samples have 

been collected and grouped. The study consists of seven sections. In the first section, the titles in the fairy 

tales are summarized and the samples of the call to direct addressee are briefly touched, in the other section 

the direct addressing words which come across in Azerbaijani fairy tales are grouped according to the style 

of national tales, national language and their functional style, means of expressions in the folklore. These 

groups involve direct addressing words with negative meanings, cherishing words in the form of the call to 

themselves and abstract creatures, titles, relationships established on terms of kinship, profession, art, status 

and status of direct addressing words.In fairy-tale tales fed from national language besides lexical units it has 

been found out that cursing words , acclamation labels, and expressions that preserved their lexical meanings 

are used in the function of direct address . Many Azerbaijani folk tales have been investigated and lexical, 

grammatical means have been explored in order to study specific features of direct addressing words. 

Keywords:Direct addressing words, vocative word, appeals in the tales 

 

GĠRĠġ 

Ünsiyyҽtdҽҽn mühüm rol oynayan leksik-qrammatik kateqoriyalardan biri xitablardır.Müraciҽt etmҽ 

vasitҽlҽri ilҽ bağlı dilçilik elmindҽ ―vokativ sözlҽr‖, ―xitab‖, ―müraciҽt etiketlҽri‖, ―müraciҽ nidaları‖ kimi 

anlayıĢlar vardır. ―Cümlҽninüzvlҽri ilҽ qrammatik cҽhҽtdҽn bağlı olmayıbmüraciҽt mҽqsҽdilҽ iĢlҽnҽn 

sözllҽrҽ vҽ cümlҽlҽrҽ xitab deyilir‖ (Xҽlilov, 2017: 427,.228).Xitablar haqqında bu tҽriflҽ yanaĢı, onun 

cümlҽdҽ yeri, rolu vҽ cümlҽ üzvlҽri ilҽ münasibҽti haqqında ümumi dilçilikdҽ fҽrqli fikirlҽr dҽ mövcuddur. 

―Cümlҽ üzvlҽri ilҽ bağlı olmayan sözlҽr‖, ―cümlҽdıĢı ünsür‖ anlayıĢları ilҽ yanaĢı, xitablar - sҽslҽnmҽ sözlҽri 

haqqında ―yardımçı cümlҽ üzvü‖ ifadҽsi dҽ iĢlҽdilmiĢdir (Semra,2015:15) 

Ġnsanlar müxtҽlif mҽqsҽdlҽrlҽ, müxtҽlif formalarda bir-birilҽrinҽ vҽ ya insandankҽnar varlıqlara, hҽtta 

özlҽri-özlҽrinҽ sҽslҽnirlҽr. Vokativ sözlҽr ünsiyyҽt mҽqsҽdinҽ vҽ kontekstinҽ uyğun Ģҽkildҽ seçilir. 

F.Doğrunun ifadҽ etdiyi kimi, ‖Bu sҽslҽnmҽlҽr çağırma, xҽbҽrdaretmҽ, diqqҽtçҽkmҽ, tҽhriketmҽ, sҽmimiyҽt, 

rҽsmiyyҽt, status göstҽrmҽ, Ģҽrҽflҽndirmҽ, ҽlaqҽni kontrol etmҽ, ҽlaqҽdҽlaqҽ olduğunu göstҽrmҽ, müxtҽlif 

duyğuları ifadvetmҽ (hҽyҽcan, sevinç, sevgi, sayqı, nifrҽt, qorxu, üzüntü, qҽzҽb,tҽhqiretmҽ, alçaltma / 

aĢağılama, ҽlҽsalma, giley etmҽ, yardım istҽmҽ, tҽnqidetmҽ, dua etmҽ / yalvarma, tҽhdid etmҽ vҽ b. 

müxtҽlifmҽqsҽd, ya da sҽbҽblҽrlҽsahib olduğumҽdҽniyyҽt, cinsiyyҽt, yaĢ, yaxınlıq/ sҽmimiyyҽt, sҽslҽnҽn vҽ 

sҽslҽnilҽnin aid olduğuduruma bağlı olaraq fҽrqliĢҽkillҽrdҽ gerçҽklҽĢir(Doğru, 2015). 

Azҽrbaycan dilindҽvokativ sözlҽrin motivlҽĢmҽsi, ifadҽ vasitҽlҽri, müxtҽlif növlҽrinin öyrҽnilmҽsi 

baxımından Ģifahi xalq ҽdҽbiyyatı, o çümlҽdҽn nağıllar tükҽnmҽz qaynaqdır.Bu janrdamüxtҽlif tҽbҽqҽlҽrdҽn 
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vҽ kateqoriyalardan olan insanlar aralarındakı münasibҽtlҽrdҽn vҽ ünsiyyҽt Ģҽraitindҽn asılı olaraq bir-birinҽ 

rҽngarҽng xitablarla sҽslҽnirlҽr.Onlar bir-birinҽ tҽkcҽ öz adı ilҽ deyil,çox müxtҽlif vokativ sözlҽrlҽ müraciҽt 

edirlҽr.Ġstҽr gerçҽk mҽiĢҽtimizdҽ, istҽrsҽ dҽ nağıllarımızda bunun üslubi-funksional sҽbҽblҽri vardır. 

Sҽslҽnmҽ sözlҽri M.Y.Özezen tҽrҽfindҽn Ģҽxsin adının bilindiyi vҽ ya bilinmҽdiyi durumlara görҽ 

tҽsniflҽndirilmiĢdir.Bu tҽsnifatda xitab etdiyimiz insana adı ilҽ deyil, baĢqa sҽslҽnmҽ sözlҽri ilҽ  

müraciҽt olunmanın onun adını demҽk istҽmҽmҽk, adını unutmaq,sҽmimiyyҽt, incҽlik göstҽrmҽk, 

qҽzҽbinin Ģiddҽtini göstҽrmҽk, etinasızlıq vҽ ya güc göstҽrmҽk, ona onu aĢağıladığını hiss etdirmҽk vҽ s. 

kimi sҽbҽblҽri göstҽrilmiĢdir (Özezen, 2004: 2266). 

Bundan baĢqa, mҽiĢҽt dilimizdҽ olduğu kimi, nağıllarımızda da ilahi, gözҽgörünmҽz varlıqlara, hҽtta 

insanların özlҽrinҽ belҽ müraciҽt etmҽlҽrinin Ģahidi oluruq.Vokativ sözlҽr nağıllarda hҽm dҽ uslubi fiqurlar 

kimi çıxıĢ edir. 

Ҽlҽ aldığımız araĢdırmanın obyekti Azҽrbaycan xalq nağıllarının dilindҽ müraciҽt sözlҽrinin iĢlҽnmҽ 

xüsusiyyҽtlҽridir. Nağıl dilindҽn toplanmıĢ xitablar hҽm funksional, hҽm dҽ ifadҽ vasitҽsi baxımından 

incҽlҽnmiĢdir. 

1. ġҼXSҼ ÖZ ADI ĠLҼ XĠTABETMҼ 
Tҽbiidir ki, real hҽyatda vҽ bҽdii dildҽ, o cümlҽdҽn xalq nağıllarında insana ҽn mühüm müraciҽt 

növlҽrindҽn biri ona öz adı ilҽ xitab etmҽkdir.Üzҽrindҽ iĢlҽdiyimiz mҽnbҽlҽrdҽ belҽ nümunҽlҽr vardır /Qız 

qapıların otuz doqquzunu açıb, qırxında dedi: – Mҽlik Mҽmmҽd, gҽl açdırma/(AXN,Mҽlik Mҽmmҽd Vҽ 

Mҽlik Ҽhmҽd); /Sonra Nardan oturub baĢladı danıĢmağa. Dedi: – DaĢdҽmir, o gün ki, atam saraya, padĢahın 

yanına getdi, daha geri qayıtmadı/(AXN, DaĢdҽmirin nağılı);/Çay vaxtı dҽrviĢ dedi: Ey Ҽhmҽdi ÇekkaĢ, 

dҽrviĢ gҽzҽrgi olar/ (AXN, Ҽhmҽdi ÇekkaĢ);PadĢah bir gün oğluna deyir:– Oğul, Mҽhҽmmҽd, mҽn ölsҽm, 

yerimdҽ sҽndҽn savayı qohum-ҽqrҽbam yoxdu ki, qalsın (AXN, ġirvan qazisi).Pҽri xanım dedi:– Ey 

Qҽhrҽman, and olsun atamın canına, sҽnnҽn iĢim yoxdu, çıx sudan (AXN, Qҽhrҽman), lakin Azҽrbaycan 

xalq nağıllarında önҽmli yer tutan digҽr vokativ söz vҽ ifadҽlҽr nağıl dilinin ҽn tҽsirli elementlҽridir. Odur ki, 

bu bölmҽnin üzҽrindҽ çok dayanmayaraq digҽr müraciҽt bildirҽn söz vҽ ifadҽlҽri incҽlҽyҽcҽyik. 

 2.QOHUMLUQ TERMĠNLҼRĠ ĠLҼ MÜRACĠҼT  

Türk toplumunda, o cümlҽdҽn Azҽrbaycanda insanlar arasında qohumluq ҽlaqҽlҽri önҽmli yerҽ 

malikdir. Odur ki, qohumlar bir-birinҽ müvafiq ҽqrҽbalıq terminlҽri ilҽ müraciҽt edirlҽr. Bu adlar 

bҽzҽntҽklikdҽ, bҽzҽn isҽ Ģҽxs adlarına qoĢularaq iĢlҽnir. Eyni zamanda bu adlardan qohum olmayanlara 

xitabҽn dҽ istifadҽ olunur ki, bu müraciҽt hҽmin Ģҽxsi qohumu kimi yaxın görmҽsi anlamında hörmҽt vҽ 

sevgi ifadҽ edir. Digҽr mҽna qruplarına daxil olan xitablarla yanaĢı, qohumluq terminlҽri ilҽ ifadҽ olunan 

xitablara da “ey”,”ay” vҽ b. çağırıĢ nidalarının qoĢulduğunu görürük.  

Azҽrbaycan nağıllarında çox geniĢ Ģҽkildҽ qohumluq terminlҽri ilҽ bir-birinҽ müraciҽtҽ rast gҽlirik: 

bala, ay bala, oğlum, oğul, oğlan, oğlanlarım, atacan, ata, ana, dәdә, qardaş, dayı, әmioğlu, әmi, qızım, ay 

arvad, ay kişi, ay nәnә, bacı, ay bacı, qarı nәnә, qağa vҽ s. 

Bu qohumluq terminlҽrindҽn iki mҽqsҽdlҽ: hҽqiqҽtҽn qohumu vҽ ya ailҽ üzvü olanlara/ ġükufҽ xanım 

dedi: – Dәdә, hara gedirsҽn?/ (AXN, ġükufҽ xanım); Qız dedi: – Ana, hҽlҽ bir az çörҽk ver yeyim, lap 

acından ölürҽm, sonra danıĢaram (Ҽlimҽ su tök) Vҽzir yorğan-döĢҽkdҽn qalxıb, tҽҽccüblҽ öz arvadına baxdı, 

dedi:– Ay arvad, mҽn ölmüĢdüm ki? Arvad dedi:– Ay kişi, ölüm nҽdi, sҽfehlҽmҽmisҽn ki?/; (AXN, Balıqlar 

padĢahı ilҽ Yaqub) vҽ ya qohumu olmayanlara /O nҽ qҽdҽr sҽndҽn xҽbҽr alsa ki, oğlum, sehirbazlığı 

örgҽndinmi, sҽn cavab ver ki, usta mehriban, xeyr; Qҽni Ģah buyurdu:– Bala, indi ki sҽn bir çox zҽhmҽt, 

mҽĢҽqqҽtdҽn sora bir belҽ sҽnҽt sahibi oldun, gözümün ağı-qarası olan qızım Püstҽ xanımı sҽnҽ verirҽm; 

Sövdҽgҽr dedi:– Ay nәnә, gözlҽrimi açsan, sҽnҽ yeddi torba qızıl verҽrҽm/(AXN, Balıqlar padĢahı ilҽ 

Yaqub);Dedi: – Ey dayı, mҽnim adımı hardan bildin? (AXN, Ceyranın nağılı) müraciҽtdҽ vokativ söz kimi 

istifadҽ olunur. Bu terminlҽr eyni zamanda Ģҽxs adlarına qoĢulmaqla da iĢlҽnir: ġҽftҽn dedi: – Çodar qardaş, 

osarı vermҽrҽm (AXN, Axvay); – Pirim qağa, ilanlar padĢahı bilsҽ ki, bu iĢ sҽnin namusuna toxunub, onda 

sҽnin günahından keçҽr (AXN, Ovçu Pirimin nağılı) Dedi: – Ey abid baba, mҽn cavanam, yorulmaram, gҽl 

sҽn min ata, hara gedirsҽnsҽ, ora qoyum, sonra mҽn yolumnan qayıdıb gedҽrҽm (AXN, BҽnidaĢ Ģҽhҽrinin 

sirri); Ҽrkҽ özünü qarıya yetirib soruĢdu: – Qarı nәnә, o nҽdi ҽlindҽ tutmusan? (AXN, Beçҽ DҽrviĢ nağılı) 

müraciҽtlҽ iĢlҽnmiĢdir. 

 Qağahörmҽt üçün böyük qardaĢa, ҽmiyҽ, dayıya vҽ ümumiyyҽtlҽ, yaxın adama deyilir (ADĠL, 2006: 

744 s. s.16-1536). 

Qohumluq terminlҽribҽzҽn birinci Ģҽxsҽ aid mҽnsubiyyҽt Ģҽkilçisiilҽ iĢlҽnir /DҽrviĢ Ҽhmҽd Ceyranı 

görҽn kimi dedi: – Ey mәnim oğlum Ceyran, sҽn xoĢ gҽlibsҽn! (AXN, Ceyranın nağılı); Odu ki, yüyürüb 

bunları qucaxladı: – Ey mәnim tifil balalarım, mҽn sizin tacir aparan ananızam(AXN, Yuxu). Bu 

nümunҽlҽrdҽ belҽ vokativ sözlҽrin yiyҽlik hal Ģҽkilçili ―mҽn‖ ҽvҽzliyi ilҽ iĢlҽnҽrҽk III növ tҽyini söz 

http://www.nagillar.az/article/a-181.html
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birlҽĢmҽsi Ģҽklindҽ olduğunu görürük.Tifil ҽrҽbcҽ ―uĢaq‖ mҽnasını daĢıyır. Sonuncu nümunҽdҽ tifil ―körpҽ‖ 

anlamındadır.  

Azҽrbaycan nağıllarında qohumluq terminlҽrinҽ ―oğlu‖, ―qızı‖ sözlҽrini artırmaqla iĢlҽnҽn xitablar da 

geniĢ yayılmıĢdır: /Ülkҽr dedi: – Xalaoğlu, Barxudar, gҽldinmi?; Barxudar dedi: – Gҽldim, padşah qızı, 

gҽldim. (AXN, Barxudarın nağılı)– Әmi oğlu, indi ki öldürmҽk fikrindҽsҽn, mҽni öldür (AXN, Ҽcҽm oğlu 

Ġbrahim)/. Bu mҽnbҽlҽrdҽ rast gҽldiğimiz ―rҽhmҽtliyin oğlu‖ vҽ ya ―rҽhmҽtliyin qızı‖ xitabları ümumxalq 

dilindҽ qınayıcı bir üslubi çalar ifadҽ etmҽklҽ iĢlҽnir /Vҽzir dedi: – Rәhmәtliyin oğlu, mҽn dҽ sҽn gündҽyҽm, 

nҽ tҽdbirbazlıqdı/ (AXN, Ҽhmҽd). 

Heyvanlar haqqında nağıllarda da obrazlar bir-birinҽ müraciҽt edҽrkҽn heyvan adlarına qohumluq 

adları bildirҽn vokativ sözlҽr ҽlavҽ olunur: ġir dedi: – Pәlәng qardaş, sağlığın. Hҽlҽ bir tҽzҽ xҽbҽr yoxdu, 

sҽlamҽtlikdi; ġir dedi: – Qurt lәlә, bazarın niyҽ kҽsatdı?; ġir tülküyҽ dedi:– Tülkü lәlә, sҽn danıĢ, görҽk, 

sҽnin bazarın necҽdi? (AXN, Mҽrdnҽn namҽrdin nağılı ) Pirimҽ dedi: Pirim bu sözlҽri eĢidҽn kimi dedi:– 

Xoruz qardaş, bҽs mҽn neylҽyim ki, arvad qayıtsın? (AXN, Ovçu Pirimin nağılı). 

Әşi, ә, әdә, ayә, adәkimi qohumluq terminlҽri ҽski türkcҽdҽ vҽ dialektlҽrimizdҽ ailҽnin yaĢlı üzvlҽrinҽ, 

ailҽ baĢçılarının bir-birinҽ müraciҽt sözlҽri olsa da (Sarica,2015:266), bu gün mҽna dҽyiĢmҽlҽrinҽ mҽruz 

qalmıĢdır ki, nağıllarımızda bu xitabların aĢağı tҽbҽqҽdҽn olan adamlara çox zaman mҽnfi mҽna çalarlı 

sҽslҽnmҽ sözlҽri olduğunu görürük / Qız özünü itirmҽyib dedi: – Ә, nҽ çox basıb-kҽsirsҽn, kiĢisҽn irҽli gҽl, 

görҽk kim kimin baĢını bҽdҽninnҽn ayırır/ (AXN, BҽnidaĢ Ģҽhҽrinin sirri);Sҽsҽ sҽs verib dedi: – Adә, 

mҽnҽm, Soltan Ġbrahimi ҽli-qolu bağlı gҽtirirҽm ( Soltan Ġbrahim); ġah Abbas dedi: – Әşi, gҽlsҽnҽ, bı çaya 

bir körpü salax!/ (AXN, Bulud); Dedilҽr: – Ҽdҽ, Ҽbülqasım, bı nҽ iĢdi? (AXN, Ҽbülqasım). 

 3.SOSIAL STATUS BILDIRҼN ADLARLA - TITULLARLA MÜRACĠҼT  

Titullarla müraciҽtin bir qismi hökmdar, onun ailҽsi vҽ digҽr saray ҽyanlarına xitablardır. Hökmdara 

müraciҽt edҽrken Ģah /Bostançı dedi: – Qadan alım, şah, qarpızdı. Bu il bostanım çox yaxĢı bҽhrҽ gҽtirib 

(AXN, Axvay), şahım, ey şahım, ey padşah vҽ s. titullarla/Özü dҽ durdu bir uca yerdҽ çağırdı; oğlanlar 

hamısı bir ağızdan dedilҽr: – Bҽli şahım!; Bir gün Sҽrhҽng Ģaha bir kağız yazdı: “Ey padşah, mҽn RҽĢid xan 

öz qoĢunumla bҽrabҽr sҽni davaya çağırıram/ (AXN, Beçҽ DҽrviĢ nağılı), bҽzҽn isҽ bu titullara epitetlҽr, 

konkretlҽĢdirici sözlҽr ҽlavҽ etmҽklҽ ifadҽ olunur Ceyran ҽl atıb yapıĢdı padĢahın boğazından, dedi: – Ey 

zalım padşah, ver adaxlımı! (Ceyranın nağılı); Axvay ҽl çҽkmҽyib ҽrz etdi ki, ey Gülnaharın şahı, bil, agah 

ol, hҽrgah bu quĢu mana vermҽsҽn, burada hҽr gün sana o qҽdҽr qarğıĢ edҽcҽyҽm ki, tainki, taxtı-tacın tarı-

mar ola (AXN, Axvay); Üzün Ġbrahimҽ tutub dedi: – Ey Soltan İbrahim, al üzüyünü(AXN, Soltan Ġbrahim). 

Azҽrbaycan xalq nağıllarında hökmdarlara müraciҽtdҽ daha çox qibleyi-alәm vҽ şah sağ 

olsunifadҽlҽrinҽ rast gҽlirik: /Cҽnnҽt vҽzir irҽli gҽlib dedi: – Qibleyi-alәm, Sҽrhҽngi Ģah altı yüz min 

qoĢunnan hücum elҽyib mҽmlҽkҽti dağıdacaq, biz dҽ gҽrҽk sҽltҽnҽtimizi, var-yoxumuzu ҽldҽn buraxıb, ona 

tҽslim olaq (AXN, Beçҽ DҽrviĢ nağılı); Bostançı dedi: – Şah sağ olsun, onların gücü cavahirҽ, lҽlҽ, qızıla 

çatır, mҽnim dҽ gümanım, gücüm yemiĢ, qarpıza çatır (AXN, Bostançı vҽ ġah Abbas).  

―ġah sağ olsun‖ tҽĢҽkkür etiketinҽ bҽnzҽsҽ dҽ, funksional baxımdan nağıllarda müraciҽt 

mҽqamındadır.  

Vҽzirlҽrҽ müraciҽt edҽrkҽn hҽm sadҽcҽ titulla vәzir, ey vәzir sözlҽri ilҽ müraciҽtdҽn baĢqa, hҽm dҽ 

onların adlarınatitulqoĢmaqla sҽslҽnmҽlҽr vardır /PadĢah dedi: – Allahverdi vәzir, o sҽn ağılda adam deyil, 

çox ağıllı adamdı, yüngülsaqqal olma, ala bilmҽzsҽn/ (AXN, Bostançı vҽ ġah Abbas); /Üzün vҽzirҽ tutub 

dedi: – Bәhram vәzir, sҽn vaxtında qoymadın ki, ―biz Beçҽ dҽrviĢi ҽlimizdҽ saxlayaq. Ġndi bҽrk günümüzdҽ 

ҽlimizdҽn tutardı/(AXN, Beçҽ DҽrviĢ nağılı) /– Vәzir Allahverdi xan, Allah, bax o tağın dalındadı/ (AXN, 

Bҽxtiyar). 

Hökmdar övladlarına padşah qızı, şah oğlu, şahzadә sağ olsun”, ey padşahzadәlәr kimi xitablarla 

müraciҽt olunduğunu görürük. Barxudar dedi: – Gҽldim, padşah qızı, gҽldim (AXN, Barxudarın nağılı); 

Ġlyas çil madyanı Ģah oğlunun göy atına yanaĢdırıb dedi: – Şah oğlu, sözünҽ doğru çıxsan, mҽn sҽninlҽ cıdıra 

çıxaram; Vҽzir dedi: – Şahzadә sağ olsun, sabah Ġlyas yanına gҽlҽndҽ, göndҽr getsin, div qarısından bağlı 

boğçanı alıb gҽtirsin (AXN, Çil madyan) – Ey padşahzadәlәr, mҽnim ceyranımı niyҽ qovdunuz?( AXN, 

Mҽlik Mҽmmҽd vҽ Mҽlik Ҽmҽd). 

 Ağa, xanım kimi vokativ sözlҽr dҽ hҽm tҽklikdҽ, hҽm dҽ adlara qoĢularaq iĢlҽnir /Atlılar dedilҽr: – 

Ağa, nҽ buyurursan, buyur, yerinҽ yetirҽk. Ҽmir bundan çox sevindi (AXN, Ҽmir ilҽ Ģah qızı); Qҽni Ģah 

dҽrviĢi hüzuruna gҽtirtdi. Dedi:– Ağa dәrviş, nҽ mҽtlҽbin varsa, söylҽ, rҽva edim/ (AXN, Axvay); Nökҽr 

deyir: – Ay ağa, axı at neylҽsin, hҽr gecҽ minib yorursan, gҽtirib qan-tҽr içindҽ tevlҽyҽ bağlayırsan, o da 

arıxlayır/ (AXN, Cin); Qarı ağlaya-ağlaya qazının yanına gҽlib, dedi: – Qazı ağa, keçini oğlum heç kҽsdҽn 

oğurlamamıĢdı (AXN, Çıraxlı Ġsa); Odu ki, bҽhanҽ ilҽ dedim: – Xanım, at vurub gözümҽ qan sağılıf, yolu 

ҽmҽlli görmürҽm, bu dҽfҽ qabağa sҽn düĢ, mҽn dalımca gҽl/ (AXN, BҽnidaĢ Ģҽhҽrinin sirri). 
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4.CĠNS FҼRQĠ, PEġҼ, YAġ, ҼLAMҼT, MÜRACĠҼT OLUNANINMÜҼYYҼN DURUMUNU 

VҼ S. BĠLDĠRҼN XĠTABLAR 

Nağıllarda cins bildirҽn, yaĢ bildirҽn, peĢҽ, sҽnҽt, mҽĢğuliyyҽt, status, ҽlamҽt, durum ve s. bildirҽn, 

müraciҽt sözlҽrinҽ rast gҽlinir. 

Cins fҽrqi bildirҽn xitablar: oğlan, qız, kiĢi, arvad vҽ s.  

/– Ay kiĢi, dҽli olmamısan ki, satılan heyvanın baĢından ip açmazlar (AXN, Axvay); Dev dedi:– Ay 

qız, razılıq ver, canın bu tilsimdҽn qurtarsın (AXN, Barxudarın nağılı); Bir dҽrvazadan içҽri girdi. Onun 

qabağını bir dev kҽsdirib dedi: – Ey oğlan heyifsҽn getmҽ, sҽn gülü apara bilmҽzsҽn! (AXN, Dünya gözҽli)/. 

YaĢ bildirҽn xitablar: Ay cavan, ay uĢaqlar, ey qoca, qarı nҽnҽ vҽ s. 

/Ġstҽdi sudan keçib uĢaqların dallarınca getsin, sudan keçҽ bilmҽyir vҽ axırda uĢaqları sҽslҽyir: – Ay 

uşaqlar, sudan nҽtҽr keçdiniz? (AXN, Cırtdan); PadĢah dedi:–Ey qoca, sҽn mҽnim dҽrdimҽ çarҽ elҽyҽ 

bilmҽzsҽn (AXN, Yuxu);Qız yalvardı ki, ay cavan, heyifsҽn, qaç gizlҽn (AXN, Mҽlikmҽmmҽd);Ҽrkҽ özünü 

qarıya yetirib soruĢdu: – Qarı nәnә, o nҽdi ҽlindҽ tutmusan? (AXN, Beçҽ DҽrviĢ nağılı)/. 

PeĢҽ, sҽnҽt, mҽĢğuliyyҽt bildirҽn xitablar: usta, dҽrviĢ, cütçü, pҽlҽvan, rҽmmal, dalandar, çoban, 

qazı, hҽkim, ovçu, sövdҽgҽr, aĢıq vҽ s. 

/ġҽftҽn ҽrz elҽdi ki: – Ay usta, tanrı sҽndҽn razı olsun.Axvay dedi: Beçҽ dҽrviĢ irҽli yeriyib dedi: – Ey 

pҽhlҽvan, gҽl sҽn ҽvvҽl mҽnnҽn vuruĢ, sonra Beçҽ dҽrviĢ özünü yetirҽr (AXN, Beçҽ DҽrviĢ nağılı); Bostançı 

dedi: – Ağa dҽrviĢ, onların gücü lҽlҽ, cavahirҽ, qızıla çatır (AXN, Bҽxtiyar); Tez rҽmmal çağırıb dedi: – 

Rәmmal, bir rҽm at görҽk, mҽnim qızım Zҽrğovanı kim götürüb aparıb (Ceyranın nağılı); Bulud dedi: – Ay 

cütçü, elҽ deyҽk, öküz qaradı, bҽs özün niyҽ qara geyinmisҽn, xıĢın niyҽ qaradı? (Bulud); Rum padĢahı ҽqli 

baĢdan verib dedi: – Dalandar, tҽdbir gör! (AXN, Ceyranın nağılı); Cantiq çobandan soruĢdu: – Çoban 

qardaş, niyҽ belҽ hҽr Ģey qaradı? (AXN, Cantiq); – Salammҽlek, ay aşıq qardaş!(AXN, Cik-cik xanım); 

Qarı ağlaya-ağlaya qazının yanına gҽlib, dedi: – Qazı ağa, keçini oğlum heç kҽsdҽn oğurlamamıĢdı (AXN, 

Çıraxlı Ġsa); Vҽzir armudu yeyҽn kimi buynuzunun biri düĢdü, vҽzir sevinib dedi: – Hәkim, sҽndҽn nҽ gizlin, 

padĢah da mҽn kökdҽdi (AXN, Ҽhmҽd); PadĢah Ҽhmҽdin özünҽ qonaqlıq, mҽrҽkҽ elҽyib deyir: – 

Hәkimbaşı, mҽn ҽhd elҽmiĢdim ki, hҽr kim qızımı yaxĢı elҽsҽ, qızımı verim ona; Dedi: – Sövdәgәr, bu 

dövlҽt dҽ sҽnindir (AXN, Ҽhmҽd ); – Ey ovçu, niyҽ bikeyf olursan (AXN, Ovçu Pirimin nağılı); – Ey 

Hәkimi-Loğman, bizim dҽ dҽrdimizҽ ҽlac elҽ(AXN, Loğman)/. 

 Müraciҽt olunanın statusunu, müҽyyҽn ҽlamҽt vҽ vҽziyyҽtini bildirҽn xitablar:Ay ev yiyҽsi, a 

yetim, gҽlҽn, a yetim, ay alan, ay satan, ay qonaq, ey bҽni-adҽm, ey qҽrib, keçҽl vҽ s. 

/Gҽldi gördü Ģҽhҽrin qırağında bir koma var, atı sürdü bu komaya, çağırdı: – Ay ev yiyәsi, ay ev yiyәsi; 

Cantiq tez atı mindi, sҽs gҽlҽn tҽrҽfҽ gedib gördü ki, bir qaraltı gҽlir. Tez qıĢqırdı: – Gәlәn, dostsan, 

düĢmҽnsҽn? (AXN, Cantiq); Darğa Ġsadan bir parç süd alıb içdi. Süd darğanın ağzına çox Ģirin gҽldi, dedi: – 

A yetim, bu gamuĢ südüdü? (AXN, Çıraxlı Ġsa); Bir alma satan paltarı geyindi, Ģah qızının imarҽtinin 

qabağına gҽldi: – Ay alma alan, ay alma alan! – deyib qıĢqırdı.;ġah Ҽmiri yanına çağırtdırdı, dedi:– Ay alma 

satan, almalardan birini mҽnҽ sat (AXN, Ҽmir ilҽ Ģah qızı); Ҽhmҽdi ÇekkaĢ dedi: – Ay qonaq, kimsҽn?( 

AXN, Tҽnbҽl Ҽhmҽd);Qoca dedi: – Ey qәrib, görürҽm çox bikeyfsҽn, de görüm dҽrdin nҽdi? (AXN, Yuxu); 

DҽrviĢ dedi: – Keçәl, toyuq iki qılçlıdı (AXN, Toyuq bir qılçlıdı)/.  

Eyni zamanda insanlıq, bҽndҽlik bildirҽney bәni adәm /Yaxına gҽlib dedi:– Ey bәni-adәm, xörҽkdҽn 

bir qҽdҽr dҽ ver mҽn yeyim/ (AXN, Reyanın nağılı) vҽ ya toplu şҽkildҽ müraciҽt üçün camaat, hәzarat / 

Dedi: – Ay hҽzarat, bu hansı mҽzhҽbdҽ görünmüĢdü ki, dҽvҽnin baĢından osar açıla. Nҽ qҽdҽr istҽyir osara 

da pul verim/ (AXN, Axvay). 

5.ҼZĠZLҼYĠCĠ MÜRACĠҼTLҼR  

Azҽrbaycan ümumxalq dilindҽ iĢlҽnҽn bir sıra ҽzizlҽyici, sevgi, hörmҽt, hҽtta alqıĢ ifadҽ edҽn 

xitabların nağıl dilinin üslubuna uyğun tҽrzdҽ iĢlҽnmҽsinҽ rast gҽlirik.  

 ―Can‖ sözü ilҽ bağlı belҽ xitablar hҽm mҽnsubiyyҽt Ģҽkilçisi ilҽ, yҽni ―canım‖ Ģҽklindҽ / ġҽftҽn ҽrz 

elҽdi ki, ay canım, bizim elin qaydҽsidir, hansı vaqt iĢi düz gҽlmҽyҽndҽ, ya yorulanda axvay çҽkҽrlҽr/ (AXN, 

Axvay), hҽm dҽbu sözü vokativ sözlҽrin vҽ ya insan adlarının ҽvvҽlinҽ, ya da sonuna artırmaqla iĢlҽnir / 

Ġlyas dedi: – Bacı, can bacı, Ģah oğlu mҽni div qarısından bağlı boğçanı alıb gҽtirmҽyҽ göndҽrir/ (AXN, Çil 

madyan.); /Ġmdi, atacan, mҽn hҽr nҽ desҽm, ҽmҽl et/ (AXN, Axvay). 

―Ҽzizim‖ sözü dҽ belҽ geniĢ yayılmıĢ müraciҽtlҽrdҽndir /Qız ayılıb yenҽ üzünü oğlana tutdu, dedi: – 

Әzizim, iki gözüm, mҽn sҽnin qulunam, vur mҽni öldür/ (AXN, Beçҽ DҽrviĢ nağılı) ; Darğa dedi: – Әzizim, 

Әmiraslan, mҽn sҽnin atanın köhnҽ adamlarındanam / (AXN, Emiraslanın nağılı). Bҽzҽn dҽ bu müraciҽt ―iki 

gözüm‖ ifadҽsi ilҽ birgҽ iĢlҽnir /Qız ayılıb yenҽ üzünü oğlana tutdu, dedi: – Әzizim, iki gözüm, mҽn sҽnin 

qulunam, vur mҽni öldür/ (AXN, Beçҽ DҽrviĢ nağılı). Nağıl dili xalq dilinҽ nҽ qҽdҽr yaxın olsa da, burada 

müraciҽt funksiyasında izafҽt birlҽĢmҽlҽrinҽ dҽ rast gҽlirik. Mҽsҽlҽn, ―gözümün nuru‖ ümumiyyҽtlҽ bҽdii 
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üslubda çox iĢlҽk olduğu halda, nağıllarımızda ―nuri-didҽm‖ Ģҽklindҽ dҽ iĢlҽnmiĢdir /Xanoğlanın belҽ 

sehirbazlığına ata-anası heyran qalıb dedilҽr: – Ey nuri-didәmiz, hҽrgah sҽni biz ҽmҽlҽ gҽtirmҽsҽydik, onda 

sҽnҽ bҽni-insan demҽk olmazdı/ (AXN, Axvay).  

―Mehriban‖ sözündҽn dҽ eyni funksiyada vҽ eyni Ģҽkildҽ istifadҽ olunduğunu görürük vҽ bunlar 

nağıllarımızın dili üçün spesifikdir /Xanoğlan dedi: – Ey mehribanlarım, hҽlҽ Ģad olmanız qabaqdadır; 

Xanoğlan dedi: – Mehriban ata, mҽn sehir oxuyub, bir yaxĢı öküz olacam; O nҽ qҽdҽr sҽndҽn xҽbҽr alsa ki, 

oğlum, sehirbazlığı örgҽndinmi, sҽn cavab ver ki, usta mehriban, xeyr / (AXN, Axvay); Qız dedi: – Atayi-

mehriban, sҽbҽb nҽdi ki, mҽnҽ bu sözü deyirsҽn? (AXN, BҽnidaĢ Ģҽhҽrinin sirri).  

Bundan baĢqa, ad ҽvҽzinҽ müraciҽt etdiyi Ģҽxsi müsbҽt cҽhҽtdҽn xarakterizҽ edҽn ifadҽlҽr dҽ xitablar 

da geniĢ Ģҽkildҽ iĢlҽnir / Ҽhvalı belҽ görcҽk üzünü Süsҽnҽ tutub ҽrz etdi: – Ey rәhmikar! Bҽ mҽn nҽ tҽr edim 

ki, hҽm bu insan cҽlladının ҽlindҽn salamat qurtarım, hҽm dҽ sehirbazlığı örgҽnim? (AXN, Axvay); Cin 

uĢağı alladır: – Ay qәşәng qız, sҽnҽ alma verҽcҽm, gҽl mҽnim paltarımnan iynҽni çıxart, ҽlimҽ tikҽn batıb, 

onu çıxardacam (AXN, Cin)‖ ġahzadҽ Rҽhman bitab bir halda ҽrz etdi: – Ey nazәnin! Söylҽ görüm, sҽn 

hansı bağın gülü, hansı baxçanın bülbülüsҽn?/(Axvay). 

 Maraqlı ҽzizlҽyici xitablardan biri dҽ ―bacılı‖ sözüdür. Bu müraciҽt bҽzҽn tҽk, bҽzҽn dҽ iki dҽfҽ 

tҽkrar etmҽklҽ iĢlҽnir /QuĢlardan birisi dedi:– Bacılı-bacılı. Dedi: – Can bacılı. (Tҽnbҽl Ҽhmҽd); Kiçik bacı 

deyir: – Bacılı-bacılı, nҽ olaydı padĢah mҽni ala idi, mҽn dҽ bir oğlan doğa idim, bir kҽkli qızıl olaydı, bir 

kҽkli gümüĢ olaydı, alnı ay/ (AXN, Dünya gözҽli).– lı Ģҽkilçisi burada ҽzizlҽmҽ qrammatik mҽnasını ifadҽ 

edir. 

Nümunҽlҽrdҽ cümlҽ Ģҽklindҽ olan müraciҽtlҽrҽ rast gҽlirik ki, bu cümlҽyҽ ―ay‖ çağırıĢ nidasını 

eklҽmҽklҽ ona xitab mҽzmunu verilmiĢdir: ―Bir gün bir qoca qarı onun yanına gҽlib dedi: – Ay qadan alsın 

nәnәn, gözlҽrini açsam, mҽnҽ nҽ verҽrsҽn?‖(AXN, Balıqlar padĢaı ilҽ Yaqub).  

 6.MҼNFĠ MÜNASĠBҼT BĠLDĠRҼN XĠTABLAR  

Xitablar müraciҽt bildirmҽklҽyanaĢı, münasibҽt dҽ bildirir (Xҽlilov, 2017: 237).Nağıllardakı obrazlar 

arasındakı dialoqlarda mҽnfi mҽna çalarlı müraciҽtlҽrҽ rast gҽlirik.Ay axmaq/– Ay axmax, bırda bizim 

kҽrkimiz yox, baltamız yox. Taxda, odunyox. Nҽyinҽn salax?/ (AXN, ġah Abbasın oğlu), ey anası vayına 

oturan/– Ey anası vayına oturan, gör sҽnҽ neylҽyҽcҽyҽm/(AXN, Bulud) әdә, sәfeh oğlu, sәfeh/Baqqal dedi: 

– Ҽdҽ, sҽfeh oğlu, sҽfeh. Ona iki girvҽnkҽ yağ verҽllҽrmi?/ (AXN, Bulud), zalım oğlu zalım/Zalım oğlu, 

zalım! Onu kürҽyҽ sığıĢdırmaxmı olar?/, keçәl, vay keçәl/– Vay keçҽl, siz qҽribҽ belҽ hörmҽt elҽrsiniz? – 

deyҽ düĢdü/, axmaq oğlu axmaq/Bulud dedi: – Axmaq oğlu, axmaq, bҽs mҽn saa demҽmiĢdim yavaĢ sür 

gҽlirҽm?/, köpәk oğlunun qızı/ Vҽtҽn dedi: – Köpҽk oğlunun qızı, çox danıĢma, qardaĢ özümündü, özüm 

bilҽrҽm/, köpәk qızı/– Köpҽk qızı, sҽnҽ ye demirҽm?! (AXN, Cҽlayi-vҽtҽn)/,çәpәl/ Dedi:– Kҽs sҽsini, 

çҽpҽl!/,ey zalım padşah/ Ceyran ҽl atıb yapıĢdı padĢahın boğazından, dedi: – Ey zalım padĢah, ver adaxlımı! 

(AXN, Ceyranın nağılı),ay qoca köpәk/ Böyük bacı ҽlini belinҽ verib dedi: – Ay qoca köpҽk, yalan 

deyirsҽn!/(AXN, Dünya gözҽli)ay insafsız/– Ġnsafsız, mҽni salmısan burda quyuya, özün gedib bağda 

qızlarnan gҽzirsҽn/(AXN, Ҽlimҽ su tök), sәfeh kişinin oğlu/PadĢah Ҽhmҽdi ÇekkaĢa dedi: – Sҽfeh kiĢinin 

oğlu, o üzüyün min tümҽn qiymҽti vardı, sҽn neynҽdin?/ (AXN, Ҽhmҽdi ÇekkaĢ); a gәdә /PadĢah soruĢdu: – 

A gҽdҽ, de görüm kimsҽn, nҽçisҽn? Oranı niyҽ qazırdın?/(AXN, DaĢdҽmirin nağılı);ey mәlun /Elҽ k, padĢah 

bunu eĢitdi, qҽzҽblҽnib dedi: – ey mҽlun, yҽqin ki, bağ hҽr qıĢ üzüm gҽtirirmiĢ, sҽn gizlҽdirmiĢsҽn/ (AXN, 

Cantiq);ey bic/– Ey bic, atasından bixҽbҽr RҽĢid!/ (AXN, Beçҽ DҽrviĢ nağılı), ay utanmaz, ay nainsaf 

vs.kimi xitablar nağıl dilinҽ xas olub üslubi çalar yaratmaqla komik bҽdii vasitҽlҽr kimi çıxıĢ edir.  

Gәdә sözünün burada farsca ―gҽda‖ sözü ilҽ heç bir ҽlaqҽsi yoxdur, ―nökҽr‖ kimi izah olunanbu söz 

milli mҽnĢҽli olub, ―keĢikçi‖ anlamındadır. Türkiye TürkçesiAğızları Sözlüğü‖ndҽ ―1.Çelimsiz, zayıf, cüce 

(kimse) 2. Annesi babası olmayan (kimse) 3. Aç gözlü, obur (kimse). 4. Arsız (kimse). 5. YaĢına göre daha 

akıllı görünen (kimse). 6. Niteliği düĢük, kötü, aĢağı (adam). 7. Cimri. 8. Karnı ĢiĢ, hastalıklı (kimse)‖ kimi 

mҽnaları göstҽrilmiĢdir (sözce.com). 

Ey taxtı çevrilmiş, yәhәri qanla dolmuş, ay ölmüş qarı,ay yerә batmış qarı, / Dalandar tez durub 

özünü yetirdi Rum padĢahına, dedi: – Ey taxtı çevrilmiĢ, yҽhҽri qanla dolmuĢ, nҽ yatıbsan?/ (AXN,Ceyranın 

nağılı); /Mamanı tapdılar, dedilҽr: – Ay ölmüĢ qarı! Bҽs sҽn oğlanı öldürmҽmisҽn?; Qarıya dedilҽr: – Ay 

yerҽ batmıĢ qarı, Sabah getdi, gülü dҽ gҽtirib gҽlib/ (AXN, Dünya gözҽli), ay evin yıxılsın /– Ey evin 

yıxılsın, Qҽmҽr vҽzir sҽni aldadıb/ (AXN,Ҽmiraslanın nağılı), ay duz-çörәyim sәni tutsun /Dedi: – Ay duz-

çörҽyim sҽni tutsun, mҽn saa neynҽmiĢdim ki, mҽni belҽ elҽdin?/ (AXN, Ҽbülqasım); ay başıva daş /Arvad 

dedi: – Ay baĢıva daĢ, sҽn bu yaĢında tilsim dҽrsini neyniyirsҽn?/ (AXN, Ҽhmҽdi ÇekkaĢ)kimi qarğıĢ 

etiketlҽri nağllarımızda çağırıĢ ҽdatları ilҽ iĢlҽnҽrҽk xitab funksiyası daĢıyır. 

Ümumxalq dilindҽn alınmıĢ bu ifadҽlҽr bu hün dҽ ҽksҽrҽn hҽmin dildҽ iĢlҽnmҽkdҽdir.  
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7.MÜCҼRRҼD VARLIQLARA VҼ ÖZÜNҼMÜRACĠҼT 
Nağıllarda rast gҽlinҽn ҽn maraqlı xitablardan biri konkret Ģҽxsҽ vҽ ya Ģҽxslҽrҽ ünvanlanmayan 

mücҽrrҽd bҽdii xitablardır. Bunlar içҽrisindҽ insanların inancları ilҽ bağlı onların ilahlara vҽ digҽr 
müqҽdҽdҽs varlıqlara müraciҽti/ġah Abbas ҽlindҽ qılınc içҽri girib, gördü qız yatıbdı. Ya Allah deyib, qılıncı 
çҽkdi tuluğa/ ( Baftaçı ġah Abbas); Ҽlini yuxarı qalxızıb deyirdi: – Ay Allah, sҽn RҽĢidin qollarına qüvvҽt 
ver, bizi bu devin ҽlindҽn xilas elҽ! (AXN, Beçҽ DҽrviĢ nağılı) vҽ ya kömҽk dilҽmҽk mҽzmunlu sözlҽrlҽ 
çağırıĢıdır / ġah Abbas imarҽtҽ baxırdı, birdҽn gözü sataĢdı Banıya, dedi: – Ey dad-bidad, gҽrҽk bu qızı 
alam, almasam, yaĢaya bilmҽrҽm/ (AXN,Baftaçı ġah Abbas); Devlҽr gҽldilҽr, evdҽ oturub çörҽklҽrini 
yeyҽndҽ Cҽlayi-vҽtҽn qapının ağzına gҽldi, xҽncҽrini ҽlindҽ tutub qıĢqırmağa baĢladı: – Ay haray, qoyma! ; 
Bunlar evҽ gҽlҽn kimi arvad barmağını diĢlҽdi. Öz-özünҽ dedi: – Vay dәdә vay, bunlar devi öldürüblҽr! 
(AXN, Cҽlayi-vҽtҽn); Qılıncın çҽkdi, ya mәdәd, deyib ҽjdahaya hücum elҽdi/ (AXN, Cantiq); Ҽmiraslan 
gördü ki, ey dad, bu hҽmin dҽrviĢdi (AXN, Ҽmiraslanın nağılı); Vҽzir ta özün diddi tökdü ki, ay aman, ay 
dad, qoymayın/ (AXN, Ҽbülqasım). 

Belҽ mücҽrrҽd mҽzmunlu xitabların bir qismindҽ isҽ sanki nağıl personajı özünҽ vҽ hҽm dҽ qınayıcı, 
tҽnqidi vҽ ya mҽzҽli adlarla müraciҽt edir/Babam fikirlҽĢir ki, ay gidi, bura keyf mҽclisinҽ oxĢayır, elҽ yaxĢı 
oldu, gedҽrҽm ora, heç olmasa mҽni yanlarına qoymasalar da, onların hiyҽninҽ çҽkilib bir kҽnarda yataram, 
sabah açılanda durub yola düĢҽrҽm; KiĢini xof götürür ki, ey dili-qafil, bura lap cinnҽr yığnağına oxĢayır/( 
AXN, Cin) ; /Ordan-burdan, qapıdan-bacadan boylanıb gördü ki, әdә kasıb, evin yıxılsın, pulun yoxdu, 
xҽbҽrin olsun, bağ doludu qıznan/ ( Ҽlimҽ su tök); Birdҽn yadına düĢür ki, ey namәrd, onu orda salamat 
qoymayacaqlar (AXN, Ҽmiraslanın nağılı); PadĢah bu kağızı alan kimi fikir elҽdi: Aya, görҽsҽn, bu nҽ cür 
adamdı ki, mҽni davaya çağırır (AXN, Beçҽ DҽrviĢ nağılı). 

 Farsça gidi ٖگىذ "dҽyyus, ҽxlaqsız, qadınının iffҽtsizliyinҽ göz yuman kimsҽ‖ mҽnalı sözdҽn 
alınmıĢdır(EtimolojiTürkçe), Azҽrbaycan dilindҽ ―pis, alçaq, yaramaz mҽnası daĢıyır (ADĠL,2006: 792 s. 
s.244).Bu söz ilkin mҽnasından uzaqlaĢaraq bir Ģeyҽ, ҽsasҽn dҽ keçmiĢҽ hҽsrҽt vҽ istҽyi dilҽ gҽtirmҽk 
anlamında istifadҽ olunur.Ey gidi dünya – ―etibarsız dünya‖ ümumxalq dilindҽ indi dҽgeniĢ Ģҽkildҽ iĢlҽnir. 

Dad isҽ farsca ―ҽdalҽt, insaf, ҽdalҽt mҽhkҽmҽsi; 2) qarĢılıq, ҽvҽz; 3) cҽza; 4) aman, haray, yardıma 
çağırma‖, ( Klassik, 2005: 57)‖bidad‖ isҽ 1)―ҽdalҽtsiz 2) zülm, ҽziyyҽt; 3) fҽryad, fҽğan; 4) qanunsuz‖ 
(Klassik, 2005:104) mҽnasındadır.Belҽliklҽ, ―dadi-bidad‖”ey haqq, ey әdalәt, ay haray” anlamına 
gҽlir.―Qafil‖ҽrҽbcҽ nҽ edҽcҽyini vҽ baĢına nҽ gҽlҽcҽyini irҽlicҽdҽn düĢünmҽyib, iĢini boĢ tutan; qҽflҽtdҽ 
olan; ehtiyatsız, diqqҽtsiz, xҽbҽrsiz, dil isҽ farsca ürҽk mҽnasında olub ―eydili-qafil” etimoloiyasına görҽ,―ey 
qҽflҽtdҽ olan ürҽk‖ anlamı daĢıyır, insanın özünҽ sҽslҽnmҽsidir, tҽҽccüb, peĢmançılıq, tҽҽssüf bildirir. 

NҼTĠCҼ  
Nağıl dili ümumilikdҽ ümumxalq dilinin bütün incҽliklҽrini özündҽҽks etdirir. Bu folklor nümunҽlҽri 

xitablarla zҽngindir. Eyni zamanda bir leksik-qramatik kateqoriya kimi bu janrın dilini zҽninlҽĢdirmҽklҽ 
yanaĢı, tҽsirli üslubi vasitҽlҽr kimi çıxıĢ edir. Bҽzi hallarda alqıĢlayıcı, ҽzizlҽyici, hörmҽt-izzҽt ifadҽ edҽn bu 
sҽslҽnmҽ vasitҽlҽri, digҽr hallarda mҽnfi, ifĢaedici, lҽnҽtlҽyici, aĢağılayıcı münasibet bildirir. Bu vasitҽlҽr 
müxtҽlif dil vahidlҽri Ģҽklindҽ (söz,söz birlҽĢmҽsi, cümlҽ) olub, motivlҽĢmҽ xususiyyҽtlҽri dҽ rҽngarҽngdir. 
Nağıllarda çox zaman alqıĢ vҽ qarğıĢ etiketlҽri çağırıĢ ҽdatları ilҽ iĢlҽnҽrҽk xitab funksiyası daĢıyır. 
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MÜSTҼQĠLLĠK ĠLLҼRĠNDҼ AZҼRBAYCAN ҼDҼBĠ DĠLĠNĠN LÜĞҼT TҼRKĠBĠNĠN 

ZҼNGĠNLҼġMҼSĠNDҼ BҼDĠĠ ÜSLUBUN ROLU 

 

Sevinc TALIBOVA

 

 

Xülasҽ 
Müstҽqillik dövrü Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatına, bütün zaman kҽsiyindҽ bütöv bir xalqın mҽdҽni irsinin 

daĢıyıcısı, keĢmiĢi, bu günü vҽ gҽlҽcҽyi ilҽ bilavasitҽ bağlı olan bҽdii düĢüncҽlҽrinin tҽmsilçisi olan bҽdii 

üsluba müasir ҽdҽbi proseslҽr kontekstindҽn yanaĢmaq zamanın özünün irҽli çҽkdiyi, araĢdırmağı zҽruri 

etdiyi mövzudur. Bu dövr tarix sҽhifҽmizdҽ müstҽqillik nailiyyҽtimizi ҽldҽ etdiyimiz zaman vahidi kimi 

sҽciyyҽlҽnir. Eyni zamanda üzlҽĢdiyimiz Qarabağ problemi, yaĢadığımız müharibҽ acıları dövrün insanına, 

sҽnҽtҽ tҽsir edҽn baĢlıca amillҽrdҽn olmuĢdur. Müstҽqillik dövrü hҽm tarixi, hҽm dҽ ictimai-siyasi Ģҽrait 

baxımından yeni dövrdür. Sözsüz ki, uzun inkiĢaf tarixi olan bҽdii üslubun nümayҽndҽlҽri olan yazıçı vҽ 

Ģairlҽrimiz dҽ dilin xüsusu ilҽ bҽdii dilin inkiĢaf tendensiyasından kҽnarda qalmamıĢdılar.  

Açar Sözlәr: Bәdii üslub, dil, bәdii dil, müstәqillik, lüğәt tәrkibi 

 

THE ROLE OF ARTISTIC LANGUEAGE STYLE ON THE ENRICHMENT OF 

AZERBAIJAN VOCABULARYDURING THE INDEPENDENCE PERIOD 

 

Abstract 
The subject of ―independence period‖ is the theme which is necessary to research, apporach from the 

contemporary literary process to the literary style which is the representative of literary thoughts according to 

past future and contemporary time of peoplr who is the hereditary of Azerbaijan people whole the time. This 

period is characterized as the period gaining the independence on our history. At the same time the Karabakh 

problem the war horros weremain factors influencing to art. Independence period is the new era from the 

historical and political aspect. Of course writers and poets who are the representatives of artistic style which 

has long development history were not stayed away from the development tendency of language. 

Keywords: Artistic style, language, independence, vocabulary content 

 

GĠRĠġ 

Mürҽkkҽb ictimai hadisҽ olan dil iki ҽsas formada mövcuddur: ümumxalq dili vҽ ҽdҽbi dil. Ümumxalq 

dili ҽsasında yaradılan ҽdҽbi dil özü dҽ müxtҽlif üslubların fonunda tҽzahür edir: bҽdii üslub, elmi üslub, 

publisistik üslub, rҽsmi üslub, mҽiĢҽt üslubu 

Ümumxalq dili ҽsasında yaranmıĢ ҽdҽbi dilin spesifik üslublarından biri olan bҽdii dil öz iĢlҽnmҽ 

xüsusiyyҽtlҽrinҽ, tҽsir qüvvҽsinҽ görҽ sözün geniĢ mҽnasında yaradıcılıq mҽhsulu kimi izah edilҽ 

bilҽr.―Bҽdii üslub müstҽqil vҽ zҽngin funksional üslubi yükҽ malik dil hadisҽsidir‖ (Qurbanov, 1992: 19) 

Bҽdii üslub baĢqa üslublara nisbҽtҽn hҽm qҽdimliyinҽ, hҽm dҽ zҽnginliyinҽ görҽ fҽrqlҽnir. Bu üslub 

tarixinҽ görҽ qҽdim, mahiyyҽtinҽ görҽ kütlҽvidir. Cҽmiyyҽt üzvlҽrinin elҽ bir nümayҽndҽsinҽ rast gҽlmҽk 

olmaz ki, o Ģҽxs danıĢdığı dildҽ bҽdii yaradıcılıq nümunҽlҽri bilmҽsin vҽ ondan istifadҽ etmҽsin.Dilimizin 

elҽ sözü, elҽ ifadҽ obyekti yoxdur ki, o bҽdii üslubun subyekti olmayıb. Arxaizmlҽr, tarixizmlҽr, mҽhҽlli 

sözlҽr, neologizmlҽr, canlı danıĢıq sözlҽri – bütün bunlar eyni dҽrҽcҽdҽ bҽdii üsluba xidmҽt göstҽrir. ―Dil 

bҽdii mҽzmunun ҽn mühüm çatdırıcı vasitҽlҽrindҽndir-yeganҽ deyilsҽ dҽ, ҽn baĢlıcasıdır‖ (Hacıyev, 1990: 

223). Dilin bütün leksik qatlarına mҽxsus sözlҽr bҽdii ҽsҽrlҽrin dilindҽ istifadҽ edilir. Bu da bҽdii ҽdҽbiyyatın 

hҽyatı ҽks etirmҽsi ilҽ bağlıdır. Dilin lüğҽt tҽrkibinin inkiĢaf istiqamҽtini vҽ inkiĢaf meylini 

müҽyyҽnlҽĢdirdikdҽ dilçi-alimlҽr hҽr zaman bҽdii nümunҽlҽrҽ müraciҽt ediblҽr. Ona görҽ ki, dövrün ictimai-

siyasi, tarixi, sosial durumu hҽmin dövrün bҽdii yaradıcılığında öz ҽksini tapır. ―Bütöv bir Ģҽkildҽ lüğҽt 

tҽrkibi yalnız milli ҽdҽbi dilin bҽdii üslubunda istifadҽ edilir. BaĢqa üslublardan fҽrqli burada ümumxalq dili 

lüğҽt tҽrkibinin hҽr cür elementlҽri iĢlҽnҽ bilir: ҽdҽbi noram vҽ qeyri-ҽdҽbi norma (sadҽ-familyar sözlҽr vҽ 

ifadҽlҽr, dialektizmlҽr), sinxronik vҽ diaxronik leksika (arxaizmlҽr, tarixizmlҽr), müxtҽlif boyalara malik 

emosional-ekspressiv leksika, danıĢıq- mҽiĢҽt leksikası, habelҽ funksional üslubların sҽciyyҽvi leksik 

vahidlҽri vҽ s. geniĢ Ģҽkildҽ iĢtirak etmҽk imkanına malikdir‖. (Ҽfҽndiyev, 1980:22) 

Bҽdii dilin zaman-zamanҽdҽbi dilin funksiyasından çıxıĢ etmҽsi, bҽzҽn ҽdҽbi dilvҽ bҽdii dil 

anlayıĢlarının eynilҽĢdirilmҽsi kimi mҽsҽlҽlҽr dҽ bҽdii dilin inkanlarının geniĢliyi, ifadҽ imkanlarının 

rҽngarҽngliyi ilҽ bağlıdır.Bҽdii ҽdҽbiyyat bir janr kimi meydana gҽldiyi gündҽn dil onun ilkin vasitҽsi 
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olmuĢdur. Bҽdii dil ҽdҽbi dilin bütün stillҽrindҽn fҽrqli olaraq obrazlı dildir vҽ bu obrazlılıq yalnız müxtҽlif 

tҽĢbehlҽr, istiarҽlҽr, mübaliğҽlҽr vҽ s. mҽcazlarla mҽhdudlaĢmayan, ayrı-ayrı sҽslҽrdҽn tutmuĢ mürҽkkҽb 

cümlҽlҽrҽ qҽdҽr bҽdii tҽfҽkkür qanunlarının vҽhdҽti olan bir obrazlılqdır. ( Axundov,1970: 3). XXI ҽsrin 

ҽrҽfҽsindҽ, yҽni Azҽrbaycan müstҽqillik ҽldҽ etdikdҽn sonra Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatında, xüsusilҽ 

poeziyamızda yeni bir oyanıĢ dövrünün baĢlanğıcı qoyuldu. Ҽdҽbi dil normasının inkiĢafında dövrün ictimai-

siyasi fikrinin daĢıyıcıları olan ҽdiblҽrin rolu çox böyükdür. Milli müstҽqilliyimizin bҽrpası vҽ Azҽrbaycan 

Respublikasının yaranması ilҽ ҽdҽbi dilimizin leksikasının inkiĢafında yeni dövr baĢlayır.  

Xalqımızın öz müstҽqilliyinҽ qovuĢması ilҽ ҽdҽbiyyatımıza, xüsusilҽ, Ģeirimizҽ yeni mövzular, yeni 

ideyalar gҽldi. Azҽrbaycan Ģeirindҽ sanki canlanma baĢ verdi, Ģeir dilimiz yeni sözlҽrlҽ zҽnginlҽĢdi. Ҽgҽr 

sovet dövrü Ģeirinin dilindҽ rusizmlҽrҽ daha çox rast gҽlinirdisҽ, müstҽqillik illҽrindҽ bu sözlҽr yerini 

türkizmlҽrҽ verdi. Türkiyҽ türkcҽsindҽn sözlҽr dilimizҽ vasitҽsiz yolla daxil olmuĢ Ģifahi nitqdҽ vҽ ҽdҽbi 

dildҽ özünҽ yer qazanmıĢdır. Müstҽqillik illҽrindҽ yazılmıĢ poeziya nümunҽlҽrindҽ müxtҽlif leksik mҽna 

çalarları olan söz vahidlҽrinҽ kifayҽt qҽdҽr rast gҽlmҽk mümkündür. Bu cür leksik vahidlҽrҽ sinonimlҽr, 

omonimlҽr, antonimlҽr, çoxmҽnalı sözlҽr daxildir. T.Ҽfҽndiyeva yazır: ―Eyni anlayıĢın neytral vҽ 

emosionalekspressiv, ҽdҽbi vҽ dialekt, doğma vҽ ҽcnҽbi, yeni vҽ köhnҽ, qaba vҽ 15 yumĢaldılmıĢ, ҽdҽbi- 

danıĢıq vҽ sadҽ danıĢıq vҽ s. sҽciyyҽli sözlҽr vҽ birlҽĢmҽlҽr vasitҽsilҽ ifadҽ olunması lüğҽt tҽrkibindҽ 

müxtҽlif üslubi layların mövcudluğunu tҽsdiq edir‖(Ҽfҽndiyeva, 2011: 9) 

ÇağdaĢ Ģeirdҽ ictimai-siyasi proseslҽrin tҽsviri vҽ ifadҽsindҽ iki istiqamҽt mövcuddur.Birinci qrup 

Ģairlҽrin yaradıcılığında ictimai-siyasi hadisҽlҽr, müharibҽ fakt kimi görünür. ġair bütünlüklҽ proseslҽrin 

içindҽdir. Onların mövcudluğundan çıxıĢ edҽrҽk danıĢır, hisslҽrini ifadҽ edir, dünyaya baxır. Ġkinci qrup 

Ģairlҽrin yaradıcılığıonların ölkҽdҽ baĢ verҽn hadisҽlҽrdҽn, faciҽlҽrdҽn uzaq olduqlarını, tҽsirlҽnmҽdiklҽrinı 

göstҽrsҽ dҽ, burada fakt tҽҽssürat Ģҽklindҽ meydana çıxır. Ötürülmҽ mexanizmi fҽrqlidir – tҽҽssürat 

xarakterlidir. 

―Bҽdii ҽsҽrin dili tҽhlil edilҽrkҽn bütün diqqҽt sözlҽrin mҽnalarına, zҽngin üslubi cҽhҽtlҽrinҽ vҽ 

müҽllifin dilin bu imkanlardan fҽrdi istifadҽ bacarığına yönҽlmҽlidir‖(Ефимов, 1954:126).Bütün dövrlҽrdҽ 

söz bҽdii üslubun silahı olub vҽ silahdan istifadҽ üçün müҽllifdҽn yüksҽk ustalıq tҽlҽb olunmuĢdur. 

Müstҽqillik dövrünü sҽciyyҽlҽndirdikdҽ yeni siyasi quruluĢ, informasiya mҽkanının geniĢlҽnmҽsi vҽ 

texnologiyanın sürҽtlҽ inkiĢafı ҽsas sҽciyyҽlҽndirici faktlar kimi diqqҽti cҽlb edir.Sözsüz ki, bu faktlar bҽdii 

ҽdҽbiyyatın leksikasına da tҽsirsiz qala bilmҽzdi.  

Müstҽqillik illҽrindҽ yaĢıyıb-yaradan yazıçı vҽ Ģairlҽrin yaradıcılığında ҽsas xҽtlҽrdҽn biri dҽ ana dili 

mҽsҽlҽsi olmuĢdur. Uzun illҽr rus dilinin tҽsiri altında olan dilimiz azad iĢlҽklik hüququ qazanmıĢdır. Böyük 

Ģair V. Vahabzadҽnin yaradıcılığında bu mҽsҽlҽlҽr hҽmiĢҽ aktual olmuĢdur: 

Sҽndҽ mҽnim xalqımın 

 Qҽhrҽmanlıqla dolu 

 Tarixi varaqlanır. 

 Sҽndҽ neçҽ min illik 

 Mҽnim mҽdҽniyyҽtim, 

 ġan-Ģöhrҽtim saxlanır. 

 Mҽnim adım-sanımsan,  

Namusum, vicdanımsan! 

(Vahabzadҽ, 1982:162) 

Bҽdii üslub funksional üslublar içҽrisindҽ dilin bütün imkanlarını, iĢlҽnmҽ dairҽsini üslubi çalarları ilҽ 

tam göstҽrmҽk imkanına malik olan vҽ ҽn çox da dilin millilyini qoruduğu, bütün söz ehtiyatından istifadҽ 

üçün geniĢ meydanın olduğu, ҽdҽbi dilin funksiyasını daĢıya bilmҽk gücünҽ malik  

ÇağdaĢ Azҽrbaycan bҽdii nҽsrinin istedadlı nümayҽndҽsi, ҽdҽbiyyata qҽdҽm qoyduğu ilk günlҽrdҽn öz 

fҽrdi üslubu, yazı tҽrzi, ҽsҽrlҽrinin bҽdii sanbalı ilҽ ҽdҽbi-elmi ictimaiyyҽtin rҽğbҽtini qazanmıĢ görkҽmli 

nasir Seyran Sҽxavҽtin ҽsҽrlҽri hҽm dil vҽ üslub, hҽm dҽ sҽnҽtkarlıq xüsusiyyҽtlҽri baxımından son dҽrҽcҽ 

yüksҽk qiymҽtlҽndirilmiĢdir. Yaradıcılığının müstҽqillik illҽrinҽ tҽsadüf edҽn dövründҽ yazıçı ҽnҽnҽsini 

pozmamıĢ, yaradıcılığına xas olan xalq danıĢıq dilinin incҽliyindҽn mҽharҽtlҽ istifadҽ etmҽyҽ davam 

etmiĢdir.Mҽhz bu dövrdҽ qҽlҽmҽ aldığı hekayҽlҽrindҽn seçdiyimiz nümunҽlҽrdҽn dҽ göründüyü kimi, bҽdii 

dilinin ahҽngdarlığı, sadҽliyi bütün hekayҽlҽrindҽ müĢayidҽ olunur. ―Ehtiyatlı olun qapılar bağlanır‖ adlı 

hekayҽsinin dili yuxarıda dediklҽrimizҽ sübütdur.―Xaraba qalsın Bakının külҽyini, – qadın cojuyub dedi‖, 

―Bıy evin yıxılsın sҽnin, yeddi manata almıĢdım‖, ―Görürsҽn nҽ zirҽng qadındır, dünyanın o baĢından su 

çҽkdirir, özü dҽ su deyirҽm ey saa, bal kimi‖, ―Bizimkilҽr dҽ su çҽkib, teyxa lildi‖, ―Yekҽlҽndҽ bajımı da 

teatra aparajam‖Burda iĢlҽnҽn cojuyub (coĢub), zirҽng (qoçaq), teyxa (bütöv), yekҽlҽnmҽk (böyümҽk) 

sözlҽrinin ҽdҽbi dilimizdҽ qarĢılığı olsa da, yazıçı göstҽrdiyimiz dialekt sözlҽrdҽn istifadҽ etmҽyi 
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mҽqsҽdҽuyğun hesab edib. ―Persona non qranata‖ hekayҽsindҽ iĢlҽnmiĢ babat,(Sҽn tҽĢkil elҽ qoy babat 

yazsın, mҽn dҽ qulluğunuzda hazıram), tҽĢnҽ (Onun içindҽki iĢığı bir döyüntü müddҽtindҽ tҽĢnҽ bir nҽfslҽ 

sümürürdü) vҽ s. çoxlu sayda bu qҽbildҽn olan sözlҽr misal göstҽrmҽk olar. Hesab edirik ki, yazıçının 

ҽsҽrlҽrinin dilindҽn seçib, göstҽrdiyimiz bu dialekt sözlҽr iĢlҽklik imkanları baxımından ҽn geniĢ imkanlara 

malik olanlardandır.  

 

NҼTĠCҼ 

Dildҽ olan bütün sözlҽrin mҽcmusu; dilin lüğҽt tҽrkibi adlanır. Dilin lüğҽt tҽrkibinin zҽnginlҽĢmҽsindҽ 

bҽdii ҽdҽbiyyatın rolu böyükdür. Vaxtilҽ ҽdҽbi dilin daxili imkanları hesabına yeni sözlҽrin yaradılmasında, 

dialektizmlҽrin ümumiĢlҽklik funksiyası daĢımasında, sözlҽrin çoxmҽnalılıq qazanmasında yazıçı vҽ Ģairlҽrin 

rolu böyük olmuĢdur. ÇağdaĢ dövrümüzdҽ yaradılan bҽdii nümunҽlҽrin dilinҽ nҽzҽr yetirdikdҽ, aydın olur ki, 

yazarların bir qismi (Z.Yaqub, M.Yaqub, S.Sҽxavҽt vҽ b.) sadҽ danıĢıq dilinҽ yaxın yazmağa maraq 

göstҽriblҽrsҽ, digҽr qismi (A.Yenisey, M.Köhnҽqala, G. Mövlud vҽ b.) ҽsҽrlҽrindҽ bu ҽnҽnҽyҽ mҽhҽl 

qoymayıb, alınma sözlҽrdҽn, varvarizmlҽrdҽn yeri gҽldikcҽ istifadҽ etmiĢlҽr. Müstҽqillik dövrü bҽdii 

mҽtnlҽrin dilindҽ daha çox müxtҽlif sahҽlҽrҽ aid terminlҽrҽ rast gҽlmҽk mümkündür. Bҽdii tҽrcümҽ 

vasitҽsilҽ dҽ kifayҽt qҽdҽr, alınma sözlҽr dilimizҽ daxil olub vҽ ümumiĢlҽklik xarakteri qazanmıĢdır. 
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ATҼġĠN TÜRK MҼDҼNĠYYҼTĠNDҼKĠ YERĠ VҼ “SĠRҼTĠN NҼBĠ”DҼ ATҼġ ĠYҼSĠ 

 

Dos. Dr. Seyfҽddin ALTAYLI

 

 

Xülasҽ 

Türkler dünyanın ҽn qҽdim xalqlarından biridir vҽ tarixlҽ yaĢıddlar. Sarı Çayın döngҽsinden Adriyatik 

sahillҽrinҽ, DҽĢti Qıpçapdan Avropa vҽ Atlantik Okeanına kimi gedib çıxan böyük bir coğrafiyada tarixin 

müxtҽlif çağlarında hakimiyyҽtlҽr yaradıblar, bu bölgҽlҽrdҽki mҽdҽniyyҽtlҽrlҽ tanıĢıb, onlardan onlardan 

tҽsirlҽnib, onlara tҽsir etmiĢlҽr. Tarix boyu yaratdıqları mҽdҽni miras nҽzҽrdҽn yayındırıla bilmiyҽcҽk qҽdҽr 

böyük vҽ cahanĢümul xarakterlidir. Ҽski Türklҽrin Göytanrı vҽ ya Tanrıçılıq deyilҽn özlҽrinҽ xas olan bir 

inanm sistemi vardır. Ancaq bu sistem indiye kimi qҽrbli vҽ onların tҽsir dairҽsindҽ qalanlar tҽrҽfindҽn 

(müҽyyҽn alimlҽrimiz istisna olmaqla) tamamilҽ fҽrqli bir anlayıĢla araĢdırılmıĢ, hҽddҽn artıq sҽhv nҽticҽlҽr 

çıxarılmıĢdır. Göytanrı vҽ ya Tanrıçılıq deyilҽn bu inam sistemi sҽmavi xarakterlidir, ancaq xüsusilҽ bҽzi 

qҽrbli araĢdırmaçılar tҽrҽfindҽn qҽrҽzli Ģҽkildҽ caduçu, ҽfsunkҽr xarakterli ―ġamanizm‖ Ģҽklindҽ tҽqdim 

edilib. Halhazırda üstündҽ iĢlҽdiyimiz ҽsҽr XIII yüzillikdҽ Ҽsfҽrayinli Ġzzҽddin Hҽsҽnoğlu tҽrҽfindҽn yazılan 

ilk mҽsnҽvilҽrdҽn biridir. Ҽsҽr dil vҽ anlayıĢ yönündҽn özünҽ mҽxsus vҽ bҽnzҽrsiz bir xarakterҽ malikdir. 

Ҽsҽrdҽ araĢdırma apardığımız mövzuyla bağlı olaraq maraqlı ifadҽlҽrҽ rastladıq vҽ bunların ҽski Türk dini 

inamı ilҽ ҽlaqҽsini araĢdırdıq. 

Açar Sözlәr: Hәsәnoğlu, әski Türklәr, atәş, iyә-әyә-yiyә, od, deyim, Altay, Sibir.  

 

THE PLACE OF FIRE IN TURKISH CIVILIZATION 

 

Abstract 
Turks are one of the oldest peoples of the world. From the Yellow River to the Adriatic coasts, from 

the DeĢt-i Kipchak to Europe and the Atlantic Ocean, they established dominions in various periods of histo-

ry, became acquainted with the cultures in these regions, influenced them and influenced from them. The 

cultural heritage they have brought to the throughout history is large and global. The ancient Turks have their 

own belief system called Göktanrı or Godism. However, this system has been dealt with in a totally different 

way by the Western scholars and people being under the influence of them (with the exception of certain 

precious scientists) has made great mistakes. This belief system, called Göktanrı or Godism is semitic, but it 

is presented by some Western scholars deliberately in the form of sorcerous and magical "shamanism". This 

literary work we are working on is one of the first Mesnevis written by Izzeddin Hasanoglu from Esferayin 

in the XIII century. The work has an original and unique structure as language and understanding. We have 

found original discourses about the subject that we are researching and we have emphasized the relation be-

tween our subject and the old Turkish religious beliefs. 

Keywords: Hasanoglu, ancient Turks, fire, Altai, Siberia 

 

GĠRĠġ 

AtҽĢ Farsca bir sözdür. AtҽĢin mҽnĢҽi ilҽ bağlı bir çox ҽfsanҽ yaradılıb. Bҽzi xalqların inamına görҽ o 

tanrı vҽ ya ilahҽ, ya da tanrının gücünü göstҽrҽn bir iĢarҽdir. Bҽzilҽrinҽ görҽ insanlar onu ilahlardan 

oğurlayıb, o ruhu olan bir varlıqdır, bҽzilҽrinҽ görҽ o bir div, bҽzilҽrinҽ görҽ dҽ bir qҽhrҽman tҽrҽfindҽn 

göydҽn yer üzünҽ gҽtirilҽn üstün bir gücdür. AtҽĢlҽ bağlı inamın ҽn güclüsü Hind vҽ Fars xalqına 

mҽxsusdur, çünki onlar atҽĢҽ tapınıblar (Tanyu, 1991:52).  

Ҽski Türk inancına görҽ, od da müqҽddҽs vҽ su kimi tҽmiz olup hҽr Ģeyi paklaĢdırmaq xüsusiyyҽtinҽ 

malikdir, ancaq onlar atҽĢҽ bir tanrı kimi tapınmayıb, lakin ona Tanrının töhfҽsi olduğuna görҽ hörmҽtlҽ 

yana¬Ģıblar. Ҽski Türklҽrin atҽĢҽ olan inamı nҽ Hindlilҽr nҽ dҽ Sasanilҽr kimi ona pҽrҽstiĢ etmҽ tҽrzindҽ 

deyildir vҽ bu anlayıĢ tarix boyu davam edib.  

Saxa Türklҽrinin ҽfsanҽsinҽ görҽ odu insanlara göyün üçüncü tҽbҽqҽsindҽ yaĢayan ―Ulu Toyon‖ 

yollayıb. Altay bölgҽsindҽ yaĢayan xalqlar atҽĢin göydҽ yarandığına inanır (Harva, 2015:183). Bu da göylҽ 

od arasında müqҽddҽs bir ra¬bitҽnin olduğuna gözҽl bir örnҽkdir. Ҽfsanҽvi Türk xaqanı Oğuz doğulduğu 

vaxt bir iĢığın peyda olması, göydҽn enҽn Ģüanın içindҽn çıxan qız¬la evlҽnmҽsi (Ögel-I,1989:117) mifoloji 

bir ünsür olmaqla birlikdҽ türklҽrin insan xa¬rakterindҽ görmҽk istҽdiyi tҽmizliyin göydҽn Tanrı tҽrҽfindҽn 

insana bҽxĢ edildiyini dҽ göstҽrir. Od ҽski Türk inancına görҽ, hҽr Ģeyi tҽmizlҽmҽklҽ yanaĢı pis ruhları qovan 

bir varlıqdır, buna görҽ dҽ müqҽddҽsdir (Ġnan, 1986: 43). Manas dastanında gҽlinin ҽr evinҽ gҽdҽrkҽn ilk 
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olaraq ocağa salam vermҽsi (Ġnan, 1986: 45), saxaların and mҽrasimini odun vҽ ocağın qar¬¬Ģısında hҽyata 

keçirmҽlҽri (Ġnan, 1986: 71), Güney Azҽrbaycanda yaĢayan QaĢ¬qay Türklҽrinin bu sҽbҽbdҽn ocağın odunu 

sönmҽyҽ qoymamaları, Novruz (Ҽrgҽnҽkon) bayramından ҽvvҽlki çҽrĢҽnbҽ axĢamı tonqal qalayıb 

üzҽrin¬dҽn atılaraq ―ağırlığım, uğurluğum bu tonqala tökülsün‖ (Kalafat-Kiyani, 2001: 246) vҽ ya ―ağrım, 

uğrum tökülsün, oda düĢüb kül olsun, yansın, alov saçılsın, mҽnim bҽxtim açılsın‖ (Nebiyev, 1997: 145) 

demҽlҽri, Ģҽrqi, cҽnub-Ģҽrqi Anadoluda, ҽfĢar türklҽrindҽ toy-büsatla gҽtirilҽn gҽlinin atdan vҽ ya maĢından 

endirilmҽsindҽn, oca¬ğın ҽtrafında üç dҽfҽ döndҽrilmҽsindҽn sonra evҽ aparılması, hҽmin inam vҽ anlayıĢın 

tҽzahüründҽn savayı heç nҽ deyildir. Altay vҽ Sibir ҽfsanҽlҽrindҽ ―gözlҽri atҽĢli, sinҽ¬si alovlanıb yanan 

uĢaqlar‖ın olması (Ögel-I, 1989:137), Oğuz dastanında Oğuzun dünyaya gҽldiyi vaxt gözlҽrinin al rҽngdҽ 

olması (Ögel-I,1989:136), Anadoluda ―gözü qanlı‖ ifadҽsi, günҽĢin qarĢılanması mҽrasimlҽri, tҽpҽ kimi 

qalanmıĢ çır-çırpının gün çıxanadҽk yandırılması, hҽr kҽsin bu tonqaldan aldığı kö¬sövü evlҽrinҽ apararaq 

öz ocaqlarını yandırması, ondan sonra da ―Qodu xan, Qodu xan, söndürdüm odu, xan‖ (Seyidov, 1990: 41) 

Ģҽklindҽ sicillҽmҽlҽr söylҽn¬mҽsi dҽ eyni düĢüncҽni ifadҽ edir.  

 Novruz bayramında yandırılan tonqalın üstündҽn tullanarkҽn 

 Ağrım, uğrum tökülsün, 

 Oda düĢüb kül olsun, 

 Yansın, alov saçılsın, 

 Mҽnim bҽxtim açılsın (Seyidov, 1990: 31, 41) Ģҽklindҽ söylҽnҽn bҽnd dҽ odun tҽmizlҽyici vҽ 

qoruyucu vҽsfini ön plana çıxarır.  

Ҽski türklҽrdҽ oda duyulan hörmҽt, onu özünҽmҽxsus inam an¬layıĢı sҽviyyҽsinҽ çatdırmıĢdır. Bugün 

belҽ Türk dünyasının hҽr tҽrҽfindҽ ol¬duğu kimi, Anadoluda da odu su ilҽ söndürmҽzlҽr. Theophylaktos 

Simo¬kat¬tes dҽ bunu tҽsdiq edҽrҽk, ―Türklҽr oda fövqҽladҽ Ģҽkildҽ önҽmlҽ yanaĢır vҽ hörmҽt göstҽrirlҽr‖ 

deyib (Roux, 2005:200; 67, 100). 

Qҽdim vaxtlarda bir kҽs cinayҽt iĢlҽsҽ, günahdan xilas olmaq üçün ya ozan, qam vҽ ya Ģamana küllü 

miqdarda pul verҽr, buna qüdrҽti çatmazsa, iki od arasın¬dan keçҽrdi (Carpini, 1838: 231; 140, 193). 

Ҽski Türk inamına görҽ odun da canı vardır. Anadan olduğum Ġgdirin Dizҽ kҽndindҽ ölü qҽbrҽ 

qoyulub torpaqlandıqdan vҽ dҽfn mҽrasimi bit¬dikdҽn sonra qҽbrin ya baĢ tҽrҽfindҽ vҽ ya üstündҽ od 

qalandığını uĢaqlıda dҽfҽ¬lҽr¬¬lҽ müĢahidҽ etmiĢdim. Bunun sҽbҽbini soruĢduqda atam demiĢdi:―Qara 

qüv¬vҽlҽr yenicҽ mҽzara qoyulan vҽ hҽlҽlik bu dünyaya öyrҽĢҽ bil¬mҽ¬yҽn ada¬mın ruhunu narahat edҽ 

bilmҽsinlҽr deyҽ qҽbrin üstündҽ od qa¬lanır. Od xҽtҽrli qüvvҽlҽri qovur ki, ölünün ruhunu narahat 

etmҽsinlҽr‖. UĢaqlığımda anamın bir hҽrҽkҽtinin dҽfҽlҽrlҽ Ģahidi olmuĢdum. Yayın isti günündҽ hҽyҽtdҽ 

ocaq qalayıb yemҽk biĢirdiyi bir gün mҽndҽn içmҽk üçün su gҽtirmҽmi istҽdi, mҽn dҽ gedib gҽtirdim. 

Qabdakı suyu içҽndҽn sonra dibindҽ azacıq saxladı vҽ onu yanan ocağa sҽpdi. ―Ana axı odu su ilҽ 

söndürmҽzlҽr deyҽ mҽnҽ öyüd vermiĢdin, indi ocağa niyҽ su sҽpirsҽn?‖ dedikdҽ mҽnҽ bu cavabı verdi: ―Bala 

odun canı var, hava da yaman istidir, onun da ürҽyi su istҽyҽr bu sҽbҽblҽ qabda biraz saxlayıb ona pay kimi 

verdim‖.  

Altay türklҽrinin bir ҽfsanҽsinҽ görҽ, ilk insanlar ot vҽ meyvҽlҽrlҽ qi-dalandıqlarından oda ehtiyac 

duymurlarmıĢ. Tanrı onlara ҽt yemҽyi buyur¬duqda oda ehtiyac duyulub. Ülgҽn göydҽn biri qara, biri ağ iki 

daĢ gҽtirҽ¬rҽk quru otları ovcunda ҽzib vҽ daĢlardan birinin üstünҽ qoyaraq digҽrilҽ vurub atҽĢi yandırıb 

(Harva, 2014: 184). Bu inam da yuxarıda qeyd etdiyimiz ҽski Türk inamıyla üst-üstҽ düĢür. Çaxmaq daĢları 

bir-birinҽ vurulduqda qığılcım çıxır vҽ od yandırılır. Ancaq daĢları bir birinҽ sürҽtlҽ sürtmҽklҽ dҽ od almaq 

müm¬¬kün¬dür. Azҽrbaycanda DaĢ daĢı yedi vҽziyyҽt pisdir, iĢimizi tҽcili gör¬mҽliyik (Altaylı, 2005:168) 

Ģҽklindҽ xҽbҽrdarlıq bildirҽn deyimin dҽ belҽ bir ҽf¬sa¬nҽ ilҽ ҽlaqҽli olduğu vҽ ҽski Türk inamıyla üst-üstҽ 

düĢdüyü Ģübhҽsizdir.  

Göytürklҽr odu müqҽddҽs vҽ paklayıcı saydıqlarından 568-ci ildҽ öl¬kҽ¬lҽrinҽ gҽlҽn Bizans elçisi 

Zemarkhosun baĢçılıq etdiyi heyҽtin ҽĢyalarını yandırılan kҽtҽv (sandal) ağacının odu ilҽ dua oxuyub 

silkҽlҽyҽrҽk tҽmizlҽyib vҽ hҽ¬min iĢi elçi üçün dҽ hҽyata keçiriblҽr (Gumilev, 1999:128). 

Azҽrbaycanda iĢlҽdilҽn, iki od arasında qalmaq çҽtin vҽziyyҽtdҽ olmaq, iki atҽĢ arasında qalmaq 

(Altaylı, 2005:299) deyiminin dҽ ҽn qҽdim bir ritualın mirası olduğu fikrindҽyҽm. 

MҽĢhur Fransız alimi Chavan ―Documents‖ adlı ҽsҽrindҽ belҽ deyir:―Türklҽr oda ehtiram bҽslҽyirlҽr. 

Havaya vҽ suya da hҽdsiz hörmҽt göstҽ¬rirlҽr. Torpaq vҽ yer üçün mҽrasim tҽĢkil edirlҽr. Ancaq onlar göyün 

vҽ ye¬rin yaradıcısına göstҽrdiklҽri inamı vҽ onun üçün etdiklҽri ibadҽti digҽr¬lҽ¬rinҽ etmirlҽr. Ulu Tanrıya 

at, mal-qara vҽ qoyun qurban edirlҽr. Onların gҽ¬¬lҽcҽkdҽn xҽbҽr verҽn Ģamanları vardır‖ (Ögel, 1988: 

710). 
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Burada demҽliyik ki, bütpҽrҽst mҽdҽniyyҽtҽ malik bir çox Avropalı ki¬mi Çinlilҽr dҽ türklҽrin oda 

bҽslҽdiklҽri hörmҽti çox nahaq yerҽ sitayiĢ, tapınma kimi qiy-mҽtlҽndirib. Çinli keĢiĢ Huan Tsang da VII 

ҽsrdҽ sҽyahҽt etdiyi Göytürk ölkҽsindҽ onların oda tapındığını yazıb (Ligeti, 1988: 88). 

Qҽzvini, Ġdrisi, Övfi vҽ digҽr Ҽrҽb coğrafiyaçıları (Çoruhlu, 2002:50-51) kimi bҽzi tür¬¬kiyҽli 

tҽdqiqatçılar da nadir hallarda görülҽn bҽzi hadisҽlҽ¬ri ümumilҽĢdirҽrҽk, hunların vҽ Ġtil boyunda yaĢayan 

türklҽrin od vҽ ocaq kul¬tuna tapındıqlarını iddia edir (Çoruhlu, 2002:51). 

Sieroszewski dҽ saxaların (yakutlar) oda vҽ hҽyata tapındığını vurğula¬yıb (Rubruk, 2001:31). 

Türklҽr qҽdim dövrlҽrdҽn bҽri ocağı vҽ odu hҽm müqҽddҽs, hҽm dҽ canlı kimi qҽbul edipdir. Bu 

sҽbҽblҽ qamlıqda odun vҽ ocağın ҽcdadları tҽmsil etdiyinҽ inanılıb (Radloff, 1976:11, 19-20; Eröz, 1992: 67; 

Barthold, 1975: 23). Türk xaqanları da qҽdim vaxtlarda özlҽri üçün müҽyyҽn etdiklҽri bir gündҽ böyük bir 

ton¬qal yandırıb ona qurban kҽsib, nҽzir verib, dua ediplҽr (Ġnan, 1986: 67). Bu inam vҽ gҽlҽnҽk bir çox 

Türk bölgҽlҽrindҽ bu gün dҽ davam etmҽkdҽdir. Qamların tҽĢ¬¬kil etdiklҽri rituallarda vҽ Ҽlҽvi-BҽktaĢi 

mҽrasimlҽrindҽ ocaq vҽ ya od vaz¬¬ke¬çilmҽz ünsürlҽrdir (Eröz, 1992: 72; Ġnan, 1986: 35, 186, 189-190).  

Azҽrbaycan da min illҽrdir hҽlҽ dҽ davam edҽn bir çox inamı öz bağrında saxlayır. Anamla atamın bir 

mövzu üstündҽ müba¬hisҽ etdiklҽri vaxt dҽfҽlҽrlҽ odun canı haqqı, ocağın nҽfҽsi haqqı, odun-¬ocağın 

canına and olsun Ģҽklindҽ and içdiklҽrini vҽ bir-birlҽrini qane etmҽyҽ çalıĢdıqlarının Ģahidi olmuĢam. 

Ҽlazığ bölgҽsindҽ dҽ xörҽk biĢirҽn qadınların susayıb su içdiyi vaxt ondan bir azını da odun ürҽyi istҽyҽr 

deyҽ atҽĢin üstünҽ sҽpmҽsi (Araz, 1995: 66) eyni inam sisteminin eyni ilҽ Ġgdir kimi bu bölgҽdҽ dҽ 

varlığından xҽbҽr verir. Bir çox Türk bölgҽsindҽ ocağın odunun su ilҽ söndürül¬mҽ¬mҽsi, oda 

tüpürülmҽmҽsi, oda siyilmҽmҽsi, ocağın külünün süpürgҽylҽ sü-pürülmҽmҽsi bҽrҽkҽt rҽmzi olan ocağa 

duyulan hörmҽtin ҽlamҽtidir.  

QaĢqaylarda ocaq ҽsla söndürülmҽz (Kalafat-Kiyani, 2001: 246), toy odu ata ocağından gҽtirilҽn odla 

yandırılar (Kalafat-Kiyani, 2001: 247), Anadoluda yaĢayan Var¬¬saq türkmҽnlҽrindҽ bir adamın özünün vҽ 

ya özgҽsinin odunu söndürmҽ¬si¬nin yoxsulluğa sҽbҽb olacağı (Gökbel, 1999: 146) inamı vardır. 

Azҽrbaycanda söylҽnҽn Ağzından od-alov püskürtmҽk(tö¬¬külmҽk, yağdırmaq, yağmaq) atҽĢli nitq 

söylҽmҽk, hҽyҽcanlı danıĢmaq, ağzından od yağdırmaq, ağzından od çıxmaq(tökülmҽk) atҽĢli nitq 

söylҽmҽk, hҽyҽcanlı danıĢmaq, ağzından od yağdırmaq (Altaylı, 2005:40), gözündҽn od tökülmҽk 

(yağmaq) 1-Çevik, ҽlҽ-ovuca yovuĢmamaq, enerjili olmaq. 2-Çox hiddҽtli olmaq, üzündҽn zҽhҽr-zҽqqum 

tökülmҽk. (Altaylı,2005:262) Ģҽklindҽki deyimlҽr dҽ, fikrimizҽ görҽ hҽmin inamı ҽks etdirir, odun da canlı 

olduğunu vurğulayır. 

Yuxarıda göstҽrdiyimiz kimi, Azҽrbaycan bölgҽsindҽ iĢlҽdilҽn vҽ evimizdҽ atamla anamın oda, atҽĢҽ 

and içmҽlҽri odun müqҽddҽsliyinҽ vҽ canlı ol¬du¬ğu¬na söykҽnҽn inancın qҽdim vaxtlardan bҽri hҽlҽ dҽ 

davam etdiyini göstҽrmҽkdҽdir. Azҽrbaycanda sҽni od aparsın atҽĢdҽ yanıb ölҽsҽn, od aparmıĢ atҽĢdҽ 

yanıb ölҽsicҽ, ağzından alov çıxmaq atҽĢli, alovlu danıĢmaq; ağzından od tökülmҽk, baĢı¬na od qalanmaq 

hҽddҽn artıq qҽzҽblҽnmҽk, gözündҽn od tökülmҽk (yağmaq) 1-Çox cҽld olmaq, diri olmaq. 2-Çox ҽsҽbi, 

qҽzҽbli olmaq. (Altaylı, 2005:262), baĢından duman (tüstü) çıxmaq (qalxmaq) 1-Çox kҽdҽrlҽnmҽk. 2-Çox 

qҽzҽblҽnmҽk, bҽrk hiddҽtlҽnmҽk. (Altaylı, 2005:99) deyimlҽri eyni düĢüncҽnin mҽhsuludur.  

Ҽski türklҽrdҽ çadırın, digҽr mҽnada ocağın bir digҽr adı yurddur. Bir-birinҽ ҽlavҽ olunmuĢ elas¬tik 

ağacların üstü keçҽ ilҽ örtülҽrҽk çadır qurulur, tavanında içҽridҽn açı-lıb-örtülҽ bilҽn nҽfҽslik isҽ od sönҽn 

vaxt bağlanırdı (Roux, 1994:65). Ҽski Türk inamına görҽ, yurdun nҽfҽsliyinin tam altına gҽlҽcҽk Ģҽkildҽ 

olan ocaq hҽm bҽrҽkҽtin, hҽm dҽ hҽyatın mҽnbҽyidir. 

Rubruckun yazdığına görҽ, monqollar yolüstü bir yerdҽ dayanıb nҽsҽ içmҽk istҽdikdҽ bir xidmҽtçi 

dizini üç dҽfҽ yerҽ vuraraq içҽcҽkdҽn gü¬ney¬dҽ ocağa, Ģҽrqdҽ göyҽ, qҽrbdҽ suya, quzeydҽ ölülҽrin ruhuna 

bir az nҽ¬zir edir, sonra içҽcҽyi paylayırdı (Rubruk, 2001: 34). Monqolların türklҽrdҽn inam, döv¬lҽt vҽ 

hüquq sistemini bütünlüklҽ mҽnimsҽdiklҽri elm alҽmindҽ bilinҽn bir hҽ¬¬qiqҽtdir. Onların da ocağa 

göstҽrdiyi hörmҽt Rubruckun nҽzҽrindҽn ya¬yın¬¬mayıb. 

Türkün mikroalҽmi vҽsfindҽki qübbҽli barınaq olan çadırdan tarixin hҽr dövründҽ istifadҽ 

olunmuĢdur. XIII ҽsrdҽ qıpçaq elinҽ gedҽn Plano Car¬pini onların çadırlarını belҽ tҽsvir edib: Ġncҽ 

çubuqlardan skeleti hö¬rülҽn ça¬dırlar yuxarıya doğru getdikcҽ daralır. Tam orta yerdҽ bir baca var. 

Bu¬ra¬dan hҽm iĢıq girir, hҽm dҽ tüstü çıxır. Ocaq da daim çadırın orta¬sında olur (Safran, 1993: 111). 

Çadırlarda ―tünlük‖ adlanan vҽ tüstünün çıx¬dığı de¬Ģik son¬ralar çadır tipindҽ tikilҽn evlҽrdҽ bacanı ҽvҽz 

edib, bu evlҽrdҽ tҽn¬dir, ba¬ca¬nın tam altında yerlҽĢdirilib. Bu da bҽrҽkҽtin göydҽn müqҽddҽs ocağa vҽ 

tҽn¬dirҽ endiyini düĢünҽn Türk tҽfҽkkürünün mҽhsuludur (Kalafat-Kiyani, 2001: 246). Bu sҽbҽb¬lҽ 

Azҽrbaycanda ocağa vҽ onu tҽmsil edҽn oda and içilmҽsi qҽdҽr tҽ¬bii bir Ģey ola bilmҽz. 

Ҽski türklҽrdҽ od, yҽni ocaq digҽr tҽrҽfdҽn ailҽ yuvasının vҽ oradakı hҽ¬¬yatın davam etmҽsinin 

simvolu idi (Çoruhlu, 2002:51), elҽ buna görҽ dҽ qutsal idi. Azҽrbaycanda iĢlҽdilҽn ocağın sönmҽsin, 
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ocağın yansın (Altaylı, 2005:423) tipli ifadҽlҽr dҽ hҽmin inamla ҽlaqҽli olaraq yaranıp. Sonra od ocaqla, 

yҽni evlҽ, nҽsillҽ bütövlҽĢmiĢ, ҽn kiçik oğul isҽ ocağın sahibi olmuĢdur (Bonnefoy, 2000: 84). Azҽrbaycanda 

iĢlҽdilҽn Ocağı batsın ocağı sönsün, soyu mҽhv olsun; Ocağı kor qalmaq nҽsli tükҽnmҽk; Ocağı qaralmaq 

(sönmҽk) nҽsli mҽhv olmaq; Ocağı viran olmaq yuvası dağılmaq; Ocağı yanmaq soyu davam etmҽk; 

Ocağın boĢ (kor) qalsın (sönsün, yıxılsın) övladların öl¬sün; Ocağın keçsin nҽslin kҽsilsin; Ocağından 

tüstü çıxmamaq ocağı sönmҽk; Ocağını kor qoymaq ailҽsini darmadağın etmҽk (Altaylı, 2005:423; 165, 

580) qarğıĢ vҽ deyimlҽrinin ocağa duyulan inamla ҽlaqҽli olduğu apaçıq Ģҽkildҽ görünür. 

Bir qҽdҽr yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Orta Asiya vҽ Sibir türklҽ¬ri¬nin mifologiyasında odun 

göydҽn gҽldiyinҽ, onu Tanrının yolladığına ina¬nılması göylҽ yer arasında müqҽddҽs bir ҽlaqҽnin olmasına 

iĢarҽdir (Ögel-I, 1989: 497-501). Bu mҽnada ocaq vҽ od Türk inamında bҽrҽkҽt vҽ hҽyatın mҽnbҽ¬yi kimi 

qҽbul edilmҽktҽdir (Kalafat, 2006:59). Ocaq evdҽ hҽm maddi, hҽm dҽ mҽnҽvi mҽrkҽz funksiyasını yerinҽ 

yetirir vҽ bundan yaranan özünҽmҽxsus müqҽd¬dҽsliyi vardır (Roux, 1994:187). Azҽrbaycanda ocağa vҽ oda 

and içilmҽsi dҽ bu fikir vҽ inamdan bҽhrҽlҽnipdir.  

Azҽrbaycan Türk mҽdҽniyyҽti dairҽsindҽ qıĢın ikinci hissҽsi olan kiçik çillҽnin (Altaylı-I, 1994:207) 

axıra çatmasıyla baĢlayan vҽ üç gün davam edҽn Xıdır Nҽbi mҽrasimlҽrinin üçüncü günündҽ Xıdır Nҽbinin 

ҽlindҽ torpağı isidҽn odla gҽlҽrҽk vҽtҽnҽ günҽĢ vҽ su, insanlara isҽ sağlamlıq gҽtirҽcҽyinҽ ina¬nıl¬ması da 

hҽmin düĢüncҽnin mҽhsuludur (Nebiyev, 1997: 30). 

Ocaq bҽrҽkҽtin timsalıdır, bҽrҽkҽti isҽ göydҽn, yurd adlanan çadırın tҽpҽsindҽki tünlükdҽn, Dҽdҽ 

Qorqudda ―ban‖ (Elizade, 1999; 41, 90) adlanan ba¬ca¬dan yollayan Tanrıdır. ―Bҽqҽrҽ‖ surҽsinin 22-ci 

ayҽsindҽ, Al¬lah (Rҽbb) yeri sizin üçün döĢҽk, göyü dҽ üstünüzҽ bina elҽdi. Göydҽn su endirdi, onunla si¬zҽ 

ruzi olaraq müxtҽlif mҽhsullar yetirdi‖ (AteĢ, 2007:3), ―Hud‖ surҽsinin 6-cı ayҽ¬sindҽ ―Yer üzündҽ heç bir 

canlı yoxdur ki, ruzisi Allaha mҽxsus olma¬sın‖ (AteĢ, 2007:221) deyҽ buyurur. Göytürklҽr Göytanrı, yҽni 

Tanrıçılıq dininҽ etiqad edirdi. Orxon çayı sahilindҽ tapılan Bilgҽ Xaqan abidҽsinin gündoğan üzündҽ yer 

tutan ―xaqan kimi ҽylҽĢ¬diyimdҽ ölҽcҽkmiĢ kimi fikirlҽĢҽn Türk bҽylҽri, millҽti mҽmnun olub, se¬vi¬nib, 

yerҽ dikilmiĢ gözlҽrini qaldırıb yuxarı baxdı‖ (Sertkaya-Cengiz, 2001:74) ifadҽsindҽki ―yu¬xarı baxmaq‖ 

bҽrҽkҽti, ruzini yuxarıdan yollayan Tanrıya tҽĢҽkkürü vҽ mҽmnuniyyҽti bildirir. Nağıl bitҽrkҽn onu danıĢan 

adam ―göydҽn üç alma düĢdü‖ demҽklҽ qismҽtin mҽhz Tanrıdan gҽldiyini ifadҽ etmiĢ olur (Kalafat, 1996: 

88). Bu ifa¬dҽdҽ göy bir mҽnada çadırın vҽ ya evin qübbҽli tavanının ortasında olan bacanı yada salır. 

Ҽrgҽnҽkon (Novruz) bayramından bir gün qabaq Azҽrbaycan mҽdҽniyyҽt dairҽsindҽ qeyd edilҽn vҽ Ġgdir 

bölgҽsindҽ ―yeddi lҽvin (yeddi növ)‖ adlanan gecҽdҽ qapıdan, pҽncҽrҽdҽn vҽ ya üstdҽn bacalı evlҽr¬dҽn 

dҽsmal sallayıb bayram payı istҽmҽk adҽtinin ―bacadan Ģal sallamaq‖ Ģҽklindҽ dilҽ gҽtirilmҽsi dҽ eyni 

mҽqsҽdҽ xidmҽt edir vҽ yuxarıda dediyi-miz kimi, Azҽrbaycanda da oturaq hҽyata keçildikdҽn sonra çadır 

tipli ev memarlığından istifadҽ edildiyini göstҽrir.  

Ġnsanın ölmҽsinin ―ruhu bacadan uçdu‖ Ģҽklindҽ ifadҽ edilmҽsi vҽ ru¬hun Tanrı qatına üstdҽki 

pҽncҽrҽdҽn çıxması tünlük vҽ ya bacanın in¬san-ev-tanrı arasındaki ünsiyyҽtdҽ çox mühüm bir funksiyanı 

icra etdiyini yada salır. Otaq, yurd deyҽ yad edilҽn çadır hҽm türkün yuvası, hҽm dҽ onun mikro mҽnada 

kainatıdır. Evin ocaq adlandırılması da (Altaylı, 1994; 925) onun mü¬qҽddҽs qҽbul edilmҽsinin dҽlilidir. 

Qҽdim dövrlҽrdҽ bu sҽbҽblҽ xaqan otaqları xüsusi Ģҽkildҽ bҽzҽdilirdi. TanınmıĢ çinli alim Wanq Kuo-wei 

tҽ¬rҽfindҽn çap etdirilҽn bir sҽyahҽtnamҽdҽ bu ifadҽlҽri oxuyuruq:―Onların (türklҽrin) yurduna getdiyimdҽ 

bir Çin elçisi gҽldiyi üçün qızıldan bir ça¬dır tikmiĢdilҽr. Zҽnnimcҽ, bu çadırı biz çinlilҽrҽ qüdrҽtli görünmҽk 

üçün tik-miĢdilҽr‖ (Ögel, 2000:350). Bu arayıĢdan çadırın qapısının, astanasının vҽ di-rҽklҽrinin qızıla 

tutulduğu aydın olur. Dҽdҽ Qorqudda dilҽ gҽtiri¬lҽn ―al¬tun baĢlı ban ev‖lҽrin dҽ Hun ҽsrindҽki gҽlҽnҽyin 

davamı olduğuna heç bir Ģüb¬hҽ yoxdur. Anadan olduğum kҽnddҽ çox varlı adamların maddi vҽziyyҽtini 

dilҽ gҽtirmҽk üçün söylҽnҽn ―evinin dirҽyi qızıldandır‖ sözü dҽ tarixin ҽn qҽdim çağlarından bҽri davam 

edҽn vҽ evҽ, ocağa duyulan münasi¬bҽtin göstҽricisidir. 

Türkün evi mikro mҽnada onun dünyası olduğuna görҽ, evin bacası da Tanrı ilҽ ev xalqı arasındakı 

ҽlaqҽnin vasitҽsidir. UĢaq ikҽn anamdan, evi¬mi¬zin bacası niyҽ üstdҽndir deyҽ soruĢduğum vaxt ―Oğul, 

Allah baba ge¬cҽlҽr oradan bizҽ nҽzarҽt edir vҽ bizi qoruyur, onun üçün bacamız üstdҽn¬dir‖ deyҽ verdiyi 

cavab ҽn qҽdim inam sistemimizin bu günҽ kimi canlı bir Ģҽkildҽ yaĢadığının dҽlilidir. Baca hҽm içҽridҽ 

yanan ocağın insanı bo¬ğan, zҽrҽrli tüstüsünün bayıra çıxdığı yer, hҽm dҽ göylҽrdҽ qҽrar qıldığına 

ina¬nı¬lan Tanrı ilҽ ünsiyyҽt vasitҽsi idi. Bu da göstҽrir ki, qҽdim türk anlayıĢında od, ocaq, ev vҽ Tanrı 

arasında sınmaz bir ҽlaqҽ vardır. 

Ġslam dinindҽ atҽĢҽ kult kimi yanaĢılmasını sübut edҽcҽk hҽr hansı iĢarҽ yoxdur. Ҽski Türklҽr dҽ atҽĢҽ 

―kult‖ sҽviyyҽsindҽ yanaĢmayıb. Bu sҽbҽblҽ onların atҽĢlҽ olan inamı Ġslam ҽqidҽsi ilҽ üst üstҽ düĢür. 

Tanrı Kurani Kҽrimdҽ Hicr surҽsindҽ, ―And olsun biz insanı quru bir palçıqdan, ĢҽkillҽnmiĢ qara 

palçıqdan yaratdıq. Cinlҽri dҽ daha ҽvvҽlcҽ zҽhҽrli atҽĢdҽn yaratmıĢdıq‖ (Mҽal, 1997:262) deyҽ buyurub. 
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Yasin surҽsindҽ ―YaĢ ağacdan sizin üçün atҽĢ çıxaran odur. Siz atҽĢi ondan yandırırsınız.‖ ifadҽsi yer tutub 

(Mҽal, 1997:444). Nur surҽsinin 35-ci ayҽtindҽ Allah göylҽrin vҽ yerin nurudur (Mҽal, 1997:353). Müdҽssir 

surҽsinin 31-ci ayҽtindҽ, ―Biz cҽhҽnnҽmin iĢlҽrini ancaq mҽlҽklҽrҽ tapĢırmıĢıq. Onların sayını da inkarçılar 

üçün yalnızca bir imtahan vasitҽsi elҽdik ki, belҽliklҽ özlҽrinҽ kitab verilҽnlҽr onu yaxĢı öyrҽnsin, iman 

edҽnlҽrin imanını artırsın; hҽm onlar, hҽm dҽ möhminlҽr Ģҽkkҽ düĢmҽsin. Rҽbbinin ordularını özündҽn 

savayı özgҽsi bilmҽz‖ (Mҽal, 1997:575) deyҽ buyurub. Bu ayҽtlҽrdҽ atҽĢin vҽsflҽri tҽsvir olunub. Taha 

surҽsinin 14-cü ayҽtindҽ Tanrı, ―Mütlҽq ki mҽn, tҽkcҽ mҽn Allaham vҽ mҽndҽn savayı tapınılacaq yoxdur‖ 

(Mҽal, 1997:313) deyib. 

Yuxarıdakı ayҽtlҽrdҽ Tanrı hҽr bir Ģeyin hakimi olduğunu, hҽr bir varlığı özü yaratdığını vҽ kainatı da 

görҽvlҽndirdiyi mҽlҽklҽrlҽ idarҽ etdiyini buyurub. Ҽski Türklҽrin inamı da sҽmavi xarakterli olduğundan bu 

fikirlҽrlҽ üst üstҽ düĢür. Hҽmin anlayıĢ XIII ҽsr Ģairi Hҽsҽnoğlunun ҽsҽrindҽ dҽ öz ҽksini tapıb. O 

mҽsnҽvisinin bir hissҽsindҽ bu anlayıĢı aĢağıdakı misralarda dilҽ gҽtirib. 

Gҽldi ardincҽ bulҽrüð Cҽbrayil 

Didi ki saða sҽlam virdi Cҽlil. 

Dört fҽriĢtҽ üĢ gҽtürmiĢҽm bilҽ 

Sҽn nҽ buyurirsҽð bunlar qilҽ. 

Bu biri hökmindҽdür dünyadҽ yil 

ÜĢ biri hökmindҽdür od Ģöylҽ bil (Hesenoğlu, 1802:173). 

Ol odҽ hökm eylҽyҽn pҽs söylҽdi 

Ya Rҽsulallah buyurürsҽð dedi. 

Buyurҽyim odҽ yaksün bunlari 

Xanümani birlҽ bu azğunlari. 

Yirü-yerdҽ eyü
15

 bir xu
16

 övrҽti-ҽr
17

 

ġöylҽ yaqsün qalmasün hҽrgiz ҽsҽr. 

Mustafa didi od tҽndҽ olmağil 

Kim hҽlimdir Hҽqq tҽala Ģöylҽ bil (Hesenoğlu, 1802:173-174). 

Minusinsk Tatarlarının mifik anlayıĢında da hҽmin inam, yҽni iyҽ bir Ģeirdҽ  bu cür dilҽ gҽtirilib: 

On iki göy ölkҽsinin üstündҽ 

Böyük bir dağın tҽpҽsindҽ 

Bir qayın göylҽrҽ yüksҽlir, 

Qayının yarpaqları arasında 

Qayının qabığı qızıldandır. 

Qayının dibindҽ 

Kiçik bir boĢluq var, 

Abı-hҽyat ilҽ ağzına qҽdҽr dolu 

Qızıl bir kasa durur boĢluqda, 

KeĢik çҽkir qayının baĢında 

Kudayın ora qoyduğu 

O qoca Tata 

Sarı-qҽhvҽyi miniyi ilҽ (Harva, 2015:55). 

Oda hökm edҽn mҽlҽyi (iyҽ) vҽzifҽlҽndirҽn Tanrıdır. Eyni Ģҽkildҽ Minusinsk Tatatrlarının 

düĢüncҽsindҽ dҽ qayının yanındakı boĢluqda ağzına kimi abı-hҽyat dolu qızıl kasanı qoruyan Tatanı da Tanrı 

görҽvlҽndirib. 

 

NҼTĠCҼ 

Nҽticҽ olaraq, ҽski Türklҽr yalnızca hҽr bir Ģeyi yaradan Ulu Tanrıya pҽrҽstiĢ edip. Göy, yer, su, dağ, 

günҽĢ, ay, meĢҽ, od kimi olan hҽr bir varlığın ―iyҽ, ҽyҽ‖si olduğuna inanıb vҽ onlara ―Tҽngri, Tҽðri, Tҽðir, 

Teðeri, Caratkan, Caratuuçu, Kuday, Ege vb.‖ (Orozbaev, 2014:103-104) deyib, ancaq bu ifadҽ tapınılan 

Tanrı, Allah anlamında deyil, iyҽdir. ―Ġyҽ, ҽyҽ, ҽgҽ, iya, idhi, Ee, idҽ‖ kimi sözlҽr ҽski Türkcҽdҽ Tanrı, 

Allah, Yaradan, qoruyuçu varlıq, sahib, malik, ruh (Orozbaev, 2014:105) anlamlarında iĢlҽdilib. Hҽsҽnoğlu, 

Sirҽtin Nҽbi adlı mҽsnҽvisindҽ peyğҽmbҽrimiz Hz. Mҽhҽmmҽdin meraca getmҽsi olayını ҽsҽrinin hҽmin 

hissҽsindҽ göyün müxtҽlif tҽbҽqҽlҽrindҽ Tanrı tҽrҽfindҽn vҽzifҽlҽndirilmiĢ mҽlҽklҽrin nҽyҽ hökm etdiyini 

                                                 
15
Eyü : ..dҽ  

16
Xu Far. : Tҽbiҽ t, xasiyyҽ t 

17
Övrҽ ti-ҽr Ar. T. : Qadın-kiĢi 
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vurğulayıb. Hҽsҽnoğlu, özü tҽriqҽt ҽhli mütҽsҽvvif bir Ģair olmasına baxmayaraq ҽski Türk inamı olan 

Tanrıçılığı bu möhtҽĢҽm ҽsҽrindҽ çox gözҽl Ģҽkildҽ ҽks etdirib. 
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MÜASĠR POEZĠYADA QҼRBĠ AZҼRBAYCAN ҼDҼBĠNÜMUNҼLҼRĠ-AQĠL ĠMAN 

 

ġҽfahҽt ҼLĠYEV
*
 

 

Xülasҽ 

Mҽqalҽdҽ XX-ci ҽsrin sonlarında Qҽrbi Azҽrbaycanın ҽzҽli dҽdҽ-baba torpaqlarından didҽrgin düĢmüĢ 

el Ģairlҽrimizin Azҽrbaycan ҽdҽbi mühitinҽ bҽxĢ etdiyi bҽdii fҽaliyyҽtlҽri tҽdqiq edilir. 1988-ci il 

deportasiyası vҽ bu kimi proseslҽrin müxtҽlif tarixi dövrlҽrdҽ yenidҽn tҽkrarlanması vҽ tarixҽ Qҽrbi 

Azҽrbaycan torpaqlarından türklҽrin ermҽnilҽr tҽrҽfindҽn etnik tҽmizlҽnmҽsi kimi düĢmҽsi faktı, 

Azҽrbaycanın ictimai-siyasi hҽyatınada acınacaqlı sҽhifҽlҽr açmıĢdır. Köçkünlük, öz vҽtҽnini tҽrk etmҽk 

mҽcburiyyҽtindҽ qalmıĢ, qaçqınlıq taleyi yaĢamıĢ el Ģairi, ömrünün cavan yaĢında dünyaya vida edҽn, lakin 

bütün Ģeirlҽrindҽ zor gücünҽ zҽbt edilmiĢ torpaqlarımızın ah-nalҽsini ürҽk yanğısı ilҽ qҽlҽmҽ alan Aqil Ġman 

yaradıcılığı araĢdırılır. Aqil Ġman Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatına mühüm töhfҽlҽr vermiĢ Göyçҽ ҽdҽbi mҽktҽbinin 

yetirmҽsidir.Onun boya-baĢa çatdığı DaĢkҽnd kҽndi Göyçҽ mahalının yaradıcı insanlarını yetiĢdirҽn bir oba 

kimi yaddaĢlarda iz qoyub.Mҽhz bu kҽnddҽn pҽrvazlanan tanınmıĢ vҽ nakam Ģair Aqil Ġman yaradıcılığında 

da el obasının faciҽsini dҽrin kҽdҽrlҽ yaddaĢlara köçürdҽ bilib. 

Açar Sözlәr: Qәrbi Azәrbaycan, deportasiya, Göyçә, Daşkәnd. 

 

WESTERN AZERBAIJANIEXAMPLES IN CONTEMPORARY POETRY -AGILIMAN 

 

Abstract 

Literary activities, contributed by thecountry poets who were from the ancient western Azerbaijan 

lands during late XX century, is researched in the current article. Deportation of Azeris in 1988 as well as 

during different times of history, ethnic clearance of western, Azerbaijani lands from turks by armenians en-

dowed sorrowful terms in socio-political life of Azerbaijan. Literary activity by AgilIman, who was deported 

from his motherland, tasted refugee life and passed away in his youth, expressed the suffer of our lands with 

heartache. AgilĠman was Goycha literary school member who contributed Azerbaijani literature. Dashkend 

village, Goycha settlement, where he grew up, is known as the home of creative people. AgilIman, from this 

area managed to carve the tragedy of his motherland on the history pages with deep sorrow. 

Keywords:Western Azerbaijan, deportation, Goycha, Dashkend 

 

GĠRĠġ 

XX-ci ҽsrin sonlarında Qҽrbi Azҽrbaycanın ҽzҽli dҽdҽ-baba torpaqlarından didҽrgin düĢmüĢ el 

Ģairlҽrimizin Azҽrbaycan ҽdҽbi mühitinҽ bҽxĢ etdiyi ҽsҽrlҽr bu gün geniĢ Ģҽkildҽ tҽdqiq edilir. 1988-ci il 

deportasiyası vҽ bu kimi proseslҽrin müxtҽlif tarixi dövrlҽrdҽ yenidҽn tҽkrarlanması vҽ tarixҽ Qҽrbi 

Azҽrbaycan torpaqlarından türklҽrin ermҽnilҽr tҽrҽfindҽn etnik tҽmizlҽnmҽsi kimi düĢmҽsi faktı, 

Azҽrbaycanın ictimai-siyasi hҽyatınada acınacaqlı sҽhifҽlҽr açmıĢdır. Köçkünlük, öz vҽtҽninii tҽrk etmҽk 

mҽcburiyyҽtindҽ qalmıĢ qaçqınlıq taleyi yaĢamıĢ el Ģairi, ömrünün cavan yaĢında dünyaya vida edҽn,lakin 

bütün Ģeirlҽrindҽ zor gücünҽ zҽbt edilmiĢ torpaqlarımızın ah-nalҽsini ürҽk yanğısı ilҽ qҽlҽmҽ alan Aqil Ġman 

yaradıcılığı da tҽdqiq edilҽcҽk Ģairlҽrimiz sırasında mühüm yerlҽrdҽn birini tutur. 

XX ҽsrin sonlarında Azҽrbaycanda ictimai-siyasi proseslҽrin fonunda ҽdҽbi mühitin fҽaliyyҽt dairҽsi 

geniĢlҽnmҽyҽ baĢlamıĢ,müstҽqillik yolunda ictimai fikirҽ tҽsir edҽcҽk tribunalargҽnc ҽdiblҽrҽ yeni meydan 

vermiĢdi.1988-ci ildҽ ҽzҽli vҽ ҽbҽdi torpaqlarından qovulan Azҽrbaycan türklҽrinin yaĢantıları, paralel olaraq 

Milli Azadlıq Ġdeyalarına çağırıĢ, poeziyada, publisistikada, o cümlҽdҽn bҽdii ҽdbiyyat sahҽsindҽ dҽ özünü 

göstҽrçiĢdir. 

1988-ci il azҽrbaycanlıların qҽdim türk torpaqlarından sonuncu deportasiyası kimi tarixҽ yazılması 

bütöv bir xalqın ҽdҽbi-mҽdҽni ҽlaqҽlҽrini sarsıtdı. Qaçqın hҽyatına düçar olmuĢ xalqın taleyüklü mҽsҽlҽlҽri 

hҽmiĢҽ olduğu kimi yenҽdҽ ziyalı tҽbҽqҽsinin,xalqın içҽrisindҽn çıxmıĢ aydın tҽfҽkkürҽ malikyaradıcı 

ziyalıların çiyinlҽrindҽ idi. AraĢdırmalardan aydın olur ki, azҽrbaycanlıların dövri olaraq öz yürd yerlҽrindҽn 

tҽdricҽn sıxıĢdırılıb çıxarılmasında iĢğal,tҽxribat vҽ qırğınlarla müĢahidҽ edilҽn qarĢıdurmalarla yanaĢı, 

ideoloji müharibҽ dҽ ҽsas rol oynayıb. Dünyada hҽr hansı bir xalqın taleyindҽ nҽ qҽdҽr amansız alın yazısı 

yaĢanırsa,bu dörd bir tҽrҽfҽ parçalanmıĢ Azҽrbaycanın bҽxtinҽ düĢüb.MҽĢҽqqҽtli tarixi ҽdalҽtsizliklҽ üzlҽĢҽn 

bir xalqın içҽrisindҽn süzülüb gҽlҽn ziyalı tҽbҽqҽsi ilҽ yanaĢı,bu dҽrdi-sҽri öz xalqı ilҽ paylaĢa bilҽn 

ҽdҽbiyyat xadimlҽri vardır ki,onlar Azҽrtbaycanın ҽn ağır günlҽrindҽ tarix yazmağı bacarmıĢ, vҽ 
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ҽdҽbiyyatımıza yeni bir nҽfҽs qatmıĢlar.Belҽ ҽdҽbi simalar öz poeziyalarında qҽdim oğuz yurdunun baĢına 

gҽlҽn fҽlakҽtlҽri qҽlҽmҽ almaqla, torpaq,Vҽtҽn nisgili nҽ olduğunu gҽlҽcҽk nҽsillҽrҽ çatdırmağı mҽnҽvi borc 

kimi qarĢılarına mҽqsҽd qoymuĢlar. Tҽbii ki, Azҽrbaycan Ģairlҽri hҽr zaman öz yardıcılığında 

azҽrbaycançılığı,türkçülüyü tҽrҽnnüm etmҽkdҽn çҽkinmҽmiĢ, ağır represiya illҽrindҽ belҽ sözlҽrinin sahibi 

olmuĢlar.Ҽdҽbiyyat tariximizdҽ sovet rejiminҽ qarĢı kҽskin etirazları ilҽ represiyaya mҽruz qalan 

Ģairlҽrimizin adları Azҽrbaycan tarixinҽ qızıl hҽrflҽrlҽ yazılmıĢdır. Bu gün ҽdҽbiyyatımız Ģairlҽrin qoyduğu 

ҽnҽnҽ ilҽ daha da zҽnginlҽĢib.Ҽgҽr bir xalqın taleyindҽ bu qҽdҽr ağrı-acı varsa, onun bҽdii ifadҽsi tҽbii ki, 

Ģair vҽ yazıçılarımızın üzҽrinҽ böyük mҽnҽvi vҽ psixoloji mҽsuliyyҽt qoyur. Bu baxımdan Azҽrbaycan 

ҽdҽbiyyatında 1988-ci ildҽn sonra xalqın taleyindҽ baĢlamıĢ yeni siyasi vҽziyyҽtin nҽticҽlҽrinin özündҽ 

ҽksini tapması labüd idi.1988-ci ildҽn müasir poeziyada Qҽrbi Azҽrbaycandan qovulmuĢ Ģairlҽrimizin ҽdҽbi 

baxıĢları, yurdsuz yuvasız qalmaları,qaçqın hҽyatı yaĢamaları vҽ bu yaĢantılardan yaranan poeziyanı 

ҽdҽbiyyata gҽtirmҽlҽri bu bizdҽngeniĢ aradırma tҽlҽb edir.Bu baxımdan Qҽrbi Azҽrbaycan kökҽnli ҽdҽbiyyat 

adamları sırasında Aqil Ġman yaradıçılığı xüsusi önҽm daĢıyır. Qҽdim oğuz türklҽrinin ҽzҽli-ҽbҽdi yurd 

yerlҽrindҽn olan sazlı-sözlü ulu Göyçҽ mahalının DaĢkҽnd kҽndindҽ dünyaya gҽlҽn Aqil Ġman az ömür 

sürmҽsinҽ baxmayaraq, çağdaĢ ҽdҽbiyyatımızda Vҽtҽn hҽsrҽtli dҽrin mҽna vҽ mҽzmun kҽsb edҽn, poetik 

Ģeirlҽrin müҽllifi kimi tanınmıĢdır. 

Göyçҽ mahalının digҽr kҽndlҽri kimi, DaĢkҽnd kҽndidҽ görkҽmli saz-söz bahadırları ilҽ mҽĢurdur. 

XIX ҽsrin tanınmıĢ saz - söz üstadı aĢıq Mҽmmҽdhüseyn, ermҽnilҽr tҽrҽfindҽn belinҽ qaynar ―samovar‖ 

bağlayaraq iĢgҽncҽlҽrlҽ öldürülҽn AĢıq Nҽcҽf, söz sҽnҽtkarı Hҽsҽn Xҽyallı, AĢıq Hacı, Ģeirlҽri ilҽ el-el,oba-

oba dillҽrdҽ dastana çevrilҽn dövrümüzün tҽcnis üstası Sҽrraf ġuriyyҽ vҽ neçҽ-neçҽ saz-söz sҽnҽtkarları 

mҽhz Göyçҽ mahalının DaĢkҽnd kҽndindҽn pҽrvazlanıb, folklor dҽyҽrlҽrimizҽ vҽ ҽdҽbiyyatımıza yeni nҽfҽr 

gҽtirmiĢlҽr. 

Aqil Ġman Göyçҽ mahalının DaĢkҽnd kҽndindҽ söz xiridarı Hҽsҽn Xҽyalın ailҽsindҽ dünyaya göz 

açmıĢdır. Cҽmi 38 il mҽnalı ömür sürҽn Aqil Ġman ömrünün sonuna kimi Ģeirin, sҽnҽtin dҽrinliklҽrinҽ baĢ 

vurmağa çalıĢmıĢ vҽ qismҽn buna nail olmuĢdur. Onun Ģeirlҽri Basarkeçҽrdҽ ―Bolluq uğrunda‖, Ġrҽvanda 

―Sovet Ermҽnistanı‖, Bakıda ―Azҽrbaycan gҽnclҽri‖ qҽzetlҽri vҽ bir sıra almanaхlarda çap olunmuĢdur. 

DaĢkҽndli Hҽsҽn Xҽyyalının ailҽsi genetik olaraq ҽdҽbiyyat, saz- söz adamları idi. Ailҽnin digҽr Ģair oğlu 

Eldar Hҽsҽnli Aqil Ġman haqqında ―Azadlıq vҽ Hüquq‖ qҽzetinin(№0101), sentyabr 2004-cü il 

buraxılıĢındakı mҽqalҽsindҽ vurğulayır ki,―O, ali tҽhsilli mühҽndis olmaqla yanaĢı,Ģeirlҽrini oxuyanda sanki 

poeziya üçün, ҽdҽbiyyat üçün yarandığını hiss edirsҽn. Ҽdҽbiyyat, poeziya onun hҽyat eĢqi, könül 

mҽlhҽmidi. ġeirlҽ nҽfҽs alar, sazla ovunardı. El mҽhҽbbҽti, vҽtҽn sevgisi, qҽlbindҽ yuva qurub, kök salmıĢdı. 

Ulu Göyçҽmizin, elinin, obasının baĢına gҽtirilҽn müsibҽtlҽr, didҽrginlik, köçkünlük, qürbҽtçilik onun 

sinҽsini sönmҽz ocağa çevirmiĢdir‖: 

Qҽribliyҽ gedҽn köçҽ,  

Dağda çiskin, duman ağlar.  

Qürbҽt eldҽ sızıldayar, 

 Qҽlbi olar kaman, ağlar.(Hҽsҽnli, 2004) 

Aqil Ġman saza-sözҽ hҽssaslığını ailҽsindҽn,birdҽ doğulub boya – baĢa çatdığı dağlar qoynunda 

yerlҽĢҽn DaĢkҽnddҽn almıĢdı. Azҽrbaycan ҽdҽbi tҽnqidinin tanınmıĢ imzalarından olan tҽnqidçi, esseist, 

Ģair Ҽsҽd Cahangir el Ģairi Aqil Ġmanın ―Bu dünya görüĢ yeridir‖ kitabına rҽy yazarkҽn onun yaradıcılığına 

yüksҽk qiymҽt vermiĢ,onu klassiklҽrimizin davamçısı,yaradıcılığının ana xҽttininGöyçҽ, vҽtҽn,tҽbiҽt 

gözҽlliklҽrinin tҽrҽnnümçüsü kimi xarakterizҽ etmiĢdir: 

-―Aqil Ġmanın Ģeirlҽri istҽr forma (qoĢma, gҽraylı, deyiĢmҽ, tҽcnis), istҽrsҽ dҽ mҽzmunca (Vҽtҽn eĢqi, 

mҽhҽbbҽt, tҽbiҽt gözҽlliklҽrinin tҽrҽnnümü, sosial ҽdalҽtsizliklҽrҽ qarĢı etiraz, dünyanın bҽdii-fҽlsҽfi dҽrki, 

zamandan giley-güzar) daha çox, minillik türk heca Ģeirinin gҽlҽnҽklҽrinҽ dayanır. Yaradıcılığında Göyçҽ 

mövzusu hҽm ata yurdunun gözҽlliklҽrinin tҽrҽnnümü hҽm dҽ onun itirilmҽsindҽn doğan hҽsrҽt yanğısı 

mühüm yer tutur. Göyçҽ tҽkcҽ Aqil Ġman yox, hҽr bir göyçҽlinin döyünҽn ürҽyi hҽm dҽ cҽnnҽtin simvoludur. 

Antik yunanlar üçün Olimp, ҽski türklҽr üçün Ötükҽn nҽdirsҽ, Aqil Ġman üçün dҽ Göyçҽ odur. O, Göyçҽsiz 

özünü cҽnnҽti itirmiĢ Adҽm kimi hiss edir:  

Ġman, hҽsrҽtindҽn yanası, Göyçҽ, 

 Yanmasa, buz olub donası, Göyçҽ!  

Sҽnҽ – Ҽlҽsgҽrin anası Göyçҽ,  

Sҽnҽ dahilҽrin yurdu dedilҽr.  

Lakin Ģairin Qarabağa, Kҽlbҽcҽrҽ dair Ģeirlҽri, ġuĢa, Laçın itkisindҽn doğan misraları göstҽrir ki, 

Vҽtҽn anlayıĢının çevrҽsi regional hüdudlardan daha geniĢdir: 

―Torpaqdan pay olmaz‖ – deyҽnbabalar,  
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Oyanın, qartallaryuvasıgedir.  

GözümdҽnLaçınıntökülҽnqanı,  

BaĢımdanġuĢanınhavasıgedir. (Ġman, 2015: 7) 

Qҽrbi Azҽrbaycan ҽdҽbi mühitinin ҽn mühimsҽciyyҽvi xüsusiyyҽtlҽrindҽn biri odur ki, oğuz ellҽrindҽn 

didҽrgin salınmıĢ qҽlҽm sahiblҽrinin,el-oba tҽsibini çҽkҽn el Ģairlҽrinin vҽtҽn anlayıĢı, yurd hҽsrҽti 

misralarındakı fҽlsҽfi yükün tҽsiri tam fҽrqlidir. Aqil Ġman Ģeirlҽrindҽ bu incҽliklҽri hiss etmҽmҽk mümkün 

deyil.Qҽlҽm sahiblҽrinin misralarındakı yanğı,ağrı-acı tҽbii ki, sҽbҽbsiz deyildir. Tarixin müxtҽlif ağlı-qaralı 

sҽhifҽlҽrindҽiz qoymuĢ vҽ dҽfҽlҽrlҽ qanlı-qadalı köçkünlük hҽyatı yaĢayan ,doğma vҽtҽn torpaqlarından 

didҽrgin salınan bir xalqın ruhunda, yazılarının qayҽsindҽ ancaq vҽtҽn hҽsrҽti yaĢaya bilҽr. Aqil Ġman 

poeziyası da bu deyilҽnlҽrin fövqündҽ dayanıb. 

Gedҽn köçüm qalıb düzdҽ, 

GҽliĢimi bir gün gözlҽ!  

Dҽrdin Ģırım açıb üzdҽ, 

Dҽn ҽlҽyib telҽ, Göyçҽ. 

ġairin üz qırıĢlarını ―Ģırım‖ kimi tҽqdim etmҽsi, misralarda vҽtҽn hҽsrҽtinin yanğısını bu qҽdҽr 

ҽlçatmaz ifadҽ etmҽsi torpağına, elinҽ bağlılığın tҽzahürüdür. ġeirdҽ -GҽliĢimi bir gün gözlҽ! misrası, oğuz 

yurduna qayıdıĢın möhtҽĢҽm olacağına iĢarҽdir. El Ģairi Aqil Ġman Ģeirlҽrindҽki möhtҽĢҽmlik bax bu 

misraların mҽnasındadır.  

Bҽs eylҽyҽr tҽk qaldığın, 

Qҽmin, qüssҽn yığın-yığın. 

Bilmҽzdim ki, ayrılığın,  

Olacaqdır belҽ, Göyçҽ. 

 

Ürҽyimdҽ dağ boyda хal, 

Qıfıllanıb, nitqimdi lal!  

Ġman ölsün, oğulsuz qal,  

―Balam‖ deyib mҽlҽ, Göyçҽ. 

Ҽdҽbiyyat adamları Aqil Ġman yaradıcılığı haqqında yazarkҽn Göyçҽ ҽdҽbi mühitindҽ dil qısırlığı 

olmadığına, dastanın, aĢıq Ģeirinin, folklorun bölgҽdҽki nüfuzunu önҽ çҽkiblҽr vҽ bu faktorların tҽqdir 

olunması, onun Ģeirlҽrindҽki dil mҽziyyҽtlҽrinin üstünlüyünü aydın nҽzҽrҽ çarpırdır.(Huseyn, 2011) 

Aqil Ġman Qҽrbi Azҽrbaycan ellҽrinin köçünü qҽlҽmҽ alarkҽn, bu köçü sarvansız, zamanın hökm 

verҽnlҽrini isҽ, ―Ģah‖ adlandırmıĢ. ġair xalqımızın baĢına gҽtirilҽn bҽlaların, keçmiĢlҽ bu günün 

müqayisҽsindҽ heç nҽyin dҽyiĢmҽdiyinҽ ehyam vuraraq, gҽlҽcҽkdҽ nҽlҽrin baĢ verҽ bilҽcҽyini vҽ xalqımızı 

bu tarixi ҽdalҽtsizlikdҽn nҽticҽ çıxarmağa sҽslҽyir. 

Gedҽn köçümüzҽ sarvan tapmamıĢ, 

Vermҽyҽ Ģah özgҽ fҽrman tapmamıĢ.  

Tҽbriz dҽrdimizҽ dҽrman tapmamıĢ,  

Qarabağ, Zҽngҽzur, Göyçҽ satıldı. 

 

Yaman narahatam sҽndҽn, Borçalı! 

BaĢkeçid arxasız, müĢküldü halı.  

Gҽbҽli, kilimli, хallı-хalçalı.  

Evlҽr qarҽt oldu, küçҽ satıldı.  

 

Tariх kitabını varaqlayan yoх, 

 Bu andır zülmҽti çıraqlayan yoх! 

 Ҽsir düĢҽnlҽri soraqlayan yoх,  

Dünya da almadı vecҽ, satıldı.(Ġman, 2015:27) 

Göyçҽ ҽdҽbi mühitinin tanınmıĢ qҽlҽm sahiblҽri zaman-zaman Aqil Ġman Ģeiriyyatı haqqında öz 

xatirҽlҽrini yazmıĢlar. Müasir Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatında Göyçҽ ҽdҽbi mҽktҽbinin davamçılarından olan 

Eldar Ġsmayıl Aqil Ġman dünyasını Azҽrbaycan poeziyasında özünҽmҽхsus üslubu, fҽrqli düĢüncҽsi olan 

nҽğmҽkar Ģair adlandırıb. 

- ―Aqil Ġman, tҽҽssüf ki, çoх az yaĢadı. Ġlhamının dağ çayı kimi çağlayan, yaradıcılığının odlu-alovlu 

vaхtında dünyanın dҽrdlҽri ilҽ yüklҽnib ҽbҽdiyyҽtҽ köç elҽdi… 
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Ġman sanki tezliklҽ ölҽcҽyini bilirmiĢ kimi ҽvvҽlcҽdҽn ürҽyindҽn keçҽnlҽri demҽyҽ mҽhkum idi. Çünki 

O, amansız ҽcҽlin son qҽrarını bilirdi. Bilirdi ki, onun kimi hҽssas, Göyçҽ boyda vҽtҽni yad ҽllҽrdҽ olan, 

Qarabağın ağrı-acılarını çҽkҽn yaralı Ģair ürҽyi bu dҽrdlҽrҽ dözmҽyҽcҽk, dözmҽdi dҽ: 

Gedin deyin ayrılırıq ömürlük, 

Görmҽyҽcҽk ta Ġmanı bir dҽ o. 

Yaхud: 

Ağ kҽfҽn – hҽya örpҽyim, 

Tülüm, хoĢ gҽldin, хoĢ gҽldin! 

Vҽ ya: 

Qapım açıqdır üzünҽ:  

Ölüm, хoĢ gҽldin, хoĢ gҽldin! (Ġsmayıl, 2011). 

Ҽslҽn DaĢkҽndli olan Qҽrbi Azҽrbaycan ҽdҽbi nümunҽlҽrinin toplanıb xalqa çatdırılmasında böyük 

ҽmҽk vҽ araĢdırma sҽrf edҽn Araz Yaquboğlu ҽmisi oğlu Aqil Ġman haqqında xatirҽlҽrindҽ qeyd edir: 

―Aqil Ġman çoх Ģirin lҽhcҽylҽ – qҽdim Göyçҽ Ģivҽsindҽ bulaq aхarı ilҽ danıĢardı, zҽngin nitq 

mҽdҽniyyҽtinҽ malik gözҽl natiq idi. Söhbҽtlҽrinҽ qulaq asdıqca, onu dinlҽmҽkdҽn doymaq olmurdu. 

Ovqatının xoĢ vaxtında yazıçılar, Ģairlҽr haqqında maraqlı söhbҽtlҽr edҽr, rҽngarҽng, yeni Ģeirlҽr söylҽyҽrdi. 

Aqil Ġman AĢıq Ҽlҽsgҽrdҽn, Sҽmҽd Vurğundan, Bҽxtiyar Vahabzadҽdҽn, Hüseyn Arifdҽn, Mҽmmҽd 

Arazdan, Mҽmmҽd Ġsmayıldan, Zҽlimxan Yaqubdan, el Ģairlҽri Rasim Kҽrimlidҽn, Ġsmixandan, Sҽrraf 

ġiruyҽdҽn, Sücaҽtdҽn, Bҽhmҽn Vҽtҽnoğlundan, Azaflı Mikayıldan gҽraylı, tҽcnis, qoĢma, divani söylҽyҽndҽ 

Ģeir pҽrҽstiĢkarlarına хüsusi zövq verirdi. Onun özünҽmҽхsus deyim üslubu, qulağa yatan mҽhrҽm sҽsi 

vardı‖.(Yaquboğlu, 2008) 

Aqil Ġman Ģeirlҽrindҽ motiv, ürҽk parçalayan misralarla zҽngindir. Öz elinin iĢğalını sҽtirlҽrҽ 

köçürҽrkҽn ҽdҽbiyyatda rast gҽldiyimiz vҽ olduqca çox iĢlҽdilҽn metaforalardan istifadҽ eTMĠġvҽ Ģeirҽ yeni 

bҽnzҽtmҽ notları gҽtirmiĢdir.  

Hҽsrҽt oğrun baхır, qҽm elçi düĢüb, 

Gҽlin dҽrҽlҽrҽ, хanım dağlara. 

Orda güllҽlҽnib keĢkҽ ölҽydim, 

Yaхılı qalaydı qanım dağlara. 

Göyçҽ mаhаlının DаĢkҽnd kҽndindҽ Ģаir-mollа Hҽsҽn Xҽyallının аilҽsindҽ аnаdаn olmuĢ Ģair Sҽrraf 

ġiruyyҽ doğma qardaĢı Aqil Ġmanınkiçik yaradıcılığına yüksҽk qiymҽt vermiĢdir: 

-―Harada Ġmanın Ģeirini, sözünü eĢitsҽm ayaq saxlayıb keçҽn günlҽrimҽ boylanıram: Hörük-hörük 

uzanan yarğanlı dҽrҽlҽr, ―qüdrҽtdҽn sҽngҽrli, qalalı dağlar‖, quĢqonmaz zirvҽlҽr, güllü-çiçҽkli lalҽzarlıq 

canlanır xҽyalımda; qartal qıyı, kҽklik qaqqıltısı, bülbül cҽhcҽhi ötür qulağımda; sürü yaylaqdan enir, elat 

yaylağa köçür, imran dilli aĢıqların hҽrbҽ-zorbası baĢlayır; qara zurnanın Ģirin nҽvası vahimҽli zağalarda ҽks-

sҽda verir.Ġman tҽbiҽtin kövrҽk bir vҽdҽsindҽ doğulmuĢdu – 1958-ci ilin dekabr ayında. Taleyi dҽ, ömür yolu 

da elҽ payız fҽslinҽ bҽnzҽyirdi. Adını atamız Hҽsҽn Xҽyallı adlar içindҽ ҽzizlҽdiyi könül dostu, nakam taleli 

böyük Növrҽs Ġmana ehtiram ҽlamҽti olaraq Ġman qoymuĢdu. Ġndi Aqil Ġmanın Ģeirlҽrini oxuya-oxuya hҽm 

dҽ Növrҽs Ġmanı xatırladım. Çünki, Növrҽs Ġmanla Aqil Ġman poeziyası arasında coğrafi bağlılıqla bҽrabҽr, 

bir ruhi bağlılıq da hiss etdim. Nҽdҽnsҽ taleyin sҽrt sınaqları bu iki ömrügödҽk Ģairi sevincdҽn qabaq 

―muĢtuluqlayıb‖ hҽmiĢҽ. Bir dҽ ki, Aqil Ġmanın poetik yaddaĢında, nҽfҽsindҽ Miskin Abdal, AĢıq Alı, 

Ҽlҽsgҽr, Mҽmmҽdhüseyn, Hҽsҽn Xҽyallıyla bҽrabҽr Növrҽs Ġmanın da tҽsirinin olması tҽbiidi. Çünki Aqil 

Ġman Göyçҽnin milli vҽ mҽnҽvi dҽyҽrlҽrini varlığında yaĢadan ҽnҽnҽyҽ bağlı oğuz türküydü. (ġiruyyҽ, 2014) 

Aqil Ġmanın kiçik yaradıcılığında milli vҽtҽndaĢlıq mövqeyinibiruzҽ verҽn vҽ bu ideologiyanı zirvҽlҽrҽ 

daĢıyan el Ģairinin, milli kimliyi onun poeziyasının ҽsas leytmotivi idi.ġairin müasirlҽrimizҽ xitabҽn yazdığı 

Rҽhmҽt Mirzҽ Sabirҽ! Rҽhmҽt Mirzҽ Cҽlilҽ! Ģeiri dҽ bu qҽbilҽdҽndir. 

Dilimizi kҽsdilҽr – sözü ölҽ millҽtin, 

Qoymadılar yetmiĢ il üzü gülҽ millҽtin, 

Sҽbri özündҽn böyük bax, bu kölҽ millҽtin 

Dҽrdlҽrini yazdılar, demҽdilҽr dil ilҽ, 

Rҽhmҽt Mirzҽ Sabirҽ! Rҽhmҽt Mirzҽ Cҽlilҽ! 

 

Bu Leyli kreslolar çoxun Mҽcnun eylҽyib, 

Fҽrhadtҽk dağ çapdırıb, ya da Cünun eylҽyib, 

Qanuna Ģah deyҽnlҽr, Ģahı qanun eylҽyib, 

Yaltaqlar göz önündҽ, ehtiyac yox dҽlilҽ, 

Rҽhmҽt Mirzҽ Sabirҽ! Rҽhmҽt Mirzҽ Cҽlilҽ! 

https://az.wikipedia.org/wiki/H%C9%99s%C9%99n_X%C9%99yall%C4%B1
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Hacı Loğman QorqudAqil Ġman yaradıcılığına yazdığı ―Tanrı Dҽrgahında Pillҽkҽn‖ adlı mҽqalҽsindҽ 

Aqil Ġmanın yaĢdığı 38 yaĢ hüdudlarında kifayҽt qҽdҽr qҽlҽminin gücünü göstҽrҽ bildiyini qeyd edҽrҽk yazır: 

 - Müxtҽlif mövzularda qҽlҽmҽ alınan Ģeirlҽr onun güclü tҽbli, yetkin bir Ģair olmasından xҽbҽr verir, 

sözsüz ki, hҽr dövrün, zamanın tҽlҽbi vҽ poetik durumu vardır. ġair günümüzün reallığı olan Qarabağ 

faciҽsinҽ, yurd-yuvası dağılmıĢ elҽ, elata, ana deyib hҽsrҽtindҽn göyüm-göyüm göynҽdiyi yağı ҽllҽrindҽ 

qalan Göyçҽyҽ, Vedibasara, Tҽbrizҽ vҽ digҽr ҽsir yurdlarımıza sevgisini daim qҽlҽminin yaddaĢında 

yaĢatmıĢdır:  

Gözlҽrimdҽ kükrҽ, çağla,  

Aхım gеdim sеlҽ, Göyçҽ. 

 Bas bağrına hҽsrҽtimi, 

 Tоrpağına bҽlҽ, Göyçҽ. 

Qarabağ müharibҽsindҽ iĢtirak edҽn Ģair, ҽldҽn gedҽn yurdlara görҽ özünü qınayır. Bir oğul kimi onu 

qoruya bilmҽdiyi üçün için-için qovrulur: 

Ayrılıq оlsa da, yеnҽ qismҽtim, 

Talеdҽn inciyib, bҽхtdҽn küsmҽdim. 

Оğulluq bоrcunu vеrҽ bilmҽdim, 

О adım dağlara, sanım dağlara. 

Qalayıb оdlara çох ҽhdi-andı, 

Ġmanam, göz yaĢım gözümdҽ yandı. 

Bir para ömürdü, bir tikҽ candı, 

Mҽn aхı nҽ qҽdҽr yanım dağlara?!(Qorqud: 203) 

 

NҼTĠCҼ 

Belҽliklҽ, qaçqınlıq taleyi ilҽ heç vaxt barıĢa bilmҽyҽn söz sҽnҽtkarı el-obasının xiffҽtini Ģeirlҽrindҽ 

ifadҽ edir.Aqil Ġman ―Utanıram mҽn‖ Ģeirindҽ qaçqınlığın,köçkünlüyün, vҽtҽnsizliyin necҽ ağır xҽcalҽt yükü 

olduğunu ürҽk yanğısı ilҽ qҽlҽmҽ alıb. O, müasir poeziyada yurd yerindҽ qalan ata-babalarımızın ruhunun 

tҽsvirini ―Ölümüz girovdu… utanıram mҽn..‖deyҽcҽk qҽdҽr tҽsirli ifadҽ edҽn söz sҽrrafı kimi ҽdҽbiyyatımıza 

yeni nҽfҽs gҽtirmiĢdir. 

O kimdi yurd deyib, ağlayan belҽ? 

Nҽ ahdı, nҽ ufdu?… utanıram mҽn. 

Köç-köçҽ qoĢulub tamam hҽr tҽrҽf, 

Qaçqınla dolubdu… utanıram mҽn. 

Ay, evdҽ oturub göz yaĢı tökҽn! 

– Torpaqsız gedҽsi deyildi lҽkҽn! 

Bizim yerimizҽ хҽcalҽt çҽkҽn, 

Zavallı Murovdu… utanıram mҽn. 

Ay Ġman, ayağa qaldır hҽr kҽsi, 

BarıĢıb, istҽmҽ bu atҽĢkҽsi, 

Dirimiz qürbҽtdҽ Vҽtҽn хҽstҽsi, 

Ölümüz girovdu… utanıram mҽn. 
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PUBLISISTIK MҼTNLҼRIN STRUKTUR – SEMANTIK VҼ FUNKSIONAL 

XARAKTERISTIKASI 

 

Dos. Dr. Tҽhminҽ ĠSMAYILOVA
 

Xülasҽ 

Mҽqalҽdҽ publisistik üslubun xarakterik xüsusiyyҽtlҽri açıqlanır, qҽzet mҽtnlҽrinin struktur –semantik 

aspektlҽri öyrҽnilir. Qeyd olunur ki, publisistik mҽtnlҽr bütövlükdҽ fonetik, leksik vҽ qrammatik normalara 

tabe olan, cümlҽlҽrdҽ aktual üzvlҽnmҽnin mövcud olduğu, mҽntiqi – semantik bütövlüyҽ malik kons-

truksiyalardan tҽĢkil edilir. Mҽtnin bütövlüyü anlayıĢının onun fikir, niyyҽt, mҽna vҽ ideya anlayıĢları ilҽ 

birbaĢa bağlılığından danıĢılır, göstҽrilir ki, bütövlüyün mҽtnin öz bazası ҽsasında yaranan, konstekstdҽn 

meydana çıxan fikir, niyyҽt, mҽna vҽ ideyanı vҽ onların sonrakı inkiĢaf perspektivlҽrini ҽks etdirmҽsi 

göstҽrilmiĢdir. Mҽtnin Ģҽrhi mҽrhҽlҽlҽri olan baĢlanğıc, inkiĢaf vҽ nҽticҽ hissҽlҽrindҽ dҽ mҽtn vҽ onun 

bütövlüyü, mҽtnin komponentlҽrinin ҽlaqҽlҽnҽrҽk, bütünlҽĢҽrҽk bütövlüyü tҽmin etmҽsi mҽsҽlҽsinҽ 

toxunulmuĢ, bütövlüyҽ qlobal kateqoriya kimi yanaĢılmıĢdır. Ġrҽli sürülҽn nҽzҽri fikirlҽr qҽzetlҽrdҽn 

götürülmüĢ mikromҽtnlҽrin izahı ilҽ ҽsaslandırılmıĢdır. 

Açar Sözlәr:Qәzet mәtnlәri,sintaktik bütövlәr, aktual üzvlәnmә, rema, mәtn sintaksisi. 

 

STRUCTURAL – SEMANTIC AND FUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF PUBLISISTIC 

TEXTS 

 

Abstract 

In the article have been revealed characteristic peculiarities of publisistic style and also have been 

investigated structikal – semantik aspects of newspapers texts. Here is pointed out that publisistik texts in a 

whole preserve phonetic, lexical and qrammatical norms and are formed from constructions where actual 

division and logical semantic entity exist. Within its base the text reflects the meaning, thought, intention, 

idea known from the context and the prospects of their further development. As a linguistic phenomenon the 

text possesses grammatical, structural, semantic, communicative, stylistic integrity. The integrity of the text 

is charactarised with its structural architectonics. The anaphoric, cataphoric relations, the qualities such as 

logical – semantic integrity, coherence, closedness, completeness, perfection, coherency form the logical – 

semantic integrity of the text. Theoretical thoughts put forward in the article are based by means of 

microtexts from newspapers.  

Keywords:Newspapers texts, syntactical whole, actual division, rema, text syntax.  

 

GĠRĠġ 

―Publisist‖ sözü latın dilindҽn tҽrcümҽdҽ (publicus) ―ictimai‖ mҽnasını bildirir. Bu mҽna hҽmin janrın 

mövzusunu qismҽn aydınlaĢdırır. Publisistikanın mövzu dairҽsi geniĢdir: xırda mҽiĢҽt mҽsҽlҽlҽrindҽn 

tutmuĢ, zamanın böyük ictimai – siyasi hadisҽlҽrinҽ qҽdҽr hamısı publisistika üçün mövzu ola bilҽr. 

Bu üslub özünün kütlҽviliyi ilҽ digҽr üslublardan fҽrqlҽnir. Belҽ ki, cҽmiyyҽti narahat edҽn, 

düĢündürҽn bir çox problemlҽri, hҽyatımızda baĢ verҽn hҽr cür dҽyiĢikliyi, yeniliyi birinci xalqa çatdıran da 

mҽhz gündҽlik qҽzetlҽrdir. Mҽhz buna görҽ qҽzetlҽri, doğru olaraq, obrazlı Ģҽkildҽ ―söz göyҽrçini‖ 

adlandırırlar. ―Publisistika günün mühüm mҽsҽlҽlҽrini özünҽ mövzu seçir. Sҽnҽtkarlıqla, ustalıqla yazılmıĢ 

publisist ҽsҽr hҽr bir dövr üçün öz dҽyҽrini saxlayır. Bu isҽ, birinci nöbbҽdҽ, publisistikanın milyonları 

düĢündürҽn, zamanın tҽlҽblҽrindҽn doğan mühüm mҽsҽlҽlҽrҽ toxunması vҽ böyük ümumilҽĢdirmҽ qüvvҽsinҽ 

malik olması ilҽ izah edilmҽlidir‖ (Mehdi, 1967: 8).  

Azҽrbaycan müstҽqillik ҽldҽ etdikdҽn sonra respublikamızda 500- dҽn artıq qҽzet vҽ jurnal çap 

olunmağa baĢladı. Ҽdҽbi dilimizin lüğҽt tҽrkibinin zҽnginlҽĢmҽsindҽ, ҽdҽbi dil normalarının yayılmasında, 

tҽkmillҽĢmҽsindҽ xüsusi ҽhҽmiyyҽt kҽsb edҽn bu qҽzetlҽrin üzҽrinҽ mühüm vҽzifҽlҽr düĢür. Bugünün 

oxucusu dünҽnki oxucu deyildir. Yüksҽk zövqҽ vҽ mҽnҽvi inkiĢafa malik olan müasir oxucular qҽzetҽ 

yüksҽk tҽlҽblҽ yanaĢırlar. Onlar istҽyirlҽr: qҽzet vҽ jurnalın hҽr bir nömrҽsi mҽzmunlu, rҽngarҽng, maraqlı vҽ 

tҽrtibatca gözҽl olsun, hҽr bir çıxıĢ: hҽm mҽqalҽ, hҽm müxbir mҽktubu,hҽm oçerk, hҽm felyeton, hҽm dҽ 

xҽbҽr adamların fikrinҽ vҽ duyğularına tҽsir göstҽrsin, hҽr kҽs üçün anlaĢıqlı olan yaxĢı vҽ tҽravҽtli bir dildҽ 

yazılsın. ―Mҽtbuat artıq müasir tҽlҽblҽrҽ cavab vermҽyҽn formalardan qaçmaqla yanaĢı, dilimizi korlayan 

yeni formalara da qarĢı mübarizҽyҽ qalxdı. Çünki qҽzet mҽtnlҽri böyük auditoriyaya hesablanır, onların dili 
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yüksҽk effektiv dҽyҽrҽ malikdir vҽ onlar dövrün ictimai – siyasi hadisҽlҽrinҽ verilҽn reaksiyanın tҽzahürü 

kimi hҽmiĢҽ diqqҽt mҽrkҽzindҽ olur‖ (Babayeva, 2018: 21).  

Bu gün Azҽrbaycan publisitikası mҽzmun vҽ dil baxımından olduqca zҽngindir. Belҽ ki, publisistik 

mҽtnlҽr vҽ onların qarĢısında duran vҽzifҽlҽrin uğurla yerinҽ yetirilmҽsi yolları, dillҽ tҽfҽkkürün sıx 

ҽlaqҽsini, nitqin törҽmҽ mexanizminin konturlarını aydınlaĢdırmaq baxımından da aktualdır.  

R. A. Budaqovun göstҽrdiyi kimi, publisistika, xüsusilҽ dҽ onun ҽsas janrlarından olan qҽzet 

publisistikası hҽr cür dil ―yeniliyini‖, adҽtҽn, çox tez qҽbul edir. O, nҽinki, tҽkcҽ leksik vҽ frazeoloji 

yeniliklҽri, kömҽk edir (Будагов, 1967: 156).  

1. PUBLĠSĠSTĠK MҼTNLҼRĠN STRUKTUR – SEMANTĠK XÜSUSĠYYҼTLҼRĠ 

Publisistik mҽtnlҽrin struktur – semantik xüsusiyyҽtlҽrinin öyrҽnilmҽsinҽ, ilk növbҽdҽ, sintaktik 

bütövlҽrdҽn baĢlamaq lazımdır, çünki onlar mҽtnin ҽsas funksional vahidlҽridir. Cümlҽdҽn fҽrqli olaraq, 

forma vҽ mҽzmun baxımından fikir vҽ intonasiya bitkinliyi dҽ onlarda mövcuddur. Mikromҽtn vҽ ya 

sintaktik bütövün funksional – sintaktik quruluĢu müxtҽlif cümlҽ modellҽri üzҽrindҽ, struktur – semantikası 

aktual üzvlҽnmҽ vҽ mҽntiqi vurğu ilҽ müҽyyҽnlҽĢҽn tema – rema ҽvҽzlҽnmҽlҽri ҽsasında qurulur. Mҽtni 

tҽĢkil edҽn konstruksiyalar ҽdҽbi dilin qrammatik norma funksionallığını saxlayır. Mövcud normaya uyğun 

cümlҽlҽrdҽ ҽvvҽl tema, sonra isҽ rema gҽlir. Burada mübtҽda vҽ ya mübtҽda zonası mҽlim olanı bildirmҽklҽ 

yanaĢı, hҽm dҽ nitqin predmetini ifadҽ edir. Xҽbҽr vҽ ya xҽbҽr zonası yenini bildirir, baĢqa sözlҽ remadan 

ibarҽtdir. Belҽliklҽ, mҽtnin tҽĢkilindҽ tema vҽ remanın rolunu bu cür xarakterizҽ etmҽk olar: mҽtndҽ rema 

daĢıdığı kommunikativ yük baxımından relevant rolunu oynayır, yҽni yeni informasiya verir, temada isҽ 

kommunikativ yük nisbҽtҽn aĢağı dҽrҽsҽdҽ olur. Buna görҽ dҽ o, mҽtnin qurulmasında ҽsas ҽsas vasitҽ hesab 

olunur. BaĢqa sözlҽ desҽk, mҽtn vҽ onun hissҽlҽri temaların ardıcıl düzülüĢüdür desҽk, yanılmarıq.  

Müҽyyҽn fikir ҽtrafında cümlҽlҽrin sintaqmatik vҽ paradiqmatik bağlılığı mikromҽtnin yaranmasına 

sҽbҽb olur. Mikromҽtn tҽkcҽ cümlҽlҽrin ardıcıl düzülüĢü deyil, o, hҽm dҽ leksik, qrammatik, mҽntiqi 

cҽhҽtdҽn birlҽĢҽrҽk bir tamlıq yaratmasıdır. Mҽtndҽn kҽnarda hҽr hansı bir cümlҽnin tam bitkin fikir ifadҽ 

etmҽsindҽn danıĢmaq olmaz. Publisistik mҽtnlҽr bütövlükdҽ fonetik, leksik vҽ qrammatik normalara tabe 

olan, cümlҽlҽrdҽ aktual üzvlҽnmҽnin mövcud olduğu, mҽntiqi – semantik bütövlüyҽ malik konstruk-

siyalardan tҽĢkil edilir. Publisistik mҽtnlҽrin analizi onu demҽyҽ ҽsas verir ki, sintaktik bütövlҽrin struktur – 

semantikasında aktual üzvlҽnmҽ, mҽntiqi vurğu vҽ bunlardan doğan tema – rema yerdҽyiĢmҽsi mühüm 

ҽhҽminyyҽt kҽsb edir. Mҽtn dilçiliyinin görkҽmli tҽdqiqatçısı K. Abdullayevin fikrincҽ, mҽtni baĢlangıc, orta 

vҽ son mҽrhҽlҽlҽrҽ ayırmaq olar. ―BaĢlanğıc, sanki, bütün mҽtn quruluĢunun ҽsas tematik düyününҽ 

çevrilҽrҽk, cümlҽ quruluĢunakı mübtҽdanın, yҽni subyekt ideyasının funksiyasını yerinҽ yetirir vҽ ümumi 

giriĢlҽ xarakterizҽ olunur. Ümumi giriĢdҽ verilҽn mikrotema mҽtnin qurulması boyu tҽdricҽn konkretlҽĢir‖ 

(Abdullayev, 1989: 204). Q. Kazımovun qeydlҽrinҽ görҽ isҽ ―mҽtnin semantik bütövlüyü mikrotemanın Ģҽrhi 

ustalığı ilҽ bağlıdır. Mikrotemanın Ģҽrhi baĢlanğıc, inkiĢaf vҽ nҽticҽdҽn ibarҽt üç mҽrhҽlҽdҽ baĢa çatır‖ 

(Kazımov, 2000: 426). Fikrimizi publisistik mҽtnlҽrin izahı ilҽ davam etdirҽk: ―Hüseyn Kürdoğlu nә 

demәkdir? İlk öncә elә bu qәzәlin şeirin baş obrazı, әsas lirik qәhrәmanı demәkdir; çünki әsas obraz 

müәllifin kimliyinә aid keyfiyyәtlәri, bütün xarakterik cizgilәri özündә cәmlәyib. H.Kürdoğlu da bizim şirin, 

doğmaca türk dilimizdir. Sonra da Şәhriyarımız, Sәmәd Vurğunumuz, Füzulimiz... Vahidimizdir‖ (―Kredo‖ 

qәzeti, 28 iyun 2018 – ci il). Mҽtnin qurulma texnikasına nҽzҽr yetirsҽk görҽrik ki, bu sintaktik bütövdҽ nitq 

aktı temadan remaya doğru irҽlilҽyibvҽ birinci konstruksiya – ―Hüseyn Kürdoğlu nҽ demҽkdir?‖ giriĢ cüm-

lҽsidir. Sintaktik bütöv birinci cümlҽdҽ qoyulan suala verilҽn cavab üzҽrindҽ qurulub. Ġkinci vҽ üçüncü 

cümlҽlҽr izahedici, sonuncu cümlҽ isҽ nҽticҽ xarakterlidir: 

―Vәtәnin qıraqda qalan yerlәrini yaxalayan dәrdin Sacanı da necә boğduğunu görmәk şair üçün çox 

ağırdır. O, Sacadan başladığı yolunun çox uzaqlara qәdәr getdiyini, bu yolun bәzәn qaranlıqdan, bәzәn 

işıqdan keçәn cizgilәrini xәritә - xәritә çәkәrәk, gözlәrindә hәsrәtә döndüyünü yazır. Vә bu zaman hәmin 

uzaq diyardan Sacanın sığındığı dağlara tәrәf baxır‖ (―Kredo‖ qҽzeti, 21. 05. 06. 2018). Bu mҽtndҽ iç 

dünyasıyla danıĢan, mübahisҽ edҽn, düĢüncҽlҽr vҽ hisslҽr burulğanında Vҽtҽndҽn uzaq yerlҽrin hҽsrҽtini 

çҽkҽn Ģairin daxili mühakimҽsi – monoloji nitqi verilmiĢdir. Burada diqqҽti çҽkҽn bir nöqsanı qeyd etmҽmҽk 

mümkün deyil, çünki bu hala publisistik mҽtnlҽrdҽ, tҽҽssüf ki, tez – tez rast gҽlinir. Dilimizҽ ҽrҽb dilindҽn 

keçmiĢ ―vҽ‖ bağlayıcısı ilҽ cümlҽni baĢlamaq dilimizin qayda – qanunlarına ziddir. Bildiyimiz kimi, 

bağlayıcılar iki ҽsas funksiya daĢıyırlar: 1) sözlҽr vҽ söz birlҽĢmҽlҽri arasında iĢlҽnҽrҽk birlҽĢdirmҽ, ҽlaqҽ 

yaratma funksiyası, 2) sözlҽr arasında mҽna ҽlaqҽlҽrinin güclҽndirilmҽsindҽ mühüm vasitҽ kimi. Bҽs bu 

mҽtndҽ müҽllifin tҽhkiyҽ dilindҽ ―vҽ‖ bağlayıcısı ilҽ cümlҽnin baĢlanması hansı mҽqsҽdi güdür? Fikrimizcҽ, 

müҽllif sintaktik bütövün ҽvvҽlki iki cümlҽsindҽ lazım olan informasiyanı oxucuya tam Ģҽkildҽ çatdıra 

bilmҽdiyi üçün növbҽti cümlҽni ҽvvҽlki cümlҽlҽrin davamı olaraq düĢünmüĢ vҽ bu niyyҽtlҽ dҽ ―vҽ‖ 

bağlayıcısı ilҽ cümlҽnibaĢlamıĢdır. Artıq burada bağlayıcı konstruksiyalar arasında ҽlaqҽ yaratmaqdan daha 
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çox mҽtnin bütövlüyünün tҽminatçısı kimi çıxıĢ edir, onu qırılmaz, bölünmҽz edir. Fikrimizi N. 

Novruzovadan gҽtirilmiĢ sitatla yekunlaĢdıraq: ―Bağlayıcılar sintaktik vahid olan mҽtn komponentlҽrinin 

vahid informasiya mҽnbҽyi kimi formalaĢmasında mühüm rol oynayır vҽ sintaktik vahidin mühüm quruluĢ 

elementinҽ çevrilir‖ (Novruzova, 2002: 77). 

Mürҽkkҽb sintaktik bütövlҽrdҽ vҽ ya mikromҽtnlҽrdҽ formal vҽ semantik ҽlaqҽlҽrdҽn danıĢarkҽn, bir 

mҽsҽlҽni dҽ xüsusilҽ qeyd etmҽk lazımdır ki, sintaktik bütövün tҽrkibindҽki konstruksiyalar arasındakı 

semantik ҽlaqҽni yaradan amillҽrlҽ komponentlҽr arasında struktur ҽlaqҽni tҽmin edҽn vasitҽlҽr bir –biri ilҽ 

sıx bağlıdır. 

Mҽlum olduğu kimi, mürҽkkҽb sintaktik bütövlҽrin tҽĢkilindҽ, qurulmasında tҽkrarlar mühüm rol 

oynayırlar. Belҽ ki, onlar cümlҽnin müstҽqilliyini azaldır, onu daha çox bütöv bir sistemin struktur vahidinҽ 

çevirir, mҽtn hipertemasının formalaĢmasına yol açır. ―Demҽli, mҽtn formal vҽ semantik ҽlaqҽlҽrin 

nisbҽtindҽ yaranan, müҽyyҽn semantik ҽlaqҽ üsullarına, mҽzmun ҽlaqҽlҽrinҽ vҽ mҽntiqi ҽlaqҽlҽrҽ ҽsaslanan 

bütöv sistemdҽn ibarҽt dilin ҽn böyük vahididir‖ (―Azҽrbaycan dilindҽ mürҽkkҽb sintaktik bütövlҽr‖ 

(kollektiv), 2012:112). Tҽkrarlar (fonetik, leksik, morfoloji vҽ sintaktik) hҽm dҽ mҽtni zҽnginlҽĢdirir, onun 

dilini cilalayır, üslubi – ekspressiv rҽng qatır. Publisistik mҽtnlҽrdҽ ҽn çox tҽsadüf olunan leksik tҽkrarlardır. 

Onlar tҽkrarın digҽr formaları kimi mҽtndaxili birlҽĢdiricilik ҽlaqҽsini yerinҽ yetirҽn vasitҽlҽrdir. Yҽni 

onların mҽtndҽ mövcudluğu fikir birliyi yaratmaqla yanaĢı, hҽm dҽ onun bir sistem kimi formalaĢmasına 

xidmҽt edir. Bu mҽqamı K. Abdullayev xüsusi olaraq vurğulayır: ― <... > özünün struktur mürҽkkҽbliyindҽn 

vҽ ya sadҽliyindҽn asılı olmayaraq tҽkrar prinsip etibarilҽ mҽtn bütövlüyünҽ xidmҽt edҽn çox möhkҽm 

sementvari bir üsul kimi üzҽ çıxır; <... > Tekstdҽ elҽ mҽqamlar olur ki, onun özünҽmҽxsus düyünlü 

nöqtҽlҽrindҽ mҽhz cümlҽnin tҽkrarı daha effektiv rol oynayır‖ (Abdullayev, 1998: 234).  

Mҽtn daxilindҽ bir söz, söz birlҽĢmҽsi vҽ yaxud cümlҽ konnunikativ mҽqsҽddҽn asılı olaraq tҽkrar 

oluna bilҽr. Tҽkrar iki komponentdҽn ibarҽt olur: 1) tҽkraredilҽn hissҽ, 2) tҽkraredҽn hissҽ. Bu hissҽlҽrin 

birliyi mürҽkkҽb sintaktik bütövün bütövlüyünҽ xidmҽt edҽn mҽna güclҽndirici ҽlaqҽ vasitҽsi yaratmıĢ olur. 

―Ümumiyyҽtlҽ, hҽr hansı bir dildҽ tҽlrarların olması heç dҽ keyfiyyҽti aĢağı salaraq lҽğv etmir, ҽksinҽ, 

emosionallığın artmasına gҽtirib çıxarır. Bҽzҽn bir sıra ҽsҽrlҽrdҽ tez- tez tҽkrarlanan sözlҽr çox vaxt bir rҽmz 

kimi çıxıĢ edirlҽr‖ (Adilov,1967: 19).  

Dilçilik ҽdҽbiyyatlarında leksik tҽkrarlara münasibҽt birmҽnalı deyil. Belҽ ki, M.Adilov leksik 

tҽkrarları morfoloji tҽkrarlarla eyni qrupda, eyni baĢlıq altında aĢağıdakı Ģҽkildҽ tҽsnif etmiĢdir: 1) tam 

tҽkrarlar, 2) yarımçıq tҽkrarlar (Adilov, 1967: 387). A. Mҽmmҽdov isҽ leksik tҽkrarların bir sistem 

yaratdığını qeyd edir vҽ o, bu sistemҽ sözlҽri, söz birlҽĢmҽlҽrini, cümlҽni, sintaktik bütövü, elipsisi aid edir 

(Mҽmmҽdov, 2001: 63). 

Mҽtndaxili iĢlҽnmҽ formasına görҽ tҽkrarlar iki cür olur: 1. Tam leksik tҽkraralar. 2. Natamam leksik 

tҽkraralar. Leksik tҽkrarların bu növlҽrindҽn hҽr biri hҽm ikikomponentli, hҽm dҽ çoxkomponentli mürҽkkҽb 

sintaktik bütövlҽrin daxilindҽ özünü göstҽrҽ bilir.  

Tam leksik tҽkrarların ҽsas xüsusiyyҽti ondan ibarҽtdir ki, mҽtnin ҽvvҽlki cümlҽsindҽki leksik vahid 

sonrakı cümlҽlҽrdҽ dҽ heç bir dҽyiĢikliyҽ uğramadan, olduğu kimi, tam formada tҽkrarlansın. Nümunҽlҽrҽ 

müraciҽt edҽk:  

Baharlanıb, yazlanıb, 

Sҽn yuxuma girmiĢdin. 

ĠĢvҽlҽnib, nazlanıb, 

Sҽn yuxuma girmiĢdim. (―Ҽdҽbiyyat qҽzeti‖, 14. 07. 2018) 

―Sҽn yuxuma girmiĢdin‖ adlanan sҽkkiz bҽnddҽn ibarҽt bu nҽzm ҽsҽrindҽ hҽr bҽndin son misrasında, 

yҽni epiforik mövqedҽ Ģeirin adı tҽkrar olunaraq, Ģairin hiss vҽ hҽyҽcanının tҽsirli ifadҽsinҽ çevrilir.  

Bir ҽlyazmanı oxuyuram;  

Ġnan bilmҽdim bunu mҽn yazmıĢam  

Nҽ vaxtsa, haçansa; 

Neçҽ illҽr, ҽsrlҽr keçir bҽlkҽ, 

Bҽlkҽ bir minillik keçir,  

Bu ҽlyazmanın yazıldığı zamandan: 

Bҽlkҽ,  

Ġndi yetmiĢin içindҽyҽm ömrümün,  

Çox güman qalaram, gҽlҽn ilҽ -  

2003 – ün 17 avqustuna 

Kim bilir?... 

Bҽlkҽ? 
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Belҽliklҽ, sözlҽrin üslubi tҽkrarına daha çox nҽzm ҽsҽrlҽrindҽ rast gҽlinir ki, bu da müҽyyҽn hissi, 

fikri, hadisҽ vҽ ya vҽziyyҽti daha emosional, ekspressiv Ģҽkildҽ ifadҽ etmҽk, oxucunun diqqҽtini mҽhz hҽmin 

fikir vҽ ya hadisҽyҽ yönҽltmҽk mҽqsҽdilҽ istifadҽ edilir.  

Natamam tҽkrarlar – adından da göründüyü kimi, bu zaman tҽkrarlanan leksik vahidlҽr tam Ģҽkildҽ 

deyil, müҽyyҽn dҽyiĢikliyҽ uğrayaraq tҽkrar olunur. K. Abdullayevҽ görҽ, natamam tҽkrarlardan o zaman 

danıĢmaq olar ki, paralel komponentdҽ müxtҽlif subyektlҽr iĢtirak edir vҽ bu zaman uzlaĢma eyni Ģҽkildҽ 

hҽyata keçirir (Abdullayev, 1998: 66). Onu da qeyd edҽk ki, hҽm nҽsr, hҽm dҽ nҽzm ҽsҽrlҽrindҽ bu növ 

tҽkrarların hҽr birinҽ kifayҽt qҽdҽr rast gҽlmҽk olar. 

Yer mҽnҽm, göy mҽnҽm, kainat mҽnҽm,  

Bu dünya mҽndҽdi, bu hҽyat mҽnҽm. (―Kredo‖, 05. 07.2018).  

Bu nümunҽdҽ ―mҽn‖ sözü müҽyyҽn dҽyiĢikliklҽ tҽkrar olunmuĢdur. Belҽ ki, birinci misrada ―Mҽnҽm‖ 

Ģҽxs ҽvҽzliyi (birinci Ģҽxsin tҽki + ҽm Ģҽxs Ģҽkilçisi) ikinci misrada ―mҽndҽdi‖ Ģҽklindҽ tҽkrar edildiyindҽn 

(yerlik hal vҽ xҽbҽrlik Ģҽkilçisi qҽbul edҽrҽk) onun tam tҽkrar olmasına maneҽ törҽdҽrҽk natamam tҽkrar 

sayılmasına sҽbҽb olmuĢdur.  

Leksik tҽkrarların mҽtn daxilindҽ iĢlҽnmҽ yerlҽrinҽ göyҽ üç növünü göstҽrmҽk olar: ҽvvҽldҽ, ortada vҽ 

sonda iĢlҽnҽn tҽkrarlar.  

Nağılmı bu, ҽfsanҽmi, yaxud hҽqiqҽt,  

Yuxumu, reallıqmı, mifmi,  

Yaxud da, sadҽcҽ, bir hekayҽt,  

deyҽ bilmҽrҽm düzü,  

inanın mҽnҽ, 

deyҽ bilmҽrҽm; 

ancaq bir onu deyҽ bilҽrҽm ki,  

bu, olub, 

gerçҽkdҽn olub; 

yadımdadır indi dҽ  

günlҽrin bir günü idi, xatırlayıram,  

ilk günlҽrindҽn biri dҽ tҽzҽcҽ 

baĢlamıĢ payızın, 

hҽlҽ soyuqları duyulmurdu 

Ģҽhҽrdҽ hҽlҽ qalırdı 

istisi, günҽĢi, iĢığı yayın –  

hҽlҽ yay geyimindҽ idi 

adamları Ģҽhҽrin. (―Ҽdҽbiyyat qҽzeti‖, 14. 07. 2018).  

Verilҽn bu nümunҽdҽ mҽtnin müxtҽlif yerlҽrindҽ tҽkrar olunan bir çox leksik vahidlҽr (―deyҽ 

bilmҽrҽm‖, ―olub‖, ―günlҽrin bir günü‖, ―hҽlҽ‖)bütün misralar arasında ҽlaqҽ yaratmıĢdır vҽ sintaktik 

bütövün komponentlҽrini bir vahid halında birlҽĢdirmiĢdir. Belҽliklҽ, mҽtndaxili ҽlaqҽnin 

qurulmasındatҽkrarın digҽr növlҽrinҽ nisbҽtҽn leksik tҽkrarlara, özü dҽ tam leksik tҽkrarlara daha çox rast 

gҽlinir. ġübhҽsiz ki, bu da bҽdii ҽsҽrin ümumi ifadҽlilik dҽyҽrini qüvvҽtlҽndirir, onun emosional – estetik 

tҽsirini yüksҽldir. 

2. PUBLĠSĠSTĠK MҼTNLҼRĠN KOMMUNĠKATĠV XÜSUSĠYYҼTLҼRĠ 

Belҽliklҽ, publisistik mҽtnlҽr kütlҽyҽ, böyük auditoriyaya tҽsir üsulu kimi nҽzҽrdҽ tutulmuĢ struktur – 

semantik bütövlüyҽ malikdir. Bu gün Azҽrbaycan oxucusu daha çox mҽlumat verҽn, informasiya çatdıran 

qҽzetlҽrҽ üz tutur. Ġnternetin geniĢ yayıldığı indiki dövrdҽ mҽlumatı ondan ҽldҽ etmҽk nisbҽtҽn asan vҽ 

operativ olsa da, qҽzetin verdiyi informasiya daha dҽqiq, geniĢ, ҽhatҽli olmaqla, tҽfҽrrüat vҽ ideyalarla 

iĢlҽmҽk imkanına da malikdir. Demҽli, publisistik mҽtnlҽri digҽrlҽrindҽn fҽrqlҽndirҽn baĢlıca cҽhҽt onların 

informasiya vermҽsi, ötürmҽsidir. Mҽsҽlҽn: ―Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyevin 10 – 12 

iyulda Belçika Krallığının paytaxtı Brüssel şәhәrinә işgüzar sәfәrini Azәrbaycan diplomatiyası üçün ciddi 

uğur hesab etmәk olar. İlham Әliyevin iyulun 11 – dә Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskla 

görüşünü xüsusi әhәmiyyәt kәsb edәn hadisә kimi dәyәrlәndirmәliyik. Görüşdәn sonra tәrәflәr arasında 

―Tәrәfdaşlıq prioritetlәri‖ sәnәdinin paraflanma mәrasimi keçirildi ki, bu da Azәrbaycanın son illәrdә әldә 

etdiyi siyasi vә diplomatik uğurlar sırasına yazılmalıdır‖ (―Xalq qәzeti‖, 14. 07. 2018). Bu mikromҽtn 

respublikamızın xarici siyasҽtinin ölkҽ prezidenti tҽrҽfindҽn uğurla hҽyata keçirilmҽsi haqqında verilҽn 

informasiya ilҽ yadda qalır. Ġstҽnilҽn publisistik mҽtn bu cür informativ xüsusiyyҽtҽ malik olmalıdır.  
Publisistik mҽtnlҽr üçün sҽciyyҽvi olan ikinci mühüm Ģҽrt onların dҽyҽrlҽndirici xüsusiyyҽtҽ malik 

olmasıdır. Belҽ ki, mҽqalҽ müҽllifinin, yaxud ҽhalinin müҽyyҽn tҽbҽqҽsinin ölkҽmizin ictimai, siyasi, 
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mҽdҽni hҽyatında baĢ verҽn hadisҽlҽrҽ subyektiv münasibҽti mҽhz publisistik mҽtnlҽrdҽ öz ҽksini tapır. 
Mҽsҽlҽn: ―Radikal bir qrup şәxsin Gәncәdә asayişi kobud şәkildә pozmağa cәhd göstәrmәsi ictimaiyyәt 
tәrәfindәn hiddәtlә qarşılandı. Bu sözlәri ―Xalq qәzeti‖nә açıqlamasında Azәrbaycan Ağsaqqallar Şurasının 
sәdri, Milli Mәclisin deputatı Fәttah Heydәrov deyib‖ (―Xalq qәzeti‖, 14. 07. 2018). 

Bu mҽtnlҽr bizim dünyagörüĢümüzü, yer kürrҽsinin müxtҽlif nöqtҽlҽrindҽ baĢ verҽn hadisҽlҽr 
haqqında mҽlumatımızı artırmaqla yanaĢı, hҽm dҽ indiki qloballaĢma, dünya ölkҽlҽrinin bir - birinҽ 
inteqrasiyası dövründҽ ҽtraf alҽmi daha yaxından tanımağımıza yardımçı olur. Nümunҽlҽrҽ müraciҽt edҽk: 
―Türkiyә Diyanәt Vәqfinin Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdә inşa etdirdiyi Orta Asiyanın әn böyük mәscidinin 
tikintisi yekunlaşıb. İnşasına 2012 – ci ildә başlanan mәscid Osmanlı memarlıq üslubuna uyğun inşa edilib. 
Paytaxtın şәrqindә, tәxminәn, 35 hektar әrazini әhatә edәn 7 min 500 kvadratmetr qapalı sahәsi olan 
mәsciddә eyni vaxtda 20 min adam ibadәt edә bilәcәk‖(―Xalq qәzeti‖, 14. 07. 2018). 

Publisistik mҽtnlҽr geniĢ oxucu kütlҽsindҽ müҽyyҽn mҽsҽlҽ ҽtrafında fikir formalaĢdıra bilmҽkdҽ vҽ 
tҽhrikedicilik xüsusiyyҽtinҽ malik olmaları ilҽ dҽ seçilir. Mҽsҽlҽn: ―Son iyirmi ildә ―bizdә tәnqid yoxdur‖ 
iddiası ilә çox rastlaşmışıq. Amma bütün bu iddiaların әksinә olaraq, әdәbi tәnqid öz missiyasını davam 
etdirir vә mәsәlәnin әn önәmli cәhәti budur ki, tәnqidin aparıcı nümayәndәlәri, onun xarakterini, nә etmәli 
olduğunu düzgün müәyyәnlәşdirәn simaları var – onların sırasında Nizami Cәfәrov birincilәrdәndir‖ 
(―Әdәbiyyat qәzeti‖, 14. 07. 2018). 

 
NҼTĠCҼ 
Bütün bu deyilҽnlҽri yekunlaĢdırsaq bu nҽticҽyҽ gҽlҽ bilҽrik ki,  
1. Publisistik mҽtnlҽr kütlҽyҽ tҽsir amili üzҽrindҽ qurulublar; 
2. Bu mҽtnlҽrdҽ hadisҽlҽrҽ obyektiv vҽ real münasibҽt olmalıdır; 
3. Publisistik mҽtnlҽrdҽ hadisҽlҽrҽ subyektiv baxıĢ da ifadҽ olunur; 
4. Bu mҽtnlҽr müxtҽlif ideoloji dҽyҽrlҽrҽ xidmҽt edir;  
5. Bu mҽtnlҽr müҽyyҽn nitq etalonunu nümayiĢ etdirir; 
6. Bu mҽtnlҽrdҽ elmi vҽ bҽdii metodlar sintez tҽĢkil edir.  
Belҽliklҽ, cҽmiyyҽtin formalaĢmasında vҽ inkiĢafında publisistik mҽtnlҽrin böyük rolu vardır. 

Cҽmiyyҽtdҽ informasiya axının ҽsasında dayanan publisist ciddi tҽsir sferasına malikdir. 
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ҼDҼBIYYATIMIZIN ORTA ҼSR DĠNĠ TҼRCÜMҼ NÜMUNҼSĠ “SĠYҼRÜN-NҼBĠ” 

 

Zҽminҽ RÜSTҼMBҼYLĠ

 

 

Xülasҽ 
Orta ҽsrlҽr Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatı tarixindҽ milli anadilli ҽdҽbiyyatımızın mühüm bir qolunu ҽrҽb vҽ 

fars dillҽrindҽ yazılmıĢ ҽsҽrlҽrin Azҽrbaycan türkcҽsinҽ tҽrcümҽ edilmҽsi ilҽ yaradılmıĢ bҽdii ҽdҽbiyyat 

tҽĢkil edir. Bu dövrdҽ yazılan, tҽrcümҽ edilҽn ҽsҽrlҽrin ҽksҽriyyҽti dini-ҽxlaqi xarakterli, didaktik-ictimai 

mҽzmunlu, elҽcҽ dҽ, islam dininin yaranması vҽ geniĢlҽnmҽsini, müqҽddҽs kitabımızdan müxtҽlif ayҽ vҽ 

surҽlҽrin, dini-tarixi hadisҽlҽrin mҽnzum Ģҽkildҽ tҽsvirini ҽhatҽ edirdi.Orta ҽsrlҽr tҽrcümҽ ҽdҽbiyyatının 

görkҽmli nümayҽndҽlҽrindҽn biri XIV ҽsr ġҽrqi Anadolu ҽdҽbi mҽktҽbinin nümayҽndҽsi Ҽrzurumlu Qazi 

Mustafa Zҽrir olmuĢdur. Azҽrbaycan-türk tҽrcümҽ ҽdҽbiyyatının mühüm nümunҽlҽrindҽn sayılan ―Siyҽrün-

Nҽbi‖ ҽsҽri ҽdibinhҽcmcҽ ҽn böyük vҽ islam dinin tarixini öyrҽnmҽk baxımından ҽn dҽyҽrli ҽsҽridir. 

Açar Sözlәr: Siyәrün-Nәbi, Azәrbaycan, Mustafa Zәrir, tәrcümә 

 

“SIYARUN-NABI”-A SAMPLE OF RELIGIOUS TRANSLATION LITERATURE OF THE 

MIDDLE AGES 

 

Abstract 
In the history of Azerbaijani Literature of the Middle Ages, fiction created with the translation of the 

Arabic & Persian works into Azerbaijani Turkish is important branch of the national native language 

literature. Majority of the works translated & written in this period are composed of religious-ethical & 

didactic-public contents & include creation & widening of the Islam Religion, various Suras & Ayaats of the 

Holy Quran & regligious-historical events in narrative versions. One of the famous exponents of translation 

literature of the Middle Ages was Arzurumlu Qazi Mustafa Zarir, an exponent of 14th Century West 

Anatolian Literary School. The work ― SIYARUN-NABI‖ that considered an important sample of 

Azerbaijani-Turkish translation literature, is his largest & worthiest work in terms of Islamic religious history 

studying. 

Keywords: Siyarun-Nabi, Azerbaijan, Mustafa Zarir, Translation 

 

GĠRĠġ 

Orta ҽsrlҽr Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatı tarixindҽ milli anadilli ҽdҽbiyyatımızın mühüm bir qolunu ҽrҽb vҽ 

fars dillҽrindҽ yazılmıĢ ҽsҽrlҽrin Azҽrbaycan türkcҽsinҽ tҽrcümҽ edilmҽsi ilҽ yaradılmıĢ bҽdii ҽdҽbiyyat 

tҽĢkil edir.Xüsusҽn dҽ, orta ҽsrlҽrdҽ Azҽrbaycan türkcҽsindҽ yaradılan ilk anadilli abidҽlҽr daha çox dini-

ҽxlaqi xarakterli, didaktik-ictimai mҽzmunlu, elҽcҽ dҽ, islam dininin yaranması vҽ geniĢlҽnmҽsini, müqҽddҽs 

kitabımızdan müxtҽlif ayҽ vҽ surҽlҽrin, dini-tarixi hadisҽlҽrin mҽnzum Ģҽkildҽ tҽsvirini ҽhatҽ edirdi. 

Mҽlumdur ki, XIII-XIV ҽsrlҽrdҽ yaranmıĢ ilk anadilli yazılı abidҽlҽrimizin bir qismi baĢlıca olaraq ġҽrqi 

Anadoluda vҽ ġҽrqi Anadoluya hҽmsҽrhҽd ҽrazilҽrdҽ meydana çıxmıĢdır. Hazırda Türkiyҽ Cümhuriyyҽtinҽ 

aid olan bölgҽlҽrdҽ anadilli abidҽlҽrimizin mövcudluğu, Azҽrbaycan orta ҽsrlҽr zҽngin bҽdii irsini yaradan 

Qazi Bürhanҽddin, Ҽrzurumlu Qazi Mustafa Zҽrir, Yusif Mҽddah, Sulu Fҽqih kimi sҽnҽtkarların mҽhz 

hҽmin coğrafi arealda yer almasının tarixi-siyasi köklҽri vardır. ġҽrqi Anadolunu ilk anadilli ҽdҽbiyyatımızın 

beĢiyi adlandıran ġamҽddin Xҽlilov Azҽrbaycan dilinin ġҽrqi Anadoluda mövqeyi, tҽsir dairҽsi ilҽ ҽlaqҽdar 

tҽdqiqatlarında bir çox türkoloqların ―ġҽrqi Anadolu Ģivҽlҽrinin Azҽrbaycan dili ilҽ üst-üstҽ düĢdüyünü‖, ... 

ġҽrqi Anadolu Ģivҽlҽri ilҽ Azҽrbaycan dili arasında bҽrabҽrlik iĢarҽsinin qoyulduğunu‖ qҽnaҽtinҽ gҽldiklҽrini 

qeyd edir (Qҽhrҽmanov, Xҽlilov ve Zҽrir, 1991: 152-154). 

Azҽrbaycanda tҽrcümҽ iĢinın ҽsası orta ҽsrlҽrdҽ Ģҽhҽryanı mҽdrҽsҽ vҽ mҽktҽblҽrdҽ ―Quran‖ın, Ģҽriҽtin 

tҽlimi zamanı qoyulmuĢdur. Belҽ ki, ―Azҽrbaycan dili VIII-XI ҽsrlҽrdҽ Azҽrbaycan Ģҽhҽrlҽrindҽ tҽĢkil 

edilmiĢ olan mҽdrҽsҽlҽrҽ, daxil olmuĢ vҽ orada bir tҽlim fҽnni kimi olmasa da, bir tҽlim vasitҽsi kimi 

müҽyyҽn mövqe tuta bilmiĢdi.  

Azҽrbaycanda tҽrcümҽ sҽnҽtinin tarixini araĢdıran professor Möhsün Nağısoylu ―Quran‖ın türkcҽyҽ 

sҽtiraltı tҽrcümҽli nüsxҽlҽrini ҽn qҽdim tҽrcümҽ nümunҽlҽri kimi qeyd edҽrҽk onların tҽrcümҽ vҽ dil 

xüsusiyyҽtlҽrinin tҽdqiqinin ҽhҽmiyyҽtli olduğunu bildirmiĢdir. Artıq XIII-XIV ҽsrlҽrdҽ sҽtiraltı tҽrcümҽlҽrlҽ 

yanaĢı, bҽdii vҽ dini ҽdҽbiyyatın, elҽcҽ dҽ tarixҽ aid ҽsҽrlҽrin dҽ ҽrҽb dilindҽn türkcҽyҽ nҽsrlҽ tҽrcümҽlҽr 

edildiyi mҽlumdur (Nağısoylu, 2000: 6-11).  

                                                 

Bakı Avrasiya Universiteti, Bakı- Azҽrbaycan,zemine.rustembeyli@mail.ru 

mailto:zemine.rustembeyli@mail.ru
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Orta ҽsrlҽr tҽrcümҽ ҽdҽbiyyatının görkҽmli nümayҽndҽlҽrindҽn biri XIV ҽsr ġҽrqi Anadolu ҽdҽbi 

mҽktҽbinin nümayҽndҽsi Ҽrzurumlu Qazi Mustafa Zҽrir olmuĢdur. Onun bҽdii irsindҽn elm alҽminҽ 4 ҽsҽrin 

adı mҽlumdur. Ҽdҽbiyyat tariximizdҽ tҽrcümҽ ҽdҽbiyyatının mühüm nümunҽlҽrindҽn sayılan ―Siyҽrün-

Nҽbi‖ ҽsҽri ҽdibinhҽcmcҽ ҽn böyük vҽ ҽn dҽyҽrli ҽsҽridir.Bu ҽsҽrin Azҽrbaycanda nüsxҽsinin ҽldҽ 

edilmҽmҽsi sҽbҽbindҽn uzun müddҽt iĢıq üzü görmҽmiĢ vҽ mütҽxҽssislҽrin diqqҽtindҽn kҽnarda qalmıĢdır. 

Azҽrbaycan ҽdҽbiyyatı tarixindҽ ilk tҽrcümҽ vҽ nҽsr ҽsҽri sayılan bu ҽsҽrin mҽtni2007-ci ildҽ Azҽrbaycan 

tҽdqiqatçıları aĢkar etmiĢdir. Elmi mҽnbҽlҽrdҽ Mustafa Zҽririn adı vҽ yaradıcılığı haqqında mҽlumatlara rast 

gҽlinsҽ dҽ, Azҽrbaycan alimlҽri tҽrҽfindҽn Mustafa Zҽririn, ümumiyyҽtlҽ, bҽdii irsi tam tҽdqiq 

olunmamıĢdır. Mustafa Zҽririn ҽsҽrlҽri türk alimlҽri tҽrҽfindҽn XX ҽsrin 60-cı illҽrindҽn baĢlayaraq bir neçҽ 

dҽfҽ nҽĢr olunmuĢdur. Elҽcҽ dҽ türk tҽdqiqatçılarından Mustafa Erkan ҽsҽr haqqında elmi tҽdqiqat iĢi 

yazmıĢ, Yıldıray Kaplan isҽ ―Ҽrzurumlu Mustafa Zҽririn ―Kitabi-siyҽr-i nҽbisi‖ adlı magistr dissertasiyası 

hazırlamıĢdır. 

Siyҽrlҽr mövzu baxımından eyni xüsusiyyҽtlҽrҽ malik olsalar da, Ģairlҽrin, yazarların üslubu vҽ 

istedadı, elҽcҽ dҽ mövzunun iĢlҽnilmҽsinҽ görҽ fҽrqlilik nümayiĢ etdirmiĢlҽr. Siyҽr sözü ―s-y-r‖ kökündҽn 

törҽmiĢdir. Kök olaraq, ―gҽzmҽk, gecҽ yürümҽk vҽ sҽyahҽt etmҽk‖ anlamlarını ifadҽ edir. Eyni kökdҽn 

törҽyҽn sire kҽlmҽsi lüğҽtdҽ ―yol, hҽrҽkҽt, gediĢ, hal, davranıĢ, idarҽ‖ mҽnalarını bildirmҽklҽ yanaĢı, Ġslam 

elmlҽrindҽ istifadҽ oluanan bir istilah olaraq, iki ayrı sahҽdҽ özünҽ yer tutmuĢdur. Bunlardan biri Ġslam 

hüququnda istifadҽ olunanı peyğҽmbҽrin davranıĢ Ģҽkli, xüsusilҽ savaĢdakı davranıĢı anlamını bildirҽrҽk, 

müsҽlman cҽmiyyҽtinin, daha çox dövlҽt siyasҽti baxımından qeyri-müsҽlmanıarıa münasibҽtlҽrini 

öyrҽnmҽyҽ xidmҽt etmiĢdir. Digҽri isҽ hҽzrҽti Mҽhҽmmҽdin hҽyatı vҽ Ģҽxsiyyҽti haaqında tarixi baxımdan 

bu mövzuda yzılan ҽsҽrlҽri ehtiva edir (Özfırat, 2014: 94). Belҽliklҽ, hҽzrҽti peyğҽmbҽrin hҽyatından söz 

açan kitablara ―Siyer-i Nҽbi‖, ―Es-Siretün-Nebeviyyҽ‖ vҽ ya qısaca olaraq ―Siyer‖ adı da verilmiĢdir 

(Ayhan,222). 

Ġkinci ҽsҽriolan ―Siyҽrün-Nҽbi‖ ҽsҽrinin yazılma sҽbҽblҽrini açıqlayarkҽn Mustafa Zҽrir bir gün Mҽlik 

Ҽli ibn ġabanın ondan bir Siyҽr yazmasını istҽdiyini qeyd edir:  

―Gәl, ey gözsüz bana bir siyәr söylә 

 Kim anda surәt ü hәm sirәt olsun. 

 Kim anda ilm anılsın adl anılsun 

 İçindә ma‘ni vü ma‘rifet olsun...‖ (Mustafa, 2004:29) 

O, ulu ҽmirdҽn bu ҽmri aldıqdan sonra dҽrhal Ģeyxülislam ġeyx Ҽkmҽlҽddin ҽl-Babҽrtinin yanına 

gedҽrҽk, bir siyҽr kitabı tҽrcümҽ etmҽk istҽdiyini, lakin ona qҽdҽr Allahın rҽsulunu tҽrҽnnüm edҽn iki Ģҽxs 

arasında tҽrҽddüd etdiyini bildirir. ġeyx Ҽkmҽlҽddin Ҽl Babҽrti, Ҽbül-Hҽsҽn ҽl Bҽkrinin siyҽrinin daha sadҽ 

dildҽ olduğunu vҽ xalq tҽrҽfindҽn rahat anlaĢıldığnı bildirir vҽ Mustafa Zҽrirҽ mҽhz bu siyҽrin tҽrcümҽsini 

mҽslҽhҽt görür (Mustafa, 2004: 29-30). Belҽliklҽ, Ҽrzurumlu Mustafa Zҽrir ―Siyҽrün-Nҽbi‖ ҽsҽrini 

bilavasitҽ Ġbn Ġshaqın vҽ ya Ġbni HiĢamın ҽsҽrini tҽrcümҽ edҽrҽk, elҽcҽ dҽ Vakdinin Siyҽrini dinlҽyҽrҽk 

ağlında tutmuĢ vҽ qüvvҽtli hafizҽsinin kömҽyi ilҽ katiblҽrinҽ söylҽyҽrҽk yazdırmıĢdır (Banarlı, 1983: 368). 

Mustafa Zҽrir ҽsҽrinҽ ara-sıra ―Qur‘ani-Kҽrim‖dҽn ayҽtlҽri dҽ ҽlavҽ etmiĢdir. Ҽsҽr nҽzm vҽ nҽsrlҽ qҽlҽmҽ 

alınmıĢdır. Sadҽcҽ ayҽtlҽr ҽrҽb dilindҽdir. Mҽnzum hissҽlҽrin bir çoxu Mustafa Zҽrir tҽrҽfindҽn ҽlavҽ 

edilmiĢdir. Müҽllif bir çox yazının sonunda möhürbҽnd kimi öz adın çҽkmiĢdir: 

Darir’e idiniz kim epsem olsun 

Ki Hak sözü dini Hallac ederler(Mustafa, 2004: 504). 

Ҽsҽri bir dastan Ģҽklinҽ salan mҽnzum hissҽlҽr içҽrisindҽ ҽn gözҽli Hҽzrҽti Peyğҽmbҽrin doğulmasını 

tҽsvir edir. Ҽsҽr ümumi Ģҽkildҽ 6 cilddҽn ibarҽtdir.Ҽsҽrin birinci cildi tövhid Hҽzrҽti peyğҽmbҽrin tҽrifi, 

dörd xҽlifҽ vҽ hҽzrҽti Hҽsҽnlҽ Hüseynin mҽdhi ilҽ baĢlayır. Sonra kitabım tҽrcümҽ edilmҽsinin sҽbҽbi, 

hҽzrҽti Mҽhҽmmҽdin soyu, isimlҽri, nübbuvvҽt nurunun peyğҽmbҽrlҽrdҽn peyğҽmbҽrlҽrҽ nҽql olunması, 

Zҽmzҽm quyusunun hekayҽsi vҽ bir sıra hadislҽr, ҽhvalar vҽ Ģҽxslҽr haqqında hekayҽlҽr, o cümlҽdҽn, 

Hҽzrҽti Mҽhҽmmҽd (s.ҽ.s.)in möcüzҽlҽri, qıtlıq hekayҽsi, hҽzrҽti Xҽdicҽnin hekayҽsi kimimövzular yer 

almıĢdır. 

Ҽsҽrin ikinci vҽ üçüncü cildindҽ peyğҽmbҽrin hҽyatına dair müxtҽlif hadisҽlҽrin nҽqli, Hҽzrҽti Ҽlinin 

doğumu, Kҽbҽnin yenidҽn tҽmiri, hҽzrҽti Mҽhҽmmҽdҽ peyğҽmbҽrlik gҽlmҽsi, ilk vҽhy, ilk müsҽlman 

olanlar, Ġslamın açıqlanması vҽ dinҽ dҽvҽt,Merac, bҽzi ayҽt vҽ surҽlҽrin nazil olmaları, Mҽdinҽ xalqının bir 

hissҽsinin islamı qҽbulu vҽ Hҽzrҽti Mҽhҽmmҽd (s.ҽ.s.)in Mҽdinҽyҽ hicrҽti, Kuba vҽ Mҽdinҽ mҽscidlҽrinin 

tikilmҽsi, Ġslam dini tarixindҽ ҽhҽmiyyҽtli olan müxtҽlif hadisҽlҽr açıqlanmıĢdır. 

 Dördüncü cilddҽ hҽzrҽti Fatimҽnin doğulması, anası hҽzrҽti Xҽdicҽnin vҽfatı, bҽzi savaĢlar, hҽzrҽti 

Mҽhҽmmҽdin bҽzi möcüzҽlҽri, Bҽdir döyüĢü, Hҽzrҽti Ҽliilҽhҽzrҽti Fatimҽnin evlҽnmҽsi, Uhud döyüĢü, 

hҽzrҽti Hüseynin dünyaya gҽlmҽsi kimi mövzular öz ҽksini tapmıĢdır. 
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 BeĢinci cilddҽ din uğrunda baĢ verҽn müxtҽlif savaĢlar, Ümrҽ sҽfҽri, Hüdeybiyyҽ anlaĢması, hҽzrҽti 

Mҽhҽmmҽdinhökmdarları Ġslama dҽvҽt etmҽsi, Haybҽrin fҽthi, qҽza ümrҽsi, Mҽkkҽnin fҽthi kimi mövzular 

yer almıĢdır. 

 Altıncı cilddҽ hҽzrҽti Mҽhҽmmҽd vҽ sҽhabҽlҽrindҽn Sad ibn Müazin toyuna getmҽlҽri, Hüneyn 

müharibҽsi, Taif mühasirҽsi, Tҽbük savaĢı, Hҽccin fҽrz olunması, vida hҽcci, hҽzrҽti Mҽhҽmmҽdin 

xҽstҽlҽnmҽsi vҽ vҽfatı kimi mövzular tҽsvir olunmuĢdur. 

Ҽsҽrdҽ hadisҽlҽrin tҽsviri 814 miniatürlҽ dҽ verilmiĢdir. ―Miniatürlҽr Hҽzrҽti Mҽhҽmmҽdin hҽyatını, 

ҽhatҽsindҽki sҽhabҽlҽri vҽ digҽr Ģҽxslҽrҽ aid tҽsvirlҽri ҽhatҽ edir. Rҽsmlҽrdҽ Hҽzrҽti Mҽhҽmmҽdin vҽ 

zövcҽlҽrinin üzlҽri Ġslama hörmҽt rҽmzi olaraq ağ rҽnglҽ örtülmüdür. Miniatürlҽrin digҽr mühüm bir 

xüsusiyyҽti Hҽzrҽti Mҽhҽmmҽd (s.ҽ.s.) daxil olmaqla bütün Ģҽxslҽrin XVI ҽsr Osmanlı-türk qiyafҽtlҽrindҽ 

olmasıdır (Banarlı, 1983: 372). Ҽsҽrin III cildindҽ Ġslamın çiçҽklҽndiyi dövrdҽ peyğҽmbҽrin ҽn yaxın 

adamlarından olan Sҽlman Farisi ilҽ ҽlaqҽdar miniatürlҽr yer almıĢdır. Rҽsmlҽrdҽ Osmanlı miniatür sҽnҽtinҽ 

uyğun olaraq mҽkan vҽ fiqur qҽliblҽrindҽn istifadҽ olunmuĢdur (Dikmen ve Yaman, 2013: 133). 

Mustafa Zҽrir ―Siyҽrün-Nҽbi‖ ҽsҽrini sadҽ vҽ sҽmimi nҽsr dili ilҽ qҽlҽmҽ almaqla yanaĢı, nҽzm 

parçalarında misra yaradıcılığındakı qüdrҽtini göstҽrҽ bilmiĢdir. ġair dövrünün türkcҽsinin incҽliklҽrini, 

gözҽlliklҽrini mҽhz nҽzm parçalarında tҽrcümҽ nümunҽsi kimi deyil, özünün doğma dilinin imkanları 

hesabına verҽ bilmiĢdir. 

Xalq dilinin canlılığını saxlamağa çalıĢan Ģair nҽzm nümunҽlҽrindҽ cinas qafiyҽlҽrdҽn mҽharҽtlҽ 

istifadҽ etmiĢdir: 

İder ey asi muti ol emrine 

Gör ki anın maksudu ne emri ne(Mustafa, 2004: 161) 

―Türk ҽdҽbiyyatında siyҽr vҽ mövlud yazma ҽnҽnҽsindҽ bir cığır açmıĢ‖ (Erkan,: 270) Mustafa Zҽrir 

―Siyҽrün-Nҽbi‖ ҽsҽri ilҽ öz dövründҽ mҽĢhur olduğu kimi, sonrakı ҽsrlҽrdҽ dҽ bir sıra Ģairlҽri siyҽr 

yaradıcılğına sövq etmiĢdir. Peyğҽmbҽrin hҽyatına hҽsr olunmuĢ siyҽrlҽr sonrakı yüzillҽrdҽ daha da inkiĢaf 

etdirilmiĢ, çeĢidli siyҽr vҽ mövludlar yazılmıĢ, Anadolu vҽ müsҽlman türklҽri arasında geniĢ yayılan mövlud, 

siyҽr yazma ҽnҽnҽsinҽ öncüllük etmiĢ vҽ özündҽn sonrakı nҽslҽ böyük tҽsir göstҽrmiĢdir. 
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Тҥйіндеме 

Рухани жаңғыру – ұлттыҗ тҽрбиенің негізі екендігіне тоҗтала отырып, мҽселенің кҿкейкестілігі 

җазіргі ҽлемді жаһандандыру жағдайында ұлттыҗ тҽрбиенің рухани җұндылығы білімнің дамуында 

бұрынғысынанда артып отыр.Ұлттыҗ бірегейлікті саҗтаудың басты жолдарының бірі болып 

патриоттыҗ тҽрбие беруде халыҗтың мҽдени –мұрасын пайдалану болып табылады.Жастардың 

адамзаттыҗ,патриоттыҗ җаситеттерін җалыптастыру проблемасына Җазаҗстан үкіметі җұжаттарында 

жҽне Елбасы Жолдауларында аса үлкен мҽн бергендігі туралы айтылады.  

Тірек сӛздер: жаңғыру,ұлттық сана, жаһандану,патриот. 

 

SPIRITIOL TNLIGHMENT IS THE BASIS OT NATIONAL EBUCATION 

 

Abstract 

This of the article speaks about national education of the youth. the importance of the issue of youth at 

the  tohe globalization is the formation of the national spirit, patriotism. it took the best features of people, 

human values: humanity, optimism, wisdom, courage, habits, customs, way of thinking, the national 

psychology, culture history all this wealth is represented by people's vospitani. 

Key words: speaks, humanity, optimism, wisdom, courage 

 

 КІРІСПЕ 

 Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев «Нұрлы жол – болашаҗҗа бастар жол» атты Җазаҗстан халҗына Жол-

дауында «Жаңа Җазаҗстандыҗ патриотизм дегеніміз – Мҽңгілік Ел идеясының бастауы тым тереңде 

жатыр. Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкҿк абыз «Түркі жұртының мұраты – Мҽңгілік Ел»деп ҿсиет 

җалдырған. Бұл біздің жалпыұлттыҗ идеямыз мемлекетіміздің тамыры сияҗты кҿне тарихтан бастау 

алатынын кҿрсетеді»деген болатын [1]. 

 Бүгінгі таңда «Рухани жаңғыру» бағытында елімізде, соның ішінде Җазаҗ мемлекеттік җыздар 

педагогикалыҗ университетінде жастарға білім мен тҽрбие беру, олардың бойына ұлттыҗ, мҽдени» 

рухани җұндылыҗтарды сіңіру бағыттарында кҿптеген жұмыстар атҗарылып жатҗаны белгілі. Осы іс-

шаралардың жүргізілуі жас ұрпаҗтың ҿз ана тілін жетік меңгеруіне, ұлттыҗ җұндылыҗтарды білу, 

түсіну жҽне оларды ҿмірлік ұстанымдары ретінде җабылдау арҗылы имандылыҗҗа, парасаттылыҗҗа 

үйренеді деп сенеміз.  

Президент Нұрсұлтан Ҽбішұлы Назарбаев: -"Болашаҗ ұрпағымызды тҽрбиелегенде, оларға 

жастайынан имандылыҗ пен ұлттыҗ җасиеттерді сіңіре білсек,сонда ғана біз ұлттыҗ рухы дамыған, 

Отанының гулденуіне ҿз үлесін җоса алатын азамат ҿсіре аламыз, - деген болатын. Ол үшін ең ҽуелі 

жастарды бала кезінен ұлттыҗ тҽлім-тҽрбиеге баулып, халҗының салт-дҽстүрін жаҗсы білетін саналы 

азамат тҽрбиелеу җажеттігі туындап отыр. 

  Мемлекеті мҽңгілік елдің ұрпағының тҽрбиесі елжандылыҗ сезімінің, рухы биіктігінің 

негізінде, Президентіміздің биылғы Жолдауының тағы бір ерекшелігі – Мҽңгілік Ел җұруды кҿз-

дейтіні. Ҿйткені, бұл біздің отандыҗ ортаҗ тарихымызға жаңа ұғым. Мҽңгілік Ел җұруға бағытталған 

ұзаҗ мерзімді стратегияны жүзеге асыру жҿніндегі наҗты бағдарлама. Бұдан бҿлек Җазаҗстанның 

ҽлемнің ең дамыған мемлекет җұру идеясыда жан-жаҗты мазмұндалған.  

Җазаҗстан ғасырға татитын ұлан ғайыр табыстарға жеткен тарихи жолдан ҿтті. Дербес даму 

жолының нысаны табылды, жаңғыру кезеңінен ҿтіп, жаңа заманауи белеске шыҗты. Ал осыдан 15 

жыл бұрын җабылданған ұзаҗ мерзімді стратегия 2030 бізге даму жолымызды наҗтылауға бағыт 

берді. Ел экономиясы дамып, дүние жүзіндегі алдыңғы 50 дамыған елдің җатарындамыз [1]. Ғылым 

мен білімге, денсаулыҗҗа баса назар аударылып, жаңа мектептер, ауруханалар, балабаҗшалар 

салынды. Мұның ҿзі ұзаҗ мерзімге жоспарланған 2030 стратегиясының межесінің бұрын орын-

далғанының белгісі. 
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 «Тҽуелсіз елімізді Мҽңгілік ел ету жолында Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев Җазаҗстанның 2050 

стратегиясы осынау мҽңгілік жолдағы буындар бірлігінің, ұрпаҗтар сабаҗтастығының кҿрнісі 

Тҽуелсіз елді, ҿз җолымен җұрған буыннан басталған ұлы істерді кейінгі ұрпаҗтың лайыҗты 

жалғастыратынына кҽміл сенемін»-деген. Бабалардың ерлігі,бүгінгі буынның ерен істері жҽне жас 

ұрпаҗтың жасампаздығы арасындағы сабаҗтастығы болса ғана біз «Мҽнгілік ел» боламыз деген 

ұлағаты ұлы маҗсаттарды негіздей келе, барлыҗ буын ҿкілдеріне үн җатады. «Ҽсіресе, мемлекетімізді 

дамытудың җозғаушы күші – жастар» дейді. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев ендеше,білімге ҽрі ғылымға 

ұмтылған инновациялыҗ жаңалыҗтарды меңгерген мамандарды даярлау мектептер мен жоғарғы оҗу 

орындарында оҗытушы профессорлыҗ җұрамның басты міндеті сайып келгенде, жолдауда 

кҿрсетілгендей Ел Президенті патриотизмді дамытуды, насихаттауды ұлтаралыҗ татулыҗты,ҽр бір 

этнос ҿзінің дҽстүрін, тілін саҗтай отырып ұлттыҗ тілдің дамуына ат салысуы керек дейді, бұл ҽрине, 

келешек ұрпаҗҗа айтылған үндеу [2]. 

 Ел болу үшін бір үміт,бір мүдде,бір болашаҗ - ортаҗ арнада тоғысуы җажет. Ал Мҽңгілік Ел 

болуды біздің ата-бабаларымыз сан жылдар бойы аңсап келді. Енді сол асыл армандарға жеткізу 

кейінгі ұрпаҗ, жастарымыздың еншісінде, Мҽңгілік ел идеясы бойынша жастармен жұмыс 

күшейтілетін болады сол ретте ҽрине, біздің педагогтарымыздың атҗаратын ролі мен міндеттері 

орасан зор. Оҗушылардың ұлттыҗ келбетін җалыптастыруда ұлтжандылыҗ, патриоттыҗ тҽрбиенің 

мҽні зор.  

Ұлтжандылыҗ дегеніміз не, ұлтжандылыҗ деген - ұлы сезім. Адамды ажарландырып, 

нұрландырып, жігерлендіріп, жібереді. Җазаҗ халҗының саны тым аз, сондыҗтан біз ұлттың сапалы 

болуын ойлауымыз керек. Ол үшін нағыз білім болу керек. Тек диплом алу үшін білім алудың җажеті 

жоҗ, білімнің ұшан-теңіз тереңіне бойлай білуіміз керек. Алаштың азаматтары сегіз җырлы, бір 

сырлы болған. Ұлтын сүйген адам ғана ұлт болашағын ойлай білген. Біз Җазаҗстанымызды 

жүрегімізбен сезініп келешек жастарға педагогикалыҗ үрдіс барысында елжандылыҗ сезімін сездіре 

білуіміз керк. Ұлт алдындағы міндетті- Җазаҗ елі алдындағы ұлы Мҽңгілік Ел миссиясының шҽкірті 

ертеңгі ел болашағын түсініп, білімге талпынып еңбек етуі җажет. Патриоттыҗ тҽрбие -барлыҗ тҽрбие 

бастауы. Ал тҽрбие Отаннан басталады. Отан дегеніміз-халыҗ, халыҗ дегеніміз- адам.  

 «Халыҗ кемеліне келіп ҿркендеуі үшін алдымен азаттыҗ пен білім керек»- деп ұлы 

Ш.Уалиханов айтҗанындай егеменді елдің ертенгі ұрпағының оҗу – білім тереңдігімен ҿлшенеді. 

Адамның ҿмір сүруі мен еңбек етуіне лайыҗты жағдай туғызу, ҽлеуметтік азаматтыҗ бостандыҗ жҽне 

жан-жаҗты рухани интеллектуалдыҗ ҽлеуеттінің жетілу мүмкіндіктерін җамтамасыз етеді. Сонымен 

җатар адамның кҽсіби біліктілігі мен білімділігін жетілдіру міндеттерін кҿздейді. Білім беру 

жүйесіндегі ұлттыҗ жҽне патриоттыҗ җазыналар ретінде,жеке адмның рухани күш-җуат 

мүмкіндіктерін ашу, адамгершілік пен имандылыҗ ҿмір салтының берік негіздерін җалыптастыру, 

ҽрбір адамды дамыту үшін җажеттті жағдайларды жасауы, җоғамның жҽне мемлекеттің алдындағы 

жҽне җұҗыҗтары мен міндеттерің түсіндіруге, сондай-аҗ республиканың мҽдени жҽне җоғамдыҗ 

экономикалыҗ, саяси ҿміріне җатысуы болып келді. 

 Кезінде җазаҗ халҗының зиялы азаматтарының бірі – М.Жұмабаев җазаҗтың ұлттыҗ мектебінің 

моделін ұсынған болатын, «онда ҽрбір ұлттың баласы ҿз ұлтының арасында ҿз ұлты үшін җызмет 

болғандыҗтан,ҽр тҽрбиеші баланы сол ұлт тҽрбиесімен тҽрбиелеуге мін – детті» деп атаған. 

Д.Міржаҗыпов мектептін маҗсаты «Жалғыз җұрғаҗ білімді үйрету емес, біліммен бірге жас ұрпаҗтың 

бойына ұлттыҗ җасиетті җалыптастыра білуіміз җажет»деп айтҗан. Тҽрбиенің негізгі маҗсаты-дені сау, 

рухы биік, мҽдениетті,парасатты, ар-ожданы мол, еңбекҗор, іскер, басҗада җасиеттері җалыптасҗан 

ұрпаҗты тҽрбиелеу [2].  

 Ұрпаҗ тҽрбиесі тілден басталады,ұлттыҗ психология мен дүниетанымдыҗ кҿзҗарасын 

җамтамасыз ететін тіл, сондыҗтан җоғамның басты маҗсатының бірі-сҽбиден бастап барлыҗ 

жеткіншектер, жас ҿспірімдер жҽне жоғары педагогикалыҗ оҗу орындарының жастары туған елінің 

рухы мен җоғамның ҿмірінен җол үзіп кетпеу үшін жас ҿспірімдер ҿнегелік җасиеттен жұрдай болып 

җалмау үшін ана тілін білуді ҿмірлік җажеттілігіне айналдыру кҿзделіп отыр. Ж.Аймауытов «білім 

негізі мектепте ана тілі арҗылы меңгерілетінің айтып кеткен».Жүректің терең сырларын басынан 

кешкен барлыҗ толҗындарының ұрпаҗтан-ұрпаҗҗа жеткізіп отыратын мол җазына халҗының тілі. Җай 

уаҗытта болмасын ҿнегелі җасиеттерді җалыптастыру моральдыҗ нормалардың негізінде жүргізілген. 

Олар ҿзінің ҽлеуметтік мҽні жағынан бүкіладамзаттыҗ,таптыҗ болуы мүмкін деген ой философиялыҗ 

ҽдебиеттерде үстемдік етіп келген. Негізінен алғанда ұлттыҗ психологиялыҗ ҿмір тіршілігіне 

орналасҗан кҽсібіне жүздеген,мыңдаған жылдар ішінде җалыптасҗан бүкіл ел болып мойындаған 

нормалардыҗ болуы тиісті екенін білуіміз керек [3]. 
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 Җай ұлттың,җай халыҗтың кемеліне келіп толысуына рухани ҿсуіне, ҽдеби дамуына басты 

ыҗпал жасайтын ұлттыҗ мектеп. Ал сол ұлттыҗ мектепте оҗушылардың келбетін җалыптастыруда 

патриоттыҗ тҽрбиенің маңызы зор. Ол үшін ұстаздар җауымы ҽр шҽкіртінің ұлтыҗ тілдегі білімге 

талап тынысын жоғарылатуы керек, тек жүйелі оҗу білім арҗылы ғана ұлтының жаңашыл ел ертеніне 

бей-жҽй җарамайтын ұрпаҗ тҽрбиелейтіні белгілі. Игерген білім мен білігін җазаҗ елінің сан-саласына 

бағыттау арҗылы шынайы патриот азаматты җалыптастырады. Мектеп кезінен-аҗ оҗушылар бойына 

патриоттыҗ сезімді җалыптастыру бүгінгі кездің басты маҗсаты. Оҗушы бойына менің Отаным деген 

сенімді ұялату җажет, сонда ғана ҿз елінің шынайы патриоты болмаҗ. 

 Кҿк байрағымызды желбіретіп, ҽн ұранымызды ҽуеде җалыҗтатып, ел мерейін асырып жүрген 

спортшыларымыздың бойында елге деген сүйіспеншілігі җашанда асҗаҗ болады. Жалпы патриоттыҗ 

тҽрбие беру барлыҗ жерде жаппай жүргізілу керек,наҗтыраҗ айтсаҗ ҿзінің баласына,немересіне 

патроттыҗ тҽрбие беруде ҽрбір ата-ана отбасынан бастауы абзал.Кез-келген адам нағыз патриот 

болуы үшін ҿз елінің,ҿз халҗынның бүгінгі жетістіктерімен маҗтана білу керек. Җазіргі жас 

спортшыларымыз еліміздің патриоты деп айтуға болады. 

 Бүгінгі таңда җоғам мен мемлекетін білім беру жүйесінің алдында җойып отырған 

міндеттерінің бірі жеткіншектерді Җазаҗстандыҗ елжандылыҗ пен Җазаҗстанда тұратын халыҗтармен 

ұлттардың ынтымаҗтастығы рухында тҽрбиелеу болып табылады, бұл мҽселенің кҿкейкестілігі 

җазіргі ҽлемді жаһандандыру жағдайында бұрынғысынанда артып отыр. Ұлттыҗ бірегейлікті 

саҗтаудың басты жолдарының бірі болып патриоттыҗ тҽрбие беруде халыҗтың мҽдени –мұрасын 

пайдалану болып табылады. Жастардың адамзаттыҗ, патриоттыҗ җаситеттерін җалыптастыру 

проблемасына Җазаҗстан үкіметі җұжаттарында жҽне Елбасы Жолдауларында аса үлкен мҽн берген 

Елбасы ҿзінің Жолдауларының бірінде «Ҿз тарихымызбен ерекше жағдайларымыз негізінде дұрыс 

жолды таңдап алу мүмкіндігіміз де бар» десе, екіншісінде біз бірлесе отырып ерлікті, ұлт жасаҗтау 

жолында алға жылжуымызға җажетті берік жолды җаладыҗ ҿзіміздің тарихымызды,ұлттыҗ 

җасиетімізді алдынғы җатарға җойылған [3]. 

 Президентіміздің патриотҗа толы осы ой-пікірі Җазаҗстан республикасы білім туралы заңында 

ең маңызды міндеттер ретінде ҿз Отаны Җазаҗстанды сүюге, патриотизмге тҽрбиелеу, Мемлекет 

рҽміздері мен халыҗтардың салт-дҽстүрін җұрметтеу, Ата заңымызға җайшы келетін кҿріністерге 

тҿзбеу, ҽлеуметтік жҽне Отандыҗ жетістіктерін игеру, Җазаҗстанда тұратын басҗада халыҗтардың 

ҽдет-ғұрыптарын,тарихын жете білу деп кҿрсеткен. Демек салт-дҽстүрлерін соның ішінде халыҗ 

педагогикасында кҿрініс алған патриоттыҗ сана сезімінің җалыптасуына тікелей ыҗпал ететін озыҗ 

дҽстүрдің тағылымдыҗ мүмкіндіктерін пайдалану җажеттілігіне аса мҽн береді, ұлттыҗ идеяға назар 

аудару жҽне білім мен тҽрбиені соған бағдарлау кҿптеген мемлекеттер мен халыҗтардың наҗтылы 

тарихи кезеңдерінде жиі кездесетін мҽселе [4].  

 Сонымен бірге ұлттыҗ патриотизмнің негізгі җұндылыҗтарына Отан, Атамекен, Ел, Жұрт, 

Азаматтыҗ борыш, Ар-намыс, Адалдыҗ пен Ҽділеттік, Азаматтыҗ парыз, Җанағатшылыҗ пен 

жомарттыҗты жатҗызамыз. Сҿйтіп оны җадірлеп,җұрметтеу деп белгілейміз, демек, атамекен дҽстүрлі 

дала җоғамның җоныс тепкен кеңістігі җазаҗ жұртының тіршілік кеңістігі ҿмір сүру ортасы жер, Отан, 

Ата-мекен, ел егіз ұғым, Отан адамның бойында патриоттыҗ сезімді туғызуының җажетті шарты деп 

ой җорытамыз. «Адамға ең бірінші білім емес тҽрбие керек, тҽрбиесіз берілген білім адамзаттың җас 

жауы,ол келешектің ҿміріне җауып ҽкеледі» деп-ұлы ғалым, философ Абу Насыр ҽл-Фарафи бабамыз 

айтҗан. 

 Ҿскелең ұрпаҗҗа жан-жаҗты тҽрбие беруді жетілдіріп отыру басты парызымыз деп есептейміз. 

Тҽрбие- җоғамдыҗ үздіксіз үрдіс, җоғам мен жеке тұлғаның җарым-җатынасындағы басты жүйе.Оның 

негізгі ҿлшемі ҿмірге җажетті тұлғаның жеке җасиеттерін җалыптастыру. Оҗушы бойында саналы 

тҽрбие мен байыпты мінез җалыптастыру, рухани дүниесі бай интеллекті тұлға тҽрбиелеу ұстаздың 

маҗсатҗа бағытталған іс-ҽрекетіне байланысты. Тҽрбиенің негізгі міндеті-җоғамның җажетті 

талаптарын ҽрбір баланың бойында борыш, намыс, ар-ождан, җадір-җасиет сынды биік адамгершілік 

җасиеттерді җалыптастыру. 

 Җазіргі таңда елімізде болып жатҗан ҽлеуметтік,экономикалыҗ,саяси,мҽдени жаңалыҗтарға 

байланысты оҗу үрдісін ұлттыҗ сипатта ұйымдастыру-заман талабы. Ҽр халыҗтың ҿзіне тҽн дҽстүрі, 

оның білім беру мҽдениеті осы оҗу-тҽрбие үрдісіне тікелей байланысты. Җазаҗ халҗы-ҿзінің бай 

тарихи мұрасын, ҿнері мен тілін, салт-дҽстүрін, ҽдеп-ғұрпын, рухани-адамгершілік тағылымдарын 

ұрпағына мұра етіп җалдырған. 

 Сондыҗтан оҗу тҽрбие үрдісінде җолданылатын ҽдіс-тҽсілдер, деректер ұлттыҗ психология 

ерекшелігін ескеру җажет. Халҗымыздың ғасырлар бойы ұлан-байтаҗ жерін сыртҗы жаулардан 
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җорғауда ерлігімен кҿріне білген батырлары мен җолбасшыларын, халҗының сҿзін сҿйлеп, ел җамын 

ойлаған шешен-даналарын маҗтан еткен. Отанымызды җорғау,шежіреге толы тарихын білу,тілі мен 

дҽстүрін саҗтау, зерттеу-азаматтыҗ борышымыз. Сондыҗтан бар халыҗ маҗсаты ҿзінің ҿскелең 

ұрпағына тҽрбие беруде күнделікті тұрмыс кҽсібін ұлттыҗ арнада ұйымдастырып, рухани-

адамгершілік тағылымымен ұштастыра білген. «Адамгершілік»-адам бойындағы «ізгілік», 

«сыйластыҗ», «инабаттылыҗ», «кісілік» сҿздерімен мҽндес. 

 Рухани –адамгершілік тҽрбие –белгілі бір маҗсатҗа җол жеткізе білетін маҗсатты, жүйелі, 

ұлттыҗ кҿз җарасты, сенімді, парасатты, мінез-җұлыҗтағы адами тҽртіп пен рухани дағдыны 

җалыптастыратын жалпы азаматтыҗ тҽрбиенің җұрамдас бҿлігі. Адамгершілік тҽрбиенің бүкіл жүйесі 

гуманистік мазмұнға толы,рухани негізде жеке адамның жан-жаҗты дамып жетілуіне бағытталған. 

Җазаҗ халҗының ҽдет-ғұрыптарын саҗтау, мҽдениеті мен дҽстүрлерін зерделеу җажеттілігі болып 

табылады. Тҽрбиенің жалпы негізі рухани-азаматтыҗ җұндылыҗтары болу керек. Рухани-азаматтыҗ 

җұндылыҗтар үлкен мен кішінің арасындағы шынайы җарым-җатынас кезінде бала бойына дариды. 

Оҗытушылардың маҗсаты- ҿзіндік рухани-азаматтыҗ җұндылыҗтарын ұрпаҗ бойына дарыта отырып, 

оның жүрек түкпіріндегі рухани җазынасын жарыҗҗа шығару, ҽрбір баланы жеке тұлға ретінде 

жетілдіру үшін оның бойындағы бар җұндылыҗтарды дамыту. 

 ХХ ғасырдың басындағы ұлт зиялыларының Отан сүйгіштік җасиеттерді җалыптастырып 

дамытуда ұлттыҗ тҽрбиеде бірінші орынға җойды. Білім мен ғылымды жҽне тҽрбиені ҿркениетке 

жеткізудің жете жолы санаған Алаш ардаҗтысы Ж.Аймауытовтың пікірінше тҽрбиеге ҽсер беретін 

ҿскен орта,ата-ананың тҽрбиесі, соңғысы күшті болмаса бара –бара жамандыҗҗа жаҗындататыны 

белгілі «Жаҗсы жігіт он бесінде басбын дейді, жаман жігіт отыз бесінде жаспын» - дейді.Бұл берік 

җалыптасҗан дҽстүрді ұлттыҗ тҽрбиенің ҿзегі діңгегі десе де болады. «Атанның ұлы болма,адамның 

ұлы бол» дей келе адамның ұлы болу үшін кісіге нұрлы аҗыл, ыстыҗ җайрат, жылы жүрек» керектігін 

ұлы Абай бабамызда айтып кеткен. Бұл ҿсиет - пікірлер мектебіміздін жеке тұлғаны тҽрбиелеудегі 

темір җазығы. 

 «Адамдар туралы айтсаҗ,оларды җосатын,байланыстыратын дҽнекер, тұтҗа – адамгершілік 

болып табылады.Сондыҗтан адамзат тегіне жататын болғандыҗтан олар ҿзара бейбітшілік, татулыҗ 

саҗтаулары җажет»,- деп ҽл-Фараби бабамыздың айтҗанындай, жастар баҗыт жолында, рухани 

жаңғыру жолында ұлттыҗ тҽлім-тҽрбиені бойына сіңіріп, ҿзара ынтымаҗтастыҗта, достыҗ җарым-

җатынаста ҿмір сүруге ұмтылады [5]. 

 Бүгінгі жас буын – ертеңгі еліміздің кҿк байрағын кҿкке желбіретіп,халҗымыздың даңҗын 

кҿтеретін ел азаматтары. Сондыҗтан җазіргі жастар халҗымыздың тарихында җалыптасып, жаңа 

заманға сай жетілдіріліп жатҗан ҽдет-ғұрыптары мен дҽстүрлерін саҗтауға,җұрметтеуге міндетті. 

 Атаҗты грек философы Аристотель барлыҗ адамдарға мемлекет тарапынан тҽрбие беруді 

жаҗтап, дене, аҗыл-ой, адамгершілік тҽрбиенің байланысын, җоғамдыҗ жҽне отбасы тҽрбиесінің 

сабаҗтастығын кҿздейді. Грек ғалымы Платон «ұлды тҽрбиелей отырып, жер иесін тҽрбиелейміз, 

җызды тҽрбиелей отырып, елді тҽрбиелейміз», - деп тегін айтпаса керек. Патриоттыҗ сананы тұлға-

ның ішкі жан-дүниесінің җозғалыстары мен җарастыратын болсаҗ, ол сезімнен жҽне іс-ҽрекеттен 

кҿрініс табады. Белгілі ғалым М.М.Тілеужанов ҿзінің үлкен еңбегінде «Халыҗ тағылымы» 

тұжырымдайды: «Адам тҽрбиелеу науҗандыҗ җызмет емес. Ол үздіксіз ешбір тоҗталмайтын җызмет 

болуы тиіс, мүмкін болғанша пҽрменді болса, тіптен жаҗсы». 

Ұрпаҗты адамдыҗ, кісілік, ілтипаттыҗ, кішіпейілділік, ҽдептілік, сыпайылыҗ сияҗты асыл 

җасиеттерге баулуға аса зор мҽн береді. Демек, мейірімді, кҿпшіл, кешірімді болып, тҽкаппарлыҗ пен 

тойымсыздыҗ, ашкҿздік сияҗты жаман ҽдеттен бойды аулаҗ ұстап, жаҗсылыҗ жасаудан аянбау 

жҿнінде жастарға үлгі-ҿсиет айтады.Адам түзелсе, җоғам мен ҿмір түзеледі деп тұжырымдаған. 

Ұлтымыздың салт-дҽстүріндегі үлгі –ҿнеге,асыл җасиеттеріміз: үлкенге җұрмет, кішіге ізет кҿрсеті, 

барға җанағат етушілік,жомарттыҗ пен җонаҗ-жайлылыҗ,мейірімді болу, җайырымдылыҗ жасау 

сияҗты кҿптеген адамгершілік, ізгілік, ҿнеге-сипаттар жайлы ғұлама кҿзҗарасы педагогика тарихын 

байытып җана җоймайды, жас ұрпаҗҗа ұлттыҗ тҽрбие беру үрдісінде зор мҽні барлығына куҽ боламыз 

[5].  

Сондыҗтан Жүсіп Баласағұнның педагогикалыҗ мұрасындағы еш уаҗытта ҿлмейтін 

җұндылыҗтар ізгі сҿз бен ізгі ниет туралы тҽлім-тҽрбиелік ой-пікірлерін җазіргі заманғы руханилыҗ 

мҽселесінде оҗу-тҽрбие үрдісінде пайдаланудың маңызы зор болмаҗ 

Жаңа кезеңдегі білім берудің ҿзекті мҽселесі де жас ұрпаҗҗа-адамгершілік-рухани тҽрбие беру. 

Руханилыҗ-жеке тұлғаның негізгі сапалыҗ кҿрсеткіші. Руханилыҗтың негізінде адамның мінез-җұлҗы 

җалыптасады, ар-ұят, ҿзін-ҿзі бағалау жҽне адамгершілік сапалары дамиды. Мұның ҿзі адамды 
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мейірімділікке, ізгілікке шаҗырады. Адамгершілік тҽрбиесі бұл дұрыс дағдылар мен ҿзін-ҿзі ұстау 

дағдыларының нормалары, ұйымдағы җарым-җатынас мҽдениетінің тұраҗтылығын җалыптастырады. 

Жеке адамның адамгерншілік санасының дҽрежесі оның мінез-җұлҗы мен іс-ҽрекетін аныҗтайды. 

 Җазаҗ халҗында тектілік деген ұғым ерекше орын алған. Текті азаматтың білімді, парасатты 

болуы да міндетті. Дана халҗымызда: «Ағаш түзу ҿсу үшін оған кҿшет кезінде кҿмектесуге болады, 

ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың»-деп бекер айтылмаған. Сондыҗтан баланың бойына 

жастайынан ізгілік, мейірімділік, җайырымдылҗ,яғни адамгершілік җұнды җасиеттерді сіңіріп,ҿзіне 

сенімділікті тҽрбиелеуде ұлттыҗ тҽрбиенің мҽні зор. Отанға деген сүйіспеншілік, җоғам игілігі үшін 

адал еңбек ету, ҿзара кҿмек, сондай-аҗ җоғамға тҽн адамгершіліктің ҿзге де формалары, ұлттыҗ 

җұндылыҗтар жатады. 

 Ұлттыҗ сананы жандандыратын феномен ұлттыҗ рух болып табылады. Ұлттыҗ рухтың 

маңызды җызметтерінің бірі – сол ұлттың тұтас адамзат эволюциясының ҿн бойындағы орны мен 

мҽртебесін җайта айғаҗтай түсіп, ҿзгелерге паш ету арҗылы ҽлеуметтік җорғаныш тетіктерін җұру 

болып табылады. Ол, ҽсіресе, тұтастай ұлт болмысына җауіп тҿнген жағдайда, сол ұлттың ҿзін-ҿзі 

жоғалтып алуы мүмкін болатын экстремальды сҽттерде күшейе түседі [6]. Инновациялыҗ-

технологиялыҗ тҽсіл арҗылы ұлттыҗ сананы җалыптастыру. Җазіргі күнде аҗпараттыҗ кеңістікте ҽр 

түрлі җиюласҗан идеологиялардың ҿзіндік ішкі күресі мен тайталасы болып жатыр. Мысалға, җазаҗ 

җоғамындағы идеологиялыҗ-аҗпараттыҗ кеңістікте: америкаландыру, исламдандыру, җазаҗтандыру 

сияҗты неше түрлі идеялар билікке таласып келеді. Жҽне сол арҗылы адам санасына айтарлыҗтай 

ыҗпал етуде. Жаһандануды жаҗтаушылар ҽр түрлі идеялары арҗылы җазаҗ жастарының санасы мен 

тіршілігіне ҽсер ете отырып, олардың бойында тек патриотизм емес, сондай-аҗ ҿз еліне ҿзінің 

пайдакүнемлік мүддесі үшін ғана җызмет етуге итермелейді. Сондыҗтан да, біз инновациялыҗ 

технологияларды пайдалана отырып, ұлттыҗ сана җалыптастыру жолында ұлттыҗ 

җұндылыҗтарымызды насихаттауымыз җажет. Бұл жоспарды интернет желілеріне ұлттыҗ 

җұндылыҗтар мазмұнындағы аҗпараттар салу арҗылы іске асыра аламыз. Терапиялыҗ тҽсіл арҗылы 

ұлттыҗ сананы җалыптастыру. Ұлттыҗ идеологияны санаға сіңірумен шұғылданғанда, санадағы ескі 

мен жаңа арасындағы җайшылыҗтар ескерілмейді. Җазаҗ халҗы талай уаҗыт бойы ҿзге елдің отары 

болғандыҗтан, халыҗ санасында җұлдыҗ психология җалыптасып җалған. Мҽселен, җазаҗша 

җанағаттанарлыҗ деңгейде ғана сҿйлеп, кейбір сҿздердің җазаҗша мағынасын ұмытып барып еске 

түсіру – маҗтаныш, орыс тілін жетік меңгермеудің – кемістік екендігі туралы психология – җұлдыҗ 

сананың сарҗыншаҗтары болып табылады. Рационалдандыру тҽсілі арҗылы ұлттыҗ сананы 

җалыптастыру. Бұл тҽсілде җазаҗтың ұлттыҗ болмысының ешбір ұлттан кем түспейтін, тіпті 

басымдылыҗ жаҗтарын ашып кҿрсету жүзеге асады. Ұлттыҗ җұндылыҗтардың ҿмірлік-мҽнділік 

маңызын ашып кҿрсетіп, оны ҿзге де ұлттардың җұндылыҗтарымен салыстырып барып, 

артыҗшылыҗтарымен җазаҗ болмысына табиғи тұрғыдан сҽйкестігін, тіпті одан ажырауға 

болмайтындығын ғылыми дҽлелдеумен ұштасуы тиіс. Ұмыт болған җасиеттілігін җайта җалпына 

келтіру тҽсілі арҗылы ұлттыҗ сананы җалыптастыру. Жас ұрпаҗҗа ұлттыҗ идеяның җұрылымындағы 

элементтердің ҽрбіреуінің җастерлігін, җасиеттілігін ұғындыру җажет. Ұлттыҗ җұндылыҗтарымыздың 

ҽрҗайсысы мен ҽрбір элементі тылсым җуатты жҽне сиҗырлы ыҗпалды болып келетін җұрылым 

екендігін кҿпшілікке ұғындыру – ұлттыҗ идеяны җуаттау мен мойындауға алып келетін тиімді 

җадамдардың бірі болып табылады [6]. Бұл тҽсілдер «неліктен ұрпаҗтардың санасына ұлттыҗ 

идеяның сіңірілу дҽрежесі тҿмен, оны җайтсек күшейте аламыз» деген сауалға жауап беруге 

ұмтылған жалпылама ҽдіснамалыҗ бағдар болып табылады. Җазаҗтың кҿрнекті зиялысы Міржаҗып 

Дулатов: «Жас ҿркендерді жерге шырылдап түскен кезден есейіп, есі кіріп болғанға дейінгі аралыҗта 

ана тілінің уызына жарытып җана җоймай, олардың ұлттыҗ рухпен, салт-дҽстүр, ҽдет-ғұрыптан 

мейлінше сусындауына ерекше кҿңіл аудару җажет» демекші жас ұрпаҗҗа ұлттыҗ тҽрбие беруде 

халыҗ тҽрбиесінің орны ерекше, сондыҗтан да ұлттыҗ тҽрбиеге кҿп кҿңіл бҿлуіміз җажет [7]. Ұлттыҗ 

санасы ояу ғана адамның ҿз елінің шын жанашыры екені белгілі. Ҽрбір жүрегі елім деп соҗҗан 

адамның ҿзінің халҗына, тіліне деген ерекше сезімі болатыны сҿзсіз. Халҗымыздың халыҗтығының 

басты белгісі – тілі болса, оның кҿркеюі үшін ҽлі де талай жұмыстар жасалуы җажет. Еліміз 

тҽуелсіздігін алғаннан бергі уаҗытта «Мен җазаҗпын» деп бас кҿтергенен бастап, арада екі 

онжылдыҗтан аса уаҗыт ҿтті. Еліміз кҿптеген жетістікке, биіктерге жете білді. Халыҗтың ҽлеуметтік 

жағдайы кҿтеріліп, заң, ҿнеркҽсіп, ғылым, экономика, денсаулыҗ саҗтау салалары ҿз алдына даму 

үстінде. Җазіргі таңда ұлттыҗ җұндылыҗтарымызды насихаттау негізгі мҽселе болып отыр. Бұл 

мҽселені шешуде біз ана тілімізге ерекше мҽн береміз. Ҿйткені, тіл – сҿйлеу мен ойды жеткізудің 

җұралы болумен җатар, ҿткенді бүгінгі күнге, ал бүгінгі пайымдарымызды келешекке жеткізу 
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үрдісінде де ҿте маңызды дҽнекерлік міндет атҗарып келеді. Җабырғалы ел ата-бабадан мұра болып 

җалған жҽне җазіргі уаҗытта жаңа синтезге, жаңа бейнеге, жаңа кейіптерге айналып үлгерген біртұтас 

зерделі, аңсар-мұратты, ғылыми жетістіктер мен байлыҗтарды игере алатын җұдіретті тіл арҗылы ғана 

мҽңгілік тұраҗтылығын саҗтай алады [8]. Себебі, халыҗ җай деңгейде тілдің бай җоры мен 

кҿркемділігін саҗтап сҿйлейтін болса, соғұрлым ҿрелі ойлайды; җай деңгейде ойласа, сол тілде 

сҿйлейді. Җазаҗ тілі - біздің рухани негізіміз. Біз осы җазаҗ тілін барлыҗ салада белсенді пайдалана 

отырып дамытуымыз керек жҽне ұрпаҗтарымызға бабаларымыздың сандаған буынының 

тҽжірибесінен ҿтіп, біздің де үйлесімді үлесімізбен толыға түсетін җазіргі тілді мұраға җалдыруға 

тиіспіз. Осы мҽселе бойынша, җазіргі күнде елімізде кҿптеген жұмыстар атҗарылуда. Солардың бірі - 

елімізде оҗушылардың 70 пайызға жуығы мемлекеттік тілде оҗиды жҽне җазаҗ тілі барлыҗ 

мектептерде оҗытылады.  

 

ҚОРЫТЫНДЫ 
Маҗалада айтылғандай,маҗсатҗа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан 

бұрын жаңғырып отыруы тиіс, ал сананың ҿзгеруі еліміздің рухани, ҽлеуметтік жҽне экономикалыҗ 

жаңғыруларын толыҗтырып җана җоймай, олардың ҿзегіне айналатыны сҿзсіз. Җазаҗ халҗы сан 

ғасырдан бері дамып келе жатҗан тарихында ҿз ұрпағын Отан сүйгіштік тҽрбие беруде баға жетпес 

тҽрбиелік мүмкіндігі зор рухани, мҽдени мұраның мол тҽжірибесін жинаҗтаған. Бұл маҗсатты жүзе 

асыру үшін халыҗтыҗ тҽрбие жҿніндегі җағидалар, талаптар жҽне ҽдіс-тҽсілдер җолданылған. Ендеше, 

сенің сүріп жүрген җарапайым ҿміріннің ҿзі- ұлтыңа, ұрпағына, туған жеріне, адамзатҗа җызмет ету. 
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AZҼRBAYCANDA TERMĠNOQRAFĠYANIN TҼġҼKKÜLÜ 
 

Ziya BҼHMҼNLĠ

 

 

Xülasҽ 

Bumҽqalҽ Azҽrbaycanda leksikoqrafik lüğҽtlҽrin tarixinin araĢdırılmasına hҽsr olunmuĢdur. Müҽllif 

elmin müxtҽlif fҽaliyyҽt sahҽlҽrindҽ müxtҽlif yazarlar tҽrҽfindҽn çap olunmuĢ terminoloji lüğҽtlҽri 

xronoloji aradıcıllıqla araĢdırır. Elmi tҽdqiqatın nҽticҽlҽrinҽ ҽsasҽn, biz belҽ bir nҽticҽyҽ gҽlirik ki, tҽrtib 

olunmuĢ lüğҽtlҽr hҽr zaman Azҽrbaycan ziyalılarının diqqҽtini özünҽ cҽlb etmiĢdir. Mҽqalҽdҽ qeyd olunur 

ki, Azҽrbaycanda leksikoqrafik lüğҽtlҽrin inkiĢafı cҽmiyyҽtin elmi fҽaliyyҽti ilҽ sıx bağlıdır. 

Terminoqrafiyanın necҽ tҽĢҽkkül tapması vҽ hansı mҽrhҽlҽlҽri keçmҽsi geniĢ Ģҽkildҽ araĢdırılır. 

Azҽrbyacanda ilk dҽfҽ nҽĢr olunmuĢ terminoloji lüğҽtlҽr haqqında mҽlumat verilir vҽ tҽhlil edilir. 

Leksikoqrafiyaya aid araĢdırmaların tarixi olduqca qҽdimdir vҽ onların linqivistikasının bu qoluna dair 

gҽlҽcҽkdҽki araĢdırmaların inkiĢafına böyük tҽsiri vardır. 

Açar Sözlҽr:Termin, lüğҽt, leksikoqrafiya, terminologiya, lüğҽt tҽrkibi. 

 

FORMATĠON OF TERMĠNOLOGY ĠN AZERBAĠJAN 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the history of lexicological dictionaries in Azerbaijan. The 

author investigates in a chronological succession the dictionaries published on different spheres of the 

science by different authors. Referring to the results of the investigation, we came to a conclusion that the 

dictionary compiling has always received the attention of Azerbaijani enlighteners. In the article, it is noted 

that the development of lexicographic dictionaries in Azerbaijan is closely connected with the scientific 

life of the society. How terminology what stage of formation passing details. The history of the 

investigations on lexicography is ancient enough, and they have a great impact on the development of 

further investiagtions on this branch of the linguistics.  

Keywords:Term, dictionary, lexicology, terminology, word stock. 

 

GĠRĠġ 

Müasir dövrdҽ leksikoqrafiyanın ҽn inkiĢaf etmiĢ sahҽsi terminoloji lüğҽtçilikdir, desҽk, yҽqin ki, 

yanılmarıq. Çünki elmi-texniki tҽrҽqqi nҽticҽsindҽ yeni-yeni terminlҽr yaranır, yeni anlayıĢ adları meydana 

çıxır. Azҽrbaycanda terminoloji lüğҽtçilik bu proseslҽrdҽn kҽnarda qalmamıĢ vҽ yeni yaranan terminlҽrin 

vahid bir mҽnbҽdҽ toplanması vҽ unifikasiyası sahҽsindҽ ciddi iĢlҽr yerinҽ yetirilmiĢdir. Terminoqrafiyanın 

tҽĢҽkkülü ҽsasҽn elҽ bu qeyd etdiyimiz müasir dövrҽ tҽsadüf edir. Tҽkcҽ XXI ҽsrdҽ yüzdҽn artıq terminoloj 

lüğҽt nҽĢr olnunmuĢdur. Bu lüğҽtlҽrin nҽĢri terminoloji lüğҽtçiliyinin inkiĢafından xҽbҽr verir. 

Terminoqrafiyanın tҽĢҽkül tapmasına qҽdҽr müҽyyҽn tarixi inkiĢaf yolu keçmiĢdir. Buna qısa da olsa, nҽzҽr 

salmağı daha mҽqsҽdҽuyğun hesab edirik. 

1. AZҼRBAYCANDA TҼRTĠB OLUNMUġ ĠLK TERMĠNOLOJĠ LÜĞҼTLҼR. 

Qeyd edҽk ki, terminoloji lüğҽtlҽrin dҽ özünҽmҽxsus tҽrtib tarixi mövcuddur. Bu zaman belҽ bir sual 

ortaya çıxır: Azҽrbaycan dilçiliyindҽ terminoloji lüğҽtlҽrin tҽrtibi tarixi nҽ vaxtdan baĢlayır? Ҽksҽr 

tҽdqiqatçılarımızın fikrincҽ, bu tarixin SSRĠ-nin ölkҽdҽ bҽrqҽrar olmasından, yҽni 1920-ci ildҽn baĢladığını 

qeyd edirlҽr. Lakin bu, o anlama gҽlmҽmҽlidir ki, hҽmin dövrҽ qҽdҽr Azҽrbaycan dilçiliyindҽ bu istiqamҽtdҽ 

cҽhdlҽr olmamıĢdır. Etiraf edҽk ki, Azҽrbaycan dilçiliyindҽ sistemli Ģҽkildҽ terminoloji lüğҽtlҽrin yazılması 

vҽ mövcud terminlҽrin toplanması 1920-ci ildҽn sonrakı dövrҽ tҽsadüf edir. Mҽsҽlҽn, B.Cҽfҽrova öz 

dissertasiyasında terminoloji lüğҽtçiliyimizin tarixinin dahi bҽstҽkarımız Ü.Hacıbҽyovun tҽrtib etdiyi 

lüğҽtdҽn baĢladığını qeyd etmiĢdir. B.Cҽfҽrova terminoloji lüğҽtçiliyimizin tarixini üç dövrҽ ayırmıĢdır: 

1) XX ҽsrin ҽvvҽllҽrinҽ qҽdҽrki dövr (1907-1920-ci illҽr); 

2) XX ҽsrin I rübündҽn sonrakı dövr (1920-1970-ci illҽr); 

3) Yeni dövr (1970-1990-cı illҽr) (Cҽfҽrova, 1994:15). 

Bildiyimiz kimi, mҽtbuatın inkiĢafının ҽlamҽtdar olduğu hҽmin dövrdҽ belҽ bir lüğҽtin çap olunması 

mühüm hadisҽ idi. M.Qasımov hҽmin lüğҽt haqqında qeyd edirdi ki, ―Üzeyir Hacıbҽyovun lüğҽtindҽ 2000-ҽ 

qҽdҽr termin toplanmıĢdır. Biz bolşevik, sosializm, sosialist, sosial-demokrat, anarxizm, anarxist, 
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dekabiristlәr, tәtil, komissar, komuna, istismar, internasionalizm, demokratiya, parlamentizm terminlҽrinҽ 

ilk dҽfҽ bu lüğҽtdҽ rast gҽlirik‖ (Qasımov,1973: 62).  

Ü.Hacıbҽyov tҽrtib etdiyi lüğҽtlҽ Azҽrbaycanda terminoloji lüğҽtçiliyin ҽsasını qoymuĢ, sonrakı tҽrtib 

olunacaq lüğҽtlҽr üçün bir növ baza, mҽnbҽ rolunu oynamıĢdır. Mҽhz onun tҽrҽfindҽn qoyulan lüğҽtçilik 

ҽnҽnҽsi 1912-ci ildҽ Q.Qarabҽyovun ―Türki-rusi lüğҽti‖ndҽ öz ҽksini tapmıĢdır. Bu faktı qeyd etmҽkdҽ 

mҽqsҽdimiz terminoloji lüğҽtlҽrimizin tҽrtib tarixinin 1920-ci ildҽn ҽvvҽlki dövrlҽrҽ tҽsadüf etdiyini 

göstҽrmҽkdҽn ibarҽtdir.  

M.Qasımovun 1983-cü ildҽ nҽĢr etdirdiyi ―Terminologiyaya aid ҽdҽbiyyatın vҽ terminoloji lüğҽtlҽrin 

biblioqrafiyası‖nda Azҽrbaycanda terminologiyanın inkiĢafından bҽhs edҽrkҽn qeyd etmiĢdir ki, 

―Azҽrbaycan dilinin terminologiyası hҽqiqi mҽnada Sovet hakimiyyҽti illҽrindҽ inkiĢaf etmҽyҽ baĢlamıĢdır. 

Sovet dövründҽ elm vҽ texnikanın, iqtisadiyyat vҽ mҽdҽniyyҽtin müxtҽlif sahҽlҽri üzrҽ terminologiya 

yaradılmaqla bҽrabҽr, terminologiyanın nҽzҽri vҽ praktik mҽsҽlҽlҽrinin öyrҽnilmҽsinҽ dҽ xüsusi diqqҽt 

yetirilmiĢdir‖ (Qasımov,1983 : 5). Müxtҽlif elm sahҽlҽri üzrҽ 1983-cü ilҽ qҽdҽr nҽĢr olunan terminoloji 

lüğҽtlҽrin böyük bir qisminin adları vҽ nҽĢr olunma tarixi biblioqrafiyada öz ҽksini tapmıĢdır.  

Azҽrbaycanın ictimai-siyasi hҽyatındakı mühüm dҽyiĢikliklҽr terminoloji lüğҽtlҽrin nҽĢrinҽ dҽ öz 

tҽsirini göstҽrmiĢdir. Belҽ ki, 1920-ci ildҽn baĢlayaraq elm vҽ texnikanın, mҽdҽniyyҽtin bütün sahҽlҽrinin 

inkiĢafı terminoloji lüğҽtlҽrin dҽ nҽĢri istiqamҽtindҽ xeyli iĢlҽr görülmüĢdür. Hҽmin ildҽn baĢlayaraq ikidilli, 

üçdilli hҽtta bir neçҽ çoxdilli terminoloji lüğҽtlҽr tҽrtib olunmuĢdur. Bu dövrdҽ nҽĢr olunmuĢ terminoloji 

lüğҽtlҽrҽ nümunҽ kimi Q.RҽĢadın 1921-ci ildҽ ―Tҽfsiri xalq lüğҽti‖, 1922-ci ildҽ ―Cҽbr, hҽndҽsҽ, coğrafiya 

vҽ tҽbiҽt fҽnlҽrindҽn termin lüğҽtlҽri‖, ―Hüquq lüğҽti‖, ―Qısa döyüĢ sözlüyü‖, ―Ruscadan-türkcҽyҽ dҽmiryol, 

iĢlҽtmҽ islahatları lüğҽti‖, ―Dҽmir yol iĢlҽtmҽ islahatları‖nҽĢr edilmiĢdir.  

Sadalanan lüğҽtlҽr arasında ―Ruscadan-türkcҽyҽ dҽmiryol, iĢlҽtmҽ islahatları lüğҽti‖ni xüsusi qeyd 

etmҽk lazımdır. Bu terminoloji lüğҽti X.Mҽlikaslanov, A.Pepinov, A.Axundov, M.Mҽmmҽdbҽyov, 

A.Abdullazadҽ vҽ A.Babayevin hҽmmüҽllifliyi ilҽ nҽĢr edilmiĢdir. Lüğҽtdҽ dҽmiryol terminlҽrindҽn ҽlavҽ, 

ümumtexniki terminlҽr dҽ verilmiĢdir. H.Hҽsҽnovun fikirincҽ, ―Bu lüğҽtdҽ Azҽrbaycan dilindҽ texniki 

terminologiyanın sistemҽ salınması iĢinin ҽsası qoyulmuĢdur. Beynҽlmilҽl sҽciyyҽli terminlҽr tҽrcümҽsiz 

lüğҽtҽ daxil edilmiĢdir. Mҽsҽlҽn, rels, semafor, drezina, avtomat, ampermetr. Bҽzҽn bir anlayıĢ iki terminlҽ 

verilmiĢdir, yҽni onun azҽrbaycanca qarĢılığı iki, bҽzҽn dҽ üç sözlҽ göstҽrilmiĢdir: Aktiv-iĢlҽk, hҽrҽkҽtli, 

diri, akt-iĢ, hҽrҽkҽt, aviator-uçucu, aviator vҽ s. ― (Hҽsҽnov, 1999: 281).  

Q.RҽĢadın 1923-cü ildҽ tҽrtib etdiyi coğrafiya aid terminlҽr lüğҽti dҽ hҽmin dövr üçün ҽlamҽtdar hadi-

sҽdir. 250-yҽ qҽdҽr termini ҽhatҽ edҽn lüğҽtdҽ coğrafiya terminlҽri rus dilindҽ verilmiĢ, sonra hҽmin 

terminlҽrin Azҽrbaycan dilindҽ qaĢılığı müҽyyҽnlҽĢdirilmiĢdir. 

1954-cü ildҽ SSRĠ Elmlҽr Akademiyanın coğrafiya institutunun rҽhbҽrliyi ilҽ yeni ―Coğrafiya 

terminlҽri‖ çap olunmuĢdur. Bu lüğҽt bir neçҽ ildҽn sonra 1957-ci ildҽ tҽzҽdҽn tҽkmillҽĢdirilmiĢ vҽ yeni 

terminlҽr ҽlavҽ edilҽrҽk nҽĢr edilmiĢdir. Kitab ―Coğrafiya terminlҽri lüğҽti‖ adlanmasına baxmayaraq, 

lüğҽtdҽ Sovet Ġttifaqının tҽrkibindҽ olan respublikaların, onların mҽrkҽzlҽrinin adları vҽ indiyҽ qҽdҽr 

müxtҽlif Ģҽkildҽ iĢlҽnmiĢ bir çox coğrafi adlar öz ҽksini tapmıĢdır. Lüğҽtdҽ coğrafiya terminlҽri yenidҽn 

iĢlҽnilmiĢ, bir çoxları yeni terminlҽrlҽ ҽvҽz edilmiĢdir. Lüğҽtҽ 650 termin daxil edilmiĢdir.  

Qeyd etdiyimiz coğrafiya terminlҽri lüğҽtindҽ bir sıra qüsurlar da nҽzҽrҽ çarpır. Mҽhz bu qüsurların 

iĢlҽnib vҽ aradan qaldırılması istiqamҽtindҽ yeni bir lüğҽt tҽrtib olunmuĢdur. Yeni tҽrtib olunan ―Coğrafiya 

terminlҽri lüğҽti‖ Azҽrbaycan SSR Elmlҽr Akademiyasının coğrafiya institutunun ҽmҽkdaĢları tҽrtib 

etmiĢlҽr. Digҽr qeyd etdiyimiz lüğҽtlҽrdҽn onu fҽrqlҽndirҽn ҽsas cҽhҽt onda hҽm yeni terminlҽrin ҽks 

olunması, hҽm dҽ terminlҽrin sayının çoxluq tҽĢkil etmҽsindҽdir. Ҽvvҽlki illҽrdҽ tҽrtib olunmuĢ lüğҽtlҽrlҽ 

müqayisҽdҽ bu lüğҽtҽ 4 minҽ qҽdҽr termin daxil edilmiĢdir. Lüğҽtin mühüm xüsusiyyҽti burada yalnız 

coğrafiya terminlҽri deyil, digҽr elmlҽrҽ aid müĢtҽrҽk terminlҽr dҽ daxil edilmҽsidir. Bu lüğҽt tҽrtib üsulu vҽ 

mҽzmununa görҽ dҽ ҽvvҽlki lüğҽtlҽrdҽn köklü sürҽtdҽ fҽrqlҽnir. Belҽ ki, ―lüğҽtdҽ Azҽrbaycan xalq coğrafiya 

terminlҽri: ağyel, quzey, güney, yastan, güdrü, görĢҽ, salbuz vҽ s. daxil edilmiĢdir. Kitabda, bir qayda olaraq, 

sinonim terminlҽrҽ yol verilmҽmiĢdir. Bҽzҽn rus dilindҽ bir terminin qarĢılığı iki Azҽrbaycan termini ilҽ 

qeyd edilmiĢdir. Mҽsҽlҽn: Pucло-mҽcra, yataq; степь-çöl, bozqır‖ (YüzbaĢov, Budaqov, Cҽfҽrov, 1972: 5). 

2. TERMĠNOQRAFĠYANIN TҼġҼKKÜLÜNDҼ Ҽ.ġIXLĠNSKĠNĠN “QISA DÖYÜġ 

SÖZLÜYÜ” LÜĞҼTĠNĠN ROLU. 

Azҽrbaycanda hҽrbi lüğҽtçiliyin inkiĢafında Ҽ.ġıxlinskinin tҽrtib etdiyi ―Qısa döyüĢ sözlüyü‖nün dҽ 

mühüm rolu olmuĢdır. Sovet dövründҽ bu lüğҽt 1926-ci ilҽ qҽdҽr nҽĢr olunmuĢ yeganҽ hҽrbi terminologiya 

lüğҽti idi. Lüğҽtin bir neçҽ ҽlamҽtdar cҽhҽtlҽri olmuĢdur. Bunları aĢağıdakı kimi tҽsnif etmҽk istҽrdik: 

1) lüğҽtin Azҽrbaycan dilinin lüğҽt tҽrkibini geniĢ ҽhatҽ etmҽsi;  

2) hamı tҽrҽfindҽn baĢa düĢülҽn sözlҽrin vҽ ifadҽlҽrin lüğҽtdҽ daha çox istifadҽ edilmҽsi;  
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3) bҽzi unudulmuĢ terminlҽrҽ yenidҽn hҽyat verilmҽsi vҽ lüğҽtdҽ iĢlҽdilmҽsi. 

Bu qeyd etdiyimiz xüsusiyyҽtlҽrҽ görҽ lüğҽt bu günümüzdҽ dҽ öz aktuallığını qoruyub saxlayır. 

M.Qasımov lüğҽtin tҽrtib olunduğu zaman aĢağıdakı prinsiplҽrin nҽzҽrҽ alındığını qeyd etmiĢdir: 

 ―1) imkan daxilindҽ ҽcnҽbi terminlҽr Azҽrbaycan dili terminlҽri ilҽ ҽvҽz edilmiĢdir; 2) xalq arasında 

iĢlҽdilҽn AzҽrbaycanlaĢmıĢ ҽrҽb vҽ fars sözlҽrindҽn dҽ yeri gҽldikdҽ istifadҽ olunmuĢdur. Belҽ sözlҽr onlarla 

yeni mҽna daĢıyan Azҽrbaycan sözlҽrinin yanında mötҽrizҽ içҽrisindҽ verilmiĢdir; 3) ҽrҽb vҽ fars mҽnĢҽli 

söz vҽ terminlҽr ҽslindҽ olduğu kimi deyil, Azҽrbaycan dilinin tҽlҽffüz qaydalarına uyğun Ģҽkildҽ 

yazılmıĢdır; 4) bütün Avropa qoĢunlarında qҽbul olunmuĢ hҽrbi terminlҽr Azҽrbaycan dilinҽ dҽ tҽrcümҽ 

edilmҽdҽn verilmiĢdir. Lakin bu terminlҽr Azҽrbaycan dilinin tҽlҽffüz qaydalarına uyğunlaĢdırılmıĢdır. 

Mҽsҽlҽn: strateji, taktik, manevr, komanda vҽ s.; 5) lüğҽtdҽ Qızıl Orduda qҽbul olunmuĢ ҽn yeni terminlҽr dҽ 

daxil edilmiĢdir (mҽsҽlҽn:gözҽtçi bölüyü). Lakin lüğҽtdҽ tarixi ҽhҽmiyyҽtҽ malik olan vҽ mövcud hҽrbi 

kitablarda iĢlҽnҽn terminlҽr (mҽsҽlҽn: puĢdar, dҽmdar vҽ s) saxlanılmıĢdır‖(Qasımov, 1973: 75).  

 H.Hҽsҽnov lüğҽtdҽ rastlaĢdığı maraqlı mҽqamları qeyd etmiĢdir: ―Ҽ.ġıxlinski rus vҽ Avropa mҽnĢҽli 

sözlҽrin qarĢılığı kimi xalq dilimizin söz xҽzinҽsindҽn bir sıra maraqlı sözlҽr seçmiĢdir. Mҽsҽlҽn, dövr-çağ 

dönümü, bilgi-nҽzҽriyyҽ, axıntı-cҽrҽyan, saxlanc-ehtiyyat, lҽngҽr-lövbҽr, düzgü-quruluĢ vҽ s. Dilimizdҽ 

çoxdan iĢlҽdilҽn bir sıra terminlҽr qondarma terminlҽrlҽ ҽvҽzlҽnmiĢdir. Mҽsҽlҽn, abidҽ-andırğac, partizan-

qoĢuntu, planet-gҽzҽn ulduz, nҽzҽriyyҽ-bilgi, dҽstҽ-ayrıltı, tҽyyarҽ-uçaq, lövbҽr-dҽngҽr, nҽqliyyat-daĢıntı vҽ 

s.‖ (Hҽsҽnov, 1999: 292). 

Qeyd etdiyimiz ―qısa düyüĢ sözlüyü‖ndҽn sonra 1943-cü ildҽ Moskvada ―Müxtҽsҽr rusca-

Azҽrbaycanca hҽrbi lüğҽt‖ nҽĢr olunmuĢdur. Hҽmin lüğҽtdҽn sonra da hҽrbi terminlҽrin toplanması 

istiqamҽtindҽ iĢlҽr davam etmiĢdir. Bu iĢlҽrin nҽticҽsi kimi 1975-ci ildҽ M.Mҽhҽrrҽmov tҽrҽfindҽn ―Rusca-

Azҽrbaycanca qısa hҽrbi lüğҽt‖ tҽrtib olunmuĢdur. Hҽrbi terminlҽrin toplanması istiqamҽtindҽ bu lüğҽtin 

böyük rolu olmuĢdur. ―Lüğҽtҽ hҽrbi xidmҽtҽ, elҽcҽ dҽ Sovet vҽ xarici ölkҽ ordularının quruluĢuna, 

silahlarına vҽ texnikasına, taktikasına, qoĢunların idarҽ olunmasına vҽ cҽbhҽ arxası xidmҽtinҽ aid çox iĢlҽnҽn 

3500 termin daxil edilmiĢdir‖ (Mҽhҽrrҽmov, 1975: 6). 

3. XX ҼSRĠN 30-80-CI ĠLLҼRĠNDҼ TERMĠNOLOJĠ LÜĞҼTÇĠLĠK. 

1929-cu ildҽn sonra terminoloji lüğҽtçilik sahҽsindҽ bir dönüĢ oldu. Bu ildҽ Azҽrbaycan Dövlҽt Elmi 

Tҽdqiqat Ġnstitutunun nҽzdindҽ terminologiya komitҽsi yaradılmıĢdır. Bununla terminoloji lüğҽtlҽrin nҽĢri vҽ 

terminlҽrin toplanması daha da sürҽtlҽndi. Qeyd etdiyimiz dövrdҽn 90-cı illҽrҽ qҽdҽr tҽrtib olunmuĢ 

terminoloji lüğҽtlҽrin statistikasına nҽzҽr yetirdikdҽ aydın olur ki, xeyli miqdarda lüğҽtlҽr çap olunmuĢdur. 

―1930-1940-cı illҽr arasında 30-dan çox, 1940-1942-ci illҽrdҽ 4 terminoloji lüğҽt nҽĢr edilmiĢdir. 1942-1952-

ci illҽrdҽ heç bir terminoloji lüğҽt çıxmamıĢdır, 1952-1960-cı illҽr arasında 10, 1960-1988-ci illҽrdҽ 150-dҽn 

artıq lüğҽt çap olunmuĢdur‖(Hҽsҽnov, 1999:293) Bu statistikadan aydın olur ki, terminoloji lüğҽtçiliyimizin 

ҽsası XX ҽsrin ҽvvҽllҽrindҽ qoyulmasına baxmayaraq, sürҽtli inkiĢafı hҽmin ҽsrin 30-cu illҽrindҽn 

baĢlamıĢdır. Bu inkiĢaf 40-cı illҽrdҽ zҽiflҽmiĢ, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 1942-1952-ci illҽrdҽ heç bir 

terminoloji lüğҽt çap olunmamıĢdır. Bu zҽiflҽmҽ çox davam etmҽmiĢ, 50-ci illҽrdҽn etibarҽn öz inkiĢaf 

yoluna geri dönmüĢdür. Terminoloji lüğҽtlҽrin nҽĢrindҽ xeyli canlanma baĢ vermiĢdir. Hҽmin illҽrdҽ nҽĢr 

olunan bir neçҽ lüğҽtlҽri nümunҽ göstҽririk: ―Riyaziyyat terminlҽri lüğҽti‖ (1954), ―Kimya terminlҽri lüğҽti‖ 

(1956), ―Coğrafiya terminlҽri lüğҽti‖ (1954), ―Botanika terminlҽri lüğҽti‖ (1956), ―Zoologiya terminlҽri 

lüğҽti‖ (1957), ―TorpaqĢünaslıq vҽ aqrokimya terminlҽri lüğҽti‖ (1956), ―Dilçilik terminlҽri lüğҽti‖ (1957), 

―ҼdҽbiyyatĢünaslıq terminlҽri lüğҽti‖(1957), ―Dilçilik terminlҽri lüğҽti‖(1954) ―Musiqi terminlҽri lüğҽti‖ 

(1956), ―Pedaqogika vҽ psixologiya terminlҽri lüğҽti‖ (1956), ―Fҽlsҽfҽ terminlҽri lüğҽti‖ (1959), ―Tarix 

terminlҽri lüğҽti‖ (1956), ―Rabitҽ terminlҽri lüğҽti‖ (1959), ―Dağ-texniki terminlҽri lüğҽti‖ (1957). vҽ s. 

1954-cü ildҽ nҽĢr olunmuĢ ―Dilçilik terminlҽr lüğҽti‖nin çapı dilçilik elminin inkiĢafı istiqamҽtindҽ 

mühüm addım kimi qiymҽtlҽndirmҽk olar. Lüğҽt Azҽrbaycan SSR Elmlҽr Akademiyası nҽĢriyyatı tҽrҽfindҽn 

çap olunmuĢdur. Lüğҽtdҽ ―dilçilik terminlҽrinin tҽrtibindҽ ҽksҽr terminlҽrin Azҽrbaycan dilindҽ qarĢılığını 

yaratmaq (mҽsҽlҽn, апокопа-son sҽs düĢümü, асиндетон-bağlayıcısız) vҽ dilçiliyimizdҽ müҽyyҽn tarixҽ 

malik olan köhnҽ terminlҽri saxlamaq (mҽsҽlҽn, sait, samit, vҽ s.) prinsipi ҽsas götürülmüĢdür‖ (Dilçilik 

terminlҽri lüğҽti, 1954: 5).  

ҼdҽbiyyatĢünaslıq sahҽsindҽ ilk terminoloji lüğҽt 1937-1938-ci illҽrdҽ Azҽrbaycan SSR Elmlҽr 

Akademiyasının Nizami adına dil vҽ ҽdҽbiyyat institutunun elmi iĢçilҽri F.Qasımzadҽ vҽ A.Abdullayev 

tҽrҽfindҽn tҽrtib edilib vҽ 1939-cu ildҽ nҽĢr olunmuĢdur. Daha sonra 1957-ci ildҽ hҽmin lüğҽt ҽsasında yeni 

bir lüğҽt ―ҼdҽbiyyatĢünaslıq terminlҽri lüğҽti‖ çap olunmuĢdur. Bu lüğҽt ҽvvҽlki ilҽ müqayisҽdҽ daha da 

tҽkmillҽĢmiĢ, yeni-yeni terminlҽr daxil edilmiĢdir. Bir qayda olaraq terminlҽr ҽvvҽl rus dilindҽ, sonra isҽ 

onun qarĢılığı olaraq Azҽrbaycan dilindҽ izah edilmiĢdir ―Lüğҽtdҽ orta vҽ ali mҽktҽbdҽ tҽsadüf edilҽn 900-ҽ 

yaxın termini ҽhatҽ edir‖(ҼdҽbiyyatĢünaslıq terminlҽri lüğҽti, 1957: 6). 
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ҼdҽbiyyatĢünaslıq sahҽsindҽ bu qeyd etdiyimiz lüğҽtlҽrdҽn ҽlavҽ 1965-ci ildҽ yeni terminoloji lüğҽt 

―ҼdҽbiyyatĢünaslıq terminlҽri lüğҽti‖ nҽĢr olunmuĢdur. Bu lüğҽtin mühüm xüsusiyyҽti verilҽn terminlҽrin 

izah olunması idi. Lüğҽt L.Timofeyevin vҽ L.Venqrovun ―Краткий словарь литературоведческнх 

терминов‖ kitabına ҽsasҽn tҽrtib edilmiĢ, bu lüğҽtdҽ yeni sovet ensiklopediya vҽ lüğҽtlҽrindҽn, sovet 

alimlҽrinin ümumiyyҽtlҽ, ҽdҽbiyyatĢünaslığa, o cümlҽdҽn ҽdҽbiyyat nҽzҽriyyҽsinҽ dair ҽsҽrlҽrindҽn dҽ 

istifadҽ edilmiĢdir‖(Mirҽhmҽdov 1965: 3). Lüğҽtҽ 280-a yaxın termin daxil edilmiĢ, verilmiĢ terminlҽr tҽkcҽ 

bizim ҽdҽbiyyatımıza deyil, hҽm dҽ Yaxın vҽ Orta ġҽrq ҽdҽbiyyatına aid olan terminlҽrin izahına da geniĢ 

yer verilmiĢdir.  

XX ҽsrin 60-70-ci illҽrindҽ terminoloji lüğҽtçilik ҽvvҽlki illҽrlҽ müqayisҽdҽ daha da inkiĢaf etmiĢ, ter-

minlҽr toplanmıĢ, yeni-yeni lüğҽtlҽr çap olunmuĢdur. Bunlara nümunҽ olaraq, ―Fizika terminlҽri lüğҽti‖ 

(1965), ―Riyaziyyat terminlҽri lüğҽti‖ (1979), ―Hidrologiya terminlҽri lüğҽti‖ (1972), ―Zoologiya terminlҽri 

lüğҽti‖ (1961), ―Cҽrrahlıq terminlҽri lüğҽti‖ (1966), ―ҼdҽbiyyatĢünaslq terminlҽri lüğҽti‖ (1965, 1978) vҽ s. 

kimi lüğҽtlҽri göstҽrmҽk olar. 

Terminoloji lüğҽtçiliyimiz 1980-cı ildҽn sonra da öz inkiĢafını daha da sürҽtlҽ davam etdirmiĢdir. Bu 

dövrdҽ cҽmiyyҽtdҽ baĢ verҽn mühüm dҽyiĢikliklҽr terminoloji lüğҽtlҽrҽ dҽ öz tҽsirini göstҽrmiĢdir. Zҽngin 

terminoloji fondun yaradılması elҽ mҽhz bu dövrün mҽhsuludur. 1983-cü ildҽ terminoloji lüğҽtlҽrin vҽ 

terminolji ҽdҽbiyyatın biblioqrafiyası M.Qasımovun redaktҽsi ilҽ nҽĢr olunmuĢdur.  

1960-80- cı illҽrdҽ nҽĢr olunan lüğҽtlҽr nöqsanlardan da xali deyildir. B.Cҽfҽrova bu dövrdҽki 

lüğҽtlҽrdҽ olan çatıĢmazlıqları aĢağıdakı Ģҽkildҽ tҽsnif etmiĢdir: 

―1. Müҽyyҽn sayda internasionalizmlҽr vҽ alınma terminoloji vahidlҽr terminoloji lüğҽtlҽrҽ daxil 

edilmiĢdir; 

2. Lüğҽtlҽrҽ daxil edilҽn ana dilinҽ mҽxsus sözlҽrin terminoloji mҽnaları xüsusi iĢarҽ ilҽ qeyd olunub 

nҽzҽrҽ çatdırılmamıĢdır. ġҽrti iĢarҽlҽrdҽn yerindҽ istifadҽ olunmamıĢdır‖. (Cҽfҽrova, 1994: 26). 

4. MÜSTҼQĠLLĠK ĠLLҼRĠNDҼ TERMĠNOLOJĠ LÜĞҼTÇĠLĠK. 
1990-cı ildҽn ictimai-siyasi hҽyatda olduğu kimi, terminoloji lüğҽtçilikdҽ dҽ yeni bir mҽrhҽlҽ 

baĢlanmıĢdı. Bu dövrdҽ lüğҽtçiliyimizin qarĢısında duran ҽn mühüm mҽsҽlҽlҽrdҽn biri dilimizҽ yeni daxil 

olan terminlҽri sistemlҽĢdirmҽk vҽ ҽvvҽlki illҽrdҽ nҽĢr olunmuĢ terminoloji lüğҽtlҽrdҽ olan bir sıra 

çatıĢmazlığı aradan qaldırmaqdır. Müstҽqillik illҽrindҽ Azҽrbaycanda terminoloji lüğҽtçilik daha da inkiĢaf 

etmiĢdir. Buna nümunҽ olaraq 1995-ci ildҽ F.Lҽmanın ―Azҽrbaycan bҽdii dilinin epitetlҽr lüğҽti‖ni 

göstҽrmҽk olar. ―Qeyd olunan lüğҽt Azҽrbaycan filologiyasında ilk tҽĢҽbbüsdür. Lüğҽtdҽ 200-dҽn artıq 

müҽllifin kitabındakı 100-dҽn çox sözün epitetlҽ ifadҽsindҽn istifadҽ olunub‖(Fҽridҽ Lҽman, 1995:5). 

XXI ҽsrin terminoloji lüğҽtçiliyimizin ҽsri olması demҽk, daha doğru olardı, çünki bu dövrdҽn 

baĢlayaraq müxtҽlif sahҽlҽr üzrҽ çoxlu lüğҽtlҽr çap olunmuĢdur. Tҽkcҽ Terminologiya komissiyasının qҽrarı 

ilҽ bu qısa müddҽtdҽ 90-dan artıq müxtҽlif sahҽlҽr üzrҽ terminoloji lüğҽtlҽr nҽĢr olunmuĢdur. Hҽmin 

lüğҽtlҽrin bҽzilҽrini qeyd etmҽyi daha mҽqsҽdҽuyğun hesab edirik: ―Rusca-ingiliscҽ-Azҽrbaycanca baytarlıq 

terminlҽri lüğҽti‖ (2001), ―Rusca-Azҽrbaycanca-Ġngiliscҽ informatika terminlҽri lüğҽti‖ (2003), ―Azҽrbaycan 

çalğı alҽtlҽrinin izahlı lüğҽti‖ (2003), ―Ġngiliscҽ-Azҽrbaycanca zoometaforizmlҽr lüğҽti‖ (2004), ―Ġzahlı 

diplomatiya terminlҽri lüğҽti‖ (2004), ―Ġzahlı onomastik terminlҽr lüğҽti‖ (2005), ―Ġzahlı tarix terminlҽri 

lüğҽti‖ (2006), ―Ġzahlı biologiya terminlҽri lüğҽti‖ (2006), ―Ġngiliscҽ-Azҽrbaycanca qısa hüquq terminlҽri 

lüğҽti‖ (2008), ―TorpaqĢünaslıq vҽ aqrokimiya terminlҽrinin izahlı lüğҽti‖ (2008), ―Rusca-Azҽrbaycanca 

arıçılıq terminlҽri lüğҽti‖ (2010), ―Almanca-Azҽrbaycanca izahlı beynҽlmilҽl iqtisadi terminlҽr lüğҽti‖ 

(2010) vҽ s. kimi onlarla terminoloji lüğҽtlҽr nҽĢr olunmuĢdur.  

 

NҼTĠCҼ  

Belҽ nҽticҽyҽ gҽlmҽk olar ki, zaman dҽyiĢdikcҽ terminoloji lüğҽtçiliyimiz dҽ inkiĢaf edir. Qeyd etdik-

lҽrimizdҽn aydın olur ki, bizim lüğҽtçiliyimizin tarixi köklҽri keçҽn ҽsrin ҽvvҽlҽrinҽ gedib çıxır. Hҽmin 

lüğҽtlҽr bugünkü lüğҽtçiliyimizin inkiĢaf edib tҽĢҽkkül tapmasında misilsiz rol oynamıĢdır. Ona görҽ dҽ 

terminoloji lüğҽtçiliyimizin tarixinin araĢdırılması mühüm ҽhҽmiyyҽt kҽsb edir. 
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KISSA-Ġ NAVRIZBAY TÖRE 

 

Prof. Dr. Faruk ÇOLAK

 

 

Özet 
Kazak Türklerinin halk edebiyatında destan türü oldukça önemli bir yer tutar. Bu bağlamda Kazak 

destanları, muhabbet (aĢk-sevda), kahramanlık ve dini olmak üzere üç temel kolda geliĢme gösterir. Aslında 

Kazak destanlarının bu geliĢme süreci, diğer Türk boylarında da benzer geliĢme göstermiĢtir. Yusuf 

ġeyhislamoğlu‘nun nazma çektiği Kıssa-i Navrızbay Töre, Kazakların XVII. yüzyılda yaĢamıĢ meĢhur 

kahramanlarından NavrızbayKuttımbatulu‘nun hayatı etrafında teĢekkül etmiĢ bir destan metnidir.  

Bu çalıĢmada yaklaĢık 2700 mısradan oluĢan Navrızbay Töre Destanı hakkında bilgi verilecektir. 

AnahtarKelimeler: Navrızbay Töre, Kazak Destan, Yusuf Şeyhislamoğlu. 

 

EPIC OF NAVRIZBAYTÖRE 

 

Abstract 
Thegenre of epics in the folk literature of theKazakhTurks has a veryimportantplace. Inthiscontext, 

theKazakhepicsdevelop in threebasicways: love (love-lover), heroismandreligion. Infact, thisprocess of de-

velopment of theKazakhepics has shownsimilardevelopments in otherTurkishprovinces. Kıssa-i Navrızbay 

Töre, writtenby Yusuf ġeyhislamoğlu in the form of poetry, is an epictextcreatedbythe life of Nav-

rızbayKuttımbatulu, one of thefamousheroes of theCossackswholived in the XVII century.Inthiswork, infor-

mationaboutNavrızbay Töre Epicwhich is composed of approximately 2700 verse will be given. 

Keywords:NavrızbayTore, KazakhEpic, Yusuf Şeyhislamoglu. 

 

GIRIġ 
Türk dünyası halk anlatmaları içerisinde destan ve halk hikâyeleri özel bir yer tutar. Bu bağlamda 

Türk kültürünün abidevî eserlerden biri olan Dede Korkut ve daha baĢka eserler söz konusu kültürün mey-

dana getirdiği en önemli kalıntılarındandır. Destancılık geleneğinin yazılı ilk örneği olarak kabul edilmesin-

den dolayı Dede Korkut, destancılık ve halk hikâyeciliği vadisinde özel bir yere sahiptir. Gelenek Türk dü-

nyasında Dede Korkut ve erken dönem destan metinlerinden aldığı ilham ve ivmeyle Türk dünyasını tama-

mında yaĢama Ģansı yakalamıĢtır. 

Bu bağlamda Kazak Türklerinin halk edebiyatında destan türü oldukça önemli bir yer tutar. Kazak de-

stanları, hem sayıca hem de hacimce diğer Türk boylarının destanları arasında ayrı bir oluĢum ve geliĢim 

oluĢturmaktadır. Bu mühim destan vadisindedestanlar, muhabbet (aĢk-sevda), kahramanlık ve dini olmak 

üzere üç temel kolda geliĢme gösterir. Aslında Kazak destanlarının bu geliĢme süreci, diğer Türk boylarında 

da benzer Ģekilde varlık göstermektedir.  

Yusuf ġeyhislamoğlu‘nun nazma çektiği Kıssa-i Navrızbay Töre, Kazakların XVII. yüzyılda yaĢamıĢ 

meĢhur kahramanlarından NavrızbayKuttımbatulu‘nun hayatı etrafında teĢekkül etmiĢ yaklaĢık 2700 mısra-

dan meydana gelen bir destan metnidir. Destan 1903, 1915, 1924 yıllarında Yusuf ġeyhislamoğlutarafından 

basılmıĢ ve 1927 yılında ise Muhtar Avezov tarafından ders kitabına (Bayram : 2004,7) alınmıĢtır. 

Destan Musannifi Yusuf ġeyhislamoğlu 

Yusufbekġeyhislamoğlu(1854-1936), Yusufbek hoca olarak da bilinir. 1857 yılında Güney Ka-

zakistanOturarilçesiHocatayköyünde doğmuĢtur. 1937 yılında Sincan Uygur bölgesi Ġle Kazak Özerk Bölge-

si Tekes ilçesi ġiyeliözek köyünde hayata gözlerini yumar. ġair, tercüman, Kazak halk edebiyatı materyali 

derleyicisi, nasihatçısı ve ozanıdır. Köy imamından eğitim aldıktan sonra medreseye devam etmiĢtir. Arapça, 

Farsça, Çağatay Türkçesi ve Türk dillerini iyi derecede öğrenmiĢtir. Eğitimini tamamladıktan sonra Ģair 

olmayı tercih ederek halka nasihat etmek için köy köy gezmiĢtir. Karatay Ģairleri;Sır bölgesi, Sarıarka ve 

Yedisu ozanlarıyla görüĢmüĢtür. Onların eserlerini kayda geçirip halk arasında yayılmasına vesile olmuĢtur. 

Doğu dillerine hâkim olan Ģair, klasik edebiyatın Ģairlerinin eserlerini ve folklor çalıĢmalarını da okumuĢtur. 

Firdevsi, Hafız, Cami, Fuzuli, Navai‘nin Ģiirlerini tanımıĢtır. O, XIX. asrın son on yılından itibaren Peters-

burg, Kazan, Ufa, TaĢkent yayınevlerinde Kazak halk edebiyatına ait yazma nüshaları ile Doğu tarzındaki 

kıssa ve destanları yayınlatma iĢinegiriĢmiĢtir. Kazan‘da otuz civarında kitabı yayınlanmıĢtır. Bu bağlamda 

Kız Jibek‘i altı defa (1900, 1903, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911), Ayman-ġolpan‘ı dört defa (1896, 1901, 
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1913, 1916), Sara Kızla Bircan‘ın AtıĢması‘nı beĢ defa (1898, 1900, 1901, 1902, 1907), Alpamıs‘ı bir defa 

(1899), Kenesarı-Navrızbay‘ı üç defa (1903, 1915, 1924) vb. milli folklorun asıl mahsulleri ile Sal-Sal, 

Zarkum, Jüsip-Zeliha, Munlık-Zarlık, ġakir-ġakirat vb. doğu tarzındaki kıssa ve hikâyeleri yayımlamıĢtır. 

BinbirGece, Kerbala Çölü, Tuti‘nınDoksan Bölümü, DariğaKız, Kasım Jomartvb. efsanelerin muhtevalarını 

kendine göre uyarlamıĢtır.Yusufbekdestan musannifliği ve basma iĢinin yanında atıĢmalara da katılmıĢtır. 

Onun ġökeyKızve JalayırBahtıbayla atıĢtığı bilinmektedir. Ġlk atıĢmaları ayrı cilt olarak yayımlanmıĢ (1897, 

1910), daha sonra da AtıĢma kitaplarına girmiĢtir. Yusufbek 1916 yılındaki bağımsızlık ayaklanmasına 

katılmıĢ, ayaklanma baĢarılı olamayınca isyancılarla birlikte Çin‘e mecburi göçe tabi tutulmuĢtur. Oraya yer-

leĢtikten sonra çocuk eğitimi ve halk hekimliği iĢleriyle uğraĢmıĢtır. ġairin kendisine ait eserleri ile 

yayımladığı kıssa ve destanlarının el yazmalarının orijinal nüshaları Kazakistan Milli Ġlim Akademisi 

Merkez Kütüphanesi Nadir Eserler Bölümünde (MĠK, 170 adet, 546, 570 koliler) ile Muhtar AvezovAdında-

ki Edebiyat ve Sanat Enstitüsü El Yazmaları Merkezi‘nde saklanmaktadır (A-Ġ, 901, 121 koliler) (Davıtov 

2012: 69; Yıldırım, 2015: 86-96; Çolak 2017: 189-190). 

Kıssa-i Navrızbay Töre 

Yukarıda da temas edildiği üzere yaklaĢık olarak 2700 mısradan oluĢan Navrızbay Töre destanı, Ka-

zak destancılık geleneğinin yarattığı, 20. yüzyılda yazıya geçirilen ve basılsan bir metindir. Destan, yukarıda 

söz konusu edilen Kazak kahramanı KuttumbetliNavrızbay Töre adına yaratılmıĢtır. Destan metni Kssa-i 

Navrızbay Töre baĢlığı altında 1915 yılında Yusufbek ġeyhislamoğlu tarafından halk anlatılarına dayalı 

olarak tasnif edilerek basılmıĢtır. 

Destan baĢtan sonuna kadar Kazak Türklerinin atalarının göçebe hayatını geniĢ bir Ģekilde an-

latır.NavrızbayTöre‘nin gençlik çağındaki gücünün yanında Kazak kültürünün temel taĢlarından olan göçebe 

hayatı, kız gönderme, at yarıĢması, yarıĢma, aytıs, güreĢ, cambı atmak gibi birçok gelenek eserin olaylarının 

içerisine serpiĢtirilmiĢtir.  

Destan metni, Navrızbay Törenin dedesi Abılay Han‘ın ölümü ve babası Kasım Han‘ın doğumu ile 

baĢlamaktadır. Kasım Han, tıpkı Oğuz Kağan gibi gözleri kan kırmızısı Ģeklinde doğar ve zamanı gelince 

halkına han olur. Kasım Han, arkasında dört oğlan bırakır. Bunlar, Kenesarı, Ercan, Kudaymende ve Nav-

rızbay‘dır.Kenesarı, babasının yerine orta cüze han olur ve yanına Navrızbay‘ı alır. Diğer kardeĢlerin annel-

erinden farklı birkadından olan Navrızbay, daha on sekiz yaĢında kırk yiğidini yanına alıp eğlenir ve 

kendisini tanıtan bir konuĢma yapar. Bu esnasında Kene Han/Kenesarı da ayağa kalkar ve Navrızbay‘ı öven 

sözler, dua eder. Devamında Navrızbay söze baĢlar ve bir anda destanda Navrızbay‘ınadı kısaltılmıĢı olarak 

Navan/Er Navan geçmeye baĢlar. Destanın ilerleyen kısımlarında Navrızbay Töre yerine Er Navan kahraman 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Destan metni NavzrızbayTöre‘nin Ģahsında Kazak direniĢ hareketi ile sosyal 

yaĢamının kültürel kalıtlarının toplandığı olaylar silsilesi olarak devam eder (Davıtov: 2012: 69-167). 

 

Tarih Gerçekliği Zemininde Destan Kahramanları 

Navrızbay Destanı‘nın kahramanlarından bazıları, diğer Kazak destanlarında da olduğu gibi gerçekten 

yaĢamıĢ ve halkı adına yararlı iĢler yapmıĢ kiĢilerdir. Bu kiĢiler, hayatta iken gösterdikleri kahramanlıklar 

sayesinde halk dimağında derin izler bırakmıĢ ve bu sayede çeĢitli destanlarda kahraman olarak kendilerine 

yer bulmuĢlardır. Söz konusu bu kahramanlar tarih gerçekliğinden çıkıp destan gerçekliğine dahil 

olduklarında farklı zamanlarda yaĢamıĢ olsalar bile aynı zaman dilimi ve olaylar içerisinde yer alabilmekte-

dirler ki, destan katmanı dediğimiz Ģey de bundan baĢkası değildir. Ġncelediğimiz destanda Navrızbay, 

Abılay Han ve Kenesarı farklı tarihlerde ve farklı olaylar ekseninde yaĢamıĢ olmalarına rağmen, destanda 

aynı olay içerisine dâhil edilmiĢlerdir. Destanda, tarih gerçekliği zemininde Navrızbay, Abılay Han ve 

Kenesarı tarihte yaĢayan kiĢiler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu kahramanlar hakkında kısaca Ģu bilgiler 

verilebilir. 

Navrızbay Töre 

Destana adını veren ana kahramandır. Kazakların ġapıraĢtı boyuna mensup Navrızbay Töre, Kazak 

soylularından Kuttumbet‘in oğludur ve 1706 yılında Yedisu bölgesi Alatav (Aladağ) eteklerinde doğmuĢtur. 

Navrızbay‘ın doğumundan itibaren Kazak kahramanları hakkında anlatılan destanlar, efsaneler ve zengin 

manevi kültür ortamda büyüdü. Onun çocukluk ve gençlik çağlarında Ġle, Talas, Alatav ve Karatow civarın-

daki Kazak ve Kırgızlar Moğol Kalmuk/Cungarların esareti altındaydı. XVIII. Yüzyılda Moğol Kal-

muk/Cungarlara karĢı baĢlatılan Kazak milli kurtuluĢ savaĢında savaĢmıĢ ve üstün yararlılıklar göstermesi 

sonucu, ülkenin efsanevî kahramanlarından biri haline gelmiĢtir. Öte yandan, halka baskı yapan düĢmanın 

iĢkencelerine maruz kalmıĢtır. Bu durum Navrızbay‘ın vatan sevgisini ve onu düĢmanlardan temizleme 

düĢüncesini güçlendirmiĢtir. Bütün Edebî ve tarihî kaynaklar ile efsanelerde kahraman olarak yer alması, 

1727-1731 yılları arasında Kazak halkının Moğol Kalmuk/Cungarlara karĢı gösterdiği direniĢe kadar 
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götürülebilmektedir. Alatav eteğinde gerçekleĢen ve ġamalğan, Kaskelen, Boralday gibi bazı Kazak 

kahramanının Ģehit olduğu bu savaĢlarda Navrızbay, pek çok kahramanlıklar ve fedakârlıklar göstermiĢtir. 

Kozıbası çatıĢmalarında sayısız askeri yöneterek komutanlık yapmıĢ ve baĢkahraman unvanını almıĢtır. 

Abılay Han 

Abılay Han (1711-1781), asıl adı Ebulmansur‘dur ve Kahramanlığından ve cesaretinden dolayı 

Kaniçer olarak da bilinir. 1771 yılında Kazakların orta cüzünün hanı seçilir. Kalmuk/Cungarlara karĢı yaptığı 

savaĢlarla ün kazanmıĢtır.Kenesarı‘nın dedesidir. 

Kenesarı 

Kene olarak kısaltılır ve Kenesarı Kasım veya Sultan Kenesarı Kasım olarak da bilinir.Babası orta cüz 

hanı Kasım ve dedesi Abılay Han‘dır. Rusların 1822 yılında Orenburg Kazakları için çıkardığı yönetim Ģek-

linin 1824 yılında orta cüze uygulanması neticesi sultanlıklar kaldırılır ve 1835 yılından sonra ise Kazak to-

praklarına el konulmaya baĢlanır. Bu uygulama halkın Ģiddetli muhalefetine sebep olur ve Kenesarı, 

kardeĢleri Sarıcan ve Esengali ile birlikte halkı silahlandırarak mücadeleye baĢlarlar.Kenesarı ayaklanması 

Rusları uzun yıllar meĢgul eder ve nihayetinde Kırgızlara karĢı mağlup olan Kenesarıkorkunç bir Ģekilde 

öldürülür. Bu yenilgi ile birlikte Ruslar da Asya‘ya kalıcı olarak yerleĢirler (Özdemir, 2007: 23-25). 

Sonuç 
Kıssa-ı Navrızbay Töre, Kazak direniĢ hareketleri zemininde oluĢturulmuĢ olaylar zincirine Navrızbay 

Töre, Abılay Han, Kenesarı gibi Kazak hanlarının dâhil edildiği Yusuf ġeyhislamoğlumusannifliğinde 

oluĢturulmuĢ bir destandır. Destanın ana kahramanlarından olan Abılay Han bağımsızlık hareketinin öncül-

lerinden, Kene Sarı ise Ruslara karĢı yürütülen 19. yüzyıl Kazak bağımsızlık hareketlerinin efsanevî 

kahramanıdır. Bu iki kahramanın yaĢadığı tarihi serüvenler,Abılay Han‘ın torunu olarak 18. yüzyılda dü-

nyaya gelmiĢ NavrızbayTöre‘nin hayatı etrafında ĢekillendirilmiĢtir. Destan metninin içerisine tarihî gerçek-

lik ifade eden direniĢ ve bağımsızlık hareketlerinin yanında, Kazak halkının günlük yaĢamı, gelenekleri, 

kültürleri ve çeĢitli inanç ögeleri de dâhil edilmiĢtir. Sözlü kültür geleneği çerçevesinde oluĢturulan halk an-

latılarından birisi olan bu destan, Kazak sahasına aittir. Azerbaycan sahasında anlatılan Nevruz Bey hikâyesi 

ile isim benzerliğinin dıĢında bir iliĢkisi bulunmamaktadır. 
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Özet 

Sesen/ĢeĢen/çeçen kelimesi, tarihi Kıpçak Türkçesinin devamı olan bugünkü Türk lehçelerinde 

yaĢamaktadır. Türk halk edebiyatının önemli yazılı kaynaklarından birini teĢkil eden etimolojik sözlükler, 

gerek folklor, gerekse halk edebiyatı ile ilgili çalıĢmalarda göz ardı edilmesi mümkün olmayan eserlerdir. 

Bundan dolayı çalıĢmamızda kelimenin mitolojik kökeni, hangi anlamları ihtiva ettiği üzerinde etimolojik 

sözlükleri de dikkate alarak durulacaktır. 

Anahtar kelimeler:sesen, şeşen, çeçen, Altay efsanesi, mitoloji 

 

A LEGEND ON THEMYTHOLOGICALCORRESPOND OF SESEN / ġEġEN / ÇEÇEN WORDS 

 

Abstract 

Nowadays, the words Sesen / ĢeĢen / çeçen have been in Turkish dialects, which are continuation of 

the historical Kipchak Turkish dictionaries. These etymological dictionaries, folklore and folk literatüre 

which constituted one of the significant written sources of Turkish folk literature as an artefact cant be ig-

nored. Therefore, our study will focus on the mythological root and the meaning of the words in 

etymological dictionaries. 

Keywords: sesen, şeşen, çeçen, Altay legend, mythology 

 

GĠRĠġ 

ġenĢendik söz söyleme geleneği Kazak, Kırgız, Tatar ve diğer Türk boylarında bir kültür olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. ġeĢendik söz, sıradan bir söz olmaktan çok, toplumsal normların belirtildiği sözlü 

emirler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Folklorun toplumsal iĢlevi çerçevesinde bakıldığında ise, atkı göçebe 

kültürünün bir mirası olarak toplumun yazılı olmayan kanunlarını, kurallarını belirler. Folklor metinlerinin 

eğitim iĢlevi çerçevesinde yeni yetiĢen nesillerin uyması gereken kuralları nesilden nesile sözlü olarak 

aktararak törenin devamlılığını sağlamaktadır. Bunlara bağlı olarak ĢeĢendik sözlerin yaratıcısı olan ĢeĢenler 

de sadece birkaç kelam etmenin ötesinde anlamlar ifade eder ki, bunun en önemli göstergesi toplumda 

kazandıkları statüdür. Bu çalıĢmada ĢeĢen kelimesinin etimolojisi verilerek bu etimolojiler içerisinde pek 

fazla haberdar olunmayan ve mitolojik açıdan oldukça önemli olan bir efsane metni yorumlanacaktır. 

 

ġEġEN KELĠMESĠNĠN ETĠMOLOJĠSĠ 

Kazak dilinde şeşen olarak telaffuz edilen kelime, zaman zaman sesen ve çeçen olarak da telaffuz 

edilmektedir. Her ne Ģekilde telaffuz edilirse edilsin veya hangi söyleniĢ tercih edilirse edilsin ĢeĢen; 

günümüz Kazak, Kırgız, BaĢkurt, Tatar vd. Türk topluluklarında hikmetli söz söyleyen kiĢi karĢılığı olarak 

kullanılmaktadır. Bu kelimeden türetilen şeşendiksöz ise ĢeĢenler tarafından çeĢitli problemleri çözmek 

maksadıyla söylenmiĢ sözlü kurallar silsilesi olarak anlaĢılmaktadır. Bu sözler, hem nazım hem de nesir 

olarak söylenebilmektedir. Nazım olanların formu ise icracının yeteneği ve problemin çeĢidine göre farklı 

uzunlukta ve formlarda icad edilmektedir. 

Altay dillerinde sadece dilbaz, hazırcevap veren kiĢi anlamıyla birlikte keskin niĢancı ve hedefi tam on 

ikiden vuran kiĢiyi karĢılayan ġeĢen kelimesi; Moğol, Buryat, Kalmuk dillerinde de ―kaken‖, ―sesen‖ 

kelimeleri bilge, düĢünür, kıvrak zekâlı gibi anlamlarıyla birlikte ―hedefi tam on ikiden vuran kiĢi‖ anlamını 

da karĢılamaktadır. Kelime bu anlamlarıyla çeçen ve sasan Ģeklinde Altay, Yakut ve Tuva (Qazaqtilinin 

Kısaca Etimolojik Sözlüğü 1966: 222)dillerinde de yer almaktadır.Altay Dil Ailesine mensup Mançu-

Tunguz dilleri konuĢan Evenki, Even, Nanai, Udihe, Oroch, Ulç gibi toplulukların dillerinde deyer alan 

çeçen sözü; akıl, düĢünce, bilgin, becerikli, hızlı, çalıĢkan (KarĢılaĢtırmalı Tunuguz-Mançu Dilleri Sözlüğü-

II, 1975: 471-472) anlamlarını günümüzde muhafaza etmeye devam etmektedir.Kazak alimiEdigeTursunov, 

ĢeĢen kavramının kökeninin Ural-Altay dil ailesinin ortak mirası olduğunu ifade ederek tarihi serüvenini ise 

söz konusu dil ailesinin henüz kollara ayrılmadığı dönemlere kadar gitmektedir (Tursunov, 1999: 37) 
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Tursunov‘ın iĢaret ettiği ĢeĢen kelimesinin Ural-Altay dil ailesinin ortak mirası olması durumunu, Fin-

Ugor dillerinden olan Mari dilleri sözlüğünde anlamını yitirmeden bugüne kadar kullanıla geldiğini ortaya 

koymaktadır. Fin-Volga dillerinden olan Mari dilinde ―цецен/tsetsen‖ kelimesi ağaç kazıklardan yapılan 

abluka, çit anlamına gelmektedir ve avcılıkla ilgili bir terimdir. Ayrıca, bu dildeki ―цецен пичым ыдырен 

кеаш/ tsetsenpiçımıdırenkeaĢ‖ deyimi ―hızlı konuĢup, çabuk cevap vermek‖ anlamında da 

kullanılmaktadır.Buna örnek olarak ―чеченкумыл/çeçen kumıl‖ deyimi keyfi yerinde, morali yüksek 

anlamında kullanılmaktadır(Mari dili sözlüğü, 1990:820; 2005: 670).Kelimenin Mari dilindeki güncel 

anlamı, Tuva Türkçesindeki ―herkesten farklı, özel, kimseye benzemeyen‖ anlamıyla benzeĢmektedir. 

Eski Moğolcadaseč-/čeč kökleri; ―akıl, düĢünce, anlayıĢlı‖; ―keskin niĢancı‖; ve ĢeĢen olan kiĢiyi 

karĢılamaktadır. Seč kökünden sečen, sečelekü, sečele, čeče kelimeleri türetilmiĢtir ki, . sečen/čečen; ĢeĢen 

anlamına gelmektedir. Sečelekü terimi ise, hikmetli söz söylemek ve hazırcevap anlamında kullanılmaktadır. 

Sečele; söz yarıĢtırmak, ĢeĢenlik sanat göstermek; čeče; niĢancı ve okun tam yerine değmesi anlamında 

kullanılmıĢtır.(Ahet, 2017)Ayrıca günümüz Moğolcasında ―tsetsenmergen‖, ĢeĢen, dilbaz; ―tsetsenüg‖, 

ĢeĢenlik söz; ―tsesenuhantay hun‖, ĢeĢen, akıllı kiĢi anlamlarında kullanılmaktadır. (Цэвэл, 1966:912, 808-

809; Базылхан1984: 886,700-701)Ferdinand D. Lessing‘in Moğolca-Türkçe sözlüğünde, ―Seçen 

(сэцхэн)‖,akıllı, ağır baĢlı, zeki, aydın, tedbirli, uyanık; ―seçen mergen kümün‖, bilgi sahibi kiĢi; akıllı, zeki 

ve aydın kiĢi anlamına gelmektedir.―Seçerke (сэцэрхэх) seşerheh‖, zekâ, akıl ve bilgisini göstermek; 

―Seçerküü(сэцэрхүү) seşerhü‖,bilgisini baĢkalarına gösteren, açıkgöz, akıllı ve uysal (çocuk) anlamını 

vermektedir.(Ferdinand, 2003:1056 )Aynı zamanda XII-XIII yy kaynaklarına göre Türk, Moğol boy ve 

kabilelerindeSečen-ĢeĢen diye unvan olduğu da görülmektedir. Mesela Moğolların sırlı ĢeceresindeTayĢwıt 

boyunda TumbinaiSečen, Konırat boyunda DaiSečen vb. isimleriyle birlikte kullanılmaktadır. (Bazılhan 

2006:71-77-95) 

Yukarıda verilen bilgilerden haraketle ―ĢeĢen‖ kelimesinin Ural-Altay dil ailesinin bütün kollarında 

kullanıldığını, tarihsel olarak da bu dil birliğinin bütünlüğünü muhafaza ettiği dönemden günümüze kadar 

varlığını sürdürdüğünü, yine aynı dil grubu içerisinde ―seç‖ kökünden türetilmiĢ pek çok kelimenin yer 

aldığını ve farklı Ģekillerde telaffuz edilerek kullanılan kelimelerin benzer Ģekillerde anlamlandırıldığını 

görmekteyiz. 

Tarihi Türk kaynaklarında ĢeĢen kelimesi ile ilgili kayıtlara da rastlanmaktadır. Bu kayıtlardan ilki XI 

yüzyıldayazılmıĢ KaĢgarlı Mahmut‘un Divanü Lügat-it- Türk‘tür. Divanda çeçen/ĢeĢen/sesen kelimesi 

rastlamamakla beraber, ĢeĢen kökünden türetilmiĢ bazı kelimeler yer alır. Kökü şeşolan kelimelerdenseş/şeş-

fiilleri bilinen geçmiĢ zamanın 3. Teklik Ģahıs çekiminde ―seşdi/ şeşdi‖ biçiminde madde baĢı olarak 

kaydedilmiĢ ve bu madde baĢlarının karĢısına ―Er attinkiĢenseĢti (adam atın kösteğini çözdü), Er tüğünĢeĢdi 

(Er düğüm çözdü) manaları verildikten sonra ― Atı ve ata benzer Ģeyleri bağından, kösteğinden çözerse yine 

böyle denir‖ Ģeklinde açıklamada bulunulmuĢtur. Yine divanda şeşildi fiilinin karĢılığına 

‗tüğünseşildi(düğüm kendi kendine çözüldü)‘ (KaĢgarlı Mahmud, Divanü Lügati‘t-Türk 1940: 293, 13-

27)Ģeklinde açıklama yazılmıĢtır. Divan‘da geçen şeş kökünden türetilen kelimelere verilen anlamlardan 

anladığımız kadarıyla şeş veya çeç kökünden türetilen ve bugünkü manada kullanılan bir kelime vardı. 

Bunun olma ihtimalinin bir baĢka dayanağı da Ural Altay dil ailesi üyelerinde tarihsel süreç içerisinde 

kelimenin varlığını muhafaza etmiĢ olmasıdır. 

DivanüLügati‘t Türk‘ten yaklaĢık bir asır sonra (1127-1147 yılları) kaleme alınan 

ZamahĢeri‘ninHarezm Türkçesi dil yadigârlarındanMukaddimetü‘l-Edeb‘de teşeş-kelimesi çözmek; şeşil-

kelimesiise çözül Ģeklinde manalandırılmıĢtır. Benzer Ģekilde Eski Anadolu Türkçesinde çözül-anlamında 

şeşil ve çöz karĢılığı olarak taşeş kelimesi Süheyl-i Nevbahar‘dan Yunus Emre Divanı‘na kadar pek çok 

eserde geçmektedir. 

Bana ol değer diyem bildiğim 

Onatlık ile tiz şeşilir düğüm (Süheyl-i Nevbahar, XIV yy) 

Ol demir ki bağlamıĢlardı şeşilmiş yerde yatur (Siyer-i Nebi, XIV yy) 

Çün cenazeden ĢeĢtiler, 

üstüme toprak saçtılar 

Cümle koyudan kaçtılar,  

Allah sana sundum elim (Yunus Emre, XIII yy)( Özkan 2000: 609-610) 

Günümüz Türkçesinin yaĢayan bazı kolları şeşen kelimesinin varlığını muhafaza etmeye devam 

etmektedir. Kıpçak Türkçesi Sözlüğünde ―ĢeĢ‖ çözmek, bağını açmak anlamına, ―ĢeĢen‖ kelimesi ise, zeyrek 

çeçen Ģeklinde geçmektedir. (Toparlıvd 2003: 252) 

ġeĢen kelimesinin Kazak Türkçesinde oldukça yaygın kullanımının olduğu aĢikâradır.Şeşen kavramı, 

ĢeĢ fiilinden yani düğüm, mesele, bulmaca çözmek, açmak anlamına gelmektedir. Şeş fiil köküne fiilden isim 
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yapan – en ekinin getirilmesiyle türemiĢtir. Şeşen güzel konuĢan, hatip anlamına gelmektedir. (Bayniyazov 

vd. 2012:742) Mesela Kazak aydını ÇokanVelihanov‘ un Tandamalı eserinde Kazak Türkçesindeki ‗ĢeĢen‘ 

kelimesinin kökünün anlamını ―akıllı‖, ―zeki‖ Ģeklinde verir. Kelimenin açıklamasında ise ―Bu eski Moğol 

kelimesi, eski zamanda bugünkü kazakların kullandığı anlamda, azcık ses değiĢikliği ile söylenmiĢtir. 

Kuzeydeki Moğollar, halkaslarsotsen, setsen diye de kullanırlar‖ (Velihanov1985:119)Ģeklinde açıklama 

yapar.  

Kısaca, ‗ĢeĢen‘ kelimesi eski kullanıĢlarında jırav, sal, seri, sınçı, niĢancı kiĢilerin adlarıyla birlikte 

söylenip, onların bilgeliğini, toplumdaki yerini göstermek için kullanılan unvan da olmuĢtur. Buna kanıt 

olarak Manas destanındaki Ģu mısraları gösterebiliriz.  

Alıp Manas Destanında: 

Аlbatıdan algan eji (Halktan aldığı eĢi) 

Ermen Çeçen abakay boldı (Ermen Çeçen soylu hanım idi) 

Kaçan tuĢta Ermen çeçen (Her zaman Ermen Çeçen‘in) 

Eki caak kızıl maral(Ġki yanağı kızıl yaban gülü) 

Eki köziottıyküygen(Ġki gözü ateĢ gibi yanardı)(Surazokov, 1959:28) 

Yukarıda gösterdiğimiz örnekte kahramanın annesinin adı Ermen Çeçen olarak anlatılmaktadır. Ermen 

sözü güzel; çeçen ise tatlı sözlü, hatip; üslup sahibi sıfat olarak kullanılmıĢ ve hanımlar için kiĢi adı, unvanı 

seviyesine yüceltilmiĢtir 

ġeĢen/sesen/çeçen kelimesinin yukarıda aktarılan çeĢitli dillere ait anlamı göz önüne alındığında 

―akıl‖, ―kıvrak zekâlı‖, ―düĢünce‖, ―becerikli‖, ―bilgin/bilge‖, ―aydın‖, ―düĢünür‖, ―hızlı‖, ―çalıĢkan‖, 

―düğüm çözmek‖, ―hikmetli söz söylemek‖, ―hazır cevap‖, ―herkesten ayrı‖, ―kimseye benzemeyen‖, ―ayrı 

bir özelliğe sahip‖ ve ―hedefi tam olarak vuran kiĢi‖ anlamlarında veya bu özelliğe sahip kiĢi karĢılığı olarak 

kullanılmıĢtır.Bu anlamlar dillere göre farklılık göstermekle birlikte birkaç önemli anlamı üzerine yüklenmiĢ 

ve bu anlamlarda birlik sağlamıĢtır. Bunlar, çözmek ve farklı yani seçilmişkişi olmak, hedefi tam isabet 

vurmaktır. Birileri dilde ya da bazı halklarda keskin niĢancı olarak, diğerinde ise güzelliği ile farklılık 

göstermektedir. Bu yüzden bazı dillerde ―keskin nişancı‖ ve ―güçlü, güzel‖ gibi anlamlarını korunmuĢtur. 

Ortak anlamı yaradılışı farklı, herkesten ayrı, ilahi anlam yüklemiş, Tanrı tarafından gönderilen özel 

kişiolarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

ġEġENĠN MĠTOLOJĠK KÖKENĠNE DAĠR BĠR EFSANE 

EdigeTursunov, ĢeĢenkavramının kökeni Ural-Altay dil ailesinin henüz kollara ayrılmadığı karanlık 

döneme kadar götürmekte ve böylece kavramın kökeninin eskiliğine iĢaret etmektedir. Bu kavramın tılsımlı 

(sihirli) güçler ile insanlar arasındaki iliĢkiyi düzenleyen örf-adet araçlarından ve bu sihirli güce sahip kiĢiler 

ile bunların ritüellerinden kaynaklandığını (Tursunov, 1999: 37)belirtmektedir. Tursunov‘un bu kanaate 

hangi veriye dayanarak ulaĢtığı konusu açık değildir. ÇalıĢmasında dayandığı kaynak hususunda herhangi bir 

bilgi yer almamaktadır. Ancak Tursunov‘un söz konusu ettiği kutsalve tılsımlı güçlerin sihirli sazı ve etkili 

konuĢmalarıyla memnun edip, insanların isteklerini ilahîgüçlere ileten ritüel aracıları ĢeĢen olarak ifade 

etmesi bir Altay Türk efsanesine konu edilmiĢtir. Efsane metni Ģu Ģekildedir: 

 

―İnsanoğlunun bulduğu ilk yiyecekler; Hayvanlarla düşmanlık; Ateşin meydana gelmesi; Evlilik ve 

Ölüm 

İnsanoğlu AruunSyudun‘dan gönderildiği zaman, Ülgen ona tüm yenilebilen (kullanilabilen) ot ve 

meyveleri gösterir ve şöyle der: ―İstediğinin tadına bakıp, yiyebilirsin‖ der. Targın-name bitki ve otların 

tadına bakarak onların besleyici olduğunu anlar.  
Yaz boyu taze meyve ve bitkilerle beslenip, sağlıklı olan insanoğlu, güz gelince otlar kurumaya 

başladığında o da ot gibi solmaya başlar (halsizleşir yüzü sararır), ilk kışı zar- zor geçirir. Gelecek senesine 
yaşadığı acı deneyimden sonra, taze sebzelerini hazırlar, kışa hazırlık yapar. Kış geldiğinde hayvanlar 
bunun hazırladığı yiyeceklere gelmeye, yemeye başlar. Yiyeceklerin biteceğini gören insan, hayvanları 
sopayla döver ve kovalar. Kırgın hayvanlar ve sığırlar balıkları, kuşları çağırıp, Ülgen‘e şikâyetlerini iletir. 
Ülgen hayvanları dinlemek için, herkesi Targın-nameye toplar, şikâyet ve açıklamalarını dinleyip şöyle der: 
―Balık ve kuşlar istediklerini yesinler, diğer hayvanlar otları yesinler, insanlar ise tohum ekmeğini ve 
hayvanların etlerini yesin, hayvanlara ait olanlara dokunmasın. Hayvanlar da insanlara ait şeyleri yemesin. 
İnsanlar hayvanları öldürüp, derilerini çıkarıp, onlardan giysi yapıp, etini ise kaynatıp yesinler. Bu 
yüzdendir ki hayvanlar insanlardan korkup uzaklaşır ve onları düşman görmeye başlar. İnsanoğlu ot ve 
bitkilerle beslenirken, ateşin kullanılmasını ve faydasını bilmiyorlardı. Ülgen insanoğlunun yiyeceklerini 
belirledikten sonra, gökten siyah ve beyaz olmak üzere iki taş indirir ve eline kuru ot alıp avucunda ezer. 
Daha sonra otu bir taşın üzerine koyup, diğer taşla vurur ve böylece kıvılcım (ateş) çıkar ve ot yanar. İlk 
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ateşi takip eden Ülgen ona işaret ederek şöyle der: ―Bu ot adamnınküçünentaşhatuyuşhan ot- Bu ateş 
babamın gücünden çıkan ateş. İnsan ve hayvanlar yeterince çoğalınca ölümü unuturlar. Daha sonra ise 
yeryüzü dar gelmeye başlar ve sığmazlar. Bu sebepten dolayı Ülgen‘in hizmetçisi Yara Çeçen onları bir 
araya toplayıp, hayatın sonunu anlatması için insanlara gönderilir. Yara Çeçen birçok kızın olduğu bir 
kulübeye (eve) gelir. Ama o eve girdiğinde, bütün kızlar gülmeye başlar. Çünkü kızlar Yara Çeçen‘i komik 
bulmuşlardır. Bu duruma kızan Yara Çeçen şöyle der: Beni sizin yaşam sürenizi belirlemem için Ülgen 
gönderdi. Şimdi siz benimle alay mı ediyorsunuz? Öyleyse her birinize şöyle olsun:  

Senin karaciğerin farklı olsun, 
Yabancı bir yerde gittiğinde aklın başında olsun. 
Siyah uzoreche (ahşaptan yapılan dekor türü) senin çeyizin olsun; 
Ana-baba evinde büyümemelisin; 
Eski atın aygırının kaburgalarını kır; 
Seninle ilgili söz bu olsun; 
Örgün senin ikiye bölünsün!  
Bundan sonra kızların aklı ve kalbi değişir, baba evinden çıkıp evlenmeye başlarlar. Bundan önce ise 

onlar hayvanlar gibi akrabalık bağını ve evlilik kanunlarını bilmezlerdi. Yara Çeçen bütün yaratıkları bir 
araya toplayıp, herkese yaşam süresini belirler. Hayvanların içinde en çok balıklara uzun ömür verir. Diğer 
hayvanların yanında mahcup olmasın diye onlara her balıktan 800 balık çıkacak şekilde 800 yıl ömür verir.  

Sonrasında Yara Çeçen eğer hayvanlar öleni görmezse, ölümü, ölmeyi anlamazlar diye ölümü 
göstermek ister. O kılıcı alıp insanın boynundan bir vurup, boynunu keser ama insan ölmez ayağıyla 
yürümeye başlar, bu sefer iki dizinden vurur ayağını keser; ama bu sefer insan iki koluyla emeklemeye 
başlar, bu sefer de iki kolunu keser böylece öldürür. Bugüne kadar kendi aralarında hiç kavgayı bilmeyen 
insanlar düşmanlığı, öldürmeyi, kavgayı öğrenirler.‖ (Verbitskiy 1893: 97, 98) 

Verbitskiy‘den aktarılan yukarıdaki efsanede Tanrı Ülgen‘in yardımcı rolündeki Yara Çeçen, 
Tanrı‘nın katından gerçek dünyaya inmiĢ ve bu dünyada birtakım olay ve varlıklara düzen vermiĢtir. Yara 
Çeçen‘e verilen bu düzenleme, denetleme, yaĢam ve ölüm verme fonksiyonları onun Tanrısal yönüne iĢaret 
etmektedir. Sosyal normlar koyan ve düzenleyen bir fonksiyon icra eden Yara Çeçen, gerek isim olarak 
birebir benzeĢmesi, gerekse ifa ettiği iĢlerin fonksiyonları yönüyle ĢeĢen ile birebir örtüĢmektedir. Bu durum 
da ġeĢen‘in toplumdaki statüsüne iĢaret etmektedir. 

 
SONUÇ 
Sonuç olarak ĢeĢen/sesen/çeçen kavramları Ural Altay dil ailesinin tamamında varlığını sürdürmüĢ ve 

fonksiyonlarını muhafaza etmiĢtir. Özellikle Türkistan Türkleri arasında fonksiyonunu hâlâ devam ettiren 
ĢeĢenin bu kadar itibar görmesi, hem icra ettiği fonksiyonun söz konusu topluluklarda gücünü korumaya 
devam etmesidir. ġeĢenlerin söyledikleri sözlerin kanun olarak kabul edilmesi onların ilahî bir yönleri 
olduklarına iĢaret eder ki, bize göre bu dair inanç kırıntısı kaynağını Verbitskiy‘in aktardığı efsanedeki 
inanıĢtan ve mitolojik kökenden almaktadır. 
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TÜRKLERDE AT KÜLTÜRÜ ve ATA DAĠR ĠNANIġLAR 

Nurten AY

 

 

Özet 

Atın Türkler tarafından evcilleĢtirilerek binek hayvanı olarak kullanılmaya baĢlanmasının ardından 

Orta Asya‘nın bozkırlarında yeni bir medeniyetin kurulmasını sağlamıĢ ve böylece at, yeni bir tarihi süreç 

baĢlatmıĢtı. At üzerinde kurdukları devletlerle diğer milletleri dize getiren Türkler, ata büyük önem 

vermiĢlerdi. Atın sağladığı yararlaronunkutsal sayılmasına ve dini anlam yüklenmesini sağlamıĢtı. Bunun 

yanı sıra at, savaĢlarda Türklerin üstünlük kazanmasını sağlamıĢ efsanelerdeki kahraman figürlerinin en 

yakın dostu olmuĢtu. Ġslamiyet‘ten önceki ata dair yapılan törenler ve kaidelerin büyük çoğunluğu 

Ġslamiyet‘in Türkler tarafından benimsenmesinden sonra da kendine yer edinmiĢ ve günümüzde Orta 

Asya‘da ve Anadolu‘da bu gelenekler devam etmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: At kültürü, Orta Asya, Şamanizm, Gök Tanrı. 

 

HORSE CULTURE IN THE TURKISH AND BELIEFS ABOUT HORSE 

 

Abstract 

After the horse was domesticated by the Turks and started to be used as a passenger animal, it estab-

lished a new civilization in the steppes of Central Asia and thus started a new historical process. The Turks, 

who defeated other nations with the states they built on horses, gave great importance to horses. The benefits 

provided by the horse ensured it to be sacred and to bear religious significance. In addition to this, the horse 

became the closest friend of the heroic figures in the legends who gave the Turks the upper hand in the wars. 

The ceremonies and the great majority of the bases made up of the ancestor before Islam took their place 

after the adoption of Islam by the Turks and these traditions continued in Central Asia and Anatolia today. 

Keywords: Horse culture, Central Asia, Shamanism, Great God 

 

GĠRĠġ 

At çok eski çağlardan itibaren Türkler tarafından Orta Asya bozkırlarında evcilleĢtirilmiĢ ve insanlığın 

hizmetine sunulmuĢtu. Atın evcilleĢtirilmesi Türklere bir yaĢam tarzı kazandırmıĢ, hayatlarının her alanında 

atlar Türklerin yardımına koĢmuĢtur. Gerek savaĢlarda düĢmana ezici bir üstünlük sağlaması gerekse dini 

ritüellerde, sosyal ve ekonomik hayatta yerini alması atın önemini artıran unsurlar olmuĢtu. Bu sebeple atın 

evcilleĢtirilmesi, medeniyetlerin geliĢmesinde belirli rol üstlenmesinin yanı sıra tarıma bağlı hayvancılığın 

kökleĢmesi ve geliĢmesini sağlamıĢ, binek hayvanı olarak kullanılması ise insanlık tarihinin önemli bir kültür 

aĢaması kazanmasına yol açmıĢtı. 

At, binek hayvanı olarak evcilleĢtirildikten sonra insanların kolayca bir yerden bir yere gitmesini 

sağlamıĢ, birbirinden habersiz insan topluluklarının kültür alıĢveriĢinde bulunmalarını sağlayarak 

medeniyetlerin kurulmasında etkin rol oynamıĢlardı (Çınar, 1993: 13).Ayrıca ata dayalı bir kültür olan Atlı- 

Göçebe Bozkır Kültürü‘nün de geliĢmesinin temelini oluĢturmuĢtu. At, göçebe hayatın temel unsuruydu. 

Göçebelerin günlük hayatı atın üzerinde geçerdi. Büyük sürülerin sevk ve idaresi, hayvanların bir arada 

tutulması ve korunması, otlakların seçilmesi ve elde tutulması gibi bozkır ekonomisinin dayandığı bu iĢler 

zamanın en hızlı aracı olan at sayesinde gerçekleĢtirilirdi. Dolayısıyla devlet, at üzerinde kurulur ve at 

üzerinde yönetilirdi (Bedirhan, 2004: 20-21). At, Türklerin inanıĢ sistemine de girmiĢ, Ġslamiyet‘in kabulün-

den sonra dahi gelenek olarak at ile ilgili unsurlar uzun yıllar devam etmiĢti.  

1. TÜRK DEVLETLERĠNDE AT 

At, Türklerin tarih sahnesine çıkıĢından itibaren onlara sağladığı çeviklik ve hızlılık sayesinde 

düĢmanlarına karĢı üstünlük kurmalarından dolayı Türklerin yaĢam tarzının vazgeçilmez bir parçası olmuĢ, 

sosyal ve ekonomik hayatın temeli olmasının yanı sıra gelenek ve göreneklerde de at, yerini almıĢtı. Türkler 

sahip olduğu at kültürü ile onları, diğer kavimlerden ayırarak farklı bir dünya görüĢüne sahip olmalarını 

sağlamıĢtı (Kazıcı ve diğerleri, 1982: 12) 

1.1. Ġslamiyet’ten Önce Türk Dini 

Türk kültüründeki inanç ve inanç unsurlarını belirlemek için Türklerin kadim dini olan Gök Tanrı 

dininin incelenmesi gerekir. Türklerin Ġslamiyet‘ten önce bütün Türk topluluklarında yaygın ve uzun süreli 

dinleri Gök Tanrı diniydi. Fakat günümüzde hatalı olarak birçok kaynakta ġamanizm olarak gösterilmiĢti. 
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Fakat Ģamanlık kurumu falcılık, büyücülük, halk hekimliği, halk ozanlığı gibi özellikleri üzerinde 

bulundururdu (Eroğlu ve diğerleri, 2005: 762). 

ġaman sözcüğü, Mançu-Tunguz dilinden gelmektedir ve Tunguzca Ģaman, saman; Mançu dilinde 

sama‘dır. Türk kavimlerinde ise, Ģaman sözcüğü ―kam‖ sözcüğüne karĢılık gelmekteydi. ġamanizm, trans 

durumuna geçebilme yeteneğindeki kimselerin, doğaüstü varlıklarla iliĢki kurarak onların güçlerine sahip 

olmalarından bu güçleri toplum adına kullanmalarından ve bu amaçla yapılan dinsel-büyüsel pratik ve 

törenlerdi (Örnek, 1988: 47-48). Türkler ġamanist olmakla birlikte Altay ve Yakut Türklerinin benimsediği 

anlamda Ģamanlığın bir din olarak kabul edildiğini söylemek doğru değildir. Bununla birlikte eski Orta 

Asya‘da ġamanizm bir din olarak kabul görmese de din kadar etkili olmuĢtu. Bu bağlamda Ģamanizmin 

esasları Gök-tanrı, güneĢ, ay, yer, su, ata (ceddi âlâ) ve ateĢ (ocak) idi (Ġnan, 1986: 1-2).  

Eski Türk inancına göre tanrıların en yükseği, insanoğullarının atası olan Tengri Kayra Kan (veya 

Bay-Ülgen) kiĢiyi ve bunun aracılığıyla yeryüzünü yaratmıĢ, kiĢinin kendisiyle mücadeleye girmesi üzerine 

ona Erlik adını vererek, ıĢık diyarından, yeraltına atmıĢ ve yerden dokuz dallı bir ağaç büyüterek, her dalında 

bir cins insan türetmiĢtir. Kamlık inancına göre kâinat üst-üste katlardan müteĢekkildir. Bu katlar belirli bir 

düzen üzere birbirlerinden ayrılmıĢlardır. Bundan dolayı Kam sanatını icra ederken, bir kattan diğerine 

geçmek için büyük bir güç sarf etmek zorundadır. Yukarıda on yedi kat vardır ve ıĢık âlemini teĢkil eder. 

AĢağıda yedi veya dokuz kat bulunur. Bu da karanlıklar dünyasıdır. Ġnsanlar da bu iki âlem arasında, yani 

yeryüzünde yaĢarlar. Koruyucu ve iyi ruhlar bu ıĢık diyarında bulurlarken, kötülüğün kaynaklan da yerin 

altındadır. Göğün en üst katında ise altın bir taht üzerinde, dokuz erkek ve dokuz kızı ile beraber Bay-Ülgen 

oturmaktadır (Gömeç, 1998: 41). 

Yer-sular tabiat güçleri, yaĢadığımız ülke, dağ, orman, su, yer ve vatan toprağı kutsal sayılmıĢ ve bun-

lar korunmaya alınmıĢ, oralarda yetiĢen ağaç ve ormanlar kutsallıkları nedeni ile kesilip koparılmamıĢtır. 

Atalar kültü, Patriarkal aile tipinin egemen olduğu toplumlarda karĢımıza çıkan bu kült, Türkler için de söz 

konusudur. Bu inanç sisteminde topluma önderlik eden kiĢiler kutsal sayılmaktadır. Türbe, kümbet, yatır, 

evliya ve erenler gibi ziyaret yerleri bu inanıĢla ilgilidir. Bir de ölüler kültü vardır ki, bu da kendi ölülerimiz, 

atamız ana-babalarımızın ruhunun kutsanmasıdır (Güngör, 2007: 1-2). Gökyüzünde bulunan güneĢ ve ay 

kutsal sayılıp onlara da kurbanlar kesilmekte idi (Pamir, 2003: 158). AteĢ kültünün de Türklerde önemli bir 

yeri vardı. Onun maddi ve manevi kirleri temizlediğine inanırlardı (Erdem, 1988: 82). 

Kam/ ġaman, ayin esnasında girdiği ―extase‖ hali içinde ruhunun göklere yükselmek veya yer altına 

inmek ve oralarda gezip dolaĢmak üzere, bedeninden ayrıldığını hisseden bir ―transe‖ ustadır. Transe 

halindeyken ruhları hükmü altına alarak ölülerle, Ģeytanlarla, cin ve perilerle irtibat kurar. Radlof‘un verdiği 

bilgiye göre, Kamların yaptıkları ayinler, âlemin hâlîkı olan Tanrı‘ya ibadet ve duadan baĢka bir Ģey değildir 

(Eroğlu ve diğerleri, 2005: 763). Gök Tanrı, kutsal ruhlar ve Türkler tarafından kutsal sayılan bazı hayvanlar 

Türklerin inanç sisteminde yer almıĢ ve Ġslamiyet‘ten sonra da bu inançlar gelenek haline gelerek uygu-

lanmıĢtı. Türkler için kutsal sayılan hayvanlardan biri at idi. Ġbadetlerde, cenaze ve festivallerde yerini alan 

at ve ata dair ürünlerle yapılan ruhları kutsama ayinleri Ģamanlarınkullandığı önemli bir imge idi.  

1.2. Dinde Atın Yeri ve Önemi  
Türk inanç sisteminde de yer bulan at, birçok ibadet ve ayinlerde yer almıĢ, dua ve ilahilerde ismi 

anılmıĢtı. Atlar ruhlar dünyasıyla bir araç olarak düĢünülmüĢ eski Türklerde ruhlarla irtibat kurmak için 

ritüeller yapan, ölümden sonra insanların ruhunu kurtuluĢa erdiren, falcı ve Ģifacı olan Ģamanın deflerine 

Ģaman atı denilmiĢtir. Atların ölenlerin ruhlarını öbür dünyaya götürdüklerine inanılmıĢtı. Bu sebeple kara 

kalpaklarda tabuta ağaç at denilmiĢti (Beydilli, 2005: 71-72). Hasta tedavisi için ayin sırasında Ģaman odanın 

orta yerindeki Yakutlarda kutsal olan boz at postuna oturur ve ayine bu Ģekilde baĢlar. Yine ev sahibi ateĢe at 

kılı atarak ateĢin sönmesini sağlardı (Ġnan, 1986: 114-115). 

Türkler cenaze törenlerinde kurban edilen atları baĢlarını sarığa takarlardı (Ġnan, 1986: 5).Törenler ge-

lenek ve görenekler bütün Türk boylarında aynı olmakla birlikte zamanla geleneklerde küçük farklılıklar 

ortaya çıkmaktaydı. Kırgız Türklerinde cenaze törenlerinde atlar kurban verilen hayvanlar arasındaydı. 

Cenaze törenlerinde at yarıĢları düzenlenir tören sonrasında ise ölünün atıyla birlikte eĢyaları yakılırdı. Kalan 

kemikler toplanarak mezara yerleĢtirilir ve içinde yine at yarıĢlarının olduğu daha büyük bir tören düzen-

lenirdi (Ögel, 1979: 308-309). Göktürk cenaze törenlerinde ölü çadırının etrafında yedi kere at koĢturulurdu 

(Onay, 2013: 483). Ölünün bindiği atıyla beraber eĢyaları muayyen bir günde yakılır ve külleri yılın 

muayyen bir gününde mezara gömülürdü. Göktürklerde ölüyü yakmanın yanı sıra toprağa gömme adetleri de 

vardı. Öyle ki Oğuzların defin törenleri Göktürklerin defin törenlerinden farksızdı. Ölü, mal ve eĢyalarıyla 

beraber tabuta konurdu. Atlarından servetine göre at keserler, etlerini yiyip, baĢını, derisini, ayaklarını ve 

kuyruğunu sarıklara asıp cennete gideceği atı tasvir etmiĢlerdi (Ġnan, 1986: 177-178).Buna; Altaylılar bayda-

ra, Yakutlar tabık demiĢlerdi (Gömeç, 1998: 93).Ayrıca at ölü ile beraber gömülmek için kurban edilirdi. 
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Ġslam öncesinde savaĢçılar atlarıyla birlikte gömülmekte idi. Orta Asya Altaylar‘ da 1929 yılında bulunan bir 

mezarda ölü ile gömülmüĢ on at bulunmuĢtu. Kuman mezarlarında ise bu sayı yediydi (Batu, 1952: 3). 

At Türklerin yaĢamında arz ettiği önemden dolayı at sürülerinin tanrısı olduğuna inanılmıĢ, Ģamanlar 

ayinlerinde at sürülerinin tanrısı olan kartal ve Cesegey Ġyehsit hatundan güzel yeleli atlar dilemiĢtir (Ġnan, 

1986: 118). 

Türkler özel günlerde ve eğlencelerde, yas ve cenaze törenlerinde büyük saygı duydukları ölmüĢ ata-

larının ruhlarına ve tanrılarına kurban sunmuĢlardı. Kurban sunulan hayvanların baĢında ise at gelmekte idi. 

Türklerde kurban verme iki Ģekilde meydana gelmekte idi. Birincisi kanlı kurbanlar, diğeri kansız kurbanlar 

idi. Kanlı kurbanlarda kurban hayvanı kesilmez, boğulurdu ve hayvanın ağzı burnu tıkanarak dört ayağı dört 

tarafa çekilirdi. Kurbanın eti kurban yerinin yanına kurulan kazanlarda piĢirilirdi (Anohin, 2006: 36).Kansız 

kurbanlar ise tanrılara cansız ürünlerin sunulmasının yanı sıra tanrılar için baĢıboĢ salıverilen hayvanlardan 

oluĢmakta idi (Bekki, 1996: 18). Hayvanların salıverilmesinde ıdık/uduk denilmekte idi. Bu hayvanların eti 

sütünden faydalanılmaz yük hayvanı olarak da kullanılmazdı. Kansız kurbanlardan biri de saçı idi. Kutsal 

ruhlar için yapılan saçıda kullanılan ürünlerden biri de her kavmin kendi emeğiyle kazandığı en kıymetli ve 

mübarek saydığı nimetlerden olan kısrak sütünden yapılan kımız idi (Ġnan, 1986: 100). 

Türklerin Ġslamiyet‘i kabulünden sonra da cenazelerin atların kullanılması geleneği Orta Asya Türk 

toplulukları arasında uzun zaman devam etmiĢti. Bunun tesiri Anadolu‘ ya da yansımıĢ Osmanlı Ġmparator-

luğu padiĢahlarının cenaze merasimlerinde at kullanılmıĢtı. IV. Murat‘ın cenaze töreninde üç atını ters eyer-

lenerek tabutu arkasında götürülmüĢtü. Yine Kırgız Türklerinde sultanın ölmesinin ardından yapılan cenaze 

töreninde sultanın binek atları naaĢın tam arkasından gelerek cenaze töreninde yer alıyorlardı. 19. Yüzyıl 

ortalarında Kazak Türklerinde ise bu adet aynı olmakla birlikte ters eyerlenen atın üstüne ölenin elbiseleri ve 

baĢlığı yerleĢtirilirdi. Eyerin üzerine elbiselerin geçirildiği kuklaya ‗tul‘ denirdi. Yine aynı gelenek Türkmen-

lerde de vardı (BaĢbuğ, 1986: 43-45). 

Çetin savaĢlara girmek üzere hazırlanan savaĢçı erler, atlarının kuyruklarını kesip tuğ yapmak suretiyle 

kendilerinin fedai olduklarını, kendilerini ölüme adadıklarını ilan ederlerdi. Büyük Selçuklu Sultan Tuğrul 

Bey‘e yapılan yas töreninde, törene katılanların atlarının kuyruğu kesiktir (Hacıgökmen, 2013: 407).Büyük 

Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Malazgirt savaĢından önce, atının kuyruğunu keserek dullamıĢ, savaĢ mey-

danına bu Ģekilde çıkarak kendini Ģehit olmaya bir fedai olarak hazırlamıĢtı. Atının da kuyruğunu keserek 

onu sahipsizliğe, efendisizliğe hazırlamıĢtı. Aynı Ģeyleri Alp Arslan‘ın askerleri de yaparak savaĢtan önce 

atlarının kuyruklarından kestikleri tüyleri mızraklarının ucuna asarak aynı gaye uğrunda Ģehit olmak için 

yapmıĢlardı. Ölenlerin de mezarlarına atlarının kuyruk veya yelelerinden alınan perçemler bir sırığa bağla-

narak konuyordu (Ögel, 1984: 199).Atı ‗dullamak‘ geleneği Osmanlı zamanında da devam etmiĢ II. 

Mehmet‘in ölümünden sonra da atının kuyruğu kesilerek at dul bırakılmıĢtı. Yine II. Murat ve Yavuz Sultan 

Selim‘in cenaze törenlerinde atlarının kuyrukları kesilmiĢti (Hacıgökmen, 2013: 406). 

Defin töreninde at kuyruğunu kesme âdetinin milattan önceki III-IV. yüzyıllarda mevcut olduğunu 

Altaylardaki donmuĢ mezarlardan çıkarılan atların durumu göstermiĢtir (Ġnan, 1952: 25) 

Hayvanın kuyruğunu kesmek acı verdiği için bazen atın kuyruğunu kesme yerine yelesini kesip, 

kuyruğunu örme âdeti de uygulanırdı. Bu durum Türkiye Selçuklularında da görülmektedir. Eski Türkler‘de 

savaĢ baĢlamadan önce alpler (yiğitler) atların kuyruklarını ipekle örüyorlar ve bunu yiğitlik alameti sayıyor-

lardı. Bu vesile ile onların at kuyruğunu bağlama iĢine ― at çerm etmek‖ dedikleri anlaĢılmaktadır (Hacıgök-

men, 2013: 407). 

2. SAVAġTA AT 

Onlu sistem Ģeklinde teĢkilatlanan orduda hemen her Türk savaĢa hazır durumdaydı ve askerliğe 

hususi meslek gözü ile bakılmamaktaydı (Kafesoğlu, 1987: 70-71) Türklerde atlı süvari birliklerinin düzenli 

bir hal alması ve stratejiye dayalı savaĢ taktiklerinin uygulanması Büyük Hun Ġmparatoru Mete Han 

döneminde gerçekleĢmiĢti. Bu sayede at, yeni bir veçhe kazanmıĢtı (Ucuzsatar, 2007: 62) Atın Türklere 

hareket serbestliği kazandırmasıyla insan bedenine sağladığı direnç ve dayanıklılığı arttırmasıyla çağdaĢları 

olan yaya ordularına karĢı Türk orduları büyük üstünlük sağlamıĢtı. Daha sonraki dönemlerde oku ve yayı 

etkili bir savaĢ silahı haline getiren Türkler, yayı süratle koĢan atın üzerinde kullanarak uzak savaĢ usulünü 

muharebe taktikleri sisteminde bir yenilik olarak geliĢtirmiĢlerdir(Kafesoğlu, 2006: 284) Türklerin kadim 

savaĢ tekniği olan ve yüzyıllar boyunca düĢmanı yenilgiye uğratan turan taktiği(sahte ricat) diğer adıyla hilal 

taktiği, atın savaĢ esnasında sağladığı hızlı manevra yeteneği sayesinde ĢekillenmiĢti. Türk birlikleri kaçıyor 

gibi geri çekilerek, düĢmanı üzerlerine çekip onlara at üzerinde geriye dönerek ok atarlardı. DüĢman ask-

erleri pusu yerine geldiğinde çember içine alınarak yok edilirdi (Günal, 2004: 121) 
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SavaĢta atlar don adı verilen tüylerinin renklerine göre ayrılırdı. Böylece Türkler renklere göre savaĢ 

planları ve taktikler geliĢtirerek, pusu ve taarruz bölgeleri belirlenerek süvarilerin savaĢ esnasında istika-

metleri karıĢtırmaları önlenmiĢti. 

Türklerin savaĢta atı nasıl kullandığını ayrıntılı bir Ģekilde anlatan Arap müellifi El-Cahiz (ölüm 869) 

eserinde ―hücum anında Türklerden bin süvari bin düşman atlısına ok atsalar onların hepsini yere sererler. 

Bu tür bir hücuma hiçbir ordu dayanamaz. Türk vahşi hayvana, kuşa, insana avının üzerine ok atar, o 

hayvanını hızlı sürdüğü halde önce arkaya sağa ve sola yukarıya ve aşağıya ok atar. Türkün ikisi yüzünde 

ikisi kafasının arkasında olmak üzere dört gözü vardır. Hızlı yürüyüşe, devamlı yolculuğa, uzun gece 

yürüyüşlerine ve memleketler katetmeye gelince o hususta cidden başarılıdır. Atını kendisi yetiştirir. Atının 

adını söylerse, atı onu takip eder. Türkün ömrünün günlerini toplasan atı üzerinde geçen günlerinin daha 

çok olduğunu görürsün. Türk hem çoban, hem siyasi, hem cambaz, hem baytar hem de süvaridir. Hülasa bir 

Türk başlı başına bir millettir‖ (Doğan, 2006: 83)sözleriyle Türklerin atla bütünleĢerek yaptıkları ha-

reketlerden etkilenmiĢ bir dille aktarır. Buradan da anlaĢılacağı üzere Türk savaĢ stratejilerinde ve ordunun 

geniĢ bozkır topraklarına egemen olmasında at, vazgeçilmez bir unsurdu. 

Türklerde hâkimiyet ve devlet iĢareti olan tuğ da kutsal sayılan atın kuyruğundan yapılmakta idi. Bu 

bakımdan at kuyruğu da değerli atlarının sembolü olarak Türk topluluklarının günlük hayatlarında, gele-

neklerinde ve dini inanıĢlarında yerini almıĢtı. Atın kuyruğu savaĢta uhreviye bir özellik kazanmakta, Ģehit-

liği kabul eden Alplerin eĢi saydıkları atlarını da dul kalacağı inanıĢıyla kuyruklarını kesiyorlardı. Bu 

gelenek Türklerde dullama/tullama adını almıĢtı (Ögel, 1984: 197) 

3. SPORDA At 

Türkler hem savaĢ becerilerini hem de savaĢ yöntemlerini geliĢtirmek için at üzerinde oynanan oyunlar 

düzenlemiĢlerdir. Bu oyunlar sayesinde Türkler sürekli bir savaĢ hazırlığı içerisinde olmuĢ ve yeteneklerini 

geliĢtirme imkânı bulmuĢlardır. Bu oyunların büyük çoğunluğu günümüzde Orta Asya da oynanmakta ve 

Anadolu‘nun bazı yörelerinde atla oynanan bu oyunlar devam ettirilmektedir. 

3.1. At YarıĢları 

Bu spor Türklerde çok yaygın olup doğumlar, evlenme, bayramlar, festivaller ve cenaze törenlerinde 

yapılmaktadır. Kırgızlar (MÖ 201-MS I. yüzyıl), BaĢkurtlar at yarıĢlarında kurallar belirlemiĢlerdi. YarıĢlar 

özellikle yaz ortasında ya da sonbahar baĢlarında yapılırdı. Uzun mesafeli olan biniciler atlarını yormamak 

için atın üstünde sağ omuzları hafifçe geride olmak üzere eğik bir Ģekilde oturmuĢlar, atlarını süratli 

koĢturmak zorunda kaldıklarında ise ağırlıklarını üzengiye verirlerdi (Köstem, 2000: 30) Kırgızlar bayram-

larda, eğlencelerde ve düğünlerde yarıĢ düzenledikleri gibi genç kız ve erkeklerin eĢ seçmeleri de at 

yarıĢlarıyla yapılırdı. Genç kızlar ve erkekler koĢumsuz atlara bindirilirdi ve kızı eĢ olarak almak isteyen 

delikanlılar kızın peĢinden atlarla koĢtururlardı. Kızı yakalayan erkek onunla evlenirdi (Köstem, 2000: 30-

31). Bunun yanı sıra evlenmek isteyen erkekler, gelinleri at koĢturmada ve ok atmada yenmesi gerekirdi 

(Kalkan, 1997: 1132) Azerbaycan‘da eski nevruz Ģenliklerinde at yarıĢları ön planda gelirdi. Bir kıĢ boyu 

beslenene atlar o gün dıĢarı çıkarılır ve binilirdi. Genellikle yılın en önemli at yarıĢı Ergenekon/Nevruz bay-

ramında yapılan yarıĢlardır. Kazak Türkleri ise at yarıĢlarına bayga/baga demektedir ve günümüzde hala 

yapılır. Bayga yarıĢları biniciliğin geliĢtirilmesinin yan ısıra yetenekleri toplum önünde teĢhir etmek amacını 

da taĢımaktadır (Güven, 1992: 29) 

 

3.2. Cirit 

Davul zurna eĢliğinde yapılan atlı savaĢ sporlarından biri olan cirit, Türkler tarafından mızrak 

talimlerini geliĢtirmek amacıyla düzenlenen bir oyundu. Türklerde yiğitlik, savaĢçılık, sporculuk 

yetenekleriyle geliĢtirilen cirit, Anadolu baĢta olmak üzere Türklerin töre ve uygarlıklarını yaydıkları her 

yerde oynanan ya da izleri görülen bir spor olmuĢtur (Köstem, 2000: 32). Oyun devam ettiği sürece davul ve 

zurna savaĢ ritimleriyle birlikte koĢu ve cirit havaları çalarlar. Cirit, Türk‘ün korkusuz ve gözü pek yetiĢme-

sinde ata, savaĢa, kana alıĢmasını sağlar. 

3.3. Cop oyunu  

Cop oyununda kullanılan çubuk, küt budaksız ve kuru bir ağaçtan yapılmalıdır. Düz bir meydanda 

aralıklı üç dört metre boyunda iki direk dikilir ve bunların üzerine karĢılıklı ip geçirilirdi. KarĢıdan at 

üzerinde hızla gelen binici ipin önüne geldiğinde elindeki copu zıplayacak Ģekilde yere vurur. Her vuruĢta 

cop az veya çok yerden havalanır. Copunu ipin üzerinden geçiren binici ortaya konan hediyeyi alır. Ata iyi 

binmek ve onu idare edebilmek bu oyun için de gereklidir (Türker, 1971: 20)  

3.4. Çöğen 

Batıda polo adıyla tanınan ve atla oynan bu oyun ilk olarak Orta Asya‘da Türkler tarafından 

oynanamaya baĢlamıĢtır. Çöğen ucu eğri çengelli ve sapı 1. 30 metre civarında bir değnekle oynanır. 
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Oyundaki amaç hakemin saha ortasında yere koyduğu topu karĢı takımın kalesine sokarak veya belirli bir 

hedefe isabet ettirerek sayı yapabilmektir. Çöğen at üzerinde çeĢitli yetenekleri artıran bir askerlik eğitimi 

Ģeklindedir. Çöğen oyunu için hazırlanan atlarda bazı nitelikler aranarak bu atlara özel eğitim yaptırılıyordu. 

Atın topa sıçraması süratle giderken kısa dönüĢler yapabilmesi aniden durması veya çabuk harekete geçe-

bilmesi binicinin isteklerini çabuk kavraması ve gürültüden ürkmemesi gerekirdi. Bu oyun daha sonra 

Anadolu Selçukluları ve Osmanlı devletlerinde de oynanmıĢtır. Babür ġah Hindistan‘da kurduğu devleti 

güçlendirmek için Türk törelerini ve geleneklerini uygulamıĢ bunun yanında Türk sporlarını da Hindistan‘a 

getirmiĢtir. Ġngilizler de daha sonra çöğen oyununu19. Yüzyıl ortalarında Hindistan‘da öğrenip 1871 ülkeler-

ine götürmüĢlerdir. Böylece Türkler tarafından asırlarca oynanan bu oyun Ġngilizler tarafından dünyaya 

tanıtılmıĢtır (Güven, 1992: 34) 

3.5. Gökbörü, kökpar, BuzkaĢi, Oğlak 

Bu oyun günümüzde Özbekler, Türkmenler ve Kırgızlar arasında bilinen ve oynanan bir oyundur. 

Gökbörünün esası atlarla koĢarak oğlağı kapmaktır (Demirbilek, 1993: 219). Oyundaki oğlak baĢı ve 

ayakları kesilerek içine saman doldurulduktan sonra karnından dikilir ve bir gece su da bırakılır. Böylece 

hayvanın ağırlığı 30-40 kiloyu bulur. 

Gökbörü oyunu baĢlamadan önce alanın ortasına kireçle çizilen daireye halhal veya adalet çemberi adı 

verilmektedir. Hakemler oğlağı yüksekçe bir yere götürüp peĢlerinden koĢan atlıların üzerine atılır. Oğlak ilk 

atıldığında on metreye ulaĢabilen atlılarca kapıldığı için bu oyunda geniĢ göğüslü yüksek atlar seçilir. Atlı 

oğlakla beraber çevreyi bir tur dönebilirse oyunu kazanır (Güven, 1992: 34) 

4. MĠTOLOJĠ VE EFSANELERDE AT 

Atın kutsallığı Türk mitolojilerinde de yerini bulmuĢ, yaratılıĢı mitolojik efsanelerde yer almıĢtır. 

YaratılıĢ bakımından atların farklı kökenlerden geldiği Türklerce inanılmaktaydı (Öngel, 2001: 125). Gök 

tanrı kökenli atlar, semavi bir kökten geldiğine inanılan atlardı. Bu kökenden gelen atlar, kahramanların 

tanrılarıyla olan iliĢkilerinde en kudretli vasıta idi. Yakut efsanelerinde at, tanrı tarafından Türk kahraman-

larına hizmet için gönderildiğine inanılırdı (Tansü ve diğerleri, 2015: 4-5). Rüzgâr-hava kökenli atlar, hızı, 

sesi, ısı her yeri dolaĢabilen zaman ve mekânın dıĢında hareket eden rüzgârla özdeĢleĢtirilmiĢti. Rüzgârla at, 

iç içe kavramlar olarak görülmüĢ, kimi zamanda ata kanat takarak zaman ve mekânı aĢıp havada uçtuğu 

Ģeklinde tasavvur edilmiĢti (Öngel, 2001: 123). Toprak kökenli atlar, kutsal bir dağda bulunan mağaradaki 

bir atın kısraklarla çiftleĢip emsalsiz bir at soyunun ortaya mitolojik inanıĢın en eskisi 5. Yüzyılın 2. Yarısın-

da Orta Asya‘da devlet kuran Akhunlar‘a aitti. Su kökenli atlar, Türklere özgü olup, su ruhundan türeyen 

atlardı. Ġnsanın ilk uygarlığı sulak alanlarda kurmuĢ olması, sudan çıkan at mitolojisini ortaya çıkarmıĢ olma-

lıdır (Ocean, 2017: 167). Kan terleyen atlar, yazılı metinlerin orta Asya‘da iyi cins atların yetiĢtirildiği yerler 

olan bugünkü Afganistan ve kuzeydoğu Ġran‘da kurulan Baktriya Devleti ve günümüzdeki Fergana yöresinde 

bulunmakta idi. Bu atlardan koĢarken ter ile birlikte kan çıktığı rivayetleri vardı (Gumilev, 2002: 139-140). 

Efsanelerde atın üstlendiği rol genellikle binicisini koruyucu nitelikteydi. At, savaĢ esnasında düĢmanı 

tekmeleyen, kahraman savaĢ sırasında düĢerse yanına giden, düĢmana karĢı duran, tehlikeyi önceden sezip 

haber veren yeteneğe ve kahramanlık töresine sahip bir varlıktı (Ocean, 2017: 168). Kahramanı yaralanmıĢ 

ise onu savaĢ meydanından kurtarıcı özelliklere sahipti (Doğan, 2006: 64). Kimi zaman ise atlar sahibine 

öğüt veren, güç durumlarda ona yardımcı olan ve tabiatüstü niteliklere haiz bir varlık olarak iĢlenmiĢti (Köse, 

1962: 30). Eski Türk resimlerinde de at çok defa insan resimlerinden daha büyük bir vukuf ve hakikilikle 

yapılmıĢtır. Türk ressamı atı çoğunlukla küçükbaĢlı veya Ģaha kalkmıĢ iri gövdeli ince bacaklı olarak gösterir 

(Batu, 1952: 30) Bozkır Türk sanatında hayvan mücadele sahnelerine çokça yer verilmiĢ bu sebeple bu sanat 

tarzı Göçebe- Hayvan Sanatı adını almıĢtı (Doğan, 2006: 91). 

 

SONUÇ  
Atın evcilleĢtirilmesiyle birlikte günlük hayatın ve savaĢın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve 

birçok kavmin aksine Türklerin hayatında önemli bir yere sahip olan at; Orta Asya bozkırlarında Türklerin 

en yakın yoldaĢı olmuĢ, günümüzdebu özelliğini korumaya devam etmiĢtir. Medeniyetlerin kurulmasına ve 

yıkılmasına katkı sağlayan at, Türkler tarafından evcilleĢtirilerek etkileĢim halinde bulundukları diğer 

kavimlere ve insanlığın hizmetine sunulmuĢtu. Türk milletinin hayatlarının büyük bir bölümün at üstünde 

geçirmeleri,onlarla atları arasında bağ oluĢturmaktaydı. Bu bağ hayatın her alanında kendine yer etmiĢti. 

Türkler için en değerli hayvan olarak görülen at, kadim Türk dini olan Gök Tanrı inancında yerini alarak 

tanrılar için verilen kurbanların baĢında yer almıĢ ve Ģamanlar dini törenlerini kurban olarak sunulan atlarla 

beraber yapmıĢtı. Her Ģeyin ruhu olduğuna inanan Türkler onları memnun etmek adına yapılan saçı ve adak 

kurbanlarında da at ürünlerinden biri olan ve en değerli mahsullerden biri olarak düĢünülen kımız baĢta 

gelmekte idi.  
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SavaĢlarda da Ģehit olma ve ölüme kendini hazırlamak için kesilen atın kuyruğunun tuğ yapılarak 

sembolleĢtirilmesi Ġslamiyet‘in kabulünden sonra da Türk devletleri arasında varlığını devam ettirmiĢti. Türk 

edebiyatı ve sanatında da at figürü önemli bir yer tutmakta idi.  

Ata duyulan sevgi ve saygı Türklerde at kültürünü meydana getirmiĢ yüzyıllar boyunca da bu özel-

liğini korumuĢtu. Günümüzde dahi en değerli ve asil atlar Orta Asya‘da Türkmenistan bölgesinde 

yetiĢtirilerek Türklerde at kültürünün geliĢmiĢ düzeyini devam ettirmektedir. 

 

KAYNAKLAR 

Anohin, A. V., Altay Şamanlığına Ait Materyaller, Çev. Zekeriya Karadavut- Jannet Meyermano-

va, Kömer Yayınları, Konya 2006. 

BaĢbuğ, Hayri Aşiretlerimizde At Kültürü, Türk Dünyası AraĢtırmaları Vakfı, Ġstanbul 1986 

Batu, Selahattin, Türkler ve At, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1952. 

Bedirhan, YaĢar, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya 2004, s. 

20-21. 

Bekki, Selahattin, ―Türk Mitolojisinde Kurban‖, Akademik Araştırmalar, S. 3, kıĢ 1996, s. 16-28. 

Beydilli, Celal, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Çev: Eren Aydın, Yurt Kitap Yayın, Ankara 

2005. 

Çınar, Ali Abbas, Türklerde At ve On Dokuzuncu Yüzyıla Ait Bir Baytarname‘de At Kültürü, Kültür 

Bakanlığı Halk Kültürlerini AraĢtırma ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1993. 

Demirbilek, Salih, ―Türklerde At ve At Kültürü‖, Yüksek lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Edirne 1993. 

Doğan, Orhan, ―Bozkır Kavimlerinin Kültür ve Mitolojilerinde At‖, Yüksek lisans Tezi, Gazi Ün-

iversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, Ankara 2006. 

Erdem, Mustafa, ―Geleneksel Türk Dini ve Ġslam‖, Dini Araştırmalar, Eylül-Aralık 1998, C:1, S: 

2, s. 79-91. 

Eroğlu, Türker-Hatice Çiğdem Kılıç, ―Türk Ġnançları Ve ĠnanıĢlar‖, Sosyal Siyaset Konferansları 

Dergisi, 2005, S: 49, s. 749-770. 

Gömeç, Sadettin, ―ġamanizm Ve Eski Türk Dini‖, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 1998, S: 4, s. 38-52. 

Günal, Zerrin, İslam Öncesi Türk Kültürü, Nobel Yayınevi, Ankara 2004. 

Güngör, Harun,―Geleneksel Türk Dininden Anadolu‘ya TaĢınanlar‖, Yaşayan Eski Türk İnançları 

Bilgi Şöleni: Bildiriler, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü, Ankara 2007, s. 1-6. 

Güven, Özbay, Türklerde Spor Kültürü, Atatürk AraĢtırma Merkezi, Ankara 1992. 

Gumilev, L. N., Hunlar, Çev: D. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, Ġstanbul 2002. 

Hacıgökmen, Mehmet Ali, ―Türklerde Yas Âdeti Temelleri ve Sonuçları‖, Tarihçiliğe Adanmış Bir 

Ömür: Prof. Dr. Nejat Göyünç‘e Armağan, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yayınları, Konya 2013, s. 

393-423. 

Ġnan, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 

1986. 

Ġnan, Abdülkadir, ―Müslüman Türklerde ġamanizm Kalıntıları‖, Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 1952, C: 1, S: 4, s. 19-30. 

Kafesoğlu, Ġbrahim, Türk Bozkır Kültürü, Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü, Ankara 1987. 

Kafesoğlu, İbrahim Türk Milli Kültürü, Ötügen Yayınları, Ġstanbul 2006. 

Kalkan, Mustafa, ―Bozkır Kültüründe At ve Przevalsky Atının bu Kültüre Kazandırdığı Dina-

mizm‖, Erdem, Ankara 1997, C. 9, S. 27, s. 1129-1141. 

Kazıcı, Ziya -Mehmet ġeker, İslam-Türk Medeniyeti Tarihi, Çağrı Yayınları, Ġstanbul 1982. 

Köse, Nerin, ―Bozlaklarda At‖, Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü, S. 335, Ankara Üniversitesi 

Basımevi, Ankara 1962, s. 34-62. 

Köstem, ReĢat, Tarihsel Sürecinde Atçılığımızın Yapısı ve Yarışçılığımızın Oluşumu, Türkiye Jokey 

Kulübü Yayınları, Ġstanbul 2000. 

Ocean, Anthony E., Türk Mitolojisi, Mitoloji Tarihi Yayınları, Çev: ġefkat Sarıhan, Ġstanbul 2017. 

Onay, Ġbrahim, ―Ġslamiyet‘ten Önce Türklerde, Cenaze ve Defin ĠĢlemlerinde Uygulanan Gele-

nekler ve Bunların Amaçları‖, The Journal of Academic Social Science Studies, C: 6, S: 3, Mart 2013, s. 

479-490. 

Ögel, Bahattin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Kömen yayınları, Ankara 1979, s. 308-309. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

575 

 

Ögel, Bahattin, Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, C. 6, Ankara 

1984. 

Öngel, Hasan Basri, Türk Kültür Tarihinde Spor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001. 

Örnek, Sedat Veyis, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, Gerçek Yayınevi, Ġstanbul 

1988. 

Pamir, Aybars, ―Türkler'in Geleneksel Dini ġamanizm'in Orta Asya Eski Türk Kamu Hukuku'na 

Etkisi‖, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 52, S. 4, 2003, s. 155- 185. 

Tansü, Yunus Emre - Baran Güven, ―Eski Türk Mitolojisinde Hayvan Motifleri Üzerine DüĢüncel-

er‖, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 218, Ekim 2015, s.1- 16. 

Türker, Hasan Ali, Türklerde Atçılık Dün Bugün, Türkiye Jokey Kulübü Yayınları, Ankara 1971. 

Ucuzsatar, Necati Ulunay, Harp Sanatı Taktik ve Strateji, Derin Yayınları, Ġstanbul 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

576 

 

FOLKLOR-SÖZLÜ TARĠH ĠLĠġKĠSĠ VE BĠR MÜBADELE DESTANI 
 

Dr.Öğr. Üyesi Recep TEK

 

 

Özet 

Bir kurgular yumağı olarak niteleyeceğimiz dünya sahnesinde insanoğlu, gerek birey olarak gerekse de 

toplum olarak büyük ya da küçük, önemli ya da önemsiz pek çok olay yaĢamıĢ veya buna tanıklık etmiĢtir. 

Bu olaylar, yaĢayanların ve tanık olanların hafızasında ehemmiyetlerine göre yaĢamları süresince muhafaza 

edilmiĢtir. ġairler, bu olayları sözel dokumalar hâline getirerek bir nevi toplumlarının sözel tarihçisi 

olmuĢlardır. Hangi kültür ortamı içerisinde yaĢamıĢ/yaĢıyor olurlarsa olsunlar bu sanatçılar, destan, türkü, 

hikâye vb. edebî ürünlerle resmi tarih kayıtlarına girmemiĢ ayrıntıları yansıtmaları açısından özellikle önem 

arz etmektedirler. Günümüzde sözlü kültür-sözlü tarih iliĢkisi olarak nitelenip açıklanan bu olgu, yaratılan 

sözel ürünlerle tarihî belgeler arasındaki bağı irdelemekte ve bu bağlamda tarihî belgelerde yer almayan 

hususları, karanlıkta kalmıĢ noktaları, yaĢandığı bağlamın algısını, insanlarının duygularını yani halkın 

belleğindeki gayr-ı resmi tarihi ortaya koymaya çalıĢmaktadır. Anadolu coğrafyasında yaĢayan insanları 

derinden etkilemiĢ en önemli olaylardan biri de yakın geçmiĢimize damga vuran mübadele vak‘asıdır. Bu 

zorunlu göç, gerek buna maruz kalanların gerekse de tanık olanların ruhlarında, hafızalarında onulmaz 

yaralar açmıĢtır. ÇalıĢmada, Gelverili Ortodoksların yaĢadıkları göç olayını konu alan ve göç olayını bizzat 

onu yaĢayanların gözünden, ilk ağızdan aktaran, yaĢananların görünmeyen yanlarını ortaya koyan 

KosmasÇekmezoğlu‘na ait destan metni incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sözlü kültür, sözlü tarih, mübadele, Gelveri (Güzelyurt). 

 

THE RELATION OF ORAL HISTORY WITH FOLKLORE AND AN EPIC OF EXCHANCE 

 

Abstract 

Human being had lived and testified lots of events as both individual and society in world scene. 

These events are preserved in minds of  ones who lives and testifies along their life. Poets, had been oral his-

torian of their societies. They had gone on these functions in culture environments as called written and elec-

tronic culture. This fact called as oral culture and oral history examines the difference between oral products 

and historic document. And it aims to reveal unofficial history in societies mind. One of the most effective 

event effect people who live in Anatolian geography is exchange event. According to Lausanne This forced 

migration caused bad affect on these people who was exposed to this migration. In the study, the epic text of 

Kosmas Çekmezoğlu, which depicts the invisible parts of the living, which refers to the migration phenome-

non experienced by the Orthodox people, and who quoted the migration phenomenon at the first hand in 

view of those who experienced it, will be examined. 

Keywords: Oral culture, oral history, exchange, Gelveri (Güzelyurt) 

 

GĠRĠġ 

Yeryüzündeki insan topluluklarını birbirinden ayıran en önemli unsur kültürdür. ―Tarihsel, toplumsal 

geliĢme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere 

aktarmada kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların 

bütünü, bir topluma veya halk topluluğuna özgü düĢünce ve sanat eserlerinin bütünü.‖ (TDK, 2005: 1282), 

―Bir milletin hayatında fertlerin sözlü ve yazılı gelenekte yer alan kabulleri ile müĢtereklik gücüne eriĢen ve 

milli kimliği oluĢturan maddi ve manevi faaliyetlerin bütünü.‖ (Yıldırım, 1998b: 38) olarak tanımlanan 

kültür, toplumların milli kimliklerinin korunmasında ve milleti millet yapan değerlerin gelecek kuĢaklara 

aktarılıp süreklilik sağlanmasında önemli iĢlevlere sahiptir.  

Coğrafi Ģartlar, din, dil, sosyal yaĢam, gelenek ve görenekler, dünya görüĢü vb. etmenler, kültürün 

Ģekillenmesinde etkili olan unsurlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Toplumların tarihî seyri içerisinde bu 

unsurlarda meydana gelen geliĢmeler, değiĢim ve dönüĢümler, dinamik bir olgu olan kültürün Ģekillen-

mesinde etkili olmaktadır. 

Bir milletin hayatında yer alan kültüre ait unsurlar, sözlü ve yazılı kültür ortamları içerisinde teĢekkül 

eder (Yıldırım, 1998a: 82) ve bu kültür ortamları içerisinde varlığını sürdürür. Bu ortamların ilki bütün 

milletlere sözlü kültür ortamı olmuĢtur. 
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1. SÖZLÜ KÜLTÜR 
Ġnsanoğlu için iletiĢim araçlarının en eskisi ve en yaygını söz olmuĢtur. Bu bağlamda toplum 

tarafından sözlü, kısmen sözlü veya sözsüz olarak sözlü gelenekte oluĢturulmuĢ ve sözlü aktarımla fertler 

arasında dolaĢan veya nesilden nesile aktarılan unsurların tümü sözlü kültür (Yıldırım, 1998b: 39) 

olarakifade edilmektedir.
18

 Bu ürünlerin oluĢtuğu ortama da sözlü kültür ortamı ya da Ong‘un ifadesiyle 

―Birincil sözlü kültür ortamı‖ (Ong, 2003: 23) denir. Yıldırım, bu kültür zeminini ―Yazı öncesi toplum 

hayatının etkinliklerinin oluĢtuğu, bilgi, teknoloji, tecrübe ve iĢin aktarıldığı, iliĢkilerin ve kurumların 

belirginleĢtiği, düzenin iĢlediği, iletiĢim biçiminde sabit anlatım biçimlerinin ortaya çıktığı ve kendilerine 

özgü içerik kazandıkları estetik anlayıĢın ve bunun yansımalarının, bilinmeyen ile ilgili açıklamaların inanç 

ve ahlâk normlarının oluĢtuğu ortam.‖ (Yıldırım, 1998c: 95) olarak tanımlar. 

Yazı icat edilinceye kadar insanoğlu, bilgi, birikim, deneyim ve tecrübelerini sözlü kültür ortamında 

söz ile dokuyup biçimlendirdiği ürünlerle somutlaĢtırmıĢ, aktarmıĢ ve muhafaza etmeye çalıĢmıĢtır. Zaman 

içerisinde sözlü kültür ortamına yazılı ve elektronik kültür ortamları da eklenmiĢ olmakla birlikte bu ortamlar 

içinde de söz önemini kaybetmeden varlığını devam ettirmiĢtir (Yıldırım, 1998c: 95; Ersoy, 2004: 103; 

Fidan, 2011: 140). 

Sözlü kültür sabit bir metinden yoksundur. Bu nedenle de sözlü kültürde oluĢturulmuĢ ürünler, biçim 

ve içerik bakımından değiĢim ve dönüĢüme, çeĢitlenmeye, unutulmaya açıktır. Sözlü kültürde hiçbir Ģey ilk 

yaratıldığı Ģekliyle hatırlanmaz. Bu kültürde hafıza, bilginin, ürünün istenildiği anda bulunup çıkarılabileceği 

bir depo değildir (Sanders, 1999: 24). Kendine ait bir geleneği olan sözlü kültür ürünü, ortak kabul eseridir 

ve kalıplaĢmaya müsaittir (Yıldırım, 1998b: 41). 

Sözlü kültür ortamında yaratılan ve yaĢatılan ürünler için ezberleme, bellekte saklama, dönüĢtürme, 

kalıplaĢtırma ve hatırlama gibi süreçler mevcuttur (Ong, 2003: 46-96). 
Sözlü kültürde yaratılan bir ürünün düzenli bir Ģekilde bilinebilir, hatırlanabilir olması ve hafızayı 

kuvvetlendirmek için hazır kalıplar ve ritm gibi birtakım temel muhteva ve biçim özelliklerinin mevcut ol-
ması gerekmektedir (Ong, 2003: 49-51; Çobanoğlu, 2000: 125). Buunsurlar hatırlamaya ve kalıplaĢmaya 
yardımcı olmakta, unutulmanın önüne geçmektedir. 

ĠletiĢimin ve etkileĢimin yüz yüze olduğu sözlü kültür ortamında her Ģey yaĢça büyük kimselerin 
zihinlerinde toplanmıĢtır ve dolayısıyla bu kiĢiler, bilginin, geçmiĢin ana kaynağı durumundadırlar (Goody, 
2009: 130). Sözlü kültür ortamında hafızalarda depolanıp saklanan bilgi ve hatıraları, önemli olayları sözel 
metinler haline dönüĢtürüp toplumun dikkat ve ilgisine sunan, bu bilgiyi, hatıra ve olayları canlı tutan, top-
lumu bunlar etrafında bir araya getiren, bunların gelecek kuĢaklara aktarımını sağlayanlar ise toplumlara 
göre farklı isimlerle anılan sanatçılar olmuĢtur. 

Yıldırım, sözlü ortam kaynakları içerisinde yer alan sözlü ürünleri, ―sözlü dokumalar‖ olarak nitelen-
dirir ve bunları ―Adlama dizinleri‖, ―Yorum ve tanımlar‖, ―KonuĢmalık dokumalar‖, ―Söylemelik dokuma-
lar‖ ve ―Anlatmalık dokumalar‖ Ģeklinde beĢ ana baĢlıkta sınıflandırır ve bu ana baĢlıkları da kendi içeris-
inde alt baĢlıklara ayırır (Yıldırım, 1998c: 100-101). Bu dokumalar, anlatılacak olan temaya göre belli ku-
rallara sahip söz, duygu veya düĢünceyi aktaran kalıplaĢmıĢ teatral bir anlatım ve iletiĢim biçimi olarak ifade 
edilir (Arslan, 2014: 4). 

 

2. SÖZLÜ TARĠH VE SÖZLÜ TARĠH-SÖZLÜ KÜLTÜR ĠLĠġKĠSĠ 
Sözlü kültürün içerisinde onun bir kolu olarak değerlendirilen sözlü tarih

19
, 1920‘lerin sonlarında 

hareketlenmeye baĢlayan, 1942‘de Joseph Gould tarafından ilk defa kullanılan ve tarihî, devlete, devlet 
adamlarına ve kurumlara yoğunlaĢtırmaktan ziyade, sıradan insanların yaĢamlarını, öykülerini ve 
deneyimlerini tarihe katan (Öztürk, 2010: 14) bir disiplindir.

20
Thompson, sözlü tarihî, tarihin kabul edilmiĢ 

mitlerini ve baskın yargılarını yeniden değerlendirme, tarihin toplumsal anlamını kökten dönüĢtürme aracı 
olarak tarif eder ve sözlü tarihin, tarihin içine hayatı sokup, onun kapsamını geniĢleterek, toplumsal sınıflar 
ve kuĢaklar arasındaki bağlantıyı ve anlayıĢı sağladığını belirtir (Thompson, 1999: 18). 

Sözlü kültür alanında ortaya konulmuĢ ürünlerle tarihî belgeler arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢma 
alanı, sözlü kültür-sözlü tarih iliĢkisi olarak nitelendirilmektedir. 

Ġnsanlar yaĢamları boyunca ferdi ya da toplumsal, önemli ya da önemsiz pek çok olayla yüz yüze 
gelmekte veya bunlara tanık olmaktadırlar. Bu olaylar, ehemmiyetlerine göre fertlerin veya toplumların 
belleklerinde depolanmakta ve muhafaza edilmektedir. Zaman içerisinde zihinlerde arĢivlenen, muhafaza 
edilen yaĢanmıĢlıklar, toplumların sanatçıları tarafından sözlü kültür ürünlerine dönüĢtürülmüĢtür. Zira sana-

                                                 
18

 D. Yıldırım, ―sözlü kültür‖ kavramını ―folklor‖ kavramı yerine kullanır (Yıldırım, 1998b: 38). 
19
bk. Yıldırım, 1998c: 89-100; Ersoy, 2004: 103-104. 

20
 Sözlü tarih çalıĢmalarının batıda ve Türkiye‘deki durumu ve geliĢimi ile ilgili olarak bk. Öztürk, 2010: 13-26. 
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tçının ortaya koyduğu ürünün en önemli belki de en baĢta gelen hammadde kaynaklarından biri Ģüphesiz 
içinde yaĢanılan topluma ait ferdi ya da toplumsal hadiselerdir. Dönemine ait bireysel kahramanlık ve 
yaĢanmıĢlıklarla beraber sosyal, siyasi, askeri, ekonomik vb. hususiyetler içerebilen bu malzeme, milletin 
sanatçıları tarafından sözlü kültür ortamı denilen ortamlarda sözlü metinler haline getirilerek 
somutlaĢtırılmıĢtır. Dolayısıyla bu metinler, sözlü tarih de denilebilecek tarihî hususiyetler de 
barındırdıklarından dolayı bunların yaratıcıları olan sanatçılar aynı zamanda toplumlarının sözel tarihçileri de 
olmuĢlardır. Yıldırım onların bu tarihçiliklerinin hem ―biyografik tarihçilik‖ hem de ―toplum tarihçiliği‖ 
olduğunu belirtir (Yıldırım, 1999d: 506). Toplumun ortak hafızası olan bu sanatçılar, bir nevi tarih 
kaydedicileriydiler (Azar, 2007: 21).  

Sözlü kültür ortamında oluĢturulan destan, tarihî Ģiirler, hikâye, efsane, menkıbe, mit, fıkra, atasözü 
vb. ürünler, sözlü tarihe ıĢık tutan ve sözlü tarih malzemesi barındıran sözlü kültür verimleri olarak değer-
lendirilmiĢtir

21
 (Köprülü, 1943: 411-441; Turan, 1969: 75; Togan, 1985: 36-52; Kaplan, 1990: 71-72; Tural, 

1993: 41; Kütükoğlu, 2014: 18-20). 
M. Fuat Köprülü, tarih kavramını dar ve basit bir Ģekilde anlayanlar için hiçbir ehemmiyeti olmayan 

çeĢitli edebi eserlerin, günümüzün geniĢ ve gerçek tarih anlayıĢını idrak etmiĢ tarihçilere ve araĢtırmacılara, 
vekayinamelerde yer alanlar kadar mühim pek çok yeni malzeme vereceğini belirttikten sonra bu kaynakların 
mahiyeti ve bunlardan nasıl ve ne dereceye kadar yararlanılabileceği konusunda örneklerden hareketle geniĢ 
malumat verir.

22
 

Osman Turan da milli destan, menkıbe ve efsane gibi sözlü kültür ürünlerinin milletlerin yaĢayıĢ, 
düĢünüĢ ve inançlarını araĢtırırken bazen tarih vesikaları arasında birinci derecede önem kazandığını ve bun-
ları yalnız tarihin eksikliklerini doldurmakla kalmayıp toplumun duygu düĢünce ve inançlarını ortaya ko-
ymak açısından da çok önemli olduğunu belirtir (Turan, 1969: 75). 

Mehmet Kaplan, divan edebiyatında manzum olarak tarih düĢürmenin, gazavatnamelerin ve destan-
ların tarih ile edebiyatı birleĢtiren tarihçiler tarafından tarihî bir kaynak olarak kullanılabilecek eserler olduğu 
hakkında açıklamalar yaptıktan sonra tarihçilerin bu tarz edebî eserleri dikkatli bir biçimde incelemelerinin 
tarih açısından faydalı ve bilhassa geçmiĢ dönemler için elzem olduğunu belirtir. Edebî eserlerin tarihî bir 
olayı içermeseler de tarihî aydınlatma bakımından değer taĢıdıklarını ifade eder. Ona göre bazı edebî eserler 
nasıl geleceği önceden haber veriyorsa geçmiĢin karanlık kalan köĢelerine de aydınlatabilir (Kaplan, 1990: 
71-72, 76). 

Abdülkadir Ġnan ise bu konuda, ―Arkeologların yaptıkları kazılarda elde edilen çanak, çömlek, silah ve 
sairelerin parçaları muhtelif devirlerdeki maddi kültürün inkiĢaf safhalarını öğrenmek için yegâne kaynak 
teĢkil ettikleri gibi epope, hikâye, masal ve sair manevî kültür mahsulleri de o geçmiĢ muhtelif devrelerin 
karanlık noktalarını bize aydınlatırlar. Bunlar kazılarda elde edilen çanak ve çömlek parçalarından daha 
mühimdirler çünkü bunlar toprak altında ölü kalan kırıklar değil; cemiyetin ruhunda binlerce yıl yaĢayan 
vesikalardır.‖ (Ġnan, 1987: 191) diyerek toplumsal hafızayı barındıran kolektif Ģuuru yansıtan bu ürünler içer-
isinde toplumun kültürel kodlarının yanı sıra tarihe dair verilerin de bulunabileceği ve buradan hareketle ta-
rihî çıkarımların yapılabileceğini belirtir. 

Sözlü tarih, yazılı bilgi ve belgenin bulunmadığı az, yetersiz ve yanlı olduğu (Togan, 1985: 44; Ersoy, 
2009: 27; Azar, 2007: 21; Kütükoğlu, 2014: 19), yazılı kaynakların boĢ bıraktığı ya da değinmediği tarihî 
hadiselerin aydınlığa kavuĢturulmasında, tarihin inĢasında, eksiklerin tamamlanmasında (Turan, 1969: 75; 
Yıldırım, 1998c: 94) devreye girer ve bunun için de sözlü kültür ürünlerinden yararlanır. Ġnan‘a göre yazılı 
belgelerle içinden çıkılması ya da sağlıklı bir neticeye ulaĢılması zor olan bazı meseleler ancak etnografya ve 
folklor bakımından tetkik edildiğinde aydınlatılabilmektedir (Ġnan, 1987: 194). Zira olaylar tek taraflı değild-
ir. YaĢanılan, tanık olunan olaylara her bir bireyin ya da toplumsal grubun bakıĢı, ondan etkilenme derecesi, 
çıkarımları farklı olacaktır. Dolayısıyla farklı birey ve gruplar olayları kendi penceresinden değer-
lendirecektir. Bununla birlikte hâkim yönetimler kendi ideolojileri ve sosyal, siyasal, askerî, ekonomik vb. 
çıkarları doğrultusunda olayları sansürleyebilmekte, yeniden kurgulayıp kendisini destekler mahiyette 
kullanabilmektedir (Ersoy, 2004: 106; Ersoy, 2009: 28; Sakal, 2008: 52). ĠĢte sözlü tarih böyle zamanlarda 
devreye girerek olayların taraflarının sözlü kültür ürünlerinde yer alan/alabilen sözlü tarih verilerinden ha-
reketle tarihî olayları daha sağlıklı ve gerçekçi bir biçimde analiz edebilir, eksikleri tamamlayabilir ve 
olayın/olayların taraflarının bakıĢ açısından yaĢananları değerlendirebilir. 

Ancak tarihçi bunları değerlendirirken dikkatli olmalı, bu metinlere bir tarih metni gibi yak-
laĢmamalıdır.

23
 Çünkü bu metinler her Ģeyden evvel edebî bir metin, bir kurgudur. Tarihçinin tarihî bir olaya 

                                                 
21

 Bununla birlikte sözlü kültür ürünlerinin ―sözlü tarih‖ olarak değerlendirilemeyeceği Ģeklinde görüĢler de vardır. Bu 

görüĢler için bk. Raglan, 2004: 37-44; Oğuz, 2010: 5-12. 
22
bk. Köprülü, 1943: 411-441. 

23
bk. Azar, 2007: 22; Ersoy, 2009: 28; Kütükoğlu, 2014: 19. 
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yaklaĢımıyla bir sanatçının yaklaĢımı aynı olmayacaktır. Tarihçi, olayları olduğu gibi aktarmak zorundayken 
edebiyatçının böyle bir zorunluluğu yoktur. O, tarihî olayları yeniden kurgulayacak, olay halkalarının yerini 
değiĢtirecek, eklemeler çıkarmalar yapacak, kahramanlardan birini ön plana çıkarıp yüceltirken diğerini geri 
plana itecek, değersizleĢtirecek, olayı, tarafı olduğu toplumsal grubun bakıĢ açısıyla anlatacak, içinde 
bulunduğu toplumun duygularını düĢüncelerini hislerini yarattığı esere aktaracaktır.

24
 Tarihçi, bu durumu 

göz önünde bulundurarak kullanacağı edebi üründeki kurmaca yapıyı kavrayıp analiz edebilecek yeteneğe ve 
birikime, disiplinlerarası bir bakıĢ açısına sahip olmalıdır (Ersoy, 2004: 106-107). Köprülü, bu iĢi yapacak 
tarihçinin sağlam bir filoloji kültürüne, tenkit yeteneğine ve mukayese gücüne sahip olması gerektiğini 
vurgularken (Köprülü, 1943: 457-458) Sadık K. Tural, tarihçinin edebî eserin sadece yazıldığı yıla değil; 
edebi eserin yazıldığı/gerçekleĢtiği zaman hakkındaki Ģahitliğine ve daha sonraki yıllara yaptığı tesiri de 
araĢtırmalıdır (Tural, 1993: 32-33) der. Yıldırım ise tarihî olgu, eylem ve gerçek çok iyi denetim altında tu-
tulmadıkça yapılacak yorumların yanıltıcı olabileceğini vurgular (Yıldırım, 1998c: 100). Tarihçi, sözlü kültür 
ürünlerini titiz bir Ģekilde tahlil etmeli ve mümkünse yazılı tarih belgeleriyle bunları karĢılaĢtırılmalıdır (Kö-
prülü, 1943: 424, 428; Fidan, 2011: 140). Zira sadece sözlü kültür ürünlerinden hareketle yapılacak değer-
lendirmeler sağlıklı sonuçlar doğurmayacak ve yeni hataların yapılmasına neden olacaktır. Yazılı tarih 
metinleri ile paralel yürütülecek sözlü tarih çalıĢmaları boĢlukları dolduracak, eksikleri giderecek ve araĢtır-
macıyı doğru güvenilir bilgiye ulaĢtıracaktır. 

 

3. MÜBADELE VE GÜZELYURT 
XX. yüzyıl Türk-Yunan tarihinin en önemli olaylarından biri mübadele olayıdır. Mübadele neticesinde 

yüz binlerce insan yaĢadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalmıĢtır. Bu göçler, evvela KurtuluĢ 

SavaĢı'nın bitimiyle baĢlamıĢtır. Yunan ordusunun hezimete uğratılmasıyla Batı Anadolu, Marmara, Doğu 

Trakya ve Karadeniz kentlerinde yaĢayan bir milyondan fazla Rum Yunanistan'a göç etmiĢtir (Kayam, 1993: 

584; Arı, 2007: 7-8). Kalanların durumu ise 20 Kasım 1922‘de baĢlayan Lozan Konferansı'nda çözüme 

kavuĢturulur. Dönemin Ģartları içerisinde ekonomik çıkarlar, nüfus ve din bakımından homojenleĢme, ulus-

devlet olabilme ve yurttaĢlarını maruz kalabilecekleri baskı ve zulümden kurtarmak gayesi her iki taraf 

açısından mübadeleyi zorunlu kılmıĢtır (Kayam, 1993: 586; Arı, 2007: 15; Emgili, 2009: 224; Goularas, 

2012: 130). 

Lozan Konferansı'nda yapılan bir takım görüĢmeler ve tartıĢmalar neticesinde 30 Ocak 1923 tarihinde 

―Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine ĠliĢkin SözleĢme ve Protokol‖ imzalanır (Emgili, 2009: 224; 

Goularas, 2012: 130). Bu antlaĢmaya göre Türk topraklarında yerleĢmiĢ Rum Ortodoks dininden Türk 

uyrukları ile Yunan topraklarında yerleĢmiĢ Müslüman dininden Yunan uyruklar 1 Mayıs 1923 tarihinden 

itibaren zorunlu göçe tabi olacaklardır. Ancak belirtilen Ģartlar içerisinde Ġstanbul'da oturan Rumlar ile Batı 

Trakya'da yaĢayan Türkler mübadeleden muaf tutulmuĢlardır (Kayam, 1993: 593; Öksüz, 2000: 758; Arı, 

2007: 18-19; Budak, 2010: 137; Güner, 2012: 1455; Goularas, 2012: 130; Bozdağlıoğlu, 2014: 130). 

KurtuluĢ SavaĢı bitiminde baĢlayan göçler, mübadele ile birlikte bir milyonun üzerinde Türk ve Rum nüfusu 

etkilemiĢtir (Öksüz, 2000: 759; Arı, 2007: 8; Budak, 2010: 141; Güner, 2012: 1455). 

Mübadele olayından etkilenen yerlerden biri de Rum nüfusun yoğun olarak bulunduğu Aksaray'ın 

Güzelyurt ilçesidir. Eski adı Karvala, Karvali, Kalavria, Kalavrita, Kalivari, Gelivara, Kelberi, Gelvedere, 

Gerveli ve daha sonra da Gelveri olan Güzelyurt (Kaplanis ve Özdil, 2014: 10), çok eski çağlardan itibaren 

önemli bir yerleĢim yeri olmuĢ, Hitit, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği 

yapmıĢtır (Ayçin vd. 2009: 10). Hristiyanlığın özellikle de Ortodoks Hristiyanlığın önemli bir merkezi olan 

Güzelyurt'ta Türkler ve Rumlar asırlarca bir arada yaĢamıĢlardır (Ayçin vd. 2009: 11-13). Mayıs 1924 

tarihine ait bir kayda göre Gelveri‘ninHengameci, Sokak, Orta ve Merya mahallerinde mübadeleye tabi 

tutulacak 560 hanede toplam 2037 kiĢi yaĢamaktadır (Kaplanis ve Özdil, 2014: 10). Mübadele neticesinde 

Yunanistan‘ın Kastorya ve Kozan köylerinden getirilen Türkler buraya yerleĢtirilirken Güzelyurtlu Rumlar 

da Yunanistan‘ın Kavala Ģehrinin hemen doğusundaki Çırpıntı Çiftliği‘ne yerleĢtirilmiĢler ve burada kurulan 

köye Yeni Gelveri anlamına gelen ―Nea Karvali‖ adı verilmiĢtir (Kaplanis ve Özdil, 2014: 10). 

1990‘lardan itibaren Anadolu‘dan Yunanistan‘a göç eden Karamanlı Ortodoksların yerleĢtikleri 

yerlerin belediyeleri ile Türkiye‘de göç etmeden önce yaĢadıkları yerlerin belediyeleri arasında ―KardeĢ 

belediye‖ protokolleri imzalanmıĢ ve bu bağlamda Güzelyurt Belediyesi de Nea Karvali Belediyesiyle 

kardeĢ belediye olmuĢtur (Öger; Özdem, 2015: IX). 

Kültürlerini korumak ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmak isteyen mübadiller, bu gayeyle 

Nea Karvali‘de bir müze kurmuĢlardır. Bu müzede, özellikle Gelveri (Güzelyurt)‘den götürülen geleneksel 

                                                 
24

 Tarihî olayların edebiyata etkisi ile ilgili olarak bk. Kaplan, 1990: 73. 
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kostümler, Kapadokya stiliyle dokunmuĢ halılar, dinî resimler, takılar, oyalı, nakıĢlı iĢlemeler, eĢyalar vb. 

Ģeyler sergilenmiĢtir. Bu müze 1997 yılında Avrupa Birliği‘nin en iyi müzesi ödülüne layık görülmüĢtür. 

 

4. GÜZELYURTLU (GELVERĠLĠ) MÜBADĠLLERĠ KONU ALAN KOSMAS 

ÇEKMEZOĞLU’NA AĠT DESTAN
25

 

Toplumların en önemli sözlü kültür ürünlerinden biri destanlardır.
26

 Toplumları derinden etkilemiĢ, 

sarsmıĢ olan savaĢları, kahramanlık olaylarını, deprem, yangın, sel gibi doğal afetleri iĢleyen destanların en 

önemli konularından biri de toplumsal bir olgu olan göçtür. Destanlar, toplumların yaĢadığı olayların birinci 

ağızdan edebî bir üslupla aktarımıdır. Olaylar çoğu zaman bunu gören ya da yaĢayan Ģairler, ozanlar, âĢıklar 

tarafından metinleĢtirilmiĢtir. Dolayısıyla bu edebî ürünler tarihî kaynakların ve belgelerin kaydetmediği 

ayrıntıları, olayın çeĢitli safhalarını, halkın duygu ve düĢüncelerini, psikolojisini yansıtması bakımından 

oldukça önemlidir. Bu bağlamda Gelverili Ortodoksların yaĢadıkları göç olayını konu alan 

KosmasÇekmezoğlu‘nun destanı, göç olayını bizzat onu yaĢayanların gözünden, ilk ağızdan aktarması, 

yaĢananların görünmeyen yanlarını ortaya koyması nedeniyle çok mühimdir. 

Yunanistan'da bulunan Küçük Asya AraĢtırmaları Merkezi (KAM) araĢtırmacıları tarafından kayda 

geçirilmiĢ olan Gelverili mübadillerin anılarını içeren dosya içerisinde bulunan bu destanın 1923-1935 yılları 

arasında yazıldığı tahmin edilmektedir (Balta; Millas, 1996: 5). KosmasÇekmezoğlu‘na ait olan bu destan, 

72 dörtlükten oluĢmaktadır ve deftere Karamanlıca yazılmıĢtır (Balta; Millas, 1996: 5). Vezin aksaklıkları 

bulunmakla beraber destan genel olarak on birli hece ölçüsüyle söylenmiĢtir/yazılmıĢtır.  

Destan tarafımızdan üç bölüme ayrılarak incelenmiĢtir. Bu bölümler:1. Mübadele haberinin gelmesi, 

yapılan hazırlıklar ve yola çıkıĢ.2. Yunanistan topraklarına ve yeni yerleĢim yerine varıĢ ve burada çekilen 

sıkıntılar.3. Destanı söyleyenin belirtilmesi ve bu destanın sürekli okunup dinlenilmesi ve hatıraların unu-

tulmaması nasihat edilerek destanın bitirilmesi. 

I. Bölüm: 
1.-12 dörtlükleri kapsayan bu bölüme Ģair, Konya Aksaray‘ı Gelveri Beldesi sakinlerinin yeni yerleĢim 

yerinin Yunanistan'ın Kavala Ģehri yakınlarındaki Çırpıntı adıyla bilinen Çınarderesi olduğunu belirterek 

baĢlar. Destanda ozan bu durumu ―Çaresi olmayan bir derd‖ olarak görür ve feleğin kendilerine açtığı bu 

yaranın asla iyi olmayacağını belirtir. Destanın bu bölümünde ozan, Gelveri‘den Yunanistan topraklarına 

göçü hikâye eder. Buna göre gelen bir emirle yüreklere ateĢ düĢmüĢtür. ġair bu durumu ―Dayanmaz yürekler 

olsa da demir‖ mısraı ile ifade eder. Bu kara haber üzerine Gelverili Ortodokslar satabildikleri mallarını pa-

zarlarda satarlar. Mübadeleye tâbi olanları götürmek üzere Aksaray'dan pek çok araba gelir. Götü-

rebilecekleri eĢyalarını arabalara yükleyen Gelverili Ortodokslar, mallarının çoğunu bırakmak zorunda kalır-

lar. Malları ile birlikte evlerini, bağlarını da Yunanistan'dan buraya (Gelveri‘ye) gelen muhacirlere teslim 

ederler. Bu hal, onların yüreğindeki yağları eritir. Okullarını, kiliselerini kapatan, ikonalarını mezarlara 

gömen ya da yakan, anne babalarının, yakınlarının mezarlarını, hatıralarını geride bırakan mübadiller, Aziz 

Grigoryas‘a veda edip yol duaları okuyarak çoluk çocuk yollara düĢerler. Gelverili Ortodokslar, Aksaray'a 

doğru giderken Gelveri‘nin göründüğü son yer olan Perva‘da geriye dönerek son kez yaĢlı gözlerle Gel-

veri‘ye bakarlar. O ruh hâli içerisinde Gelveri, onlara ―Viran olmuĢ harap bir yer‖ olarak görünür ve Ģair 

Gelveri‘yi ―BozulmuĢ bir bağa‖ benzetir. 

ġairin dörtlükteki ifadelerine göre Gelveri‘den yola çıkan mübadillerin bir kısmı Adana üzerinden bir 

kısmı da Ereğli üzerinden Mersin'e ulaĢırlar.
27

 Mersin'de vapurlara bindirilen Gelverililer yaĢanan ölümler 

nedeniyle Yunanistan‘da karantinaya alınırlar. Bu olayı yaĢamıĢ yaĢayan mübadillerin verdikleri sözlü tarih 

bilgilerine göre karantinaya alınanların saç ve sakalları kesilmiĢ, elbiseleri çıkarılmıĢtır (Özdemir, 2015: 203-

204). ġair, bu durumu destanında, ―ÇeĢme gibi akar gözler yaĢları/Tellerde kestiler sakal saçları‖ (Balta; 

Millas, 1996: 6) mısralarıyla dile getirir. Destandan anlaĢıldığına göre bu deniz seyahati esnasında ölenler de 

denize atılmıĢtır. 

II. Bölüm: 
13.-71. dörtlükler arasını kapsayan bu bölümde Ģair, Gelverili mübadillerin Yunanistan safahatını 

hikâye eder. Dörtlüklerde, yeni bir yerde yaĢamak zorunda kalan bu insanların yürek burkan sefaletleri, çek-

tikleri acılar bir bir anlatılır. Bu safahat Ģair tarafından Ģöyle dile getirilir: Vapurda bulunan mübadillerin ba-

zıları vapurun uğradığı Pire, Selanik, Drama ve Dedeağaç gibi Ģehirlerde indikten sonra vapur nihayet Ka-

                                                 
25
Destan metni için bk. Balta; Millas, 1996: 5-8. 

26
 Burada destan kavramı ile kastedilen âĢık tarzı kültür geleneği içerisinde oluĢturulmuĢ destanlardır. ÂĢık tarzı kültür 

geleneği içerisinde oluĢturulmuĢ destanlarla ilgili geniĢ bilgi için bk. Çobanoğlu, 2000.  
27

 Sözlü tarih kaynaklarının verdiği bilgiye göre Aksaray‘dan Ereğli‘ye geçen Gelverili mübadiller buradan trene 

binerek Mersin‘e giderler. bk.Özdemir, 2015: 203. 
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vala‘ya ulaĢır.
28
Gelverililer vatan topraklarına kavuĢmaktan dolayı mutluluk içerisindedirler ve sevinç 

gözyaĢları dökmektedirler. ġair, bu durumu, ―Hasretliklerin birbirlerine kavuĢması‖ olarak niteler. Gelverili 

mübadiller, Kavala‘ya dokuz kilometre uzaklıktaki Ġskeçe yolu üzerinde bulunan Çırpıntı Ovası‘na 

yerleĢtirilirler. Evleri henüz yapılmamıĢ olan Gelverililer çadırlar kurarlar ve evlerini yapmak için çalıĢmaya 

baĢlarlar. Gelverililer Çırpıntı Ovası‘nı kasabaya çevirmiĢlerdir ancak zalim felek onların yakasını 

bırakmaya pek niyetli değildir. Vatanlarından kopmak zorunda kalan bu insanlara Ģimdi de sıtma belası 

musallat olmuĢtur ve bu bela genç ihtiyar demeden insanlarını onlardan koparmaktadır.
29

 ġairin ifadesiyle 

―Tırpanını derin sallayan felek‖ her yıl yüzden fazla insanı kara toprağın altına götürmektedir. Bir ağıt gibi 

destan dörtlükleri arasına sıkıĢtırılmıĢ Ģu dörtlük onların çaresizliklerini ve yardım çığlıklarını göstermesi 

açısından çok etkileyicidir: Anneme söyleyin malımı satsın/Ölüm saatinden beni kurtarsın/Nazlı niĢanlımı 

kardaĢım alsın/Benim arzularım mahĢere kalsın (Balta; Millas, 1996: 8). 

Sıtma ilaçları ve doktorlar bu ölümlerin önüne geçememiĢ, bu illet yedi sene zarfında çok yiğitleri alıp 

götürmüĢ, genç gelinleri dul bırakmıĢ, ocakları söndürmüĢ, evleri viran bırakıp baykuĢlar öter hâle 

getirmiĢtir. Bu sıkıntı yetmezmiĢ gibi bir de yerel ahalinin onları benimseyememesi dolayısıyla onlara 

yaptıkları düĢmanlıklar
30
, suyun olmayıĢı, okullarının yapılmaması, kiliselerinin sahipsiz ve yardıma muhtaç 

oluĢu, devletin ilgisizliği bu insanları daha da umutsuzluğa sevk etmiĢtir.
31

 Bu sıkıntılardan dolayı 

ağlamaktan kalpleri kararmıĢ, gözleri görmez olmuĢtur. Bu durum halkın bir kısmının Devret, Pire, 

Dedeağaç gibi Ģehirlere göç etmesine neden olur. Dağları devirdik bağa döndürdük/Kefinledik yiğitleri 

ahrete gönderdik/Bu yurt bize Gelveri olur belledik/Ölecek zannederek umut eyledik (Balta; Millas, 1996: 

8)dörtlüğünde de Ģairin ifade ettiği üzere kendilerine Gelveri‘yi aratmayacak bir yurda dönüĢtürmek 

istedikleri bu yere gelip yerleĢtiklerinden dolayı ―DüĢtük bu yurda eyvah ne çare‖ diyerek artık 

piĢmanlıklarını dile getiren Gelverililer, burayı ―Çaresi bulunmayan ölüm mahallesi‖ olarak nitelemeye 

baĢlarlar.Zehir battık acıdan dolduk/Dini bir uğruna biz burda durduk (Balta; Millas, 1996: 5)mısraları 

onların neden burada olduklarının ve neden vatanlarını terk etmek zorunda kaldıklarının aslında kısa bir 

ifadesi gibidir. 

Bu sıkıntılarla yoğrulmuĢ olan Gelverili mübadilleri Ģair KosmaÇekmezoğlu, ―bostanı bozulmuĢ bağ 

ve tarlaya‖, ―yaprağı, meyvesi sararmıĢ dallara‖, ―goncası kurumuĢ ağlayan güllere‖ benzetir. 

III. Bölüm 
71. ve 72. dörtlükleri kapsayan bu bölümde destanın Çekmez‘inKosma tarafından yazıldığı belirtilir ve 

bu destanın okunup dinlenilmesi, bunu yaparken de düĢünülüp ağlanılması gerektiği nasihat edilerek destan 

hitama erdirilir. 

 

SONUÇ 
Dünya coğrafyası üzerinde yaĢayan bütün toplumlar gibi Güzelyurt (Gelveri)‘ta yaĢayan Karamanlı 

Ortodokslar da edebî ürünler ortaya koymuĢlardır. Bu edebî ürünler evvela sözlü kültür ortamında yaratılmıĢ 

ve uzun bir zaman da bu ortamda varlığını devam ettirmiĢtir. Pek çok edebî gelenekte olduğu gibi 

muhtemelen Gelverililerin edebî geleneğinde de bu ürünler yazılı kültür ortamı denilen ortamda da sözlü 

olarak üretilip icra edilmeye devam etmiĢtir. Toplum tarafından üretilen bu ürünler, onların acıları, 

sevinçleri, zevkleri, beğenileri, yaĢam tarzları, hayatı algılayıĢları, kültürel değerleri hakkında bilgiler 

içermektedir. Yani bu ürünler birey bağlamında bir taraftan toplumun duygu ve düĢüncelerini yansıtırken bir 

taraftan da onun sosyal hayatını yansıtmaktadır. Bu ürünler, özellikle de türkü ve destanlar, ―sözlü tarih‖ 

diye ifade edilen gayr-i resmi tarihe dair veriler içermesi bakımından da önem taĢımaktadır. Ġncelenen destan 

metninde görüldüğü üzere bu sözlü folklor ürünleri, bir tarihçi için sebep ve sonuçlarıyla artık bitmiĢ bir 

olayı bizzat yaĢayanların gözünden yansıtması, tarihî kayıtlara girmeyen ayrıntılara yer vermesi, toplumun 

içinde bulunduğu ruh hâlini, duygu ve düĢüncelerini, olayın sonrasında yaĢananları, olayın toplum üzerinde 

bıraktığı etkiyi yani sahne arkasını yansıtması bakımından çok önemlidir. Toplumsal hafızayı barındıran, 

                                                 
28

 Bu hadise ile ilgili olarak bk. Özdemir, 2015: 204. 
29

 Sözlü tarih kaynakları bu konuda Ģu bilgileri vermektedir: ―Bununla birlikte evler derme çatmaydı ve alt yapı da yok-

tu. Hatta topluluğun ilk yerleĢtiği yerde sıtmanın önüne geçilemediğinden köy daha kuru bir bölgeye taĢınacaktı.‖ 

(Özdemir, 2015: 204). 
30

 Dilleri, giyim-kuĢamları ve ev yaĢantıları (hayvan tezeğini kıĢları evin ortasına kurulan ve kürsü denilen ocakta 

yakarak ısınmaları, yemeklerin kürsünün etrafında yere oturularak yenmesi) dolayısıyla yörenin yerlileri tarafından 

ötekileĢtirilmiĢler ve dıĢlanmıĢlardır. bk. Özdemir, 2015: 199, 202, 205. 
31

 Sözlü tarih kaynakları bu konuda Ģu bilgileri vermektedir: ―... suyumuz da yoğudu. Herkes ne yapabilirse yaptı. Ep-

eyce çektik. Fokaralık da vardı. Hökümet (pek) yardım edemedi.‖ (Özdemir, 2005: 204). 
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kollektif Ģuuru yansıtan bu ürünler, kültürün aktarımında, ortak değerlerin yaĢatılmasında, milli kimliğin 

korunmasında, birlik ve beraberliğin sağlanmasında, tarihî birikimin gelecek kuĢaklara aktarılmasında ve 

hatıraların canlı tutulmasında, geçmiĢiyle bağını koparmamıĢ, Ģuurlu ve bilinçli nesillerin yetiĢtirilmesinde 

önemli iĢlevler yüklenmiĢtir.  
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QARABAĞ NAĞILLARININ ÖZҼLLĠYĠ 

         

Dos.Sönmҽz ABBASLI

 

 

Xülasҽ 
Qarabağ folklor mühitindҽ geniĢ yayılmıĢ epik janrlardan olan nağıllar ҽsrlҽr boyu xalqın mҽnҽvi qida 

mҽnbҽyini tҽĢkil etmiĢ, günümüzҽdҽk ҽhҽmiyyҽtini itirmҽmiĢdir. Nağıllarda diqqҽti çҽkҽn ҽsas mҽqamlar 

ictimai mҽzmun, milli xüsusiyyҽtlҽr, maraqlı süjet xҽttidir. Nağıl xalqın sözün ҽsl mҽnasında mҽnҽvi 

qidasıdır. Nağıllar aid olduğu xalqın coğrafiyası, düĢüncҽ sistemi, etiqadları, istҽklҽri, dünҽni vҽ bugünü ilҽ 

qırılmaz Ģҽkildҽ bağlıdır. Tҽdqiqatçılar nağılların tҽsnifatını apararkҽn onları müxtҽlif bölgülҽrҽ bölürlҽr. 

Qarabağdan qeydҽ alınmıĢ nağılları saf-çürük edҽrkҽn onların içҽrisindҽ sehrli nağılların, heyvanlar 

haqqında olan nağılların, tarixi nağılların, mҽiĢҽt nağıllarının üstünlük tҽĢkil etdiyini görürük. Sehrli 

nağılların ҽsas mövzusunu tҽbii ki, xeyirlҽ Ģҽrin mübarizҽsi tҽĢkil edir ki, burada hҽm xeyirxahlığı, hҽm dҽ 

bҽdxahlığı tҽmsil edҽn qüvvҽlҽr hamımıza mҽlum ҽnҽnҽvi obrazlarla tҽqdim olunur. Heyvanlar haqqında 

nağıllarda heyvan vҽ quĢlar ҽsas obrazlar kimi qarĢımıza çıxır. Heyvanlardan bҽhs edҽn nağıllarda nağıl 

qҽhrҽmanları olan tülkü, keçi, dovĢan, qurd, ayı vҽ s. zahiri görünüĢünҽ, hҽrҽkҽt formasına görҽ 

sҽciyyҽlҽndirilir. Adҽtҽn nağıllarda tülkü hiylҽgҽr, dovĢan qorxaq, canavar acgöz, sҽfeh kimi tҽqdim edilir. 

Qarabağdan qeydҽ alınmıĢ nağılların bir qismini mҽiĢҽt nağıılları tҽĢkil edir. Ġctimai-sosial hҽyat bu 

nağılların özҽyini tҽĢkil edir.  

Açar Sözlәr:Qarabağ, nağıl, sehrli, heyvanlar, mәişәt 

 

THE SPECIFICITY OF GARABAG TALES 

 

Abstract 

The epic genre tales widely spreading in Garabag folklore sphere have been the spiritual nourishment 

of people for centuries, hasn‘t lost importance to the present day. The remarkable features in tales are social 

content, national features and an interesting plot line. The tales are deeply closed with the geography, though 

system, beliefs, wishes, past and the present day of the people. The researchers divided the tales into various 

types. While investigating the tales collecting from Garabag we will see that there are a lot of magic tales, 

the tales about the animal, historical tales and social tales. The main theme of the magic tales is the fight be-

tween good and evil. Here the forces which represent the kindness and greed are presented with the known 

traditional images. In the tales about the animals the animal and birds are the main images. In tales dealing 

with the animals the tale heroes such as: fox, goat, hare, wolf, bear and so on are characterized according to 

the appearance, movement form. Generally, the fox is represented as a crafty, the hare as a coward, the wolf 

as a greedy and stupid in tales.  

Keywords: Animals, Garabag, welfare, tale, magic 

 

GĠRĠġ 
Nağıllar Qarabağ folklor çevrҽsindҽ geniĢ yayılmıĢ epik janrlardan biridir. MҽnĢҽ etibarilҽ kökü qҽdim 

zamanlara gedib çıxan nağıllar uzun illҽr aid olduğu xalqın mҽnҽvi qida mҽnbҽyini tҽĢkil edҽrҽk 

günümüzҽdҽk ҽhҽmiyyҽtini itirmҽmiĢdir. Nağıllarda diqqҽti cҽlb edҽn mҽqamlar çoxdur. Ġctimai mҽzmun, 

milli xüsusiyyҽtlҽr, maraqlı süjet xҽtti vҽ s. Nağıl anlayıĢı ilҽ bağlı bir çox tҽdqiqatçılar maraqlı fikirlҽr 

söylҽmiĢdilҽr. Aleksey Tolstoy nağılı xalqın yavaĢ-yavaĢ topladığı böyük mҽnҽvi mҽdҽniyyҽti adlandıraraq 

nağılla qarĢımızda xalqın minillik tarixinin açıldığını qeyd edir. 

FolklorĢünas F.Bayat yazır ki: ―Nağıllardan biz qҽdim adҽt-ҽnҽnҽlҽri, nikah formalarını, toy vҽ yaz 

mҽrasimlҽrini, qurban rituallarını, ailҽ, namus qavramlarının mҽna tutumunu, bir sözlҽ, mҽnҽvi dünyamızı 

öyrҽnmiĢ oluruq‖ (Bayat, 2012:116).  

Nağılları tҽdqiq edҽn folklorĢünas O.Ҽliyev isҽ nağılı ―folklorun daha çox möcüzҽyҽ ҽsaslanan bir 

janrı‖ (Ҽliyev, 2001:9) hesab etmҽklҽ, onu xalq epik yaradıcılığının mҽhsulu olub, nҽsildҽn-nҽslҽ keçҽrҽk 

yaĢayan, xalqın hҽyat, mҽiĢҽt tҽrzini, tarixi ҽnҽnҽlҽrini vҽ cҽmiyyҽtdҽki ictimai ziddiyyҽtlҽri qabarıq halda, 

fantastik bҽdii uydurmalar vasitҽsilҽ ҽks etdirҽn, sonu ҽsasҽn nikbin ovqatla qurtaran bir janr kimi 

sҽciyyҽlҽndirir (Ҽliyev, 2001: 10). 
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Deyilҽnlҽrdҽn dҽ bҽlli olur ki, nağıl xalqın sözün ҽsl mҽnasında mҽnҽvi qidasıdır. Nağıllar aid olduğu 

xalqın coğrafiyası, düĢüncҽ sistemi, etiqadları, istҽklҽri, dünҽni vҽ bugünü ilҽ qırılmaz Ģҽkildҽ bağlıdır.  

Tҽdqiqatçılar nağılların tҽsnifatını apararkҽn onları müxtҽlif bölgülҽrҽ bölürlҽr. Qarabağdan qeydҽ 

alınmıĢ nağılları saf-çürük edҽrkҽn onların içҽrisindҽ sehrli nağılların, heyvanlar haqqında olan nağılların, 

tarixi nağılların, mҽiĢҽt nağıllarının üstünlük tҽĢkil etdiyini görürük. Qarabağdan toplanmıĢ sehrli nağıllarda 

uzaq keçmiĢin ҽlamҽtlҽri, izlҽri yaĢamaqdadır. Bu nağıllarda tҽsvir olunan sehr vҽ tilsimlҽr, Ģҽr qüvvҽlҽr ─ 

divlҽr, ҽjdaha vҽ ilanlar, küpҽgirҽn qarılar vҽ onlara qarĢı mübarizҽ aparan xüsusi, qeyri-adi qüvvҽyҽ malik 

olan qҽhrҽmanlar bu janrın çox qҽdim dövrlҽrlҽ ҽlaqҽdar olduğunu aydın göstҽrir. Sehrli nağıllarda hҽm dҽ 

erkҽn dövrlҽrin izlҽrinҽ, ҽtrafda baĢ verҽn çeĢidli hadisҽlҽr barҽdҽ ibtidai insanın primitiv anlayıĢlarına rast 

gҽlmҽk olar. Bu onu göstҽrir ki, sehrli nağıllarda uydurmanın arxasında ҽslindҽ elҽ real hҽyat hadisҽlҽri 

dayanır. Sehrli nağılların ҽsas mövzusunu tҽbii ki, xeyirlҽ Ģҽrin mübarizҽsi tҽĢkil edir ki, burada hҽm 

xeyirxahlığı, hҽm dҽ bҽdxahlığı tҽmsil edҽn qüvvҽlҽr hamımıza mҽlum ҽnҽnҽvi obrazlarla tҽqdim olunur.  

Qarabağ sehrli nağıllarında müxtҽlif türk xalqlarının folklorunda geniĢ yayılan qҽhrҽmanın möcüzҽli 

doğuluĢu motivinҽ rast gҽlinir vҽ tҽbii ki, bu cür möcüzҽli doğuluĢla dünyaya gҽlҽn nağıl qҽhrҽmanı 

ҽtrafdakılardan qeyri-adiliyi ilҽ fҽrqlҽnir. Konkret olaraq ―Adamyeyҽn qız‖ nağılında bu motivlҽ rastlaĢırıq. 

Nağılda tҽsvir olunur ki, bir padĢah olur. PadĢahın 3 oğlu olur, qızı olmur. PadĢahın qardaĢının 3 qızı olur. 

PadĢah gileylҽnir ki, Allah-tala mҽnҽ dҽ bu üç oğlanın yerinҽ bir qız verҽydi. Allahın da buna acığı tutur ki, 

sҽnҽ üç oğul vermiĢҽm, hҽlҽ bir qız arzulayırsan. Cҽnabi Cҽbrayılı göndҽrdi ki, apar bu almanı ver ona, 

denҽn yarı bölsün, ailҽsiynҽn yesin. Allah-tala ona qız kҽramҽt elҽyҽcҽk. Almanı gҽtirib verdikdҽn sonra 

arvadın uĢağı olur, qızı olur (Qarabağ: folklor da bir tarixdir, II, 2012: 187).  

Nağılda diqqҽtçҽkҽn mҽqamCҽbrayılın gҽtirdiyi möcüzҽli almanı yedikdҽn sonra qҽhrҽmanın dünyaya 

gҽlmҽsidir. Mҽlum olduğu kimi, ҽrҽb, fars, türk vҽ digҽr Ģҽrq xalqlarının sehrli nağıllarında mҽhz alma 

övladsız ata-anaya övlad bҽxĢ edҽn magik tҽsir gücünҽ malikdir. Bu motivҽ ҽksҽr nağıllarda rast gҽlinir. 

Bunun da kökündҽ ҽslindҽ bitkiyҽ tapınma dayanır. Mҽlum olduğu kimi türkdilli xalqlar su, günҽĢ (od) kimi 

ağaca tapınmıĢdılar vҽ bu nҽticҽdҽ nağıllara da sirayҽt etmiĢdir.  

―Adamyeyҽn qız‖ nağılında diqqҽti cҽlb edҽn mҽqamlardan biri dҽ möcüzҽli alma nҽticҽsindҽ 

dünyaya gҽlҽn qҽhrҽmanın ─ qızın baĢqalarından fҽrqli olmasıdır. Nağıldan da göründüyü kimi bu qız adi 

adam kimi deyil. ġahın bütün malını─ kiĢmiĢi, xurmanı gecҽlҽr beĢikdҽn çıxıb yeyir. Nağılda tҽsvir olunur 

ki, bu qeyri-adi qız hҽtta ata-anasını da yeyir. Yҽni, bütün nağıl boyu bu qız adamyeyҽn kimi xarakterizҽ 

olunur. Bu tipli sehrli nağıllar kifayҽt qҽdҽrdir.  

Qarabağ nağıllarında keçҽl obrazı aparıcı yer tutmaqla adҽt etdiyimiz kimi kasıb, lakin mübariz, 

hazırcavab qҽhrҽman kimi qarĢımıza çıxır. ―ġah Abbas vҽ keçҽl‖ nağılında gecҽlҽmҽk üçün yer axtaran ġah 

Abbasa yalnız keçҽl qoca anası ilҽ birgҽ yaĢadığı köhnҽ komasında yer vermҽyҽ etiraz etmir. Daha sonra 

nağılda keçҽlin pҽyҽdҽn bir-iki dҽnҽ yumurta tapdığı, qoca anasının isҽ zҽhmҽtlҽ qonĢuya yun ҽyirib 

ҽvҽzindҽ bir balaca yağ aldığı mҽlum olur. Onlar qonağa sҽxavҽt göstҽrib olan-qalanlarını biĢirib qonağın 

qarĢısına qoyurlar.  

Nağılda nҽzҽri cҽlb edҽn ҽsas problem keçҽlin vҽzirin qızına aĢiq olması, lakin kasıblığı ucbatından 

tҽrҽddüd etmҽsidir. Göründüyü kimi, bu nağılda da aĢağı ilҽ yuxarının, varlı vҽ kasıbın ziddiyyҽti öz ҽksini 

tapır. Lakin nağılın sonunda keçҽl ġah Abbasa göstҽrdiyi sҽxavҽtin ҽvҽzini alır. ġah Abbas taxta çıxır vҽ 

vҽzirin qızını ona alır. Keçҽllҽ bağlı yaranmıĢ ҽnҽnҽvi nağılların ҽksҽriyyҽtindҽ kasıb keçҽl- varlı keçҽlҽ 

qҽdҽr yüksҽlir vҽ yüksҽk tҽbҽqҽdҽn olanların─ Ģahın, vҽzirin qızı ilҽ evlҽnir. Qarabağdan qeydҽ alınmıĢ 

―Keçҽl‖, ―Evi arvad tikҽr‖ nağılında da oxĢar motiv xüsusi yer tutur.  

Ümumiyyҽtlҽ, nağıllarda keçҽl nҽ qҽdҽr çҽtinliklҽrҽ, ҽzab-ҽziyyҽtҽ düĢsҽ dҽ, qarĢı tҽrҽfi nҽ qҽdҽr 

üstün olsa da, nҽticҽdҽ keçҽl hҽmiĢҽ qalib gҽlir.  

Qarabağdan qeydҽ alınmıĢ sehrli nağıllarda ҽn çox sҽciyyҽlҽndirilҽn mifoloji obrazlardan biri divdir. 

O Ģҽr qüvvҽlҽri tҽmsil edҽn mҽnfi obraz kimi ҽks olunur. ―Mҽhҽmmҽdin nağılı‖nda möcüzҽli divin peyda 

olması göyün guruldaması, ildırımın çaxması ilҽ müĢayiҽt olunur. Mҽhҽmmҽd divlҽ vuruĢan zaman o 

ovsunnanır, dovĢana, sonra isҽ quĢa dönüb pırıldayıb uçur. Divlҽ bağlı nağıllarda hҽr nҽ qҽdҽr gücҽ malik 

olsalar da, nağıl qҽhrҽmanları hҽmiĢҽ divҽ qalib gҽlirlҽr.  

Qarabağdan toplanmıĢ nağılların böyük bir qismini Allahla dialoq ҽsasında qurulmuĢ nağıllar tҽĢkil 

edir. ―Süleymana qalmayan dünya‖ nağılında Süleyman peyğҽmbҽrlҽ, ―Allahın hörmҽtli bҽndҽsi‖ nağılında 

Musa peyğҽmbҽrlҽ Allahın dialoqu ҽks olunur. Ümumiyyҽtlҽ, Qarabağdan qeydҽ alınmıĢ nağıllarda Allaha 

inam çox güclüdür vҽ Allaha etiqad motivi aparıcı mövqeyҽ malikdir.  

Qarabağ nağıllarında tez-tez tҽsadüf edilҽn tarixi Ģҽxsiyyҽtlҽrdҽn biri ġah Abbasdır. Onun adı ağıllı, 

tҽdbirli vҽzir kimi tҽsvir edilҽn Allahverdi xanla çox vaxt birgҽ çҽkilir. Nağılların ҽksҽriyyҽtindҽ ġah 

Abbasın zülmkar bir Ģah kimi tҽsvir edilmҽsi tҽsadüfi deyil. ġah Abbasın hakimiyyҽti dövründҽ Azҽrbaycan 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

586 

 

uğrunda Ġran vҽ Türkiyҽnin apardığı mübarizҽ, iĢğalçılarla mübarizҽ etmҽk bҽhanҽsilҽ yerli ҽhalidҽn alınan 

yersiz vergilҽr xalq arasında ġah Abbası zülmkar bir Ģah kimi tҽsvir etmҽyҽ zҽmin yaratmıĢdır.  

―ġah Abbasla pinҽçi‖ nağılında ġah Abbasın zülmkarlığı aydın boyalarla tҽsvir edilir. Nağılın qısa 

süjeti belҽdir:  

Bir gün ġah Abbasnan vҽziri Allahvedi xan Ģҽhҽrҽ çıxır vҽ bir pinҽçiyҽ rast gҽlirlҽr. Bunlar gedҽndҽ 

pinҽçinin gülmҽyi tutur, gülür. PadĢah ҽmr edir ki, onu saraya gҽtirsinlҽr. Pinҽçinin nҽyҽ güldüyünü 

soruĢduqda deyir ki, gülmҽyim gҽldi, güldüm. ġahın acığı tutur vҽ deyir ki, sҽnҽ çörҽk verҽn mҽnҽm, sҽn 

nҽçisҽn ki, gülürsҽn. ġahın cavabında pinҽçi deyir ki, Ģah sağ olsun, çörҽk verҽn sҽn deyilsҽn, çörҽk verҽn 

Allahdı. Bu zaman acıqlanan ġah Abbas deyir ki, indi sҽni zindana ataram. Allahın da sҽnҽ çörҽk verҽr. 

TapĢırır ki, buna çörҽk vermҽyin. Sonda mҽlum olur ki, yanlıĢlıq nҽticҽsindҽ pinҽçinin çörҽyi hҽr gün gҽlir, 

digҽr adam isҽ çörҽksiz qalıb ölür (Qarabağ: folklor da bir tarixdir, I, 2012: 235-236).  

Nağıldan da göründüyü kimi sadҽ bir pinҽçi adı dillҽr ҽzbҽri olan zülmkar Ģaha qalib gҽlir vҽ ona isbat 

edir ki, Allah Ģahdan daha yüksҽkdҽ durur. Bu nağıldan da mҽlum olduğu kimi sadҽ bir pinҽçi nҽinki 

ağıllıdır, o Ģahın üzünҽ dik baxan, heç bir hҽdҽ-qorxudan çҽkinmҽyҽn, möhkҽm iradҽli bir obrazdır. Nağılın 

sonunda Ģahın onun yanına gҽlib ―anan namaz üsdҽ imiĢ‖ demҽsinҽ o özünҽmҽxsus bir tҽrzdҽ ―Ģah sağ olsun, 

anam namaz üsdҽ olmağına namaz üsdҽ imiĢ, amma sҽn onu bil ki, çörҽyi verҽn Allahdı‖ deyir.  

Ümumiyyҽtlҽ, ġah Abbas ziddiyyҽtli bir obrazdır. Zülmkar, ҽdalҽtsiz ġah Abbas bҽzҽn dҽ Qarabağ 

nağıllarında ҽdalҽtli, sҽxavҽtli Ģah kimi tҽsvir edilir. ―ġah Abbasla bostançı‖ nağılında Ģaha yemiĢ-qarpız 

gҽtirҽn keçҽlҽ Ģah iki kisҽ gümüĢ-qızıl kisҽ veib yola salır. Nağıl boyu ġah Abbas saxavҽtlҽ gümüĢ-qızıl 

paylayan bir obraz kimi sҽciyyҽlҽndirilir.  

Qarabağdan qeydҽ alınmıĢ nağıllarda ġah Abbasla bir tҽriflҽnҽn Ģҽxslҽrdҽn biri onun yaxın kömҽkçisi, 

vҽzir Allahverdi xandır. O ҽksҽr hallarda ġah Abbasla xalqın ―dҽrdinҽ yanan‖ bir surҽt kimi tҽsvir edilir. ġah 

vҽ vҽziri ҽksҽr hallarda hҽr hҽftҽ Ģҽhҽri gҽzib, xalqın yaĢayıĢı ilҽ maraqlanırlar. Bҽzҽn onlar fҽrdi Ģҽxslҽrin 

belҽ yaĢayıĢ tҽrzini, istҽklҽrini öyrҽnirlҽr. Onlar dҽrviĢ libası geyib bazar-dükanları, çayxanaları gҽzir, hҽr 

gecҽ bir evdҽ qalır, Ģahın necҽ adam olduğunu rҽiyyҽtdҽn öyrҽnirlҽr. Ҽksҽr hallarda ev sahiblҽri onları 

tanımayaraq Ģahı tҽnqid vҽ tҽhqir edirlҽr. Lakin bütün hallarda ġah Abbas vҽ vҽziri Allahverdi xan ev 

sahibini cҽzalandırmır, sҽhҽri gün öz sҽhvlҽrini xalqa etiraf edir vҽ ҽdalҽtli olmağa çalıĢırlar.  

Qarabağ nağıllarının bir qismini heyvanlar haqqında nağıllar tҽĢkil edir. ―Tülküynҽn Tozdu bҽyin 

nağılı‖, ―Axmaq canavarın nağılı‖, ―Dana, keçi vҽ toğlu‖, ―Dҽvҽ, xoruz vҽ eĢĢҽyin nağılı‖, ―Tülkü, tısbağa 

vҽ dҽvҽ‖, ―Tülkü vҽ canavar‖, ―Canavar, qoyun vҽ at‖, ―Süleyman peyğҽmbҽr vҽ bayquĢ‖ kimi nağıllar 

ҽnҽnҽvi örnҽklҽr kimi sҽciyyҽlҽndirilҽ bilҽr. Sehrli nağıllarda heyvanlar yardımçı obrazlar kimi tҽsvir 

olunursa, heyvanlar haqqında nağıllarda heyvan vҽ quĢlar ҽsas obrazlar kimi qarĢımıza çıxır. ―Kasıb kiĢi ilҽ 

ilan‖ nağılının süjetindҽ sehrli nağıllara bҽnzҽrlik özünü göstҽrir. Nağılda deyilir ki, bir kasıb kiĢi dҽrҽbҽdҽrҽ 

gҽzib, dilҽnirmiĢ. Bir gün bir ilan bunun qarĢısına çıxır. Hara getdiyini, hardan gҽldiyini soruĢur. KiĢi cavab 

verir ki, heç nҽyim yoxdu. Ġlan onu varlandıracağını deyir vҽ ağzından bir üzük çıxardıb verir vҽ bildirir ki, 

harda desҽn ki, üzüyüm sҽndҽn filan Ģeyi istҽyirҽm, o saat hazır olacaq (Qarabağ: folklor da bir tarixdir, VI, 

2013: 255-256).  

Göründüyü kimi bu nağılda yardımçı qüvvҽ kimi üzükdҽn istifadҽ olunması bu nağılı sehrli nağıl kimi 

sҽciyyҽlҽndirmҽyҽ imkan verir. Bu onu göstҽrir ki, bҽzi nağılları qruplaĢdırarkҽn kҽskin sҽrhҽd qoymaq 

olmaz.  

Heyvanlardan bҽhs edҽn nağıllarda nağıl qҽhrҽmanları olan tülkü, keçi, dovĢan, qurd, ayı vҽ s. zahiri 

görünüĢünҽ, hҽrҽkҽt formasına görҽ sҽciyyҽlҽndirilir. Adҽtҽn nağıllarda tülkü hiylҽgҽr, dovĢan qorxaq, 

canavar acgöz, sҽfeh kimi tҽqdim edilir.  

―Canavar, qoyun vҽ at‖ nağılında canavar ҽvvҽlcҽ qoyuna rast gҽlir, onu yemҽk istҽyir. Qoyun bir 

oyunum var, onu oynuyum sonra ye ─ deyib sıçrayıb qaçır. Daha sonra canavar atla rastlaĢır. Onu yemҽk 

istҽyҽrkҽn at da dal ayağında Ģokalad var, ҽvvҽlcҽ onu ye, sonra mҽni ye deyir. Axmaq canavar atın dal 

ayağına yaxınlaĢanda at ayağına vurulmuĢ nal ilҽ onun ağzının üstündҽn tҽpiklҽ vurur. Canavarın ağzı para-

para olur (Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III, 2012: 326).  

―Axmaq canavarın nağılı‖nda da analoji süjet tҽkrarlanır. Ac-yalavac bir canavar meĢҽ ilҽ gedҽrkҽn 

qarĢısına bir eĢĢҽk çıxır. Onu yemҽk istҽdikdҽ o, eĢĢҽyin ҽtini ancaq sҽhҽr yemҽk olar deyib aradan çıxır. 

Daha sonra canavarın qarĢısına çıxan keçi, camıĢ da müxtҽlif bҽhanҽlҽr gҽtirib canlarını qurtarırlar. Nҽhayҽt, 

canavar qarĢısına çıxan atı yemҽk istҽdikdҽ at canavara bildirir ki, dal ayağının altında atın nҽ vaxt 

doğulduğu qeyd edilib. Ona baxıb, desin, sonra onu yesin. Nağılın sonunda axmaq canavar atın arxa tҽrҽfinҽ 

keçҽn kimi zҽrbҽyҽ tuĢ gҽlir (Qarabağ: folklor da bir tarixdir, I, 2012: 323-324). 

Göründüyü kimi, hҽr iki nağılda canavar acgöz, ağılsız heyvan kimi sҽciyyҽlҽndirilir vҽ sҽfehliyi 

ucbatından mҽhv olur.  
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HҽmiĢҽ hiylҽgҽr obraz kimi qarĢımıza çıxan tülkü Qarabağdan toplanmıĢ ―Tülkü, tısbağa vҽ dҽvҽ‖ 

nağılında öz hiylҽgҽr funksiyasını itirir. Nağılda tҽsvir olunur ki, tülkü, tısbağa vҽ dҽvҽ yol ilҽ gedҽn zaman 

qarĢılarına böyük bir könbҽ çıxır. Heyvanlar qҽrara gҽlirlҽr ki, kim yaĢda böyükdü o da könbҽni yesin. Tülkü 

deyir ki, Nuhu taxtda, ġah Ġsmayılı qundaxda görmüĢҽm. Tısbağa isҽ Nuhun gҽmisi dҽryada qҽrq olanda elҽ 

belҽ tısbağa idim, deyir. Dҽvҽ baxıb görür ki, iki böyük tarixi rҽqҽm vardı, ikisini dҽ bunlar dedi. Ҽyilib 

könbҽni götürür, göydҽ yeyҽ-yeyҽ deyir: ―Onda belҽ çıxır ki, dҽvҽ qardaĢınız o vaxt uĢağıymıĢ‖ (Qarabağ: 

folklor da bir tarixdir, III, 2012: 321-322). Göstҽrilҽn örnҽkdҽ tülkü deyil, mҽhz dҽvҽ hiylҽgҽr funksiyada 

çıxıĢ edir.  

Qarabağdan qeydҽ alınmıĢ nağılların digҽr bir qismini isҽ mҽiĢҽt nağılları tҽĢkil edir. Ġctimai-sosial 

hҽyat bu nağılların özҽyini tҽĢkil edir. Belҽ nağıllar folklorĢünas O.Ҽliyevin yazdığı kimi ―sehrli vҽ 

heyvanlar haqqındakı nağıllarla müqayisҽdҽ real hҽqiqҽtҽ, ictimai vҽ mҽiĢҽt problemlҽrinҽ daha yaxındır‖ 

(Ҽliyev, 2001: 52).  

Xalqın gündҽlik yaĢam tҽrzi mҽiĢҽt nağılları ilҽ qarĢımızda açılır. YaĢam tҽrzi müxtҽlif olduğu kimi bu 

nağılların mövzuları da olduqca rҽngarҽngdir. MҽiĢҽt nağıllarında iki ҽks qütb üz-üzҽ dayanır: tҽnbҽl-qoçaq, 

axmaq-ağıllı, yalan-doğru vҽ s. Hadisҽlҽrin cҽrҽyan etdiyi mҽkanlar isҽ sehrli nağıllardan fҽrqli olaraq qeyri-

real, fantastik alҽm deyil, konkret bir mҽkandır. MҽiĢҽt nağıllarında xalqın istҽk vҽ arzuları qabarıq Ģҽkildҽ 

tҽqdim olunur. Ġctimai zülmҽ, ҽdalҽtsizliyҽ qarĢı etiraz bu nağıllarda bҽdii boyalarla ifadҽsini tapır. Ona görҽ 

hakim tҽbҽqҽlҽr ─ padĢahlar, kҽndxudalar, qazılar bu nağıllarda ifĢa hҽdҽfinҽ tuĢ gҽlirlҽr.  

Qarabağdan qeydҽ alınmıĢ ―Çobanla tҽnbҽl qız‖ nağılı tҽrbiyҽlҽndirici funksiya daĢıyan mҽiĢҽt 

nağıllarındandır. Nağılın qısa mҽzmunu belҽdir:  

Bir varlı kiĢinin üç qızı olur. Ortancıl vҽ kiçik qız o qҽdҽr tҽnbҽl olur ki, üç gün ac qalsalar belҽ durub 

bir tikҽ çörҽk almağa getmҽzdilҽr. Ata-ana qızlarının tҽnbҽlliyindҽn cana doyurlar. Ata hҽr yerҽ car çҽkir ki, 

kim onun qızlarını tҽnbҽllik azarından xilas etsҽ, onu dünya malından qane edҽcҽk.Bu ҽhvalatı eĢidҽn bir 

çoban nҽnҽsini dҽ götürüb hҽmin kiĢinin yanına gedir vҽ ona deyir ki, gҽlmiĢҽm qızını aparım nҽnҽmin 

yanında bir il qalsın, ҽgҽr qızının tҽnbҽlliyi getmҽsҽ, mҽnҽ nҽ cҽza istҽsҽn verҽrsҽn. KiĢi qızının ҽlindҽn cana 

doyduğundan çobanın sözünҽ razı olur. Qız o qҽdҽr tҽnbҽl olur ki, çoban vҽ nҽnҽsi hҽr nҽ soruĢurlarsa, qız 

tҽnbҽlliyindҽn cavab vermir. Çoban vҽ nҽnҽsi hҽr nҽ yeyib-içirdilҽrsҽ, qıza heç nҽ tҽklif etmirlҽr. Qız 

tҽnbҽllikdҽn ağzını açıb çörҽk dҽ istҽyҽ bilmir. Bir gün nҽnҽ süpürgҽni onun üstünҽ atıb ─ heç olmasa 

oturduğun yerdҽ yan-yörҽni süpür, zibilin üstündҽ oturmusan ─ deyir. Qız süpürgҽni ҽlinҽ alıb yan-yörҽsinҽ 

çҽkir. Bu zaman ona bir tikҽ çörҽk verirlҽr. Sҽhҽrisi gün bu hadisҽ yenidҽn tҽkrarlanır. Bu dҽfҽ qıza hҽm 

oturduğu yeri, hҽm dҽ yan-yörҽsini tҽmizlҽdirlҽr. Növbҽti gün nҽnҽ qab-qacağı qızın qabağına töküb, ―ҽgҽr 

bu qabları yumasan acından ölsҽn dҽ sҽnҽ çörҽk vermҽyҽcҽyҽm‖ deyir. Belҽliklҽ, gün dolanır, ay keçir, 

tҽnbҽl qız iĢ görmҽyҽ adҽt edir, ҽmҽlli-baĢlı qoçaqlaĢır. Ġl tamam olanda, qızın atası gҽlir ki, görsün çoban 

vҽdini yerinҽ yetiribmi? KiĢi görür ki, qız elҽ bir ildırım parçasıdı, köhnҽ tҽnbҽllikdҽn ҽsҽr dҽ qalmayıb. 

Hҽtta maraqlısı odur ki, qız çörҽk biĢirir, süfrҽ salır, heç atasına tҽklif dҽ elҽmir. Atası bu iĢҽ tҽҽccüb edib 

―özün çörҽk yedin, heç mҽnҽ bir quru tҽklif dҽ elҽmҽdin? ─ dedikdҽ qız: ―Kim ev süpürüb qab yumasa, iĢ 

görmҽsҽ ona yemҽk vermҽzlҽr‖deyir. KiĢi baĢa düĢür ki, qızını bu yolla iĢҽ alıĢdırıblar. Çobana ―afҽrin‖ 

deyib, qızını evinҽ gҽtirir (Azҽrbaycan folkloru antologiyası, Qarabağ, V cild, 2009: 52).  

Göründüyü kimi, tҽnbҽlliyi ifĢa edҽn bu mҽiĢҽt nağılında iĢҽ alıĢdırmanın üsulları tҽqdim olunur. 

―ĠĢlҽmҽyҽn diĢlҽmҽz‖ prinsipi üzҽrindҽ qurulan bu motiv tҽrbiyҽvi funksiya daĢımaqla bir sıra nağıllarda da 

geniĢ yayılmıĢdır.  

Qarabağdan toplanmıĢ ―Halal zҽhmҽt‖ nağılı da mҽiĢҽt nağılı olub, sadҽ süjet üzҽrindҽ qurulmuĢdur. 

Nağıldan mҽlum olur ki, Rüstҽm adlı bir kiĢinin bir oğlu var idi vҽ o çox ҽrköyün böyümüĢdü, ҽlindҽn heç 

bir iĢ gҽlmirdi. Ata oğluna mҽslҽhҽt verib qazanc dalınca göndҽrir. Çox gҽzib yorğun halda evҽ dönҽn oğul 

anasından 5 qҽpik alır vҽ ―budu mҽnim qazancım‖ ─ deyir. Ata pulu götürüb ocağa atır. Növbҽti gün yenҽ 

dilxor evҽ dönüb anasından 5 qҽpik alır. Ata bu dҽfҽ dҽ pula diqqҽtlҽ nҽzҽr salıb onu ocağa atır. Bildirir ki, 

sabah hökmҽn öz qazancını gҽtir. Ertҽsi gün oğul bazar ağzında yük daĢımağa baĢlayır, çox çҽtinliklҽ dҽ olsa 

alın tҽri ilҽ yük daĢıyıb beĢ qҽpik qazanır. Ata yenidҽn pulu ocağa atdıqda oğlan tez qızarmıĢ közün 

arasından pulu çıxarır Azҽrbaycan folkloru antologiyası, Qarabağ, V cild, 2009: 56). 

Göründüyü kimi, bu nağılda da saxta qazanc ifĢa edilir, halal zҽhmҽtlҽ qazanılan pulun önҽmliyi 

vurğulanır.  

Qarabağdan qeydҽ alınmıĢ ―Ağıllı qoca‖ mҽiĢҽt nağılının süjeti isҽ sual-cavablar, tapmacalar üzҽrindҽ 

qurulmuĢdur. Nağılın qısa süjeti belҽdir: Bir gün padĢah vҽzirlҽ sҽyahҽtҽ çıxır, bir bilikli qocaya rast gҽlirlҽr. 

O qoca pinҽçi imiĢ. Vҽzir Ģaha deyir ki, ona söz çatdırmaq olmaz. ġah da müdrik olur. Qocadan soruĢur:  

─ Qoca, ikidҽsҽn, üçdҽsҽn? 

Deyir: 
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─ ġah sağ olsun, üĢdҽyҽm. 

Deyir: 

─ Qoca yaxındaxan, uzaxdasan? 

Deyir: 

─ ġah sağ olsun, yaxındayam.  

Deyir: 

─ QıĢçün ayın-oyun yığmısanmı? 

Deyir: 

 ─ YığmıĢam, intaası otuz ikilҽr qoymadı.  

 ġah vҽzirdҽn soruĢur ki, mҽn ona nҽ dedim, o mҽnҽ nҽ cavab verdi? Gҽrҽk onu bilҽsҽn, ya da 

boynunu vurduracam. 

Vҽzir qocanın yanına gҽlib soruĢduqda qoca hҽr bir sözҽ bir qızıl alır vҽ deyir ki, Ģah soruĢdu ki, 

ikidҽsҽn, iĢdҽsҽn? Deyir yanı iki ayağnan gҽzirsҽn, yoxsa çҽliynҽn gҽzirsҽn? Dedim ki, üçdҽyҽm. Çҽliynҽn 

gҽzirҽm. Uzaxdasan, yaxındasan? Gözün uzağı görҽ bilirmi? Dedim ki, yaxındayam. Uzağı görҽ bilmirҽm 

da. Otuz iki dҽ diĢdҽrdi. Yedi, nҽ varıdı, qalmadı (Qarabağ: folklor da bir tarixdir, VI, 2013: 259-260).  

Mükalimҽ üzҽrindҽ qurulmuĢ bu nağılda pinҽçi ağlı, zҽkası ilҽ qalib gҽlir.  

Qarabağdan qeydҽ alınmıĢ bu nağılın ―ġahla pinҽçi‖ nağılı ilҽ süjet oxĢarlığı aĢkarlanır. Sadҽcҽ burada 

vҽzir sual-cavabdan bir Ģey anlamır. Qayıdıb bu sual-cavabın mҽnasını soruĢur, ҽvҽzindҽ sözün hҽrҽsinҽ bir 

qızıl verir. Bu nağılın sonunda pinҽçinin ağlına heyran qalan Ģah onu özünҽ vҽzir seçir.  

 

NҼTĠCҼ 
Göründüyü kimi, Qarabağ nağılları özünҽmҽxsus cizgilҽri ilҽ seçilirlҽr.  
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AZҼRBAYCAN NAĞILLARINDA SEHRLĠ ALMA OBRAZININ MĠFĠK SEMANTĠKASI 

 

Yadulla ҼLҼKBҼROV
*
 

 

Xülasҽ 

Hҽr bir xalqın nağıl yaradıcılığında olduğu kimi, Azҽrbaycan nağılları da mifoloji personajlarla 

zҽngindir. Nağıllar zҽngin obrazlar alҽminҽ malikdir. Bu obrazlar strukturu etibarilҽ iki tipҽ ayrılır: real 

obrazlar vҽ mifik obrazlar. Nağıllardakı mifik obrazlar özlҽri dҽ tҽbiҽtinҽ görҽ iki qrupa ayrıla bilir: 1. Mifik-

fantastik, yaxud baĢqa adla mifik-uydurma obrazlar qrupu; 2. Mifik-real obrazlar qrupu. Mifik-fantastik 

(mifik-uydurma) obrazların yer üzündҽ analogiyası yoxdur. Mҽsҽlҽn, divlҽr, ҽjdahalar, pҽrilҽr, fҽriĢtҽlҽr, 

kҽllҽgöz-tҽpҽgözlҽr. Nağıllarda mifik-real obrazlar mifik-fantastik obrazlardan fҽrqli olaraq, mifik 

xüsusiyyҽtlҽrҽ (funksiyalara) malik real obrazlardır, lakin onlar eyni zamanda sehrli xassҽyҽ malikdir. 

Mҽqalҽdҽ nҽzҽrdҽn keçirilҽn sehrli alma kosmosyaradıcı personajdır. 

Açar Sözlәr:Folklor, nağıl, mifologiya, mifik obraz, sehrli alma  

 

MYTHICAL SEMANTICS OF THE IMAGE OF MAGIC APPLE IN AZERBAIJANI TALES 

 

Abstract 

Like fairy tale creativity of every nation, Azerbaijani tales are rich in mythological characters. Tales 

have rich characters world. These characters are divided into two types in structure: realistic characters and 

mythical characters. Mythical characters in tales are divided into two groups in nature, too. 1. Group of 

mythic-fantastic or, in other words, mythic-alleged characters; 2. Group of mythic-realistic characters. Myth-

ic-fantastic images have no analogy on earth. For example, divs (giant ogres), dragons, fairies, Cyclops – 

the-forehead-eyed. Mythic-realistic images in tales, unlike mythic-fantastic ones, are of realistic characters 

(functions), whereas they have magical features at the same time. The magic apple run over in the article is a 

Cosmo-creative image. 

Keywords: Folklore, tale, mythology, mythical image, magic apple 

 

GĠRĠġ 

Hҽr bir xalqın nağıl yaradıcılığında olduğu kimi, Azҽrbaycan nağılları da mifoloji personajlarla 

zҽngindir. Bu baxımdan, Azҽrbaycan nağıllarının nҽĢri tarixindҽ xüsusi yeri olan nağılların 1960-1964-cü 

illҽrdҽ çap olunmuĢ 5 cildliyi vҽ 2006-2008-ci illҽrdҽ çap olunmuĢ 10 cildliyi zҽngin material verir. 

Nağıllar zҽngin obrazlar alҽminҽ malikdir. Bu obrazlar strukturu etibarilҽ iki tipҽ ayrılır: 

1. Real obrazlar; 

2. Mifik obrazlar. 

 Nağıllardakı mifik obrazlar özlҽri dҽ tҽbiҽtinҽ görҽ iki qrupa ayrıla bilir: 

1. Mifik-fantastik, yaxud baĢqa adla mifik-uydurma obrazlar qrupu; 

2. Mifik-real obrazlar qrupu. 

Mifik-fantastik (mifik-uydurma) obrazların yer üzündҽ analogiyası yoxdur. Mҽsҽlҽn, divlҽr, ҽjdahalar, 

pҽrilҽr, fҽriĢtҽlҽr, kҽllҽgöz-tҽpҽgözlҽr. Bu obrazlar müxtҽlif mifik  funksiyaları yerinҽ yetirsҽlҽr dҽ, onları 

birlҽĢdirҽn ҽsas cҽhҽt reallığın fantasmaqorik tҽcҽssümü olmalarındadır. Bu obrazlar haqqında 

müĢahidҽlҽrimizi belҽ ümumlҽĢdirҽ bilҽrik: 

Divlҽr, ҽjdahalar – tҽbiҽtin mifik metaforalardır. 

Pҽrilҽr – kosmoqonik qadın baĢlanğıcının mifik alleqoriyalarıdır. 

Kҽllҽgöz (Tҽpҽgöz) – mifoloji xaosun metaforasıdır. 

Nağıllarda mifik-real obrazlara gҽlincҽ, bunlar mifik-fantastik obrazlardan fҽrqli olaraq, mifik 

xüsusiyyҽtlҽrҽ (funksiyalara) malik real obrazlardır. Mҽsҽlҽn, nağıllarda rast gҽldiyimiz atlar real 

varlıqlardır. Lakin bunların içҽrisindҽ sehrli xüsusiyyҽtlҽrҽ malik atlar var ki, artıq bunlar adi atlardan fҽrqli 

olub, mifik-real obrazlar qrupuna aiddir. Yҽni mifik-real obrazla onun real analogiyasını fҽrqlҽndirҽn ҽsas 

cҽhҽt brincinin sehrli xassҽyҽ malik olmasıdır. Tutaq ki, qonaq üçün açılan süfrҽ adi real obraz, insanın 

yemҽk arzusunu yerinҽ yetirҽn sehrli süfrҽ mifik-real obrazdır. 

Mifik-real obrazlara, ҽsasҽn, sehrli quĢlar, atlar vҽ bizim reallıqda cansız hesab etdiyimiz predmetlҽr 

aiddir. Bu obrazlar haqqında müĢahidҽlҽrimizi belҽ ümumlҽĢdirҽ bilҽrik: 

Zümrüd (Simurq) quĢu – mediasiya yaradıcı obrazdır. 

                                                 
*
 Bakı Avrasiya Universitetinin qiyabi doktorantı,yadullaelekberov2@gmail.com 

mailto:yadullaelekberov2@gmail.com
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Mifik atlar – kosmosyaradıcı mediatorlardır. 

Uçan xalça – kosmosyaradıcı mediasiya personajıdır. 

Sehrli papaq, üzük – mediasiya vasitҽsidir.  

Sehrli güzgü – kosmosyaradıcı personajdır.  

Sehrli çubuq – xaosyaradıcı personajdır.  

Sehrli alma – kosmosyaradıcı personajdır. 

Biz burada sehri alma obrazınının mifik xüsusiyyҽtlҽrindҽn bҽhs edҽcҽyik. 

Biz nağıllarda alma obrazının, ҽsasҽn, kosmosyaradıcı predmet kimi görürük. Alma yaradılıĢ 

(kosmoqoniya) vasitҽsi kimi çıxıĢ edir. Nağılların baĢlanğıcı üçün xarakterik olan bir motiv var. Belҽ ki, 

övladsız valudeynlҽr dҽrviĢin verdiyi almanı yemҽklҽ övlad sahibi olurlar. BaĢqa sözlҽ, uĢaqlar almadan 

doğulurlar. Bu sadҽ süjet dҽrin ritual-mifoloji semantikaya malikdir. Prof. Ramil Ҽliyev yazır ki, geniĢ mҽnada 

inkarnasiya qҽhrҽmanın doğulmasında ҽsas olan ruhun ana bҽtnindҽ uĢağa çevrilҽ bilmҽsi, uĢağın 14 yaĢından 

ҽrgҽnlik dövrünҽ keçmҽsi, padĢah kimi baĢına tac qoyması mҽrasiminҽ daxil olması vҽ s. proseslҽrini ҽhatҽ 

edir. Ġnkarnasiyanı sırf mҽnada vҽ nisbi mҽnada götürmҽk olar. Nağıllarda quĢ uçurma, cavan Ģahzadҽnin 

padĢah seçilmҽsi inkarnasiyanın nisbi olaraq qҽbul edilmҽsinҽ yönlҽnmiĢdir. Ġnkarnasiya prosesinin ҽvvҽli, 

yҽni uĢağaqalmanın ҽvvҽli alqıĢ-dualar, kҽsilҽn qurbanlar ilҽ müĢahidҽ edilir. Bu isҽ xüsusi olaraq qҽhrҽmanın 

doğuluĢu ilҽ bağlıdır. Türk xalqlarının keçirdiyi ―döllҽnmҽ törҽni‖ lazım olan yemҽklҽrin yeyilmҽsi ilҽ 

iliĢgilidir. Sırf mҽnada, yҽni xüsusi hal kimi inkarnasiya prosesi nağıllarda alma yemҽklҽ baĢ verir. Almanı 

yeyҽn padĢah vҽ arvadı qısır halından törҽdici roluna keçir. Ġnkarnasiyanın mҽnbҽyi mağara, ağac koğuĢu vҽ s. 

yerlҽrdir. Ona görҽ dҽ mağarada uĢaq doğulur, ağac uĢaq doğur vҽ s. (Ҽliyev,  44). 

Alma tҽkcҽ nağıllarda deyil, epik növün digҽr janrlarında, xüsusҽn ҽfsanҽ vҽ dastanlarda fҽal 

kosmsoyaradıcı elementdir. R.Ҽliyevin yazdığı kimi, ―ҽfsanҽlҽrdҽ inisiasiyanın ikinci mҽrhҽlҽsi qҽhrҽman vҽ 

alma ağacının iĢtirakı ilҽ baĢlanır. Bu zaman fizioloji proses baĢ vermir. ―QızılquĢ‖ ҽfsanҽsindҽ inisiasiyaya 

sҽbҽb olan ağac dağ baĢında bitmiĢdir. QızılquĢ ona edilҽn yaxĢılığın ҽvҽzi olaraq bu alma ağacının budağını 

padĢaha hҽdiyyҽ gҽtirir. Buradan sonra süjet aydındır. PadĢahın bağında alma ağacı ildҽ 3 alma verir. Bağban 

almalardan birini padĢaha aparır, vҽzir hiylҽgҽrliklҽ almanı bağbandan alır, almaya zҽhҽr vurub padĢaha verir. 

PadĢah almanın ҽtrindҽn bihuĢ olur. Yoxlamaq üçün bir dilim kҽsib piĢiyҽ verir, piĢik ölür, padĢah qızılquĢun 

baĢını üzdürür. Bağban qorxusundan bağa qaçır ki, almanı yeyib ölsün. Amma dönüb 15 yaĢında oğlan olur. 

PadĢah bağa gҽlir, bağbanın cavanlaĢdığını görüb arada xҽyanҽt olduğunu baĢa düĢür, qızılquĢun intiqamını 

vҽzirdҽn alır (Pirsultanlı., 1999. 42-43). Almanın türk mifoloji düĢüncҽsindҽ yerini göstҽrҽn faktlardan biri toya 

dҽvҽt olunan adama alma verilmҽsidir. Vedibasar kҽndlҽrindҽ toya adam çağıranda bir atlı bir torba qırmızı 

alma götürüb adamlara paylayardı. O adam da gҽlib toy sahibinҽ kömҽk edҽrdi (Azҽrbaycan folkloru 

antologiyası. 2004. 99). Alma ağac kultunun atributu kimi nağıllarda Ģahzadҽlҽrin niĢanlı seçmҽsindҽ istifadҽ 

olunur (Ҽliyev,  115-116). 

Göründüyü kimi, ―PadĢahla balıqçı‖ nağılında bağban qorxusundan almanı yeyir, 15 yaĢında cavan 

oğlan olur, yҽni qoca ikҽn ölüb yeni cavan statusunu qazanır (PaĢayev, 1985: 177).  

―Ġlan oğlan‖ ҽfsanҽsindҽ cildini dҽyiĢҽn ilan sevdiyi qızı mҽnfi obraz olan qarıdan qorumaq üçün özü 

bağban olur, qızı isҽ alma ağacına çevirir (PaĢayev, 1985: 108). 

―Yusiflҽ Sҽnubҽr‖ nağılında göstҽrilir ki, iki qardaĢ olan padĢahla vҽzirin övladı olmur. DҽrviĢ onlara iki 

alma verir, deyir ki, birinizin oğlu, birinizin qızı olacaq. Adlarını özüm qoyacağam (Seyidov, 1963. 68-69). 

―Ölü Mҽhҽmmҽd‖ nağılında dҽrviĢ odunçu ilҽ arvadına alma verir ki, övladları olsun. Bir müddҽtdҽn 

sonra odunçunun qızı doğulur. Qız bulağa gedҽndҽ hҽmin dҽrviĢ onun qarĢısına çıxır, deyir ki, ―xubsan, 

xubsan, bir ölüyҽ münasibsҽn‖ (Axundov,1964: 292) 

R.Ҽliyev yazır ki, ağac kultunun övlad verҽ bilmҽ xüsusiyyҽti sonradan inkiĢaf edҽrҽk almadan uĢaq 

ҽmҽlҽgҽlmҽ motivindҽ tҽsbit olunmuĢdur. Demҽk, mifoloji düĢüncҽdҽ alma öz xüsusiyyҽtini ağacdan almıĢdır. 

Ağac artım xüsusiyyҽtinҽ malik olduğundan, onun barı da belҽ düĢünülmüĢdür (Ҽliyev,  134-135).  

Almanın nҽzҽrdҽn keçirdiyimiz nümunҽlҽrin hamısındakı ҽsas xüsusiyyҽti onun hҽyatla, yeni 

baĢlanğıcla, kosmoqoniya, yҽni yaradılıĢla bağlı olmasıdır. Bu yaradılıĢ mifik mҽkan-zaman sistemini 

bütövlükdҽ ҽhatҽ edir.  

MҽĢhur ―Mҽlikmҽmmҽd‖ nağılında deyilir ki, bir padĢah varmıĢ. Bu padĢahın da bağında bir alma 

ağacı varmıĢ. Bu ağac birinci gün çiçҽk açarmıĢ, ikinci gündҽ çiçҽyini tökҽrmiĢ, üçüncü gündҽ bar verҽrmiĢ. 

Bu almanı hҽr kҽs yesҽymiĢ, on beĢ yaĢında oğlan olarmıĢ (Ġsmayılov vҽ Ҽliyev, 2006: 70). 

Belҽliklҽ, nağıl sehrli alma ağacının tҽqdimatı ilҽ baĢlanır. Nağıldakı alma ağacı poetik tҽbiҽtinҽ görҽ 

mifik-real obrazlar qrupuna aiddir: alma ümumiyyҽtlҽ real bir cisimdir, lakin nağılda sehrli xassҽlҽrҽ malil 

olduğu üçün biz onu mifik-real obrazlara aid edirirk. 
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Burada tҽdqiqatçıların ҽhҽmiyyҽt vermҽdiyi bir mҽsҽlҽ var. Bu alma ağacının bitdiyi mҽkandır. Alma 

ağacı padĢahın bağında bitir. PadĢah-hökmdarın olduğu yer epik-mifoloji düĢüncҽdҽ dünyanın mҽrkҽzi hesab 

olunur. Ağacın dünya mifologiyalarında dünyanı modellҽĢdirҽn obraz olduğu mҽlumdur. Bu cҽhҽtdҽn 

dünyanın mҽrkҽzi olan padĢahın bağında bitҽn alma ağacını dünyanın modeli, yҽni ―dünya ağacı‖ hesab 

etmҽk olar. 

Nağılda deyilir ki, padĢah hҽr gün sҽhҽr tezdҽn sübh açılan kimi durub gedҽrmiĢ bağa ki, almanı dҽrib 

yesin, amma görҽrmiĢ ki, alma dҽrilib. Kor-peĢiman geri qayıdarmıĢ (Ġsmayılov vҽ Ҽliyev, 2006: 70). 

Göründüyü kimi, sehrli alma ağacı alma gҽtirsҽ dҽ, kosmos dünyasında olanlar onu yeyҽ bilmirlҽr. 

Kimsҽ onu oğurlayır. Bu oğurluq adi oğurluq deyil. Kosmosa müdaxilҽ hҽmiĢҽ xaos dünyasından, yҽni 

kosmosun ҽksi olan Ģҽr, ölüm dünyasından baĢ veirir. Lakin kosmosda almanı kimin oğurladığından hҽlҽ heç 

kҽsin xҽbҽri yoxdur. Bu sirri açmaq lazımdır. Nağldan görürük ki, sirrin açılıĢı qҽhrҽmanın ―aĢkarlanması‖ 

(müҽyyҽnlҽĢdirilmҽsi) fonunda baĢ verir.  

―Bir gün belҽ, beĢ gün belҽ, axırda padĢah tҽngҽ gҽlib böyük oğlunu yanına çağırdı. Oğul atasının 

qulluğuna gҽlҽn kimi baĢ endirib dedi: 

– Ata, sҽnҽ fҽda olum, mҽnҽ görҽ nҽ qulluq? 

Atası dedi: 

– Belҽ dҽ iĢ olar? Mҽn padĢah ola-ola bağımdakı almaya hҽsrҽt qalam, heç ondan yemҽyҽm. Gҽrҽk nҽ 

tҽhҽr olsa, almanı oğurlayanı tutasan ki, tҽnbih oluna. 

Oğlan atasının ҽlindҽn öpüb çıxdı, ox-kamanını götürüb, dava libasını geyinib bağa getdi. Oğlan bir 

saat gözlҽdi, iki saat gözlҽdi, sübh alma yetiĢҽn vaxt onu yuxu tutdu. Bir zaman ayılıb gördü ki, alma ağacda 

yoxdu, dҽrilibdi. PadĢahın böyük oğlu kor-peĢiman evҽ qayıtdı.  

O biri gün padĢah ortancıl oğlunu yanına çağırıb dedi: 

– Belҽ dҽ iĢ olarmı? Mҽn özüm padĢah ola-ola bağımdakı almaya hҽsrҽt qalam, heç ondan yemҽyҽm. 

Gҽrҽk nҽ tҽhҽr olsa, alma oğurlayanı tutasan ki, tҽnbih oluna. 

Ortancıl oğlan atasının ҽlindҽn öpüb çıxdı, ox-kamanını götürdü, dava libasını geyib bağa getdi. Bu da 

bir saat gözlҽyib, iki saat gözlҽyib axırda alma yetiĢҽn vaxtı yuxuya gedib yatdı. Bir zaman ayılıb gördü alma 

dҽrilib. Kor-peĢiman evҽ qayıtdı. 

Bu xҽbҽri padĢahın balaca oğlu Mҽlikmҽmmҽd eĢitcҽk, atasının yanına gҽldi, ҽdҽblҽ baĢ endirib dedi: 

– Ata, izin ver, bu sҽfҽr dҽ alma ağacının keĢiyini mҽn çҽkim. 

Atası dedi:  

– Sҽndҽn böyük qardaĢların deyirdilҽr, alma ağacının keĢiyini çҽkib oğrunu tutacağıq, amma tuta 

bilmҽdilҽr, kor-peĢiman geri qayıtdılar. Ġndi sҽn gedib nҽ qayıracaqsan?  

Mҽlikmҽmmҽd ҽl çҽkmҽyib, atasından tҽvҽqqe elҽdi ki, ona izin versin. Atası çar-naçar izin verdi. 

Mҽlikmҽmmҽd kefi kök, damağı çağ, qayıdıb öz otağına gҽldi. Elҽ ki gün batdı, axĢam oldu, Mҽlikmҽmmҽd 

qıvraq geyinib ox-kamanını götürüb bağa getdi. O biri qardaĢları kimi bir saat gözlҽdi, iki saat gözlҽdi, 

axırda gördü yuxusu gҽlir. Xҽncҽrini çıxarıb, barmağının baĢını yardı, yerinҽ duz tökdü. Gecҽ ta sҽhҽrҽ kimi 

barmağının ağrısından yata bilmҽdi. Sübhҽ yaxın gördü ki, bir gurultu, bir nҽrilti gҽlir, ta nҽ tҽhҽr... durub 

ağacın dalında gizlҽndi ki, görsün bu nҽdir. Bir vaxt gördü ki, bir dev gҽlir, boyu minarҽ kimi, adam baxanda 

bağrı yarılır, elҽ bilirsҽn bir dağ qopub gҽlir. Mҽlikmҽmmҽd o saat barmağını diĢlҽyib dedi: 

– Aha, almanı aparan bu imiĢ. 

Dev gҽlib alma ağacına yaxınlaĢanda Mҽlikmҽmmҽd birdҽn onun baĢına elҽ bir qılınc vurdu ki, qılınc 

zҽrbdҽn iki parça olub ҽlindҽn yerҽ düĢdü. Dev o saat qayıdıb, nҽrҽ çҽkҽ-çҽkҽ qaçdı. 

Sabah olan kimi Mҽlikmҽmmҽd almanı yığıb bir mҽcmҽyiyҽ qoydu, üstünҽ dҽ bir örtük çҽkib atasına 

apardı. PadĢah almaları görcҽk çox Ģad oldu (Ġsmayılov vҽ Ҽliyev. 2006, 70-71).  

Buradan aydın olur ki, padĢahın bağındakı alma ağacı hҽqiqҽtҽn dünya ağacıdır. Belҽ ki, mifik 

tҽsҽvvürlҽrdҽ dünya ağacı yerüstü vҽ yeraltı alҽmlҽri bir-biri ilҽ birlҽĢdirir. Almaları oğurlayan div yeraltı 

dünyanın, yҽni xaos dünyasının sakinidir.  

―Mҽlikmҽmmҽd dedi: 

– Ay ata, izin ver, qanın iziynҽn gedib devi öldürüm. 

PadĢah razı oldu. Mҽlikmҽmmҽdҽ bir qҽdҽr qoĢun verib, o biri oğlanlarını da ona qoĢdu vҽ yola saldı. 

Az gedib, üz gedib, dҽrҽ, tҽpҽ, düz gedib bir quyuya rast gҽldilҽr. Bildilҽr ki, dev bu quyuya giribdi. 

Quyunun ağzına bir dҽyirman daĢı qoyulmuĢdu. PadĢahın oğlanları istҽdilҽr daĢı götürüb içҽri girsinlҽr. 

Ҽvvҽl böyük oğlan daĢdan yapıĢdı, nҽ qҽdҽr çalıĢdı, yerindҽn tҽrpҽdҽ bilmҽdi. Ortancıl oğlan yeridi, bu da 

nҽ qҽdҽr çalıĢdı, daĢa gücü çatmadı. Növbҽ Mҽlikmҽmmҽdҽ yetiĢdi. Bu daĢdan yapıĢdı, bir dҽfҽ güc verib 

daĢı götürdü, kҽnara atdı. DaĢı atandan sonra devin dalınca quyuya girmҽk lazım idi. Yenҽ böyük oğlan 

qabağa yeriyib dedi: 
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– Gҽrҽk mҽni sallayasınız. 

Dedilҽr: 

– YaxĢı. 

O saat bir kҽndir götürüb, bunun belinҽ bağladılar, quyuya sallamağa baĢladılar. Bir az sallamıĢdılar 

ki, bҽrk çığırdı: 

– Ay yandım, çҽkin! 

PadĢahın böyük oğlunu quyudan çҽkdilҽr. Ortancıl oğlan qabağa yeriyib dedi: 

– Mҽni quyuya sallayın, devin dalınca gedim. 

Yenҽ razı oldular, kҽndiri belinҽ bağlayıb, onu quyuya salladılar. 

PadĢahın ortancıl oğlunu da elҽ bir az quyuya sallamıĢdılar ki, quyudan sҽs gҽldi: 

– Ay yandım, çҽkin! 

Axırda növbҽt Mҽlikmҽmmҽdҽ yetiĢdi. Mҽlikmҽmmҽd qabağa yeriyib dedi: 

– Mҽni quyuya sallayın, amma nҽ qҽdҽr "yandım" desҽm, qulaq asmayın. 

Mҽlikmҽmmҽdi quyuya sallayanda o da o biri qardaĢları kimi çığırmağa baĢladı: 

– Ay yandım, çҽkin! 

Bu sözlҽrҽ qulaq asmadılar. Mҽlikmҽmmҽd bir az aĢağı enmiĢdi, gördü ki, yavaĢ-yavaĢ isti azalır. 

Quyunun tҽkinҽ çatan kimi, bir o yana, bir bu yana baxıb gördü ki, bir yol var. Belindҽn kҽndiri açıb yolnan 

baĢladı getmҽyҽ‖ (Ġsmayılov vҽ Ҽliyev, 2006: 71-72). 

Burada kosmosla xaos dünyası arasındakı sҽrhҽd vҽ keçid aydın Ģҽkildҽ tҽsvir olunmuĢdur: 

1. Xaos dünyası yerin altında yerlҽĢir; 

2. Kosmosla xaos bir-biri ilҽ quyu vasitҽsi ilҽ birlҽĢir. 

―Mҽlikmҽmmҽd‖ nağılı ilҽ bağlı yazılmıĢ tҽdqiqatlara nҽzҽr saldığımızda bir maraqlı cҽhҽt aĢkara 

çıxdı. Tҽdqiqatlarda, ҽsasҽn, Mҽlikmҽmmҽdin qҽhrҽmanlığına fikir verilmiĢ, onun atası vҽ qardaĢları ilҽ 

konflikti diqqҽt mҽrkҽzindҽ saxlanılmıĢdır. Bu konflikt, ҽsasҽn, böyük qardaĢların paxıllığı ilҽ izah olun-

muĢdur. Lakin bizim fikrimizcҽ, burada bir ҽsas mҽsҽlҽ diqqҽtdҽn qaçırılmıĢdır. Bu, Mҽlikmҽmmҽdin 

atasının sehrli almaları yeyib-yemҽmҽsidir. Mҽlikmҽmmҽd almaları divdҽn qoruyub, atasına gҽtirҽ bilir. 

Lakin hҽmin almalarin taleyi haqqında nağılda heç nҽ deyilmir. Axı padĢah bu almaları yemҽk istҽyirdi. 

Yemҽyҽcҽkdisҽ, nҽyҽ görҽ onları ҽldҽ etmҽk istҽyirdi? Yox, ҽgҽr yemiĢdirsҽ, onda o, on beĢ yaĢlı oğlana 

çevrilmiĢdir. Lakin nağılda buna heç bir iĢarҽ olunmur. Buradan, tҽbii ki, ehtimallar baĢlanır. 

Ҽgҽr padĢah sehrli almaları yeyҽrҽk on beĢ yaĢlı oğlana çevrilmiĢdirsҽ, onda o, öz oğlanları, yaxud 

kiçik oğlu ilҽ eyni konflikt müstҽvisinҽ daxil olmuĢdur. 

Bütün bunlar çox mürҽkkҽb mҽsҽlҽlҽrdir vҽ fikrimizcҽ, bu mҽsҽlҽni digҽr nağıllardakı ata (padĢah) - 

oğul (vҽliҽhd) konfliktlҽrini tҽdqqqata cҽlb etmҽklҽ hҽll etmҽk olar. 
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HAN VE KERVANSARAYLARDACOĞRAFĠ SORGULAMALAR 
 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Necati ALTIN

 

 

Özet 

Bu çalıĢmada amaç, Han ve Kervansaraylar‘dacoğrafi yaklaĢım olarak önemli gördüğümüz bazı 

soruları paylaĢmak ve coğrafi yaklaĢımlarla sorgulamaktır.  

Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, Kervansaray, Mekansal değerlendirmeler 

 

GEOGRAPHĠCINQUĠRĠES ĠN INNSANDCARAVANSERAĠS 

 

Abstract 

The purpose of this study is to share some questions we consider important as a geographical 

approach in Han and Caravansarays and to question them with geographical approaches. 

Keywords: Silk Road, Caravanserai, Spatial evaluations 

 

GĠRĠġ 

Toplumlar arasında ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel değerlerin bileĢkesinde yer alan ―yol-yollar‖, 

mekânlar arasında bağlayıcı bir kavramdır. ―Yolcular‖ ise insanlık tarihi ile yaĢıt, değiĢen ve değiĢtiren bir 

kavramdır. Her adım ―değişimin gücü‖ olarak değerlendirilmelidir. Toplumların ortaya çıkıĢı veya yok oluĢu 

―etkileşim‖ kavramının doğal sonucudur. 

Avrupa ortalarından Çin‘e uzanan ticaret yolları üzerinde ve bugün, büyük bir kısmı terkedilmiĢ olan 

anıt yapılar dikkati çeker. Bunların baĢında kervansaraylar, hanlar, medreseler, köprüler, hamamlar, mezar-

lar-türbeler, mabetler ön plana çıkan yapılardır.Bugün bunların büyük bir kısmı hakkında tarihi verilere sa-

hibiz. Ancak çok az çalıĢmada ―yapılar ve coğrafi ortam‖ iliĢkisine değinilmiĢ ve mekânlar arası iliĢkiler ele 

alınmıĢtır. 

Her geçen gün artan tarihsel verilere rağmen,mekân-coğrafya iliĢki sorgulanması yeterli değildir. 

ÇalıĢmamızın temel noktası da bazı örnek yapılar üzerinden birtakım sorular sormak sureti ile dikkatleri 

coğrafi platforma taĢımaya çalıĢmaktır. 

Ġpekyolu rotaların ―trans-ekolojik‖ niteliği (Christian 2000), mal ve malzemelerin hareketine ivme ka-

zandıran önemli bir unsur olduğuna dikkati çekmektedir. Ona göre jeo-ekolojik bölgeler, en önemli Ġpek Yo-

lu etkileĢimlerinin bazılarının merkezinde yer aldılar ve önemleri, rota kesitlerinin adlarına yansıtıldı; Çim 

Yolu, Bozkır Yolu ve Vaha Yolu gibi. Bu faktörler, rotaların niteliği üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olmuĢtur.Dağ geçiĢleri, nehir geçiĢleri, çöl kenar geçiĢleri gibi tüm geçiĢler de topografyanın kontrolü ve 

mevsimselliği önemli rol oynamıĢtır (Williams, 2014). TaĢınan yükün mahiyeti de yollara ismini ver Ġpek 

Yolu, Kürk Yolu, Baharat yolu, Çay Yolu gibi (Altın,2017b). 

Bilindiği gibi ―Coğrafya‖nın çalıĢma prensipleri arasında ―nedensellik‖ ve ―ilgi ve bağlılık‖ önemli 

yaklaĢımlardır. Belki burada sorulacak soruların bazıları ilk etapta anlamsız gelebilir ama yine de coğrafik 

tanımlama ve yeterlilikler açısından cevaplandırılması gerekir. Mesela ―yapı‖nın neden orada olduğu sorusu 

çalıĢmamızda mekâna yöneltilecek sorular içinde ilk adım olabilir. Bir diğer nokta ise aranan ve alınan ce-

vabın baĢka bir mekânda da geçerliliği olacak mıdır?  

Daha önceleri sayısal analizlere dayalı mekânsal çalıĢmalarda (Ayhan,2004; Kaymakçı, 2005; Altın 

2014, 2017a,2017b) mekânlar arası korelasyonlarda sayısal uyumlar ön plana çıkarılmıĢtır. Bu çalıĢmada da 

Ġç Anadolu Bölgesi‘nde bulunan bazı anıtsal mekânlarda dikkati çeken unsurlar,diğer yapılarda yapılacak 

olan karĢılaĢtırmalar için örnekler Ģeklinde sunulmaktadır. 

I. LOKASYONA DAYALI DEĞERLENDĠRMELER 

Han veya kervansarayların coğrafi değerlendirmesinde öncelikleyer seçimi, yapı malzemesi ve 

mekânın yapılıĢında rol oynayan unsur olarak iĢçilik öncelikli olarak tanımlanması gereken noktalardır. 

1. Yer seçimi 

Yapı niçin burada bulunuyor? Lokasyonun belirlenmesi, belki de en önemli sorudur. Bilindiği gibi 

jeolojik ve jeomorfolojik yaklaĢımlar yapılar için esas alınan temel unsurlardır. Ancak geçmiĢin teorik bilgi 

ve teknolojik imkânları dikkate alındığında, yapıların asırlardır ayakta kalmasını, düĢüncenin gücü ve ön-

görüsü olarak değerlendirmek gerekir. 

                                                 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, FEF, CoğrafyaBölümü,  bnaltin@ohu.edu.tr 

mailto:bnaltin@ohu.edu.tr


V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

595 

 

 Batıda Pirenelerden baĢlayıp Anadolu üzerinden Tibet platosu ve kuzeyinde, Tanrı ve Altay 

dağlarına kadar uzanan Alp-Himalaya orojenik sistemi olarak yükselen dağlık alanlar ve yaĢam Ģartlarını 

zorlayan klimatik bölgeler, kuzey kesimde uzanan permafrost alanlar ve iç kısımlarda çöl topografyasının 

mevcudiyetine rağmen Ġpekyolu güzergâhındafarklı alanlarda ortaya çıkan anıt mekânlar. Birçok farklı 

kültürel yapının ticaret kavramı altında buluĢtuğu bu alanlar günümüzde farklı siyasi rejimlerin ve poli-

tikalarının kontrol ettiği ülkeler, geçmiĢten günümüze toplumsal değiĢimlerle birlikte güncel beĢeri yapıyı 

oluĢtururlar. 

Bu yapı etkisini anakayanın tabiatı, yer Ģekillerinin oluĢumu ve geliĢimi, insanın bunu algılayıĢı ve 

değerlendiriĢi, çevre ile olan karĢılıklı etki ve etkileĢimin boyutunu, meydana getirdiği yapılarda ortaya ko-

yacaktır. DeğiĢen coğrafi ortamlar ve ekosistemler, bugün ile karĢılaĢtırıldığında, geçmiĢin daha iyi an-

laĢılacağı Ģüphesizdir. 

Son derece farklı topografyalarda bulunan anıtsal tarihi yapıların yapı malzemelerinin büyük bir kısmı 

yakın çevreden sağlanmıĢtır. Tarihi yapıların bulunduğu coğrafyanın jeolojisi dikkate alındığında Eosen ve 

Oligosen yaĢlı birimlerin ürettiği Miosen ve Pliosen yaĢlı sedimentler ön plana çıkmaktadır. Lokal iklim 

Ģartları altında tortulanan bu malzemeler yüksek alanlardan taĢınan Pleistosen ve Kuaternermalzemeleri ile 

örtülmüĢlerdir (ġengör,1980; Smith vd. 1981) Aslında bölgede Orta Pleistosensonrası dağlık alanlar arasında 

kalan iç havzalardayaĢanılan kuraklaĢma ve su temini de zaman zaman ciddi sınırlayıcı unsur olmuĢtur (Sala, 

2003). Dolayısı ile suyun sağlanabilirliği açısından kuyular, sarnıçlar, göl,dağ eteği ovaları (piedmont), dağ 

rejimli (kar-buz-yağmur) akarsu vadilerininön plana çıktığı dikkati çeker (Dyakonov 1953, Kaymakçı, 

2005). 

Tahrip olmuĢ anıtsal yapıların büyük bir kısmı bugün ya devletlerin kendisi tarafından ya da UNESCO 

gibi uluslararası kuruluĢlarca onarılmaktadır. YerleĢim alanlarından uzak olan ve tam anlamı ile doğaya 

teslim olmuĢ, dıĢ etkenlerce çözünerek yıkılmıĢ çok sayıda anıtsal yapı da sözkonusudur. Ayrıca yıkımlarda 

depremlerin yanı sıra savaĢ ve iĢgallerin büyük etkisi olduğu (Korjenkovvd, 2003) göz ardı edilmemelidir. 

Bu bakımdan bugün güncel yerleĢim alanları içinde kalanlar yakın dönem savaĢların etkisi altında önemli 

ölçüde tahrip edilmiĢlerdir.  

Özellikle kesme,kiltaĢı, kumtaĢı ve lümaĢellerden, metamorfik kayaçlar veya kireç taĢlarından inĢa 

edilen yapıların büyük bir kısmı varlıklarını restorasyonlarla sürdürebilmektedirler. Yapıların yakın çevrel-

erine bakıldığında akarsularca taĢınmıĢ alüvyal malzemelerin veya yamaç molozlarının da yapı malzemesi 

olarak kullanıldıkları görülür. 15. yüzyıl sonrası yapılarda piĢirilmiĢ tuğla malzemeler ve baĢka alanlardan 

taĢınmıĢ mermer ve bazalt-andezit malzemelerin yanı sıra ağaç malzemelerin iç mekânlarda kullanıldığı 

görülür. 

Yurdumuzda Ġç Anadolu Bölgesi‘ni kuzey-güney uzanımlı olarak çizilen eski ticaret yolu üzerinde çok 

sayıda han ve kervansarayın varlığı dikkati çeker. Bugünkü karayoluna çok yakın mesafelerde bulunmakla 

birlikte ortak olan noktaları hepsinin düz bir topografyada yer almalarıdır. Daha kuzeye veya güneye dağlık 

alanlara girildiğinde yamaçlarda veya aĢınım yüzeyleri üzerinde inĢa edildikleri görülür. 

2. Yapı malzemesi 

Han veya kervansarayın yapımında kullanılan malzemeler nelerdir? Bu malzemeler nereden ve ne 

Ģekilde sağlanmıĢ ve yapının neresinde, ne Ģekilde kullanılmıĢtır?  

3. İşçilik 

Eski yapıların hemen hepsinde kimin tarafından ve kimin zamanında yapıldığına dair bilgiler 

kitabelerde yazılır. Bazı kervansaraylar bu kitabelere dayanılarak değerlendirilir. Fakat hiçbir zaman yapı 

inĢa edilirkenkimlerin çalıĢtığı bilinmez. Oysa plana göre taĢ iĢçilerinin hepsine verilen görev plan dahilinde 

ve hesaplı olarak bir iĢ bölümü gerçeği vardır. Belli bir mekânda çalıĢan usta-ustaların hazırladıkları taĢlarda 

bir takım iĢaretler vardır. TaĢın yerleĢtiriliĢi sırasında bu iĢaretler altta kalabilir. Ancak bazen dikkatli 

bakıldığında kenarlarda kalan ―usta imzası‖ olarak nitelendirilen bu iĢaretleri görebiliriz. Bu iĢaret hemen her 

taĢ için aynı noktada ve aynı karakterdedir. Peki bu iĢaretlere baĢka bir yapıda rastlarsak ne düĢünürüz? 

ÇalıĢanlar yakın çevreden sağlanıyor ve yaĢlılar çalıĢmayacağına göre burada çalıĢan diğerinde de çalıĢmıĢ 

olabilir mi?  

II.KERVANA DAYALI DEĞERLENDĠRMELER 

Diğer değerlendirmeler mekân ve mekânda kalanlar açısından yapılacak olan sorgulamalar ile ortaya 

konulabilir. 

 

1. Bir kervan en az ve en fazla kaç bireyden oluĢmaktaydı? Sorumlu kim veya kimlerdi? Yetkileri nel-

erdi? 

2. Yol güzergâhı ve kalınacak yerler ne Ģekilde belirleniyordu? 
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3. Yaz ve kıĢ durumlarına göre güzergâhta değiĢiklik yapılıyor muydu? Keza uzu günler ve kısa günler 

dikkate alındığında hangi iklim koĢullarında ne Ģekilde hareket ediliyordu? 

4. Kervanın güvenliği nasıl sağlanıyordu özellikle değerli eĢyalar nasıl korunuyordu? 

5. Kervan yola çıkmadan veya sonrasında önceden birilerine bilgilendirme yapılıyor muydu? 

6.Kervanlardan vergi alınıyor muydu? Vergi nasıl ve hangi değerler üzerinden hesaplanıyordu? 

7. Kervanın mali bütçesi nasıl hesaplanıyordu?  

8. Han veya kervansaraylara konaklama ücreti veriliyor muydu ve bu ücret kim tarafından nasıl 

karĢılanıyordu? 

9. Bir kervanın iki kervansaray arasında ki mesafe dikkate alındığında yaz ve kıĢ Ģartlarına göre 

kervanın yükü, kiĢi sayısı, taĢıyıcı hayvan sayısı ne Ģekilde düzenleniyordu? 

10. Kervan gündüz veya gece yol alıĢ Ģekline göre öncelikli olarak dikkat ettikleri noktalar nelerdi. 

11. Yolculuk sırasında hastalanma, yaralanma, ölüm gibi durumlarda ne yapılıyordu? 

12.Kervanı taĢıyan hayvanlar at, deve, eĢek vb. kervanın hangi özelliğine göre nasıl belirleniyordu? 

Mevsimsel bir farklılık söz konusu mudur? Yolda taĢıyıcı hayvan değiĢimi söz konusu mudur? Bu değiĢim 

nerede ve nasıl bir değiĢim gerçekleĢiyordu? 

III.MEKÂN KULLANIMINA DAYALI DEĞERLENDĠRMELER 

Önemli sorulardan biri mekânın kullanımı ve buralarda kalanların ihtiyaçlarına yönelik değerlendir-

melerdir.  

1. Misafirler 

Kervanları oluĢturanlar kimlerdi? Han veya kervansarayın kapasitesi nedir? Ağır konuklar ve onların 

hizmetlileri ve mekanda çalıĢanlar da dahil edildiğinde içeride kaç kiĢilik yer-oda vardı? Banyo ve tuvaletler 

ne Ģekildeydi? Mahremiyet, harem-selam kavramları ne Ģekilde düĢünülmüĢtü? 

2. Rezervasyon 

Yola çıkan kervanların periyodik bir takvimleri var mıydı? Yola çıkan bir kervanın hangi han veya 

kervansarayda kalacağı nasıl belirleniyordu? Ya iki kervan eĢ zamanlı olarak karĢılaĢırsa öncelik kimindir? 

Ġçeriye alınacak olan kimler alınmayacak olanlar kimler? Ġçeriye alınmayanlar dıĢarıda ve nasıl bir ortamda 

konaklıyorlardı? Mallar nasıl emniyete alınıyordu? Nasıl bir konaklama yaĢanıyordu ve bunların ihtiyaçları 

nasıl karĢılanıyordu? 

3. Hayvanların barınması 

Kervana katılan tüm hayvanlar içeri alınıyor muydu? Kervansaray içine kaç hayvan sığar? Kaç deve 

kaç at? Kaç hayvanlık yem stoku sağlanabiliyordu? Bu hayvanların atıklarının temizlenmesi nasıldı? Atıklar 

nerede yığılıyordu? Sonradan bunlar değerlendiriliyor muydu?  

4. Ġbadet 

Han veya kervansarayda kalanların dini mensupluğu bir Ģeyi değiĢtiriyor muydu? Biliyoruz ki bazı 

kervansarayların ilk inĢalarında mescit yoktur. Bazılarına ek olarak sonradan yapılmıĢtır. Mekân dıĢında 

kalanlar ibadetlerini nasıl gerçekleĢtiriyorlardı. Mesela Cuma namazı topluca kılınır. Bu durumda kervan-

saray içinde veya dıĢında bu vecibe için ayrı bir mekân söz konumuydu? Kervansaray dıĢında abdest almak 

için çeĢme-yalak vs. var mı, yok mu varsa neredeydi? BaĢka dinden olanlar için durum nasıldı? 

5. Isınma ve aydınlatma 

Soğuk dönemlerde, kıĢın durum nasıldı? Mesela iç odalarda ısınma ve aydınlatma nasıldı? Han-

Kervansaray dıĢında kalanlar için durum neydi? Isınma tertibatı nasıldı? Yakacak olarak kullanılan yakıt 

(odun-kömür) nasıl ve nereden sağlanıyordu ve nerede depolanıyordu?  

6. Yiyecek 

Tüketilen yiyecek ve içecek temini nasıldı ve nereden sağlanıyordu? Nerede saklanıyordu? Mali gelir 

ve giderler nasıl ve ne Ģekilde kontrol ediliyordu? Restoran sistemi olmayacağına göre hazırlıklar neye göre 

ve ne Ģekilde, kimlere göre gerçekleĢiyordu? Yiyecek ve tüketim kapasitesi neye göre nasıl belirleniyordu?  

7. ÇalıĢanlar-hizmetliler 

Mekânda hizmet edenler, yönetenler, sorumlular gibi daimi olarak orada bulunanlar kimlerdir? Mesela 

aĢçı, seyis, temizlikçi vd. Bu kiĢiler nasıl ve nereden, hangi Ģartlarda nasıl temin ediliyorlardı? Bu ekip kaç 

kiĢiden oluĢuyordu? Görevleri nasıl belirleniyordu? Yaz ve kıĢ aylarında durum nasıl organize ediliyordu?  

8. Güvenlik 

Han veya kervansarayda yolcuların konakladıkları süre boyunca içerde veya dıĢarda kalanların güven-

likleri nasıl sağlanıyordu? Kimler ne Ģekilde bu görevi üstleniyorlardı? TaĢınan değerli mallar Ģüphesiz içeri 

alınıyordu ama burada da güvenlik söz konusu değil miydi? DıĢarıdan gelecek saldırılar için ne gibi önlemler 

alınıyordu? Ġstihbarat söz konusu muydu? Saldırı durumunda yeterli silah ve cephane söz konusu mudur, 

destek takviye nasıl sağlanıyordu? 
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9. Atıklar 

Birçok kervansarayın kare veya dikdörtgen bir iç avlusu vardır. Bu avluların çatıları açık olduğuna 

göre sağanak yağıĢlarda avluya düĢen suyun tahliyesi nasıl sağlanıyordu? O halde yeraltı atıksu drenaj tahli-

ye sistemleri nasıldı? BaĢta atık su ve diğer çöp atıklar nereye ne kadar uzağa bırakılıyordu?Koku, haĢerat, 

fare gibi olumsuzluklara karĢı ne gibi önlemler düĢünülmüĢtür? 

10. Etkiler 

Söz konusu mekânlar zaman içinde nasıl bir değiĢime uğramıĢlardır. Çevre yerleĢim alanları için 

olumlu veya olumsuz etkileri olmuĢ mudur?Bu mekânlar, mekânın hinterlandı açısından rol oynamıĢlar 

mıdır? Günümüzle karĢılaĢtırıldığında terk edilme nedenleri nelerdir? 

SONUÇ 

Aslında daha birçok soru mekânlara yöneltilebilir. Ancak çalıĢmaların sadece arkeolojik veya sanat ta-

rihi açısından ele alınması bilimsel eksiklikleri gidermez. Mutlaka coğrafi temelli çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilerek geçmiĢle günümüz arasında köprülerin kurulması gerekir. 

Mekânsal analizler, sadece mekâna dayalı olarak değil, çevresi ile bir bütün olarak ve günlük yaĢam 

koĢulları da dikkate alınarak değerlendirilmelidir. GeçmiĢe dayalı yapılan çalıĢmalarda her zaman için bazı 

soruların cevapsız kalacağı muhakkaktır. Ancak, benzer mekânların farklı alanlarda (yerlerde) yapılan 

çalıĢmaların sonuçlarından hareket edilerek karĢılaĢtırmalara gidilebilir. 

Özellikle ortak noktaların ortaya konulabilmesi, disiplinler arası çalıĢmaları zorunlu kılmaktadır. ĠĢte 

bu noktada coğrafi yaklaĢımlar önem kazanmaktadır. Bugün Amerika, Ġngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde 

sadece Ġpekyolu çalıĢmalarının ele alındığı bölümler ve dersler dikkati çekmektedir. Türkiye‘de bu alanda 

önemli bir eksiklik olduğunu belirtmekte fayda vardır. 

Yapılacak çalıĢmalar kültürel bağların aktarımı ve değiĢimi açısından olduğu kadar günümüz top-

lumsal, sosyolojik değerlendirmelere de ıĢık tutacağı Ģüphesizdir. 
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ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА АДАМ ЖАНА АДАМЗАТ 

ПРОБЛЕМАСЫНЫН КҾРКҾМ ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ НЕМИС АДАБИЙ СЫНЫНДА  

 

ф.и.к., Г. САТАЕВА
*
 

п.и.к. К.А.ДУШЕЕВА 

Аннотация 

 Бул макалада Германияда Чынгыз Айтматовдун чыгармаларына арналган сын макалаларда эң 

кҿп Айтматовдун каармандары тууралуу олуттуу ойлор айтылат. 

 Айтматов түзгҿн каармандардын ар түрдүү кесиптин ээлери экендигин, ички дүйнҿсүнүн 

байлыгын, аң-сезимдеринин жогору экендигин, алар аркылуу жаңы адамдын типтүү образы берилип 

жаткандыгына кҿңүл бҿлүшҿҿрүИ.Гучкенин «Айтматовдун чыгармаларында адамзат кҿйгҿйү, 

жомоктор жана мифтер» аттуу эмгегинде, Р. Опицтин «Ч. Айтматовдун чыгармаларында биздин 

замандын каармандарынын берилиши» аттуу макаласында, Кристина Баше ―Айтматовдун ―Саман-

чынын жолу‖ чыгармасында биздин жашоо-тиричилигибиздин негизги маселелеринин түзүлүшү‖ 

деген макаласында жана Ралф Шрѐдердин эмгектеринде немис окумуштууларын биринчи кезекте 

Чынгыз Айтматовдун жҿнҿкҿй, карапайым каармандарынын руханий бийиктиги кызыктыраары 

белгиленет.  

Негизги сӛздӛр: адам, адамзат, тагдыр, гумандуулук, каарман,коомдун проблемалары, ыйман, 

адамкерчилик, аң-сезим. 

 

THE PROBLEMS OF HUMAN AND HUMANITY OF CHYNGYZ AITMATOV’S NOVELS 

IN GERMAN CRITICS 

 

Abstract 

This article describes about the important ideas that are reflected in critical articles German scientists 

devoted to the characters of the works of Chyngyz Aitmatov. 

The article notes that in the work of I. Gucci "Human problems in the works of Chingiz Aitmatov, ta-

les and myths", article by R. Opitz "Reflection of modern heroes in the works of Chingiz Aitmatov", the arti-

cle Cristina Bash "the formation of the main issues of our life in the novel "mother's field" Aitmatov and the 

writings of Ralph Schroeder, the first German scientists are interested in the lofty morality of the simple, or-

dinary heroes Chyngyz Aitmatov. 

According to I. Guchce: "you Know, in both Russian and Kyrgyz traditions responsibilities Aitmatov 

can be compared with the duties of the Navigator of the aircraft," and studies of the works of Chingiz Aitma-

tov, we mainly see that he appreciated the works of Chyngyz Aitmatov. 

Key words: human, humanity, destiny, humane hero, problems of society, morality, humaneness, con-

sciousness. 

 

 Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынан кыргыз гана эмес, жалпы адамзаттын жан дүйнҿсүнүн 

жаңырыгын, сҿз менен берүүгҿ кыйын болгон кҿркҿмдүк менен сулуулукту, гумандуулукка үндҿгҿн 

улуу инсандарга тиешеси болгон чакырыктарды, бүткүл адамзаттын суроосун, кайгы-кубанычын, ар 

бир алган демин, жүрҿгүнүн кагышын, кҿңүлүнүн түпкүрүндҿ жаткан бугун, кубанычын табууга 

болот.  

 Чынгыз Айтматовдун чындыктан баш тартпаган каармандары окурмандардын аң-сезимине, 

жан дүйнҿсүнҿ жакшылыктын үрҿнүн сээп, адамгерчиликтин нурларын күн шооласындай чачы-

ратып, келечектин айкын жолуна чакырат. Анын ааламды чабыттап жаткан философиялык терең 

мазмундуу чыгармаларындагы каармандар менен чет элдик окурмандар тагдырлаш, сырдаш, жан 

бирге. Немис окурмандары да Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынан немис элинин тагдырын, про-

блемаларын табышат. 

 Биз изилдҿҿ объектисине алган ХХ кылымдын 80-90-жылдарында Германияда Чынгыз 

Айтматовдун чыгармаларына арналган сын макалаларда эң кҿп Айтматовдун каармандары тууралуу 

олуттуу ойлор айтылат. Айтматов түзгҿн каармандардын ар түрдүү кесиптин ээлери экендигин, ички 

дүйнҿсүнүн байлыгын, аң-сезимдеринин жогору экендигин, алар аркылуу жаңы адамдын типтүү 

образы берилип жаткандыгына кҿңүл бҿлүшҿт. Маселен, И.Гучкенин «Айтматовдун Айтматов 

чыгармаларында адамзат кҿйгҿйү, жомоктор жана мифтер» аттуу эмгегинде: «Чынгыз бизден 
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миңдеген чакырым алыс жашайт. Бизди таң калтырып жагымдуу жагдай тартуулаганы: биздин анын 

каармандары менен бирдей ой жүгүрткҿндүгүбүз. Башка расадагы адамдын сендей ойлонуп, сен 

сыяктуу сезишин аңдаган сайын ҿзүңдүн ички дүйнҿңдҿгү МЕНиңдин бекемделип жатканын туясың. 

Мындай таасирленүүгҿ сен эле эмес бүткүл дүйнҿ купуя дуушарланып бараткандай. Мындай 

жакындык менен катар эле ҿзгҿчҿлүктүн да болушу андан да кызыгуу арттырат. Анткени бул 

сенсациянын, жаңы тажырыйбанын, инсандын аракетинин акыбетинен улам гана келе турган 

аброюнун жаралышынан кабар берет»,- дейт [42:S131.] (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – Г. 

Сатаева).  

«Айтматовдун чыгармаларындагы адамдардын театр, телевидение эмне экендигинен кабары 

жок, алардын кино кҿрүшү – сейрек кҿрүнүш, китеп окууга да алардын убактылары жок. Ошого 

карабай алар ҿздҿрүнүн кҿкүрҿктҿ уялаган асыл сапаттары менен бизге шоола чачышат. Албетте, 

алардын жан дүйнҿсү менен сырткы дүйнҿнүн эриш-аркак байланышын чанда кездешчү кҿрүнүш 

катары баалоого болот»-дейт И.Гучке [42: S.131]. (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – Г. 

Сатаева). 

Кҿрүнүп тургандай, немис окумуштууларын биринчи кезекте Чынгыз Айтматовдун жҿнҿкҿй, 

карапайым каармандарынын руханий бийиктиги кызыктырат.  

 Ушундай эле пикирди Р. Опицтен да кездештиребиз. Ал ҿзүнүн «Изображение героя нашего 

времени в повестях Ч. Айтматова» аттуу макаласында Чынгыз Айтматовдун каармандары ҿзүнүн 

айылынан чыккан колхозчулар, бийик тоолуу Тянь-Шань трассасындагы шоферлор, дың жерлерди 

иштетишкен агроном менен трактористтер, жол жумушчулары экендиги тууралуу жана алардын 

руханий байлыгы, ички маданияттуулугу жогору турган адамдар экендиги тууралуу кеңири 

баяндаган. Алар кыйынчылыктар менен кездешип, бирок ал кыйынчылыктарды ҿзүлҿрүнүн 

кайраттуулугу, майтарылбас эрки менен жеңишээри тууралуу: ―Турмуштагы чыныгы, үлкҿн адамды 

издҿҿ - Айтматовдун башкы маселелеси. Мындай адамды ал кыргыз жеринде жан аябай эмгектенген 

алгачкы коммунистердин, дың бузган агрономдордун, туулган жерде эмгектенген колхозчу 

аялдардын, Тянь-Шандын бийик тоолуу трассаларынын айдоочуларынын катарынан табат. Биздин 

доордун мындай адамынын рухий дүйнҿсүнүн бийиктиги менен анын эрдигин кҿркҿм чагылдыруу 

Айтматовдун чыгармачылыгынын проблемасы болуп эсептелет,‖- дейт [82:S.144]. (Немис тилинен 

кыргыз тилине которгон – Г. Сатаева). 

 Чынгыз Айтматовдун бардык каармандары чындыгында да элдин ҿкүлдҿрү, карапайым эмгек 

адамдары. Алардын ой-тилектери, аракеттери башкаларга үлгү. «Мен, - дейт Чынгыз Айтматов, - 

чыныгы үлгү болорлук, башкалар ээрчип туурай турган, ҿтҿ эрктүү, активдүү, ҿз чындыгы үчүн жан 

аябай күрҿшҿ билген каармандарды издеген жазуучулардын тарабындамын». [Айтматов Ч. 

Ответственность перед будущим. / Советская Киргизия, 1967, 13-октябрь.] Алар табигый тазалыгы, 

бийик адамкерчиликтери менен дүйнҿ окурмандарына оң таасир этишет. Ҿздҿрүнүн жасаган иштери, 

аракеттери менен адамзатка туура жол кҿрсҿтүшҿт. Ошондуктан автордун калеминен жаралган ар 

бир оң каарман окуучунун эсинде түбҿлүккҿ калат. Мындай сапаттар бардык адабиятчылардын 

кҿңүлүн бурат. 

 Адабиятчы В. Вороновдун ―Чынгыз Айтматов: Очерк творчества‖ деген эмгегинде да 

Айтматовдун каармандары тууралуу тҿмҿнкүдҿй ой айтылат: «Чынгыз Айтматов алгачкы 

аңгемелеринин сюжетин ҿз элинин күндҿлүк турмушунан алат. Накта кыргыздарга тиешелүү кесип 

ээлери - мурап, койчу, сыпайчы сүрҿттҿҿгҿ алынып, алардын дүйнҿсү кесипкҿй катары да ачылат, 

жаңы менен эскинин мамилеси бардык иште иликтенет, мекендештеринин аң-сезиминдеги 

ҿзгҿрүүлҿр байкоого алынат» [35:231с.]. (Орус тилинен кыргыз тилине которгон - Г.С). Айтматов 

алгачкы мезгилде жаралган чыгармаларында улуу муундагы адамдардын (Ашым, Сейнеп апа, 

Бекназар ж. б.) психологиясы иликтенсе, кийинчирээк жазуучуда жаш муундун жан дүйнҿсүн ачуу 

аракети байкалат. Сүрҿткердин бул али калыптанып бүтҿ элек жаш адамдардын образын түзүүгҿ 

багыт алуусу – жазуучунун чыгармачылык изденүүсүнүн, татаалдыкты бет алуусунун күбҿсү, 

башкача айтканда, улам жаңы ашууну ашып бараткандыгында.  

 И. Гучке Чынгыз Айтматовдун каармандары тууралуу оюн дагы мындайча улантып, комен-

тариялайт: «Айтматовдун каармандары бизге ар бир адамдын жүрҿгүндҿ байыр алып аны 

толкундаткан сезимдерге сугарылгандыгы менен жакын. Ҿмүр менен ҿлүм, балалык, жаштык, 

карылык, сүйүү, достук, жоготуу, үмүт жана кҿңүл калуу ҿндүү адамдын башкалар менен бҿлүшүүнү 

эңсеген миң кырлуу ой-санаа, сезимдери Айтматовдун ар бир чыгармасынын эмоционалдык негизги 

темасынын деңгээлине жетип, анын тегерегинде социалдык кҿйгҿйлҿр кҿтҿрүлҿт. 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

600 

 

 ―Джамийла‖- бардык тоскоолдуктарды жеңген эски ошол эле учурда дайыма жаңырып турган 

махабат жҿнүндҿгү баян. ―Делбиримде‖ бир кезде жеңил ойго алдырып сүйгҿн жары менен уулун 

таштап кеткен башкы каармандын кусалыгы баяндалса, ―Саманчынын жолунда‖ согуштун 

кесепетинен күйҿҿсүн, уулун жоготкон аялзатынын алмустактан бери тартып келаткан азабы, кайгы-

муңу коңгуроо болуп кайрадан кагылат. ―Гүлсарат‖ карыган адамдарга карата астейдил мамиленин 

―таңсыктыгы‖ маселесин кҿтҿрсҿ, ―Ак кемеде‖ жаз гүлүндҿй гүлдҿп турган балалык кыял наадандык 

менен арамдыктын айынан талкаланат. Ал эми ―Кылым карытар бир күндҿгү‖ Зарипанын окуясы 

романдын бир эле эпизоду экендигине карабай, бүтүндҿй романдын кҿңүл туйгусун, маанайын 

аныктап турат десек да болот» [42:S.131]. (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – Г.Сатаева).  

 Жогорудагы айтылган пикирде эң маанилүү учур Чынгыз Айтматов ар бир чыгармасында 

«эмоционалдык негизги теманын жанында социалдык маселени» топтоону билгендиги. Чындыгында 

да жазуучу ар бир чыгармасында социалдык маселени курч коюп, адамдын адамдыкка келүүсүндҿ же 

тескерисинче адамдыктан кетүүсүндҿ, ажыроосунда ал чечүүчү мааниге ээ экендигин чагылдырат. И. 

Гучкенин эмгегинде Чынгыз Айтматовдун ―Саманчынын жолу‖ повестин анализдҿҿгҿ да кҿп кҿңүл 

бҿлүнгҿн. Ал советтик, кыргыз адабиятчыларындай эле ―Саманчынын жолун‖ орус жазуучусу М. 

Шолоховдун ―Адамдын тагдыры‖ чыгармасына салыштырып карайт да, анда сүрҿттҿлгҿн башкы 

каармандар Толгонай менен Андрей Соколовдун тагдырларынан параллелдикти таап, алар боюнча 

мындай пикирин айтат: ―Саманчынын жолу‖ Шолоховдун ―Судьба человека‖ (―Адамдын тагдыры‖) 

деген чыгармасы менен дайыма салыштырылып келинчү. Чындыгында эле, бул эки чыгарма окуянын 

түзүлүшү боюнча бири-бирине окшош. Толгонай жана Андрей Соколов ҿзүнүн калкы менен тыгыз 

байланышта болгон жашоосун айтып беришет. Экҿҿ тең социализмди негиздҿҿ деген күн сайын 

аткарыла турган милдетти аркалап келишкен. Согуш алардын кҿптҿгҿн үмүттҿрүн жок кылып, 

жакындарынан ажыраткан. Согуш аларды жалгыз калтырган. Бирок кайгы-муң аларды жырткыч 

кылбады. Андрей Соколов чоочун баланы ҿз баласындай кҿрҿт. Ал эми, Толгонай келинин жалгыз 

болгон учурда башка бир эркекке кетип калып, андан бала күтүп жатканын сынга албастан, моралдык 

жагынан ҿзүн улуу экендигин кҿрсҿтҿт. Кылымдар бою адамдардын ортосундагы мамилелерди чече 

турган каны жана тукуму бир туугандык Толгонайга тиешелүү эмес, балким: ал Жанболотту ҿз 

небересиндей кҿрҿт‖, - деген [42: S.131.]. (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – Г. Сатаева) 

 Бирок бул окшоштуктар эки чыгарманын ҿз алдынча оригиналдуу чыгарма экендигин жокко 

чыгарбай тургандыгы жҿнүндҿ: ―Албетте, Андрей Соколовдун аңгемелешип турган адамы бул – 

жазуучу. Ал эми, Толгонай жер менен сүйлҿшҿт. Мындай кҿрүнүш башынан бери аңгеменин башка 

жагын кҿрсҿтҿт‖ деген туура ишенимин айтат [42 : S.131.]. 

 И. Гучке «Жаныбарым, Гүлсары» аттуу повестинин каармандары жҿнүндҿ да кҿз карашын 

мындайча билдирген: ―Студент кезибизде Чоронун образын сыноого алганыбызды эстейм. Анын жай 

жана терең ойлуу мүнҿзүн жактырганбыз. Анын интеллектин биз жогору баалаган элек, бирок 

Чоронун тууралыгы жана компромисске баруу мамилеси бизге жакпачу. Танабай деген тайманбаган 

каарман биз үчүн баалуу. Биз ҿзүбүз жаш элек; атака жасабасак дүйнҿлүк революцияга тезирээк ээ 

болобуз деп ойлогонбуз. Бирок Чоронун эстүүлүгү жана акылдуулугу келечекте коммунисттер үчүн 

ушунчалык маанилүү боло турганын кыраакылык менен кҿрҿ албадык‖, - дейт [42:S.131]. (Немис 

тилинен кыргыз тилине которгон – Г.Сатаева). 

 Немис окумуштуусу оюн андан ары улантып, ―Гүлсарат‖ повестинин идеялык – кҿркҿмдүк 

ҿзгҿчҿлүгүнҿ туура баа берет. Анын ою боюнча Чынгыз Айтматов ―Гүлсарат‖ аттуу чыгармасында 

Советтер союзундагы тарыхтын татаал процесстерин чагылдырып берген. Чындыгында эле, ачык 

жана таамай чагылдырып, бирок ар бир турмуштагы карама-каршылыкты жакшы түшүнҿ албаган. 

―Билгениңиздей эле, кҿп нерсе ҿзгҿрдү. Азыркы күндҿ кҿп нерселер дагы да жакшы жасалат‖, - деп 

партиянын жаңы райондук катчысы Керимбеков Танабайга айтат [42:S.131]. Ошондой эле Чынгыз 

Айтматов субъективдүү жана жаңылыш чечимдерди жокко чыгарып, ҿнүгүүнүн жаңы мезгили келет 

деп ишенет. 

 Айтматов бүгүнкү күндҿ, балким, Чоронун дагы да кҿп жактарын жактырып калат эле. 

Китепте эки дос бири-бирин толуктап турган бир бүтүндүк катары берилген. Алардын сапаттары 

тҿмҿндҿгүдҿй нерсе менен толукталып турган: Танабайдын энтузиазмы жана Чоронун эстүүлүгү, 

ошондой эле, Чоронун досуна болгон камкордугу жана душмандарга жеңилип берилбеши. Мындай 

түрдҿгү логикалык түзүмгҿ жараша Чоро менен Танабай жаңылып калган учурларда окурмандардын 

алдындагы сыноодо окшош эместиги кҿрүнҿт‖, - деген. [42:S.131]. (Немис тилинен кыргыз тилине 

которгон – Г. Сатаева). 
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 И. Гучке жылкы малы кыргыздар үчүн абдан бир маанилүү экендигин белгилеп, кыргыз-

дардын улуттук ҿзгҿчҿлүгү катары алар менен адамча сүйлҿшҿҿрүнҿ токтолот: ―Эгерде силер сүй-

лҿгҿн болсоңор, бизге кҿп нерселерди айтып бермексиңер‖ деп бир кыргыз чабандын айтып 

калганын угуп калгам. 

―Силер аны карасаңар! Күн нурунун жарк этишиндеги сулуулугун караңыз! Жакын келип, 

анын кҿздҿрүнҿ терең карап кҿрүңүз. Жылкы эч качан аялды теппейт‖. Жылкы кыргыздар үчүн 

адамдык сапаттарды кабыл ала тургандай бир күчкҿ жана сулуулукка, акылга ээ‖ деген корутунду 

чыгарат [42:S.131]. (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – Г. Сатаева). 

Албетте, И. Гучкенин немис окумуштуусу катары жогорудагы пикирлери кантсе да кҿӊүл 

бурууга арзыйт. Ал башкы нерсени, тактап айтканда, кыргыздар жаратылышка ҿтҿ жакын экенин 

жылкылар боюнча айткан пикиринде туура белгилеген. Ошондой эле Танабай менен Чоронун образы 

бири-бирин толуктап тургандыгына да кҿңүл бҿлүшү маанилүү. Бирок изилдҿҿчү Чынгыз 

Айтматовдун жогорудагы эки повестине анализдерин тереӊ жүргүзҿ алган эмес. 

 Биздин оюбузча «Жаныбарым, Гүлсары» повести боюнча айткан анализдери ҿтҿ эле үстүрт 

болуп турат. «Саманчынын жолу» чынында Толгонайдын ҿлгҿн эркектер жҿнүндҿ эскерүү, азап 

чегүүсү гана эмес, адамдын күчтүү руху, майтарылбас кайраты жҿнүндҿгү чоң эпопея экендигин 

немис сынчысы жеткилең түшүнбҿгҿндҿй.  

 И.Гучкенин Чынгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча изилдҿҿлҿрүндҿ жогорудагыдай 

айрым бир кемчиликтер болгону менен негизинен ал Чынгыз Айтматовдун чыгармаларын жогору 

баалаганын кҿрҿбүз. И. Гучке: ―Кыргыз жана орус салты боюнча белгилүү болгондой эле, 

Айтматовдун милдетин самолеттогу навигатордун милдети менен салыштырууга болот‖, -дейт. 

―Алысты кҿрҿ алган, тоскоолдуктардын же болбосо чагылгандын кайсы жерде боло турганын алдын-

ала кҿрҿ алган, ошондой эле, булар тууралуу самолеттун пилотуна кабар берген навигатор менен 

салыштырылат‖, - деген [42:S.131]. (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – Г. Сатаева). 

 Бул жерде И. Гучкенин айрыкча жазуучуну ―самолеттун новигаторуна‖ салыштырганы, биздин 

оюбузча, оригиналдуу салыштыруу, Чынгыз Айтматовдун чыгармачылык ҿзгҿчҿлүгүнҿ берилген 

жогорку баа. 

 ―Саманчынын жолу‖ повести туурасында дагы бир немис сынчысы Кристина Баше 

―Айтматовдун ―Саманчынын жолу‖ чыгармасында биздин жашоо-тиричилигибиздин негизги 

маселелеринин түзүлүшү‖ деген темада макала жазган. Ал ҿз макаласында: ―Согуш жҿнүндҿ жакшы 

жана укмуштуудай сонун чыгармалар жазылган. А бирок алардын бирҿҿсү да ушунчалык 

Айтматовдун ―Саманчынын жолу‖ чыгармасындай толкунданткан да жок, биздин жашообуздун 

негизин кҿркҿм бере алган да жок. Чыгарманын максаты анын орус аталышында эле чагылдырылат: 

―Материнское поле (Жер эне) –жер эне. Энелик жана жер согушка эң бийик даражада каршы турган 

түбҿлүк жашоо, күчтүүлүк символдору‖ - дейт. [42:S.131]. (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – 

Г. Сатаева). 

 Кристина Баше И. Гучкеге караганда ―Саманчынын жолу‖ повестинин идеялык пафосуна 

терең түшүнүп, терең анализдеген. Жогоруда аталган ―Айтматовдун ―Саманчынын жолу‖ 

чыгармасында биздин жашоо-тиричилигибиздин негизги маселелеринин түзүлүшү‖ деген макала-

сында Баше: ―Бул жерде Айтматов ҿз баянын акыркы чектеги эскалацияга жеткизет. Согуштун 

кесепетинен Толгонай чырактай үч уулунан, ҿмүрлүк жарынан, ошондой эле гүл сүйгҿн келининен 

ажырайт. Алимандын ҿлүмү сҿздүн биологиялык маанисинде кокустук эмес. Ал тҿрҿт учурунда ҿлсҿ 

да, а бирок бакытын түбҿлүккҿ бузган, ушунчалык терең жан дүйнҿсүн жарадар кылган жана эң 

аягында бир убакытта кулоонун себеби болгон согуштун кесепетинен ажал менен жолуккан жокпу? 

Толгонай Алимандын баласын ҿз уулундай кабыл алып, тарбиялайт. Бул энеликтин согушту жана 

кыйроону жеңиши, энелерге жашоо үчүн, жҿнҿкҿй бакыт үчүн жарык дүйнҿгҿ балдарды алып 

келүүгҿ мүмкүн болгон келечекке үмүт менен, уулдарынын баатырдыгы үчүн сыймыктанган эненин 

жеңиши‖, - деп эң туура аныктама берген жана ошондой эле башка сынчылар менен полемикага 

чыгып: ―Сынчылар Айтматовду ҿзүнүн чыгармасында бир дагы жолу Улуу Ата Мекендик согуш 

деген сҿздү колдонбогону үчүн жана жетээрлик деңгээлде улуу согуштун бийиктигине кҿңүл 

бурбаганы үчүн сындап жүрүшҿт. Бирок Айтматовдун ―Саманчынын жолу‖ чыгармасы согуш 

жҿнүндҿ типтүү чыгарма эмес. Анын чыгармасы согушка каршы полемикада, адамгерчилик жана 

жашоо жҿнүндҿ кҿз карашта ушунчалык бийиктиктерге жетет. Ал ким жалгыз эле согушту алдын 

алганга мүмкүнчүлүгү жетет деген жерде баардыгын айкындап кҿргҿзҿ алды. ―... адамзат согушсуз 

тынч жашай алабы. Бул менден эмес, силерден-адамдардан кҿз каранды, силердин эркиңерден, 
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силердин эсиңерден кҿз каранды‖, ушинтип ал Жер Эне аркылуу элдердин аң-сезимине кайрылтат‖, -

деп жыйынтык чыгарат [105:75-б.]. (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – Г. Сатаева). 

 Кристина Баше туура белгилегендей, Айтматовдо согушта душманды кырып, ҿлтүрүп, ал 

эрдигине мактанган, же болбосо, согуштан алган сыйлыктарына сыймыктанган бир да жоокери жок. 

Анткени, согушка, жоокердин образына карата Айтматовдун ҿзүнчҿ эстетикалык концепциясы бар. 

Айтматовдун согуштук каармандары да Ата Мекенди коргоого ҿз үлүштҿрүн кошушат, чоң 

эрдиктерди кҿрсҿтүшҿт. Бирок, ал эрдиктер Айтматовдо адам ҿлтүрүүгҿ байланыштуу эмес, а 

адамдардын ҿмүрүн сактоого багытталгандыгына байланыштуу экендиги ―Бетме-бетте‖ Байдалынын, 

―Саманчынын жолунда‖ Майсалбектин эрдиктери жҿнүндҿ атайын тактап айтып ҿткҿн жери бар.  

 ―Саманчынын жолу‖ повести жҿнүндҿ ҿз пикирин жазган дагы бир немис окумуштуусу 

Моника Фукс ―Искусство бизге эмне бере алат?‖ деген макаласында кыргыз элиндеги эр 

жүрҿктүүлүктү совет элдеринин эр жүрҿктүүлүгү менен бирдикте караганын кҿрҿбүз. 

 ―Саманчынын жолу‖ окурмандарга кыргыз элинин жашоого болгон терең кҿз караштарын 

жана менталитетин бере алды. Биз кыргыз эли менен эмгекчил жана намыскҿй, ҿзүнҿ ишенген, эр 

жүрҿк жана ҿз Ата Мекенине терең, аруу сүйүүсү менен толгон жана айырмаланган калк катары 

таанышабыз. 1917-жылдагы революция жеке инсандыкты эркин ачууга жана ҿлкҿнүн дҿҿлҿтүн толук 

колдонууга мүмкүнчүлүк берди. Бул үчүн алар бардык күчтҿрүн жумшады. Ал тургай согуш үй-

бүлҿгҿ азаптарды жана жокчулукту алып келсе да, ал совет элдеринин эр жүрҿктүүлүгүн жана 

кайратын ҿчүрҿ алган жок. Тескерисинче, совет эли үчүн эң оор сыноо накта Ата Мекен 

коргоочуларынын адамдык улуулугун жана баатырдыгын кҿргҿздү. Мени ҿзгҿчҿ Толгонайдын 

айбаттуулугу жана кҿңүл эргүүгҿ күчү таң калтырды. Башкы каармандын адамдарга, жер жүзүндҿгү 

эң баалуу нерселерге болгон мамилеси, анын аларга жана Ата Мекенге болгон сүйүүсү, ага эң татаал 

жеке мээнет тартууну кечип ҿткҿнгҿ жардам берет. Ар бир жакын адамдарын жоготуусу, уулдары, 

ҿмүрлүк жары, келини, анын кайрат-күчүнүн толушуна, ҿзүнҿ ишенимдин ашышына, келечекке 

бекем ишенүүсүнҿ алып келди. Азап тартып турса да, тирүүлүктүн касиетин кҿрсҿтүп, белин бекем 

бууп, жолдошунун бригадир катары ишин ҿзүнҿ алып, ҿзүнүн үлгүлүү жумушу менен башкаларды да 

тартып, адатка айланган жалган кҿз караштарды ашып ҿтүп, ҿзүнүн келинин колдоп, жалаалардан 

аны коргой алды. Толгонай күчүн Ата Мекенге болгон чексиз сүйүүсүнҿн алат. Ҿзгҿчҿ мени анын 

ҿмүр бою Жер Эне менен жүргүзгҿн диалогдорундагы ачыктык жана табият менен адамдын 

ортосундагы жаралган мамилелери таң калтырды. Адам ушунча азапты туруктуулук менен жеңип 

чыгуусу жана кҿтҿрҿ алгандыгы мүмкүн эместей кҿрүнҿт. А бирок улам Толгонайды кайраттуу, 

күчтүү кылып турган кандайдыр бир нерсе, ойлор бар. Алар эл, небереси жана башка адамзаттын 

астындагы милдеттер. Муну Островскийдин "Болот кантип курчуду" чыгармасындагы Павел 

Корчагиндин сҿздҿрү менен сүрҿттҿсҿ болот: ―Адам ээ болгон эң баалуу нерсе ҿмүр, жашоо. Ал 

адамга бир гана жолу берилет. Ошон үчүн ал жашоону максатсыз жашаган жылдар капалант-

пагандай, анын берекесиз ҿткҿн кези уят кылбагандай колдонуш керек‖. Так ушул кҿз караштан 

Толгонайдын чексиз күчү, кайраты жана эрдиги, ҿмүрлүк жарынын жана үч уулунун татыктуу 

аялзаттык мүнҿзү түшүндүрүлҿт [105:75-б.]. (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – Г. Сатаева). 

 Биз бул жерде Моника Фукстун пикирин узун болсо да кыскартпастан атайын бердик. Анткени 

мында Толгонайдын кыргыздын бир адамы экени, ошол эле маалда Советтик Мамлекеттин ҿкүлү 

катары советтик идеологиянын алып жүрүүчүсү экени жҿнүндҿ айтылып, ошол эле учурда анда, 

тактап айтканда, Толгонайда ―башка адамзаттын алдындагы милдеттери‖ тургандыгы боюнча да ой 

айтылат. Сынчынын пикири боюнча демек, Толгонай ҿзүндҿ Адам жана адамзат маселесин жооп-

керчилик менен кҿтҿргҿн бир улуу инсан. Чынгыз Айтматовдун ―Саманчынын жолу‖ повес-тинин 

идеялык максатынын немис окумуштуулары тарабынан мындайча туура түшүнүлүшү эң маанилүү 

деп эсептесек болот. 

 Германиянын сынында да, кыргыз жана совет адабиятынын сынында да, Айтматов ҿз 

чыгармаларында инсандын ҿз алдынчалыгын, анын кайталангыс сапатын коргоо жана ички дүйнҿсүн 

толугураак ачып кҿрсҿтүү менен, жалпы коомчулуктун ҿнүгүүсүнҿ камкордук кҿрүүгҿ умтулуп, 

адамды курчап турган жаратылыш татаал, ал эми адам дүйнҿсү андан да татаал экендигин терең 

чагылдыруу менен чыгармалары аягында чындыкка, акыйкаттыкка, жакшылыкка үндҿгҿндүгүн 

белгилешет.  

 Немис окумуштуусу Чынгыз Айтматовдун каармандарына чечүүчү мезгилде чечкиндүүлүк 

мүнҿздүү экендигин туура баамдайт, акыры келип ал чечкиндүүлүк, же каармандын тандоосу 

алардын адамдык сапаттарынын бийик кҿрсҿткүчү болорун так белгилейт.  
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 «Айтматовдун жаш каармандары бардык тоскоолдуктарга моюн сунбай бет алган 

максаттарына ишенимдүү кадам шилтешет. «Мен келдим, мен сага ҿзүм келдим», - деп суу чайыган 

кҿйнҿгү менен Жамийла Даниярга ҿзү келсе, Дүйшҿн ҿзүнүн чала-сабат экенине карабай, элдин аны 

колдомок тургай шылдыңдап күлгҿнүнҿ карабай, атүгүл карышкырлар кол салып, бандиттердин 

аткылаганына да карабастан, тиш какшаткан муздак суу кечип балдарды окутуп, аруу тилек, асыл ой 

менен алдыга кадам шилтейт. «Кызыл жоолук жалжалым» повестиндеги Илиястын жаңылыштык 

кетирип, кайра оңолушу – бул адамдын жан-дүйнҿсүнүн тазарышынын, жаңырышынын татаал 

диалектикасынын бир мыкты кҿрүнүшү»,- дейт адабиятчы И. Гучке [42:S.131]. (Немис тилинен 

кыргыз тилине которгон – Г. Сатаева). Ушул эле оюн андан ары улап, дагы бекемдҿҿ максатында: 

«Акчанын аркасынан кууган Абакир айланадагылардын баарын ҿзүнҿ баш ийдиргиси келет. 

Айтматовдук логикага ылайык, айдың талаадан алган ички күч-кубатка эгедер болгон Кемел 

Абакирдин зулум күчүнҿ туруштук берип аны жеңиши керек эле. Бирок ҿз текебердиги менен таш 

боордугунун кулу болгон Абакир чыгарманын соңунда жерден таап алган темирди алтын санап элден 

бҿлүнүп кетип бараткандыгы баяндалат. Чыгарманын финалы бир караганда атайын ойлоп 

табылгандай сезилип кетет. Бирок сҿз болуп жаткан чыгармада каармандардын кҿңүл-туйгу маанайы 

жашоого болгон мамиле-ниеттери таасын чагылдырылып, адамдын тагдыры анын кыялына, 

аксанатай ойлоруна да байланыштуу болоору баяндалган»,- дейт [42.131-б.]. (Немис тилинен кыргыз 

тилине которгон –Г.Сатаева). 

 Ал эми Р. Шрҿдер баштаган бир тобу Айтматовдун оң каармандары тууралуу ой жүгүртүп: 

―Жазуучу бул маселеде классикалык адабияттын традицияларын улантуучу экендигин белгилешет. 

Анын каармандары ҿзүнүн, мекенинин, замандаштарынын алдындагы милдетин ачык-айкын сезген, 

жаркын маанайлуу, эмгекчил, кайратман адамдар экендигин айтышат. Айтматов алардын жан 

дүйнҿсүнҿ кеңири, терең анализ бере алат‖, - деген оюн айтат [100:152-б.] (Немис тилинен кыргыз 

тилине которгон– Г.Сатаева).  

 Чынгыз Айтматовдун чыгармачылык ийгилигинин бирден бир сыры ал ҿз чыгармаларын 

жаратууда улуттук алкактан чыгып, жалпы адамзаттык, планетардык ой жүгүртүүнүн деңгээлине 

кҿтҿрүлгҿндүгүндҿ экендигин жазуучунун чыгармачылыгын изилдеген окумуштуулар бир ооздон 

белгилешет. Жазуучу эмне жҿнүндҿ жазбасын анда жалпы адамзаттык проблемалар кҿтҿрүлүп, ал 

жҿнүндҿ ойлонуу маселеси азыркы күндүн адамдарынын алдына кырынан коюлат. Немис 

окумуштуулары да Чынгыз Айтматовдун чыгармачылыгындагы бул ҿзгҿчҿлүктү ҿз изилдҿҿлҿрүндҿ 

башкы нерсе катары белгилешкендигин жана бул маселеге карата ар кыл ойлор айтылгандыгын 

кҿрҿбүз. Мисалы, Чынгыз Айтматовдун прозаларында коомдун ҿнүгүшүнүн татаал жолдорун 

чагылдыруусун мүнҿздҿҿдҿ немис окумуштуусу жана сынчысы Р. Опиц ҿзүнүн ―Изображение героя 

нашего времени в повестях Айтматова‖ деген макаласында бул татаал жолдордогу келип чыккан 

конфликтер бир гана улуттуку эмес, азыркы замандын жалпы проблемалары экендигин Чынгыз 

Айтматов ачып кҿрсҿткҿндүгүн белгилеп ҿтҿт [71]. (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – 

Г.Сатаева).  

 Мындай ойду советтик адабияттаануучу жана сынчы Г. Гачев: ―Чынгыз Айтматов – бүтүндҿй 

Евразиянын жазуучусу. Анын Кыргызстаны элдердин жана алар алып жүргҿн маданияттардын 

тогошкон кесилиши. Тоолорду мекендеген элдердин, кҿчмҿн элдердин, дыйканчылык менен жан 

баккан элдердин маданияттары Индия цивилизациясында жана буддизмде бириксе (Монголиядагы 

жана Тибеттеги ламаизм), ислам маданиятында түрк жана фарсий маданияттарынын таасирлери 

байкалат. Ал эми соңку мезгилдерде Россиянын маданиятынын Европа цивилизациясына тийгизген 

таасири ачык байкалууда. Ушул традициялардын баары Айтматовдун чыгармачылыгында ҿз ордун 

алган‖,- деп билдирген [ 36:284-б.].  

 Профессор Х. Флиге Эрфуртта ҿткҿн конференцияда чыгып сүйлҿгҿн сҿзүндҿ Айтматовдун 

ошол кездеги адабияттагы орду негизинен улуттук жана эл аралык айкалышуусу менен аныкталып, 

мына ушунун негизинде анын талантынын ҿркүндҿп-ҿсүп жаткандыгын айтып ҿткҿн. Ушундай эле 

ойду Шрҿдер да «Entdecker menschlichen Große im Alltagsleben» (Величие человека в повседневной 

жизни) деген макаласында: «Кыргыз совет жазуучусу Ч. Айтматов ҿз ҿлкҿсүнүн адабият айдыңына 

улуттук деңгээлден чыгып адамзаттык деңгээлдеги маселелерди козгоо менен кирди»,- деп жазган 

[100:152-б.]. (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – Г.Сатаева). 

 Жогорудагы келтирилген пикирлерден улам немис окумуштуулары ҿзгҿчҿ Чынгыз 

Айтматовдун чыгармачылыгында улуттук маселеге караганда жалпы адамзаттык маселеге негизги 

орун бергендигин жазуучунун ҿзгҿчҿ жетишкендиги деп таанышканын билсек болот. Чындыгында 

бул Чынгыз Айтматовдун чыгармачылыгына берген туура баа. Жазуучу бир караганда улуттуктай 
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кҿрүнгҿн маселелерди чагылдырып жатып эле ошол эле учурда жалпы адамзаттын кҿйгҿйүн 

чагылдырууга чебер уста. Анын чыгармаларында улуттук кайсы жерден башталып, жалпы 

адамзаттык деген проблемаларга кайсы учурда ҿтүп кеткенин окурман сезбей калат, тактап айтканда, 

Айтматов – ҿз чыгармаларында улуттук менен жалпы адамзаттыкты синтездҿҿнүн жогорку кҿркҿм 

эстетикалык бийиктигине жеткен жазуучу.  

 Германияда Ч.Айтматовдун чыгармаларын талдоого багытталган дээрлик бардык 

изилдҿҿлҿрдҿ ҿзүнүн мүнҿздүү бҿтҿнчҿлүгү бар болгон улуттук маселеге басым жасалат. Бул 

тууралуу ой айрыкча К. Каспердин «Der menschheitsgeschichtliche Anspruch der Erzählungen» [52] 

―Айтматовдун прозаларында тарыхый ҿнүгүүнүн проблемалары‖ деген макаласында толугураак 

кҿрсҿтүлгҿн. Немис сынчысы К. Каспер Ч.Айтматовдун «Жамийла», «Ак кеме» повесттерин жана 

«Уулу менен жолугушуу» деген аңгемесин талдоодо эң мыкты улуттук чыгарма ҿзүнҿ жалпы адам 

баласынын жогорку үлгүсүн кҿбүрҿҿк камтып жүрҿҿрүн, Айтматовдун чыгармаларында 

социалисттик реализмдин маанилүү позициясы менен бирдикте коомдун проблемалары коюл-

гандыгын далилдейт, ошондой эле Айтматовдун каармандарынын улуттук мүнҿздҿрүнүн баатырдык 

ҿзгҿчҿлүктҿрүн белгилеп ҿтҿт. «Айтматов, - деп жазат К. Каспер, - миллиондогон элдин акыл-эсин 

калыпка келтирүүчү кҿркҿм чыгармаларды жаратуу менен бирге кандайдыр бир деңгээлде алдыга 

коюлган тарыхый маселени ишке ашырат» [52: 67-б.]. (Немис тилинен кыргыз тилине которгон – Г. 

Сатаева). 

 Бул тууралуу Айтматовдун Х. Плавиус менен болгон маегинде : «Биз улуттук мурастарыбыз 

менен сыймыктанабыз, аларды изилдейбиз, рухий казына катары пайдаланабыз. Бирок биз совет 

бийлигинин доорунда ээ болгон рухий жана маданий баалуулуктарга эч нерсе тең келе албайт» 

[8:345-б.] (Орус тилинен кыргыз тилине которгон – Г. Сатаева) деген сҿзүнҿ карап, демек, 

Германиянын кҿрүнүктүү окумуштууларынын эмгектериндеги бул кҿйгҿйлҿрдү талкуулоодогу 

ойлору менен Айтматовдун теориялык жана анын кҿркҿм тажрыйбасынын абалы негизинен дал 

келип тургандыгын кҿрүүгҿ болот деп айтмакчыбыз.  

 Бул ҿңдүү пикирлер канчалык кҿп жана ар түрдүү болбосун, алардын бардыгына бир нерсе 

мүнҿздүү: ал баарыдан мурда жазуучунун чыгармачылыгындагы жаңычылдык белгилердин жана 

жышаналардын азыркы учурдун рухуна шайкештигин жана үндҿштүгүн бир ооздон ырастоо болуп 

эсептелет. Кезегинде В. Г. Белинский: «…акын канчалык улуу болсо, анын талантынын багыты, 

мүнҿзү ошончолук даражада ҿзү туулуп-ҿсүп, жашап турган коомго таандык болуп, анын ҿсүп-

ҿнүгүү багытына жакын, тыгыз байланышта болот»,- деген [29:797-б.]. Бул пикирди бүгүнкү күнү 

кыргыз жазуучусу Чынгыз Айтматовдун чыгармачылыгына карата айтсак аша чапкандык болбойт 

деген ойдобуз. Немис окумуштууларынын улуттук ҿзгҿчҿлүктү жазуучу тарабынан чеберчилик 

менен колдонулушуна жана жалпы адамзаттык маанидеги бир идеялык-эстетикалык баалуулук 

катары баалашканы кҿңүлдү бурат. 

 Улуттук ҿзгҿчҿлүк бир улутту экинчи бир улуттан бҿлүп койбостон, тескерисинче, 

кҿрүнүштҿрдүн ачык-айкын кҿрүнүү горизонтун кеңейтет жана ҿз ара байытат. Автор менен 

Германиянын окумуштуулары улуттук маданий мурастардын баалуулугун жана проблемаларын ачып 

кҿрсҿтүүгҿ болгон аракеттерин кҿрүүгҿ болот.  

 Р. Шрҿдердин оюу боюнча, Чынгыз Айтматовдун чыгармалары элдик эпостор жана мифтерден 

мурунку жана азыркы адабияттарда, азыркы реалисттик прозада жана дээрлик ҿткҿн убакыттын 

классикалык гуманисттик шедеврлеринен азыркы реалисттик романга ҿнүгүү планына ҿзгҿчҿ маани 

берилет, ал эми «Ак кеме» болсо, эпостон жаралып, эпоско ҿткҿн, бул болсо бир гана улуттук 

адабияттын азыркы убактагы ҿнүгүү баскычын гана эмес биздин доордун азыркы дүйнҿлүк 

адабиятынын ҿнүгүүсүнүн ҿзгҿчҿлүгү.  

 Бул бҿлүмчҿдҿгү каралган маселелерди корутундуласак, мындай жыйынтыктар келип чыгат.  

 Немис окумуштууларын да Айтматовдун чыгармаларындагы адам, анда жаралган каармандар 

маселеси кызыктырат. Бул боюнча изилдеген окумуштуулар Айтматовдун каармандары жҿнҿкҿй 

эмгек адамдары экенин туура белгилешет. Ал адамдар ҿздҿрүнүн табыгый тунук акыл-парасаттары 

менен сүрҿттҿҿлҿрүн, алардын руху күчтүү, адамкерчиликтери бийик экенин жана жаратмандыкка 

умтулуу сезимдери күчтүү экендигине ҿзгҿчҿ кҿңүл буруп, алардын иш-аракеттерине туура, так баа 

беришет. 

 Чынгыз Айтматовдун каармандары ҿздҿрүнҿ улуттук белгилерди алып жүрүү менен ошол эле 

учурда жалпы адамзаттык проблемалардын чордонунда турушары да немис окумуштуулары И. 

Гучке, Р. Опиц, Х.Флигелердин изилдҿҿлҿрүндҿ жазуучунун чыгармаларындагы каармандардын 
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мисалдарында терең анализделет. Чынгыз Айтматовдун чыгармачылык ийгилигин да ушул маселеге 

байланыштырып карашат.  

 Белгилей кетчү нерсе, биздин байкашыбызда бул маселелер боюнча немис окумуштууларынын 

пикирлери советтик жана кыргыз окумуштууларынын пикирлерине үндҿш жана айрым учурларда 

идиректүү ой пикирлери ҿзүнчҿ бир оригиналдуулукка ээ десек болот. 
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ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ПОЭЗИЯДАҒЫ ДИДАКТИКАЛЫҚ САРЫН 

(СЫР БОЙЫ АҚЫНДАРЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ НЕГІЗІНДЕ) 

 

6М020500–«Филология» мамандығының 2 курс магистранты А.Ғ.ҚОЖАМКУЛ

 

 

Тҥйіндеме 

Маҗалада ХХ ғасыр басындағы поэзиядағы дидактикалыҗ сарын (Сыр бойы аҗындары шығар-

машылығы негізінде) җарастырылды. Сыр сүлейлері - җазаҗ ҽдебиеті тарихындағы байырғы 

ҿркениеттер тоғындысын танытатын шығармашылыҗ ҽдеби мектеп ҿкілдері. Олардың 

шығармаларында җазаҗ фольклоры мен ауызша дҽстүрлі аҗындыҗ-жыраулыҗ ҽдебиет ерекшеліктері 

тұтасҗан болмысымен ерекшеленеді. Сонымен бірге шығыс халыҗтарынан діни, ислам ҿркениеті 

арҗылы жалғасҗан дидактикалыҗ-философиялыҗ сарынды лирикалыҗ жҽне эпикалыҗ шығармалар 

жазу үрдісі де игерілді. Шығыстыҗ байырғы жазбаша классикалыҗ ҽдебиетінде кеңінен җолданылған 

нҽзрагҿйлік дҽстүрдің сыр сүлейлері шығармашылығындағы үлгілері җазаҗ жыршы-термешілерінің 

ауызша жырлап таратуы арҗылы халыҗтың рухани сұранысын җанағаттандыратын ҿнер үлгісі болып 

җалыптасты. Шығыстың классикалыҗ ҽдебиеті дҽстүрінің ыҗпалы Сыр сүлейлері 

шығармашылығында айрыҗша байҗалады.Сыр сүлейлерінің поэзиясын жаңаша кҿзҗараспен 

пайымдап җарастыру маҗааның ғылыми-сапалыҗ сипатын айҗындай түседі. Аҗындардың поэзиясы 

таҗырып, идея, мазмұны жағынан жүйеленіп, оларға жеке-жеке талдау жасалды. 

 Тірек сӛздер: Қазақ әдебиеті тарихы, ХХ ғасыр басындағы поэзия, ақын, дидактикалық сарын, 

Сыр бойы ақындары, Сыр сүлейлері, байырғы ӛркениеттер тоғындысы, шығармашылық әдеби 

мектеп ӛкілдері.  

 

DIDACTIC POETRY IN POETRY OF THE BEGINNING OF TWENTIETH CENTURY  

(ON THE BASIS OF CREATIVITY OF THE SYRLAND POETS) 

 

Abstract 

The article discusses didactic poetry (based on the verses of the Syr Darya) in early 20th century poet-

ry. Suleiman de Suvity is a representative of the creative literary school, representing ancient civilizations in 

the history of Kazakh literature. In their works, the features of Kazakh folklore and traditional oral poetry-

Zhyrau literature are distinguished by their unity. At the same time, the process of writing lyrical and epic 

compositions of a didactic-philosophical program was also developed, which was continued through reli-

gious and Islamic civilization. 

An example of the art of satisfying people's spiritual needs was the examples of medieval tradition, 

which was widely used in the eastern literature of classical literature, in the creativity of the cheerful Kazakh 

language creator. The influence of the eastern traditions of classical literature is particularly noticeable in the 

work of Suleiman Solomon. A new perspective of poetry poetry is the scientific and qualitative nature of the 

article. Poetic poetry was systematically divided into topics, ideas, content and analyzed them individually. 

 Key words: history of Kazakh literature, poetry of the 20th century, poet, didactic poetry, poetry of the 

Syr Darya, Sufi poet, ancient civilization, creative literary school. 

  

КІРІСПЕ 

 Еліміз тҽуелсіздік алғаннан кейін кеңес империясының тоталитарлыҗ идеологиясы салдарынан 

ұзаҗ жылдар бір жаҗты бұрмаланып келген ҽдебиетіміздің белгісіз беттеріне үңілу мүмкіндігі туды.  

Сан ғасырлардан атадан балаға мирас болып келе жатҗан рухани мұраларды бүгінгі күн 

талабына сай жаңаша бағамдау үшін мемлекеттік «Мҽдени мұра» бағдарламасы жасалды. Осы 

бағдарламаның алдына җойған маҗсаты мен міндетін түсіндіру барысында еліміздің президенті Н. 

Назарбаев: «... ұлттыҗ мҽдениетімізді ұлыҗтап, бар мен жоғымызды түгендеп, жүйелеп, келер ұрпаҗҗа 

аманаттау – «Мҽдени мұра» бағдарламасының басты маҗсаты болуы тиіс», - деген болатын [1, 5].  

Җазаҗ ҽдебиеттану ғылымының алдында тұрған мҽселелер жетерлік. Солардың бірі – Сыр бойы 

аҗын-жыраулары шығармашылығы негізінде. 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы җазаҗ ҽдебиеті – терең мҽн беруді, ерекше 

зерттеуді җажет ететін, сан алуан кҿзҗарасты, бірнеше бағыттарды топтастырған кҿп җырлы ҽдебиет. 

                                                 

Җазаҗ мемлекеттік җыздар педагогикалыҗ университеті, kozhamkul_aizat@bk.ru 
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Җазаҗ халҗы бұл кезеңде ҽлеуметтік-экономикалыҗ, рухани дағдарысты басынан ҿткергені мҽлім. 

Ұлттың басына түскен бұл жағдай кҿзі ашыҗ, кҿкірегі ояу азаматтардың ҽртүрлі дүниетанымдыҗ 

кҿзҗараста ҿсіп-жетілуіне ҽсерін тигізді.  

Осы кезеңде Сыр елінде, соның ішінде, ҽсіресе, Җармаҗшы-Арал ҿңірінде «Сыр сүлейлері» 

атанып жүрген сҿз ҿнері саңлаҗтарының үлкен бір тобы дүниеге келген кезең болды. Олар: Ешнияз 

сал, Балҗы Базар, Ерімбет Кҿлдейбекұлы, Оңғар Дырҗайұлы, Жүсіп Ешниязұлы, Җаңлы Жүсіп 

Җадірбергенұлы, Омар Шораяҗұлы, Тұрмағамбет Ізтілеуұлы, Нұртуған Кенжеғұлұлы жҽне т.б. 

аҗындар [2, 2].  

Еліміздің ізгі дҽстүрін ұдайы насихаттап, имандылыҗ келбетін саҗтап җалуына бұл 

туындылардың ерекше ҽсері болғаны кҽміл. Олай болса, җазаҗ ҽдебиеті тарихында ҿзіндік шығыстыҗ 

мектеп дҽстүрін җалыптастырып, дамытып, шығармалары ″Сыр сүлейлері″ атауымен халыҗ 

жүрегінен орын алған аҗындарды халҗына җайта җауыштырып, олардың ҿмірі мен 

шығармашылығын, ҽдеби мұрасын, җисса-дастандарын ҽлі де жіті зерттеп, бүгінгі ұрпаҗҗа тереңірек 

жеткізу.  

 ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасыр басындағы җазаҗ даласындағы җоғамдыҗ-саяси жағдай 

ҽдебиеттің дамуына тікелей ҽсер етіп, нҽтижесінде тарих сахнасына діни-ағартушы аҗындардың 

келуі, діни бағыттағы аҗындардың шығармаларындағы ислам діні мҽселелерінің ҽдеби дамуда да 

маңызды орын алғаны айҗындалады. 

 ХХ ғасырдың басы җазаҗ халҗы, җазаҗ җоғамы үшін тарих сахнасында җалу мҽселесі басты 

назарда болып, алмағайып, күрделі халді бастан кешкен тарихи кезең болды. Осы кезеңге җызыл 

империяның отарлау саясаты шегінен шыҗҗан җысым болып жетті. Бұл дҽуірге хандыҗ дҽуір 

тұсындағы шаруалардың ҿктем үні ҽлсін-ҽлсін жетсе, талыҗсыған жыраулыҗ үн җайта оянып, елді 

ояту сарынына айналып, җайта күшейіп жетті. Халыҗты ояту, бостандыҗҗа үндеу, отар ел аҗындары 

үшін оңай болмасы хаҗ. Астарлап айту, ажарлап айту, тҽмсілдеп айту дегендей җазаҗ аҗындары ой 

айтудың сан алуан амалына барды. Осыдан келіп, бостандыҗ деп жарғаҗ җұлағы жастыҗҗа тимей 

жырлап жүрген аҗын, жазушылар, «кітаби», «ағартушы», «ұлтшыл» дегендей түрлі атауларға ие 

болды. Ой айтудың сан алуан формасынан ҽдебиет байлығы туындады. ХХ ғасыр басындағы җазаҗ 

ҽдебиетінде түрлі ағым, ҽдіс, мектептер ҿмірге келді. 

 ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ хасырдың басында ҽдебиет сахнасында «кітаби аҗындар» деген 

атаумен белгілі болған діни-ағартушылыҗ бағыт җалыптасты. Бұл бағыттың ағартушылыҗ сипаты 

мол. Оған Аҗмолла, Нұржан, Наушабаев, Маҗыш Җалтаев, Ҽбубҽкір Кердері, Мҽшһүр Жүсіп, 

Тұрмағамбет Ізтілеуұлы, Шҽді Жҽңгірұлы т.б. аҗындарды жатҗызамыз. Ҿздерінің стилі жағынан 

бұлар җазаҗ арасына кең тараған шығыс ҽдебиетінің соңғы кҿрінісі болған-ды. 

 Бұл аҗындар адамгершілікті, ағартушылыҗты маҗсат еткен җайраткерлер. Олар ҿздерінің 

шығармаларында феодалдыҗ җараңғылыҗҗа, ескі діни сенімге, надандыҗҗа җарсы шыҗты. Ҿздерінің 

негізгі кҿзҗарасы – ағартушылыҗ болды. 

 Олардың иненің жасуындай жалғаны жоҗ мҿлдір жырларына еш уаҗытта ҿлім жоҗ, ҿлеңдері 

халыҗпен мҽңгі бірге жасай берері даусыз. 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезінде Сыр ҿңірінің тума таланттары Базар 

Оңдасұлы, Ерімбет Кҿлдейбекұлы, Оңғар Дырҗайұлы, Жүсіп Ешниязұлы, Шораяҗтың Омары, 

Тұрмағамбет Ізтілеуұлы, Нұртуған Кенжеғұлұлы жҽне т.б. жалғастырды. 

 Сыр бойындағы аҗындыҗ дҽстүр, осы ортаға тҽн ерекшеліктер, Сыр сүлейлері 

шығармашылығындағы ислам таҗырыбы жырлануының маңызды орын алғаны айҗындалады. 

Ҽсіресе, Сыр сүлейлерінің лирикалыҗ-дидактикалыҗ ҿлеңдерінің дамуына елеулі ыҗпал жасаған 

классикалыҗ шығыс ҽдебиетінің кҿркемдік арнасына айрыҗша баға берілді. 

 ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы ҽдеби үдерісте дидактикалыҗ 

поэзия ерекше сипатҗа ие болды. Оның себептері де жоҗ емес. Бірінші себеп, осы кезең 

поэзиясындағы таҗырып таңдау, ҿлең кҿркемдігі, ҽдеби ҽдіс-тҽсілдер, эпикалыҗ шығармалардағы 

сюжеттік желі т.б. шығыс ҽдебиетімен етене байланысып жатты. Ҽдебиет зерттеушілері 

дидактикалыҗ поэзияның җазаҗ ҽдебиетіне келу жолын да шығыс ҽдебиетімен байланыстырады. Бұл 

негізсіз де емес. Екінші себеп, ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басы җазаҗ 

даласындағы ҿзгерістері кезеңі еді. Бұл халыҗтың тек ҽлеуметтік-тұрмыстыҗ ҿміріне ғана емес, 

рухани ҿміріне, сонымен бірге мінез-җұлҗына да ҽсер етті.  

 Патшалыҗ Ресей ҿз отаршылдығын нығайту үшін җазаҗтың ұлттыҗ менталитетін бұзуды ең 

басты міндет етіп җойды. Осындай җитұрҗы саясаттың салдарынан җазаҗ арасында параҗорлыҗ, 

зұлымдыҗ, ҿзара алауыздыҗ ҿрістей бастады. Сҿз зергерлері түбі жаҗсылыҗҗа апармайтын җоғамдағы 

http://netref.ru/torebaj-bi-s.html
http://netref.ru/bgingi-azastandafi-jaa-dini-afimdar.html
http://netref.ru/bgingi-azastandafi-jaa-dini-afimdar.html
http://netref.ru/jmabaj-shayahmetovpen-bolfan-oasha-bir-egimede-iliyas-omarov.html
http://engime.org/sabati-masati-oushilardi-aza-tiline-degen-sjispenshiligin-artt.html


V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

608 

 

осындай келеңсіздіктердің алдын алуға барынша ат салысты. Ҿздерінің ғибраттыҗ ойларын жыр 

жолдары арҗылы җалың җауымға арнап отырды. Үшіншіден, отаршылдыҗ езгісінен җұтылудың ең 

сара жолы білім мен ғылым, ҿнер мен мҽдениет деп түсінген аҗындар ҿз халҗын осы жолға үндеуді 

аҗындыҗ, азаматтыҗ парыз тұтты. Ҽдебиеттану ғылымында «дидактикалыҗ поэзия – (didaktikos – 

үлгілі, ҿнегелі, тағылымды деген сҿз) үгіт-насихаттыҗ, ҿсиет сарын сипатында түзілген, поэзиялыҗ 

жанрда жазылған шығарма» [3,80],-деп баға берген жанр осылайша ҽдеби үдерісте кең кҿрініс тапты. 

 Ұлттыҗ ҽдебиетіміздегі мол ҽдеби мұра болып есептелінетін осы жанрға тек жалаң ҿсиет, 

ғибрат, насихат сҿз деп җарау кҿзҗарасы ҽлі де басым. Біраҗ біз осы үлгі, насихат, ғибрат сҿздің 

астарында ағартушылыҗтың жатҗандығына аса мҽн бере җоймаймыз. Профессор Т.Кҽкішұлының ХХ 

ғасыр басындағы ҽдеби бағыттар мен ағымдар туралы: «Ҽдебиеттегі ағымдар мен бағыттарға, 

кҿркемдік ізденістерге шындап кҿңіл җоятын болсаҗ, онда ҽдебиеті мен саясаты араласып кеткен 

җұбылысты, дидактика мен ғаҗлияны тұтастай җарастырғанда ғана шындыҗ шығады, ҽдебиет тарихы 

оң шешім табады»,-деген пікірі [4,381] дидактикалыҗ поэзияның кҿтерер жүгі мен алар орнын 

айҗындай түсетіндей.  

 Кез келген ҽдеби ағым суреткердің ұстанған бағытына, сол кезеңдегі ҽдеби үдеріске 

байланысты екендігін ескерсек, мұндай шығармаларды дидактикалыҗ-ағартушылыҗ бағыттағы 

шығармалар дегеннен біз ұтылмайтынымыз аныҗ.  

 Дидактикалыҗ ҿлеңдердегі ағартушылыҗ бағыт ҽсіресе, ХХ ғасыр басындағы ҽдебиетте ерекше 

сипатҗа ие болды. Ҿйткені җаламгерлер ғасыр тудырған заман ҿзгерісін җалайда жҿнге салуды 

азаматтыҗ-аҗындыҗ борышы санады. Заманды түзеудің ең басты жолы адам санасын түзеу екендігін 

түсінген олар сол җоғамдағы адамдардың бойындағы теріс җылыҗтардан арылу җажеттігін, алдымен 

мінез-җұлыҗты түзеу җажеттігін насихаттады. Сонымен бірге заман түзеуші ұрпаҗ үшін ең басты 

җажеттілік білім мен ғылым екендігін ҿз шығармаларына арҗау ете отырып, җара халыҗты білім, 

ғылым, мҽдениет арҗылы ҿркениетке жетелеу жолында ғибрат, ҿсиет, насихат сҿздер тудырды.  

 ХХ ғасыр басындағы ұлттыҗ поэзия ҿкілдері Нұржан Наушабаев, Маҗыш Җалтаев, Шҽді 

Жҽңгіров, Мҽшһүр Жүсіп Кҿпеев, Мұсабек Байзаҗұлы, Ғұмар Җарашев т.б. осы бағытта жыр тҿккен 

зергерлері болатын. Ҽдеби үдерістегі осы дҽстүрден җазаҗ ұлттыҗ сҿз ҿнерінің бастау бұлаҗтарының 

бірі, ҿзіндік дара дҽстүрмен ерекшеленетін Сыр мектебінің ҿкілдері Базар жырау 

Оңдасұлы, Тұрмағамбет Ізтілеуұлы, Омар Шораяҗұлы, Җаңлы Жүсіп Җадірбергенұлы, Җарасаҗал 

Ерімбет, Кете Жүсіп Ешниязұлы т.б. сырт җалған жоҗ. 

 Сыр сүлейлерінің жасаған дүниелерінде тосын адам аңдай җоймайтын, бейнелеп жеткізгенде 

ару җыздың кез-келген пендені еріктен тыс ҿзіне җарататын, ынтыҗ ететініндей, сезімтал жүректі 

елжірететін сиҗырлы сұлулығы бар. Бұл Сыр сүлейлерінің бҽрінің де шығармаларының ҽуез, ҽн, жыр 

тілеп, соған җоса есіліп тұратындығы. 

 Җазаҗ ҽдебиеті тарихының кҿрнекті саласы болып саналатын Сыр сүлейлерінің шығармашылыҗ 

мұралары сҿз арҗауындағы аталған тарихи-мҽдени дамудың кҿркемдік жалғастығы аясында 

айҗындалды. Бұл, ҽсіресе, Сыр сүлейлері шығармаларының жанрлары жүйесіндегі лирикалыҗ-

дидактикалыҗ ҿлеңдерде ерекше байҗалады.  

 Т.Ізтілеуұлы ХХ ғасыр басындағы җазаҗ поэзиясындағы ҿзіндік орны бар сҿз зергері. Аҗын 

шығармашылығында осы кезең ҽдебиетіне тҽн ҿсиет, ғаҗлия, насихат ҿлеңдер кҿп кездеседі. 

Адамгершілік, ізгілік җасиеттерін насихаттау, білім ғылымға ұмтылуға шаҗыру арҗылы ҿз халҗын 

іргелі елдер җатарына җосуды маҗсат еткен аҗынның шығармашылығында бұл таҗырыптың кең 

кҿрінуі де заңды. Олай дейтініміз җандай да бір суреткер – халыҗтың ұлы. Оның ең басты арман-

мұраты да ҿз халҗына җызмет ету. Ал бұл маҗсатҗа җол жеткізудің ең басты жолы ұлт болашағы 

болып есептелетін ұрпаҗты тҽрбиелеу.  

Тұрмағамбеттің дидактикалыҗ-ағартушылыҗ бағыттағы туындыларын зерделей отырып біз кҿз 

жеткізген бір шындыҗ аҗынның ұрпаҗ тҽрбиелеу арҗылы ұлтты тҽрбиелеуді маҗсат еткендігі. Оның 

азаматтыҗ, аҗындыҗ позициясы: 

Емеспін білгенімді бүркеп җойып, 

Айтудан аҗыл, үгіт сараң болған. 

Тілегім, тірілікте түбі терең, 

Җұтҗару җатарымды җараңғы ордан [5,74] деген ҿлең жолдарынан-аҗ аныҗ кҿрінеді. Бұл ҿз 

халҗын жанындай сүйген, оның болашағы үшін шарҗ ұрған аҗынның жан сыры, перзенттік ой-

арманы. «Азаматтыҗ позиция ұғымы ең алдымен аҗынның биік адамгершілік болмысымен, иманды 

гуманистік кҿзҗарсымен, суреткерлік күш-җуатымен, ішкі ойлау мҽдениетінің жоғарылығымен, 

җоғамдағы белсенді іс-ҽрекетімен, дүниетанымының кеңдігімен ҽрі теңдігімен, жан-жаҗты 
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парасаттылығымен, білім-білігінің молдығымен, тазалыҗҗа, ҽділдік пен адалдыҗҗа җұштарлығымен, 

халыҗ мүддесіне етене жаҗындығымен, ҽлеуметтік мұрат-маҗсаттарының биік ҿресімен, аҗиҗатҗа, 

шындыҗҗа ұмтылуымен, жаҗсы мен жаман, аҗ пен җара ұғымдарына байланысты кҿзҗарастарының 

айҗындығымен ҿлшенсе керек»,- [6,135-136] деген профессор Балтабай Ҽбдіғазиұлының тұжырымы 

аҗындыҗ азаматтыҗ позицияға берілген наҗты аныҗтама іспетті.  

 Аҗынның дидактикалыҗ ҿлеңдерінде оның мұсылмандыҗ-ағартушылыҗ дүниетанымы айҗын 

кҿрініс береді. Сондай туындысының бірі «Үгіт сҿз» деп аталады. Адам бойындағы жалҗаулыҗ, 

жатыпішерлік, бекер малшашушылыҗ сынды жағымсыз җасиеттерді сын садағына алған аҗын, мұн-

дай мінез-җұлыҗтың җазаҗтың жауы екендігін тілге тиек етеді. Ал оларды жеңу ҿз кезеңінде, уаҗы-

тында орындалса ғана җұнды, ҿтіп кеткеннен кейінгі ҿкініш орынсыз җылыҗтың орнын толтыра 

алмайды деген ғибратты ойлары аҗынды бір сҽт сҿз зергерінен ойшылдыҗ, пҽлсапашылдыҗ деңгейге 

кҿтеретіндей. Ҿлеңнің ҿн бойынан байҗалатын бір ерекшелік җалың җауымға арналған үгіт сҿзін 

Тұрмағамбет тұспал, бүркеме арҗылы жеткізеді. Ҽдеби жаратындыдағы ең басты ерекшелік аҗынның 

ғибратты ойларының діни-ағартушылыҗ сипатта берілуі. Мұның тҿркіні шайырдың мұсылмандыҗ 

дүниетанымында екендігі дау туғызбаса керек-ті. 

Бағатын бағландарыңды иман атты, 

Аҗылды ҿздеріңе ес кҿріңдер. 

Җалмасын җапияда җатаң шҿлдеп, 

Җолына җұйып җатыҗ мес беріңдер [5,66],- 

деген бүгінгі оҗырман үшін түсініксіздеу болып кҿрінетін ҿлең жолдарындағы астар, айтар ой 

тереңі исламдыҗ танымда жатыр. Аҗын ҿз тыңдармандарына яғни, җалың җауымға иманды жетілдіру, 

шыңдау мҽселесін астарлай жеткізеді. Исламдыҗ танымда иманды шыңдау кҿркем мінездің – бастау 

бұлағы, түп негізі болып табылады. Ендеше аҗын айтып отырған иманды шыңдау адам бойындағы 

теріс җылыҗтардан арылудың ең басты, ҽрі ең тҿте жолы. Ҿз иманыңды кемелдендіруді ешкім жасап 

бермейді, ол тек ҿз җолыңнан келетін нҽрсе деген ҿсиеттік ойлар айтады. 

 Тұрмағамбеттің дидактикалыҗ ҿлеңдерінің ішіндегі ағартушылыҗ ұстанымын білдіретін 

шығармаларының бірі – «Шҽкірттерге айтылған сҿз» деп аталатын туындысы. Адамзат баласы үшін 

ұрпаҗ тҽрбиесінен асҗан җұнды байлыҗ жоҗ. Бүкіл баҗ-дҽулет атаулының җымбаттысы – ұрпаҗ 

тҽрбиесі. Ҿйткені ұрпаҗты тҽрбиелеу – ұлтты тҽрбиелеу. Аҗындыҗ-азаматтыҗ мұраты осындай асыл 

ойдан бастау алған Тұрмағамбет үшін де заманды түзетудің жолы ұрпаҗ тҽрбиесі. Сондыҗтан аҗын ҿз 

ұрпағының болашағына бей-жай җарай алмайды. Оның адамзат баласын биікке жеткізер білім мен 

ғылымды игергенін җалайды, армандайды. Тек армандап җана җоймайды, ҿз ұрпаҗтарының осы 

жолды таңдауына септігін тигізуді борыш санайды. 

Аҗылмен аңдасаңдар ғылым, хикмет, 

Секілді сауыт-сайман, садаҗтарың. 

Баҗ җонып бастарыңа, орнап ыҗпал, 

Ҽркімнен ауыр болар җадаҗтарың. 

Кҿркейтіп кеуілдеріңді күңгірт тартҗан, 

Ойлатар Жаппар Хаҗтың жанаптарын [5,74]. 

 Ең басты байлыҗ – ғылым мен білім деген ойды аҗын шебер жеткізе білген. Материалдыҗ бай-

лыҗ пен рухани байлыҗтың ара салмағын кҿңіл таразысына сала отырып, мҽңгілік байлыҗ ғылым 

екендігін болашаҗ ұрпаҗтың жадына сіңіруді маҗсат етеді. Ҿз шҽкірттерінен тек білім мен ғылымды 

игеруді ғана емес, оны адам игілігі үшін жарата білудің, ҽрі җарай дамытудың, жаңартудың җажет 

екендігін еске салады.  

 Тұрмағамбеттің жастарды ҿнер-білімге шаҗыруға арналған ҿлеңдерінің арасында шоҗтығы биік 

шығармаларының бірі – «Болсаңдар, балаларым, хатҗа ұста» деп аталатын туындысы. 

Болсаңдар, балаларым, хатҗа ұста, 

Тҿрден жай аларсыңдар тұрмай тыста. 

Тҿр түгіл тҿменнен де тимейді орын, 

Жүрсеңдер жалҗаулыҗпен жазы-җыста,- [5,79] 

деп, білімнің адам ҿміріндегі маңызын ұрпаҗ санасында жаңғырта түсуден басталған ҿлең, 

ғибрат, үлгі, ҿнегеге толы. Жастыҗ шаҗ тек җызыҗ-думанымен, сұлу-сымбаттылығымен, җайрат-

жігерімен ғана җымбат емес, ойдың алғырлығымен, аҗылдың толыҗтығымен, есте саҗтау җабілетінің 

мыҗтылығымен де ерекше. Адамның жас кезінде алған білімі җұнарлы, ҿміріңе азыҗ болар білім-

ғылымды жастыҗ шаҗта игеру җажет деген ой білдіреді.  

http://engime.org/saba-edebiettik-ou-2-sinip-tairibi-kim-jomart-ne-jomart-mzafar.html
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 Педагогика, психология ғылымдары негіздеп берген адамның жас кезеңдеріне байланысты 

білімді игеру ерекшелігін Тұрмағамбет ҿзінің ағартушылыҗ-дидактикалыҗ сипаттағы ҿлең 

жолдарында шеберлікпен жеткізе білгендігін аңғарамыз. 

Жастарды ҿнерге, білімге, ғылымға шаҗырған җайбір шығармасын алып җарасаҗ та Тұрмағам-

беттің исламдыҗ дүниетанымы аныҗ кҿрінеді. Осындай җасиет біз сҿз етіп отырған лирикалыҗ 

шығармада да бар. 

Сауалын Сүлейменнің берген шешіп, 

Білімге бай болған соң бір җұмырсҗа,- [5,80] 

деген ҿлең жолдары осының дҽлелі. 

 Тұрмағамбет җаламынан туған «Жігіттің жарастығы жан барында», «Жігітке жарамайды алаң 

болған», «Ой – терең, ойлар – нҽһҽн теңізден де», «Җимаймын адам «дҽлін» надандарға», «Аҗыл – тон 

аңдағанға тозбайтұғын» т.б. шығармалары аҗынның ағартушылыҗ-гуманистік мұратын танытатын 

дүниелер. 

 Җазаҗ ҽдебиетіндегі жыраулар поэзиясынан бастап, бүгінгі күнге дейін ҿзекті болып келе 

жатҗан жаҗсы мен жаман, мінез-җұлыҗ турасындағы дидактикалыҗ шығармалардың түп-тҿркінін де 

осындай пҽлсапалыҗ, ойшылдыҗ рисалалар мен ғибрат сҿздерден іздеуіміз керек шығар. Тұрмағамбет 

те осы дҽстүрден ұзап кетпейді. Біраҗ дҽстүрді тек жалғастырушы, җайталаушы ғана емес, 

жаңартушы, жаңғыртушы ретінде ҿзіндік үнмен, ҿзіндік ҿрнекпен ой тербейді. Заман мен адам, җоғам 

мен тіршілік иесі арасындағы байланысты, үйлесімді болжай отырып, җоғамға ыҗпал етуші ең басты 

күш ретінде адам факторын алға шығарады. Адамды тҽрбиелеу арҗылы ғана җоғамды ҿзгертуге 

болатындығын аҗындыҗ түйсікпен сезінеді. Сол үшін де замандастары мен болашаҗ ұрпаҗҗа ең 

бірінші мінез-җұлыҗты тҽрбиелеу керектігін айтып үн җатады. 

  Аҗынның «Түзеп ал татаусыз ғып мінезіңді», «Нҽпсі», «Жігіттің жарастығы жан барында», 

«Бҽз біреу баҗ-дҽулетке масығады», «Жарылған жалған дүние жар басындай», «Туымды ер 

туралыҗпен билейді ұлтын», «Ер болсаң алдыңды ойла аҗыраймай», «Жаманға жаҗсы адам аҗыл 

айтар», «Бектерім, ойласаңдар үшбу жаһан», «Жаҗсы ҿзін жан біткеннен кем кҿреді», «Сабырлы 

салтанатҗа ие болар», «Ерлерім, ҿзгені җой, ҿзіңді ойла», «Болса егер кҿзің кҿкте, кеуілің биік», 

«Шырын тіл, шырайлы жүз, болсаң балдай», «Шырын тіл, шырайлы жүз, болсаң кішік», «Жаһанның 

жоҗ җарары тұтынба дос», «Аҗылсыз нені аңдар кҿз болғанмен», «Арасы тҿрт-аҗ елі шын, 

жалғанның», «Ер деме артында аты җалмағанды», «Жаҗсы адам жатыҗ мінез, кішік болар», «Ҽй, 

нҽпсім» т.б. шығармалары осындай ҿмірлік мҽселені кҿтеруімен җұнды. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 Сыр сүлейлері ҿз шығармалары арҗылы җазаҗ ҽдебиетіндегі сан ғасырлар бойында жасап келе 

жатҗан, ең бір жасампаз, дҽстүрлі, җазаҗ оҗырманының кҿркемдік җабылдауына етене жаҗын, җазаҗ-

тың җара ҿлеңіндей җұлаҗҗа үйреншікті, сіңісті жанрлыҗ түр – дастандыҗ жырларымыздың ҿресін 

жаңа биікке кҿтерді. Таҗырыптыҗ ауҗымын кеңейтті, танымдыҗ-тағылымдыҗ мҽңі терең діни-

философиялыҗ, сюжеттік дастандарды алып келді. Тарихи тұлғалар тағдырын немесе пайғамбарлар 

ҿмірін тарата айтылатын, сюжеттік оҗиғалары тартымды болып келетін, оҗырмандарын 

жалыҗтырмайтын, поэтикалыҗ җуаты ҿте ҽсерлі, кҿркемдік бояуы җаныҗ, суреткерлік шеберлік 

тұрғысынан тҿрт аяғынан тең тұрған дастандыҗ жырлардың осынау үлкен шоғыры біздің бүгінгі 

ҽдебиетіміздің де баға жетпес байлығы. 

Халҗымыздың бір ғасырға жуыҗ уаҗыт бойы талан-таражға салған бай рухани мұрасын жинаҗ-

тап жүйелеу, кҿмескі тартҗан асыл җасиеттерін саҗтап, келесі ұрпаҗҗа шашпай-тҿкпей сол җасиет-

терімен жеткізу – бүгінгі ҽдебиетіміз бен ҿнеріміздің аса маңызды міндеті. 

Аҗиҗатында шынайы талант иелерінің җаламынан туындаған адам баласына тҽн ізгі җасиеттер 

мен рухани җұндылыҗтарды жырлаған шығармалар җай кезеңде де җұнын жоймайды. Адамды биік 

мұраттарға итермелейді, руханияттың таусылмас азығына айналады. 

 Сыр сүлейлерінің артында җалған мол ҽдеби мұраларын халыҗтың ортаҗ игілігіне айналдырып, 

дүниемен җайта дидарластырып, ҿмірінің екінші кезеңін кейінгі ұрпаҗтарға таныстырып, із җалдыру 

җазіргі ұрпаҗтың мҽртебелі міндеті.  
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МАҒЖАН ЖҦМАБАЕВ ПЕН МЕХМЕТ ЭМИН ЮРДАКУЛДЫҢ ПОЭЗИЯЛАРЫНДАҒЫ 

ТҤРІКШІЛДІК САРЫН  

 

Қ. Ж. ЖҦМАБЕКОВ

 

С.Ҽ.ЖҦМАБЕКОВА


 

 

Тҥйіндеме 

Түркі ҽлемі ортаҗ тарих, тіл, дін, ҽдебиет жҽне мҽдениет тұрғысынан ажырамас алып аумаҗты 

җамтып жатыр. ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап пайда болған ұлттыҗ җозғалыстар тек 

җана Түркияда ғана емес, бүкіл түркі ҽлеміне ҿз ҽсерін тигізді. Бұл җозғалыстар ХХ ғасырдың 

басында барлыҗ түркі тілдес халыҗтардың ұлттыҗ ҽдебиетінің туындауына зор ыҗпал етті. Ұлт 

зиялылары ұлттыҗ ҽдебиет сол ұлттың ана тілі арҗылы жүзеге асырылатынын атап кҿрсетті. 

Җазаҗтың «алаш ұранды ҽдебиет» жҽне түріктің «ұлттыҗ ҽдебиет» кезеңдері де ұлттыҗ идеяны 

насихаттады. Екі ҽдебиеттің ҿкілдері де ұлттыҗ рух, ұлттыҗ болмыс, түрікшілдік, тұраншылдыҗ 

таҗырыптарын ҿз шығармаларына арҗау етті. Біз ҿз зерттеуімізде җазаҗ аҗыны Мағжан Жұмабаев 

пен түрік аҗыны Мехмет Эмин Юрдакулдың түрікшіл сарындағы шығармаларын жан-жаҗты 

талдауға тырысамыз.  

Тірек cӛздер: Aлаш әдебиеті, ұлттық әдебиет, ұлттық болмыс, түрікшілдік, поэзия. 

 

TURKĠZM ĠN THE POETRY OF MAGZHAN ZHUMABAYEV AND MEHMET EMĠN 

YURDAKUL 

 

Abstract 

The Turkish World is a large geographical area connected with common history, language, religion, 

literature and culture. The national movements that emerged since the second half of the 19th century have 

had an impact not only in Turkey but also in the whole Turkic world. These movements had a great impact 

on the birth of national literature of all Turkic peoples at the beginning of the 20th century. Nation 

intellectuals have noted that national literature is carried out through mother tongue of the same nation. 

The Kazakh "alash slogan literature" and Turkish "national literature" also promoted national idea. 

Representatives of both literature have devoted their works to the national spirit, national identity, Turkism 

and Turanism. In our study, we are trying to thoroughly analyze the works of Kazakh poet Magzhan 

Zhumabayev and the Turkish poet Mehmet Emin Yurdakul about Turkism. 

Keywords: Alash literature, national literature, national identity, turkism, poetry. 

 

КІРІСПЕ 
Түркі ҽлемі – жер жүзінде ұлан-ғайыр кеңістікті алып жатҗан, этногенез, діл, тіл, тарих, 

ҽдебиет, мҽдениет, ҽдет-ғұрып жҽне салт-сана тұрғысынан ажырамаған тұңғиыҗ ҽлем. Алайда 

җоғамда орын алған кей себептердің салдарынан бұл ҽлем жұрты ҿзара түсінісе алмайтын халге 

жеткені хаҗ. Бір-біріне җаншалыҗты жаҗын бір ҽлемнің бір-бірінен соншалыҗты алыс болуы, 

расында, ойландыратын жайт. Түрлі тарихи оҗиғалар мен аласапыран уаҗыт үстемдігі түбі бір 

түріктерді бір-бірінен алшаҗтатып, ҽдет-ғүрып, салт-дҽстүрлері тамырлас халыҗтардың ҿмірлеріне 

«ҿзіндік» ҿзгерістер жасағаны да баршаға аян. Тағдыры мен тарихы ұҗсас, түбі бір түркі 

халыҗтарының тұтасу процесінде тіл мен дін ерекше рҿл атҗарады. Бұл тұрғыда зиялы җауым 

ҿкілдерінің еңбектері ҿлшеусіз.  

ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастау алған саяси җозғалыстар барлыҗ түркітілдес елдерде 

ҿз ҽсерін тигізбей җоймады. ХХ ғасырдың басында анадолы жерінде белең ала бастаған Жаңа тіл 

җозғалысы мен җазаҗ даласында орын алған Алаш җозғалысы ұлттыҗ сананы оятуға барынша күш 

жұмсады. Аталмыш җозғалыстар нҽтижесінде ұлт тілінің мҽртебесін кҿтеру мен ұлттыҗ ҽдебиетті 

җалыптастыру секілді кҿзҗарастар туындады. Җазаҗ «Алаш ҽдебиеті» мен түрік «Ұлттыҗ ҽдебиеті» 

җалам тербеген таҗырыптар, ұлттыҗ романтизм һҽм тарихи кезең тұрғысынан ҿте ұҗсас болып келеді.  

Бұл маҗалада Алаш ҽдебиетінің кҿрнекті ҿкілі Мағжан Жұмабаев пен түрік ұлттыҗ ҽдебиетінің 

рухты җаламгері Мехмет Эмин Юрдакулдың түрікшілдікті арҗау еткен ҿлеңдерін җарастырамыз. 

                                                 

Нийде Ҿмер Халисдемир университетінің докторанты, kuanysh.zhumabekov@mail.ru 

Эрджиес университетінің докторанты, samalalikizi@gmail.com 
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Мағжан мен Мехметтің түркі халыҗтарының рухани жҽне мҽдени бірлігін аңсаған жалынды жырлары 

бүгінгі күні де ҿз җұнын жоғатпаған.  

Җазаҗ поэзиясында ҿзіндік җолтаңбасымен ҿлең ҿлкесінде ҿшпес мұра җалдырған ұлы аҗын – 

Мағжан Жұмабаев. Мағжан поэзиясы рухани азыҗ алып, жан-дүниеңді байытып, ҿмір җұбылыс-

тарына деген кҿзҗарастарыңды кеңейтіп, айналаның җыр-сырын түсінуге кҿмектеседі. Жалпы, аҗын 

ҿлеңдерінің таҗырыбы ҽр алуан, оның бармаған, жырламаған таҗырыбы жоҗтың җасы деуге болады. 

Солардың бірі – аса күрделі ҽрі ҽлі де зерттеуді җажет ететін Тұран, Түркістан, түрікшілдік мҽселесі. 

Поэзия падишасының ҿзі ҿмір сүрген дҽуірде кеңес җоғамының җытымыр саясаты халыҗ жадынан 

ҿшіруге талпынған таҗырыпты ҿлеңдеріне арҗау етуі үлкен ержүректілікті талап етеді. Ҿз ұлтын жҽне 

бүкіл түркі ҽлемін жанындай жаҗсы кҿріп жырға җосатын аҗынның аталған таҗырыпты жырлау 

себебін белгілі мағжантанушы ғалым Ш.Елеукенов былай деп сипаттайды: «Мағжан поэзисында 

түрік ҿлеңдерінің ҿрістеуінен ҽлденеше себептер бар. Ең бастысы – отаршылдыҗҗа җарсылыҗ, дүние 

жүзіндегі ұлт-азаттығы җозғалысының күрескерлерімен бірлесу, тізе җосу» (Елеукенов, 2002: 31).  

«Җарашы тҿңірекке мойның бұрып, 

Алтай, Орал бойында тұрған түрік. 

Аты да, заты да жоҗ, дыбысы жоҗ, 

Жоғалған ҽлдеҗайда іріп-шіріп...» (Сүлейменов, 2006: 19) - деп, ҿзінің «Орал тауы» атты 

ҿлеңінде кезінде даңҗымен жарты ҽлемді тітіреткен түркі халыҗтарының бір-бірінен іргесі ажыраған 

соң, кей елдердің боданы болып кеткенін күйіне жазған аҗын, ендігі жерде бірігудің җажет екенін 

алға тартады.  

«Түркістан – екі дүние есігі ғой,  

Түркістан – ер түріктің бесігі ғой. 

Тамаша Түркістандай жерде туған 

Түріктің Тҽңірі берген несібі ғой», - деп басталатын «Түркістан» ҿлеңінде аҗын түгел түркіге 

ортаҗ Түркістанды сҿз етумен җатар, Тұранның айбынын асҗаҗтатҗан атаҗты адамдарды да атап ҿтеді.  

«Ертеде Түркістанды Тұран дескен,  

Тұранда ер түрігім туып ҿскен. 

Тұранның тағдыры бар толҗымалы, 

Басынан не тамаша күндер кешкен», - деп жалғасатын ҿлеңде аҗын ҿткен ғасырларда 

түркілердің біртұтас мемлекет болып, түрлі саяси себептердің ҽсерінен атын да, атағын да жоғалтып 

алған тарихын баян етеді.  

Түркі ҽлемі, соның ішінде Түркістан тарихын терең білетін Мағжан түркі халыҗтарының тегі 

бір тұтастығы мен бірлігін жүрегімен аңсады. Аҗынның 1919-1923 жылы Мұстафа Кемал Ататүрік 

бастаған азаттыҗ соғыста түрік халҗын җолдау жҽне оларға рух беру маҗсатында жазылған «Алыс-

тағы бауырыма» атты ҿлеңінде:  

«Бауырым! Сен о жаҗта, мен бұ жаҗта,  

Җайғыдан җан жұтамыз. Біздің атҗа, 

Лайыҗ па җұл боп тұру? Жүр кетелік. 

Алтайға, ата мирас алтын таҗҗа, - деген жолдарынан азаттыҗты аңсаған жүрегі ҿзге елдің отары 

болмай, бірігіп бір ел болуды җалайтынын айҗын аңғаруға болады.  

Мағжан Жұмабаевтың «Күншығыс», «Пайғамбар», «Тез барам», т.б. тҽрізді жырлары да 

түрікшілдік, түрік бірлігі идеясын жалғастырды. Түрікшілдік таҗырыбын тереңнен толғаған аҗын 

Тұран тағдырын түгел түркінің толғанысы етіп жырлады.  

Мехмет Эмин Юрдакул – түрікшілдік таҗырыбын ту еткен аҗын, «ұлттыҗ ҽдебиет» ағымының 

кҿшбасшыларының бірі. Анадолыда түрікшіл кҿзҗарасты җалыптастырған жҽне ҿзін түрік җоғамы 

үшін җұрбан ете білген халыҗ аҗыны Мехмет Эмин Юрдакул жырлары арҗылы түркі ұлысын бірлік 

жолында күресуге шаҗырады. Тек жалынды жырларымен ғана емес, ісімен де түрікшілдікке сүбелі 

үлес җосҗан җаламгер ҿз замандастары ҽрі пікірлестері Ахмет Хикмет, Жүсіп Аҗшора сияҗты 

түрікшілермен бірге 1911 жылы «Türk Yurdu» журналын шығара бастады. «Türk Ocağı» җоғамын 

җұрды жҽне сол җоғамның басшылығына тағайындалды (Töker). 1914 жылы «Türk Ocakları» 

тарапынан Мехмет Эмин Юрдакул атына ҽдеби кеш ұйымдастырылды. Бұл кеште Мехмет Эмин 

ҿзінің жаңадан жазылған «Ҽй, түрік, оян!» атты ҿлеңін оҗыды.  

«Ҽй, түрік, оян!  

Сен тура бес мың жыл бұрын  

Алтайларда ҿмір сүргенде, 

Тҽңірім саған айтҗаны: 



V ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҤРКІ ҼЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫ                                                                     11-13  қазан, 2018 ж. 
 

614 

 

«Ҽй, түрік нҽсілі! 

Бұл жерден күнге ұмтылған 

Җырандай ұш, самға!»», - деп басталатын ҿлең жолдары ұлттың рухын кҿтеріп, жігерін 

жанитыны рас.  

Түрікшілдік ұғымының кеңінен җанат жайып, дамуына үлес җосҗан ғалым Зия Гҿкалп 

Мехметтің бұл таҗырыпҗа келу себебін ҿз еңбегінде былайша баяндайды: «Түрік аҗыны Мехмет Емін 

бейдің бойына түрікшілдікті еккен, ҿзінің айтуы бойынша, - Шейх Жамаладдин Ауғани, ...Түркияда 

Мехмет Емін бейді тауып алып, оның халыҗ тілімен жҽне буын ҿлшемімен ұлттыҗ сүйіспеншілікке 

толы ҿлеңдер жазуына кеңес берген» (Гҿкалп, 2000: 8). Мехмет Эмин 1914 жылы жарыҗҗа шығарған 

«Ҽй, Түрік, оян!» атты ҿлеңдер жинағының кіріспесі тҿмендегі жолдардан басталады:  

―Ҽй, бауырлар, ояныңдар,  

Түрікшілдікке жан беріңдер, 

 Ара ұясы аранікі, 

Тұран елі түркілердікі!..» (Tansel, 1989: 129). Осы жолдар арҗылы Мехмет Эмин түркі 

халҗының ҿз елі мен жері үшін жанын җиып, күресу жҽне бір жағадан бас, бір жеңнен җол шығарып 

бірігу керектігін алға тартады. Ҿршіл ҿлеңдері арҗылы түркі ұлысының санасын оятуға күш салған 

аҗын сол кезеңдегі җиындыҗтар мен тайталастарға җарамастан түбі бір түркілердің жҽне түркі 

ҽлемінің җайтадан аяҗҗа ныҗ тұратынына сенімді еді. Ол халыҗҗа былайша үн җатады: 

«Оян енді! Азат күн келіп жетті,  

Түрікшілдікті бҽлекеттен җұтҗару, 

Оны җайта бостандыҗҗа шығару –  

Сен үшін ең мүбҽрак іс еді». Җиын тарихи кезеңдерді бастан кешірген түркі ұлысының 

азаттыҗҗа җолы жетіп, бостандыҗпен җауышҗаннан кейін де ұлттыҗ бірлікті саҗтап, түрікщілдікті 

дҽріптеу керектігін насихаттайды.  

Мехмет Эмин ҿлеңдерінде ҿз ұлтының зорбалаң кезеңдерде кҿрсеткен жанкештілігін тамаша 

суреттейді ҽрі түріктей ұлы ұлттан жаралғанын маҗтанышпен жырлайды.  

«... Мен түрікпін, дінім, ұлтым ұлы-дүр, 

Ҿне бойым жанған отҗа толғандай...» - деп, жалын жүректі, ҿршіл намысты, асҗаҗ рухты ұлт-

тың ұрпағы екендігін аса толҗыныспен жырлайды.  

1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталған уаҗытта ҽскерлерді рухтандыратын бірнеше 

ҿлеңдер жазады. Солардың бірі – «Таңсҽрі дауысы» атты жыры. Бұл жырында аҗын түрік ҽйеліне үн 

җатады:  

«Гүл терген нұр җолдар,  

Кеудеде җанаған жараларды җарайды. 

Ҽрбір җыз Ұлы Тұранға оҗалы байраҗ 

Немесе ҿзіне җанды кебін жасайды». Бұл ҿлеңінде де ұлт аҗынының ұлы Тұранды дҽріптегенін 

байҗауға болады. 

Мехмет Эмин Юрдакул - түрікшіл сарынды жырларымен түрік ҽдебиетінде ойып тұрып орнын 

алған ұлы тұлға. Кей дерек кҿздерінде оны «ұлттыҗ сипатты айшыҗтайтын жырлардың дауысы» деп 

те атайды. Себебі ол – алғаш түрікшілдік, ұлтжандылыҗ таҗырыбында җалам тербеген җаламгерлердің 

бірі. Оның жауһар жырлары бүгінгі бостан ұлттың кешегі кҿрген җиыншылығын керемет суреттеп, 

түбі бір түркі тектес халыҗтардың тамырын җайта җозғап, ынтымаҗ пен бірлікте болуға үндейді.  

 

ҚОРЫТЫНДЫ  

Біз маҗаламызда түрікшілдік таҗырыбындағы тамаша туындыларымен талайды тамсандырған 

җос аҗынның шығармалары жайында сҿз еттік. Җазаҗ пен түрік аҗынының сҿз ҿрнегінде 

айырмашылыҗ болғанмен, ой-пікір сабаҗтастығы айҗын аңғарылады. Бұл орайда, түркі тілдес 

халыҗтардың ортаҗ ҽдебиеті тұрғысынан жаңаша пайымдаулар жасау бүгінгі ғылыми җауымға 

җажетті іс болмаҗ. Осы маҗсатта келелі істерді күн тҽртібіне шығарып, ұлаңғайыр игілікті істер 

тындыру түрік халыҗтары ҽдебиетіне жаңа бағыт пен соны серпіліс ҽкелмек. Түркі ҽлемі сонда 

барынша жарҗырап, күннің нұрындай сҽулесін шаша бермек!!! 
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Abstract 
Тhis article considers the ways of expressing emotions of happiness / unhappiness in V. V. Nabokov‘s 

early lyrics. Conceptual analysis of the binary opposition of happiness/unhappiness in V. V. Nabokov's Rus-

sian works «Chto nuzhno serdcu moemu…» and «Ty mnogogo, slishkom mnogogo hochesh'!» has been 

produced. It was revealed that the modality of the emotions of happiness is represented by the concepts of 

"love", "admiration", and the modality of the emotions of unhappiness are submitted by the concepts of 

"melancholy", "sadness", "indifference". 

Keywords: binary opposition, dominant emotions, emotionsmodality, emotions intensity, emotions 

representation. 

 

Binary opposition is a universal means of the world cognition, which was used especially actively and 

what is most important was realized as such in the twentieth century. Binary opposition ( binarius (lat.) dou-

ble, dual, consisting of two parts) is a type of relationship in semiotic systems, in which the sign acquires 

sense and meaning only through the relationship with the sign opposing to it [13].1 Thus, the word (linguis-

tic sign) "friend" reveals the meaning through the word "enemy", the meaning of the word "sweet" is re-

vealed through the word "bitter". 

In the theory of structuralism, the binary oppositions principle turns into a fundamental category and 

an essential principle of nature and culture. 

All relationships between signs are reduced to binary structures, that is, to the model, which is based 

on the presence or absence of a certain feature. 

Currently, it is getting popular to criticize this kind of double opposition. 

The ethology creator Conrad Lorenz stated that "the division of the world of phenomena into opposites 

pairs is an innate principle of ordering, a priori forced thinking pattern inherent in man since ancient times" 

[2]. 

In the archaic society, a man tried to organize his ideas, categorizing the phenomena on the principle 

of "male-female", "top – bottom", etc., his thoughts were organized on the principle of opposition and asso-

ciation of surrounding phenomena in pairs of opposites. 

At the beginning of the third Millennium " new imperatives are defined. As the Binary scheme being 

one-dimensional it generates thereby a linear representation of connections. 

To understand what unites opposites into one entity and how to resolve contradictions it requires a 

more complex structure containing additional elements and relationships [1] 

The third element is necessary to solve the problem of binary contradictions as a compromise, as a 

condition of their coexistence. 

The binary oppositions are widely used in the range from poetic rhyme to biological rhythms of day 

and night, as well as cultural rhythms: ideal culture – material culture. 

According to many reputable researchers, such as N. Bohr, Heisenberg, Yu. M. Lotman, the binary 

opposition of the universal character, are the basis of any picture of the world description both of the archaic, 

and up-to -date one. 

Binary complementarity of view points on the world compensates the impossibility of its final cogni-

tion. 
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This bipolarity has acquired a special meaning in the cultural concept of Lotman, who distinguishes 

opposition pairs (on the one hand, linear-discrete , on the other hand, homeomorphic-continuum beginning of 

the organization) at almost all levels of human activity. The nature of these poles is associated with the think-

ing  

 principles, characteristic of the right and left brain hemispherare. Examples of such oppositionsare 

"child – adult"," action – narrative"," iconic thinking – verbal thinking", etc. [3. p. 38]. 

As soon as any level of semiotic development of the world stands out, the opposition is immediately 

outlined, which fits into this series. It sets the internal dynamics of the semiotic mechanism and its ability to 

create information. 

Here Lotman focuses on such an integration mechanism as a meta-language block. He says that meta-

language descriptions are a necessary element of the" intellectual whole " [3. p. 39]. And it is binary opposi-

tions that are the units of metalanguage. 

The studies of ethnologist and anthropologist K. Levi-Strauss, who believed that structural models of 

linguistics are similar to models of anthropology can be a response to such criticism. 

The culture is studied by identifying the structure of the unconscious through binary oppositions 

formed by five senses (quiet-loud, hard-soft, light-dark), and binary oppositions expressing logical opposi-

tions as a result of a man's social experience (good – evil, life – death, friend – enemy). 

The oppositions described by linguists exist in both biological and physical reality. The language is 

known to reflect the human culture, but its structure is not realized by the speaker (the structure of the un-

conscious). 

It was found that the binary opposition are widely used to describe any picture of the world; and they 

are universal: 

life-death 

happiness - misfortune 

right-left 

good-bad 

near-far 

past-future 

here – there 

The left part of the opposition is always considered to be marked positively,unlike the right one which 

is marked negatively. 

In modern life, we also use the binary opposition: possible - impossible, necessary - unnecessary, ac-

cepted - unaccepted, true - false, yes - no, statement - denial, knowledge - ignorance. To study the mecha-

nism mode of the binary opposition it is important to concern the concept of mediation, that is, mediation 

between the extreme members of the opposition. 

The authors carried out a conceptual analysis of the binary opposition "happiness / misfortune" in V. 

Nabokov's Russian-language «Chto nuzhno serdcu moemu…» and «Ty mnogogo, slishkom mnogogo 

hochesh'!». It allowed to identify and describe the ideas, motives, images of works of art, and to establish the 

specificity of the author's personality, presented in the above poems. 

To identify and describe the ideas, motives and images of works of art, it is necessary to identify the 

author's dominant personal meanings and dominant emotions. Let us consider the V. Nabokov's work «Chto 

nuzhno serdcu moemu…» with the prevailing emotion of happiness. 

Chto nuzhno serdcu moemu 

Chtob byt' schastlivym? Tak nemnogo… 

Lyublyu zverej, derev'ya, Boga, 

i v polden' luch, i v polnoch' t'mu. 

I na krayu nebytiya 

skazhu: gde byli ogorchen'ya? 

Ya pel, a esli plakal ya – 

tak lish' slezami voskhishchen'ya. (2) 

 This poem actualizes the emotion of happiness, which includes the components of "love", "admira-

tion".The emotion of happiness modality is represented by the following concepts: "love", which is repre-

sented in the following way: " I love animals, trees, God, and at noon the beam, and at midnight the darkness 

" / ―Lyublyu zverej, derev'ya, Boga,i v polden' luch, i v polnoch' t'mu.‖ (Love (n) 2. a sense of deep liking, 

selfless and sincere affection (S. I. Ozhegov's dictionary of the Russian language)); and "admiration", which 

is represented in the lines, "I sang, but if I cried - I cried with tears of admiration" / ―Ya pel, a esli plakal ya –
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tak lish' slezami voskhishchen'ya. (Admiration (n) higher satisfaction, delight (S. I. Ozhegov's dictionary of 

the Russian language)) 

 The intensity of the emotion "happiness" is represented by the expression" and on the edge of nothing-

ness I will say: where were the sorrows? / I na krayu nebytiya skazhu: gde byli ogorchen'ya?‖ (Happiness (n) 

a feeling and a state of complete, supreme satisfaction (S. I. Ozhegov's dictionary of the Russian language), 

respectively, the absence of " grief») 

V. Nabokov's work "what my heart needs .../ Chto nuzhno serdcu moemu …» was written in 1919 and 

is an example of the poet's early work, and is characterised by the emotion of happiness actualization .  

The work " you want too much, too much!" on the contrary actualizes the emotion of unhappiness, 

which includes the components "melancholy", "hopelessness", "indifference". 

Ty mnogogo, slishkom mnogogo hochesh'! 

Tosklivo i zhadno lyubya, 

naprasno ty gryozam pobedu prorochish' 

kogda on glyadit na tebya. 

Pover' mne: on zhenshchinu lyubit ne bole, 

chem lyubyat poehty vesnu... 

On molit, on manit, a serdce - na vole 

i cenit lish' volyu odnu! 

I zori, i zvyozdy, i radugi maya - 

sopernicy budut tvoi, 

i v noch' upoen'ya, tebya obnimaya, 

on vspomnit o pervoj lyubvi. 

Pust' ehta lyubov' mimolyotno-sluchajno 

kosnulas' i kanula... Pust'! 

V glazah u nego zamechtaetsya tajna, 

tebe neponyatnaya grust'... 

Togda ty pochuvstvuesh' holod razluki. 

Chto zh delat'! Celuj i molchi, 

siyaj bezmyatezhno, i v rajskie zvuki 

tvoi prevratit on luchi! 

No ty... ty ved' lyubish' vlastitel'no-dushno, 

potrebuesh' zhertv ot nego, 

a on lish' vzdohnyot, otojdyot ravnodushno - 

i bol'she ne dast - nichego... (4) 

The modality of the emotions of misfortune is submitted by the concepts "melancholy", "sadness", 

"indifference", which are represented in the following way: "Sad and eagerly out of love, / in vain you 

dreams are predicting victory, when he looks at you./ Tosklivo i zhadno lyubya, / naprasno ty gryozam 

pobedu prorochish', / kogda on glyadit na tebya."; (Dreary (adj) experiencing mental anxiety, worrying, fear, 

boredom, grief, sorrow, mourning (V. Dal's Defining dictionary),;"...he just sigh, depart indifferently / and 

do not give - anything / …on lish' vzdohnyot, otojdyot ravnodushno - / i bol'she ne dast - nichego ". (Indif-

ferently (adv) showing indifference (2), relating indifferently, impassively to everything and everyone (T. 

Efremova Defining dictionary);"Then you will feel the cold of separation ..../ Togda ty pochuvstvuesh' holod 

razluki…" (Cold (idiom) indifferent, dispassionate (S. Ozhegov Defining dictionary) Separation from (n) 

parting with a loved one (T. Efremova Defining dictionary)) 

The intensity of the emotion "hopelessness" is represented by the expression "Sad and eagerly out of 

love, / in vain you dreams are predicting victory, when he looks at you. / Tosklivo i zhadno lyubya, / napras-

no ty gryozam pobedu prorochish', / kogda on glyadit na tebya."(In vain (adv) the assessment of any situa-

tion, someone's actions as useless, unsuccessful (T. Efremova Defining dictionary)). 

The author's emotion representation is unique ("love"," admiration"," longing"," hopelessness") and 

serves the author's idea of presenting the symbolic concept of "creativity". (5) 
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