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Rind-Pawlowski Monika and Şahingöz Emine 
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The Axiska people settled in the Mesxeti region of Georgia until 1944, when they were deported by the 

Soviets. Then, they were brought to Kazakhstan, Uzbekistan, and Kyrgystan, where many of them still live 
until nowadays.  

The Axiska themselves subdivide into “Yerli Axiska” and “Terekeme Axiska”. The language of the 
latter is very similar to Azerbaijani, whereas the language of the Yerli Axiska is closer to the Turkish of 
Turkey [cf. 1]. The following investigation refers to the language variety of the Yerli Axiska, and it is based 
on the material collected in Kazakhstan within the frame of the project „Interaction of Turkic languages and 
cultures in post-soviet Kazakhstan“.1 

In this article, we will focus on Axiska lexemes that differ phonologically from Standard Turkish, and 
compare them with Turkish dialects. The dialectal Turkish lexemes collected in the twelve volumes of the 
Türkiye'de halk ağzından derleme sözlüğü[2]provide the basis for this comparison. Additionally, they are 
compared with Standard Azerbaijani.2The lexemes are assigned to the different sections according to their 
specific phonologic features by which they differ from the standard language. 

1. Onset voiced vs. unvoiced 
Some lexemes in the Axiska dialect have a voiced onset, whereas Turkish has an unvoiced onset: 
1.1 Yerli Axiska: durna vs. Std.T: turna ‘crane (bird)’ 
The voiced onset of this word has been attested for the dialects of Isparta, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, 

Kastamonu, Çankırı, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Van, Gaziantep, Hatay, Sivas, Kırşehir, 
and Niğde [3]. It is also durna in Standard Azerbaijani.  

1.2 Yerli Axiska: geçi vs. Std.T: keçi ‘goat’ 
The voiced onset of this word has been attested for the dialects of Burdur, Samsun, Rize, Artvin, Van, 

Elazığ, Gaziantep, Hatay, Ankara, Niğde, İçel, and Muğla [4]. In Standard Azerbaijani, however, it is keçi. 
1.3 Yerli Axiska: bazar vs. Std.T: pazar ‘market; Sunday’ 
The voiced onset of this word has been attested for the dialects of Isparta, Denizli, Samsun, Amasya, 

Tokat, Ordu, Giresun, Kars, Gaziantep, Hatay, Ankara, and Niğde [5]. It is also bazar in Azerbaijani.  
Some lexemes in the Yerli Axiska dialect have an unvoiced onset, whereas Turkish has a voiced onset: 
1.4 Yerli Axiska: tul vs. Std.T: dul ‘widow’ 
The unvoiced onset of this word has been attested for the dialect of Konya [6]. It is also dul in Standard 

Azerbaijani.  
1.5 Yerli Axiskatayı vs. Std.T: dayı ‘uncle (mother’s brother)’ 
The unvoiced onset of this word is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. In Azerbaijani, this word 

starts with a voiced consonant: dayı.  
1.6 Yerli Axiska: toğri3 vs. Std.T: doğru ‘right, correct’ 
The unvoiced onset of this word has been attested for the dialect of Mersin (formerly called İçel) [8]. In 

Standard Azerbaijani, it is doğru. 
1.7 Yerli Axiska: tut vs. Std.T: dut ‘mulberry’  
The unvoiced onset of this word has been attested for the dialects of Samsun, Malatya, Gaziantep, 

Maraş, Sivas, Konya, and Mersin (formerly called İçel) [9]. It is also tut in Standard Azerbaijani. 
1.8 Yerli Axiska: tuy- vs. Std.T: duy- ‘hear’  
The unvoiced onset of this word is not attested in the Derleme Sözlüğü[2]. In Standard Azerbaijani, 

duy- has a different meaning: “feel, forsee, divine”. 
1.9 Yerli Axiska: kölge vs. Std.T: gölge ‘shadow, shade’ 

1This project is carried out by the Institute for Turkology of the Free University Berlin, Germany. It is directed 
by Prof. Irina Nevskaya and Prof. Claus Schönig. 
2Azerbaijani examples are given in the standard Azerbaijani orthography, whereas the Axiska examples follow 
the standard Turkish orthography. 
3For the ending –i instead of -u, see [7]. 
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The unvoiced onset of this word has been attested for the dialect of Van [10]. It is also kölge in 

Azerbaijani. 
1.10 Yerli Axiska: palux vs. Std.T: balık ‘fish’ 
This word form is not attested in the Derleme Sözlüğü[2]. In Standard Azerbaijani, it is balık. The 

pronunciation of the second syllable -lux is to be considered a re-interpretation as the suffix -lux, which does 
not adhere to the vowel harmony in Yerli Axiska [cf. 7].  

2. Maintenance of an earlier -g- / -ğ- 
2.1 Yerli Axiska: çigelek vs. Std.T: çilek ‘apple’ 
The maintenance of an the consonant -g- in this word is attested for the dialect of Artvin. The 

representation of this consonant as -ğ- is attested for Artvin as well, and for the dialect of Kars [11]. These 
forms are closer to Standard Azerbaijani çiyelek, where the underlying -g- is prounounced as, and 
orthographically represented by -y-. 

3. Representaton of Old Turkic ŋ by n / m vs. nğ / ng/ nk 
In Standard Turkish, Old Turkic ŋ is regularly represented by either n or m. In Standard Azerbaijani, it 

is always represented by n. In Yerli Axiska, we can find nğ,ng and at the auslaut also nk in such instances. 
3.1 Yerli Axiska: donğuz vs. Std.T: domuz‘pig’ 
The form donğuz is not attested in the Derleme Sözlüğü [2], but the very similar form donguz is 

attested for the dialects of Artvin, Kars and Hatay [12]. 
3.2 Yerli Axiska: düngür vs. Std.T: dünür‘parent of the daugher-in-law’ 
The form düngür has also been attested for the dialect of Tokat [13].  
3.3 Yerli Axiska: yünk vs. Std.T: yün ‘wool’ 
At the auslaut, Old Turkic -ŋ is represented by –nk here. This word form is not attested in the Derleme 

Sözlüğü [2].4 
4. Drop of an earlier -g- / -ğ- 
4.1Yerli Axiskasavux vs. Std.T: soğuk ‘cold’ 
As we can see, the -ğ- is labialised between two labial vowes, thus being pronounced as -v-. This leads 

to a delabialisation of the vowel before this sound. This word form is also attested for the dialect of Van [15]. 
In Standard Azerbaijani, -ğ- is represented by -y-, resulting in the form soyuq. 

5. y vs. v 
In some words, Standard Turkish -y- is represented by -v- in Yerli Axiska.  
5.1 Yerli Axiska: köv vs. Std.T. köy‘village’ 
This word form is also attested in the dialect of Bolu [16]. In Standard Azerbaijani, ‘village’ means 

kent. 
5.2 Axiksa:avi vs. Std.T: ayı‘bear’ 
This word form is also attested in the dialects of Artvin and Kars [17]. In Standard Azerbaijani, a 

change y>v can generally not be attested so the form is ayımaintained. 
5.3 Axiksa:öy vs. Std.T: ev‘house’ 
Also the opposite case, i.e. Standard Turkish v being represented by y in Yerli Axiska, can be attested. 

Here we can see that the delabialisation of the auslaut consonant has resulted in a labialisation of the previous 
vowel. This word form has been attested for the dialects of Kars and Urfa [18]. In Standard Azerbaijani, it is 
ev.  

6. Consonant drop 
In some words, the Yerli Axiska variety shows a consonant drop: 
6.1 Yerli Axiska: kax- vs. Std.T: kalk- ‘get up, rise’ 
A similar word form kahmak is attested for the dialect ofNiğde [19]; kakmak is attested for the dialects 

of Burdur and Sivas [20]. 
6.2 Yerli Axiska: sora vs. Std.T: sonra ‘after’ 
This word form is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. In Standard Azerbaijani, it is sonra. 
7. Metathesis 
There are some instances of metathesis in the Yerli Axiska variety: 
7.1 Yerli Axiska: baxşa vs. Std.T: başka ‘other’ 
This word form is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. In Standard Azerbaijani, it is başqa.  
7.2Yerli Axiska: kisme vs. Std.T: kimse ‘somebody’ 
This word form is attested for the dialect of Kars [21]. In Standard Azerbaijani, it is kimse. 
7.3Yerli Axiska: ekşi vs. Std.T: eşki ‘sour (dough)’ 

4 Only forms that maintain the original –ŋ can be found in the dialects of Hatay and Ankara [14]. 
 284 

                                                 



ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ТІЛДЕР МЕН 
МӘДЕНИЕТТІҢ ЫҚПАЛДАСТЫҒЫ 

 

 

ТЮРКСКИЙ МИР: ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 
This word form is attested for the dialects of Kars, Erzurum, Erzincan, Tunceli, and Gaziantep [22]. In 

Standard Azerbaijani, it is ekşi as well. 
8. Consonant exchange 
The following further consonant changes could be attested for the Yerli Axiska variety so far: 
8.1 Yerli Axiska: yüzgar vs. Std.T: rüzgar ‘wind’ 
This word form is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. In Standard Azerbaijani, it is usually külək, 

whereas rüzgar is only used in poetry. 
8.2 Yerli Axiska: etmek vs. Std.T: ekmek ‘bread’ 
This word form has been attested for the dialects of Bolu, Artvin and Ankara. The similar 

formsetmexandetmeyh have both been attested for the Kars dialect [23]. 
9. o / ö vs. u / ü 
In some instances, Yerli Axiskao or ö appears where Standard Turkish has u or ü: 
9.1 Yerli Axiska: gözel vs. Std.T: güzel ‘beautiful’ 
This word form has also been attested for the dialects of Denizli, Bolu, Zonguldak, Ordu, Giresun, 

Kars, Van, Maraş, Hatay, Muğla, Kırklareli, and Kerkük (Iraq) [24]. It is also gözel in Standard Azerbaijani. 
9.2 Yerli Axiska: böyük vs. Std.T: büyük ‘big’ 
The very similar forms böyüx and böyüyh have both been attested for the dialect of Kars, and böyyük 

for Hatay [25]. It is also böyük in Standard Azerbaijani.  
9.3 Yerli Axiska: totax vs. Std.T: dudak ‘lip’ 
This word differs both in its unvoiced onset and in its vowel quality from the Standard Turkish form. 

The unvoiced onset is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. Forms with -o- in the first syllable are dodax, 
wich is attested for the dialects of Kars and Yozgat, and dodak, which is attested for the dialects of Çankırı 
and Samsun [26]. It is dodak in Standard Azerbaijani. 

10. e vs. a 
In loan words that have entered the language from or via Persian, a is often represented by a in 

Standard Turkish, however by e in Yerli Axiska:  
10.1 Yerli Axiska: çerşembe vs. Std.T: çarşamba ‘Wednesday’ 
This word form is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. In Standard Azerbaijani, it is çərşənbə. 
10.2 Yerli Axiska: teref vs. Std.T: taraf ‘side’ 
This word form has been attested for the dialect of Kars [27]. In Standard Azerbaijani, it is tərəf. 
10.3 Yerli Axiska: kirez vs. Std.T: kiraz ‘sweet cherry’ 
This word form has been attested in the dialects of Isparta, Denizli, Zonguldak, Çorum, Giresun, Rize, 

Hatay, and Adana [28].It does not go back to the Persian word gilaz, which is maintained in this form in 
Standard Azerbaijani, but to Greek kerasus. 

10.4 Yerli Axiska: meymun vs. Std.T: maymun ‘monkey’ 
This word form is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. In Standard Azerbaijani, it is meymun. 
In some loan words, however, the Yerli Axiska variety adjusts the internal vowel harmony by turning e 

to a, as in the following example: 
10.5 Yerli Axiska: bayaz vs. Std.T: beyaz ‘white’ 
This word form has been attested in the dialects of Kars and Erzurum [29]. In Azerbaijani, the normal 

word for white is ağ; beyaz can only be found in poetry. 
In Turkish words, the Yerli Axiska variety may keep an older form with a, whereas Turkish has e: 
10.6 Yerli Axiska: kardaş‘brother’ vs. Std.T: kardeş ‘younger sibling’ 
This word form itself is not attested in the Derleme Sözlüğü [2], but derivations are shown for the 

Adana dialect: kardaşlanmak ‘graft’ and a form kardaşlık is attested for the dialect of Kırklareli [30]. Also in 
Standard Azerbaijani, the form is qardaş, and just like in the Yerli Axiska variety, the meaning differs from 
Standard Turkish, referring to a male sibling regardless of whether he is younger or older. 

11. i vs. e 
In some instances, the Yerli Axiska variety displays e where Standard Turkish has i:  
11.1 Yerli Axiska: en- vs. Std.T: in- ‘get off’ 
This word form is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. In Standard Azerbaijani, it is en-as well. 
11.2 Yerli Axiska: eşit- vs. Std.T: işit- ‘hear’ 
This word form is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. In Standard Azerbaijani, it is eşit-as well. 
11.3 Yerli Axiska: get- vs. Std.T: git- ‘go’ 
A very simialarword form ged-has been attested in the dialect of Muğla [31]. In Standard Azerbaijani, 

it is get-. 
11.4 Yerli Axiska: ey vs. Std.T: iyi ‘good’ 
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The word form ey itself is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. However, derivations of this 

adjective can be found that prove the existence of an e- onset. We can find eylük in the Artvin dialect and 
eyliyh in the Kars dialect [32]. In Yerli Axiska, this derivation would be eylux[cf. 7]. Standard Azerbaijani 
uses the word yaxşı instead of derivations of iyi. 

12. i/ı vs. u/ü 
12.1 Yerli Axiska: sarmusax vs. Std.T: sarmısak ‘garlic’ 
This word form is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. In Standard Azerbaijani, it is metathesizes 

as sarımsaq. 
12.2 Yerli Axiska: zeytun vs. Std.T: zeytin ‘olive’ 
The word form zeytun itself is not attested in the Derleme Sözlüğü [2]. A similar form zeytün is shown 

for the Hatay dialect [33]. In Standard Azerbaijani, it iszeytun as well.  
12.3 Yerli Axiska: balduzvs. Std.T: baldız ‘sister of the wife’ 
This word form is attested for the dialects of Ordu, Artvin, Erzurum, Elazığ, and Sivas [34]. In 

Standard Azerbaijani, it isbaldız. 
12.4 Yerli Axiska: cevüzvs. Std.T: ceviz ‘walnut’ 
This word form has been attested for the dialects of Samsun, Tokat, and Ordu [35]. In Standard 

Azerbaijani, the word is not used at all; ‘walnut’ means qoz.  
13. öy vs. e 
13.1 Yerli Axiska: ele vs. Std.T: öyle ‘so (far)’ 
This word form has been attested for the dialects of Kars, Erzurum, Van, Elazığ, and Hatay [36]. In 

Standard Azerbaijani, it is elə as well. 
13.2 Yerli Axiska: bele vs. Std.T: böyle ‘so (near)’ 
This word form has been attested for the dialect of Gaziantep [37]. In Standard Azerbaijani, it is belə as 

well. 
At the present stage of research, a complete dialectologic assignment of the Yerli Axiska variety cannot 

yet be done. This article only covers a small amount words with certain subgroups of phonetic deviations. 
Morphologic comparisons have been set asides, as well as dialectal words that differ in etymology from 
Standard Turkish. However, we can already realize from the data that most correspondences are with the Kars 
dialect (15 correspondences, ), second is Artvin and Hatay (both 8 correspondences), then Van and Gaziantep 
(both 6 correspondences,), then Samsum, Ordu, Erzurum und Tokat (4 correspondences each). These areas 
cover the very East of Turkey (Artvin, Erzurum, Kars, Van), but also the parts of central North (Samsun, 
Ordu, Tokat) and the central South (Hatay, Gaziantep). Obviously, the investigation of the Yerli Axiska 
lexicon must be carried on before we can get a clear picture of this variety’s dialectologic affiliations. 
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В настоящее время в Российской федерации на территории Западной Сибири активно идут 
процессы этнокультурной ассимиляции, обусловленные процессами межнациональной интеграции и 
межэтнического взаимодействия народов. В результате происходит утрата целых пластов 
национальной культуры малочисленных народов. Это касается и национальной игрушки, которая 
уже практически отсутствует у шорцев. В этой связи особенно важно сохранить народную память о 
ней, пока это еще возможно по воспоминаниям людей старшего поколения, а также по материалам 
архивов и музеев. 

Игрушки и амулеты сопровождали шорцев (один из малочисленных тюркоязычных коренных 
народов Южной Сибири) в течение всей жизни. Об этом свидетельствуют воспоминания людей 
старшего поколения и материалы музейных коллекций, в том числе Музея археология, этнография и 
экология Сибири (КМАЭЭ) [Кимеева 2007], а также Музея археологии и этнографии Сибири им. 
В.М. Флоринского Томского государственного университета (МАЭС ТГУ) [Золотарева, 
Курьянова 2014]. Игрушки носили бытовой или религиозный характер. Первые – использовались для 
знакомства с окружающим миром и воспитания полноценного члена семьи и общества, вторые – для 
усвоения религиозных воззрений народа. 

Согласно традиционному мировоззрению шорцев, мир разделен на три сферы: Верхний мир, 
Средний мир и Нижний мир. Верхним миром правит главное небесное божество Қудай (Ульгень) и 
творцы-чайачы; Средний мир населен людьми и различными духами-хозяевами тайги (чыш ээзи), гор 
(таг ээзи), рек и озер (суг-кöл ээзи); Нижний мир принадлежит подземному божеству  Эрлику и его 
помощникам. Эти миры связаны между собой. Судьба человека во многом зависит от разных духов и 
божеств. В особо трудных жизненных ситуациях: утрате близких, болезни, потере домашнего скота 
или имущества – шорцы  обращались  за помощью к шаманам, призванным осуществлять связь со 
всеми Мирами и духами. 
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Важное место в религиозных воззрениях шорцев занимала Умай (Ымай) – богиня плодородия, 

материнства, покровительница деторождения и детей. Люди считали,  что Умай всегда находится 
рядом с новорожденным младенцем, так как отвечает за здоровье и жизнь ребенка, а также оберегает 
его сон. Колыбель ребенка украшалась различными амулетами-оберегами – знаками присутствия 
божества Умай. Эти предметы, расположенные рядом с ребенком обладали способностью оберегать 
его здоровье и жизнь. Колыбель изготавливалась из дерева березы, которое являлось преградой для 
проникновения опасных сил. К колыбели мальчика, как временному жилищу ребенка, которое надо 
было защищать, прикреплялись лук (соған) и стрела (оқча). Модель «лук-стрела» являлась самым 
распространенным амулетом для малышей среди тюркоязычных сибирских народов еще в эпоху 
материнского рода и была тесно связана с культом женского божества Умай (Ымай).  

К веревке (т.е. над люлькой), которой люлька шорской девочки крепилась к потолку, 
привязывались ножницы, а также березовая ветка – символ её будущего замужества. Кроме этих 
оберегов, в колыбели могла находиться бижутерия (ракушки каури5, бусинки), шкурки зайца, кусок 
бересты, иногда подвязывалась ветка черемухи, обладающая очищающей силой. В том случае, когда 
малыш не находился в колыбели, его мать клала туда нож (для мальчика) или ножницы (для девочки) 
для того, чтобы злые духи не заняли его место. Как вспоминает Л.Н. Арбачакова, ее мама клала ей и 
ее сестрам под подушку ножницы, а братьям – ножи. Эти предметы должны были защищать их от 
потусторонних сил, а от сглаза к одежде прикреплялись булавки.  

По мнению некоторых исследователей, свидетельством укоренения в шорской среде 
христианства, которое существовало наряду с шаманизмом в форме синкретизма, являлся обычай 
рисовать на одной из стенок люльки крест и класть в нее куклу-духа-охранителя (как символ Ангела-
Хранителя) [Золотарева, Курьянова 2014].  

Куклы имели в шорской культуре сакральное значение. По воспоминаниям Токмашевой 
Октябрины (1960 г.р.), на чердаке их дома у основания трубы лежало несколько кукол-оберегов 
размером 15-20 см. Мягкие куклы с глазами-бисеринками были сшиты из холста, сверху голова была 
повязана пёстрым лоскутком. Родители запрещали прикасаться к ним, но в их отсутствии дети 
использовали эти куклы в своих играх, хотя для игр мама отдавала им лоскутки цветных тканей, 
чтобы они сами могли сшить куклы и наряды к ним. Летом деревенские девочки делали 
пышноволосые куклы из Кукольников6, растущих вдоль реки. 

В музеях Кемеровской и Томской области, а также в архиве Научно-исследовательского 
института-музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), хранятся 
многочисленные куклы, в основном сшитые из ткани, или вырезанные из дерева. Основу шорских 
кукол размером 25-30 см. «…составлял стержень из плотно свернутой ткани или бумаги. Ниже лица 
(с глазами-бусинками) кукла обёртывалась цветной тканью, и на неё надевалось одно или несколько 
платьев из материи, иногда подпоясанных ленточкой. У некоторых кукол волосы были из пучка 
пакли…» [Иванов 1979, 6]. 

Исследователи отмечали, что большинство фигурок из различных материалов (как мягких, так 
и твёрдых) создавалось с религиозной целью. К ним относились изображения, связанные с охраной 
детей и их лечением, антропоморфные изображения духов-предков по женской линии (Öрекеннер, 
тöр кижилер), покровителей домашнего очага. Эти куклы и другие виды фигур, уходящие корнями в 
эпоху родового строя, выполняли роль оберега домашнего очага и семейного благоденствия. Для 
того, чтобы они заботились о благополучии семьи, продолжении рода, охраняли здоровье детей, их 
не забывали время от времени угощать. 

Большую группу фигур, вырезанных из дерева, составляли антропоморфные изображения 
духов-покровителей охоты. Как отмечает Т. Кимеева, функции предметов домашнего и охотничьего 

5 Каури (англ. Cowry) — раковины тропических моллюсков, использовавшиеся в качестве денег на 
островах Океании. Каури – морской брюхоногий моллюск семейства ципрей.  
Народы, населяющие прибрежные регионы, знакомы с ним в течение нескольких тысячелетий [6]. Еще 
пятьсот лет назад за десяток бус из ракушек каури на Занзибаре можно было купить раба [13]. Известно, 
что раковины каури использовались в качестве денег в Китае, Индии, на Аравийском полуострове и в 
Африке. Считали, что они защищают от зла, и поэтому раковины каури, а также глиняные их модели 
вкладывали в стены зданий и в могилы [6]. 
6 Растение семейства лилейных, с мощным стеблем высотой до полутора метра. 
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культов могли тесно переплетаться. Например, канатулар7 (крылатый), почитаемый как телеутами, 
так и шорцами верховьев р. Томи и среднего течения р. Мрассу, обитал в печной трубе и сочетал 
охрану дома от злых сил с покровительством охотничьему промыслу. Он представлял собой 
естественную развилку ветки березы с тряпочкой посредине [Кимеева 2007]. 

Народные бытовые игрушки и игры имели большое значение в подготовке шорских детей к 
самостоятельной жизни и ведению домашнего хозяйства. Деревянные игрушки для мальчиков (луки 
и стрелы, лодочки, фигуры животных и др.) помогали ознакомиться с основными занятиями их 
дедушек и отцов. Малыши с раннего возраста осваивали те предметы, которые могли им 
понадобиться во взрослой жизни. Как, отмечают ученые-этнографы, самыми распространенными 
игрушками для детей были деревянные лошадки. Научный сотрудник КМАЭЭ – Т.И. Кимеева 
подробно описала деревянного коня, запряженного в телегу из картонной коробки. «На коня надеты 
шлея из кожаных ремешков и обтянутый кожей деревянный хомутик...» [Там же]. О подобной 
фигурке из кедрового дерева, плоского коня со вставным хвостом  из ниток  или без него, упоминал  
другой учёный С.В. Иванов [Иванов 1979, 6].  

Игрушки создавали для детей, в основном, их близкие родственники: отец и мать, бабушка и 
дедушка. По свидетельству Л.Н. Арбачаковой, ее отец собственноручно cмастерил из кедра ее 
братьям маленький лук со стрелами и ружьё (1970 г.). Л.Н. Акушакова в детстве видела, как дедушки 
ее подруг делали своим внукам фигурки животных из глины. 

Шорские девочки довольствовались игрушками, способствующими усвоению женского труда: 
куклы, веретена, туеса. Ухаживая за куклой-дочкой, девочка осваивала правила ухода за ребёнком, 
используя веретено, знакомилась с приемами прядения, играя с посудой, обучалась приготовлению 
блюд национальной кухни.  

В качестве игрушек служили как искусственные, так и естественные предметы. Так, например, 
отцы-охотники разрешали детям использовать в своей игре охотничьи трофеи: лапки или когти 
животных и птиц (заячья лапка, когти глухаря, крылья рябчика). Кабырзинские мальчики возраста 7-
10 лет, по воспоминаниям А. Арбачакова (1964г.р.), играли игрушками-астрагалами (суставы 
бараньих ног). Их выстраивали в ряд, затем выбивали такой же косточкой. Иногда в нее для 
утяжеления заливался свинец. Игры с астрагалами (овцы, лошади, коровы) характерны и для других 
тюркских народов Сибири. У хакасов такая игра называлась "хазых ойыны" (‘игра в бабки, лодыжки’ 
от хак.  хазых ‘бабка, лодыжка’). 

Для развития силы и ловкости служила игра в мяч (мечик/мичик). Дети из шорской деревни 
Анзасс, по воспоминанию её жителей, играли в мяч, скатанный весной из шерсти крупного рогатого 
домашнего скота. Для лучшего скрепления и придания веса, такие мячи иногда пропитывали смолой. 

В настоящее время в связи с исчезновением многих шорских деревень, которое обусловлено 
быстро протекающими процессами урбанизации8, традиционные игрушки практически прекратили 
свое существование. Такое положение характерно для большинства современных этносов 
Российской Федерации. Шорские куклы, когда-то имевшие религиозное назначение,  сегодня в 
качестве сувениров предлагаются туристам.  Эти процессы происходят не только в среде шорского 
народа, но и других коренных народов Сибири. Данная ситуация является результатом этнической 
ассимиляции, которая представляет собой «вид объединительных этнических процессов, слияние 
одного народа с другим, связанные с утратой одним из них своего языка, культуры, национального 
самосознания, в результате чего происходит определенная (очень часто кардинальная) 
трансформация национально-психологических особенностей» [Ассимиляция этнокультурная].  
Сегодня происходят процессы межнациональной интеграции и межэтнического взаимодействия 
шорцев с другими народами – хакасами, алтайцами, телеутами, русскими.   

О полной ассимиляции шорского этноса говорить не приходится, но в настоящее время он 
находится на стадии завершения языковой ассимиляции. Данные переписи населения 1989 и 2002 г.г. 
свидетельствуют о сокращении количества носителей, владеющих только родным языком. Шорский 

7 Существительное с аффиксом множественного числа –лар обозначает предмет единственного 
числа. Это возможно потому, что крылатый дух имеет два крыла. С другой стороны, присоединение 
аффикса –лар к производному на –лу (-ту) свидетельствует либо о субстантивации прилагательного 
на –лу, либо о том, что данный аффикс способен образовывать существительные. Чтобы это 
выяснить, нужны дополнительные исследования. 

8 Согласно переписи населения 2010 г. сельское население составляет лишь 23,7% от общей численности 
шорцев, проживающих на территории Кемеровской обл. 
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язык практически перестал использоваться во внутрисемейном и дружеском общении шорцев. Он 
пока еще функционирует как язык обучения и приобретения специальности учителя шорского языка 
и литературы, однако в школах он изучается скорее, как часть культуры шорского народа, а не как 
язык общения.  

Что касается процессов культурной ассимиляции, то они, конечно же, происходят, но не так 
интенсивно, как процессы языковой ассимиляции. У представителей шорского населения 
наблюдается устойчивое этническое самосознание. Многие шорцы помнят названия древних родов и 
свою принадлежность к ним. Наблюдаются и процессы этноцентризма. 

Таким образом, традиционные игрушки шорцев были разнообразны: лук, стрелы, фигурки 
животных, лодочки, куклы, мячи и т.п. Они изготавливались для своих детей близкими 
родственниками из естественных (дерева, глины, веток, коры, растений, ракушек) или искусственных 
(ткани, бусы) материалов. В качестве игрушек служили охотничьи трофеи отцов, кости домашних 
животных и предметы быта. Они играли важную роль  в жизни шорских детей, так дети приобщались 
к культуре и обычаям своего народа. Социокультурный контекст игрушки заключался в воспитании 
ребёнка и его подготовке к будущей роли в общественно-культурной жизни народа. Большое 
значение в кукольных играх имело усвоение правил поведения в обществе. Через игры малыши 
могли воспроизводить сцены тех или иных видов хозяйственной деятельности и семейной жизни. 
Основные функции игрушек и игр заключались с одной стороны, в охране и защите детей от злых 
сил, с другой – в познании окружающего мира и воспитании полноценного члена семьи и общества.  

В настоящее время активно идут процессы урбанизации, а также языковой и культурной 
ассимиляции шорцев, которые негативно отражаются на процессах сохранения традиционной 
шорской культуры, частью которой является и национальная игрушка. Из всех видов игрушек в 
городе сохранились только куклы, которые утратили свое религиозное значение и существуют в 
качестве сувениров для туристов. 
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ӘОЖ 001.891.32 
 

Е.А. БУКЕТОВТЫҢ ПУБЛИЦИСТІК ШЕБЕРЛІГІ 
 

Асанов Қ.Д.  
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды  

 
Е. Букетов публицистикасының өміршеңдігі мен құндылығын, біз сол публицистиканың өзінің 

өн бойынан, айтар идеясы мен көтерген проблемасы төңірегінен іздеуіміз заңды құбылыс. 
Дегенменде, автордың ішкі-жан дүриесі мен толғанысын, дәл өзіндей дөп басып танып, сезіне 
алмайтындығымыз ақиқат. Е.Букетов өз шығармашылық мұраты туралы: “Мені бұл арада, жазушы 
інім, дұрыс түсініңіз. Өзімнің өткендегі өмірімді еске түсіргенде, соларға бір сіздерше ерекше 
көркемдік беріп, еске түсіргім келіп отырғам жоқ. Мен ондай ойдан аулақпын. Тек өз өмірімдегі 
болмашы оқиғалар мен адамдар мүлдем аталмай, не аз орын алып қалмасын деген ойым ғой”, /1,11/ - 
деп ой түйеді. 

Бір адамға жетерлік мансап пен атақ абыройы бола тұра, шығармашылық салада өзін 
соншалықты қарапайым сезінуі, Е.Букетов қаламгерлік қасиетінің тағы бір қырын танытқандай. 
Әрқашанда, адамзат ақыл-ойының данышпандарын тіліне тиек ете сөйлейтін автор өзінен гөрі, 
өзгелердің келелі пікірін алғышарт ете сөйлеуі, қаламгер болмысының азаматтық, адамгершілік 
сипатын аңғартады. 

“Адамның бойындағы асыл қасиет - оның ойлары, сол ойларды туғызатын білімі”, - дейді 
публицист /2,156/. Сол ойлардан туатын сөздер жүзеге асатын әрекет қимылдар, оны қуанышқа, 
табысқа, бақытқа жеткізетін құрал, жол күш. Е.Букетов публицитикасындағы негізгі пайымдауларда 
осы тұжырым төңірегінде өрбиді. 

Е.Букетовтің публицистикалық мұрасын толық зерделген оқырманның (мейлі ол шығармалар 
көлемді немесе шағын болсын) ең бірінші аңғарары барлығының нақтылығы, документтілігі екендігі 
болар еді. Е.Букетов өз дәуіріндегі Қазақстан ғылымының белгілі бір уақыт ішіндегі болмыс-бітімін, 
тарихи бедерін насихаттаушы емес, сол саланы еркін меңгерген, зерттеген ғұлама ғалым ретінде 
қазақ публицистикасы тарихында өзіндік орны бар қаламгер екендігін танытты. 

Алғашқы мақалалары жарық көре бастаған 1952 жылдан өмірінің соңғы кезеңіне (1983 ж.) 
дейін Е. Арыстанұлы баспасөзбен тығыз байланыста болып, өзінің творчестволық жұмысынан қол 
үзген жоқ. Сондықтанда Е.Букетовтің публицистикасында 1950 жылдар мен 1980 жылдар 
аралығындағы еліміздің экономикалық ахуалы мен ғылыми-техникалық жетістіктерінің өсіп-
өркендеуі, оқу-ағарту, ғылым саласының 30-жылдық бет-бейнесі, сондай-ақ түрлі әлеуметтік 
мәселелерімен қатар әдебиетіміз бен мәдениетіміздің болмыс-бітімі белгілі дәрежеде бейнеленген деп 
айтуға негіз бар. 

Е.Букетов публицистикасын жүйелеп келіп, оны негізінен үш кезеңге бөліп қарастырамыз. 
1952-1962 жылдарды қамтитын бірінші кезең Е.Букетовтің қаламгерлік қарымының 

қалыптасып, өсіп-өркендеу жолдарын көрсетеді. Бұл кезеңдегі Е.Букетов шығармалары негізінен 
әдебиет пен өнер тақырыбы аясында өрбіп, публицист қаламынан аударма, сын-рецензия сияқты 
көптеген мақала, заметкалар жарық көрді. Оның ішінде әсіресе автордың ден қойып, тұрақты қалам 
тартқан мәселесі театр қойылымдары мен олардың қазақ-орыс тілдерінде сахналануы туралы жазған 
сын-рецензиялары еді. Атап айтқанда, “Обличительная комедия”, “Пьеса о Чокане Валиханове”, 
“Народный артист”, “Майра”, “Легенда о любви Назыма Хикмета на казахской сцене”, Спектакль 
“Вчера и сегодня”, “В казахском академическом театре драмы”, “Большие дубы: (Пьеса Каххара на 
казахской сцене)”,”Пьеса о Токаше Бокине на русской сцене”, “Қазақтың академиялық театры”. 
т.б.сияқты көптеген көкейкесті мақалаларын келтіруге болады. 

Мәселе Е.Букетов мақалаларының қай тілде жазылғандығында емес, ең бастысы күні бүгінге 
дейін театр сыншыларына проблема ретінде кездесіп жүретін ұлт драмасының орыс театрындағы 
немесе шетел шығармаларының қазақ сахналарындағы қойылымдарының табиғилығы мен 

 291 



ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ТІЛДЕР МЕН 
МӘДЕНИЕТТІҢ ЫҚПАЛДАСТЫҒЫ 

 

 

ТЮРКСКИЙ МИР: ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 
жасандылығының ар-жігі немесе басқалайда кейбір шешілмес түйіндері Е.Букетов мақалаларында 
тарқатылып көрсетілуінде жатыр. 

Е.Букетов шығармашылығының екінші кезеңін 1963-1973 жылдар аралығында алып қараған 
дұрыс. Өйткені бұл жылдар Е.Букетовтің қаламгерлік қуаты мен қоса азамат ретіндегі толысып, 
қоғамдық көзқарасы мен парасат пайымдауының кемелденген кезеңі. 

Алпысыншы жылдардың аяғында жазылған “Аққан жұлдыздан құс жолына дейін” атты 
мақаласы мен жетпісінші жылдардағы “Қараша үйден Қарағанды университетіне дейін” атты 
мақалалар аралығы Е.Букетов қаламының қуаты мен шабытының кемелденген кезеңін көрсетеді. 

Бұл жылдары Е.Букетов қоғамдық-әлеуметтік мәселелерді көтерумен қатар, әдебиет пен өнер 
тақырыбында да бірнеше мақала-эсселер мен сын-зерттеу тұрғысында жазылған проблемалық 
шығармаларды жарыққа шығарды. 

Е.Букетов публицистикасының ұлт ұғымы аясынан көтеріліп әлемдік, Адамзаттық ұлы 
идеялардың кеңістігіне қанат қағуы да осынау жылдар үлесіне жатады. Бұл кездегі ғалым-
публицистің қаламынан туған “Атан қомында туған адам”, “Пушкин мен Маяковский”, “Сыйлас, 
сырлас, көмектес”, “Ағадан - ақыл, ініден - ілтипат”, “Жас замандас келбеті”, “Көркем аударма, хал 
қалай?”, “Облик нашего дня”, “Стремиться к идеалу” сияқты мақалалары адам бойындағы ізгілік, 
адамгершілік, адалдық, мәдениеттілік сияқты игі қасиеттерге көбірек мән беруімен, оларды әлем 
ойшылдарының асыл ойларымен айшықтай түсуімен ерекшеленер еді. 

Е.Букетов шығармашылығының үшінші кезеңі 1973-1983 жыдардағы яғни өмірінің соңғы 
сәттеріне дейінгі жазған дүниелері жатады. Жетпісінші жылдар “Академиктің жарқырай ашылып, 
жалындай лапылдап келе жатқан” сәби таланты іші тар көрсоқырлардың қызғанышын өртей лаулата 
бастаған болатын. “Хлестаковпен бірігіп жазған” деген атпен “Ленинская Смена” (1979.19.05) 
газетінде жарияланған Рощин деген бір міскіннің пасквиль мақаласы көпшіліктің әлі есінде болса 
керек. Сталиндік заманның ең қарау кездерін еске салатын бұл мақаласымақ, әрине, академик 
Е.Букетовтің жарты өмірін жерге жастандырғаны анық. Ол кісі сырт көзге ішкі толқыныстарын да 
көрсете де бермейтін. Бірақ, қособаның түбінен атқан қанқұяр мергеннің оғы қақ жүректен дөп тиіп, 
нәзік жанды қанжалата жаралағаны, сөйтіп татар дәмі мен көрер күнін қысқартқанында ешқандай 
күмән жоқ” /3,164/. 

Сол жылдарғы өзінің жан күйзелісін, оған деген қайрат жігерінің қаншалықты екендігін 
Е.Букетов өзінің жазушы М.Сәрсекеевке жазған хатында былай жеткізеді: “Менің ойым алыста, бірақ 
шамамның келетін-келмейтінін білмеймін. Баспалар менен аулақтап жүр, бірақ уақытша болар деген 
сенім мол. Дегенмен еңбек жеңер деген ойдамын. Бұл уақытша құбылыстарға көңіл бөлмей, жұмыс 
істей беруді “Қасымның қасқа жолы” деп тауып отырмын. Сондықтан маған Қанекеңнің (Қ.Сәтбаев. 
Қ.А.) тұлғасы бүкіл өмірді көрсетерлік сияқты. Мен бұл іске қазір осындай кең тұрғыдан 
қараудамын” /4,82/. 

Бұл деректер Е.Букетов өмірінің соңғы жылдарындағы қаламгер тағдырының қандайлық халде 
болғандығын айғақтайды. Туа біткен табандылық пен қайсарлық Е.Букетовті шығармашылық 
жұмысынан қол үздірген жоқ. Ол жаны-жарлы шақтарында тағы да Абай ғибратына Абай ақылына 
жүгініп өзін сабырлылыққа, төзімділікке шақырады. 

Абай жырларын қолына алып, тек содан ғана өзіне жұбаныш тапты. Бұл туралы академиктің 
аяулы шәкірті  Ғ.Құлқыбаев “Әдебиетші’ атты естелігінде: “Соған қарамастан, табжылмай еңбек етіп, 
“Сәтбаев” романының тарауларын жазудан бір сәтте қол үзбеп еді. Тіпті сол еңбек рахаты оның 
көңілін басқаға алаң қыла бермейтін. 

 
“.Жаны жақсы адамды қаптырам деп, 
Әркім бір ит ұстап жүр ырылдатып”, 
Немесе 
“Ойлы жанға қызық жоқ бұл жалғанда, 
Көбінің іші түтін, сырты бүтін”, 
Немесе 
“Арсыз болмай атақ жоқ, 
Алдампаз болмай бақ қайда”. 
 
Міне, осылай өзінің жан тірегі, көңіл қуаты Абай өлеңдері арқылы іштей дертті жалын мен 

түтінді, көңілдегі кірбіңді, ойды сыздауықтай шығарар еді”, - деп жазады /5,149/. 
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Шығармашылық кезеңінің соңғы он жылдығын қамтитын (Рощин мақаласы жарық көргенге 

дейінгі) уақытта Е.Букетов қаламынан ағартушы-педагогтық көзқарасындағы “Арманшыл болғанға 
не жетсін”, “Алтын босағаны аттағандарға”, “Адам болам десеңіз”, “Ғылым, ой өрісі туралы”, “Грани 
творчества”, “Второй в Республике”, “Ғылым мен әдебиеттің творчестволық туыстығы”, “Өндіріс пен 
ғылым егіз”, “Ғылым көкжиегін көксесек”, “Тұңғыш қазақ академигі”, “Вступающим в мир науки”, 
Экологиялық тақырыпта “Табиғат тіршілік көзі”, “Табиғат ананы аялай білейік”, сондай-ақ өнеркәсіп-
өндіріс ошақтарына арналған “Алып адым”, “Қара металлургия алыбы” сияқты көптеген мақала-
эсселері баспасөз беттерінде жарияланды. Әрине, мұның сыртында әдебиет пен өнер тақырбындағы 
мақала-очерктері мен сын-рецензиялары қаламгер творчествосының өрісін кеңейте түсті. 1975 жылы 
“Жазушы” баспасынан “Атан қомында туған адам” атты ғылым-өнер туралы ойларына құрылған 
кітабы жарық көрді. Бұдан кейін 1977 жылы “Жазушы” баспасынан “Грани творчества” деген атпен 
очерктер жинағы жеке кітап болып басылып шықты. 

Букетов шығармашылық кезеңдерін шартты түрде үш кезеңге бөліп қарауымыз, мақаланың 
ғылыми талабынан туындап отырғандықтан деп ойламауымыз керек. Мақсатымыз ғылым-
публицистің бейнесін көрсету ғана болып табылады. Біздің негізгі міндетіміз: “Евней еңбектерінің 
тізімін жасау емес, оның тарихи, ғылыми мәнін саралау қажеттілігінен” /6,153/ туындап 
отырғандығын ескерткіміз келетіндігінде. 

Сан-қырлы талант иесі Букетовтану ғылымы енді басталды. Біз мақаламызда Е.Букетовтің тек 
бір қырын ғана оның публицистік қарым-қабілетін, қазақ публицистикасында алатын орнын 
көрсетуді мақсат еттік. Е.Букетовтің аудармашылығы, педагогтік көзқарасы оның қоғам қайраткері 
ретіндегі азаматтық тұлғасы бұл ғылыми мақалада қажетті айқындаушы ретінде ғана пайдаланылды. 

Публицистік шығармашылық мұрасы әлі де толық зерттей түсуді қажет етеді. Оның архивтегі 
материялдары мен эпистолярлық бай мұрасының өзі қаламгер шеберлік тұрғысынан келгенде аса 
мәнді болып табылады. 

Е.Букетовтің ғылыми әдістерді зерттеп-тануы, қоғамдық болмыстық әлеуметік мәнін ашып 
көрсете отырып, оны ғылыми тұрғыдан талдап-саралап ой елегінен өткізуі, кез-келген проблеманы 
қисынды логикамен алмастыра өруі, жаттандылыққа, көп сөзділікке ұрынбай, өзіне тән шеберлік 
үлгісін танытуы болашақ ұрпақтарға, жас журналистерге үлгі-өнеге болатын ізгі қасиеттер болып 
табылмақ. 

Мақаланы қортындылай келе төмендегіше ұсыныстар білдіреміз: 
– Журналистика факультеттері мен бөлімдерінде публицистердің шеберлігіне арналған 

арнаулы курстарда Е.Букетов публицистикасын оқытуды енгізіп, қаламгерлік шеберлігі мен 
шығармашылық лабаратриясымен таныстыру қажет; 

– Студенттердің ғылыми-публицистикалық технологияны практикалық тұрғыдан игеруіне 
көбірек көңіл бөлу тақырыпты терең танып, зерделеу болашақ публицистердің қаламгерлік қарымы 
мен шеберлігін шыңдай түсетін мектеп болып табылмақ; 

– Е.Букетов публицистикасындағы ағартушы-педагогтық көзқарастар мен психологиялық 
пайым-парасат өскелең ұрпақты отансүйгіштікке, азаматтық өрелі ойларға бастайтын тәрбиелік мәні 
зор мұра екендігін танытады. 

– Қазіргі таңда жоғарғы оқу орындарында білім алып жүрген болашақ журналистерді 
теориялық тұрғыдан кемелдендіре отырып, жекелеген талантты публицистердің өмірі мен 
қаламгерлік шеберлігімен таныстырып, үйрету қазақ журналистикасының қанаттануына, өсіп-
өркендеуіне игі әсерін тигізері анық. Е.А.Букетовтің публицистикасын зерделей отырып осындай 
мәселелерге көз жеткіздік.  
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Судьба#человека#и#человечества на рубеже XX-XXI столетий –центральная тема творчества# 

Анатолия Кима. Обращение к ней писателя обусловлено его стремлением найти причину 
происходящих в обществе негативных явлений. Изображая в своих произведениях самых разных 
людей, раскрывая их характеры и внутренний мир, # А.Ким пытается понять, отчего люди, имея 
столь большой исторический опыт и обладая немалым духовным потенциалом, порой совершают 
жестокие и страшные злодеяния. 

К#решению данной проблемы писатель подходит со всех возможных сторон. 
Он рассматривает и исследует взаимоотношения человека с окружающим миром, природой, 
обществом, определяет, какое влияние оказывает среда на формирование личности. Огромное 
внимание в его творчестве уделяется вопросу о месте и роли человека на земле. 

В#понимании Анатолия Кима человек – часть Вселенной, а его жизнь – мгновение в общем 
космическом времени. Но это мгновение не проходит бесследно. Судьба каждого человека оставляет 
свой след в космическом пространстве, ибо Земля чутко реагирует на все движения человеческой 
души. Любое чувство находит отклик в сердце Матери-природы и отражается на ней. Когда человек 
замышляет и совершает недоброе, окружающее#его пространство погружается во мрак, и время 
словно замирает; когда же он творит добро, мир вокруг#озаряется светом. 

Большое значение в рассказе имеет образ холма. Не случайно герои Кима поднимаются наверх, 
и именно там, на вершине холма, баба Дора приходит к пониманию счастья. Холм воплощает собой 
путь человека, его стремление к самосовершенствованию. Чтобы достичь счастья, считает писатель, 
люди должны стать духовно богаче, морально и нравственно вырасти, ибо счастье находится не 
в заоблачных далях, не в безбрежном пространстве космоса, а на Земле, и пахнет оно травами. 

В своем творчестве Анатолий Ким подчеркивает мысль о том, что причиной всех войн на 
Земле является ненависть. Люди изначально не умеют любить, утверждает он. И доказательством 
этому служит судьба Иисуса Христа, образ которого неоднократно возникает на страницах 
произведения. 

Вплетая евангельский сюжет в реальную действительность, писатель проводит мысль о том, 
что настоящее и будущее человечества неразрывно связано с его прошлым, что любое злодеяние 
непременно отражается на судьбах всех и каждого. Поступив жестоко с Иисусом, люди тем самым 
обрекли себя на безбудущность, ибо залогом будущего является любовь. 

С темой любви, счастья в творчестве А.Кима неразрывно связана тема природы. По мнению 
писателя, природа – мать человечества. Она хранит память о его прошлом, выступает свидетелем 
настоящего, является залогом его будущего. Природа заботятся о людях. Чутко реагируя на движения 
их души, она поддерживает их в трудные минуты, залечивает их раны. 

Природа – мать всех людей, утверждает Анатолий Ким на страницах своих произведений. 
Рядом с ней каждый человек, каким бы взрослым он ни был, ощущает себя ребенком. Он как бы 
возвращается к истокам своего далекого прошлого, к тем временам, когда он только появился на свет. 
Общаясь с природой, человек чувствует, что его жизнь – мгновение по сравнению с вечной жизнью 
природы. Но это мгновение, по мысли А.Кима, каким бы коротким оно ни было, оставляет 
определенный след в ее жизни, тем самым предопределяя ее будущее и будущее всего человечества. 
Поэтому тема природы в его творчестве переплетается с темой памяти. Прикасаясь к земле, траве, 
деревьям, человек, считает Ким, прикасается к своей истории, к своему прошлому. Более того, 
согласно представлениям писателя, люди, растения, животные, будучи детьми матери-природы, 
являются братьями, а их жизнь, складываясь из многочисленных времен и пространств, составляет 
единый пространственно-временной поток жизни природы. 

Большое внимание в своем творчестве Анатолий Ким уделяет проблеме человека и эпохи. В 
своих произведениях он проводит мысль о том, что историческое время оказывает огромное влияние 
на людей. Оно определяет особенности их мировоззрения, жизненные принципы и цели, тем самым 
обусловливая общность их судеб и объединяя их в поколения. 

Каждый человек – часть своей эпохи, – утверждает Анатолий Ким, – а значит, он является 
«песчинкой», «гранулой», истории человечества, ибо она складывается из судеб не только целых 
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поколений, но и отдельных людей. Отсюда схожесть их целей, жизненных путей. Из века в век люди 
стремятся к любви, благополучию, а их жизнь представляет собой последовательную смену горя и 
счастья. Однако не только эпоха влияет на судьбу человечества, но и оно определяет некоторые ее 
закономерности. От того, как построят люди свою жизнь, на какие нравственные начала будут 
опираться и к каким целям стремиться, зависит «облик», «лицо» эпохи и ее значение в историческом 
процессе. [1] 

С проблемами взаимоотношений человека с историей, природой, обществом переплетается 
проблема отчуждения, одиночества. Все люди на Земле одиноки, -считает А.Ким, – главная причина 
этого заключается в том, что каждый из них живет в собственном пространственно-временном 
измерении. Пространство и время пронизывают их быт, сознание. Данные категории обусловливают 
мировоззрение, мировосприятие людей, и тем самым определяют их взаимоотношения друг с 
другом. Именно различие пространственно-временного опыта лежит в основе извечного конфликта 
отцов и детей, – считает Ким. [2] 

Отчуждению людей способствуют и внешние факторы. Стремясь спасти себя от природных 
стихий, от опасностей окружающего мира, люди стали строить дома, и тем самым фактически 
возвели стены, отделившие их друг от друга. 

Говоря о магическом реализме как о литературном направлении, мы имеем в виду прежде 
всего некий сплав действительного и вымышленного, обыденного и сказочного, очевидного и 
чудесного. Это особый способ видения мира через призму народно-мифологического сознания. 
Вместе с тем магический реализм для Латинской Америки – это не «игра в сказку, но особенности  
самой  действительности. Карпентьер писал: «Америка с ее девственным пейзажем, с ее историей и 
своеобразным миром, с ее многочисленным индейским и негритянским населением, с ее 
плодотворным смешением рас и культур далеко не исчерпала сокровищницы своих мифов. Да и что 
такое история Америки, как не летопись реально-чудесного?»  Термин «магический реализм», таким 
образом, в достаточной мере условен, он описывает нечто, свойственное целому ряду произведений, 
в которых реальное видится через призму фольклорного сознания. Разумеется, данное определение 
магического реализма как художественного метода не исчерпывает всей глубины смыслов нового 
романа. Еще одним основополагающим мотивом этой прозы некоторые критики, в первую очередь, 
немецкие, называют одиночество, отчуждение, некоммуникабельность. (Мы найдем эти мотивы в 
творчестве Кортасара, Фуэнтеса, Варгаса Льосы, Астуриаса, Гарсиа Маркеса). 

Цивилизации, как ни парадоксально, также принадлежит не последняя роль в отчуждении. В 
своих произведениях Ким неоднократно подчеркивает, что достижения науки и техники зачастую 
приводят к отдалению людей друг от друга, от природы. Кроме того, строя дома, изобретая 
всевозможные машины в целях обеспечения собственного комфорта, человек попадает в зависимость 
от них. Происходит резкое сужение окружающего материального пространства, и он становится 
похожим на созданные им же предметы. [3] 

Замкнутость пространства порождает также отсутствие свободы, без которой немыслимо 
осуществление судьбы. Каждый человек появляется на свет для того, чтобы достичь определенной 
цели в жизни. Однако это не всегда ему удается. В силу различных обстоятельств человек, порою, не 
находит смысла в своей жизни и чаще всего из-за отсутствия свободы, так как только благодаря ей, 
по мысли Анатолия Кима, люди могут «преодолевать пространства мира и устраивать в нем свои 
дела». [4] 

Особое место в творчестве А.Кима занимает философия всеединства, «убежденность в том, что 
человек – и шире – всякое живое существо – причастно другому». [5]  

Эти мотивы всеобщего «родства пронизывают все его произведения. И прежде всего, они 
выражаются в его концепции «вечного человека», согласно которой человек един и бессмертен, ибо 
люди, в понимании писателя, в сущности являются «одним человеком, состоящим из различных 
человеческих существ» [5], а смерть – лишь преображение, переход из одного состояния в другое. 

Перевоплощения, преображения героев А.Кима служат в его творчестве для утверждения идеи 
единства человека с миром. Писатель считает, что люди и окружающая их действительность 
взаимосвязаны. В своих произведениях он стремится «собрать, объять весь мир в любых его 
пространственных, временных, духовных измерениях» [5], чтобы показать бесконечность жизни, 
которую он обозначает местоимением «Мы». Мы – это прежде всего причастность каждого человека 
ко всему живому на Земле, это единство людей всех поколений. 

Большое внимание в творчестве Анатолия Кима уделяется вопросу о том, что представляет 
собою Человек. По мнению писателя, все люди – «явления такие же, как звезды». Они летают, они 
свободны и бессмертны, поскольку Человек – «равное звездам, духовное, бесконечное существо». [4]  

 295 



ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ТІЛДЕР МЕН 
МӘДЕНИЕТТІҢ ЫҚПАЛДАСТЫҒЫ 

 

 

ТЮРКСКИЙ МИР: ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 
Но свободу и бессмертие люди могут обрести лишь в том случае, если они живут в гармонии и 

согласии с окружающим их миром, творят добро, ибо только те, кто умеет любить, способны 
подняться ввысь и достичь счастья. 

Вся жизнь человека – это бесконечное движение ввысь, – утверждает Ким в 
своих произведениях, однако люди, поставившие своей конечной целью собственное благополучие, 
страстно желающие служить самим себе, от младенчества до старости суетятся в тревожных поисках 
хлеба насущного и тем самым существуют как бы в "горизонтальном направлении". В то время как 
«Человек, рожденный под этим высоким именем, должен устремляться бесконечно ввысь по 
вертикали» [5], то есть из прошлого 15 будущее, «от одной души к единению всех человеческих 
душ». 

Особое звучание в произведениях Анатолия Кима получила тема детства. В его повестях, 
романах неоднократно возникают образы мальчиков, девочек. Изображая своих юных героев, 
писатель проводит мысль о том, что дети – олицетворение будущего, а потому отношение к ним 
определяет судьбу человечества. В обществе, где господствуют жестокость, ненависть, где нет любви 
и согласия, дети обречены, ибо убивая друг друга, уничтожая природу, люди фактически отрекаются 
от своего прошлого; губят свое настоящее, без которых немыслимо будущее. 

Таким образом, художественное время и пространство играют огромную роль в творчестве 
Анатолия Кима. С помощью, данных категорий писатель раскрывает основные аспекты проблемы 
человека: определяет взаимоотношения людей с природой, историей, обществом. Проводя параллели 
между событиями современной действительности, прошлого и будущего, Ким выявляет, какое 
значение имеют цивилизация, культура в истории человечества. Категории времени и пространства 
составляют основу его философии всеединства, согласно которой все живые существа на Земле – 
братья, а их жизнь представляет собой единый пространственно-временной поток. 
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Ақын-жыраулар шығармашылығы – қазақ халқының төл мұрасы. Жыраулар 

поэзиясы дегеніміз, көшпелілер дүниетанымындағы суырып салма-синкретикалық 
мәдениетінің ең биік көрінісі.  

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Біз – тегіміз Түркі, дініміз– Ислам екенін 
ұмытпауымыз керек. Ол үшін қасиетті кітап – Құран Кәрімді насихаттауды естен 
шығармауымыз керек. Халық Алласына, Тәңірге сеніп, ертеңгі күнін, ар жақтағы ана 
дүниеге баратын күнін ойлап, дүниедегі мынау бүгінгі күннің күйбеңімен жүре бермей, 
Мұхаммед Пайғамбарымыздың хадистеріне сәйкес өмір сүрсе деймін. Дінімізді, 
Ділімізді, Тілімізді сақтау– Ұлттығымызды, Мемлекеттігімізді сақтау. Ұлттық идея сөз 
болғанда– оның көш басында дініміз тұруы керек. Саясат күнде өзгереді, ал дін – 
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мәңгілік»[1], - деген болатын. Осы тұрғыдан келгенде, сан қатпарлы, терең тәлімдік 
ойларға толы жыраулар поэзиясы – өсиетнама түрінде жазылған нағыз имандылық 
идеяларының жаршысы.  

Жаңа ғасырға аяқ басқалы жаһанданудың да ұлттық болмысымызға тигізіп жатқан кері 
әсерлері дендеп келеді. Әсіресе, батыстың даңғаза музыкасы, ғаламтордағы түрліше ақпараттар 
еркіндігі, басқа да нарықтық қиындықтар өскелең ұрпағымызды ұлттық құндылықтарымыздан 
қашықтатып барады. Көрнекті қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай: «Ұлттық мәдениеттен жұрдай 
рухта тәрбиеленген ұрпақтан халқымыздың қажеті мен мүддесін жоқтайтын пайдалы азамат 
шықпайды»[2],– деп айтқан екен. Ұлттық тәрбие беру  - әрбір ұлттың, халықтың тарихи 
дамуын саралап көрсетумен қатар, мәдени жетістіктерін де өз бойына жинақтайды. Сонда ғана 
ол ұлттық тұлға қалыптастыруға  өзіндік үлесін қоса алады. Бүгінгі таңда, қазақ мәдениеті 
тәуелсіздік рухына сүйеніп, жаңғыруда. Бұл – тарихи заңдылық. Туған тарихы,  ұлттық 
мәдениеті, тілі мен діні  кемелденбеген кез-келген халық, мемлекет өз дамуында белгілі бір 
биіктерді бағындыра алмайтынын Елбасымыз да ескерткен болатын.  Осыған байланысты, біз 
сөз еткелі отырған сөз зергерлері шығармаларының имандылық сырлары да бүгінгі ұрпақ 
тәрбиесінің асыл арналары екендігі сөзсіз.  

Ақын-жыраулар шығармашылығының негізгі сарыны – ұлан-ғайыр жерді, елді сақтау, ел 
басқарған азаматтарға бағыт-бағдары мен ақыл-кеңесін айту, халықты бірлікке, ортақ 
татулыққа шақыру болып табылады. Осыдан келіп, бұл арнаның тәлім-тәрбиелік тағылымы 
тым терең, сан қырлы. Әсіресе, имандылық сипаттағы тәлімдік ойлары – өскелең ұрпақ үшін 
ғана емес, әрбіріміз үшін өте қажет.  Шығыс халықтарында айтылатын «Бала қымбат болса да, 
баланың тәрбиесі одан да қымбат»деген нақыл сөз бар. Имандылық – адам бойындағы 
адамгершілік, ізгілік, кісілік белгісі. Тіпті сезімдердің ұлысы – махаббат та имандылықтан 
бастау алады. Осы тұрғыдан алып қарағанда, біз сөз еткелі отырған ақын-жыраулар 
шығармашылығының негізгі діңі осы имандылыққа келіп саяды. Сөз зергерлерінің әрбірі де өз 
шығармаларында имандылық идеясын дәріптеп, өзінше толғауға, жаңаша ізденіспен кестелеуге 
тырысады.  

Қазақ деген сөзге баланған ұлы Абай өз шығармашылығының негізгі сарыны – 
адамдығын сақтау, халқына қол ұшын беру, ұрпақ тәрбиесін ұлттық құндылықтар шеңберінде 
қарастыру болып табылады. Ақыл, қайрат, жүректі ғылымға жүгіндірген ақын толық адам 
ілімін аталған түсініктермен негіздейді. Яғни, ұлы Абай пікірінше, толық адам дегеніміз – 
жылы жүрегі елім деп соққан, ыстық қайратын  бүкіладамзаттық мәселелерге, ел игілігіне 
жұмсайтын, нұрлы ақылын ізгілікпен ұштастырып, руханиятқа арнаған адам. Абайдың толық 
адам идеясының негізгі мазмұны – бүгінгі ұлттық тәрбиемен қаруландыру мәселесінің басты 
діңін құрайды. Ал, ұлы Абайдан басқа бұл мәселе оған дейінгі ақын-жыраулар 
шығармашылығында қалай көрініс тапты? Дәстүр сабақтастығының асыл арнасы қалай 
жалғасуда деген секілді мәселелер төңірегінде ой өрбітіп көрелік.  

Жыраулық поэзияның көрнекті өкілі  Бұқар жырау:   
“Әлемді түгел көрсе де, 
Алтын үйге кірсе де, 
Аспанда жұлдыз аралап, 
Ай нұрын ұстап мінсе де, 
Қызыққа тоймас адамзат!” [3,85б.],  
деп жырлай отырып, имандылық мәселесіне басқаша қырынан келеді. Бас– аяғы он бір 

тілектен тұратын «Бірінші тілек тілеңіз» толғауында Аллаға деген сүйіспеншілік, құлшылық 
пен бес уақыт намаз, тыныштық пен адамгершілік, адалдық, тазалық туралы айтылады. 

Бірінші тілек тілеңіз, 
Бір Аллаға жазбасқа. 
Екінші тілек тілеңіз, 
Ер шұғыл пасық залымның 
Тіліне еріп азбасқа. 
Бесінші тілек тілеңіз, 
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Бес уақытта бес намаз, 
Біреуі қаза қалмасқа[3,85б.]. 
Жырау ұсынған игі тілектер ислам дінінің шарттарына арналған. Ұлы жырау Бұқар шын  
Күллі әлемді қаратқан,  
Ең алдымен Алланы айт. 
Бойыңа жан таратқан,  
Төрт шадияр Мұстафа,  
Кітап ашқан ғалымды айт. 
Мұхаммедтің аяты, 
Алла сөзі құранды айт. 
Пайғамбардың сүннеті, 
Бес уақытты намазды айт. 
Тәңірім салса иманды айт. 
Мұндай толғау жолдарын біз оның өсиеттері қатарында қарауымыз керек.  
Немесе: 
Ибраһим Халил жасады, 
Тәңірім үйі мешітті.  
Құдайды білмес бейнамаз  
Құдайынан кешіпті.     
Құдайыңа құл болсаң, 
Шын жаратқан ұл болсаң,  
Құдай тағалам өзі берер нәсіпті...- деген толғау жолдарында Бұқар он сегіз мың ғаламның 

патшасы бір Алла екеніне шүба келтірген емес, қайта жалғыз жаратушының құдіретін 
сүйіспеншілікпен жырлаған.  

Жаманмен жолдас болсаңыз, 
Көрінгенге күлкі етер. 
Жақсымен жолдас болсаңыз, 
Айырылмасқа серт етер, - деп достыққа адал болуға, ізгілікке шақырады.  
Ал, ХІХ ғасырда өмір сүрген белгілі ақын Әріп Тәңірбергенов: 
Мысалы, дүние – теңіз, ғылым – кеме, 
Кемесіз терең суға түсем деме. 
Толқыны тауға ұқсаған мына заман, 
Сезе ме мұны даңғой жаһил неме? [3,223б.], - деп жырлай отырып, оқу-ғылымның өмір 

белестерін бағындырудың негізгі кілті екендігін меңзейді. 
Осы тұрғыдағы имандылыққа үндейтін асыл идеялар әрбір ақын-жырау 

шығармашылығының басты тақырыбы десек қателеспейміз. ХІХ ғасырдың тағы бір белгілі 
ақыны Әбубәкір Кердері Шоқанұлының да «Байлар хақында айтқан өлеңінің» ізгілік, 
адамгершілік мазмұндағы айтары терең, сан қырлы. 

Қайыры жоқ байлардан, 
Ел қонбаған шөл артық. 
Жапанда суы суалып, 
Бақа сорған көл артық, 
Жебеп, желеп жүретін, 
Жұма сайын келетін, 
Иманы бар өлі артық[3,271б.], - деген жолдармен сараң бай бейнесі  арқылы бүкіл 

адамшылықты, кісілікті уағыздайды.  
Имандылық – ұлттық тәрбиенің негізгі арнасы. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» 

дегенді тәрбие кредосына айналдырған халқымыз ежелден-ақ, ұлттық құндылықтарымызды, 
ата-баба дәстүрі мен салтын, әдет-ғұрпын қадірлеп, ислам шарттарына ерекше мән берген. 
Ұлттық тәрбиемен сусындаған ұрпақ қана өз халқының жанашыры, ел сенімін ақтайтын ұланы 
бола алады деп түйсінген. Ұрпақ тәрбиесіне бей-жай қарамаған халқымыздың әрбір ұлағатты 
сөзінің астары ұлттық тәрбиеге барып тіреледі. «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» деген ата-
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бабаларымыз баланың тәрбиесіне негізгі ықпал ететіндер – ата-анасы, ұстазы және достары деп 
біледі. Бұған қоса, үлкеннің кішіге етер ықпалының маңызды екендігін де баса айтқан. 
Педагогика ғылымының өзекті мәселелерін қозғаған ғалымдардың барлығы дерлік қазақ 
қоғамындағы отбасы институтының маңыздылығына тоқталып, жоғары бағалайды. Отбасы 
институтының негізгі бағдары да – ана тіліміз, салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрпымыз, төл дініміз – 
Ислам болған.  

Жас балаларын бесік жырымен әлдилеп, қисса-дастандар, ертегілер мен жырлар 
тыңдатып, сөз мәнісін түйсінуге баулыған. Ал, сөз анасына баланған – сәлемдесуден  бастап, 
үлкенді сыйлау, қонақжайлық көрсету, бала тәрбиесіне байланысты салт-дәстүрлер, т.б. 
арқылы олардың тарихи-діни санасын ояту мақсатын көздеген.  

Қорыта айтқанда, имандылықты дінмен шатастыруға әсте болмайды. Ислам дінінің 
арнайы шарттары мен ұлттық құндылықтар негізінде тәрбие беру – қазіргі жаһандану 
жағдайында елдігімізді, тәуелсіздігімізді мәңгілік ету кілті екені даусыз. Әрине, ақын-
жыраулар шығармашылығындағы имандылық идеялар да өскелең ұрпақты туған тілімізді, 
елімізді, жерімізді,дінімізді құрметтеуге шақырады. 
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Әpбip ұлттың гeнoфoндының нeгiзi – тaнымaл тұлғaлapдaн тұpaды. Ұлттың aқыл-oйын, 

пapacaтын құpaйтындap дa ocы тoп, яғни тұғыpлы тұлғaлap. Oлap – зaмaнның жeлiнeн 
ықпaйтын, шындықтaн қaшып бұқпaйтын, caбыpы үгiлмeйтiн, ұcaққa үңiлмeйтiн, көкipeгi cыp-
caндығын пeндeшiлiктeн тaзa ұcтaйтын, өнepдi өpicтeтiп, ғылымды өpгe cүйpeйтiн epeкшe 
тaлaнт иeлepi. Тұлғaлap – өмip-өзeн қaлaй тyлaп жaтca дa, yaқыт қaндaй өзгepicкe түcce дe 
apнacынaн ayмaйды, тapиxтың тaмыpын дәл бacaды. Eл бacынa күн тyып, бaғытын тaппaй 
жaңылғaндa  eң aлдымeн тұлғaлapын iздeп тaбaтыны, үлкeн үмiт apтaтыны дa coндықтaн бoлca 
кepeк.  

Әрине, ұлы тұлғалар ұлттық болмысымыз  бен  елдігімізді сақтау жолында қай істе  де  жанын 
аямай, жан ынта-ықыластарымен  қызмет ете білген. Осындай тұлғалар  қатарында бүгінде сексеннің 
сеңгіріне  шыққан, абыз жазушы, қоғам қайраткері Шерхан  Мұртазаның да  орны өзінше  дара, 
өзінше дана.  

Кесек тұлға, кенен  дарынның шығармашылығы мен қайраткерлігі  турасында аз жазылып, аз 
айтылып  жатқан жоқ. Десек те, Шерағаның жанында жүріп, қаламгерлік қарымымен қатар, 
қайраткерлік болмысын таныған, адамдық тұлғасына тәнті болған бірқатар сөз зергерлерінің 
ғұмырбаяндық кітаптары мен жалпы шығармашылығының зерттелу жайы зерттеу нысанына 
толыққанды ілінбей келеді.  

«Менің қаруым-қалам мен газет» деп санап, қайраткерлік пен жазушылықты қатар алып 
жүрген Шерхан Мұртазаның  шығармалары да бірқатар ғылыми-зерттеулердің негізгі нысанына 
айналды. Бұл тұрғыда, М.Көпбаеваның, С.Құлбарақтың, А.Тойшыбекованың, Г.Пірәлиеваның 
ғылыми-зерттеу еңбектерін, Ғ.Мүсірепов, Қ.Мұхамеджанов, Т.Ахтанов, М.Қаратаев, Р.Бердібай, 
Р.Нұрғали сынды әдебиеттің алдыңғы көшіндегі жазушылардан бастап, Несіпбек Дәутайұлы, 
М.Байғұт, Д.Исабеков, Т.Медетбек, Б.Нұржекеев, Д.Рамазан, Е.Әлімжан, Н.Ақыш, М.Кәтімхан, 
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Ш.Елеукенов  секілді көз көрген, бірге жүрген, ағалық-інілік ілтипатын көп көрген аға-әріптестері, 
інілері тарапынан да Шераға шығармашылығына зор баға берілді. Әрине, азды-көпті кемшіліктері 
көрсетіліп, шығарма құндылығы мен көркемдік шырайын арттыра түсетін ұсыныстар да айтылған. 
Бұған қоса, Тұрлыбек Мәмесейіттің «Шерхан Мұртаза» атты қаламгерлік, қайраткерлік ғұмырбаяны, 
Әділ Дүйсенбектің «Менің Шерағам» атты эссе-әңгімелері мен новеллалары, Сайлаубек Жұмабектің 
«Жұлдызы нұрлы суреткер» атты роман-монологы, Р. С. Жақсылықбаеваның «Шерхан Мұртаза ― 
публицист, редактор», Д.Айбековтің «Қазақтың Шерағасы» атты монографиялық зерттеулерінде 
Шерағаның кесек тұлғасы барынша жан-жақты қарастырылып, талданады. Ал, сол еңбектерді 
талдап-таразылау, ғылыми тұрғыда зерделеу – Шерхан Мұртаза шығармашылығының нәзік те 
тылсым құдіретке ие қаламгер ретіндегі қолтаңбасын, шығармашылығының идеялық-көркемдік 
қуатын жан-жақты айқындауға мүмкіндік беретіні даусыз. 

Үлкен ұғымға айналған ірі тұлғаларды заманның белгілі бір кезеңдері дүниеге әкелетіндігі 
белгілі. Шераға да осындай өз заманы туғызған ерен тұлға. Бүгінде халық ақсақалына айналған, 
кемеліне келіп, керторы атқа мінген ағамыздың заманы да оңай болған жоқ. Қанды кеңес 
империясының бүкіл ғұмырын көз алдында өткізіп, қазақ халқының адам айтқысыз қасірет шеккенін 
өз көзімен көрді. Осы нәубеттерден кейінгі  «кемелденген» социализм тұсының да куәгері болды.  
Куәсі болып қана қойған жоқ, заманның тыныш, тұрмыстың қалыпты бола тұра жоғалтқанымыздың 
көп екенін де көреген көзі көре білді. Көре біліп қойған жоқ, тоқырау деп аталатын меңіреу заманда 
қазақтың атпал азаматы ретінде жарғақ құлағы жастыққа тимей, халықты оятып, серпілтуге бар 
жанын салды. Осылайша, бағзы замандардағы халқының қамын жеген ұлы тұлғалардың үнін осы 
заманға лайық жалғастыра білді. 

Міне, осындай кесек тұлғаның шығармашылық зертханасы туралы бірқатар зерттеулер 
жазылып, қорғалды. Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған 
Көпбаева Меруерттің диссертациялық жұмысы «Шерхан Мұртаза шығармашылығындағы көркемдік 
таным және авторлық концепция» деп аталады.  Егер белгілі бір жазушының шығармашылық 
зертханасы туралы айтар болсақ, онда сөз зергерінің қоршаған ортасы, дүниетанымы, қоғамдық 
көзқарасы мен өмірлік тәжірибесі, шығармашылық дарыны, әдісі, бұған қоса жазу машақаты жайы 
қозғалуы тиіс деп санаған ғалым өз еңбегінде Ш.Мұртаза шығармашылығын мынадай төрт кезеңге 
бөліп, жүйелейді: «Бірінші кезең – 1956-1970 жылдар журналистен жазушылық ізденіске ойысуы; 
екінші кезең – жазушы атанып, есімі мен шығармалары елге танымал болған 1970-1980 жылдар; 
үшінші кезең – 1980-1991 жылдардағы қаламгерлік шеберлігі мен шығармашылық мүмкіндігінің мол 
екендігін көрсеткен жылдар; төртінші кезең – еліміз Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жазушының 
айрықша пафостағы шығармашылығы»[1]. 

Бұл еңбектің бір жаңалығы ретінде Ш.Мұртаза шығармашылығының бірегей шығармашылық 
құбылыс ретінде қарастырылуы, ұлттық ой-сана, таным-түсінік көзімен талдануын айтуға болады.  
Диссертациялық жұмыс мазмұны барысында Ш.Мұртазаның «Әй, менің жазып жатқанымның бәрі ел 
тағдыры, айналайын. Ано-о-оу заманнан бері солай. Ел тағдырынсыз мен ештеңе жазбаймын. Ел 
тағдырынсыз немене жазасың, сен?» деген шығармашылық ұстанымы толыққанды зерделенеді.  

Аталған еңбекте Шерхан Мұртаза шығармашылығы жанрлық тұрғыдан түгел қарастырылған 
деуге болады. Автор өз еңбегінде Шераға шығармашылығының негізгі тіні – ел тағдыры екендігін 
дәйектей отырып, оның барлық жанрдағы өзіндік ерекшелігі мен даралығын, бұған қоса, суреткерлік 
болмысын айқындауға тырысқан.   

«Дүниеде Шерхан Мұртаза аспаған асу, шықпаған биік кемде-кем. Сөйте тұра, дүние қанша 
асыл, қанша қызықты, қанша ыстық болғанмен, Шерағаң - оның бетіне қарамаған, оған бойын 
алдырмаған кісі. Әйтсе де, дана бабаларымыздың айтқанына қарағанда, дүниеде ардақ тұтатын, 
іздейтін, қолдайтын, қорғайтын қымбат байлығы жоқ кісі болмайды. Біреудің өмір бойы дүние 
жинайтыны, біреудің өмір бойы мансап қуатыны, енді біреудің өмір бойы ілім іздейтіні содан. 
Дүниеде Шерағаңның да аса ардақ тұтқан және аса ардақ тұтып келе жатқан, өмір бойы іздеген және 
іздеп келе жатқан, жанын салып қолдап, қорғаған және қолдап, қорғап келе жатқан қымбат асылы 
бар. Оның бағасына байлық жетпейді. Шерағаң онсыз өмір сүре алмайды, басқадан баз кешсе де, сол 
дегенде, ішкен асын жерге қояды, сол үшін отқа түсуге, басын қатерге тігуге бар, одан қол үзіп, көз 
жазып қалуға жоқ. Оның аты - әділет, әділеттілік», - деп бағаланған Шерхан Мұртаза  
шығармашылығы туралы М.Қаратаев, С.Әшімбаев, Т.Тоқбергенов, Р.Нұрғали, А.Нағыметов, 
С.Құлбарақ, Ж.Дәдебаев, Р. Елубаева, тағы басқа да белгілі сыншылар мен ғалымдар өз зерттеу 
мақалаларын  арнады.  

Филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.Дәдебаев жазушының сексен жылдық 
мерейтойына арналған конференцияда жасаған «Дана һәм дана» атты мақаласында: «Жасаған 
иеміздің жаратқандарының ішіндегі ең қасиеттісі, ең ардақтысы һәм аяулысы ақыл-ой болғанға 
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ұқсайды. Білемін деушілер мұны Аллатағаланың өзі айтқан деседі. Алайда адам баласының ат жалын 
тартып мінуге жарағаннан бастап іздейтіні ақыл-ой байлығы емес, дүние байлығы болады екен, дүние 
байлығына қолы бір жетсе, қасиетті, ардақты, аяулы деген ақылдың өзін де керек қылмайды екен. 
Шерағаң дүние байлығын тәрк етпесе де, ғұмыр бойы ой қуды, ақыл кемелдігіне ұмтылды, қоғамның, 
елдің ақыл-ой байлығын сақтау, байыту жолында еңбек етті, бейнет кешті, Жасағанның жолымен, 
дүниедегі ең қасиетті, ең ардақты һәм ең аяулы нәрсе қоғамның, елдің ақыл-ой байлығы деп білді. 
Бұл жай білім, жай таным емес, шын білім, шын таным еді. Адамның, қоғамның, елдің ақыл-ой 
байлығы туралы мұндай білім, мұндай таным бүгін ғана емес, ертең де керек, бүгін ғана емес, ертең 
де игілікті, сондықтан оның қадірі еш уақытта кетпейді, қасиеті ешуақытта көшпейді. Шерағаңның 
тозбайтын, өзгелер озбайтын және бір дара қасиеті осында.  

Шерхан Мұртазаның кісілігінің осындай үш қайнар көзі, негізі бар: а) жасаған иесі мен туған 
еліне деген сүйіспеншілік; ә) әділет; б) ақыл-ой қуаты. Жалғанның таразысында жақсылықтан 
жамандық үстем шыққанда, даналықтан надандық асып түскенде, әділеттілікті әділетсіздік басып 
кеткенде, осы үш негізден өсіп-өнген қасиеттер құрыштай қайнап, тұтасады. Ондайда Шерағаң дара 
тұлғадан дана тұлғаға айналады: жақсылықтың жағында болады, әділеттіліктің туын көтереді, 
даналықтың сөзін сөйлейді»[2], - деп жүрекжарды пікірін білдіреді.  

Ия, Ш.Мұртаза шығармашылығы – зерделенген сайын тамырын тереңге жаятын, рухани 
маңызы арта беретін асыл арналардың бірі. Кенен дарын шығармашылығына тамсана да, таңдана 
отырып «Тамырдың терең бүлкілі» атты циклдік мақалалар жазған сыншы Төлеген Тоқбергенов те 
Шерхан Мұртазаның жазушылық шеберлігін жоғары бағалайды.  

«Сын-белгілі бір шығармашылық үрдістің қозғаушы күші», - деген пікірге жүгінсек, 
шындықпен өрілген әрбір сынның жазушы шығармашылығы үшін өте қажет екендігі даусыз. Ал, ол 
сындарды жазушы қалай қабылдайды дегенге келетін болсақ, Ш.Мұртаза шығармашылығы туралы 
айтылған әрбір ақиқат сынды дұрыс қабылдап, шығарма шырайын келтіруде қаперінде ұстады.  

Бұған қоса, С.Құлбарақ жазушының ірі табысына саналған, ойшылдығы мен парасаттылығын 
танытқан, қазақ әдебиетінде жанры жағынан өзінше жаңалық болған  «Бір кем дүние» кітабының 
жазылу мәнері  мен көркемдік табысына былайша сүйсінеді: «Бір кем дүние ... Орны толмас 
өкініштер... Кітапты оқып отырсақ, жазушы көңілінде олар көп-ақ. Бірін бұрыннан да  ептеп 
білетініңді байқасаң, бірінен мүлде хабарың жоқ екенін сезінесің. Апырай дейсің аңтарылып. Осы 
кітапты естияр ұрпақ қолына алып оқып, ойланып-толғанар ма еді, орны толмас өкініштердің орнын 
толтыруға аянбай қызмет жасар ма еді дейсің іштей үмітің оянып. Жазушының бір мақсаты да, 
кейінгі ұрпаққа аманаты да, ой салуы да осы ғой. «Қанаты бүтін сұңқар жоқ, тұяғы бүтін тұлпар жоқ, 
орны бар оңалар» деп өз-өзімізді жұбатқанмен, осы қазақтың тым кеңдігі мен жайбасарлығы, өз 
есебінен өзгелерді жарылқауға бейім тұруы өзіне таяқ болып тиіп жатқан жоқ па, ойланатын кез келді 
емес пе екен дейсің тағы да. Шерағаңның қуатты ой-толғамдары осыған бастайды. Білмей 
жатқандарымыз, ескермей елеусіз қалып бара жатқандары қаншама! 

Өткенді таразылап, «Бір кем дүниені» баса толғаған жазушы бүгінгі заманның күрмеуі мол 
жайларын да өткір қозғайды. Қазақ халқы тарихының әлі ашылмаған тың парақтары, мемлекеттік тіл, 
жер-су аттарының жайы, азаттық үшін күрескен халықтық тұлғалардың насихатталуы мен оларға 
орнатылған ескерткіштерінің көрінісі, өз жеріндегі аз халықтың проблемасы мен бүгінгі қоғам 
түйткілдері, Парламенттің Мәжіліс палатасында өзі куә болған кейбір келеңсіздіктер мен қазіргі 
жастар бойында ұшырасатын жағымсыз жайттар, ұрпақ тәрбиесі, өзге де толып жатқан  «бір кем 
дүниелер» Шерағаң жазушы ой-толғанысының арқауына айналған. Көкіректе қатталған  «әттеген-
айларды» Шерағаң ұрпақ ойлансын деп жеріне жеткізе айтады.  Жай ақылдымсымайды, өмірден, өз 
түйгендері мен өз басынан  кешкендерден нақты мысалдар келтіре отырып оқушысына ұсынады, 
тағылым алсын дейді. Қоғам қайраткері  Шерағаңның азаматтық тұлғасы бұл жөнінде көп жазушы  
ағайындарға ой салғандай»[3]. 

Қоғам қайраткері, Мемлекеттік сыйлықтың иегері,кесек тұлға, кенендарын Ш.Мұртазаның 
әбден кемеліне келген  жастағы  шығармашылық  серпінінің соңғы жолдарына саналатын «Бір кем 
дүние» кітабының екінші томын Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінде 2009 жылдан 
бастап жұмыс жүргізіп келе жатқан «Шерхантану» ғылыми-зерттеу орталығы жарыққа шығаруды 
мақсат еткен. Бұл кітаптың алғысөзінде университет ректоры, филология ғылымдарының докторы 
Е.Саурықов өз сөзін былай деп өрбітеді: 

«Бір кем дүниенің»  алғашқы кітабы оқырмандар  назарын бірден бұрып, қолдан-қолға өтіп, 
қайта басылуға ұсынылды. Өйткені, кітаптың  жанры да, жазылу  мәнері де басқа, айтары да тым 
терең.  Зерттеушілер «өмір философиясы» деп бағалаған кітаптағы әрбір шағын тәмсілдің шынында 
өскелең ұрпақ үшін  ғана емес, әрбір адам баласына шертері соны, ойландырады, рухтандырады, 
тәрбиелейді.  
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Олай болса, бүгінгінің  бірегей тұлғасы, қазақтың Шерағасы атанған – Шерхан Мұртазаның 

жарыққа  шығарғалы отырған «Бір кем дүние» кітабы да қызығы мен қиындығы  қатар жүретін  
өмірдің тылсым сырларын шертіп, өз оқырманын баурап алатыны даусыз. Әсіресе, өмірдің бұралаңы 
мен қалтарыс сәттерінен шиырланған тәмсілдердің  еліміздің ертеңіне  саналатын жастар 
тәрбиесіндегі маңызы ерекше деп ойлаймын.  

Зерттеушілер «өмір философиясы» деп бағалаған кітаптағы әрбір шағын тәмсілдің шынында 
өскелең ұрпақ үшін  ғана емес, әрбір адам баласына шертері соны, ойландырады, рухтандырады, 
тәрбиелейді.  

Кітаптағы әрбір шағын әңгіменің тақырыптары сан алуан. Кітапты оқыған оқырман түрлі ойға 
қалады. Себебі, жазушы ашпаған тақырып қалмаған сияқты. Бұл ерекшеліктің бәрі де осы кітап 
ішіндегі кез-келген әңгімеден байқауға болады» [4]. 

Қазақстан Республикасы Президент сыйлығы мен «Парасат» орденінің иегері Көпен Әмірбек 
Ш.Мұртазаға арнап көп  сериялы «Солай да солай» атты киносценарий жазып, «Абыз адам-аңыз 
адам» атты мақаласында жүрекжарды лебізін білдіреді. Ал, Қ.Сегізбай, Ә.Тарази, т.б. мақалалары 
Ш.Мұртазаның жазушылық шеберлігіне арналған.  

Ш.Мұртаза – тек алғыр журналист, шебер прозашы, дарынды драматург қана емес, 
публицистика жанрында да елеулі еңбек еткен талантты сөз зергері. Қара басының қамын ойламай, 
мансап қумаған ардагер жазушы қандай жоғары дәрежедегі қызметтерді атқарса да өз ұстанымынан 
танбай, үнемі халық қамын, ұлт мүддесін жоқтап, шындықты жалтармай, тура айтқан Шер-ағаның 
өмірден теперіш көрген сәттері де жоқ емес. 

Ұзақ жылдар бодандықтың бұғауында болған ұлтымыздың жоғалтқаны аз болмағанымен, 
жазушы сөз етіп, зерттеген Тұрардай тұлға мен Шер-аға секілді азаматтарының арқасында есін тез 
жинап, тәуелсіз мемлекет ретінде әлемге танылуда. Ұлттық тіліміз бен дініміз, қазақи 
болмысымыздың сақталуы жолында елеулі еңбек етіп, жанашыр бола білді. Әсіресе, «Елім, саған 
айтам, Елбасы, сен де тыңда» деп ұлы Абай өсиетін жаңғыртып, тәуелсіздік жолына жаңадан түскен 
еліміздің бүгіні мен ертеңгі тағдырын әр қырынан сөз етіп, өзекті мәселелерін бар шындығымен айта 
білді. Осы себепті де қазақ жұртының қай жерінде болмасын  есімі ерекше құрметтеліп, айтылған 
қанатты сөздерін ұран қылып, көптеген ақын-жазушылар, сөз зергерлері Шер-ағаны ұстаз санайды.  

Қоғам қайраткері, халық қалаулысы болған Ш.Мұртазаның елі мен халқы үшін еткен еңбегі 
өте көп. Оның шығармашылығы мен қайраткерлік болмысы туралы көптеген еңбектер жазылып, 
зерттелуде. Зерттеушілердің барлығы да Шерхан Мұртазаның қайраткерлік тұлғасына, оның ішінде 
ойшылдық қабілет-қасиетіне, нақыл сөздерінің терең мазмұндылығына тоқталады.  

Тұрлыбек Мәмесейіттің «Шерхан Мұртаза» деп аталатын «Ғибраты мол ғұмыр» сериясымен 
жарық көрген кітап Тұғыр мен Тұрғы; Белес пен Бел; Асу мен Асқар; Түйін сөз бен Сүйін сөз деп 
аталатын бөлімдерден тұрады.  

«Тұғыр мен Тұрғы» бөлімі «Азаматты ана өсіреді», «Ердің бағасы» секілді бөлімшелерден 
құралып, жалпы мазмұны Шерханның балалық шағы мен қайраткерлік өмір жолына арналған.  
«Белес пен Бел» деп аталатын екінші бөлім «Құнарлы бұлақтан нәр алған», «Жүректен саржан 
іздеген» бөлімшелерден, ал «Асу мен Асқар» бөлімі «Тұрар Рысқұлов», «Алысқа атылған жебе», 
«Автордың Рысқұловпен қоштасуы», «Тұрар және Шерхан», «Замана толғағы» деп аталатын 
бөлімшелерден тұрады. Ал, соңғы бөлімге жазушы шығармашылығынан алынған ой-түйіндер, Ғабит 
Мүсіреповтің, Қалтай Мұхамеджановтың, Тахауи Ахтановтың, Ғафу Қайырбековтің, Оралхан 
Бөкейдің жылы лебіздері топтастырылған.  

Автор өз еңбегінің алғысөзінде: Халқымызда "жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын" 
деген аталы сөз бар. Шындығында жақсының жақсылығын айтудан ғанибет нәрсе бар ма? 
"Жақсыдан – шарапат " дейді тағы да сол халқымыз. Жақсының, жақсы азаматтардың төңірегіне 
тигізген шарапаты, айналасына түсірген шапағаты болмаса, осынау дүние, мынау өмір-тіршілік не 
боп кетер еді!.. 

Жақсы адамдар жарқырап тұрған күн, жанып тұрған жұлдыз сияқты. Күндіз әлемге нұрын 
шашып тіршілік біткенді көріктендірсе, түнде бағдар шамдай адасқанға жол көрсетіп, жөн сілтейді. 
Сөйтіп, осы жақсылардың арқасында ғана өмір нұрлы, дүние көрікті. Өйткені, қашанда осындай 
жақсы туған азаматтарының, ұлық туған перзенттерінің атақ-абыройымен халық та өсіп-өркендейді; 
беделді биікке көтеріледі. Сол ұлы тұлғалар, ұлық перзенттер ғана халқының қолын жақсылыққа 
жеткізеді, асқақ арманға ұмтылдырады. Жақсы атын шығарып, атағын айдай әлемге танытады. 
Осындай жаны жақсылық пен жаңалыққа құштар, әманда адамгершіліктің ақ жолын мұрат тұтқан, 
туған халқының жоғын жоқтап, мұңын мұңдап, қалтқысыз қызмет етіп келе жатқан, елінің жарқын 
болашағы үшін жарық жұлдыз – жанының жалынын аямай жұмсап жүрген азаматтың бірі — Шерхан 
Мұртаза. 
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Иә! Шерхан Мұртаза! Бүгінде бұл есімді білмейтін жан кем де кем шығар. Ел-жұртының 

сүйіспеншілігіне бөленген, халқы үшін үлкен ұғымға айналған, ардақты да айбарлы есім бұл. 
Сонымен, бұл жолы Шерхан Мұртазаның "өзі айтқан" өмірбаянын негіздей отырып, 

қаламгерлік, қайраткерлік ғұмыр жолын шамамыз келгенінше жүйелі әңгіме желісіне айналдыруға 
ниет еттік»[5, 3-4бб.], - дейді.  

Бұл еңбектің бір артықшылығы автор толғаныстарымен қатар, жазушы шығармашылығының 
сүзгіден өткендігін айғақтайтын нақыл сөздері мен ой-толғаныстарының жинақталып берілуі.  

Ш.Мұртаза шығармашылығының зерттелуі барысында сөз қозғағанда ғалым-сыншы, 
Жазушылар одағының Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері Сайлаубек Естайұлы 
Жұмабектің еңбегін ерекше атауға болады. С.Жұмабектің кітабы «Жұлдызы нұрлы суреткер» деп 
аталады. Кітап  алғысөз орнына жазылған «Құлақ күйі», «Мұрат биігі Мың бұлақтан басталған», 
«Шырқыраған шыншылдықтың шарайнасы», «Романға сапар», «Қызыл жебе» - сөз жоқ, роман-
эпопея», «Сахнада – тарихи тұлғалар», «Шыңғыс пен Шерхан», «Президентпен сұхбат», «Тәуелсіз 
әдебиетіміздің тарлан суреткері», «Соңғы сөз орнына» секілді тарауларға бөлінген. Бұл тараулардың 
аттарының өзі-ақ автордың жазушының қай қырын қарастырып отырғандығын анық аңғартады. 
Мәселен, «Сахнада – тарихи тұлғалар» деп аталатын тарауда жазушының драмаург ретіндегі дара 
ізденістері қарастырылса, «Президентпен сұхбатта» Елбасының дара тұлғасы мен саяси-қоғам 
қайраткері ретіндегі болмысын сипаттауы, «Тәуелсіз әдебиетіміздің тарлан суреткері» тарауында 
бүкіл шығармашылығы туралы талдауы берілген.  

Сыншы ретіндегі əділ ұстанымынан айнымаған С.Жұмабек өз кітабында Ш.Мұртазаны 
асыра дəріптейді. Осыған байланысты: «Асылы біздің пікірімізді суреткер Ш.Мұртазаны  тым 
дəріптеу, тым шектен тыс сүйсіну, т.б. дейтіндер болса дей берсін. Кімнің аузына қақпақ боларсың. 
Шын өнерді, шын сұлулықты, шын құдіретті ешқашан шаң қапқан емес. Шын асылдың сиқыры, 
тылсым-жұмбағыəрқашан өзінен-өзі жарқырай береді», - дейді де, Ш.Мұртазаның суреткерлігінің 
сирек кездесетінін,  талант құдіретінің кемел шеберлігін, қоғамдық-қайраткерлік ерліктерін, 
пайғамбарлық парасат болмысын тамсана баяндайды.   

Осы кітапты талдай отырып, Шерағадай секілді сан қырлы, тылсым сырлы тұлғаның 
жұмбақ болмысын ашып-айқындау – оңай шаруа еместігін, кез-келгеннің батылы бара 
бермейтіндігін аңғардым. Ш.Мұртаза шығармашылығы туралы бірер ауыз пікір білдірген сөз 
зергерлерінің әрбірінің де сөз өнеріне таласы бар екендігін, белгілі бір құдіретті шабыттың иесі 
екендігін бағамдадық.  Олай болса, Шерхан Мұртазадай тұлға туралы тұтас кітап жазу – зор 
рухани міндет десек, С.Жұмабек аталған міндетті үлкен абыроймен, үлкен табыспен 
еңсергендіктен де, сыншыны алдағы уақытта жеке  зерттеу нысанына алуға лайықты әдеби 
есімдердің бірі деп білемін. Осындай ерен есімдердің біріне жазушымен көп жылдар бірге 
қызмет етіп, ұлтының біртуар ұлынан мол ғибрат алған, жазушы Әділ Дүйсенбекті жатқызуға 
болады.  Ш.Мұртаза туралы шағын әңгіме-естеліктер мен новеллалар жазып жүрген Ә. 
Дүйсенбектің «Менің Шерағам» деп өзімсіне бағалауы – кездейсоқ емес.  

Жекелеген әңгіме-новеллалар түрінде жалғасып жатқан кітап түгелдей дерлік жазушының 
кейбір құпия азаматтық сырларын, аға ретіндегі айтқан ақылдарын, ел қамқоры ретіндегі 
толғаныстарын, редакторлық еткен жылдардағы тәуекелшіл әрекеттерін, ұлтшылдық бейнесін, т.б. 
жан-жақты ашуға арналған. Кітаптан Шерхан Мұртазадан басқа да көптеген   қоғам қайраткерлері, 
жазушылар мен ақындарды тануға болады.  

Осы бағыттағы сүбелі үлес журналист ретінде шыңдалуына Ш.Мұртазаның зор үлес 
қосқандығын, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-рухани мәселелерді шешуде Шерағаның тәуекелшіл 
әрекеттеріне ерекше бас иетіндігін жазған Дүйсенбек Айбековті атауымызға болады. Д.Айбековтің те 
әр жылдар жетегінде Ш.Мұртаза туралы жазылған мақалалары, эсселері мен ой-толғаныстары 2015 
жылы жарық көрген  «Қазақтың Шерағасы» кітабына топтастырылған.  

Бұл кітапта Ш.Мұртазаның адами қасиеттері, бітім-болмысы, ағайындармен, ауылдастармен, 
жақын-жуық дос-жарандармен қарым-қатысы, тұғырдан түспеген тұлғаның шау тартқан кезінде де 
сол баяғы Шерхан Мұртаза қалпында, қарағайға қарсы біткен бұтақтай мінезінде сақталғаны, әдемі 
қарттық ғұмыр кешіп отырғаны әңгіме болады. Өзі тура, шыншыл адам турасында автор да тек 
шынайы жағдайларды сөз етеді.  

Тұрар Рысқұловтай тұлғаны тірілткен, Бауыржандай ер нәр алған топырақтан сусындаған 
Ш.Мұртаза шығармашылығы – бұдан да үлкен зерттеулерге негіз болатыны хақ. Өйткені, Ш.Мұртаза 
– елі мен халқы үшін ересен еңбек еткен, ұлтының болашағы үшін алаңдаған, туған әдебиетіміз бен 
мәдениетімізге сүбелі үлес қосқан тарлан суреткер, тамаша драматург, шебер прозашы, қоғам 
қайраткері, талантты публицист, қарымды журналист, ең бастысы кесек тұлғалы абыз адам. 
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М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттiк университетi, Тараз 
 

Балалар әдебиетi – балаларға арналып жазылған әдеби шығармалар. Сондай-ақ, арнайы 
балаларға арналып жазылмағанымен, олардың ойлау, түсiну қабiлетiне, талғамына, арман-қиялына 
әсер етiп, өзiне балаларды тартатын көркем шығармаларды да Балалар әдебиетi қатарына жатқызуға 
болады. Балалар әдебиетi – сөз өнерiнiң арналы бiр саласы. Әдебиеттiң бұл түрiне жататын 
шығармалар оқиғасының қызықты да тартымдылығымен, композициясының ширақтығымен 
ерекшеленедi. Тiлi жеңiл, көркем, түсiнiктi, айқын әрi әсерлi болуы тиiс. Балалар әдебиетiнiң негiзгi 
мақсаттары: жас буынның сана-сезiмiн оятып, ақыл-ойын дамыту, оларды адамгершiлiкке, отан 
сүйгiштiкке, т.б. iзгi мұраттарға баулу. Балалар әдебиетi — балалардың эстетикалық талғамын 
дамытатын көркем шығармалар ғана емес, оның сырлас досы, қорғанышы және ақылшысы да болып 
табылады. Олар негiзiнен мектеп жасына дейiнгi және мектеп жасындағы балаларға лайықтап 
жазылады. Х.К. Андерсеннiң ертегiлерi, М. Твен, Ж.Верннiң романдары, т.б. суреткерлердiң 
шығармалары балаларға арналып жазылған. Д. Дефоның, Дж. Свифтiң В.Скоттың шығармалары 
балаларға арналып жазылмағанымен, олардың сүйiп оқитын кiтаптарына айналған. Балалар әдебиетi 
қазақ әдебиетiнiң де арналы саласы. 

Қазақ балалар әдебиетi – қазақ әдебиетiнiң мектеп жасына дейiнгi және мектеп жасындағы 
балаларға арналған саласы. Оның қайнар көзi қазақ фольклорынан бастау алады. Қазақ балалар 
әдебиетiнiң алғашқы жазба үлгiлерiн 19 ғ-да Ы.Алтынсарин жасады. Ол балаларды өнер-бiлiмге 
тәрбиелейтiн, еңбекке баулитын, этик., эстет. тәрбие беретiн өлеңдер мен әңгiмелер жазды. Сондай-
ақ, қазақ фольклорынан балалардың тiлiне, ұғымына жеңiл шығармаларды iрiктеп, орыс балалар 
әдебиетiнен қысқа да қызықты әңгiмелер аударып, құрастырды, ана тiлiнде алғашқы оқулық 
(“Киргизская хрестоматия”, 1879) бастырып шығарды. Сөйтiп, бала тiлiне лайықты, ойына қонымды 
ойнақы өлеңдерi мен қызықты әңгiмелерi арқылы педагог-жазушы Қ. б. ә-нiң негiзiн қалады. 
Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев “Ғылым таппай мақтанба”, “Интернатта оқып жүр”, “Әсемпаз 
болма әрнеге” деген өлеңдерiнде қазақ балаларын оқуға, өнерге үндедi. Қазақ балаларына арналған 
оқулықтар мен өлеңдер жинақтары 20 ғ-дың басында көбейе бастады. 1912 ж. орыс ақын-
жазушыларының мысалдарын қазақ тiлiне аударып, оған өзiнiң төл шығармаларын қосып, “Үлгiлi 
тәржiма” атты кiтап және “Үлгiлi бала” оқулығын шығарған педагог-жазушы Спандияр Көбеевтiң де 
Қ.б.ә-н дамытуға сiңiрген еңбегi мол. Қ. б. ә-нiң Қазан төңкерiсiне дейiнгi белгiлi үлгiлерi қатарында 
М.Кәшiмовтiң “Әдеп” (1907), “Ақыл” (1908) атты жинақтарын, М.Нұрбаевтың “Көргендi бала – 
үлгiлi ана” (1908), Ғ.Мәжитовтың “Қазақ шәкiрттерiне ақыл” (1910), М.Дибердиевтiң “Қазақ 
балаларына қирағат кiтабы” (1910) кiтаптарын, сондай-ақ, Т.Жомартбаевтың “Балаларға жемiс” 
(1912) атты өлеңдер жинағын атауға болады. Ақын С.Торайғыров балаларға арнап өз кезiндегi өзектi 
мәселелердi өрнектеген өлеңдер жазды (“Шәкiрт ойы”, “Оқып жүрген жастарға”, “Бiр балуанға”, т.б.). 

Шекспирден бастап Б.Шоуға дейiнгi қаламгерлерiн Әуезов мектеп қабырғасында жүрген 
кездiң өзiнде-ақ оқып бiлдi, «Қазақ жағасы бiр сәрi - Еуропа әдебиеттерiнен көп дүниеге көз қадап 
көрдiм» деп ағынан жарыла жазуының сыры осында. Әуезов «Жалпы театр өнерi мен қазақ 
театры» мақаласында: 

«XVI ғасырда Англияның патшасы Елизавета деген әйел болатын. Ағылшын театры Шекспир 
мен Елизаветаның тұсында бұрынғыдан көп iлгерiлеп, көп iрiлеп кеттi деп тарих айтады, Шекспирдiң 
Гамлетiн ойнап жүрген театр мен сол замандағы театрдың жайын салыстырып көрсек, ескi театрдың 
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таң қалдыратын үлгiсi көрiнбейдi, Шекспир театрынан соңғы заманда жалпы Еуропа театры заман 
өткен сайын тұр тауып көркейе бердi» деп, Шекспирдiң әлемдiк драматургиядағы орнына ерекше мән 
бердi. Әуезовтiң өз кiтапханасында көптеген ағылшын қаламгерлерiнiң туындылары кездеседi. 
Байрон мен Шиллердiң «Брокгауз-Ефрон» баспасынан шыққан толық жинақтары, Диккенс,  
Джонсон, Шелли, Б. Шоу, Джойстың әр алуан кiтаптары ағылшын әдебиетiн тереңдеп бiлуiне 
септiгiн тигiздi. Әсiресе осы әдебиет туралы зерттеулердi оқыған кездерiнде өзiнiң дағдылы сызу 
белгiлерiн қойып отырған. 

Ағылшын әдебиетiнде балаларға арналған әдебиетке ерекше орын берiлген. Өзiнiң  бiрнеше 
ғасырлық өмiрiнде ағылшын балалар әдебиетi бiрнеше даму кезеңiнен өтiп, дүние жүзiнiң 
балаларына Диккенс пен Дефоның, Скотт пен Киплингтiң, Стивенсон мен Кэроллдың, Уэллс пен 
Войничтiң, Милн мен Лирдiң еңбектерiнен тұратын тамаша кiтапхана қалдырды. Ағылшын балалар 
әдебиетiнiң дамуында әр ғасыр әр түрлi iзiмен ерекшеленедi. Ағылшын әдебиетiндегi сияқты, балалар 
әдебиетiнде де сол кезеңнiң саяси, философиялық, әлеуметтiк идеялары бейнеленедi. Ағылшын 
балалар әдебиетiнiң өзiне тән ерекшелiктерi − қызықты, ғажайып нәрселердiң лирикамен, әзiлмен, 
кейде әжуа − сатирамен астасып жатуы. Ұлттық мiнез − құлықтың ерекшелiктерi қысқа әңгiмеде де, 
поэзияда да орын тапқан.  

Ағылшын балалар әдебиетiн зерттеудi ерте халық ауыз әдебиетi кезеңiнен бастау керек. 
Көптеген прозаиктердi, ақындарды және драматургтердi қанағаттандырған нәрсе ағылшын халық 
ертегiсiнiң отандықфольклорға өте бай күйiнде Англияға танымалдығы болды. ХIX-XX ғасырларда 
бұл жанр үшiн өз ақындық шабыттарын тапсырған албандықтар қатарына: Чарлз Диккенс, Уильям 
Мейкпис Теккерей, Льюис Кэрролл, Эдвард Лир, Оскар Уайлд, Редьярд Киплинг, Беатрис Поттер и 
Памела Трэверс, Джеймс Барри, Алан Милн, Джон Толкин, Дональд Биссеттер болатын. Айнаның 
арғы бетiнде болып келген Алисаның, Мэри Поппинстiң, бақытты Ханзада мен Питер Пэннiң, 
қонжық Винни-Пух және iзгi ниеттi ергежейлiлер образдарының дүниеге келуiне халықтан шыққан 
әдемi қиялдар негiз болған. Басқа елдер сияқты Англиядада ертегiлерге болған қызығушылық сонау 
романтизм заманынан бастап әр түрлi кейiпте қалыптасып келген. 

Британия аралдарында халық ертегiлерiнiң жинақталуы және дамуы ең күрделi тарихи кезеңге 
тура келдi. Ол кезеңдегi халық ертегiлерге, мифтерге және ондағы орындалған дiни рәсiмдерге сенген 
және дамытып барған. Осыдан христиандардың дүниетанымының басталуы қалыптасқан. Сол кездегi 
ертегiлердегi кейiпкерлер, аңыз адамдар, жауыздар, мейрiмдi жандар, сиқыршылар, перiштелер, су 
перiлерi, ойдан шығарылған аңдар халық арасында өмiр сүрудi жалғастыра бердi. Ағылшын халық 
ертегiлерiндегi жауыздарға қарсы күреске қиялдан туған алып батырлары, мейiрiмдi жануарлар, 
құдайлар немесе жай ғана шаруалар кейпiндегi кейiпкерлер өмiр сүрдi. Мысалы: ағылшан халық 
ертегiсiндегi адам жегiштерге және қара күштерге қарсы күресушi кейiпкердi жай шаруаның ұлы 
Джек деп таныстырылған. Джек өте күш-қайратты, еңбексүйгiш, мейiрiмдi, адал және шыншыл 
болғандықтан, халықтың арасында мұндай адамдарды халық батырлары деп атаған.«Adventures of 
Jack the Giant-Killer» ертегiсiндегi Джек өз Отанының азаттығы үшiн күрескен революционерiне 
айналады [1,C.174]. Ағылшын халық ертегiлерiндегi кейiпкерлер барлық кезде мұндай батырларға 
айнала бермей, кейде оларды шық бермес Шығайбай капиталистер кейпiнде де таныстырылады. 
Мұндай кейiпкерлердi Англиядағы буржуазиялық капитализмнiң дамуының бiрiншi кезеңiндегi 
капиталистерге теңейдi. Мысалы: «Molly Whuppie» ертегiсiндегi адам жегiш жауыз адамдарды 
алдаған қыз Молли және «Jack and the Beanstalk» ертегiсiндегi Джек өздерiнiң жақын жуықтарына, 
дос-жарандарына сонымен қатар айналасындағы барлық адамдарға өздерiнiң ерлiгiменбақыт 
сыйлайды [1 ,C.175]. 

Ағылшын халқына тән күлкiлi кейiпкерлердi яғни юморды да осы ертегiлерден таба аламыз. 
Ағылшын халық ертегiсi барлық кезде байқаған болсаңыз, өте бақытты және баянды аяқталады. 
Ертегiлердегi кейiпкерлердiң ертегi соңында қайғы-қасiретке ұшыраудан аулақ болады. Ертегiнiң 
соңында ешқашан жаман мотивтердi қолданбайды. Мұның бәрi ертегi оқушыларының тәрбиесiне 
жақсы әсер етедi. Ертегiдегi кейiпкерлер сияқты мақсаттарына жетудi армандайды. 

Жазушы – өзi өмiр сүрген кезеңнiң тамыршысы. Ол өмiрдегi құбылыстарды көркемдiк 
тұрғыдан игере отырып, жинақтау арқылы заманның көркем шежiресiн жасайды. Қаламгер қым-
қиғаш оқиғаларды шығармасына арқау етiп, кейiпкерлердiң психологиясын айқындайды. Көркем 
әдебиеттегi психологизм мәселесi-ғылыми, әдеби мәнi мол, күрделi мәселе. Психологизм-қоғамдық 
алғышарттар мен жеке адамдар дүниетанымына, олардың iс-әрекетiне жетекшi болатын күштердi 
сенiмдi суреттеу жемiсi. «Қаһарманның рухани әлемiн, жан сырын жеткiзу амал-тәсiлдерiнiң 
жиынтығы немесе идеялық-эстетикалық шығармашылық феномен-психологизм»,- дейдi Б.Майтанов 
[8]. «Психологизм – көркемдiк әлемнiң жұлын жүйесi»[9] болғандықтан психологияның әдебиет 
саласының тұрақты «елшiсi» ғана, себебi әдебиет психологияның өзiнен бұрын еншi алып ерте 
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дамыған да, осы даму барысында психологизмнiң элементтерi көрiнiс берген. Психологизмнiң 
көркемдiк тәсiл ретiнде әдебиетке келуi ХVIII ғасырдан бастау алады. Сол кезеңдегi сентименталист 
жазушылардың басты мақсаты-адамның жан қозғалысын, жанның нәзiк иiрiмдерiн терең 
сезiмталдықпен суреттеу едi. ХIХ ғасырдың басына қарай адамның жан дүниесiне үңiлу тереңдей 
түстi деуге болады. Көркем шығармада басты нысан етiп адамды алғандықтан, оның iшкi-сыртқы 
болмысы шынайлықпен сомдалып, адам жанының iшкi иiрiмдерiн айшықтап көрсету мақсатында 
психологизм тәсiл ретiнде алдыңғы орынға шықты. «Литературная энциклопедия терминов и 
понятий» сөздiгiнде көркем сөздегi психологизмге мынадай анықтама берiледi: «Әдебиеттегi 
психологизм-кейiпкердiң iшкi әлемiн толық суреттелуi, бұл шығармадағы эстетикалық әлемнiң мәндi 
бөлiгiн құрайды» [10]. Ал, «Әдебиеттану терминдерiнiң сөздiгiнде» ппсихологиялық талдаудың 
пайда болуын 3.Фрейд есiмi мен байланыстырып былай делiнген: «Шығармашылық қабiлеттi 
жыныстық инстинктерiмен төркiндететiн әйгiлi туындылардың психологиялық астарына басқаша 
үңiлуге шақыратын психоталдау тәсiлi өнердiң барлық саласына соның iшiнде әдебиеттануға ерекше 
ықпал еттi...» Психологиялық талдау өнертанудағы соны сипаттағы белес болды, кейiпкер 
психология сынап талдау тереңдей түстi» [11]. Осы анықтамаларды «Суреткер кейiпкердiң жан дүние 
диалектикасын, белгiлi бiр iс-әрекетке бастар көңiл-күйiнiң себеп-салдарын көркемдiк тұрғыда талдап 
жазғанда ғана шығармада психологизм өрiс алады», - деп ғалым Г.Пiрәлиева дамыта түседi [12]. 
Расында көркем шығармадағы кейiпкердiң өмiрге деген көзқарасы, дүниетанымды оның iс-әркеттерi 
арқылы аталданып, табиғаты ашыла түседi. Жалпы, ғылымда психологиялық талдаудың 
Маналитикалық, синтетикалық және динамикалық деген түрлерi орныққан. Орыс зерттеушiсi 
М.Храпчепко Гоголь шығармашылығын зерттеп, типологиялық психологизм ұғымын 
қалыптастырса, ғалыма Б.Майтанов психологизмнiң бұл түрiн М.Әуезовтiң шығармашылығын 
талдау барысында «тұйық психологизм» түрiмен байыта түстi [12]. Синтетикалық психологизм 
дегенiмiз-қоғамдық тартыстағы кейiпкер көрсететiн iс-әрекет, қақтығыстар сыртқы кесiн-келбет, бет-
жүздегi құбылулар. Ал аналитикалық психологизм бұған қарама-қарсы. Iшкi толқыныстарды көрсету 
аналитикалық психологизм деп аталады. Мұндағы басты көрiнiс-монолог. Адам психологиясын 
терең суреттеген орыс жазушылары Л.Толстой мен Ф.Достоевский әдебиетке «мiнез диалектикасын» 
ашудағы тамаша үлгiлердi жасады. Орыс әдебиетiнде ХIХ ғасырда психологиялық роман Л.Толстой 
шығармаларынан бастау алады.Ол адамның сезiм-күйiн, толғанысын, қуаныш-қайғысын барлық 
қайшылығымен терең ашып бейнелеген. «Анна Каренинадағы» психологизм, кейiпкердiң iшкi 
сезiмнiң нәзiк иiрiмдерiн, құпия сырларын әсерлi суреттеу арқылы адам мiнезiн асқан 
шыншылдықпен, нанымды көрсетуге мүмкiндiк бердi. Индивидтың жан дүниесiн ашып беру арқылы 
жазушы қоғамдық өмiрдiң қайшылықтарын, адамгершiлiк пен қатыгездiктiң қақтығысынан туған 
трагиялық жағдайды әсерлi бейнеледi. Толстой кейiпкердiң көңiл-күйiн тiкелей суреттеуде де, iс-
әрекетi немесе оның толғанысы, iшкi монологы арқылы көрсетуде де аса шебер. Ф.Достоевский: 
«Адам дегенiмiз – құпия. Бүкiл ғұмырыңды осы құпияны шешуге сарп етер болсаң, уақытымды босқа 
өткiзiп алдым деп өкiнушi болма. Мен осы құпияны шешуге тырысамын, өйткенi адам болғым 
келедi» деп жазған ұлы жазушы өмiрiнiң соңына дейiн адам құпиясын ашуға үңiлдi. Достоевский 
кейiпкерлер психологиясын бейнелеудегi даралығы – романдағы өмiрдiң сан алуан құбылыстарын 
өзiнше сезiнуi, олардың әр қилы, тiптi, бiр-бiрiне мүлде қайшы дүниетанымын, көзқарасын үңiле 
зерттеп, сипаттауынан айқын аңғарылады. Психологиялық романның көркемдiк әлемiн 
Ф.Достоевскийше түсiнсек, бар мәселе – автордың оқырманды өз кейiпкерiнiң iшкi өмiрiне қалай 
ендiруiнде жатыр. Зерттеушiлер Ф.Достоевский тек әдебиетке ғана емес, адамтану iлiмiне де төңкерiс 
iспеттi үлкен жаңалықтар әкелгенiн айтады. Ол ХIХ ғасырдың II жартысында ақ өз туындылары, 
сомдаған кейiпкерлерi арқылы ХХ ғасырлар әйгiлi Зигмунд Фрейд негiзiн қалайтын психоанализ 
iлiмiнiң алғышарттарын жасап кеттi. Қазақ әдебиетiндегi психологиялық романдар жайлы сөз 
қозғағанда, көркем сөз шеберi М Әуезов «Заман шарты» деген мақаласында: «бiз адамның сыртқы 
iсiн көп баяндап, оның iшкi дүниесiне аз үңiлемiз, образды даралау, характер дәрежесiне жеткiзу үшiн 
психологиялық  талдауға көңiлдi аса бөлген жөн», - дептi.  
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РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ 
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Цель настоящей статьи заключается в определении методологии концептуально-
лингвокультурологического исследования разноструктурных языков, с целью дальнейшего вскрытия 
общих и идиоэтнических черт во фразеологии и основных обусловливающих факторов. Для 
достижения поставленной цели представляется необходимым решение следующего круга 
исследовательских задач:  
- определить методологию концептуально-лингвокультурологического исследования;  
- определить закономерности и специфику фразеологической концептуализации мира в 

разносистемных неродственных языках; 
Формальные теории семантики оказались неспособными дать адекватное истолкование 

способности языка к новым сочетаниям знаков, фразеологическим единствам – его центральному 
свойству. Концептуально-лингвокультурологическое исследование во фразеологии является новым 
подходом и попыткой более углубленного и адекватного отражения и представления фразеологии в 
ее антропоцентричной и национально-культурной, этнической обусловленности. Причем для 
фразеологии характерен двойной антропоцентризм, который собственно и обуславливает высокую 
национально-культурную значимость фразеологии как зеркала национальной культуры. Эта 
особенность фразеологии детерминирует и другую черту носителей фразеологии национального 
языка, а именно национальную стереотипность их мышления, интерпретации и оценки мира.  

Фразеологические единицы (далее ФЕ) репрезентируют особую форму концептуализации 
мира, его явлений. ФЕ существенно отличаются от лексики, соответственно и фразеологическая 
концептуализация мира существенно отличается от лексической. 

Под концептуализацией вслед за Е.С. Кубряковой [1] понимается некоторый сквозной для 
разных форм познания процесс построения знаний и возникновения разных структур представления 
знаний из неких минимальных концептуальных единиц. Т.е. осмысление поступающей информации, 
и его фиксирование в сознании человека в виде определенных представлений об окружающем мире, 
в виде концептов, например: времени, пространства, гостеприимства, счастья и т.д. Основная часть 
этих концептов закрепляется в языке значениями конкретных лексических и фразеологических 
единиц, что позволяет хранение полученных знаний и их передачу от поколения к поколению, от 
человека к человеку.  

Традиционный или «объективистский» подход к этой проблеме строился на теории, которая 
восходит к философии античных греков, и долгое время воспринималась как очевидная и 
единственно правильная. На протяжении развития лингвистической мысли, проблема языка и 
мышления, в зависимости господства той или иной философской школы, осуществления тех или 
иных открытий в области медицины и психологии интерпретировалась между двумя крайними 
полюсами: 

•  
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• Язык понимается как самодовлеющая сущность, и что мышление невозможно без языка.  
• Язык самый обыкновенный переводчик уже сформировавшейся мысли, следовательно, 

мышление носит всеобщий, наднациональный характер. 
  На современном этапе развития соотношения языка и мышления, в самом общем виде, 

принято считать, что язык является формой выражения мышления. Когнитивное заполнение языка 
осуществляется в результате активного познания и освоения действительности, поэтому язык можно 
считать одним из средств овладения миром. Познавательное освоение мира определяется ступенью 
познания и не регулируется языком и его формами. Но, являясь формой существования и формой 
выражения мышления, язык в то же время играет существенную роль в формировании сознания.  

Изменение традиции изучения соотношения языка и мышления вызвало появление 
когнитивной лингвистики, анализ познавательной деятельности человека в которой связывается с 
исследованием, прежде всего языковых проявлений деятельности человека [2, 3, 4, 5].  

Рассматривая язык как многомерное понятие, В.Н.Манакин выделяет три основных начала: 
физическое (биологическое), психологическое (индивидуальное) и социальное (шире – космическое). 
Социальное в языке можно понимать в двух основных измерениях: на уровне микросоциума 
(непосредственно данных языковых коллективов) и на уровне макросоциума (на уровне 
всечеловеческого общения в пределах космического информационного поля). Далее автор выдвигает 
предположение, что, функционируя на уровнях микро-макросоциумов, язык выступает 
соответственно в двух ипостасях: в форме живых существующих языков народов и в форме 
всеобщего человеческого языка. Под всеобщим человеческим языком автор понимает «единый 
когнитивно-семантический континуум, который выступает в роли организующей силы 
содержательной стороны всех языков и человеческого знания о мире, существующего в 
невербальной сфере. Общечеловеческий когнитивно-семантический континуум, как и единое 
информационное поле вселенной, не представлен в «непосредственных ощущениях», т.е. 
материально» [6: 30-32]. 

 В данной трактовке когнитивно-семантический континуум преставляется как 
сверхъестественная сила, не подкрепленная общественной практикой. Если он не представлен 
материально, то, это непознаваемый феномен. С другой стороны, невербальная сфера, 
незакрепленная словами не представляет значения. С теоретической точки зрения затруднительным 
представляется включение в инструментарий научного описания понятий, не имеющих 
операциональных определений. Как бы не подходили к проблеме сущности языка, аспект 
отображения не может подвергаться сомнению.     

 В работах Ю. Д. Апресяна и других представителей Московской семантической школы, где 
реализуются принципы когнитивного подхода к семантике и грамматике, определяется 
посредническая функция языка между человеком и внеязыковой реальностью [7, 8, 9, 10, 11].  

Вслед за Ю.Д.Апресяном Е.В.Урысон [10] предполагает наличие «долексемных семантических 
элементов», т.е. достаточно крупных семантических кварков, которые участвуют в формировании 
смысла высказывания и лишь затем получают языковое представление.  

С позиции последнего направления, на наш взгляд, представляется необходимым проводить 
концептуально-лингвокультурологическое исследование фразеологии разноструктурных языков, в 
том числе казахского и французского.  

Язык, в соответствии с рассматриваемой концепцией, есть универсальная форма первичной 
концептуализации мира и рационализации человеческого опыта, выразитель и хранитель 
бессознательного стихийного знания о мире, историческая память о социально значимых событиях в 
человеческой жизни. Язык зеркало культуры, отображающее лики прошедших культур, интуиции и 
категории миропредставления, их запечатления и последующего осмысления, переосмысления. 
Понять природу языка можно лишь на основе изучения человека и его картины мира в целом [13, 14, 
17].  

Вместе с тем, материальная и духовная жизнь, история развития разных народов разная, 
поэтому у них и разное языковое сознание и соответственно разные языковые и фразеологические 
картины мира, т.е. разная концептуализация и категоризация мира. Фразеологическая картина мира 
каждого отдельного языка обусловливает особенности в образном мышлении и характеристике 
объективного мира, развитии стереотипных представлений о явлениях объективного мира, 
предполагает особую языковую, а именно фразеологическую компетенцию. Основополагающим и 
исходным пунктом для понимания феномена фразеологической картины мира является тот факт, что 
она представляет собой создаваемый человеком субъективный образ объективной реальности [ 15, 16, 
18 ]. 
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Универсальным языковым фактором национального своеобразия фразеологии является такой 

структурный компонент ФЕ как внутренняя форма ФЕ, поскольку она всегда антропоцентрически и 
культурно маркирована и обеспечивает национально специфическое понимание и видение явлений 
действительности.  

Например, концепт «меткость» в казахском языке структурируется как попадание в быстро 
движущую мишень: Құралайды көзге атқан (қаз.). Французы же структурируют его иначе попадание 
в маленькую мишень: Mettre la balle dans l’oeuil de l’éléphant (фр.) - Попасть в глаза слона, а они у 
него, как известно, очень узкие. Концепт не «выводится» непосредственно  из  значений  слова,  а  
является  результатом соотношения лексического значения с личностным и народным опытом [ 19].  

Одинаково структурируют сущность человека: больше спросишь, меньше даст - Түйе сұрасаң, 
бие береді (қаз) и Demande un bœuf, on te donnera un œuf (фр.)- спроси быка, тебе дадут яйцо. Выбор 
слов, репрезентирующих большое и малое зависит от понятия благозвучия в казахском и 
французском языках. Удивительным образом совпадают концептуализация жадности : 
жұмыртқадан жүн қырқу (каз.); tondre un œuf  (фр.) – стричь яйцо. 

Также концепты пространства, времени, количества французского и казахского языков 
демонстрируют, с одной стороны, сущность функционального предназначения фразеологии как 
компонента языковой системы и, с другой стороны, широкий спектр экстралингвистических и 
внутриязыковых факторов высокой идиоэтничности.  

Заключая, хочется отметить, что в силу особенностей геополитического положения и 
полиэтничности в Казахстане сложились благоприятные условия для развития идей, заложенных 
учеными русской и зарубежной лингвистики. На материале казахского и языков  других этносов, 
населяющих Казахстан, а также иностранных языков, наиболее интенсивно развиваются новые 
перспективные направления – контрастивная лингвистика, прагмалингвистика, этнолингвистика, 
когнитивная лингвистика и когнитивная фразеология.  

Перспективной и объединяющей в этих концепциях является идея о возможности изыскания 
межъязыковых цепочек общего концептуального базиса, который в каждом языке приобретает 
своеобразное воплощение.   
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Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана 

 
Казахстан – многонациональное государство, где в дружбе и согласии проживают 

представители более 130 этносов. Национальный состав страны представлен различными этносами, 
одним из которых являются представители турецкой диаспоры. В нашей статье в 
социолингвистическом аспекте мы рассматриваем представителей турецкого этноса Казахстана, 
представленных турками месхетинцами и турками - хемшилы. 

В настоящее время этноним турок, помимо анатолийских турков, закреплён также за 
месхетинскими турками. В прошлом эту этническую группу, происходящую из грузинской области 
Месхетия, именовали по разному: «мусульмане», «грузины-сунниты», «грузины-мусульмане», народ 
Шавшата, «азербайджанцы», «тюрки», «месхи» и.т.д. (Да и у них самих варианты самоназвания были 
разнообразны: «йерли», «аджарские тюрки», «ахыска») и.т.д. Название «турки-месхетинцы» вошло в 
обиход с конца 1980-х гг. В настоящее время наиболее распространённое среди них самоназвание 
«ахалцихские турки» (ахыска тюрклери). В современной грузинской научной и публицистической 
литературе преобладают этнонимы "месхетинцы", "месхи". В российской и казахстанской науке 
применяют термины "турки-месхетинцы" или "месхетинские турки"[1]. 

Если обратиться к истории месхетинских турок, то исторической территорией их проживания в 
границах бывшего СССР были земли Грузии, в особенности, подавляющее большинство турок 
месхетинцев проживало в Ахалцихском регионе, который занимает территорию между Аджарской 
автономной республикой на западе и государством Армения на востоке вдоль современной границы 
Грузии с Турцией. В Казахстан они были депортированы в 1944 году во время сталинских репрессий. 
После депортации турки месхетинцы фиксировались в документах как «турки» или 
«азербайджанцы».  

Турки хемшилы или по – другому их называют амшенские армяне, представляют большой 
интерес для исследователей, так как они по-прежнему остаются самой закрытой и малоизученной 
этнической группой. В конфессиональном отношении турки хемшилы являются мусульманами – 
суннитами. До 1944 года хемшилы проживали в Аджарии, откуда были высланы вместе с греками, 
курдами, турками решением ГКО СССР как "неблагонадежное население". Их принудительно 
разместили малыми группами на положении так называемых "спецпереселенцев" в Южном 
Кыргызстане и Казахстане. Хотя, как и месхетинцы, хемшилы в 1956 г. были освобождены от 
административного надзора по спецпоселению, им также не дали вернуться в те места, откуда они 
были высланы [2]. 

Для этнической идентичности хемшилов характерно то, что до недавнего времени многие из 
них в равной мере считали себя и турками, и хемшилами. Турецкая идентичность хемшилов имеет 
под собой несколько мотиваций. Главная - это культурная (естественно, прежде всего, религиозная) 
близость обеих групп. Далее, все это закреплено и в официальных документах: у большинства 
хемшилов в советских внутренних паспортах в графе "национальность" стоит запись "турок" или 
"турок-хемшил". Наконец, и хемшилов и месхетинских турок сближает общее прошлое - репрессии 
1944 года, ссылка в Среднюю Азию и выезд оттуда в результате конфликтов[2]. 

В рамках международного научного проекта «Взаимодействие тюркских языков и культур в 
постсоветском Казахстане» под руководством профессора Франкуфуртского университета И.А. 
Невской, доктора PhD М. Ринд-Павловски, д.ф.н., профессора кафедры тюркологии Тажибаевой 
С.Ж., было проведено анкетирование среди представителей тюркских этносов, проживающих на 
территории Казахстана, направленное на установление ареала распространения тюркских языков. В 
ходе анкетирования было выявлено, что турецкая диаспора в Казахстане представлена турками 
месхетинцами (ахыска) и турками хемшилы. В настоящее время на территории Казахстана они 
проживают преимущественно в южных регионах страны. 
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Исследование проводилось среди тюркского населения Казахстана, в ходе которого было 

опрошено 202 представителя турецкой диаспоры, в их числе 2 турка-месхетинца и 2 турка-хемшилы. 
Опрос проводился в форме анкетирования. Вопросы, содержащиеся в анкете, были нацелены на 
выявление этнической принадлежности и самоопределения того или иного этноса, определение 
состояния и сохранности того варианта языка, который употреблялся на прежней территории 
проживания до депортации на новые места поселения, степень сохранности национальных обычаев, 
традиций, обрядов, знание фольклора, народных песен и др. 

 Согласно статистическим данным о респондентах большую часть опрошенных составили 
мужчины (70,5%), а женщины составили 29,5%. Этническая принадлежность представителей 
турецкого этноса в Казахстане по самоопределению такова: 95,5 % опрошенных лиц считают себя 
турками, 1% респондентов относят себя к тувинам, 0,5% респондентов по самоопределению - 
караимы, узбеки и русские.   

Представители изучаемого нами этноса были депортированы на территорию Казахстана еще в 
1944 году, исторически проживали в некоторых регионах Грузии. По результатам проведенного 
опроса, страной рождения 29,2% респондентов является Турция, 19,8% родились в Казахстане, 5,4% - 
в Киргизии, 2,5% отметили, что родились в Грузии.   

Во время сталинской репрессии турки месхетинцы были депортированы в южные регионы 
Казахстана, но на данный момент картина расселения представляется следующим образом: самое 
наибольшая численность турецкой диаспоры сосредоточена в Жамбылской области (47%), 18,8% 
респондентов проживают в Астане, 7,9% в Акмолинской области, 7,9% в Восточно-Казахстанской 
области, 4,5% в Алматинской области, 3,5% в Карагандинской области, 2% в Южно-Казахстанской 
области, 2% в Северо-Казахстанской области, 0,5% в Атырауской области.  На основе этих данных 
мы можем заключить, что представители турецкого этноса сосредоточены в южных областях страны. 
На вопрос «Была ли семья депортирована в Казахстан?» 23,8% респондентов ответили отрицательно, 
18,8% опрошенных лиц подтвердили эту информацию. 

 Турки-месхетинцы в конфессиональном отношении являются мусульманами-суннитами, это 
подтверждается результатами опроса, в ходе которого 81,7% респондентов отметили, что исповедуют 
ислам, 1% опрошенных не относит себя ни к одному религиозному направлению.   

Распределение по роду занятий на момент анкетирования показал, что 3% респондентов 
занимают государственную должность, учителя (преподаватели) составили 10,9%, работники сферы 
обслуживания - 9,9%, студенты - 16,8%, рабочие - 17,8%, школьники - 5,9%, оставшиеся 23,3 % 
опрошенных заняты в других сферах жизнедеятельности общества.  На вопрос об образовании 
матери 37,6% респондентов отметили, что имеют высшее образование (бакалавриат, магистратура), 
34,7% получили начальное образование, 21,8% анкетируемых получили среднее профессиональное 
образование (техникум, колледж), 1,5% респондентов получили послевузовское образование 
(аспирантура, докторантура).  На вопрос об образовании отца 42,6% респондентов отметили, что 
имеют высшее образование (бакалавриат, магистратура), 25,2% респондентов получили начальное 
образование, 23,8% анкетируемых имеют среднее профессиональное образование (техникум, 
колледж), послевузовское образование (аспирантура, докторантура) получили 1,5% респондентов. 

Турецкий язык – официальный язык Турции, относящийся к тюркской ветви алтайской семьи 
языков. Турецкий язык в Турции является родным для более 65 млн. человек. Своим родным 
турецкий язык считают 177 тыс. человек на Кипре (1995) и около 128 тыс. в Греции (данные 1976 г.). 
Также является родным для турок-месхетинцев, говорящих на обогатившемся местными 
заимствованиями восточно-анатолийском диалекте турецкого языка[3]. 

Современный язык турок месхетинцев (ахыска) — территориальные диалекты турецкого 
языка, которые несут на себе отпечаток языка собственного и языков других народностей, живущих в 
государственных границах вокруг Месхетии. Их язык формировался во II—VI веках из живой речи 
племен хаттов, месхов, картов и под влиянием тюркского субстрата. Нынешний турецкий язык месхов 
сложился на основе анатолийского турецкого диалекта, но включает в себя много элементов 
персидского, арабского, грузинского. Преобладание турецко-персидско-грузинской лексики 
объясняется историческими причинами[4]. 
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Анкетирование содержало в себе вопросы, касающиеся языка обучения респондентов, их 

родителей, детей, язык, на котором говорят в семье со взрослыми, детьми, на работе, в сервисной 
сфере (магазины, рынки, почта), при общении с людьми других национальностей, в общественном 
транспорте, на приеме у врача, в нотариальной конторе и т.п.. По результатам опроса, видно, что 
подавляющее большинство представителей турецкого этноса в Казахстане получили образование на 
русском языке. Около половины респондентов отметили, что для общения в семье используют 
турецкий язык, в остальных семьях используют русско-турецкий, либо казахско-турецкий 
билингвизм, также есть семьи, где в общении пользуются тремя языками (турецкий, русский и 
казахский языки). Русский язык продолжает играть важную роль во всех сферах жизни страны, 
доказательством этому служит то обстоятельство, что большинство анкетируемых в различных 
сферах и ситуациях общения используют русский язык – язык межнационального общения.  

Таким образом, турецкая диаспора в Казахстане представлена турками месхетинцами и 
хемшилы, проживающих уже более 70 лет  на этой территории. Вопрос об их этническом 
происхождении остается спорным и неразрешенным по сей день. Первой по численности турецкой 
этнической группой являются турки-месхетинцы. В средствах массовой информации и научной 
русскоязычной литературе распространено название «месхетинские турки» или «турки месхетинцы», 
которое происходит от наименования исторической провинции Грузии – Месхетии. Что касается 
этнического самосознания, представители изучаемого народа в качестве самоназвания используют 
термины «турки-ахыска» или «месхетинские турки». То есть подавляющее большинство турков- 
месхетинцев по самоопределению относят себя к турецкому народу, что объясняется единой 
конфессией. Но есть и другая часть, определяющая себя как исламизированные грузины, ссылаясь на 
общность территории, так как Месхетия входила в состав Грузии. Также существует незначительная 
часть турков-месхетинцев, связывающих свое происхождение с месхами[5]. 

Следующая малоизученная этническая группа – турки хемшилы, это армяноязычные 
мусульмане-сунниты, одна из групп меньшинств, чья этническая идентичность не поддается 
однозначной классификации.  

 Будучи депортированными на территорию Казахстана, представители изучаемого этноса 
находились в тесном контакте с местным населением, но при этом сумели сохранить язык и 
традиции, культуру и национальные ценности. По результатам опроса мы можем заключить, что для 
данных этнических групп характерен билингвизм (русско-турецкий, казахско-турецкий), речевое 
поведение билингва определяется ситуацией, в которой он находится: родной язык используется в 
кругу семьи, для более тёплого, тесного общения. Также стоит отметить, что в сельской местности 
процент владения государственным языком намного выше, чем в городах, где предпочтение отдается 
русскому языку.  
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Құмық түріктері ұлт ретінде Х-ХІ ғасырларда қалыптасқан халықтардың бірі.Негізгі өмір сүру 

ареалы –Ресей Федерациясының Дағыстан өлкесі, яғни Теpек және Уллучaй өзендері 
арасындағыХасавюрт, Бабаюрт, Қызылюрт, Буйнақ, Дербент, Қайтағ, Қаякет, Қарабудағкент деген 
сегіз аудан.Сондай-ақ Ичкерия, Солтүстік Осетия мен Ставрополь өлкесінде де құмық қоныстары 
табылады. Өте шағын диаспора ретінде Иран, Сирия, Түркия мемлекеттерінде және Қазақстанда да 
өмір сүреді [1]. 2009 жылы жүргізілген санақ мәліметтері бойынша, құмық халқының жалпы саны 
шамамен 505.000 адамды құрайды, оның 503 060-ы Ресейтерриториясында, 1 113-іУкраиния, 
Белоруссия, Латвия секілді елдерде өмір сүреді [2].Ал Қазақстандағы қырық жылдық санақ 
қорытындыларында құмықтар санының динамикалық көрсеткіші келесідей көрініс табады: 1970 
жылы -554 адам, 1979 жылы -873адам, 1989 жылы -1701 адам, 1999 жылы 643 адам, 2009 жылы 481 
адам [3]. 

Дағыстан халықтарының этногенезі және этникалық тарихы мәселелерінде әлі де шешімін 
таппаған сұрақтар көп. Әсіресе құмықтардың шығу тарихы туралы зерттеулерде күрмеуі шешілмеген 
мәселелер жетерлік. Сондықтан да зерттеушілер пікірі екі топта сараланады: бірі құмықтарды ерте 
кезде ауып келгендер десе (С.М. Броневский, И.Клапрот, А.Вембери), екінші таптағы ғалымдар 
түріктік элементтерді бойына сіңірген тұрғылықты халық ретінде қарастырады (В.В. Бартольд, С.А. 
Токарев). Олардың кейбірі ғұн-бұлғар және хазар тайпаларымен, ал басқалары қыпшақтармен 
араласуының нәтижесінде пайда болған деп топшылайды [4, 3]. Әрине, бұл болжамдардың барлығы 
нақты дәлелдер мен дәйектемелерді талап етеді. Сондықтан да құмықтардың тегін шумер, сақ, ғұн, 
хазар, қыпшақтардан іздеген К.С. Кадыраджиев [5], М. Аджиев [6], А. Кандауров сияқты 
зерттеушілер өз дәлелдемелерін ұсынды. Аталмыш халықтың этногенезі мәселелері Я.А.  Федоров[7], 
А.В. Гадло [8] и Г.С.  Федоров-Гусейнов [4] сынды ғалымдардың еңбектерімен салмақтана түседі. 
Жалпы зерттеулер қорытындысы құмықтардың Дағыстанды ежелден мекендеп келе жатқандығын 
дәлелдейді. Құмық атауының этимологиясы да даулы. Зерттеушілердің көбі ІХ ғасырдағы 
Қимақтардан мұра болып қалған атау деп біледі. 

Құмықтар антропологиялық ерекшелігі бойынша, Каспий маңы халықтарымен бірге 
(әзербайжандар, Кавказ күрдтерді, цахурлар, таттар) үлкен европеид нәсілінің құрамындағы балқан-
кавказ нәсілінің кавкасион тобына жатады. Кейде каспийлік түр ерекшелігімен Жерорта теңізі нәсілі 
немесе үнді-ауған нәсілі ретінде қарастырылады [9, 118]. 

Құмық тілі, Н.А. Баскаковтың жіктемесі бойынша, қарашай-балқар, ноғай тілдерімен қатар, 
түрік тілінің Батыс Ғұн бұтағынан өрбитін «Қыпшақ» тобына жатады [10, 18-19]. Құмықтар 
Дағыстандағы қазіргі алты әдеби тілдің бірі болып табылатын өз ана тілдерінде сөйлейді. Құмық тілі 
мынадай бес диалектіден тұрады: хасавюрт, бұйнақ, қайтақ, таулы және тер. Қазіргі құмық әдеби тілі 
хасавюрт және бұйнақ диалектілерінің негізінде қалыптасқан [11, 320]. Тер диалектісі Шешенстан, 
Ингушетия және Осетия Республикаларында қолданылса, қайтақ диалектісі ешбіріне 
ұқсамайтындығымен ерекшеленеді.Ресейде 2010 жылы жүргізілген санақ нәтижелері бойынша 426 
212 адам құмық тілінде сөйлейді екен [12].Құмық тілі Дағыстан Республикасының Конституциясына 
сәйкес, 1994 жылы орыс және Дағыстандағы басқа тілдермен қатар, мемлекеттік тіл болып танылды.  

1928 жылға дейін құмықтар араб жазуын, 1928-38 жылдары – латын графикасына негізделген 
әліпбиді қолданса, 1938 жылдан бастап кириллица әріптерімен жазып келеді. Құмық әліпбиінде 38 
әріп, оның ішінде 6 қосымша әріп бар:  гъ (ғ/ ʁ), къ (қ/ q), нъ (ң/ ŋ), оь (ө/ ɞ), уь (ү/ ɤ), ж (дж/ ʒ). 8 
дауысты дыбыс: а, е, ы (ә), и, о, оь, у, уь және тек кірме сөздерде қолданылатын дауысты ә (æ) 
дыбысы, 23 дауыссыз дыбысы бар. 

Құмық тілінің фонетикалық ерекшеліктерін дауысты және дауыссыз дыбыстарға арналған 
келесі кестелерден көруге болады: 
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Кесте 1.  

Дауысты дыбыстар кестесі 
 

Жасалу жолы Қатар 
Алдыңғы Артқы 

Езулік Еріндік Езулік Еріндік 
Үстіңгі и уь ы у 
Төменгі е оь а о 

 
Кесте 2.  

Дауыссыз дыбыстар кестесі 
 
Жасалу тәсілі 

 бойынша 
Жасалу орны бойынша 

Ерін Тіл алды Тіл 
ортасы 

Тіл 
арты 

Көмей 
Ерін мен 
ерін 

Ерін-тіс Тіс Тіс-аль-
веолдық 

Ш
уғ

ыл
 Ж

аб
ыс

ың
қы

  Ұяң б  д  г   
Қатаң п  т  к къ  

Сү
зіл

ме
лі

  Ұяң в  з ж  гъ  

Қатаң  ф с ш  х гь 

Қы
сқ

а Ұяң   дж     
Қатаң   ч     

Ү
нд

і мұрын м   н  нг  
тіл ұшы    л    

діріл    р    

 
Құмық тілінің қалыптасу тарихы, қатысты халықтың этностық шығу тарихының 

нақтыланбағанындай, ХІІІ ғасырға сәйкес деп есептелінеді. А.Н. Самойлович, Н.К. Дмитриев секілді 
ғалымдар құмық тілін моңғол шапқыншылығына дейін қалыптасқан қыпшақ тілдерінің бірі деп 
санайды[11, 320]. Құмық тілі Алтын Орда тұсында және бұл мемлекет ыдырағаннан кейін де 
ұлысаралық қызмет атқарған. Құмық тілі XVII ғасырдан бастап Ресей әкімшілігі арасындағы ресми 
тілге айналып, халықаралық қарым-қатынас тілі дәрежесіне көтеріледі. Көп ұлттан құралған 
Дағыстанда қарым-қатынас құралы ретінде құмық тілі қолданылған,дәлірек айтсақ, ХІХ ғасырдың 
басына дейін Дағыстанның солтүстігіндегі лингва-франка тілі болып табылған [13].  

Құмық тілі диалектологиясының негізін салушы белгілі түркітанушы ғалым Н.К. Дмитриев 
құмық тілінің көптеген мәселелерін зерттесе [14],  И.А.Керимов [15] пен Н.X. Ольмесов [16] есімді 
ғалымдар да құмық тіл білімінің ғылым ретінде дамуына өлшеусіз үлес қосты. 

Қазақтар мен құмықтардың этникалық байланыстары туралы ерте ғасырдан бастап сөз етуге 
болады. Бір қызығы, құмықтардың өздері армян ескерткіштерінде «қазақ» атауымен де аталған 
көрінеді [17, 93]. Мұнда «қазақ» сөзі этнос атауы емес, сол этностың жауынгерлік сипатын таныту 
үшін айтылса керек. Екі туыс ұлттың арасындағы бізге белгілі болған этнонимдік, соционимдік және 
топонимикалық параллелизмдерді санамалай өтейік: қазақтың орта жүзі құрамында кездесетін арғын 
руына ұқсас Шешенстан құмықтарының жерінде Аргун деген өзен бар; құмық тілінде сөйлейтін 
ноғайларда алаш, конгурат, уйгур, маджар, найман, уйсун, ас және кипчак деген ру атаулары 
кездеседі.[18, 93]Сондай-ақ қыпшақтар кезеңінен жалғасып келе жатқан байланысын куәландыратын 
қазіргі құмық жеріндегі Манас елді-мекенін, Бекенез өзенін, Қарқар жотасынайтуға болады. Дәл осы 
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атаулар Шығыс Қазақстанда да Манас қыстауы, Бақанас өзені және Қарқар тауы болып кездеседі [19, 
125].Түріктердің көне тайпаларының бірі болған Қаңлы атауына сәйкес келетін құмықтардың Бұйнақ 
ауданында 1970 жылдарға дейін Қаңғалы деген екі шаруа қожалығы болыпты. 

Тарихи шындықтың әдеби шындыққа ұласатын заңдылығына сәйкес, қазақ-құмық 
фольклорлық параллельдер де кездеседі. Құмық ауыз әдебиетінің Эр-Таргу батыры қазақ эпосындағы 
«Ер-Тарғынды» еске түсірсе[20], Кёсе деген әзіл әңгімелердің бас кейіпкері қазақтың атақты Алдар 
Көсесінің құмықша нұсқасы екені белгілі [21]. Құмықтарда да ортақ түрік әдебиетінің үлгілері 
ретінде «Къыркъ кыз» аңызы бар. Құмықтардың эпикалық жырларының циклі «Канна казак йырлар», 
яғни «Қазақтардың қысқа жырлары» деп аталынады[18]. Құмық классикалық әдебиетінің негізін 
салушы тұлғаның есімі Йырчи Казак деген атпен белгілі. Мұндай этнонимдік және 
топонимикалықпараллелизмдеркездейсоқ орын алып отырған жоқ. Демек, бұл – екі ұлттың туыстық 
байланыстарының тарихтағы іздерінің көрінісі. 

Қазақ-құмық этникалық байланыстары туралы сөз болғанда, Алаштың ірі қоғам және мемлекет 
қайраткері, тарихшы, ағартушы, қазақтың тұңғыш темір жол инженері, 28 жасында II Мемлекеттік 
Думаға депутат болып сайланған, Түркістан Мұхтариятының премьер-министрі болған Мұхамеджан 
Тынышбаев туралы айтпасқа болмас. Себебі М. Тынышбаевқұмық генералы Али Шейх-Алидың 
қызы Аминаға үйленіп, кейін өзі тұтқынға түскенде балаларының қауіпсіздігі үшін олардың тегін 
әйелінің тегіне жаздырады [18]. Құмық этнографиясының негізін қалаушылардыңбірі саналатын 
Девлет-Мурза Шейх-Али (Шихалиев) сол Алаш арысының ұрпағы [22]. 

Каспий теңізінің екі жағында қоныстанған туыс қазақ-құмық этносаралық байланыстары 
дағыстандықтардың жаппай қазақ жеріне қоныстанумен тағы да тығыз орныға түсті. Саяси қуғын 
салдарынан дағыстандықтар ХІХ ғасырдың соңынан бастап Қазақстанға жер қоныстана бастады. 
1944 жылы құмықтар да жаппай депортациялануды бастан кешіп, бір бөлігі қазақ жеріне 
қоныстандырылды. Олардың жат жерге бейімделіп кетуі оңай болмады. Деседе қазақ халқының 
қонақжайлылығының және олармен діни сенімдері мен тұрмыс-тіршілігінің 
ұқсастықтарыныңарқасында құмық түріктері жаңа қонысқа тез бейімделді. Олар қазіргі күнге дейін 
барлық салада еңбек етіп, тұрғылықты тұрғындармен емін-еркін араласып, қоян-қолтық өмір сүріп 
келеді. Қазақстандағы бірінші Дағыстан мәдени орталығы 1996 жылы Алматы қаласында ашылды. 
Қазір ондай орталықтардың саны бесеу. Атырау қаласында «Салам» Дағыстан ұлттық-мәдени 
орталығы, Қарағанды қаласында «Дағыстан ұлттық-мәдени орталығы» атты қоғамдық бірлестіктер 
жұмыс істейді. Құмықтар осындай орталықтар мен қоғамдық бірлестіктердің ұйытқысымен түрлі 
мәдени шаралар ұйымдастырып, өздерінің ұлттық құндылықтарын дамытуға мүмкіндіктерін 
арттырып отыр. Құмықтардың да Қазақстанда өмір сүріп жатқан басқа да ұлт өкілдері секілді барлық 
құқықтары қорғалған. 

Қазақстандағы құмықтардың нақты санын кесіп айту қиын. Жоғарыда айып өткеніміздей 
ресми тіркелгендерінің сандық көрсеткіші – 481-ді құрайды екен,2013 жылы 507 адамға жетті деген 
бейресми мәлімет бар.  

Қазақстандағы қазақ-құмық этносаралық байланыс тақырыбын тарқату үшін «Пост-кеңестік 
Қазақстандағы түрік тілдері мен мəдениетінің ықпалдастығы» атты халықаралық жобаның 
жетекші-профессорлары И.А.Невская мен С.Ж.Тажібаевалардың 2014 жылы жасаған аудио жəне 
бейнежазбалары мен бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған кейбір қатысты 
материалдарды негізге аламыз. Қазақстандағы құмық ұлтының өкілдері, бейнежазбалардың 
кейіпкерлері Жамбыл облысының Мерке ауданында тұратын ерлі-зайыптылар. Олардың əке-
шешелері Құмықтың Құтан деген жерінде көрші болыпты. Діндар болғандары себепті халық жауы 
деген айыптаумен 1935 жылы бірі – қазақ жеріне, ал екіншісі – қырғыз жеріне жер аударылады 
[23]. Құмықтар ислам дінінің сунит ағымының Шафи масхабын ұстанады. 

Қазақстанға келген құмық отбасы қырғыз жеріне кеткен құмық отбасының қызына құда түсіп, 
екі жасты үйлендіреді. Олардың қазір төрт қызы мен бір ұлы бар. Баяндамада қазақ жеріндегі 
құмықтар туралы мəліметтерді осы отбасының айтуы бойынша ұсынатын боламыз. 

Құмық Отбасыларында жастарды ата-аналары таңдап үйлендіреді. Қыз алып қашу салты да 
кездеседі. Құда түсу дәстүрінің ерекшелігі – күйеу жақтан қыз сұрап баратын саушылар бір емес, 
бірнеше рет баруы тиіс. Қалыңмал беріледі. Бұл құмықша «къалым» деп аталынады. Қызды да 
жасауымен ұзатады. Қыз жасауын «қызның үй дүнясы» (qәznәŋ ɤj dɤnjasәnә) дейді [24]. Ал 
Дағыстандағы құмық тілінде бұл сөз сеп (къызгъа берилеген мал опуракъ) деп айтылады екен [25]. 
Бір қызығы, қазақ тілінің оңтүстік диалектісінде де қыз жасауы «сеп» деп айтылады. 

Бала дүниеге келгенде жетінші күні қой сойылып, еті жеті көршіге таратылып, қалған еті үйде 
асылып «хақлық» беріледі. Сәбиге ат қойылып, құлағына азан шақырылады. Аттары көбіне ислам 
дінінің әсерімен араб есімдері болып келеді. Мысалы: Мукусым, Рүкият, Мәдинә, Мүстафа, 
 315 



ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ТІЛДЕР МЕН 
МӘДЕНИЕТТІҢ ЫҚПАЛДАСТЫҒЫ 

 

 

ТЮРКСКИЙ МИР: ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 
Мұхәммәд, Хажи т.б. Соңғы уақыттары орыс есімдерінің әсері де көрінеді: Лена, Эмма, Клара, Зоя, 
Эльвира, Роза, Марат, Эльмира, Зарема, Ренат т.б. Бала бесікке салынады. Бірақ әлди орнына 
«назумы» немесе «зикро» айтылады. Бұл екеуі де Алла мен пайғамбарларына мадақ жыры іспетті. 
Құмық бесіктері қазақ бесіктерінен жасауымен ерекшеленеді [26].  

Сүндет тойы тойланады. Алайда құмықтардың барлық тойларында ешқандай музыка мен ән-
би деген сауықшыл салттар болмайды. Тойға жиналған жұрт ер, әйел бөлек отырып зикро айтады, 
яғни Алланы зікір етеді. 

Қазақстандық құмықтар мал және егін шаруашылығымен айналысады. Төрт түліктен көбіне 
жылқы мен қой асырайды. Негізінен құмықтар басқа да шафи масхабын ұстанушылар секілді ат етін 
жемейді. Бірақ Қазақстандағы құмық өкілдері қазақ сияқты соғымға жылқы сояды. Сәйкесінше 
көкпар ойынына да әуесқой болып, жастайынан асық та ойнайды. Құмық күресін «сунна» деп 
атайды. Ал Дағыстанда бұл спорт түрі «тутуш» деп аталынады екен.  

Қазақстандағы құмықтар жылқы баққанымен, қымыз жасауды білмейді. Айранды «куверде» 
(күбі) пісіп, ұзақ шайқатып, майын алады.Ұлттық тағамдары ретінде «мант жапрақ», «хинкали» мен 
«күрзенің» орны ерекше. 

Әйелдерінің жұмыс күндері таңғы дұғамен басталады [27]. Күнделікті айтатын дұғаларынан 
ислам тарихынан жақсы хабардар екендіктері байқалады. Балалары орыс мектептеріне барады. 
Қазақстандағы басқа да ұлттар секілді құмықтардың да ұлтаралық тілі орыс тілі саналады. Сондықтан 
да күнделікті тұрмыстық тілдерінде орыс тілінен енген кірме сөздер көптеп кездеседі. Сәйкесінше 
дыбыстық ұқсастықтары жақын қазақ тілінің әсері де жақсы байқалады. 

Сонымен, қорыта айтар болсақ, ойымызды төмендегідей саралап айтуымызға болады: 
- құмықтар мен қазақтар гендік әрі тілдік ерекшеліктерімен өте жақын туыс ұлт болып табылады 

және олардың өзара байланыстарының тамыры тереңде жатыр; 
- қазақ пен құмық арасында кездесетін параллелизмдер екі ұлттың этногенезінің сабақтас 

екендігін түсіндіреді. 
- Қазақстандағы құмықтарда жергілікті қазақ және орыс ұлттарының тілдік, тұрмыстық және 

мәдени әсерлері байқалады; 
- құмықтар Қазақстан кеңістігінде өзіндік тілдік ерекшеліктері мен салт-дәстүрлерін, мәдениетін, 

дінін сақтап келуде; 
- Қазақстандағы басқа да ұлттарға қарағанда құмықтар дінді берік ұстап, шариғат заңдарын сай 

өмір салтына талпынады. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ СӨЗДІК ҚҰРАМЫНДАҒЫ КІРМЕ СӨЗДЕР 
 

Жолшин А.Б. 
М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз 

 
Тілдің сөздік құрамының толығып кемелденуі бір ғана өзінің ішкі мүмкіншіліктері арқылы 

болып қоймайды. Сонымен қатар өзінде жоқ сөзді өзге тілдерден ауысып алу арқылы да тіл өзінің 
сөздік құрамын байытып, жетілдіріп отырады. Қазақ халқының ертедегі даму тарихына көз жіберсек, 
көптеген елдермен үнемі тығыз байланысты болғандығын көреміз. Бұл жайында Қазақ ССР 
тарихында былай деп жазған: Қазақстан жеріндегі халықтардың Қытаймен, Орта Азиямен, Волга 
Булгариямен және Киев Русімен сауда байланыста өрістеген. Қазақстанның, әсіресе, батыс, солтүстік 
батыс аудандарының халқы Русьпен өте мөте берік байланыс жасап тұрған. Русьпен, Шығыс 
Еуропаның басқа халықтарымен арадағы осы сауда байланыстарында негізгі делдалдыққа жүргендер 
булгарлар, хазарлар, онан кейін печенегтер  мен половецтер болған. Византияның деректемелері Орта 
Азия халықтары мен Шығыс Еуропа халықтарының арасында біздің заманымыздың 6 ғасырынан 
бастап ақ керуен саудасы болғанын айтады. Осындай айырбас пен мәдени өзара байланыстар 
Қазақстан тайпалары мен халықтарының мәдениетінің дамуында үлкен рөл атқарған. Қазақ 
халқының басынан кешкен ұзақ даму тарихында бірсыпыра елдермен араласып, әр кезеңде түрлі 
қарым қатынастар жасағандығы мәлім. Ертеде тәжік, өзбек, татар халықтары арқылы 8-11 ғасырда 
араб-парсы елдермен,  12-13 ғасырларда моңғол халықымен күшті байланыста болса, 18 ғасырдан, 
яғни Қазақстанның Ресей қарамағына ене бастаған кезеңінен (1731 ж) бастап күні бүгінге дейін орыс 
халқымен тікелей үздіксіз қарым-қатынас жасап келеді. Осындай ұзақ ауыс-түйіс мол байланыстан 
кейін қазақ тілінің сөздік құрамында қыруар шетел сөздері пайда болған. [2.135]  

Кірме сөздер дегеніміз – тілдің өзіндік сөзжасам тәсілімен емес, басқа тілдердің ықпалымен 
жасалған немесе олардан енген сөздер. Яғни сөздің дыбыстық тұлғасы да, мағынасы да өзге тілге 
қатысты сөздер кірем сөздер делінеді. Жер шарында өмір сүріп келе жатқан үлкенді-кішілі 
халықтардың қай-қайсысында болсын өзге тілдерден ауысып келген кірме сөздер көптеп кездеседі. 
Түркі тілдері мен басқа тілдердің арасында да сөз ауысу тек біржақты болмай, екіжақты болып 
отырған. Ғ. Мұсабаевтың пікірінше, аң атаулары, әсіресе, құс атауларының көпшілігі иран тіліне 
түркі тілдерінен ауысқан. Сонымен қатар Н.К.Дмитриевтің пікірінше, түркі тілдерінің ықпалы славян 
тілдерінің тек лексикасына әсер етіп қоймаған, славян тілдерінің грамматикасы мен фонетикасында, 
бір сөзбен айтқанда, жалпы тілінің жүйесіне күшті ықпал еткен.[2.135-136] 

Тіл-тілдің лексикасында ауызша енген кірме сөздер де, жазбаша енген кірме сөздер де бар. 
Ауызша түрде енген сөздердің көпшілігі тұрмыс қажетіне байланысты зат атаулары болып келеді. 
Мұнымен бірге олардың ішінде мәдениетке байланысты ұғымдардың да атаулары болады. Ауызша 
енген кірме сөздерге өте-мөте тән ерекшелік сол – олар қабылдаушы тілдің дыбыстық заңдарына, 
орфоэпиялық ерекшеліктеріне бағынып, соған сәйкестендіріледі. Мысалы, орыс тіліндегі волость 
деген сөздін қазақ тіліне енгенде, болыс болып өзгерілуі қазақ тілінің ол сөзді өзіне тән дыбыстық 
ерекшеліктеріне икемдеп игеруінен. Жазбаша немесе кітаби кірме сөздер көбінесе ғылыми-
техникалық әдебиет пен өнер т.б. арқылы енген және солардың белгілі бір саласында бейімделіп 
қолданылатын сөздер болып табылады. Бұлар цивилизация ұғымдарына телінген сөздер болу 
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қасиетімен сипатталады. Сөздердің бұл тобы білдіретін ұғымы мен мәніне байланысты 
интернационалдық сөздер болуға икемделеді де, олардың тілден тілге ауысу, кең түрде таралу қасиеті 
басым болады. Ондай сөздердің кейбіреулері өзінің білдіретін ұғымы мен мазмұнының айрықша 
маңызды болуына байланысты дүние жүзіне, күллі халықтардың тіліне ауызша түрде де, жазбаша 
түрде де еніп, жаппай және жиі қолданылатын сөздерге айналады. Мысалы, орыс тіліндегі Совет, 
спутник деген сөздер бүкіл әлемге таралып, әртүрлі тілдерде сөйлейтін халықтардың баршасына 
бірдей таныс сөздерге айналып отыр.[4.164] 

Қазақ тілінің сөздік құрамындағы кірме сөздер негізінен төрт халықтың тілінен енген: 1) Араб 
тілі 2) Парсы тілі 3) Моңғол тілі 4) Орыс тілі.[2.136] 

Араб-парсы тілдерінен ауысқан сөздердің барлығы бірдей қазақ тілінің сөздік қорына 
енбегенімен, оның ішінде сөздік қордағы қазақтың тума сөзіндей ұзақ өмір сүру, жаңа сөздер жасауға 
ұйытқы болған жасамыс байырғы сөздер көптеп табылады. Араб-парсы сөздері тілімізге негізінен үш 
сала бойынша енген: [2.137] 
1. Ғылым мен мәдениетке, әлеуметтік өмірге байланысты: тарих, әдебиет, мәдениет, хакім, 

тәрбие, тәржіме, емтихан, емле, ғылым, пән, сәлем, сапар, қазына, әдет, қабілет, қанағат, 
мағлұмат, назар, мәжіліс, мекеме, мектеп, мемлекет, мансап, парасат, пақыр, бұқара, салтанат, 
медресе, дидар, бишара, аброй, дұшпан т.б. 

2. Үй тұрмысы мен шаруашылыққа, саудаға байланысты: бәс, жиһаз, парық, қаражат, кіре, шерік, 
ауқат, қасап, несие, шарап, бағбан, халва, дәм, дүкен, дарбаза, дихан, кеме, мақта, миуа, зембіл, 
сарай, құмыра т.б. 

3. Дінге байланысты: Құран, имам, мешіт, мүфти, құдірет, құрбан, қазірет, қиямет, шариғат, айт, 
тамық, құтба, зікір, зекет, бейіш, намаз т.б  [2.139] 
 

Үй тұрмысы мен 
шаруашылыққа, саудаға 

байланысты 

Ғылым мен мәдениетке, 
әлеуметтік өмірге байланысты 

 
Дінге байланысты 

жиһаз 
парық 

қаражат 
ауқат 
дүкен 
кеме 
мақта 
зембіл 
сарай 

құмыра 
шарап 
бағбан 
халва 
дәм 

несие 
қасап 

дарбаза 
дихан 

кереует 
кітап 
қалам 
дәптер 

сиясауыт 

тарих  
әдебиет 

мәдениет 
хакім 

тәрбие 
тәржіме  
емтихан 

емле 
ғылым 

пән 
сәлем 
сапар 

қазына 
әдет 

қабілет 
қанағат 

мағлұмат 
назар 

мәжіліс  
мекеме 
мектеп 
абырой 
дұшпан 

Құран 
имам  
мешіт 
иман 

мүфти 
құдірет 
құрбан 
тағзым 
мінәжәт 
қазірет 
қиямет 

шариғат 
уағыз 
намаз 
зекет 

садақа 
құтба 
қамат 
айт 

тамық 
жаннат 
бейіш 
дұға 

 
Араб тілінен енген фразеологизмдер. 
Діни наным-сенімге, салт-дәстүрге байланысты туындаған фразеологизмдер.Олар араб тілінде 

қалай айтылса, қазақ тілінде де дәл солай айтылып, түпкі мағынасын жоғалтпаған.    
1. Ассаламу ғалейкум уа рахматуллаһ уа бәрәкәтух: уағалейкумус салам уа рахматуллаһ уә 

бәрәкәтух: Амандасу ( Сізге құдайдың тыныштығы болсын)  
2. Бісмиллһир-рохманир-рохим: Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. (Сөздің 

басы бісмилла, бісмилласыз іс қылма.)  
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3. Алхамду лилла: Құдайға үшкір.  
4. Астағ фируллаһ: Құдай сақтасын. 
5. Ин-ша алла: Құдай қаласа. 
6. Мә-шә-алла: (таң қалғанда айтылады) Алла қандай көркем қылып жаратқан. 
7. Қанағатул мал: Қанағат таусылмайтын байлық.Қанағат қарын тойғызар... 
8. Бәрәкәту аллоһ: Алла берекесін берсін, Бәрекелді жарайсың. 
9. Қияматул қаюым: Қиямет қайым, ақыр заман. 
10. Аддуния фәниун: Дүние фәни, жалған дүние. 
11. Харәкәтун барәкәтун: Әрекеттің берекеті бар.  
12. Ағмалу биниет: Амалы ниетіне байланысты. т.б мысалдар көп.  
 
Қазақ тілінің моңғол тілдерімен қарым-қатынасы екі түрлі жағдайда қарастырылады. Бірінші, 

қазақ тіліндегі моңғол тілдерінен тікелей ауысып кірген сөздер жайында. Бұған ең алдымен екі 
халықтың ғасырлар бойы көршілес тұрып, бір-бірімен тікелей қарым-қатынас жасауы себеп болған. 
Сонымен бірге 13 ғасырда моңғолдардың Қазақстан және Орта Азия жерін жаулап алып, ол жерлерде 
Шыңғыс әулеті билеген ұлыстар мен ордалардың 15 ғасырға дейін үстемдік етуінің әсері тиген. Тіпті 
қазақ хандықтары құрылған 15-18 ғасырларда да моңғолдармен тегі бір Жоңғар қалмақтары қазақ 
жеріне үнемі шапқыншылық жорықтар жасап отырғаны тарихтан белгілі. [2.143] 

Қазақ тілінде моңғол тілдерінен кірген сөздер үндестігі негізінен әкімшілік, ел билеуге 
байланысты: ұлыс, нөкер, жасақ, ноян, құрылтай, аймақ, жарлық т.б. Жер-су атауларына байланысты 
сөздер көп кездеседі: Тарбағатай, Қандағатай, Толағай, Қатонқарағай, Баянауыл, Долаңқара, Зайсан, 
Нұра, Мұқыр, Қорғалжын, Қордай, Алтай, Нор, Нарынкөл т.б. [2.143] 

Екінші, қазақ тіліне моңғол тілдерінен ауысқан сөздерден басқа олардың бірінен-біріне ауысты 
деуге келмейтін, екеуіне де ортақ сөздер жайында. Қазақ лексикасында моңғол тіліндегі сөздермен 
түр-тұрпаты, мағыналары ұқсас, үйлес сөздер, әсіресе зат есім, сын есім, сан есім, етістіктер көп 
табылады. Мысалы, қой(қон), қойшы(кончьн), төл (тәл) т.б. [2.143] 

Түркі тілдес халықтармен кірме сөздердін үндестігіне байланысты:  
Қазақ: көз, бас, жал, қанат, жапырақ, жұлдыз, көл, тас, ай, бір, көк; 
Ноғай: көз, бас, йал, қанат, ярқақ, юлдыз, көл, тас, ай, бір, көк; 
Әзірбайжан: гөз, бас, йал, ганад, япрақ, улдыз, даш, көл, ай, бир, көй; 
Қарақалпақ: көз, бас, жал, қанат, жапырақ, жұлдыз, тас, көл, ай, бир, кок; 
Қырғыз: көз, бас, жал, қанат, жапырақ, жылдыз, көл, тас, ай, бир, көк; 
Татар: көз, баш, йал, қанат, яфрақ, йолдыз, күл, таш, ай, бер, күк; 
Башқұрт: күз, баш, йал, қанат, япрак, йондоз, күл, таш, ай, бер, күк. [1.9] 
Орыс тілінен қазақ тіліне сөз енуі сонау 18 ғасырдан басталады. Кірпіш, саман деген сөздерден 

бастап, тілімізге енген сөздердің саны бұл күнде өте мол. Орыс тілінен қазақ тіліне енген сөздердің 
саны бұл күнде өте мол. Орыс тілінен қазақ тіліне енген сөздерді Қазан төңкерісіне дейін енген 
сөздер, Қазан төңкерісінен кейін енген сөздер деп екіге бөлуге болады. Қазан төңкерісінен бұрын 
орыс лексикасынан ауысқан сөздер айтылуы мен жазылуы жағынан қазақ тілінің айтылу нормасына 
бағынып, орфографиялық және фонетикалық өзгеріске ұшырған. Мысалы: Болыс-волость, жәшік- 
ящик, сот-суд, божы-вожжи, кереует-кровать, самауыр-самовар. Ал мұндай сөздер үндестік өзгеріске 
ұшыраған жоқ. Мысалы: совхоз, колхоз, трактор, автомобиль, комбайн, клуб, институт т.б. [3.22-23] 

Басқа тілдік сөздердің енуі, сондай-ақ кейде оларды кейбір жолымен аударып алу қабылдаушы 
тілдің сөздік құрамын толықтырып байытады. Кеңес дәуірінде түркі тілдерінің, соның ішінде қазақ 
тілінің, лексикасы орыс тілінен, орыс тілі арқылы басқа тілдерден енген сөздермен толығып, оның 
аумағы кеңіді. Белгілі бір тілдің сөздік тілдің ішкі мүмкіндіктерінің есесінен, бұрыннан бар сөздерден 
туынды сөздер жасаудың есесінен дамып байыса, сонымен қатар басқа тілдерден жаңа сөздердің енуі 
арқылы да толығып отырады. 
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СТИХИ О ЖЕМЧУЖИНЕ КЫРГЫЗСТАНА 
 

Исакова Р.Т. 
Кыргызский национальный университет  имени Ж. Баласагына, Кыргызстан 

 
Ознакомившись с двухтомником поэтического наследия видного кыргызского поэта А. 

Осмонова, можно выделить три большие темы. Первая тема – это любовь к Отечеству и 
социалистическому труду. Вторая – к женщинам, третья – Иссык-Кулю. В статье кратко рассмотрим 
третью тему, которой поэт посвятил более двадцати стихотворений.  

А. Осмонов, лишившись с ранних лет родителей, испытал тяготы сиротства. В начале его 
устроили в приют города Пишпек, а затем с 1925 года он воспитывался в детском доме города 
Токмок, где Алыкул был окружен вниманием доброй русской женщины Груни Савельевны, с 
которой он тепло простился в 1929 году. Но А. Осмонов в связи с ухудшением здоровья не окончил, 
как он тогда назывался, центрального техникума. И с 1932 года начинается борьба с коварной 
болезнью – постоянное лечение на курортах республики. Алыкул ушел из жизни в 1950 году совсем 
молодым, тридцати пяти лет отроду. 

Жизнь А. Осмонова была коротка, но он оставил после себя богатое поэтическое наследие: 
поэмы, отличающееся глубиной философской мысли, завершенностью формы и шедевры нежной, 
задушевной лирики. 

Первый прижизненный сборник стихов А. Осмонова под названием «Мой дом» опубликован в 
1950 году, а затем переиздан во Фрунзе. 

В переводе поэзии А. Осмонова участвовали разные переводчики – и популярные и 
малоизвестные, добившиеся определенных успехов в ознакомлении русскоязычных читателей с 
поэтическим наследием А. Осмонова.  

Много теплых слов было сказано о поэте во время второй декады кыргызской литературы и 
искусства, состоявшейся в 1958 году в Москве, что явилось ярким свидетельством таланта А. 
Осмонова. 

Вот, например, как отзывается о поэте один из его переводчиков В. Звягинцева: «Я считаю А. 
Осмонова одним из интереснейших поэтов не только Киргизии, и вообще Советского Союза. Полное 
отсутствие риторики, лобовых высказываний, теплота интонаций, свежесть образов, пленительный 
добрый юмор, иногда светлая грусть, разнообразие и четкость образов, и лаконизм, и прекрасная 
форма – вот, что делает поэзию Осмонова незабываемой; сквозь стихи Осмонова и в русских 
переводах чувствую и узнаю Киргизию» [1]. 

Известный русский поэт В. Журавлев сказал: «А. Осмонов наиболее завершенный поэт, 
большой мастер. И особенно удивительно то, что в очень короткой поэме А. Осмонов, приводя 
жизненные факты, умеет сказать очень многое, очень ярко, очень здорово, очень романтично – 
приподнято». 

Художественный перевод, по определению К.Чуковского, – «высокое искусство», требующее 
кропотливой творческой работы, высокого профессионализма и хорошего знания жизни, быта, 
культуры и обычаев того народа, с языка которого переводятся произведения. Самое высокое 
требование к художественному переводу – передача индивидуального, национального и стилевого 
своеобразия переводимого автора. 

На втором съезде Союза Советских писателей со специальным докладом о состоянии 
художественного перевода выступили три практика и теоретика перевода – П. Антокольский, М. 
Ауэзов, М. Рыльский, которые утверждали, что утрата национального и стилевого своеобразия самая 
большая беда в переводческой практике. «Долг переводчика, – писали они, – проникнуться 
мироощущением, манерой, стилистическим характером автора и по мере сил передать это ощущение, 
манеру и стиль средствами родного языка. Какое же творчество возможно после утраты 
индивидуальности?» [2, 24] 

Если смотреть с этих позиций, то в переводе поэзии А. Осмонова на русский язык отмечаются 
и плюсы и минусы. Первое стихотворение, посвященное Иссык-Кулю, А. Осмонов написал в 1937 
году во время отдыха на курорте Жети-Огуз. В строках:    

Таң  атарда көл бети 
Жарым ысык койнундай, – 

поэт сравнивает утреннюю красоту озера с горячим телом супруги, что не выдерживает никакой 
критики, так как не отражает сущности объекта. 
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Классические стихи об Иссык-Куле А. Осмонов написал в 40-е годы. Общее их количество 

более двадцати. Врач Алыкула В.П. Ремизова постоянно предлагала ему лечится на центральных 
курортах, но его больше притягивал Иссык-Куль, особенно  Кой-Сары, где поэт жил два года подряд 
и успешно творил. Профессор К. Асаналиев этот период жизни А. Осмонова сравнивал с 
пушкинским Болдинским периодом, ибо оба поэта в одном и том же возрасте написали свои 
бессмертные произведения. 

А. Осмонов жил в доме Деркембая, который относился к нему как родной брат. А Алыкул 
утром и вечером долго ходил по берегам Иссык-Куля, чтобы дышать чистым, лечебным воздухом. 
Он возвращался домой, «прихватив две строчки стиха»: 

Чабыттап жем издеген ак барчындай, 
Уйүмө эки-уч сап ыр таап келем [3, 155]. 
И на лету закогтив, как белый сокол, свой корм, 
Строчки две-три ухватив, я возвращаюсь домой [4, 19]. 
Перевод вполне адекватный. Отрадно то, что в русском тексте сохранен традиционный образ 

сокола. Поэт не зря сравнивает себя с ловчей  птицей. Как соколу нелегко достать себе корм, так 
поэту еще труднее найти оригинальные, хорошие строчки. 

Любовь поэта к Иссык-Кулю велика. На свете для него нет ничего дороже и ценнее: 
Сүйөм көлүм, ысык сүйөм жарымдан, 
Сүйөм сени жаш балалык чагымдан [5, 230] 
Люблю тебя жарче любимой своей, 
Я раньше отдал тебе сердце, чем ей.  
(Перевод О. Ивлинской) 
Здесь все на месте. Однако далее переводчик отходит от оригинала и допускает отсебятину: 
Ысык-Көл сен ырыскым, сен жыргалым, 
Ырыма өзүң болдуң дем кылганың. 
Тагдырдын марттыгына мен ыраазы, 
Бар тура кубанарым, мактанарым [3, 331]. 
Поэт говорит, что Иссык-Куль опора для его творчества, он для него благо и счастье: 
Иссык-Куль, пока жив ты, и я не умру, 
Я люблю твоих бурь благодатных игру. 
Выделенная строка отсутствует в оригинале. 
Алыкул одинок – без семьи и без детей. Поэтому Иссык-Куль для него единственная радость и 

гордость («Бар тура кубанарым, мактанарым»). 
В цикле стихов Алыкула широко представлена жизнь колхозников, среди которых он часто 

бывал и хорошо знал их психологию, настроение. Иссык-куль свидетель тому, как народ 
самоотверженно трудился в годы войны. Но вот началась мирная жизнь, и поэт удачно сравнивает 
эту пору с крепко спящим младенцем («сүт эмген бала өңдөнүп» – «вскормленный грудью матери»): 

Он сейчас убаюкан и нежно согрет, 
Как дитя, что сосет материнскую грудь [5, 52]. 
В стихотворении «Толкун эмес ал ак куу» Алыкул продолжает прославлять мирную, 

зажиточную жизнь колхозников: 
Кыштын күнү талаа көрксүз көл сулуу, 
Ток пейилдүү кыштактар бар жыпжылуу. 
Выделенную строку И. Волобуева передает выражением «селения наши в довольстве, в тепле», 

что вполне адекватно оригиналу. 
А. Осмонов в стихотворении «Четыре времени года» ярко и красочно характеризует 

отличительные признаки каждого из них. Например, «Жаз жарыш» («Весна – трудовая пора»), «Жай 
толукшуган жайлоо» («Цветущее жайлоо»), «Күз күрөш» («Золотая осень» – «Сбор урожая»). 
Колхозники довольны изобилием и достатком: 

Көмөч болбойт күйүп кетет экен деп, 
Кызыл кыздар нан бышырат тандырдан [3, 245]. 
Здесь «кызыл кыз» («красная девушка») портретная деталь, характеризующая образ 

труженицы. Переводчик Ю. Нейман не нашел адекватной поэтической окраски для этой детали и 
просто опустил ее: 

В жаровне хлеба не пеки, – говорят, 
Хозяйки в тандырах лепешки пекут [5, 127]. 
В стихотворении «Кызылча казган келинчек» («Той, которая копает свеклу») Алыкул в знак 

любви к этой простой женщине хочет поцеловать ее  мозолистую руку. Тоже самое можно сказать и о 
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«красной» девушке, которая стала красной, так как летом в жару работала в колхозном поле не 
покладая рук, и поэт с такой же любовью и симпатией относится к хлеборобу как и свекловичнице.  

При изображении пейзажа Иссык-Куля А. Осмонов очень оригинален и своеобразен: 
Кыз баладай уялганы эсимде, 
Уурдап алып күндүн батар боегун [3, 302]. 
Поэт проводит параллель между вечерним пейзажем Иссык-Куля и красками заходящего 

солнца. Озеро в эту пору очень спокойное, нежное, как застенчивая девушка («уялчаак кыз баладай»). 
Эта поэтическая находка Алыкула навсегда осталась в поэтическом багаже, так как никто после него 
не использовал это сравнение.  

Я помню, украв у рассвета лучи, 
Как будто в смущенье зарделось оно [5, 40]. 
В переводе И. Волобуевой образ «застенчивой девушки» заменен выражением «у рассвета 

лучи». Это тоже своеобразный образ, но он не адекватен находке Алыкула. 
С «застенчивой девушкой» мы встречаемся и в другом стихотворении. 
Жаз күнү күн батарда карап турсаң, 
Уялчаак кызды өпкөндөй сергийт көңүлүң. 
Значит, этот образ поэтом принимается очень близко к сердцу. Лирический герой, когда целует 

«застенчивую девушку», чувствует себя легко и благородно, так же как он принимает первую 
весеннюю ласку Иссык-Куля. 

А в целом перевод стихотворения «Ысык-Көл» («Я тоже молод был»), осуществленный И. 
Волобуевой, хотя оставляет неплохое впечатление, но вместе с тем огорчает нас потерями некоторых 
важных деталей. Во-первых, утрачен образ «застенчивой девушки», во-вторых, исчезла идея 
сохранения мира («Ысык-Көл бизге окшоп согушу жок күндү самап»), в-третьих, оно сокращено на 
две строфы, тем самым нарушена композиционная стройность стихотворения. Как очень важный 
момент следует отметить то, что А. Осмонов в цикле стихов об Иссык-Куле во весь голос воспевает 
его как символ отечества: 

Бул мезгилде мемиреген Ысык-Көл, 
Өз элиндей күчтүү, сулуу окшоду. 
И стал он подобен родному народу, 
Спокойно красив Иссык-Куль-великан. 
В тексте ударные слова «күчтүү»; «сулуу» в переводе потеряли свою эмоциональную силу, 

краски и звучат прозаично. Нам, кажется, необходимо было слова «спокойно красив» заменить 
словами «могуч и прекрасен». Во-вторых, выражение «Иссык-Куль-великан», отсутствующее в 
оригинале, существует в тексте ради рифмы и выглядит как чужеродное тело. 

М. Синельников, проведший детские и юношеские годы в Кыргызстане, начал переводить 
Алыкула, когда, как он сам пишет, «был значительно моложе автора. Прошло 16 лет, и я старше 
Алыкула, который навсегда останется тридцатипятилетним». И далее продолжает: «Поэзия 
безжалостна, мучительно непереводима, лучшие стихи Алыкула мстят своей особой 
непереводимостью… В своей работе переводчика стихов Осмонова я доволен далеко не всем. Не все, 
скажем равноценно… Все же надеюсь на то, что у меня были отдельные удачи. Ведь несколько 
удачных переводов это уже – понятие о мире поэта» [4, 10]. 

М. Синельников много лет жил в Кыргызской Республике и хорошо знал историю, культуру, 
традиции и обычаи народа. Это помогло ему добиться успехов в деле перевода поэзии А. Осмонова. 
А что можно сказать о других переводчиках А. Осмонова? Их тоже сопровождали, как и 
Синельникова, удачные и неудачные переводы. Как верно отмечает он, поэзия А. Осмонова 
непереводима, так как отличается национальным колоритом и оригинальностью. И переводчики 
особенно затрудняются при передаче на русский язык фразеологизмов, крылатых слов, понятий и 
выражений, отражающих традиции и обычаи народа. 

Сохранение эквиритмичности и эквилинеарности в переводе – одно из важных требований в 
переводческом искусстве, которое не под силу многим переводчикам. 

Подытоживая сказанное, отметим, что для переводчиков А. Осмонова работы, как говорится, 
непочатый край. Однако с переходом республики на рыночную экономику переводческое дело 
приостановлено, оно стоит теперь на мертвой точке. Но все же мы должны сказать огромное спасибо 
переводчикам за проделанную работу по переводу поэзии великого кыргызского поэта Алыкула 
Осмонова. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СРЕДИ ТЮРКСКИХ ЭТНОСОВ 
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Тюркский мир – это широкое пространство на стыке Европы и Азии с богатейшим культурным 

наследием и большим экономическим потенциалом, которое со времен Великого шелкового пути 
объединяло цивилизации и само дарило миру достижения науки и шедевры искусства, порождало 
великих людей и великие государства. Да, в свое время Тюркский мир приходил в упадок и 
находился на грани исчезновения как самостоятельная цивилизация, однако сейчас мы наблюдаем 
бурный процесс его возрождения [1].  

Мировая тенденция глобализации и интеграции народностей способствовали широкому 
распространению тюркских этносов далеко за пределы их исторической родины. В результате 
переселения и обоснования среди других этносов происходят изменения, которые охватывают разные 
аспекты жизнедеятельности, в том числе родного языка. Понимание особенностей современной 
языковой ситуации, речевого поведения современника необходимо для полноценного 
межличностного общения. Языковая среда является важнейшей составляющей современного 
общества.  

Сегодня население Жамбылской области представлено более, чем 100 национальностями и 
народностями. Давая оценку социолингвистическому состоянию Жамбылской области в первую 
очередь проанализировали тенденцию изменения структуры численности населения региона. 
Результаты последней (2010г.) переписи населения Казахстана представленные в таблице 1 
свидетельствуют о произошедших изменениях в регионе.Этнический состав населения 

Жамбылскойобласти 
 

Национальность  Численностьв 
1989 году  % Численностьв 

1999 году  % Численностьв 
2010 году  % 

всего 1038667 100,00 % 988840 100,00 % 1043843 100,00 % 
Казахи 507302 48,84 % 640346 64,76 % 722627 69,23 % 
Русские 275424 26,52 % 179258 18,13 % 141829 13,59 % 
Дунгане 23555 2,27 % 30333 3,07 % 42404 4,06 % 
Турки 17145 1,65 % 24823 2,51 % 29354 2,81 % 
Узбеки 21512 2,07 % 22501 2,28 % 24986 2,39 % 
Курды 8796 0,85 % 10855 1,10 % 13220 1,27 % 
Корейцы 13360 1,29 % 14000 1,42 % 12452 1,19 % 
Азербайджанцы 11653 1,12 % 10593 1,07 % 12185 1,17 % 
Татары 16618 1,60 % 12576 1,27 % 10651 1,02 % 
Киргизы 5279 0,51 % 4966 0,50 % 7752 0,74 % 
Немцы 70150 6,75 % 11394 1,15 % 6695 0,64 % 
Украинцы 33903 3,26 % 10013 1,01 % 3888 0,37 % 

 323 

http://gruzdoff.ru/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://gruzdoff.ru/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://gruzdoff.ru/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8B
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%8B
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B


ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ТІЛДЕР МЕН 
МӘДЕНИЕТТІҢ ЫҚПАЛДАСТЫҒЫ 

 

 

ТЮРКСКИЙ МИР: ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 
Уйгуры 2805 0,27 % 2569 0,26 % 2783 0,27 % 
Чеченцы 881 0,08 % 2438 0,25 % 2548 0,24 % 
Греки 9273 0,89 % 2024 0,20 % 1637 0,16 % 
Белорусы 3986 0,38 % 1481 0,15 % 870 0,08 % 
другие 17025 1,64 % 8670 0,83 % 7962 0,76 % 
Тюркские народы 
(без казахов) 75012 7,22% 78028 7,89% 87711 8,40% 
Динамика изменения численности 
тюркских народов (без казахов) - 104,0% - 112,4% - 

По переписи населения 1989 года в Жамбылской области проживало 1038667 человек. –
Национальный состав тюркских этносов : казахи – 507 302, узбеки – 21 512, турки – 17 145, татары - 
16 618, азербайджанцы- 11 653. 

Перепись1999г. показало присутствие в области 989 тыс. чел. Казахипри этом составили 62,7 % 
(620 тыс.), узбеки2,2% (22 тыс.), проживают такжетурки прочие национальности (11,7 %). Область 
отличается самым высоким показателем концентрации турков в Казахстане, занимает второе место 
по численности и доле узбеков (после ЮКО) 

По результатам 2010г. численность казахов увеличилась достигнув численности 722627 
(69,23%), русских- 141829 (13,89%), дунган 42404 (свыше 4%), узбеков 24986 (2,39%). Данные 
изменения наглядно демонстрируют сформировавшуюся тенденцию роста среди национальностей 
региона доли тюркских народов (без учета казахов) в среднем на 0,6%, а в абсолютном значении на 
9683 человека в 2010 по сравнению с показателем 1999г. Качественную характеристику 
демонстрирует показатель динамики роста. В отличии от показателя 1999г. в 2010г. рост тюркского 
населения (без учета казахов) составил 12,4%. Такая тенденция свидетельствует о значительном росте 
тюркских народов в регионе без учета коренного населения.  

Основными участниками исследования в Жамбылской области в рамках реализации проекта 
были жители города Тараз. Данный отбор не случаен, т.к. наибольшее количество представителей 
тюркских этносов проживает в областном центре.   

 

 
 

Рис. 1. Район проживания респондентов Жамбылской области 
 

В анкетном опросе участвовало 396 человек из числа которых 92,4% или 367 респондента с г. 
Тараз, 3,34% (13 человек) представители Жуалинского района, 2,13 % (9 человек) из Чу, с 
Меркенскогорайона в анкетировании приняли участие 5 человек и 4 человека с Байзакского района. В 
работе не стояла задача охватить в анкетировании всех людей тюркского этноса. Цель была привлечь 
к анкетированию представителей каждой национальности тюркского мира проживающего в регионе.  

Как показали результаты исследования в рамках проекта удалось опросить представителей 13 
тюркских этносов по Жамбылской области.  
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Рис. 2. Национальная принадлежность респондентов по Жамбылской области  
 
Больше всего участвовало в опросе представители следующих народностей: турков96 человек 

(24,23%), узбеков 95 (23,98), татар 53 (13,27%). Это вызвано тем, что среди других тюркских 
народностей в регионе (за исключением коренного) их больше всего.  

Язык и культура народности являются той основной чертой которая выделяет и определяет 
принадлежность к определённому этносу. При росте численности народности очень важно 
сохранение и передача последующим поколениям родного языка, традиций, культурных 
особенностей. Именно они определяют национальную принадлежность. Одной из таких задач стоит 
перед исследовательской группой в рамках международного проекта «Взаимодействие тюркских 
языков и культур в постсоветстком Казахстане», который выполняется в Институте тюркологии 
Свободного университета г. Берлина, Германия, в кооперации с Евразийским Национальным 
университетом в г. Астанe и Таразским государственным университетом им. М.Х.Дулати.   

Язык является средством общения, инструментом регулирования социальных отношений, 
путеводителем в окружающей действительности, сохраняя историческую и культурную память 
этноса, формируя информационную базу о народности. Сохранение исторических особенностей 
народности невозможно без опоры на язык, являющийся средством гармонизации общения, одним из 
важных орудий самореализации этноса [4].  

Вопросы анкеты в рамках реализации проекта позволили изучить социолингвистическую 
ситуацию среди тюркских этносов Жамбылской области, определить факторы влияния и тенденцию 
развития. Языковой блок анкеты формировали ответы на следующие вопросы: 
- Ваш родной язык;  
- На каких еще языках Вы можете говорить, понимать, читать; 
- Степень владения языками; 
- Как часто ваш родной язык используется в речи между родными, родственниками, в обществе; 
- Изучали ли Вы родной язык; 
- На каком языке (языках) для Вас понятнее речь; 
- Определение национальной идентичности и роль языка; 
- Роль языка в сохранении культуры и традиций; 
- Родной язык и средства массовой информации, их взаимосвязь; 
- Считаете ли вы нужным изучение родного языка как дисциплины в школе; 
- Какова роль казахского языка в вашей жизни.  

Результаты ответов на вопрос «Ваш родной язык» отражены на рисунке 3. Сравнение ответов 
по исследуемому вопросу показало взаимосвязь между национальностью респондентов, указанной по 
самоопределению и выбором родного языка. Так среди турецкого этноса (24,23%) считают турецкий 
родным языком 26,53%, из 23,98% узбеков 24,93% респондентов указали родным языком узбекский, 
схожая тенденция наблюдается среди татар (13,7% или) среди которых 13% из числа участников 
проекта региона указали родным татарский язык. Все эти соотношения свидетельствуют о том, что 
некоторые могут в официальных документах указывать другую национальность, но при этом родным 
языком остаётся тот на котором говорил с рождения или принадлежал родному этносу. 
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Рис. 3. Долевое соотношение языковой принадлежности среди участников анкетирования 

Жамбылской области. 
 
Выявленные факты подтверждают важность языка как основного элемента принадлежности к 

определенному этносу. 
Казахстан в отношении малых народностей и представителей других народов проводит 

взвешенную национально-языковую политику. Эта политика направлена на сохранение языков всех 
народов в стране, создавая максимально возможные условия их функционирования. Убедительным 
доказательством этому является тот факт, что представители других народностей могут открывать 
образовательные центры по обучению родного языка, издавать книги и газеты, есть школы где 
успешно преподают дополнительно родной язык. К таким школам в г. Тараз относятся Казахско- 
турецкий лицей для мальчиков и девочек, где часть занятий ведется на турецком языке. Еще одним 
учебным заведением в регионе, где ведется дополнительный тюркский язык является средняя школя 
№ 4, в которой преподают узбекский язык. 

 

 
 

Рис. 4. Язык, на котором говорят родители респондентов, чел. 
 
Результаты ответов по данному вопросу свидетельствуют о том, что в семье использование 

языка, его значимость в каждой из народностей поставлена по разному. Наличие большогоколичества 
представителей этноса не является гарантией сохранения родного языка. Так среди узбеков, 
азербайджан, татар уже в старшем поколении (родители) в семье не говорят на родном языке, 
предпочитая разговаривать на русском. Иная ситуация наблюдается среди турецского этноса: все 
родители говорят на родном языке. Если ребенок с детства слышит родную речь, говорит на родном 
языке, то изначально она будет заложена в памяти, его мышление будет на родном языке, а на другие 
он будет переводить. Все это будет происходить на подсознательном уровне, закрепляя в памяти 
родную речь.  

В виду особенностей культур, традиций в каждом этносе по разному сохраняется родной язык. 
Так при своей малочисленности карачаи в семье активно используют родной языксреди 
респондентов. Но данное применение возможно в рамках своего этноса. В кругу друзей, коллег, в 
общественных местах они используют казахский или русский, что обуславливает их превалирование 
в отличии от родного.  
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Взаимосвязь языка и этнической идентичности -одна из основных проблем психологического 

изучения этнического сознания. В процессе межэтнического взаимодействия этническая 
идентичность конструируется на основе представлений, образующих систему 
этнодифференцирующих признаков, в качестве которых может выступать не только язык, но и 
ценности, нормы, историческая память, религия, представление о родной земле, национальный 
характер, народное творчество. Но самым распространенным символом этнической идентичности 
признается все-таки язык с его эмоциональным потенциалом [5].  

Окружающая среда, язык используемый в процессе обучения накладывают свой отпечаток на 
сохранение родного языка. На вопрос «Какой язык вы использовали в процессе обучения» видно 
большое влияние русского языка. В соотношении между родным, казахским языком русский 
доминирует. Если в дошкольном возрасте и начальных классах они больше использовали родной 
язык и казахский, в последующем чем выше уровень образования тем меньше применяется родной 
язык и национальный язык Казахстана.  

Родной язык используется в кругу семьи и при общении с близкими родственниками. Однако 
такая ситуация не у всех народностей турецкого этноса. В результате изучения степени 
использования родного языка среди представителей этносов прослеживается следующая тенденция: 
уже в четвертом поколении народностей, депортированных в Казахстан меньше используется родной 
язык отдавая в речи предпочтение русскому языку.  

 

 
Рис. 5. Язык образования респондентов 

 
В семьях где проживает три поколения язык сохраняется и используется активно используется 

в общении, а сними вместе и культура, традиции народа. Противоположная ситуация складывается в 
семьях в которых проживает только два поколения.  

Конечно, живя в Казахстане каждая из народностей привнесла, что то из казахского языка, 
переняло часть традиций и т. д. У каждого из представителей народностей есть друзья и знакомые 
другой национальности. В связи с этим тюркоязычные представители знают не только родной язык, 
из слов респондентов они владеют дополнительно казахским, русским и многие в той или иной 
степени английским.  

На сохранение языка влияют и существующие возможности доступа к мировой 
информационной системе. Так представители турецкого этноса активно смотрят передачи и фильмы 
на турецком языке. По их словам они хорошо понимают речь хотя и существуют отличия в диалекте.  

В процессе проведения исследования были сделаны следующие выводы: 
- в результате переселения и обоснования других этносов среди тюркских народностей 

происходят изменения, которые охватывают разные аспекты жизнедеятельности, в том числе 
родного языка;  

- язык народности является неотъемлемым элементом который определяет принадлежность к 
конкретному этносу; 

- сохранение родного языка малых народностей зависит не только от политики государства, а в 
первую очередь от традиций и культуры этноса; 

- наличие и сохранение преемственности поколений позволит передавать родную речь из 
поколения в поколение; 

- сокращение использования языка вызвано уменьшение мест его потребления вследствие 
расширения сферы употребления национального и русского языка.     

- в последние годы в связи с расширением информационных технологий, доступа к интернет 
ресурсам представители малых народностей могут слушать родную речь через просмотр 
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фильмов, передач и т.д., тем самым закрепляя ее и пропагандируя ее среди молодого 
поколения. 
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АЙТЫШ – КЫРГЫЗ-КАЗАК МАДАНИЙ,  
АДАБИЙ БАЙЛАНЫШЫНЫН АЛТЫН КӨПҮРӨСҮ 

 
Көлбаева М. 

ҚР ҰҒА Ч. Айтматов атындағы Тіл және әдебиет институты, Қырғызстан 
 

Айтыш – импровизациялык өнөрдүн бийик чегин көрсөтүп, публика менен түз байланышта 
аткарылып, өзүнө тиешелүү мазмун жана формалык өзгөчөлүктөргө ээ жанр.   

“Айтыш” деген атоону казак-кыргыз элдеринин фольклорун изилдеген окумуштуу М.Ауэзов: 
“айтысу, тартысу, дауласу, немесе жарысу, сынасу мағынасында колданылады” [16, 13] деп 
белгилесе, Ж.Таштемиров: “айтыш” деген сөздүн төркүнү “айт” деген буйрук этиштен келип 
чыкканы талашсыз. Кадыресе учурларда бир адам экинчи жактагыга “айтыш” деген буйрукту берип 
калат. Эгер алгачкы башталышында кош буйрук этиштин маанисинде айтылып келсе, акыры оозеки 
эл чыгармачылыгынын бир түрүнүн түшүнүгүн  - айтыш ырлары туюндуруп калган” [115, 5] деп 
белгилейт. Чындыгында “айт”, “төк”, “ак” деген өңдүү буйрук этиштердин семантикалык 
маанилерине ылайык ырчылык өнөрдөгү “айтыш”, “төкмө”, “акын” деген сөздөрдүн тилдеги 
лексиканын ички баюу жолдоруна ылайык жаралганын көрөбүз. Ал акырындык менен лексикалык 
мааниден элдик оозеки чыгармачылыктын бир жанрынын атоо маанисине чейин жеткен.            

Айтыш – кыргыз-казак элдеринде тээ байыркы замандарда калыптанган оозеки адабиятынан 
башат алып, XIX кылымдын экинчи жарымы XX кылымдын башында өнүгүүнүн бийик деңгээлине 
көтөрүлүп, жанрдык белгилерин толук калыптандырып, бүгүнкү күнгө чейин өсүп-өнүгүп,  азыр 
дагы элдин сүймөнчүк өнөрүнө айланып жашап жаткан чыгармачылык. Мына ушул узак сапарында 
айтыш көпчүлүк түрк элдеринен айырмаланып, кыргыз менен казакта өзгөчө өрүш алганын көрөбүз. 
Бул акындардын чыгармачылык жеке байланыштарынан улам өнүккөнүн байкоо кыйын эмес.  

Кыргыз-казак акындык өнөрүндөгү чыгармачылык байланыштар байыртадан бери эле 
жалгашып, өнөр үйрөнүү, аны аздек кармоо өӊдүү маселелерде тажрыйба алмашуу менен өнөр 
секисинде өзгөчө мамиледе болушкандыгын көрүү кыйын эмес. Өзгөчө XIX кылымдын аягыXX 
кылымдын башындагы Түндүк, түштүк кыргыздарынын, улуу жүз жана орто жүз казактарынын 
жарымы  Кокон хандыгына карап, жергиликтүү бай-манаптардын, султан-бийлердин ыгым-чыгымы 
көбөйүп, эл эки кабат кош эзүүдө калышы, XVIII кылымдан баштап казактардын XIX кылымдын 
орто ченинен кыргыздардын Россия империясына ыкташы өӊдүү тарыхый тагдырлардын 
жакындыгы эки элдин акындарынын өтмө катар мамиледе болушуна негизги өбөлгө болгон. 
Казактын Чөжө, Катаган, Сүйүмбай, Жамбыл, Сарбас ж.б. акындары кыргыз жерин кыдырып, эки 
элге орток ырчы катары таанылса, Балык, Тыныбек, Орозалы, Эсенаман, Токтогул, Калык, Алымкул 
казак акындары менен коюн-колтук алышып, чыгармачылык достукта болушкан.  

Кыргыздын улуу жазуучусу Ч.Айтматов: “Илимий-техникалык революция доорунун келиши 
менен өз ордун көркөм аң сезимдин заман талап кылган башка түрлөрүнө бошотуп берип, бизден 
улам алыстап, күчтүү өкүлдөрү барган сайын сейректеп бараткан чоң өнөрдүн бири – төкмө 
ырчылык. Эл ичи түгөнбөс кенч, балким төкмө ырчылардын тукуму үзүлбөй жүрүп отурар. Ошентсе 
да, мен бул өнөрдүн гүлдөө доору алдыда эмес, артта калды го деп ойлоймун [9]” – деп акындык, 
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төкмөлүк өнөрдүн убакыттын өтүшү менен кубатын жоготуп келе жатканын жазганы менен 
улуулардан мурас катары сакталып келе жаткан улуу өнөрдүн учугу кыргыз-казак акындарынын 
чыгамачылыгында уланып жүрүп олтурду. Мисалы, кыргыздын ырчы, манасчылары менен дайыма 
тыгыз чыгармачылык байланышта жүрүп, кыргыз жерин көп аралаган,  “Манасты” биринчи жолу 
Тыныбектен угуп, эл арасында аткарып жүргөн. Ошондой эле “Эр Төштүк” эпосу да акындын 
чыгармачылыгынын эпикалык масштабын кеӊитип, эл арасында көп аткарып жүргөн чыгармасына 
айланткан казактын улуу акыны Жамбыл Жабаев совет мезгилинде да кыргыз акындары менен 
чыгармачылык алакада болгон. Ал Токтогулдун “Беш каман”, “Чоң кербез”, “Ой, булбул”, 
Мураталынын “Камбаркан”, “Ботонун зары”, “Кыргыз Мураталынын күүсү” деген күүлөрдү [1. 646] 
казак элинде таратып аткарып жүргөн. 

Жамбыл кыргыздын Калмырза, Балык, Орозалы сыяктуу акын, комузчулары менен өнөр 
сынашат. Совет мезгилинин жылдарында Тоголок Молдо, Калык, Осмонкул сыяктуу кыргыз 
акындары, комузчулары менен чоң жыйындарда жолугуп турган. Өзгөчө Токтогул Сатылганов менен 
жылуу мамиледе болгон. Алгач ирет 1910-жылы Токтогул Сибирден качып келе жатып казак 
жеринде болгонун, ал жерде Жамбыл менен жолугушу тууралуу Кенен Азирбаевден буларды 
эскерет: “...Токтогул Сибирь түрмөсүнөн качып, токойду аралап жүрүп олтуруп, казак жеринин 
чегине жетип келеген. Ал айыл аралап ырдайт. Эл жыйналат. Казак эли ага жардам көрсөтөт.  Семей 
жеринде бир топ күн болуп, Жети-Сууга өтөт. Анан Каракесте деген жерде Жамбыл менен 
жолугушат. Сыртынан угуп жүргөн Жамбыл Токтогулду жылуу кабыл алат”. Ошентип эки элдин 
акын уулдары бирге эл аралап, казактын Кастек, Каскелен, Май-Төбө, Суык, Кулансыз, Кордай, 
Кебекбай, Ногойбай деген жерлерин кыдырып эл көӊүлүн көтөрүшөт, калктын урмат-сыйына 
арзышат. Жамбыл да кыргыз жеринде көп ирет болуптур. Токтогулдун акындык өнөрүн жогору 
баалап сый-урмат менен мамиле кылган. Кийин Жамбыл менен Токтогулдун кезигишүүсү 1912-
жылы айтылуу Шабдандын ашында Чоң-Кеминде болуп, конок катары Жамбыл акынга ат мингизип, 
чапан жабышып сый көрсөтүшкөндө “акыйкатты айтам деп Сибир сүргүнүндө жүрүп катуу 
кыйналды. Мен бул сыйыңарды Токтогулга берем деп чапанын акындын алдына койду” деген 
маалымат бар. Токтогул менен Жамбыл экинчи жолу 1922-жылы Токмок шаарынын ири байы 
Буландын үйүндө жолугушкан. Эки акындын эрмегине тунган эл акыры экөөнүн айтышышын 
суранышат. Анда Жамбыл: “Биз экөөбүз айтышпайбыз. Көңүлү жакын, сыйлашкан акындар өз ара 
айтышпайт” –деп жооп берип, кезек менен ырдап эл көңүлүн көтөргөн дешет. Тойдун акырында 
Булан бай Жамбылга кымкап кийгизип, Токтогулга сый көрсөтүп 500 сом  берет. Аны Токтогул 
Жамбылга сунуп, “орустардан качып келе жатканда эки ай мени багып, алдыма ат, үстүмө тон 
кийгизип узаткан сыйыңызга кылган ыраазычылыгым” –деп Жамбылга сунат. Жамбыл качык 
турмушта жүрүп катуу каржалганын, аны бала-чакасынын муктаждыгына жумсоосун айтып 100 
сомун алып калганына ыраазычылык айтып өзүнө ыйгарат. 1913-жылы Токтогулду өчөшкөн кыргыз  
болуштары жалган жалаа менен Наманган түрмөсүнө каматканда шакирттери Алымкул менен 
Калыктын акынды бошотуп алабыз деп каражат чогулта баштайт. Жамбыл да өзүлүшүн берип, 
жардам көрсөткөндүгү тууралуу маалыматтар бар.[2]. Демек Жамбыл Токтогулдун акындык өнөрдө 
сыйлашкан өнөрлөшү экенин көрүүгө болот. Жамбыл да кыргыз элин көп аралаганын, эки элге 
бирдей акын болгонун, кыргыздын оозеки чыгармачылыгынан, акындарынан көп таасир адганын 
А.Үсөнбаевге эскерип айтып берген экен. [3]. 

Токтогулдун Сибирь түрмөсүнөн качып келе жатып казак жеринде Жамбылдын камкордугун 
көрүшү кийин Молдо Багыш Сарыбай уулунун тагдырында да кайталанган. Бул тууралуу маалымат 
Баткен аймагында жашаган Ражап уулу Базарбайдан Манзура Базарова Амир кызы жазып алган 
“Казак жергесинде улуу акын Жамбыл Жабаев менен Молдо Багыштын айтышы” аттуу ырда 
берилет. Жамбыл менен Молдо Багыштын бул айтышы учурашуу, ал-жай сурашуу маанайында 
айтылып, “казак талаасына, боордоштордун арасына келген Молдо Багыштын ал-абалын сураган 
Жамбылдын агалык сөзү менен башталып, жөн жерден байламтада кармалып “кийими бүт 
жыртылып, өзү арык”, “жөө жүрүп, азап чегип болгон карып”  абалы сүрөттөлөт. Ырдагы “мен сени 
өз боорумдай жакын сезем, жүргүнүӊ айылыма алып кетем” –деген саптарга караганда Жамбыл 
Молдо Багышка да агалык урмат көрсөтүп, өз айлында өргүтүп, жолго салган өӊдүү. [4]. Демек, 
Жамбылдын Токтогул, Молдо Багыш өндүү кыргыздын ыр өнөрүн аркалаган адамдарына кылган 
мамилеси улуу адамкерчиликтин, өнөрдү аздек туткан адамдардын бийик үлгүсүн көрсөтөт. 

Жамбыл кыргыздын мыкты комузчу, кыякчысы Муратаалы менен  үй-бүлөлүк катышта болуп, 
эӊ эски достордон болгон. М.Күрөнкеевдин Жамбыл менен достугу аны домбураны кадимкидей 
чертип, ал турсун аны комузунун бир бетине чаап алып, эл арасында аткарып, “Кожотайдын кара 
күүсү”, “Жамбылдын кара күүсү”, “Кулматтын кара күүсү”, деген залкар күүлөрдү чертип, 
“Кожотайдын обону”, “Кулмамбеттин обону”, “Кенендин обону”, “Мыкандын обону” деген казак 
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обондорун комузга иштеп чыгып, аларды тереӊдетип, ал күүлөрдүн нугунда, таалиминде 
“Камбаркан”, “Терме Камбаркан” күүлөрүн иштеп чыккан. [5]. Жамбылдын жигиттик курагында 
ырдап жүргөн арноо ырларын Мураталы үйрөнүп эл арасында ырдап жүргөн. Ал казактын “Муӊдук-
Зарлык” (“Жанчаркан”), “Кыз Жибек”, “Алпамыш” сыяктуу поэмаларын, “Заркум” “Сал-сал” 
жомокторун  Жамбылдан үйрөнүп айтып жүргөнүн эскеришет. [6] Кыскасы Жамбыл менен 
Мураталынын чыгармачылык, достук байланышы өмүрүнүн акырына чейин уланып, бүгүнкү күнгө 
чейин уламыш катары айтылып келет.  

Жамбыл - эки доорду көрө жашаган акын. Советтик мезгилде да акындын кыргыз 
боордошторуна карата биртуугандык мамилеси баштапкы калыбында сакталып, кыргыз ырчылары 
менен жакшы мамиледе болду. Алымкул Үсөнбаев Жамбылды өз устаты катары бааласа, Калык 
менен Алымкул 1938-жылы Жамбыл акындын 90 жылдык мааракесинде куттук ырын ырдашып, 
өткөн замандагы хан-бектердин жосунсуз жоруктарын айта келип, уруш талашты жок кылып, 
достукка жол ачкан ырчылыкка, Жамбылдын чыгармачылыкка кылган камылгасын ырга салышат. 
Ал эми Тоголок Молдо Жамбыл акынга арнаган ырында анын маӊыздуу турмушуна, чыгармачылык 
бийиктигине чын дилден кубанат, өзүнүн сексенде экендиги көӊүлдөн чыгып, жаш курагындай ал-
кубат алгандыгын, сыймыкка жүрөгү толкуп, көӊүлү өскөндүгүн” акындык эргүү менен ырга салат.  

Жамбыл жигит кезинде Чөжө акынды ээрчип, кыргызды аралап [7, 214]чоӊ акындардан 
таасир-таалим алып, Чөжөнүн кыргыз жеринде ырдаган ырларын үйрөнүп, ырдап жүргөнү менен 
баардык чыгармалары эл оозунда гана айтылып, жазылып калбаган. Бүгүнкү күндө акындын кыргыз 
жеринде ырдагын ырларынын ичинен Шабданга карата айткан эки ыры гана белгилүү. Ал 
ырларында кыргыз беги Шабдандын өз элине жасаган мамилесин: 

Акынга дайын дейтін ат, шапаныӊ, 
Шапан үшін мен сени мактабадым, 
Еліӊнин бұлдығынан кұдыгы басым жатыр, 
Кай жакта елдін тузын актағаныӊ. 
Бірі ток, мыӊынын өзегі талып жатыр. 
Ел башкару карыпнын камыма еді, 
Итте, кұста тамағын тауп жатыр [8] – деген саптарында өзгөчө таасын чагылдырып, «элден 

чыккан эр болсоӊ, элге кара» деген сунушун айткан. Демек, кыргыз-казак акындарынын 
чыгармачылык байланыштары тууралуу талдай келип, төмөнкүдөй жыйынтыктарды чыгарууга 
болот. 

Биринчиден, Жамбыл кыргыз жеринде көп болуп, казак менен кыргыздын оозеки 
чыгармачылыгына канып, өз талантын такшалтууга чоӊ чыгармачылык азык калган, ошол эле учурда 
кыргыздын жаш акындарына үлгү болууга жетишкен. Мындан улам Жамбылды устат катары 
кадырлаган акындар болгон. Мына ушундай  чыгармачылык алака-катыш акындын өмүрүнүн 
акыркы жылдарында, совет мезгилинде да өзгөчө сый менен уланганын көрүүгө болот; 

Экинчиден, Жамбыл Балык, Тыныбек, Орозалы, Эсенаман, Токтогул, Калык, Алымкул сындуу 
акындары менен эл арасында ырдашып, эки элдин маданий алтын көпүрөсүнө айланган; 

Үчүнчүдөн, Жамбыл кыргыздардын акындык өнөрүнө гана өз таасирин көрсөтпөстөн, 
күүчүлүк, комузчулук өнөрүн өткүндөтүүдө, кыргыз жерине казактын “Муӊдук-Зарлык” 
(“Жанчаркан”), “Кыз Жибек”, “Алпамыш” сыяктуу поэмаларынын тарашына дагы чоӊ кызмат өтөп, 
ошол эле учурда  кыргыздардын “Манас”, “Эр Төштүк” эпосторун, Мураталынын күүлөрүн казак 
боордошторго жайылтууда  өзгөчө кызмат өтөгөн. Токтогул ырчы Мураталы күүчү менен болгон 
чыгармачылык, достук байланышы эгиз элдин эл досугунун бийик үлгүсү болуп калган. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ «КӨК» ТҮР-ТҮС АТАУЫНЫҢ ҚОЛДАНЫС АЯСЫ 

 
Құрманиязова Риза 

М. Өтемісов атындағы БҚМУ, Орал 
 

Түр-түс әлеміне  тән белгілі атаулар мен солардан туындап, өрбіп дамыған, тіл қолданысында 
тұрақтанып, пайдалануға дайын тұрған және толастамай жаңа түрлерімен  толығып жатқан тұрақты 
тіркестер, жұмбақтар, мақал-мәтелдер т.б тіліміздің ең бір  құнарлы саласы мен көркемсөз қорының 
бейнелі де әсерлі байлығын құрайды.   Осындай көркемсөз қорын байытуда  «көк»  түр-түс атауының 
қатысуымен жасалған сан алуан тіркестерді  көреміз. Қазақ тілінде «көк»  түр-түсінің қолданылу 
аясын өлең жолдарына,  шығармалардан, мақал-мәтелдер мен жұмбақтардан кездестіріп жатамыз.   
Алдымен «көк»  түр-түсінің мағынасы мен оның қолдану аясын қарастырсақ:. 

«Түр-түстердің тілдегі көрінісі» атты еңбекте   «Көк» түр-түсінің мынадай мағыналарын көруге 
болады: 

Көк – әлі жас, піспеген шикі. Мысалы: көк  түйнек, көк қауын,  көк алма, көк өрім, көк сағал 
(«шала піскен»), көк сабақ («толық піспеген, дүмбілез»), көк асық («шынықпаған»), көк өрік (кей 
жерде: «көп өрік жеп іші кепкенше, көк өрік жеп өле қалған жақсы» деген де сөз бар). 

Көк – арық, жасық, майсыз, дәмсіз. Мысалы: көк жасық («арық ет»); көк бақа қозы («арық, ет 
алмаған қозы»); көк қарын («арық»); көк шалап («майсыз, дәмсіз, су араласқан сұйық айран, сусын»). 

Көк – көнбіс, шыдамды,  бірмойын; елеусіз,  көптің бірі. Мысалы, ол жүрген бір көк есек («ол 
айтқанға көніп, айдағанға жүре беретін көнбіс»);  көк жұлын («шабысқа шыдамды жылқы»);  
көлденең жүрген көк  атты («елеусіз өз бетімен жүрген біреу»)  т.б. 

Көк – қаһарлы, қайсар, айлалы, адуынды, ашушаң. Мысалы: көк айыл, көк долы, көк бет, көк 
дауыл, көк жендет, көк шұлан, көкжал бөрі, көк мүйіз («іріп сүзіп, басқаға күн көрсетпейтін»); көк азу 
(«азуы алты қарыс, бетіне адам келтірмейтін адуынды адам»); көк түйнек (ауру аты), көк шешек т.б. 

Көк – езбе, мылжың, көп сөйлейтін. Мысалы: көк езу, көк малта (сын) езу, көк мылжың 
(бұлардың бәрі де «көп сөйлейтін мылжың, өзеуреп, бір айтқанын қайта  айтып, өндіршектеп, елдің 
аузын аштырмайтындар») т.б. 

Көк – сылдыр, жалқау, қалжыраған, топас. Мысалы: көк желке болу, көк жұлын болу 
(«титықтау, қалжырау»); көк тер болу («болдыру, шаршап-шалдығу»); көк иық болу («болдыру»); көк 
жалқау («аяғын бір баспайтын еріншек»); көк ми («өз бетінше ойлана алмайтын, айтқанға түсінбейтін 
топас, милау») т. б. 

Көк – найзағай (нажағай, көктен түсетін от). Мысалы: Ат байлаған ақырды, көк түскен жер 
тақырды...(Фольклор): төбесінен көк түскендей болу («аяқ астынан жағымсыз хабар естігендей болу, 
қатты таңғалу, ғажаптану»). Көк бұл арада қазақ тіліндегі нажағай (найзағай, жасыл, жай) сөздерінің 
қатарындағы синоним болып саналады  [1, 69-70-бб.]. 

Көк  түстің де көп мағына беретіндігін көреміз. Оның негізгі бір себебі – жалпы түркі 
халықтары  көпке дейін көк пен жасылды ажыратпай келгендігінде. Дегенмен қазақ және басқа түркі 
халықтары үшін көк табиғаттағы  бір түс бола тұрса да, іс жүзінде бір-біріне жақын бірнеше 
реңктерге жіктелетіндігін көреміз. Оны «көк» деп аталатын заттар мен құбылыстардың нақтылы 
реңкіне қарай отырып берілген орыс тіліндегі  аудармасынан да көруге болады. Мәселен, А. Н. 
Кононов түркі тілдеріндегі «көк» түстің  мынадай орысша аудармаларын келтіреді: «синий», 
«голубой», «лазурный», «светло-зеленый», «сизый», «небесного цвета», «цвет молодой зелени», 
«серый», «небо», «молодая трава», «зелень», «луг»  [2, 69-б.]. 

Қазақ тілінің өз фактісіне жүгінсек, көк атауы  өзінің негізгі («синий», «голубой») мағынасынан 
басқа мынадай ауыс мағыналарда қолданылады екен: 

Көк – аспан, аспан әлемі; аспан әлемін жайлайтын тәңірі. Мысалы, төбесі көкке жету («ерекше 
қуану», «мақтану»); көктен  тілегені (іздегені) жерден табылу («жерден жеті қоян тапқандай қуану», 
«аяқ астынан мол табысқа кенеліп, қарық болу»); көк соқыр! (қарғау: космогониялық сенім-наным 
бойынша көктегі тәңірінің қаһарына душар болуы тілеу); көкке көтерілу т.б. 

Көк – шөп, көгеріп тұрған өсімдік, көкөніс. Мысалы, көк майса, көк шөп, көк орай шалғын, көк 
балауса, көкке аузы ілігу; осыдан: көгеру, көктеу, көк ату, көктем, көкпек т.б. 

Осы тұрғыдан келгенде Ғ. Мүсірепов «Заман және әдебиет» атты еңбегіндегі мына пікіріне зер 
салсақ: «Өсімдік көгі мен  аспан көгі бір түстес бола алмайды. Тегінде термин  комитеті зеңгір, көк, 
жасыл деген  атаулардың аздығынан араласа бермейтінін ескеріп, осы мәселені бір қарастырса болар 
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еді. Орыс тілінде «шие түсті», « бөтелке түсті», «кофе түсті» деген  қосымшалар  бар ғой. Мүмкін,  біз 
де осы  маңынан бірдемелерді табармыз» [3, 94-б.]. 

Бірсыпыра жұмбақтар халық жұмбақтары болып саналады да,  авторсыз жасалып, ұрпақтан-
ұрпаққа  ауысып келе жатқан  рухани дүниеміздің  қорынан орын алады.  Тілімізде белгілі  ақын-
жазушылар тарапынан жасалып,  дүниеге келген  жұмбақтар да аз емес.   Тілімізде неше алуан  түр-
түс атауларын  біз авторы белгілі, белгісіз толып жатқан  жұмбақ бойынан  кездестіргенде, ойға орала 
беретін бір мәселе: мұнда да  ол атаулардың  көбінесе  ауыс мағынасында  қолданылуы.  Егер 
фразеологизмдер  мен мақал-мәтелдерде  түр-түс атаулары  өздері қатысты  сөздердің алдында, не 
артында  тұрып, олардың мән-мағынасына  үстеме мағына  қосса,  жұмбақтарда бұл тәсіл  көбінесе 
салыстыру, ассоциация арқылы шендестіру жолымен  ғана іске асады. Жұмбақ табиғаты, әдетте, 
өзінің образдылығы, мәнерлілігі және ылғи ауыс мағынада  қолданысымен көзге түседі.  Міне, осы 
орайда жұмбақ жолдарының неше алуан бояу-нақыштарымен бірге өріліп, асыл тастай әр қырынан  
бір көрінуі, тыңдаушысын неше саққа жүгіртіп, ойландырып-толғандырып отыруы ғажап-ақ.  Түр-
түске қатысты жұмбақтарды қыпшақ тілінде жазылған «Кодекус Куманикус» еңбегінен кездестіруге 
болады.  

1. (Көк)че улағым кегенде  семірер. 
Ол – кавун 
Көкше лағым көгенде семіреді. 
Ол – қауын. 
2. Теңріден түшкен тоқмачық дөрт айақлы, маймачық. 
Ол – кірпі(дір) 
Көктен түскен тоқпақ, 
Төрт аяқты, маймақ. 
Ол – кірпі. 
3. Сал(ы)п көзім, сансыз оқим(ен) 
Ол – көк біле йулдуздыр.  
Көзімді салып көпке дейін оқыдым. 
Ол – көк пен жұлдыздар [4, 178-184-бб.] 
Жұмбақ табиғатын біз тек дарынды ақынның  бейнесін ғана емес, сонымен бірге тыңдаушысын 

тапқырлыққа  баулитын  ойшыл ақынның,  тұрмыс салтын терең білетін,  дүниетанымы кең, өмір 
тәжірибесі мол ақынның  шығармашылық  ой-өрісін аңғарамыз.  Сондықтан да  тапқыр да тартымды 
шыққан  қазақ жұмбақтарының  жастар үшін тәрбиелік мәні өте зор.  Енді, біз зерттеп отырған  көк 
түсіне байланысты  «Түр-түстердің тілдегі көрінісі» атты еңбектегі жұмбақтарды қаралық:  

1. Кездеспейді екеуі, 
Көк аспанда мекені. (Ай мен күн) 
2. Көк көйлекті жеңешем, 
Көлбең-көлбең етеді, 
Желмен ұшып кетеді, 
Жер түбіне жетеді (түтін) 
3. Көк лағым көгенде жатып семіреді. (Қауын) 
4. Көк шатырда қол орақ, 
Өмірі ормас ол орақ. ( Жарты ай) 
5. Алыстан көрдім көк белді, 
Жарқырап  жатқан көп көлді. 
Жақындап келдім, жоқ болды. (Сағым) 
6. Түрлі сәуле төгілген, 
Көпір көкте керілген. (Кемпірқосақ) 
7. Көк жиекті шай  табақта, 
Алтын алма тербелер. 
Кейде бүркер алма жүзін, 
Ұлпа мақта  перделер. (Күн, бұлт) 
8. Көк итім бар қабаған, 
Артына киіз жамаған. (Киіз есік) 
9. Көк итім көөке қарап ұлиды. (түтін) 
10. Көк өгізім жүреген, 
Мүйізін көкке тіреген. (Түтін) 
11. Көк лағым көген сүйрейді. (ұршық)  [1, 153-б.]. 
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Біз қарастырып отырған түр-түс  атауларының бір ерекшелігі – олар жұмбақ құрамында  

көбіне-көп ауыспалы мағынасында қолданылып, белгілі бір зат пен құбылыстың баламасы болып 
тұрады. 

Шығармада  көркем сөздің басқа тәсілдері сияқты,  түр-түс атаулары  да дарындылыққа,  
шеберлікке есігін кең ашатын  тіл байлығымызға  жатады.  Кейбір ақын-жазушылардың  
туындыларын  оқи отырып,  түр-түс атауларының  соншама бай мүмкіншілігіне, оларды құбылта, 
құлпырта пайдаланғанына таң қалуға болады.  

Сөзіміз дәлелді болу үшін  ақын жазушыларымыздан  мысал келтірейік: 
Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер»  поэмасындағы «Туған жер» деген бөлімінде: 
«Көк кілем, балаусасы балбыраған, 
Көк жібек жапырағы  жалбыраған. 
Ақ қант аспандағы сонда жауып –  
Бал бұлақ таудан тастан орғылаған...» [5, 156-б.]. 
Ақын көк кілем, көк жібек жапырағы сөз тіркестері арқылы Көкшенің табиғатын ерекшелеп 

көрсетеді.  Осындағы «Көк кілем, балаусасы балбыраған, Көк жібек жапырағы  жалбыраған» сияқты 
бейнелі сөздер Ілияс қаламынан туған тың өрнектер.  Ақын осы табиғат көрінісін де өзінің 
эстетикалық мұратына орай алып отыр.  

Тұлға жағынан ылғи дамып, мағына жағынан толығып, кемелденіп отыратын кез келген сөз 
сияқты «көк» түр-түс атауы да әрбір тілдің ұзақ дамуы жолының жемісі болып табылады.  «Көк» түр-
түсі мен одан туындаған тіркестердің табиғатын зерттеудің нәтижесі қазақ тілі лексикологиясы, оның 
семасиология, этимология, фразеология т.б. салаларын оқытуға қажетті, жүйеге келтірілген, 
анықталған бай  әрі құнды  материал болып саналады. 
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КӨНЕ ТҮРК ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ ӘЙЕЛ БЕЙНЕСІ 
 

Мұсабекова Ү.Ә. 
Л.Н. Гумилев атындағы  ЕҰУ, Астана 

 
Түркі әйелдері сонау көне заманнан бастап қоғамда ерекше орынға ие болған. Олардың бойына 

тән сыпайылық, мейірімділік, ибалылық, имену, ұялшақтық, ұяңдық қасиеттер сипат алады.  Түркі 
әйелдері қарт адамдар мен ерлерді қадір тұтып, ізет көрсетіп, оларды өздерінен жоғары бағалайды. 
Әрине, түркі әйелдерінің ерлерден өздерін төмен ұстау қасиеті басқа халықтарда ерсі көрінуі мүмкін. 
Десек те, әйелдің мінез-құлқына, кешірімділігіне, еріне деген сыйластығына қарай отбасының 
керегесі берік, шаңырағы шайқалмай, айқай-шусыз болады. Еріне деген сыйластығы, сыпайылығы, 
әдептілігі әйел мінезін ерлердің психологиясынан ерекшелендіреді. Сондықтан да, ертедегі ата-
аналарымыздың арасында ажырасу, некені бұзу сияқты теріс қылықтар болмаған. Әйелдердің бұл 
психологиялық ерекшеліктері әлі де сақталынып келеді. Бұл қасиет анасынан қызына, келініне ақыл, 
өсиет арқылы беріледі. Түркі әйелдеріне тән тағы бір ерекше сипаттардың бірі  – ерлерден өздерін 
төмен ұстау қасиеті. Бұндай  тәрбиелік әдеттер басқа халықтарда ерсі көрінуі мүмкін. Десек те, 
әйелдің мінез-құлқына, кешірімділігіне, еріне деген сыйластығына қарай отбасының керегесі берік, 
шаңырағы шайқалмай, айқай-шусыз болады. Еріне деген сыйластығы, сыпайылығы, әдептілігі әйел 
мінезін ерлердің психологиясынан ерекшелендіреді. Сондықтан да, ертедегі ата-аналарымыздың 
арасында ажырасу, некені бұзу сияқты теріс қылықтар болмаған. Әйелдердің бұл психологиялық 
ерекшеліктері әлі де сақталынып келеді. Бұл қасиет анасынан қызына, келініне ақыл, өсиет арқылы 
беріледі. Ер мен әйелдердің психологиялық ерекшеліктеріндегі ұлттық тәрбиенің орнын 
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қаламгерлеріміз оқырмандарын баулу мақсатында көркем шығармаларында суреттейді.Ежелгі түркі 
халқы дүниетанымында әйелді – отбасының жаны, тірегі, жарығы, әрі жылуы ретінде таныған. Оның 
ең алдымен ана екендігін ешқашан да ұмытпаған. Осыдан барып ежелгі түрк отбасында әйел культі – 
анаға деген табынушылық пен құрмет пайда болған. Ерте түркілердің ағыздарындағы әйел бейнесінің 
қалыптасуында әйелдің құрметті орында болғандығы аңғарылады. Бұл «Ұлы Ана», «Ұлы Құдай 
Ана», «Ақ Ана» тайпа және ру анасы культтерінен көрінеді.Түркі халықтарының әйелге қатысты 
көзқарасы қасиетті болғандығын байқаймыз. Сонымен қатар түркі жазба ескерткіштерінен, 
эпостардан, аңыздардан әйелді құдай культі ретінде де есептегендігін көреміз. Түркі халықтарында 
әйел мен ердің тең деңгейде болғандығын да байқаймыз. Әйел ер адаммен бірге атқа мініп, әскери 
қимылдарға қатысып, зор жетістіктерге жетті. Тіпті мемлекет деңгейіндегі істерге де араласып, өз 
үлесін тигізіп отырды.Тарихта өшпес із қалдырып, өздерінің жан-жақты іс-әрекеттерімен танымал 
болған түркі әйел тұлғаларын ашу барысында, әсіресе олардың сырты мен іші үйлескен сұлулығы, 
мінез байлығы, ақыл-парасаты жөнінде айтылады. Батырлар жырындағы, аңыз әңгімелердегі әйел 
кейіпкерлері туралы қорытынды ретінде сипаттама беріп өтейік. Тарихымызда даңқы өзге де елдерге 
жайылған Тұран патшасы Томирис – батырлық пен қайсарлықтың; Құртқа, Назым – қазақ әйеліне тән 
ақыл-парасат пен көрегенділіктің, Жібек – сұлулық пен сымбаттың, сонымен қатар, қайсарлықтың; 
Айман мен Ақжүніс – әйел үшін таптырмайтын қасиет – қулық пен айлакерлік, тапқырлықтың; 
Домалақ ене – көрегенділік пен қарапайымдылықтың,  ал Баян, Айша бибі – сұлулықпен бірге 
махаббатқа адалдықтың, сезімге тұрақтылықтың: Данагүл – атына заты сай даналық пен 
ақылдылықтың; Ақбике – парасаттылық пен инабаттылықтың символы; және де Дарабоз ана, 
Айғаным ана, Бопай ханым – өздерінің кемеңгерлігімен ел билеуге араласып, көптеген игі істер 
жасап, халықтың «анасы» деген үлкен құрметке ие болғанын өзерінің атынан-ақ көреміз. Бұлардың 
әрқайсысы көрегенділікті, тапқырлықты, адалдықты, махаббат пен сұлулықты  үйлестіре білген ақыл-
парасаттың иелері.Ел арасында сақталған жыр дастандарда, аңыздарда сонау түбі бір түркі кезеңінен 
бастап тарихта есімі қалған ұлы әйел тұлғаларымыз туралы іздене отырып, барынша сипаттама 
бердік. Ғасырлар бойы ел аузында сақталып келген ұлы мұраларымызда ерекше орын алып, 
сұлулығымен, басқа да ізгі қасиеттерімен ән-жырға арқау болған  қайсарлық пен даналықтың иесі 
әйел заты екені айдай анық. Ақыл-парасаты сай әйелдер тек өз отбасында емес, бүкіл ауыл-аймаққа 
зор беделге ие болып, олардың жақсы атағы алысқа тарап отырған.Халқымыздың салт-дәстүрі, әдет-
ғұрпымен біте қайнасып жатқан гендерлік ерекшеліктер тіліміздің інжу-маржандары мақал-
мәтелдерде, тұрақты сөз тіркестерінде де кең қамтылған.Түркі мақал-мәтелдері өз бастауын сонау 
көне жазба ескерткіштерінен - даналардың, ойшылдардың, шешендердің сөздерінен бастау алса 
керек.В.А.Маслованың айтуынша, әуел бастан еркектік пен әйелдік қасиеттер мифологияда, мәселен 
славяндардың Жер-ана және Аспан-әке, ежелгі қытайлық Инь және Янь концепцияларында, 
андрогиндар жайлы ежелгі грекаңызында да және барлық әлемді сипаттайтын негізгі бинарлық 
дихотомия ретінде бекіген[1,122б.]. Ұмай ана - ертедегі Ұлы Даланы мекендегентүркі  тілдес 
халықтардың ұрпақ жалғастырушы, береке-молшылық тәңір иесі. Ұмай анаға қазақтардан баска 
хакастар,қырғыздар, алтайлықтар,тувалықтар,шорлар және түріктер табынған. Бүл жайындағы 
деректер Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінде, ауыз әдебиеті үлгілерінде сақталған. Қазақ даласына  
ислам діні дендеп енген соң Көк тәңірімен қатар аталатын Ұмай ана есімі ендігі жерде өз мәнін 
солғындатып, бөбектер мен аналардың жебеуші піріне айналды. Ұмай ана тәрізді қасиетті бейнелер 
финнугор халықтары  фольклорында да бар[2].Түркілердің «Ұмай ана» түсінігінде әйел тегіне деген 
текті ұғым жатыр. Көне түркілердің мифиологиясында «Ұмай ана» ұрпақ жалғастығын жебейтін 
періште деп есептеледі. Бізге жеткен деректерде ерте дәуірде Алтай тауын мекендеген түркі жұртты 
құрық бойы қар жауған бір қатты қыста қырылып қалады. Осы қақаған аязда Айсұлу атты қыз 
бөстекке оранып аман қалады. Аруды Алтайдың үңгірін мекен еткен Аю батыр тауып алып, 
Айсұлуды сұлқ жатқан жерінен Ұмай ананың көмегімен тірілтіп алады. Көп ұзамай Аю батырдан 
Айсұлу жүкті болады. Аю батыр үйде жоқта толғақ қысқан Айсұлуды Ұмай ана жебеп, бір ұл бір 
қызды дүниеге әкеледі. Содан түркі қауымы рулы елге айналып, бүгінге күнге жетеді[3,53б.].Яғни, 
бұл көне аңыздан ұғатынымыз «Ұмай ана» ұрпақ жалғастығын жебеуші, әрі қорғаушы мейірімді 
рухани күш ретінде көрініс табады. Махмұд Қашқари жазып қалдырған түркі халықтарының мақал-
мәтелдерінде Ұмай ана туралы да бар: «Умайқа табынса, оғул болур – Ұмайға табынса, ұлды болар 
[4,40б.]. Ұмай жебеуші әйел культі хакастардың діни наным-сенімдерінде  ерекше орын алады. Ұмай 
культі Хакасияның солтүстігінде тұратын кызылец тайпасынан басқа барлық хакас тайпалары 
арасында кеңінен таралған [5,135 б.].Ұмай жебеуші әйел хакас тілінде Ымай идже деп аталады. 
Хакастардың түсінігі бойынша Ұмай адамдардың көзіне көрінбейді және аспанда бұлттардың 
арасында болады. Ол сол жерден балалардың дүниеге келуін қадағалайды және оларды түрлі 
аурулардан сақтайды. Егер емшектегі нәресте құлап қалса, оған қатты ауыр тимейді, себебі Ымай 
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идже оны қолдайды, ал егер де нәресте ұйықтап жатып түсінде күлсе, Ымай идже онымен ойнап 
жатыр, егер селк ете түссе, не болмаса жыласа — шошытады деп есептеген. Ымай идже 
нәрестені«хурай, хурай» деген сөздерімен жұбатады. Ұмай жебеуші әйелдің көңілін аулау және 
тамақтандыру үшін баланың аузына май жағып қойған. Хакастардың нанымы бойынша Ұмай Ымай-
тасхыл тауында өзінің шіркеуіндегі балалардың жанын сақтаушы ретінде де танылған. Хакастар 
Ымай иджені ақ шашты қария, адамдарға мейірімді және жаны ашитын деп түсінген. Бәлкім содан 
болар, сагайлар оны Пай идже, яғни, бай, қайырымды, не болмаса Улуг ах ине — Ұлы ақ ана деп 
атаған.Қарттардың түсіндіруі бойынша ымай сөзі хакас тілінде емшектегі нәрестенің жанын (немесе 
өмір күшін) білдіреді. Нәрестенің дүниеге келуімен бірге оның ымайы да пайда болады деп есептеген. 
Бала кеудеден суалғаннан кейін, яғни, екі-үш жастан кейін (бұрын хакас әйелдері балаға екі-үш жасқа 
дейін кеуде берген) ымай, хакастардың түсінігі бойынша хутқа — ересек адамның өмір күшіне 
айналған. Ымай баланың кіндігінде немесе жас баланың еңбегінде болады деп есептелген. Бәлкім 
сагайлардың кіндікті ымай деп атағаны осыған байланысты болар.Босанған кезде босануға жәрдем 
беретін әйел инейджи көмектескен және баланың кіндігін де ол кескен. Кескен кезде инейджи былай 
деп айтады: «Ымай идже, кіндікті кесеміз! Оны сақта!». Егер кіндік шеше бұрын әйелді босандырған 
кезінде бала қайтыс болса, ондай жағдайда ол былай деп айтуы тиіс: «Менің қолым емес, Ымай 
идженің  қолы. Менің үлесім емес, Ымай идженің бақыты!»[6,5б.].Хакас түсінігіндегі Ұмай культі 
жәрдем беруші әйел ретінде танылған. Яғни, жаңа туған сәбидің аман-есен дүниеге келуімен және 
емшектегі нәрестені желеп-жебеуімен байланысты. Хакастардың түсінігі бойынша Ұмай – жер 
бетіндегі барлық балалардың  «рухани» анасы, жас балалардың жанын сақтаушы, жүкті әйелдердің 
қорғаушысы, босануға жәрдем беруші әйел. Қорытындылай келе түбі бір түркі халқының барлығы 
дерлік Ұмай анаға табынған. Ұмай ананың жас нәрестені қорғап, желеп-жебеп жүруі барлық түркі 
халықтарына тән. Ұмай әйелдің бала көтеріп, дүниеге ұрпақ әкелуінің қорғаушы пірі ретінде 
танылған. Сонымен қатар Ұмай — Құдай-Ана ретінде көрініс тауып, адам баласы арман-тілектерінің 
орындалуы үшін осы Ұмайға жалбарынған. Кейбір түркі халықтарында Ұмайды От-Ана деп те 
атаған. Ал от – қазақтарда күні бүгінге дейін қасиетті нәрсе. Ш.Уәлиханов ол туралы: «От әулие, 
киелі болып саналады. Ошақтағы отты басуға немесе түкіруге болмайды. Қарғыс ұрады. Жаңа түскен 
келін, әуелі өз отауына кірмес бұрын,jатасының үйіне кіріп тағзым етуге тиіс, содан соң қалыңдық 
атасының отына бір қасық май тамызуы керек», – дейді [7,154 б.]. Яғни, Ұмай, сондай-ақ, жаңа 
шаңырақтың қамқоршысы, беріктігі мағынасын береді. Және де Орхон жазбаларынан көргеніміздей, 
Ұмай бүкіл елдің де жебеуші пірі деп есептелген. Түрік мифологиясы бойынша Ұмай ананы 
өмір ағашы деп те берген. Ұмайды ағаш ретінде есептеу ежелгі Қазақстан аңыздарынан да көрініс 
табады. Ертеде бір отбасының кенже баласы қатты сырқаттанып қалады. Өкінішке орай бала аурудан 
айықпайды. Бейшара анасы жайылып өскен ағашқа келіп, өзінің қайғы-шерін оған айтып береді. 
Сонан соң ұлының білезігін бұтаққа іледі. Жүре бергенде моншақ үзіліп, жерге шашылып, құлап 
түскен жерлерден құйттай бұлақтар шапшиды. Әйел бұлақтардан кішкенеден су құйып алып, науқас 
ұлына ғажайып суды апарып, ішкізеді. Бала сауығып кетеді.Ұмай туралы Орхон-енисей 
жазбаларынан да кездестіруге болады. Тәңiрі (Көк Тәңiрі) ең басты құдай екендігі мәлім, сондай-ақ, 
сол дәуірде түркі халқының өмірінде елеулі орын алған үш құдайдың болғанын байқаймыз. Бұл 
Тоныкөк ескерткiшiндегi мына жолдардан  көрiнедi: «Тәңiр, Ұмай, қасиеттi Жер-Су осылар бізге 
жеңіс әкелді» [8,68 б.]. Бұл айтылған сөздерден Тәңірмен қатар, Ұмайдың, Жер-Судың түріктерді 
желеп-жебеп отырғанын байқауға болады.Жер-Су мен Ұмайдың - әйел тәңірлер екенін аңғаруға 
болады.  Орта дүниенің басты құдайы Жер-Су, яғни күні бүгінге дейін Жерді біз Жер-Ана деп те атап 
жүреміз, ал Ұмайдың түркі дүниетанымындағы бейнесінен оның әйел тәңір екендігіне күмән 
қалмайды. М.Орынбековтың айтуынша: «Ежелгi түрiктер Ұмайды өте сұлу және қайырымды, күлiп-
ойнайтын, күмiс шашымен аспанды жарқыратқан, күн сәулесiмен кемпiр қосақ шомылған, қолында 
балаларды қорғайтын алтын садағы бар жас келiншек, әйтпесе қыз ретiнде таныған»  [9,154-155 
б.].Қатун-түркі билеуші әйелдерінің жоғары лауазымдық атағы. Қытай жазба деректерінде 
qaγatun<qa`atun<qatun\xatun түрінде сақталған. Көне түркі дәуірінде, руникалық жазба кезеңінде 
«қатун» атағы «қаған» атағымен бірге бір жұптық бірлікте қолданылған. «Қаған» мен «қатун» 
лауазымдық атақтары патша-патшайым және тағы сол тәрізді некелік-отбасылық қатынастар 
жүйесіне байланысты атақтармен тең тұрады [10, 146 б.].   Қатун мемлекеттік істерге өкілетті түрде 
қатысып жүрген.Елбілге-Қатун- Ел/il «мемлекет», «халық», «bilga», «дана», «білгіш» көне түркі 
мемлекеттеріндегі катун-патшайымдардың лауазымы мен тақтық аты. Екінші шығыс түркі 
қағанатының (682-744 жж.) бірінші қағаны және оның негізін қалаушы Елтіріс-қағанның (Қытайша 
Гудулу) үлкен әйелі (бәйбішесі) Елбілге-Қатун атанған. Күлтегіннің құрметіне қойылған 
ескерткіштегі жазбалар бойынша Елбілге-Қатун түркі елін қалыптастыруда өз үлесін қосқан, 
сонымен қатар қаған ретінде де таққа отырған. «Теңрі және ыдуқ Йер-Суб былай дейді: «Түркі халқы 
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(turk bodun) өлмесін, (нағыз) халық болсын!» Тәңрі менің әкем Елтерісті көтеріп, қағандар санатына 
қосты және менің анам Елбілгені көтеріп, қатундар санатына қосты». Түркі патшайымы қатун 
мемлекеттегі орны мен мағызына қарай жоғарғы қағанмен бірқатарда тұрған [10,150б.]. Түркі 
халықтарының әйелге қатысты көзқарасы қасиетті болғандығын байқаймыз. Сонымен қатар түркі 
жазба ескерткіштерінен, эпостардан, аңыздардан әйелді құдай культі ретінде де есептегендігін 
көреміз. Түркі халықтарында әйел мен ердің тең деңгейде болғандығын да байқаймыз. Әйел ер 
адаммен бірге атқа мініп, әскери қимылдарға қатысып, зор жетістіктерге жетті. Тіпті мемлекет 
деңгейіндегі істерге де араласып, өз үлесін тигізіп отырды.Ел арасында сақталған жыр дастандарда, 
аңыздарда сонау түбі бір түркі кезеңінен бастап тарихта есімі қалған ұлы әйел тұлғаларымыз туралы 
іздене отырып, барынша сипаттама бердік. Ғасырлар бойы ел аузында сақталып келген ұлы 
мұраларымызда ерекше орын алып, сұлулығымен, басқа да ізгі қасиеттерімен ән-жырға арқау болған 
 қайсарлық пен даналықтың иесі әйел заты екені айдай анық.Ақыл-парасаты сай әйелдер тек өз 
отбасында емес, бүкіл ауыл-аймаққа зор беделге ие болып, олардың жақсы атағы алысқа тарап 
отырған.Түркі халықтары мақал-мәтелдерін «ақыл сөзі», «нақыл сөз», «аталар сөзі», «көсем сөз», 
«дана сөзі», «қасиетті сөз» деп жоғары бағалап, қасиет тұтқан. Түркі халықтарының дәстүрлі 
дүниетанымында әйел бейнесі ерекше орын алған. Әйел - нәзік те қайратты, алғыр, салмақты да 
ширақ, төзімді жан. Ол дүниеге ұрпақ әкеліп, өсіріп, ұлт қатарын көбейтеді. Бұл ұлы заңдылық. 
Сондықтан әйел тіршіліктің мәні, жылулық пен мейірімділіктің, берекенің бастауы болмақ. Әйелдің 
басты міндеті - отбасы беріктігін сақтау, бала тәрбиелеу, ерлерін барынша сыйлау, рухани қолдау 
көрсету болып табылады. 
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ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНЫҢ - МӘДЕНИЕТПЕН ӨРКЕНИЕТКЕ ТИГІЗГЕН  ЫҚПАЛЫ 
 

Мырзаханова Н.Р.,  Көбесова А.С. 
М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз 

 
«Ұлы Жібек Жолы» - Жерорта теңізінен Қытайға дейін Еуразияны алып жатқан керуен 

жолдарының тоғысқан  торабы. Дала жолы ежелгі дәуірден бастау алып, орта ғасырдағы осы 
аймақтардың сауда және мәдени байланыстарының тұсауын кескен аса маңызды тарихи қатынас 
жолы. Сауда кезінде жол бойындағы елдердің бір-бірімен қарым-қатынас жасауының барысында, 
олар тек тұтыну бұйымдары арқылы ғана емес өзара мәдени байланысқа түседі. Қытайдың әдемі 
фарфордан жасаған, көздің жауын алатын ыдыстары Қазақстандағы Талғар, Испиджаб, Отырар 
сияқты орта ғасырлық қалалардан көптеп табылған. Яғни жергілікті шеберлер де сондай ыдыстар 
жасауға маманданған. Бұдан елдер арасында мәдени байланыстың туа бастағандығын көреміз.  

Археологиялық зерттеулерге қарағанда,Ұлы Жібек жолының бойындағы кейбір Тараз, 
Баласағұн, Испиджаб сияқты қалалардан әр түрлі діни нанымдарға байланысты мешіт-медреселердің 
орындары табылған. Қала тұрғындары діни наным-сенімі жағынан түрлі көзқараста болғанымен 
ортақ мәдени үлгілерді тұтынған. 

Ұлы Жібек жолы бойы мен діни сенімдер таратылып, әр алуан дін уағызшылары 
/миссионерлер/ өздерінің діндерін теңіздің арғы бетіндегі елдерге де «ала барды». Үндіден Орта Азия 
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мен Шығыс Түркістан арқылы будда діні, ал Сырдариядан, Иран мен Арабтан әуелі христиан діні, 
артынша ислам діні таратылды.  

Ғалымдардың пікірлеріне қарағанда, будда діні Қытайға Үндіден Орта Азия арқылы енген. Бұл 
діни ағым біздің дәуірімізге дейінгі 1 ғасырдың орта шенінде тараған. Шығыс Түркістан мен Қытайда 
будда дінінің таралуында Орта Азиялық діни хадисшылар мен дін уағыздаушылары, әсіресе соғдылар 
мен парфяндар, қаңлылар маңызды роль атқарған.  

Ерте орта ғасыр дәуірінде Орта Азияға будда дінінің таралуына елеулі үлес қосқан соғдылық 
дін уағыздаушылары. «Бодисатва» сөзі парсы, ұйғыр, қытай тілдеріне соғды тілінен енді. Шығыс 
Түркістанның будда дінніндегі түркі сөз тіркестеріндегі терминдерге талдау жасап көргенде олардың 
соғдылардың аралық дәнекерлігі арқылы алыс-берістен туған сөздер екені көрінеді. Жапонның Нара 
астанасындағы будда шіркеуі Кареджиден соғда жазуы табылған. Будда ескерткіштері Жібек 
жолының Орта Азияны қиып өтетін күретамырларында тұрған қалалардың көпшілігінен табылған. 
Қаратөбедегі Термезден І-ІІІ ғасырларда салынған будда сопыханасы /монастырь/ көп жылдан бері 
қазылып жатыр.  

Ұлы Жібек жолы арқылы буддизм мен қатар Батыстан Шығысқа қарай христиан діні де 
таралып жатты. Ү ғасырдың алғашқы жартысында Шығыс Рим империясына «шерік қатушылар» 
сектасы, яғни әулие Несторийді пір тұтушылар сектасы келіп енді. Бұл соңғы діни ағым қасиетті 
Мария құдайды туған жоқ, адам туды, сөйтіп Христос тек қасиетті рух иесі, «құдай өкілі» ғана деп 
уағыздады. Несторийдің пікірінше қасиетті Мария құдай туған жоқ, Христосты туды, яғни «Мария 
құдай-тағаланы емес, адам – Христосты туды». Дәл осы күтпеген күрт жаңалық бұхараның толқуын 
туғызды. Мұның өзі 325 жылы Никей  соборында Христостың ұласқан ұлы құдіретін-адам мен 
құдайдың ажырамас біртұтас бейнесі құдайдан бөліп қарауға болмайтын қасиетті рух екендігіне 
сәйкес дін символы ретінде қабылданған сенімге қайшы келетін күпірлік деп таныды алған бетінен 
қайтпайтын шіркеудің әулие әкесі. Нестория ілімі 431 жылы Эфесс соборында қатты сынға ұшырап, 
несторияшылар қатты қуғын-сүргінге салынды. Сөйтіп, олар Иранға қашып кетуге мәжбүр болды. 
Несторияның жақтастары Персияда, шекаралық күштер басын біріктіретін мектеп ашты, 
Константинопльдегі сауда орталығынан айырылған сириялық бай көпестер мен қол-өнершілер 
Шығысқа қарай ағылды [1]. 

Бір таңғаларлығы, сонау бір қияндағы Азия аймақтарының сириялықтарымен тығыз 
байланыста болғандығы. Олардың отарлары мен өз иелігіндегі сауда орталықтары Жерорта теңізінен 
сонау «Аспан империясына» дейін қанат  жайып жатыр еді. Таулы аймақтар мен көгал ойпаттарды 
басып өтетін осы жолдың өн-бойынан тамаша мәдениет ескерткіштері табылды. Осы жолдың бойына 
әлі де тіршілік тынысы мен өнердің, түрлі діндерге және христиан дініне тән құмға көміліп қалған 
ескерткіштері табылуда. Және осы жолдың басынан аяғына дейін тұс-тұсқа таралуы өте ерте дәуірде 
басталған сириялық жазу мәдениетінің, сириялық християн дінінің айғақ заттары табылады да 
жатады. Сириялықтардың көп ғасырлық экономикалық байланыстары олардың араб түбегінде де, 
Үндіге де, иран мен түркі тілдеріне сирия тілінің белгілі бір дәрежеде әсері болған Орта Азияға да 
өзінің мәдени ықпалын тигізбей қоймайды. Христиан дінінің метрополийдегі және отарлардағы 
сияқты соғдыларға да таралуы, соғдылардың Сирия жазуымен танысуына мүмкіндік берді. Сирия 
жазуы соғды-христиандар арқылы ұйғырлардың қабылдауымен ежелгі түркі тайпаларына да 
таралды: «сириялықтар дүниежүзілік ғылым мен мәдениетке аса зор үлес қосты. Олар Шығысты 
антикалық ең ежелгі заманнан бастау алған дүние жүзілік мәдениеттің даму сатысына көтерді».  

Оңтүстік Қазақстан мен Жетісу қалаларында ҮІІ-ҮІІІ ғасырларда несторияндық діни ілім кең 
етек алды.  

Көптеген қалаларда христиан шіркеулері болды. Шамасы, христиан дінін түрік патриархы 
Тимофей кезінде сірә қарлұқ жабғуы арқылы қабылдаған болса керек. Өйткені ІХ-Х ғасырлар 
қарсаңында қарлұқтар айрықша көп аймақтарды өз билігіне қаратып, Тараз бен Меркеде христиан 
шіркеулері жұмыс істеді, Сырдария бойындағы қалаларда да християндар тұрды.  

Іле алқабындағы Қаялықта өздерінің шіркеуі, сондай-ақ өз қонысы болған христиандар жайлы 
Вильгельм Рубрук хабарлайды. ХІҮ ғасырда Ыстық көл жағасында әулие Матфейдің денесі шірімей 
сақталған христиан софыханасы болғаны мәлім.  

Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан қалаларынан несториандарға байланысты табылған олжалар 
жазба ескерткіштердегі мәліметтердің анықтығын жеткілікті түрде айқындай түседі. Бұған ескі Ақ-
Бешім қаласы жұртынан аршып алынған христиан шіркеуінің қалдықтары жатады. Оның құрылысы 
тең төрт бұрышты жобамен салынып, төбесі күмбезбен жабылған, тік бұрышты ауласы бар [1]. 

Жамукат және Навакат қалаларындағы мазарлар кешенін қазған кезде күміс, қола крестерімен 
қоса жерлеген христиандар бейіттері табылды. Ал Красная Речка атты ескі қала жұртынан кездей соқ 
нефрит кресі табылғаны да белгілі. Қираған ескі Төрткөл қаласынан табылып, Шараб қаласында 
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жасалған деп ұйғаруға келетін тас келі Шымкент қаласы музейінде сақтаулы тұр. Онда христиан 
таңбалары – крест пен көгершін бейнеленген.  

Тараз қаласы жұртын қазғанда ҮІ-ҮІІІ ғасырларға жататын топырақ қабатынан бүйірінде 
«Петр және Гавриил» деген сириялық жазуы бар қыш күрешке табылды. Ертедегі христиан 
икконамасы аңызының желісімен өрнектеліп, Анаковтық және Григорьевтік деген атақпен мәшһүр 
болған екі күміс ыдыстарды да несториан қолөнершілерінің қолынан шыққан бұйымдарға жатқызуға 
болады. Григорьевтің күміс ыдыстағы (ІХ-Хғғ) бейнелер тегіс өрнек түрінде қосымша оймышталып 
салынған. Ыдыстың жалпы көрінісі мен жекелеген  бөліктеріне алтын жалатылған. Бір-бірімен 
шеңберлесе айқасып  жатқан үш алқа үш түрлі аталған: «Мадақтау», «Табыт басындағы әйел», «Қол-
аяғы керіп тасталған Иса», олардың ара-арасында «Арыстан орындағы Даниил», «Петрдің безінуі 
және «Қожайын табытының күзетшісі» делінген.   

Бұл өлкелерде христиан діні пайда болған ХІҮ ғасырдың аяқ шеніне дейінгі кезеңде 
ортаазиялық түркі ұлты христиандардың «діни өнер мен діни мәнді айшықтарының» озық үлгілеріне 
қайрақ тастар – несториандық жазулары мен айшықты таңбалары бар құлпытастар жатады. Олардың 
негізгі көпшілігі Жетісу мен Шығыс Түркістанда ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезінде 
табылды, рас ондай олжалар қазір де ұшырасып қалады.  

Жібек жолымен тараған тағы бір дін – манихей /рух мен материяны шендестіруге ұмтылыс/ 
діні. Ол Иранда ІІІ ғасырда пайда болып, тез қарқынмен Италиядан Қытайға дейінгі аралықта 
көптеген өз жолын ұстаушылар ықыласын жаулап алды. Оның өзі зороастризм мен христиан 
діндерінің тұтас бір синтезін құрайтын еді. Сөйтіп, манихей діні христиан дінінен осы дінді уағыздап 
таратушылық әдісін, ол зороастризмнен – жақсылық пен жамандық, жарық пен түнек күресі идеясын 
алды [1]. 

Манихей дінін таратуда, сондай-ақ, соғдылар да жетекші роль атқарды. ҮІІІ ғасырдың бас 
кезінде манихейшілерді басқарушының ресми орыны Самархандта болды. Манихей діні Орта Азияда 
ұзақ уақыт бойы өмір сүрді және буддизм манихей дінінің сағаналарына, терминологиясына, тіпті 
оның негізгі көзқарасы жүйесіне де қатты әсерін тигізді.  

Манихей діні Жетісу мен Қазақстанның оңтүстігінде, ең алдымен, отырықшы жұртшылық 
арасында өзінің жолын қуушылар тапты. Турфан алқабынан табылған «Қасиетті екі негіз кітабы» 
атты манихей шығармасының ежелгі ұйғырша қолжазбасында бұл кітаптың «он оқ елінің /діни/ 
сенімін ояту үшін», «Аргу-Талас» қаласында жазылғаны жөнінде айтылады. Бұл жерде әйгілі Тараз 
қаласы сөз болып отыр. Сондай-ақ, манихей тұрғындары Жетісудың басқа да бір қатар қалаларында – 
Баласағұнда, Шігілбалықта тұрғаны мәлім.  

Таразды қазу кезінде табылған манихей дінінің жұлдыз құдай айшығы болып саналатын жарты 
ай мен әйел жүзі бейнеленген қол алақаны да манихейлік қасиетті заттар қатарына жатқызуға 
болатын шығар.  

Қазақстанның орта ғасырлық қалаларының бірқатар тұрғындары ежелгі Иран жерінде біздің 
дәуірімізге дейінгі ҮІІ-ҮІ ғасырларда өмірге келген тағы бір дүниежүзілік діннің зороастризмінің 
өкілдері болғаны хақ. Бұл діннің іс жүзіндегі салт-дәстүрі сипатына тән нәрселер-Әлемнің төрт 
элементін – суды, отты, жерді, ауаны қастерлеу. Зороастризмнің бұл элементтерін Орта Азиядан, 
Соғдыдан, Сырдария қалаларынан және Жетісудан  аңғаруға болады. Оттың шалқи, сүйірлене 
көтерілген  жалыны тәрізді сүйір күмбезді мұнара құрылыстарының қалдықтары осыны еске салады. 
Олар ескі Қостөбе және Қызылөзен қалаларының жұртында сақталған. Дегенмен Орта Азия мен 
Қазақстанда зороастризмнің эконикалық түріне ұқсамайтын, айрықша бір түрі ғана кең таралады. 
Оның өзі жергілікті пұтқа табынушылықпен, оның ішінде отқа, ру, ата-баба аруағына, тіпті қой, 
жылқы, түйе тәрізді жануарларға табынушылықтармен тығыз астаса сіңісіп кетті. Бұл дінге 
байланысты ескерткіш деректер оссуарлық жерлеу түрінде – сүйектер салынатын саз жәшіктер, 
хумдық жерлеу түрінде, жерден қазылған сағана-лахаттарға өліктің қойылуы, өлік сүйектерін жинап 
жерлеу түрінде кездеседі [2]. 

Зороастра діні Қазақстан қалаларына ҮІ-ҮІІ ғасырларда соғдылар арқылы енді, алайда оның 
элементтері Оңтүстік Қазақстанда бұдан көп бұрын сақ-массагет тайпалары кезінде-ақ қалыптаса 
бастаған болатын. 

Орта Азия мен Қазақстан қалаларында ислам діні таралған кезеңде пайда болған құрылыстар 
қатарына көпшілік моншалар да жатады. 

Өлікті жерлеу рәсімі ІХ ғасырдың екінші жартысы мен Х ғасырда өзгерген. Ол мұсылманға тән 
сипатта және белгілі бір қағидаларға сәйкес жүргізілді: өлік жерден қазылған шұңқырларға, шикі 
кірпіштен қаланған сағаналарға қойылды. Өлік басын солтүстік-батысқа беріп, бетін оңтүстікке 
бұрып жатты. Қабірлерде құрал саймандар жоқ. Ең ертеректегі мұсылман мазарларының кешендері 
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Отырар алқабынан табылды, олар ІХ-Х ғасырларға жатады. Соның бірі – Х ғасырлық ескі Боран 
қаласындағы мазарлар кешені  [3]. 

ХІ-ХІІ ғасырлардағы зираттар кешендерінде зәулім де сәулетті мазарлар құрылысы бой 
көтерді. Мұсылман мазарларының ертеректегі бір тобы ескі Боран қаласы жұртынан аршылды.  

Тараздың шығыс бетіндегі 18 шақырым жерде Головочевка селосы маңында екі мазар – 
мавзолей сақталған. Солардың бірі – Бабаджи-хатун ою-өрнекті қасбеті жоқ және Х ғасырға жататын 
мавзолей. Екіншісі Айша-бибі мазары. Оның әсемдік бедерлері мен геометриялық ою-өрнектерге 
толы жапқан жұқа кірпіштерді пайдалана отырып, сыртқы тегіс бетіне бай әшекейлер салынған батыс 
беттегі қабырғасы ғана сақталған. Бұл мавзолейлер ХІ-ХІІІ ғасырларға жатады. 

Сырдарияның төменгі ағысындағы Сырлытам мазары – ХІІ ғасырлық мавзолей. Оның 
күйдіріліп, оймышталған сары саз тақталармен безендірілген биік қасбеті бар, ХІ-ХІІ ғасырларда 
салынған. Жылтыр сыр жалатылған, ою тәрізді арап әріптерімен әшекейленген ыдыстардың 
көпшілігі қыштан жасалған. Мұндай жазулардың бір бөлігі жазу деуден гөрі әшекейге көп келеді, 
оқылмайды, дегенмен  бірқатарында әр алуан діни мазмұнды оң тілектестіктер мен өсиет сөздер 
жазылған. Сәндік үлгілердің таратушысына айналған мыстан, қоладан жасалған металл бұйымдарға 
да әлгіндей тілектестік және діни мазмұнды сөздер жазылып, әшекейленген [4]. 

Осы бір дүниежүзілік өркениеттің айшықты да айрықша куәсі - «Ұлы Жібек жолы» маңызын 
қорыта айтар болсақ, Ұлы Жібек жолы 2 мың жыл бойы өмір сүрген. Бұл әлем тарихында дара 
ерекше құбылыс болды, Тынық мұхит пен Атлант мұхитының арасындағы көптеген халықтарды 
біріктірді. ұлан – ғайыр қазақ даласы сахараларын, биік таулар мен етектегі құнарлы алқаптарды кәсіп 
етіп, Европадан Азияға дейін және оған керісінше бағытта созылып жатқан сауда жолдарына 
сипаттама бере отырып, сондай-ақ сол жолдармен ағылған сан-алуан таңсық тауарлар, ежелгі өнер 
мен дін жолдары туралы әңгімелей келіп, орта ғасырлық тарих пен рухани өмірдің аса күрделі 
болғанын атап айтпасқа болмайды.  Шығыс пен Батыс, Азия мен Европа тоғысқан Қазақстан 
қалаларында бір-біріне мүлде ұқсамайтын мәдениеттердің өзара кірігіп, бір-бірін байыта түсулеріне 
аса қолайлы жағдай, ахуал туды. Ұлы Жібек жолы әртүрлі сауда, мәдениет, жаңалық және жаңа 
ойлардың таралу жолы, Евразиядағы көшпенділер мен отырықшы халықтардың даму жолы болды. 
Ұлы Жібек жолы өркениеттің дамуына айрықша үлес қосқан жол болды. 
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В годы независимости Казахстана современные тюркологические исследования 

активизировались в двух основных направлениях: изучение письменных памятников раннего и 
позднего средневековья (Орхонских, Таласских, Восточно–Туркестанских, армяно-кыпчакских); 
исследование языков и культур современных тюркских народов в синхронии. 

Памятники письменности достаточно хорошо исследованы советскими тюркологами и 
изучаются в новых аспектах учеными Запада и Востока, стран СНГ в том числе и Казахстана 
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(А. Аманжолов, Г. Айдаров, А. Курышжанов, М. Жолдасбеков, К. Сарткожа, К. Сарыгараулы, 
А. Кайиржанов, Н. Шаймердинова, Т. Кайиркен и др.).  

Синхронный же анализ языка, культур и истории современных тюркских народов, в том числе 
народов, живущих на территории Республики Казахстан, до настоящего времени осуществлялся 
непоследовательно. Хотя отдельные исследования такого направления проводились, в целом на 
материале казахского (Тажибаева С.Ж., Козырев Т.А., Невская И.А., Тажибаева С.Ж.), уйгурского 
языка (Т.Талипов, Г.Садвакасов, С.Абдуллаев и др.). 

На современном этапе развития казахстанского тюркского языкознания особенно актуальными 
являются проблемы исследования истории формирования современных тюркских языков, 
представленных на лингвистической карте Казахстана. Актуальной темой для исследователей 
является изучения функционирования тюркских языков в условиях языковых контактов с казахским, 
русским и другими языками, а также взаимовлияния культур тюркских народов в Казахстане. 
Большой интерес исследователей вызывает языковое строительство тюркских этносов, дисперсно 
проживающих на территории РК, анализ социолингвистических факторов, влияющих на развитие 
этих языков. 

Республика Казахстан осуществляет серьезные шаги для консолидации стран тюркского мира, 
для исследования духовной и материальной культуры тюркских народов в разрезе деятельности 
социально-политических, культурных и других институтов таких, как ТЮРКСОЙ, ТЮРКПА, Совет 
старейшин Тюркских аксакалов, Тюркская Академия, в рамках государственной программы 
«Культурное наследие». Многое делается в сфере образовательно-научной: прошло лишь пять лет 
как была открыты кафедры тюркологии в Евразийском национальном университете им. Л.Н. 
Гумилева (г. Астана), а также в Казахском национальном университете им. аль-Фараби (г. Алматы), 
осуществляющие подготовку компетентных специалистов по специальности «Тюркология» по всем 
уровням образования: бакалавров, магистров и докторов PhD.  

В 2014 году стартовал международный научный проект “Interaction of Turkic Languages and 
Cultures in the post-Soviet Kazakhstan” («Взаимодействие тюркских языков и культур в пост-
Советском Казахстане»). Исследования, проведенные в рамках проекта, осуществляются при 
грантовой поддержке фонда “Volkswagen”. В международном научном проекте принимают участие 
профессорско-преподавательский состав, магистранты Берлинского Свободного университета, 
Франкфуртского университета им. Й.Гете, Евразийского национального университета им. 
Л.Н.Гумилева, Таразского государственного университета им. М.Х.Дулати. Руководителем проекта с 
немецкой стороны является д.ф.н. профессор Невская И. А. (соруководитель - профессор Клаус 
Щёниг), руководителем проекта с казахстанской стороны является д.ф.н. профессор С. Ж. Тажибаева 
(соруководитель – д.ф.н. профессор Н. Г. Шаймердинова).  

Особая значимость проекта заключается в заключении междисциплинарных связей между 
кафедрами тюркологии, информационных систем Евразийского национального университета и 
кафедрой казахской филологии и журналистики Таразского государственного университета. В 
научном проекте активное участие принимала студенческая молодежь трех выше перечисленных 
вузов. Студенты, магистранты, докторанты кафедры тюркологии ЕНУ, Франкфуртского 
университета участвовали в полевых исследованиях для сбора лингвистического материала, 
проведении социолингвистического обследования. Привлечение в научное исследование тюркских 
языков Казахстана обучающихся как казахстанских, так и немецких вузов -  особенно важно для 
дальнейшего плодотворного сотрудничества, укрепления международных связей и продолжения 
научных традиций тюркского языкознания и тюркологии в целом. 

Тюркская диаспора Казахстана наиболее многочисленная. Двадцать четыре тюркских этноса 
разговаривают на своих родных языках, входящих в состав экзогенных и эндогенных групп языков. 
Большинство казахстанских тюркских языков относятся к группе экзогенных языков. Экзогенные 
языки за пределами Казахстана имеют свою территорию, представляют численное большинство 
носителей, т.е. являются мажоритарными [Trudgill 2003: 43; Сулейменова 2007: 26]. Но не всегда оба 
эти критерия отвечают действительности, так как даже при наличии собственных административных 
территорий представители титульных этносов могут не составлять большинство их населения 
(например, такая ситуация была с казахским языком в советский период). В таком случае решающим 
фактором является первый критерий, - т.е. наличие титульной территории, - при отнесении тех или 
иных этносов к экзогенным. К экзогенным тюркским языкам Казахстана относятся: узбекский, 
уйгурский, азербайджанский, татарский, башкирский, чувашский, киргизский, каракалпакский, 
туркменский, ногайский, кумыкский, карачаевский, балкарский, гагаузский, алтайский, хакасский, 
якутский, турецкий (ахыска) [Nevskaya, Tazhibayeva 2015: 323]. 
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Эндогенные языки – это языки, на которых говорит языковое меньшинство в данной стране, и, 

которые не составляют большинства в другой стране [Trudgill 2003: 43; Сулейменова 2007: 26]. Как 
правило, они не имеют собственных административных территорий. Из числа казахстанских 
тюркских языков это – шорский, караимский, крымчакский, крымско-татарский, тофаларский, 
долганский [см. Nevskaya, Tazhibayeva 2015: 323]. 

Одной из основных задач международного научного проекта является проведение 
широкомасштабного социолингвистического обследования состояния языка, языковой 
компетентности, использования родного языка в различных ситуациях; проводимая государством 
поддержка тюркских языков (преподавание в школе, средства массовой информации и др. 
определение этнической и национальной принадлежности по паспорту; определение национальности 
в межнациональных браках, самоидентификация; а также история семьи (история миграции семьи); 
уровень образованности и др. [Nevskaya, Tazhibayeva 2015: 324-327] 

Анкетный опрос проводился студентами и магистрантами кафедры тюркологии ЕНУ им. Л. Н. 
Гумилева. Было проведено анкетирование более 2000 респондентов из разных регионов Казахстана.  

Студенты и магистранты специальности информационные системы под руководством 
профессора Тусупова Д.А. разработали сайт для анкетирования респондентов, создали базы данных. 
Заполненные анкетные данные с бумажных носителей были занесены на электронные. На сайте 
можно самостоятельно заполнить анкету. Все ответы, как полученные путём непосредственного 
общения с респондентами, так и путём самостоятельного заполнения анкеты представителями 
тюркских этносов Казахстана, вносятся в электронную базу данных. Результаты анкетирования 
опубликованы на сайте в виде графиков и диаграмм с применением различных фильтров.  

Базы данных в казахстанской тюркологии была разработана впервые. Создание базы данных 
представляет планомерную работу, состоящую из четырех этапов: сбора данных, хранения 
информации, обработки информации, визуализации данных [Fedotov, Tussupov, 2015; Tussupov, 
Sambetpayeva, 2015]. 

1. Сбор данных с помощью анкетирования респондентов. 
Респонденты заполняли анкеты на бумажных носителях в связи с отсутствием доступа к 

интернетсети в сельской местности, где проживает большинство представителей тюркских этносов 
Казахстана, либо респондентами были представители старшего поколения (ветераны, пенсионеры), 
часто не владеющие компьютером. Ответы респондентов вносились в электронную базу данных, 
которая хранится на сервере Google Drive.   

Google Drive – это облачное хранение данных, в состав Google Диска, в которые входят Google 
Документы, Таблицы и Презентации – набор офисных приложений для совместной работы над 
текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями, чертежами, веб-формами и 
другими файлами.  

Сайт для анкетирования был разработан с использованием веб-форм студентами и 
магистрантами кафедры информационных систем ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.  

Веб-форма на сайте представляет собой аналог бумажной формы, анкеты, бланка и опросного 
листа. В формах имеются поля, предназначенные для заполнения, а также списки и переключатели, 
которые позволяют пользователю выбрать один или несколько элементов. Форма может 
осуществлять свою работу только в том случае, если она поддерживается веб-сервером. 
Использование веб-форм, как правило, предусматривает использование на сайте баз данных. 

Анкету можно было также заполнить на сайте www.tuyrki.weebly.com.  
В социолингвистическом исследовании приняли участие 54% женщин и 45% мужчин. Такое 

процентное соотношение среди респондентов свидетельствует о том, что женская часть населения 
легче вступает в контакт и готова представить информацию о себе и о своем этносе.  

В анкетировании участвовали респонденты в возрасте от 10 до 98 лет. Для полноты охвата и 
репрезентативности информации к анкетированию были привлечены лица почти каждой возрастной 
категории. Наибольшая доля опрошенных респондентов приходятся на группы в возрасте 20-75 лет. 
По остальным возрастным группам численность опрошенных респондентов значительно ниже. 
Самому старшему респонденту 98 лет, самому младшему 10 лет. Возрастной разрыв опрошенных в 
исследуемой совокупности составил 88 лет. Это позволяет провести исследование изменения 
социокультурного взаимодействия тюркских языков и культур почти в вековом интервале 
исторического развития. 

Результаты социолингвистического исследования обрабатываются и синхронизируются в базе 
данных, доступной для широкой аудитории в интернет-ресурсах. 
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В качестве базы данных для международного проекта было использовано приложение Google 

Таблицы, которые хранятся на облачном сервере Google Drive [http://www.uznaem-kak.ru/baza-
dannyx]. 

2. Хранение результатов опроса. 
После завершения анкетирования, ответ респондента записывается в базу данных, 

представленной в табличной форме. Все данные хранятся на сервере Google Drive.  
На рисунке 1 представлена табличная форма хранения ответов. 
 

 
 

Рис. 1. Табличная форма хранения ответов 
 
3. Обработка данных. 
В базе данных для поиска ответов на запросы исследователя можно осуществить фильтрацию 

для быстрого и простого способа нахождения подмножества данных и работы с ним в диапазоне 
ячеек или в столбце таблицы. В отфильтрованных данных отображаются только строки, 
соответствующие заданным условиям, а ненужные строки скрываются. Фильтрация позволяет 
отфильтровать несколько столбцов. Можно применять одновременно несколько фильтров, при этом 
каждый следующий фильтр добавляется к результатам и дополнительно сужает подмножество 
данных. В списке, содержащем текстовые значения, можно установить или снять флажки текстовых 
значений в зависимости от условий, по которым нужно выполнить фильтр [https:// 
support.office.com/ru-ru/article]. 

4. Визуализация данных. 
Табличная форма для отображения результатов с фильтрами является недостаточно наглядной, 

поэтому необходима визуализация данных в виде диаграмм и графиков с применением того же 
фильтра. Для этих целей была разработана визуализация данных при помощи инструментов Google 
Chart API, основанных на языке программирования Java Script.  

Google Chart API – это бесплатный сервис от компании Google, который позволяет 
разработчикам веб-приложения создавать изображения диаграмм путем создания элемента <img> с 
атрибутом src, указывающего на ссылку URL , которая включает в себя данные диаграммы, ярлыки и 
другую информацию для строки запроса. Google Chart API предлагает быстрый и легкий способ 
создания множества различных видов диаграмм для веб-сайта, а также создавать диаграммы на 
основе информации из базы данных [http://www.interface.ru/home.asp?artId=22195]. 
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Основной ссылкой на Google Chart API является http://chart.apis.google.com/chart?. Параметры, 

которые определяют отображение диаграммы, следуют после символа ‘?’. Существует множество 
параметров, которые можно указать посредством строки запроса. Единственными обязательными 
параметрами являются размер диаграммы (chs), данные диаграммы (chd) и тип диаграммы (cht)  

На рисунке 2 представлена «оболочка» сайта, в котором выполнена визуализация данных с 
использованием инструментов Google Chart API и языка программирования Java Script. 

 

 
 

Рис. 2. Сайт с использованием инструментов Google Chart API и языка программирования Java Script 
 

Все данные были разделены на 6 подгрупп для удобства проведения визуализации. Если 
выбирается подгруппа национальность, то можно применить фильтр, который автоматически 
выводит диаграммы.  

 

 
 

Рис. 3. Визуализация подгруппы 1 – Этническая принадлежность по паспорту. 
 
В качестве инструмента для построения диаграмм был выбран Google Chart API, позволяющий 

создавать диаграммы на основе информации из базы данных. На рисунке 4 представлены диаграммы, 
в которых отражены вопросы, касающиеся истории семьи, местожительства в Казахстане, 
религиозной принадлежности, занимаемой должности и др. В диаграммах отражены ответы, которые 
были даны респондентами, например, указаны только восемь регионов из четырнадцати областей 
Казахстана; представлены шесть наиболее часто отмеченных названий профессий, остальные вошли 
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в группу «другие». При наведении мышкой на интересующую часть диаграммы отображается 
процентное соотношение данных. 

 

 
 

 
Рис. 4. Визуализация диаграмм по заданному вопросу. 

 
Рассмотрим более подробно процесс визуализации данных на конкретном примере. Из 

«Подгруппы 2 – Этническая принадлежность по паспорту: только женщины» выбираем 
национальность «азербайджанцы», как показано на рисунке 5.  

 

 
 

Рис. 4. Выбор национальности из подгруппы 2. 
 
После того как из подгруппы 2 выбрана национальность «азербайджанцы» по паспорту: только 

женщины, внизу автоматически отображаются диаграммы, как показано на рисунке 6.  
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Рис. 6. Визуализация диаграмм из подгруппы 2. 
 

На рисунке 6 показаны диаграммы, в которых отображены запросы, которые касаются 
этнической принадлежности женщин по самоопределению, национальности их родителей, супругов. 
Прокручивая сайт вниз, мы увидим новые диаграммы, которые соответствуют запросу 
национальность «азербайджанцы» по паспорту, только женщины. 

 

 
 

Рис.7. Визуализация диаграмм из подгруппы 2. 
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На рисунке 7 представлены диаграммы по запросам: «Национальность детей», «Страна 

рождения», «Религия», «Занимаемая должность или род занятий», «Язык, который используется с 
людьми других национальностей», «Язык, который используется в общественном транспорте, на 
приеме у врача и т.д.».  

На сайте можно посмотреть общую визуализацию данных всех респондентов, а также увидеть 
ответ каждого отдельного пользователя. На рисунке 8 показана сводка ответов по следующим 
вопросам: «Гражданином какой страны Вы являетесь», «Национальность». 

 

 

 
 

Рис. 8. Общая визуализация данных на основе ответов всех респондентов. 
 

В анкетировании были разработаны открытые и закрытые вопросы. Открытые вопросы не 
содержат вариантов ответов, а предполагают респонденту самому сформулировать ответ на вопрос в 
свободной форме. Процедура обработки открытых вопросов достаточно трудоемка. В числе 
открытых вопросов есть такие, которые требовали от респондента подробного описания. Например: 
«Какие традиции характерны для Вашего этноса?», «Как Вы празднуете Различные народные 
праздники? Ответы на такие вопросы были представлены на сайте в виде списка, как это показано на 
рисунке 9.  

 

 
 

Рис. 8. Ответы респондентов в виде списка. 
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При заполнении анкет, соблюдались этические нормы. Только по желанию респондента, лица, 

проводивщие анкетирование, фиксировали фамилию и имя. Если же респондент не желал, чтобы его 
данные были записаны, то он\она оставались анонимными.  

Создание базы данных позволяет эффективно использовать лингвистический и 
этнографический материал для всех заинтересованных лиц. Созданная информационная система 
открыта и позволяет пополнять и обрабатывать новые данные.  

Таким образом: сбор, хранение и обработка социолингвистических данных, а также визуальное 
представление данных анкетирования позволяют специалистам из различных областей науки и 
прикладных исследований (культурологам, политологам, этнолингвистам и др.) эффективно 
использовать новые результаты междисциплинарных научных связей. Междисциплинарные 
исследования открывают большие перспективы и возможности для современной казахстанской 
тюркологической науки по созданию корпуса тестов исчезающих языков, волею судьбы оказавшихся 
в Казахстане, созданию электронного корпуса фольклорных текстов и др. 
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В настоящее время исследования стилей произношения ведутся в направлении выявления 
особенностей функционирования фонетических средств в ситуативно-обусловленных 
разновидностях речи с учётом социальной стратификации языка, стилистической направленности 
коммуникации и структурных особенностей фонетической системы языка, фонетического контекста 
[1, с. 31-32]. 

К сожалению, в узбекском языкознании это направление в изучении стилей произношения еще 
не разработано, что объясняется малоизученностью в целом основ фонетического аспекта стилистики 
ресурсов современного узбекского литературного языка, на базе которых можно было бы проводить 
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те или иные фоностилистические исследования тех или иных функционально-стилистических 
разновидностей речи. 

В существующих работах по фонетике и стилистике узбекского языка в основном 
рассматриваются проблемы эмоционально-экспрессивной фонетической стилистики – зачастую это 
проблема адрегентной стилистической окраски, порождаемой фонетическими свойствами языка [2; 3; 
4]. Вопрос о функциональной фоностилистике современного узбекского языка упоминается многими 
авторами, но не находит последовательного решения. 

Между тем фонетика современного узбекского языка обладает особой системой фонетических 
средств выражения функционально-стилистической окраски. Эта система настолько богата и развита, 
что можно обнаружить ее своеобразную структуру и в стилистически нейтральной, и в книжной, и в 
разговорной, и в особенности просторечной и диалектной речи. Последние две формы устной речи 
выводятся за пределы узбекского литературного языка. Но поскольку их фоностилистические 
свойства чрезвычайно ярки и оригинальны, мы сочли целесообразным включить их в объект нашего 
исследования  в качестве оппозиции формам литературного языка, в которой проявляется вся 
динамичность и прогрессивность развития языка в целом. 

В “Стилистике узбекского языка”  [5] можно встретить описание фонетических свойств 
разговорного стиля узбекского языка. При этом разговорный стиль узбекского языка подразделяется 
на два вида: на литературный разговорный стиль и на просторечный. В разговорном стиле, как 
отмечают авторы, можно проследить, с одной стороны, общеязыковые, а с другой – присущие устной 
речи особенности произношения. Слова разговорного стиля имеют отличные от литературно-
нормированных или противоположные им фонетические признаки. Они сводятся к следующим:  
1. перестановка звуков в составе слова: қирғий-қийғир, лаънат-налат, шарпа-шапра, ўпирмоқ-

ўрпимоқ (Здесь и далее: первый вариант произношения слов – форма литературного 
произношения, второй фоновариант присущ живой разговорной речи);  

2. выпадение звуков в составе слова: қулфламоқ-қуфламоқ, ташламоқ-ташамоқ, кўкартирмоқ-
кўкартмоқ, баргикарам-барикарам; 

3. вставка звука: ечмоқ-чечмоқ, қамчи-қамчин, карчалон-карчаллон, янгидан-янгитдан; 
4. замена звуков: буқоқ-бўқоқ, мунчоқ-мўнчоқ, кемирчак-кўмирчак, кўйлак-кўйнак, тарнов-таннов 

и др.; 
5. сокращение звуков в основе (корне) в результате присоединения аффиксов: олипти-опти, 

келибди-кепти, олиб келибди-опкепти. [5, с. 14-5]. 
Как отмечают авторы “Стилистики узбекского языка”, подобные явления разговорного стиля 

используются в художественной литературе в речи героев для передачи устной речи [5, с. 15]. 
Таким образом, авторы вышеупомянутого пособия вплотную подошли к решению проблемы 

выявления фоностилистических средств функциональных стилей и описали фонетические свойства 
разговорного стиля на материале модификаций звукового состава слова. Исследование 
фоностилистической характеристики функциональных стилей узбекского языка этим ограничилось. 
Так, при описании официально-делового стиля о его фоностилистических свойствах не упоминается. 
При рассмотрении языковых характеристик научного стиля отмечается некоторая монотонность 
научной речи, которую можно устранить подбором более эмоциональных терминологических 
синонимов, но не учитывается роль фонетики (в частности интонации), обладающей широкими 
возможностями в решении данной задачи.  

При описании публицистического стиля попутно указывается, что риторический вопрос и 
риторическое обращение служат средством усиления интонации речи, способность же самой 
интонации выступать в роли показателей публицистического стиля опять-таки не оговаривается.  

При описании стиля художественной литературы, в котором, как и в разговорном стиле, 
наиболее полно представляются возможности фоностилистических средств, проблемы фонетической 
стилистики (благозвучия, звукосимволизма и т.п.) не затрагивается вообще. 

Э.Р. Киличев в своей работе “Практическая стилистика узбекского языка” отмечает, что по 
отношению к функциональным стилям выделяются три стиля произношения: нейтральный, книжный 
(торжественный) и разговорный стили. Нейтральный стиль произношения характеризуется 
отсутствием эмоциональной окрашенности. Произношение в данном стиле оформляется по 
орфоэпическим правилам произношения гласных и согласных фонем. Книжным стилем 
произношения пользуются в публицистической речи, важных информационных сообщениях, при 
выразительном чтении. При этом ритм речи ровный, постановка ударений правильная, сама речь 
интонационно приподнята. Разговорный стиль произношения наблюдается в живой речи, диалогах, в 
речи персонажей в художественной литературе. В разговорном стиле речи происходит продление 
гласных, редукция, перестановка звуков, удвоение согласных, проявление сингармонизма, не ясное 
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произношение сложных слов: ша:ар (шаҳар), турпоқ (тупроқ), кирпик (киприк), олмиш (олтмиш), 
ўнуч (ўн уч), оббор (олиб бор), опти (олибди), мани китобим (менинг китобим) [3, с. 92]. 

В художественной литературе, пишет Э.Р. Киличев, речь и произношение персонажей имеют 
важное стилистическое значение. Произношение указывает на образованность, социальное 
положение и национальную принадлежность персонажей. Стиль произношения персонажей 
передается в драматических произведениях в ремарках автора. В прозаических произведениях 
иноязычные или диалектные слова пишутся в соответствии с их произнесением персонажами [3, с. 
92].      

Работы Г.Т. Яхшиевой “Ўзбек тилида фонографик услубий воситалар” (“Фонографические 
стилистические средства в узбекском языке”) [2] и А.А. Хайдарова “Бадиий тасвирнинг 
фоностилистик воситалари” (“Фоностилистические средства в художественном изображении”) [6] 
продолжают исследование Э.Р. Киличева (в работе Г.Т. Яхшиевой рассматривается отражение 
фоностилистических особенностей художественной речи на письме). При этом исследователи под 
фоностилистикой понимают прежде всего ее эмоционально-экспрессивный аспект, занимающийся 
выявлением коннотативных значений слова, реализующихся в речи персонажей художественных 
произведений [3, с. 88-91; 2; 3]. 

В работе Э. Киличева перечисляются фоностилистические показатели разговорного стиля, в 
исследованиях Г.Т. Яхшиевой и А.А. Хайдарова описываются фонетические явления в области 
гласных и согласных, влияющие на формирование эмоционально-экспрессивной окраски слова, его 
коннотативного значения в художественных произведениях. Так, Г.Т. Яхшиева анализирует 
стилистические возможности звуковых модификаций слов непосредственно на материале текстов 
(фрагментов из текстов художественной литературы) в рамках предмета и объекта своего 
исследования. Однако стилистические свойства самих фонем автором не затрагиваются, хотя 
изменения фонем в составе слова в узбекском языке стилистически значимы.  

При анализе стилистической значимости вариантов гласных фонем Г.Т. Яхшиева говорит в 
основном о долготе//краткости их произношения, что способно передавать коннотативные значения 
слова в контексте. На примере выражения Эшитиб ўтир! автор выявляет значения повеления, 
побуждения, успокоения и т.п., а на примере Эшитиб ўтирдим – значения утверждения, 
удовольствия, согласия, терпения, познания, внимания. На примере произношения в кипчакских и 
огузских диалектах нелабиализованного гласного [и] вместо лабиализованного гласного [у]: мулла-
милла, автором определяется стилистическая информативность лабиализованных и 
нелабиализованных гласных. Автор также попутно упоминает об инверсии, пропуске звука или слога 
при произношении в речи слов типа: шарийф, бўлибту, Раҳем, қорун (шариф, бўлибди, Раҳим, қорин) 
и объясняет это долготой произношения звуков, а не меной фонем. 

Описывая явление протезы – вставки гласных [ў] и [и] перед согласным [р], автор отмечает, что 
это происходит, в основном, в кипчакском наречии: рўмол-ўрамон, раис-ираис, рўза-ўраза и 
объясняется тем, что, во-первых, узбекским словам не характерно консонантное сочетание, поэтому 
заимствованные русизмы приобретают протетические гласные [и], [у], [ў]: ишкаф, исправка, устал, 
урус; во-вторых, этим облегчается произношение иноязычных слов (бурное развитие данный процесс 
получил в 1930-40 гг.). По мнению Г.Т. Яхшиевой, стилистически значима фонетическая долгота, 
которая, в отличие от фонологической долготы, не служит смыслоразличителем и связана в основном 
с ударением и рядом других фонетических явлений. Это долгота свойственна процессу речи. 
Различное произношение гласных в слове порождает ряд дополнительных значений, в частности 
усиливает в совокупности с семантической структурой слова его значение и реализует оттенки 
эмоционально-экспрессивной окраски (коннотации) слова [2, с.11-12]. 

В слове выделяются четыре типа коннотации: эмоциональный компонент: выражение эмоций 
и чувств говорящего; оценочный компонент: выражение утверждения или отрицания; экспрессивный 
компонент: выражение степени интенсивности значения; стилистический компонент: 
функциональное употребление слова [2]. Последнему компоненту коннотативного значения слова в 
исследовании Г.Т. Яхшиевой уделено мало внимания. 

Стилистические возможности согласных проявляются в их удвоении в разных позициях 
(ҳаққингни ол, ишчилар (Ҳ. Ниёзий) – выражение внутреннего волнения и отношения говорящего к 
высказываемому); в замене согласных [р] и [й] в детской речи (Худоё, аямди дайдига (вместо 
дардига) даво бейгин (вместо бергин)); в метатезе согласных в диалектной речи. Все эти явления, 
отмечает Г.Т. Яхшиева, служат для характеристики речи персонажей в художественном 
произведении.  

Стилистические возможности согласных проявляются также и при произношении 
заимствованных слов, при использовании рифмы  в пословицах и стихах, при аллитерации, 
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сокращении фонемного состава в словах типа: бўп, рос (бўлиб, рост), звукосимволизме и постановке 
логического ударения. На примере всех этих фонетических явлений Г.Т. Яхшиева выявляет 
экспрессивную функцию языка и, опираясь на положение, что в научных произведениях экспрессия 
занимает второстепенное место, а в художественной литературе – решающую роль [2, с. 27], свое 
фоностилистическое исследование базирует на изучении коннотации произносительных вариантов 
слов, в основном, в речи персонажей художественных произведений. 

Следует отметить, что при анализе работы Г.Т. Яхшиевой наиболее актуальна для 
исследования та часть, которая касается изучения приемов и способов передачи фонетических 
стилистических средств и возможностей в письменной речи. Важно выяснить, что же подразумевает 
автор под понятием “фонетические стилистические средства и возможности”. Фонетическими 
стилистическими средствами и возможностями Г.Т. Яхшиева вслед за Э.Р. Киличевым определяет 
фонетические средства передачи коннотативных значений слова в плане выражения его 
эмоционально-экспрессивных оттенков. Коннотация же слова в плане его функционального 
употребления автором не рассматривается. Проявление эмоционально-экспрессивных, оценочных и 
стилистических коннотативных значений в фоновариантах слов можно рассматривать как 
характерный признак разговорного, публицистического стилей и стиля языка художественной 
литературы. 

Весомый вклад в развитие эмоционально-экспрессивного аспекта фоностилистики 
современного узбекского литературного языка внесет, на наш взглад, первое диссертационное 
исследование в  данной области, осуществленное А.А. Хайдаровым на материале классической и 
современной узбекской художественной литературы [6]. В нем подробно анализируются: 

1) стилистические свойства гласных и согласных узбекского языка в художественной речи: 
И-и-и! Назирахон шофёр бўлганми? (С.А.) (удивление); -Йў-ўқ, деди Тошмамат иккиланиб. Нима, 
хизмат бормиди?  (Ў. Усмонов) (сомнение); Эшик олдидан: -Вой жонимм-деган чўзиқ бир овоз 
эшитилди. (С. Айний) (психологическое состояние персонажа);  

2) фонетические изменения, несущие особую стилистическую нагрузку в прозаической (для 
индивидуализации речи персонажей) и поэтической речи (обусловленные рифмовкой стиха, 
анафорой, эпифорой, аллитерацией):  

Кўм-кўк, 
Кўм-кўк... 
Кўклам қуёшидан  
Кўкарган қирлар 
Пўлат яғринларни  
Кўтарган ерлар кўм-кўк... (Ҳ. Олимжон) (аллитерация); 
3) суперсегментные фонетические средства (интонация, пауза, ударение) и их стилистическая 

значимость: 
Шитирлади ҳовлинг тўла куз, 
Шитирлади хазонлар- жоним (У. Азим) (логическое ударение). [См. подробно: 6].  
В целом, А.А. Хайдаровым проделана большая работа по раскрытию эмоционально-

экспрессивных свойств фоностилистических средств в узбекской художественной литературе. При 
этом наряду с собственно фоностилистическими, в частности эмоционально-экспрессивными  
особенностями художественного текста автором рассматриваются явления фоники, благозвучия. 

В книге “Ўзбек тилининг амалий грамматикаси” (“Практической грамматике узбекского 
языка”) не преследуется цель изучения фоностилистики современного узбекского литературного 
языка. Однако в данном пособии приведены некоторые важные выводы относительно 
функционально-стилевого аспекта фоностилистики современного узбекского литературного языка. 
Авторами книги отмечается, что нормам литературного языка противоречат произношение 
согласного [н] под влиянием предыдущего согласного как последнее удвоенное: гапни-гаппи, йўлни-
йўлли, кўзни-кўззи, расподобление звуков (диссимиляция) в словах типа зарaр-зарaл, бирорта-
биронта, учта-ушта. В устной речи согласный [р] перед согласными [л], [н] уподобляется 
последним: зўрлик-зўллик, шивирлади-шивиллади, карнайчи-каннайчи. Чаще всего в устной живой 
речи происходит оглушение в конце слова: озод-озот, мактаб-мактап, барг-барк, бож-боч, пассив-
пассиф. В живой речи также наблюдается явление метатезы: супра-сурпа, аҳвол-авҳол, дунё-дуйно, 
лаънат-налат. Явление сингармонизма следует учитывать при чтении художественных 
произведений узбекской литературы прошлых столетий    [7, с. 11-53]. 

Изменение норм литературного языка предполагает сосуществование двух или более 
нормативно-правильных фоновариантов слов, находящихся на стадии семантической, 
стилистической, историко-временной или иной дифференциации их употребления. Если бы 
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вариантные формы не выполняли определенной социально-языковой функции, они были бы 
излишним, анормальным явлением в литературном языке [4, с. 37]. 

Причины существования различных форм звукового оформления одной и той же языковой 
единицы (слова или морфемы) рассматриваются в приложениях к “Ўзбек тилининг морфем луғати” 
(“Морфемному словарю узбекского языка”) [8, с. 365-448]. Наряду с изучением морфологических и 
морфонологических процессов, происходящих в слове при аффиксации, авторы словаря уделяют 
внимание общим проблемам фонетических вариантов слов вообще. При этом под фонетическими 
вариантами понимаются все виды вариантов произношения, возникающих вследствие мены звуков 
типа қ→ғ, к→г, о→а, выпадение звука в словах типа айир-айрим, перестановки звуков: ёмғир-ёғмир, 
удвоения звука: сода-содда, а также звуковые соответствия типа пичан-бичан [8, с. 366]. 

Причиной фонетических изменений, способствующих возникновению произносительных 
вариантов слов, подчеркивается в словаре, является принцип экономии и удобства; отступление от 
нормы в поэтических (художественных) и стилистических целях: для усиления экспрессии, 
выражения эмоции, для индивидуализации речевой характеристики персонажей художественной 
литературы, а также дифференциации омонимии грамматических явлений [8, с. 366]. 

Итак, в узбекском языкознании при исследовании фонетического аспекта стилистики ресурсов 
языка предметом изучения зачастую является эмоционально-экспрессивное коннотативное значение, 
выражаемое фоновариантами слов. То, что звуковая система языка функционирует в определенных 
фонетических условиях, которые создаются рядом лингвистических и экстралингвистических 
факторов, остается при этом иногда вне поля зрения лингвистов. Одним из таких лингвистических 
факторов, например, является взаимовлияние начала и конца артикуляции предшествующего и 
последующего звуков, позиций звука (звуков) в слове, под влиянием чего в звуковой системе языка 
происходят такие фонетические процессы, как позиционные чередования звуков или, по выражению 
И.А. Бодуэна де Куртенэ, фонетические альтернации [9].  

Позиционные чередования, обусловливаемые определенными фонетическими процессами, 
проявляются в речевом потоке самопроизвольно, неизбежно, представляя собой непременно 
обязательное условие при произношении соседних взаимовлияющих звуков, которое 
“осуществляется без исключений, то есть во всех словах данной языковой системы” [10, с. 97]. 

Однако не все фонетические процессы в языке происходят регулярно и последовательно, как 
позиционные чередования. Фонетические процессы могут обусловливаться различными сферами и 
ситуациями общения. В той или иной ситуации общения речь приобретает фонетическое оформление 
в зависимости от того, кем, где, когда, в какой обстановке она произносится. Такая речь 
характеризуется определенными закономерностями функционирования в ней фонетических средств, 
которые в зависимости от сферы и ситуации общения представляют собой специфические черты того 
или иного произносительного или фонетического стиля. 

Описание фонетических характеристик различных видов речи неразрывно связано с 
проблемой звукового оформления функциональных стилей, которые характеризуются системностью 
отношений языковых средств при социально-коммуникативном функционировании языка, их особой 
организацией – своеобразным отбором и сочетанием в потоке речи [11] и дифференцируются в 
зависимости от основных функций языка, связанных с той или иной сферой социальной деятельности 
человека. 

К основным задачам исследования особенностей звукового оформления функциональных 
стилей речи относятся унификация теории и терминологии, установление лингвистических и 
экстралингвистических факторов, влияющих на фонетическую характеристику различных видов 
речи, изучение взаимоотношений звукового уровня языка, орфоэпии и стилистики как комплекса, 
способствующего стилистической дифференциации языковых средств, и определение качественно-
количественных свойств фонетических средств, формирующих тот или иной стиль произношения.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ АЛФАВИТЫ И ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ СИБИРИ 

 
Селютина И.Я. 

Институт филологии Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, Россия 
 
Введение. Языки Сибири, формировавшиеся на различной субстратной базе, вступавшие в 

многочисленные контакты с языками родственными и неродственными, пережившие 
последовательно несколько волн тюркизации различных типов – уйгуро-орхонского, кыргызского, 
уйгуро-кыргызского, кыпчакского, – представляют собой «многослойную конструкцию» [1, с. 248]. 
Сложностью и неоднородностью этнолингвистической истории народов сибирского региона 
определяется многообразие его фонетического ландшафта, нашедшее отражение в национальных 
алфавитах и орфографических системах. 

Тюркская семья представлена на территории Сибири пятнадцатью языками. Кроме 
официально признанных языков – алтайского, хакасского, шорского, тувинского, тофаларского, 
якутского, долганского, здесь локализуются языки-диалекты, получившие в 2000 г. статус языков 
малочисленных народов РФ: бачатско-телеутский, чулымско-тюркский, барабинских татар, а также 
тубинский, чалканский, кумандинский, тоджинский и сойотский. 

Алтайский, хакасский, тувинский и якутский языки относятся к числу литературных, 
получивших письменность в XIX – начале XX вв. Они имеют хорошо проработанные графические и 
орфографические системы, богатую многожанровую литературу, преподаются в школах. Телеутский, 
кумандинский, чалканский, тубинский, шорский, тофаларский, долганский языки обрели 
письменность в ХХ в. во многом благодаря стараниям представителей интеллигенции из числа 
носителей языков, либо благодаря подвижничеству лингвистов-исследователей, как правило – 
русскоязычных. Эти языки не имеют богатого опыта создания литературных произведений, но для 
них разработаны алфавиты, написаны буквари, детские книги для чтения, для некоторых из языков 
изданы словари и разговорники [2]. 

Ниже дается краткое освещение современного состояния графической и орфографической 
систем в сибирских тюркских языках, выявляются проблемы, требующие своего разрешения, 
предлагаются возможные пути совершенствования рассматриваемых систем. 

Идеальным принято считать алфавит, построенный по фонематическому принципу: 
количество букв соответствует количеству фонем языка, причём каждая фонема выражается одной и 
той же буквой, независимо от позиции, в которую она попадает. Практика же показывает, что 
«идеальных алфавитов в мире нет, а существуют лишь более или менее рациональные» [3], 
большинство графических и орфографических систем сибирских тюркских языков являются фонико-
фонематическими.  

Алтайский язык является одним из немногих сибирских языков, получивших письменность 
еще в XIX в. – русская православная миссия разработала первый алфавит алтайского языка на основе 
кириллицы. В 1938 г. был принят первый свод правил алтайской орфографии. Ныне действующий 
алфавит алтайского языка включает 37 знаков. В 1981 г. в г. Горно-Алтайске опубликована 
монография В. Н. Тадыкина и А. Т. Тыбыковой «Орфография и пунктуация алтайского языка» [4]. 
Основной принцип алтайского письма – фонематический: каждая фонема выражается одной и той же 
буквой, независимо от позиции, в которую она попадает. Однако имеются отдельные отклонения от 
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этого алгоритма. Так для обозначения глухих и звонких аллофонов фонем п, т, к, с, ш используются 
различные буквы: в абсолютном начале и конце слова, а также в медиальных сочетаниях глухие 
согласные варианты указанных фонем обозначаются, соответственно, буквами п, т, к, с, ш, а в 
интервокальной и медиально-постсонантной позициях – звонкими б, д, г, з, ж (соответственно) – 
следует говорить не о фонематическом, а о фонетическом письме, поскольку буквами здесь 
обозначаются не фонемы, а конкретно произносимые звуки. Исключение составляет буква б, 
используемая, в соответствии с правилами алтайской орфографии, в начале алтайских словоформ для 
передачи (частичноозвонченного) согласного п. Нарушение законов фонематического письма 
отмечается и при передаче инициального оттенка фонемы е буквой э, в то время как остальные 
позиционно-комбинаторные оттенки данной фонемы обозначаются буквой е.  

Вопросы орфографирования сингармонических вариантов постоянно находятся в центре 
внимания научной и педагогической общественности. Если законы палатального (нёбного) 
сингармонизма соблюдаются в алтайском письме последовательно по всей словоформе (бала 
‘ребенок’ – балалар (мн. ч.) – балалардыν (исх. п.), кижи ‘человек’ – кижилер (мн. ч.) – кижилердиν 
(исх. п.)), то отклонения от соблюдения принципов лабиальной (губной) аттракции (согон ‘стрела’ – 
согондор (мн. ч.) – согондорго (дат.-напр. п.); кθл ‘озеро’ – кθлдθр (мн. ч.) – кθлдθргθ (дат.-напр. п.).) 
относительно частотны. Губная гармония чётко проводится в пределах основы, но при наращении 
аффиксов гипотетическая идеальная сингармоническая модель зачастую не выдерживается (колды 
‘руку’, кθрди ‘видел’, путым ‘нога=моя’, тεлке ‘лиса’).  

Кумандинский язык. В основу кумандинского алфавита положены графические традиции 
алтайского литературного языка на базе кириллицы. Кумандинская фонологическая система находит 
в нём адекватное отображение и, вместе с тем, выдержан принцип максимального приближения к 
алфавиту алтайского литературного языка, что позволяет детям, проживающим в Республике Алтай и 
изучающим язык кумандинцев, легче освоить кумандинское письмо. Кумандинский алфавит, 
предложенный Л. М. Тукмачёвым [5], насчитывает 38 графем, а не 37, как в алтайском. В 
соответствии с особенностями кумандинской фонетики, Л. М. Тукмачёвым добавлены, по сравнению 
с алтайским алфавитом, графемы Ғғ, Њњ, но исключен знак j. 

Несколько иной вариант кумандинской азбуки предложен М. Б. Петрушовой [6] – нам он 
представляется более последовательным по сравнению с тем, что разработан Л. М. Тукмачёвым. 
Алфавит включает 41 знак – добавлены буквы Ққ, ɣ и Ћћ. Знаки Ққ и Ғғ используются для 
обозначения язычковых (увулярных) вариантов фонемы [k] в твёрдорядных словоформах в 
различных позиционно-комбинаторных условиях: буква Ққ – в инициальной позиции, медиальной в 
сочетании с глухими согласными и в финальной; буква Ғғ – в медиали словоформ: интервокальной 
или в комбинации с сонорными (малошумными) согласными. Графема ɣ передает специфический 
североалтайский сонант, употребляющийся только в конце слова и слога (Л. М. Тукмачёв обозначает 
этот звук знаком Ғғ). Буква Ћћ передает шумный смычный среднеязычный согласный, часто 
встречающийся в кумандинских говорах в анлауте. В алтайском алфавите этот смычный звук 
обозначается графемой Jj, используемой в латинице для передачи щелевого консонанта. Такой выбор 
разработчиков алтайского письма является не совсем удачным, поскольку вызывает затруднения при 
чтении. Введение М. П. Петрушовой в кумандинский алфавит знака Ћћ позволило устранить 
возникшее противоречие.  

Тубинский язык. Разработанный в 2001 г. С. Б. Сарбашевой [7] тубинский алфавит 
насчитывает 42 буквы. Из них 35 используются в собственно тубинских словах, при этом 
специфическими по отношению к русскому алфавиту являются следующие 9 знаков: Öö, Ӱӱ, Җҗ, 
Jj, Њњ, Ққ, Ғғ, ɣ, Ҥҥ. К алтайским графемам добавлено 5 знаков: Җҗ, Њњ, Ққ, Ғғ, ɣ. 

При обозначении оттенков фонемы [k] С.Б. Сарбашева, как и позднее М. Б. Петрушова, 
сознательно пошла на нарушение фонематического принципа письма: заднеязычные реализации 
фонемы в мягкорядных словоформах обозначаются графемами Кк, Гг, язычковые твёрдорядные 
варианты – буквенными знаками Ққ, Ғғ.  

В алтайском литературном языке звуки k и q передаются одной графемой Кк. В словах кир 
‘заходить’ и кар ‘снег’ одной буквой к обозначаются два разных звука: в первом случае k – 
заднеязычный, во втором q – язычковый (увулярный). Для взрослого носителя языка адекватное 
воспроизведение звуков k или q (то есть выбор варианта данной фонемы в мягкорядной или 
твёрдорядной словоформе) не вызывает затруднений, но создает определённые проблемы с 
произнесением этого звука школьниками при чтении. На ребенка оказывают влияние традиции 
русского письма, в котором буквой к передаётся заднеязычный звук k. По аналогии с этим ученик и 
увулярный алтайский или тубинский звук q будет произносить как русский заднеязычный, что 
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противоречит артикуляторным нормам алтайского или тубинского языка: по законам сингармонизма 
заднеязычный k функционирует в мягкорядных словоформах, а увулярный q – в твёрдорядных. Во 
избежание нарушения орфоэпических норм в тубинский алфавит включены буквы Кк и Ққ, 
дифференцирующие заднеязычную и язычковую артикуляции. Аналогичная ситуация складывается с 
шумными звуками ɡ и ƣ, ɠ, обозначаемыми в алтайском алфавите одной графемой г: для различения 
заднеязычного звука ɡ и увулярных – щелевого ƣ и смычного ɠ введена для передачи звуков ƣ и ɠ 
графема Ғғ, что позволяет предотвратить затруднения в обучении двуязычных и трёхъязычных детей 
родному языку в начальных классах. Для передачи же малошумных щелевых согласных – 
заднеязычного ɣ и увулярного ƣ, функционирующих только в конце слова или слога, используется 
знак ɣ «гамма» из греческого алфавита. 

Таким образом, как кумандинский, так и тубинский алфавиты построены на фонико-
фонематической основе: если при передаче на письме гласных фонем строго соблюдается 
фонематический принцип (за исключением фонемы [е]), то согласными буквами обозначаются как 
фонемы, так и отдельные аллофоны фонем; последнее необходимо для того, чтобы не привести к 
нарушению специфики произношения на родном языке. 

Хакасский язык. В 1926 г. были изданы первые книги на хакасском языке. В основу 
хакасской орфографии был положен, фактически, фонетический принцип – написание отражало 
произношение. Поскольку одни и те же словоформы имели различное звучание в диалектах, и даже 
носители одного диалекта употребляли в речи различные варианты произношения, отсутствие чёткой 
фиксированной нормы правописания приводило к многочисленным ошибкам и затрудняло 
понимание письменного текста.  

Основы современной орфографии были заложены Н. Г. Катановым, издавшим в 1928 г. первый 
хакасско-русский словарь. При дальнейшем совершенствовании хакасского письма фонетический 
принцип стал уступать морфологическому, при котором на письме учитывается звуковой состав 
основы и аффиксов: морфема сохраняет единое буквенное написание, хотя при произношении звуки, 
входящие в эту морфему, могут видоизменяться. Написание слов соответствует закономерностям 
хакасского сингармонизма, отражает особенности ассимиляции согласных на стыке морфем, долгие 
гласные получили специальное обозначение. В 1936 г. впервые в хакасоведении был разработан свод 
правил орфографии, определены её принципы – за основу был взят фонетико-морфологический 
(точнее, фонолого-морфологический) принцип письма; в отдельных случаях допускаются условный, 
этимологический и традиционный принципы. В 1947 г. орфография подверглась переработке, и в 
таком усовершенствованном виде она действует и по настоящее время. Хакасский алфавит включает 
39 букв – все знаки русского алфавита и графемы ӱ, ӧ, i, ҷ, ғ, ҥ, передающие специфические хакасские 
звуки.  

Спецификой хакасской орфографии при обозначении согласных на письме является передача 
озвончения звуков в составе медиальных биконсонантных сочетаний в постпозиции к сонорному 
согласному: алтынзарых, а не алтынсарых ‘север’. В данном случае выдерживается фонетический 
принцип, а не фонологический и не традиционный. Звуки з и с – оттенки одной фонемы, 
следовательно, при фонологическом письме обозначаться должны одной графемой с. Но написание с 
в слове алтынзарых провоцировало бы произношение глухого с, то есть орфография оказывала бы 
влияние на орфоэпию. В условиях двуязычия, неустойчивости орфоэпических норм и диалектной 
многовариантности произношения представляется целесообразным отход в некоторых случаях от 
принципов идеального фонологического письма к письму фонетическому, отражающему реальное 
произношение большинства говорящих на языке. Проявлением фонетического подхода является и 
последовательное отражение в письме ассимилятивных процессов: сап ‘черенок’ – сабы 
‘черенок=его’, хыс ‘девушка’ – хызы ‘девушка=его’.  

Тувинский язык. Тувинская графика на основе кириллицы успешно выполняет свои функции 
в Туве уже около 70 лет, являясь национальным алфавитом, обеспечивая фиксацию информации и 
распространение среди носителей тувинского языка, а также трансляцию приобретённых знаний и 
наработанного опыта следующим поколениям. Вместе с тем, ни один из имеющихся алфавитов, в том 
числе и тувинский, не является идеальным, лишенным недостатков. На современном этапе развития 
языка как основной составляющей нематериальной культуры народа представляются актуальными 
проблемы разработки теоретической базы для совершенствования графики и орфографии тувинского 
языка, внесения необходимых изменений.  

Нельзя не согласиться с мнением исследователя тувинского языка К. А. Бичелдея о том, что 
при создании тувинского алфавита на основе русской графики, кроме чисто лингвистического 
подхода в плане использования фонетического, а в необходимых случаях и морфологического 
принципов письма, учитывались политические и прагматические соображения максимального 
 354 



ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ТІЛДЕР МЕН 
МӘДЕНИЕТТІҢ ЫҚПАЛДАСТЫҒЫ 

 

 

ТЮРКСКИЙ МИР: ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 
приближения тувинского алфавита к фонологической системе русского языка и действующему 
русскому алфавиту. При таком подходе специфические тувинские звуки не нашли отражения в 
графике, а в орфографии некоторые своеобразные фонетические явления были «максимально 
приближены» к аналогам русской орфографии [8, с. 20–21]. 

Не вступая в полемику с К. А. Бичелдеем, отметим, что в нашей стране после революции очень 
многое делалось для сохранения малочисленных народов и их культур, прежде всего – языков как 
основной составляющей картины мира этноса. 20 народов СССР перешли на «новый алфавит», 50 
народов впервые в истории получили письменность. Создавались национальные школы, печатались 
буквари и учебники на родных языках, развивались богатые литературы, формировалась 
национальная интеллигенция. Для решения проблемы ликвидации безграмотности населения, 
разработки национальных письменностей, создания букварей и учебников привлекались наиболее 
квалифицированные и перспективно мыслящие научные и педагогические силы страны. Естественно, 
что разработчики национальных алфавитов нередко не владели в полной мере языками, для которых 
создавалось письмо, опирались лишь на имеющиеся в научной литературе сведения и на те 
рекомендации, которые получали от привлечённых к работе носителей языка – чаще всего студентов. 
Представления о звуковых системах языков были ограниченными и субъективными, поскольку 
воспринимались исследователями через призму европейских фонологических систем – чаще всего 
русской или немецкой, а широкомасштабные объективные инструментальные исследования начались 
в стране лишь во 2-й половине ХХ века. И тот факт, что не все лингвистически значимые компоненты 
тувинской фонологической системы – крайне своеобразной, богатой, во многом уникальной и 
специфической даже на фоне родственных тюркских и других контактных языков Сибири – нашли 
отражение в созданном в 40-е годы прошлого столетия алфавите, нельзя рассматривать лишь в 
политической плоскости. Отмечаемые учеными, педагогами, писателями и другими представителями 
тувинской интеллигенции недостатки тувинской письменности имеют и объективные причины. 

К сожалению, в послевоенный период в мировом сообществе стала проводиться в жизнь 
политика, ориентированная на ассимиляцию малочисленных коренных народов и их языков, их 
самобытное существование и развитие стало рассматриваться как бесперспективное. Этому же курсу 
следовала и наша страна. Мы пытались создать «новую историческую общность – советский народ», 
для которой русский язык является языком межнационального общения, иные же языки, особенно 
языки миноритарных групп, были обречены на угасание. И лишь во 2-й половине 80-х годов 
ХХ столетия в мире пришло осознание пагубности проведения такой национальной, культурной, 
языковой политики – были введены даже такие термины, как этноцид и лингвоцид – по аналогии с 
термином геноцид.  

В начале 90-х годов в России был принят ряд законов о малочисленных народах и их языках. 
Языки признавались национальным достоянием, историко-культурным наследием, объектом 
этнолингвоэкологии, которому государство гарантирует защиту и поддержку. С момента вступления 
в силу Закона Республики Тыва «О языках в Республике Тыва» (1990 г.), определившего статус 
тувинского языка как государственного языка Республики Тыва наряду с общефедеральным статусом 
русского языка, создались благоприятные условия для постепенного расширения общественных 
функций тувинского языка, значительно увеличился объем печатной продукции, издаваемой на 
тувинском языке. К. А. Бичелдей отмечает, что «Изменившаяся языковая ситуация на первый план 
выдвинула «дремавшую» необходимость совершенствования тувинской графики и орфографии. 
Косвенным катализатором и научной основой назревшей реформы явилось завершение 
комплексного теоретического (и, добавим, экспериментально-фонетического – И. Селютина) 
исследования звуковой системы тувинского языка, которое позволяет максимально бережно и точно 
осуществить эту далеко не простую задачу». При разработке тувинского алфавита его составители 
исходили из того, что он должен отражать специфику национального языка и происходящие в нём 
изменения, должен быть максимально унифицированным с алфавитами языков, пользующихся 
общей графической основой.  

Якутский язык. В 1917 г. был издан первый массовый букварь «Сурук-бичик», составленный 
С. А. Новгородовым и Н. Е. Афанасьевым с опорой на букварь В. М. Ионова. Алфавит, на котором 
был написан букварь, создан на основе международной фонетической транскрипции. Этот букварь 
заложил основу массовой письменности на якутском языке. В 20–30-е гг. XX в., когда в стране 
вводилась однотипная письменность для многих народов, якутская письменность также подверглась 
преобразованиям, но деятелям в области просвещения Якутии удалось отстоять алфавит, 
включающий все необходимые дополнительные знаки. В основе якутского алфавита лежит 
последовательно проводимый фонетический принцип. Доминирующим принципом якутской 
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орфографии является фонетико-фонологический, при умеренном использовании морфологического и 
условного принципов письма. 

Морфологический принцип частично применяется в написании некоторых непроизводных и 
омертвелых образований, допускающих варианты произношения. За основу написания принимается 
тот вариант, который совпадает с этимологически восстанавливаемым морфологическим строением 
данного слова. Например, пишется сарсын вм. сассын ‘завтра’, халты вм. хатты ‘вскользь’. Однако 
применение морфологического принципа в области омертвелых образований требует дальнейшей 
разработки на основе тщательных этимологических изысканий. Наличие большого количества 
условных написаний – основная трудность современной якутской орфографии. Необходимо искать 
пути их сокращения, например, путем этимологических изысканий можно выявить группы слов, 
объединяемых по морфологическому принципу [9].  

Заключение. Кроме доминирующего фонетико-морфологического (точнее, фонолого-
морфологического) принципа письма, на периферии орфографической системы допускается 
использование условного, этимологического и традиционного принципов правописания.  

Анализ графических и орфографических систем в тюркских языках Сибири свидетельствует о 
том, что авторы, говоря о фонетическом принципе письма, зачастую имеют в виду фонематический 
принцип. Так Д. Ф. Патачакова, глубокий и тонкий знаток хакасского языка, его диалектов и говоров, 
обосновывая целесообразность применения фонетико-морфологического принципа в хакасской 
орфографии, отмечает: «Звуки хакасского языка в разных позициях не подвергаются качественным 
изменениям. У них нет качественно отличающихся вариантов или оттенков, как … в русском языке. 
Звук а в любой позиции произносится как а» [10, с. 263]. Однако анализ современной живой 
разговорной речи хакасов свидетельствует о том, что хакасское спонтанное произношение очень 
вариативно, допускает многочисленные случаи стяжения форм, редукции гласных – особенно узких – 
вплоть до полного их выпадения с последующей закономерной перестройкой фонетического облика 
словоформы: ол кижи ‘тот человек’ → [ол кши], хозып → [хосп]. Далее Д. Ф. Патачакова совершенно 
справедливо отмечает: «… легко разграничиваются морфологические элементы слова хакасского 
языка как языка агглютинативного». К этому следует добавить, что хакасский язык, как и 
большинство сибирских тюркских языков, относится к числу сингармонических и, следовательно, 
закономерности построения звуковой цепочки словоформы более четко определены, чем в языках 
несингармоничных. Носители языка воспринимают словоформу как единый звуковой комплекс, в 
котором соблюдаются принципы палатального, лабиального и – в тувинском языке – фарингального 
сингармонизма. Всё это является прекрасным обоснованием необходимости проведения в качестве 
доминантного фонематического, а не фонетического принципа письма в тюркских языках.  

При разработке и усовершенствовании систем письма для тюркских сингармонических языков 
необходимо учитывать не только системы фонологических единиц сегментного уровня, но и 
специфику суперсегментной фонетики. Как отмечает А. Жунисбек, рассмотрение тюркской 
словесной просодии вне сингармонизма оказалось неполным и односторонним, более того, 
ущербным для тюркской лингвистической науки. «Неразработанность учения о словесной просодии 
не может не отразиться на теории письма, в результате усугубляется противоречие между 
орфоэпической нормой речи и её отражением в графике и орфографии» [11, с. 3–4].  

Дальнейшая работа по совершенствованию тюркской графики и орфографии предполагает 
широкое использование научных результатов, полученных в ходе экспериментально-фонетических 
исследований отечественных и зарубежных тюркологов с использованием современных методологий 
и высокоточной новейшей аппаратуры.  
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Казахский этнос является частью тюркского кочевого (скотоводческого) мира, имеющего свою 
древнюю историю. Казахстан же составляет сердцевину тюркского мира, будучи окружен со всех 
сторон тюркскими народами Великой Степи. В эпоху Тюркских каганатов, господства тюркской 
империи в Евразии кочевники представляли собой мощную военно-политическую силу, со своим 
особым духовным миром тенгриантства и тюркской рунической письменности. Основы 
государственного, политического и административного устройства тюрков были продолжены в   
монгольской империи, кочевники слились в единое пространство, заложили единые правовые 
основы, переплелись дипломатическими, политическими, экономическими, торговыми и 
культурными связями со странами Евразии. Из недр монгольской империи и Золотой Орды позже 
поднимется Московское государство, которое позже вырастет до Российской империи.  

Начиная с ХVIII и по конец ХХ века, от колониальной эпохи утраты государственности и 
вплоть до обретения суверенитета в 1991 году, казахи были объектом истории, частью 
колонизировавшей ее российской империи.  

В 1917 году она была разрушена, и на ее обломках возник Советский Союз, провозгласивший 
себя государством рабочих и крестьян, строителем социализма как низшей фазы коммунистического 
общества. Однако, только к концу 30-х годов победила сталинская группировка, взявшая курс на 
построение социализма в отдельно взятой стране. Благодаря форсированной индустриализации и 
милитаризации экономики, создания на селе крупных крестьянских хозяйств, СССР смог стать 
самодостаточной индустриальной державой и победил фашистскую Германию. 

В середине прошлого века (1940 по 1960-е годы) в жизни советского народа происходят 
серьезные трансформации, охватившие политическую, экономическую, социальную и культурную 
сферы общества. Из разношерстного и многонационального населения в ходе борьбы с фашизмом 
сложился единый советский народ. Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 
кардинально изменила политическую карту мира, далеко  распространив социализм за пределы 
СССР и превратив ее в мировую социалистическую систему. СССР из положения "осажденной 
крепости" начал на  равных конкурировать с развитой капиталистической системой и блоком НАТО, 
от ядерного паритета с ним перешел к опережению в процессе освоения космоса, первым запуская 
человека в космос и т.д.  

В последние годы жизни И.В.Сталина начинается борьба с космополитизмом (сионизмом), 
окончательно сворачивается курс на мировую социалистическую революцию и построение СССР как 
несокрушимой крепости во главе с русским народом. Во время войны произошел всплеск 
патриотизма, постепенно была реабилитирована православная церковь, а в честь русских 
полководцев (А.Невского, А.Суворова, А.Кутузова)  были учреждены ордена и медали. По-новому, в 
национальном духе стала трактоваться русская история и фигура Ивана Грозного, которого всячески 
умаляли придворные историки-западники.  

Новый тренд стал почвой для пересмотра и возвеличивания роли и значения русского народа в 
мировой истории и истории СССР.  С этих позиций особо подчеркивалась роль русского народа как 
консолидатора и "старшего брата",  освободителя, просветителя и покровителя(1). 

В этих условиях под пресс коммунистической идеологии первыми попали общественные 
науки. Малейшие оттенки инакомыслия, плюрализм мнений квалифицировались идеологами Кремля 
 357 



ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ТІЛДЕР МЕН 
МӘДЕНИЕТТІҢ ЫҚПАЛДАСТЫҒЫ 

 

 

ТЮРКСКИЙ МИР: ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 
как попытки «очернения социализма», а со стороны представителей малых народов - как проявления 
национализма и т.д. Общественная мысль была полностью мобилизована на укрепление командно-
административной тоталитарной системы управления с культом "вождя всех времени народов". Вся 
история была подчинена законам исторического материализма, пресловутой пятиэтапной 
(пятиэтапной) периодизации мировой истории с ее неуклонным прогрессом, развитием от 
первобытного коммунизма к рабовладельческой, феодальной, капиталистической и наконец, 
социалистической общественно-экономической формации как низшей фазы коммунистической 
формации. 

Национальная история многочисленных народов СССР трактовалась как приложение к 
главной истории русского народа - творца пролетарских революций и строителя социализма. Ей 
уделялось мизерное время, в то время как мировой и российской истории уделялось основное время и 
внимание. По сути дела, вся история делилась на досоветскую и советскую историю как истинную и 
правильную историю. Многочисленные жертвы и неоправданная жестокость во времена царской 
колонизации окраин затушевывались или умалчивались. Борьба окраин, малых народов за 
независимость трактовалась как реакционная борьба изживших себя феодальных сословий за 
сохранение привилегий. 

Национально-освободительная борьба народов Кавказа, Казахстана и Средней Азии 
извращалась и рассматривалась негативно, вне конкретного исторического контекста, сквозь призму 
навязанного абстрактного классового (пролетарского) подхода. Так, казахского историка 
Е.Бекмаханова лишили всех званий и репрессировали за попытку рассмотреть восстание под 
руководством последнего, демократически избранного всеми племенами и жузами казахского хана 
К.Касымова как национально-освободительное движение. Политика русификации всех малых 
народов СССР, закрытия местных национальных школ была усилена именно в этот период.  

Особенно тяжело это отразилось на истории казахского народа, в связи с освоением целинных 
земель. В результате наплыва первоцелинников казахи (особенно на севере) стали абсолютным 
меньшинством, достигая менее четверти населения в отдельных областях Казахстана. Массово 
закрывались казахские школы, элита повсеместно отдавала своих детей в русские школы. Хотя не 
было запрета, многие родители отдавали детей в русские школы, чтобы они могли поступить в ВУЗы, 
имели будущее в жизни, профессиональный и карьерный рост. Выпускники казахских школ были 
неконкурентоспособны по сравнению с выпускниками русских школ, которые при вступительных 
экзаменах в ВУЗ писали сочинения, в то время как казахские абитуриенты ограничивались 
изложением, имевшим потолок не более отметки "хорошо".  Советская идеология была направлена 
на подавление национального самосознания нерусских народов, в том числе и казахского, что 
выражалось в стремлении оторвать их от своих национальных истоков и корней, которые питают 
историко-культурную целостность народа и преемственность поколений. Таким образом, язык, 
традиции, вера, историческая память, история государства и казахского народа, его исторические 
деятели - все это ставится под запрет, объявляется не нужным, вредным, подвергается жесткой 
беспощадной критике и гонениям. Отсюда и возник образ манкурта, который создал великий 
киргизский писатель Чингиз Айтматов. 

Критике московского центра с классовых позиций был подвергнут казахский национальный 
эпос "Кобыланды", "Ер Сайын", "Ер Едiге", как феодальные произведения, где прославляются ханы и 
идеализируется феодальное прошлое. История казахов отрывалась от истории своих предков - 
тюрков и мусульман, привязывалась к истории России. Чингисхан, например, несмотря на то, что до 
90% его войска составляли тюрки, все его старшие сыновья имевшие право на власть чингизиды (от 
старшей жены Борте из тюркского племени Конырат) были причислены к малой бывшей лесной 
народности халха-монголов, никогда не имевших опыта имперского строительства. Сыграло свою 
роль, видимо, опасение, что Чингисхан, как консолидирующая фигура, символ поднимающейся 
Азии, может стать знаменем пантюркизма - популярного в то время среди тюркской интеллигенции 
национально-патриотического движения. 

Не допускалась отрицательная оценка колониальной политики Российской империи в 
Казахстане, поэтому национально-освободительные движения казахов назывались реакционными. 
Вслед за "Делом врачей" и "Ленинградским делом" в Казахстане начинается преследование 
национальной интеллигенции, которая обвиняется в "буржуазном национализме" (Е.Бекмаханов, 
М.Ауэзов, К.Сатпаев, Е.Исмаилов, X.Жумалиев, А.Жубанов и др.) (2).  Был изъят из обращения и 
сожжен весь тираж «Истории Казахской ССР» (1 том), министерство просвещения пересматривало 
школьные программы, были запрещены произведения казахского героического эпоса. Была 
развернута кампания против «космополитов», куда был посмертно зачислен В.Бартольд, их обвиняли 
в поклонении  перед всем иностранным. 
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Показательна судьба казахского историка Ермухана Бекмаханова. В коллективной монографии 

"Казахстан в 20-40-е годы XIX в.» (Москва, 1948) его глава была посвящена освободительной борьбе 
последнего казахского хана Кенесары Касымова. Хан Кене боролся за сохранение остатков 
самостоятельности казахов, так как ханская власть уже была официально ликвидирована царизмом в 
степи еще в 1820-е гг. Он пытался возродить потерянную государственность на основе 
традиционного уклада кочевого казахского общества и в соответствии с духом договоренности 
между русским царем и его дедом Аблайханом. В этих Договорах, подписанных Аблайханом и еще 
раньше - Абулхаиром, не было слова о ликвидации самостоятельной государственности (ханства) 
казахов, что фактически и произошло в 19 веке. После обсуждения данной работы и осуждения ее в 
газете «Правда» Е.Бекмаханов был обвинён в «буржуазном ультранационализме» и 4 декабря 1952 г. 
осуждён к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. В «потакании» взглядам Е.Бекмаханова был 
обвинен Ильяс Омаров, а сам ученый был лишён всех наград, учёных степеней и званий. 
Е.Бекмаханов был освобождён 16 февраля 1954 г. и реабилитирован благодаря вмешательству 
известного историка, редактора данной коллективной монографии А. М. Панкратовой (3). 
Политические преследования известных деятелей культуры тормозили развитие литературы и 
искусства. 

Таким образом, менялся менталитет казахского народа, особенно молодого поколения, 
насаждалась классовая идеология, комплекс отсталости казахов-номадов и превосходства русского 
народа, российской и европейской истории, проводилась политика русификации, отрыва казахов от 
своих духовных корней. Если мы вспомним, что казахский алфавит менялся дважды за короткое 
время - с арабского на латиницу (1928 г.) и затем - на кириллицу (1940 г.), то утрата национального 
языка, исторической преемственности и памяти выглядит уже не случайным, а целенаправленным 
систематическим процессом, который управлялся из Кремля. Это и привело к постепенному 
сужению сферы использования казахского языка и его дальнейшей утрате.  

В 1940-1960-е гг. Советским Союзом был осуществлен колоссальный интеллектуальный и 
технический прорыв, ставший основой военно-политического паритета СССР и Запада. Однако, ради 
этого, именно казахскому этносу, пришлось пожертвовать немалым. В 1949 г. был создан 
Семипалатинский ядерный полигон, где 40 лет проводились надземные и подземные испытания 
атомного оружия - основы сдерживания НАТО и соблюдения паритета между Варшавским блоком и 
странами НАТО. Тем самым, надземные и многочисленные подземные ядерные испытания сделали 
казахов жертвой, живым "щитом", подпиравшим ядерный щит СССР. 

Точно также судьба Казахстана оказалась неразрывно связана с осуществлением космической 
программы СССР. 4 октября 1957 г. с космодрома Байконур был выведен на орбиту Земли первый 
искусственный спутник. 12 апреля 1961 г. с территории Казахстана поднялся космический корабль 
"Восток-1" с первым космонавтом Ю. А.Гагариным.  

Освоение целинных и залежных земель Казахстана, начатое с 1954 г. позволило  решить 
продовольственную программу СССР,  получить миллиард пудов казахстанской пшеницы, за 
который была заплачена дорогая цена экологического истощения Степи, изначально пригодной для 
скотоводства. 

Эти успехи страны привели к  росту политической роли СССР на мировой арене. 
В этих условиях оборотной стороной медали, платой за подобные высокие достижения  стала 

нелегкая судьба казахского народа.  
Сокращение удельной численности казахов до 29% в составе населения Казахской ССР, утрата 

животноводства как основного хозяйственного уклада, все это соединилось с такими трагическими 
последствиями форсированной "модернизации и урбанизации", как утрата горожанами родного 
языка и этнокультурных традиций, усиленная русификация, деградация генофонда казахской нации, 
ее генные мутации, экологическая деградация регионов Семипалатинска и Джезказгана.  
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ТҮРК ЭЛДЕРИНИН АДАБИЙ МУРАСТАРЫНДАГЫ ЭЛДИК КААДА-САЛТТАР 

 
Ыйсаева Н.Т. 

ҚР ҰҒА Ч.Айтматов атындағы Тіл және әдебиет институты, Қырғызстан 
 

Бүгүнкү күндө адамзат коому билим алуу менен интеллектуалдык жактан өсүп, тез өнүгүп, 
жашоо үчүн абдан ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Адам баласы улам убакыт өткөн сайын 
мыйзамченемдүү эволюциялык жол менен өйдө карай өсүүдө. Адам өзүнүн техникалык жана 
интеллектуалдык потенциалы менен бүгүнкү күндө эң чоң күчкө айланган. Жаратылышка болгон 
адам баласынын күчү жер планетасын, андагы тирүү жандыктардын баардыгын өзүнө көз каранды 
кылууга жетишти десек болот. Бирок бүгүнкү күндө адам баласы саясий, социалдык, экономикалык, 
экологиялык, эң негизгиси руханий туңгуюкка келип такалып турат. Глобалдашуу процессинде 
өзүбүздүн интеллектти өстүрүү менен алектенип адам заты үчүн эң баалуу нерселерди унутпашыбыз 
керек. Адамзаттык баалуулуктар мезгил жана мейкиндикте баш ийбей турган, эч өзгөрүүсүз 
жүрөгүбүздө жашай турган түшүнүктөр. Чынчылдык, сүйүү, айкөлдүк, акыйкаттуулук, атуулдук, 
боорукердик, сабырдуулук ж.б. мыкты сапаттарга тарбиялоо кыргыз элинде улуттук каада-салт, 
ырым-жырым, салт-санааларга негизделген, ар бир үй-бүлөнү коштоп жүргөн жазылбаган эрежелер 
аркылуу, тарбия аркылуу ишке ашат.  

Түрк элдеринин фольклордук чыгармаларынан, профессионал адабиятынан, балдар 
адабиятынан жана түрк элдеринен чыккан алсак Коркут Ата, Аль-Фараби, Ахмет Ясави, Низами,  
Абай Кунанбаев, Токтогул Сатылганов, Чыңгыз Айтматов  сыяктуу ойчулдар, залкар инсандардын 
адабий мурастарында дайыма жалпы адамзаттык баалуулуктарды даңазалоо, ошол жалпы 
адамзаттык идеяларды ишке ашыра турган көркөм туундуларды жаратып, турмуш чындыгын 
таанытууга умтулуу негизги максаты.   

Бешиктеги бала  тарбиясынан баштап, адамгерчилик-ыйман тарбиясы, баатырдык, 
патриоттуулук тарбиясы, эмгек тарбиясы, сулуулук-сымбат тарбиясы, дене тарбиясы, экологиялык 
тарбия ж.б. баары ар бир элдин улуттук өзгөчөлүгү болгон каада-салтында камтылган. Ал эми бул 
түшүнүктөр ар бир адамды улуттук рухта, патриоттук сезимде тарбиялоого, даңктуу ата-
бабаларынын калган элдик каада-салттарын сактоого, аларды жайылтууга үндөйт. 

Адам баласын жарык дүйнөгө келгенден баштап, өмүрүнүн акырына чейин түрдүү салт-
санаалар, ырым-жырымдар коштоп жүрөт. Адам үчүн таанып билүүчүлүк, таалим-тарбиялык 
мааниге ээ каада-салттар элдин, улуттун, дегеле адам баласынын көп жылдык тарых-тажрыйбасынын 
негизинде калыптанат. Күнүмдүк жашоо-тиричиликте колдонулган элдик каада-салттар о.э. элдин 
оозеки чыгармачылыгында, акындар поэзиясында, профессионалдык адабиятта кеңири көркөм 
сүрөттөлгөн. Мына ошол адабий мурастар аркылуу эски каада-салттар элдин эсинде узакка сакталып, 
зарылдыгына жараша кайра жандандырылып, аны турмуш-тиричилигибизде пайдаланып, таалим-
тарбиялык маанисин түшүнөбүз.  

Коомдун тарыхый-экономикалык, саясий-социалдык жактан өнүгүшү жеке адамдын 
психологиясынын өзгөрүшүнө алып келип, глобализация жана маалымат алмашуу процесси улуттук 
баалуулуктарга мамилени өзгөртүп, аларды баалоо, сактоо проблемалары четке сүрүлө баштады. Бул 
туурасында улуу жазуучу Ч.Айтматов мындай дегени бар: “Бүгүн, илимий-техникалык 
революциянын жана коммуникациянын массалык каражаттарынын дүркүрөп өнүгүшүнүн 
кылымында моралдык-этикалык байлыктардын, касиеттердин кайталанбастыгын, өзгөрбөстүгүн 
жана алмашылбастыгын, адепки маңызын жана мазмунун түзгөн рухий мүмкүнчүлуктөрдү жаңыча 
шарттарда далилдөө жана бекемдеп калуу үчүн адабиятка чоң сыноодон өтүү милдети турат” 
[Айтматов Ч. Закон всемирного тяготения. Китепте: Айтматов Ч. Собрание сочинений: в 3-х томах. 
Рассказы. Очерки. Публицистика. – М.: Мол. Гвардия, 1984.1]. Жазуучу өзү белгилеп кеткен чоң 
сыноону өз башынан өткөрүп, чыгармачылык жолунда этикалык-нравалык пролемаларды алып 
чыгып, ошол проблемаларды коюуда жана аларды чечүүдө кыргыз элинин жана башка элдердин 
кылым карыткан элдик салт-санааларына кайрылган.  

Бала тарбиялоого түрк элдеринде өзгөчө көңүл бөлүшкөн. Үй-бүлө күткөндөн кийин ар бир 
адамдын алдындагы негизги милдети өзүнөн кийин туяк калтырып, тукумун улоо, татыктуу тарбия 
берүү.  Кыргыздарда баланы жашынан ата-энеге күйүмдүү, бир тууганга кайрымдуу, элпек, сылык, 
боорукер, чыйрак, эрки күчтүү, акылдуу, патриот, жоомарт, жоопкерчиликтүү тарбиялоого 
умтулушкан. Эзелтеден элибизде балага байланыштуу мыкты ырлар, поэмалар, макал-лакаптар, 
түрдүү ырым-жырым, каада-салттар сакталып келет.  
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Алсак ар бир түрк элинде балага арналган, кыргызда “Бешик ырлары”, казакта “Бесик жыры”, 

татарларда “Бишек жырлары”, азербайжандарда “Лайла”, түрктөрдө “Нинни” ырлары кеңири 
кездешет. Алардын ар башка элде, ар башка тилде ырдалса да негизги мааниси бир, эненин балага 
болгон чексиз сүйүүсү, мээрими, ак тилеги, келечекке болгон үмүт-максаттары камтылган. Бир аз 
үзүндү келтирели: 

Кыргызда:  Алдей-алдей, ак бөпөм, 
Ак бешикке жат, бөпөм. 
Кунан койду сой, бөпөм, 
Куйругуна той, бөпөм. 
Алдей, балам, ыйлаба, 
Апакеңди кыйнаба. 
 
Казакта:  Элди, бөпем, ак бөпем, 
Ак бесикке жат, бөпем. 
Астыңа терлик салайын, 
Үстиңе токым жабайын. 
Ауылдап кеткен апаңды 
Издеп кайдан табайын? 
Жылама бөпем, жылама, 
Ата-екеңди кинама! 
Азербайжанда: 
Лайлай атам баласы, 
Айым-гүнүм парасы. 
Мэн сэнэ гурбан олум. 
Гөзүм агы – карасы. 
Гөйчек балам, а лайлай 
Чичек балам, а лайлай. 
 
Түрктөрдө: Нинни десем бени якар 
Бешигинде гүллер кокар 
Кётү сөзлер хатыр йыкар 
Нинни явружагым нинни. [Түркилик тарбие. Антологиясы. – Алматы: Интеллсервис, 2013.] 
Түрк элдеринин балдар фольклорундагы эң көп кездешкен бешик ырлары жаңы төрөлгөн 

наристени бешикке салып терметүүдө ырдалган. Алгач нарктуу, барктуу, элине кадырлуу, көп бала 
төрөгөн  байбичелер ырымдап баланы бешикке салган. Бешик тою өткөрүлүп, ага жакын ага-
туугандары, тайке-жээндери чакырылып, жалпы батасын беришкен. Бардык элдерде кездеше турган 
балага арналган ырым-жырымдар, салттык жөрөлгөлөрдү атасак, балага кырк күн болгондо “кыркын 
чыгаруу”, “бешикке салуу”, бир жашка чыкканда “тушоо кесүү”, 3-5-жашка келгенде “сүннөт тою”, 
андан кийин эрезеге жетсе “үйлөнүү тою” белгиленет. Түрк элдеринде бул каада-салттар ирээти 
менен ичинен айырмаланган ыры-жырымдары менен ишке ашырылат. Ар бир кубанычтуу той 
албетте, баланын кең келечеги, жакшы адам болуп өсүшүнө тилек айтып, “бата берүү” менен 
коштолот.  

Мындан туура 1000 жыл мурда жашап өткөн Жусуп Баласагындын “Куттуу билим” дастаны 
орток түрк адабий мурастардан. “Бул китептин өзөгү – айрым өзгөрбөс, түбөлүктүү төрт 
түшүнүктөрдөн турат: биринчиси – адилет, экинчиси – дөөлөт, үчүнчүсү – акыл, төртүнчүсү – каниет 
делип, алардын ар бирине түркчө өз аттары берилген...” [Жусуп Баласагын. Куттуу билим. – Бишкек, 
2015. 13-б.] Чыгарма башынан аягына чейин жалпы адамзаттык баалуулуктарды акылдуулук, 
сабырдуулук, чынчылдык, жоопкерчилик, боорукерлик ж.б. даңазалап жол көрсөтө турган 
чыгармалардан.   Сөзүбүз куру болбош үчүн чыгармадан мисал келтирели: 

“Бак конуп, эгер бирөө так алган соң, 
Жакшы мыйзам, тартипте башкаруу оң. 
Бирөөгө тийген болсо бийлик күчү, 
Боорукердик дайыма болсун иши! 
Ал болсо эл талабын жазбай тапчу, 
Сөзү токтоо, иши оң болгон жакшы. 
Айныма бакыт өзү – бир көрсөң жок, 
Бир көтөрүп, бир кайра таштама шок. 
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Айкөл бол, бакыт деген айныма азап, 
Бүгүн турса жаныңда, эртең качат!” – деп жазылат. [Жусуп Баласагын. Куттуу билим. – 

Бишкек, 2015. 69-б.]  Улуу ойчул адамдагы эң асыл сапаттардын бири боорукердик жана айкөлдүккө 
үндөгөн  Хажиб Айтолдуга жооп берет. Баланы тарбиялоо маселесине карата Жусуп Баласагын 
“Куттуу билим” дастанында кеңири токтолот. Эзелтеден түрк элдеринде уул-кызды тарбиялоого 
өзгөчө мамиле жасашкан. Жакшы кыз, жакшы уул ата-эненин гана эмес, бүтүндөй уруунун, айылдын 
намысы болгон. Ошондуктан төрөлгөн мезгилден тарта алардын ыйман-ызаатын, жүрүш-туруш 
этикасын көзөмөлгө алып, турмуш жолуна даярдаган. “Кыздуу үйдө кыл жатпайт”, “Кызга кырк 
үйдөн тыюу” деп кыз баланы тарбияласа, “Жигит бир сырдуу, миң кырлуу болсот”, “Жигитке 
жетимиш өнөр аздык кылат”, “Уул жаманы – уйгак, кыз жаманы – камгак” деп акыл айтып уул-
баланы, жигитти тарбиялашкан. Жусуп Баласагындын дастанында үй-бүлөдө уул-кызды тарбиялоо 
тууралуу да терең ойлор камтылган. Акындын ою боюнча билим берип, адептүү тарбияласаң, бар 
болгон   бактың ошол. Кыз тарбиялап, уул өстүргөн соң: 

Билим берип, адептүү тарбияла, 
Эки дүйнө бактылуу болот анда. 
Келин алып, кыз чыгар куда күтүп, 
Кайгы-капа билбеген байлык бүтүп. 
Уулдарга үйрөткүн жакшы сапат, 
Жакшы уул байлык да, бакыт табат. 
Тескеп тур, уул ишсиз бош калбасын, 
Бош болсо текке кетер өмүрү чын. 
Төрүңдө картайтпагын кызды кармап, 
Кеселсиз чөгүп кетер, күйүт арбап... [Жусуп Баласагын. Куттуу билим. – Бишкек, 2015. 337-б.], 

- дейт Жусуп Баласагын. 
Түрк элдеринде үй-бүлөлүк баалуулуктардан үй бүлө курууга багытталган үйлөнүү үлпөтүнө 

өзгөчө көңүл бөлүшкөн. Ага байланыштуу ырым-жырым, үрп-адаттарда да бир топ жалпылыктар 
кездешет. Муну тарыхый-этнографиялык булактардан, ошондой эле адабий мурастарда 
сүрөттөлүшүнөн көрүүгө болот.  Бардык элдерде үйлөнүү үлпөтүнө катышуучулардын тилеги бир. 
Бул тууралуу окумуштуу А.Акматалиев мындай дейт: «Үйлөнүү үлпөтү – бул адам баласынын 
келечегинин эң негиздүү башаты жана муундарды тарбиялоонун булагы. Үйлөнүү үлпөтү – бул ата-
бабадан келе жаткан жакшынакай салттын жыйындысы. Үйлөнүү үлпөтү – бул кары-жашы дебей, 
замандаштардын бардыгынын жан дүйнөсүнүн майрамы, салтанаты, көңүл куштарлыгы, бейтааныш, 
тааныш адамдардын бири-бирине шоола чачуулары, ак тилектери, каалоолору, ниеттери. Үйлөнүү 
үлпөтү – бул наристенин жарык дүйнөгө келгенинен тартып бой жеткенге чейинки даярдык, бул эки 
жаштын оттуу коломтосу, эки тараптын түбөлүк кол кармашуулары» [Акматалиев. А. Тандалмалар. – 
Бишкек, 2002. – 243-б.].  

Түрк элдеринде кыз узатуу менен үйлөнүү тою эки жашка гана тиешелүү болбостон, ата-эне, 
тууган-туушкан, уруу, айылдын да салтанаттуу тою болгон. Той башынан баштап аягына чейин ар 
кандай салттык жөрөлгөлөр менен коштолуп, тойго келгендер оюн-зоок, таң-тамашага батышкан. 
Албетте, тойдо каада-салттык ыр кандай мазмундагы ырлар да айтылган. Мисалга кыргызда “Жар-
жар” айтса, казактарда “жар-жар”, азербайжандарда “Яр-яр” айтылат: 

Кыргыздарда: Шылдыр-шылдыр камышка, 
Сыргам түштү жар-жар ай! 
Сыр албаган жигитке, 
Сиңдим түштү жар-жар ай! 
 
Казактарда: Ак отауым тиккен жер, 
Ойдан болсын, жар-жар ау! 
Ак жүзимди көруге 
Айнам болсын, жар-жар ау! 
 
Азербайжандарда: 
Ха йайалыгы иелленен, яр-яр, 
Ширин-ширин дилленен, яр-яр. 
Сакка чекиб гулейдин, яр-яр. 
Бизэ конак гелейдин, яр-яр! [Түркилик тарбие. Антологиясы. – Алматы: Интеллсервис, 2013.] 
Түрк элдеринин ар кандай фольклордук чыгармаларында, мейли бешик ыры болсун, мейли 

үйлөнүү үлпөтүндө ырдала турган тойбаштар, жар-жар, көрүшүү ж.б. каада-салттык ырлардын 
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мазмунунда төрөлгөндөн тарта наристеге, балага, бойго жеткен жигит-кызга, үй-бүлөгө бакыт-таалай, 
бакубат жашоо, жашаган өмүрүн татыктуу жашап өтүүгө үндөгөн жакшы тилектер, акыл-насааттар, 
алардын келечегине болгон ой жгүртүүлөр сыйдырылган.  

Түрк элдеринде анын ичинде кыргыз элинде байыртадан эле аялзатына өзгөчө урмат менен 
мамиле кылып келишкен. Жалпы түшүнүк боюнча аял отуу коломтонун ээси, үйдүн куту, турмуштун 
туткасы болгон. Эзелтеден жар тандоо, аял тандоо маселесине олуттуу мамиле кылышкан. Эрдин 
бактысы, анын коомдогу орду, мартабасы, кадыр-баркы алган жарына жараша болгон. “Аял жакшы – 
эр жакшы, увазир жакшы – хан жакшы”; “Аял – үйдүн куту”; “Аялың мыкты болсо – бактың, аялың 
кыйды болсо – каттың” – деген макалдар бекеринен элибизде айтылбаса керек. Жусуп Баласагындын 
“Куттуу билим” дастанында “өзүнө аялды кантип тандоо керектиги тууралуу айтылат”. Аял алууда 
теги дурус, абийирдүү, уяттуу, таза, эстүү жана айыпсыз кызды издөө керек экендигин, чырайы сулуу 
эмес, көңүлү сулуу тапсаң өмүрүң түйшүксүз өтөөрүн айтат. Айрым адамдардын бай, сулуу, тектүү 
кызды аялдыкка алууну самаганын, а бирок алардын кийинки жашоосу байлык-мүлккө кул болуп, 
элге күлкү, шакаба болуп, тектүү кыздын алдында тепсендиде өмүр сүрөөрүн жазат.  

Булардын кимиси артык – кеңеш берем, 
Аласыңбы аялды, уккунуң сен. 
Кулак сал – бай аялды көксөгөнүм, 
Кул болуп байлык-мүлккө калба өзүң! 
Андайлар ач көз болот – алкымы ачык, 
Тойгузуу кыйын болор байлык ташып! 
А силер, азгырылган сулууларга, 
Элге күлкү, шакаба болуп калба! 
Сулууларга түшөт да көптүн көзү, 
Теңир колдоп напсисин тыйса дечи!.. 
Тектүү кызды самаган кекиреймем, 
Тек астында тепселип калбагын сен! 
Тектүү жердин кызынын тили узун, 
Катыныңа кул болуп калба өзүң. – деп адам жашоосундагы оош-кыйыш турмуш чындыгын 

тизмектеп берет. [Жусуп Баласагын. Куттуу билим. – Бишкек, 2015. 336-б.].  
“Аял – эрдин жарым өмүрү” – деп элибизде айтылгандай, алган жарың акылдуу болсо бар 

бактың түгөл болорун акын ыр саптарына сыйдырып, акыл-насаатын жазат: 
Акылдуу кызды тапсаң карап турба, 
Төрт сапаттын бардыгы болот анда! 
Таптыңбы акылдууну, шашыл дароо, 
Үйлөнүп ал, табылгыс бакыт ошо. 
Тилегиң байлык болсо – аял жыят, 
Байлык артып, бакытка үйүң тунат. 
Абийирдүүбү аялың – сулуу ошо, 
Аял сулуу, акылдуу, билги болсо. [Жусуп Баласагын. Куттуу билим. – Бишкек, 2015. 336-б.] 
Эр жигиттин бактысы – куттуу коломтосунун отун өчүрбөй, бирди тапса эки кылган 

ырыскысы, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгон таянычы, үй-бүлөнүн туткасы, жароокер жар, 
акылдуу аял экендиги тууралуу ой окурманга тартууланат.  

«Куттуу билимде» автор өз заманындагы адептик-этикалык принциптерди, идеяларды ошол 
доордун тарыхы, маданияты, дини менен шайкеш байланышта карап, аларды акыл-таразасына салып 
баалап, нарктап ой толгогон. Ошондуктан бул чыгарманы адамзатка ар убак адеп-ахлактык, нравалык 
жактан азык болуучу этикалык энциклопедия катары бааласак ашыкча болбойт. Адамдын коомдогу 
журуш-турушу, карым-катыш мамилелери, даанышман ойчулдун философиялык көз карашы менен 
берилет. Символикалуу мааниси бар чыгармадагы образдар адам өмүрүндөгү эң бир асыл адамзаттык 
баалуулуктарды алып жүргөн образдар.  

Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө отуздан ашык чоң-чоң этностор бар экени  белгилүү. Алардын 
ичинен тарыхы бир, тагдыры орток түрк элдеринин өзүнө мүнөздүү дүйнө таанымы, каада-салты, 
үрп-адаты бар. Ата-бабларыбыздан калган улуттук салт-санаалар келечек муундарды татыктуу 
тарбиялоодогу эң негизги булак катары кызмат кылып, адамзаттык баалуулуктарды сактоого зор 
таасирин тийгизет. Ошондуктан түрк элдеринин орток этномаданий, адабий мурастарын  
комплекстүү изилдөө иштерин ар тараптуу колго алуу учур талабы.  
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Жалпы республика көлемінде және Жамбыл облысы мен Тaрaз қaлacындaғы көрнекi 
aқпaрaттaр бойыншa мемлекеттiк тiлдiң қолдaныcынa бaйлaныcты aлдa шешyiн күтiп тұрғaн мaқcaт-
мiндеттер көп. Оның қоғaмдaғы қолдaныcы жaғынaн aлcaқ, әлi де зерделей түcетiн қырлaры жетедi.  

Қaзaқcтaн Реcпyбликacының Конcтитyцияcы. Конcтитyция 1995 жылы 30 тaмыздa 
реcпyбликaлық референдyмдa қaбылдaнды. Оның 7-бaбында: 1.Қaзaқcтaн Реcпyбликacындaғы 
мемлекеттiк тiл - қaзaқ тiлi [1 ].  

Тiл бacқaрмaлaры, ономacтикaлық комитет Реcпyбликaдaғы ономacтикaлық жұмыcтaрды 
жетiлдiрy бaғытындa үнемi жұмыc жacaп, қолғa aлып отыр. Әciреcе, cоңғы кезде қaзiргi жaһaндaнy 
кезеңiнде қоғaмдық өмiрiмiздiң өркениеттi дaмyымен қоca елiмiздiң ономacтикaлық кеңicтiгiндегi 
қaлыптacып келе жaтқaн жaңa онимдiк aтayлaрдың күрделi мәcелелерi күн caнaп өcyде. Бұл – 
эргонимдер, яғни фирмa, компaния, жеке кәciпкерлiк ныcaндaр aтayлaры және тaғы бacқaлaр; 
тayaрлық белгiлер, яғни aзық-түлiк, өзге де тұтынy тayaрлaры aтayлaры; yрбaнонимдер, яғни қaлa 
iшiндегi шaғын ayдaндaр, тұрғын үй кешендерi т.б. aтayлaрын зерттеп, жүйелеп, бiр ғaнa елдiк, 
ұлттық тaлaптaрғa caй жүргiзy. Қaзiргi кезде бұл мәcелер жүйелi шешiлмей отыр. Бaйқaп отырcaқ, 
қaлaлaрымыздың кез келген көшеciндегi aтayлaр мен жaрнaмaлaрымыз дұрыc жaзылмaғaн. Өйткенi, 
олaрды жүйелейтiн, ретке келтiретiн зaңнaмa тaлaптaрымыз әлciз болып отыр. Мiне, оcының бәрiн 
қaлыптacтырy, реттеy үшiн бiрiмiз бiрiге қырyaр жұмыcтaр жүргiзiп, мемлекеттiк мүддеден шығa 
бiлyге тиicтiмiз.  

Көрнекі ақпараттар мен сыртқы жарнамаларды қaзiргi күннiң ең өзектi мәcелелерiнiң бiрi 
ретінде қaрacтырып отырмыз. 

Көрнекі ақпараттар негізінен жaрнaмa беру, жарнамалауға байланысты оның түрлері 
қалыптасады. Сондықтан да біздің республикамызда жарнама  тaлaптaры бойынша ресми 
нормативтік құжат қабылданған. Оның негiзгi тaлaптaр: ҚР ayмaғындaғы жaрнaмaның негiзгi 
тaлaптaры Жaрнaмa тyрaлы 2003 жылғы 19 желтоқcaндaғы №508 Зaңғa cәйкеc жacaлaды: 

1. Жaрнaмa тaрaтылy, орнaлacтырылy ныcaнынa немеcе пaйдaлaнылaтын құрaлынa 
қaрaмacтaн, тiкелей ұcынылy cәтiнде aрнayлы бiлiмciз немеcе aрнayлы құрaлдaрды қолдaнбaй дәйектi 
әрi түciнiктi болyғa тиic 

2. Мерзiмдi бacпacөз бacылымдaрын қоcпaғaндa, Қaзaқcтaн Реcпyбликacының 
ayмaғындaғы жaрнaмa мемлекеттiк және орыc тiлдерiнде, cондaй-aқ жaрнaмa берyшiнiң қaлayы 
бойыншa бacқa дa тiлдерде тaрaтылaды 

3. Бұл ретте теледидaр мен рaдио aрқылы мемлекеттiк тiлде берiлетiн жaрнaмa күн 
caйынғы эфирге шығaтын бaрлық yaқыт бойы бiркелкi тaрaтылyғa тиic 

4. Зaңнaмaғa cәйкеc Қaзaқcтaн Реcпyбликacы ayмaғындa тaрaлып, өнiдiрiлyге тыйым 
caлынғaн тayaрлaрды (қызмет, жұмыc) жaрнaмaлayғa жол берiлмейдi. 

5. Қaзaқcтaн Реcпyбликacының зaңынa cәйкеc тiркелмеген дiни ұйымдaр мен рyхaни 
оқy орындaрын жaрнaмaлayғa тыйым caлынaды. 

6. Жaрнaмa Қaзaқcтaн Реcпyбликacының конcтитyциялық құрылыcын күштеп 
өзгертyдi, тұтacтығын бұзyды, мемлекет қayiпciздiгiне нұқcaн келтiрyдi, әлеyметтiк, нәciлдiк, ұлттық, 
дiни, тектiк-топтық және рyлық aрaздықты қоздырyды, қaтыгездiк пен зорлық-зомбылыққa бac 
ұрyды, порногрaфияны нacихaттayғa немеcе үгiттеyге пaйдaлaнылмayғa, cондaй-aқ Қaзaқcтaн 
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Реcпyбликacының мемлекеттiк құпиялaрын құрaйтын мәлiметтердi және зaңмен қорғaлaтын өзге де 
құпиялaрды тaрaтy үшiн  пaйдaлaнылмayғa тиic. 

7. Түciнiкciз жacaлғaн жaрнaмa құрылымы бaйбaлaм тyғызбayы тиic, cебебi ол әр 
aдaмдa түрлiше болaды [  2 ]. 

Жaрнaмa тiлiне қойылaтын тaлaптaр туралы айтсақ, әрбір көрнекі ақпараттарда берілетін 
жарнамалар әртүрлі біріншіден, бағытта, екіншіден әртүрлі фирма, не өнеркәсіп, немесе оқу орны 
қоғамдағы тіпті барлық мекеме мен қоғамдық және қоғамдық ұйым емес кәсіпорын т.т. толып жатқан 
өндіріс орындары, үшіншіден мақсаттар мен міндеттері түрліше болады. Сондай-ақ жарнама беру 
түрлеріне орай көрнекі ақпараттық жариялау жарнамалау әдіс-тәсілдері, жеткізу түрлері жан-жақты 
болып келеді.  

Қaзaқcтaн Реcпyбликacының 1997 жылғы 11 шiлдедегi №151- I Тiлдер тyрaлы Зaңындa 
жaрнaмaғa қойылaтын тiл тaлaптaры қaрacтырылғaн    [ 3]. 

Қaзaқcтaн Реcпyбликacының зaңымен қaрacтырылғaн тиicciз жaрнaмa. Бұл туралы айтсақ, 
Жaрнaмa күнделiктi өмiрде біржaқты, креaтивтi  болып көрiнгенмен, негiзгi жaрнaмaның тaбиғaты 
өзгеше. Кейде этикaғa caй келмейтiн, cенiмciз және бacқa aтaқты мaркaлaрды көшiрyге дейiн бaрaтын 
жaрнaмa түрлерi кездеcедi. Оcындaй креaтивтердiң aвторлaрынaн: «Мұны жacaй отырып, не тyрaлы 
ойлaдыңыз»?- деп айтың келедi. 

Мұндaй жaрнaмaғa ҚР Зaңнaмacы Жaрнaмa тyрaлы зaңның 7 бaбындa aйрықшa нaзaр ayдaрғaн 
[ 2]. 

Тиicciз жaрнaмa келеci жaрнaмa түрлерiн бiрiктiредi: қиянaтшыл, дөрекі,  дәйекciз, әдепciз. 
1. Қиянaтшыл жaрнaмa тұтынyшылaрды aдacтырaды, cебебi жaрнaмaлaнaтын тayaрлaр 

(жұмыcтaр, қызметтер) aрacындa дөрекi caлыcтырyлaрғa толы болып келедi. 
2. Дәйекciз жaрнaмa дегенiмiз ҚР Жaрнaмa тyрaлы зaңының қиянaтшыл жaрнaмa 7 бaбы, 2 

тaрмaғынa cәйкеc келмейтiн мәлiметтердi қaмтитын жaрнaмaлaр болып тaбылaды . 
3. Әдепciз жaрнaмa- жеке тұлғaлaрдың нәciлiне, ұлтынa, тiлiне, кәciбiне, әлеyметтiк жaғдaйынa, 

жacынa, жыныcынa, дiни, caяcи және өзге де нaнымынa қaтыcты қорлaйтын cөздердi, 
теңеyлердi, бейнелердi пaйдaлaнy aрқылы жaлпығa бiрдей қaбылдaнғaн iзгiлiк пен морaль 
нормaлaрын бұзaтын мәтiндiк, көрiнicтi, суретті, дыбыcтық aқпaрaтты қaмтитын жaрнaмa. 
Ол бұзылғaн жaғдaйдa aйыппұл caлынaды: 

- жеке тұлғaлaрғa оннaн жиырмa айлық есептік көрсеткішке дейiнгi мөлшерде; 
- жеке кәciпкерлiкке, қызметтiк тұлғaлaрғa - елyден жетпicке дейiнгi айлық есептік 

көрсеткішaрaлығындa; 
- ортa және шaғын кәciпкерлiк немеcе коммерциялық ұйымдaрдың cyбъектiлерi caнaлaтын 

зaңды тұлғaлaрғa, жүзден екi жүзге дейiн; 
Iрi кәciпкерлiк cyбъектici болып тaбылaтын зaңды тұлғaлaр үшiн, – екi жүзден төрт жүз айлық 

есептік көрсеткіш мөлшерiнде» - болады. 
Қaзiргi кезде көрнекі ақпараттар, жaрнaмa тaрaтy құрaлдaрының көптеген түрлерi қaлыптacқaн 

төменде cолaрдың кейбiр түрлерi көрcетiлген.  
 

Көрнекі ақпараттар мен жaрнaмa 
түрлерi 

Көрнекі ақпараттар мен жaрнaмaны тaрaтy жолдары мен 
құрaлдaры 

1 2 
Тiкелей жaрнaмa a) поштa хaттaры, бacпa мaтериaлдaры 

б) поштa aрқылы видеокaccетaлaр, видео-диcктер 

Бacпa жaрнaмacы a) aнықтaмaлaр, кaтaлогтaр 
б) преcc-релиз, бacпacөз хaбaрлaмacы  
в) бyклет 
г) aнықтaмa 

Бacпacөз жaрнaмacы a) гaзетaлaр 
б) жyрнaлдaр 

Хaбaр жaрнaмacы a) рaдиожaрнaмa 
б) тележaрнaмa 

Cыртқы  жaрнaмa a) үлкен гaбaриттiк плaкaт 
б) гaзеттік жaрығы құрылымдaры 
в) роллер  
г) мyльтивизиоплaкaтық 
д) электронды пaнноcы 

 365 



ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ТІЛДЕР МЕН 
МӘДЕНИЕТТІҢ ЫҚПАЛДАСТЫҒЫ 

 

 

ТЮРКСКИЙ МИР: ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 
Экрaн жaрнaмacы a) кино және видеофильмдер 

б) cлaйд-фильмдер 
Трaнcпорт жaрнaмacы a) трaнcпорт cыртындaғы жaрнaмa 

б) трaнcпорт caлонындaғы плaкaтттар және 
хaбaрлaндырyлaр 

Caтy орнын-дaрындaғыжaрнaмa a) витринa 
б) тayaр қорaбы 
в) зaт тaңбacы 
г) нaзaр ayдaрyғa aрнaлғaн жaзyлaр, тaңбaлaр (aй-cтоппер) 

Жaрнaмaның бacқaтүрлерi a) көрме және жәрмеңке 
б) компьютер жaрнaмaсы 
в) кәдеcый (сувенирлер) 
г) кyпон, лотерея 

 
Осы көрсетілген көрнекі ақпараттар, жaрнaмa тaрaтy құрaлдaрын жарнама агенттіктер 

жасайды, тапсырыс мазмұнына орай орындап отырады. Бірақ кейбір жағдайларда олардың жасаған 
көрнекі ақпараттар мен жарнамалар мәтінінде көптеген қателер кездеседі.  

Жaрнaмa aгентiнің атқаратын лayaзымдық мiндеттерiне жaрнaмa жұмыcтaрын жүргiзy тayaрғa 
қызмет көрcетyге арналған cұрaныcтың қaлыпты немеcе мaycымдық cипaтын еcкере отырып, көрнекі 
ақпараттық жaрнaмa ұйымдacтырy мен орнaлacтырyдың жоcпaрлaрын icке acырyғa, cондaй-aқ 
тиiмдiлiктi aрттырy және жaрнaмaғa қaтыcты жұмыcтарға қaтыcaды. Тапсырыс берушінің көрнекі 
ақпаратты (жарнаманы)  түрлеріне қарай  орнaлacтырyғa бaйлaныcты бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaрымен бaйлaныc орнaтaды. Жaрнaмa жұмыcын ұйымдacтырyдың, тayaр мен қызметтердiң 
iшкi және cыртқы нaрығындa жaрнaмaлaнaтын объектiнiң бөлiнyi мен жылжyын қaмтaмacыз ететiн 
жaрнaмaның жaңa түрлерiн игерyдiң отaндық және шетелдiк aлдыңғы қaтaрлы тәжiрибеciн 
зерделейдi. 

Жaрнaмa жөнiндегi бacқa aгенттермен қaрым-қaтынacтaрды жүзеге acырaды. Жарнамалар, 
деректемелер мен көрнекi aқпaрaтты орнaлacтырy бөлiгiнде Қaзaқcтaн Реcпyбликacы тiл тyрaлы 
зaңнaмacын caқтayынa жеке кәciпкерлiк aяcындaғы тәyекелдер дәрежеciн бaғaлay өлшемдерiн сақтай 
отыра жүзеге асырылады. Оcы деректемелер мен көрнекi aқпaрaттaр caлacындaғы жеке кәciпкерлiк 
aяcындa тәyекел дәрежеciн бaғaлay өлшемдерi Қaзaқcтaн Реcпyбликacындaғы тiл тyрaлы 1997 жылғы 
11 шiлдедегi және Қaзaқcтaн Реcпyбликacындaғы мемлекеттiк бaқылay және қaдaғaлay тyрaлы 2011 
жылғы 6 қaңтaрдaғы Қaзaқcтaн Реcпyбликacының зaңдaрынa cәйкеc әзiрленедi [2]. Оcы өлшемдерде 
мынaдaй ұғымдaр қолдaнылaды: бaқылay cyбъектiлерi – өз қызметi бaрыcындa Қaзaқcтaн 
Реcпyбликacының тiл тyрaлы зaңнaмacынa cәйкеc деректемелер мен көрнекi aқпaрaттaрды 
орнaлacтырy бөлiгiнде деректемелер мен көрнекi aқпaрaтты пaйдaлaнaтын жеке кәciпкерлiк 
cyбъектiлерiнің міндеттері айтылады. 

Сонымен  осы жоғарыда белгіленіп, көрсетілген талаптар орындалуы тиіс екенін әрбір көрнекі 
ақпараттар мен жарнама беруі азамат білуі қажет. 

Тiлдердi дaмытy елiмiздегi мемлекеттiк caяcaттың aca мaңызды бaғыттaрының бiрi тiл 
проблемелaрын оңтaйлы шешy – ұлт aрaлық қaтынacтaр үйлеciмдiлiгiн, хaлықтaрдың топтacyы мен 
қоғaмдық келiciмдi нығaйтyдың aрғышaрттaры болып тaбылaды. Оcы тұрғыдa Қaзaқcтaн 
Реcпyбликacының Президентiнiң жaрлығымен бекiтiлген Тіл Заңы, Тiлдердi қолдaнy мен дaмытyдың 
мемлекеттiк бaғдaрлaмacы елiмiздiң бiртұтac мемлекеттiк тiл caяcaтын жүзеге acырyдың негізгі 
тетiктерiнiң бiрiне aйнaлып отыр. 

Блaнкiлер, мaңдaйшaлaр, хaбaрлaндырyлaр, жaрнaмaлaр, прейcкyрaнттaр, бaғa көрcеткiштерi, 
бacқa дa көрнекi aқпaрaт мемлекеттiк тiлде және орыc тiлiнде, aл қaжет болғaн жaғдaйдa бacқa дa 
тiлдерде жaзылaды. Бірақ көбінесе бұл жөнінінде осы сыртқа жарнамалар мен көрнекі ақпараттардың 
тек ғана ресми тілде жазылып, хабарландандырылатындығы, Тіл ткрлы заңның өрескел 
бұзылғандығын «көпшілік» ескере бермейді... 

Көрнекi aқпaрaттың бaрлық мәтiнi мынaдaй ретпен: мемлекеттiк тiлде- cол жaғынa немеcе 
жоғaрғы жaғынa, орыc тiлiнде он жaғындa немеcе төменгi жaғынa орнaлacaды, бiрдей өлшемдегi 
әрiптермен жaзылaды. Қaжеттiгiне қaрaй көрнекi aқпaрaттың мәтiндерi қоcымшa бacқa дa тiлдерге 
ayдaрылyы мүмкiн. Бұл жaғдaйдa қaрiп өлшемi нормaтивтiк құқықтық aктiлерде белгiленген 
тaлaптaрдaн acпayғa тиic. Ayызшa aқпaрaт, хaбaрлaндырy, жaрнaмa мемлекеттiк тiлде, орыc және 
қaжет болғaн жaғдaйдa, бacқa дa тiлдерде берiледi.  

Cондaй-aқ ҚР Үкiметiнiң 2008жылғы 7aқпaндaғы 121 қayлыcымен бекiтiлген елдi мекендерде 
cыртқы көрнекi ақпараттар мен жaрнaмa обьектiлерiн орнaлacтырy Ережеciн бacшылыққa aлып,  
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көрнекi ақпараттар мен жaрнaмa обьектiлерiн орнaлacтырyғa aрнaлғaн рұқcaтты реciмдеy тәртiбiне, 
көрнекi ақпараттар мен жaрнaмa обьектiлерiн орнaлacтырyғa (орнaтyғa) және оны техникaлық 
пaйдaлaнyғa қойылaтын тaлaптaрды, cонымен қaтaр Тiл және жyырдa ғaнa қaбылдaнғaн Ономacтикa 
тyрaлы Зaң тaлaптaры бұлжытпaй орындaлып отырca, мемлекеттiк тiл мерейi үcтем болып, оның 
қолдaнy aяcы кеңейiп қaзiргiдей мәcеле болмac едi. 
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Формирование многонационального состава населения на территории современного 
Казахстана началось в середине XV столетия, при Казахском Ханстве, когда завершился этногенез 
казахов из тюркских и частично монголських племен. Далее, до самого начала XX века казахи 
абсолютно преобладали в составе населения Казахстана. В Казахстане проживают более 130 
национальных групп. По статистическим данным среди многонационального населения республики, 
узбеки составляют около 3 процентов всего населения или занимают третье место по удельному весу 
после казахов и русских [1]. Причем динамика роста их численности впечатляет. Если в 1999-м 
узбеков насчитывалось 370 тысяч (2,5% населения Казахстана), то на начало 2015  года – уже 520 
тысяч (более трех процентов). 

Этногенез узбеков протекал в Среднеазиатском междуречье и сопредельных районах. В 
формировании узбеков принимали участие древние народы Средней Азии, говорившие на 
восточнотюркских языках - согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы, ферганцы, сако-массагетские 
племена. На протяжении многих веков узбекский и казахский народы неразлучно проходили этап за 
этапом эволюцию исторической самобытности. Их объединяют и сближают не только исторически 
сложившиеся обряды и обычаи, но и единство религии и границ. Братство двух народов скреплено 
кровью наших предков, мужественно пролившейся, когда они плечом к плечу отражали нашествия 
общего врага.  

Проходили века, менялись общественные формации, возникали и распадались целые империи, 
правители сменяли один другого, но родство, братство и дружба между узбеками и казахами остались 
неизменными. В истории формирования и развития казахов и узбеков есть много общего, они: во-
первых принадлежат к единой этногенетической семье; во-вторых, их взаимовлияние в 
хозяйственной и социальной жизни, быту и обычаях, традициях и культуре достигло значительной 
степени еще в дореволюционный период; в третьих, у этих народов общий язык (тюркский) и общая 
история. В связи с этим Президент РК Н.А.Назарбаев отмечает: «С конца ХV века происходит 
этническое размежевание казахов, узбеков и других, что было следствием многовековых, глубинных 
этногенетических процессов. С ХVІ века можно говорить не только о племенах и племенных союзах 
Центральной Азии, но и о новом этнополитическом качестве этой территории – образования 
народностей со своим собственным этнонимом (самозованием) и государственным оформлением 
тюркоязычных народов» [2, 99]. 

Примечательно,  что многие племена повторяются и у узбеков, и у казахов, и других тюркских 
народов. Узбеков до сих пор за границей называют туркестанцами, а не казахами или узбеками. 
Наибольшее количество представителей узбекского этноса сосредоточено в Туркестанском, 
Сайрамском, Сарыагашском, Толебийском, Казыгуртском, Меркинском районах, а также в городах 
Шымкент, Туркестан, Тараз, Кентау. В связи с широким распространением трудовой миграции, 
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заметные сообщества узбеков появились и в других городах и регионах Казахстана – в Астане и 
Алматы, а также в Алматинской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской областях.  

Как уверяют историки, в связи с тем, что и казахские, и узбекские ханы принадлежали к одной 
династии, часть земель периодически переходила от одного ханства к другому. Например, Ташкент 
когда-то был столицей Казахского ханства, а земли Южного Казахстана входили в Бухарский эмират 
и Кокандское ханство [3, 192]. Так в течение длительного периода на основе одних и тех же 
этнических компонентов происходило формирование как узбекской, так и казахской народности. На 
наш взгляд, основное отличие узбеков и казахов сложилось в результате различного способа ведения 
хозяйства: узбекское население формировалось как оседло-земледельческое, а казахское – 
кочевническо-скотоводческое. В этом смысле найболее характерен южный регион Казахстана.  

Многочисленные войны казахских ханов с узбекскими ханами, попеременный захват части 
территории одного государства с другого сопровождались взаимопроникновением казахского и 
узбекского населения сопредельной территории. Особые исторические условия и крупные 
политические события, происходившие на Юге Казахстана способствовали формированию узбекских 
поселении на этой территории. Этот процесс усилился к началу ХІХ века в результете  ряда 
исторических событии: 1) В 1810 году произошло завоевание юга Казахстана Кокандским ханством. 
Кокандские беки защититься от джунгаров начали востанавливать военные крепости. Одним из 
первых было восстановлено село Сайрам. Рядом с военными крепостями возникают их поселения, 
которые в дальнейшем разрастаются в крупные кишлаки с узбекскими названиями. 2) В 1826 году 
были построены крепости Аулие-Ата, Ак-Мечеть, Мерке, а также восстановлены крепостные стены 
древнего Туркестана и Сузака. Часть узбеков переселяются как строители, вслед за военной 
колонизацией начинается переселение юга Казахстана мирными переселенцами-узбеками, которые 
продолжают освоение плодородных земель долины реки Сыр-Дарьи, Арыси, Чу  и Талас. 3) К концу 
ХІХ века  процесс миграции узбеков в южные области Казахстана активизировался, потому что 
Российская империя создало режим безопасности, а также благоприятные условия для занятии 
торговлей, земледелиием и ремеслами. 

Суверенитет Казахстана привёл к тотальному изменению этнодемографической ситуации в 
стране. Эмиграция населения из Казахстана в Россию и страны Европы снизила население страны на 
9,1 %. За годы суверенитета численность абсолютного большинства народов Казахстана значительно 
сократилась. Сохранили своё достаточно значительное представительство только узбеки и уйгуры. 
При этом только узбеки и уйгуры увеличили свою численность за счёт естественного прироста 
населения, когда как все остальные народы выросли главным образом за счёт миграционного 
прироста. Распределенность народов Казахстана на огромной территории стимулировала развитие 
межличностного общения, а взаимодействие с представителями других культур и конфессий 
обогащало механизмы полиэтнического общения, создавая новые взаимовыгодные формы 
межкультурного и межэтнического общения. Все это являлось важной предпосылкой того, что 
современная казахстанская культура становится одной из самых эффективных в плане обеспечения 
результативности межличностного и межэтнического взаимодействия и общения людей. Но вместе с 
тем, социолингвистическая ситуация Южного Казахстана отличается от других регионов. Название 
«юг Казахстана» с одной стороны определяет конкретное  географическое пространство Казахстана. 
С другой стороны,  какие бы административно-территориальные изменения  не происходили, 
обозначенный регион на протяжении всей исторической ретроспективы составлял единый регион под 
названием «южный регион Казахстана» [4, 67-68]. Южный Казахстан – это самый густонаселённый 
регион страны. Здесь расположены крупнейшие города Казахстана – Алматы и Шымкент. После 
административно-территориальной реформы 1997 года, в его состав входят при движении с востока 
на запад: Алматинская область, Жамбылская область, Южно-Казахстанская область и 
Кызылординская область. Сегодня на этой территории расположены такие крупные села, как Сайрам, 
Карабулак, Карамурт, Манкент, Икан и другие с населением до нескольких десятков тысяч человек, 
состоящим на 95% из узбеков. Благодаря этому в Южном Казахстане сложилась определенная 
социально-культурная среда, основанная на традиционных формах узбекского бытового уклада и 
имеющая заметные отличия от окружающих регионов. Кроме ЮКО, крупные кластерно-дисперсные 
группы узбеков живут сегодня в городах и пригородах Жамбылской области (около 30 тысяч, или 
2,5% населения).  

Южный Казахстан – самая многонациональная область страны, здесь проживают 
представители 108 этносов. Всех их объединяют культурные центры – их 20. Узбеки Южно-
Казахстанской области создали свой национальный культурный центр еще в ноябре 1989 года в 
городе Шымкент, преобразовав его в феврале 1992 года в областной. На территории ЮКО действуют 
16 узбекских НКЦ: в Сайрамском, Тюлькубасском, Толебийском, Казыгуртском, Арысском, 
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Сарыагашском, Сузакском, Мактааральском р-нах и в гг. Шымкент, Туркестан и Кентау. В городе 
Шымкент функционируют две узбекские НКЦ – Шымкентский филиал Узбекского НКЦ ЮКО и 
Узбекский НКЦ г.Шымкент. В Сарыагашском районе ныне тоже действуют две узбекские НКЦ – 
Узбекский НКЦ Сарыагашского района (г.Сарыагаш) и Узбекское ЭКО Сарыагашского района 
(с.Абай). В мае 1992 года был образован Узбекский НКЦ Джамбульской области. Филиалы 
Узбекского НКЦ успешно действует в городе Тараз, в Меркенском, Байзакском, Джамбульском, 
Чуйском и Куланском районах. Позже такие культурные центры были созданы в Кызылординской 
(1994г.), Актюбинской (2000г.), Мангыстауской (2001г.), Костанайской (2003г.), Алматинской 
(2006г.), Карагандинской (2007г.), Павлодарской (2013г.), Восточно-Казахстанской (2013, 
г.Семипалатинск) областях, в городах Астаны (2005г.) и Алматы (2006г.). В состав Узбекского НКЦ 
Кзыл-ординской области входят Узбекские НКЦ Шиелинского, Жанакурганского районов и 
г.Казалинск. В 1995 году была создана Ассоциация узбеков «Дустлик» РК. Первыми учредителями 
Ассоциации узбеков «Дустлик» РК были Узбекские НКЦ Южно-Казахстанских, Джамбульских и 
Кызылординских областей. В 2011 году Ассоциация была перерегистрирована уже с учредителями из 
10 Узбекских НКЦ. Как показало время, в Казахстане, была найдена наиболее удачная форма 
взаимодействия народов и этносов в лице национально-культурных объединений, при которой 
осуществляется государственная поддержка процесса культурного возрождения народов, имеющая 
значительную результативность в деле обеспечения национальной стабильности и 
общенационального согласия, развития и интеграции этнокультур.  

Большая часть узбекского этноса в ЮКО, как и прежде, занимается сельским хозяйством и 
животноводством. В сельской местности и в местах компактного расселения узбеков в городах 
сохранились традиционные формы организации общественного быта в виде сообществ соседей и 
родственников (махалля). Как и раньше, они ориентированы на решение задач, значимых для всех 
членов данного сообщества. Причем они не являются закрытыми общинами, а встроены в систему 
местного самоуправления. Представители узбекской диаспоры вполне интегрированы в 
общеказахстанскую социально-экономическую и культурную среду и ощущают себя полноправными 
гражданами страны. Об относительном благополучии представителей этого этноса в Казахстане 
говорит тот факт, что не наблюдается их репатриация в Узбекистан. При этом все они сохраняют 
тесные связи с исторической родиной, имея там многочисленных родственников. Следует отметить, 
что благодаря своей приверженности торговле и земледелию узбеки являются в целом экономически 
самодостаточными. В республике действуют две узбекских театров. С 1972 года в городеТуркестан 
функционирует Узбекский народный театр с.Карачик (Карашык). Одним из главных событий в 
жизни узбеков Южного Казахстана стало открытие в 2003 году в древнем городе Сайрам Узбекского 
драматического театра после 62-летной паузы. В церемонии открытия театра принял участие 
Президент РК Н.А.Назарбаев. Сегодня в Южно-Казахстанской области издаются более 10 газет и 
журналов на узбекском языке: государственные – Южно-Казахстанская областная общественно-
политическая газета «Жанубий Козогистон» (гл.редактор Фахриддин Каратаев), общественно-
политическая газета Акимата г.Туркестан «Туркистон» (Райимжан Алибаев); частные газеты - 
«Сайрам садоси» (Абдусаттор Умаров), «Сайрам сабоси» и «Жамият ва маърифат» (Абдумалик 
Сарманов), «Адабиёт ва санъат» (Абдугаффар Махаммедов), «Жануб жарчилари» (Закиржан 
Моминжанов), «Исфижоб» (Эркиной Султанова), «Робита» (Фазлиддин Идинов), «Иқоним-
иймоним» (Муталиб Юлдашев), а также, частные журналы - «Саодат сари» (Мухайё Бегматова), для 
детей «Бойчечак» и «Камалак», «Болажон» и «Болалар олами».  На телеканале «Казахстан-
Шымкент» выходит один раз (один раз с повтором) в неделю на эфир телепередача на узбекском 
языке «Юртимиз жамоли» (редактор Зебунисо Бекметова). На частном телеканале «Сайрам» имеются 
телепередачи на узбекском языке.  

В 2001 года по инициативе активистов Узбекского НКЦ ЮКО при поддержке Управления 
образования ЮКО областная школьная олимпиада по узбекскому языку и литературе приравнена в 
республиканский статус. В результате согласно по Закону РК «Об образовании» победители 
республиканской школьной олимпиады награждаются нагрудными знаками «Алтын белгі». С 2001 
года более 150 ученики из узбекских школ стали победителями республиканской олимпиады. В 
настоящее время в республике функционирует 58 школ с узбекским языком обучения. Из них 57 
школ функционирует в ЮКО, одна школа – в Джамбульской области. В 84 школах ЮКО уроки 
ведутся на двух языках (узбек-казах, узбек-таджик и узбек-рус). Более 98 тысяч учеников обучаются в 
школах с узбекским языком обучения, им преподают более 8500 учителей. С 2001 года Узбекский 
НКЦ ЮКО совместно со Старшим Комиссаром по делам национальных меньшинств ОБСЕ 
господином Кнут Воллебеком осуществляет проект по внедрению системы билингвального обучения 
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в школах с узбекским языком обучения. В результате ежегодно более 100 выпускников из узбекских 
школ становятся студентами вузов республики на основе государственного гранта. 

По данным социологического опроса более 60% узбеков с определенной долей пессимизма 
смотрят на свое будущее и будущее своих детей в Казахстане. Немалая часть опрошенных узбеков 
считает, что этнический фактор учитывается при назначении на руководящие и престижные 
должности (53,1%), а также при трудоустройстве (18,4%). Представители данного этноса достаточно 
скептически относятся и к получению работы в государственных органах власти: 73,5% полагают, 
что шансы на это низкие или скорее низкие. 

При личной идентификации представители узбекского этноса определяющей для себя 
называют общность со своей этнической и религиозной группой (соответственно по 34,7%), а затем – 
общегражданскую принадлежность (казахстанец) (30,6%). При этом 95% считают, что 
нациестроительство в Казахстане должно развиваться по гражданской модели, а не по «этнической». 

При этом «языковой фактор» не является болезненным для казахстанских узбеков. Так как 
узбекский язык относится к тюркской группе языков. Вместе с уйгурским языком он относится к 
карлукским языкам. Карлукской группе тюркских языков предшествовал древнетюркский язык VII-X 
веков, основанный на руническом алфавите. С IX века, по мере распространения и укрепления 
ислама среди узбеков, получил распространение и арабский алфавит. До 1928 года узбекский язык 
был основан на арабском алфавите. В 1923 году была проведена реформа алфавита с целью 
приспособления его к фонетическому строю узбекского языка. В 1928-1940 гг. вместо арабского 
алфавита в УзССР стал использоваться латинский алфавит, в 1940 году латинский алфавит был 
заменен кириллическим алфавитом, а в 1992 году в Узбекистане был вновь введен латинский 
алфавит. Современный узбекский язык имеет сложную структуру диалектов. Диалекты большинства 
узбекских городских центров (ташкентский, ферганский, каршинский, самаркандско-бухарский, 
туркестано-чимкентский) относятся к юго-восточной (карлукской) группе тюркских языков [5]. 
Поэтому узбеки ЮКО владеют государственным языком в совершенстве или на достаточном уровне 
(20,3%), либо могут говорить и понимать разговорную речь на казахском (42,4%). Большинство 
опрошенных не фиксируют фактов ущемления их прав по языковому признаку. Оценивая развитие 
языковой ситуации в стране, подавляющее число представителей узбекской этнической группы 
считает, что значение казахского языка возрастает без ущерба для русского языка (63,3%). В качестве 
наиболее предпочтительной модели языковой политики казахстанские узбеки поддерживают модель 
«двуязычия», в рамках которой наряду с казахским языком как государственным сохраняется роль 
русского языка как языка официального и межнационального общения (67,3%), на втором месте по 
популярности – идея трехъязычия (28,6%). Для сохранения языка и развития литературного языка 
Ассоциацией узбеков «Дустлик» ежегодно проводится республиканский творческий конкурс «Назм 
юлдузлари» («Звезды поэзии»). А также, учреждена литературная премия «Аргумак». С 1992 года 
Узбекским НКЦ ЮКО ежегодно проводится областной творческий конкурс «Офарин» («Браво»), 
который включает в себе 6 направлений: эстрадное и классическое пение, танцевальное исскуство 
(отдельно и групповая), испольнение музыки на национальных инструментах, исскуства «аския» 
(аския – жанр острословия узбекского народа, который включен в реестр «Всемирное 
нематериальное культурное наследие» ЮНЕСКО. В 1998 году Узбекским НКЦ города Туркестан 
впервые был организован фестиваль «Аския» в Доме культуры села Старый Икан с участием 
юмористов-острословов Туркестанского и Сайрамского районов. Благодаря ним жанр острословия 
«Аския» возрождался в Казахстане. С 2004 года ежегодно проводится международный фестиваль 
«Аския» с участием представителей Казахстана, Узбекистана и Киргизии) и «лапар» (лапар – 
узбекский народный жанр группового пения, который включен в реестр «Всемирное нематериальное 
культурное наследие» ЮНЕСКО. С 2006 года ежегодно проводится международный фестиваль 
«Лапар» с участием представителей Казахстана, Узбекистана и Киргизии), поэзия.  

При каждом узбекском НКЦ областей действуют танцевальные группы, которые участвуют во 
всех мероприятиях под эгидой АНК. Танцевальные группы «Юлдузча», «Садаф», «Гунча», 
«Туркистон», «Бахор», «Феруз» стали лауреатами Фестивалей дружбы народов. Узбекским НКЦ 
ЮКО ежегодно проводится конкурс плова «Дастархан дружбы», акция-профориентация для 
выпускников школ «Счастливый путь, выпускник!», шахматный турнир посвященный памятью 
международного гроссмейстера Юлдаша Ишанкулова, бильярдный турнир посвященный памятью 
известного нейрохирурга Рустама Атаханова, областной форум узбекских женщин «Общество и 
женщина», конкурс красоты «Голуби – послы мира». А также, проводится международный 
спортивный турнир посвященный памятью члена сборного Казахстана по боксу Фарруха 
Шаназарова. 
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В январе 2003 года был создан Союз узбекской молодёжи, который является молодёжным 

крылом Узбекского НКЦ ЮКО и Ассоциации «Дустлик». Союз объединил более 100 активных 
молодежи и осуществлял ряда проектов. 26 марта 2003 года при Союзе была образована Узбекская 
Лига КВН, состоящих из 44 команд узбекских школ и вузов области. С 2003 по 2006 годы ежегодно 
были проведены чемпионаты и фестивали Узбекской Лиги КВН. Лига была признана Союзом Лиги 
КВН Казахстана и Акиматом ЮКО. 1 мая 2004 года сборная узбекская команда «Нагашылар» 
(«Дядки»), состоящих из учащихся узбекских школ города Чимкент, стала чемпионом на IV 
Чемпионате Республиканской Казахской Лиги КВН в городе Алматы. А в мае 2006 года сборная 
узбекская команда «Нагашылар», состоящих из участников команд «Жасорат» и «Туран» города 
Туркестан, стала чемпионом Союза Казахской Лиги КВН РК в городе Астане. Команда-чемпион 
«Нагашылар» была единственной командой с других национальностей, выступавшей на 
государственном языке.  

Узбекские НКЦ областей постоянно оказывают благотворительную помощь малоимущим 
семьям и детским домом. Активисты Узбекского НКЦ Джамбульской области оказывали помощь 
пострадавшим от землетрясения на ст.Луговом. НКЦ взял в опекунство Джамбульский детский дом 
им. К.Сарымолдаева и спонсировал ряда поездок творческой группы детдома в Астану, Алматы, 
Караганда и другие города Казахстана. При поддержке спонсоров почти каждый год организуются 
хадж в святыни Мекка-Медине для малоимущих и аксакалов Узбекского НКЦ Джамбульской 
области.  

В качестве ключевых проблем сферы межэтнических отношений представители узбекской 
этнической группы чаще всего выделяют наличие скрытой напряженности (49%) и вопрос перевода 
делопроизводства на казахский язык (67,3%). Доминирующее число казахстанских узбеков считает, 
что между казахами и другими этническими группами, проживающими в Казахстане, нет никакой 
напряженности, носящей системный характер. В целом практически невозможно выделить некую 
«узбекскую модель поведения» в Казахстане, однако исследование зафиксировало две характерные 
особенности, свойственные данному этносу: нулевой конфликтный потенциал и высокий показатель 
открытости к межэтническому взаимодействию: 79,6% узбеков выразили готовность вступать в 
семейно-брачные отношения с представителями других этносов.  

Бесспорным остается одно: в отличие от многих других этносов Казахстана, узбеки вышли из 
той же родовой колыбели, что и казахи, они имеют общие исторические корни. Одним словом – 
родственники. Возможно, поэтому между ними сложились колоритные и в то же время 
неоднозначные отношения, обычно характерные только для людей, связанных кровными узами. 
Историческое родство подтверждают и сложившиеся территориальные границы.  

Как показало исследование, значительной частью населения Южного Казахстана является 
узбекская диаспора, которая играла важную роль в исторических судьбах южного региона, их 
история оказалась в неразрывной связи с историей казахов. На данное время узбекская диаспора 
проживая в основном на Южном регионе Казахстана стабильно развивается, приумножая жизненный 
опыт, трансформируя его сообразно новыми социально-историческими условиями.  Большинство 
казахстанских узбеков искренне считают Казахстан своей родиной и не собираются его покидать.  
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«ӨЗБЕК» ЭТНОНИМІ ЖӘНЕ ӨЗБЕК ҰЛТЫНЫҢ 
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Муртазаева Б.А., Абдраимова А.Ә. 

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз 
    
Қазіргі кезеңде бүкіл өркениетті адамзатпен бірге жаңа даму жолына бет түзеген тәуелсіз 

Еліміз бен оның мемлекеттік құрылысының алдында тұрған міндеттер күрделі, ауқымды әрі алуан 
түрлі болып отыр. Солардың ішіндегі ең бір өзектісі, рухани-тарихи маңызы мен ұрпақтар 
сабақтастығы, тәрбиесі мен болашағы үшін орны ерекше проблема – Қазақстанды мекен етіп отырған 
өзге ұлт өкілдерінің жағдайы. Қазіргі таңда Қазақстан ұлтаралық қатынас саясатында әлемдік кеңістік 
әрқашан өнеге тұтатын елге айналды. Ал, 1995 жылы құрылған Қазақстан Халқы Ассамблеясы 
(ҚХА) дүниежүзілік деңгейде, Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Еуропадағы қауіпсіздік және 
ынтымақтастық жөніндегі ұйым тарапынан өзінің жоғары бағасын алды. Шынында да, ҚХА ерен 
құбылыс ретінде Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы проблемасын тиімді шешуге игі 
ықпал жасап, еліміздің халықаралық беделін көтеруге үлес қосуда. Осылайша, Қазақстанда орныққан 
этностар менталитетінің ерекшелігі ойластырылған мемлекеттік саясатпен біріккенде, гетерогендік 
қоғамда дау-дамайсыз өзіндік мәдениетті қалыптастыруға мүмкіндік берді. Оның нәтижесі тәуелсіз 
Қазақстандағы мәдени-тілдік әртүрлілік қоғамның ыдырауы мен қатпарлануына емес, керісінше, 
оның рухани баюына және ойдағыдай дамуына алып келді. 

Шежіре деректерінде «92 баулы өзбек» деген атауға ие болған өзбек ағайындарымыздың 
Қазақстанның Оңтүстік аймақтарына қоныстану тарихынан сыр шертер болсақ, қазіргі кезде 
Қазақстанды мекен етіп отырған өзбек халқының саны 520 мыңға тарта бірлікті құрайды. Олардың 
басым бөлігі Оңтүстік Қазақстан облысында мекендейді (87,9 % құрайды). Қазақстанда 81 өзбек 
мектептері жұмыс істейді. ОҚО орталығында өзбек тілінде 10 басылым шығады. Бұдан басқа 
облыстық «Қазақстан-Шымкент», «Отырар», аудандық «Сайрам ақшамы» телеарналарында өзбек 
тілінде хабар-жаңалықтар беріледі. Қазақстан халқы ассамблеясының құрамында өзбектердің ұлттық 
мәдени орталықтары жұмыс істейді.  

Өзбектер (O’zbek, O’zbeklar) - Өзбекстан республикасының негізгі халқын құрайтын ұлт. 
Жалпы саны 30 млн-дай, Тәжікстанда, Қазақстанда, Қырғызстанда, Түрікменстанда көп тұрады. 
Солтүстік Ауғанстанда, ҚХР-да, т.б. алыс шет елдерде де өмір сүреді. Атропологиялық жағынан 
өзбектер ферғана-памир нәсіліне жатады, моңғол өңдесі аралас. Өзбектер этногенезіне Орта Азияны 
мекендеген ежелгі соғдылық, хорезмдік, бактриялық, ферғаналық тайпалар мен сақ, массагет 
тайпалары аздап та болса өз үлесін қосты. Өзбектер ұлтының қалыптасуы ұзаққа созылды, оның 
құрамы үлкен үш топқа бөлінді: 1) өзбек халқының қалыптасуына, көшпелі өзбек пен өзге де көшпелі 
тайпаларының отырықшылануына ықпал жасаған, ру мен тайпаға бөлінбейтін, суармалы 
егіншілікпен, қолөнерімен, саудамен шұғылданып, қалалар мен ірі қыстақтарда тұратын өзбектердің 
бұл тобы Ташкенттің көгалды алқабы мен Ферғана алқабын мекендеген; 2) Мауераннахрға монғол 
дәуіріне дейін және Шыңғыс хан заманында ауып келген түрік-моңғол тайпаларының (қарлұқ, 
барлас, қалтатай, моғол, т.б.) ұрпақтары, бұлар отырықшы халыққа сіңіспей, жартылай көшпелі өмір 
сүріп, ру-тайпалық дәстүрлерін сақтап қалды. Олардың көпшілігі өздерін «түрікпіз» деп атайды; 3) 
15-ғасырдың аяғында Дешті Қыпшақтан ауған өзбек тайпаларының ұрпағы. «Өзбек» атауы осы 
тайпалармен бірге келді. Бұл тайпалар шежіре деректерінде «92 баулы өзбек» деп аталады. Бұлардың 
көпшілігі орта ғасырларда-ақ әбден белгілі болған қыпшақ, найман, жалайыр, қаңлы, қытай (хитай), 
қоңырат, маңғыт, дүрмен, қатаған, қырық, сарай, кенегес, қият, құтты, ұйғыр, т.б. тайпалар мен 
халықтар еді. Өзбектердің этнографиялық қалыптасуына (әсіресе Хорезмде) оғыздар да қатысты. 16-
ғасырда Бұхар хандығы, Хиуа хандығы, 18-ғасырдың бас кезінде Қоқан хандығының құрылуы 
өзбектердің ұлт ретінде қалыптасуын ұзақ уақыт тежеді. Олар тек 20-ғасырда Кеңес өкіметі тұсында 
ғана ұлт ретінде қалыптасты. Кеңестік жүйе олардың әрбір аудандағы өзіндік мәдениетін бір арнаға 
күштеп түсірді.  

Алдымен «өзбек» атауы қайдан шыққандығы туралы ой тарқатар болсақ, қазақ пен өзбек 
ежелден Орта Азия кеңістігінде қоян-қолтық араласып, қатар күн кешіп келе жатқан туыс халықтар 
болып табылады. Географиялық орналасуында және кейбір мәдени ерекшеліктері болмаса, қазақ пен 
өзбектің тілі, діні, ділі бір деп қарастыруға болады. Түрік халықтарының ішінде бір-бірінен кеш 
ажырап, енші алған халықтар қазақ пен өзбек десек, сірә, қателеспейміз. Бір кездері бір халық болған 
қазақтар мен өзбектер бірқатар себептерге байланысты, 15- ғасырдың екінші жартысында бір-бірінен 
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бөлініп, бөлек отау тікті. Осы бөлінуге түрткі болған тарихи себептер мен өзбектердің көші-қон 
процестері туралы Х.Вамбери, В.Д.Греков, А.Ю.Якубовский, А.А.Семенов, Б.Ахмедов, Т.Сұлтанов, 
Б.Кәрібаев сынды ғалымдар зерттеп, зерделеді. Осы тұста айта кететін бір жайт, «өзбек» атауының 
шығуын ғалымдар бірауыздан Алтын Орданы билеуші Өзбек ханның (1312-1342) есімімен тығыз 
байланыстырады. Тарихтан сыр шертер болсақ, Алтын Орда империясы ыдырағанда Жошы 
ұлысының сол қанатындағы көшпелі тайпалар кезінде Өзбек ханның ұлысы болғандықтан, олар 
өздерін «өзбекпіз» деп атағанын білеміз. Осы ұлан-ғайыр аймақта 1428 жылы билік құрған 
Әбілқайыр ханның ұлысы «Көшпелі өзбектер мемлекеті» деген атпен тарих сахнасына шықты. Кейін, 
Әбілқайыр ханның өмірінің соңында (1469 ж.ө) көшпелі өзбек мемлекетінен өзбек, қазақ, ноғай 
ұлыстары бөлініп, жеке-жеке мемлекеттерге немесе ұлттарға айналды.  

Ал, Маураннахр халқының «өзбек» аталуының себебі, Әбілқайыр ханның немересі Мұхаммед 
Шайбани хан 1500-1510 жылдары өзіне қарасты Дешті-Қыпшақ тайпаларын (көшпелі өзбектер) 
тайпаларын бастап келіп, Маураннахрдың билігін Темір әулеттерінен тартып алды. Бұдан кейін, 
Маураннахрда Шайбаниттер әулеті басқаратын өзбек мемлекеті пайда болады. Тарихшы Т.Сұлтанов 
бұл туралы: «өзбек» сөзі Шибан ұрпағымен бірге Маураннахр мен Хорезм аумағына өткен 
тайпалардың атына айналды» [1, 56], - деген тұжырым жасайды. Алайда, өзбектердің ұлттық құрамы 
бір текті емес, бірнеше құрамнан тұратындығы айтылып та, жазылып та жүр. Ал, тарихшыларымыз 
өзбектердің «Орта Азиялық бөліктегі ежелгі отырықшы халық (сарттар), кезінде дербес мемлекеттер 
болған қарлұқ, оғыз, моңғолдар (Селжүк, Қарақан, Темір мемлекеттері) және қазақпен қаны да, тегі де 
бір көшпелі өзбектер» [2, 212] секілді әлеуметтік-ұлттық топтардан тұратындығын айтады. Осы 
пікірді тарихшы М.Тынышбаев былайша баяндайды: «Өзбектер қышлақтарда тұрса, сарттар 
қалаларда өмір сүреді. Өзбектен «руың не» деп сұрасаң, «Кеңегес, Қыпшақ, Қатаған, Барын» деп 
жауап береді. Ал, сарттан ру сұрасаң, тек «қалалықпын» деп жауап қатады» [3, 178]. Жоғарыда 
келтірілген деректерге сүйенсек, өзбек ұлтының тілі де біркелкі еместігіне көзіміз жетеді. Өзбек тілі - 
Хорезм өзбектерінің тілі, Ферғана жазығындағы өзбектердің тілі, Жызақ, Сұрхандария-Қашқадария 
өзбектерінің тілі болып бөлінеді. Тілші-ғалымдар өзбек тіліндегі өзгешеліктерді былайша жіктейді: 
«Өзбек тілі, негізінен, Қарлұқ, Оғыз, Қыпшақ диалектісі болып бөлінеді [4, 564]. Осы жерде Қазақ 
хандығы мен Өзбек хандықтарының қарым-қатынасына қатысты тарихи деректерге сүйенетін болсақ, 
жалпы, екі мемлекет те Орта Азия қалаларын алма-кезек иемденіп отырған. Қазақ хандығы күшейген 
кездері Ташкент, Ферғана, Хорезм, Самарханды жаулап алса, Бұқар, Қоқан хандықтары күшейген 
кездері Әулие-ата, Сайрам, Түркістан, Ташкент қалаларын өзіне қаратты. 1582-1598 жылдары 
Тәуекел хан Ташкент, Ферғана, Самарқанды Қазақ хандығының құрамына енгізді. Есім хан билік 
құрған 1598-1628 жылдары Бұқар хандығы Ферғана мен Самарқанды өздеріне қайтарып ала алды. 
Бірақ, бұдан кейінгі жылдары екі ғасыр уақыт Ташкент уәлаяты Қазақ хандығының құрамында 
болды. 18-ғасырдың орта шенінде Хорезмде де Қайып хан мен Кіші жүздің ханы Әбілхайырдың ұлы 
Нұралы хан билік жүргізді. Алайда, Қазақ хандығы ыдырап, Хиуа мен Қоқан хандықтары күшейген 
кезеңде, керісінше, оңтүстіктегі қазақтар оларға алым-салық төлеуге мәжбүр болды. Бүгінгі күні 
Оңтүстік Қазақстанда тұрып жатқан өзбектер, негізінен, Қоқан хандығы тұсында көшіп келе бастады. 
Осы ретте айта кететін бір жайт, қоқандықтардан бұрын Қазақстанның оңтүстігін 1780 жылдары 
Ташкент билеушісі Жүніс қожа жаулап алған болатын. Ал, Жүніс қожаға дейін Ташкент пен 
Ходжент уәлаяты Қазақ хандығының құрамында болды. Бұл айтылған пікірге дерек болатын жайт, 
1720-1739 Ұлы Жүздің орталығы Ташкентті Жолбарыс хан билеп тұрды. Ол жоңғар хандығына 
вассал ретінде мойынсұнып, салық төлеп тұрды. Жолбарыс ханға Ташкент уәлаятымен қатар, 
Сайрам, Шымкент, Түркістан, Ходжент атырабындағы көшпенділер мен диқандар бағынды [5, 53].  
Жолбарыс хан 1739 жылы өлгеннен кейін Ташкент билігін Төле би (1663-1756) өз қолына алды. Төле 
биден кейін 1780 жылдары Ташкентті Жүніс қожа биледі.  И.Н.Гродековтың айтуына қарағанда, Төле 
бидің көзі тірісінде Жүніс қожа оған қызмет етіп, ол өлгеннен кейін Ташкент билігін өз қолына алған 
[6, 298]. Орыс зерттеушісі Ивановтың [7, 92] келтірген мәліметіне қарағанда 1798 жылы Жүніс қожа 
Ұлы Жүз жерлерін өзіне бағындырған  Ал, Ә.Диваев [8] Жүніс қожаға бағынышты халықтар ретінде 
өзбектермен бірге қазақтың Қаңлы, Шанышқылы, Бағыс және Рамадан тайпаларын атап өтеді. Осы 
тұста ерекше тоқталатын жайт, Төле биден кейін Ташкентке әкім болған Жүніс қожаның Ұлы Жүз 
жерлерін билегенімен, өңірдің негізгі билеушісі өзбектер болды деп айта алмаймыз. Себебі, Жүніс 
қожаның тегі қазақ та, өзбек те емес. Яғни, Жүніс қожа тұсында Ташкентте қазақтың немесе өзбектің 
мүддесі басым болғандығы жөнінде нақты дерек жоқ.  

18-ғасырдың екінші жартысында Ферғана жазығында өзбектің Мың руының (17-ғасырға дейін 
Мың руы Ұлы жүздің құрамында болған) биі Шахрух өзінің тәуелсіз иелігін құрды. Шахрухтың ұлы 
Нарбота бидің тұсында Ферғана жазығындағы тәуелсіз иеліктің іргесі кеңейіп, Қоқан қаласын астана 
етті. Осы кезден бастап бұл тәуелсіз иелік Қоқан хандығы деп атала бастады. 19-ғасырдың басында 
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Қоқан хандығы күшейіп, Ұлы Жүз жерлерін жаулап алды.  Атап айтар болсақ, Әлім хан тұсында 
(1799-1809) 1808 жылы Ташкентті, 1809 жылы Шымкент, Сайрам, Әулие-Атаны басып алды. 1816 
жылы Қоқан билеушісі Омар хан  Түркістанды жаулап алып, жеңістің құрметіне үлкен той жасады 
[9]. Қоқан билеушілері жаулап алған жерлеріне бекініс салып, онда салық жинаушы Қоқан әскерлерін 
ұстап отырды. Бұдан Қазақстанның оңтүстігінде өзбектер Қоқан дәуірінде сауда-саттық жасап, 
сондай-ақ, жергілікті қазақтардан салық жинау үшін жіберілген Қоқан әскерилерінің  келуімен пайда 
болғанын аңғаруға болады. Себебі, белгілі тарихшы И.Ерофееваның ғылыми еңбектеріне зер салсақ, 
өзбектердің 19-ғасырдан бастап Оңтүстік Қазақстанда қоныстана бастағанын байқаймыз. Оның 
келтірген деректеріне қарағанда 1800-ші жылдарға дейін Шымкент, Сайрам, Түркістанда өзбектер 
көп тұрмаған. Болса да, аз мөлшерде тұрған болуы мүмкін. Мысалы, 1785 жылға дейін Сайрамда 
билік құрған Тұрсын ханның ұлы Күшік ханның кезінде Сайрамда негізінен Найман тайпасынан 1700 
отбасының (15-20 мыңдай халық) тұрғандығын, ал, Иқанда 1717 жылға билік құрған Құдаймеңде 
сұлтанның ұлы Тұрсын ханның иелігінде Қоңырат, Найман, кейбір Ұлы Жүз руларының өмір 
сүргендігін, Тұрсыннан кейін Иқанда оның ұлы Барақ ханның 1750 жылға дейін билік құрған кезінде 
10 мыңдай Найманның және Қоңырат, Арғын, Дулат руларының қоныстанғандығы айтылады [10, 76-
80]. Түркістан аймағында 19-ғасырға дейін өзбектер көп шоғырланбағандығы хақында И.Ерофеева:  
«1738 жылға дейін Орта жүздің ханы болған Сәмекенің тұсында Түркістан аймағында тек Қоңырат, 
Арғын, Найман рулары ғана өмір сүрді.  Сәмеке ханнан кейін оның ұлдары Түркістан аймағын 
(Қарнақ, Сауран, Отырар, Созақ, Өгізтау) Әбілмәмбет хан (1739-1771) мен Сейіт хан (1741-1745) 
және Есім хан (1750-1798) билеп, бұл хандардың иелігінде Арғын, Қыпшақ, Қоңырат, Уақ рулары 
болды. Тіпті, Түркістанның соңғы ханы Әликеннің тұсында (1858-1860) бұл өлкеде Қоңырат, 
Қыпшақ, Сарыүйсін рулары өмір сүрді» [10, 95], - деп баяндайды. Яғни, И.Ерофееваның 18-ғасырда 
Сайрам, Иқан, Түркістан өлкесінде өзбектердің қоныстанбағандығын көрсетуі, олардың Оңтүстік 
Қазақстанға кейін, Қоқан хандығы кезінде көшіп келгендігін дәлелдейді. Мәселен, 17-ғасырда 
Оңтүстік Қазақстанда болған Тобыл саудагері Тауыш Мерген [11, 172] де өз естелігінде: «Түркістан 
қаласын 1000-ға жуық қазақтардың мекендейтінін» жеткізеді. Егер, Түркістан аймағында өзбектердің 
үлкен шоғыры қоныстанған болса, саяхатшылар оны да жазып қалдыратын еді. Ал, тарихшы-
археологтар К.Байпақов пен А.Нұржанов [12, 54-56] Сайрам қаласы туралы зерттемесінде 16-
ғасырдан бастап Сайрам қаласында қазақтардың санының тұрақты түрде өсіп отырғандығын айтады 
Соңғы жылдары Иқандық Тухташ Мамаевтың «Иқон ва Иқонликлар» [13, 26-27] атты зерттеу 
жұмысы да осы тұжырымды қуаттай түседі. Ол өз зерттеуінде Түркістан ауданындағы Иқан, Иба ата, 
Шаға, Сайрам ауданындағы Ақсу, Манкент, Қарабұлақ, Қарамұрт селосындағы өзбектердің 
Самарқан, Хорезмнен көшіп келгендігін айтады. Ғалымның бұл дерегін тілші-ғалым А.Ходжиев те 
растайды. Оның көзқарасынша, өзбек тілі Оғыз, Қарлұқ, Қыпшақ диалектісіне бөлінеді. Оғыз 
диалектісінде Хорезм өзбектері сөйлейді. Ал, Иқан, Қарабұлақ, Қарамұрт өзбектерінің тілі өзбек 
тілінің оғыз диалектісіне жатады. Бұл, Иқан, Иба ата, Қарабұлақ, Қарамұрт өзбектерінің Самархан, 
Хорезмнен көшіп келгендігіне нақты дәлел бола алады [4, 564].  

Ал, Самарқан, Хорезм өзбектері Оңтүстік Қазақстанға қашан көшіп келді дегенге келетін 
болсақ, оларды 19-ғасырда көшіп келді деуге толық негіз бар. Тарихшы-археолог М.Тұяқбаевтың 
айтуына қарағанда, Иқан мен Иба атаға өзбектер 19-ғасырда көшіп келген. Себебі, мұндағы 
өзбектердің қорымы 19-ғасырға тән. Ал, оған дейінгі Иқан төңірегіндегі қорымдарда қазақтар 
жерленген. Түркістан төңірегіндегі өзбек ауылдарына жасағалған экспедиция деректері бойынша, 
иқандық өзбектер ары кетсе бесінші атасының ғана моласын көрсете алаған. Одан бұрынғы ата-
бабаларының қайда жерленгендігін нақты нұсқай алмайды. 

Жалпы, Қазақстанның оңтүстігіне Қоқан хандығы өз үстемдігін жүргізген кезде оларға 
қазақтың 150 000 отбасысы бағынған. Бұл - 150 000 отбасы дегеніміз адам санына шаққанда шамамен 
600-700 мыңға жуық халық болады. Әйтсе де, Оңтүстік Қазақстан тұрғындары Қоқан езгісіне ұдайы 
өз қарсылығын білдіріп келген. Мысалы, 1821 жылы қоқандықтардың езгісіне шыдай алмаған 12 мың 
қазақ Тентек төренің басшылығымен Сайрам мен Шымкентте көтеріліс жасады. Омар ханның 
көтерілісті басуға жіберген әскербасысы Абулқалым атлақ өзінің айлакерлігінің арқасында Сайрам 
мен Шымкентті басып алып, көтерілісті жаншыды [14, 312]. Осыдан кейін, Қоқандықтар өз билігін 
нығайту үшін Мәдәлі хан билік (1822-1842) жүргізген жылдары Оңтүстік Қазақстанда көптеген жаңа 
бекіністер сала бастады. Өзбекстанның мемлекеттік архивіндегі деректерде бұл бекіністерді: 
«Жаңақорған, Қошқорған, Дыңқорған, Шымқорған, Қамысқорған» деп көрсеткен. Бұл жаңа 
бекіністерге өзбектердің келіп қоныстанғандығын В.А.Каллаур да өз жазбасында баяндайды [15, 11-
18]. Ал, Өзбекстанның мемлекеттік арихивінде бұл жаңа бекіністердің әрбірінде шамамен 250 өзбек 
отбасысының қоныстанғандығы айтылады. Яғни, сонда қоқандықтардың әрбір бекінісінде 1000-нан 
астам өзбектің қоныстанғандығын шамалауға болады. Шынында, Оңтүстік Қазақстанды Қоқан 
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билігінен азат ету мәселесі Қазақ билеушілерінің  назарынан бір сәт те тыс қалған емес. Мысалы, 
Кенесары хан 1841 жылы Ресеймен арадағы уақытша бейбітшілік келісімді пайдаланып, Оңтүстік 
Қазақстанды Қоқан езгісінен азат ету үшін 4 мың қолмен келіп, Жаңақорған, Жүлек, Ақмешіт 
бекіністерін шапты. Созақ бекінісін 18 күн қоршап ұстап, соңынан басып алды. Бірақ, Ресей  
патшалығы Кенесары ханның күшейіп кетуінен қорқып, уақытша келісімді бұзуына байланысты, 
Кенесары хан Арқаға қайтуға мәжбүр болды [9, 254-255]. Шерәлі хан (1842-1845) мен Хұдаяр хан 
(1845-1875) тұсында Қоқан хандығы әлсіреп, ыдырау және жойылу кезеңін басынан кешірді. Қоқан 
хандығының екі бүйірінен, бірі Арал теңізінен Сырдың бойын жағалай Орынбор генерал-
губернаторлығының әскері, бірі Жетісудан Омбы генерал-губернаторлығының әскері келіп, бар-жоғы 
бес-он жылдың ішінде Қоқан хандығын жаулап алды. Осы кезде жергілікті қазақтар дені 
қоқандықтарға емес, Ресей әскерінің жағына шықты. Себебі, қоқандықтар өздеріне бағынышты 
жергілікті қазақтарды аяусыз азаптап келген еді. Оны Мәшһүр Жүсіптің мына естелігінен көруге 
болады: «Кеше 19-ғасырдың ішінде қазақ уалаятында «Қоқан заманы» деген заман болды. Сонда 
қазақта мақал болып қалды «Ақ жалау барда малым бар деме, Әзірейіл барда жаным бар деме» деген 
сөз. Ол ақ жалау деген Қоқан хандарының ел шабатұғын қосыны екен. Ол ақ жалау ат үстінде 
жүргенде қазақтың малында, басында, қатын-қыздарында ерік болмады. Қазақты шапқанда қалай 
шапты, атқа мінер, сойыл ұстарын тегіс қырып, бесіктегі балалардың ұят жерін қаратып, еркек 
кіндіктен дәнеме қалдырмай, мал-жан, үй-мүкәмалын қосындағыларға олжалы қылып, қатындарын 
апарып күң орнына жұмсады. Жалғыз-жарым еркектерді ақ жалаудың үстіндегілергі хандарынан, 
қолбасыларынан жасырып, ұрлап, өлтірмей тірі алып кетіп, Ташкентте Қоқанның ар жағында 
Қанбағыс, Досбағыс деген еліне жиырма бес ісек-тұсаққа сатады. Сонан өлмей, тірі құтылып келген 
шалдармен сөйлесіп, осы әңгімені өздерінен естідім...» [16]. Сондай-ақ, Шымкент өңірінде 
қоқандықтардың шариғатта жоқ «қыз салығын аламыз» деген ісіне Сапақ би, Мәдәлі қожа, Телқожа 
батыр, Ырысқұлбек батыр, Мұсабек батырлардың қарсы шығып, Ордабасы тауында Қоқанның 
наместнигі Мырза биді әскерімен бірге жойып жіберген. Егер, Қоқан билеушілері шариғатқа сай 
халықты әділетті басқарған болса, Сапақ би, Мәдәлі қожа, Мұсабек батыр, Сыпатай батыр, Байзақ 
датқа, Қанай датқалар діні басқа Ресей әскеріне болысып, Қоқанға қарсы соғыспаған болар еді. 
Қоқандықтардың қазақтарға жасаған шектен тыс зорлық-зомбылығына қарсы күрескен батырлар 
туралы хикаялар халық аузында әлі айтылады. Мұны Мәдәліқожа, Майлықожа, Құлыншақ, Жамбыл, 
Сүйінбайлардың жырынан көре аламыз.  

Сайрам ауданындағы елді-мекендерде отырған өзбектердің көбісінің түбі – қазақ. Осылай деп 
қарияларының өздері айтады. Мұны жастары да біледі. Сұрасаң, түбіміз – Ошақты дейді, Ысты дейді, 
Сиқым дейді... Негізі Қоқан хандығы осы өлкені басқанда 1814-ші, 1842-ші, 1856-шы жылдары сонау 
Ферғана өңірінен Шымкентке, Сайрамға, Қарабұлаққа, Түркістанға, Иқанға, Созаққа, Шолаққорғанға, 
Әулиеатаға өзбектер топтарын үш дүркін көшіріп әкелген. Бұл жайында Қоқан хандығының 
хаткерлері әдемі жазып кеткен («Қоқан хандығына қатысты жазбалар», тізім, Ферғана меммұрағаты).  
Хандар әр көште ірі шаһарларға 100, кішірек қалашықтарға 50-60 отбасын жіберіп отырған. 
Мақсаттары – қазақ даласын өзбектендіру-тін. Олардың көпшілігі 1864 жылы орыстар Түркістан мен 
Шымкентті басқанда, Ташкентке қарай қашқан қоқандықтарға ілесіп, ата қоныстарына қайтып 
кеткен. Осында қалғандары – қазіргі Қазақстанда тұрып жатқан өзбектердің ата-бабалары. Оңтүстік 
Қазақстандағы өзбектердің басым көпшілігі Қазақтың Арғын, Найман, Қоңырат, Қаңлы, Қатаған-
Жайма руларынан және түбі араб болып табылатын Қожалар мен Сунақтардан тұрады. 16-ғасырдың 
басында Мұхаммед Шайбани хан көшпелі өзбек тайпаларын бастап барып Мәураннахрды жаулап 
алғанда, көшпелі тайпалардың түрі мен тілі өзгеріске ұшырап, кейін Қоқан хандығы кезінде қайта 
көшіп келген. Үш ғасыр уақытта өзге жерге қоныс аударған кез-келген ұлттың өзгеріске ұшырары 
анық. Тіпті, кешегі 30-шы жылдары Ауғанстан мен Иранға үдере көшкен қазақтар, бар-жоғы 50-60 
жылда аздап болса да парсыланды. Сол секілді 16-ғасырдың басында Мәураннахрға ауған көшпелі 
жұрт, жергілікті отырықшы халықпен біте-қайнаса араласуының нәтижесінде біртіндеп сарттанып 
(өзбектеніп) кетті. Бұған тағы бір мысал, 16-ғасырға дейін Ұлы жүздің құрамында болған Қазақтың 
Қырық, Жүз, Мың секілді рулары бүгінде өзбек ұлтының құрамында өмір сүруде. Сондықтан, біз бұл 
мәселеде Мәураннахрдағы табиғи түрде өзгеріске ұшыраған бұрынғы өзбектер 16-ғасырда Қоқан 
хандығының Оңтүстік Қазақстанды жаулап алуымен Түркістан, Сайрам аудандарына келіп 
қоныстанды деп тұжырымдаймыз. Рас, кейбір тарихты терең білмейтіндер Сайрам селосында 100 
пайыз өзбектердің тұруына байланысты, Ақсукент өңірін өзбектердікі деп айтып қалып жүр. Бұл 
түбірімен қате пікір. Сайрам қаласы Қасым хан билік құрған (1509) кезден бастап қазақтардың қаласы 
болып келді. Мұны өзбек зерттеушілерінің өзі де мойындайд. Әз-Тәуке хан билік құрған 1680-1715 
жылдары Сайрамдағы «Мөртөбе» (Тарихшылар «Мәртөбе» деп қате атап жүр. Негізінде «Мөртөбе» 
хан жарлығына мөр басылатын жер мағынасын береді) хан ордасы болып келген. Тәуке ханнан кейін 
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Тұрсын хан мен Күшік хандар 18-ғасырдың аяғына дейін Сайрамды билеп келді [10, 76-80]. Бүгінгі 
Сайрам селосын мекендейтін тұрғындардың басым көпшілігі арғы аталары арабтан шыққан қожа 
әулеттері. Сайрамнан табылған шежірелер мен ескі кесенелер осылай деуге негіз болады. Ал, аракідік 
кездесетін руы жоқ сарттар болса, Қоқанның бекіністердегі салық жинаушы әскерилер және сауда-
саттық жасап келгендер. Қоқан дәуірінде мұндай көші-қон үдерісінің болғандығын тарихи деректер 
негізінде жоғарыда айтып өттік. Еліміз егемендікке жеткеннен кейінгі уақытта, қазақ еліне 
қоныстанған өзбектер тарихына жаңаша көзқарас білдіру уақыттың қойған талабы болды. Отандық 
тарихтың өткен кезеңдеріндегі шындығы бұрмаланып, ақиқаты айтылмай келген оқиғалары мен 
құбылыстарын ой елегінен өткізуге деген қажеттілік туындаған пікірлер осылайша өрбіді. 
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