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ҚАЗАҚ  ТІЛ  БІЛІМІ 
КАЗАХСКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ƏОЖ 811.512.1 

З.Н.Жуынтаева, М.А.Тұрсынова  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті  
(Е-mail: zamza_bota@mail.ru) 

Көне түркі тіліндегі сөйлем мүшелері 

Мақалада көне түркі тіліндегі сөйлем мүшелерінің көрінісі сөз болды. Түркі тілдеріндегі сөйлемнің 
құрылымдық заңдылықтарын анықтап, жекелеген түркі тілдеріндегі сөйлем құрылысының, 
мүшелерінің өзіндік ерекшеліктері мен ұқсастық жақтарын ажырата білуде Орхон-Енисей 
ескерткіштері тілінің маңызы зор. Осы жазбалар материалы негізінен байқалғандай, қазіргі қазақ 
тіліндегідей, көне түркі тілінде де сөйлем мүшелері тұрлаулы, тұрлаусыз болып бөлінгендігі, олардың 
сөз таптарына қатысы салыстырыла қарастырылды. 

Кілт сөздер: көне түркі тілі, сөйлем мүшелері, сөйлем құрылысы, Орхон-Енисей ескерткіштері, 
қазіргі қазақ тілі, тұрлаулы мүше, тұрлаусыз мүше. 

 
Тілдің басқа да салалары сияқты, синтаксистік құрылыс та заман өткен сайын бірден бірге 

өзгеріп, толығып, жетіліп отырады. Бірақ тілдің синтаксистік құрылымы онша өзгерімпаз құбылыс 
емес. Қазіргі əдеби тіліміз синтаксисіндегі сөйлем мүшелері, сөйлемнің көптеген түрлері, сөйлем 
мүшелерінің бір-бірімен байланысу жолдары онша көп өзгеріссіз-ақ сонау көне жазу нұсқаларында 
да кездеседі. 

Көне түркі жазба ескерткіштері — ұрпақ қазынасы. Ұрпақтан ұрпаққа мұра болған руникалық 
жазба ескерткіштер (V–VIII ғғ.) қазақ жəне өзге түркі халықтарының көне дəуірде мəдени деңгейінің 
өте жоғары болғандығын дəлелдейтін баға жетпес асыл қазына. 

Қазіргі қазақ тіліндегі сияқты, көне түркі тілінде де сөйлем мүшелері тұрлаулы жəне тұрлаусыз 
болып бөлінген. Тұрлаулы мүшелерге бастауыш пен баяндауыш жатады. Бұлар — сөйлем құрауға 
негіз болатын, өзара предикаттық қатынаста жұмсалатын сөйлем мүшелері. 

Бастауыш. Тұрлаулы мүшелердің ең басты, негізгі мүшесі — бастауыш. Бастауыштар əр түрлі 
сөз таптарынан жасалады. Бастауыштардың жасалу жолдарына қарағанда, олардың негізі көне түркі 
тілінен бастау алатындығын аңғару қиын емес. 

Зат есімдерден болған бастауыштар. Атау септігіндегі зат есімдер жекеше, көпше жəне тəуелді 
тұлғада тұрып бастауыш болады. Мысалы: Сүсі үч бың ерміс — Əскері үш мың екен. Іл йеме іл 
болты — Ел тағы да ел болды. Йағымыз тегіре учуқ тег ерті — Жауымыз айнала жыртқыш құстай еді. 
Ескерткіште күрделі бастауыштар да кездеседі. Түрк будун қанын болмайын Табғачда адырылты, 
қанланты — Түркі халқы ханы болмай Табғаштан бөлінді, ханданды. Білге Тоникуқ бен өзүм Табғач 
іліңе қылынтым — Білге Тоникуқ мен өзім Табғач елінде тəрбиелендім. 

Сын есімнен болған бастауыштар. Сын есімдер заттанған кезде, бастауыш қызметін атқарады. 
Ондайда сын есімдердің сапалық мағынасы жойылып кетпей, əрі заттық, əрі сапалық мағынада 
жұмсалады. Йуйқа қалың болсар топлағулығ алп ерміс — Жұқа қалыңдаса, таптайтын алып болар. 
Сүңүгліг қантан келір йана елтді? — Сүңгілі қайдан келіп айдап кетті? 

Сан есімнен болған бастауыштар. Заттық мағынаға ауысып бастауыш қызметін атқаратын сөз 
таптарының бірі — сан есім. Сан есімнің есептік, реттік, жинақтық секілді топтары бастауыш 
қызметінде тұрады [1; 633]. Көне жазбаларда жинақтық сан есімдер мен есептік сан есімдер тіркесіп 
келіп күрделі бастауыштар жасаған. Бу үчегү қабысар қалтачы біз өз ічі — тасыш тутмыс тег біз — 



З.Н.Жуынтаева, М.А.Тұрсынова 

4 Вестник Карагандинского университета 

Бұл үшеуі біріге қалса, біз өз іші-сыртымызды ұстап қана қаламыз. Екі үлүгі атлығ ерті — Екі бөлігі 
атты еді. 

Есімдіктен болған бастауыштар. Көне түркі тілінде көбінесе жіктеу, өздік есімдіктері 
бастауыш қызметінде жиі жұмсалады. Бен йырдантайан тегейін — Мен терістіктен тиісейін. Өзүм 
қары болтым улуғ болтым — Өзім қартайдым, үлкен болдым. 

Есімшеден болған бастауыштар. Есімше бастауыш болғанда, қимылдық сапаның үстіне заттық 
мағына жамап тұрады. Йағмысы мен едім — Ілескені мен едім. 

Баяндауыш. Тіл фактілері оның ұзақ жасайтын тұрақты категория екендігін байқатады. 
Ол жазбаларда да, қазіргі тіліміздегі сияқты, сөйлемнің бастауышы бұрын, баяндауышы одан кейін 
келіп отырады. Оларда да, қазірдегі сияқты, анықтауыш пен толықтауыш өздеріннің анықтайтын, 
немесе толықтайтын сөзінен негізінде, бұрын орналасып келген. Мысал: Алтұн қанатлұғ тұлұм қара 
құшман (Алтын қанатты жыртқыш қара құспын) (Енисей ескерткіштері) немесе: Бұ кітапты 
оқығлы, бұ бəйтлəрні мағлұм қылғылы кітапдин яхшы, ғазызырақ тұрор (Бұл кітапты оқушы, бұл 
жырларды мəлімдеуші (таратушы) кітаптан жақсырақ, ұлылырақ болар) «Құтадғу білік». 
Бұл мысалдың тек лексикалық жағында болмаса, сөйлем құрылысында, сөйлем мүшелерінің 
орналасу тəртібінде қазіргі тілдегіден ешқандай өзгешеліктері жоқ. Қазіргі əдеби тіліміз 
синтаксисінде кездесетін жай сөйлемдердің негізгі түрлерінің бəрі дерлік ертеректегі жазу 
нұсқаларында да қолданылған. Бірақ құрылыстары жағынан олар барлық дəуірде емес: неғұрлым 
арғы заманға қарай кетсек, соғұрлым сөйлемнің аз сөзді, жабайы, ықшамды жəне бір-бірімен нашар 
ұштасқан, келте – келте қайтарылып отырылатын сөйлемдер болып келетіні байқалады. Мұндай 
сөйлемдердің баяндауыштары, əдетте, жақ жағынан да, шақ жағынан да бірыңғай, бір тектес, 
көпшілік жағдайда бір сөздің немесе бір тұлғалы сөздің қайталап айтыла беруінен болады [2]. 

Баяндауыш қызметінде барлық сөз таптары жұмсала береді. Дегенмен, өзінің семантикасы 
жағынан осы қызметке ең бейім сөздер — етістіктер. Анча өтүнтүм — Сонша өтіндім. Інгек көлүкін 
Тоғлада оғуз келті — Сиыр көлігімен Тоғлада оғыз келді. Біз екі бың ертіміз — Біз екі мың едік. 
Баяндауыштар қазіргі тіліміздегідей жақтық, сандық жағынан қиыса байланысады. Сү басы Інел 
қаған — Əскер басы — Інел қаған. 

Ескерткіште көмекші етістіктер арқылы жасалған күрделі баяндауыштар да бар. Олар негізінен 
е-көмекшісі арқылы берілген. Улуғы шад ерті — Ұлығы шад еді. Чуғай қузын Қара қумығ олурур 
ертіміз — Чұғай құзын Қара құмды мекендеуші едік. 

Көне түркі тілінде есімдер мен етістіктерден құралған құрама баяндауыштар да кездеседі. 
Мысалы: Артқы қырық аз күллүг қағаны йағымыз болты — Артқы қырқ аз қағаны жауымыз болды. 
Өзүм өк қаған қысдым — Өзімше оны қаған еттім. Е-көмекші етістігі құрама баяндауыштар жасауға 
да атсалысады. Бізінте екі учы сыңарча артуқ ерті — Бізден екі шеті жартыдай артық еді. Будун 
боғзы тоқ ерті — Халық тамағы тоқ еді. 

Баяндауыштың формалары алуан түрлі, көп болғанымен, олардың көпшілігі бір негізгі 
мағынаны түрліше білдіру үшін қызмет етеді. Сондықтан баяндауыштарды атқаратын қызметіне 
жəне білдіретін мағынасына қарай топтап тану керек. Іс-əрекетті, сапаны болмысқа шақ жөнінен 
қатысын білдіретін баяндауыштар, іс-əрекеттің қарқынын білдіретін баяндауыштар, іс-əрекетті 
субъектінің қалауы ретінде атайтын баяндауыштар, іс-əрекетті субъектінің бұйрығы ретінде атайтын 
баяндауыштар, іс-əрекетті міндеттеу, ұсыныс ретінде атайтын баяндауыштар [3]. Көне түркі тілінде 
де баяндауыштар осы тəрізді мағыналарды білдіре алады. 

Толықтауыш. Етістіктен, есімнен болған мүшемен байланысып, істің, заттың, сапаның 
объектісін білдіретін толықтауыштар да кездеседі. Қазіргі қазақ тіліндегі тəрізді, көне түркі тілінде де 
табыс септігін қажет ету, етпеуіне қарай тура жəне жанама толықтауыштар ұшырасады. 

Ескерткіш тіліндегі табыс септікте тұрған сөздер əр уақыт тура толықтауыш болады. Өйткені 
тура толықтауыштар заттың қимылын білдіретін сабақты етістіктермен тығыз байланысты болып 
келеді [4]. Басқа түркі тілдеріндегі сияқты, қазақ тіліндегі тура толықтауыштар меңгерілетін сөзбен 
табыс септігінің ашық не жасырын тұлғасы арқылы байланысады. Мысалы: Ол сабығ есідіп түн 
удысқым келмеді — Ол сөзді есітіп, түн ұйқым келмеді. Сүсін анта өлүртім — Əскерін сонда 
өлтірдім. Мұндағы сабығ (сөзді) жəне сүсін (əскерін) сөздері табыс септігінің -ығ, -н тұлғасында тұр. 
Ічін, ташын адынчығ бедіз уртуртым, таш тоқытдым — Іші, тысын айырықша өрнектеттім, тасты 
қойғыздым. Бу сү елт — Бұл əскерді апар. Бұл жерде таш, сү (тасты, əскерді) сөздерінде табыс 
септіктері жасырын қолданылып тұр. 



Көне түркі тіліндегі сөйлем мүшелері 
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Ескерткіштер тілінде барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктеріндегі сөздермен келетін жанама 
толықтауыштар да бар. Жанама толықтауыштар өзін меңгеретін мүшелермен біршама еркін 
байланыста болады. 

Зат есімдер мен заттанған басқа да сөз таптары барыс септік жалғауында келіп іс-əрекеттің 
жанама объектісін білдірумен бірге, оның орны болатын немесе барып тірелер затын білдіруі мүмкін 
[1; 653]. Барыс септігінің осы тəріздес мағынасы көне түркі тілінен бастау алған деуімізге болады. 
Мəселен, Табғачқа йана ічікді — Табғашқа жəне бағынды. Анта етрү қағаныма өтүнтм — Содан соң 
қағаныма өтіндім. Сантуң балыққа Талуй үгүзке тегүртім — Шантуң қаласына, Теңіз өзеніне 
жеткіздім. 

Жатыс септікті жанама толықтауыштар заттың, іс-əрекеттің орнын, статикалық жай-күйді 
білдіреді. Бу йерде олтуруп — Бұл жерде отырып. Йандуқ йолта йеме өлті күк — Қайтар жолда 
тағы да көп өлді. 

Орхон-Енисей жазбаларында жатыс септігі барыс, шығыс септіктерінің орнында да жұмсалған. 
Жалпы көне түркі тілінде септіктердің бірінің орнына бірі алмасып қолданылуы септіктердің 
дамуындағы ерекшелік болып табылады. Өңре қытанда берійе табғачда Қуруйа қурданта йырайа 
оғузда Екə-үч бың сүмүз келтечіміз бар му не? — Шығыстағы қытанға, түстіктегі табғашқа, 
Батыстағы құрданға, терістіктегі оғызға екі-үш мың қолмен келе аламыз ба? Түргес қағанта көрүг 
келті — Түргеш қағанынан хабаршы келді. 

Шығыс септікті жанама толықтауыштар қимылдың шығу орнын, мекенін білдірген. Көне 
жазбаларла сирек үшырасады. Табғач беріденйен тег — Табғаш түстіктен тиіңдер. Бен 
йырдантайан тегейін — Мен терістіктен тиісейін. 

Көмектес септікті жанама толықтауыштар іс-əрекеттің болып өткен жолын, орнын, іс-əрекеттің 
болу құралын, ортақтастықты білдірген. Бұл жалғау бірле шылауы арқылы жəне -ын, -ін 
қосымшалары арқылы берілген. Бу йолын йорысар, йарамачы тідім — Бұл жолмен жүруге болмайды 
дедім. Алтун йысығ йолсузын астым, Ертіс үгүзүг кечігсізін кечдіміз — Алтын жерін жолсызбен 
астым, Ертіс өзенін кешпес ізбен кештім. Інім Күлтегін бірле қазғантым — Інім Күлтегінмен бірге 
қолдандым. 

Анықтауыш. Анықтауыш сөйлемдегі зат есімнен немесе зат есім орнына жұмсалған басқа 
есімдерден болған мүшелерді түрлі жағынан сипаттап тұрады. Анықтауыш қызметінде жұмсалатын 
сөздер, негізінен, сын есімдер болғанымен, зат есім, есімдік, сан есім, есімше, қимыл есімдер де 
грамматикалық тұлғалары арқылы анықтауыштық қызметте жұмсалады. 

Зат есімнен болған анықтауыштар. Алтун йысығ йолсузын асдым — Алтын қойнауынан 
астым. 

Зат есімдер немесе басқа заттанған сөз таптары ілік жалғауында келіп, анықтауыш қызметінде 
қолданылады: Табғач қағаның ічрекі бедізчіг ыты — Табғач ханының ішкі жақтағы бедершісі келді. 
Біздің хан ағаларымыз — Біздің хан ағаларымыз. 

Сын есімнен болған анықтауыштар. Негізінен, сын есімнің басты қасиеті зат есімдерді сандық, 
сапалық жағынан анықтау болғандықтан, оның сөйлемдегі негізгі қызметі — анықтауыш болу. 
Қызыл қаным төкті қара етрім йүгүрті — Қызыл қанымды төктім, қара терімді ағыздым. Негізгі 
сын есімдермен қатар туынды сын есімдер де анықтауыш болады. Берійекі будун қурыйақы 
йырайқы, өңрекі будун келті — Түстіктегі халық, батыстағы, терістіктегі, шығыстағы халықтар 
келді. Бір атлығ бармыс тійін — Бір аттық жүріс дедім. Сөйлемдердегі берійекі, қурыйақы, 
йырайқы, өңрекі (түстіктегі, батыстағы, терістіктегі, шығыстағы) жəне атлығ (аттық) туынды 
сын есімдері де анықтауыш болып тұр. 

Сан есімнен болған анықтауыштар. Йеті йүз кісііг удызығыма — Жеті жүз кісіні ерткен. 
Екінті күн келті — Екінші күн келді. Мұндағы йеті йүз, екінті (екінші) сан есімдері сандық, 
өлшеулік мағынаны білдіре отырып, анықтауыш қызметінде жұмсалған. 

Есімдіктен болған анықтауыштар. Көне жазбаларда көбінесе сілтеу есімдіктері анықтауыш 
қызметінде жиі қолданылған. Ол сабығ есідіп түн удысқым келмеді — Ол сөзді есітіп, түн ұйқым 
келмеді. Бу сүг елт тіді — Бұл əсерді өзің баста, — деді. 

Есімшеден болған анықтауыштар. Есімшенің көне түркі тіліндегі -дуқ, -туқ, -ығма, -ігме 
тұлғалары анықтауыш ретінде көп жұмсалған [5]. Өтүнтүк өтүнүчүмін есідү берті — Өтінген 
өтінішімді есітіп. Келігме беглерін будунын ітіп йығып азча будун тезміс еді — Келген бектерін, 
халқын жиып жатқанда, аздаған халық қашқан еді. 
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Пысықтауыш. Тұрлаусыз мүшенің бірі болып табылатын пысықтауыш сөйлемде, негізінен, 
етістіктен болған мүшеге қатысты болып, сол мүшені мезгіл, мекен, мақсат, орындалу амалы 
жағынан нақтылап, пысықтап тұрады. 

Ескерткіштер тілінде пысықтауыш мүше болатын сөздер — үстеулер. Сонымен қатар кейбір 
мезгіл, мекен мағынада айтылатын сөздер де пысықтауыш бола алады. Пысықтауыштар мағынасына 
қарай төмендегідей беске бөлінеді: 

1. Қимыл-сын пысықтауыш. 
2. Мезгіл пысықтауыш. 
3. Себеп пысықтауыш. 
4. Мақсат пысықтауыш. 
5. Мекен пысықтауыш [6]. 
Қимыл-сын пысықтауыш. Өртче қызып келті — Өртше қызып келді. Қытан өңденйен тег — 

Қытан шығыстан тиіңдер. 
Мезгіл пысықтауыш. Түн қатдымыз Болчуқа таң үнтүрү тегдіміз — Түн қаттық Болшыға таң 

ата жеттік. Ол оқ түн будунын сайу ытымыз — Сол түні халық сыйын елші жібердік. 
Себеп пысықтауыш. Анта кісре теңрі біліг бертүк үчүн өзүм өк қаған қысдым — Содан соң 

тəңрі білік бергені үшін өзімше оны қаған еттім. 
Мақсат пысықтауыш. Түрк будун қанын болмайын табғачда адырылты, қанланты — Түркі 

халқы ханы болмай табғаштан бөлінді, ханданды. 
Мекен пысықтауыш. Мезгіл пысықтауыштары мезгіл үстеулерінен жəне мезгіл мəнді зат 

есімдерден, олардың барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерде келуі арқылы жасалады. Өңрекі ер 
йуғуру тегүріп ы бар бас асдымыз — Алдағы ер жоғары шығып бұталы (биік) басынан астық. Бенің 
будунум анта ерүр тіміс — Менің халқым да сонда болар деді. Табғачғару Қуны сеңүнүг ыдмыс — 
Табғашқа қарай Құны сеңүнді жіберді. 

Көне түркі тілінде сөйлемнің бірыңғай мүшелері де кездеседі. 
Қазіргі қазақ тіліндегі сөйлемнің бірыңғай мүшелері — тіліміздің грамматикалық құрылысында 

ертеден келе жатқан синтаксистік құбылыс. Бұған көне түркі жазба ескерткіштерінде кездесетін 
фактілер айқын айғақ бола алады. Мысалы, Орхон-Енисей жазуларында сөйлемнің тұрлаулы да, 
тұрлаусыз да мүшелері бірыңғай түрде кездеседі [7]. 

Кейбір ғалымдардың айтуына қарағанда, тіл дамуының көнерек заманында сөйлем құрамындағы 
сөздерді, сол сияқты жай сөйлемдерді бір-бірімен байланыстыратын, қазіргі дəнекерлер, тəсілдер 
болмаған. Сөздер бір-бірімен көбінесе тұрған орындарына, мағыналарының жақындығына қарай 
қабыса байланысқан [8]. 

Ескерткіштер тілінде бірыңғай мүшелердің жалғаулық арқылы байланысқан түрлеріне 
қарағанда, жалғаулықсыз түрлері жиі кездеседі. Сіз еліме, қунчуйма, оғланыма, будунума, сізіме 
алтмыш йашымда адырылтым — Сізден, елімнен, ханымнан, ұлымнан, халқымнан, сізден алпыс 
жасымда айырылдым. Жалғаулықтар арқылы да байланысатын түрлері ұшырасады. Іл йеме будун 
йеме йоқ ертечі ерті — Ел де, халық та жойылар еді. 

1. Бірыңғай бастауыштар. Сөйлемде екі не одан да көп бастауыштар бірдей синтаксистік 
қызмет атқаруы арқылы ортақ бір баяндауышқа бірдей қатысты келіп бірыңғайлық тізбек туғызады. 
Олар əр түрлі сөз таптарынан жасалады. 

Бірыңғай бастауышты сөздер зат есімдер болып келеді. Қаны сүсі тірілміс — Ханы, əскері 
жиналды. Ілтеріс қаған Білге Тоникуқ қазқантуқ үчүн Қапаған қаған түрк есір будун йорыдуқы — 
Елтеріс қаған, Білге Тоникуқ қызметтері үшін Қапаған қаған түркі есір халқы жасады. Сабымын 
түкеті есітгіл: улаиу іні-йігүнім, оғланым, бір-екі оғушым, будуным, бірійе шад апыт беглер, йырайа 
— тарқат буйруқ беглер, отуз… — Сөзімді түгел есіткін: іні-жиенім, ұлым, бір-екі жақын руым, 
халқым, оңымдағы уəзір ұлық бектер, солымдағы тарқан бектер, отыз… [9]. Бірінші сөйлемдегі 
Елтеріс қаған, білге Тоникуқ жалқы есімдері, екінші сөйлемде іні-йігүнім, оғланым, оғушым, будуным 
(іні-жиенім, ұлым, руым, халқым) тəуелдік жалғаулы бірыңғай зат есімдер берілген. 

Бірыңғай бастауыштар жалғаулықтар арқылы жəне жалғаулықсыз байланысады. 
2. Бірыңғай баяндауыштар. 
Түрк будун өлті, алқынты, йоқ болты — Түркі халқы қырылды, алқынды, жоқ болды. Қарлуқығ 

өлүртіміз, алтымыз — Қарлұқты өлтірдік, жеңдік. Етістікті бірыңғай баяндауыштар қимылдың 
бірінен соң бірі болып жатқан мезгілдестігін білдіреді. 
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3. Бірыңғай анықтауыштар. Заттың сындық сапасын білдіретін сын есімдер заттанып бірыңғай 
бастауыштық қызметте жиі жұмсалады. 

Едгү білге кісіг, едгү алып кісіг йортмаз ерміс — Жақсы білгіш кісіні, алып (батыр) кісіні 
қозғамады. Сүчіг сабын, йумчақ ағын ерүр, ырақ будунығ анча йағытур ерміс — Тəтті сөзін, 
жұмсақ қазынасын беріп, алыс халықты өзіне жақындатқан еді. Мұндағы білге (білгіш), алып 
(батыр), сүчіг (тəтті), йумчақ (жұмсақ), ырақ (алыс) бірыңғай анықтауыштар анықтайтын 
сөздерінің алдында келіп, олар мағыналық, грамматикалық белгілері жағынан ыңғайлас болып тұр. 
Сол сияқты ескерткіштерде бірыңғай туынды сын есімнен болған анықтауыштар да ұшырасады. Ічіре 
ашсыз, ташра тонсыз, йабыз, йаблақ будунта үзе олуртым — Іші ассыз, сырты тонсыз, əлсіз, 
нашар халыққа отырдым. 

4. Бірыңғай толықтауыштар. 
Берійе табғачығ, өңре қытанығ йырайа оғузуғ өк өлүрті — Түстікте табғашты, шығыста 

қытанды, терістікте оғызды көптеп өлтірді. Келігме беглерін будунын ітіп йығып азча будун 
тезміс еді — Келген бектерін, халқын жиып жатқанда аздаған халық қашқан еді. Бұл жерде 
бірыңғай тура толықтауыштар жалғаулықсыз байланысқан. Он оқ оғлыңа, татыңа тегі буны көрү 
білің, беңгү таш тоқытдым — Он оқ оғлыңа, татыңа дейін бұны көре білің, мəңгі тас тоқыттым 
(қалаттым). Сөйлемдегі оғлыңа (ұлыңа), татыңа (туыстық атау) жанама толықтауыштары да 
өзара жалғаулықсыз айтылып тұр. Бұлардың жалғаулықты түрлері көп кездеспейді. 

5. Бірыңғай пысықтауыштар.  
Қапаған қаған …түн удыматы күнтүз олурматы — Қапаған қаған үшін түн ұйықтамадым, 

күндіз отырмадым. Ілгерү күн тоғсыққа, біргерү күн ортусығару, қуырғару күн батсықыға, йырғару 
түн ортусыңару — анча ічрекі будун қоп маңа көрүр, анча будун қоп ітдім — Ілгері күн шығыста оң 
жақта күн ортасында, кейін күн батыста, сол жақта түн ортасында — соның ішінде халықтың 
көбі маған бағынды, халықты сонша көп еттім. Мысалдардан бірыңғай пысықтауыштарды 
байқаймыз. 

Көне түркі тіліндегі сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерінің жасалу жолдары, олардың сөз 
таптарына қатысы қазіргі қазақ тілінен алшақтамайды. Бұдан қазіргі қазақ тілі мен көне түркі тілінің 
синтаксистік құрылымының дамуында сабақтастық бар деуге болады. 
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Члены предложения в древнетюркском языке 

В статье рассмотрены члены предложения в древнетюркском языке. Авторами на материале Орхоно-
Енисейских письменных памятников определены закономерности структуры предложения 
в тюркских языках, особенности и отличия структуры предложения и членов предложения 
в отдельных тюркских языках. На анализе языковых фактов доказано, что в в древнетюрском языке 
так же как и в современном казахском языке, члены предложения делятся на главные и 
второстепенные. Кроме того, охарактеризовано отношение членов предложения к частям речи 
в сравнительно-историческом аспекте. 
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Z.N.Zhuyntaуeva, M.A.Tursunova  

Sentence parts in classic Turkic language 

In article sentence parts in drevnetyurksky language are considered. Authors on a material of Orkhono-
Eniseysky written monuments define regularities of a sentence structure in Turkic languages, features and 
differences of a sentence structure and sentence parts in separate Turkic languages. On the analysis of the 
language facts prove that in in drevnetyursky language as well as in modern Kazakh language, sentence parts 
share on main and minor, characterize the relation of sentence parts to parts of speech in comparative-
historical aspect. 
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Тіл дыбыстарының стилистикалық қызметі 

Мақалада функционалдық стильдер мен сөйлеу формаларының ұқсастықтары мен ерекшеліктері 
қарастырылды. Автор тіл дыбыстарының стилистикалық ресурстарын қарастыруды үш бағытта қарап, 
дыбыстық қайталамалардың ассонанс, аллитерация, дыбыстық анафора, ұйқас, ырғақ, консонанс, ішкі 
ұйқас сияқты бірнеше түрлеріне ғылыми талдау жасаған. Зерттеуде мəтінде ұқсас дыбыстардың 
бірдей позицияда қайталанып берілуі, олардың семантизациялануы болатыны оның 
фоностилистикада паронимиялық аттракцияның дауыссыз дыбыстардың позициялық қайталануы 
екені дəлелденген. 

Кілт сөздер: тіл дыбыстары, стиль, функционалдық стиль, стилистикалық ресурс, стилистикалық 
қызмет, сөйлеу формалары, ауызша, жазбаша формалар. 

 
Функционалды стильдерді жіктеу сөйлеудің ауызша жəне жазбаша формаларымен тығыз байла-

нысты. Функционалды стильдер мен сөйлеу формалары — бір-бірімен тығыз байланысты, ұштасып 
жатқан, алайда əр түрлі ұғымдар. Расында да, функционалды стильдер мен сөйлеу формалары ара-
сында жақын ұқсастықтар бар: бірінші, екеуі де қатынас саласына тəуелді болғандықтан, 
стилистикалық категориялар болып табылады; екінші, стильдер мен сөйлеу формалары араласып жа-
тады: стильдің басым бөлігі жазбаша формада берілсе, ауызекі сөйлеу стилі — ауызша формада 
беріледі. Алайда функционалды стильдер мен сөйлеу формалары басқа да əр түрлі негіздерге сүйеніп 
айқындалады: ең алдымен, ол қоғамдық қызметтің түрі мен таным формасы, содан кейін, сөйлеу 
актісінің жағдайы. 

Сөйлеудің ауызша формасы жазбаша формасынан екі негізгі өлшеммен ажыратылады. Бірінші 
ерекшелік — қатынастың материалдық құралдарында. Ауызша сөйлеу — үнді, айтылатын сөйлеу, ол 
дыбыстар арқылы жүзеге асырылады; жазбаша сөйлеу — жазылатын, ғаріппен бекітілген форма, ол 
əріптер арқылы беріледі. Ауызша сөйлеуде интонация ерекше мəнге ие болады, сөйлем мағынасының 
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құбылысы, оның тоналдылығы мен эмоционалдық бояуы интонацияға бағынышты болады. Бір 
фразаның интонация арқылы қарама-қарсы екі мағына беруі мүмкін. Бұл туралы Бернард Шоу өзінің 
таңдамалы пьесаларына жазған алғы сөзінде тамаша айтқан: «Есть пятьдесят способов сказать слово 
«да» и пятьдесят способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только 
один способ». 

Жазбаша сөйлеуде интонация тікелей көрінбейді. Ол сөйлемнің құрылымы, сөздердің орын 
тəртібі, тыныс белгілері, лексика арқылы беріледі, дегенмен, оны дəл түсіну əрдайым мүмкін бола 
бермейді де, ол жанды жəне мəнерлі сипатынан айрылады. Ауызша сөйлеуде интонация ой мен 
сезімнің нəзік реңктерін жеткізе алады: «Вся сложность, тонкость, все разнообразие чувств, внутрен-
них переживаний, намерений и настроений имеет свое внешнее выражение в интонациях человече-
ского голоса» [1]. 

Тіл білімінде мелодия (негізгі тонның қозғалысы), кідірістер (дыбысталу үзілістері), жекелеген 
сөздердің дыбысталу күштері (ерекше фразалары мен логикалық екпіні бар сөздер), сөйлеудің темпі 
мен тембрі арқылы жүзеге асырылатын күрделі тілдік-сөйлеу құбылысын интонация деп түсіндіреді. 
Интонация сөйлеу тіліне мəнерлегіштік жəне бейнелегіштік қасиет беріп, бейтарап сөздерді ауыспа-
лы мағынадағы бейнелі сөздерге айналдырады. Лексикалық стилистикаға қарағанда фонетикалық 
стилистиканың негізгі ерекшелігі — стилистикалық реңктің басқа сөзбен емес, сол сөздің дыбысталу 
интонациясын өзгерту арқылы берілуінде. Ол сөз болатын зат не құбылысқа сөйлеушінің жағымды 
не жағымсыз көзқарасын білдірудің таптырмас құралы болып саналады. Сөйлеу тілінің 
эмоционалдық қасиеті басым болғандықтан, бұл құралдар сөйлеуде жиі қолданылады. Төмендегі екі 
сөйлемнің мағыналық ерекшеліктерін салыстырып көрелік: 

– Туу, ит-ай.......Сонша ұмытпай жүр бəрін (С.Сейфуллин) 
– Алда көргенсіз ит-ай. Нəрестедей жаныма аузы қалай барды екен. Тұра тұр, бəлем, ит аяқтан 

сары су ішкізермін (Ғ.Мұстафин). Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінің 4-томында ит сөзінің ауыспалы 
мағынада оңбаған, жауыз, надан, топас мағыналарды білдіретіні көрсетілнен [ҚТТС, 4-т., 471-б.]. 
Жалпы тілдік қолданыста ит сөзі жағымсыз бағалауыштықты білдіреді, əдетте, нашар, өзіне 
ұнамаған, мінезі шəлкес адамдарды итке теңейді (екінші сөйлемдегі мағына), ал бірінші сөйлемде 
айтушы интонация арқылы ит сөзінің бойына барынша жағымды бағалауыштық реңк қосып отыр. 
Оның бойынан ырзалықты, сүйіспеншілікті, ерекше ілтипатты көреміз. Осылайша интонация бір 
сөздің бойына екі түрлі мағына, екі түрлі стилистикалық бояу жамап отыр. 

Ауызша сөйлеудің жазбаша сөйлеуден екінші айырмашылығы қабылдаудың түрлі 
мүмкіндіктеріне байланысты көрінеді. Жазбаша мəтінді түсіну үшін оны бірнеше мəрте оқып шығуға 
болады, ал ауызша мəтін айтылу барысында бірден қабылданылуы тиіс. Бұл — ауызша сөйлеудің 
заңы. Тіпті, кейін қайта тыңдау үшін магнитофон таспасына жазып алу да бұл заңды жоя алмайды. 

Ауызша сөйлеудің қолданылу аясы өте кең. Ол тек тұрмыстық қатынаспен шектелмейді, үгіт-
насихаттық (ақпараттар, сұхбаттар, лекциялар жəне т.б.), ресми-өндірістік (нұсқаулар, тапсырмалар, 
мəлімдемелер, есептер, міндеттемелер т.б.), қоғамдық (есептік мəліметтер, жарыссөздер т.б.), ғылым 
(баяндамалар, сөз сөйлеулер), оқу (лекциялар, түсіндірулер, жауаптар т.б.), театр мен эстрада (спек-
такльдер, оқулар), мəдени-танымдық жəне ойын-сауықтық салаларда да жиі қолданылады. Ауызша 
сөйлеу формасы, əсіресе радио мен теледидарда жан-жақты көрінеді. Бұлар ауызша сөйлеудің 
қолданылу аясына емес, одан жоғары тұратын категория, өйткені олар жоғарыда аталған салалардың 
көпшілігін бірден қамтиды. Радио мен телевидениенің арқасында: «...не только перегнала письмен-
ную по возможностям фактического распространения, но и приобрела перед ней преимущество — 
моментальность передачи информации...» [2]. 

Тіл дыбыстарының стилистикалық ресурстарын қарастыруды үш бағытта жүргізуге болады: 
1) дыбыстау стилі; 2) дыбыстардың стилистикалық қызметі; 3) дыбыстық символизм, немесе 
дыбыстың поэтикалық қызметі. Сондай-ақ Л.Г.Барлас дыбыстаудың үш негізгі стилін де көрсетеді: 
жоғары, бейтараптық, ауызекі сөйлеу [3]. Бұл функционалды-сөйлеу тұрғысынан емес, тілдің 
фонетикалық парадигматикасына байланысты тілдік жіктеу болып табылады. Сахна тілі бұл стиль-
дерге қарағанда ерекше, өйткені театр дыбыстау нормаларына қатаң қарайды, тарихи қалыптасқан 
нормаларды бекем ұстайды жəне сөйлеушілердің тікелей қоғамдық практикасында дыбыстаудың 
біртіндеп қалыптасатын жаңалықтарын қабылдамайды. Р.И.Аванесов бейтараптық стильді екі түрге 
бөлгенді дұрыс санайды: қатаң, бұл — толық нормаланған стиль жəне жартылай нормаланған еркін 
стиль [4]. 
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Көркем əдебиетте ерекше стильдік бояуға ие болатын тілдік бірліктердің бірі — дыбыстар. 
Əдеби шығармада дыбыстар қайталанып келуі арқылы түрлі стилистикалық бояулар, эмоционалды-
экспрессивтік реңктер, бағалауыштық мəндер жасауда жиі қолданылады. 

Дыбыстық қайталамалардың өнімді қолданылатын жері — поэзиялық шығармалар. Қарасөз 
шеберлеріне қарағанда ақындар өз шығармаларында дыбыстың көркемдік мүмкіншілігін барынша 
пайдаланады. Əдетте поэтикалық мəтіндегі дыбыстар стильдік қызмет атқарып, көркемдегіш құралға 
айналуы үшін олар белгілі дəрежеде қайталанып қолданылуы шарт. Дыбыстың қайталануы сөзге 
əсерін тигізіп, соның нəтижесінде олардың арасында тығыз байланыс орнайды. Дыбыстық 
қайталаманың негізгі стильдік мақсаты мəтіннің жағымды естілуімен ғана шектелмейді. Поэтикалық 
мəтіннің ұқсас дыбыстар арқылы берілуі оның эмоционалды бояуын əрлендіріп, өлең өрімінің 
мəнерлілігін де арттыру қызметін атқарады. 

Дыбыстық қайталамаларды қарастырған еңбектердің басым көпшілігі оларды поэзиялық 
шығармалар тіліне тəн тəсіл ретінде алады. Алайда дыбыстардың қайталануы көркем прозада да, 
публицистикада да бар. Əрине, олардың қолданылу жиілігін өлең өрімімен салыстыруға болмайды. 
Дыбыстық қайталаманың озық үлгілерін қазақ ертегілерінен, шешендік сөздерден, мақал-
мəтелдерден, қазіргі қазақ прозасының аға буын өкілдері М.Əуезов, Ғ.Мүсірепов, Ə.Кекілбаев, 
М.Мағауин, Ə.Тарази, Д.Исабеков, О.Бөкей жəне т.б. жазушылардың шығармаларынан көптеп 
кездестіре аламыз. Мұның өзі дыбыстық қайталаманың жанрлық сипатының шектеусіз екендігін 
жəне олардың қазақ қара сөзінде де толық орныққан тəсіл екендігін растайды. 

Тіл білімінде дыбыстық қайталамалар ассонанс, аллитерация, дыбыстық анафора, ұйқас, ырғақ, 
консонанс, ішкі ұйқас сияқты бірнеше түрлерге бөлінеді де, көркем шығармаларда, əсіресе поэзияда 
жиі қолданылады. Енді солардың бір-екеуіне тоқтала кетсек. Дыбыстық қайталамалардың көпшілікке 
танымал түрі — аллитерация мен ассонанс. Аллитерация өлең жолдарының бірдей дауыссыз дыбы-
стармен қайталанып басталуы болса, ассонанс — бірыңғай дауысты дыбыстармен қайталанып баста-
луы. Өлең ырғақ арқылы жасалып, аллитерация мен ассонанс арқылы əшекейленіп, бейнелі түрге 
енеді. Өлеңнің музыкалық шығармадай құлаққа жағымды естілуі оның мəтіндегі дыбыстық 
қайталаманың осы түрлерімен тығыз байланысты. 

Аллитерация мен ассонанс дыбыстық қайталамалардың басқа да түрлері секілді поэзиялық 
мəтіндерде еркін қолданылып, осы жанрдағы көркемдік əдіс ретінде кеңінен таралған. Олар тұрмыс-
салт жырларында, батырлар жырында, ХV–ХVІІ ғасыр ақын-жырауларының поэзиясында, одан 
кейінгі дəуірдегі ақындардың өлеңдерінде, əсіресе Абай мен оның дəстүрін жалғастырушы ақындар 
шығармаларында кеңінен қолданыс тапқан. Мысалы: 

Самородный сары алтын, 
Саудасыз берсең алмайды, 
Саудыраған жезіне. 
Саудырсыз сары қамқаны, 
Садаға кеткір сұрайды, 
Самарқанның бөзіне. 
Кеселді түйін шешілсе 
Кердең мойын кесілсе, 
Келмей кетпес кезіне (Абай). 
 
Қара басқан, қаңғыған, 
Қас надан нені ұға алсын? 
Көкірегінде оты бар 
Құлағын ойлы ер салсын (Абай). 

Немесе 
Атаны бала аңдиды, ағаны — іні, 
Ит қорлық немене екен сүйткен күні? 
Арын сатқан мал үшін антұрғанның 
Айтқан сөзі құрысын, шыққан үні. 
Алыс, жақын қазақтың бəрі қаңғып, 
Аямай бірін-бірі жүр ғой аңдып (Абай). 

Кейбір өлең шумақтарында дауысты немесе дауыссыз дыбыстар тіркес күйінде абсолют пози-
цияда қайталанып келетін кезі болады. Бұл қолданысты дыбыстық анафора деп атайды [5]. 
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Дыбыстық анафораның озық үлгілерін Абай өлеңдерінен молынан кездестіруге болады. Мысалы: 
Сені жақсы көрмесе, 
Сенер ме еді сөзіңе? (Абай). 
 
Ақ тамақ, қызыл жүз 
Қарағым, бетіңді аш! 
Қара көз, имек қас, 
Қараса жан тоймас (Абай). 
 
Жайнаған туың жығылмай, 
Жасқанып жаудан тығылмай, 
Жасаулы жаудан бұрылмай, 
Жау жүрек жомарт құбылмай, 
Жақсы өмірің бұзылмай, 
Жас қуатың тозылмай, 
Жалын жүрек суынбай, 
Жан біткеннен түңілмей, 
Жағалай жайлау дəулетің – 
Жасыл шөбі қуармай, 
Жарқырап жатқан өзенің – 
Жайдақ тартып суалмай, 
Жайдары жүзің жабылмай, 
Жайдақтап қашып сабылмай, 
Жан біткенге жалынбай, 
Жақсы өліпсің, япырмай (Абай). 

Бұл өлең жолдарында сен-, қара-, жа- дыбыстар тіркесімін түрлі стильдік бояулармен шебер 
қиюластырылған. 

Дыбыстық эпифора — сөйлемнің əсерлілігін күшейту үшін белгілі бір сөз, сөз тіркесі жол 
(тармақ) аяғында қайталанады. Мысалы: 

Мұнар да, мұнар, мұнар күн 
Бұлттан шыққан шұбар күн. 
Буыршын мұзға тайған күн, 
Бура атанға шөккен күн. 
Бұлықсып жүрген ерлерден 
Бұрынғы бақыт тайған күн, — 

деген өлең жолдарында Махамбет қайталаудың анафора мен эпифора түрлерін бір-бірімен шебер 
қиюластырып, айтар ойына оқырман (тыңдарман) көңілін еріксіз аудартып тұр. 

Поэтикалық мəтінде ұқсас дыбыстардың бірдей позицияда қайталанып берілуі олардың 
семантизациялануына себепші болады. Оны фоностилистикада паронимиялық аттракция деп атай-
ды. Паронимиялық аттракция — дауыссыз дыбыстардың позициялық қайталануы. Екінші сөзбен ай-
тар болсақ, паронимиялық аттракция — параллелизмнің фонетикалық деңгейдегі көрінісі. 
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А.О.Ыбырайым 

Стилистические функции звуков языка 

В статье рассмотрены особенности и отличия функциональных стилей и речевых форм. Автором 
изучены стилистические ресурсы звуков языка в трех аспектах, проанализированы такие виды звуко-
вых повторов, как ассонанс, аллитерация, анафора, рифма, ритм, консонанс, внутренняя рифма. 
Доказано, что повтор похожих звуков в одинаковой позиции текста является их семантизацией, а в 
фоностилистике — позиционным чередованием согласных звуков. 

 
A.O.Ybyrayym 

Stylistic functions of sounds of language 

In article features and differences of functional styles and speech forms are considered. The author studies 
stylistic resources of sounds of language in three aspects, analyzes such types of sound repetitions, as ассо-
нанс, alliteration, an anaphor, a rhyme, a rhythm, consonance, an internal rhyme. The author of article proves 
that repetition of similar sounds in an identical position of the text is their semantization, and in 
phonostylistics — position alternation of consonants. 
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Қожа Ахмет Ясауи — сопылық поэзияның негізін салушы ақын,  
Күншығыс мұсылмандарының рухани ұстазы 

Мақалада Орта ғасырлардың ұлағатты ұстазы, түрік əлеміндегі сопы поэзиясының негізін қалаушы, 
Күншығыс мұсылмандарының рухани ұстазы жəне көшбасшысы Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен 
қызметі бейнеленген. Автор Ясауи шығармалары қазақ поэзиясының хрестоматиялары мен 
антологияларында берік орын алуы тиіс екендігі туралы, ал оның шығармашылық мұраларын оқыту 
мектептер мен жоғары оқу орындары бағдарламасына енуі қажеттігі жайлы тілек білдірген. 
Түркістандағы барлық түрік халықтарының қажылық ету орталығына айналған Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесі туралы деректер келтірген. 

Кілт сөздер: ойшыл, ұстаз, ақын, шежіре, хикметтер, еңбек, зерттеуші, сопы, ұстаздары, аңыз, дін, 
өсиет, кесене. 

 

Кіріспе 

Мұсылман əлемі — шексіз əлем. Ал Ислам діні — ғаламшарға тамырын терең жайған көшбасшы 
діннің бірі. Ислам мен мұсылман əлемінің ұстанымы лаңкестікпен де, экстремизммен де, 
фундаментализммен де үш қайнаса, сорпасы қосылмайды. Мұсылмандардың киелі кітабы — Құранда 
жамандықты уағыздайтын сүре немесе аят мүлде кездеспейді. 

Құранның 60-сүресінің 8-аятындағы: «Алла дініңе қарсы соғыс ашпаған, баспанаңнан айырмаған 
адамдарға қайырымды болуға тыйым салмайды. Алла əділетті пенделерді сүйеді», — деген мəнді 
сөздер ислам дінінің нағыз толерантты дін екенінің нақты дəлелі. Ең бастысы, Алладан Құран 
түскеннен бері он төрт ғасырдан астам уақыт өтсе де, киелі кітаптағы 114 сүре мен 6346 аяттың бір 
əрпі де өзгеріске ұшыраған емес. Олар еш уақытта бұрмаланған да емес. 

Ислам мəдениетінің казақ жеріндегі ірі ошағы — Сыр бойы, Сығанақ, Отырар, Сайрам, 
Түркістан (Ясы) қалалары болды. Осы өңірден əл Фараби, Ахмет Ясауи, Ахмет Жүйнеки, Сүлеймен 
Бақырғани сынды ғұлама ғалымдар мен ақындар, Ақсақ Темірдей атағы əлемге жайылған 
əскербасылары шықты. 

Қожа Ахмет Ясауи — ақын, ойшыл, ұстаз, бүкіл түркі жұртына имандылық нұрын шашқан діни 
қайраткер, ағартушы, жаңа сопылық ағымның ғұламасы, пірі. 

Орта ғасырда Ясауи оқуының пайда болуына бұрын дəуірлеп келген араб халифатының күйреуі 
мен əлсіреуі негізгі себеп болса керек. X–ХII ғасырларда ұлы араб халифатының батыс бетін Еуропа 
əмірлері билеп, шығыс бетін қытай, парсы, түрік билеушілері, кейін монғолдар өз ықпалына алады. 
Қарахан мемлекеті кезінде дəуірлеп келген мұсылманшылдық идея енді біраз əлсірей бастады. Оның 
болашағы тұйыққа тіреліп, мистика сарыны күшейе түседі. Бұрыннан айтысып келген діни ағымдар 
енді ашық тартысқа шығады. Осы бір дəуірдің қоғамдық санасының жемісі ретінде Қожа Ахмет 
Ясауи оқуы пайда болады [1]. 

Оның 90 мыңдай шəкірт — мүриттері болған. Олар ұстазының ілімін Орта Азияға таратып 
əкеткен. XIII–XV ғасырлар арасында Ясауи ілімі Хорезм, Мəуренаһр, Анадолыға дейін жеткен. Түрік 
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жұртында Ясауиді құрметтеп, пір тұтқаны соншалық: «Мəдинада — Мұхаммед, Түркістанда — Қожа 
Ахмет», — деген. 

Қожа Ахметтің өмірбаян өрнектері 

Тарих табалдырығын аттаған əрбір ұлы адам тек қана еселі еңбек қалдырмайды. Өзі де жұмбақ 
ғұмыр кешеді. Олардың əрқайсысы өздері өмір сүрген кезеңнің төл перзенті бола тұрып, бір мезгілде 
ғасырларды көктей алға озып кетуі де, бір мезгілде өзінен бұрын өтіп кеткен көне дəуірлермен іштей 
үндесіп жатуы да мүмкін... 

XII ғасырда Түркістан қаласының орнындағы Ясы атты кішкене қыстақтың Ясы шаһары деп 
даңқы шығуы Қожа Ахмет Ясауи əулие атымен тікелей байланысты. Өйткені Əзірет Сұлтанның көзі 
тірісінде-ақ оны киелі адам деп мойындаушылық көп болған. Бұған жұпыны киініп, сəн-салтанаттан 
аулақ өмір кешуі, ақын болуы, түрік тілінде жазған негізгі шығармасы «Диуани Хикмет» атты 
керемет кітабының жүрекке жылы тиетін, имандылыққа шақыратын жеке тараулары мен шумақтары, 
қалың бұқараның аузынан тастамайтын ғазалына айналуы үлкен себепші болған. 

Бұған біз келесідей анықтамаларды қосқанды жөн көріп отырмыз: 
1. Қожа Ахмет Ясауидің шыққан тегі жайлы құнды деректі оның шəкірті, жолын қуушы, 

ұстазының жолымен сопылық-дəруіштік поэзияны дамытушы Сүлеймен Бақырғани қалдырған. Оның 
туған жылы белгісіз, 1186 жылы қайтыс болған. Оны жұрт Хакім ата деп атаған [2; 192]. 

Сүлеймен Бақырғанидің «Ақыр заман кітабы» жəне «Бибі Мариям кітабы» деп аталатын екі 
дастаны бар. Олар негізінен діни аңыз-əңгімелер сюжетіне құрылған. Сопылық-мистикалық ой-
пікірлерді уағыздайды. Хакім ата өзінің «Ақыр заман кітабы» атты дастанында былай дейді: 

Ысқақ бабтың жұрыны (яраны), 
Ибраһим ата құлыны. 
Шайқылардың ұлығы, 
Шайқым Ахмет Ясауи! 

2. Қожа Ахмет Ясауи туралы ең алғашқы жазылған еңбек Ақсақ Темірдің жорықтарын баяндаған 
ирандық Шарафаддин Алаяздың (Ғали Иаздидың) «Зафарнама» деген кітабы. Бұл еңбек 1424–1425 
жылдары жазылған. Онда Қожа Ахмет туралы: «Темір Сейхуннан өтіп, Ахангаран, Шыназ төңірегінде 
қыстау үшін тоқтап, əскеріне арнап үй салдырды. Содан кейін «Иассы» ауылына барып, сондағы Иассауи 
бейітіне зиярат етеді. Иассауидің Мұхаммед-Ханафияға туыстығы бар еді» [3], — дейді. 

3. Мұнан бөлек Қазақстан Ұлттық кітапханасының қорында Ясауи бабамыздың үрім-бұтағын 
талдайтын шежіре «Нəсабнама» («Насаб-нама») сақталынған. Қожа Ахметтің шыққан тегі жайлы 
жазылған еңбектердің барлығы осы Маулана Сафи ад-дин Орұң-қойлақы «Насаб-намасындағы» 
шежірені мойындайды [4]. 

«Нəсабнаманың» соңында жапырақ тектес етіп жасалынған Ясауидің өз мөрі соғылған. Осы 
шежіренің орта тұсында: «Мен Хасан Хожа Бабаның оғылы Ибраһим Ата» деген дерек жолығады. 
«Нəсабнамада» Ясауидің түп-тамыры былай берілгенін көреміз: «Ұлы атасы Əзірет Ғали (Əзірет 
Əлі), одан Мұхаммед-Ханафия» — делінген. Шарафаддин Ғали Иаздидың «Зафарнамасындағы»: 
«Иассауидың Мұхаммед-Ханафияға туыстығы бар еді» дейтіні осы болса керек. «Нəсабнама» одан 
əрі: «Хазірет Əли Шаһімарданның» Хазірет Фатимадан үш ұлы болған. Бұдан басқа Хазірет Əлидің 
Иамана (Иемен) патшасы Жафар ибн Қайс қызынан Мұхаммед-Ханафия туған» [3; 60], — дейді. 

4. Қожа Ахмет бабамыздың «Диуани Хикметін» кітап етіп шығарған, алғысөз жасаған 
М.Жармұхамедұлы, С.Дəуітұлы, М.Шафиғилар былай деп анықтама береді: «Жаңадан табылған бұл 
шежіреге («Нəсабнама») зер сала қарасақ, ақынның ұлы атасы Əзірет Ғали, одан Мұхаммед-Ханафия 
болып жалғаса келіп, оның жетінші атасы əйгілі Исхақ баб екенін көреміз. Сонда оған Мұхаммед-
Ханафия он төртінші, ал Əзірет Ғали он бесінші Ата боп шығады» [5; 9]. 

Мұхаммед Пайғамбардың дінін ең алдымен қабылдаған, қолдау көрсеткен, ісін алға алып 
барғандардың ішінде бірінші халиф Əбу-Бəкір, екінші халиф Омар, үшінші халиф Оспан болса, 
соларды тұйықтаған төртіншісі Əзірет Ғали (Əзірет Əлі) болды. Оның басқалардан үлкен 
айырмашылығы Мұхаммед Пайғамбардың немере інісі, əрі сүйікті қызы Фатимаға үйленген туған 
күйеу баласы еді. 

5. Қазақ халқының ауыз əдебиеті, оның ішінде діни тақырыпқа арналғандары Əзірет Əлі (Əзірет 
Ғали) туралы көбірек сөз қозғайды. Əсіресе оның қылышын «Зұлпықар» деп дəріптейді. Мінген атын 
«Дүлдүл» дейді. Қожа Ахмет өз кітабындағы 55-ші хикметті Əзірет Ғалиға арнаған: 
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Төртіншісі жар болған құдай шері Ғали 
дүр, 

Миғражда да жар болған құдай шері 
Ғали дүр. 

Айтқан сөзі рахманды, көрсең жүзі нұр 
еді, 

Кəпірлерді қыратын құдай шері Ғали 
дүр. 

Күш-қайраты белінде, иман-жады 
тілінде. 

Зұлпықары қолында құдай шері Ғали 
дүр. 

Мініп шықса Дүлдүлге жерге түсер 
зілзала, 

Кəпір құтын қашырған құдай шері 
Ғали дүр. 

Бет қаратпай дұшпанға кəпірлерді 
қыратын, 

Батылдықпен қайтпаған құдай шері 
Ғали дүр. 

Рахмет қылсын бір құдай, не істесе де 
еркі бар, 

Қожа Ахметке медеткер құдай шері 
Ғали дүр. 

6. Келесі кезектегі мəселе Қожа Ахмет Ясауидің өмір сүрген кезеңін анықтау болып отыр. 
Көптеген энциклопедияларда, құзырлы басылымдарда Ясауиді 1165–1166 жылдары 63 жасында 

дүниеден өткен деп жазып жүр. Мəселен, Хамза Көктəнді «Түркі теберігі — Түркістан» атты 
еңбегінде мынадай дерек келтіреді: «Əзірет Сұлтан шамамен 1103 жылы Сайрамда туып, 1166 жылы 
Түркістанда дүниеден өткен. Əкесінің аты — Ыбырайым, анасынын аты — Қарашаш. Бұл күнгі 
Сайрамда сағаналары тұр. 

Сондай-ақ басқаша өмірбаяндық желі бар. Мұнда ежелгі жəдігер кітаптар жазған деректерді 
терсек, Қожа Ахметтің əкесі Мұса шайықтың қызы Айшаға үйленеді. Одан Гауһар, Шаһназ жəне 
Ахмет жəне інісі Садырқожа туған. Бес-алты жасында əкесі Ыбырайым шайық өмірден өтеді де 
апасы Гауһарға еріп (бəлкім, əпкесі осы Түркістанға тұрмысқа шыққан жəне ең қисынды өмірбаян 
осы сияқты), Ясыға келеді. Кейін Бұқараға барып, аса білімдар гұлама Жүсіп Хамаданиден дəріс 
алады, оны пір тұтынады, уақыт өте үш орынбасарының бірі болады» [6; 58–60]. 

7. Қожа Ахметтің «Диуани Хикметте» өзі баяндаған өмірбаяны да аса қызықты. Жеті жасында 
Арыстан бабаның батасын алады. Дəруіш-диуанамен бірге жүреді, аузынан Алла түспейді. 

Жиырма екі жасында барша əулие қаумалап аян береді. Жиырма жеті жасында пірін табады, 
бірақ көргенін ішке бүгіп жасырады. Алпыс үш жасында Көктен: «Жаныңды, ет-жақыныңды қи, 
жерге ен!» — деген дауыс естілді. Сосын таң бозарып атып келе жатқанда жер асты — қылуетке 
түседі. 125 жыл өмір сүреді (22-ші хикмет): 

Жер үстінде өлмес бұрын тірі өлдім, 
Алпыс үште сүндет деді естіп білдім. 
Жер астында бар жаныммен құлдық 

қылдым, 
Естіп оқып жерге кірді Құл Қожа 

Ахмет. 
Жарандардан пайда, көмек ала 

алмадым, 
Жүз жиырма беске кірдім, еш нəрсе 

біле алмадым. 
8. 1990 жылдарға дейін Əзірет Сұлтан 1103 жылы туылып, 1166–1167 жылдары қайтыс болды 

деген пікір қалыптасқан-ды. Одан кейінгі жылдарда Қожа Ахмет Ясауи мұрасына көзқарастың өзгеруі 
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бұл бағыттағы зерттеу жұмысын жүргізушілер санын көбейтті. Қазір бұл мəселеде əр түрлі пікірлер 
айтылуда. Бірақ бұл пікірлер əлі бір арнаға тоғысқан жоқ. 

Қазіргі уақытта бір деректе 73 жас, бірде 85 жасты айтады. Халық аңыздарын негізге ала отырып, 
Алаш арысы Жүсіпбек Аймауытұлы Қожа Ахмет 125 жыл өмір сүрді деген [7]. 

Зікірия Жандарбек өзінің мақаласында былай деп жазады: «Насабнама» нұсақаларының 
барлығында дерлік, Қожа Ахмет Йасауидің 120 жыл өмір сүргендігі айтылады. Соған қарағанда, Қожа 
Ахмет Йасауи ұзақ ғұмыр кешіп, 1080 жылдар шамасында дүниеге келіп, 1200 жылдар шамасында 
өмірден озған болуы мүмкін» [4; 28]. 

Белгілі жазушы Аян Нысаналин зерделі де зерек зерттеуші Əбсаттар қажы Дербісəлінің 
деректеріне сүйене отырып, өз ойын былай түйіндейді: «Қазақстан мен Орта Азиядағы сопылық 
поэзияның көрнекті өкілі, дуалы ауыз данышпаны, кемеңгер ақын Ахмет Ясауи 1093–1094 жылдары 
Исфиджаб (Сайрам) қаласында туған. Оның ата-анасы Ибрагим Ата мен Қарашаш Ана осында тұрып, 
осы жерде қайтыс болған. Олардың зиратына орнатылған күмбездер осы Сайрамда тұр. 

Ахметтің əкесі өз заманының сауатты, көзі ашық адамы болғанын көпшілік атап өтеді. Тіптен 
балауса бүлдіршін балаға араб, парсы тілдерін Таяу Шығыстағы Исфаһан, Бағдат шаһарларынан 
ұстаздар жалдап үйретеді. 

Құл Қожа Ахмет бабамыздың нақты қай жылы, қай күні туғандығын ешкім тап басып айта 
алмайды. Бұл жайында зерттеушілер еңбектерінде алшақтық болып жатса, оған таң қалуға 
болмайтынын ескерте кету айып емес» [8]. 

Сонымен, жоғарыда келтірілген деректердің өзі-ақ «Ясауи танушылардың» əзірге дұрыс жолда 
келе жатпағандарына күəлік береді. Сондықтан да келешекте бұған дейін айтылған, жазылған 
дүниеліктерді қайта қарауды талап етеді. 

Ясауидің атақты ұстаздары 

Қожа Ахметтің екі атақты ұстазы болған — олар Арыстан баб пен Қожа Жүсіп Хамадани. 
Ұстаздардың ұстазы Арыстан баб — Қазақстан мен Орталық Азия аумағында ислам дінінің таралуына 

ықпал еткен, исламның сопылық бағытының негізін салушылардың бірі жəне Оңтүстік Қазақстан 
аймағындағы Ясы (Түркістан), Сайрам, Отырар өңірлеріндегі сопылардың рухани ұстазы болған белгілі 
тарихи тұлға. Арыстан бабтың өмірі Қазақстан аумағында өмір сүрген түркі тілдес тайпалар арасында 
ислам дінінің таралу, жайылу кезеңімен сəйкес келеді. Оның бабтардың ұстазы деген мəртебесіне қарап, 
исламның таралуында ерекше рөл атқарғандығын аңғару қиын емес [9]. 

Арыстан бабтың өміріне қатысты деректер мүлде аз. Тек қана Ясауидің «Хикметтерінде» Арыстан баб 
туралы бір-екі мəлімет қана кездеседі. Бұл жөнінде мынадай аңыз бар: «Мұхаммед пайғамбардың (ол 
Алланың мəңгі шапағатына бөленсін) кезінде 33 дінді білген Арыстан баб ұстаз өмір сүріпті. 
Мұхаммед пайғамбар бүкіл халықтың көзінше оған аманатын — Исламның белгісі саналатын құрма 
сүйегін берген. Арыстан баб аманатты бүкіл өмір бойы алып жүрді жəне өмірінің тек соңғы кезеңінде 
ғана жоғалтып алмау үшін оны аузына салып сақтады. Ол Исламның белгісіне, өзінің аманатына 
лайықты адамды ұзақ іздеді, бірақ оны таба алмады. Аузына салған сүйек азая берді жəне жұқара 
түсті. Бірде далада келе жатқанда ол бір баланы кездестірді. Бала оған жақындап келді де: «Ақсақал, 
аманатымды беріңіз», — деді. Сол бала осы Қожа Ахмет Ясауи екен» [10]. 

Қожа Ахмет өзінің «Диуани Хикмет» атты еңбегінің 1-ші хикметінде өмір жолын баяндай келе, 
Арыстан бабпен кездесуін былайша жырлайды: 

Жеті жаста Арыстан бабқа қылдым 
салам, 

Мұстапаның аманатын бер деп маған. 
Сол мезетте мың бір зікір еттім тамам, 
Нəпсім тыйып Аллаға бет бұрдым, міне. 
 
Құрма беріп, басым сипап, назар салды, 
Бір сəтте ол дүниеге сапар салды. 
Қоштасып бұл əлеммен кете барды, 
Мектеп көріп, қайнап толып тастым, 

міне. 
Жергілікті халықта мынадай аңыз бар. Əмір Темірдің бұйрығымен XIV ғасырда Қожа Ахмет 

Ясауи мазарын тұрғыза бастағанда, қара дауыл қабырғаларын ұшырып əкетеді. Осыдан кейін 
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Темірдің түсіне шал (Қызыр) еніп, ол, ең алдымен, Ахметтің ұстазы Арыстан бабқа мазар тұрғызу 
жөнінде аян беріпті. Темір шалдың айтқанын екі етпей орындап, содан кейін барып қана өзі ойлаған 
жұмысына кіріседі. Қажылыққа келгендер алдымен Арыстан бабтың басына түнеп, содан кейін 
барып Ахметке тəу еткен [11]. 

Ясауи өзінің бірінші ұстазы қайтыс болғаннан кейін Бұқараға аттануға шешім қабылдайды. 
Сонымен, оның есейіп, ержетуі, бесаспап білімдар азамат болып қалыптасуы сол тұстағы Шығыстың 
дін мен білім орталығы Бұқар қаласымен тікелей байланысты. Ол сонда Ж.Хамаданидің медресесінде 
оқып, мол білім алады. Ұстазы қайтыс болған соң біраз уақыт сол медресеге басшылық та жасаған. 
Ел аузындағы аңыз-əңгімелерге қарағанда, оның айрықша қабілетіне қызыққан бір ірі ғалым Иранға 
ертіп əкетіп, жеке оқытқан сияқты. Сөйтіп, ол Шығыстың талай ғұлама ғалымдарынан дəріс алып, 
білімін байытқан. Білім үшін өмірден баз кешіп, дəруіштік жолдың қиындықтарын да көп көрген. 
Шығыстың атақты қалалары мен діни орталықтарын көзбен көріп, Хорасан, Шам, Ғират шаһарларын 
аралап, көңілге көп дүние түйеді. Діни мұраттарды жүзеге асырудың сол тұстағы тəсілі сопылық 
жолға түсіп, дін ақыны ретінде өзінің басты еңбегі — «Диуани Хикмет» атты кітабын жаза бастайды. 
Диуан — жинақ, Хикмет — Алланың құдірет-күшін, яғни, «Алланың ақ жолын баяндайтын кітап» 
деген мағынаны білдіреді. Өйткені ол «менің хикметтерім — құдіреттің даналығы» дей отырып, пəни 
жалған мен бақи арман жайындағы ойларын ортаға салады. Мəңгілік махаббатты, жанпида 
ғашықтықты, риясыз адалдық пен асқақ адамгершілікті жырлайды. 

Солардың бəрінің де негізі өмірге деген ұлы сенімде, оның алтын өзегі дінде жатқанын айтады. 
Оның жырларында Құранның қағидалары, Шариғаттың шарттары, Пайғамбар хадистері 
менмұндалап тұрады. Олардан Алланың досы Мұхаммед пайғамбардың, оның ұлы серіктері Ғазіреті 
Ғалидың, ғаділ Ғұмар мен ғұлама Ғұсманның өміртарихын да табасың. Тіпті кейбір хикаяттары 
түгелдей Құран сүрелерін өлеңмен өрнектеп түсіндіруге арналып, жұрттың көзін ақиқатқа жеткізуді 
мұрат тұтады [12]. 

Ясауи шығармасының тілін ұзақ жылдар бойы зерттеген орыс ғалымы А.К.Боровковтың пікірі 
бойынша [2; 189], «Диуани Хикмет» («Даналық кітабы») оғыз-қыпшақ тілінде өмірге келген əдеби 
туынды. 

Кезінде ақынның өлеңдері қарапайым көпшілікке түсінікті тілмен жазылған. Ғұлама ойшылдың 
Орта Азиядан бастап, Еділ жағалауына дейінгі ұланғайыр өлкеде көшіп-қонып жүрген түркі 
тайпаларының бəріне де түсінікті болатындай ауызекі сөйлеу тілінде жырлағаны дау тудырмайды. 
Бірақ бертін келе жинақты көшірушілер оған өз тарапынан көптеген араб-парсы сөздерін қосып 
жіберген сияқты. 

«Диуани Хикмет» — Қожа Ахмет Ясауидің 
өз халқына қалдырған əйгілі мұрасы 

Қожа Ахмет Ясауи «Диуани Хикмет» атты ұрпаққа ғибратты дүние қалдырды. Аталған еңбекте 
жомарттық, қанағат, достық, сүйіспеншілік, ғылым-білім, адал еңбек, бейбітшілік, жақсылық пен 
жамандық, əділетсіздік, көрсеқызарлық, адамзаттың асыл арманы, күндестік, өсек-аяң — бəрі-бəрі 
жан-жақты кең қамтылған. Бұл шығармада жақсы тəлім-тəрбие, өз басын ғана емес, өзгені ойлайтын 
кеңдік пен парасаттылық, асыл тектілік бар. 1934 жылы «Диуани Хикмет» ҚазССР Ғылым 
Академиясы мен ҚР Ұлттық кітапханасының сирек қорына тапсырылған. 

«Диуани Хикмет» жинағының түпнұсқасы сақталмаған. Оның бізге тек XVI–XVII ғасырлардағы 
көшірмелері ғана жеткен. Профессор Кемал Ераслан өзінің зерттеулерінде осындай көшірмелердің 
тоғыз қолжазбасын көрсеткен [13; 10]. 

«Диуани Хикмет» уақыт озған сайын көп түзетулерге, толықтыру-қысқартуларға ұшырап отырғаны 
анық. Сондықтан қазіргі жағдайда қай хикметтер автордың өз қаламынан туындап, ал қайсы хикметтері 
көшірушілер болған ізбасар-оқушыларынан туғанын айыру қиын. Сондықтан Ясауидің жалпы хикметтер 
көлемін дəл көрсету мүмкін емес. Мысалы, ғалым Н.Келімбетов «Ежелгі дəуір əдебиеті» деген 
оқулығында былай дейді: «Ахмет Ясауи өлеңдер жинағының ең толық нұсқасы Қазан басылымы болып 
табылады. Мұнда 149 хикмат (хикмет) берілген. Соның 109 хикматы Ясауидің өзінікі екені даусыз. 
Қалғандары шəкірттері тарапынан жазылып, жинаққа еніп кеткен жыр жолдары болса керек» [2; 189]. 
Өзбек ғалымдары 76 хикметін нақты Ясауидікі деп, осы көлемде кітап қылып бастырып шығарған; түрік 
ғалымдары бірнеше нұсқаларды салыстыра жүріп, ішіндегі 70 хикметін Ясауидікі деп таныған [13; 11]. 

Біз өз тарапымыздан ясауитануға шама-шарқымызша үлесімізді қосуда Қожа Ахметтің «Диуани 
Хикмет» шығармасының қазақ нұсқасына тоқталуды жөн көрдік. Өйткені М.Əуезов атындағы Əдебиет 



Р.С.Каренов 

18 Вестник Карагандинского университета 

жəне өнер институтының Əдебиет тарихы бөлімінің жоспарлауымен іске асырылған бұл нұсқа əзірше 
көлемі жағынан ең үлкені болып табылады. Сондай-ақ бұл кітап «Диуани Хикметтің» алғаш 
қазақшаланған түрі ретінде ғалымдарды аударма жағынан да қызықтырары күмəн туғызбайды. 

Біз 70 хикметтен тұратын осы жинақ [5; 262] төңірегінде Ясауидің поэзиялық шығармаларына 
зерттеу жүргіздік. 

Ғұлама хикметтері — оның дүниетанымының 
қағаз бетінен тіл қатқан рухани дүниесі 

Ясауи мұрасын жете түсіну үшін оның хикметтерін тақырыбына қатысты екі сипатта 
қарастырған жөн сияқты. Біріншісі — сопылық философияның, сопылық оқудың мазмұнын 
көркемдік тұрғыда жырлаған хикметтер тобы. Бұған уағыз-насихат, өсиет үлгісінде жазылған тəлім-
тəрбие (дидактика) сипатындағы хикметтер жатады. Ал екінші тобы — Ясауиді қоғам қайраткері 
ретінде, ақындық тұрғыдан байыптайтын хикметтер (яғни, сыни əдебиет үлгісіндегі лирикалық 
шығармалар жинағы). 

Ясауи хикметтері дегеніміз оның дүниетанымының сөзбен нақышталған өлең əлемі 
болғандықтан, біз ғұламаның біраз хикметтерін ғылыми тұрғыда байыпты зерттегенді жөн көрдік: 

1. Қожа Ахмет өзінің 70 хикметтен тұратын жинағының 1 хикметінде былайша сөз бастайды: 
«Бісміллə» деп баян еттім хикмет 

айтып 
Шəкірттерге дүр мен гəуһар шаштым, 

міне. 
Жанды жалдап, қайғы шегіп, қандар 

жұтып. 
Мен «Дəптер сəни» сөзін аштым, міне. 
Сөзді айттым кімдерге де етсе талап, 
Ашық сөйлеп жақын жанды жанға 

балап. 
Ғаріп, пақыр, жетімдердің басын сипап, 
Діні қатты халайықтан қаштым, міне. 

2. Адам жасын санамалап айтуда Қожа Ахмет бабамыздың шеберлігі ешкімде жоқ десе 
болғандай. Ол кісі бір жасынан бастап қалай ғұмыр кешті, не істеп, немен айналысты, кімді дос, кімді 
қас тұтты, ішінің қырындысына дейін түгін қалдырмай бəрін ақтарып толғаған. Өз ел-жұртына 
күннен күнге құрметі артып, сыйлы да сымбатты, инабатты да үлгілі болып өскенін, жеті жасында 
Арыстан бабқа кездесіп, Алланың ақ жолына түскенін айтады: 

Жеті жаста Арыстан Бабам іздеп тапты, 
Əр сырымды көрген сайын бүркеп 

жапты. 
Арыстан Бабам ислам дінін баян қылды, 
Сол себептен алпыс үште кірдім жерге. 

Осы екінші хикметінде сегіз жасында құдіреттің күшімен ғайыптан хабар алғанын əдемі 
жеткізеді: 

Сегізімде сегіз жақтан жол ашылды, 
Хикмет айт деп басыма нұр шашылды. 
«Билхамдиллаһи» Пір маған шарап 

ішкізді, 
Сол себептен алпыс үште кірдім жерге. 

Ұлы ақын сегіз жасымнан бастап «хикмет айт деп басыма нұр шашылды» десе, оның хикметті 
сегіз жасынан хатқа түсіре бастауы мүмкін. 

3. Бар ғұмырын Алланың ақ жолына арнаған құдіретті жан өзі жазған «хикметтің» қадір-қасиетін 
барынша түсіндіруге, егжей-тегжейлі ұғындыруға көп еңбек еткен (3 хикмет): 

Мұсылман емес хикмет айтып 
жыламаса, 

Жарандардың айтқан сөзін тыңдамаса. 
Аят, хадис мазмұнын аңдамаса, 
Кереметті ғарыш үстінде көрдім, міне. 
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Кереметті көріп Хақпен тілдестім мен, 
Жүз мың түрлі періштемен жүздестім 

мен. 
Сол себептен хақты айтып іздедім мен, 
Жан-тəнімді оған пида еттім, міне. 
 
Құл Қожа Ахмет, жасың жетті жиырма 

бірге. 
Не қылғайсың күнəларың таудан да 

ауыр. 
Қиямет күн азап берсе раббым қадыр, 
Ей, достарым, не деп жауап айтам, міне. 

4. Сопы ақынның сырға толы 6 хикметін оқи отырып, еріксіз ойға шомасыз: 
 

Құл Қожа Ахмет, ер болмасаң, өлген 
жақсы, 

Қызыл жүзің қара жерде солған 
жақсы. 

Топырақ сипат жер астында болған 
жаксы, 

Заты ұлық ием, сиынып келдім саған. 
«Құл Қожа Ахмет, ер болмасаң, өлген жақсы» деген жолдарда əдемі көрініс тапқан. Расында, ер 

адамның тірліктегі əрбір іс-əрекеті, жасаған еңбегі, біреуге берген қол қайыры кəкір-шүкір жай нəрсе 
емес. Естігеннің жаны сүйсінетін, көргеннің көңілі толатын ерлікпен ғана ол көптің алғысын алып, 
мол құрметіне бөленбек. 

5. Ақын хикметтерде əруақтар бір жасында аян беріп, екі жаста пайғамбарлар келіп көрді, үш 
жаста ғайып ерен қырық шілтен үйге келді, төрт жаста хақ Мұстафа құрма берді дейді. Содан бес 
жасынан дін жолын ұстағанын айтады. Жеті жасында Арыстан бабаны іздеп табады. Бұдан кейінгі 
хикметтерде өз өмірінің əрбір жылын санамалап, Алланы тану баспалдақтарын баяндап береді. 
7 хикметте өз ойын былай түйіндейді: 

Алпыс екі жаста Алла мені жерге 
тартты, 

Бастан-аяқ надандықтан азат етті. 
Жан мен ділім, ақыл-есім Алла деді, 
Бір жəне Барым, дидарыңды көрермін 

бе?! 
6. Қожа Ахмет пайғамбар жасына келгенде, бар дүние-мүлкін кедей-кепшіктерге, ғəріп-

міскіндерге таратып беріп, қылует (фəниден жалғыздықта күн кешу) жасауға бел байлайды. 
Ол өмірінің ақырғы он жылын жер астында жасалған мінəжатханада өткізеді. Сопы: «Алпыс үшке 
келдім, енді былайғы өмірім күпірлік, пайғамбардан аспақ күнə», — деп өзіне бір тоқтам жасайды. 
Қылуетте (халуетте) тіршілік еткен ақын өмірдегі жиған-терген, естіген, көрген, оқыған, білгендерін 
сарапқа салып, қияли күй кешеді. 

Ясауидің жер астына түсуінің бір сыры, айналасын қоршаған надан, зұлымдар тобынан оғаштау, 
олардан аулақ, шын ниеттен зікір салу болса, екінші бір сыры, оның пайғамбар жасына жеткесін-ақ 
өлім қорқынышы зəресін алып, үрейін ұшыра бергендігі сияқты. Діншілдерге тəн ерекше қорқыныш 
үрейімен ақын өткен өмірін түгел еске алып, сол өмірінің ішіндегі істегендеріне 9 хикметінде өзінше 
мынадай баға береді: 

Қан жұтып Алла дедім, рахым етті. 
Дозақ ішінде қалмасын деп қамым 

жеді, 
Шаттықпенен жер астына кірдім міне. 
Жасым алпыс үшке жетті, ойым тұнық, 
Уа, дариға, хақты таппай көңілім 

сынық. 
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Жер үстінде сұлтанмын деп болдым 
ұлық, 

Ризалықпен жер астына кірдім, міне. 
 
Шайыхпын деп уағыз айтып жолда 

қалдым, 
Сəлдемді соқыр тиынға сатып келдім. 
Нəпсім мені алдап кетті, жолда қалдым, 
Алаңсыз жер астына кірдім, міне. 
Басым топырақ, өзім топырақ, тəнім 

топырақ, 
Хақ пайғамбарға жетемін деп рухым 

аңсап. 
Күйдім-жандым бола алмадым əр кез 

шапақ, 
Терлеп-тепшіп жер астына кірдім, міне. 
Пірмұған ықлас етті, шарап іштім, 
Шəбліге ұқсап зікір айтып жаннан 

кештім. 
Масаң болып ел-жұрттан танып 

қаштым, 
Зəмзəм болып жер астына кірдім, міне. 

7. Аллаһтың құдіретін бар жанымен жырлаған Ясауидің 10 хикметіне еріксіз үңілсек, ол: 
 

Білгейсің бұ дүние барша елден өтер, 
Малға да сенбе, бір күні қолдан кетер. 
Ата-ана, қарындас қайда кетті ойлап көр, 
 
Төрт аяқты шабан ат бір күн саған 

жетер. 
Дүние үшін қам жеме, хақтан өзгені 

деме, 
Сират көпірі тұрар кісі малын жеме. 
Ел-жұрт, туыс ешқайсысы болмас 

жолдас, 
Мəрт болғайсың: ғұмырың желдей өтер, 

ғарыб бас. 
 
Құл Қожа Ахмет, тағат қыл, білмейсің 

өмірің неше жыл, 
Асыл тегің су менен күл, тағы айналып 

боларсың күл, — 
дейді. Шынында сопы ақын дəл тауып айтқан. Мынау «қамшының сабындай қысқа ғұмыр» кімге ес 
қатқан? Патша да, бай да, бағылан да жарық дүниені қимай-қимай, артына қарайлай аттанғаны анық. 

8. Əзірет сұлтан бар өмірін Аллаһты шын ықыласымен есіне алып мадақтаумен өткізген. Ақын 
өзінің жұртқа машһүр өлеңмен жазылған 12 хикметінде терең толғап: 
 

Құл Қожа Ахмет, хақтың атын есте 
сақта, 

Хақтан қорқып тынбай жылап, түнде 
жатпа. 

Намаз оқы, ораза ұста əр ақшамда, 
Солай болып мұратыма жеттім, міне, — 

дейді. Біз ақынның екі дүниені бірдей ойлап дамыл таппағанын, күндіз-түні бір Аллаһты есінен 
шығармай «жарғақ құлағы жастыққа тимегенін» көреміз. 
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9. Білім қуып, оқудан тапқаны Құдай жолына құлшылық ету болғандықтан, Қожа Ахмет 
əулиешілік-сопылық жолына белін бекем байлайды. 

Өзінің айтуы бойынша, ол қырық жасынан кейін-ақ бозбалалық ермекті түгел доғарып, 
тақуалыққа бой ұрады. Ал, алпыс үш жасқа жеткесін дүниеден мүлдем қол үзіп, жер астына түсіп, 
сонда тағы он жылдай тіршілік етеді. Айналасын қоршаған жаманшылық атаулыдан өз бойын 
осылайша ғана адал сақтауға болады деп ұғады ақын өзінің 15 хикметінде: 

Наданменен өткен өмірің тозақ болар, 
Надан барса, дозақ та одан қашар, 
Наданменен дозаққа қылма сапар, 
Наданмен қазан айындай солдым, міне. 
 
Дұға қыл надандарға мойын бұрмай, 
Хақ тағала қолдаса, тіптен оңай, 
Надандар сорласа, жүре бер халін 

білмей, 
Надандардан жүз мың жапа көрдім, 

міне. 
Жер астына қашып кірдім надандардан, 
Қолым жайып дұға тілейін 

жомарттардан. 
Ғарып жаным жүз тас аттық 

даналардан, 
Дана таппай жер астына кірдім, міне. 

10. Орта ғасырда ғұмыр кешкен Ясауи сол дəуірдің перзенті болғандықтан, Алланы бір, 
Мұхаммед пайғамбарды хақ, Құранды шын деп білген ғұлама. Ол Алланы, пайғамбарды бар 
жанымен жырлаған кемеңгер. Қожа Ахметтің Мұхаммед (Мұхаммет) пайғамбарға арнаған бірнеше 
мадақ хиқметтері жеті буынды өлең түрімен жазылған. Сопының ең көркем мадағы 23 хикмет болып 
табылады: 

Он сегіз мың ғаламға даңқы шыққан 
Мұхаммет, 

Отыз үш мың сахабаға басшы болған 
Мұхаммет. 

Жалаңаштар мен аштарға қанағат 
болған Мұхаммет, 

Кемтарлық көрген үмбетке шапағат 
болған Мұхаммет. 

Түнде жатып көз ілмей тілейтұғын 
Мұхаммет, 

Ғарып пенен жетімге құрмет қылған 
Мұхаммет. 

Жолдан азған күнəһарға қамқор 
болған Мұхаммет, 

Күні түссе, əркімге пана болған 
Мұхаммет. 

11. Ғұлама шығармасындағы негізгі бір желілік ой — ғашықтық. Сопыны Ақиқат жолына 
махаббат итермелейді. Бұл ғашықтық дерті жайлы Қожа Ахмет 27 хикметінде былай дейді: 

Ғашық болсаң, күйдіреді жан мен тəнді, 
Ғашық болсаң, ойран қылар дүние, 

малды. 
Ғашық болмай танып болмас, Алла 

сені, 
Не қылсаң да ғашық қылғыл, 

пəруардігар. 
Ғашық дертін көтердім, дəрменім жоқ, 
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Ғашық жолында жан бергеннің арманы 
жоқ. 

Осы жолда жан бермеске амалым жоқ, 
Не қылсаң да ғашық қылғыл, 

пəруардігар. 
12. «Хикметтер» кітабы адамдық, ізгілік жолына үндейді. Ясауи 28 хикметінде адамдардың 

пейілі бұзылып, заман азды деп қиналады: 
Үлкен, кіші адамдардан əдеп кетті, 
Қыз, келіншек, нəзік жаннан ұят кетті. 
Мұсылман мұсылманға болды қатал, 
Нақақ істеп хақ жұмысын бұзды батыл. 
Мүрит пірге жылы жүзбен болмай 

жақын, 
Ғажап сұмдық замана болды, достар. 

13. Алланың алдында кімнің күнəсі жоқ? Періштелердің ғана күнəдан пəк екені анық, өйткені 
олар ішпейді-жемейді, дүние-мүлік жинамайды. Ал адам баласы пенде, əр қараған көзінде, əр 
сөйлеген сөзінде, əр істеген ісінде ағаттық мол. Осы себепті де Қожа Ахмет 30 хикметінде: 

 
Көзім жасты, көңілім қайғы, жаным күйік, 
Қандай амал істерімді білмен, достар! 
Бұл қасіретті бастан кештім жасым келіп, 
Қай тарапқа барарымды білмен, достар. 
 
Түрлі-түрлі ғаламаттар келді қайдан, 
Жүрегімде жарақаттар болды пайда. 
Бұл дүниеде бірден азамат болмақ қайда, 
Қандай амал істерімді білмен, достар, — 

дейді. 
Ясауи өзінің жер бетіндегі бір күнəһар жан екенін сезінген сайын бар жанымен Аллаға 

жалбарынады. Одан əрбір ағаттық кеткен істеріне ғафу өтінеді. 
14. «Диуани Хикметте» Əзірет сұлтан өз ілімінің негізгі əдіснамалық принциптерін айқындайды. 

Негізгі принциптердің қатарына — Ақиқатқа, Абсолютке, рухани жаңғыруға — жеткізетін жолдарды 
іздеу жатады. Осы мақсатқа сəйкес адам мынадай сатылардан өтуге тиіс: «шариғат» — ислам заңдары 
мен əдет-ғұрпының жинағы; «тарихат» — сопылықтың идеясы, мұрат-мақсаты; «мағрипат» — дін 
жолын танып, оқып білу; «хақиқат» — Құдай жəне оған жақындау. Əрбір сатының өз тұрағы бар. 
Ол туралы ақын 32 хикметінде былай деген: 

Өтті ғұмырым, шариғатқа жете 
алмадым, 

Шариғатсыз тарихатқа өте алмадым. 
Ақиқатсыз мағрипатқа бата алмадым, 
Жолы қатты пірсіз қалай өтер, достар. 
 

Ол тағы бір жерде (66 хикметте): 
 
Шариғаттың шапанын кимейінше, 
Тарихаттың пырағына мінбейінше, 
Ой əлеміне беріліп батпайынша, 
Хақиқаттың майданына кіріп болмас, — 

дейді. 
Ясауидің ойынша, «шариғатсыз» «тарихат», «тарихатсыз» «мағрипат», «мағрипатсыз» «хақиқат» 

болуы мүмкін емес. Бұлардың бірі екіншісіне өту үшін қажетті басқыш болып табылады [2; 190]. 
Барлық сатылардан сопы ақырында хақиқатқа келіп жетеді. Бұл кезеңді Ясауи «нақты, шынайы 

болмыс» деп атаған. Бұл кезеңде тұлға адамның өмірінің уақытша, өтпелі екенін түсініп, тек қана 
Абсолюттік ақиқат əлемінде ғана мəңгілікке қол жеткізудің жолы — құдайлық мəннің қыр-сырын 
түсінуге тырысу екенін пайымдайды. Бұл мəңгілік өмір сүруге апаратын жол деп түсінілген. 



Қожа Ахмет Ясауи — сопылық ... 

Серия «Филология». № 3(75)/2014 23 

Сонымен, сопының пікірінше, Хақиқат Абсолюттің шынайы табиғатын тануға, сондай-ақ адамның 
өзін-өзі толық тануына жол ашады. Мұндай сопы өзі туралы «Анал–хак» (Мен — ақиқат) деуге 
құқылы (11 хикмет): 

«Əна Əлхақтың» мағнасын білмес 
надан, 

Дана керек бұл жолдарға пəк, мардан. 
Ақылды құлдар хақ жолын жадына 

алған, 
Жаннан кешіп жаратқанды сүйдім, міне. 

Ясауидің дүниетанымы бойынша, абсолютты ақиқатты тануға ұмтылған адам селқос қана өмір 
сүретін «кұдайдың құлы» емес, ол, керісінше, белсенді түрде танымның əрбір сатысынан ізденіс, 
талпыныс арқылы өтетін өмірге өте құштар адам. Ол əрдайым жетілген тұлға деңгейіне көтерілуге 
тырысады [14]. 

15. Кемеңгер ойшылға көз жіберсек, ол адам баласы іші-сыртын бірдей жөндесін, сырты қалай 
көрікті болса, іші де сондай мөлдір болсын дейді. 33 хикметте сыпайы ғана өз пікірін сабырмен айтады: 

Сыртың жөндеп, ішің түзеп ғалым 
болсаң, 

Махшар күні қолыңды ұстар таңда 
барсаң. 

Өкінішпен қайғы жұтып жолда 
қалсаң, 

Жан мен ділде хақ зікірін айтқын, 
достар. 

 
Ғалым сол дүр: намаз оқып бой ұсынса, 
Хақтан қорқып ақыреттің қамын жесе. 
Құран оқып, хақтан қорқып зар еңіресе, 
Жан мен ділде хақ зікірін айтқын, 

достар. 
16. Адам психологиясын жетік білген Қожа Ахмет жаңсақ басып, адасқандар, əйтеуір, ерте ме, кеш 

пе өз қателіктерін түсініп, білместіктен болған жаңылыстарын түзету үшін тырысатынына сенеді. 
Ал бірақ саналы түрде тура жолды тастап, біле тұра бұзық жолға ауытқушылар еш оңалмасын біледі. 

Дүние жалған. Адам өз əрекеті, пиғылы, мақсат-мүддесі үшін Алла Тағала алдында жауап 
беретінін ұмытпауы жөн. Ақын 46 хикметін о дүниеде көретін азаптарды қайта-қайта еске салуда 
күнəһарларға бір тоқтау салу, ес жиғызу, бақилық жайында ой ұялату үшін айтқаны байқалады: 

 
Дүние менікі дегендер — жаһан малын 

алғандар, 
Құзғын құстай арамға белшесінен 

батқандар. 
Молда, мүфтий болғандар — жалған 

жала жапқандар, 
Ақты қара қылғандар: ол тамұққа 

түседі. 
Қазы, имам болғандар — нақақ жала 

қылғандар, 
Есектей болып жегіліп жүк астында 

қалады. 
Пара алған əкімдер — арамдықпен 

жүргендер, 
Өз бармағын өзі шайнап өкінішпен 

қалады. 
Жылы жұмсақ жегендер, əсем киім 

кигендер, 
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Алтын тақта отырса да, топырақ астына 
түседі. 

Сенген құлдар — адалдар, садақамен 
тұрады, 

Дүние-мүлкін сарп етіп жұмақ хорын 
құшады. 

Құл Қожа Ахмет, білгейсің, хақ жолына 
кіргейсің, 

Хақ жолына кіргендер: хақ дидарын 
көреді. 

17. Ақын шығармасында негізгі философиялық ұғым — тəуба. Тəуба — жолдың басы, кез келген 
құбылыстың өлшемі. Тəубашылдық — адамның ішкі жан дүниесінде болып жататын құбылыстардың 
жəне өзгерістердің негізі. 49 хикметінде Қожа Ахмет былай толғанады: 
 

Тəуба қылып хақты тапқан ғашықтарға, 
Ұжмақ ішінде төрт арықша шəрбəті 

бар. 
Тəуба қылмай хақтан тайған 

ғапылдарға, 
Тар лахатта қатты азап, қасіреті бар. 

18. Ғұлама ғалым еңбегінің соңында (67 хикметте) өмірдің ақыры таяу екендігін, енді о дүниеге 
пейіл беру керектігін жазады. Ақынға құлақ ассақ, ол: 

Жасымда жаспын деп айтар едім, 
Қол жеткенді аз ғой деп байқар едім. 
Əрбір іске дау-дамай қылар едім, 
Енді отырмын бұл істің таппай емін. 
 
Бар дүние менікі деген сұлтандарға, 
Ғалам малын сансыз жиып алғандарға, 
Өмірі сауық-сайран құрғандарға, 
Өлім келсе, бірі опа қылмайды екен. 
 
Құл Қожа Ахмет, өлеріңді біле көргіл, 
Ақыреттің əрекетін қыла көргіл. 
Даярмын деп жол басында тұра көргіл, 
Ажал келсе, еркіңе қоймайды деп. 

 
Қорыта келе айтарымыз, Қожа Ахмет өз еңбегінің ғалам дастаны екендігін тұжырымдады. Ол 

хикметтерінің кемел, құдіретті пір екендігін, ғалам тылсымын ұғуға ұмтылған əр шəкіртті жебейтіні 
анық деп сенді. 
 

Жазған адам əр кез көркем жазсын, 
Көркем жүзіп, көңілі судай тассын, — 

деген ғұлама сол кездегі ақындарға, жалпы түрік көркем өнер дүниесіне, бүгінге дейін жеткен 
көркемдік əдістер енгізді. Шығармашылық отында жанқиярлықпен күресіп оқырман мен шəкіртке 
болашақпен жалғасу үлгісін көрсетті. Нағыз шығармашылық иманын, ақыл мұратын, ғалым сипатын 
қалыптады. 

Бірақ Ясауидің мұрасын толық, жан-жақты танып білу — əлі алдағы үлкен іс. Осы орайда Қожа 
Ахметтің өзіне сөз берейік те, ой түйіндейік: 

Менің хикметтерім — құдіретті бір пір, 
Естігендердің көңілі толқып ұйып тұр. 
 
Тірі болса, бұл жаһанда қор болмас, 
Оқыған пенделер ешнəрседен зар 

болмас. 
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Егер хикметімді оқысаң, ей, сүйікті 
пенделер, 

Шəкіртім сен, перзентім сен, ісің маған 
жөн келер. 

Менің хикметіме қойса кім бас, 
Өлерінде болсын иманы жолдас. 
 
Иасауи хикметін даналар естісін, 
Естіген жандар мұратына жетсін. 
 

Сонымен, Əзірет сұлтан шығармасы көкірек, көзі ашық əр адамға имандылық нұрын түсірер 
құдіретті шығарма. 

Ясауидің даналық ойлары 

Қожа Ахметтің даналық ойлары Баласағұни мен Абай пəлсəфасының орта тұсында жатыр. 
Сондықтан да осы үш ойшылдың көзқарастары өте ұқсас. Үшеуі де бір арнадан бастау алып, бір 
дəстүрден сусындаған. Ол — қазақ əдебиетінің терең тамырлары. Мысалы, Ясауи де, Баласағұни де, 
Абай да бес нəрседен қашық болуды айтқан [15]. 

Ғұлама «Хикметтер» кітабында өмірде не нəрсе құнды, неден қашу керек, неге асығу керек деген 
мəселелерге жауап берген. Ол сақтандырған бес нəрсе мыналар. 
Біріншіден, Алланың ақ жолын мойындамаудан қашық бол (16 хикмет): 

Алла дерті сатылмайды сатып алсаң, 
Пірмұған қызметінде ақ болмасаң. 
Хақ жолына кіріп болмас пəк 

болмасаң, 
Əр қашан да хақтан сабақ алдым, міне. 
Ғашық патша, ғашық пақыр қайта 

оралмас, 
Хақтан пəрмен болмайынша сөйлей 

алмас. 
Құдай сөзін естіген дүние қумас, 
Əрқашан да хақтан сабақ алдым, міне. 
 
Құл Қожа Ахмет, жеті жаста алдым 

сабақ, 
Сегізімде дүние қызығын қойдым талақ. 
Тоғызымда бір Құдайды көңілім қалап, 
Əрқашан да хақтан сабақ алдым, міне. 

 
Екіншіден, менмен, тəкаппар болма (33 хикмет): 

Ессіз ғалым бой ұсынбай жолда қалар, 
Оқып ұқпай дүние малын қолға алар. 
Менмендіктен есіл өмірін зая қылар, 
Жан мен ділде хақ зікірін айтқын, 

достар. 
 

Үшіншіден, дүние-мүлік үшін арыңды сатпа (35 хикмет): 
Дəруішпін дер дүниеқоңыз жаны 

жалған, 
Дүние үшін сауық-сайран құрды, 

достар. 
Естен танбай сауық-сайран құрып 

болмас, 
Жаратқан иеден оған иман болмас. 
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Төртіншіден, еріншек болма (58 хикмет): 
Көп адамдар дау шығарар нəпсі бағып, 
Ішіп-жеп хайуандардай түнде жатып. 
Ораза тұтпас, зекет бермес, ұйқы 

бөлмес, 
Хақ тағала қадірін қашан білер? 
 

Бесіншіден, арамдықтан аулақ бол (63 хикмет): 
Тіліменен үмбетпін деп жалған сөйлер, 
Кісі малын алмақ үшін арбап сөйлер. 
Адалын мұнда тастап, арам көздер, 
Надандарға осыларды айтқым келер. 

 
Əділ болмақ адамға нəпсіні тежей білу — алғашқы бір шарт, дейді ақын. Өйткені 48 хикметінде 

айтқанындай, нəпсіге құл болу — сайтан ісі. 
Нəпсіге сен ерік берсең не тілемес, 
Еңіресең де Алла саған мойын бұрмас. 
Қолға алсаң, жаман құстай қолға 

қонбас, 
Қолға алып, түнгі ұйқыны төрт 

бөліңдер. 
 
Нəпсі жолына кірген кісі рəсуа болар, 
Жолдан азып-тозар, жұртта қалар. 
Жатса, тұрса шайтанменен бірге болар, 
Нəпсіні теп, нəпсіні теп, ей, патшағар. 
 
Нəпсің сені ақырында торға салар, 
Діннен қуып, жақсылықтан ада қылар, 
Өлер кезде иманыңнан жұрдай қылар, 
Ақылға ерсең ит нəпсіден безер болғай. 
 

Ерекше ескере кететін жайт, «Диуани Хикмет» — бастан-аяқ ақыл-өсиет, үлгі-өнеге айтуға 
құрылған қасиетті кітап. Мəселен: 

1 хикметте: 
Қайда жүрсең көңіл жұмсақ, сыпайы 

болғыл, 
Көре қалсаң, мүсəпірді сырлас болғыл. 

12 хикметте: 
Тарихаттың жолы болар азап, ұлық, 
Несіп қылған пендесіне болар жуық. 

Немесе: 
Махаббаттың бағын кезбей ғашық 

болмас, 
Қарлық-зарлық тартпайынша нəпсің 

өлмес. 
30 хикметте: 

Бəйшешек ашылар ма су бермесе, 
Диқан емес кетпен шауып нан бермесе. 
 

31 хикметте: 
Ғашық азабын басқа түскен ғашық 

білер, 
Танымасын тас лақтырып оған күлер. 
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33 хикметте: 
Сөзің — шырақ, халің — пілте, майы — 

жасың, 
Неше айтсам да баһра алмас көңіл 

хошың. 
 

34 хикметте: 
Ұстаздарға қызмет қыл еркіңменен, 
Күнəлі ол өз бетіммен келдім деген. 

 
36 хикметте: 

Сапар шекпе жол мəнісін түсінбей, 
Жолға түскен мұратына жетер, достар. 

 
38 хикметте: 

Рух құсын татар болса бал берейін, 
Самғап ұшып ғарыштан ғарышқа 

қонар, достар. 
 

39 хикметте: 
Махаббаттың майданында жанын 

қиған, 
Хақиқаттың дариясынан гəуһар алған. 

 
47 хикметте: 

Сөз өнерін меңгеріп, өмір іліміне 
жетіңдер, 

Жоқшылықпен күнелткен бар 
байлықты алыңдар. 

 
48 хикметте: 

Кімдер хақ құлы болса хаққа жақсын, 
Хаққа жақпас менменшіл əрі барсын. 

 
51 хикметте: 

Жетімді көрсеңіз жəбірлемеңіз, 
Ғарышты көрсеңіз əмірлемеңіз. 
 

57 хикметте: 
Жаннан кешпей ғашық сырын біліп 

болмас, 
Малдан кешпей менмендікті қойып 

болмас. 
60 хикметте: 

Білдіңіз бе өлмей адам қалғанын, 
Бұл дүниенің опасызын, жалғанын. 

 
Немесе: 

Іші-сырты жалған жанға əсте сенбе, 
Арың таза болса, əр кез жеңіс сенде. 

 
70 хикметте (мүнəжатта): 

Үнемі дұғада болса əр мұсылман, 
Өлер кезде беріледі нұр иман. 
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Немесе: 
ІІІын ғалымның жастығы тастан болды, 
Ғылымын əлемге жайса көңілі толды. 

 
Немесе: 

Қасиетсіздер қасиетті боп көрінбек, 
Тіліменен қол ұшын беріп, ішіменен 

бөлінбек. 
 

Ясауидің даналық ойлары кемеңгер Абай поэзиясында жалғасын тапты. Сондықтан да Қожа 
Ахмет хикметтері қазір қазақ тілінде кең тарап кетті. Оны халық дана сөз, имандылыққа тəрбиелейтін 
өте құнды шығарма деп біледі. 

Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің салынуы жайлы 

Əзірет сұлтан дүние салғаннан кейін халықтың көп жиылуымен өзіне арнап соғылған кішкене 
мазарға жерленеді. Кейін бұл кесене мұсылмандардың жаппай тəуеп орнына айналады. 

1389, 1391, 1394 жəне 1395 жылдардағы қан төгіс ұрыстарда Əмір Темір Алтын Орданың 
өктемдігін жойып, астанасы — Сарай-Беркені өртеп жібереді. Міне, осы жеңістің құрметіне Қожа 
Ахмет Ясауидің ескі мазарының орнына жаңа, зор кесене орнатуды ұйғарады. Осы тұрғыда Əмір Темір 
тек діни мақсат-мүддені ғана көздеген еді деу қиын. Бұл оның беделін көтеруге, үстемдігінің мызғымас 
берік екендігін көрсетуге жəне дала жақ ту сыртының сенімді болуы үшін де қажет еді [16]. 

Ал ел аузында сақталған аңыз бұдан əлдеқайда басқашалау: Темірдің туған шешесі Сақыпжамал 
осы баласына екіқабат кезінде түс көріпті. Түсінде ол бала емес, жылан туыпты. Сол жылан көз 
алдында үлкейіп, айдаһар бопты. Алдымен ол өзінің туған анасын жұтыпты, артынша сол кездегі 
Сырдария (бұл өзеннің түрікше атауы, ал македондықтар «Яксарт», арабтар «Сейхун» деп атаған) 
билеушісі Тоқалақты жұтыпты. Бұл түсін екіқабат келіншек үйіне кездейсоқ қонақ болған жолаушы 
кемпірге жорытыпты. Кемпір сатқындық жасап, бұл түсті Тоқалаққа айтып қойған. Қатал хан 
екіқабат əйелді алдырып, өз қолымен ішін жарып, мазардың ішіне көмусіз тастатқан. 
Сақыпжамалдың туған сіңлісі Теккене жеті айлық, тірі жатқан баланың кіндігін тісімен қиып, баланы 
алып кеткен. Əлі беті ашылмаған, бейкүнə он алты жасар қыздың емшегінен сүт шыққан. Баланы 
өсірген. Ақсақ Темір өмірбақи шешем, анам Теккене деп кеткен. Бірақ шын тарихын өскен соң 
естіген. Демек, Ясы қаласында, Қожа Ахметтің шикі кесектен тұрғызылған мазарының қасында 
Ақсақ Темірдің өз шешесінің сүйегі жатты, бұл жерге оның өзінің кіндік қаны тамған еді. Шындығы 
аз, жай аңыз бола бермейді. Демек, Қожа Ахмет басына сағана-ғимарат салуды ойлағанда, ол бұл 
жайды да еске алған [17]. 

Əмір Темірмен бірге болып, тарихын жазушы Шарафаддин Алаяздың «Зафарнама» атты 
кітабының дерегінде Қожа Ахмет Ясауи кесенесі құрылысы 1397 жылдың күзінде, Темірдің Ясыға 
келуіне орай қолға алынған. Бірақ Ақсақ Темір Қожа Ахмет басына кесене тұрғызбақ болғанымен, 
сүйегі дəл қайсы нүктеде жатқанын білмей қиналыпты» дейді ел аузындағы əңгімелерде. Сол шақта 
бір көпті көрген қария: «Бір қора қойды осында айдап əкеліп иіргенде қойлар əулие сүйегі жатқан 
жерді баспайды» деп кеңес береді. Шынында да солай болып шығады — қалай, қайтіп иірсе де, 
қойлар ошақ орнындай нүктені баспайды. Сосын, дəл сол жерге Қожа Ахмет əулиенің көктасы 
тұратын орын етіп ғимараттың іргетасын құя бастапты [6; 66, 67]. 

Құрылысты жүргізуді Темір өз дуанында игілікті істермен шұғылданатын Мəулен Убайдулла 
Садырға жүктеді. Мавзолейді салу жедел қолға алынып, сол заманғы деңгейден қарағанда, аса 
қарқынды жүргізілді. Негізгі жəне қосалқы бөлмелерді салу кезінде де құрылысшылар қолдарындағы 
архитектуралық сызбалар мен ғимарат жобасына сүйеніп отырды. Архитектуралық көлемдер мен 
олардың бөлшектерінің асқан шеберлікпен салынғандығының себебін тек осылай ғана түсіндіруге 
болады. Темірдің болашақ мавзолей жобасын жасауға тікелей қатысып, құрылысшыларға нақтылы 
нұсқау бергендігін əр түрлі жазба деректер де дəлелдейді [18]. 

Жұмыс қолының көптігі сонша, кесенеге Ясыдан отыз шақырым жердегі Сауран шаһарынан 
күйдірілген кірпішті қатар тұрған адамдар бір-біріне қолма-қол жеткізген. Кірпіш өндірген 
құмданның орыны осы кезде де көрініп жатыр. 

Кірпіш жөнінде ел аузында келе жатқан аңызда «Сауранның топырағын түйенің сүтіне илеген» 
делінеді. 
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Темірланнан (Ақсақ Темірден) кейінгі хандар да, əсіресе қазақтың атақты хандарының бəрі, 
Ясауи сүйегі жатқан жерді аруақ тұтып, өлерде өздерінің сүйектерін Ахмет мазарына жерлеуді өсиет 
етіп кеткен. Ал діншіл қауым — молла, ишан біткен өзі-ақ бұл жерді, Ясауи ескерткішін «қасиетті» 
Меккеден кем уағыздамаған. Міне, осындай үгіт-насихат нəтижесінде Ясауи «Əзірет əулие (сұлтан)» 
атанып, оның аты барлық жерге жайылған. 

Түйін 

Сөз соңында ойымызды жинақтай келе айтарымыз мыналар: 
1. Болашақта Қожа Ахмет Ясауидің өмірі мен одан қалған асыл мұралары əлі де көп ізденістерді, 

ғылыми зерттеулерді керек етеді. Өйткені ғұламаның хикметтерінің қат-қабат сырлары əлі түгел 
түгелделіп ашылып болған жоқ. Себебі əр ғасыр, əр заман əрқалай оқып бағасын береді. Мəселе 
«Диуани Хикметтің» көпқырлы соқпағында, көпқабатты қыртыстарында жатса керек. 

2. Халық жолында күн кешкен ұлы бабамыздың хикметтерін оқып үйрену, оқулық, 
хрестоматияларға енгізу, басқа тілдерге аудару келешекте жалғаса беретін тірлік болса керек. Алдағы 
уақытта кемеңгер ойшылдың даналық сөздерімен біздің балаларымыз да мектеп қабырғасында 
таныса алатын болады деген үмітіміз зор. Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың өзі Ясауи 
ілімін терең насихаттау қажеттігіне баса мəн беріп отыр. 

3. Өлең ырғағы тұрғысында Ясауи хикметтері қазақ халық поэзиясына өте жақын. Сондай-ақ 
осы екі поэзия үлгісінде тілдік бейнелеу құралдарының да ортақтығы мол. Содан болса керек, 
туыстас халықтардан шыққан ғалымдардың өзі Қожа Ахмет Ясауиді қазақ ақыны деп айтқан кездері 
бар. Осыған қатысты Х.Сүйіншəлиев былай дейді: «Татар зиялылары да Йасауиді жақсы білген. 
Əсіресе мұсылманша оқығандары ақын сөздеріне ерекше назар салған. Олардың ішінде Ахметті дана 
ғұлама санағандары да болған. Кейбірі — Ахмет Йасауидей данышпан адамды туғызған қазақ 
халқына рақмет айтуға тиіспіз деген. Сөйтіп, олар Ахметті қазақ санаған. Мұндай пікірлерді біз 
«Шора» журналынан кездестірдік» [19]. 

Сондықтан да келешекте Ясауидің «Диуани Хикметі» мен қазақ фольклоры туындыларының 
тілдік тұрғыдағы байланыстарының бұдан өзге де мысалдары көптеп табылатыны даусыз сияқты. 

4. Қазіргі таңда өткен тарихымызды қайта қарап, талдап-таразылап жатқан кезімізде бұрын есімі 
белгілісі бар, белгісіз болып келгені бар атақты тұлғалардың есімдерін білудеміз. Бірақ кейбірінің 
аттары бұрмаланып жазылып жүргені көзді де, көңілді де қарықтырады. 

Ғұлама Ясауи есімін сан-саққа құбылтып жазып келдік: Жасауи, Иасау, Иассауи, Йасауи, 
Иссауии деп əркім əрқалай атады. Қай басылымда қалай жазылғанына мысал келтіруге бір еңбекте 
мүмкін емес екенін ескеріп, қысқа қайыруға тура келді. Бұған академик Ə.Қайдар өз дəлелдерін 
келтіріп, Ясауи (немесе Яссауи) деп жазу керек деген байламын айтып еді. Соны көзі шалған, 
түсінген адамдар солай деп жүр. Қазір Ясауи атындағы Түркістан халықаралық қазақ-түрік 
университеті де бар. Демек, осыған табан тіреп, əр түрлі атап құбылта бермеуіміз керек. 
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Ходжа Ахмет Ясави — поэт, заложивший основы поэзии суфизма,  
и духовный учитель мусульман Востока 

В статье описана жизнь и деятельность выдающегося поэта Средневековья, основателя поэзии 
суфизма в тюркском мире, духовного учителя и лидера всех мусульман Востока — Ходжа Ахмета 
Ясави. Дана оценка его главному гениальному поэтическому творению — «Дивани Хикмет». Автором 
высказано пожелание о том, что произведения Ясави достойны занять прочное место в хрестоматиях 
и антологиях казахской поэзии, а изучение его творческого наследия могло бы войти в учебные про-
граммы школ и вузов. Приведены сведения о мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, который 
стал центром паломничества всех тюркских народов. 

 
R.S.Karenov 

Hodge Ahmet Yasavi — poet, laidbasics of poetry 
Sufism and spiritual teacherMuslim East 

In the article describes the life and work of an outstanding poet of the Middle Ages, the founder of the Sufi 
poetry in the Turkic world, spiritual teacher and leader of all the Muslims of the East — Khoja Ahmed 
Yasawi. Assesses his chief poetic genius creation — «Diwani Hikmet». Author expressed the wish to work 
Yasavi took a firm place in anthologies and anthologies Kazakh poetry, and the study of its artistic heritage 
included in the curricula of schools and universities. Provides information about the mausoleum of Khoja 
Ahmed Yasavi in Turkestan, which became the center of pilgrimage for all the Turkic peoples. 
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Қасым Аманжолов поэзиясы жəне əдеби-көркем сын 

Мақалада қазақ поэзиясының асқар шыңдарының бірі, дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың көркем 
əдебиетке қосқан үлесі қарастырылды. Ақын шығармаларындағы ұлттық əдебиеттану мен сында 
ғылыми негізделе бастаған «социалистік реализм» аталатын жасанды көркемдік əдістің ықпалы 
көрсетілді. Қ.Аманжоловтың əдеби сын саласында жазған мақалалары талданды. 

Кілт сөздер: ұлттық поэзия, Қасым Аманжолов, əдеби сын, жыр, өлеңдер жинағы, социалистік 
реализм. 

 
Қазақ поэзиясының асқар шыңдарының бірі, дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың көркем 

əдебиетке араласа бастаған, өзінің алғашқы жырларымен оқырман жұртты елең еткізген кезеңі ұлт 
əдебиеті тарихындағы өте бір күрделі уақыт болатын. Халықтық фольклор мен ақын-жыраулар 
мұрасы, Ұлы Абайдан бастау алатын ұлттық поэзия, оның ішінде Алаш Арыстары шығармашылығы 
жас таланттың ақындық кредосының қалыптасуына тірек болмады дей алмасақ керек. 1924–1930 
жылдар аралығында Семейде əуелі интернатта, одан соң техникумда оқыған кездері болашақ 
ақынның дүниетанымдық болмысына ықпал еткені сөзсіз. Себебі Алаш рухын асқақтатқан Семей 
жұртынан зерделі де зерек жас көп нəрсені көкейіне түйіп өскеніне дау жоқ. Алайда 1930 жылы 
Алматыға келіп «Лениншіл жаста» жұмыс жасай бастаған шағында, сол кездегі əдеби сында орын 
алған əсіре тапшылдық көзқарас пен «тұрпайы социологизм» теориясы оның шығармашылық 
мұратына белгілі бір дəрежеде əсер етпей қалған да жоқ емес. Өйткені əдеби сында асыра дəріптеліп 
жатқан «жаңашыл» тақырыптар кеңестік дəуір идеологиясының осы талап-тілектеріне сай 
негізделген болатын. Ал 1932 жылдан ұлттық əдебиеттану мен сында ғылыми негізделе бастаған 
«социалистік реализм» аталатын жасанды көркемдік əдістің ықпалы кейін ақынды «Советтік менің өз 
елім» деп жырлауға мəжбүрледі. Бұл жөнінде академик С.Қирабаев: «Əдебиет тарихының көп беттері 
«ақтаңдақ» күйінде қалды, социалистік реализм теориясы əдебиеттік əдісімізді бір жақты, жалаң 
мадақтаудан аса алмады, əдебиет сыны да өз міндеттерін ойдағыдай орындаған жоқ», — деп дұрыс 
атап өткен болатын [1; 20]. Сондықтан ақынның алғашқы бір өлеңі «Əскер жырында»: «Тап қорғауға 
талап қып келдік біздер... Жаса, жаса, Социалистік Отанның күзетшісі» деп жырлаудан басталуы да 
заңды. Мағжандай дарынды «Тоқсанның тобырын» жазуға дейін мəжбүр қылған қылышынан қан 
тамған қызыл империя ұлттық мүддеге тамыр тартатын кез келген қадамды жойып жіберу зұлматын 
бастап та кеткен болатын. 

1939 жылы «Өмір сыры» атты өлеңдер жинағы шыққанға дейін əдеби сын Қ.Аманжолов туралы 
арнайы пікір білдіре қоймаған. Тек сол кездегі қазақ поэзияның даму барысы жайындағы шолу 
мақалалар мен Жазушылар одағы тарапынан жиі ұйымдастырылған жиындар мен пленумдардағы 
баяндамаларда ақынның шығармашылық ізденістері жақсы аталып отырды. Керісінше, 
Қ.Аманжоловтың өзі əдеби сын саласында қалам тартып, 1937 жылы «Лениншіл жаста» «Ер Тарғын» 
операсы — коллективтік еңбектің жемісі» (27.09.), «Алма бағында» (18.06.) (М.Əуезов пьесасы 
туралы) атты рецензиялық мақалаларын жариялайды. Бұл бағытта əдеби ортада таныла түсуі 1938 
жылы «Қазақ əдебиеті» газетінде жарияланған «Көп оқып-үйреніп, жақсы жазайық» (16.01), «Ірі 
табыс» (4.03), «Жамбыл — халықтың ақыны» (10.04) жəне тағы басқа да мақалаларына жалғасты. Ал 
«Социалистік Қазақстанда» 1939 жылы «Халық композиторы ақын Естай» (5.01.), 1940 жылы «Ұлы 
ақын туралы трагедия», (05.01.), «Жамбыл шығармаларының аудармасы туралы» (20.02.) «Жоқтан 
барды жамау-жасқау» («Өлең-əндер» деген жинақ туралы) (29.01.) атты мақалалары жарық көреді. 
Бұларға арнайы тоқталып, термелей талдап жату артық жəне қажет те емес. Жас талапкер оларда 
қазақ əдебиеті сынын белгілі бір биіктіктерге жеткізіп тастады деп те айта алмаймыз. Алайда атап-
атап көрсетудегі басты себебіміз — Қасым ақынның өлең сөздің теориялық мəселелеріне жетік 
болуымен қатар, сын жанрларынан да молынан хабардар болғандығын таныту ғана емес. Біз сол 
арқылы ақынның «халық жауларын» əшкерелеу науқанына белсене кіріскен «солақай 
сыншылдардың» қатарынан көрінбегендігіне назар аудартуды қажет деп таптық. Қазан төңкерісінен 
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бергі жиырма жылда кеңестік аталатын əдебиеттің барлық ауыр жүгін көтерген ақын-жазушылардың 
алды атылып, қалғаны қуғынға түскен кездегі Қасым ақынның азаматтық тұлғасы қандай дəрежеде 
танылғанын байқау қиын емес. «Большевиктік өзара сынды» күшейту арқылы «тап жауларын» 
əшкерелеуге шақырған кеңестік идеологияның шылауында «қолшоқпарға» айналып кеткен сыншы-
əдебиетші, ақын-жазушылар туралы нақты мысалмен ұзақ тізім келтіруге де болар еді. Əрі-беріден 
соң олардың осы кездегі қаралағыш мəндегі талқандағыш мақалалары ұлт əдебиетінің қара 
шаңырағын ортасына түсіре жаздады. Соның салдарынан қазақ əдебиеті бүкіл одақтық көлемде 
Ж.Жабаев бастаған халық ақындары «шапанының» тасасында қалып қоя жаздағаны да жалған емес. 

Ал аманжоловтанудағы тұңғыш ізашар мақала 1939 жылы «Əдебиет жəне искусство» 
журналының № 6 санындағы Кəріжан Дəукенов деген автордың «Бір жинақ туралы» 
(Қ.Аманжоловтың «Өмір сыры» жинағы жайында) аталатын рецензиясы болды. Сыншы ақын 
өлеңдерінің тақырыптық-идеялық тұрғыдағы жан-жақтылығына, түр мен мазмұн, ұйқас пен ырғақ 
туралы жаңашылдық сипатына ерекше тоқталған. «Хан Тəңірі», «Горький» атты өлеңдеріндегі 
В.Маяковский əсеріндегі футуризмді, «Толғау», «Тұрмыс толғауы», «Ұлы Октябрь» жəне т.б 
өлеңдеріндегі халықтық толғау-термелік дəстүрді шығармашылық шыңдалу жолындағы ізденістері 
деп табады. Сыншы дұрыс атап өткеніндей, осы жинақтағы «Ақын ескерткіші», «Руставели Шотаға» 
атты жырлары ұлттық лирикада шын мəнінде соны жаңалық еді. Себебі, əр тармағы 15–16 буынан 
тұратын жəне «аа», «бб» түріндегі егіз ұйқасқа құрылған өлең түрі Қасым ақынға дейін бола қойған 
жоқ. Бұл өлең түрі кейін Т.Айбергеновтің, М.Шахановтың шығармашылықтарында жалғасын 
тапқаны мəлім. «Бурабай толқындары», «Көкшетау», «Сұлтанмахмұт туралы баллада», «Жаңбырлы 
кеште, көшеде» сияқты тамаша туындылары мен «Қытай қызы», «Бикеш» поэмалары туралы 
пікірлері арқылы сыншы ұлт əдебиетіне кең тынысты дарын келгенін бағамдайды. Əрине, рецензия 
болған соң сын айтылуы да заңды. Бірақ оларда тапшылдық көзқарастан туындап жатқан саяси мəн 
іздеу сипаты жоқ. Мейлі, əдеби-теориялық тұрғыдағы талдаулары қазіргі кездегі талап деңгейінен 
көп төмен жатса да, алғашқы айтылған бағаның мəні қашан да зор екені белгілі. Қалай десек те, 
барша жазушылар ұжымының кіндік басылымы саналатын «Əдебиет жəне искусство» журналындағы 
осы екі-ақ беттік мақаланың Қасым ақынды қанаттандырғаны анық. 

Соғыс жылдарындағы «Бəрі де жеңіс үшін!» ұранына қазақ қалам қайраткерлері де жедел үн 
қосып, патриотизм мен отансүйгіштікті, ел қорғаушы ерлердің өршілдігін дəріптеуді қажет еткен 
талапқа сай бірсыпыра жаңа шығармалар жарияланды. Бірақ көпшілігі науқандық деңгейдегі үгіт-
насихат, ұраншылдық сипатта болғандығын да жасыруға болмас. Өйткені соғыс жағдайындағы өмір 
шындығын, қанды майдан даласын, ондағы жауынгер психологиясын терең білмеуден туындаған 
қиындықтар шын шеберлік деңгейінде жырлауға еш мүмкіндік бере бермеді. М.Əуезовтің «Намыс 
гвардиясы» туралы Б.Момышұлының: «Елгезек солдатты, мойынсұнғыш, өте əділ, айбынды, ер 
жүрек, қарапайым жауынгерді қайда жібергенсіз? Сіздің Төлегеніңіз ұрыс даласының солдатынан 
гөрі сахна сайқымазағына айналған» деген пікірі майдан даласын көрмей, білмей жазу секілді елеулі 
олқылықты дөп басуымен ерекшеленеді [2]. 

Ұлы Отан соғысы тақырыбындағы қазақ поэзиясының ірі жетістігі дегенде, Қ.Аманжоловтың 
«Ақын өлімі туралы аңыз» поэмасы айрықша аталатыны заңды. Бұл шығарманы үлкен ақындық 
дарын қуаттылығының нəтижесі деп бағалаған орынды. Себебі, қолына қару ұстап, соғыс 
жағдайынан мол хабардар болғанмен, Қасым ақын поэма жазған 1943 жылы Қиыр Шығыстағы армия 
қатарында болатын. Ол да қанды қырған соғысты «үстіндегі сұр шинелімен ақсаңдай басып» бастан 
кешіп жүрген жоқ еді. Бұл поэма арқылы ол майдан даласын, шығармаға өзек болған оқиғаны 
көзімен көрмей де классикалық туынды жазуға болатынын дəлелдеп берді. Сол себепті де Қасым 
поэмасы шығармашылық ортада резонанс тудырды да, əдеби сын тарапынан өте жоғары бағаланды. 
Осы жерде көркемдік деңгейі биік бұл соны туындыны бағалауда сол кездегі сыншылдық ой-пікірдің 
ұшқырлық таныта білгенін де атап өту керек. Поэманың Ғ.Мүсірепов секілді сөз зергерінің 
сыншылдық-эстетикалық таным-талғамының деңгейінде табылуының өзі көп жайды аңғартады. 
Жазушының «Майданнан соққан жаңа леп» мақаласы тек осы шығарма үшін ғана емес, сол 
жылдардағы ғылыми жəне теориялық деңгейі төмендеп кеткен əдебиет сыны үшін де үлкен олжа 
болды. 

«Поэма майданда ерлік көрсетіп, елі үшін қаза тапқан ақын жайында, ақын Қасым жанының бар 
толғануын, кек күшін, сезім тереңдігін бере алған. Жалынды сөзбен жауға аттандырар, жан сөзімен 
жас тамшылатар ақын сөзі өзегін өртеп, жүрегін тербеп шыққан» деген пікірі арқылы шығарманың 
идеялық арнадағы поэтикалық жəне өршіл романтикалық тереңдігін жоғары бағалады [3]. Автор 
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сонымен қоса Ə.Сəрсенбаевтың «Ақша бұлт» өлеңіне тоқтала келіп, «Қасым мен Əбудің осы екі 
шығармасы майдандағы ақындарымыздың ойлау, тереңдеу үстінде екендіктерін де дəлелдейді…, 
өйткені бұл өлеңнің екеуі де «байырғы даңғыл» емес. Осы күнгі барлық кеңес поэзиясының жақсы 
үлгілерімен салыстыруға болатын шығармалар» деген тұжырым жасап, «...қазақ поэзиясындағы жаңа 
леп, көркемдік дамуымыздағы тың серпін» деп түйіндейді. 

Одақ көлемінде қабылданған қаулы-қарарлар Қазақстан КП (б) Орталық Комитетінің «Қазақ 
ССР Ғылым академиясы Тіл жəне əдебиет институтының жұмысындағы өрескел саяси қателіктер 
туралы» (21.01.1947), «ВКП (б) Орталық Комитетінің «Драма театрларының репертуары туралы жəне 
оны жақсарту жөніндегі шаралар туралы»» Қаулысын орындау барысы туралы» (29.04.1947) атты 
қаулылары арқылы заңды жалғасын тауып жатты. Мұндай өктем қаулылар республикада 
ұлтшылдыққа қарсы күрестің өршуіне, «тұрпайы социологизмнің» солақай сынының қайта өріс 
алуына негіз болды. «С.Мұқановтың, Ғ.Мүсіреповтің, С.Беғалиннің, Қ.Аманжоловтың, 
Қ.Əбдіқадыровтың, А.Тоқмағамбетовтің, Ш.Сыздықовтың, Ə.Тəжібаевтың, Ə.Əбішевтің жəне 
басқаларының жекелеген шығармалары идеялық жағынан зиянды, ұлтшыл жəне саяси тұрғыда қате 
шығармалар ретінде айыпталды. М.Əуезовтің, Қ.Жұмалиевтің, Е.Ысмайыловтың, Т.Нұртазиннің, 
Ə.Қоңыратбаевтың, Ə.Мəметованың еңбектері өткір сынға алынып, оларға феодалдық-рулық 
құрылысты марапаттайды, өткен кезең ақындарының творчествосына таптық емес көзқараста болды 
деген айып тағылды» [4]. Кеңестік идеологияның талаптарына сай тағы да саяси зобалаң толқыны 
басталып, мерзімді басылым беттерінде «ұлтшылдық» пен «саяси қателіктерді» айыптаған, қаралаған 
сын мақалалар жазылды. Əрине, бұл мəселелер қазіргі əдебиеттануда өз деңгейінде қарастырылмады 
деп айта алмаймыз. Осы мақала авторларының «Қазақ əдебиеттану ғылымының тарихы» (1999), 
«Əдеби сын белестері» (2011) аталатын ғылыми монографиялық зерттеулерінде жан-жақты 
қарастырылды. «Бұл тұрғыда 1946–1948 жылдардағы ВКП (б) Орталық Комитетінің идеология 
саласындағы қаулыларының, 1947 жылғы Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің 
«Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл жəне əдебиет институтының жұмысындағы өрескел 
қателіктер туралы» Қаулысының атқарған зиянды рөлін бүгін ашып айтуға тиіспіз» деген С.Қирабаев 
пікірі аталған қаулылар зардабын тереңірек байыптауға ой салады [1; 24]. Қазақ əдебиеті тарихынан 
жазылған оқулықтарды «тұрпайы социологизм» тұрғысынан сынау, саяси-идеологиялық қателіктер 
қазбалауға арналған көптеген мақалаларының өзегі болды. Əсіресе П.Кузнецовтің «Идеясыздық жəне 
жайбарақаттық жағдайында», С.Бəйішевтің «Идеясыздық пен сауатсыздықтың жинағы» атты 
мақалалары қазақ əдебиетіндегі елеулі шығармалардан тек қателіктерді, кемшіліктерді əшкерелеу 
мақсатын ұстанды. П.Кузнецов аталған мақаласында: «Қазақстанның Совет жазушылары одағының 
партия ұйымының жұмысын, жаңа əдеби шығармалардың жарыққа шығуын, жеке жазушылардың 
творчестволық жолын Қазақстан КП (б) Орталық Комитетінің үгіт жəне насихат бөлімі мұқият 
қадағалап отырмаған. Жазушылар одағындағы көкейкесті, күрделі мəселелерге назар аударылмаған. 
Əдебиет тіршілігінің өте маңызды мəселелері, əдебиет сыны, театрлардың репертуарлары жөніндегі 
аса маңызды мəселелер Қазақстанда оңаша жағдайда шешіліп отырған», — деп, əдебиет пен өнер, 
сын мəселелеріне Қазақстанда саяси тұрғыда жете көңіл бөлінбей отыр деген біржақты баға берді 
(Социалистік Қазақстан, 1946, 4 қазан). Ə.Тəжібаев, Қ.Шаңғытбаев, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, 
Қ.Жұмалиев, Қ.Аманжолов, С.Мұқановтардың шығармаларындағы кемшіліктерді де П.Кузнецов 
барынша əшкерелеуді мақсат еткен. Бұлардан бірыңғай саяси қателіктерді қазбалай келіп, оның 
негізгі себебін: «Идеология майданында қырағылықтың мұқалғандығынан, қазақ əдебиетіне идея, 
принциптік жағынан большевиктік талап қоюдың ұмытылғандығынан ғана болып отыр», — деп 
түсіндіреді. Бұл мақала қазақ зиялыларына төнген қауіпті танытып қана қоймай, олардың береке-
бірлігіне іріткі салуды діттегенін де көрсетеді. Əсіресе қазақтың басты қаламгерлеріне шүйлігуі де 
ойлантпай қоймайды. С.Бəйішев өз мақаласында сын нысанасына С.Мұқанов, Қ.Аманжолов, 
Қ.Шаңғытбаев шығармаларын алуымен шектелмей, «Əдебиет жəне искусство» журналы тарапынан 
орын алған қателіктерді: «Еліміз алдында тұрған міндеттерге сəйкес, оқушылардың өскен тілегіне 
сай, қалың еңбекшілер бұқарасын коммунистік рухта тəрбиелеу ісіне бағытталған материалдарды 
ғана ұйымдастыру, жазғызу жəне жариялау орнына, қолға не түссе, соны ешбір талғамай баса 
берген… Кейбір нашар шығармаларды орынсыз мақтауға салынған», — деп тізбелейді (Социалистік 
Қазақстан, 1946, 27 қазан). Автор журналда жарияланған Ш.Құсайынов, Қ.Шаңғытбаев, С.Мұқанов, 
Қ.Аманжолов шығармаларынан іліп алар ештеңе таппай, олардан кемшілік тізіп мəнсіз, мағынасыз 
туындылар деп табады. «Дəл қазіргідей уақытта идея жағынан ұстамсыз, көркемдік жағынан құнсыз, 
мəдени дəрежесі төмен шығармаларға орын беріп, идеясыздық пен сауатсыздықтың жинағына айналу 
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себебі не? Мұның себебі, ең алдымен, Жазушылар Совет өмірі мен Совет шындығын, олардың даму 
заңдарын маркстік-лениндік ғылым тұрғысынан əлі жетік білмейді» деген қорытынды жасайды. Сол 
арқылы əдеби сын марксизм-ленинизмді ту етіп ұстану жолында саяси тереңдікті мейлінше ұштау 
қажеттігін ескертіп, осы бағыттағы идеологиялық кемшіліктердің «атын атап, түсін түстеп» берді. 

Алайда əдеби сын бүткілдей кеңестік идеологияның көркемөнер мен əдебиет туралы керітартпа 
саясатының шырмауында кетті десек, қателесер едік. 1949 жылғы қарашада болған Қазақстан 
Жазушылар одағының ІV пленумында С.Мұқанов 1947–1948 жылдардағы қазақ əдебиетінің даму 
барысына шолу жасап, баяндама жасады. Жазушы əр жанрдағы жетістіктер мен кемшіліктерге шолу, 
тоқталу барысында поэзия, проза, драматургиядағы елеулі шығармаларды талдаған. Баяндаманың 
өзіндік ерекшелігі ― əдеби даму барысының байыпты саралануында, əр ақын, жазушы 
шығармаларының əдеби-теориялық тұрғыдан талдануында. Қ.Бекхожин, Ж.Саин, Д.Əбілов, 
Ə.Сəрсенбаев, Ғ.Орманов, Т.Жароков, Қ.Аманжолов, Х.Ерғалиев, А.Тоқмағамбетов, Ж.Сыздықов 
сынды ақындар поэзиясының тақырыптық, стильдік ерекшеліктері ажырата көрсетіліп, əр ақынның 
өзіндік даралығы туралы эстетикалық байыптаулар берілген. «Өзге қазақ ақындарынан гөрі 
Маяковскийге жуықтайтын бізде екі ақын бар, біреуі ― Тайыр Жароков, біреуі ― Қасым 
Аманжолов». «Меніңше, Қасым өз заманының бейнесіне үйлес мықты сөз табуға дағдыланып келе 
жатқан ақын» деген əдеби-теориялық байламдары баяндамашының сынның эстетикалық, ғылыми 
сипатын ұстанудағы бағытын айқындай түседі. 

«Ұлтшылдыққа» қарсы жүргізілген идеологиялық күрес 1940 жылдардың соңында 
көркемөнердегі космополитизмге қарсы саяси науқанға ұласты. Батыс мəдениеті мен əдебиетіне бас 
июшілікке қарсы күрес «Космополитизм — импералистік реакцияшыл идеологияның улы қаруы» 
атты мақала арқылы көрініс берді де, сыншылдық, ғылыми-зерттеушілік ой-пікірді жаңа бір қасаң 
қағида шырмауына салды. Қасым ақын шығармашылығынан «əшкереленген ұлтшылдық» енді 
басқалармен бірге космополитизмді талқандауға бағытталған жаңа науқанның нысанасына айналды. 
Қ.Аманжоловтың тура осындай кезде баспадан шыққан «Дауыл» (1948) жинағын оқырман қауым өте 
жақсы қабылдағанымен, əдеби сындағы космополиттік саяси қателікке толы мін іздеген «солақай 
сыншылардан» аман қалмады. «Дауылдан» соң атағы жалпақ жұртқа дүркіреп кеткен дарынның 
ұлттық мүддеге тамыр тартатын идеялары саяси билікке ұнамаса, оған əдеби ортадағы 
көреалмаушылық пен қызғаныш қосылып, ақынды мүлде тұқыртуды жедел қолға алды. Қасым-
тағдырының қиян-қыстаудан тұратын азапты кезеңі осылайша басталған еді. 

Космополитизмді əшкерелеу 1951 жылы өткен VІІІ пленумда ҚК (б) П Орталық Комитетінің 
хатшысы Ж.Шаяхметов жасаған баяндамаға басты арқау бола отырып, саяси билік жүйесінде 
түпкілікті қолдау тапты. Баяндамашы «идеологиялық жұмыста, əсіресе тарих ғылымы, əдебиет жəне 
искусство саласында əлі де ірі кемшіліктер, саяси қателер мен ұлтшылдық бұрмалаушылықтар бар. 
Бұл қателер, əсіресе, Кенесары Қасымовтың қозғалысына баға беруде айқын көрінді» [5; 2], — дей 
келіп, тарихшы Е.Бекмаханов, əдебиетшілер Е.Ысмайылов, Қ.Жұмалиев, қаламгерлер М.Əуезов, 
С.Мұқанов, Қ.Бекхожиннің Кенесарыға қатысты еңбектері мен шығармаларын идеологиялық 
тұрғыда өткір сынға алып, «ұлтшылдық» таңбасын басты. Сонымен қатар Қ.Əбдіқадыров, 
Қ.Аманжолов, С.Беғалин, Ə.Əбішев, Ə.Тəжібаев шығармаларындағы ұлт тарихына тамыр тартқан 
идеялық арналардан «қателіктері» теріліп, олардың «кемшіліктерін» көрсете кетуі де назардан тыс 
қалдырмады. Бұл кеңестік қоғам орнағаннан бастап саясаттың «қол шоқпары» болып қит етсе, жау 
іздеуге əбден дағдыланып алған, əшкерелегіш жолды қатты ұстанған əдеби сынға жаңа нысана тауып 
беруге жасалған бағыт-бағдар десе де болады. Коммунистік идеология осы қаулы-қарар 
негіздеріндегі ұлтшылдықты əшкерелеу жұмыстарына бұрынғыдай əдеби сынды тағы да кеңінен 
пайдалануға ұмтылды. 

Космополитизмге қарсы күрес науқанына барлық ғылым саласы жұмылдырылғандықтан, əдеби 
сын да одан шет қалмады. Одақ деңгейінде үлкен идеологиялық мəн берілген бұл науқанға қазақ 
əдеби сыны да өз «үлесін» қосуға ұмтылды. Сондықтан да қазақ əдебиеттануы мен сынында 
Кенесарыға, Наурызбайға қатысты зерттеулер мен көркем туынды жазған ғалымдар, қаламгерлердің 
бəрі де «ұлтшыл» атанып шыға келді. Мəселен, Е.Ысмайыловтың «Кенесары Қасымовтың қазақ 
халқын азат ету жолындағы күресі туралы» мақаласы, Қ.Бекхожиннің «Батыр Науан» поэмасы, 
М.Əуезовтің «Хан Кене» драмасы мен «Ақын ағасы» романы, С.Мұқановтың «Балуан Шолақ» 
повесі, Қ.Жұмалиевтің «Батыр Мəлік» мақаласы саяси өлшеммен қаралғандықтан, «қара тізімге» 
алынып, қауіпті шығармалар сипатында танылды. Əдебиет пен өнердегі «саяси ауа 
жайылушылықты», космополитизмді барынша əшкерелеуді мақсат еткен Ж.Шаяхметов: 
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«Қ.Аманжолов «Дауыл» деген өлеңдер жинағында қайдағы бір ежелден келе жатқан, жапа-жалғыз 
Қазақстанды жырлайды. Ол Қазақстанды «ата-бабаларының жері» деп сүйеді. Ол үшін Қазақстан — 
«Жер мен көктің бірден-бір жұмағы», ал Ертіс өзені — «бостандықтың бесігі». Ə.Тəжібаев «Жас 
қазақ» деген өлеңінде елеулі ұлтшылдық қате жібереді. Ақын Бекхожин «Мария Жагорқызы» деген 
поэмасында халықтар достығы туралы маңызды тақырыптағы тарихи шындықты бұрмалайтын 
өрескел қателерге жол берді», — деп əдеби сынның ендігі ұстанар бағыты мен мақсатын да 
«айқындап» берумен қатар, «ұлтшыл» ақындар қатарын жаңа есімдермен толықтыра түсті [5; 6]. 

1951 жылы 2 шілдеде «Правда» газетінде «Против идеологических извращений в литературе» 
атты бас мақала жарияланды. Бұл мақаланың жазылуына А.Прокофьевтің «Звезда» журналында 
В.Сосюраның «Украинаны сүй» өлеңінің аударып жариялауы басты себеп болды. Украина Жазушы-
лар одағының арнаулы шақырылған VІ пленумында А.Корнейчук «Правдада» жарық көрген 
мақаланың маңызын «партияның біздің əдебиет тағдырына, біздің Украина мəдениетіне əкелік 
қамқорлығының көрінісі», — деп бағалады [6]. Сол арқылы В.Сосюраның аталған өлеңі 
«ұлтшылдық» тұрғыдағы көрініс деген пікір жер-жерлерде, яғни КСРО-ның өзге республикаларында, 
қолдау тауып қана қоймай, əр ұлттың əдебиетіндегі ақындар шығармашылығынан «В.Сосюраларды» 
іздеу науқаны белең алды. «Қазақ баспасөзінің бетінде біреуді біреу қаралаған мақалалар үсті-үстіне 
жарияланып жатты. Əр түрлі мезгілде қазақ поэзиясының қазынасын молайтқан дала жайындағы 
жырларды қырағы көздер суық қабақ сүзгісінен қайтадан өткеріп, көрген кінəраттарына жерден жеті 
қоян тапқандай шаттанды» [7; 69]. Бұл үрдістен Қазақстан да шет қалмай Қ.Аманжолов, Ə.Тəжібаев, 
Қ.Бекхожин сынды ақындар өлеңдері қатты сынға алынды. «Көркем əдебиетті белгілі штамппен сы-
найтын, ол өлшеулеріне сыймағанды басқа көзге төпелейтін тоқпақты сыншылар да көбейіп кетті», — 
деп жазған Ə.Тəжібаев пікірі сол уақыт шындығына жəне əдеби сынға тəн басты сипат еді [8]. Бұл 1930 
жылдар ойранынан соңғы аз уақыт аралығында қазақ поэзиясының көркемдік арнаға бет бұруында 
елеулі еңбек сіңірген көрнекті өкілдерін жасытып, шығармашылық дағдарысқа ұшыратты. Бұл 
турасында «Халқым, елім» деген ақындардың бəрі жаппай айыпқа ілінді. Əсіресе Ə.Тəжібаев, 
Қ.Аманжолов, Қ.Бекхожин қатты сыналған еді. Нағыз патриоттық рухта жазылған осындай жəне 
басқа ақындардың бірсыпыра өлеңдеріне танылған кінə қисынсыз-ақ еді. Сондықтан да Қасым 
сияқты лаулап тұрған талант иелері біраз тоқырауға ұшырап қалды», — деп жазады ғалым 
М.Дүйсенов [9]. 

Əдеби сынның ғылыми принциптері мен эстетикалық сипатынан алшақтағаны соншалық, бұл 
ақындардан «декаденство, мистицизм, буржуазиялық символизмді» табу сияқты өрескел қателіктер 
орын алды. Ал Қасымның «Қазақстан», «Сарыарқа», «Ертіс» өлеңдері, Қ.Бекхожиннің «Батыр Нау-
ан» поэмалары ұлтшылдықты дəріптейтін шығармалар тұрғысынан қарастырылып, сыңаржақ сын-
дарда қате бағаланды. Мəселен, А.Нұрқатовтың: Қасым «Қазақстан» деген өлеңінде халқымыздың 
жаңарған өмірін, жарқын бейнесін суреттеудің орнына ескілікті дəріптейді. Өз творчествосында да 
буржуазиялық-солшылдық пен символизмге ұрынып жүрген Ə.Тəжібаев Қ.Аманжоловтың 
ұлтшылдық сарындағы өлеңдеріне бас иеді» деген пікірі соған дəлел бола алады («Əдебиет жəне 
искусство», 1951, 75-б.). Осындай солақай сыншылдық пікірлер ақынның өлең өнеріне деген 
азаматтық кредосынан бəрібір де тайдыра алған жоқ. Пленумдар мен жиындарда жəне баспасөз 
бетіндегі негізсіз сындарға кейістік білдіргенімен кейбіреулер секілді ақындық позициясынан тайып, 
қазақтың қара өлеңіне сатқындық жасаған емес. Оған жазушы Ж.Бектұровқа «Дариға, сол қыз» 
өлеңіне жазылған сын туралы айтқан: «Өзің жақсы білесің, өзіміздің С. дейтін ескі досымыз осы 
өлеңді баспасөз бетінде қатты сынап тастады. «Келмейді-ау өлгім» деегенімді сыншы жолдас 
республикалық беделді газетте пессимизм деп, торығу, тарығу, жабығу деп, дарашылдық, күйректік, 
күйгелектік деп сөкті. Сынды жақсы көреміз-ау, тек сын əділ болса екен. Тек сыншылар мен 
сынаушылардың бір жарғысы өмірді дəл бір киімнің пішуі үлгісінде көреді. Сын есті болса ғой. 
Мейлі сынай берсін, мін таға берсін, өзім жөн деп білсем, өзгеге пысқырып та қарамаймын. Жаза 
берем, жаза берем, төпеп жаза берем», — деген пікірі дəлел. 

«Əдебиетімізді жат пікірлер мен қателерден біржола арылтайық» деген Т.Жароков 
Қ.Бекхожиннің «Батыр Науан», Ə.Тəжібаевтың «Жас қазақ», Қ.Аманжоловтың «Ертіс» өлеңін 
ұлтшылдық сарын деп тапты. Мұның бəрі əдеби сынға саяси-əлеуметтік жағдайдың, партиялық 
қаулылардың қаншалықты кереғар ықпал етуін танытса, сонымен қатар сынның əділ де принципті 
жолынан жаңылып, идеология талабын мүлтіксіз орындау құралына айналғанын көрсетеді. 
«...Тұрпайы социологиялық сын Қазақстанды көркейтудегі «аға» ұлттың шексіз қамқорлығын, 
Сталиннің данышпандық қызметін, партияның көрегендік саясатын, жұмысшы табының жетекші 



Ж.Қ.Смағұлов 

36 Вестник Карагандинского университета 

рөлін, тың игерудің теңдессіз мəнін, тағысын-тағыларды ұйқастыра мақтап, марапаттауды күштеп 
таңды. Мұның сансыз мысалы сол тұстағы кез келген басылымның бетінде жарыса жамырап тұр» 
деген ғалым А.Шəріптің пікірінен сол дəуірдің келбетін, замана шындығын, «халықтар көсемі» 
басқарған партияның сынды өзінің қаруы ретінде пайдаланғанын байқауымызға болады [7; 70]. 

Ендігі кезекте идеология əдеби сынды тұтас ұлттың рухани құндылығын тұқыртушы, оны 
кемсіту құралына да шебер айналдыра білді. Бұған қосымша «Əдебиеттің жоғары идеялығы үшін 
күресейік», «Əдебиетіміздің идеялы тазалығы үшін күресейік» деген қағидалар ту етіп көтерілді. 
Қазақстан Жазушылар одағы партия ұйымының ашық жиналысында, жазушылардың қалалық 
жиналысында əдебиеттің таптығы, идеологиялық жұмыстардағы «ұлтшылдық», «буржуазиялық» 
қателіктермен күрес жолдары жаңа қырынан айқындала түсті. Сөз өнерінің эстетикалық сипаты мен 
алар көркемдік асуларын саралайтын əдеби сын қаламгердің саяси ұстанымдарына сай нені жазу 
керек, неден бас тарту керек дейтін мəселеге орынсыз килікті. Сол арқылы əдебиет пен сынның 
беделіне, оқырмандардың эстетикалық талғамына сызат түсірді. 

Осыған сай Қ.Аманжолов шығармашылығы ұлтшылдық сарыны бар деп табылған басқа да 
қаламдастарымен бірге қосақ арасында міндетті түрде аталып отырды. Нақты деректер арқылы 
көрсетер болсақ, «Қазақ əдебиеті» газетіндегі Ə.Жəмішевтің «Бір ақынның творчествосындағы 
идеологиялық бұрмалаушылық» (23.11.1951), Ə.Жұмабаевтың «Жалған жасанды шығарма» 
(20.09.1951), Ə.Қарағұловтың «Құнсыз жинақ, қанағатсыз ақын» (7.10.1951), Қ.Сатыбалдиевтің 
«Көркем аудармадағы өрескел бұрмалаушылықтарға қарсы» (24.10.1951), М.Сəрсекеевтің 
«Қ.Бекхожин шығармашылығындағы ұлтшылдық сарын» (22.07.1951), Қ.Тұрғанбаев пен 
Т.Амандосовтың «Кейбір ақын-жазушылардың артта қалуы туралы» (13.12.1951), «Социалистік 
Қазақстан» газетінде «Əдебиет сынының большевиктік принциптілігі үшін» (9.12.1951), 
Ə.Нілдібаевтың «Қ.Жармағанбетов творчествосындағы саяси жат сарын» (14.10.1951), 
М.Сəрсекеевтің «Тағы да Қ.Бекхожиннің творчествосындағы қателіктер туралы» (12.12.1951), 
Қ.Тұрғанбаев, М.Сармурзинаның «Қазақ əдебиетінің программасындағы өрескел қателіктер туралы» 
(27.04.1951), Ə.Хасеновтің «С.Аманжолов еңбектеріндегі ұлтшылдық қателер туралы» (21.12.1951), 
«Лениншіл жас» газетінде Қ.Сатыбалдиевтің «Қателіктерді бүркемелейтін монография» (1951, № 12), 
М.Сəрсекеевтің «Тарихи шындық бұрмаланбасын» (1951, № 7), Т.Исмаилов, С.Жұмағалиевтің 
«Қ.Бекхожин шығармаларындағы буржуазияшыл ұлтшылдық» (1951, № 10), Х.Ерғалиевтің 
«Ə.Тəжібаев творчествосындағы өрескел қателіктер туралы» (1951, № 1) «Əдебиет жəне искусство» 
журналында, С.Сейітовтің «Жаңсақ жолда» (1951, № 6), Н.Жандилдиннің «Сұлтанмахмұт туралы 
сапасыз кітап» (1951, № 5) жəне тағы басқа басылымдардағы бас-аяғы отызға жуық мақалалардың 
жариялануы көп жайды аңғартады. 

Əдеби сын «ұр да жық» тұрпайы социологияның өрістеуінен қателіктерге орын беріп, қаламгер 
шығармашылығын, əдеби туындыны талдауда сынампаздық, дəйексіздік сияқты қате қағидалар 
қалыбынан шыға алмады. Сын əдебиеттің идеялық шыңдалуына, поэтикалық тұрғыдан кемелденуіне, 
көркемдік деңгейінің өрістеуі мен эстетикалық бағыт-бағдарын бағамдауда шығармашылыққа өрісті 
ықпал етудегі беделі мен ықпалынан айрыла бастады. Біздің тек қана осы 1951 жылғы жарияланған 
отызға жуық мақаланың ұзақ-сонар тізімін келтірудегі мақсатымыз сынның басты назар аударған 
бағыты мен нысанасын байқату ғана емес, Қ.Аманжолов осы солақай сынның соққысына ұшыраған 
жалғыз ақын емес екенін де таныту еді. Ақиқатын айтар болсақ, осы солақай сынға ұшыраған кейбір 
қаламгерлерден өзінің «ұлтшыл емес» екенін дəлелдеу мақсатында бұл саяси науқанға қалай 
араласып кеткенін байқамай да қалғандары бар. Ал ондай далбасалықтан Қ.Аманжолов өзіне туа 
біткен тура мінезіне сай аулақ болғанын байқауға болады. Ақын Т.Жароковтың əзілмен айтылса да: 
«Өзім де қумын ғой, Ұлы Октябрьден əрі кезеңге аяқ баспаймын» деген сөзінде сол заманның ащы 
шындығы жатыр. 

Тума талант Қ.Аманжоловтың əдеби сынның осындай күйге ұшырауына қынжыла отырса да 
түсіністікпен қарауы таң қалдырады. Оны: «Сыншыларда да кінə жоқ, оларда жазық та жоқ. Сынның 
арнаулы тапсырмамен жазылатындығы да бар. Кейбір өресі тар, білімсіз басшылар кешкі, таңғы, 
күндізгі желдің бетіне қарай тапсырма бере салады. Бізде əлі сынның өрісі тар. Келелі сын болуы 
үшін үлкен əдебиет жасалуы керек», — деген пікірі дəлелдейді [10]. Дауылпаз ақынның «сен неткен 
бақытты едің келер ұрпақ» дейтін өлең жолдары еске еріксіз түседі. Дарындылық түйсік дейміз бе 
əлде ақындық оптимизмнің асқақ рухы дейміз бе, əйтеуір бүгінгі ұрпақтың көркем əдебиет пен сында 
еркін қалам тартуын көрегендікпен болжай алғаны шындық. 
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Поэзия Касыма Аманжолова и литературно-художественная критика 

В статье рассмотрен вклад Касыма Аманжолова в художественную литературу. Автором показано 
влияние метода «соцреализма» на творчество поэта, а также проанализированы статьи поэта 
К.Аманжолова в области литературной критики. 
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Kasym Amanzholov's poetry and literary and art criticism 

In article Kasym Amanzholov's contribution to fiction is considered. The author of article shows influence of 
a method of «socialist realism» on creativity of the poet. And also articles of the poet K.Amanzholov in the 
field of literary criticism are analyzed. 
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Аллегориялық туындылардағы дидактика мен өткір тіл 

Мақалада аллегориялық туындылардағы дидактика мен өткір тіл мəселесі қарастырылды. Автор 
əдебиеттанудағы ірі ғалымдардың аллегориялық туындылардағы дидактика мен өткір тілге қатысты 
пікірлеріне өз ойларын қоса отырып, мысал жанрының шығу табиғаты жайлы өз тұжырымдарын 
ортаға салады. Бұл жанрдың арнайы үш теориялық бағытқа сай дамығанына тоқтала келе, олардың 
бір-бірімен сабақтаса дамып жатқанын ғылыми дəлелдеді. Зерттеуде аллегориялық туындылардағы 
дидактика мен өткір тіл болмысы ғылыми тұрғыда зерттелген. 

Кілт сөздер: аллегория, туынды, дидактика, сатира, тіл, шығарма, Эзоп тілі, мысал жанры. 

 
Аллегориялық туындылар — көне дəуір кезеңіндегі пайда болған шығармалар. Мысал — əріден 

келе жатқан, эпостың шағын да өткір жанры. Мысал жанры көне дəуірден біздің заманымызға дейінгі 
əлемнің іргелі ақын-жазушыларының назарында болған, кейін мол ғылыми еңбектердің шығуына 
себепкер əдеби туынды. 

«Осы жанрды теориялық жағынан түсіндіруге онша көп мəн берілмеген. Көне дəуірдің 
ғалымдарының еңбектерінен «Аристотель, Булан еңбектерінен кездестіре аламыз» деген пікірді 
Г.В.Москвичева айтса, қазақ ғалымы Т.Шаңбаев «Аристотель заманынан бастау алған, негізінен 
философтар да көңіл аударған, кейіннен Г.Э.Лессинг, В.Перри, А.Потебня, М.Н.Гаспаров еңбек-
терінен көрініс тапқан», — дейді [1, 2]. 

Бұдан шығатын қорытынды мысал жанрына ең алғаш тұжырымды пікір білдірген Аристотель 
болса, оның айтқаны мынаған келіп саяды. Негізінен, ғалым бұл жанрды арнайы үш теориялық 
бағытқа апарып тірейді. 

Біріншісі — өзге жанрдан өзгешелендіріп тұруы, айтар ойы ғибрат, тəрбие, яғни мораль, 
болғандықтан, оның философиялық-дидактикалық сарынына қарағанда рационалды бағыт болып 
шығады. 

Екіншісі — негізінен əңгімелеу барысы романтикалық бағыт алуы, типологиялық жағынан 
мысалдардың шығу тегі ертегілерден бастау алатындығынан. 

Үшіншісі — мысал жанрының психологиялық-эстетикалық əсер ету қасиеттеріне қарай, оны 
психологиялық бағыт деп ой түюге болады. 

Осы үш бағыт бір-бірімен тығыз байланыста болып, бір-бірімен сабақтасып жатқанын аңғару да 
қиын емес. Мысал жанры жоғарыдағы айтылған жануарлар туралы ертегілермен жақындығы, 
біріншіден, жас буынға жануар бойындағы жақсы-жаман қасиеттерді көрсете отырып, тəрбие беру 
болса, ертегінің де өзіндік атқарар ролі ой жүйесін арттыруға өз үлесін қосуы талассыз. Бұған тағы 
қосылар ой — грек мысалының басында тұрған Эзопқа байланысты мына жайтты айту орынды. 
Мысал ертегі сарындас болып, оның ішіндегі кейіпкерлердің аң, құс, жан-жануар, жəндіктердің 
болуы — Эзоптың шығу тегі — құл, жалшы болуынан да іздестіру керек. Эзоп басы-байлы 
қожайнына тəуелділігінен, иесіне «беті мен жүзіне қарамастан», оның кемшілік, айыбын бетіне 
басатын мүмкіндігі мен қауқары болмағандықтан, еріксіз халық арасындағы аса танымал болған 
жанрдың бірі — ертегіге көңіл қойып, мысал түрінде негізгі кейіпкерлер — аң, құс, жан-жануар, 
жəндіктерді мысал түрінде алып, өз туындыларын дүниеге əкеледі. Осы əрекеті арқылы, өз 
қожайнынан кегін алып, айызы қанады. Халық арасында кеңінен тараған мысалдары арқылы кең 
танымал болған Эзоп кейіннен өз иесінен мəңгілік бостандық алып, өз еркімен өмір сүрген деседі. 

Эзоп туралы «Қазақ əдебиеті» газетінде мынадай дерек келтірілген: «Алпысыншы жылдары 
орақ тілді Оспанхан Əубəкіров «Лениншіл жас» газетіне қазақ сатирасының жай-күйі туралы мақала 
жазып, «Эзоптан Ислам Шұғаевқа дейінгі сатириктер» деген тіркес қолданыпты. Сөйтсе, мұны 
оқыған И.Шұғаев «Эзоп деген кім? Өзі қайда істейді?» деп сұраған көрінеді. Осы сұрақ қазір де 
көлденеңдеп қоятыны бар [3]. 

Тарихта екі Эзоп болған. Біріншісі — біздің дəуірімізге дейінгі VІ ғасырда өмір сүрген ежелгі 
грек сықақшысы, мысал жанрының негізін салушы. Аңыз бойынша, ол жас кезінде өзінің усойқы 
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тілінен тартыпты, оның əжуасына ызаланған біреулер оны жартастан лақтырып жібереді де, аяғы 
сынып, өмір бойы ақсақ болып қалыпты. Бұл Эзоп өзі бас терісі келіспеген, кейіп-кеспірден жұрдай, 
басында билігі жоқ құл болған. Сөйте тұра ол өз заманының қияли данышпаны ретінде халықтың 
құрметіне бөленеді. Эзоптың атақты мысалдары ежелгі Римнің мысалшысы Федр (б.д.дейінгі І ғ.) мен 
көне гректің мысалшысы Бабрийден (б.д. І–ІІ ғ.) бастап, бергі Лафонтен мен Крыловқа, Абай мен 
Байтұрсыновқа дейінгі талай мықтылардың өңдеуінен өтіп, бүгінгі күнге жетті. 

Ал римдік трагик-əртіс болған екінші Эзоп Клодий (б.д.дейінгі І ғ.) туралы мəлімет мардымсыз», — 
дейді де, Эзоптың айтып кеткен мысалдары мен даналық сөздерін, афоризмдерін, қысқа əңгімелерін 
келтірген. Сол шығармаларда қазақтың əфсаналары мен афоризмдік қысқа қайырымды, дидактика 
тұрғысында жазылған əңгімелерінің ішінде формасы мен жанрлық жағы ұқсас, тіпті сюжеттік 
желелері дəл келетін мұралар ара-тұра кездесетінін айта кеткен абзал. 

Айталық, шамамен 1320 мен 1436 жж. өмір сүрген Сəйф Сараийдың «Гүлстан би-т–турки» («Гүл 
бағы») туындысындағы 178 хиқаяттан тұратын дидактикалық сарында жазылған шығармасында жəне 
шамамен ХІІІ ғасырда өмір сүрген Насретдин Рабғұзидің «Рабғұзи қиссалары» деген еңбегінде мол 
кезеседі. Мысалы, Эзоптың «Өгей шеше» атты мысалында: «Бірде Ксанф қасына Эзопты ертіп, 
дастарханға шөп-шалам алуға бақшашыға барыпты. 

Ксанф өзіне керек көкөністерін таңдап алып, енді ақшасын төлейін деп тұрған кезде бақшашы 
оған: 

– Егер сен маған мынаны түсіндірсең, осы алғандарыңның бəрін тегін берер едім: мен қанша 
баптасам да жерге еккен жемістерімнен гөрі, арам шөптер басып шығады, неге бұлай? — депті. 

Ксанф бұған жауап бере алмай аңтарылып қалады. Сонда Эзоп: 
 Егер екінші рет күйеуге шыққан əйелдің үйде өз балалары жəне күйеуінің бұрынғы əйелінен 
қалған балалары да болса, өзінен туған балаларына ол — ана, күйеуінің балаларына өгей шеше 
болады. Сонда ол, сеніңше, кімнің баласын жақсы көріп, көбірек тамақтандырар еді? — дейді. 

– Əрине, өз баласын, — деп жауап беріпті бақшашы. Міне, жер де сондай. Өзінен туған 
өсімдіктерге ол ана да, сенің еккендеріңе өгей шеше емес пе? — депті сонда Эзоп. 

Рабғұзи мысалындағы төмендегі хиқаят сюжеті дəл Эзоптың шығармасындағы мазмұнды 
қайталамаса да, адамды ойлантар, тəрбиелік жағы басым, сонымен бірге шешендік өнердің үлгісі 
афоризм тұрғысындағы жазылған, қысқа болса да нұсқа шығарма екендігін көрсетеді. 

«Хазірет Лұқпанға қожасы бидай ек деп бұйырады. Бұл кісі арпа екті. Қожасы айтты: «Мен 
бидай ек десем, арпа егіпсің». Хазірет Лұқпан айтты: «Олай болса, не үшін жамандық жасап 
жақсылықтан үміт етесіз?». Бұл əңгімеден кейін қожасы жаман істен тыйылды» 

Сəйф Сараийдың «Гүлстан би-т–турки» («Гүл бағы») туындысында: «Бір уəзірдің бір біліксіз 
ұлы бар еді. Оны алып ғалымның қолына береді: «Баламды тəрбиеле, тəрбие алса, ақылы кірер», — 
деді. Ғалым біраз тəрбиелеп көрді, оған тəрбие қонбады. Сонда ғалым айтты: «Бұл баланы əкесіне 
апарып салыңдар. Сəлем айтыңдар: «Балаңды қанша тəрбиелесем де, ақылды болатын емес, оның 
есесіне мен ақымақ болуға айналдым», — деген екен. 

Тағы бір əңгімесінде: «Бір кісінің үйіне ұры кірді. Іздеп, алатын ештеңе таппады. Үйден ренжіп 
шықты. Үй иесінің бір кілемі бар еді, ол кілемнің үстінде жатқан. Ұрының ренжіп бара жатқанын 
көріп, бос кетпесін деп кілемін оған берді», — деп келетін қысқа əңгіме Эзопта да жоқ емес. 

Мəселен, Эзоптың айтып кеткен деген тағы бір мысалында: «Бір жолы көшеде Эзопқа қала əкімі 
жолығып қалып, қайда бара жатқанын сұрайды. 

– Қайда бара жатқанымды білмеймін! — деп қисық жауап береді Эзоп. Қаланың бастығы ол өзін 
мазақ қылып тұр деп ойлап, шамданып қалады да, сақшыларды шақыртып, Эзопты түрмеге жабуды 
бұйырады. Олар қолын қайырып əкете бергенде Эзоп: «Мен саған айттым ғой! Көшеде кетіп бара 
жатып түрмеге түсетінімді мен қайдан білейін?» — деп ышқына айқайлапты. Эзоптың тапқырлығына 
таңқалған əкім оны табанда босаттырып жіберген екен. 

Рабғұзидің «Қисса-сул əнбиясындағы» тағы бір қиссасында Лұқман хəкім турасында мынадай 
хиқая бар: 

«Лұқман хəкімге патшасы: «Жақсы ет ас, жоғары мəртебелі қонақтар келеді» деген екен. Лұқман 
хəкім қой сойып, жүрегі мен тілін асып береді. Біраз уақыт өткен соң, патшасы: «Келетін қонақтар 
нашарлау, жаман ет ассаң да болады» деген екен. Бұл жолы да Лұқман хəкім, қой сойып, жүрегі мен 
тілін асып береді. Патшасы мұның мəнісін сұрағанда: «Тəтті болмақ та тіл мен жүректен, ащы болмақ 
та тіл мен жүректен», — деп жауап берген екен. 
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Рабғұзидің аталмыш қиссасындағы хиқаяға ұқсас, айтар ой мен идеясына ұқсас Эзоптың «Əрі 
тəтті, əрі ащы» əңгімесі бар. Оқиға желісі төмендегідей келеді: «Бірде Ксанф Эзопқа үйге достары 
қонаққа келетінін айтып, ең бір дəмді тағамды дайындап қоюды тапсырады. Қонақтар келгенде 
дүниедегі ең мықты тағам дайын тұрады, — дейді Эзоп саспай. Сөйтіп ол базардан тіл сатып əкеліп, 
қонақтарға қуырып береді. Қонақтар соншалық сүйсініп жей қоймайды. 

Дүниедегі ең мықтының түрі осы ма? — деп Ксанф көңілі толмай, ашу шақырады. 
– Иə, — депті Эзоп, — дүниеде тілден артық ештеңе жоқ. Тілсіз сен дүниеде ештеңе де істей 

алмайсың: айтарыңды айта алмайсың, ешкімге бұйыра алмайсың, бере алмайсың, ала алмайсың, 
мемлекет те құра алмайсың, онда тəртіп орнататын заң да шығара аламайсың, бəрі-бəрі, оның ішінде 
сенің философияң да бар, тілдің арқасында өмір сүреді, Ксанф! 

Эзоптың бұл сөзіне қожасы да, оның қонақтары да ештеңе айта алмапты. 
Келесі күні Ксанф тағы да достарын қонаққа шақырып, Эзопты сынау үшін: 
– Енді бүгін базардан ең дəмсіз тағам сатып əкел, — деп бұйырыпты. Эзоп тағы да тіл əкеліп, 

пісіріп беріпті. 
– Кеше сен дүниедегі ең дəмді тамақ — тіл демеп пе едің, бүгін енді оны неге ең дəмсізге санап 

отырсың? — деп мысқылдапты Ксанф. 
– Өте дұрыс айтасың, қожайын, — деп жауап беріпті сонда Эзоп бүлк етпестен, дүниеде тілден 

жаман не бар? Ерегесті де, төбелесті де бастайтын сол, алдау, арбау, қызғаныш, өсекті себетін, айтыс, 
тартыс, соғысқа апарып, жұртты қыратын да осы тіл емес пе? Міне қазір, Ксанф, сенің өзің де тілдің 
көмегімен мені сөгіп тұрған жоқпысың?..» — деп жауап береді. 

Қазақ əдебиетінде мысал жанрына анықтама беруде ұлы тұлға Ахмет Байтұрсыновтан бастаған 
жөн. Бұған қарағанда, бұрында қазақ əдебиетінде мысал жанры болмады деу деген пікір қалаптаспаса 
керек. 

Б.д.д. V ғасырда фригиялық ұсқынсыз құл Эзоп құрастырып жазып кеткен деген мысал жанры 
грек халқының арасында аса белгiлi əдеби мұралардың бiрi. Қазіргі əлем əдебиетінде мысал 
жанрының қалыптасуына Эзоптың енгізген еңбегі айтарлықтай. Ежелгi деректерде ауыз 
əдебиетiндегi мысал жанрының негiзiн қалаған да осы Эзоп болса, осы автордың қолынан шыққан 
болар дейтiн жорамал бойынша, жазып кеткен мысалдарының өзi 426 тарта. Сол мұралардың 
iшiндегi қазақ əдебиетiндегi ең белгiлерi «Қасқыр мен Қозы», «Қарға мен Түлкi», «Бақа мен Өгiз», 
«Шегiртке мен Құмырысқа», «Қасқыр мен Тырна» т.б шығармалар. Бұлардың iшiндегi кейбiр 
шығармаларды қазақтың белдi ақын-жазушылары Абай Құнанбаев, Ахмет Байтұрсынов, Мəжит 
Дəулетбаев, Спандияр Көбеев қазақ тiлiне тəржiмалады. 

Кейiнiрек мысал жанрының қалыптасуына кейбiр сөз зергерлерi жiтi көңiл бөлiп, оны басқа да 
əдеби формалары мен жазылу əдiстерiн өмiрге əкелдi. Мəселен, б.д. д. I ғасырда өмiр сүрген римдiк 
ақындар Федр жəне б.д.д. II ғасырда өмiр сүрген Бабрий əлем əдебиетiндегi мысал жанрына өзiндiк 
қолтаңбаларын қалдырды. Осы кəусар бұлақтан шығармаларына шұрайлы сюжеттер мен эпизод 
жолдарын тапқан, өз тұсында мысал жазған, замандастары iшiнде əлем əдебиетiне есiмдерi белгiлi, 
жаңа тұрғыдағы мысалшылар — Франциядан Лафонтен, Германиядан Лессинг, Ресейден 
И.Хемницер, А.Измайлов, И.Крылов, А.Пушкин жəне т.б. шықты [4]. 

Антика дəуiрiнде өмiр сүрген авторлардың iшiнде мысал жанрының кейбiр үлгiлерiн Гесиодтың 
«Еңбек пен күндер» шығармасында, сонымен бiрге паростық, VII ғасырдың басында өмiр сүрген 
Архилохтың да еңбегiнде кездестiремiз. Архилохтың мысалының iшiнде, бiзге үзiндiлерiмен ғана 
жеткен «Қыран мен Түлкi» жөнiндегi мысалды Эзоптың құрастырған мысалдарында да ұшырасамыз. 
Ежелгi гректердiң халықтың поэтикалық шығармашылығында (барлық басқа да алғашқы дəуiрдiң 
поэзиялық үлгiлерiндегiдей) синкретизм жақын, яғни сөз өнерi əуенмен, бимен жəне т.б. ойындық, 
ритмикалық дене қозғалыстарымен бiте қайнасып тұрады. Мəселен, жұмысшы, егiншi, жүзiм 
жинаушы немесе басқа да еңбек етiп жүрген адамның əр қозғалыс тактысы əуенмен, əндермен сəйкес 
келуi керек. Мұндай əндердiң кейбiр үлгiлерi Аристофанның «Бейбiтшiлiк» комедиясында, 
Плутархтың б.д.д. VІІ ғасырда айтылып жүрген лесбостық жұмысшы əндерiнiң бiрнеше жолдары 
сақталып қалған. 
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Дидактика и острый язык аллегорических произведений 

В статье рассмотрены проблемы дидактики и языка в аллегорических произведениях. Автором статьи 
высказано мнение о происхождении жанра басни в литературоведении. Проанализированы 
теоретические основы развития данного жанра. 
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Didactics and sharp tongue in allegorical works 

In article didactics and language problems in allegorical works are considered. The author of article argues on 
an origin of a genre of the fable in literary criticism. Analyzes theoretical bases of development of this genre. 
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Алаштың Мұхамеджан Тынышбайұлы жəне оның 
шығыстанушы, тарихшы ретіндегі зерттеулері 

135 жылдығына орай 
Мақалада қазақ халқының біртуар ұлының, тарих, мəдениет жəне қазақтар тұрмысының, қазақ рулары 
шежіресінің білгір алыбының сан қырлы өмірі мен қызметі суреттелген. Мұхамеджан 
Тынышбайұлының публицистикалық, ғылыми жəне өлкетанушылық зерттеулерін талдауға жəне 
бағалауға басты назар аударылған. Оның шығармаларында «қазақ халқы» ұғымын кұрған қазақ 
рулары мен тайпаларының шежірелік түп тамырлары толығырақ бейнеленген. Тарихи зерттеулердің 
оны жасаған адамның қайғылы тарихын қайталағаны туралы қорытынды тұжырымдалған: «халық 
жауы» ретінде атылғаннан кейін ол еңбектерге тыйым салынды, кітапханалар мен сақтау 
қоймаларынан алынып тасталды. Соңдықтан қазақ зиялыларының көрнекті өкілінің алпыс жылдан 
астам уақыт өткеннен кейін жарық көрген еңбектері толығырақ зерттелген. 

Кілт сөздер: Алаш қозғалысы, темір жол қатынасы, атақонысы, өмірбаяны, саясат, Түркісіб 
құрылысы, ғылыми еңбектері, ұлтжанды азамат, ұлттық мүдде. 

 

Кіріспе 

Өкінішке орай, Мұхамеджан Тынышбаевтың есімі қалың оқырман қауымға жете таныс емес. 
Оның Қазақстанның экономикалық жағынан қаз тұруына қосқан елеулі үлесі, қазақ халқының 
тарихын зерттеген іргелі еңбектері ұзақ жылдар бойы ауызға алынбай келуінің белгілі себептері бар... 

Мұхамеджан Тынышбаев — II Мемлекеттік думаның депутаты, Қоқан автономиясының 
басшысы. Саясат ісіне жетік, халыққа таза жолмен қашаннан қызмет етіп жүрген алдыңғы қатарлы 
зиялы азамат. Қазақтың көрнекті саяси жəне қоғам қайраткері, Алаш қозғалысының негізін 
салушылардың бірі, Алашорда үкіметінің мүшесі жəне оның төрағасының орынбасары, тарихшы-
ғалым, қазақтан шыққан тұңғыш темір жол қатынастарының инженері. 

1879 жылы 12 мамырда Жетісу облысы, Лепсі уезі, Мақаншы-Садыр болысының Ешкіөлмес 
тауының маңайында (қазіргі Алматы облысының Қабанбай ауданы) дүниеге келген [1]. 

Мұхамеджанның əкесі — Тынышбай кісілікті, ел жұртына беделді отағасы екен. Көне көз 
қарттардың айтуынша, патша үкіметі зорлықпен шұрайлы жерлерді казак-орыстарға таратып, алып 
бере бастағанда, намысқа шыдамай, соның соңынан дау айтып, өз бастықтарының есігін тоздырып, 
қуылғандардың алдыңғы легінде Тынышбай да жүрген. Азамат соғысы жылдарында қарт Тынышбай 
қызылдар қолынан қаза тапқан [2;27]. 

Мұхамеджаннның анасы — Шаһиазадабану (Шəкен) келбетті, ақжарқын жан болған. Тынышбай 
мен Шаһизадабанудан екі ұл, үш қыз туған. Олар: Ахмеджан (Айналда), Мұхамеджан, Салмақты, 
Қадиша, Қампаш. Болашақ кемеңгердің балалық шағы атақонысы — Ешкіөлмес жайлауы — суық, 
қыстауы — Сартарын, Басқан өңірлерінің шөбі шүйгін, суы шəрбат, əсем табиғат аясында өтеді. 
Кішкентайынан қағылез, алғыр боп өсіп келе жатқан бес жасар Мұхамеджанға бірде Лепсідегі 
медреседе дəріс беретін Хамитмағзұм молданың ықыласы түсіп алғаш рет тілін сындырады. Қабілетті 
бала, сөйтіп, жылға жетпей арабша хат танып шығады. Осылайша зерек Мұхамеджанның 
еңбекқорлығы дүйім жұртқа жайылып, алты-жеті жасқа дейін-ақ ауылдың барша ұсақ жандығына көз 
болып, үлкендердің қолын ұзартып, алғысын алып жүреді. 

Бір жолы сарттарға өрістегі ауылының «қызыл қоқысын» санасып жүрген ат үстіндегі 
Мұхамеджан қасқабас аталған ояз бастығының назарын аудартады. Сол күннен бастап ояз бастығы 
кішкентай досына іштартып қолынан келген қамқорлығын аямайды. Ол он жасқа толғанда Алматыда 
«бұратаналардың» балалары үшін генерал-губернатор Г.А.Колпаковский аштырған гимназияның 
дайындық бөліміне алынуына тікелей ықпал етеді. Лепсіден 500 шақырым Алматыға Тынышбай 
ұлын қос ат жеккен арбамен екі апта дегенде əрең жеткізеді. 

Осы жолы олар Барлыбек Сырттанұлының Қапалдағы үйінде болады. Петербор университетінің 
шығыстану факультетін алғаш бітірген төрт жігіттің бірі — Барлыбек шешен сөйлеп, мауқын басып, 
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ішіндегі дертті шерін тарқатқандай көсіледі. «Ең əуелі, — дейді ол, — білімге ұмтылу керек. 
Сауатсыз, надан ел түптің түбінде барлық асыл қасиетінен айырылады. Ұлттың қадір-қасиеті мен 
белгісінен ажыраған елдің халықтық мінез-құлқы, қалыбы да өзгереді. Білімді жұрттар күшті де, 
мəдениетті келеді. Біздің оларға теңесуімізге, төрт құбыламыз бүтін, дербес патшалық құруымызға 
қолымызды жеткізетін жол біреу-ақ, ол — білімде». Бұл əңгімелердің сырын терең ұғынған сезімтал 
Мұхамеджанның санасына өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Дəл осы жүздесуден соң Барлыбекті үлкен 
жолға салған ұстазы санап, кейінірек шын көңілінен есіне алады. 

Өйткені ол Мұхамеджанды оқуға аттандырып тұрып: «Жолың болсын, балақай! Қазақтың көзі 
ашық, көкірегі ояу азаматтарының көбеюі өте қажет. «Білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады». 
Қараңғы қазақтың күні қараң, осыны зердеңе сақтап жүр», — деп өсиетін айтыпты. 

Енді екі ғасыр шекарасында саяси-қоғамдық дамудың ең күрделі жылдарында өмір сүрген, 
халқының ұлттық мүдделері жолында, азаттық қозғалысы жолында күрес жүргізген асыл 
тұлғаларымыздың бірінің өмірбаянына қысқаша тоқталып өтелік. 

Мұхамеджан Тынышбайұлының өмірбаянына қатысты маңызды мəліметтер 

Мұхамеджан 1889–1900 жылдары Верный қаласындағы ерлер гимназиясында оқиды. Алғашқы 
күннен сабағын жақсы оқып, орыс тілін жетік меңгеруге күш салады. Осындай ынта-ықыласына 
табиғи қабілеттілігі қосылып, ол аз уақыт ішінде гимназия оқытушыларының назарын өзіне 
аударады. Гимназияны үздік бітіргенде педагогикалық кеңестің шешімімен ол ғылымда, əсіресе 
математикада үздік жетістікке жеткені үшін Алтын медальмен марапатталады. Гимназияның Алтын 
медалі мен педагогикалық кеңестің жоғары бағалаған мінездемесі жиырма жасар Мұхамеджанның 
Жетісу əскери губернаторының кеңсесіне тілмаш болып орналасуына жол ашады. Бірақ оқуға ынталы 
жас жоғары білім алуға ұмтылып, император Александр I атындағы Петербург теміржол транспорты 
институтына түсуге тілек білдіреді. Бұл жолы да оның жолы болып, өзінің мұғалімі, гимназия 
директоры М.В.Вахрушевтің көмегімен қазынадан 360 сом жылдық стипендия алып, Петербургке 
аттанады. Бұл институтты да үздік бағамен бітіреді [3; 95–96]. 

Институтты тəмамдағаннан кейін, 1906 жылдан бастап М.Тынышбайұлы Орта Азия темір жол 
құрылысында инженер болып қызмет атқарады. 1907 жылы екінші Думаға Жетісу облысынан 
депутаттыққа сайланып, басқа да далалык өкілдермен бірге патша үкіметінің отаршылдық-аграрлық 
саясатына қарсы күрес шараларын ұйымдастырады. Дума таратылған соң Орта Азия темір жол 
құрылысына айырықша уəкілетті нұсқаушы-инженер болып тағайындалып, Əмудария өзені арқылы 
өтетін көпірді салуға қатысады. 1911 жылы Урсатьевск-Əндіжан темір жол құрылысының бастығы 
əрі бас инженері болады. 1914 жылы елге оралып, Жетісу темір жол учаскесінің Арыс-Əулиеата 
құрылысының бастығы əрі бас инженері қызметіне кіріседі. Осы кезде оқуға бара жатқан бозбала 
Тұрар Рысқұловпен кездесіп, оған ақшалай көмек береді [4]. 

М.Тынышбаев 1917 жылы Ақпан төңкерісінен өзге қазақ зиялылары сияқты үлкен үміт күткен 
еді. Сондықтан да бұл кезде бел шеше қызмет етіп, қоғамдық-саяси қайраткер ретінде тез танылады. 
Сол жылы көктемде Уакытша үкіметтің Түркістан комитетінің мүшесі, сонымен қатар осы үкіметтің 
Жетісу облысындағы комиссары болып тағайындалады. 

Алаштың арысы Əлихан Бөкейхановтың төңірегіне топтасқан ұлттық-демократиялық 
интеллигенция өкілдерімен бірге М.Тынышбаев та жалпыұлттық «Алаш» партиясын құруға тікелей 
араласып, 1917 жылғы желтоқсан айында жариялаған Алаш автономиясы үкіметінің он бес 
мүшесінің бірі болады, «Алаш» автономиясы аумағындағы уақытша жер пайдалану туралы Ереженің 
жобасын қабылдауға қатысады. 

Осының алдында ол бүкіл түркістандық IV Мұсылмандар съезіне қатысып, онда жарияланған 
Түркістан («Қоқан») автономиясының Премьер-министрі болып сайланады. 

1917 жылдың соңында құрылған, құрамында М.Тынышбаев бар Алашорда үкіметі 1918–1920 
жылдардағы азамат соғысы кезінде, екі жакқа бірдей соғыс алаңы болған туған жерді қантөгістен 
құтқаруға, қазақ елі дербестігін қалпына келтіруге, ең алдымен, елдің амандығын сақтауға бар 
мүмкіндікті пайдаланып бақты. М.Тынышбаев Алашорда үкіметінің басшыларымен бірге сол кезде 
бірінен соң бірі құрылып жатқан көптеген əр түрлі үкіметтермен (Уакытша Сібір үкіметі, Уфа 
директориясы, Колчак үкіметтері сияқты) келіссөздер жүргізіп, хат-хабар жазысады. Мақсаты — 
Алашорда, қазақ елдігінің тағдыр-талайы еді. 



Р.С.Каренов 

44 Вестник Карагандинского университета 

Бірақ күн тəртібінде алғашқы кезекке ұлттық мəселе емес, таптық мүдделер қойылған шақта, 
Алашорда үкіметі көздеген мақсатқа жете алмады. Сондықтан оларға күннен күнге күш алып келе 
жатқан Кеңестік билікке берілуден басқа жол қалмады [2; 29–30]. 

Мұхамеджан 1920 жылдан бастап Ташкент қаласындағы Қазақ халық ағарту институтында 
ұстаздық етті. Содан кейін əр түрлі деңгейдегі шаруашылық қызметтерде болды. 1922 жылы 
Түркістан АКСР-і Су шаруашылығы басқармасында, 1924 жылы Ташкентте Жер суландыру 
бөлімінде, 1925 жылы Қызылорда қаласына шақырылды. Жаңа астана Қызылорда қаласын 
көріктендіру жүйесінің бас инженері болып тұрғанда қаланы сумен қамтамасыз ету жолын көрсетті 
жəне көптеген жаңа объектілер салу туралы ұсыныстар жасады. 1926 жылы Жетісу губерниясы 
атқару комитетінің Жол бөлімінде еңбек етіп, өзін білікті инженер-маман ретінде таныта білді. 

1927 жылдан бастап Тұрар Рысқұловтың қолдауымен Түркістан-Сібір темір жолын салуға 
қатысады. Осы құрылыстың жобалаушысы, негізгі маманы болады. Тынышбаевтың кəсіби шеберлігі 
осы Түркісіб құрылысын салу барысында айрықша танылады. 

Бірақ, өкінішке орай, осы алып құрылыс туралы жазылған зерттеулер мен əдебиет 
туындыларында бұл жолдың суығына тоңып, ыстығына күйген, құрылыстың басынан соңына дейін 
тер төгіп, еңбек сіңірген, аты аңызға айналған инженер туралы ол жылдары бірауыз жылы лебіз 
айтылмай келді. Еңбегі еш, тұзы сор болды. 

Тіпті, отызыншы жылдардың басында Алаш арысы Кеңес үкіметінің қуғын-сүргініне ұшырады. 
Ақыры, НКВД-ның темір құрсауынан босанып кете алмай, қапас түрмелердің бірінде сталинизмнің 
көп құрбандығының бірі болып, 1938 жылы дүниеден мезгілсіз өтті. 

Тегінде Тынышбайұлының тағдыры — Қазақстанның революцияға дейінгі зиялы қауым 
өкілдеріне ортақ тағдыр. Кезінде олардың көпшілігі ойдан шығарылған қайдағы бір астыртын 
орталықтың мүшелері ретінде айыпталды. Тек 1959 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Сотының, 1970 жылы 
КСРО Прокуратурасының жəне Түркістан Əскери алқасы Əскери прокурорының шешімімен 
Тынышбаевқа жабылған жалған айып алынып тасталды. Əйтсе де, соңғы уақытқа дейін оның ғылыми 
еңбектері халық игілігіне айнала қойған жоқ. Асылы, Мұхамеджанның қазақ тарихы мен 
этнографиясы жөніндегі еңбектері — мəдени мұрамыздың елеулі бөлігі. Демек, оларды халыққа һəм 
тарихқа қайтару — ғалым-инженердің өміріне екінші тыныс беру. 

Мұхамеджанның студент кезінде қоғамдық-саяси өмірге белсене араласуы 

М.Тынышбаев студент кезінде түрлі тарихи жағдайлардың куəсі болады. Сондықтан ол патша 
үкіметінің боданындағы туған халқының тағдыр тауқыметін өткір тілмен айтып, баспасөз беттерінде 
жиі-жиі мақалалар жазады. Патша үкіметінің үні саналатын Санкт-Петербургтегi «Ведомости» 
газетінің 1905 жылғы № 75-ші санында жарияланған «Қазақ даласындағы көшпелі ел тұрмысының 
мұқтаждығы туралы» деген мақаласында Мұхамеджан Тынышбайұлы Ресейдің орталық 
аудандарынан сахараның шұрайлы, нулы-сулы жерлеріне жаппай қоныс аударушы орыс 
мұжықтарының жергілікті көшпелі халықтың шаруашылығына нұқсан келтіріп, əлеуметтік тұрмыс-
тіршілігін күрт төмендетіп жібергендігін, санақшы-ғалым Щербина экспедициясының зерттеу 
мəліметтеріндегі қате тұжырымдармен келісуге мүлдем болмайтындығын сынай отырып, өз пікірін 
тəптіштеп дəлелдейді. Көшпелі халықты күшпен отырықшыландырып, «мəдениетке үйретудің» 
нəтижесі зиянды зардаптарға əкеліп соғатынын жəне ондай қисынсыз тəжірибенің тарихта аз 
қайталанбайтындығына көңіл аударады. Дер кезінде Ресейдің ішкі губернияларынан қоныс 
аударушылардың тасқынын тоқтатпайынша отарлау жүйесінің толқыны көшпелілерді жуып-шайып, 
таяу жылдардың əлетінде башқұрт халқына туған күннің бейбітшіл, меймандос қазақ елінің басына 
да төнері сөзсіздігін тілге тиек етеді ол [5; 20]. 

Мұхамеджан институттың соңғы курсында жүргенде 1905 жылғы Төңкеріске қатысады. Сол 
жылы өткен автономистерінің съезіне қатысып, онда «Қазақтар жəне азаттық қозғалысы» деген 
тақырыпта баяндама жасайды, өз халқының мұңын жеткізіп, Министрлер комитеті атына өтініш 
жолдайды. Онда қазақтарды басқарудың басты принциптерінің қазақтардың мүддесімен сай 
келмейтіндігін ғылыми тұрғыдан негіздеуге күш салады жəне басқарудың əскери жүйесінен 
азаматтық жүйеге көшуді талап етеді: «... Орыс өкіметінің көзіне қазақтар адам болып көрінбейді, 
өмір сүруге хұқысы жоқ əлдебір зиянды мақұлық боп елестейді, сондықтан олар бізге қатыгездіктің, 
айуандықтың сан түрін істеп бағуда. Халық қорқып-үркіп əбден запыс болған, құлақ естімеген 
жантүршігерлік зорлық-зомбылық пен езгінің астында азап шегуде. 
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Генерал-губернаторлар өз хұқықтарын артығымен пайдаланады жəне еш жазықсыз таңдаулы 
адамдар Сібір итжеккеніне айдалуда. Орын алған бір масқара факті — адам кейпіндегі хайуан 
генерал Сухотиннің бұйрығы бойынша екі кінəсіз қазақтың айдалуы, тіпті Плевенің де ашу-ызасын 
тудырды. Оның өлімі ана екі бейбақтың туған елге қайтып оралуына кедергі келтірді. 

Қала абақтылары қашанда əкімдердің бұйрығымен отырғызылған, еш жазығы жоқ қазақтарға 
лық толып тұрады; бастықпен кездескенде бөркін алмаған бейбақ абақтыдан қашса да құтылмайды... 

Əкімшілік нұсқаулар мен заңдар арқылы қазақ бастықтың рұқсатынсыз тырп ете алмайтын күйге 
түсірілген. Қазақтардың ең қарапайым адамдық құқылары тəрк етілген, халықтың өмірі мен ар-
ұжданына түгелдей əкімшілік қожа. Мешіттер мен медреселердің жабылуы, діни кітаптарға тыйым 
салынып кəмпескеленуі, қазақ тілінде інжіл таратылуы, оны қабылдамағандар Сібірге айдалады деп 
қорқыту, қазақ балаларын миссионерлік мектептерде шоқындыру, арызды қазақ тілінде беруге 
тыйым салу, шоқындыруға көнбеген қазақ əйелін ұрып соққыға жығу, жеке адамды жəне оның ар-
намысын аяққа басып қорлаудың басқа да толып жатқан дөрекі түрлері — осының бəрі, мырзалар, 
ХІХ ғасырда жəне XX жүз жылдықтың басында, адам да, құдай да ұмытқан алыстағы мешеу аймақта 
деп бүгінгі күнге дейін орын алып отыр. Мұны ұлы Ресей державасының надан діни жəне бишігеш 
үкіметі басқаларға қарсы жариялаған крест жорығы демеске шара жоқ. 

Орыс бодандығын қабылдағаннан бері қазақтардың бір де бір жарқын, қуанышты күні, бір де бір 
бақытты минөті болған емес! 

Үкімет тарапынан болып отырған қысым мен қуғын-сүргін қазақтардың саяси құқықтары мен 
дін бостандығын ғана мойындамаумен шектеліп қоймай, экономикалық өмір саласында одан асқан 
кеселдер келтіруде. 

Өзінің климат жəне топырақ жағдайлары бойынша қазақ даласы мал шаруашылығына неғұрлым 
икемді, бірақ олар мүмкін болған жерлерде егіншілікпен ежелден айналысып келеді. 

Мысалы, Орал облысында астық өсіру табысты болғаны сонша, жылына жан басына шамамен 
15 пұттан айналған. Ақтөбе мен Қостанай уйездерінде — 13 пұттан. Семейде — 6 пұт қана, Жетісуда — 
4,5 пұтқа жуық. Статистика топырақ жағдайына байланысты егіншілік нашар дамыған жерлерде мал 
көп, ал астықты өңірлерде керісінше екендігін растайды. 

Жиырма жыл бұрын жергілікті əкімгер генералдар, Як. Полферовтің бейнелеп айтқанындай, 
«атойлап ұран шақырды» жəне қазақ даласын баса-көктеп қоныстану туралы баяндамалар бірінен соң 
бірі түсе бастады. Губернаторлардың сұрауы бойынша переселендерге ғажайып бай өлкеге əйтеуір 
ағылып келуі үшін толып жатқан жеңілдіктер берілді; ұзамай-ақ дала жолдарында қоныстануға 
қолайлы жер іздеген сансыз көп қарашекпендер керуендері шұбырды... Үкімет жаңа учаскелерді 
барған сайын көптен тартып ала берді, түземдік халық іс жүзінде жайылым мен егіншілікке жарамды 
жерлерінен айрылды. Қарашекпендер қайтып кетіп жатты, алқаптар босап қалды, бірақ жерді кесіп 
алу жалғаса берді. Қазақтардың тынысы тарылды: жер үшін дау-жанжал, талас-төбелес жəне кісі 
өлтіру басталды. Қазақтарды мал шаруашылығынан егіншілікке көшпейді деп айыптады; бірақ 
олардың қарауына қалдырылған қу тандыр дала мен құмдарда адам түгіл аң да тұрмас еді. Енді 
жайылымдық шұрайлы жерлер қатты қысқарды, қазақтар малды қоңайту үшін көшіп-қонып жүретін 
əдетін ұмытуға мəжбүр болды. Қыста ығын паналап мал тебіндейтін жерлер тартылып алынған. 
Қысқа шөп қорын дайындайтын шабындығы жəне жоқ. Даладағы қарлы боран, көктайғақ, жұт... 
малдың өлім-жетімі жиіледі. Егіншілікпен шұғылданатын жер қалмаған. Қазір қазақ халқының 
неліктен түгел кедейленіп жатқаны жəне бақытсыздығы өзінен бір кем емес башқұрт көршілерінің 
жаппай ашаршылыққа ұшырап қырылу тарихын қайталауға жақын арада мəжбүр болатындығы 
осыдан-ақ түсінікті. 

Бүкіл қазақ халқын жаппай құқықсыз дала пролетариатының күйіне душар еткізген үкімет 
саясатының жалпы жəне қысқаша сиқы міне осындай» [6]. 

Жас саясатшының өз баяндамасында патша əкімшілігінің қол астына қараған шет аймақтардағы 
халықтарға жасап отырған озбырлық, адам төзгісіз сасық саясатын батыл əшкерелеуі атақты 
«Қарқаралы петициясы» талабымен үндесіп жатуы — халық деген қазақ азаматтарының əр жерде 
жүріп, бір мақсатқа қызмет еткенін айқын көрсетеді. 

Жалпы, М.Тынышбаев 1905–1907 жылдары Ресей империясының қоғамдық саяси өміріне 
белсене араласқан. Ол осы жылдары баспасөз беттерінде отарлық билікті сынайтын мақалаларымен 
көріне бастаған. Сонымен бірге М.Тынышбаев патшалық билікке қарсы оппозициядағы Ресейдің 
түрлі саяси партияларының қатарында (кадеттер, эсерлер партиялары), түрікшілдік жəне 
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мұсылмандық козғалыстарға қатысқан. Осыдан барып М.Тынышбайұлының нағыз ұлтжанды азамат 
болғанын аңғару қиын емес. 

Мұхамеджан Тынышбаев — 1916 жыл оқиғасын терең жəне  
тура түсінген қазақ оқығандарының бірі 

М.Тынышбайұлы бірінші жиһангерлік соғыс өрті тұтанған дүрбелең жылдары қолына қалам 
алып, «Соғысушы патшалар əскері», «Сүңгуір қайық», «Темір жол хəм Еуропа соғысы», «Соғыс 
кемелері һəм мина», т.б. көсемсөз мақалаларын жазып, соғысқа араласқан ірі-ірі мемлекеттердің 
қару-жарағын, əскер санын, соғыс өнерінің жаңа сатыға көтерілген сапалық мүмкіндіктерін, қорғаныс 
қабілетінің деңгейін «Қазақ» үнқағазында бедерлеп отырады. Осы уақытта ол ел бастайтын 
көсемінен, сөз бастайтын шешенінен, ту ұстап, тұлпар мінген батырынан айырылған, жауынгерлік өр 
рухы жасып, азаматтық сана-сезімі кеміген қиын шақта қамсыз, жайбарақат жатқан жұртына, 
қорғансыз қалың халқына айнала қоршаған аждаhа, аузын арандай ашқан арыстандарға жемтік 
болып, жұтылып кетпеу жағын көп болып ойлап, толғанудың, түйсінудің мезгілі жеткендігін 
мегзеген сияқты көрінеді. Міне, осындай қилы кезеңде қазақты желіктіріп, құтыртып отырғандардың 
бірі деген сенімсіздікпен Мұхамеджанның үстінен Верный окружной соты прокурорының 
бұйыруымен іс қозғалады. Осыған байланысты ол сотқа жазған жауабының түсініктемесін жоғары 
мəртебелі Түркістан генерал-губернаторына жолдап, көшірмесін тергеушіге береді. Бұл құжатта 
Мұхаң орыс үкіметі тарапынан жергілікті халыққа жасап келген жүгенсіздігі мен бассыздық іс-
əрекеттерінің 1916 жыл оқиғасының шығуына əкеліп соққан қысқаша тарихын өзі куə болған 
айғақтар мен дəйектемелер арқылы дəлелдеп, баян етеді [5; 20, 21]. 

М.Тынышбаев 1916 жылғы 25 маусым Жарлығына қарсы шыққан халық көтерілісінің салдарын 
(Жетісудағы қанды қырғынды, халықтың Қытай асуын) күні бұрын-ақ болжап, көтерілісті 
болдырмауға тырысты. Кейін осы көтерілістің зардабын жою ісіне белсене атсалысты. 

Ол 1916 жылғы көтерілістің ең басты себебі — жер мəселесі болып табылатындығын, оны 
туындатқан отарлық биліктің əділетсіз саясаты екендігін ғылыми тұрғыдан дəлелдеп, босқындыққа 
ұшыраған халық жайында тарихқа өте құнды деректер жазып қалдырды [2; 28, 29]. 

М.Тынышбайұлы 1917 жылы Уақытша үкіметтің Жетісу облысы бойынша комиссары 
кызметінде жүргенде босқынға ұшыраған қырғыз бен қазақтың жоғын жоқтаушылардың бірі болды. 
«Қазақ» газеті 1917 жылғы тамыздың 11-індегі нөмірінде оның Петроградқа үкімет орындарынан 
босқындарға ақшалай жəрдем сұрай барып 5 миллион сом алып қайтқанын жазды. 

М.Тынышбайұлы мен «Қазақ» газетінің əрекеттері белгілі дəрежеде Құлжа каласында Садық 
Ювашев бастаған 38 адамнан тұрған «Босқын қырғыздарға жəрдем комитетінің» құрылуына себепші 
болады. Комитет Ресей мұсылмандарына қайырылып, түскен жəрдем арнайы дəптерге тіркеліп, оның 
жұмсалуы туралы комитет басшылары «Қазақ» жəне «Уақыт» газеттері арқылы есеп беріп тұруға 
міндетті болды [7]. 

Ел басына күн туған алмағайып заманда бас сауғалап, шекара асып, Қытайға босқан қазақ-
қырғыздардың саны туралы да мəліметті Тынышбаев қалдырғанын айта кету лазым: «Қазақтың» 237-
ші нөмірінде Қытайға босқан қырғыз-қазақтың саны 164 мың, қырылғаны 83 мың, Қытайда қалғаны 
12 мың деп көрсетіліп еді» [8; 5]. 

Мұхамеджан «Қазақ» үнқағазының (газетінің) 1917 жылғы 6 желтоқсанындағы № 254 санында 
(«Босқын қырғыз-қазақ жайы» атты мақаласында): «44 болыс елде 47 мың 759 түтін бар, сонан 
қашқаны 40 мың 250 түтін, қырылғаны 95200 жан», — дегенді жазады [8; 5]. 

Бұл цифрлар небір қыл көпірлерден əупірімдеп өткен қазақ халқының демографиялық өсу 
деңгейінің тарихын зерттеуге бүгінгі таңда ауадай қажет-ақ құнды деректер. 

М.Тынышбаевтың ғылыми еңбектерінің ұлттық 
мүдде тұрғысында жазылуымен сипатталуы 

Мұхамеджан 1920 жылы 1 қазанда Ташкент қаласында ашылған Қазақ халық ағарту 
институтына қызметке орналасып, осы оқу орнының аяғынан тік тұрып кетуіне көп еңбек сіңірді. Ол 
институт үшін ел арасынан қаржылай көмек жинауды ұйымдастырды жəне осы оқу орнында білім 
алу үшін Сырдария мен Жетісу облыстарынан қазақ жастарын жинады. Институтқа шақырылған 
Тынышбайұлы математика, физика, химия, түркі халықтары тарихи пəндерінен дəріс оқыды. 
Сонымен бірге ғылыми жұмыспен де белсене айналысты. Ол орыс география қоғамының Түркістан 
бөлімінің, Қазақстанды зерттеу қоғамының «Талап» ұйымының мүшесі болды [9; 614]. 
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Бір жолы Мұхамеджанның қолына А.П.Чулошниковтың қазақ халқы тарихына қатысты еңбегі 
түседі. Көкірегі көмбе, білімпаз жан осы кітаптағы ұлтының намысына тиетін пікірлерге қарсы сын 
жазып, академик В.В.Бартольдке жібереді. Ғұлама ғалым Тынышбайұлына қатты риза болып, қазақ 
халқының тарихын жазуға кеңес береді, ең болмаса болашақ зерттеушілер үшін тарихи деректер мен 
материалдарды жазып қалдыруға ақыл қосады [5; 21–22]. 

Қазаққа азаттық əпермек болған, бірақ онысынан түк шықпайтынына көзі жеткен Мұхамеджан 
өмірінің соңғы жылдарында бар күш-жігерін халықтың тарихи санасын қалыптастыруға жұмсайды. 
Халқымыздың тарихының күрделі, бұрын зерттелмеген кезеңдеріне арнап, дерек көздері бай, ғылыми 
тұрғыдан негізделген іргелі еңбектер жазады. Оның тарихты терең түсіне білгендігі, зерттеушілігі, 
қазақ халқының өміріне, кейінгі тағдырына əсер еткен ірі оқиғаларды түпқазық етіп алып, жүйелі 
түрде қарастыруынан байқалады. Бұл пікірге атақты ғалымның еңбектеріндегі «Қырғыз-қазақ 
руларының шежіресі», «Қырғыз-қазақтың шығу тегі», «Қазақ» этнонимі туралы», «Алтын Орданың 
күйреуі жəне Қазақ хандығының құрылу тарихы», «Ақтабан шұбырынды» секілді, тағы басқа 
тақырыптағы еңбектері дəлел бола алады. Қазақ тарихының көне дəуірі, орта ғасырлар кезеңі, жаңа 
заманы ретінде жеке қарастыратын күрделі мəселелерді кеңінен қамтуға талпынысы 
М.Тынышбаевтың өзіндік қалыптасқан тарихи көзқарасы бар екендігін аңғартады. Оның еңбектері 
ұлттық мүдде тұрғысында жазылуымен ерекшеленеді. Ол қандай да бір халықтың тарихын жазу үшін 
сол ұлттың тілін, салт-дəстүрін, мəдениетін жетік меңгеру керек деген принципті берік ұстанды жəне 
бұл принципті өзге зерттеушілердің ұстануын талап етті [9; 614]. 

М.Тынышбайұлы жаңа ғылыми деректерге сүйене отырып, қазақ халқының тамыры тереңде 
жатқанын дəлелдеді. Сондықтан да орыс ғалымы В.Осадчий: «Мұхамеджан өзінің демократиялық 
идеяларын іске асырып, өз халқын бақытты еткісі келді. Оған бұл жолда ғылым, ақыл, сенім күш 
беріп тұрды. Ол шынайы əділдікке, жамандықты жақсылық жеңген таңның ататынына кəміл сенген 
еді», — деп жазды «Великий творец добра и света» деген кітабында. 

Тарихшы-ғалымның белгілі еңбектері кезінде жеке кітап болып, кейде жоғарыдағы қоғамның 
жинақтарында басылып шығып тұрған. Қашанда болсын жаңа істің жанынан табылып, жауапты 
жұмыстарды басқару оның пешенесіне жазылған тағдыры іспеттес қызық жайлар сияқты. 

Ұлт зиялысының қазақ ру-тайпаларының 
тарихын зерттеуге үлес қосуы 

Талай ғасырдың аумалы-төкпелі оқиғаларын басынан кешірген қазақ халқының тарихын зерттеу 
үшін алдымен қазақ рулары мен тайпаларының тарихын білу керек. Ал отар елдің тарихын 
отарлаушы халық жазады демекші, кешегі кеңестік дəуірде тарихымызды басқа елдің тарихшылары, 
шенеуніктері жазған болатын. Ал халқымыздың өз ішінен шыққан зиялы азаматтарымыз тарих, 
мəдениет жəне т.б. тақырыптарға еңбектер жазып, зерттеулер жүргізгендігі үшін қудаланды. Ата-
бабасының тарихын, шежіресін жастайынан үйренген зиялы азаматтарымыз еңбектерінің өте құнды 
екендігі мəлім. 

Қазақ тарихына, мəдениетіне, оның ішінде шежіреге қатысты еңбектер жазған зиялылар — 
Шоқан Уəлиханов, Шəкəрім Құдайбердіұлы, Əлихан Бөкейханов, Мəшһүр Жүсіп Көпеев, Мұстафа 
Шоқай. Сөз жоқ, қазақ зерттеушілерінің арасынан ру-тайпалардың тарихын зерттеуге үлкен үлес 
қосқандардың бірі — Мұхамеджан Тынышбаев. Ол — қазақ тарихының, соның ішінде этникалық 
мəселелерді зерделеген бірнеше зерттеудің авторы. Өзі кəсіпқой тарихшы болмаса да туған елінің 
өткеніне, шығу тегіне, ру-тайпалық құрылымына үлкен мəн беріп, жиған-тергендерін хатқа түсіріп, 
ой-тұжырымдарын жазып кеткен. 

Совет кезеңінде жарық көріп, шежіре мəселесін арнайы қозғаған ғылыми зерттеулердің ішінде 
Мұхамеджан Тынышбайұлының «Қазақ халқының тарихына қатысты материалдар» (Материалы к 
истории киргиз-казахского народа) деген 1925 жылы Ташкентте басылған еңбегі айрықша сүбелі [10]. 
Автор орысша жазылған бұл еңбегінде қазақ шежіресі, қазақтардың қайдан шыққаны жəне Қазақ 
хандығының құрылуы, қазақтардың 1917 жылға дейінгі саны туралы майын тамыза əңгімелеген 
ғылыми қисындылықтарымен, арғы-бергі тарихты терең зерделеуімен тəнті етеді. 

Тарихшы-ғалым өз ізденістерін жүргізуде орыс зерттеушілерінің, соның ішінде В.В.Вельяминов-
Зерновтың, А.И.Левшиннің, Н.А.Аристовтың еңбектеріне сүйенді. Осы зерттеушілердің 
шығармаларындағы ой-тұжырымдарға сын көзбен қарап, кемшіліктері мен олқылықтарын ашып 
көрсеткен. Ғылыми талдаудың негізінде салмақты да салиқалы пікір танытқан: «Қазақ халқының 
тарихы жөнінде мейлінше көп жазылды. Алайда тек Вельяминов-Зернов пен Левшиннің зерттеулерін 
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ғана тыңғылықты дүние деп есептеуге болады. Қалған авторлар əдетте солардағы мағлұматтарды 
пайдаланады да жаңадан ештеңе қоса қоймайды. Бұлардың арасында қазақ жəне басқа да түрік 
халықтарының тайпалық құрамы туралы жан-жақты жəне қызғылықты зерттеулері бар Аристовтың 
жөні бөлек. Авторлар əдетте сан қилы түп деректерден тек «қазақ» деген сөзді ғана іздеп жəне бұл 
негізгі тайпа, əр кезеңде соған əр түрлі түркі-монғол тайпалары қосылып отырған деп санады. Алайда 
қазіргі қазақ руларының арасынан қайсысы бұрынғы қазақтардың ұрпағы болып табылады деген 
мəселеге ешкім бас қатырған да емес. Аристов қазақтардың қазіргі тайпалық құрамын талдағанда 
жекелеген рулардың өткендігі өмірі туралы тек жол-жөнекей ғана еске алады. Жалпы, қазақтың əрбір 
руының шежіресін алдын ала зерттеп алмай жəне олардың қай уақытта басқа қай ру-тайпалармен 
қарым-қатынас жасағанын анықтамай тұрып, қазақ халқының тарихи тағдырының тұтас бейнесін көз 
алдыңа келтіру мүмкін емес. Сондықтан біз жекелеген рулардың шежіресін хронологиялық тəртіппен 
қысқаша мазмұндауды мақсат еттік» [11]. 

Жетісулық ғалым зерттеуінде қазақты құраған рулар мен тайпалардың тарихына жеке-жеке 
тоқталып, олардың əрқайсысының шежіре-кестесін, ұрандарын анықтап жазады. Еңбектен мынадай 
жолдарды оқимыз: «Қазақтардың үш жүзден құрылғаны мəлім: Ұлы, Орта жəне Кіші жүздер. 

Ұлы жүзді құрайтындар: а) Үйсін (тармақтары — Дулат, Албан, Суан, Сарыүйсін), оған 
қосылғандар: Шапырашты, Ошақты, Ысты жəне Сіргелі; ə) Жалайыр; б) Қаңлы, оған Шанышқылы 
қосылған. 

Орта жүзді құрайтындар: а) Арғын; ə) Найман; б) Қыпшақ; в) Қоңырат; г) Уақ; д) Керей. 
Кіші жүзді құрайтындар: Алшын, ол үш топтан тұрады: а) Байұлы (адай, беріш, алтын, жаппас, 

есентемір, таз, байбақты, тана, масқар, алаша, қызылқұрт, шеркеш жəне ысық); ə) Əлімұлы (əлім, 
шөмекей, немесе шөмен, жəне кете); б) Жетіру (табын, тама, жағалбайлы, телеу, кердері, керейт жəне 
рамадан) [11; 9]. 

Автор жүздердің шығуы ерте кездермен, дəлірек айтсақ, Алтын Орда кезеңіне сəйкес келетіндігі 
туралы пікір білдіреді. Осыған орай өз ойын былайша түйіндейді: «... Наймандардың Шайбақтар 
қарамағына өтуі 1320–1330 жылдары шамасы болуы ықтимал, яғни Хайду хан өлген соң бірнеше 
жыл өткеннен кейін. Шамасы, бұл Үгедей мен Шағатай ұрпақтарының өзара қырқысы кезінде болған 
сияқты. Жошы ұлысының (Алтын Орда) Батыс бөлігін Батудың ұрпақтары, Шығыс бөлігін Семей 
облысы мен Балқаш көлімен, Қаратауға дейінгі аралықты (Ақ Орда) Орда-Еженнің ұрпақтары, ал 
орта бөлігін, Арал немесе Көк теңізден солтүстікке дейінгі аралықты (Көк Орда) Шайбақтың 
ұрпақтары биледі десек, онда наймандар шамасы қазіргі Атбасар, Ырғыз үйездерін мекендеп, 
Əмудария мен Сырдарияның төменгі ағысын мекендеген хорезмдік ұйғырлармен көрші тұрса керек» 
[12; 5–6]. 

Əрбір жүздің ру-тайпалық баянында Мұхамеджанның өзінің тайпасы Наймандар туралы 
біршама жазылған. Ғалымның Наймандар жөнінде берген мəліметтері тайпаның тарихын терең 
зерттеуге мұрындық болады. Тарихи деректерге негізделіп баяндалған Наймандар жайлы жазбасында 
автор оларды моңғол текті тайпалардың қатарына жатқызады: «VIII ғасырдағы қытай деректерінде 
Наймандар Байқал көлінің оңтүстігін мекендеген тайпа ретінде аталады. Олар 850 жылдары бір жағы 
Орхон өзенінің жоғары сағасынан Тарым алабына дейін жəне екінші жағы Қара Ертіске дейінгі жерді 
алып жатты. Наймандар орналасқан географиялық жағдайдың өзі олардың үнемі монғолдармен бірге 
тұрғандығын байқатады. Олардың батысын мекендеген арғындардың өзін ғалымдар монғолдарға 
жатқызса, онда Наймандарды монғол тайпасына жатқызу көңілге қонымдырақ саналады» [12; 5]. 

М.Тынышбаев орта ғасырларда Наймандардың ұлыстардың қоғамдық өмірінде айтарлықтай 
орын алғандығын Əбілғазының, Мұхамед Салихтың, т.б. еңбектеріне сүйене отырып, дəлелдейді. 
Өз ойын автор: «Аттай 100 жыл бойы (1500-ден 1600-ге дейін, тіпті 1625 жылға дейін) Марыдан 
Балқашқа дейінгі Сырдың төменгі ағысында жəне одан да арғы елдің өмірінде наймандар ірі саяси 
рөл атқарады. Шамасы, олар басқа да ру-тайпалардан сан жағынан көптігіне арқа сүйесе керек» [12; 6], 
— деп қорытындылаған. Наймандардың қоғамдық өмірдегі белсенділіктері мен елеулі рөлін олардың 
санының өзгелерден басым тұруымен түсіндірген. 

Қазақ хандығының құрамына енгеннен кейінгі наймандардың көші-қон аймағын ғалым: «1680 
жылдары Наймандар бір жағы Қаратаудан, Əулиеата тауынан Ташкентке дейінгі, екінші жағы Арыс 
өзенінің Сырдарияға құйғанына дейінгі жерді алып жатты. Біраз бөлігі Сырдарияның сол жағалауын 
мекен етті» [6, 7], — деп көрсеткен. Наймандардың орналасқан аумағын айқындауда тарихшылар 
М.Тынышбаевтың осы пайымдауын басшылыққа алады. 
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Мұхамеджан ХVIII–ХIХ ғасырлардағы Наймандардың ата қоныстарын көрсете отырып, 
олардың Семей, Жетісу өңіріне көшіп кеткендеріне назар аударады. «1758–1760 жылдары Наймандар 
Қарқаралы үйезіндегі Тоқырауын өзенінен бастап, Алтай мен Жоңғар Алатауына дейінгі аумақты 
алып жатты; соңғы жылжу 1810 жылы шамасына сəйкес келіп, осы кезде Наймандар Қарқаралы үйезі 
мен Шыңғыстауды тастап, оңтүстік-шығысқа жылжыды» [12; 7], — деп жазғаны айтқан ойымызды 
бекіте түседі. 

М.Тынышбаев Қазақ хандығының құрылған уақытын 1456 жыл деп санайды. Осындай 
тұжырымға келуде ғалым Мұхамед Хайдардың «Тарих-и Рашидиіне» сүйенеді. Тарихшы хандықтың 
күшейген кезін 1465 жыл деп есептейді. Сөзіміз дəлелді болу үшін Мұхамеджанның жазғанын 
келтірейік: «... Өзбек ханы Əбілқайыр өлген соң (1465 жыл шамасы) Жəнібек өз Арғындарымен 
Еділдің төменгі сағасына кетіп, сонда тұрақты ордасы Астраханды салған десек, біз қателеспейміз» 
[13]. 

Кейбір тарихшылар осы көрсетілген уақытты Қазақ хандығының күшейген емес, құрылған 
жылы деп қабылдайды. Өкінішке орай, Қазақ хандығының құрылу уақыты тарихнамада даулы мəселе 
болып табылады. Өйткені зерттеушілер Қазақ мемлекеттігінің құрылған уақытына келгенде əр түрлі 
көзқарас танытады. Осыған орай, Қазақ хандығының құрылу мерзімі туралы ғылымда ортақ 
тұжырым əлі қалыптаспаған [14]. 

М.Тынышбайұлының қазақ халқының тарихына арнаған белгілі еңбегінде келтірілген жаңаша 
пікірлерді қазіргі тарихнамадағы зерттеулер дəлелдеп жатыр. Əрине, кез келген ғылыми еңбектегі 
сияқты оның үстірт пікірлері де жоқ емес, оны ғылыми сүзгіден өткізу қазіргі тарихшылар алдында 
тұрған міндеттердің бірі. Тарихи білімі болмағанымен, оның жоғары білімді адам ретінде жалпы 
ғылыми əдістерді терең меңгергенін көруге болады. Тарих ғылымында қолданылатын жүйелік 
талдау, салыстырмалық, тарихилық болжам жасау, оны тексеру сияқты ғылыми əдістер қолданылған. 
Автордың сол кезде жасаған тұжырымдарына қазіргі зерттеушілердің көбі сілтеме жасайды. 

М.Тынышбаевтың əмбебап ғалым ретінде тарих, археология, этнография 
мəселелері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналасуы 

М.Тынышбайұлы əмбебап ғалым ретінде сан-салалы өлкетанушылық еңбектер жазған. Ол қазақ 
шежіресін зерттеумен қатар, қазақ халқының жоңғар басқыншыларына қарсы күресінің тарихына 
арналған «Ақтабан шұбырынды» атты шығармасын, «Көксу үйіндісі жəне Баласағын қаласы», 
«Сырдария жəне Жетісу губерниясындағы қалалардың, бекініс, қорғандардың іздері», Ежелгі 
Иланбалық (Іле Балық) қаласының орны туралы» деп аталған өлкетанушылық мазмұндағы 
еңбектерін жазып, жариялаған. 

Айта кетерлік жайт, М.Тынышбаевтың тарихшы ретінде білгірлігі оның «Отзыв о труде 
А.П.Чулошникова по истории казак-киргизского народа» [15] атты еңбегінен айқын көрінеді. Ол 
мұнда аталған тарихшының қазақ халқын құраған «қоңырат», «жалайыр», «найман», «керей» 
руларының тағдырындағы Шыңғысхан рөлі туралы көзқарастарындағы қателіктерді орынды 
байқаған. Мысалы, мұнда М.Тынышбаев деректер негізінде қоңырат руының Шыңғысханға шеше 
жағынан туыстығын, ал Шыңғысханды керей тайпасынан шықты деген А.П.Чулошников 
көзқарасының тарихи деректер тұрғысынан негізсіздігін, сондай-ақ аталған тарихшының 
Шыңғыстың наймандармен одақ жасағаны туралы көзқарасының да қателігін атап көрсеткен. 

Ғұлама ғалым «Ақтабан шұбырынды (қазақтардың азапты босулары мен айбынды жеңістері)» 
атты еңбегінде [16] үш жүздің «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» жылдары бас қосқандығын 
айта келіп, ынтымақтастықтың арқасында Аңырақай шайқасында қазақтардың жеңіске жеткендігін 
баса көрсетеді: «Ə.Диваев келтірген екінші аңыз бойынша, қалмақ қырылған жеңістен соң соғыс тағы 
да 3–4 жылға созылады. Бұл екінші ұрыста да қалмақтар орасан жеңіліске ұшырап, сол ұрыс болған 
жер (қалмақты аңыратқан соң) «Аңырақай» аталып кетеді. «Ақсақалдардың айтуынша, — дейді 
Диваев, — «Аңырақай» Арал теңізінің солтүстігіндегі таудың Алакөл жағында жатқан «Итішпес» 
көлінің жанындағы жер». 

Аңырақай жеңісі туралы аңыз Пішпек, Алматы уезінің қазақтары арасында да сақталған. Бірақ, 
бұл аңыз бойынша, «Аңырақай» Диваев көрсеткен жақта емес. Балқаштың оңтүстікке сұғынған 
айдынынан оңтүстік-шығысқа қарай 12 шақырым жердегі «Итішпес» Алакөлдің қасында. Енді осы 
Алакөл шығанағының оңтүстігінде «Əбілқайыр», «Сұңғайты» таулары, «Ақсүйексай», атақты 
«Хантау» созылып жатыр. Осы тауларда «Үлкенордақонған» жəне «Кішіордақонған» шатқалдары 
бар (екі орданың хандарының шатырлары тұрған жер). 
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Бізде бұл кезеңді қамтитын бұлардан басқа аңыздар жоқ. Бірақ бізге ендігі жерде шатқалдардың 
географиялық аттары көмекке келеді. Көшпелілердің, əсіресе қазақтар мен қырғыздардың, 
шатқалдарға, сонда өткен үлкен оқиғаларға байланысты ат беріп отыратын ерекше қасиеті бар. 

Осы ретте, біріншіден, Шымкенттен батысқа қарай 30 шақырым, «Бадам» станциясынан 5 
шақырым жердегі Ордабасы атты кішкене таудың маңызы зор. 

Екіншіден, Боралдай жəне Қошқарата өзендерінің бас жағындағы (Əулиеата жəне Шымкент 
уездерінің шекарасында) Арқарлы тауда «Үлкенордақонған», «Кішіордақонған» деген екі шатқал 
бар. Яғни, бұл аттар екінші рет бір өңірден қатар (бір-бірінен 5–4 шақырымда) кездеседі. 

Үшіншіден, Əулиеатаның шығысындағы, Ақыртөбе жəне Подгорный станцияларының қарсы 
алдында «Сұңғайты», «Əбілқайыр» деген екі сай бар. 

Шабуылға шыққан үш топтың кездесуі, біздіңше, Ордабасы тауында өтті. Алатау мен Қаратау 
қоршаған, Арыс пен Бадам өзендері өтетін түйетайлы жазық таулы-тасты, кезектескен кішкене 
жоталары бірте-бірте ойлы-қырлы далаға айналады. Аса биік болмаса да Ордабасы тауынан сол 
маңайдың бəрі алақанға салғандай көрініп тұрады. Арыстанды əйтпесе Шаян (90–100 шақырым) 
ойпаттарынан көтерілгенде көзге бірден осы Ордабасы шоқысы шалынады. Енді бұған Ордабасының 
қасынан Бадам өзені ағып өтетінін, сол жерлердің қалың шөбін, көгалдай кілемін, Ордабасының 
артындағы (батысы мен оңтүстікке қарай) көп сайларға қазақтардың қалың қолы жасырылуы 
мүмкіндігін қоссақ — бұл жерде қазақтардың негізгі күші жиылған бас қосыны болғаны өзінен-өзі 
түсінікті. Осы жерде қазақтардың өзара ант берісіп, бас қолбасы етіп Əбілқайыр ханды сайлағанына, 
халық дəстүрі бойынша іс оңға басу үшін құрбандыққа ақбозаттың шалынғанына біз тіпті сенімдіміз 
(Левшин кітабы, 11, 71-б.). 

Келесі тарихи жер — Боралдай мен Қошқарата өзендерінің жоғарғы ағысында, бір-бірінен 3–4 
шақырым жерде тұрған. Үш жүздің бас ханының жəне Кіші жүз ханының қосындарының орындары, 
Үш жүздің Бас ханы болып Тəуке ханның ұлы Болат хан есептелсе, «Үлкенордақонған» — соның 
қосыны тұрған жер. Кіші хан Əбілқайыр болатын, ол барлық қазақ əскеріне қолбасшылық етті. 
«Кішіордақонған» — соның қосыны тұрған жер. Əрине, бейбіт жылдары кең жер мен дербестікті 
сүйетін хандардың қосымдары бұлайша бір-біріне жақын қонбайтынын да ескерту қажет. Оларды 
былай қойып, өріс кең жағдайда байлардың өздері бір-бірінен алыс отыруды ұнататын əдеті. 

Қазақ əскерлерінің одан əрі шығысқа қозғалуының ізін Подгорное поселкесі қарсысындағы 
«Əбілқайыр сайы» атты мекен атынан көреміз. Жергілікті ботбайлар (дулат руына жататын) 
ертеректе осы жерге Əбілқайыр атты бір хан аялдағанын айтады. 

Əдетте қазақтар «Əбілқайыр» есіміне міндетті түрде «Сұңғайты» деген жер атын қосақтайды. 
Осы екі ат Подгорное поселкесі жанында жəне Балқаш көлінің оңтүстігінде бірдей кездеседі. Бірақ 
«Сұңғайты» сөзінің қандай мағынасы бар, оны халық аңызын жадында сақтап жеткізуші 
ақсақалдардың бірде-біреуі түсіндіріп бере алмады. 

Ақырында Балқаштың оңтүстігіндегі жерлердің де географиялық аттарымен, халық жадында 
сақталуымен қазақтардың ұлы жеңісті жорығына қатыстылығы соншалық, бұл жерде де бір уақытта 
Бас хан Болат пен Кіші хан Əбілқайыр қосындары аялдағанына күмəн қалмайды. 

Аталған тарихи оқиғаның барысын осылайша анықтай отырып, ұлы «Аңырақай» жеңісінен кейін 
қалмақтардың Іле өзенінен құлдай шығысқа қарай қашқанын айтуға болады» [16]. 

Қорыта келе айтарымыз, М.Тынышбаевтың қазақ тарихына қатысты еңбектерінің ғылыми 
құндылығы қазірге дейін еш мəнін жойған жоқ. Кəсіби тарихшы болмағанына қарамастан, оның 
зерттеулеріндегі ғылыми білім деңгейі қазіргі кездегі көптеген зерттеулерден анағұрлым жоғары. 
Өйткені тарихи еңбектің қандай формада (əңгіме, баяндау, трактат, академиялық монография) 
жазылуы маңызды емес, ондағы ғылыми жаңалық деңгейі жəне оны дəлелдеу аппараттарының болуы 
ғана шарт. Сондықтан кезінде еңбектері баспасөзде көп жарияланған В.В.Бартольд, Г.Е.Грумм-
Гржимайло, А.Н.Самойлович жəне басқа да белгілі шығыстанушылар Мұхамеджан 
Тынышбайұлының зерттеулеріне жиі-жиі жүгініп отырған. 

М.Тынышбайұлының Голощекинмен кездесуі 

1925 жылы Қазақстанға саяси жетекші болып Ф.И.Голощекин келді. Ол келген бетте өзіне қарсы 
шыққан, айдауына жүрмеген қызметкерлерді шетке шығара бастады. Голощекинмен істесе алмаған 
С.Қожанов, С.Сəдуақасов, Н.Нұрмақов, Ə.Əлібеков жəне басқалары Қазақстаннан кетіп қалды. 
Орталық атком төрағасы жұмысшыдан жоғарылатылған Жалау Мыңбаев бір беткей қайсар адам 
болатын, Голощекин айдауында жүрмеген соң оны да қуды. Оның орнына Шымкент маңында 
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болыстық партия комитетінің хатшысы болып жүрген момын шаруа Елтай Ерназаровты əкеліп қойды 
[17]. 

Голощекин келе сала өзінше жаңа теория ашып, Қазан төңкерісі Қазақстанға соқпай бір бүйір 
өтіп кеткен, Қазақстан еңбекші бұқарасы оның жемісін татпаған, сондықтан мұнда революцияны 
қайталап «Кіші Қазан» науқанын өткізу керек деп, 1927 жылы егістік, шабындық жерлерді қайта 
бөлу, 1928 жылы «жартылай феодал байлардың» мал-мүлкін кəмпескелеу науқанын жүргізді. Осы 
науқандардың ізін ала 1929 жылы «құлақтарды топ ретінде жою негізінде елді жаппай 
колхоздастыру» науқаны басталып кетті. Егер де «Кіші Қазан» төңкерісін қалай жасауға болатынын 
Қазақстан мысалымен дəлелдесе, Голощекиннің абыройы артып, мерейі тасыйтын еді. Сондықтан да 
ол осы ойын сынақтан өткізу үшін өзінің басты қарсыластарының бірі — Мұхамеджан 
Тынышбаевпен оңаша сөйлескісі келді. 

Сонау зұлмат жылдары халқымыздың біртуар азаматы М.Тынышбаевтың Голощекинге қарсы 
қалай күрескені жайлы жазушы Бек Тоғысбаев көркем шығарма жазып, көзі тірісінде «Парасат» 
журналының редакциясына əкеліп тапсырған екен. Осы орайда белгілі жазушының төмендегі 
əңгімесіне тоқтала кетсек, артық болмас: «Алаш» партиясының негізін салушылардың бірі, жоғары 
білімді темір жол инженері, бұрынғы Мемлекеттік дума депутаты, Уақытша Үкіметтің Түркістандағы 
төтенше өкілі, жас жағынан да өзімен тұрғылас адамды асықпай тыңдағысы келген. Онымен 
дайындықсыз, жеңіл-желпі сөйлесуге болмайтынын да сезетін. Соңғы жылдары осы Қызылорданы 
астанаға айналдыру үшін негізгі құрылыстарды басқарып жүргенін білетіндіктен, онымен ресми 
сөйлесуге толық хақысы бар екенін де ұмытпаған. 

Мұхамеджан Тынышбаев Филипп Голощекинді сыртынан жақсы білетін. Николай патшаны 
қанша жек көрсе де, Голощекин бастаған қызылдардың оны күллі семьясымен қырып тастағанын 
жауыздық деп есептейтін. Оған қоса капиталистерді, помещик-кулактарды, интеллигенцияны 
қудалап-қорлауда сұмдық қатыгездік көрсеткен Филипп Исаевич Қазақстанда да ешкімді 
жарылқамайды деп есептейтін. Дегенмен алдын бір көріп, сөз төркінін аңғарғысы келген. 

Мұхамеджан салдырған, дария жағасындағы тоғай ішінде айналасы ағашпен қоршалған, іші-
сыртына күзет қойылған жеке үйде жалғыз тұратын Голощекин оған пар ат жеккен пəуеске жіберген 
екен, тамақ əзірленгенше екеуі Сыр жағасында батар күннің қызылына, толқып аққан дария суына 
қарап ойланып тұрды да, əңгімені алыстан орағытты. Голощекин жасы өзімен қарайлас болса да, 
Тынышбаевқа «сіз» деп сөйледі. 

– Мен сіздің Верный гимназиясын алтын медальмен бітіріп, генерал-губернатордың арқасында 
Петербургтағы темір жол қатынасы институтын бітіргеніңізді, Мемлекеттік думаға депутат болып 
сайланғаныңызды, Россиядағы, Орта Азиядағы темір жолдарды салуға қатынасқаныңызды, қазіргі 
уақытта астана құрылысын басқарып жүргеніңізді жақсы білемін. Бұрынғы Ақмешіт-Перовскийді 
өзгертіп Қызылорда деп атапсыздар, атына заты сай ма? 

– Күні кешегі астанамыз Орынбор ұлан-байтақ қазақ өлкесінен шалғайда жатыр. Сыр бойы — 
қалың қазақтың іші жəне ең бастысы, Москва мен Ташкент ортасындағы темір жол торабындағы 
қала. Бұрынғы Ақмешіттің орны əзірше астана болуға жарайды деп есептеймін. 

 Ашығын айтқанда, бұл жер маған ұнамайды. Күні ыстық, жері шаң, айнала — құм, тозаң. 
Оның үстіне солтүстік, шығыс, орталық Қазақстаннан алыс жатыр. 

 Басқа өлкелерге əзірше қолайлы қатынас жолы жоқ. Егер Жетісу темір жолы салынып, 
Түркістан мен Сібір өлкесі жалғасса, астананы басқа қалаға көшіру қиын болмас. 

 Бəрібаев пен Жандосов бұрынғы Верный, қазіргі Алматыны, атай береді. 
 Алматы — Верныйдан бұрынғы тарихи атау. Ол ежелгі Үйсін хандарының, Моғолстан 

мемлекеті астанасының орнында тұр. 
 Айтпақшы, сіз тарихшысыз ғой. Мен кейбір еңбектеріңізбен таныспын. Қазақтардың арғы тегі 

монғол екені рас па? 
 Қазіргі қазақ халқының құрамында аздаған монғол элементтері бар. Бірақ тұтастай алғанда 

қазақ — түркі тектес Ғұн, Сақ деген ежелгі империялардың мұрагері. Тіліміз, тұрмысымыз, салт-
дəстүрлеріміз солардан қалған. Қазіргі өзбек, татар, башқұрт, əзербайжан, түрікмен, қырғыз, 
Қырымдағы, Кавказдағы біраз халықтардың шығу тегі бір. 

 Осман түріктері де сіздермен туыса ма? — деп, Голощекин біле тұра əдейі сұрады. 



Р.С.Каренов 

52 Вестник Карагандинского университета 

 Арғы түбіміз бір. Бəріміз — Ұлы Түрік қағанатынан тараймыз. Шыңғыс хан империясы 
құрылмай тұрғанда, қазіргі Түркиядағылар батысқа қарай осы біз жағасында тұрған Сырдария мен 
Əмудария арасынан қоныс аударған. 

 Византияның, Арменияның жерін жаулап алған деңіз... Түркістан өлкесінің тарихымен ептеп 
таныспын. 

Əлі де тереңірек біле түссем деймін. Керекті кітаптар жөнінде көмектесер деп сенемін, — деп 
Голощекин сыпайы сөйледі. — Ал енді... төтелей сұрақ қойсам айып етпессіз... Сіз совет өкіметіне 
неге қарсысыз? Еңбекші халықтың қамын ойлаған өкіметке қалайша ішіңіз бұрмайды? 

 Мен халық қамын ойлайтын өкіметке қарсы емеспін. Совет өкіметінің бостандық, теңдік деген 
сөздері ұнайды. 

Еңбекші халықты оқыту, білім беру бағытын жоғары бағалаймын. Қалалар тұрғызу, автомобиль, 
темір жолдар салу, электр, телефон-телеграф жүйелерін дамыту жоспарын дұрыс көремін. Маған тек 
кейбір саяси науқандар ұнамайды. 

 Мысалы? 
 Байларды, капиталистерді жоямын дейсіздер. Совет өкіметіне қарсы қолдарына қару алып 

күрескендер жойылды, ал енді бейбіт еңбекке жұмылып жүргендерге тиісудің керегі не? Елдің эко-
номикасын дамытатын солар емес пе? 

 Мұныңызға келіспеймін, — деді Голощекин даусын қатқылдау шығарып. — Мұныңыз тап 
тартысы туралы Лениннің теориясына қайшы... 

 «Тап тартысы» деген ойдан шығарылған, өмірде жоқ теория. 
 Неге жоқ дейсіз? Бай-капиталистердің өз мақсаты, пролетариат пен кедейлердің өз мақсаттары 

бар. Яғни күрес содан туады. 
 Мемлекет, билік бар жағдайда қайшылыққа, күреске жол бермеуге болады. Ол үшін экономи-

каны дамытып, халықтың тұрмысын жақсарту керек. 
 Жарайды, бұл жөнінде пікіріміз үйлеспей-ақ қойсын... Жүріңіз, тамақ даяр болған тəрізді. 
Голощекин негізгі ойын кейінге шегеріп, дəм үстінде халықтың салт-тұрмысы, əдет-ғұрпы 

жайында сұрастырып отырды. Сібірдегі азғантай ұлттардың салт-дəстүрінен хабардар екен, соны 
қазақтармен қалай байланыстыруға болатынын да білгісі келген. Тынышбаевтың бұл төңіректе де 
білімдарлығына, бəрін біріне-бірін байланыстыра, терең талдайтынына таң қалған. Ол тіпті дүние 
жүзі халықтарының құралуы, қалыптасуы жайында төгіле баяндады. Халық пен ұлттың бір ғасырда, 
тіпті бірер жүз жылдарда қалыптаспайтынын, оған əр түрлі саяси, тарихи, əскери-соғыс оқиғалары 
əсер ететіні жайында ғылыми дəлелдер, мысалдар келтірді. Бұл жөнінде жеке қайраткерлердің, мыса-
лы Цезарьдың, Аттиланың, Шыңғыс ханның, Əмір Темірдің, Ұлы Моғолдардың, Наполеонның, ұлы 
Петр мен Екатерина Екіншінің, Лениннің тарихта қандай рольдер атқарғаны жайында айтқаны 
құлағына жағып отыр. Кіші Октябрь төңкерісін жасаса, Қазақстан тарихында, жалпы көшпенділер 
өмірін өзгертуге өзінің қандай роль атқарып, атын алтын əріппен жазылатыны жайында да қиялдап 
қояды. 

 Қазақ мыңдаған жылдар бойы бір шеті отырықшы, бір бөлігі көшпенді болып өмір сүруге 
мəжбүр болған, — деді Тынышбаев. — Мысалы, осы Сырдарияның, Шу, Іле, Талас, Қаратал, Лепсі, 
Ертіс, Жайық өзендерінің жағаларында үлкенді-кішілі қалалар салынған. Бірақ солардың бəрін жан-
жақтан анталаған жаулар жойып отырған. Қазіргі қазақ жерін, Орталық Азияны ертеден-ақ қытайлар 
əлденеше рет шауып, қиратып кеткен. Тек араб, парсылардың ғана қарсы жорығы бетін қайтарған. 
Біздің даламыз қайта бас көтеріп келе жатқанда қалаларымызды қалмақ-ойраттар ойрандап кетті. 

 Шыңғыс хан ше? — деп сөзін бөлді Голощекин. 
 Шыңғыс ханның мақсаты — түркі халықтарын билеп, оны қанап отырған парсы-тəжіктерді 

талқандап қуу болған. Мұхаммед-шах сауда-саттық жасайық деп жіберген елшілерін түгел өлтіріп, 
керуендерін тонаған. Бəріне Хорезм шахы кінəлі... 

 Татар-монғолдар дүние жүзінің талай елдерін жаулап алды емес пе? 
Біріншіден, Шыңғыс ханның əскерінде монғолдар өте аз болған. Оның əскері негізінен кейін 

қазақ, өзбек халқын құраған ірі тайпалар, ұйғырлар, татарлар, қырғыздар, түркі тілді Сібір 
халықтарынан құралған. Шыңғыс ханның өз руы Тайшуыт, ол Қияттан тарайды. Бұлардың бəрі түрік 
тілді Күн империясының — қытайлар Хун, Еуропа Гұн деп атаған ұлы мемлекеттің, одан кейінгі Ұлы 
Түрік қағанатының мұрагерлері еді. Күн империясы шығыста Хинган тауынан, батыста Дунайға 
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дейінгі ұшы-қиырсыз аймақты алып жатқан. Шыңғыс хан жəне оның мұрагерлері сол империяны 
қалпына келтірді. 

 Ал Россия, Қытай, Вьетнам, Корея, Персия сияқты елдерді де бағындырғаны қалай? 
 Ол елдердің ешқайсына Шыңғыс хан барған емес. Ол соғыстарды жан-жақтағы елдерді ты-

ныштандырып, алым-салық алу үшін оның ұрпақтары жүргізді. Ал Алтын орда Еділ жағасына орнап, 
Россияны екі жүз жылдан астам уақыт сыртқы жаулардан қорғап тұрды. 

Голощекин іштей «мынау нағыз пантюркист екен!» — деп қорытты. Мұның көзін ертерек құрту 
керек деп түйіп, бірақ асықпауды жөн көрді. Керекті адамдарға тапсырма беріп, фактілер, дəлелдер 
жинау керек...» [18]. 

Шынында қара тізімге алып, əр қадамын қалтқысыз баққан қызыл жендеттер 
М.Тынышбайұлына халқының тарихын жазуға мүмкіндік бермей, 1930 жылы 3 тамызда қамауға 
алып, Ресейдің қара топырақты аймағына (қазіргі Воронеж облысы) бес жылға жер аударады. 
Айдауда жүрген кезінде М.Тынышбаев Мəскеу — Донбасс темір жолын жобалау бөлімінде жұмыс 
істейді. Содан кесілген мерзімін өтеп елге оралады. Бірақ ұзамай, ол 1937 жылдың қараша айында 
қайтадан тұтқындалып, көп кешікпей Ташкент түрмесінде атылады [3; 98]. 

Қызы Фатимаға айтқанындай: «Мен өмірімде адал еңбек етуден танған жоқпын. Бар мақсатым 
халқымды оятып, жарқын өмірге бастау» еді дегендей, М.Тынышбаев халқының есінде осындай 
сипатта қала бермекші. 

Түйін 

Кеңес үкіметі М.Тынышбаевты ғана қуғындаумен шектелген жоқ. Оның балаларын, туыстарын, 
жерлестерін, тіпті М.Тынышбаевты өмірі көрмеген адамдарды да қуғын-сүргінге салды. Мəселен, 
оның 1921 жылы тырысқақ ауруынан қайтыс болған алғашқы зайыбы Гүлбаһрам Шəлімбековадан 
туған тұңғышы Ескендір Тынышбаев Алаш Орда «тапсырмасын орындаушы» деген айыппен 10 
жылға сотталды. М.Тынышбаевтың осы зайыбынан көрген қыздары Фатанад-бану (Фатима) мен 
Динарзада да зұлмат жылдардың зұлымдығын көп көрді [2; 31, 32]. 

Ескендір Мұхамеджанұлы ұзақ өмір сүрді. Ол қазақтан шыққан тұңғыш кинооператор жəне 
деректі фильмдер режиссері болды. Бұл күндері ортамызда жоқ. Ғалымның бірлі-жарым шағын 
рецензиялары, мақалалары ұзақ жылдар бойы осы Ескендір Тынышбаевтың қолында сақталып 
келген. Олар: «Следы древних городов, крепостей, курганов в Сыр-Дарьинской и Джетысуйской 
губерниях» [19]; «О местонахождении древнего города Илан-Балыка (Или-Балыка)» [20]; «Предания 
о казахском хане Тауке и батыре его Алдыяре» [21]. 

Мұхаңның Əмина Шайхалиевадан 1933 жылы туған Дəулет деген ұлы — бұл күндері үлкен 
ғалым, техника ғылымдарының докторы, аса ірі химик. Көптеген жылдар нағашы атасының 
фамилиясын алып шалғайдағы Башқұртстанның астанасы — Уфа қаласында еңбек етті. Соңғы 
жылдары атажұртқа оралған Дəулет Мұхамеджанұлы Шайхали-Тынышбаев Алматыдағы Қазақстан-
Британ университетінде ұстаздық қызмет атқаруда. 

«Ата-анамның отбасылық өмірі көпке созылған жоқ. Ол кісілер 1930 жылдың сəуір айында 
үйленді. Мен туғанда əкем түрмеде екен, — деп еске алады Мұхамеджанның ұлы Дəулет. — Маған 
анамның фамилиясын беруін жəне анамның атасының есімін беруін аманат етіпті. Ол кісі мені 
осылай аман алып қалғысы келген шығар. Содан кейін бізді Воронеж облысына жер аударды. Ол 
жерде төрт жылдай болдық. Əкем өте қатаң əрі қиын жағдайда күн кешті. Анам болса қолда бар 
заттарын сатып, азық-ауқатты əзер табатын. 

Дəулеттің ұлы — Асқар ғалым-математик. Ол кезінде Мəскеуде кандидаттық, ал 2004 жылы 
Канадада докторлық диссертациялар қорғаған. 1996–1999 жылдары Канада мен Америка Құрама 
Штаттарында ғылыми зерттеулермен айналысқан. Ол қазір əкесі Дəулет сияқты Алматыдағы 
Қазақстан-Британ техникалық университетінің профессоры болып еңбек етуде. 

Тек елімізде жүзеге асырылып жатқан оң саясат шапағаты арқасында М.Тынышбайұлының 
Алматы қаласындағы тұрған үйіне мемориалды тақта орнатылды. Қазақ көлік жəне коммуникация 
академиясына (сонда 2000 жылы ескерткіш-бюст орнатылған), көшеге, Алматы облысы Сарқант 
ауданының бір ауылына Тынышбаев есімі беріліп, Сарқант қаласында оның ескерткіші қойылды. 
Осы ғана көңілге медеу, болашаққа сенім туғызады. 

Иə, халқы үшін жанын құрбан еткен қазақта Мұхамеджан Тынышбаевтай есіл ерлеріміз аз емес. 
Ал, сол Алаш арыстарының ерлігіне бас иіп, олардың еңбегін кеңінен насихаттау — бүгінгі ұрпақтың 
парызы! 
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Р.С.Каренов 

Видный представитель Алашского движения Мухамеджан Тынышбайулы  
и его научные исследования как историка и востоковеда  

К 135-летию со дня рождения 

В статье описана многогранная жизнь и деятельность выдающегося сына казахского народа, большо-
го знатока истории, культуры и быта казахов, генеалогии казахских родов. Главное внимание уделено 
анализу и оценке публицистических, научных трудов и краеведческих исследований Мухамеджана 
Тынышбаева. Показано, что его произведения содержат подробное описание казахских родов и пле-
мен — тех корней и ветвей, которые составили понятие «казахский народ». Сделан вывод о том, что 
исторические изыскания повторили трагическую судьбу их создателя: после расстрела как «врага на-
рода» они были запрещены, изъяты из библиотек и хранилищ. В этой связи подробно изучены труды 
виднейшего представителя казахской интеллигенции, впервые собранные в единую книгу и возвра-
щенные к нам через шестьдесят с лишним лет после своего первого выхода. 
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R.S.Karenov 

Prominent representative of Alashsky movement of Mukhamedzhan Tynyshbayula 
and its scientific researches as well as historian, orientalist 

To the 135 anniversary since birth 

In the article many-sided life and activity of the outstanding son of the Kazakh people, the big expert on his-
tory, culture and life of Kazakhs, genealogy of the Kazakh childbirth are described. The main attention is paid 
to the analysis and an assessment of publicistic, scientific works and Mukhamedzhan Tynyshbayev's local 
history researches. Is shown that its works contain the detailed description of the Kazakh childbirth and tribes 
— those roots and branches which made concept the Kazakh people. The conclusion is drawn that historical 
researches repeated tragic destiny of their founder: after execution as «enemy of the people» they were for-
bidden, withdrawn from libraries and storages. Therefore works of the most visible representative of the Ka-
zakh intellectuals, for the first time collected in the uniform book and returned to us in more than sixty years 
after the first exit are in detail investigated. 
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В статье исследованы различные формы реализации художественного времени в стихотворениях 
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Смена поэтики в литературе — это всегда смена точек зрения на действительность, быт и бытие, 

пространство и время. Сравнительный анализ художественных текстов, принадлежащих к разным 
литературным эпохам, имеет продуктивный характер в том случае, когда сопоставляемые произведе-
ния имеют нечто общее в организации повествования, предмете изображения, в мотивной структуре 
и т.д. 

Сопоставление творчества таких поэтов, как И.Бродский и В.Ходасевич не относится к числу 
популярных. Однако, несмотря на то, что развернутых высказываний самого Бродского о влиянии на 
его творческий метод поэзии Ходасевича не имеется, некоторые ученые высказываются в пользу их 
сопоставления. Так, Л.М.Баткин замечает: «Было бы крайне интересно попытаться обосновать анали-
тически впечатления о Ходасевиче, как одном из предшественников Бродского. Это потребовало бы 
особой и обстоятельной работы» [1]. А.Ранчин, осмысливая связи между поэтами, отмечает несхо-
жесть их поэтических миров и, в то же время, указывает ряд цитат Бродского, восходящих к своему 
старшему собрату по перу. Сопоставительные наблюдения позволили исследователю сделать важный 
вывод: «Несомненно, родственно Бродскому и соединение предельной метафизичности и филосо-
фичности Ходасевича с вещностью, осязаемой предметностью: у обоих поэтов чувственные вещи 
становятся своеобразными эмблемами бытия как такового» [1]. 

Принимая во внимание последнее рассуждение, обратимся к анализу стихотворений 
И.Бродского «Взгляни на деревянный дом» [2; 8] и В.Ходасевича «Дом» [3; 116–118] и рассмотрим 
реализацию в них различных метафизических моделей времени. Мотивом к сопоставительному ана-
лизу данных текстов послужили общий предмет изображения и тип авторской рефлексии, который он 
задает. 

Формально стихотворения во многом оказываются схожими, оба написаны ямбом, имеют стро-
фическую композицию, в обоих стихотворениях реализуется смешанная форма высказывания с очень 
незначительной проявленностью личного начала. К последней черте обратимся подробнее. Место-
именно маркированный субъект речи у Бродского отсутствует вообще (о его присутствии говорит 
лишь обращение к «ты»), а у Ходасевича появляется лишь однажды в форме «мы» в финальной 
строфе этого пространного, состоящего из 76 строк текста. Подобная редукция личного начала, как 
доказывает практика анализа [4], выводит на первый план изображения внешний мир, пропущенный 
сквозь призму авторского восприятия. И в том, и другом стихотворении предметом изображения яв-
ляется дом, который вызывает у носителя речи рефлексию о времени и человеке во времени, что ста-
новится объектом изображения. Таким образом, внешние приемы организации субъектного строя 
обоих стихотворений являются схожими, что дает повод к их сопоставлению. Однако содержатель-
ная сторона каждого высказывания принципиально различна. 

Первое отличие уже в самом характере предмета изображения. У Ходасевича — дом разрушен-
ный. Он обретает предметную реальность лишь в предположениях героя по поводу его прежнего бы-
тия, однако в настоящем — это прах, груда мусора. У Бродского — дом целый, «рассчитанный на 
прочный быт». Однако разрушенный дом Ходасевича изображается через гораздо большее, чем дом 
Бродского, количеством деталей, помогающих представить образ когда-то целого дома — «пролеты 
широких окон», «балка», «лестница с узором», «печь», «стена», «кафель». Это дом, который был на-
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полнен жизнью в разнообразных ее проявлениях, — место, «где ссорились, мирились, … деньги при-
пасались». Описание дома последовательно сменяется авторской рефлексией по поводу превосходст-
ва человека над разрушенным домом: 

 
Все теперь прохожему открыто. О, блажен, 
Чья вольная нога ступает бодро 
На этот прах, чей посох равнодушный 
В покинутые стены ударяет [2; 8]. 

 
Человеку доступна логика времени, он понимает смысл происходящего и разрушенный дом ста-

новится фактом движения времени, а не символом его драмы. К пониманию времени в этом стихо-
творении и человека в нем вернемся позже, а сейчас обратимся к принципам изобразительности, 
осуществленным в стихотворении Бродского. 

Дом в изображении Бродского с первых же строк лишен описательности и предстает не только 
как «здесь и сейчас», но и как «везде и всегда» существующий: 

 
Взгляни на деревянный дом, 
Помножь его на жизнь. Помножь 
на то, что предстоит потом. 
Полученное бросит в дрожь 
иль поразит параличом, 
оцепенением стропил, 
бревенчатостью, кирпичом – 
все тем, что дымоход скопил [2; 8]. 

 
Дом оказывается вместилищем времени — труднопостигаемым и неодномерным. Человеческое 

бытие приравнивается к содержимому дымохода — оно недолговечно по сравнению с самим домом, 
который останется жить и после ухода человека. Авторское видение дома симультантно, благодаря 
чему дом предстает одновременно во множестве жизней, проживаемых в нем. 

Человеческое присутствие в доме Бродского, в отличие от дома Ходасевича, практически не 
маркировано. Если у Ходасевича дом, пусть и разрушенный, изображается с явными признаками че-
ловеческого присутствия («супруги обнимались», «в жару потели больные», «рождались люди и 
умирали скрытно»), то у Бродского соотнесенность дома и человека, «здесь и сейчас» живущего, 
предельно минимализирована и подается не через утверждение их связи, а через отрицание: 
 

Он — твой не потому, что в нем 
все кажется тебе чужим, 
но тем, что, поглощен огнем, 
он не проговорит: бежим. 
В нем твой архитектурный вкус. 
Рассчитанный на прочный быт, 
он из безадресности плюс 
необитаемости сбит [2; 8]*. 

*(здесь и далее выделено мною. — Л.Х.) 
 

Философия отношения человека и вещи (в данном случае — дома) пронизывает все творчество 
И.Бродского. Бытие человека ограничено во времени, вещь же, присутствуя в настоящем, несет в се-
бе одновременно и прошлое, и будущее, и потому она принадлежит вечности, некоему вневременно-
му измерению, тогда как человек обречен на конечность существования. Дом у Бродского словно за-
стыл во времени, «оцепенел», для него остановлено Время, а потому бытовая конкретика (где стоит, 
кто в нем живет) полностью отменена и заменена на «неодушевленность», «безадресность» и «необи-
таемость». Отсутствие конкретики, а значит, и личных примет спасает дом от разрушения и погло-
щения временем. Состязаться со временем можно только при отсутствии уникальных и узнаваемых 
черт. Все, что наделено индивидуальным бытием, динамично. Изменяемость — суть преходящего, но 
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не вечного. А потому вещь побеждает человека в схватке со временем, ибо она неживая, а все живое 
уязвимо по причине своего недолголетия. 

Иное — у Ходасевича. Тема времени, организующая все повествовательное пространство стихо-
творения, решается также в сопоставлении образов дома и человека. Но в этом сопоставлении выиг-
рышную позицию занимает человек. Именно ему принадлежит попытка измерить время, понять его 
логику. Осознавая власть времени, человек, тем не менее, силой своего познания и мудрости стре-
мится дать ему позитивное объяснение: «Да, хорошо ты время. Хорошо/ Вдохнуть от твоего ужасно-
го простора» [3; 117]. Так же, как и лирический герой Бродского герой этого стихотворения осознает 
свою малость перед «пучиной» времени. Однако человек, как существо разумное, способен принять и 
понять его ход: 
 

Как птица в воздухе, как рыба в океане, 
Как скользкий червь в сырых пластах земли, 
Как саламандра в пламени — так человек 
Во времени. Кочевник полудикий, 
По смене лун, по очеркам созвездий 
Уже он силится измерить эту бездну 
И в письменах неопытных заносит 
События, как острова на карте [3; 117]. 

 
В то время как дом — вещь, обреченная на снос, может лишь стать фактом разрушительного 

действия времени, то есть стать его жертвой. Дом проигрывает в схватке со временем именно в силу 
своей неодушевленности и неспособности познать самого себя во времени. Он обречен на бесследное 
умирание, смысл которого ему никогда не откроется. Человеку дано сознание, в котором из века в 
век формулируются представления о времени и постигается его суть. Ему удается сделать Хронос 
понятным для себя: «Он изобрел историю — он счастлив!» [3; 118].Человек осознает скоротечность 
бытия: 
 

Сквозь пальцы (…) — непрерывно 
Жизнь утекает. И трепещет сердце, 
Как легкий флаг на мачте корабельной, 
Между воспоминаньем и надеждой — 
Сей памятью о будущем [2; 8]. 

 
Это осознание логики движения времени, его разрушительной силы печалит героя, но в то же вре-

мя понимание преходящести собственного существования дает ему власть над домом, который вынуж-
ден пассивно покоряться разрушению. В финальной строфе экзистенциальная грусть сменяется про-
заическим действием, несущим в себе смиренное приятие неизбежности, которую несет с собой время 
— появляется горбатая старуха (также образ, соотнесенный с идеей времени и скоротечности жизни), и 
вместе с героем они разбирают останки дома — «в согласье добром/ Работаем для времени». 

Вернемся к стихотворению Бродского. В сопоставлении его со стихотворением Ходасевича ста-
новится понятным, что здесь имеет место противоположное понимание отношений между челове-
ком и вещью (в широком смысле). Позиция превосходства человека над вещью звучит у Ходасевича 
— дом невольно покоряется разрушительному воздействию времени и разбирается человеком. 
Обратная позиция заявлена у Бродского — его дому предсказывается существование в бесконечной 
временной перспективе, мало доступной человеческому представлению о времени: 
 

И он перестоит века, 
галактику, жилую часть 
грядущего, от паука 
привычку перенявши прясть 
ткань времени, точнее — бязь 
из тикающего сырца, 
как маятником, колотясь 
о стенку головой жильца [2; 8]. 
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Неожиданная метафора — «голова жильца», как маятник, бьющийся о стенку дома, отмеряю-
щий своим движением собственный предел существования, убеждает в том, что человек, живущий 
сегодня в этом доме, занимает отнюдь не доминирующую позицию в тройственном союзе время — 
вещь — человек. По этому поводу А.Генис замечает: «Деля с вещами одно — жилое — пространство, 
мы катастрофически не совпадаем во времени: нам оно «тикает», им — нет» [5]. Тому подтверждение 
цитата из стихотворения [2; 18]: 

Ходики тикают. 
Но, выражаясь книжно, 
как жидкость в закупоренном сосуде, 
они неподвижны, а ты подвижна, 
равнодушной будучи к их секунде.  

Тема времени, проблема его постижения волнует поэтов с древних времен. Однако обостренное 
восприятие времени, всеобщее ощущение его неостановимой скоротечности, энтропийности свойст-
венно именно для ХХ столетия. В анализируемых текстах эта тема развивается через отношение че-
ловека и вещи (в широком смысле). Как видим, поэты одного века, но разных поколений при созда-
нии одного и того же художественного образа пользуются разными кодами и значениями. Если вос-
пользоваться категориями теологического дискурса, то можно сказать, что через художественные 
миры поэтов предстают два пути познания истины — катафатическое, реализованное у Ходасевича, и 
апофатическое, представленное у Бродского. Современная исследовательница М.В.Михайлова рас-
суждает: «Апофатический и катафатический принципы действуют не только в богословии. Любой 
дискурс тяготеет либо к позитивной описательности, прямому именованию, либо к апофатической 
указательности, негативному определению. Дискурс о чем угодно может быть построен либо катафа-
тически — тогда он будет речью о предмете, либо апофатически — тогда он будет речью о чем-то 
другом, но приводящей к предмету. Сильная сторона катафатического подхода — прямота и яс-
ность…Апофатика темна, это неудобный способ сообщения, но зато, уж если она достигает цели, мы 
можем быть уверены, что восприняли что-то живое и настоящее» [6]. Будучи наследником классиче-
ских традиций, Ходасевич образно воплощает некое позитивное знание о мире и человеке в рамках 
дискурса классической поэтики, в которой господствуют эпистемологическая установка на изобра-
жение мира в его полноте, созерцание и описание объективной данности в ее предметности и укоре-
ненности в бытийном одушевленном пространстве. Очевидное доминирование в поэзии Бродского 
минус-приема позволяет номинировать его поэтику как апофатическую [7]. В анализируемом стихо-
творении Бродского вряд ли что-нибудь прояснится с позиции линейного времени, здесь вычитания 
предпочитаются сумме (а если сумма и есть, то «сумма пустых углов»), которая могла бы дать 
представление о вещи в ее бытовой и бытийственной укорененности. Для человека существует вчера, 
сегодня, завтра, однако эти категории времени — не единственный способ его постичь. История, раз-
деление времени на три его пласта (прошлое, настоящее и будущее) — вариант понимания времени, 
реализованный у Ходасевича. Отсутствие всякого позитивного утверждения о времени и его свойст-
вах как признание собственной беспомощности в постижении смысла Хроноса — основа метафизи-
ческой модели времени Бродского. Поэтов роднит само стремление к постижению метафизики вре-
мени через поэтический текст, однако пути этого постижения различны. 
 
 

Список литературы 

1 Ранчин А. Еще раз о Бродском и Ходасевиче // НЛО. — 1998. — № 3 // [ЭР]. Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/nlo/1998/30/ 

2 Бродский И. В окрестностях Атлантиды: Новые стихотворения. — СПб.: Пушкинский фонд, 1995. — 80 с. 
3 Ходасевич В.Ф. Стихотворения. — Л.: Советский писатель,1989. — 464 с. 
4 См.: Савченко Т.Т. Субъектный строй русской лирики. — Караганда: Изд-во КарГУ, 2000. — 304 с. 
5 Генис А. Частный случай. Иосиф Бродский. В окрестностях Атлантиды: Новые стихотворения // Знамя. — 1996. — 

№ 2 // [ЭР]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/1996/3/n1.html 
6 Михайлова М.В. Апофатика в постмодернизме // Символы, образы, стереотипы современной культуры: Сб. науч. ст. 

— СПб.: Эйдос, 2000 // [ЭР]. Режим доступа: http://www.phil63.ru/apofatika-v-postmodernizme 
7 Эпштейн М.Н. Слово и молчание. Метафизика русской культуры. — М.: Высш. шк., 2006. — С. 519–523. 

 
 



Л.М.Харитонова 

60 Вестник Карагандинского университета 

Л.М.Харитонова 

Модернизм жəне постмодернизм поэзиясындағы 
 уақыт философиялық талдау пəні ретінде 

Мақалада В.Ходасевич пен и И.Бродский поэзиясындағы көркем уақыттың берілу формасының 
түрлері зерттелді. Автор əр түрлі əдеби дəуірде өмір сүрген ақындардың уақыт туралы толғауларын 
талдай отырып, модернизм мен постмодернизмдегі көркем уақыттың қарама-қарсы метафизикалық 
модельдерін анықтады. 

 
L.M.Kharitonova 

The time as object philosophical analysis in the poetics  
of modernism and postmodernism 

The article is devoted to the study of different forms of the artistic time in the poems Hodasevich and 
I.Brodsky. Reflections on time poets of different literary epochs lead the author to the conclusion opposite 
metaphysical models time of modernism and postmodernism. 
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Common lexical forms for Romanian and Slovenian languages 

The author considers meanings and forms, semanthic and pragmatic specializations, utilization differences 
common lexical forms for Romanian and Slovenian languages. Using the comparative method, researcher ob-
serves some changes in the transition words of Slavic languages in other modern languages. 

Key words: Slavonic stock of words, formal identity, phonetic differences, semantic differences, stylistic dif-
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It is a widely recognized in many of the papers on Romanian language the fact that although a Romanic 

language in itself, it suffered a strong Slav influence, considered as being «the strongest out of the ancient 
influences exercised on the Romanian language». One can notice that this influence manifested itself in two 
major ways, a popular and an oral one, as a consequence of the co-inhabitance with the Slavs, and a cult, 
scholar one, due to the utilization of the Slavonic language for administration, diplomacy and reli-
gion.(Hristea 1982: 41). 

In addition to this, the research on the Slav languages which reflect the common elements with different 
Balkan idioms proved interesting for many linguists as the centuries passed, including two Slovenians, Jernej 
Kopitar (Skubic 1996: 321–326) and Franc Miklošič (Skubic 2002: 10) [1, 2]. Kopitar was particularly inter-
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ested in the linguistic phenomena present in three languages genetically different (Albanese, Romanian and 
Greek), while Miklošič analyzed the common traits for four languages (Romanian, Bulgarian, Albanese and 
Greek) and emphasized on a multitude of Slav influences on the Romanian language [1, 2]. 

The Slav influence manifested itself at the level of the borrowed foreign words, since the Romanized 
Daces took over words referring to fundamental levels of life. It is often stated that this influence manifested 
itself especially in what concerns the vocabulary. As a consequence, the Romanian preserved words referring 
to actions and the name of actions, the rural life and the agricultural works, agricultural products and foods, 
animal names, expressions referring to social life and public administration, as well as religion. Due to this 
type of symbiosis between the Romanian and the Slav languages, there are some common or resembling 
words in the semantic field of the kinship names or some body parts. 

In this paper we will try to provide an analysis of some semantic fields present in both languages, by 
observing the differences in what concerns the form and the meaning, the circulation of some forms in spe-
cific stylistic registers, as well as the preference of speakers from the two cultures for a particular form, a 
pragmatic predisposition for a certain type of lexical selection. 

We were interested as well in the evolution of some words from an historical point of view. For this. 
Using the comparative method, we observe some changes in the transition words of Slavic languages in other 
modern languages. 

Actions and names of actions 

Rom. silă — Slov. sila (abhorrence) 
The words have a common Slav etymon, but in the contemporary language they have different mean-

ings. For the Romanian, the main registered meanings are: 1. «feeling of disgust, abhorrence, displeasure, 
repulsion to someone or something, aversion.»; 2. (in expressions) în silă = «with no interest, without pleas-
ure, from obligation»; cu (de-a) sila or în (or de, cu) silă = «without free will, obliged»; de silă, de milă = 
«not really willing». Besides, it functions with ancient and regional meanings a face (cuiva) silă = «to co-
erce, to force»; a-şi face silă = «to try very hard»; 3. (ancient.) «strenght, force». 

In Slovenian, the word has diverse significations, not bearing the stylistic restrictions from Romanian 
(sila „physical or mental force), as well as in phrases, such as delovna sila «workforce», sporazum velikih sil 
«agreement between great powers», nadnaravne sile «supernatural powers», klic v sili «emergency call», and 
in expressions such as na silo «against one’s will)», za silo «hardly, barely», od sile «strong, sufficientt» and 
many others. In some phrases, this word also has a special morphologic value, of intensity adverb, equivalent 
to zelo: 

Danes se mu je sila mudilo. / Today he is in great hurry.. 
In both languages the noun has a verbal correspondent, a (se) sili/siliti (se). 
Rom. şoaptă — Slov. šepet (whisper) 
Works in both languages with resembling forms and the same meaning. These words also have a verbal 

correspondent Rom. a şopti — Slov. šepetati. (to whisper) 
Rom. zăbavă — Slov. zabava (lateness) 
It is registered with the same form, but with different meanings in the two languages. In Romanian, the 

registered meanings are: 1. «delay, slowness, tedium, wait»; (in expressions) un bob (de) zăbavă = «a little 
bit of patience, immediately»; fără de zăbavă = «without delay, immediately»; 2. «leisure, repose»; 3. «en-
tertainment, party, leisure», while in Slovenian the meaning is limited only to «leisure, entertainment, fun, 
party». In Slovenian the word also appears in prepositional contexts with different meanings: v, za zabavo 
«for pleasure, for fun». 

Rom. pojar — Slov. požar (measles) 
Presents in the two languages stylistic differences. For the Romanian it is registered with the senses: 

1. «contageous disease (to children), characterized by the appearance of red spots on the skin; measles»; 
2. (ancient and regional) «big fire»; (figurative) «scarlett light of sunrise or sunset»; 3. «great heat»; «pathos, 
passion, ardor, fervor». 

For the Slovenian, it is a word with much fewer stylistic connotations, occurring only in contexts such 
as požar ljubezni, požar strasti «the fire of love, the fire of passion». 

The two languages have for this word different derivative possibilities. The Romanian language pre-
serves in the archaic and regional registers words such as pojarnic, pojarniţă (amber), pojărnicie «firefight-
ers’ station». In Slovenian, the words požar, požarnic also function as last names. 
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In the Slovenian language, the word formed a different lexical word group. For the word firefighter, the 
Slovenian uses gasilec, formed from the verb gasiti «to extinguish», occurring in structures such as pogasiti 
ogenj/ požar, pogasiti žejo, which can be translated as to put out /to temper fire/thirst. 

Rom. zdrobiti — Slov. zdrobiti (broken) 
They appear in the two languages in the same form, with the same meaning, but with a different pro-

nunciation due to the accent. These words have different metaphoric senses (zlomiti srce «to break some-
one’s heart» and zdrobiti v (sončni) prah «to break someone»). 

Foods 
Rom. smântână — Slov. smetana (cream) 
This word has a Bulgarian etymon, its evolution is similar in the two languages, and the form is resem-

bling; it appears in proper and figurative contexts. In both languages it is registered with the proper sense of 
«fat alimentary product, with a white-yellowish color, which forms itself on the surface of unboiled milk, 
after this has been left for a while at room temperature, or which is separated from the milk using a special 
centrifugal machine». In addition to this, the word is registered figuratively as «the best, most valuable part 
of a thing». 

In Slovenian, the word apperas in figurative expression such as zbrala se je vsa ljubljanska smetana, 
which can be translated as «upper class of the society» similar to the protipendadă word in Romanian, or as 
pri tem je hotel vso smetano sam pobrati, meaning «he wanted to rip all the profit from a business/an activity». 

In the same semantic field, there appear with the same form and identical meanings words such as 
hrană (food), hreani (horseradish) şi oţet (vinegar).This latter one is less utilized in the Slovenian language 
nowadays, being replaced by kis. 

Animals 
The lexical field of the animal names is the best represented in our corpus. The reasoning for this fre-

quency is that these terms belong to the common vocabulary. 
Rom. biber — Slov. bober 
The formal minimal difference is motivated by the different evolution of the German etymon. In Slove-

nian is very frequently utilized, while in Romanian it is competed by it synonym beaver. 
Rom. dihor — Slov. dihur (ferret) 
The Romanian term presents the probable Slav etymology and a minimal form difference as compared 

to the Slovenian variant. 
Identical or resembling in form in both languages are also the pairs: Rom. fazan — Slov. Fazan (pheas-

ant), Rom. raţă — Slov. Raca (duck), Rom. gâsca — Slov. goska (goose), Rom. păstrăv — Slov. postrv 
(trout), Rom. ştiuca — Slov. ščuka (pike), Rom. rac — Slov. rak (lobster). In Slovenian, the last word ap-
pears in expressions such as rdeč kot kuhan rak «red like the boiled lobster», iti rakom žvižgat «to die, not to 
succeed». 

In Romanian, the word appears in a series of expressions such as a merge sau a da înapoi ca racul «not 
preogressing, having a hard time», roşu ca racul (fiert) «it is said about a person whose face is red». 

Beside this, in both languages there appears with the symbolic definition of rac «cancer» — imam raka 
or zodia racului (cancer zodiacal sign) — biti rak po horoskopu. 

A very interesting evolution in the two languages has the pair Rom. găină — Slov. kokoš (hen). If the 
Romanian language conserved the Latin gallina, also kept in other Romanic languages, such as Italian, the 
Slovenian utilizez for the same notion the term kokoš. 

Celestial bodies 
Rom. luna — Slov. luna 
The term appears in both languages, but, if in Romanian it refers both to the temporal unit and to the 

star, in the Slovenian there are two different terms: a) luna with the meaning of «star»; b) mesec, with two 
senses «calendar unit» and «celestial body». They both appear in constructions such as: luna ga nosi/mesec 
ga nosi. 

An unusual contextual aspect for the Slovenian language is the creation of a specific pattern for pentru 
lună de miere (honeymoon). If the Romanian and other languages have this metaphoric type of phrase, the 
Slovenian utilizes the phrase medeni tedni, which could be translated as «honey weeks». 

Human body 
Rom. obraz — Slov. obraz 
This word presents in the Romanian language a much richer range of significations as compared to the 

Slovenian. In the first place, it is registered in the Explanatory Dictionary with two plural inflexions (obraz 
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— obraji/obraze), which facilitates a better differentiation of the proper and the metaphoric senses: 1. (pl. 
obraji) [cheeks] «each of the two lateral sides of the face». It also appears in some expressions such as să-ţi 
fie ruşine obrazului- «shame on you!» or să-ţi fie în obraz- «it is said about someone who has done some-
thing inappropriate», a-i plesni sau a-i crăpa cuiva obrazul de ruşine- «to be very ashamed», a fi gros de 
obraz - «to be shameless», «(a fi) fără obraz - «to be shameless, inappropriate», a avea obraz subţire – «to 
be polite, to have a good behaviour», obrazul subţire cu cheltuială se ţine- «in order to meet great expecta-
tions you need to have the corresponding resources». Although in Serbian and Croatian there are synonym 
expressions (for ex., bez obrazan), in the contemporary Slovenian there is no such structure; 2. (pl. obraze) 
«the anterior part of the human head, face, complexion, appearance». Expressions: a ieşi (a scăpa, a o 
scoate) cu obraz curat- «to get out of a situation in a honourable manner», a-i spune sau a-i zice cuiva (un 
lucru) de la obraz- «to tell someone something in a direct manner, bluntly», a orbi sau a prosti pe cineva de 
la obraz- «to obviously lie to someone, to try to cheat in a rude manner», a-şi scoate obrazul în lume - «to 
appear in the society, to show oneself to people», a face (cuiva) pe obraz - «to treat someone the way one 
deserves, to take vengeance on someone». a (nu) da obraz - «not to face someone», a-şi pune obrazul 
(pentru cineva) - «to vouch for someone with one’s own honour, authority, reputation», a da (cuiva) obraz -
«to allow someone too many things, to pamper or to spoil», cu ce obraz? – «how dare you?»; (fig.) «moral 
value of a person; honour, reputation, renown, dignity»; 3. (ancient.) «person, individual»; obraz 
subţire – «fine, pretentious person, living in luxury»; 4. «rank, condition, social status». 

For the Slovenian language, the term designates the whole face. 
The expression znan obraz signifies «an important or renowned person, known by someone», while the 

expression ima veliko obrazov is synonymous with «two faced». 
Rom. hibă — Slov. hiba 
The word has a Hungarian etymon. In Romanian it is registered with the meanings of «drawback, defi-

ciency, defect, flaw», defect» and has regional circulation. In the same time it is polysemantic, referring to 
any kind of drawback. In the Slovenian, the word has the same sense, it circulates in some stylistic registers, 
but it is used more often in contexts referring to persons, designating a physical or mental disability, and lim-
ited to some contexts in order to express the deficiency of a work or an object. 

Kinship relations 
Rom. nevastă — Slov. nevesta 
Registered in the Slav languages, where from the Romanian borrowed it, with the meaning of «married 

woman», the word presents in Slovenian a particular meaning «bride». For the sense of «married woman», 
the Slovenian uses žena. Besides, for husband-wife, the Slovenian uses the pair of words soprog — soproga, 
employed only in the urban areas and in the protocol addressing. 

Qualities 
Rom. drag — Slov. drag 
They appear with the same form, but with differences in what concerns the meaning in the two lan-

guages. In the Slovenian, the word has the core sense of «dear» and presents a verbal correspondent (po) 
dražiti se. For the Romanian, the word has the meanings of «dear, lovable, priceless for someone». 

It is worth noticing at this pair the possibility of functioning as nouns, as a result of conversion through 
the appearance in an adjectival context: Rom. draga mea — Slov. moja draga/draga moja - «my dear». With 
this morphologic value, it is used as a term to address you loved one or talk about him or her. The last signi-
fication does not appear in the Slovenian, because the term is competed by ljub. 

The expressions draga mea — moja draga, draga moja - «my dear» are utilized only if a person is con-
sidered important by someone, while in Romanian they appear rather often, as a common addressing formu-
la. They appear particularly in the familiar register. 

Rom. treaz — Slov. trezen 
It has similar forms in the two languages, but limitations in what concerns the meaning. 
For the Romanian, the word is registered with the meanings 1. «someone in a state of wakefulness, not 

sleeping, awake»; 2. «someone who is not drunk»; 3. (fig). «someone who watches attentively, vigilantly». 
In Slovenian, it only has the second and the third sense. 

Rom. vesel — Slov. vesel (pronounced veseu for male and vesela for female) 
Identical both as form and meaning, the words still present some contextual differences motivated by 

the syntactic patterns they appear in. 
If the adjective functions with the same meaning in both languages, the verb knows in Slovenian, in the 

standard language, the reflexive variant (veseliti se), which in Romanian has a limited circulation in the pop-
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ular register only. Here are the most utilized alternatives in Slovenian: 1. me veseli, used as an addressing 
formula, which expresses a good relation between two persons; 2. me veseli, da prideš — «I am pleased with 
your coming»; 3. petje me veseli — «singing makes me happy». 

Rom. bogat — Slov. bogat (rich) 
It functions in both languages with the same form, the same meaning, and even with a similar word 

families (Rom. bogătaş — Slov. bogataš, Rom. bogăţie — Slov. bogastvo). The etymon is common, 
Sl. bogatŭ. Through derivative mechanisms specific for each language, the last pair was formally differen-
tiated. 

Common names which designate ways of communication 
A very well represented lexical field for both languages is the one of words designating ways of com-

munication. In this field, there appear more semantic, stylistic and functional limitations, motivated by the 
different etymology, by the different capacity of creating new words in each language, as well as the differ-
ent stylistic preferences. 

Rom. uliţă — Slov. ulica 
Present in the two languages with minimum differences in form, with a common Slav etimology, ulica, 

the terms are different in what concerns the sense and the utilization. For the Romanian, the Explanatory 
Dictionary registers the following meanings: 1. «narrow road which goes through a village (seldom a city) 
boarded on both sides by houses»; 2. (collective) «people who live in the houses situated on the same lane». 
Moreover, it is registered a contextual sense in the expression a bate uliţele «to wander around». 

E Slovenian, ulica is a neuter term, with no sense limitations or occurrence in expressive contexts. 
Rom. potecă — Slov. pot 
The words have the same meaning and similar forms in the two languages. In Romanian, the word is 

registered with the Bulgarian etymon păteka, while in Slovenian it derives from the ancient Slav. 
If in Romanian the only preserved sense is that of «very narrow road in the countryside, in the moun-

tains, in the forest, where you can only walk, pathway» and, by extension «path, road», as well as the expres-
sions a şti toate potecile- «to know all the secrets of a person», pe toate potecile - «everywhere», a veni (a 
umbla) pe drum, nu pe potecă - «to speak sincerely, openly», in Slovenian the word appears and it’s pre-
served in expressions such as ca srečno pot, službena pot, translatable by «Farewell!» and «business trip» 
respectively. Other notable expressions are: pot do uspeha - «the road to success», glasbena pot - «musical 
career», življenjska pot – «the road of life», druge poti ni «there is no other way», poti nazaj ni «there is no 
turning back».Beside this, the word formed a strong lexical family: potovanje - «journey», potovati – «to 
traveli», napotiti (se) – «to send», napotnica - «medical referral», popotnik «tripper, adventurer», sopotnik 
«travel companion». 

One last difference regards the pair: 
Rom. strada — Slov. cesta 
The Romanian has taken over the term from Neo-Greek stráta and the Italian strada respectively, while 

the Slovenian has a specific term, unique in the Slav space, cesta, most probably created under German in-
fluence through composition (cesta ulica) (Hamp 2004: 3–6). The term also entered the composition of word 
such as cestnina «road fee». 

Occupations 
Rom. cârmaci — Slov. krmar 
These words have in both languages similar forms due to the different derivative histories, but they 

have known semantic specializations and contextual limitations. The Slov. Krmar’s meaning is limited to 
that of «helmsman». In Romanian, in particular in the communist period, the term received a metaphoric sig-
nification which today is seen as a pejorative displacement. 

Rom. cârciumar/crâşmar, crăcimar — Slov. krčmar 
Derived starting from a commom Slav etymon (krucima), the words present minimum formal 

differences. The Slovenian form is closer to the regional Romanian forms. In Slovenian the term is in 
competition, under German influence, with the word gostilničar, having the meaning of «owner of or worker 
in a gostilna», word formed using the German term gasthaus and meaning «inn, leisure place where you can 
serve a meal». 
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Rom. croitor — Slov. krojač/šivilja (tailor) 
This word remained in Romanian as a mobile noun (croitor — croitoreasă), while in Slovenian it is a 

heteronimous noun. It has encountered an interesting evolution, firstly defining a person who is in the 
business of men clothing. The word krojač appears with a precise term in the field of occupations (modni 
krojač «person who sews women clothing»), while šivilja designates a woman who creates clothing 
especially for women. 

Rom. războinic — Slov. razbojnik (warrior) 
This pair has in the two languages a common Slav etymon, but the words are semantically 

differentiated. If in Romanian the word has the meaning of «fighter, soldier who takes part in a war», for the 
Slovenian the sense is that of «person who attacks or robs and murders in order to take someone’s wealth». 

The sense is close to that of the Romanian haiduc, having a Serbian or Croatian etymology. Besides, the 
word can be utilized with an affective connotation, especially when referring to children: mali razbojnik «a 
little warrior». 

Rom. rudar — Slov. rudar 
Although identical in form, the Romanian variant being considered to have a Bulgarian etymon, the 

words have completely different meanings in the two languages.If in Romanian is designates, according to 
the Explanatory Dictionary, «a name given, in the Romanian counties, to some workers (Gipsies) which 
made objects out of wood; Gipsy craftsman which makes spoons, tubs, skewers out of wood», in Slovenian it 
only appears with the sense of «miner», coming from the Ancient Slav language and having a whole family 
of words: ruda «metal mineral rock», rudnik rudnica (arh.) «mine», ruditi (arh.) «to excavate, to extract 
rock». 

The ironic conotation of the term is probably motivated by the different semantic evolution of a «dirty» 
sense component. 

Rom. strungar — Slov. strugar 
Minimum form differences, identical sense. 
Rom. zidar — Slov. zidar 
Identical both as a form and as a meaning. They also appear as surnames. 
Rom. covaci — Slov. kovač 
Presents differences of use in the two languages. In Romanian, the term is utilized as a job name and as 

a surname in regional areas, while in Slovenian appears both as a job name and as a surname in the contem-
porary language. 

Rom. pilot — slov. pilot (pilot) 
Occuring in both languages with the same form, the term registers broader contextual meanings in the 

Romanian language, where it appears in different constructions: «qualified person who drives an airship», 
«who maneuvers the helm of a ship», «who drives a rail vehicle through difficult areas», appears in expres-
sions such as automatic pilot, pilot station, pilot science and presents the homonym pilot meaning «pillar 
made out of wood, steel or concrete, fixed in the ground (vertically or inclined ) in order to transmit to the 
resistant layers of ground the top weight of the buildings or to consolidate the field», while in Slovenian it 
only has the sense of «aviator» or «construction element». 

Rom. târgoveţ — slov. trgovec (merchant) 
It is registered with different senses in both languages. In Slovenian, the term preserves the sense of 

«merchant», having a family of words (trgovina «trade») and a neutral stylistic connotation, while in Roma-
nian it has widened the range of significations, designing a «person who lives in a fair, townsman», but a 
limited stylistic circulation only to the familiar register. 

rom. zlătar — slov. zlatar 
Although they have a common etymon, the terms present in the two languages sematic and utilization 

differences. 
In Romanian, the word designates the Gipsy craftsmen which dealt with gold processing or, by exten-

sion, a category of people with bad habbits, while in Slovenian the use of the ter mis neutral and refers ex-
clusively to the occupation. 

Agricultural and food products 
Rom. mied — Slov. med (mead) 
They appear with the same form in both languages ; in Romanian, the term has regional or archaic cir-

culation, being the result of a Slav influence. The etymon is Slav, namely medŭ. 
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In Slovenian, the term appears in different expressions, having the equivelent sense of the neutral term 
«honey»: cediti se med in mleko «good state of life», iti za med- vse je šlo za med «(everything ) was sold 
very well», iti kot muhe na med, ljudje gredo kot muhe na med «to go like flies to honey, to be very attracted 
to something», sekira mu je padla v med «to change one’s situation in good as a result of some favorable 
circumstances». 

With the same form and the same meaning appear in bith languages the following pairs of words : Rom. 
bob — Slov. Bob (grain), Rom. snop — Slov. Snop (sheaf). 

Religion 
The pairs of words Rom. blagoslovi — Slov. blagosloviti, Rom. duh — Slov. duh (spirit) function in 

both languages with the same meaning, but in the case of the last pair there is a difference in the frequency, 
as in Romanian duh is competed by spirit. 

A special place in both languages is occupied by words designating ranks in the church hierarchy: 
Rom. stareţ — Slov. starec (abbot) 
In Romanian, the word is registered woth the sense of «person (monk or nun) who leads a monastery». 

In Slovenian, the sense of the term starecIis that of «old man». It is utilized in contexts such as hoditi kot 
starec «walks like an old man» or teh dogodkov se spominjajo samo še starci «this event is only remembered 
by old people» or in the expression poročila se je s starcem «she got married to an old man (a man much 
older than her)». 

Rom. duhovnic — Slov. duhovnik (confessor) 
In Romanian, the term presents two meanings: 1. «priest to whom worshippers confess, confessor»; 

2. «person to whom someone hands all its secrets, thoughts, private intentions». 
In Slovenian, the word only works with the sense specific for religion. 
Rom. hram — Slov. hram «temple» 
Rural life 
With identical forms and similar senses there is in the two languages a series of noun pairs which des-

ignate agricultural objects, instruments and tools: Rom. bici — Slov.bič (whip), Rom. plug — Slov. Plug 
(plough), Rom. lopată — Slov. lopata (shovel). 

Rom. coş — Slov. koš (basket) 
The mentioned terms have the same form and the same meaning in words and phrases like koš za 

smeti/coş de gunoi (trash bin), koš/coş (de baschet)(basket bin) «metallic circle perpendicularly fixed on a 
wooden panel and provided with a perforated net through which the ball must pass in order to score a point». 
Slov. koš also appears in figurative contexts such as metati v isti koš «to put someone in the same category 
with other people». The word also appears in the componence of the noun koşarka-baschetbal. 

Rom. cuhnie — Slov. kuhinja 
Although different in form, the two words have the same meaning, but a different stylistic distributin. 

The Romanian language prefers the derived word of Latin origin (bucată — bucătar — bucătărie), although 
it keeps in the regional and archaic variants the Slav term as well. 

Rom. mreajă — Slov. mreža (fyke) 
These words appear in the two languages with multiple meanings. 
For Romanian it is registered with the following meanings : 1. «fishing tool made out of a very light 

net, with relatively large meshes and made of thin thread, which is used for fishing in the calm parts of flow-
ing waters or in slops». ♦ «fishing kennel»; 2. (fig.) «tricky way of catching or cheating on someone ; mijloc 
viclean de a prinde sau a înşela pe cineva; trap, loop, and, by extension «situation in which a deceived person 
finds herself». ♦ «something that seals someone’s freedom or independence»; 3. (by analogy, ofter in plural) 
«spiderweb». 

In Slovenian, the word appears in different phrases: ribiška mreža «fishing net», mreža za 
tenis/badminton «tennis/badminton net», sorodstvena mreža «kinship relation», internetna mreža «internet 
network». Besides, the verb omrežiti means «catch someone’s eye, charm someone». 

Social life and public administration 
Rom. cneaz — Slov. knez 
It is registered in the Eplanatory Dictionary with a Russian etymology (kneaz) or an Ukrainean 

oneknjaz). The terms preserve the same sense in both languages. 
Rom. jupân — Slov. župan 
Identical as a pronounciation, although different in writing, the two words from this pair have in the two 

languages different meanings. In Romanian, the term designates:1. «politeness title given in the Romanian 
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counties to the persons which occupied certain importatant functions. ♦ politeness title given to a person, 
equivalent to don or mister» 2. «boss, master (considered in relation to its employees)», having unknown 
etymology. 

In Slovenian, it designates an administrative title («mayor»), it comes from the ancient Slav and has the 
following family of words: županovati, županja, županstvo. 

Rom. zăpor — Slov. zapor 
Although having an almost identical form, the meanings are different. For Romanian it registers the 

following senses: 1. «crowd of ice floes which forms in the spring in a certain point of a river, notably in 
turning points or on narrower draining sections, which causes level rises and floods»; 2. «dam made by the 
people in order to permit the start of floats of the functioning of watermils»; (in expressions) a pune zăpor 
(about horses) «to refuse to pull, to opose». The word appears in the regional and archaic registers. 

In Slovenian, the word is polysemantic, having the sense of zapora «barrier or interdiction», (trgovinska 
zapora «embargo») and it belongs morphologically to the names of actions.The form zapor has the meaning 
of «prison». 

Conclusions 
There are plenty of words with identical or similar forms in the Romanian and slovenian languages, the 

differences in form and grammar (the belonginess to a certain lexical category) being motivated by the 
different evolution of some terms in the Ancient Slav. Besides, the replacement of certain words or the 
reducing of their frequency and their limited functioning in certain sylistic registers can be explained by the 
influences execised by the neighbouring languages and cultures. The speakers’ preference for a certain 
variant respresents a pragmatic and stylistic selection. 
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Никола Станчу 

Румын жəне словен тілдеріндегі ортақ лексикалық формалар 

Мақала авторы румын жəне словен тілдеріндегі əр түрлі ортақ лексикалық формалар мен 
мағыналарды, олардың семантикалық жəне прагматикалық ерекшеліктерін қарастырды. Салыстыру 
əдісін қолдана отырып, зерттеуші славян тіліндегі кейбір сөздердің басқа қазіргі тілдерге өту үдерісі 
барысында болатын өзгерістерді талдады. 

 
Никола Станчу 

Общие лексические формы для румынского и словенского языков 

Автором рассмотрены значения и формы, семантические и прагматические особенности, а также 
использование различных общих лексических форм в румынском и словенском языках. Методом 
сравнительного анализа исследователем изучены некоторые изменения славянских слов в процессе 
перехода в другие современные языки. 
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Театральная метафора в языке политики Словакии  
и России в начале XXI столетия* 

Целью данной статьи является изучение общих и специфических аспектов метафорической модели 
«политика — это зрелище» в русском и словацком языках политического дискурса, включая его 
содержание и формы возможного применения на практике. Результаты исследований показали, что 
существуют различия на уровне детализации, однако общие принципы общей композиции можно 
найти в обоих языках. 

Ключевые слова: политический дискурс Словакии и России, театральная метафора, прецедентный 
текст, языковая манипуляция. 

 
В современной политической лингвистике весьма распространены и продуктивны исследования, 

сопоставляющие «развитие политической коммуникации в России с аналогичными процессами в 
других посттоталитарных странах, что способствует более широкому рассмотрению проблемы, по-
зволяет выявлять общие и особенные признаки в параллельных процессах развития политических 
дискурсов» [1]. Наиболее оптимальной формой актуализации, адаптации и надёжного усвоения ре-
ципиентом любой политической идеи является метафора. Дж.Лакофф и М.Джонсон справедливо ут-
верждают, что «метафора пронизывает нашу повседневную жизнь...наша обыденная понятийная сис-
тема, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» [2]. Главная цель поли-
тической метафоры — воздействие на сознание реципиента, потенциального избирателя и после-
дующая манипуляция им. Политики и журналисты постоянно помнят о «зрительской аудитории» и 
намеренно «работают на публику». Театральному поведению соответствует погружение языка поли-
тики в театральный контекст, и поэтому метафора театра — это один из наиболее распространенных 
способов интерпретации политики (наряду с метафорой войны, спорта, здоровья, дома и семьи). 
В «Словаре русских политических метафор» А.Н.Баранова и Ю.Н.Караулова (1994) метафора театра 
занимает пятое место по частоте использования. Прагматический потенциал метафорической модели 
театра в политическом дискурсе состоит в желании подчеркнуть неискренность участников полити-
ческой жизни и почти всегда сопровождается коннотацией иронии или несерьёзности происходяще-
го. 

Предмет нашего исследования — общее и специфическое в содержании и функционировании 
метафорической модели «политика — это театр» в российской и словацкой политической коммуни-
кации. В качестве материала для исследования мы использовали архивы за 2000–2014 гг. российских 
изданий — Независимой Газеты и Аргументов и фактов (далее — НГ и АИФ) и архивы за тот же 
период наиболее популярных в Словакии ежедневных газет Pravdа и SME, представляющих соответ-
ственно «левую» и «правую» части словацкого политического спектра. 

Поскольку исследование велось на материале близкородственных славянских языков с подобной 
языковой картиной мира и, что важно в данном случае, похожей театральной традицией и историей 
XX в., то фактор межкультурных различий был невелик, а поэтому в данном случае логично было 
использовать предложенную А.П.Чудиновым «методику параллельного исследования метафор, объе-
динённых сферой-источником, при которой выделяют общую для двух языков модель и детально ее 
описывают, используя для иллюстрации материал каждого из рассматриваемых языков.... Рассматри-
ваемый подход позволяет наиболее полно выделить то общее, что наблюдается в сопоставляемых 
языках, и на основе этих общих свойств зафиксировать возможные различия» [3]. Опираясь на пред-
ложенную Чудиновым логичную и чёткую классификацию театральной метафоры, мы провели срав-
нительный анализ её использования в современном политическом дискурсе России и Словакии и да-
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лее представляем лишь наиболее популярные сегодня метафорические обозначения в политическом 
дискурсе этих стран. 

1. Фрейм «Виды зрелищных представлений» 
Слот 1.1 Собственно театр и его виды 
К наиболее распространённым и в Словакии, и в России сегодня, по нашим наблюдениям, 

относятся метафорические выражения театр абсурда/absurdná dráma; балаган/ jarmočné divadlo, 
ľudové frašky; кукольный театр/ babkové divadlo; моноспектакль / monodrama; театр теней, театр 
одного актера. Подобные метафоры подчёркивают специфику политической ситуации и оценивают 
действия политических лидеров. В российском дискурсе мы наблюдаем их бо́льшее разнообразие: 
например, театр теней, театр одного актёра, марионетка, столь популярные в русскоязычных текстах 
СМИ, нам не удалось зафиксировать в словацком политическом дискурсе, хотя сами понятия явля-
ются в словацком языке и культуре популярными, а значит, потенциальным реципиентом легко узна-
ваемыми. Их коннотативный потенциал при этом, как видно из примеров российского языка полити-
ки, неоспорим и в комментариях не нуждается: 

Театр теней накануне смуты / Что мы наблюдаем на самом деле: театр абсурда или живущий 
по своему внутреннему сценарию театр теней, в котором «сказка — ложь, да в ней намёк»? При-
чём, намёк вполне конкретный, политический / Моноспектакль Путина в Давосе / Туркменский те-
атр одного актера / Обама — всего лишь марионетка в руках опытных кукловодов / Какой кукловод 
дёргает за ниточки Порошенко? 

Слот 1.2 Смежные с театром виды зрелищных представлений 
Различия здесь обусловлены особенностями национальной культуры и имеют преимущественно 

количественный характер: словаки чаще, чем русские, используют метафоры, связанные с цирком 
(cirkus) и его атрибутами (трюки/triky; волшебники/ kúzelníci и т.д.), но значительно уступают россия-
нам по частотности обращения к метафорам мира кино, эстрады, концерта. 

Vo vzťahu k riešeniu problému s predajom emisií pôjde len o politický cirkus opozície/ 
Politický cirkus pre naivných však dokumentuje vzájomná rošáda na poste poradcov / Nie sme tu na 

komentovanie opozičného cirkusu / Ako v dobrom cirkuse sa musia ľudia cítiť, keď sledujú, ako sa činia 
naši ústavní činitelia / Dane a mzdy — kúzla a realita / Politické triky voči občanovi sú vo svojej podstate v 
rôznych obdobiach rovnaké. 

2. Фрейм «Служители театра» — метафорическое обозначение разнообразных политических 
ролей.  

Слот 2.1 Автор пьесы или сценария 
В современной политической речи одинаково и в Словакии, и в России распространены 

метафоры автор / autor, драматург/ dramatik. Клише (со стёртым метафорическим значением) в обе-
их странах давно уже стало слово сценарист/ scenasrista. 

Интересно, что, несмотря на популярность, высокий уровень и богатую традицию оперы в Сло-
вакии, метафора libretista, libreto в исследуемом нами корпусе материалов встречается крайне редко, 
в отличие от российского языка политики, использующего понятия либретто и либретист повсеме-
стно. Не может не поражать похожесть «либретто» Саакашвили, госдепартамента и ведущих 
американских газет / Межправительственное либретто к трубопроводной опере «НАБУККО» / 
Печальное либретто киевской оперы. Столь часто используемое в российских источниках понятие 
аранжировщик / hudobná úprava в словацкой прессе нам зафиксировать не удалось, несмотря на бо-
гатейший семантический потенциал последнего. Громыко был не архитектор, он был аранжировщик 
советской внешней политики / На выборах будут испытываться принципиально новые аранжировки 
политических интересов. 

Слот 2.2 Создатели спектакля 
Государственные деятели и лидеры политических движений часто метафорически обозначаются 

в обеих странах как дирижер / dirigent, кукловод / babkar, режиссер / režiser. Широко используемые в 
российском политическом дискурсе слова сценограф, суфлёр, хормейстер, хорист, гример в словац-
ких СМИ нам зарегистрировать пока не удалось. И, наоборот, столь казалось бы, устаревшее 
понятие, как клакер / roztlieskavač, klaka, весьма популярно как в русском, так и словацком языках 
политики. 

A aj s tým rátajú majstri bábkari, ktorí vkladajú slová do úst politických marionet / Американские 
СМИ словно по команде невидимого хормейстера слаженно запели о тотальном превосходстве аме-
риканской системы / Многих экспертов решительность президента заставляет думать, что он 
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уже действует без политического суфлера / Политические клакеры — явление тоже достаточно 
известное. В СССР они маскировались под понятием «по просьбам трудящихся» / Сюда же, пожа-
луй, можно отнести и политических клакеров, любым  способом стремящихся остаться прибли-
женными к господствующей элите / Na mítingu chýbala klaka v prvých piatich radoch, resp. neudávala 
tón potlesku / Zvyšok tvorili koaliční aj opoziční roztlieskavači / nedali si ani tú prácu, aby pripravili 
roztlieskávačov v radoch koaličných poslancov. 

Необходимо подчеркнуть, что довольно часто стирается грань между собственно театральной 
метафорой и прецедентным литературным текстом, за ней стоящим, в основном в форме прецедент-
ного высказывания или прецедентного имени. В российских источниках таких скрытых и откровен-
ных цитат, реминисценций, аллюзий, прецедентных театральных метафор нам удалось зарегистриро-
вать несравнимо больше, нежели в словацких. К наиболее популярным относятся например, немая 
сцена / шекспировские страсти / гамлетовский вопрос/служить публике, но не поклоняться ей / ру-
жьё на сцене / божественная комедия/оптимистическая трагедия / Весь мир — театр, в нём все 
актеры. Многие филологи подчёркивают литературоцентризм российского политического дискурса, 
и исследования словацкого русиста проф. Й.Сипко подтвердили эту мысль в полной мере, поскольку, 
как оказалось, «русско-словацкое сопоставление функционирования литературных реминисценций в 
современной русской и словацкой периодике имеет соотношение 16:1 в пользу русских литератур-
ных реминисценций» [4]. 

Необходимо отметить и тот факт, что в российских СМИ театральная метафора часто более раз-
вёрнутая, с чёткой логической структурой «театрального» текста с политической подоплекой. Не-
смотря на популярность театра в Словакии, авторы политических текстов пока не делают попыток, 
аналогичных российским, спроецировать целую политическую ситуацию в иносказательный «теат-
ральный» по форме текст. Приведём примеры в сокращённом виде. 

– Это только в сказке бывает так, что марионетки без какого-либо нового кукловода, сами, 
избрав себе предводителем некоего «буратино», вдруг выступают и достаточно успешно против 
своего прежнего кукловода-деспота и побеждают его, захватывая власть в театре... В реальности 
марионетке никогда не стать кукловодом. Стань он хоть президентом, все равно будет марионет-
кой. 

– Русская политика есть пьеса. Она разыгрывается в разных декорациях... Русский мир есть 
большой зрительный зал, в котором эту пьесу смотрят... Это не очень интересная, довольно 
кровавая и не самая оптимистическая пьеса... В этой пьесе давно расписаны все реплики... Пьеса 
играется в последнее время так халтурно, что никто из исполнителей уже не верит ни одному 
собственному слову... Иногда кто-то с галерки кричит «Не верю!», но он просто не понимает 
природы театральной условности. Верить — не надо. Надо смотреть. Вопрос о том, почему 
зрителю не хочется посмотреть другую пьесу, неуместен. Ему не хочется смотреть никакую. 
Но раз уж он родился в театре — в гулком помещении, где есть плохой буфет, холодный темный зал 
и небольшая освещенная площадка — он хочет, чтобы актеры бегали по сцене и его не трогали. 
Он занят, потому и не вмешивается в пьесу. Здесь путём широко развёрнутой театральной метафоры 
подчёркивается главная черта российской истории и современности — гражданская пассивность на-
селения. Подобных текстов в НГ и АИФ исследуемого периода нам удалось зафиксировать немало, 
для словацкой прессы (SME, Pravda) они пока не характерны. 

В результате наших подсчётов и наблюдений можно констатировать, что в сфере функциониро-
вания театральной метафоры в политическом дискурсе Словакии и России общего больше, чем 
различий. Это можно объяснить тем, что рассматриваемая сфера-источник (театр и его традиции) в 
мире европейской цивилизации, а особенно родственных славянских культур весьма схожа по со-
держанию. Нельзя сбрасывать со счетов и совместный исторический опыт XX столетия, и одинако-
вые направления развития театральной традиции в наших странах уже на протяжении более двух 
столетий. 

Полностью совпадает и прагматический потенциал российской и cловацкой театральной 
метафоры, представляющей политическую борьбу как искусственное зрелище на потребу электората-
зрителя. И в российском, и в словацком политическом дискурсе метафора театра в основном возни-
кает в тексте при отрицательном отношении к объекту политической сферы. 

Обнаруженные нами различия между российской и словацкой политической метафорой в 
рассмотренной сфере касаются деталей, а не общих принципов ее организации: 
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– в словацких СМИ наблюдается бо́льшая доля метафор, связанных с миром цирка, а несмотря 
на безусловную «узнаваемость» словацким читателем таких театральных понятий, как аранжировка / 
hudobná úprava; суфлёр / šepkár; либретто / libreto; хормейстер / zbormajster; гримёр / masker, широ-
ко используемыми метафорами в политическом дискурсе Словакии они пока не стали; 

– в России значительно чаще, чем в Словакии, используются образы, которые можно отнести 
одинаково и к литературным реминисценциям; 

– создатели российских политических текстов часто используют более развёрнутую театральную 
метафору в одном тексте, что способствует значительному усилению её оценочного воздействия. 

В заключение мы можем констатировать, что рассматриваемая метафорическая модель имеет 
интернациональный характер, весьма популярна и в России, и в Словакии, близка по составу 
фреймов и слотов и по прагматическому потенциалу. 
 

Данная статья написана в рамках проекта VEGA, регистрационный номер 1/0078/13. Kľúčové 
etapy vývoja ruského umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore. 
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Ирина Дулебова 

XXI ғасыр басындағы Словакия мен Ресей саясаты  
тіліндегі театралдық метафора 

Мақаланың мақсаты орыс жəне словак тілдерінің саяси дискурсындағы «саясат — бұл көрініс» 
метафоралық моделінің жалпы жəне өзіндік ерекшеліктерін анықтау болып табылады. Автор оның 
тəжірибеде қолданылу формасы мен мазмұнын қарастырды. Зерттеу нəтижесінде, кейбір жеке 
ерекшеліктеріне қарамастан, екі тілде де жалпы композицияға ортақ принциптер болатындығы 
дəлелденді. 

 
Irina Dulebova 

Dramatical metaphor in Slovak and Russian  
political languages of the XXI century 

The aim of this article is to examine general and specific aspects of a metaphoric model «Politics Is a 
Spectacle» in Russian and Slovak political discourse, including its content and forms of possible application 
in practice. Research findings show that there are differences on detail level; however common principles of 
general composition can be found in both languages. 
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Кəсіби қазақ тілін деңгейлеп оқытудың тиімділігі 

Мақалада автор кəсіби қазақ тілін деңгейлеп оқыту тіл үйренушінің танымдық қызметін 
ынталандыратын, өзектендіретін ұстанымдарға негізделіп, жеңілден күрделіге қарай бағытталып, 
қазақ тілін коммуникативтік-прагматикалық дəрежеде меңгерген тілдік тұлға қалыптастыруды міндет 
ететіні көрсетілген. Кəсіби қазақ тілінің міндеттері белгілі мамандықтар бойынша даярланатын маман 
кадрларының коммуникативтік жəне танымдық қажеттіліктерімен анықталады. 

Кілт сөздер: əдіс, деңгей, сөйлеу əрекетінің түрлері, термин, кəсіби құзыреттілік, мамандық, 
коммуникативтік құзыреттілік, маман, əдістеме. 

 
Жоғары мектепте мамандарды кəсіби негізде даярлаудың мазмұнын қайта құрумен байланысты 

қоғамның қазіргі дамуының өзекті қажеттіліктері Қазақстанда кəсіптік білім беру саласының алдына 
күрделі міндеттер қойып отыр. Жоғары кəсіптік білім беруді жаңартудың басты құжаттарында ең 
негізгі мақсат білікті маман даярлау деп көрсетілген. Ол жауапкершілігі мол, өз мамандығы бойынша 
халықаралық стандарт деңгейінде тиімді іс-əрекетке қабілетті болуы, кəсіби деңгейінің өсуіне 
ынталы болуы, əлеуметтік жəне кəсіби бейімділігі жоғары, қазақ тілін еркін меңгерген тұлға болуы 
тиіс. Қазақ тілі мемлекеттік мəртебеге ие болғалы, қазақ тілін жан-жақты үйрету, тілдің барлық 
байлығын игерген болашақ жастарды тəрбиелеу міндеті қойылып отыр. Бүгінгі жастарымызды қазақ 
тіліне деген ынтасын арттыру, құрметтеу, алған білімдерін практикада пайдалана білуге үйрету үлкен 
міндет болып табылады. Бүгінгі студент — ертеңгі маман, қызметкер. Ол өз мамандығы бойынша 
мемлекеттік тілде сөйлесе алуы, жаза білуі қажет. Сондықтан лексикалық тақырыптарды тіл 
үйренушінің мамандығына қарай іріктеген тиімді. Студенттің таңдаған мамандығына байланысты 
мəтіндерді, терминдерді беріп, тіл дамыту сабақтарын жүргізіп жүрміз. Бұл тіл — үйренушінің 
ынтасын арттырудың ең тиімді жолы. Яғни, əр саланың өкілдері мен мамандық иелерін өздеріне 
қажетті, жиі қолданыстағы лексикасы арқылы сөйлетуге, жаздыруға болады. Грамматикалық 
материалдарды да мамандыққа байланысты тақырыптарға бейімдеу керек [1]. 

Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық дамуы, дүниежүзілік деңгейде ықпал-
беделінің артуы, заманауи инновациялық техника мен технологияларды күнделікті өмір мен өндірісте 
қолдану, жаһандану үдерісінен сырт қалмау қажеттілігі қазіргі заманғы білімді де білікті, рухани ой-
өрісі кең де жан-жақты, ұлттық жəне жалпыадамзаттық құндылықтарды ұштастырған азаматтың 
қалыптасуын талап етеді. Мұндай азаматтардың қалыптасуына еліміздегі көптілді білім беру 
жүйесінде мемлекеттік тілді оқыту да өз əсерін тигізеді. 

Кəсіби қазақ тілін студенттерге халықаралық стандарттарға сай деңгейлеп оқыту жүйесінің 
мақсаты — қазақ тілінде еркін сөйлей алатын тілдік тұлға қалыптастыру. Деңгейлеп оқыту əдістемесі 
кəсіби қазақ тілін үйренушінің танымдық қызметін ынталандыратын, өзектендіретін ұстанымдарға 
негізделіп, жеңілден күрделіге қарай бағытталып, қазақ тілін коммуникативтік-прагматикалық 
дəрежеде меңгерген тілдік тұлға қалыптастыруды көздейді. 

Жоғары оқу орнында оқытылатын кəсіби қазақ тілінің міндеттері белгілі мамандықтар бойынша 
даярланатын маман кадрларының коммуникативтік жəне танымдық қажеттіліктерімен анықталады [2]. 
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Əдістемелік тұрғыдан сөйлеу əрекетінің барлық түрлерін өзара тығыз байланыста дамыту, 
спиральдік ілгерілеу қағидаты негізінде тұлға, мəн-мағына жəне функционалдық маңыздылық 
бірлігін сақтай отырып, лингвистикалық құбылыстарды оқыту, аутенттік негізде қамтамасыз ету өте 
тиімді. Тіл материалы белгілі іс-əрекетті жүзеге асыру құралы ретінде қарастырылып, оны 
сұрыптауда функционалдық-коммуникативтік əдіс қолданылады [3]. 

Кəсіби қазақ тілін деңгейлеп оқыту барысында мынандай міндеттерді шешу көзделеді. 
1) қазақ тіліндегі төл дыбыстарды дұрыс айтуға, олардың жазылуына ерекше мəн беру, мəнерлеп 

сөйлеу дағдысын қалыптастыру; 
2) өзі туралы жəне басқалар туралы хабарлама жасай білуге, сонымен қатар түйіндеме, 

рецензияларды, құттықтау хаттарын, құттықтауларды жаза білуге, тілек, бата айта білуге 
дағдыландыру; 

3) күнделікті тұрмыстық жəне кəсіби сөйлеу жағдаяттары бойынша сөйлеу деңгейлерін 
кеңейтуге, сөздерді еркін пайдалана білуге, кез келген жағдаятта еркін сұрап, жауап беруге, əңгімеге 
араласуға қалыптастыру; 

4) қазақ тіліндегі кəсіби бағдарлы жарнамаларды, іс-қағаздарды, хабарламаларды, 
жаңалықтарды, нұсқауларды оқып, түсіну, ол туралы айта білу дағдыларын қалыптастыру; 

5) монолог түрінде берілген мəтіннің жеке мағыналық бөліктері бойынша негізгі ойды, 
ақпаратты есту, тыңдау арқылы түсіне білу жəне ол туралы сөйлесу дағдысын дамыту; 

6) кəсіби бағыттағы сөздіктерді еркін пайдалана білуге жəне сауатты түрде аударма жасауға 
үйрету; 

7) белгілі бір кəсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті 
ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру, ол туралы пікірін айта білуге қалыптастыру; 

8) өз мамандығы бойынша ғылыми мəтіндерге пікір беруге, ғылыми мақала, баяндама жазуға 
машықтандыру, еркін тақырыптарда шығарма жаза білуге үйрету; 

9) ауызекі сөйлеу стилі, көркем əдеби стиль, публицистикалық, ғылыми стильдердің, сондай-ақ 
кəсіби тілдің қолдану жағдайларын айыра білуге үйрету; 

10) теледидар, радио, Интернет, компьютерлік жүйе арқылы берілген ақпараттарды, тіл иесінің 
табиғи айтылған сөзін, өз мамандығы бойынша сұхбаттарды түсініп, өз сөзімен айта білуін 
қалыптастыру; 

11) əр түрлі стильде жазылған мəтіндер, өз мамандықтарына сəйкес еңбектер мен ғылыми 
зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу жəне оны түсініп, айтып беру дағдысын 
қалыптастыру. 

Оқу-əдістемелік кешен кəсіби қазақ тілінде сөйлейтін тілдік тұлғаға қойылатын талаптарын, 
тілді меңгеру деңгейлерінің құрылымдары, білім мазмұны, сағат көлемі, сөйлеу іс-əрекеті түрлері 
бойынша əр деңгейдің дидактикалық талаптарына сай таңдалып, іріктелген тапсырмалар мен 
коммуникативтік жағдаят талаптарын қамтиды. 

Студенттерге кəсіби қазақ тілін меңгеруде қойылатын қорытынды талаптар — 
студенттердің коммуникативтік, кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Коммуникативтік құзыреттілік — білім алушылардың қазақ тілінде еркін сөйлесіп, түрлі 
жағдаяттарда қарым-қатынас орнатып, қолдай алу мүмкіндігі. Коммуникативтік құзыреттілік — 
тілдік (лингвистикалық), əлеуметтік-лингвистикалық, дискурстық, мəдени-лингвистикалық, кəсіби 
білік-дағдылардың жиынтығы. 

Лингвистикалық құзыреттілік мазмұнына коммуникативтік, кəсіптік қарым-қатынаста тіл 
жүйесінің дыбыстау, лексикалық-фразеологиялық, грамматикалық ерекшеліктерін білуі, қолдана 
алуы жатады. 

Дискурстық құзыреттілік — білім алушылардың белгілі бір əлеуметтік (тұрмыстық, бейресми) 
қарым-қатынасты белгілі бір коммуникантпен оның ниетіне сай орнатып, жалғастыра алуы. 

Мəдени-лингвистикалық құзыреттілік — тіл үйренушілердің қарым-қатынасты қазақ 
халқының ұлттық-мəдени ерекшеліктерін ескере отырып, белгілі бір жағдаятта тиімді құруы. 

Кəсіби құзыреттілік сабақ үдерісінде түрлі кəсіби-əлеуметтік білік-дағдылардың жиынтығын 
іске асыру арқылы қалыптастырылады, яғни оқу үдерісіндегі жағдаяттық тапсырма үлгілері ақиқат 
қарым-қатынас үлгісіне мейлінше ұқсас, жақын болуы шарт. Осы мақсатта берілген жағдаяттық 
тақырыптар мен тапсырмалар студенттің өзіндік ой-пікірін, пайымдауын білдіруін көздейді. 

Оқу үдерісінде пайдаланылатын мəтіндер түрлі функционалды стильдердің əр алуан жанрынан 
(жарнама, хабарландыру, бағдарлама, анықтағыш материалдар т.б.) таңдалып алынғандықтан, 
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прагматикалық міндеттерді шешуге жəрдемдеседі. Білім алушының сөздік қоры, сөйлеу 
тақырыптары мен жағдаяттық тапсырмалар оның болашақ мамандығымен тығыз байланыста 
іріктеледі. 

Тілдік материалдар тақырыптық топтарға біріктірілген лексиканы, сөйлеу əдебінің стандартты 
сөз орамдарын, бағалауыш мəнді бірліктерді қамтуы тиіс. Аталған тілдік материалдың меңгертілуі 
жаттанды түрде емес, студенттің сөйлеу жағдаятына сəйкес шығармашылықпен қолдана алуын 
қамтамасыз етуі қажет. Сондықтан оқу үдерісінің нəтижесі коммуникативтік-танымдық, мəдени-
əлеуметтік, тұлғалық-бағдарлы тəсілдер негізінде жаңа технологиялар арқылы білім алушы мен 
оқытушының өзара біріге жұмыс істеуіне байланысты болмақ. Бұл орайда студенттің тұлғалық, 
психологиялық, интеллектуалдық ерекшеліктерін ескеру, жетілдіру, əлеуметтік қарым-қатынасқа 
қабілеттілігін дамыту көзделеді. 

Деңгейлеп оқытудың алғашқы кезеңінде сөйлеу əрекетінің төрт түрін еркін игеріп, оларды 
сауатты қолдана алуға қол жеткізілуі тиіс, өйткені кəсіби білік-дағдыларды қалыптастыру бұларсыз 
мүмкін емес. 

Ортаңғы жəне жоғары деңгейде кəсіби саладағы қарым-қатынасты орнатып, жалғастыра білуді 
игерту үшін түрлі нұсқадағы жағдаяттық тақырыптар, тапсырмалар қамтылады. 

Сөйлеу əрекетінің түрлері бойынша студенттерге қойылатын талаптар: 
Сөйлесім (айтылым): монолог; диалог түрлерін (хабар алмасу, пікір алысу, сұрақ-жауап, 

пікірталасқа араласу) меңгеру. 
Тыңдалым: студенттер өзара бір-бірін, үнтаспаға жазылған түрлі мəтіндерді тыңдап, түсінуі 

қажет; тыңдалған мəтіннен тұлғалық, кəсіби бағалы ақпаратты бөліп ала білуі тиіс; тыңдалған мəтін 
бойынша кəсіби мідеттерді құрастыра білуге дағдылануы керек. 

Оқылым: түрлі функционалды стильдердің əр алуан жанрындағы прагматикалық сипаттағы 
мəтіндерді оқу, яғни студент мəтіннің негізгі мазмұнын түсінуі тиіс; мəтінді мейлінше толық, дəл 
түсінуі қажет; автордың көзқарасын анықтай білуі керек; өзіне қажетті ақпаратты тез таба білуі тиіс. 

Жазылым: қазақ тілінің емле жəне тыныс белгілерін сақтай отырып, жеке жəне ресми 
сипаттағы хаттарды, жеделхаттарды, құттықтауларды, аннотация-пікірлерді т.б. жаза білуі тиіс; өз 
ойын қажеттілігіне қарай қысқаша немесе толық баяндап, реферат жаза білуі керек; хаттама жаза 
білуі қажет; берілген тақырып, мəселе бойынша өз пікірін, əсерін, бағалауын, дəлелін толық, əсерлі, 
бейнелі жеткізе алуы тиіс. 

Кəсіби қазақ тілін деңгейлеп оқытудың мақсаты: 
 студенттердің кəсіби қазақ тілін меңгеруіне қажетті оқу материалдарын іріктеу, таңдау; 
 3 деңгейдегі тіл материалдары арасындағы логикалық байланыстың сақталуы, сабақтастығы. 
Мамандыққа қатысты оқытудың басты мақсаты өз мамандықтары бойынша алған білімдерін 

қазақ тілінде мамандықтарына қатысты жаңа сөздермен, сөз тіркестерімен байытады, өз бетімен 
сөйлем құрауды игереді, айтайын деген ойларын грамматикалық тұрғыдан дұрыс, логикалық 
бірізділікпен жеткізуге үйренеді, қызығушылығы артады. Қ.Қадашева былай дейді: «Мамандық тілі 
қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуда маңызды болып отыр. Бұл бағыттың негізгі талаптары 
мыналар: 

 мамандығы бойынша ақпараттық жəне лексикалық-грамматикалық минимумдарды баяндау; 
 осы арқылы дағды мен ептілікті қалыптастыру; 
 тілдік өрнектерді сараптау; 
 үйренушінің өз мамандығына сəйкес, тілді коммуникативтік қарым-қатынаста қолдана ала-
тындай дəрежеде біліп шығуын қамтамасыз ету; 

 сөйлеу іс-əрекетінің төрт түрінің негізі қамтылатын мəтіндерді беру; 
 елтануға қатысты материалдарды үйренушінің өз қажетіне қарай пайдалану; 
 сөйлеу жағдаятын үйренушінің мамандығына қарай бейімдеу; арнаулы терминологияның 
берілуін қарастыру; 

 кəсіби тілдік құзыретін қалыптастыру. Яғни, біздің мақсатымыз студенттерге қажетті пəн тілін 
меңгерту. Қазіргі уақытта студенттерді мамандығына қарай бейімдеп оқытуға талап та, 
сұраныс та көбейіп отыр». 

Белгілі ғалым Ф.Оразбаева былай деп көрсетеді: «…тілдік қатынасты игеру тек тілдік ортаға 
қатысты тақырыптарды соған сəйкес лексикалық минимуммен сөйлеу үлгілерін сөйлем əрекеттерін 
үйретумен іске асады. Тілдік қатынас ешуақытта грамматиканы жеке үйретумен жүзеге аспайды. 
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Адамға қажет тақырып, сөйлем, тұрақты тіркес, мəтін арқылы ұсынылып, грамматика сол тілдік 
қатынастың қажетіне қарай сұрыпталғанда ғана нəтиже береді». 

Сондықтан, ең алдымен студенттердің мамандығына қатысты сөздік минимумды сұрыптап алу 
қажеттілігі туындайды. Студенттерге қазақ тілін оқытуда терминдерге ерекше көңіл бөлінеді. 
Терминдерді оқытудағы басты мақсат — болашақ маман қазақ тілімен қатар мамандыққа байланысты 
сөздерді үйреніп, сөздік қорын байытады жəне келешекте қызмет барысында қолдану олардың өз 
мамандығын жетік меңгерген маман болуына септігін тигізеді. Мамандыққа қатысты терминдерді 
оқытуда атауларды құр жаттап қоймай, ол сөздерді практикада қолдана білуге үйрету көзделеді. 
Жаңа атауларды өткен грамматикамен байланыстырып түрлендіру, олармен сөз тіркестерін жасау, 
сөйлемдер құрастыру сияқты жұмыс түрлері атауларды есте сақтауға көп көмегін тигізеді. 

Студенттердің сөздік қорын толықтыруда мерзімді басылымдарының материалдарын пайдалану, 
теледидардан жаңалықтарды тыңдатып, əр түрлі тапсырмалар беріп, жұмыс істеу де ұтымды. Соны-
мен қатар мамандықтарына байланысты мəтіндерді беру, студенттердің қызығушылығын тудырады, 
тіл үйренуде біршама нəтиже көрсетеді. Термин сөздерді мəтін арқылы меңгерту жеңілірек 
қызықтырақ болады. Мəтінмен жұмыс барысында əр түрлі əдіс-тəсілдерді ұғымды пайдалануға ты-
рысамыз. Мұндағы сөздік жұмысы, сөз тіркесі, сөйлем құрау, тыңдалым, оқылым, жазылым, сұхбат, 
монолог сияқты көптеген жұмыс түрлері бір мақсатқа — студентті сөйлесе білуге үйретуге 
жұмылдырылады [4]. 

Енді сөзіміз жалаң болмас үшін «Экономика» мамандығы студенттерінің ІІІ-курсында А2 
деңгейінде өткізілген <Банк қызметі> сабағына шолу жасап, талдап көрейік. Ең алдымен, тақырыпқа 
қатысты тірек сөздер беріледі. Сөз минимумы жалаң күйінде емес, өзі тіркесетін сөздермен бірге 
берілуі қажет: ақша айналымы, несие беру, есеп айыру, есеп ашу, қарыз беруші, банктік жүйе, қарыз 
алушы т.б. Бұдан кейін студенттерге жаңа сөздер мен сөз тіркестеріне сөйлем құратып, оларды 
бекіту мақсатында əр түрлі тапсырмалар орындатамыз.  

Яғни, 1. Сұрақ-жауап арқылы сөйлесімдер құрастыру. 
2. Əр түрлі кеспелер мен сигнал карточкаларын қолдану. 
3. Ойын əдістерін қолдану. 
4. Мақал-мəтелдерді қолдану арқылы сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. 
5. Əр түрлі жағдаяттық тапсырмалар орындату. 
Мамандыққа қатысты сұхбаттар сұрақ-жауап түрінде болады. Мысалы: 
Клиент: Сəлеметсіз бе? Мен сіздің банктен есеп ашқым келеді. 
Банк қызметкері: Сəлеметсіз бе? Мына ережемен танысыңыз. 
Клиент: Ережемен таныстым. Салымның жылдық мөлшері қандай? 
Банк қызметкері Салымның жылдық мөлшері 15 000 теңге. 
Берілетін жаттығулар, тапсырмалар тақырыппен байланысты болуы қажет. 
1. Төмендегі үлгі бойынша сын есім+зат есім тіркесін жасаңыз. 

Ұлттық банк, орталық банк, əлемдік банк. 
2. Мына сөздер мен сөз тіркестерін есте сақтаңыз жəне сөйлем құраңыз. 

Банк салымы, атаулы салым, мерзімсіз салым, ұзақ мерзімді салым, ағымдағы салым. 
Студенттерге меңгерген жаңа сөздер мен сөз тіркестерге қайталау, бекіту мақсатында 

кестелер үлестіріледі. 

3. Қажетті сөздер мен сөз тіркестерін қойып, сұхбат құраңыз. 

 

Несие 

Деңгей 

Тексеру 

Тіркеу 

- Сəлеметсіз бе? 

- Сəлеметсіз бе? Сіздің банктен… 

- Иə, мындай құжаттар жинайсыз... 

 

Сонымен қатар оқу процесінде ойын алдыңғы орында, яғни, ойын технологиясы арқылы 
студенттің оқуға ынтасын арттыру жеңіл болмақ. Сабақта «Банк» атты ойын жүреді. Студенттер екіге 
бөлінеді. Біріншісі — банк қызметкерлері. Екіншісі — банк клиенттері. Сонымен бірге ойынды 
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ұйымдастыруға, бағалауға, қорытындылауға қатысты — төрешілер, сарапшылар, көмекшілер 
белгіленеді. Олар бір-бірлеріне əр түрлі ойға жетелейтін сұрақтар қояды. Сөйтіп, екі топтың арасында 
əр түрлі сұхбаттар пайда болады: 

 Клиент пен кеңесші (несие алу туралы); 
 Банк қызметкері мен ақша жөнелтуші; 
 Банк қызметкері мен салымшы (депозит ашу туралы); 
 Ломбардта; 
 Ақша айырбастау бөлімінде. 
Мысалы: 
 Сəлеметсіз бе? Мен кеше Германиядан келіп едім. Сіздердің банктеріңізден мен евроны 
теңгеге айырбастай аламын ба? 

 Иə, бүгінгі күнгі бағам бойынша 1 евро — 254 теңге. 
Ойын соңында банк қызметіне қорытынды жасалып, сөз көмекшілерге, сарапшыларға, 

төрешілерге беріледі. 
Жағдаяттық тапсырмалар мамандыққа қатысты сөздерді меңгертуге берілсе, студенттердің 

қызығушылығы арттады. 
Мысалы: 
а) Егер сіз қаржы министрі болсаңыз. 
ə) Егер сіз банкир болсаңыз. 
Мұндай жағдаяттық тапсырмалар студенттердің қазақша сөйлеу дағдысын қалыптастыруға, ой-

лау қабілетін арттыруға, сөйлемдер құрастыруына мүмкіндік береді. 
Осылайша, студенттерді сөйлетуге үйрету, сөйлеу əрекетін дамыту дағдысына арналған жұмыс 

жүреді. Бұл жұмыстардың барлығы студенттердің еркін сөйлеуіне, яғни тілдерінің дамуына, 
мүмкіндік туғызары сөзсіз. Сабақ əрдайым жеңілден күрделіге қарай өту керек. Оқытушы өзінің 
шеберлігіне байланысты инновациялық технологияларды ұтымды пайдалануы қажет. Сабақта 
міндетті түрде сөйлеу əрекетінің 4 түрі де қолданылуы қажет [5]. 

Қорыта айтар болсақ, қазіргі таңда студенттерді болашақ мамандығына байланысты оқыту 
өзекті болып отыр. Мамандығына бейімдеп оқытудың мақсаты: 

1) тірек сөздерді, терминдерді беру арқылы студенттің сөздік қорын қалыптастыру, байыту; 
2) мамандығына байланысты мəтіндерді беріп, студенттің қызығушылығын тудыру; 
3) жағдаяттық тапсырмалар арқылы мамандыққа қатысты терминдерді меңгерту. 
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Б.М.Айтбаева 

Эффективность обучения профессиональному  
казахскому языку по уровням 

В статье всесторонне раскрыты вопросы обучения казахскому языку по специальности посредством 
применения различных методов, видов работ. А также показана эффективность применения терминов, 
текстов для повышения интересов обучающихся. Цель обучения профессиональному языку —
формирование и развитие коммуникативной компетенции будущего специалиста. Поэтому, по 
мнению автора, специалист должен овладеть навыками и умениями применительно к сфере 
профессиональной коммуникации, изучить характерные способы и приемы отбора языкового 
материала в соответствии с видами речевого общения. 
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B.M.Aitbaуeva 

Learning efficiency to professional Kazakh language on levels 

In this article the author comprehensively opens questions of training in the Kazakh language in the specialty 
by means of application of various methods, types of works. And also shows efficiency application of terms, 
texts for increase of interests being trained. The purpose of training in a vernacular is formation and devel-
opment of communicative competence of future expert. The expert has to own skills and abilities in relation 
to the sphere of professional communication, to study characteristic ways and methods of selection of a lan-
guage material in compliance types of speech communication. 
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Yabancilara türkçe öğretiminde motivasyonun önemi 

Gelişim ve öğrenme psikolojisinin de temel kavramlarından biri olan motivasyon, bireyin öğrenmeye istekli 
hâle gelmesidir, diye tanımlanabilir. Motivasyon, insanı harekete geçirmek olarak da tanımlanabilir. Biz bunu 
«istekli olarak harekete geçmek» diye tanımlıyoruz. Eğitimde bireyi istekli hâle getirmek diye 
adlandıracağımız motivasyonun yabancılara Türkçe öğretimdeki önemi yadsınamaz. Yabancılara Türkçe 
öğretiminde motivasyon için dersi eğlenceli hâle getirmek şarttır. Aksi takdirde ders angaryaya dönüşür ve 
öğrencilerin motivasyonu kaybolur. Yabancı birinin sizin dilinizi hangi sebeple öğrenmek istediği kadar sizin 
ona yaklaşımınız, dersi çekici ve ilginç hâle getirmeniz de öğrencinin dersten soğumaması açısından önem 
taşımaktadır. Çünkü, yabancı dil öğrenenler, dil öğrenmeye başladıklarında hedef dile karşı önlerinde setler 
oluşturmaya başlarlar. Bu psikolojiyi yok etmek için öğrenciler iyi motive edilmelidir. Öğrencilerin yaşı, 
cinsiyeti ve ilgi alanlarının her biri aralarında farklılıklar oluşturur. Öğrencilerin birbirleriyle rekabeti yerine 
kendini geliştirmesine yönelik bir eğitim anlayışı olmalıdır. Bunun için öğretimde temel ilkelerden biri olan 
«bireysel farklılıkları dikkate alma» ilkesine dikkat etmek gerekir. Burada öğretim elemanının rolünün önemi 
artmaktadır. Öğretim elemanının davranışları ve öğrenciye yaklaşım tarzı, yabancı öğrencilerin Türkçeye olan 
ilgisini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yabancılar, Türkçe öğretimi, motivasyon. 

 
Gelişim ve öğrenme psikolojisinin de temel kavramlarından biri olan motivasyon diğer adıyla 

güdülenme, bireyin öğrenmeye istekli hâle gelmesidir, diye tanımlanabilir. Motivasyon, insanı harekete 
geçirmek olarak da tanımlanabilir. Türkçe Sözlük’te güdülenme, «Canlıda işe ya da öğrenmeye geçme 
isteği.» şeklinde tanımlanmaktadır. Biz bunu «istekli olarak harekete geçmek» diye tanımlıyoruz. 

«Motivasyon» kavramı tam olarak; bir işe başlama, o işi devam ettirme ve istenen hedefe varma 
eylemlerinin bütünüdür. Miller ve Dollard’ın belirttiği gibi insan öğrenmek için önce istemeli, sonra dikkat 
etmeli ve son olarak da kendisini hedefine ulaştıracak bir şeyler yapmalıdır. Motivasyon, isteme ile 
başlamaktadır [1; 72]. Motivasyon için öncelikle ortada bir ihtiyaç olması gerekir. Bu ihtiyaç, bireyi harekete 
geçirmek için önce onu uyarmalıdır. Daha sonra bu uyarılma hâli bireyi harekete geçirmelidir. Birey bu 
hareketlerinin sonunda isteği doğrultusunda belli bir doyuma ulaşmalıdır. 

Eğitimde bireyi istekli hâle getirmek diye adlandıracağımız motivasyonun yabancılara Türkçe öğretimi 
sürecindeki önemi yadsınamaz. Motivasyon, içsel ve dışsal olarak iki boyutta değerlendirilmektedir [2; 310]. 
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Sonuçta her ikisi de organizmanın bir davranışı gerçekleştirme sürecindeki kararlılığı hedeflemektedir. 
Ancak organizmayı harekete geçiren gücün kaynağından dolayı farklılaşmaktadır. İç motivasyonda 
organizmayı güdüleyen öge organizmanın kendisi iken, dış motivasyonda organizma dışı ögelerin etkisi söz 
konusudur. 

Öğrenci üzerinde dışarıdan en fazla nüfuza sahip etken ise öğretmendir. Bu sebeple, öğretmenin 
yabancılara Türkçe öğretiminde motivasyon için dersi eğlenceli hâle getirmesi şarttır. Aksi takdirde ders 
angaryaya dönüşür ve öğrencilerin motivasyonu kaybolur. Yabancılara Türkçe öğretiminde motivasyonu 
sağlamak çok önemlidir. Yabancı birinin sizin dilinizi hangi sebeple öğrenmek istediği kadar sizin ona 
yaklaşımınız, dersi çekici ve ilginç hâle getirmeniz de öğrencinin dersten soğumaması açısından önem 
taşımaktadır. Burada öğretim elemanın rolü ön plana çıkmaktadır. Öğretim elemanının davranışları ve 
öğrenciye yaklaşım tarzı, yabancı öğrencilerin Türkçeye olan ilgisini olumlu veya olumsuz yönde 
etkilemektedir. Öğrencinin yabancı dile ve onun kültürüne karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlayacak, 
yabancı dili öğrenmesini teşvik edecek ve bu dili edinmede başarısını artıracak söz ve fiilleriyle öğretmen 
öğrenciyi motive etmelidir [3; 365]. Öğrencinin öğretim elemanını benimsemesi, itici bulmaması çok 
önemlidir. 

Yabancı dil öğrenenler, dil öğrenmeye başladıklarında hedef dile karşı önlerinde setler oluşturmaya 
başlarlar. Belirli bir zaman dilimi içinde de ezberleme ve anlatma zorluklarından dolayı hedef dili 
öğrenemeyeceklerini düşünmeye başlarlar. «Yabancı dil öğrenimi, kişinin ana dili dışında başka bir dil ve 
kültürle tanışması demektir. Her insan yabancı dil öğrenirken ilk önce kendine psikolojik bir duvar örer ve 
zaman zaman da bu yeni dili öğrenemeyeceğini düşünür. Bu yüzden, yabancı dil öğretilirken her tür sıkıcılık 
ve zorluktan uzak durulmalıdır» [4; 20]. Çünkü, öğrenciler tarafından yabancı dile karşı geliştirilen bu ön 
yargılar dil öğretiminde motivasyonun düşmesine sebep olmaktadır [5; 128]. Düşük motivasyon da dil 
öğreniminin önündeki en büyük engeldir. 

Yabancı öğrenciler Türkçeyi iyi öğrenemiyorlarsa bunun başlıca sebeplerinden biri derse ve konuya ilgi 
duymamalarıdır. Öğretmenin yapacağı ilk iş, öğrencide en önemli güç olan ilgiyi temin etmektir. Yabancı dil 
öğrenen birinin beklenilen davranışı sergileyebilmesi için yeterli düzeyde motive edilmesi gerekir. Motive 
etmede başarılı olamayan bir öğretim anlayışı, dil öğrenen kişide konulara odaklanma bakımından sorunlar 
ortaya çıkaracaktır. Bunun sonucunda ise kişi kendini bir bütün olarak yapması gereken etkinliklere değil de 
konu dışı etkinliklere taşıyabilecektir. 

Doğru motivasyon, öğrenende şu değişikliklere yol açacaktır: 
a) İlgi duyma ve dikkat etmede süreklilik. 
b) Davranışların yapılması için çaba gösterme ve gerekli zaman harcamaya isteklilik. 
c) Konu üzerinde odaklaşabilme için kendini verme ve güçlüklerle karşılaştığında istenilen 

davranıştan vazgeçme, sonuca gitmede ısrarlı olma ve kararlılık. 
Sınıf ortamında öğrenme-öğretme süreci içinde yukarıda belirtilen davranışları yapabilen öğrenci 

yüksek derecede motive edilmiş demektir. 
«Söylersem unuturum, 
Öğretirsen hatırlarım, 
Yaparsam (işin içine beni katarsan) unutmam.» 
sözü, yabancı dil öğretiminin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda bize önemli ip uçları 

vermektedir. Öğrencinin istekli olarak katılmadığı bir dil öğretimi kesinlikle başarıya ulaşamaz. Burada 
motivasyonun ne denli önemli olduğu açıktır. 

Motivasyon, öğrencilerin yabancı dil öğrenirken farklı stratejilerden yararlanma sıklığını, hedef dili 
kullanma süresini, hedef dili kullananlarla iletişim kurma sıklığını doğrudan etkilemektedir [6; 12]. 
Öğrenciyi ilk dersten itibaren konuşmaya teşvik edici bir yöntemle işe başlanması şarttır. Çünkü yabancı 
dilde konuşmaya başlamak öğretim sürecinde en önemli motivasyondur. Öğrencilerin konuşması, sohbet 
etmesi, televizyon ve video izlemesi, tartışması, kitap okuması, kaset dinlemesi ve yorumlarda bulunması 
sözlü ifadeyi geliştirmeye yöneliktir. Çeşitli araştırmalarda dili ilk kez kullanmaya başlayanların, 
öğretmenlerini taklit ederek sesleri doğru ve anlamlı bir şekilde telaffuz etmeye başladıklarında daha sonraki 
öğrenmeler için de motivasyonlarının arttığı belirtilmektedir [1; 73]. Dil ve kültür birbirinden ayrılmaz bir 
bütündür. Bütün diller ancak kendi kültürü bağlamında anlamlı bir hâl alır. Dil kültürün nasıl göstergesi 
durumunda ise kültür de dilin anahtarıdır; dil ve kültür birbirinden ayrı düşünülemez. Her gün derse 
başlamadan önce gelenek, görenek ve gündelik yaşam biçimlerimiz üstüne bir sohbet havası içerisinde çeşitli 
bilgiler sunmak, ülkemizi yabancı öğrencilere tanıtma açısından yararlı olacağı gibi, dil öğrenimi için de 
motivasyon verici olacaktır. Zaten dil öğretimi, kültür öğretimi demektir. 
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Ders sırasında öğrenciye adıyla seslenmek önemlidir. Öğrencide özgüven duygusunun oluşması için 
ona adıyla seslenmek şarttır. Öğrencinin kendine güvenmesi ve içinde bulunduğu süreçte başarılı olacağına 
inanması gerekmektedir; bu yüzden ona yardımcı olunmalı, yol gösterilmelidir. Özgüven, öğrencinin hedef 
dilde hemen iletişime geçmesi için çok önemlidir. Bunu sağlayabilmek için de yaratıcı drama 
etkinliklerinden yararlanmak gerekir. Bu etkinliklerde öğrenciler kendilerini tanır ve kendilerine güvenir, 
bireysel farklılıklara saygı duyar, yaratıcılıklarını geliştirir, eleştirel düşünme yeteneği kazanır [7; 100]. 

Öğrenme, öğrencinin gerek o anki gerekse geçmiş yaşantılarına dönük olmalıdır. Böylece öğrenme 
kalıcı hâle gelebilir. Öğrencilerin istedikleri konularda rahatça kendini ifade etmeleri sağlanmalıdır. Bu da 
sınıfta rahat bir ortam oluşturmakla mümkündür. Öğrencilerin hem birbiriyle hem de öğretim elemanıyla 
empati kurmasına dayalı eğlenceli bir sınıf ortamının oluşturulması motivasyonu en üst düzeye çıkaracaktır. 
Yabancılara Türkçe öğretilecek sınıfların 8–16 kişilik ve U biçiminde olması, hem öğrencilerin birbirlerini 
yüz yüze görmesi hem her öğrencinin öğretim elemanını rahatlıkla görmesi hem de öğrencilerin her an etkin 
olabilmeleri açısından şarttır. Çünkü dil, iletişimin temelidir. Kişilerin mimikleri ve kelimeleri seslendirirken 
takındıkları tavırlar dil öğretiminde önemlidir. Bunların hepsi motivasyonun üst düzeye çıkması için 
gereklidir. 

Öğrencilerin birbirleriyle rekabeti yerine her öğrencinin kendini geliştirmesine yönelik bir eğitim 
anlayışı olmalıdır. Bunun için öğretimde temel ilkelerden biri olan «bireysel farklılıkları dikkate alma» 
ilkesine dikkat etmek gerekir. Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanlarının her biri aralarında fark oluşturur. 
Orta yaşlı bir ev hanımıyla üniversitede okumak için Türkiye’ye gelen 18 yaşındaki bir öğrencinin ilgi alanı 
elbette aynı değildir. Ortak yönleri Türkçeyi bilmemeleri olan öğrenci öbeğinin öğretim sırasında her konuyu 
aynı ölçüde öğrenmesini de bekleyemeyiz. Dolayısıyla, sınıf içinde öğrenciler arasında oluşan farklılıkları 
dikkate almak ve hem sınıf içi hem de sınıf dışı uygulamalarda bunu göz önüne almak gerekir. Her 
öğrencinin eksik olduğu konulara yönelik ayrı ayrı ödevler verilmelidir. Öğrencinin üzerindeki psikolojik 
baskı en aza indirilmelidir. Öğrenciler yarıştırılmaktan çok istekli hâle getirilmelidir. Verilecek ödevler, 
öğrencinin yaşı, ilgi alanı ve Türkçeyi öğrenme düzeyine uygun olmalıdır. Eğer ödev çok kolay ise, öğrenci 
sıkılabilir ve motive olamaz. Öğrencinin yeteneklerinin üzerinde bir zorluk düzeyi ise, öğrencinin hem ödevi 
yapamamasına hem de dil öğrenmeye karşı olumsuz tavır takınmasına sebep olur. Öğrenciler arasındaki 
bireysel farklılıklar dikkate alındığı ölçüde motivasyonu en üst düzeye çıkarmak mümkün olabilir. 

Öğretim sırasında gerektiği ölçüde pekiştireç ve geri bildirim kullanılmalıdır. Yabancı öğrenci, yaşı ne 
olursa olsun Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak doğru kullandığında öğretim elemanın söyleyeceği güzel bir söz 
(aferin, teşekkür ederim vb.) öğrencinin motivasyonunu üst düzeye çıkarır. Öğrencilere, kelimelerin farklı 
bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabileceği öğretilmeli; bir durumu ifade etmenin birkaç şekli olabileceği için 
tek karşılık aranmamalıdır. Öğrencilerin yaptığı küçük hatalar görmezlikten gelinmemeli; aynı zamanda 
yanlış yapmaktan da korkmamaları sağlanmalıdır; çünkü yanlışlar öğrenilen dilin test edildiğini, 
kullanıldığını gösteren bir kanıttır. Başlangıç seviyesindeki bir öğrenci için küçük gözüken hataların anında 
düzeltilmezse ileride sorun yaratabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Öğretim elemanı, öğrenciye onun 
kendine ve yaptıklarına değer verdiğini her zaman hissettirmelidir. Böyle yapıldığı takdirde öğrenci yanlış 
yapmaktan korkmadan dilin doğru kullanımını öğrenmeye başlar. 

Öğretime başlamadan önce ihtiyaç analizi yapılmalıdır. İhtiyaç analizi, öğrencinin dili neden öğrenmek 
istediği ve nerede, nasıl kullanacağının belirlenmesidir. Öğrencinin ihtiyacının öncelikle konuşma mı yazma 
mı olduğu, dili öğrenebilmek için ne kadar süre ayırdığı derse başlamadan önce bilinmelidir. Öncelikle bu 
bilgilerin sağlıklı bir biçimde ölçülebileceği bir anket hazırlanmalıdır. Öğrencilerden alınacak bu bilgilerin 
ışığında gruplandırmalar yapılmalı ve öğretimde izlenecek yol belirlenmelidir. Öğrencinin ihtiyaçları 
doğrultusunda hazırlanan dil öğretim materyalleri uygulamaya konduğunda amaç 
unutulmamalıdır.    Öğrenci ve onun  seçimlerinin ön planda olması, işlenecek ders içeriğine ve ilgi 
alanlarına göre öğrencinin de sınıfa materyal getirmesi teşvik edilmelidir. Türkçe öğrenen yabancı 
öğrenciler, dikkatlerini çeken bir haberi sınıfa getirip  gündem oluşturabilir, okudukları bir kitabı veya 
izledikleri bir filmi anlatabilir, bunlarla ilgili tartışma ortamı oluşturabilirler. Böylece, kendini Türkçenin 
içinde bulup ihtiyaçları ve isteklerinin göz önüne alındığını hisseden öğrencinin motivasyonunun artması 
kaçınılmaz hâle gelecektir. 

Herhangi bir dil öğretme yöntemine bağlı kalınan dil öğretim kurumlarında öğrencilere ihtiyaç analizi 
yapılmadan herkes için bir tek yol izlenmektedir. Kaldı ki, yukarıda sorulan sorular bile yetersizdir. Bu 
sorular öğrencileri bir grup olarak ele almaktadır. Halbuki, soruların öğrencilerin bireysel dil öğrenme 
ihtiyaçlarını ve öğrenme stratejilerini de içermesi gerekir [8; 14]. Anketten sonra öğrencilerle yüz yüze 
görüşmek ve onların dil öğrenmeye başlamadan önce kendilerine şu soruları da sordurtmak gerekir: 
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- Tamamen ne öğrenmek istiyorum ve nasıl öğrenebilirim? 
- Dili nasıl kullanırım? 
- Dil hakkında bir şeyler mi öğrenmek istiyorum yoksa dili kullanmayı mı öğrenmek 
istiyorum? Dil bilgisini öğrenmek mi benim için önemli yoksa konuşmak mı? 
- Sınıf içi ve dışında neler yapabilirim? 
- Dil öğrenmeye ayıracağım zaman diliminde başka bir şey yapsam daha mı iyi olur? 
Bu son soruya verilen cevap «evet» ise o öğrenciye dil öğretmeye çalışmak beyhude bir çabadır. Çünkü, 

dil öğrenmede bir amaç yoksa yapılanlar çok anlamlı olmaz. Öğrencinin Türkçeyi nerede ve hangi amaçla 
kullanacağını belirlemesi ve bu yolla kendini motive etmesi gerekmektedir. 

Ders öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli olmalı ve öğrenciler etkin hâle getirilmelidir. Bunu 
gerçekleştirirken görme ve işitmeye dayalı araçlardan da azami ölçüde istifade etmek gerekir. Teknolojik 
gelişmelere açık olmayan, çeşitli materyallerle zenginleştirilmeyen derslerde motivasyonun düşük olması 
kaçınılmazdır [9; 52]. Bu sebeple özellikle yabancılara Türkçe öğretirken; 

 kısa filmler; 
 reklam filmleri; 
 Türk kültürünü yansıtan belgeseller veya konulu filmler; 
 Türk kültürünü yansıtan şarkı ve türküler gibi görme ve işitmeye dayalı malzemelerden yararlanmak 

gerekir. Elbette bunların dışında kelime türetme, bulmaca, tekerleme ile değişik eğitici oyunlardan da istifade 
etmek gerekmektedir. 

Maurice bu konuda birkaç öneride bulunuyor: 
 Derse bilmece sorarak başlayın. 
 Tekerlemeleri kullanın. 
 İkili çalışmalar düzenleyin. 
 Sınıf içi yarışmalar düzenleyin (kelime türetme oyunu vb.). 
 Komedi unsuru taşıyan kaset ve videoları derste kullanın. 
 Çizgi film ve karikatürleri kullanın. 
 Öğrencilere skeçler hazırlatın ve sınıfta oynatın. 
Öğrenci merkezli yaklaşıma göre öğrenciyi sürece katıcı etkinlikler geliştirilmeli ve ona baş rol 

verilmelidir. Durum ya da yönerge verildikten sonra öğrencinin üretmesine imkân tanınmalıdır. Öğrenci 
merkezli bir yaklaşım benimsendiğinde öğrenciler sadece sınıf içinde öğrenmemekte, sınıf dışında da kendi 
kendine öğrenme sürecini devam ettirmektedir. Bu yüzden, Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, Türkçe 
gazete ve dergilerden yararlanabilmeli, kitaplar okuyabilmeli, evindeki eşyaların üzerine Türkçe adlarını 
yazmalı, fırsat buldukça Türkçe yayın yapan radyo dinlemeli, televizyon izlemelidir. Türkçe öğrenme 
açısından belli düzeye gelen öğrencilerin özellikle işitme engelliler için hazırlanan alt yazılı televizyon haber 
programını önceleri anlamasalar bile takip etmeleri sağlanmalıdır. Öğrenci, derste yaptığı çalışmaları evde 
devam ettirebilecek, kendini öğrendiği dil açısından geliştirebilecek düzeye getirilmeli; yani öğrenciler 
öğrenmeyi öğrenmelidir. Böylece öğrenmenin sadece sınıfta öğretmen sayesinde gerçekleşmediğini ve 
öğrenmenin bir hayat boyu süreceğini fark eden öğrenci, sınıf ortamında alacağı bilgilerin ve yapacağı 
uygulamaların onun öğrenme biçimi ve hızını belirleyeceğini bilerek sınıf ortamına gelir ve bu durum da 
öğrencinin kendini olumlu olarak motive etmesine yardımcı olur. 

Yabancılara Türkçe öğretimi sırasında en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri de her öğrenciye 
eşit oranda söz verilmesi ve etkinliklere herkesin katılımının sağlanmasıdır. Aksi takdirde kendine yeterince 
söz hakkı tanınmayan öğrencilerin edilgen olmasını ve derse motive olamamalarını engellemek mümkün 
olmaz. 

Motivasyonu üst düzeyde tutmanın en önemli aracı ise, öğrenende dikkat süresinin uzatılmasıdır. 
İnsanın bir konu üzerinde en fazla yirmi dakika yoğunlaşabildiği söylenmektedir. Bu da doğal olarak 
derslerin niçin daha uzun süreli planlandığının sorgulanmasını gündeme getirmektedir. Oysa, insanların ilgi 
duydukları bir kitabı âdeta soluk almaksızın okumaları, zevk aldıkları bir filmi ne kadar uzun olsa da ara 
vermeden seyretmeleri, bize dikkat süresinin motivasyona bağlı olduğunu gösterir. Dil öğretim ortamında 
yani ders sürecinde öğrencinin öğrenmeye karşı ilgisinin üst düzeye çıkarılması, kendine uygun öğretim 
hedeflerini belirlemesi, sınıf içi ve dışı etkinliklerle bir sonraki dersi iple çeker hâle gelmesinin sağlanması, 
dikkat süresinin de uzamasına yardımcı olacaktır. Öğretmen için önemli görevlerden biri de öğrencinin 
öğretim ortamının unsurlarıyla etkileşim içerisinde olabilmesine yardımcı olmaktır. 
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Sonuç olarak diyebiliriz ki, yabancılara Türkçenin öğretimi sırasında öğrencilerde dil öğrenmeye karşı 
merak uyandırma, onları yaptıkları işin önemli ve değerli olduğuna inandırma, dil öğrenme sürecinden 
öğrencilerin zevk almasını sağlama ve ders sırasında dikkat sürelerini en üst düzeye çıkarma, ancak onları iyi 
motive edebilmekle mümkündür. Dolayısıyla, genel olarak dil öğretimi ve özel olarak da yabancılara Türkçe 
öğretiminde motivasyonu sağlamak çok önemlidir. Bunun için hem dil öğretim anlayışımızın öğrenciyi 
merkez alan ve onu iyi motive edecek materyal zenginliğine kavuşturulması hem de dil öğreticilerinin bu 
anlayışla yetiştirilmesi gerekmektedir. 
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Эрол Барин 

Шетелдіктерге түркі тілін оқытуда уəжділіктің маңыздылығы 

Мақалада түркі тілін оқыту əдістемесі мəселелері қарастырылды. Автор тілді оқыту əдістемесінде 
күшті уəжділіктің болуы табысқа жету жолы болып табылады деп есептейді. «Мотив» (уəж) жəне 
«мотивация» (уəжділік) терминдері психология ғылымында түсіндіріледі. Ғылымда бұл терминдерге 
əр түрлі анықтама берілетінін айта келе, автор тілді үйрету жеке тұлғаға тікелей бағытталғанда, 
оқушының түрлі қызығушылықтарын толық қанағаттандырғанда ғана нəтиже беретінін дəлелдеді. 

 
Эрол Барин 

Значимость мотивации в преподавании турецкого  
языка иностранцам 

В статье рассмотрена методика преподавания турецкого языка. Залогом успеха обучения языкам во 
многом является наличие сильной мотивации. Сегодня говорят о личностно ориентированном обуче-
нии, а таковым оно является лишь тогда, когда обучение лежит через удовлетворение разнообразных 
интересов учащегося. Мотивация, мотивы трактуются в психологии. Необходимо отметить, что в нау-
ке понятия «мотив» и «мотивация» определяются по-разному, до сих пор не существует общеприня-
того определения. 
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