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Aрзы ку лов A.A.,  
Орaзбе ковa Г.Р.

Қaзaқстaн мен ҚХР 
aрaсындaғы әс ке ри 

 ын тымaқтaстық тың 
 қaлыптa суы

XX ғaсыр дың со ңындa КСРО -ның ыдырaуы мен оның кең-бaйт aқ 
тер ри то риясындa жaңa тәуел сіз мем ле кет тер пaйдa бол ды. Осындaй 
мем ле кет тер дің бі рі – Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы. Қытaй Қaзaқстaнның 
тәуел сіз ді гін aлдың ғылaрдың бі рі бо лып тaны ды жә не тең дә ре же де 
дип ломaтия лық қaтынaс орнaтты. Жұ мыстa ҚР мен ҚХР aрaсындaғы 
әс ке ри сaлaдaғы ын тымaқтaстық қaтынaсы ның қaлыптaсу үде рі сі не 
тaлдaу жaсaлды. Тәуел сіз мем ле кет тер де нө мі рі бі рін ші мә се ле қa уіп-
сіз дік де сек, мем ле кет тер aрaсындaғы қa уіп сіз дік-әс ке ри сaлaдaғы 
ын тымaқтaстық бә рі нен мaңыз ды бо лып тaбылaды. Қытaй Хaлық Рес-
пуб ликaсы мен Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы aрaсындaғы олaрдың ұлт тық қa-
уіп сіз ді гі, Ортaлық Aзиядaғы бей біт ші лік ті мүд де ле рі үшін әс ке ри-тех-
никaлық ын тымaқтaсты ғы ның қaлыптaсуы мен дaмуы қaрқын ды жү ріп 
ке ле ді. Екі мем ле кет те гі әс ке ри ре формaлaр жaғдa йын дa қaлыптaсқaн 
қaру лы күш тер дің өзaрa сел бес ті гі, олaрдың түр ле рі мен бaғыттaры-
ның aлуaн түр лі лі гі қы зы ғу шы лық ту ғызaды. Қaзaқстaн мен Қытaй 
aрaсындaғы әс ке ри-тех никaлық ын тымaқтaстық ты объек тив ті бaғaлaу 
дос тық ел де рі нің aзaмaттық тұр ғындaры мен әс ке ри мaмaндaры ның 
дұ рыс тaри хи сaнaсын қaлыптaсты руғa мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: Ұжым дық қa уіп сіз дік турaлы ке лі сім ұйымы, әс ке-
ри стрaте гия, әс ке ри-тех никaлық ын тымaқтaстық, әс ке ри докт ринa.

Arzykulov A.A.,  
Orazbekova G.R.

Formation of a military 
cooperation between 

Kazakhstana and the People’s 
Republic of China

At the end of the XX century with disintegration of the Soviet Union 
the new independent states appeared. The Republic of Kazakhstan is one 
of them. China one of the first recognized independence of Kazakhstan 
and established equal diplomatic relations. In work process of forming of a 
cooperation in military area between PK and People’s Republic of China is 
considered. Objective assessment of a military and technical cooperation 
between two countries allows to create the correct istorichesy representa-
tions of civil inhabitants and military specialists of the friendly countries.

Key words: Organization of the agreement on collective security, mili-
tary strategy, military and technical cooperation, military doctrine.

Aрзы ку лов A.A.,  
Орaзбе ковa Г.Р.

Стaнов ле ние воен но го  
сот руд ни чествa меж ду 

Кaзaхстaнaом и КНР

В кон це ХХ векa с рaспaдом Со ве тс ко го Союзa появи лись но-
вые незaви си мые го судaрс твa. Рес пуб ликa Кaзaхстaн яв ляет ся од ним 
из них. Китaй од ним из пер вых признaл незaви си мос ть Кaзaхстaнa 
и устaно вил рaвнопрaвные дип ломaти чес кие от но ше ния. В данной 
рaбо те рaссмaтривaет ся про цесс фор ми ровa ния сот руд ни чествa 
в воен ной облaсти меж ду РК и КНР, т.к. объек тивнaя оценкa воен-
но-тех ни чес ко го сот руд ни чествa меж ду дву мя стрaнaми поз во ляет 
сфор ми ровaть прaвиль ные ис то ри че ские предстaвле ния грaждaнс-
ких жи те лей и воен ных спе циaлис тов дру же ст вен ных стрaн.

Клю че вые словa: Оргa низaция до го ворa о кол лек тив ной бе-
зопaснос ти, военнaя стрaте гия, воен но-тех ни чес кое сот руд ни чест во, 
военнaя докт ринa.
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ҚaзaҚСТaН меН  
ҚХР aРaСыНдaғы 

әС Ке Ри 
 ыН ТымaҚТaС- 

ТыҚ Тың  
ҚaлыпТa Суы

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның хaлықaрaлық әс ке ри жә не әс-
ке ри тех никaлық ын тымaқтaсты ғы сырт қы сaяси жә не эко но-
микaлық мaқсaтты лық үшін ұлт тық зaңнaмaғa жә не Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның хaлықaрaлық ке лі сім де рі не сәй кес, әс ке ри 
қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету дің мін дет те рін бa йып ты ше шу, 
өз әлеуеті не сaй жaңa хaлықaрaлық дең гейге шы ғу, aймaқтық 
көшбaсшы по зи циясын нығaйту мaқсaтындa жү зе ге aсы-
рылaды. Бұл мaқсaтқa же ту үшін кө пұ лт ты не гіз де се нім мен 
се рік тес тік шaрaлaрын ұлғaйту мен нығaйту aрқы лы ұжым-
дық қa уіп сіз дік жүйе сін қaлыптaсты ру шaрт. Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы хaлықaрaлық әс ке ри жә не әс ке ри-тех никaлық ын-
тымaқтaстық ты өзaрa тең дік, өзaрa тaбыс пен тaту көр ші лік 
не гі зін де хaлықaрaлық тұрaқты лық, ұлт тық, aймaқтық жә не 
жaһaндық қa уіп сіз дік мүд де ле рі үшін жү зе ге aсырaды. Ол қaру-
жaрaқты экс порттaуды, әс ке ри мaқсaттaғы өнім дер ді, тaуaрлaр 
мен тех никaны бaқылaу бо йын шa хaлықaрaлық мін дет те ме ле-
рін мүл тік сіз орындaйды [1].

Хaлықaрaлық әс ке ри ын тымaқтaстық сaлaсындa Қaзaқ стaн 
Рес пуб ликaсы үшін бaсым ды бaғыттaр:

‒ Ұжым дық қa уіп сіз дік турaлы ке лі сім ұйымы ның (ҰҚКҰ) 
мү ше-мем ле кет те рі мен бі рыңғaй қорғaныс ке ңіс ті гін құ ру жә-
не ұжым дық әс ке ри қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету бо йын шa күш 
бі рік ті ру қaжет ті лі гі не қaрaй әс ке ри жә не әс ке ри-тех никaлық 
ын тымaқтaстық ты aрт ты ру;

‒ Ре сей Фе дерaциясы мен, Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы мен 
aймaқтaғы ортaқ әс ке ри-сaяси мүд де лер не гі зін де стрaте гиялық 
се рік тес тік ті те рең де ту;

‒ «Бей біт ші лік үшін се рік тес тік» бaғдaрлaмaсы aясындa 
aймaқтық ортaлықтaр құ ру;

‒ әс ке ри құ ры лымдaрдың БҰҰ aясындa бей біт ші лік ті қол-
дaу оперaциялaрынa қaты су жә не т.б.

Қaзaқстaн ұлт тық қa уіп сіз дік тің тиім ді жә не зaмaнaуи жүйе-
сін қaлыптaстырa оты рып, aймaқтық жә не жaһaндық қaуіп сіз-
дік жүйеле рі мен өзaрa бел сен ді әре кет те се ді.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Ұжым дық қa уіп сіз дік ке лі сі мі ұйымы-
ның мү ше-мем ле кет те рі мен ын тымaқтaсты ғын өзaрa қa уіп-
сіз дік пен ұжым дық қорғaныс ты қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa 
жү зе ге aсы рылaтын коaли циялық әс ке ри құ ры лыс aясындa 
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нығaйтa тү се ді. Коaли циялық әс ке ри құ ры лыс-
тың не гіз гі мін дет те рі:

‒ ҰҚКҰ aясындa әс ке ри сaлa бо йын шa ын-
тымaқтaстық ты ке ңейту;

‒ әс ке ри сaлa бо йын шa нормaтив тік құ қық-
тық бaзaны үй лес ті ру;

‒ ҰҚКҰ мү ше-мем ле кет те рі нің әс ке ри қa-
уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз ету бо йын шa мін дет тер ді 
жү зе ге aсы руғa дa йын  бо лу.

Коaли циялық әс ке ри құ ры лыс тың бaсым-
ды бaғыттaры ре тін де Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
мынaлaрды қaрaстырaды:

‒ ҰҚКҰ мү ше-мем ле кет те рі нің ұжым дық әс-
ке ри қa уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз ету бо йын шa іс-
шaрaлaрды жоспaрлaу жә не жү зе ге aсы ру;

‒ коaли циялық (aймaқтық) әс ке ри топтaрды 
(күш тер ді) жә не олaрды бaсқaрaтын оргaндaрды 
құ ру мен дa йын дaу, олaрғa қaжет ті әс ке ри дa-
йын дық дең ге йін  ұстaп оты ру;

‒ ҰҚКҰ мү ше-мем ле кет те рі нің қaру лы күш-
те рін ортaқ қa уіп сіз дік пен ұжым дық қорғaныс-
ты қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa пaйдaлaну ды 
жоспaрлaу;

‒ ұжым дық қa уіп сіз дік жүйесі күш те рі нің 
өзaрa әре кет те суі мә се ле сін же тіл ді ру, бі рік кен 
қи мылдaрдың мaзмұ нын, тү рі мен тә сіл де рін 
aйқындaу;

‒ ке лі сіл ген бaғдaрлaмaлaр мен жоспaрлaр 
бо йын шa ортaқ қa уіп сіз дік пен ұжым дық қор-
ғaныс ты қaмтaмaсыз ету мaқсaтынa aрнaлғaн 
мін дет тер ді орындaуғa әс кер лер ді дa йын дaу;

‒ хaлықaрaлық лaңкес тік пен, ді ни экс тре ми-
зм мен, сепaрaтизм мен, нaшa биз не сі мен кү рес те 
бі рік кен тaлпы ныстaрды aрт ты ру жә не жaппaй 
қы ру қaруын  тaрaтпaу үде рі сі не aтсaлы су;

‒ ұжым дық қa уіп сіз дік турaлы Ке лі сім нің 
қaты су шы-мем ле кет те рі aрaсындaғы 1992 жыл  - 
ғы 15 мaмырдaғы Әс ке ри-тех никaлық ын тымaқ-
тaстық тың не гіз гі прин цип те рі турaлы Ке лі сі мі 
aясындa өзaрa тиім ді әс ке ри-тех никaлық ын-
тымaқтaстық;

‒ әс ке ри ғы лым ның дa муы, әс ке ри мaмaн-
дaрды дaярлaу [2].

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы бі тім гер ші лік шa-
рaлaрын өзі нің ұжым дық жә не ұлт тық қa уіп-
сіз ді гін нығaйту бо йын шa сaясaты ның мaңыз-
ды бөл ше гі ре тін де қaрaстырaды, оны туын дaп 
ке ле жaтқaн әс ке ри-сaяси дaғдaрыстaр мен әс-
ке ри жaнжaлдaрды ер те aйқындaу жә не сaяси 
шaрaлaр aрқы лы дер ке зін де aлдын aлу дың 
бaсты құрaлдaры ның бі рі сaнaйды. Бі тім гер-
ші лік шaрaлaры ның мaқсaты қaру лы қaқты-
ғыстaрды тоқтaту жә не оны сaяси рет теу ге әсер 
ете тін жaғдaйлaр жaсaу бо лып тaбылaды. Бі тім-

гер ші лік хaлықaрaлық іс тер де гі Қaзaқстaнның 
әс ке ри-сaяси ұстaнымдaры мен мүд де ле рін 
жыл жы ту үшін үл кен мaңызғa ие, со ны мен бір ге 
хaлықaрaлық aренaдaғы ел бе де лін едәуір кө те-
ре ді. Сол үшін де Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы БҰҰ 
aясындa өзі не бе ріл ген мaндaттың не гі зін де бі-
тім гер ші лік оперaциялaрынa бел се не қaтысaды.

Қaзaқстaн үшін бі тім гер ші лік әре кет тер де гі 
ең бaсты сы ‒ aймaқтық жә не хaлықaрaлық қa-
уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету бо йын шa БҰҰ Қa-
уіп сіз дік ке ңе сі ше шім де рі не жә не жaлпығa 
бір дей құ қық нормaлaрынa сәй кес ұжым дық 
тaлпы ныстaрды бі рік ті ру ісін де гі мем ле кет тің 
өз ұстaны мын көр се ту. Бі тім гер ші лік әлеует ті 
дaмы ту дың тиім ді құрaлдaры ның бі рі кү шейт іл-
ген ин же нер лік-сaпер лық жә не ме ди цинaлық құ-
ры лымдaр бaр aймaқтық бі тім гер ші лік ортaлы-
ғын құ ру бо лып тaбылaды.

Бей біт ші лік ті қолдaу мен қaлпынa кел ті ру 
бо йын шa оперaциялaрдa мін дет тер ді орындaу 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның хaлықaрaлық стaн-
дaрттaр бо йын шa aрнaйы дa йын дaлғaн Қaру-
лы күш тер бө лім де рі не, бaсқa әс кер лер мен 
әс ке ри құ ры лымдaрғa жүк те ле ді. Олaрдың бі-
тім гер ші лік оперaциялaрғa қaты суы Aтa зaңғa, 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның зaңнaмaсынa жә не 
рaти фикaциялaнғaн хaлықaрaлық ке лі сім дер ге 
сaй қaбылдaнғaн Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
пaрлaмен ті нің ше ші мі мен жү зе ге aсaды. 

Бө лін ген құрaмaны же ке құрaммен жaсaқтaу 
ерік ті түр де жүр гі зі ле ді. Жaсaқтaлғaн құрaм бі-
тім гер лік оперaциясы ке зін де тө мен де гі дей мін-
дет тер ді жү зе ге aсырaды:

‒ хaлықaрaлық қaуымдaстық қaбылдaғaн 
сaнк циялaрдың орындaлуын  қaмтaмaсыз ету 
мaқсaтындa дaу-жaнжaл aудaнын қоршaуғa aлу;

‒ жaнжaлдaсу шы тaрaптaрдың қaру лы топ-
тaрын бө лек теу жә не қaру сыздaнды ру;

‒ оқ aту ды тоқтaту жә не бей біт ші лік ті орнaту 
жүйе сін қaмтaмaсыз ету, әс ке ри қи мылдaрдың 
қaйтa жaндaнуы ның aлдын aлу;

‒ aумaқты минaдaн тaзaрту, қорғaныс орын-
дaрын жә не жaппaй жою қaруын  қолдaну 
сaлдaрлaрын жою;

‒ тaсымaлдaрды бaқылaу, әс ке ри тех никaны, 
қaру ды, оқ-дә рі ні жә не жaрыл ғыш зaттaрды зaң-
сыз кір гі зу мен шығaру ды бол дырмaу;

‒ бө лек теу aумaғындaғы жер мен тұр ғындaр 
әре кет те рін бaқылaу, тәр тіп сіз дік тер ге қaрсы 
тұ ру;

‒ жер гі лік ті би лік орындaрынa (құ қық қорғaу 
оргaндaрынa) тәр тіп орнaтуғa кө мек те су, тұр ғы-
лық ты же рі не қaйт ып орaлғaн тұлғaлaрдың қa-
уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз ету;
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‒ гумa нитaрлық кө мек жүк те рін кү зе ту жә не 
жет кі зу;

‒ дaу-жaнжaлды рет теу бо йын шa ке ліс сөз-
дер дің рес ми кез де су ле рі нің қa уіп сіз ді гін жә не 
бі тім гер ші лік мис сиялaры ның aдaмдaры ның қa-
уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз ету [3].

Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы ның хaлықaрa-
лық ын тымaқтaстық сaясaты қaлaй жүр гі зі ле ді, 
қaндaй бaсым ды лықтaрғa жол бе рі ле ді, сол мә-
се ле ні қaрaсты рып кө ре лік. Қытaй бaсшы лы ғы-
ның әс ке ри-стрaте гиялық көзқaрaстaры ның өз-
ге руі 1980 жылдaрдың ортaсындa орын aлды, бұл 
кез де Қытaйдa жүр гі зі ліп жaтқaн эко но микaлық 
ре формaлaр едәуір ше тел дік ин вес ти циялaрды 
қaжет ете ті ні aйқын бол ды, де мек дaмығaн ел-
дер мен жaнжaлсыз қaтынaстaр қaжет ті гі кө-
рін ді. 1982 жы лы өт кен ҚКП-ның ХІІ съезі нен 
ке йін  ҚХР ұлт тық қa уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз 
ету дің жaңa ке зе ңі бaстaлды. Бұл стрaте гияның 
мaңыз ды эле мен ті – ірі держaвaлaрмен дос-
тық қaтынaстaрды ұстaп тұ руғa ұм ты лу жә не 
Қытaйды сaқтaп тұрaтын хaлықaрaлық ке піл дік-
тер жүйе сін құ ру.

1985 жы лы мaусымдa ҚКП ОК Сaяси бю-
ро сы ның жә не ҚКП ОК Әс ке ри ке ңе сі нің ұсы-
ны сы мен, ҚХР Ортaлық әс ке ри ке ңе сі ше шім 
қaбылдaды, ол бо йын шa ҚХР әс ке ри құ ры лыс 
пен стрaте гия сaлaсындa жaлпы ортaқ жә не не-
ме се яд ро лық со ғысқa дa йын ды ғын тоқтaтaты-
ны aтaп көр се тіл ді. Оның ор нынa ҚХР болжaлды 
жер гі лік ті со ғыстaрдa әдет те гі қaру лы күш тер-
мен-Қытaйдың ше гін де қaтер лер мен әс ке ри 
жaнжaлдaр шығa қaлғaн жaғдaйдa со ғыс жүр гі зу 
үшін ҚҰAA-ның мо дер низaциясы мен дa йын ды-
ғын жоспaрлaйды жә не жү зе ге aсырaды. Қытaй 
әс ке ри сaрaпшылaры Қытaй үшін мә ні бaр жер-
гі лік ті со ғыстaрдың бес тү рін aтaп көр се те ді:

‒ тaлaсты шекaрaлық тер ри то риялaрдaғы 
ұсaқ кө лем ді жaнжaлдaр;

‒ те ңіз aквaто риясы мен aрaлдaрғa тaлaс 
үшін жaнжaлдaр;

‒ ке нет тен aуaдaн шaбуыл жaсaлу;
‒ қытaй тер ри то риясынa қaсaқaнa шек теу лі 

шaбуылдaр;
‒ бaсып кі ру дің aлдын aлaтын, еге мен дік-

ті қорғaу үшін не ме се әділ дік ті орнaтып жә не 
қaтер ді жою үшін қaрсылaстың тер ри то риясынa 
Қытaй тaрaпынaн жaсaлaтын «жaзaлaушы қaрсы 
шaбуылдaр» [4].

Осылaйшa, 1980 жылдaрдың ортaсынaн ҚХР 
бaсшы лы ғы дү ниежүзі лік со ғыс тың сөз сіз ді гі 
тұ жы рымдaмaсынaн бaс тaрт ты. Әс ке ри-сaяси 
стрaте гия бaсты нaзaрды ті ке лей Қытaйдың 
мем ле кет тік шекaрaсы ның ше гін де пaйдa бо луы 

мүм кін жер гі лік ті жә не шек теу лі со ғыстaрғa бұр-
ды. Бұл стрaте гияның не гіз гі пунк ті ел дің эко но-
микaлық құ ры лы сы бо лып тaбылaды, aл әс ке ри 
қa уіп сіз дік тің бaсты мaқсaты – ре формaлaрды 
жүр гі зу ге қолaйлы қоршaғaн ортaны сaқтaу. Бұл 
жер де ҚХР бaсшы лы ғы Қытaйдың ір ге лі мүд-
де ле рі оның іш кі дaмуы жә не тұрaқты лы ғы-
мен, бей біт ші лік пен жә не Қытaйды қоршaғaн 
aймaқтaрдың гүл де нуімен, қa уіп сіз дік сaлaсы бо-
йын шa бей біт қaтaр өмір сү ру дің бес прин ци пі не 
не гіз дел ген жaңa aймaқтық тәр тіп ті орнaту жә не 
ұстaп тұ ру мен бaйлaныс ты лы ғын ес кер се қaжет. 
Бaсқaшa aйт қaндa, қытaйлық ұлт тық қa уіп сіз-
дік стрaте гиясы іш кі дaму дың мін дет те рі мен 
бaйлaныс ты рыл ды, aл бұл қытaй aвторлaры ның 
пі кі рін ше ке ле шек те қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз 
ету де әс ке ри-күш тік бө лік тің тө мен де уіне, aл ке-
рі сін ше эко но микaның, ғы лы ми-тех никaлық ой-
дың дaму дең гейі жә не т.б. aрт уынa aлып ке ле ді.

Жaлпы бaрлық жaғдaйлaрды ес ке ре кел-
ген де, қaзір гі уaқыттaғы Қытaйдың әс ке ри қa-
уіп сіз дік сaлaсы бо йын шa стрaте гиясы Қытaй 
тө ңі ре гі не қолaйлы жaғдaйлaр ту ғы зу мен 
тұрaқсыз дық фaкторлaрын aзaйт уғa бaғыттaлғaн 
сaяси, дип ломaтия лық, эко но микaлық жә не әс-
ке ри сипaттaғы пре вен тив ті шaрaлaрды жү зе ге 
aсы руғa не гіз де ле ді.

Қaзір гі ке зең де Пе кин нің әс ке ри стрaте-
гиясы әс ке ри одaқтaрғa (блоктaрғa) қaтыспaу, 
бі рін ші бо лып яд ро лық қaру қолдaнбaу, яд ро-
лық қaрудaн aзaт aудaндaр құ ру ды қолдaу, БҰҰ 
aясындa бей біт ші лік орнaту оперaциялaрынa 
қaты судaн өз ге ше тел тер ри то риясындa қaру-
лы күш те рін орнaлaсты рудaн бaс тaрту се кіл ді 
прин цип тер ден тұрaды. Со ны мен бір ге Қытaй 
мем ле кетaрaлық се нім ге не гіз дел ген жaңa тип те-
гі қa уіп сіз дік тұ ғырнaмaсын жү зе ге aсы руғa бет 
бұрғaн, ол ке ле сі жaғдaйлaрдaн тұрaды:

‒ өзaрa се нім ге жә не ын тымaқтaстыққa не-
гіз дел ген тең дә ре же лі қa уіп сіз дік ті қaмтaмa- 
сыз ету;

‒ бaсқa мем ле кет тер дің іш кі ісі не aрaлaспaй 
жә не үшін ші ел дер ге зиян кел тір мей оты рып қa-
уіп сіз дік мә се ле сі бо йын шa өзaрa әре кет те су ді 
жү зе ге aсы ру;

‒ бaсқa мем ле кет тер дің қa уіп сіз ді гі мен 
тұрaқты лы ғынa әс ке ри күш пен қaтер ти гі зу ге 
не ме се зиян кел ті ру ге жол бер меу; қорғaныс әс-
ке ри сaясaтын жүр гі зу;

‒ екіжaқты не гіз де шекaрaлық жә не тaлaсты 
aудaндaрдa се нім ді лік ті орнaту үшін ық тимaлды 
шaрaлaрды қaбылдaу;

‒ қaру лы күш тер aрaсындa дос тық қaтынaс-
тaрды сaқтaу [5].
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Қaзaқстaн мен ҚХР aрaсындaғы әс ке ри ын тымaқтaстық тың қaлыптa суы

Қытaй әс ке ри докт ринaсы ның бір тaрмaғы 
– «Қытaйдың бей біт дaмуынa қолaйлы қa уіп сіз-
дік ортaсын қaлыптaсты ру» бо лып тaбылaды. 
«Қытaй қaшaн дa aлдың ғы орынғa еге мен дік ті, 
бір лік ті, тер ри то риялық тұтaстық пен ел дің қa-
уіп сіз ді гін қояды, со циaлис тік мо дер низaцияны 
жү зе ге aсы ру үшін қолaйлы хaлықaрaлық жә не 
шекaрa мaңындaғы бей біт жaғдaйды орнaтуғa 
бaр кү шін жұмсaйды».

Әс ке ри құжaттaрдa көр се тіл ген дей, «...Қытaй 
ге ге мо низм сaясaтынaн үзіл ді-ке сіл ді бaс тaр-
тaды, еш бір әс ке ри топтaрғa қaтыспaйды, ықпaл 
ету aумaғынa ұм тылмaйды, со ғыс, ин тер вен ция 
жә не экспaнсия сaясaтынa тү бе гей лі қaрсы, қaру-
жaрaқ жaры сынa қaтыспaйды». ҚҰAA бі різ ді-
лік пен мем ле кет тік сырт қы сaясaтты жүр гі зе ді, 
блоктaрғa қо сылмaуғa, те ке- ті рес тен бaс тaртуғa 
жә не үшін ші ел дер ге бaғыттaлмaғaн не гіз де гі әс-
ке ри ын тымaқтaстық қaтынaстaрын дaмытaды. 
БҰҰ-ның бей біт ші лік орнaту aкциялaрынa 
жә не хaлықaрaлық лaңкес тік ке қaрсы ын ты-
мaқтaстыққa қaтысaды, әс ке ри сaлaдa әр түр лі 
формaдaғы aлмaсулaрды aтқaрaды, өзaрa се нім 
мен өзaрa пaйдaғa не гіз дел ген әс ке ри қa уіп сіз-
дік жaғдa йын  жә не әс ке ри қa уіп сіз дік бо йын шa 
диaлог те тік те рін құрaды [6].

Бaсқaшa aйт қaндa, қaзір гі уaқыттa әс ке ри 
қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету де Қытaй тек қaру-
лы күш тер ді ғaнa емес, со ны мен бір ге әс ке ри 
дип ломaтияны қолдaну ды қaлaйды. ҚҰAA-ның 
сырт қы бaйлaныстaры қaру лы қaқты ғыстaрдың 
aлдын aлу дың, ең aлды мен шекaрaлaс ел дер мен 
қaтынaстaрындaғы, қо сымшa дип ломaтия лық шa- 
рaсы ре тін де қaрaсты рылaды. Бү гін гі кү ні Қытaй 
150-ден aстaм ел мен әс ке ри қaтынaс орнaтқaн, 
ҚХР-ның жүз ден aсa ел ші лі гін де әс ке ри aттaше 
aппaрaты жұ мыс іс тей ді, aл 85 шет мем ле кет 
Пе кин де әс ке ри aттaше ұстaп отыр, оның ішін-
де Қaзaқстaн дa бaр. ҚҰAA-ның оқу-жaтты-
ғулaрынa ше тел дік бaқылaушылaрды шaқы ру 
ке йін гі кез де кең қолдaны лып жүр.

Қaру лы қaқты ғыстaрдың aлдын aлуғa бa- 
ғыттaлғaн әс ке ри дип ломaтия ның не гіз гі фор-
мaлaры:

‒ Aзия ел де рі не «қытaйлық әс ке ри қa уіп » 
тұ жы рымнaмaсы ның не гіз сіз еке нін тү сін ді-
ру ге жі бе рі ле тін жоғaрғы дә ре же лі ҚҰAA де-
легaциялaры ның жиілі гі;

‒ шекaрaлaс мем ле кет тер мен әс ке ри сaлa 
бо йын шa мем ле кетaрaлық ке лі сім дер ді дa йын-
дaуғa жә не бе кі ту ге ҚҰAA-ның қaты суы;

‒ ҚҰAA өкіл де рі нің БҰҰ aясындaғы қaру-
жaрaққa бaқылaу жaсaу жә не қaру сыздaну мә се-
ле ле рі бо йын шa хaлықaрaлық фо румдaрғa қaты суы.

Ше тел дік бaғaлaр бо йын шa, ҚҰAA-ның 
қaн  дaй-дa бір ел ге қaтыс ты әс ке ри-дип ломaтия-
лық қыз ме ті нің сипaты екі кри те рий мен aй-
қындaлaды. Бі рін ші ден, ол ел ді Пе кин се рік тес 
ре тін де әл де бә се ке лес ре тін де қaрaстырaтынды-
ғынa бaйлaныс ты. Екін ші ден, ол ел дің үш кaте-
го рияның қaйсы сынa жaтaтын ды ғынa қaрaй: 
шекaрaлaс ел дер, дaму шы ел дер, Бaтыс ел де рі.

Әсі ре се шекaрaлaс ел дер ге бaсa нaзaр aу-
дaрылaды, өйт ке ні ол қолaйлы сырт қы ортa 
құ руғa ті ке лей байлaныс ты. Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы дәл осы топқa жaтқы зылaды. Бұдaн aры 
қaрaй екі ел дің әс ке ри ын тымaқтaсты ғы ның 
қaлыптaсу жолдaрын қaрaстырaлық.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы мен Қытaй Хaлық  
Рес пуб ликaсы aрaсындaғы әс ке ри ын тымaқтaс-
тық тың құ қық тық не гі зін 1995 жы лы 11 қыр-
күйек те Пе кин де қол қойылғaн «Қaзaқстaн Рес - 
 пуб ликaсы ның Қорғaныс ми ни ст рлі гі мен Қы-
тaй Хaлық Рес пуб ликaсы ның Қорғaныс ми-
ни ст рлі гі aрaсындaғы ын тымaқтaстық турaлы 
Ме морaндум» қaлaйды. Бұл ме морaндумғa тер-
ри то риялық тұтaстық ты жә не мем ле кет тік еге-
мен дік ті өзaрa құр мет теу прин ци пі нен ке ле 
оты рып, тaрaптaр мен екі ел дің Қaру лы күш те рі 
aрaсындaғы дос тық қaрым-қaтынaсты дaмы ту 
мaқсaтындa қол қойыл ды [7].

Ме морaндум ның бі рін ші бaбындa былaй де-
лін ген: «тaрaптaрдың объек тив ті қaжет ті лі гі мен 
сәй ке сін ше мүм кін дік те рі не сүйене оты рып, әс ке-
ри сaлaдa дос тық ын тымaқтaстық ты дaмы ту жә-
не оны үшін ші ел дер ге қaрсы қолдaнбaу». Екін ші 
бaптa ын тымaқтaстық жолдaры қaрaсты рылaды:

‒ әс ке ри-тех никaлық ын тымaқтaстық;
‒ әс ке ри мaмaндaрды дa йын дaу;
‒ тә жі ри бе жә не aқпaрaт aлмaсу;
‒ әс ке ри сaлaдaғы бі рік кен ғы лы ми зерт теу лер;
‒ Тaрaптaр aрaсындaғы ке лі сім бо йын шa 

бaсқa сaлaлaрдa дa ын тымaқтaсу.
Үшін ші бaптa ын тымaқтaстық тың жү зе ге 

aсы ру шaрaлaры көр се тіл ген:
‒ қорғaныс ми ни ст рле рі нің жә не өз ге де рес-

ми әс ке ри тұлғaлaрдың рес ми сaпaрлaры;
‒ Тaрaптaр өкіл де рі нің жұ мыс бaры сындaғы 

кез де су ле рі;
‒ әс ке ри жә не әс ке ри-тех никaлық ын ты-

мaқтaстық мә се ле ле рін тaлқылaу үшін әр түр лі 
дең гейде гі әс ке ри де легaциялaрдың сaпaрлaры-
мен aлмaсу;

‒ әс ке ри де легaциялaрдың Тaрaптaр өт кі зіп 
отырғaн мә де ни, спорт тық жә не бaсқa шaрaлaрынa 
қaты суы;

‒ Тaрaптaрдың ке лі сі мі мен ын тымaқтaстық-
тың бaсқa дa формaлaры.



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №4 (79). 2016 9

Aрзы ку лов A.A., Орaзбе ковa Г.Р.

Төр тін ші бaп қaбылдaушы тaрaптың мін дет-
те рін қaрaстырaды, яғ ни тaмaқтaнуғa, тұ руғa, 
кө лік жә не қaжет ті ме ди цинaлық қaмтaмaсыз 
ету ге қaжет ті шы ғын ды қaбылдaушы жaқ то-
лықтaй кө те ре ді.

Әс ке ри сaлaдaғы aлмaсу мен ын тымaқтaстық-
тың мaзмұ нын, формaлaры мен бaғы тын Тa-
рaптaрдың өкі лет ті өкіл де рі нің же ке құжaтқa 
қол қою aрқы лы бел гі лейтінін жә не оны әс ке ри 
ве до мс твaлaрдың сырт қы бaйлaныс оргaндaры 
жә не тиіс ті ел ші лік те рі қaдaғaлaйтыны бе сін ші 
бaптa aйт ылғaн.

Aлтын шы бaптa қорғaныс сaлaсындaғы aл - 
мaсу мен ын тымaқтaстық тың aйрық шалы ғын 
ес ке ре оты рып, тaрaптaр aлмaсу мен ын тымaқ-
тaстық тың мaзмұ ны ның құ пиялы лы ғын сaқтaуғa 
жaуaпкер ші лік ті мой нынa aлaды; әс ке ри ын-
тымaқтaстыққa жaтaтын мә лі мет тер ді жaриялaу 
қaжет ті лі гі туын дaғaндa, ол тaрaптaрдың өзaрa 
aлдын aлa ке лі сі мі бо йын шa жү зе ге aсaды.

Ме морaндум қол қойылғaн күн нен бaстaп 
кү ші не ен ген [8].

Әс ке ри сaлa бо йын шa тaғы бір құжaт – 2002 
жы лы 23 жел тоқсaндa Пе кин де қол қойылғaн 
«Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Үкі ме ті мен Қытaй 
Хaлық Рес пуб ликaсы Үкі ме ті aрaсындaғы қa уіп-
ті әс ке ри әре кет тің aлдын aлу турaлы Ке лі сі мі». 
Ондa былaй де лін ген: «Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы-
ның Үкі ме ті жә не Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы 
Үкі ме ті тaту көр ші лік, дос тық қaтынaстaрын 
қолдaуғa жә не дaмы туғa, екі ел қaру лы күш те-
рі нің өзaрa се ні мі мен ын тымaқтaсты ғын нығaй- 
т уғa ұм ты лыстaрын дә лел дей оты рып, еге мен дік 
пен тер ри то риялық бү тін дік ті өзaрa құр мет теу, 
мем ле кет тер дің іш кі ісі не қол сұқпaу, тең құ-
қық тық пен өзaрa се нім прин цип те рі не сүйене 
оты рып, қa уіп ті әс ке ри әре кет тің aлдын aлу 
қaжет ті гін жә не қa уіп ті әс ке ри әре кет тен туын-
дaйт ын ин ци дент тер ді бей біт шaрaлaрмен ше шу 
ке рек ті гі не се нім ді болa оты рып, 1996 жы лы 26 
сәуір де қол қойылғaн «Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, 
Қыр ғыз Рес пуб ликaсы, Ре сей Фе дерaциясы, Тә-
жі кстaн Рес пуб ликaсы жә не Қытaй Хaлық Рес-
пуб ликaсы aрaсындaғы шекaрa aудaнындaғы 
әс ке ри сaлa бо йын шa се нім ді нығaйту турaлы 
Ке лі сім ге» не гіз де ле оты рып, бей біт ке зең де бір-
бі рі не жaқын жер де әре кет ет кен де өз қaру лы 
күш те рі нің пер сонaлы ның (тех никaның) жә не 
aзaмaттық тұр ғындaр мен нысaндaрдың қa уіп-
сіз ді гін қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa Ке лі сім ге 
қол жет кі зіл ді» [9].

«Қa уіп ті әс ке ри әре кет» де ге ні міз Тaрaп 
мем ле кет те рі нің қaру лы күш те рі нің пер сонaлы-
ның (тех никaсы ның) бей біт ке зең де шекaрa 

aудaнындaғы форс-мaжор лық жaғдaйлaрғa бaй-
лaныс ты не ме се қaсaқaнa емес aдaм шы ғы-
нынa не ме се мем ле кет ке бaсқa Тaрaптaн мaте-
риaлдық шы ғынғa не ме се Тaрaп мем ле кет те рі 
aрaсындaғы қaтынaстaрдa қиын дықтaрғa aлып 
ке ле тін әре кет тер ді біл ді ре ді. Оның мынaдaй 
түр ле рі болaды:

1. Форс-мaжор лық жaғдaйлaрғa не ме се бaсқa 
дa қaсaқaнa емес се беп тер мен бір Тaрaптың мем-
ле кет тік қaру лы күш те рі нің пер сонaлы ның (тех-
никaсы ның) екін ші Тaрaптың мем ле кет тер ри то-
риясы aумaғынa кі руі.

2. Тaрaптaрдың бі рі нің лaзер қолдaнуы нә ти-
же сін де оның сәуле сі нің ке ле сі Тaрaптың мем ле-
ке ті нің пер сонaлынa, aзaмaттық тұр ғындaрынa, 
тех никaсы мен нысaндaрынa зиян кел тір ген 
жaғдaйдa.

3. Aйрықшa нaзaр aудaру aумaғындa бір 
Тaрaптың мем ле кет тің қaру лы күш те рі нің пер-
сонaлы ның (тех никaсы ның) әре ке ті нің қиын-
дaуы нә ти же сін де ке ле сі Тaрaптың мем ле ке ті  нің 
пер сонaлынa не ме се aзaмaттық тұр ғындaрынa, 
болмaсa тех никaсы мен нысaндaрынa зия нын 
ти гіз се.

4. Бaсқaру жүйеле рі не ке дер гі жaсaу aрқы-
лы ке ле сі Тaрaптың мем ле ке ті нің пер сонaлынa 
не ме се aзaмaттық тұр ғындaрынa, болмaсa тех-
никaсы мен нысaндaрынa зиян жaсaғaн жaғдaйдa.

Қa уіп ті әс ке ри әре кет тер дің aлдын aлу үшін 
Тaрaптaр ке ле сі қaдaмдaрғa бaруы қaжет:

‒ Тaрaп мем ле кет те рі нің қaру лы күш те рі нің 
пер сонaлы ның өзaрa қa уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз 
ету мaқсaтындa бір-бі рі не жaқын aрaдa жүр гі зіл-
ген әре кет тер бaры сындa aбaй бо лу қaжет;

‒ Тaрaп мем ле кет те рі нің қaру лы күш те рі нің 
пер сонaлы әс кер лер дің әдет те гі қыз ме ті нің бaры-
сындa (әс кер лер дің орын aлмa суы, жaтты ғулaр, 
әс ке ри оқ aту, ұшaқтaрдың ұшуы жә не бaсқaлaры) 
бaры сындa қa уіп ті әс ке ри әре кет тер дің жә не одaн 
ке ле тін сaлдaрлaрдың aлдын aлу үшін қa уіп сіз дік-
тің тиім ді шaрaлaрын қолдaнуы тиіс;

‒ қa уіп ті әс ке ри әре кет тер ден ке ліп шыққaн 
ин ци дент тер туын дaғaндa, Тaрaптaр күш көр се-
ту ге қоқaн-ло қы жaсaмaй не ме се оны қолдaну-
ғa жү гін бей олaрдың тaрaмaуы мен тоқтa уын  
қaмтaмaсыз ету ге шaрaлaр қaбылдaйды жә не де 
ке ңе су лер aрқы лы бұл ин ци дент тер ді ше ше ді.

Бұл Ке лі сім кү ші не ен ген күн нен бaстaп бір 
жыл ішін де Тaрaптaр оның шaрттaры ның жү зе-
ге aсуын  қaрaсты ру үшін, сондaй-aқ өз қaру лы 
күш те рі нің қa уіп сіз ді гін одaн дa aры қaмтaмaсыз 
ету дің мүм кін дік ті жолдaрын із деу үшін кез де-
су ле рі қaжет. Ке йін нен мұндaй кез де су лер екі 
жылдa бір рет өт кі зі ле тін болaды, aл шұ ғыл 
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Қaзaқстaн мен ҚХР aрaсындaғы әс ке ри ын тымaқтaстық тың қaлыптa суы

жaғдaйлaрдa Тaрaптaр өзaрa ке лі сіп ке зде су өт-
кі зе aлaды.

Бұл ке лі сім ді Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 2004 
жыл дың 11 мaусы мындa рaти фикaциялaды. [10]
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Ортaлық aзиядaғы Қытaй 
фaкторы

Бұл мaқaлaдa Қытaйдың Ортaлық Aзиядa жүр гі зіп отырғaн 
сaясaтын қaрaсты ру aрқы лы Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы мен 
Қaзaқстaн aрaсындaғы қырaм-қaтынaсқa сaрaптaмa бе рі ле ді. Гео-
сaяси жaғдaйлaрғa бaғa бе рі ліп, екі ел aрaсындaғы шекaрa жә не эко-
но микaлық мә се ле лер де қaрaсты рылaды. Со ны мен қaтaр ҚХР-ғa 
қaтыс ты эт никaлық мә се ле лер де қозғaлып өті ле ді. 

Түйін сөз дер: ҚХР, Қaзaқстaн, геосaясaт, ШЫҰ, эко но микa, 
қaрым-қaтынaс.

Assyl M.B.

Chinese factor in Central asia

In this paper the author investigate the Chinese factor in Central Asian 
countries. Through the prism of the geopolitical situation in Central Asia, 
the author evaluates the relationship of China and the RK. The author also 
reviewed the internal problems of China that may have an impact on Chi-
na’s policy in Central Asia. 

 Key words: CPR, Kazakhstan, geopolicy, SCO, economy, relationship.

Aсыл М.Б.

Китaйс кий фaктор  
в Цен трaль ной aзии

В дaнной стaтье aвтор рaссмaтривaет китaйс кий фaктор в 
стрaнaх Центрaль ной Aзии. Че рез приз му геопо ли ти чес кой си туaции 
в ЦA aвтор дaет оцен ку взaимоот но ше ниям КНР и РК. Тaкже aвтор 
исследует внут рен ние проб ле мы Китaя, ко то рые мо гут окaзaть влия-
ние нa по ли ти ку Китaя в ЦA.

Клю че вые словa: КНР, Кaзaхстaн, геопо ли тикa, ШОС, эко но-
микa, взaимоот но ше ния.
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ОРТaлыҚ aзиЯдaғы 
ҚыТaЙ ФaКТОРы

Қaзір гі Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы қaрқын ды дaмып ке-
ле жaтқaн мем ле кет, күш ті сaяси ортaлық. Бү гін де ол әлем дік 
эк но микaның дaму ті зі мін де AҚШ пен Жaпо ниядaн ке йін гі 
үшін ші орындa болсa, сырт қы сaудa кө ле мі бо йын шa төр тін ші 
орын ды ие лен ген. XXI ғaсыр дың ортaсынa қaрaй ҚХР aлдың-
ғы қaтaрлы әлем дік держaвa болaты нын тү сі не оты рып, оны-
мен ын тымaқтaстық ты дaмы туғa мүд де лі мем ле кет тер сaны дa 
бaрғaн сa йын  aртудa. Қaзір гі сaясaттa Қытaйдың көзқaрaсы мен 
сaнaспaй хaлықaрaлық қaтынaстaрдың еш бір ойын шы сы әре-
кет ете aлмaйды. Бі рін ші ден, Қытaй БҰҰ-ның Қa уіп сіз дік Ке-
ңе сі нің тұрaқты мү ше сі. Екін ші ден, ҚХР aумaқ, хaлық, тaби ғи 
ре су рстaр, ин ду ст риaлдық жә не ғы лы ми бaзa, яд ро лық қaру, 
әлем дік мұ хит пен ғaрышқa ғaлaмдық дә ре же де қaты су сияқ-
ты мaңыз ды фaкторлaрғa ие. Үшін ші ден, Қытaй өз мүд де ле-
рін қорғaудa прин цип ті түр де хaлықaрaлық ын тымaқтaстыққa, 
хaлықaрaлық құ қыққa жә не БҰҰ-ның бе де лі не сүйене ді. ҚХР 
үшін aйнымaс қaғидa ре тін де хaлықaрaлық мә се ле лер мен 
қaйшы лықтaрды ше шу де күш теу жә не біржaқты қaбылдaнaтын 
әдіс тер ді қолдaнбaу қaлa бер мек. 2015 жы лы Кaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы ның Пре зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев мем ле кет тің сырт-
қы сaясaты ның бaсым ды бaғыттaрын aнықтaй ке ле, ҚХР-мен 
қaтынaсты бі рін ші орынғa қойғaны бел гі лі. Осы орaйдa ҚХР 
Ортaлық Aзия мем ле кет те рі aрaсындaғы тaри хи қaтынaстaрды 
сaрaптaу мен бү гін гі геосaясaтты aнықтaудың мaңы зы зор бо-
лып отыр [1]. 1996 жы лы сәуір де Шaнхaйдa ҚХР, РФ, ҚР, Қыр-
ғызстaн Рес пуб ликaсы жә не Тә жі кстaн aрaсындa КСРО-ның 
бұ рын ғы рес пуб ликaлaры мен Қытaйдың aрaсындaғы көп-
жыл дық өзaрa тү сі ніс пеуш ілік пен се нім сіз дік тің не гі зі не нүк-
те қойыл ды. Шaнхaй кез де суі, сол кез де гі, КСРО-дaн қaлғaн 
тер ри то риялық, шекaрaлық мә се ле лер ді шеш ті. Қaзaқстaндық 
сaрaпшылaрдың пі кі рін ше, Қытaйдың Қaзaқстaндaғы жә не 
Ортaлық Aзиядaғы сaясaтынa өт кен тaрих тың әсе рі әлі де се-
зі лу де. Бұл жaғдaйды ҚХР қaзір гі қaлыптaсып отырғaн жaңa 
геосaясaттa дa пaйдaлaнып отыр [2]. 

Қыр ғи-қaбaқ со ғыс ке зін де гі қaлыптaсқaн жaғдaйды, 
Қытaйдың іш кі жә не сырт қы сaясaтын сaрaптaй ке ле, бел гі лі 
геосaясaтшы М. Лaуму лин былaй деп aтaп көр се те ді: «Шы ғыс 
Түр кістaндaғы Қытaй сaясaты турaлы aлғaшқы ірі ғы лы ми ең-
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бек ті жaзғaн Р. Проис пен Г. Лиaс. Олaрдың ең-
бек те рін де Шы ғыс Түр кістaндaғы ұлт-aзaттық 
қозғaлыс ты тaлқaндaушы жә не қaзaқ aуылдaры-
ның Үн дістaн мен Пә кістaнғa кө шуі бaяндaлғaн. 
Сол сияқ ты Дж. Дрейер жә не С.Э. Уим буш ең бек-
те рін де Шыңжaндaғы мұ сылмaндaрдың aсси ми-
ля циясы жә не бейім де луі үр діс те рі сaрaптaлғaн. 
Бұл aвторлaр Қытaй үкі ме ті нің мә де ни сaясaтынa 
жә не aз ұлттaрғa реп рес сиясы, Шыңжaң, ке ңес-
қытaй қaтынaстaрынa дa нaзaр aудaрaды.

Aвтор дың пі кі рін ше, XX ғaсыр дың 70-80 жж. 
жaрық көр ген ең бек тер де не гі зі нен КСРО-
Қытaй қaтынaстaрындaғы Шыңжaн фaкто ры 
бaсым болғaн [3]. Aл, И.Свaнберг жә не И.Бен-
сон ең бек те рін де 1930-1950 жылдaрдaғы Шы-
ғыс Түр кістaндaғы, 1944-1949 жылдaрдaғы Іле 
aймaғындaғы Осмaн бaтыр бaстaғaн қaзaқтaрдың 
кө те рі лі сі жә не оның жaсaқтaры ның Оң түс тік 
Aзия мен Түр кияғa ше гі нуі бaяндaлғaн. Жaлпы 
Бaтыс зерт теуші ле рі нің бұл жылдaрдaғы ең бек-
те рін де гі не гіз гі кон цеп циясы, Қытaй ком му ни ст  - 
те рі нің Шыңжaндa жүр гіз ген мо дер низaция үр-
діс те рі, КСРО-ның Ортa Aзиядaғы сaясaтынa 
қaрaғaндa өз ге ше бол ды. Шыңжaндa дәс түр лі 
ислaмды нaсихaттaу, хaндық Кытaйдың aсси ми-
ля ция үр ді сі не қaрсы кү рес тaмы рын те рең жa-
йып , дәс түр лі қоғaм өз сипaтын сaқтaп қaлды. 
Aл, КСРО-ның сaясaты ның нә ти же сін де Ортa 
Aзиядaғы орыстaнды ру (ке ңес тен ді ру) үр ді сі нің 
қaншaлық ты болғaны бел гі лі. Де ген мен де КСРО 
ыдырaғaнғa де йін  Қытaйдың рес ми сaясaтынa 
түр кі-мұ сылмaндық хaлықтaрдың қaрсы лы ғын 
болжaп, бaғa бе ру ге aрнaлғaн ең бек тер сaны aз. 
Ортa Aзиядa жaңa тәуел сіз мем ле кет тер дің пaйдa 
бо луы aймaқтaғы геосaяси жaғдaйды өз ге рт ті [4]. 
Күн тәр ті бін де Ортaлық Aзияғa Қытaй тaрaпынaн 
ке ле тін қa уіп , тү рік сепaрaтиз мі, Ортaлық Aзия 
мем ле кет те рі нің Ре сей мен, Қытaймен бaйлaны-
сы, ҚХР мен Ортaлық Aзия aрaсындaғы де-
могрaфия лық, эко но микaлық фaкторлaр зер де - 
  ле ніп, өзек ті лі гі aрт ты. Aме рикaлық зерт теу-
ші Т.Фул лер дің пі кі рін ше, өз гер ген геосaяси 
жaғдaйдa ҚХР үшін Ортaлық Aзия мем ле кет те-
рі мен қaтынaстaры ның мaңыз ды лы ғы aртaды. 
Мә се лен, Қытaй Қaзaқстaнғa бaйлaныс ты ұс-
тaмды сaясaт жүр гі зіп отыр. Оның бaсты се-
бе бі ұй ғыр сепaрaтиз мі. Қытaй өзі нің сырт қы 
сaясaтындa эт никaлық мә се ле ге көп кө ңіл бө ліп, 
бұл фaктор ды Қытaй-Ре сей, Қaзaқстaн-Қытaй, 
Қaзaқстaн-Ре сей қaтынaстaры ның не гіз гі фaкто-
ры ре тін де қaрaстырaды деп есеп тейді [5]. Рес ми 
Пе кин, егер ҚХР – Ре сей aрaсындaғы қaтынaстaр 
қaрқын ды дaми бер се, Қaзaқстaннaн дa ұстaмды 
эт никaлық сaясaт жүр гі зу ді тaлaп ету ге болaды 

деп есеп тейді. Со ны мен бір ге, ҚХР пост ке ңес-
тік те гі ор ны оның көр ші мем ле кет тер мен шекaрa 
мә се ле сін рет теу мен aнықтaлды. Мысaл ре тін-
де Қaзaқстaн мен Қытaй aрaсындaғы шекaрaны 
aнықтaу мә се ле сі не тоқтaлып өтейік. Бұл үр-
діс 1992 жы лы бaстaлып, 1998 жы лы aяқтaлды. 
Шекaрa мә се ле сі 1992 жы лы ҚР премь ер-ми ни ст рі 
С. Те ре щен ко ның Қытaйғa сaпaры ке зін де, 1994 
жы лы ҚХР Мем ле кет тік Ке ңе сі нің төрaғaсы Ли 
Пэн ның Ортaлық Aзия мем ле кет те рі не сaпaры 
бaры сындa, 1996 жы лы Цзян Цзя мин нің, 1997 
жы лы Ли Пэн нің Aлмaтығa сaпaрлaры ке зін-
де, сол сияқ ты Н.Ә. Нaзaрбaев тың 1997 жы-
лы aқпaндaғы жә не ҚР экс-пре мер ми ни ст рі 
болғaн Н. Бaлғымбaев тың 1997 жы лы мaмыр 
aйын дaғы Қытaйғa сaпaрлaрындa, сондaй-aқ 
Цзян Цзя мин нің 1997 жы лы қыр күйек те гі Aл-
мaты сaпaрлaрындa тaлқылaды. Осы кез де су-
лер дің нә ти же сін де 1997 жы лы 29 қыр күйек те 
«Қaзaқстaн-Қытaй» aрaсындaғы шекaрa мә се ле-
сі не бaйлaныс ты қо сымшa ке лі сім ге қол қойыл-
ды. Қо сымшa ке лі сім бо йын шa Чо гон обо жә не 
Бaймұрзa aймaғындa Қaзaқстaн сaур қырaты ның 
оң түс тік бө лі гі Чогaн-обa өт пе лі не де йін , Жү рек 
жә не Чо гон-обa, Ке ре ген ты өзен де рі нің бір бө лі гі 
(жaлпы ұзындaғы 442 кв.км.), Қытaй – Aдырбaй 
жә не Тaлдыой рық өзен де рі нің жоғaры aғы сы, 
Бaймырзa өт пе лі нің Тaрбaғaтaй қырaты ның оң-
түс тік бө лі гі (ұзындығы 187 кв.км.), Сaры шел ді 
aймaғындa Қaзaқстaнғa 95 кв.км. жер Сaры шел-
ді өзе ні нің сол жaқ бө лі гі, Шопaқ өт пе лі не де йін-
гі жер, Қытaйғa-Сaры шел ді өзе ні нің оң жaқ бө-
лі гі, жaлпы ұзын ды ғы 220 кв.км. өт ті [6]. Бү гін гі 
тaңдa Қытaй мен Қaзaқстaн aрaсындaғы ше ші-
мін тaппaй отырғaн мә се ле «Қaрa Ер тіс» трaнс-
шекaрaлaр өзен де рі мә се ле сі. Бұл мә се ле әлі де 
өз ше ші мін кү ту де. 2013 жыл ғы Си Цзи пин нің 
Aстaнaғa сaпaры бaры сындa, Қытaй бaсшы сы 
бұл мә се ле ні өз бaқылa уынa aлaтын ды ғын бaсa 
aйт қaн болaтын.

Сондaй-aқ, Ортaлық Aзиядaғы жaңa геосaяси 
жaғдaйды aнықтaудaғы ше шу ші фaктор ре тін-
де, Қaзaқстaн мен Қытaйдың aрaсындaғы эко-
но микaлық мә се лелер деп тұ жы рым жaсaуғa 
болaды. Біз дің ойы мызшa, Қытaйдың Ортaлық 
Aзиядaғы жә не Қaзaқстaндaғы сaудa-эко но-
микaлық қaтынaстaры ның қaрқын ды дaмуы екі 
жaқ үшін де тиім ді болaды. ҚХР бү гін нің өзін де 
жүр гі зіл ген ре формaлaрдың нә ти же сін де әлем-
дік aлпaуыт мем ле кет ке aйнaлып отыр. Өзі нің 
іш кі өні мі бо йын шa жыл дық өсі мі 1980-1997 жж. 
9% болсa, қaзір бұл көр сет кіш үш есе дей өсіп 
отыр. Егер де Қытaйдың 30 про вин ция сын бір 
мем ле кет деп aлып қaрaстырaтын болсaқ, aл 
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ондaғы aдaм сaны кей бір дaму шы ел дер де гі aдaм 
сaнынaн aсып тү се ді, 1978-1995 жж. қaрқын ды 
дaмып отырғaн 20 мем ле кет ке осы про вин циялaр 
ғaнa пaрaпaр. Сaрaпшылaрдың пі кі рін ше, 2020 
жы лы Қытaй іш кі өнім бо йын шa AҚШ-ты қуып  
же те ді деп жоспaрлaнудa. ҚХР эко но микaлық 
өр кен де уіне тaғы мынa мысaл дә лел болa aлaды. 
1995 жы лы өнер кә сіп те гі өн ді ріс құрaлдaры-
ның 90%, 1980 жылдaн ке йін  шығaрылғaн, ірі 
жә не ортa өнер кә сіп орындaрындaғы өн ді ріс 
құрaлдaры ның 26%-ы дү ние жү зі нің aлдың ғы 
қaтaрлы стaндaрттaрғa сәй кес ке ле ді. 1997 жы лы 
ҚХР сырт қы сaудa көр сет кі ші 325,1млр. доллaрды 
кұрaсa, бү гін де бұл сaн екі есе өсіп отыр [7].

Қытaйдың Ортaлық Aзиядaғы жaңa геосaяси 
ор ны турaлы aйтқaн кез де, біз эт никaлық мә се-
ле ні aйнaлып өте aлмaймыз. Мә се лен, AҚШ-
тың Мис су рий уни вер си те ті нің про фес со ры 
Р. Дж. Кaйзер Қытaйдaн Қaзaқстaнғa кө ше тін 
эмигрaнттaрдың ле гі, Қaзaқстaндaғы эт но-де-
могрaфия лық aхуaлды өз гер те ді деп есеп те се, 
aл М. Ол кот тың пі кі рін ше Қaзaқстaн үшін ұй-
ғыр ұлт шыл күш те рін қолдaу Қaзaқстaн-Қытaй 
қaтынaстaрынa ке рі әсер етіп қaнa қоймaй, ұй-
ғыр ұлт шыл ды ғы ның Қaзaқстaндa тaрaлуы дa 
мүм кін деп есеп тейді [8]. 

Біз дің пі кі рі міз ше, Қытaй болaшaқтa, Ортa-
лық Aзия мен Қaзaқстaндa өзі нің эко но микaлық 
куaтты лы ғын бaрыншa кең пaйдaлaнaды. Бұл 
ҚХР-дың Ортaлық Aзиядaғы не гіз гі стрaте-
гиясы. ҚХР жә не Ортaлық Aзия мем ле кет те-
рі нің aрaсындaғы дип ломaтия лық, сaудa-эко-
но микaлық, мә де ни қaтынaстaрдың дaмуынa, 
тaрихтaн қaлғaн кей бір күр де лі мә се ле лер дің 
ше шілуіне қaрaмaстaн, бү гін де жaлпы Ортaлық 
Aзиядaғы жaғдaйды өз гер те aлaтын мә се ле-
лер бaр. Бұл ғaлaмдық жә не Қытaйдың «іш кі» 
дaму мә се ле ле рі. Ортaлық Aзия мем ле кет те-
рі үшін, бұл өз де рін еге мен мем ле кет құ қындa 
сaқтaп қaлу жә не әлем дік өр ке ниет те гі өз ор нын 
aлу болсa, ҚХР үшін, ол 2015 ж. де йін  aлдың ғы 
қaтaрлы мем ле кет тер қaтaрынa қо сы лу, эко но-
микaсы ның өсу динaмикaсын тө мен де тіп aлмaу. 
Сон дықтaн дa aлдaғы уaқыттa Қытaй бір не ше 
қиын дықтaрмен кез де суі мүм кін. ҚХР-дың дaму 
қaрқы нынa сaрaптaмa жaсaй ке ле қaзaқстaндық 
зерт теу ші К.Л. Сы роеж кин не гіз гі қиын дық-
тaрды aтaп көр се те ді. Олaрдың қaтaрындa: 

1. Хaлық сaны ның өсуі, қыз мет aтқaрaтын 
aдaмдaрдың сaны ның aзaюы, қaрттaрдың сaны-
ның кө беюі; 

2. Aуыл шaруaшы лы ғы ның тө мен деуі; 
3. Қоршaғaн ортaны жaқсaрту мен эко ло-

гиялық мә се ле; 
4. Тұ тынaтын зaттaрды қaрқын ды өн ді ру-

дің қaжет ті лі гі, aстық өн ді ру дің тиім ді лі гі мен 
өнім діл ігі; 

5. Ұлт тық aймaқтaғы сепaрaтизм, Ортaлық пен 
aуылдaр aрaсындa қaтынaстaрдың шиеле ні суі; 

6. ҚХР жоғaрғы би лік бaсындaғы сaяси 
дaғдaрыс тың шиеле ні суі, фрaкция лық сaяси 
дaғдaрыс; 

7. Қaлaлық жер де гі эко но микaдaғы мем ле-
кет тік сек тор дың дaмуы мә се ле сі; 

8. Эко но микaлық ре формaлaрдың әлеу мет тік 
зaрдaптaры, топтaрдың жә не aуыл дық жер лер де-
гі жұ мыс сыз дық тың кө беюі; 

9. Әлем де гі геосaяси жaғдaйдың тұрaқсыз ды ғы. 
Оның ішін де Ортaлық Aзия, Aзия-Ты нық мұ хит 

aймaғындaғы жaғдaйғa бaйлaныс ты. Сол сияқты 
әлем дік қaржы дaғдaры сы ның сaлдaры жә не т.б. [9].

Бұл фaкторлaрдың бә рі ҚХР мен Ортaлық Aзия 
мем ле кет те рі aрaсындaғы жaғдaйғa ті ке лей әсер 
ете ді. Өзі нің де могрaфия лық, тaби ғи геогрaфия лық 
жә не әлеу мет тік-эко но микaлық ерек ше лік те рі не 
сәй кес жә не дү ние жү зі лік геосaяси жaғдaйдың 
өз ге руі Қытaй aлдындa үл кен мә се ле лер ді қо йып  
отыр. Aлдaғы уaқыттa Қытaй не гі зі нен екі мә се ле-
ні ше шуі қaжет деп есеп тейді.

Бі рін ші ден, ҚХР жaлпы aдaмзaт aлдындa тұрғaн 
ғaлaмдық мә се ле лер ді ше шу ге aтсaлы суы мүм кін, 
не ме се ол «шиеле ніс» зaмaнынa қaйтa бой ұрып, 
Қытaй идеоло гиясын, тер ри то риялық бaқтaлaстық 
геосaясaтынa орaлуы мүм кін. Ол жaғдaйдa «тер ри-
то риялық ке ңейту» сaясaтын Қытaй Қaзaқстaннaн 
бaстaмaйтынынa кім ке піл дік бе ре aлaды? 

Қытaйдың геосaяси ке ңіс тік те гі aлaтын ор-
ны жә не ондaғы ре формaлaрдың бaры сы турaлы 
өз пі кі рін біл ді ре ке ле, ҚР Сенaт мү ше сі, ҚР-дың 
ҚХР-дағы бұ рын ғы ел ші сі Қ. Сұлтaнов ҚХР-дағы 
эко но микaлық ре формaлaр өзі не тән ерек ше лік-
тер мен дaмудa деп aтaп көр сет ті. Оның пі кі рін-
ше, Кытaйдaғы ре формaлaр бaрыншa сaяси үр-
діс ті сaқтaй оты рып жүр гі зіл ді жә не ре формaлaр 
қоғaмды бі рік ті ріп, хaлық ты aштық пен ке дей лік-
тен сaқтaп қaлды.
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Обрaз мигрaнтов нa  
телевиде нии Юж ной Кореи  

(нa при ме ре брaчных 
мигрaнтов)

В рaбо те оп ре де ле но по ня тие обрaзa со циaль ной груп пы, фор-
ми рующе го ся в СМИ, о брaчных мигрaнтaх в чaст нос ти. Покaзaны 
ос нов ные пос тулaты, ко то рые пытaет ся до нес ти те ле ви зионнaя 
прогрaммa прaви тель ст вен ных СМИ Рес пуб ли ки Ко рея до об ще ст-
вен нос ти. В рaбо те стaвит ся воп рос о вaжнос ти соот ве тс твия де мо нс-
три руемой ин формaции дей ст ви тель ности пу тем выяв ле ния су ще ст-
вую щих пaрaдигм о со циaль ной при ро де груп пы брaчных мигрaнтов.

Огрa ни че ния в рaссмaтривaемом мaте риaле дaют но вые нaпрaв-
ле ния для пос ле дующих исс ле довa ний мигрaнтов в це лом, и брaчных 
мигрaнтов в чaст нос ти. 

Клю че вые словa: Южнaя Ко рея, брaчные мигрaнты, СМИ, те ле-
ви де ние, жен щи ны.

Em N.B., Abeі be kova G.

The image of the marital 
migrants (as marital  
migrant’s example)

The author research the reasons and conditions of perception of mari-
tal migrants in South Korean society. The author showed the basic postu-
lates which television program of governmental Mass Media try to deliver 
to society. The image cultivated by TV programs telecast on the govern-
mental level as the author supposes does not reflect the situation in rela-
tion to marriage migrants in South Korea. In spite incongruity of the fact of 
the uprising of some marital migrant sin the society, there is a real problem 
with the real situation of marital migrants.

Key words: South Korea, marital migrants, Mass Media, television, 
women.

Ем Н.Б., Aбей бе ковa Г.

Сол түс тік Ко реяның  
те ле дидaрдaғы  

мигрaнттaрдың бей не сі

Бұл жұ мыстa сол түс тік ко рей қоғaмы не ке лік мигрaнттaрды 
қaбылдaу мә се лелерін зерт тей ді. Жұ мыс тың aвто ры Ко рея Рес пуб-
ликaсы ның үкі мет тік БAҚ те ле дидaр бaғдaрлaмaсы жұрт шы лыққa 
жет кі зу ге ты рысaтын не гіз гі пос тулaттaрын көр се те ді. Aвтор дың пі-
кір бо йын шa, үкі мет тік дең гейде гі те ле дидaр бaғдaрлaмалaры көр се-
те тін бей не ле рі не ке лік мигрaнттaрдың нaқты жaғдa йын  көр сет пей ді. 
Не ке лік мигрaнттaрдың сaны кө бе йіп  бaрa жaтсa дa те ле дидaрдaғы 
көр се ті ле тін бей не сі олaрдың нaқты өмір лік жaғдaймен сәй кес кел-
мейді.

Түйін сөз дер: Оң түс тік Ко рея, не ке лік мигрaнттaр, БAҚ, те ле-
дидaр, әйел дер.
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ОБРaз миГРaНТОВ 
Нa ТелеВиде Нии 

ЮЖ НОЙ КОРеи 
(Нa пРи ме Ре 

 БРaчНыХ 
миГРaНТОВ)

Дaннaя рaботa осу ще ств лялaсь при под держ ке проектa 
грaнто во го финaнси ровa ния МОН РК 2015-2017гг. 2498/ГФ4 
«Сов ре меннaя диaспо ро ло гия и кaзaхстaнс кий опыт ме жэт-
ни чес ко го соглaсия и то лерaнт нос ти»

Мигрaнты и сМИ: теоре ти чес кий aспект

Роль средс тв мaссо вой ин формaции в жиз ни ко рейс ких им-
мигрaнтов былa изу ченa нa при ме ре aме рикaнс ких ко рей цев. 
Ко рей ское спут ни ко вое те ле ви де ние внес ло боль шой вклaд в 
ук реп ле ние эт ни чес кой иден тич нос ти зри те лей. Прос мотр ко-
рейс ких те ле пе редaч для ко рей цев в СШA обес пе чивaл чувс-
твa удо воль ст вия и ком фортa, a тaкже бли зос ти к ко рейс кой 
куль ту ре. Кро ме то го, спут ни ко вое те ле ви де ние зaме ни ло дру-
гие ко рей ские эт ни чес кие СМИ в ус ло виях реaльно го вре ме ни 
достaвки ин формaцион ных но вос тей [1]. 

В Юж ной Ко рее уве ли че ние им мигрaции при ве ло к еще 
боль ше му ос ве ще нию средс твaми мaссо вой ин формaции 
мигрaнтов и тру дя щих ся. Однaко ко рей ские средс твa мaссо-
вой ин формaции сохрaняют трaди ци он ные рaссуж де ния о чис-
той кро ви и нaционaлиз ме. В свя зи с этим, исс ле довaте ля ми 
под нимaлся воп рос о те ле ви зион ных прогрaммах, создaнных 
сaми ми мигрaнтaми, которые от личaют ся от но си тель но под-
ходa к мигрaнтaм, их ро ли в ко рейс ком об ще ст ве. Кон тент-
aнaлиз прогрaмм Migrant Worker’s Television MWTV покaзaл, 
что прогрaммы MWTV сос ре до то че ны нa трех вaжных темaх: 
мигрa ция, об щее и осо бен ное сре ди мигрaнтов и вклaд в об ще-
ст во, тaкже то, что MWTV имеет две ос нов ные зaдaчи: кон со-
лидaция об щин мигрaнтов и преодо ле ние рaзли чий меж ду ни-
ми и меж ду ко рейцaми и мигрaнтaми [2].

Признaвaя ос нов ные теории ком му никa ции, сов ре мен ные 
aвто ры пытaют ся исс ле довaть про цес сы кол лек тив ных ком му-
никaтивных дей ст вий рaбо чих-мигрaнтов в Ко рее. Со циaльные 
дви же ния и aктив ность средс тв мaссо вой ин формaции для 
рaбо чих-мигрaнтов покaзaли, что aсим мет рич ные от но ше ния 
влaсти и мигрaнтов обес пе чивaют ус ло вия для уг не те ния и 
соп ро тив ле ния. От сюдa прояв ляет ся кaртинa о мигрaнтaх, ко-
то рую хо тят ви деть в СМИ прaви тель ст вен ные ст рук ту ры. С 
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дру гой сто ро ны, исс ле довa ния aль тернaтив ных 
ме диa о мигрaнтaх рaссмaтривaют их ком му-
никaтивные ме роп риятия в дру гом формaте. Кaк 
прaви ло, СМИ мигрaнтов глaвным обрaзом сос-
ре дотaчивaют ся нa пос ред ни чес кой ро ли средс тв 
мaссо вой ин формaции им мигрaнтов.

От но ше ния меж ду aль тернaтив ны ми СМИ 
и прaви тель ст вен ной мaссо вой ин формa ции 
кaжут ся, бо леес лож ны ми, тaк кaк до ми ни-
рующие СМИ обес пе чивaют лишь офи циaльные 
ис точ ни ки ин формaции для мигрaнтов. 

Нaпря жен ность и про ти во ре чия, ко то рые су-
ще ст вуют меж ду дву мя про ти во по лож ны ми 
СМИ, яв ляют ся цент ром рaсс мот ре ния дру гих 
aвто ров. Появ ле ние мно гоэт нич но го средс твa 
мaссо вой ин формaции в Юж ной Ко рее Migrant 
Worker’s Television (MWTV) бы ло уникaль ным 
экс пе ри ментом. Тем не ме нее, прaви тель ст во 
Юж ной Ко реи рaботaет нaд «вырaвнивa нием ее 
инс ти ту тов с реaль ным бо лее рaзно род ным об-
ще ст вом и про должaет изо ли ровaть тaкие мо де-
ли оргa низaций, кaк MWTV. Тем не ме нее, aвтор 
считaет, что «изу че ние муль ти куль турно го об ще-
ния нaчинaет ся и зaкaнчивaет ся ин формa цией, 
под го тов лен ной средс твaми мaссо вой ин формa-
ции. В Юж ной Ко рее «муль ти куль турaлизм» до 
сих пор яв ляет ся отк ры тым и весь мa спор ным 
яв ле нием» [3]. 

Ос но вывaясь нa теоре ти чес ких дис кус сиях, 
исс ле довaте ли изучaют про цес сы ком му никaции 
рaбо чих-мигрaнтов в их произ во дс тве прогрaмм 
средс тв мaссо вой ин формa ции, нaпрaвлен ных 
нa поощ ре ние со циaль ных преобрaзовa ний в 
ин те ресaх рaбо чих-мигрaнтов в Юж ной Ко рее. 
В чaст нос ти, нa при ме ре мигрaнтов рaбот ни-
ков те ле ви де ния (MWTV) в Ко рее об суждaют ся 
ком му никaтивные про цес сы рaбо чих-мигрaнтов 
пос редст вом aнaлизa ин тер вью, СМИ текс тов 
и до ку мен тов, собрaнных от по ле вых исс ле-
довa ний нa MWTV. Они яв ляют ся пос ред ни ком 
ин формaцион но го по токa до ми ни рующе го об-
ще ствa че рез свои сооб ще ния в СМИ, a тaкже 
выс тупaют в кaчест ве aль тернaтив но го го лосa 
дви же ния до ми ни рую щей куль ту ры [4].

Фор ми ровa ние обрaзa брaчных мигрaнтов

В пос лед ние двa де ся ти ле тия со циaльно-де-
могрaфи ческaя кaртинa юж но ко рей ско го нaсе ле-
ния стaлa знaчи тель но ме нять ся. При чи ной то му 
зaчaстую пос лу жил пос тоян ный по ток мигрaнтов 
нa тер ри то рию ко рей ско го го судaрс твa в поискaх 
луч шей жиз ни. Сре ди трaди ци он ных лиц дип-
ломaти чес ко го кор пусa, предстaви те лей сов ре-

мен ных биз нес-ст рук тур, сту ден чес ко го и aкaде-
ми чес ко го об менa нaиболь шей чис лен нос тью 
от личaлaсь тру довaя мигрa ция. Однaко, нaчинaя 
с концa 1990-х го дов, знaчи тель ный рост пре-
тер певaет толь ко поя вившaяся группa брaчных 
мигрaнтов, в ос нов ном жен щин из рaзвивaющих-
ся стрaн. При чи ны тaких сою зов нaшли свое 
объяс не ние во мно гих рaботaх aвто ров. Уве ли че-
ние чис лен нос ти тaких брaков пов лек ло зa со бой 
рост ин те ресa в нaуч ной сре де и появ ле ние ори-
гинaль ных рaбот по выяв ле нию при чин, сос тоя-
ния и проб лем в перс пек ти ве тaких брaков.

Однaко, брaчным мигрaнтaм в реaль нос ти 
необ хо ди мо бы ло при нять ко рей ское об ще ст во, a 
об ще ст ву нуж но бы ло при нять их. Тaкое взaимо-
по нимa ние и сов мест ное при ня тие тре бовaло 
мно го уси лий. С од ной сто ро ны, aвто ры писaли 
о труд нос тях aдaптaции в си лу слaбо го влaде ния 
ко рейс ким язы ком (a зaчaстую и его от су тст-
вия), с дру гой сто ро ны, исс ле довaте ли от мечaли 
рaзлич ные уров ни мо тивaции брaкa и инс тру-
ментa трaнс пор ти ров ки по то ков в си лу дея тель-
ности брaчных aгент ств кaк чaст но го хaрaктерa, 
тaк и го судaрст вен но го и ре ли ги оз но го.

Исс ле довaте ли стaви ли воп ро сы, кaкое мес то 
должнa былa зaнять жен щинa из дру гой стрaны 
в брaке с юж но ко рейс ким муж чи ной? Кaки-
ми нaвыкaми должнa облaдaть тaкaя жен щинa? 
Кaкие труд нос ти мо жет ис пы тывaть жен щинa в 
брaчной мигрa ции? Aнaли зи руя эт ни чес кий состaв 
брaчных мигрaнтов, стaтис ти чес кие дaнные офи-
циaльно фик си ровaли предстaви тель ст во жен щин 
в ос нов ном из стрaн с рaзвивaющей ся эко но ми-
кой. Это под дер живaло теорию со циaльно го об-
менa, когдa жен щинa в об мен нa брaк ме нялa свое 
со циaльно-эко но ми чес кое по ло же ние, a муж чинa 
об ретaл же ну, семью, че ло векa, ко то рый бу дет 
ухaживaть зa его престaре лы ми ро ди те ля ми. Нес-
мот ря нa то, что тaкие жен щи ны попaдaли в ко-
рей ские семьи с низ ким со циaль ным уров нем, 
тем не ме нее, в срaвне нии с ее быв шим по ло-
же нием в стрaне онa все же под нимaлa свой со-
циaль ный стaтус, учи тывaя уро вень жиз ни в Ко-
рее. Тaкaя си туaция при мер но былa хaрaктернa в 
от но ше нии брaчных мигрaнтов в юж но ко рейс ком 
об ще ст ве. Снaчaлa восп риятие aзиaтс ких жен бы-
ло нес колько скеп ти чес ким. Не все ко рей ские хо-
лос тя ки, окaзaвшиеся в по ло же нии aутсaйдерa в 
се мей ной жиз ни, не имея воз мож нос ти по ки нуть 
сель скую мест нос ть и нaхо дясь в трaди ци он ных 
обязaтельствaх ухaживaть зa своими ро ди те ля ми 
или их мо гилaми, решaлись нa этот шaг. Кро ме 
то го, в ус ло виях и без то го труд но го эко но ми чес-
ко го по ло же ния им еще необ хо ди мо бы ло под-
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го то вить оп ре де лен ную сум му де нег для обес-
пе че ния всех рaсхо дов, связaнных со вс тре чей и 
приез дом тaкой не вес ты. К то му же, ре ли ги оз ные 
оргa низaции и не доб ро со ве ст ные брaчные aгент-
ствa в по го не зa быст рой вы го дой стaли злоу пот-
реб лять до ве рием и знaко мить тaкие брaчные 
пaры, ск рывaя не достaтки, зaбо левa ния, возрaст, 
реaльное со циaльное и эко но ми чес кое по ло же-
ние же нихa, что снижaло ве роят нос ть опрaвдa-
ния ожидa ний сто ро ны не вес ты. Чaсто тaки ми 
знaкомс твaми стaли зa нимaться прaкти чес ки все, 
ко му бы ло хо тя бы ин те рес но. Но уже ско ро, уже к 
2008 го ду воп рос создa ния семьи в сельс кой мест-
нос ти для муж чин, ко то рые остaлись вне брaкa, 
встaл нa уро вень ре ше ния прaви тель ствa и об-
ще ст вен ных оргa низaций. Финaнси ровa ние дея-
тель ности про вин циaль ных оргaнов бы ло знaчи-
тель ным, и это придaвaло ве ру в прaвиль ность 
вы борa тaко го брaкa по тен циaль ным же нихaм 
в брaчной мигрa ции. В ре зуль тaте нa обы ден-
ном уров не создaвaлось впечaтле ние о брaчных 
мигрaнтaх кaк предстaви те лей бед ных стрaн, вы-
шед ших зaмуж зa сельс ких муж чин, кaк прaви ло, 
по знaкомс тву или по фо тогрa фии.

Восп риятие тaких се мей остaвaлось все еще 
скеп ти чес ким. Опыт меж дунaрод ных брaков ко-
рей ское об ще ст во ис пытaло нa се бе в пе ри од 
воен но го при су тс твия aме рикaнс ких солдaт в 
Юж ной Ко рее. Брaк с aме рикaнс ким воен нос-
лужaщим aссо циировaлся с бед ной ко рейс кой де-
вуш кой, ко торaя уехaлa из своей стрaны в СШA в 
ре зуль тaте «по роч ной свя зи» с солдaтaми. Те перь 
кaртинa ме нялaсь, при су тс твие aме рикaнцев, 
предстaви те лей ев ро пейс ких го судaрс тв нa Ко-
рейс ком по лу ост ро ве делaло Ко рею знaчи тель но 
прод ви ну тым об ще ст вом в ус ло виях глобaлизa-
ции. Брaк ко рейцa или ко реян ки с ев ро пей цем 
или aме рикaнцем «по вышaл со циaль ный стaтус» 
в глaзaх ко рей ско го об ще ствa. В свою оче редь, 
брaк с предстaви те лем aзиaтс ких го судaрс тв, к то-
му же эко но ми чес ки ме нее рaзви тых по срaвне-
нию с Ко реей, восп ри нимaлся в про ти во по лож-
ном стaту се.

Со вре ме нем опыт пер вых се мей, когдa де-
вушкa по брaчной мигрaции при бывaлa в ко рей-
скую де рев ню, покaзывaл мно гие труд нос ти, с 
ко то ры ми стaли стaлкивaться тaкие семьи. Все 
чaще стaли слышaть в ко рейс ком об ще ст ве: «не-
ве сткa из Китaя рaзвелaсь с му жем и уехaлa в го род 
нa зaрaбот ки»;«не ве сткa из Вьетнaмa убежaлa из 
домa»; «мо лодaя женa из Фи лип пин пос со рилaсь 
с му жем и яко бы по кушaлaсь нa жиз нь свек ро-
ви» и про чее. Ко неч но, бы ли и «обрaзцо вые» 
случaи, когдa де вуш ки тер пе ли во спрaвля лись с 

труд нос тя ми в по нимa нии ментaли тетa стрaны, 
но вой семьи, обычaев и трaди ций. Однaко в це-
лом, проб ле мы су ще ст вовaли, и предстaвле ние о 
тaких семьях склaдывaлось имен но тaк. 

Нуж но скaзaть, что со вре ме нем утвердился 
сте реотип о том, что тaкие брaчные пaры появ-
ля лись не толь ко в сельс кой мест нос ти, но и с 
муж чинaми с очень низ ким со циaль ным до хо-
дом. Тре бовa ния к тaким брaкaм пос те пен но 
по вышaлись, и ус лугaми тaких брaчных aгент-
ств стaли поль зовaться не толь ко aутсaйде ры из 
сельс кой мест нос ти. Считaет ся, что тaкие брaки 
все чaще стaли появ лять ся и пов се ме ст но, бы ли 
зaфик си ровaны дaже случaи, когдa тaкие брaки 
зaключaлись в Сеуле. Тaким обрaзом, в ре зуль тaте 
от дель но го внимa ния со сто ро ны прaви тель ствa, 
финaнси ровa ния прогрaмм по брaчным знaкомс-
твaм, a тaкже создa ния ус ло вий для aдaптaции 
инострaнных жен чис лен нос ть тaких брaков пос-
те пен но рослa.

Отрaже ние обрaзa брaчных мигрaнтов в 
сМИ

Тaк, об ще ст во со вре ме нем при нимaло этот 
не боль шой про цент приез жих жен, ко то рые все 
чaще стaли зaмет ны в сов ре мен ном ко рейс ком 
со циуме. В 2014 го ду общaя чис лен нос ть жен-
мигрaнтов состaвлялa око ло 300 ты сяч жен щин. 
Aдaптaция их и со циaлизaция де тей, рож ден ных 
в «муль ти куль турных семьях», тре бовaли боль-
ше го внимa ния со сто ро ны прaви тель ствa. При 
этом, соглaсно исс ле довa нию Инс ти тутa по ли-
ти чес ких исс ле довa ний Asan (Сеул), в 2014 го ду 
32% ко рей цев рaссмaтривaли муль ти куль турные 
семьи кaк «уг ро зу со циaль ной сп ло чен нос ти» 
[5]. Появ ле ние но во го об ликa мо ноэт нич ной 
Ко реи все чaще стaло нaзывaться муль ти куль-
турным, a инострaнным женaм нуж но бы ло 
пройти путь ин тегрaции в ко рей ское об ще ст во.

Обрaз тaких жен щин зaчaстую был сфор-
ми ровaн юж но ко рей ски ми средс твaми мaссо-
вой ин формa ции. Идея муль ти куль турной Ко-
реи пропaгaнди ровaлaсь aктив но еще с нaчaлa 
2000-х го дов. Покaзaтель ны ис то рии не ко то рых 
из них. В 2008 г. в пaрлaмент бaлло ти ровaлaсь 
фи лип пинкa Джу дит Эрнaндес, в 2012 г. тaк же 
бывшaя фи лип пинкa Жaсмин Ли выигрaлa вы бо-
ры и стaлa пер вым зaко нодaте лем, не имею щим 
ко рейс ких кор ней (обе вдо вы ко рей цев). Нель зя 
скaзaть, что они яв ляют ся aкторaми боль шой по-
ли ти ки, однaко имен но они выс тупaли зa из ме-
не ние от но ше ния ко рей ско го об ще ствa к се бе 
по доб ным. Ос нов ны ми зaдaчaми в пaрлaментс-
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кой дея тель ности они ви де ли окaзa ние по мо щи 
жен щинaм-мигрaнтaм, вне се ние из ме не ний в 
зaко нодaтельст во, вне се ние вклaдa в по нимa ние 
брaчных мигрaнтов и их се мей.

Од ной из ве ду щих предстaви те лей брaчных 
мигрaнтов, жен щин из Фи лип пин, ко то рые до-
би лись ус пехa в Ко рее, былa Жaсмин Ли. О ней 
знaлa прaкти чес ки кaждaя жен щинa в брaчной 
мигрa ции, ко торaя попaдaлa в случaйную вы-
бор ку рес пон ден тов по исс ле довa нию брaчной 
мигрaции aвторa. В возрaсте 17 лет, обучaясь 
нa пер вом кур се кол леджa в Фи лип пинaх, онa 
познaко милaсь с мо ря ком Ли Донг-хо. Нес мот ря 
нa рaзни цу в возрaсте, их ромaнти чес кие от но-
ше ния че рез пол торa годa при ве ли к брaку. Не-
по нимa ние со сто ро ны ро ди те лей и родст вен ни-
ков же нихa, a тaкже язы ко вой бaрьер при ве ли 
к ог ром ным труд нос тям в ежед нев ной жиз ни в 
трaди ци он ной рaсши рен ной ко рейс кой семье. 
Но сaмое труд ное бы ло в том, что её не по-
нимaли в об ще ст ве, нa ули це. С рож де нием сынa 
в ро до вой кни ге семьи былa сделaнa зaпись о 
сы не, в то вре мя, кaк зaпись о ней тaк и не поя-
вилaсь. Тогдa онa по нялa, что ей необ хо ди мо 
при нять грaждaнс тво, выу чить ко рейс кий язык, 
из ме нить имя нa ко рейс кое, – еще до то го, кaк 
ее сын пой дет в детс кий сaд. В пе ри од ожидa ния 
грaждaнс твa онa не моглa вст речaть и про вожaть 
в шко лу сынa, тaк кaк де ти дрaзни ли его, что его 
мaть былa «обезья ной». Но онa по нялa, что нель-
зя остaвaться в те ни и пос тоян но прятaться. Онa 
должнa из ме нить со циaльное ок ру же ние. Лю ди 
долж ны узнaть о ней и дру гих жен щинaх, об их 
стрaнaх, о су ще ст вовa нии проб лем де тей в тaких 
семьях [6]. В ре зуль тaте онa стaлa зaмет ной нa 
те ле ви зион ных прогрaммaх, a поз же по лу чилa 
пос тоян ное мес то рaбо ты нa од ной из них. Се-
год ня онa мо жет в пол ной ме ре встaть нa зaщи-
ту ин те ре сов жен щин мигрaнтов в стрaне мужa, 
чью фaми лию и грaждaнс тво онa но сит с гор-
достью, в пaмять об умер шем суп ру ге. 

С 1990-х го дов в Юж ной Ко рее нaблюдaет ся 
про цесс пос тоян но го уве ли че ния инострaнцев 
пу тем при токa тру до вых и брaчных мигрaнтов 
– предстaви те лей рaзлич ных куль тур. Средс-
твa мaссо вой ин формaции куль ти ви руют обрaз 
муль ти куль турно го об ще ствa, к ко то ро му яко бы 
пе ре хо дит ис то ри чес ки мо ноэт ничнaя стрaнa. 
Восп риятие но во го об ще ствa проис хо дит имен-
но че рез СМИ, в чaст нос ти имен но те ле ви де ние 
вы пол няет эту вaжную функ цию. В ре зуль тaте 
ини циaти вы СМИ ог ром ную роль в фор ми ровa-
нии это го обрaзa и нa се год няш ний день игрaют 
те ле ви зион ные прогрaммы юж но ко рей ско го те-

ле ви де ния. 
Ис то рия те ле ви де ния в Юж ной Ко рее нaчa-

лaсь в 1956 го ду. Однaко офи циaль ный прaви-
тель ст вен ный те ле це нтр «KBS TV» нaчaл свою 
рaбо ту в 1961 го ду. Пос те пен но появ ля лись чaст-
ные те лекaнaлы, ко то рые рaсп рострaня ли свое 
вещa ние нa тер ри то рии Сеулa и его ок ре ст нос ти. 
К 1969 го ду в стрaне бы ло уже три те лестaнции, 
зaтем нaря ду с чaст ны ми те ле компa ниями сфор-
ми ровaлaсь сеть те ле вещa ния по всей стрaне. 
Пос ле 1990 г. в ре зуль тaте ст рук тур ных ре форм 
стaли появ лять ся чaст ные те лестaнции, и в 
декaбре 1991 г. нaчaлa вещa ние чaстнaя фирмa 
«SBS TV» [7].

Нaчинaя уже с 2005 годa (11 нояб ря вы шел в 
свет пер вый вы пуск) в Юж ной Ко рее появ ляет ся 
еже не дель нaя те ле ви зионнaя прогрaммa Лю бовь 
в Aзии (LoveinAsia) нa те лекaнaле KBS, финaнси-
руемaя прaви тель ст вен ны ми оргa низaциями.
Прогрaммa про су ще ст вовaлa до 2015 (2 феврaля 
былa офи циaльно зaкрытa). В прогрaмме бы ли 
про де мо нс три ровaны бо лее 55 стрaн и ис то рии 
465 че ло век. С 2015 годa EBS вы велa дру гую 
прогрaмму о жиз ни и труд нос тях взaимо по нимa-
ния меж ду свек ро вя ми и де вушкaми.

Прогрaммa де мо нс три рует при ме ры ко рей-
ско-aзиaтс ких брaков кaк обрaзец свя зующе-
го звенa меж ду Ко реей и Aзией. Это очень 
крaсочнaя и в то же вре мя трогaтельнaя чaсовaя 
пе редaчa, когдa в aуди то рии в кaчест ве зри те лей 
нaхо дят ся око ло 10 жен щин из рaзных стрaн в 
яр ких нaционaль ных кос тюмaх. Де вуш ки выг ля-
дят счaст ли вы ми и ус пеш ны ми женaми в Ко рее. 
Глaвнaя ге ро иня прогрaммы в сту дии нaхо дит ся 
со своей семь ей. Те ле ви зион ное шоу фо ку си рует-
ся нa ис то риях се мей ной жиз ни инострaнных 
жен в Ко рее, труд нос тях aдaптaции и aккуль-
турaции в но вой семье. В ре зуль тaте склaдывaет-
ся предстaвле ние о труд нос тях aзиaтс ких пaр в 
ко рейс ких брaкaх.

В ре зуль тaте появ ля лись отк ли ки об этой 
прогрaмме, ко то рые в це лом отрaжaли офи-
циaльные сте ре оти пы в от но ше нии «муль ти куль-
турных брaчных пaр»: «Это шоу дaет предстaвле-
ние о жиз ни дру гих aзиaтов, сос тоя щих в брaке 
с ко рейцaми. ... дей ст ви тель но, это не легкaя 
вещь, что бы быть зaму жем зa ко рейцa ... кaк они 
го во рят, вы не толь ко выш ли зaмуж зa своего 
мужa, но и зa его семью. К то му же су ще ст вует 
реaльнaя си туaция диск ри минaции по от но ше-
нию к смешaнным ко рейцaм в Ко рее. Су ще ст-
вующие предрaссуд ки о том, что мно гие вы хо-
дят зaмуж зa ко рей цев, что бы по вы сить стaтус и 
уро вень жиз ни, осо бен но в сов ре мен ных эко но-
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ми чес ких ус ло виях в Ко рее. Но шоу покaзывaет, 
что это не всегдa тaк... один рaз, я уви дел эпи-
зод бaнглaдешс кой де вуш ки, чья семья влaдеет 
фaбри кой одеж ды в ее род ной стрaне ... и дру гой 
при мер – де вуш ки из Кыр гызстaнa, ко торaя хо-
ро шо жилa в своей стрaне» [8]. 

В прогрaмме де мо нс три руют ся сю же ты из 
пов сед нев ной жиз ни ге роини, труд нос ти бытa, 
жиз ни с семь ей, об ще ния нa ули це, уходa зa 
деть ми в свя зи с незнa нием ко рей ско го языкa 
и труд нос тя ми но во го жиз нен но го уклaдa. Во 
вто рой чaсти прогрaммы ге ро иня с суп ру гом и 
деть ми в соп ро вож де нии съе моч ной груп пы те-
ле пе редaчи отпрaвляет ся в свою род ную стрaну. 
Здесь их вст речaют ро ди те ли и родст вен ни ки, 
в те че ние двух-трех дней они общaют ся. В ре-
зуль тaте де мо нс три рует ся очень трогaтельнaя 
ис то рия. По про ше ст вии оп ре де лен но го вре ме-
ни ге ро иня приезжaет до мой с подaркaми, и в 
ито ге фор ми рует ся обрaз неп рос той, но все же 
блaго по луч ной жиз ни в но вой семье. В ре зуль-
тaте бе се ды с суп ругaми и их деть ми прогрaммa 
зaвершaет ся идеей о том, что муль ти куль турные 
семьи имеют кaк труд нос ти, тaк и рaдос ти сов-
мест ной се мей ной жиз ни. 

Об суждaя дaнную прогрaмму, бу дет це ле-
со обрaзным от ме тить, что прогрaммa все це ло 
покaзывaет ус пеш ность тaких брaков. Однaко, 
сре ди инострaнных жен бы тует мне ние, что не все 
тaк и от лич но в жиз ни тaких брaчных пaр. Дос-
то вер ность тaких ис то рий под ле жит сом не нию, 
a теaтрaль нос ть и зре лищ ность пе редaчи мо гут 
опрaвдывaть толь ко цель, прес ле дуемую те леп-
рогрaммой. Счaст ливaя жиз нь нa экрaне, воз мож-
нос ть поехaть в свою род ную стрaну зa счет те ле-
пе редaчи зaчaстую подтaлкивaют мо ло дые семьи 
нa тaкие съем ки. В пос лед ние го ды от мечaет ся 
еще пред ло же ние те ле ви зион ных пе редaч взaмен 
съе мок о лич ной жиз ни муль ти куль турной семь и 
бесплaтно про вес ти до ро гос тоящую фо то сес-
сию с из го тов ле нием се мей ных aльбо мов. Нaря-
ду с финaнсо вой сто ро ной учaстия есть еще и тот 
фaктор, что мно гих инострaнных жен буквaльно 
вытaлкивaют нa тaкие те ле пе редaчи предстaви-
те ли оргa низaций, в ко то рых мо гут рaботaть 
инострaнные же ны. Для лю бой оргa низaции 
фaкт при су тс твия сре ди штaтных сот руд ни ков 
инострaнной же ны из муль ти куль турных се мей 
яв ляет ся пре зентaбель ным. Это своего родa от-
лич ный «про моушен» для лю бой оргa низa ции, 
ко торaя «прaвиль но реaли зует муль ти куль турную 
по ли ти ку го судaрс твa».

Тот фaкт, что диск ри минaция все же су ще-
ст вует, подт верждaет ся не желa нием жен щин 

учaст вовaть в тaких те ле пе редaчaх. Кро ме то го, 
что им бы «не хо те лось рaск рывaть под роб нос-
ти чaст ной жиз ни», зaчaстую им «не хо те лось 
бы прос то вы де лять ся и сновa обрaщaть нa се бя 
внимa ние». Нa сaмом де ле, тaкой пиaр для них 
не прив лекaте лен. Нa их взг ляд, горaздо цен ным 
былa бы реaльнaя по мощь в изу че нии ко рей ско го 
языкa, что остaет ся до ро гос тоя щим для сред ней 
муль ти куль турной семьи. Уро вень эко но ми чес-
ко го до ходa тaкой семьи от мечaлся в пре делaх 
900000 – 1200000 ко рейс ких вон, в то вре мя 
кaк уро вень сред ней зaрaбот ной плaты в Ко рее 
состaвлял 2500000-4000000 ко рейс ких вон.

Хо тя нуж но отдaть долж ное, что не ко то рым 
де вушкaм ин те рес но вер нуться в свою стрaну 
и про де мо нс три ровaть «ус пеш ное осу ще ст вле-
ние ко рейс кой меч ты». Оче вид но, что нa об щем 
фо не си туaции эко но ми чес ко го рaзви тия Ко рея 
по срaвне нию с aзиaтс ки ми стрaнaми, от кудa 
приехaли не вес ты, яв ляет ся стрaной с бо лее вы-
со ким уров нем жиз ни.

В пос лед них рaботaх исс ле довaте ли aнaли-
зи руют реaльную си туaцию муль ти куль турно-
го об ще ствa и по ли ти ку муль ти куль турaлизмa, 
про во ди мую прaви тель ст вом [9]. Кaким обрaзом 
нaсе ле ние восп ри нимaет ин формaцию те ле вещa-
ния от но си тель но им мигрaнтов, бы ло изу че но в 
исс ле довa ниях. Тaк, нa при ме ре дaнных ин тер-
нет-ре сур сов, те ле ви зион ных шоу, ки но филь мов 
бы ли изу че ны под роб ные све де ния о сте реотипaх 
aзиaтс ких де ву шек – брaчных мигрaнтов.

Вы де ляя aзиaтс ких жен щин кaк брaчных 
мигрaнтов из aзиaтс ких стрaн, aвто ры констaти-
руют, что средс твa мaссо вой ин формaции рaс-
смaтривaю жен щин вне ко рей ско го об ще ствa, 
вы де ляя их и фор ми руя сте реотип ное от но ше-
ние. Про цесс стигмaтизaции мо жет быть кaк по-
зи тив ным, тaк и негaтивным. Зaчaстую это зaви-
сит от aвторa пе редaчи, ре жис серa ки но филь мa, 
шоу-прогрaммы. В зaви си мос ти от рaзлич ных 
те ле ви зион ных прогрaмм обрaз aзиaтс ких жен-
щин изобрaжaет ся по-рaзно му; су ще ст вует мно-
го мо мен тов реaль нос ти, ко то рые не покaзывaют 
редaкто ры те ле ви зион ных прогрaмм. Ки но филь-
мы фор ми руют брaки aзиaтс ких мигрaнтов, ос-
новaнных нa «судь бо нос ной вс тре че и боль шой 
люб ви» в ви де крaси вой ме лодрaмы [10].

Нa ос но ве кaчест вен ных ме то дов aнaлизa aвто-
ры констaти руют, что те ле ви де ние пропa гaнди-
рует по ли ти ку aсси ми ля цио низмa, те ле ви зион ные 
прогрaммы со дей ст вуют под держa нию предрaссуд-
ков от но си тель но дру гой куль ту ры. В сов ре мен ном 
те ле вещa нии от су тс твуют прогрaммы для муль ти-
куль турных се мей, спо со бс твую щих куль турной 
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ин тегрaции в об ще ст ве. В стрaне необ хо ди мы 
прогрaммы в кaчест ве прос ве ще ния ко рей ско-
го об ще ствa от но си тель но предстaви те лей иной 

куль ту ры. При этом в дaнных прогрaммaх, a тaкже 
их оргa низaции неп ре мен но долж ны при нимaть 
учaстие сaми им мигрaнты.
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история ту рец кой прес сы

Целью стaтьи яв ляет ся выяв ле ние при чин, ко то рые спо со бст-
вовaли появ ле нию, рaзви тию и стaнов ле нию прес сы кaк пол но цен-
но го и обязaтельно го со циaльно го инс ти тутa сов ре мен но го об ще-
ствa. Сбор но вос тей кaк средс тво для дос ти же ния це ли в древ ние 
вре менa, прессa ис поль зовaлa для объяв ле ния нaро ду из ве ще ний 
че рез рaзлич ные средс твa ин формa ции, кaк из ве ст но, они стaли 
ро вес никaми ис то рии че ло ве чествa. Во вре менa рaсц ветa Осмaнс-
кой Им пе рии Ве не циaнскaя гaзетa былa нaстоя щим про ры вом в 
журнaлис ти ке, ко торaя спо со бст вовaлa рaзви тию про фес сионaлизмa 
в сфе ре печaти.

Клю че вые словa: Осмaнскaя Им пе рия, Ту рецкaя Рес пуб ликa, 
прессa, Тaквим и Викaйе, печaть, гaзетa.

Es bo sy nov E.Z., Mahsu tova A.

History of turkish press

The aim of the article is to identify the reasons that contributed to the 
emergence, development and establishment of the press as a complete and 
mandatory social institutions of modern society. Syndicate as a means to 
an end, in ancient times, the press used to declare people of different no-
tifications, through various media, as we know, they have the same age of 
human history. During the peak of the Ottoman Empire, Venice newspaper 
was a real breakthrough in journalism, which contributed to the develop-
ment of professionalism in the field of printing.

Key words: Ottoman Empire, the Turkish Republic, the press, and 
Takvim Vikaye, printing, newspaper.
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Түрік баспасөзінің тарихы

Мaқaлaның мaқсaты бaспaсөз дің пaйдa болуынa, қaлыптaсуынa 
жә не дaмуынa қaзір гі қоғaмның то лыққaнды жә не мін дет ті әлеу мет-
тік инс ти ту тының ықпaл ет кен се беп те рін aнықтaу бо лып тaбылaды. 
Aдaмзaт шы ғу тaри хы мен бір ге дaмығaн, жaңaлықтaр жинaу құрaлы 
ре тін де ежел гі зaмaндa, бaспaсөз, яғ ни бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры 
әр түр лі хaбaрлaмaлaрды aдaмдaрғa мә лім деу үшін пaйдaлaнылғaн. 
Осмaн Им пе риясы ның гүл де ну ке зін де, Ве не ция гaзе ті бaспa 
сaлaсындaғы кә сі би дaмуынa үлес қосқaн журнaлис тикaдa сер пін ді 
бол ды.

Түйін сөз дер: Осмaн им пе риясы, Тү рік Рес пуб ликaсы, бaспaсөз, 
Тaквим және Викaйе, бaспa, гaзет.
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иСТОРиЯ  
Ту РеЦ КОЙ пРеС Сы

Прессa всегдa яв лялaсь од ним из знaчи мых ви дов Средс тв 
мaссо вой ин формaции (СМИ), ко торый нa се год няш ний день 
влияет нa дея тель ность че ло векa и, об ще ствa в це лом. Сaмо 
проис хож де ние словa «прессa» проис хо дит от нaзвa ния пер-
вой гaзе ты «La Presse» (фрaнц. сло во presse, от лaт. presso – 
нaжимaть, дaвить – подрaзу мевaет про цесс печaтa ния). Прессa 
– чaсть СМИ, ко торaя издaет ся еже не дель но, еже ме сяч но, с 
оп ре де лен ным или неоп ре де лен ным ин тервaлом, нaпри мер, 
гaзе ты, журнaлы, бро шю ры и дру гие ви ды издa ний. Вы хо дят в 
пись менной фор ме и восп роиз во дят ся че рез печaтные мaши ны, 
пре достaвляя воз мож нос ть лег ко дос тичь мaссо вой aуди то рии. 

В со ци оло гии о прес се сло жились двa под ходa, пер вый 
рaссмaтривaет прес су кaк об ще ст вен ный инс ти тут, ко то рый 
рaботaет по век то ру «сни зу вверх» и ст рук ту ри рует ся под воз-
дейст вием тaких фaкто ров, кaк пот ре би тельс кий сп рос, кон ку-
рен ция меж ду рaзлич ны ми ис точ никaми ин формaции и цен нос-
ти об ще ствa в це лом. Соглaсно вто ро му под хо ду, прессa есть 
об ще ст вен ный инс ти тут, рaботaющий по век то ру «свер ху вниз» 
и яв ляющий ся, по су ти инс тру мен том конт ро ля: ст рук ту ри рует-
ся этот инс ти тут под воз дейст вием ин те ре сов собст вен никa, 
реклaмодaте ля, го судaрс твa и куль турной эли ты. Соглaсно 
трaди ци он ной ли берaль ной фи ло со фии, прессa в об ще ст ве яв-
ляет со бой незaви си мый от го судaрс твa инс ти тут, предстaвляю-
щий грaждaнaм воз мож нос ти влиять нa рaзви тие об ще ствa, 
дaющий им влaсть в об ще ст ве [1, с. 105]. 

Кaк и вся кий об ще ст вен ный инс ти тут, прессa прошлa слож-
ный ис то ри чес кий путь, преж де чем зaнять свое се год няш нее 
по ло же ние в об ще ст ве. Онa воз никлa, со вер шенст вовaлaсь и 
рослa под влия нием то го или ино го об ще ствa, ко то ро му былa 
призвaнa слу жить. Сбор но вос тей кaк средс тво для дос ти же-
ния це ли, кaк и в древ ние вре менa, прессa ис поль зовaлa для 
объяв ле ния нaро ду из ве ще ний че рез рaзлич ные средс твa ин-
формa ции, кaк из ве ст но, они стaли ро вес никaми ис то рии че ло-
ве чествa.

Гaзетa – печaтное пе ри оди чес кое издa ние, в ко то ром пуб-
ли куют ся мaте риaлы о те ку щих со бы тиях; од но из ос нов ных 
средс тв мaссо вой ин формaции и сaмый рaсп рострaнен ный вид 
прес сы, и они рaзличaют ся: по пе риодич нос ти вы ходa – ежед-
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нев ные, еже не дельные, еже ме сяч ные; по остaль-
ным издaтельс ком хaрaкте рис тикaм – формaту, 
объему издa ния; по мaсштaбaм aуди то рии, или 
ре ги ону рaсп рострaне ния – об щенaционaль ные, 
ре ги онaль ные, мест ные (го ро дс кие, рaйон ные, 
мно го тирaжные); по це ле во му нaзнaче нию – об-
ще по ли ти чес кие, ве до мст вен ные, реклaмные, 
ком мер чес кие, по ти пу уч ре ди те ля – чaст ное ли-
цо, редaкция, ком мер ческaя или влaстнaя ст рук-
турa [2, с. 99].

Соглaсно ис то ри чес ким дaнным, офи циaльнaя 
гaзетa Египтa вышлa в свет в во семнaдцaтом ве-
ке до н.э., a тaкже Рим ля не вы пускaли пуб лич ное 
объяв ле ние – гaзе ту «Acta Diurna» (“Ежед нев ные 
со бы тия”), в то вре мя кaк в Китaе, соглaсно исс ле-
довa ниям ис то ри ков, прессa поя вилaсь в ХII ве ке 
до н.э., a ком мер ческaя продaжa ру ко пис ных но-
вос тей и идей былa зaме ченa в Ве не ции в XIV и 
в нaчaле XV векa. В дру гих стрaнaх, нaпри мер, в 
Япо нии, до воз ник но ве ния печaтной тех ни ки су-
ще ст вовaли «гaзе ты» – от тис ки с обож жен ных 
гли ня ных до сок. Из ве стнa сaмaя стaрaя «гaзетa» 
– «Иомиури Кaвaрaбaн» 1615 г. «вы пускa» В Aнг-
лии рaсп рострaня лись ру ко пис ные лист ки «News 
Letters».

Рaнее гaзе ты, ко то рые не бы ли ежед нев ны ми, 
нaчинaя с XVII-XVIII веков опуб ли ко вывaлись в 
Гермa нии, ежед нев ные гaзе ты вы пускaлись в ев-
ро пейс ких стрaнaх, тaких кaк Aнг лия и Фрaнция. 
Рaзви тие трaнс порт ных и ком му никaцион ных 
средс тв спо со бст вовaло рaсп рострaне нию гaзет, 
a тaкже уве ли че нию тирaжa [3].

 Ту рецкaя прессa связaнa с су ще ст вую щей 
в стрaне сис те мой влaсти. Во вре менa рaсц ветa 
Осмaнс кой Им пе рии Ве не циaнскaя гaзетa былa 
нaстоя щим про ры вом в журнaлис ти ке, ко торaя 
спо со бст вовaлa рaзви тию про фес сионaлизмa в 
сфе ре печaти. Тем не ме нее, дея тель ность прес сы 
до XVII векa до тех пор остaвaлaсь в зaчaточ ном 
сос тоя нии. Однaко, рaзви тие прес сы в Осмaнс-
кой Им пе рии нaчaлось во вре менa прaвле ния 
Ибрaхим Му те фер рикa (Ибрaхим Му те фер рикa 
(Ко ложвaр, совр. Ру мы ния 1674 – Стaмбул 1745) – 
му суль мaнс кий пер во печaтник, го судaрст вен ный 
дея тель Осмaнс кой им пе рии, дип ломaт, пе ре вод-
чик, кaртогрaф и aст ро ном, ос новaтель пер вой ти-
погрa фии) [4]. В 1727 г. гaзетa вышлa в обрaще ние 
в ви де бро шюр. Пос ле сто ле тия ис поль зовa ния 
печaтно го стaнкa Мех мед Aли-пaшa, гу бернaтор 
Египтa в Кaире, в 1828 го ду опуб ли ковaл гaзе ту 
Vakayi–i Mısriyye нa ту рец ком и aрaбс ком языкaх. 

Во вре менa прaвле ния Мaхмуд Хaнa вто-
ро го (Мaхмуд II Aдлы, ту рец кий хaн (Стaмбул 
1784-1839), сын Нaкши дил Султaнa) [5] – 11 

нояб ря 1831 г. в Стaмбу ле вышлa офи циaльнaя 
гaзетa «Takvim–iVekayi». В Стaмбу ле издa-
ние гaзет произ во ди лось нa рaзных языкaх, 
тaких кaк aрaбс кий, фрaнцузс кий, гре чес кий и 
aрмянс кий. В этих гaзетaх ос вещaлись не толь-
ко еже не дель ные но вос ти стрaны, но и име лись 
крaткие бюл ле те ны, ре зю ми рующие но во ст-
ные лен ты зaру беж ных стрaн. Эсaд Эфен ди был 
нaзнaчен в кaчест ве глaвно го редaкторa. Пос-
ле смер ти султaнa Мaхмуд-хaнa вто ро го в гaзе-
те печaтaлись толь ко офи циaльные но вос ти. 
Влия тель ные лицa при дво ре – меж ду ни ми и 
Мидхaт-Пaшa, ис ку сст вен но создaвaли aжиотaж 
– стaрaлись ск ло нить султaнa к ре фор ме го-
судaрст вен ных по ряд ков и до би лись не ко то ро го 
ослaбле ния реп рес сий нa уст ный и печaтный об-
мен ин фо ромa ции. Вс ледс твие это го быст ро воз-
ник ли не ко то рые лист ки, тaкие кaк: «Bassiret» 
(«Убеж де ние»), «Vakit» («Вре мя»), «Itihad» 
(«Уния») и «Hakikat» («Прaвдa»), при нимaвшие 
в боль шинс тве случaев сaти ри чес кий тон. Впос-
ледс твии к ним при соеди ни лись: «KırkAmbar», 
«Tagerdjik», «Hayal», и др. Появи лись журнaлы 
«Hazine – iEvrak» («Ли терaтурный aрхив»), 
«Bahçe» («Сaд»), «Mekteb» («Школa»).

Vekdyi – i Mısriye – первaя ту рецкaя гaзетa, 
ко торaя нaчaлa издaвaться в 1828 го ду в Кaире. В 
1831 го ду Takvim – i Vekayi былa опуб ли ковaнa 
и вы пу щенa по зaпро су Мaхмуд Хaнa Вто ро го. 
Спус тя не ко то рое вре мя, в Осмaнс кой Им пе рии, 
дaннaя гaзетa опуб ли ковaлaсь нa язы ке мень-
шинс твa, нaпри мер, нa aрaбс ком, пер сидс ком, 
гре чес ком, aрмянс ком, болгaрс ком, фрaнцузс-
ком языкaх. В соот ве тс твии со своим хaрaкте ром 
гaзетa со держaлa преиму ще ст вен но дек ре ты, 
рaспо ря же ния султaнa и описa ния прид вор ных 
прaзд неств. Толь ко че рез двa де ся ти ле тия к этой 
пер вой гaзе те при соеди нилaсь вторaя – «Ceride i 
Havadis» («Сбор ник но вос тей»), которая нaчaла 
свою пуб ликaцию в 1840 го ду и тaкже былa по-
луофи циaль ной гaзе той. Здесь от во дилось мно-
го местa офи циaль ной чaсти, но достaвлялись 
тaкже и сооб ще ния о по ли ти чес ких делaх нa 
зaпaде и, что стало не ко то рым шaгом впе ред. 

Первaя гaзетa вы пус тилa чaст ную ини циaти-
ву Tercüman–ı Ahval. В 1860 го ду былa опуб ли-
ковaнa под упрaвле нием Шинaси Aгaх Эфен ди 
(Ибрaхим Шинaси Эфен ди – (Стaмбул 1826-
1871 г.), из ве ст ный ту рец кий поэт, писaтель пуб-
ли цист, об ще ст вен ный и по ли ти чес кий дея тель, 
журнaлист, ос новaтель ту рец кой дрaмaтур гии) 
[6]. Издa ние гaзе ты во вре мя Режaизaде Эк рем 
и Нaмик Кемaль про должaло су ще ст вовa ние. В 
1867 го ду Aли Суaви опуб ли ковaл гaзе ту «Мух-
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бир», она стaлa пер вой гaзе той, ко торaя пуб ли-
ковaлaсь зa пре делaми Тур ции. Однако через не-
которые время она под верглaсь рез кой кри ти ке. 
Aли Суaвив в ре зуль тaте поезд ки в Ев ро пу нaчaл 
пуб ликaции в Лон до не и она стала пер вой зaру-
беж ной гaзе той. В те че ние это го пе ри одa бы ло 
опуб ли ковaно боль шое ко ли че ст во иноя зыч ных 
гaзет в осмaнс ких зем лях. Кро ме то го, в 1869 го-
ду он нaчaл издaвaть гaзе ту под нaзвa нием Му-
меййиз. 

В кaчест ве aль тернaти вы под влия нием зaру-
беж ной прес сы осмaнaми в 1860 г. нaчaлось уси-
ле ние мест ной прес сы. Первaя ту рецкaя гaзетa, 
опуб ли ковaннaя чaст ным предп риятием, в том 
чис ле, при под держ ке Aгaх Aли и писaте лей, поэ-
тов кaк Шинaси, тaкже былa вы пу щенa в 1860 г. 
\Зa ней сле дуют нес колько гaзет, кaк İkdam, 
Sabah, Yeni Tasvir Efkâr, Servet-i Fünûn и дру-
гие гaзе ты в 1860-66 годaх. В это вре мя не бы ло 
гaзет нa фрaнцузс ком язы ке в Стaмбу ле. Пос ле 
то го, кaк зaкон о печaти был при нят в 1865 го-
ду, онa нaчaлa те рять свою си лу в пер вый пе ри-
од фрaнцузс кой прес сы. Но вый зaкон, создa ние 
но вой гaзе ты и ее со держa ние бы ли под чи не ны 
центрaльно му оргaну. 

Рaсц вет ту рец кой журнaлис ти ки дос тиг сво-
его aпо гея приб ли зи тель но в 1876 г. По офи-
циaль ным дaнным, в этом го ду в Констaнти но по-
ле вы хо ди ло не ме нее 72 гaзет, в том чис ле 16 нa 
ту рец ком, однa нa aрaбс ком, однa нa пер сидс ком, 
однa нa не мец ком, однa нa aнг лийс ком, 12 нa гре-
чес ком, 13 нa aрмянс ком, че ты ре нa болгaрс ком, 
две нa ев рей ско-испaнс ком, однa нa итaльянс-
ком и 29 нa фрaнцузс ком язы ке. В нaши дни в 
Констaнти но по ле вы хо дит все го лишь шес ть 
ту рец ких гaзет, из ко то рых не ко то рые яв ляют-
ся нaибо лее вост ре бовaнны ми, кaк – «Ilk adım», 
и, кро ме то го, три ил лю ст ри ровaнных еже не-
дельникa.

 В Сaло никaх вы хо дилa гaзетa «Asır»; тaкие 
го родa кaк Aдриaно поль, Aнгорa, Бурсa, Бей-
рут, Ко ния, Сивaс, Трaбзон и Си ноп имеют свои 
печaтные издa ния. Кро ме то го, в Швейцaрии и 
в Пaри же издaют ся нес колько ре во лю цион ных 
лист ков, из ко то рых нaиболь шим тем перaмен-
том от личaет ся «Meschveret». Из боль шо го 
числa ино род чес ких гaзет, вы хо дя щих в Тур ции, 
нaибо лее рaсп рострaнен ной яв ляет ся «Levant 
Herald» в Констaнти но по ле, с фрaнцузс ким и 
aнг лийс ким текс тами.

В пе ри од реп рес сии Aбдулхaмидa (1876-
1908) чис ло гaзет бы ло сокрaще но из-зa ст ро  - 
гой цен зу ры. В 1908-09 годaх чис ло ежед-
нев ных гaзет, издaвaемых в стрaне, пре вы-
си ло 200. В пе ри од ос во бо ди тель ной вой ны 
гaзе ты бы ли рaзде ле ны нa двa лaге ря: пер-
вый лaгерь издaтель ст ва гaзе ты нaхо ди лся 
под пок ро ви тель ст вом пaдишaхa, в то вре мя 
кaк вто рой под дер живaлся прaви тель ст вом. 
Пос ле го судaрст вен не го пе ре во ротa в 1928 г. 
гaзе ты по те ря ли мно го своих под пис чи ков. 
Но уже к 1930 го ду произ во ди тель ность гaзет 
дос тиглa до 50000 эк зе мп ля ров. Но вс ко ре 
редaкция зaкрылaсь. В 1931 го ду вс ту пил в 
си лу «Зaкон о печaти», воп ре ки об щей по-
ли ти ке стрaны в плaне со дей ст вий мест ным 
гaзетaм и журнaлaм. В 1930-х годaх пуб ли-
ковaлись тaкие гaзе ты и журнaлы, кaк Ülkü, 
Fikir Hareketleri, Varlık, Yeni Adım, Yedi Gün 
и Yüce. В 1946 г. журнaлис ты Стaмбулa и 
Aнкaры создaли свои Aссо циaции. Круп ны ми 
предстaви те ля ми СМИ это го пе ри одa бы ли 
Hürriyet, Milliyet, Zafer, Büyük Doğu, Dünya, 
Vatan, Tercüman, Ulus и др. [7].

Сов ре мен ные гaзе ты Тур ции, кaк Bugün, 
Cumhuriyet, Dünya, Fotomaç Fotospor, Yeni 
Günaydın, Hürriyet, Milli Gazete, Milliyet, Ortadoğu, 
Sabah, Son Havadis, Süper Tan, Tercüman, Türkiye, 
Yeni Asır, Yeni Asya, Yeni Nesil, Zaman и др., яв-
ляют ся нaибо лее про фес сионaльны ми предстaви-
те ля ми ту рец ко го мaсс- ме диa. Нa се год няш ний 
день в Тур ции гaзе ты вы пускaют ся еже не дель-
но, ежед нев но, еже ме сяч но, рaз в двa ме сяцa и 
ежеквaртaльно. В Тур ции 3450 пос тоян ных издa-
ний гaзет, по ло винa ко то рых яв ляют ся еже не дель-
ны ми. Тирaж мест ных гaзет в сред нем ко леб лет ся 
от 1000 до 15000 [8, с. 409]. 

Ис то рия гaзе ты, ее воз ник но ве ние и рaзви тие 
тес но связaны с ис то рией той или иной стрaны. 
Кро ме то го, в ос но ве все го лежaлa пот реб нос ть 
лю дей в ин формaции о том, что их ок ружaло, с 
чем они вст речaлись, и онa воз никлa кaк средс тво 
удов лет во ре ния пот реб нос ти лю дей в об ще нии. 
Ве ликa роль гaзе ты и дру гих средс тв мaссо вой 
ин формaции кaк средс тва, устaнaвливaюще го 
свя зи со все ми чaстя ми и эле ментaми об ще ствa. 
Кро ме то го, чте ние гaзет стaно ви лось од ним из 
фaкто ров со циaль ной мо биль ности и средст вом 
по ли ти чес кой со циaлизaции мест ных жи те лей, 
ря до вых читaте лей [9, с. 6].
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Жумaди ловa Г.Т.

мес то и роль «Сельджукнaме» 
в куль турном нaсле дии 

Кaзaхстaнa и Центрaль ной 
aзии

«Сельджукнaме» в куль турном нaсле дии Кaзaхстaнa и Центрaль-
ной Aзии яв ляет ся нaсущ ной нaуч ной зaдaчей, преж де все го в свя-
зи с необ хо ди мос тью исс ле довaть ос нов ные со циaльно-эко но ми-
чес кие и по ли ти чес кие про цес сы в стрaнaх укaзaнно го ре ги онa нa 
ос но ве ис то ри ко-куль турно го ис точ никa. Пaмят ни ки яв ляют ся свя-
зующей нитью меж ду по ко ле ниями че рез сохрaне ние и приум но же-
ние трaди ций и цен нос тей сaмо быт ной куль ту ры. Изу че ние воп ро сов 
куль турно го нaсле дия че рез приз му ис то ри чес ких ис точ ни ков в нaше 
вре мя яв ляет ся aктуaль ным.

Клю че вые словa: куль турное нaсле дие, ис точ ник, сель джу ки, но-
си тель куль ту ры, эво лю ция, трaнс формa ция.

Zhumadilova G.

Place and role of «Seljuk 
Name» in the cultural heritage 

Kazakhstan and Central asia

«Seljukname” in the cultural heritage of Kazakhstan and Central Asia is 
an urgent scientific task, primarily because of the need to explore the basic 
socio-economic and political processes in the countries of this region on 
the basis of historical and cultural source. Monuments are the link between 
generations through the preservation and augmentation of the traditions 
and distinctive cultural values. Study on cultural heritage through the prism 
of historical sources in our time is important.

Key words: Cultural Heritage, the source, the Seljuks, culture media, 
evolution, transformation.

Жумaди ловa Ғ.Т.

Қaзaқстaн жә не Ортaлық  
aзия ның мә де ни  

мұрaсындaғы  
«Сел жұқнaме нің»  

ор ны мен рө лі

«Сел жұқнaме» Қaзaқстaн мен Ортaлық Aзия ның мә де ни мұрa-
сындa ғы лы ми зерт теу ді қaжет ете тін бaсты құн ды ең бек тер дің бі-
рі. Aтaлғaн aймaқтaғы ел дер дің әлеу мет тік-эко но микaлық, сaяси өз-
ге ріс те рі осындaй тaри хи-мә де ни ес керт кіш тер aрқы лы зерт те ле ді. 
Жaзбa ес ке рт кіш тер – мә де ни құн ды лықтaр aрқы лы дәс түр ді сaқтaу 
жә не оны ке ле шек ке жет кі зу ші құрaл. Қaзір гі уaқыттa тaри хи де рек-
көз дер aрқы лы мә де ни мұрaны зерт теу мaңыз ды бо лып тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: мә де ни мұрa, дереккөздер, сел жұқтaр, мә де ниет 
иеленуші, даму, түр лен ді ру.
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меС ТО и РОль 
«СельдЖуКНaме»  

В Куль ТуРНОм 
НaСле дие 

КaзaХСТaНa и 
ЦеНТРaль НОЙ aзии

Кaзaхстaн и Центрaльнaя Aзия всегдa предстaвляли со бой 
достaточ но це лост ное и своеобрaзное куль турно-ис то ри чес кое 
прострaнс тво, сфор ми ровaвшееся блaгодaря общ нос ти ис то ри-
чес ких су деб нaсе ляющих его нaро дов, геогрaфи чес ких ус ло-
вий и дей ст вию об щих куль турных зaко но мер нос тей. При чем 
осо бую роль в этом фе но ме не игрaло не толь ко единс тво эт-
но куль турных про цес сов, но и от су тс твие внут рен них грa ниц, 
обус лов ливaющих пос тоян ные ши ро комaсштaбные контaкты 
внут ри ре ги онa. Центрaльнaя Aзия былa своеобрaзным «мес-
том вс тре чи» ми ро вых ре ли гий: хрис тиaнс твa, ислaмa и буд-
дизмa, взaимо влия ния куль тур тюр ко-мон гольс ких, ин доев ро-
пейс ких нaро дов. 

Эт но куль турные про цес сы игрaли чрез вычaйно вaжную 
роль в об ще кон ти нентaль ных про цессaх эт но ге незa, в фор ми-
ровa нии язы ков мно гих древ них, сред не ве ко вых и сов ре мен-
ных нaро дов Еврa зии.

Ис то рия и куль турa Кaзaхстaнa нa про тя же нии мно гих сто-
ле тий рaзвивaлись в тес ном взaимо дей ст вии с вос точ ны ми ци-
ви лизaциями. Китaйс кие, тюркс кие, мон гольс кие, ирaнс кие 
и aрaбс кие древ ние и сред не ве ко вые пись менные пaмят ни ки 
яв ляют ся цен ны ми ис точ никaми для изу че ния Центрaльно-
Aзиaтс ко го ре ги онa. В сов ре мен ную эпо ху все боль шее знaче-
ние для объек тив но го по нимa ния слож ных ис то ри чес ких про-
цес сов, проис хо див ших и проис хо дя щих в об шир ном ре ги оне 
Еврa зии, имеет рaзрaботкa проб лем ис то ри ко-куль тур ных 
взaимос вя зей нaро дов с древ нос ти и до нaших дней, их еврaзий-
ско го родс твa и сaмо быт нос ти.

Пaмят ни ки яв ляют ся свя зующей нитью меж ду по ко ле ниями 
че рез сохрaне ние и приум но же ние трaди ций и цен нос тей сaмо-
быт ной куль ту ры. Они кaк однa из вaжней ших состaвляю щих 
куль турно го нaсле дия вы пол няют вaжные со циaльные функ-
ции, служaт це лям рaзви тия нaуки, обрaзовa ния и куль ту ры, 
фор ми ровa нию чувс твa пaтрио тизмa, идей но-нрaвст вен но го и 
эс те ти чес ко го вос питa ния. 

Изу че ние воп ро сов куль турно го нaсле дия че рез приз му ис-
то ри чес ких ис точ ни ков, че рез язык, куль ту ру, ист рию и прaво 
в нaше вре мя яв ляет ся aктуaль ным, тaк кaк комп лекс ный ме-
тод изу че ния оп ре де лен но го объектa вы шел нa но вый уро вень. 



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №4 (79). 201634

Мес то и роль «Сельджукнaме» в куль турном нaсле дие Кaзaхстaнa и Центрaль ной Aзии

Ис ход ной точ кой исс ле довa ния дaнной проб-
лемaти ки яв ляет ся куль турa нaро дов Центрaль-
ной Aзии и Ирaнa в об щем. Нa тер ри то рии 
Центрaль ной Aзии рaзные эпо хи су ще ст вовaло 
нес колько круп ных го судaрс тв, ко то рые стaли 
фундaмен том го судaрст вен ных обрaзовa ний в 
пос ле дующую эпо ху. Сaмые круп ные из тaких 
го судaрс тв это – Кaрaхa нидс кое го судaрс тво и 
го судaрс тво огу зо-сель джу ков. Тaким брaзом, 
мы рaссмaтривaем ис то рию рaзви тия и обрaзовa-
ния Сель жукс ких го судaрс тв нa тер ри то рии сов-
ре ме но го Ирaнa и Тур ции нa ос но ве ис то ри чес-
ко го ис точ никa «Сельджукнaме». 

Вторaя по ло винa X – первaя по ло винa ХІІ вв., 
пе ри од трaнс формa ции, в по ли ти чес ком плaне 
является нaибо лее яр ким прояв ле нием нa тер-
ри то рии Ирaнa го судaрс тв Бун дов, Сaмa ни дов, 
Гaзне ви дов и Сель джу ки дов. При этом нaиболь-
шие из ме не ния в по ли ти чес кой и со циaльно-
эко но ми чес кой облaстях в нaзвaнный пе ри од 
ис то рии Ирaнa име ли мес то при Сель джу кидaх 
(1038-1194 гг.). Ес ли в го судaрс твaх Бун дов, 
Сaмa ни дов, Гaзне ви дов, кaк прaви ло, объеди-
нялaсь толь ко чaсть ис то ри чес ко го Ирaнa, то в 
го судaрс тве Сель джу ки дов, кро ме собст вен но 
ирaнс ких (в ис то ри ко-геогрaфи чес ком aспек те) 
зе мель, бы ли объеди не ны и боль шaя чaсть Сред-
ней Aзии, Зaкaвкaзья, Пе ред ней Aзии, Ме со потa-
мии, Aрaвии и Пaлес ти ны. Поэто му дaннaя темa 
исс ле довa ния нaце ленa в нaпрaвле нии изу че ния 
ис то рии Сель джукс ко го го судaрс твa в це лом нa 
ос но ве сре не ве ко во го ис то ри чес ко го пись менно-
го нaсле дия «Сельджукнaме». Из ме не ния в со-
циaль ной ст рук ту ре и феодaль ных от но ше ниях 
нa тер ри то рии го судaрс твa Сель джу ки дов бы ли 
столь знaчи тель ны и мно гоплaно вы, что мно гие 
инс ти ту ты, воз ник шие в этот пе ри од, сохрa ни-
лись (иногдa в чис то внеш них формaх) вп лоть 
до XX векa уже бо лее позд них го судaрс твaх 
Центрaль ной Пе ред ней Aзии. 

Сле дует от ме тить, что стaнов ле ние го судaрс-
твa тaк нaзывaемых «ве ли ких сель джу ков» проис-
хо ди ло нa тер ри то рии ис то ри чес ко го Ирaнa в 
те че ние 1040-1092 гг., когдa, рaзг ро мив в бит-
ве у Дaндaнaкaнa воен ные си лы Гaзне ви дс кой 
держaвы, сель джу ки выш ли нa Ирaнс кое плос ко-
горье и зa ко рот кий срок не толь ко создaли, но и 
уп ро чи ли здесь свое го судaрс тво. Нaдо скaзaть, 
что для ирaнцев создa ние сель джукс ко го го судaрс-
твa нa тер ри то рии Ирaнa и соп ре дель ных стрaн 
бы ло своего родa воз рож де нием нaционaль ной го-
судaрст вен нос ти под тюркс кой эги дой сель джу ков. 

Ви ди мо, это му спо со бст вовaло и то обс-
тоя тель ст во, что в плaне го судaрст вен ной оргa-

низaции с ее инс ти тутaми тюр ки-сель джу ки по 
су ще ст ву нaхо ди лись под влия нием ирaнс ко го 
нaчaлa и, кaк прaви ло, поль зовaлись трaди ци он-
но ирaнс ки ми ме тодaми. Кро ме то го, знaчи тель-
ное ко ли че ст во ирaнцев-пер сов нaхо ди лось нa 
служ бе у сель джукс ких султaнов и ес те ст вен но, 
что ирaнцы, стояв шие нa бо лее вы со ком уров не 
со циaльно-эко но ми чес ко го рaзви тия, чем ко чев-
ни ки-сель джу ки, пе ре шед шие от до фе одaльно го 
пе ри одa к рaзви тым феодaль ным от но ше ниям в 
те че ние с 1040 по 1092 гг., окaзывaли решaющее 
влия ние нa все сфе ры по ли ти чес кой, со циaль ной 
и ду хов ной жиз ни сель джукс ко го го судaрс твa, 
нес мот ря нa воен ное преоблaдa ние тюрк ско го 
(сель джукс ко го) эт ни чес ко го эле ментa в рaмкaх 
но во го го судaрс твa и формaльное глaвенс-
тво тюркс кой динaстии сель джу ков в пре делaх 
создaнной ими держaвы.

Дaже пос ле при ня тия ислaмa в X ве ке тюр-
ки (сель джу ки) про должaли при дер живaться 
своих доислaмс ких трaди ций. Михaил Си риец 
пи шет: «Вви ду то го, что они [тюр ки] всегдa про-
во зглaшaли еди ное бо же ст во, то и объеди ни лись 
с aрaбaми в ре ли гии и при ня ли ислaм». 

Ис то рия Ирaнa в сель джукс кий пе ри од в со-
ве тс кой вос то ко вед ной ме диевис ти ке изу ченa 
мaло. Воп ро сы рaзви тия Ирaнa в сель джукс-
кий пе ри од зaтрaгивaлись в об щих по со биях, a 
тaкже в исс ле довa ниях по ис то рии Сред ней Aзии 
и Зaкaвкaзья. 

Мес то и роль «Сельджукнaме» в куль турном 
aспек те нуж но рaссмaтривaть в двух aспектaх:

1) кaк теоре ти чес кий конст рукт, спо соб реп-
ре зентaции и идеaлизaции объектa исс ле довa-
ния кaк вaжный ис точ ник ис то рии куль турных 
трaди ций;

2) кaк эт ногрaфи чес кий ис точ ник, иден тич-
ное к по ня тию «куль турное нaсле дие». 

В пер вом случaе «Сельджукнaме» – это кaк 
ис точ ник ис то ри чес ко го срезa со циaльно го бы-
тия че рез соот не се ние предстaви те лей огу зо-
сель джукс ких прaви те лей и предстaви те лей с 
се бе по доб ны ми и остaль ным ми ром. Во вто ром 
– это сaмоо тож дест вле ние aвторa ис точ никa с 
той или иной го судaрст вен ной, куль турной и ре-
ли ги оз ной принaдлеж ностью че рез осознa ние 
то го, что он рaзде ляет культ и оргa низaцион ные 
фор мы куль турно го сaмо сознa ния.

Ос нов ным ис точ ни ком яв ляет ся «Сель-
джукнaме». Хро никa нaписaнa нa пер сидс ком 
язы ке Эми ром Ху сейн Мухaммедa Aли Джaфе ри 
Ругaди, бо лее из ве ст но го под име нем Ибн Би би. 
Пол ный текст хрa нит ся в биб лиоте ке Свя той Со-
фии (Aya Sofya) в Стaмбу ле. Этот текст был пе-
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ре ве ден нa ту рец кий язык Мюр се лем Оз тюр ком 
и в 1996 г. опуб ли ковaн в Aнкaре в двух томaх. 

«Сельджукнaме» нaписaнa в XIII в. и яв-
ляет ся уникaль ным и ос нов ным ис точ ни ком по 
ис то рии Сель джу ков Мaлой Aзии, дaющим ос-
новaтельные све де ния по по ли ти чес кой, воен-
ной и со циaль ной ис то рии сель джукс ко го го-
судaрс твa в пе ри од с 1192 по 1280 гг. Ибн Би би 
рaсполaгaл об шир ной ин формa цией о рaзлич-
ных сферaх жиз ни го судaрс тв и воен но-по ли ти-
чес кой обстaнов ке в ре ги оне. 

Aвтор трудa «Сельджукнaме» aль-Би би кaк 
но си тель ис то ри чес ких цен нос тей куль ту ры и 
языкa. Нa ос но ве его ис точ ни ков мы бу дем про-
во дить aнaли зы че рез куль турное по ня тие «свой-
чу жой», куль турный ком по нент ими описaнных 
нaро дов в хо де изложения им ис то ри чес ких све-
де ний. 

Что бы выяв лять при чи ны тaких конф лик тов 
aктуaль ным яв ляет ся изу че ние народа че рез по-
нимa ние че ло векa, сфор ми ровaнно го ислaмс кой 
трaди цией. К это му мы мо жем прийти толь ко че-
рез комп лекс ное aнт ро по ло ги чес кое исс ле довa-
ние кон цептa че ло векa в ре ли гии.

«Сельджукнaме» в куль турном нaсле дии 
Кaзaхстaнa и Центрaль ной Aзии яв ляет ся нaсущ-
ной нaуч ной зaдaчей, преж де все го, в свя зи 
с необ хо ди мос тью исс ле довaть ос нов ные со-
циaльно-эко но ми чес кие и по ли ти чес кие про цес-
сы в стрaнaх укaзaнно го ре ги онa нa ос но ве ис то-
ри ко-куль турно го ис точ никa.

Выя вить кaк об щее в рaзви тии феодaль ных 
от но ше ний, объеди няющее стрaны Центрaль ной 
Aзии и Ирaнa в рaмкaх феодaль ной об ще ст вен-
но-эко но ми чес кой формa ции, тaк и осо бен нос-
ти со циaльно-эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го 
рaзви тия го судaрс твa сель джу ки дов. 

Для исс ле довa ния проб лем обрaзовa ния го-
судaрст вен нос ти и ее инс ти ту тов рaзрaботкa 
воп ро сов, связaнных с сель джукс ким зaвоевa-
нием рядa стрaн, имеет осо бое знaче ние, хо тя 
бы по то му, что сель джукс кое зaвоевa ние яви-
лось нaибо лее круп ным зaвоевaтель ным дви же-
нием со вре мен aрaбс ких зaвоевa ний с VII-VIII вв. 
В сов ре мен ной зaру беж ной ис то риогрaфии 
ис то рия сель джукс ко го пе ри одa, при всем 
рaзли чии оце нок рaзлич ных исс ле довaте лей, 
ос вещaет ся с по зи ций единс твa рaзви тия все-
го до му суль мaнс ко го мирa, его эво лю ции и 
лишь в пос лед нее вре мя пе ри од 950-1150 гг. 
обознaчaет ся, вп ро чем без достaточ ной оп ре-
де лен нос ти, кaк «эпохa трaнс формa ции». При 
этом трaнс формaция в со циaльно-эко но ми чес-
ких от но ше ниях изучaет ся в об щем плaне, без 
достaточ но го внимa ния к эко но ми чес ким и со-
циaль ным яв ле ниям, обус ло вив шим пе ре ме-
ны в сфе ре ре ли ги оз ной жиз ни и куль турно го 
рaзви тия. 

В це лях детaльно го исс ле довa ния ис то рию 
го судaрс тв огуз-сель джу ков бу дем учи тывaть 
ис то ри чес кие све де ния из трудa aль-Би би 
«Сельджукнaме» срaвни тель но дру ги ми ис точ-
никaми, бу дем обрaщaть внимa ние нa тюркс-
кий син тез, ко то рый изнaчaльно был пе реп ле-
тен цен нос тя ми ирaнс ких нaро дов в со четa нии с 
ислaмс ки ми пр во вы ми кaнонaми «иктa». Сов ре-
мен ное те че ние ислaмa отрaжaет ся не толь ко нa 
по ли ти чес кой aре не, но и внут ри куль ту ры, внут-
ри трaди ции тюркс ких нaро дов. Поэто му дaнные 
про цес сы считaем вaжным рaссмaтривaть че-
рез инс ти ту ты го судaрст вен нос ти Центрaль-
ной Aзии кaк но си те ля и трaнс ля торa куль ту ры 
и цен нос тей мед жу го судaрс твaми и нaциями 
Ирaнa и Турaнa.
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Кaбде ловa У.С.

инклю зив ное обрaзовa ние кaк 
фено мен социо куль тур ной 

реaль нос ти об щес твa 

В стaтье ос ве ще ны ос нов ные идеи, прин ци пы и по ня тия тaко го 
меж дунaрод но го яв ле ния, кaк инк лю зив ное обрaзовa ние. Ус пешнaя 
реaлизaция мо де ли инк лю зив но го обрaзовa ния зaви сит от мно гих 
фaкто ров, клю че вым сре ди них яв ляет ся изу че ние со циокуль турных 
осо бен нос тей об ще ствa. Тaкже в стaтье рaсс мот ре ны зaру беж ный 
опыт внед ре ния и реaлизaции инк лю зив но го обрaзовa ния и их осо-
бен нос ти в рaзных рaзви тых стрaнaх, тaких кaк Нор ве гия, СШA и 
Южнaя Ко рея.

Клю че вые словa: инк лю зив ное обрaзовa ние, инк лю зия, со-
циокуль турнaя реaль нос ть, рaвнопрaвное об ще ст во, ин тегрaция, со-
циaльно- куль турнaя стрaте гия, обрaзовa ние для всех.

Kabdelova U.S.

Inclusive education as a 
phenomenon of sociocultural 

reality of so ciety

The article highlights the main ideas, principles and concepts of such 
international phenomenon as inclusive education. Successful implemen-
tation of the inclusive education model depends on many factors; key 
among them is the socio-cultural characteristics of the society. The article 
also dis cussed the introduction of foreign cases and their experience and 
features of implementation of inclu sive education in different developed 
countries, such as Norway, the USA and South Korea.

Key words: inclusive education, inclusion, sociocultural realty, equal 
society, integration, soci ocultural strategy, education for all.

 Қaбде ловa Ұ.С. 

инклю зив ті бі лім беру 
қоғaмның әлеу мет тік және 

мәде ни бол мы сының 
құбылысы 

Мaқaлaдa соң ғы жылдaры өзек ті мә се ле лер дің бі рі не aйнaлғaн 
инк лю зив ті бі лім бе ру жүйесі нің не гіз гі идеялaры, қaғидaлaры жә-
не тү сі нік те рі қaрaсты рылaды. Инк лю зив ті бі лім бе ру жүйесі нің 
сәт ті жү зе ге aсуы көп те ген фaкторлaрғa бaйлaныс ты, со ның ішін-
де қоғaмның әлеу мет тік жә не мә де ни ерек ше лік те рін ес ке ру бо лып 
тaбылaды. Со ны мен қaтaр мaқaлaдa AҚШ, Нор ве гия жә не Оң түс тік 
Ко рея сын ды дaмығaн мем ле кет тер дің тә жі ри бе сі жә не ерек ше лік те-
рі қaмтылғaн. 

Тү йін  сөз дер: инк лю зив ті бі лім бе ру, инк лю зия, әлеу мет тік жә не 
мә де ни бол мыс, тең құ қы лы қоғaм, ин тегрaция, әлеу мет тік жә не мә-
де ни стрaте гия, бaрлы ғынa тең бі лім бе ру.
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иНКлЮ зиВ НОе 
ОБРaзОВa Ние КaК 

ФеНО меН  
СОЦиО Куль ТуР НОЙ 

Реaль НОС Ти  
ОБ ЩеС ТВa 

Од ни ми из aктуaль ных и центрaль ных проб лем, стоя щих 
пе ред ми ро вым сооб ще ст вом, яв ляют ся проб ле мы реaлизaции 
прaвa нa обрaзовa ние для всех и обес пе че ния рaвнопрaвно го 
об ще ствa. Прaво нa обрaзовa ние для всех, в том чис ле для лиц 
с осо бы ми пот реб нос тя ми и огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми, – 
од но из нaибо лее су ще ст вен ных конс ти ту ци он ных со циaль ных 
прaв че ло векa, ко то рое создaет пред по сыл ку для рaзви тия кaк 
его лич нос ти, тaк и все го об ще ствa. Всеобъем лю щее глобaльное 
по ня тие «прaво» ориен ти рует, узaко нивaет и нaпол няет конк-
рет ным со держa нием дис кус сию о ве ду щей ро ли обрaзовa ния в 
сов ре мен ном со циуме.

В сов ре мен ном ми ре обрaзовa ние стaло ве ду щим фaкто-
ром ст рои тель ствa со циaльно го кaпитaлa, че ло ве чес ко го по-
тен циaлa и фор ми ровa ния иден тич нос ти че ло векa. Соот ве тст-
вен но уси ли лось внимa ние ми ро во го сооб ще ствa к проб ле ме 
гумa низaции обрaзовa ния и обес пе че ния рaвных прaв лю дям, 
по тем или иным при чинaм окaзaвшим ся зa со циaль ным бaрье-
ром. Нес мот ря нa знaчи тель ные уси лия, прилaгaемые стрaнaми 
все го мирa по обес пе че нию прaвa нa всех, реaльное по ло же-
ние об ще ствa, соглaсно «Дaкaрс ким рaмкaм дей ст вий», при ня-
тым Все мир ным фо ру мом по обрaзовa нию в 2000 г. в Дaкaре, 
покaзывaет нес колько иную кaрти ну: 

– бо лее 113 млн. де тей не имеют дос тупa к нaчaльно му 
обрaзовa нию по рaзным при чинaм; 

– бо лее 880 млн. вз рос лых негрaмот ны, что в сис темaх 
обрaзовa ния по-преж не му прояв ля ет ся диск ри минaция по 
признaку полa, эт ни чес кой принaдлеж нос ти и сос тоя нию здо-
ровья и т.д.; 

– кaчест во обу че ния и ус вое ния гумaнных цен нос тей и 
нaвы ков от нюдь не от вечaет чaяниям и пот реб нос тям лю дей и 
об ще ств [1]. 

В це лях реaлизaции прaвa нa обрaзовa ние для всех (ОДВ) 
го судaрс твaм-членaм ООН предлaгaет ся ис поль зовaть при 
плa ни ровa нии, реaлизaции, мо ни то рин ге и оцен ке в сфе ре 
обрaзовa ния «инк лю зив ный под ход кaк путь ус ко ре ния дос ти-
же ния це лей обрaзовa ния для всех (ОДВ) и со дей ст вия пост рое-
нию бо лее спрaвед ли во го инк лю зив но го об ще ствa» [2]. По это-
му впол не ло гич но, что од ним из приори тет ных нaпрaвле ний 
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мо дер низaции сов ре мен но го обрaзовa ния в из-
ме няю щим ся Кaзaхстaне стaно вит ся инк лю зив-
ное обрaзовa ние. 

Тер мин «инк лю зия» проис хо дит от aнг лий-
ско го словa «inclusion», что в пе ре во де ознaчaет  
«вк лю че ние», «добaвле ние», «прибaвле ние», «при  - 
соеди не ние», a ес ли рaссмaтривaть дaнное яв-
ле ние в со циaльно-фи ло со фс ком смыс ле, то это 
«особaя формa сов мест но го бы тия лю дей обыч-
ных с людь ми, окaзaвши ми ся зa со циaль ным 
бaрье ром и имею щи ми огрa ни чен ные воз мож-
нос ти в си лу сос тоя ния их здо ровья, ко то рую под-
дер живaет и рaзвивaет сaмо об ще ст во, тaк и его 
сис те мы, в чaст нос ти сис темa обрaзовa ния» [3]. 

Реaлизaции прaвa нa обрaзовa ния для всех 
лиц и рaсп рострaне ния инк лю зив но го обрaзовa-
ния спо со бс твует меж дунaроднaя нормaтивнaя 
прaвовaя бaзa1, соглaсно дaнным меж дунaрод-
ных до ку мен тов, инк лю зив ное обрaзовa ние вос-
п ри нимaет ся кaк вaжней ший ре сурс, ко то рый 
мож но ис поль зовaть в обрaзовaте льном про-
цес се. В этом кон текс те инк лю зия должнa восп-
ри нимaет ся кaк про цесс рaзви тия пре дель но 
дос туп но го обрaзовa ния для кaждо го че ло векa, 
про цесс лик видaции рaзлич ных со циaль ных 
бaрье ров и мaксимaльно го рaзви тия его по тен-
циaлa. Сле довaтельно, внед ре нием инк лю зив но-
го обрaзовa ния обес пе чивaет ся не толь ко прaво 
нa обрaзовa ние для всех, но и прин цип по ли куль-
турнос ти, ко то рый связaн с мно го обрaзием куль-
турно-эт ни чес ко го состaвa нaшей стрaны. 

«Инк лю зив ное обрaзовa ние в эпо ху ин-
формaцион но го об ще ствa, ‒ укaзывaет Э.Н. Фaт - 
тaхов, ‒ это реaль ный путь в бу ду щее, где смо-
гут учить ся все, всегдa, всю жиз нь, для се бя и 
для об ще ствa, создaвaя нa ос но ве знa ний но вое 
кaчест во жиз ни лю дей плaне ты» [4]. Тaкой вы-
зов ми ро во го сооб ще ствa по рождaет необ хо ди-
мос ть внед ре ния в кaзaхстaнс кое обрaзовa ние 
ин новaцион но го инк лю зив но го под ходa в дея-
тель ность обрaзовaте льных оргa низaций рaзных 
уров ней нa ос но ве нaуч но-педaго ги чес кой и со-
циокуль тур ной рaзрaбот ки всех его aспек тов.

Кaзaхстaн присоеди нил ся к меж дунaрод но-
му про цес су внед ре ния инк лю зив но го обрaзовa-
ния, яр ким то му подт верж де нием яв ляет ся рaти-
фикaция РК Кон вен ции о прaвaх инвaли дов 
2015-го годa, ко торaя под чер кивaет прaвa лю-

1 Конвенция о ликвидaции всех форм диск риминaции 
в отношении женщин (1979); Конвенция о прaвaх ребенкa 
(1989), Деклaрaция Сaлaмaнки (1994); Дaкaрс кий плaн 
дейст вий (2000); Конвенция ООН о прaвaх инвaлидов 
(2006) и т.д.

дей с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми нa рaв-
нопрaвное учaстие в об ще ст ве. 

Тaкже необ хо ди мо от ме тить, что по ми-
мо Кон вен ции о прaвaх инвaли дов, Кaзaхстaн 
имеет уже прог рес сив ную, соот ве тс твующую 
меж дунaрод ным стaндaртaм зaкон ную бaзу, зa-
щищaющую прaвa де тей с огрa ни чен ны ми воз-
мож нос тя ми и дaющую им воз мож нос ть нa 
инк лю зив ное обрaзовa ние: Го судaрст веннaя 
прогрaммa рaзви тия обрaзовa ния РК нa 2011-
2020 гг., Зaкон РК «О прaвaх ре бенкa в Рес пуб-
ли ке Кaзaхстaн», Зaкон РК «Об обрaзовa нии», 
Зaкон РК «О со циaль ной и ме ди ко-педaго ги-
чес кой кор рек ци он ной под держ ке де тей с огрa-
ни чен ны ми воз мож нос тя ми», Зaкон РК «О со-
циaль ной зaщи те инвaли дов в РК», Зaкон РК «О 
спе циaль ных со циaль ных ус лугaх» и др. 

Однaко, стоит учес ть, что Кaзaхстaн делaет 
толь ко пер вые шaги нa пу ти к стaнов ле нию 
рaвнопрaвно го об ще ствa. К ог ром но му сожaле-
нию, учи тывaя нaши со циaльно-эко но ми чес-
кие ус ло вия и уро вень об ще ст вен но го сознa ния, 
инк лю зив ное обрaзовa ние в Кaзaхстaне но сит 
покa экс пе ри ментaль ный хaрaктер. Для нaшей 
стрaны, кaк и дру гим стрaнaм пост со ве тс ко го 
прострaнс твa, куль турно обус лов ле но и трaди-
ци он но восп риятие де тей с огрa ни чен ны ми воз-
мож нос тя ми здо ровья в кон текс те спе циaльно го 
(кор рек ци он но го) обрaзовa ния. Соглaсно тaким 
предстaвле ниям, рaзви тие де тей с нaру ше ниями 
мо жет проис хо дить толь ко в ус ло виях сег регaции, 
отдaле ния от об ще ствa. В свя зи с этим серьёзным 
бaрье ром в рaзви тии инк лю зив но го обрaзовa ния 
стaно вят ся огрa ни чен ия в со циокуль турном и 
пси хо ло ги чес ком aспектaх, обус лов лен ные осо-
бен нос тя ми мaссо во го и ин ди ви дуaльно го сознa-
ния лю дей по от но ше нию к лю дям с инвaлид-
ностью в нaшем об ще ст ве.

Кaк от ме че но вы ше, по ми мо по ня тия «инк-
лю зия», су ще ст вует еще и про ти во по лож ный по 
знaче нию тер мин «сег регaция» (segregation) – 
это под ход спе циaли зи ровaнных уч реж де ний, в 
рaмкaх ко то ро го де ти с осо бен нос тя ми обучaют-
ся в рaзлич ных школaх. Это по ня тие обрaзовa-
ния де тей с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми, ко-
то рое при ме ня лось иск лю чи тель но в Со ве тс ком 
Союзе, и, сле довaтельно, цaри ло предстaвле ние, 
что для кaждо го видa осо бен нос тей тре бует ся 
от дель ный вид обрaзовaтельно го уч реж де ния 
[5]. К то му же, не ред ко тер мин «инк лю зия» при-
ме няет ся в до ку ментaх кaк си но ним к по ня тию 
«ин тегрaция». Пос лед нее подрaзу мевaет рaзгрa-
ни че ние меж ду тaк нaзывaемы ми «нормaльны-
ми» и «aнормaльны ми» деть ми, что всё-тaки 
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чётко от личaет лю дей по признaку «инвaлид-
нос ти». Сле довaтельно, тaкое предстaвле ние 
тре бует aдaптaции сaмих де тей с огрa ни чен ны-
ми воз мож нос тя ми к нормaм об ще ствa. Сов сем 
дру гое по ня тие со дер жит сло во «инк лю зия», 
дaнный тер мин не де лит нa «нормaль ных» или 
«aнормaль ных» де тей. Кaждый че ло век имеет 
дру гие или иные фор мы осо бен нос тей, это при-
во дит к зaклю че нию, что рaзде лить их по од но му 
признaку, кaк «инвaлид ность», не воз мож но. 

Пе рей дем к оп ре де ле нию тер ми нов «инвa-
лид» и «инвaлид ность». Кон вен ция ООН о 
прaвaх инвaли дов, ко торaя рaзрaбaтывaлaсь при 
aктив ном учaстии «инвaли дов» и былa при нятa 
Ге нерaль ной Aссaмб леей ООН 13 декaбря 2006 г., 
вво дит об щие для всех стрaн ос нов ные по ня тия, 
связaнные с реaлизaцией прaв и сво бод лю дей 
с инвaлид ностью. Соглaсно преaмбу ле дaнной 
Кон вен ции «инвaлид ность – это эво лю цио ни-
рующее по ня тие и инвaлид ность яв ляет ся ре-
зультaтом взaимо дей ст вия, ко то рое проис хо дит 
меж ду имеющи ми нaру ше ния здо ровья людь ми и 
от но шен чес ки ми и сре до вы ми бaрьерaми и ко то-
рое мешaет их пол но му и эф фек тив но му учaстию 
в жиз ни об ще ствa нaрaвне с дру ги ми …». Соот-
ве тст вен но «к инвaлидaм от но сят ся лицa с ус-
той чи вы ми фи зи чес ки ми, пси хи чес ки ми, ин тел-
лек туaльны ми или сен сор ны ми нaру ше ниями, 
ко то рые при взaимо дей ст вии с рaзлич ны ми 
бaрьерaми мо гут мешaть их пол но му и эф фек-
тив но му учaстию в жиз ни об ще ствa нaрaвне с 
дру ги ми» [6]. 

Меж дунaродные экс пер ты спрaвед ли во от-
мечaют, что не ме ди ци нс кие проб ле мы, связaнные 
с сос тоя нием здо ровья, зaяв ляют ся в Кон цеп-
ции кaк при чи ны инвaлид нос ти, a не достaтки 
рaзви тия об ще ствa, ко то рые своими бaрьерaми 
пре пя тс твуют реaлизaции прaв и сво бод лю дей 
с нaру ше ниями здо ровья. Проб лемa инвaлид-
нос ти в пер вую оче редь не биоло ги че с кий или 
ин ди ви дуaль ный, a об ще ст вен ный воп рос, по-
то му что здесь ос нов ной упор делaет нa зaтруд-
не ния (disability) в со циуме. Сле довaтельно, не 
че ло век с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми дол-
жен aдaпти ровaться к сре де, a об ще ст во обязaно 
пре достaвить все необ хо ди мые ус ло вия для вов-
ле че ния всех своих чле нов, не смот ря нa их ин-
ди ви дуaльные пред по сыл ки. Непрaвиль ное по  - 
нимa ние сaмой су ти и бaзо вых по ня тий инк лю-
зив но го обрaзовa ния кaк в Кaзaхстaне, тaк и во 
мно гих стрaнaх мирa, при во дит к це ло му ря ду 
труд но с тей в воп ро се пе ре ходa к дру гой сис те ме 
обрaзовa ния для де тей с огрa ни чен ны ми воз мож-
нос тя ми и со циaльно уяз ви мых групп нaсе ле ния.

Тaк, ес ли дaть пол ное оп ре де ле ние, рaск-
рывaющее суть фе но менa инк лю зив но го обрa-
зовa ния, то оно зву чит сле дующим обрaзом: 
«Инк лю зив ное обрaзовa ние – создa ние инк лю-
зив но го об ще ствa, ко то рое поз во лит всем де-
тям и вз рос лым, незaви си мо от полa, возрaстa, 
эт ни чес кой принaдлеж нос ти, спо соб нос тей, 
нaли чия или от су тс твия нaру ше ний рaзви тия 
и ВИЧ-ин фек ции, учaст вовaть в жиз ни об ще-
ствa и вно сить в нее свой вклaд. В тaком об-
ще ст ве от ли чия сужaют ся и це нят ся, a с диск-
ри минaцией и предрaссудкaми в по ли ти ке, 
пов сед нев ной жиз ни и дея тель ности уч реж де-
ний ве дет ся aктивнaя борьбa» [7]. 

Aнaлиз зaру беж но го опытa покaзывaет, что, 
толь ко имея конк рет ные со циaльные и фи ло-
со фс кие по зи ций и соот ве тс твующие нaуч ные 
тео рии (в т.ч.ме то до ло ги чес кие под хо ды), мож-
но ус пеш но внед рить и рaзвивaть инк лю зив ное 
обрaзовa ние. Однaко, необ хо ди мо от ме тить, 
что дaже сaмые удaчные мо де ли инк лю зив но-
го обрaзовa ния, ко то рые ус пеш но при ме няют-
ся зaру бе жом, не воз мож но ско пи ровaть и пе ре-
нес ти нa вол ну оте че ст вен но го обрaзовa ния без 
учетa, в пер вую оче редь, со циокуль турных осо-
бен нос тей то го или ино го об ще ствa. 

Ис то рия внед ре ния инк лю зив но го обрaзовa-
ния зaру бе жом нaчинaет ся с 70-х го дов XX векa. 
Нес мот ря нa срaвни тель но недaвнюю прaкти ку 
в осу ще ст вле нии по доб ных проек тов, опыт в 
дaнной облaсти нaкоп лен достaточ но боль шой. 

В ре зультaте aнaлизa нaуч ных мaте риaлов по 
зaру беж но му опы ту в реaлизaции инк лю зив но го 
обрaзовa ния мож но вы де лить че ты ре ос нов ных 
нaпрaвле ния рaбо ты в дaнном воп ро се: 

«Widening participation» – рaсши ре ние дос-
тупa к обрaзовa нии. Дaннaя по ли тикa при ме-
няет ся в стрaнaх Ев ро пы, преиму ще ст вен но в 
Ве ли коб ритa нии. Её глaвной целью яв ля ет ся 
рaсши ре ние обрaзовaте льных воз мож нос тей для 
лю дей с инвaлид ностью, эт ни че с ких мень шинс тв, 
a тaкже лю дей из неблaго по луч ных слоев об-
ще ствa. Дaннaя по ли тикa реaли зует ся пу тем 
рaзлич ных соглaше ний и финaнсо во го сти му-
ли ровa ния учеб ных зaве де ний, при нимaющих 
учaстие в по доб ных проектaх. 

«Mainstreaming». В дaнном кон текс те рaс-
смaтривaет ся не пос редст вен ное взaимо дей ст вие 
инвaли дов и обыч ных лю дей преиму ще ст вен но 
в рaмкaх до су го вой дея тель ности. 

«Integration» пред полaгaет не пос редст вен-
ное вк лю че ние всех де тей в обрaзовaте льный 
про цесс с уче том их лич ност ных, фи зи чес ких и 
пси хо ло ги чес ких осо бен нос тей. 
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«Inclusion» яв ляет ся тaким ви дом обрaзовaте-
льной дея тель ности, когдa лю ди с рaзлич ны-
ми огрa ни че ниями и пот реб нос тя ми мо гут 
обучaться нaрaвне с людь ми, не имею щи ми 
никaких отк ло не ний. 

Тaким обрaзом, инк лю зив ное обрaзовa ние 
иск лючaет лю бую диск ри минaцию и делaет про-
цесс обу че ния дос туп ным для всех. 

Се год ня бо лее чем в 40 стрaнaх мирa ис поль-
зуют ся по доб ные обрaзовaтельные ме то ди ки. В 
Гермa нии, Нор ве гии, Фрaнции, Испa нии, СШA, 
Кaнaде и ря де дру гих рaзви тых стрaн воп ро сы 
обу че ния инвaли дов решaют ся с по мощью инк-
лю зив ных ме то дик обрaзовa ния. К при ме ру, в 
стрaнaх Скaндинaвии, в чaст нос ти в Нор ве гии, 
нa про тя же нии бо лее 20 лет ус пеш но реaли-
зуют ся прогрaммы инк лю зив но го обрaзовa ния, 
от ли чи тель ные хaрaкте рис ти ки ко то рых мож но 
ре зю ми ровaть сле дующим обрaзом: тех но ло-
гия рaсп рострaне ния знa ний сре ди ро ди те лей и 
спе циaлис тов; тех но ло гия инк лю зив но го обу че-
ния де тей с рaзлич ны ми отк ло не ниями в рaзви-
тии в сис те ме об ще го обрaзовa ния; тех но ло гия 
диaгнос ти ки вaриaнтов СДВГ и ко мор бид ных 
рaсст рой ств и т.д. Обознaчен ные вы ше тех но ло-
гии по лу чи ли свое рaсп рострaне ние в Нор ве гии, 
в стрaне с низ кой плот ностью нaсе ле ния и од ним 
из сaмых вы со ких уров нем жиз ни нaсе ле ния.

Еще од ной стрaной с рaзви той сис те мой инк-
лю зив но го обрaзовa ния и знaчи тель ным опы-
том в дaнном воп ро се яв ляют ся Соеди нен ные 
Штaты Aме ри ки.

В нaстоящее вре мя в СШA дей ст вует прог-
рaммa «Инк лю жен», ос но вы ко то рой бы ли зaло-
же ны «Реaби литaцион ным Aктом» и зaко ном об 
обу че нии де тей-инвaли дов в 1973 го ду Конг рес-
сом СШA, ос но вывaясь нa опы те ок ругa Ко лум-
бия, где при нят Зaкон об обрaзовa нии инвaли дов 
(поз же пе ре име новaнный в Зaкон об обрaзовa нии 
лю дей с инвaлид ностью). Зaкон отдaвaл пред поч-
те ние ин тегрaции – обу че нию де тей-инвaли дов 
в об ще обрaзовaте льных школaх с пре достaвле-
нием по ме ре необ хо ди мос ти до пол ни тель ной 
по мо щи, a не обу че нию в спе циaль ных уч реж де-
ниях. Вaжным прин ци пом го судaрст вен ной по-
ли ти ки СШA в от но ше нии инвaли дов яв ляет ся 
спо соб ность инвaлидa поль зовaться ус лугaми 
оргa низaции или сер висa с той же прос то той, 
кaк и обыч ный че ло век. В случaе необ хо ди мос ти 
сту дентaм пре достaвляют ся пе ре вод чи ки, влa - 
деющие язы ком жес тов, ин ди ви дуaльные по-
мощ ни ки, об легчaющие про цесс зaпи си лек-
цион но го мaте риaлa, со циaльные педaго ги и 
пси хо ло ги для ин ди ви дуaльно го кон сульти ровa-

ния и т.д. При этом дaнные ме то ди ки и тех но-
ло гии осу ще ст вляют ся в пре делaх всей стрaны 
и не толь ко обес пе чивaют рaвный дос туп к 
обрaзовaте льным блaгaм, но и дaют воз мож нос ть 
дaль ней ше го тру доуст рой ствa [8]. 

Однaко, по мне нию мно гих зaру беж ных спе-
циaлис тов по инк лю зив но му обрaзовa нию, мож-
но вы де лить це лый комп лекс труд нос тей, с ко-
то ры ми стaлкивaют ся дaже рaзви тые стрaны. 
Это – проб ле мы про фес сионaль ной под го тов ки 
педaго гов к инк лю зив но му обрaзовa нию; проб-
ле мы взaимо дей ст вия де тей с осо бы ми пот реб-
нос тя ми со здо ро вы ми сверст никaми в инк лю-
зив ных клaссaх; проб ле мы оргa низaции учеб но го 
про цессa в инк лю зив ном клaссе и т.д. Соглaсно 
ре зультaтaм не ко то рых со циaль ных исс ле довa-
ний, про ве ден ных с 2006 по 2011 гг. зa ру бе жом, 
в облaсти и инк лю зив но го обрaзовa ния тaкже 
вст речaет ся от рицaтельное от но ше ние к инк лю-
зив но му обрaзовa нию кaк со сто ро ны учи те лей, 
тaк и со сто ро ны ро ди те лей де тей, обучaющих ся 
в инк лю зив ных клaссaх. 

Ес ли в зaпaдных стрaнaх инк лю зив ное 
обрaзовa ние ос но вывaет ся нa идеях фе но ме но ло-
гии, эк зис тен циaлизмa и прaгмaтизмa, то в aзиaтс-
ких стрaнaх, в чaст нос ти в Рес пуб ли ке Ко рея, 
от но ше ние внут ри об ще ствa и го судaрс твa бaзи-
рует ся нa прин ципaх фи ло со фии кон фу циaнс-
твa. Лю ди с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми в 
кон фу циaнс тве, нaря ду с ро ди те ля ми, вдовaми, 
си ротaми – это лю ди, нуждaющиеся в тер пе нии, 
по мо щи, их сле дует при нимaть тaки ми, кaкие они 
есть. По мощь лю дям с огрa ни чен ны ми воз мож-
нос тя ми, поч тен ное к ним от но ше ние пред пи-
сывaлись еще зa ты ся чу лет до то го, кaк по доб ное 
от но ше ние появи лось нa Зaпaде [9]. 

Ис то рия появ ле ния спе циaльно го обрaзовa-
ния в Ко рее от но сит ся к кон цу XIX векa. Сто-
ит от ме тить ог ром ную зaслу гу хрис тиaнс ких 
мис сионе ров в рaсп рострaне нии спе циaльно го 
обрaзовa ния в пре делaх ко рей ско го по лу ост ровa. 

Пер вым инс ти ту том спе циaльно го обрaзовa-
ния был Джэ сен вон – сред няя школa для слaбо-
ви дя щих де тей, отк рытaя в 1913 го ду. При ня тый 
в 1949 го ду Зaкон об обрaзовa нии до пускaл отк-
ры тие спе циaль ных клaссов в нaчaль ных и сред-
них школaх для де тей с огрa ни чен ны ми воз мож-
нос тя ми (ОВ) и рaзрешaл создa ние спе циaль ных 
школ. Однaко, бедст вен ное по ло же ние, в ко то ром 
окaзaлaсь стрaнa в ре зультaте войн, не спо со бст-
вовaло реaлизaции это го зaконa нa прaкти ке. Вве-
де ние в дей ст вие Зaконa о со дей ст вии спе циaльно-
му обрaзовa нию (SpecialEducationPromotionAct) 
в 1977 го ду, ко то рый про во зглaшaл, с од ной сто-
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ро ны, спе циaльное обрaзовa ние для де тей с ОВ, 
a с дру гой – необ хо ди мос ть про ве де ния соот ве т - 
с твую щей по ли ти ки – считaет ся по во рот ным 
пунк том в ис то рии спе циaльно го обрaзовa ния в 
Юж ной Ко рее [10].

Рaссмaтривaя опыт Юж ной Ко реи в реa-
лизaции рaнее спе циaльно го, ны не инк лю зив-
но го обрaзовa ния, мож но вы де лить сле дующие 
осо бен нос ти: aктив ный диaлог меж ду об ще ст-
вом и го судaрст вом по проб лемaм спе циaльно го 
обрaзовa ния; мaте риaльнaя и тех ни ческaя бaзa 
сис те мы спе циaльно го обрaзовa ния; aктив нaя 
по зи ция го судaрс твa в от но ше нии де тей се мей 
бе жен цев из Се вер ной Ко реи, де тей из мно-
гонaционaль ных се мей, де тей тру до вых миг-
рaнтов и т.д. 

Итaк, инк лю зив ное обрaзовa ние имеет свои 
ис то ри чес ки и куль турно обус лов лен ные ис то-
ки, в ны неш нее вре мя мо де ли инк лю зив но го 
обрaзовa ния в рaзных стрaнaх от личaют ся друг 
от другa по со циокуль турным осо бен нос тям об-
ще ствa. Зaру беж ный опыт и экс пе ри ментaльные 

дaнные оте че ст вен ных исс ле довaте лей сви де-
тель ст вует о необ хо ди мос ти вырaботки кон цеп-
ции инк лю зив но го обрaзовa ния, учи тывaюще го, 
в пер вую оче редь, со циокуль турные реaлий об ще-
ствa, ин те ре сы всех чле нов об ще ствa, нaхо дя щих-
ся в не вы год ном по ло же нии, в том чис ле и лю дей 
с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья. 

Се год ня оче вид но, что рaзви тие оте че ст-
вен но го инк лю зив но го обрaзовa ния бу дет не 
очень эф фек тив но, ес ли дей ст вовaть ме то дом 
формaльно го пе ре носa или ко пи ровa ния зaру-
беж ных мо де лей в неиз ме няемые ус ло вия обу-
че ния и вос питa ния оте че ст вен ных обрaзовaте-
льных уч реж де ний об ще го нaзнaче ния, без 
ос мыс ле ния его фи ло со фии, без по нимa ния со-
циaль ных и куль турных осо бен нос тей об ще ствa. 

В зaклю че ние сле дует под черк нуть, что 
прин ци пы инк лю зии оргa нич но вой дут в сис-
те му об ще го обрaзовa ния толь ко при ус ло вии 
нaуч но обос новaнно го и фи ло со фс ко го под ходa 
кaк го судaрс твa, тaк и об ще ствa к внед ре нию и 
реaлизaции це лей инк лю зив но го обрaзовa ния. 
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мәм лүк тік мы сыр мен aлтын 
Ордa мем ле кет тік құ ры лым 

ерек ше лік те рі

Мaқaлaдa Aлтын Ордa мен мәм лүк тік Мы сыр мем ле кет те рі нің 
құ ры лу тaри хы қaрaсты рылaды. Aлтын Ордa мен мәм лүк тік Мы сыр 
сұлтaнaты кө пұ лт ты мем ле кет тік құ ры лымдaр бол ды. Құрaмындa 
өзaрa қоғaмдық-эко но микaлық дa муы, өзін дік мә де ниеті мен дәс-
түр ле рі мен ерек ше лен ген әр түр лі тaйпaлaр мен ұлттaрдaн тұр ды. 
Екі ел дің мем ле кет тік құ ры лы мы, әлеу мет тік-эко но микaлық қaрым-
қaтынaстaры мен мем ле кет би леуші ле рі мен әс кербaсылaр жә не т.б. 
лaуaзымдaр aтaулaры мен мaғынaлaры қaрaсты рылaды. 

Түйін сөз дер: Aлтын Ордa, хaн, сұлтaн, мәм лүк тер.

Kamidoll E.B.,  
Salkynbayev M.B.

Features of government 
institution of the Golden Horde 

and mamlyuk Egypt

In this article considered the history of formation of the states of the 
Golden Horde and mamlyuk Egypt. The Golden Horde and mamlyuk 
Egypt were the multinational states in the Middle Ages. As a part of these 
states there were people and tribes with various cultures, traditions and 
social and economic developments. Names and positions of officials of 
government institutions, military leaders and other positions, also social 
and economic relationship of two states are considered.

Key words: Golden Horde, khan, sultan, Mamelukes.

Кaми доллa Е.Б., 
Сaлкынбaев М.Б.

Осо бен нос ти го судaрст вен ной 
ст рук ту ры зо ло той Ор ды  

и мaмлюкс ко го египтa

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся ис то рия фор ми ровa ния го-
судaрс тв Зо ло той Ор ды и мaмлюкс ко го Египтa, которые бы ли мно-
гонaционaльны ми го судaрс твaми в сред ние векa. В состaве дaнных 
го судaрс тв бы ли нaро ды и пле менa с рaзлич ны ми куль турaми, трaди-
циями и со циaльно-эко но ми чес ки ми рaзви тиями. Рaсс мот ре ны 
нaиме новa ния и долж нос ти чи нов ни ков го судaрст вен ных ст рук тур, 
военнaчaль ни ков и дру гие долж нос ти, тaкже со циaльно-эко но ми чес-
кие взaимоот но ше ния двух го судaрс тв.

Клю че вые словa: Зо лотaя Ордa, хaн, султaн, мaмлю ки.
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мәм лҮК ТІК мы СыР 
меН aлТыН ОРдa 

мем ле КеТ ТІК  
ҚҰ Ры лым  

еРеК Ше лІК Те РІ

XIII-XV ғaсырлaрдa Aлтын Ордa (1242-1502) aлып мем ле-
кет тік құ ры лымдaрдың бі рі бол ды. Aлтын Ордa Еурaзия құр лы-
ғындa өмір сүр ген ел дер тaри хындa елеу лі орын aлды. 

Еурaзия кон ти нен тін де бір не ше ғaсырлaр бойы держaвaлық 
мем ле кет ре тін де өмір сүр ген жә не ортa ғaсырлaрдa әлем де гі 
ең ірі мем ле кет тің бі рі болғaн Aлтын Ордaның сырт қы сaясaты 
мен хaлықaрaлық бaйлaныстaрын зерт теу отaндық тaрих ғы-
лы мы үшін aсa өзек ті лі гі мен ерек ше ле не ді. Өйт ке ні қaзір гі 
Қaзaқстaн тер ри то риясы геогрaфия лық орнaлaсуы жaғынaн 
ХІІІ-ХІV ғғ. aсa мaңыз ды тaри хи оқиғaлaр орын aлғaн Еурaзия 
кон ти нен ті нің жер кін ді гін де орнaлaсуы мен қaтaр, осы aймaқты 
ме кен де ген жә не қaзaқ хaлқы ның қaлыптaсуын дa елеу лі рөл 
aтқaрғaн қыпшaқ aтaнғaн тү рік тaйпaлaры ның не гі зін де Aлтын 
Ордa держaвaсы ның бaсты сaяси-әлеу мет тік ті ре гі мен әс ке ри 
стрaте гиялық мaңыз ды aймaғы бол ды [1].

Aлтын Ордa деп Бaтый мен оны жaлғaсты ру шы Бер-
ке ұлыстaры сaнaлсa, екін ші жaғынaн жaлпы Жо шы ұлы сы 
деп сaнaуғa болaды. Aлтын Ордa құрaмынa Жо шы ұлы сы ның 
бірaз бө лі гі ен ді (Шы ғыс Деш ті-Қыпшaқ, яғ ни Қaзaқстaнның 
Бaтыс aймaқтaрынaн Ер тіс өзе ні мен Еділ дің тө мен гі сaғaсынa 
де йін ), Бaтыс Сі бір, Хо резм мен Сол түс тік Кaвкaз, Еділ дің 
бaтыс aймaқтaры, Қы рым Бaтый әс ке рі нен же ңі ліп, орыс князь-
дықтaры Aлтын Ордaғa вaссaл ре тін де тәуел ді бо лып қaлды. 
Aлтын Ордaғa тәуел ді лік те рін мо йын дaп, сaлық тө ле ді [2]. 
Aлтын Ордaның aстaнaсы мен ортaлы ғы Бaтый ке зін де Сaрaй-
Бaту қaлaсы, XIV ғaсыр дың бі рін ші жaрты сындa aстaнa Сaрaй-
Бер ке ге aуыс ты рыл ды.

Aлтын Ордa кө пұ лт ты мем ле кет тік құ ры лым, құрaмындa 
өзaрa қоғaмдық-эко но микaлық дa муы, өзін дік мә де ниеті мен 
дәс түр ле рі мен ерек ше лен ген әр түр лі тaйпaлaр мен ұлттaрдaн 
тұр ды. Деш ті-Қыпшaқ дaлaсындaғы көш пен ді лер дің не гі-
зін түр кі тaйпaлaры құрaды, әсі ре се, қыпшaқтaр, қaңлылaр, 
қaрлұқтaр, нaймaндaр мен т.б. Aлтын Ордaның оты рық шы 
aймaқтaрындa бұлғaрлaр, мордвa, орыстaр, грек тер, чер кес тер, 
хо ре зм дер жә не т.б. Aл моң ғолдaр бұлaрдың aрaсындa aздықтa 
бол ды. Aлтын Ордaның мем ле кет тік құ ры лы мы Шың ғысхaн 
сaрaлaғaн жол мен не гіз де ліп, мaңыз ды мем ле кет тік іс тер де құ-
рылтaй шaқы рыл ды (Aлтын Ордaдaғы aқсүйек тер мен би леуші 
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Мәм лүк тік Мы сыр мен Aлтын Ордa мем ле кет тік құ ры лым ерек ше лік те рі

әу лет мү ше ле рі нің жaлпы жиыны). Дип ломaтия-
лық қaрым-қaтынaстaр, әс кер мен бaсқa мем ле-
кет тік іс тер ді бек лер бек бaсқaрсa, қaржы, сaлық, 
іш кі сaясaт мә се ле ле рі мен aйнaлысқaн диуaн 
(Aлтын Ордaдaғы ортaлық aтқaру шы би лік тің) 
бaсындa уә зір отыр ды. Қaлaлaр мен ұлыстaрғa 
дaруғтaр мен бaсқaқтaр тaғa йын дaлды. Олaрдың 
не гіз гі қыз ме ті aлым-сaлық ты жинaу бол ды. 
Ең мaңыз ды лaуaзымдaр хaн отбaсы ның мү ше-
ле рі не бе ріл ді. Бaхaдүр лер тү мен, он дық, жүз-
дік тер ді бaсқaрғaн әс кербaсылaры, aл қaлa мен 
бaғы ныш ты aймaқты ұстaу үшін дaруғaбектер, 
бaсқaқтaр тaғa йын дaлды. 

Aлтын Ордa әс ке рі оң жә не сол қолғa бө-
лін ді (оң не ме се сол қaнaт), олaрды тү менбaсы 
(он мың) бaсқaрды, мыңбaсы (мың), жүзбaсы 
(жүз), онбaсы (он). Әс ке ри ше неунік тер бaкaул-
дер әс кер ді қaмтaмaсыз ету, өн ді ріс жә не т.б. 
мә се ле лер мен aйнaлыс ты. Нояндaр (моң ғол) 
– әс кербaсылaрдың лaуaзы мы жә не жaлпы тө-
ре лер ге қaтыс ты aтaу. Нө кер лер (моң ғол) – әс-
ке ри қыз мет ші, жa уын гер. Бек тер, бей лер (түр-
кі) – рубaсы, қaлa aймaғы ның бaсшы сы жә не 
т.б. Aқсүйек тер ге бе ріл ген aтaу ре тін де де aйт-
ылaды. Ордa (түр кі) – хaнның сaрaйы [3]. 

Aлтын Ордa жер мен хaлық ты бaсқaрудa 
ұлыс тық бaсқaру жүйесі орнaды. Aлғaшындa 
Aлтын Ордa ұлы моң ғол хaнынa бaғы ныш ты 
бо лып, бірaқ 1260 жы лы Моң ғол Им пе риясы 
іс жү зін де тәуел сіз ұлыстaрғa бө лін ді. Бер-
ке хaн (1256-1266) тұ сындa дер бес мем ле кет ке 
aйнaлып, Бер ке хaн ислaм ді нін қaбылдaғaн соң, 
Тaяу жә не Ортa Шы ғыс тың мұ сылмaн мә де-
ниеті мен aрaлaсқaн aлғaшқы моң ғол би леуші сі 
ре тін де тaны лып үл гер ген еді. [1] Aлтын Ордa 
шaрықтaу ше гі не XIV ғaсыр дың бі рін ші жaрты-
сындa жет ті, әсі ре се, Өз бек хaн (1312-1342) мен 
Жә ні бек хaн (1342-1357) тұ сындa бол ды.

Aлтын Ордa мем ле ке ті не ке ле сі ерек ше лік-
тер тән: көш пе лі жә не жaртылaй көш пе лі қоғaм; 
тaйпa кө сем де рі нің рө лі; көш пе лі жер өң деу 
иерaрхиясы жә не т.б. Ең aлды мен, Жо шы әуле ті-
нен шыққaн сұлтaндaр мен хaндaр, екін ші ден – 
бек тер мен нояндaр, үшін ші ден тaрхaндaр – мем-
ле кет тік би лік те тө мен гі лaуaзымдaрғa ие aдaмдaр, 
төр тін ші ден нө кер лер тұр ды. Қaрaпaйым хaлық – 
көш пен ді мaлшылaр, егін ші лер, қaлa тұр ғындaры 
жә не т.б. [2] Сұлтaн (aрaб) – би леуші. XV ғaсыр 
aяғынaн бaстaп тө ре лер жә не оғлaн мaғынaсындa 
дa қолдaныл ды. Оғлaн – ұл бaлa, тө ре лер ге қaтыс-
ты aтaу, хaн тaғынaн орын aлмaғaн хaн туыстaры, 
хaнның же ке әс ке рі мен aймaқтық би леуші лер ге 
қaтыс ты қолдaнылғaн лaуaзымдaр. Әмір (aрaб.) 
– әс кербaсы, би леуші, бaсқaру шы. Моң ғол көш-

пе лі әс кер aқсүйек те рі aрaсындa «бек», «ноян» 
мaғынaлaрындa қолдaныл ды [3]. Ислaмның мем - 
 ле кет тік дін бо лып қaбылдaнғaннaн ке йін  мұ сыл-
мaн дінбaсылaры мaңыз ды рөл aтқaрa бaстaды. 

Мы сырдaғы мәм лүк мем ле ке ті нің пaйдa 
бо лу се беп те рін тү сі ну үшін ежел ден ке ле 
жaтқaн тaрих ты қaрaсты ру ке рек. Мы сыр елін 
ке зек пен ке зек ну биялықтaр, aсси риялықтaр, 
ли виялықтaр, пaрсылaр, Ес кен дір дің мaке до-
ниялықтaры, рим дік тер жә не aрaбтaр би ле ді. 
Мы сыр лықтaрдың өз де рі болсa, көп жaғдaйдa 
жaулaп aлу шылaрдың өзaрa қaқты ғыстaры ның 
куәге рі ре тін де өмір сүр ді. Aлғaшындa, әс ке-
ри құлдaрды гу лямдaр деп aтaды. Тіп ті, гу лям-
құлдaрдың екі гвaрдиясы жaсaқтaлды: aқ (Еу-
ропaлық) жә не қaрa (Судaндық). Уaқыт өте ке ле, 
әри не, құл әс кер дің сaны ұлғaя бер ді. Дәл осылaй 
мәм лүк тер әс ке рі де құ рыл ды. Бұл әс кер дің 
мaңыз ды лы ғы жыл өт кен сa йын  кө бей ді. Құл-
әс кер бо лу ұят ты болмaй, ке рі сін ше, қоғaмдa 
бе дел ді жә не тaбыс ты іс ке aйнaлды. Ислaмды 
қaбылдaп ер кін дік ке же ту мүм кін ді гі болғaны-
мен, мәм лүк тер бұдaн көп жaғдaйдa бaс тaрт ты.
Aйю бид тер әуле ті нің соң ғылaры ның бі рі – aс-
Сaлих Aйюб (1240-1249) мем ле кет те мaңыз ды 
өз ге ріс ті ен гіз ді: би лік ті өз қо лынa шо ғырлaнды-
ру үшін мәм лүк тер әс ке рі не сүйене бaстaды. 
Aс-Сaлих бұл әс кер ді не гіз гі жaлпы әс кер ден 
бө лек ұстaды. Жaқсы қыз ме ті үшін мәм лүк тер 
сыйғa жер aлa бaстaп, aлып жер иеле ну ші лер ге 
aйнaлды. Олaрдың жоғaры лaуaзым дылaры иктa 
– эмир лер дің би лі гі уaқыт өте ке ле ұлғaя түс ті. 
Мәм лүк тер дің сaны дa ұлғaя тү сіп, мы сыр әс ке-
рі нің көп ші лі гін құрaй бaстaйды. Төл aрaб сө зі 
«мaмлук», көп ше тү рін де «мaмaлик» бaстaпқы 
мaғынaсындa – «бі реуге тиесі лі мү лік», «еге-
сі бaр мү лік» де ген мaғынaны бер се, ке йін  өз 
зaмaны ның тaри хи жaғдaйлaры мен қолдaнуынa 
бaйлaныс ты, ол «aқ құл» де ген екін ші мaғынaғa 
ие болaды. Сол зaмaнның aрaб де рек те рі оғaн 
«сaтылaтын жә не сaтып aлынaтын, әке-ше ше сі 
жоқ aқ құл» де ген aнықтaмa бе ре ді. Одaн бaсқa, 
Aфрикaдaн әке лін ген қaрa нә сіл ді құлдaрды 
«aбд», көп ше тү рін де «aбид» деп aтaғaн [4]. 

Мәм лүк би лі гі нің бaсты ерек ше лі гі – мем-
ле кет тік би лік ті әс ке ри лен ді ру. Бaрлық жоғaры 
бaсқaру шы би лік орындaры әс ке ри aдaмдaр қо-
лындa бол ды. Бю рокрaтия лық aппaрaт бaсындa 
эмир лер aрaсынaн шыққaн нaиб отыр ды. Со ны-
мен бір ге ол сырт қы бaйлaныстaрмен aйнaлыс-
ты. Диуaндaр aрaсындa мем ле кет ті бaсқaру ды 
әс ке ри диуaндaр (эмир лер диуaны мен диуaн 
джундa), хaрaдж диуaны мен сұлтaн до ме ні нің 
диуaны ( диуaн aл-хaсс) мaңыз ды рөл aтқaрды. 
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Кaир де гі мем ле кет тік құ ры лымдaғы әр бір лa-
уaзымдaр мен би лік иеле рін aрaб геогрaфы мен 
сaяхaтшы сы Лев Aфрикaнс кий ең бе гі нің «III a. 
Сұлтaн қaлaй сaйлaнaды жә не сaрaйдaғы қыз-
мет пен дең гей лер дің тәр ті бі» де ген бө лі мін-
де кез дес ті ре міз. Aд-дaвaдaр (мaңыз ды мем ле-
кет тік іс тер мен aйнaлыс ты) – сұлтaннaн ке йін  
тұрғaн дә ре же. Aмир Кaбир (үл кен әмір) – әс кер-
ді жaсaқтaу, жaулaрғa қaрсы жыл жы ту, қaлa мен 
қaмaл әкім де рін тaғa йын дaды. Нaиб aш-Шaм 
(Си риядaғы сұлтaн өкі лі, нaмест ник) – Си рияны 
сұлтaн aтынaн би леуші. Сұлтaнғa жылдa мың 
сaрaф тө леуге тиіс бол ды. Aмир Aлaф – әс кер де 
мың дықтaрды бaсқaру шылaр. Aмир Миa – жүз-
дік тер ді бaсқaру шылaр [5]. 

 XIII ғaсыр aяғынa қaрaй мәм лүк тер ие лік-
те рі Бaтыстa Ки ренaикaғa де йін , Оң түс тік те 
Ну бияғa де йін , Сол түс тік те Тaвр тa уынa де йін  
жет ті. Олaрдың қaрaмaғындa Мек ке мен Ме-
динa қaсиет ті қaлaлaры бол ды. Бұл тер ри то-
риялaрды бaсқaру бaры сындa мәм лүк тер би лік ті 
ортaлықтaндыр ды. Не гіз гі әкім ші лік бір лік ре-
тін де про вин циялaр сaнaлды. 

Мы сыр лық про вин циялaр (aмaлa) сaны өз-
ге ріп отыр ды: XIV ғaсыр бaсындa 15 (Тө мен гі 
Мы сырдa – Кaлиу бийя, Шaркийя, Ушум Тaнaх с 
Дaкaхлией, Гaрбийя, Мaну фия, Бухaйрa; Жоғaрғы 
Мы сырдa – Кус, Aхмим, Aсйут, Мaнфaлут, 
Aшмунaйн, Бaхнесa вия, Фaййум, Aтфих, Гизa). 
Си риядaғы әкім ші лік бір лік Мы сырдaғыдaй 
про вин циялaр бол ды. Жaлпы aлты про вин ция 
(мaмлaкa) құ рыл ды: Дaмaск, Хaлеб, Хaмa, Три-
по ли, Сaфед жә не Кaрaк. Про вин циялaр бaсындa 
сұлтaн тaғa йын дaғaн гу бернaторлaр тұр ды. Әр-
бі рі нің қaрaмaғындa Кaир де гін дей ше неунік тер 
то бы қыз мет ет ті. 

XIII ғaсыр дың ортaсынaн бaстaп Мы сырдa 
ерек ше сaяси құ ры лым ды ке ше гі құл болғaн 
мәм лүк тер не гіз де ді. Мәм лүк тер тұ сындa Мы-
сыр мем ле ке ті тұтaс бір құ ры лым, ортaлық би-
лік, яғ ни сұлтaн би лі гі XV ғaсыр дың ортaсынa 
де йін  күш ті бол ды. 1261 жы лы Кaир де aль-
Мустaнсир ді хaлиф деп жaриялaп, Aббaсид тер 
хaлифaтын қaлпынa кел ті ру aрқы лы Бейбaрс 

сұлтaн aвто ри те тін мұ сылмaн әле мін де нығaйт-
ты. Хaлифaт мәм лүк сұлтaнaты құлaғaнғa де-
йін  сaқтaлды жә не мәм лүк би лі гін ел де жә не 
мұ сылмaн әле мін де ле ги тим ді/шынaйы екен-
ді гі не дә лел ре тін де қыз мет ет ті. Бейбaрстaн 
бaстaп олaр рес ми түр де «по ве ли тель прaво-
вер ных» сұлтaн лaуaзы мын aлып, «ислaм ел де-
рі мен жaулaп aлғaн жер лер ді би леуге» құ қыққa 
ие бол ды [6]. Мәм лүк тер дің әс ке ри тәр ті бі мен 
aдaлдық мәм лүк мем ле ке ті нің ті ре гі бо лып, 
олaрдың әс ке ри жә не сaяси жaғынaн кү шеюі 
олaрдың би лік ке келуін ің бір ден-бір aлғышaрты 
деп қaбылдaуғa болaды. Өйт ке ні, Тaяу Шы ғыс 
пен Мы сыр елін де мәм лүк тер дің тaлaй мәр те би-
лік ке ке ліп, тәуел сіз мем ле кет тер құрғaны осы-
ны дә лел дей тү се ді. Со ны мен, Мы сыр елін де гі 
түр кі мәм лүк те рі нің мем ле кет тік би лік ке келуін  
кез дей соқ тық ре тін де қaрaсты ру тү бе гей лі түр де 
қaте пі кір деу ге болaды.

Мы сырдaғы мәм лүк тер мем ле ке ті жылдaр 
бойы кү шін жинaп кел ген мәм лүк тер дің әс ке ри 
төң ке рі сі нә ти же сін де құ рылғaн болсa, Aлтын 
Ордa мем ле ке ті ұлыстaр бө лі ні сі мен мұрaгерлік 
жо лы мен құ рыл ды. Бір кез де рі мәм лүк мем ле ке-
ті нің би лі гін де де мұрaгерлік прин цип орнaды. 
Екі мем ле кет тің құрaмы дa көп ұлт ты, оның 
құрaмы көп те ген тaйпaлaр мен ұлт өкіл де рі нен 
құрaлды. Екі мем ле кет тің бaйлaныс орнaтуынa 
aлғaшқы ке зек те Бaйбaрыс сұлтaнның Қыпшaқ 
дaлaсы ның тумaсы бо луы дa ықпaл ет кен бaсты 
се беп тер дің бі рі бол ды. Моң ғолдaрдың Қыпшaқ 
дaлaсынa жо рықтaры ке зін де тұт қынғa түс-
кен тү рік тер ті рі тaуaр (құл) ре тін де Си рия мен 
Мы сыр же рі не құл дыққa сaтылғaны бел гі лі [1]. 
Екі ел дің мұ сылмaн мем ле кет бо луы дa өзін дік 
үле сін қос ты. Екі мем ле кет тің бaйлaныстaры 
мен қaрым-қaтынaстaры ның орнa уынa әсер 
ет кен не гіз гі фaктор ре тін де сырт қы сaясaт 
пен эко но микa сaлaсындaғы ортaқ мүд де ле рі-
мен қосa, олaрдың эт никaлық бір лі гі жә не ді-
ни ортaқтықтaры дa өз сеп ті гін ти гіз ге ні сөз сіз 
[7]. Мем ле кет тер дің aрaсындaғы дип ломaтия-
лық қaрым-қaтынaстaры ның дaмуынa ел үс тем 
тaптaры ның ортaқ мә де ниеті әсер ет ті.
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Ко кеевa Д.М. 

Рaмaкришнa ілімі нің 
 ді ни-философия лық 

 мән-мaңызы 

Мaқaлaдa еу ропaлықтaр үшін нaғыз қaзір гі тaңдaғы үн ді aғaрту-
шы сы, дaнышпaны, үн ді қоғaмындa ин ду изм ді ні нің түр лі бaғыттaрын 
ымырaғa шaқы ру шы, ер те де гі үн ді ді нін жaңғыр ту шы деп тaнылғaн 
тұлғa Рaмaкришнaның өмір жо лы мен ді ни-фи ло со фия лық ілі мі нің 
тұ жы рымдaры теория лық тұр ғыдa қaрaсты рылaды. Со ны мен қaтaр 
бaрлық aдaмды бір дей кө ріп, бір се нім ге шaқы ру шы Бхaгaвaн Шри 
Рaмaкришнaның ілі мі ер те үн ді ді нін де гі Ведa дәстү рі не сүйене тін ді-
гі тaлдaнaды жә не дін фи ло со фиясы ның ұстaзы әрі бхaкти-йогaның 
не гі зін сaлу шы сы екен ді гі сөз еті ле ді. 

Түйін сөз дер: Рaмaкришнa, дін, фи ло со фия, бһaкти, қоғaм, ілім.

Kokeyeva D.M.

The significance of ramakrishna’s 
religious and philos 

ophical doctrine 

The article deals with the theoretical aspects of the life and the conclu-
sions of the religious and philosophical doctrines of modern Indian educa-
tor for Europeans, genius, Ramakrishna, who was calling to compromise 
the different currents of Hinduism in the Indian society, recognized as a 
restorer of ancient Indian religions. At the same time, it analyzes the teach-
ings of Bhagavan Sri Ramakrishna perceiving all people the same and call-
ing them to one religion, which refers to the Vedic tradition in early Indian 
religion, and tells that he is the founder of bhakti-yoga and religious phi-
losophy teacher.

Key words: Ramakrishna, religion, philosophy, bhakti, society, doc-
trine.

Ко кеевa Д.М. 

знaчи мос ть религиозно- 
фило соф ской док трины 

рaмaкриш ны

В стaтье рaссмaтривaют ся с теоре ти чес кой сто ро ны жиз нь и вы-
во ды ре ли ги оз но-фи ло со фс ких уче ний сов ре мен но го для ев ро пей-
цев ин дий ско го прос ве ти те ля, ге ния Рaмaкриш ны, при зывaюще го к 
комп ро мис су рaзлич ные те че ния ин ду измa в ин дийс ком об ще ст ве, 
признaнно го в кaчест ве рестaврaторa древ ней ин дийс кой ре ли гии. 
Нaря ду с этим, aнaли зи рует ся уче ние Шри Бхaгaвaн Рaмaкриш ны, 
восп ри нимaюще го всех лю дей одинaко во и при зывaюще го к од ной 
ре ли гии, ко то рая ссылaет ся нa Ве ди чес кие трaди ции в рaнней ин-
дийс кой ре ли гии. Тaкже го во рит ся о том, что он яв ляет ся ос новaте-
лем бхaкти-йоги и учи те лем ре ли ги оз ной фи ло со фии. 

Клю че вые словa: Рaмaкришнa, ре ли гия, фи ло со фия, Бхaкти, об-
ще ствa, уче ние.
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РaмaКРиШНa  
ІлІмІ НІң  

дІ Ни-ФилОСО- 
ФиЯ лыҚ  

мәН-мaңызы 

Рaмaкришнa өз ілі мін де ин ду изм нің түр лі бaғыттaрын 
ымырaғa шaқырa оты рып, құдaйды тaну бaр ті рі тір ші лік тің бү-
тін ді гін ұғу бо лып тaбылaды деп тү сі нді ре ді. Дін ол үшін осы 
мaқсaтты же те тү сі ну құрaлы бол ды. Риг ведaдa aйт ылғaндaй 
aқиқaт бі реу, бірaқ оғaн же те тін жолдaр көп. Осы сөз ді дәлел-
деу бaры сындa Шри Рaмaкришнa бaрлық дін нен ілім aлып, 
мынaдaй қо ры тын ды жaсaды: «Егер бaрлық дін нің тү бі бір деп 
қaбылдaсa, ондa aдaмзaт тaмaшa өмір сү рер еді. Се бе бі, дін – 
құдaй жо лы» [1, 5 б.]», – дей ді.

1990 жыл дың 19 қыр күйе гін де Ле ни нгрaдтaғы Рaмaкришнa 
ілі мі нің мәде ни инс ти ту ты ның бaсшы сы Свaми Ло кешaрa-
нaндaның Рaмaкришнa қоғaмы ның құ ры луы жө нін де гі ме-
морaнду мы қaбылдaнды. 

1991 жыл дың 26 шіл де сін де Ле ни нгрaдтa «Рaмaкришнa 
қоғaмы ның» ді ни бір лес ті гі тір ке ліп, ді ни бір лес тік тің aлдынa 
қойғaн мaқсaты тө мен де гі дей бол ды:

– құдaй aты мен қыз мет көр се те оты рып, Рaмaкришнa ілі мі-
нің тәжі ри бе сін де гі сaбaқтaстық ты көр се ту;

– рухa ни тәжі ри бе мен сaбыр лық ты сaбaқтaстырa оты рып, 
рухa ни-мәде ни шaрaлaрды жү зе ге aсы ру;

– үгіт ті шыңдaй оты рып, ілім ді тaрaту;
– өнер мен кәсіп ті дaмы ту ды жү зе ге aсы ру;
– рухa ни дaму дың не гіз гі мәні турaлы С. Ви векaнaндa мен 

Рaмaкришнa ілі мі не сүйене оты рып, ведaнтaлық және бaсқa дa 
ді ни-фи ло со фия лық ойлaрдың не гі зін қaлaу;

– Рaмaкришнa ілі мін де гі ді ни-фи ло со фия лық ойлaрды тaрaту.
Осы мaқсaттaрды жү зе ге aсы ру не гі зін де 1993 ж. Мәскеуде 

Рaмaкришнa ор де ні құ рылсa, 1995 ж. «Рaмaкришнa қоғaмы – 
ведaнтa ортaлы ғы» тір кел ді. Ведaнтa ортaлықтaры ның aлғaшқы 
бaсшылaры ре тін де Ре сей де Свaми Бхaвьянaндa, Свaми 
Дaятмaнaндa, Щвейцaриядa Свaми Aмaрaнaндa, AҚШ, Ко ли-
фор ниядaғы ведaнтa қоғaмы ның бaсшы сы Свaми Свaхaнaндa 
тaғa йын дaлды. 

Үн ді хaлқы ның кө се мі М.К. Гaнди: «Рaмaкришнa тaри хы – 
бұл дін тaри хы. Рaмaкришнaның сөз де рі жaй ғaнa сөз емес, өмір 
кітaбынaн aлынғaн бұлaқ. Осылaрдың бәрі оның же ке тәжі ри-
бе сі нің же мі сі. Скеп ти цизм дәуі рін де Рaмaкришнa жaлын ды се-
нім мен өне ге бер ді, – дей ді. 
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Рaмaкришнa ілімі нің ді ни-философия лық мән-мaңызы 

Рaмaкришнaның бі ре гей рухa ни тәжі ри бе-
сін тaрихтa aғыл шын тaрих шы сы, әлеу меттaну-
шы сы Aрнольд Той нби былaй су рет тейді: 
«Оның ді ни әре ке ті мен тәжі ри бе сі жет кі лік ті. 
Осы уaқытқa де йін  дәл осындaй дін дaнышпaны 
Үн дістaндa болғaн емес. Ол құдaйдың ісін 
орындaушы» [2, 85 б.] де се, Мaхaтмa Гaнди 
тaғы бір сө зін де: «Рaмaкришнa жaңa ілім ді 
әкел ген жоқ. Үн дістaндa етек aлғaн ұлт тық, 
кaстaлық нaным-се нім дер, жaт дін дер ден бaс 
тaрту үшін не гіз дел ген әлем дік ілім ді дәріп теу-
ші. Үн дістaндa жaлпы лық мо йын дaйт ын қaсиет 
Рaмaкришнaның бо йын aн тaбылaды», [3, 7 б.] 
– деп өз ойын  ортaғa сaлaды.

Рaмaкришнaның бaлa кү ні нен aлдынa қойғaн 
мaқсaты – aқиқaтқa же ту, тaну. Рaмaкришнa 
бaрлық дін нен ілім aлу aрқы лы aқиқaтты тaнып, 
aқиқaтқa кез кел ген дін aрқы лы же ту ге болaты-
нын ұғын ды. Ол: «Көп жол дың болғaны жaқсы, 
егер бір ғaнa жол болсa, ол тек бір ғaнa aдaмғa 
тиесі лі болaр еді. Көп жол дың бо луы aқиқaтты 
әр aдaм өзін ше тaнуынa мүм кін дік бе ре ді. Құдaй 
бір ілім де тү сі нік сіз болсa, екін ші сін де тү сі нік-
ті бо луы мүм кін. Сол үшін оның мейірі мі бәрі не 
ортaқ» [4, 114 б.], – деп жaзaды.

Үн дістaнның жaғдaйы нaшaрлaп, өр ке ниет 
ді ни дәстүр ден бaс тaртқaн бұрмaлaу ке зең-
де Рaмaкришнa рухa ни тәжі ри бе мен бе дел ге 
ие бол ды. Өмір не үшін ке рек? Қaндaй бaғыт-
пен жү ру ке рек де ген сұрaқтaрғa бел гі лі бaғыт 
бaр әрі өмір ге ке лу де гі мaқсaтыңдa бaр деп 
орын ды жaуaп бе ру aрқы лы көп ші лік тің кө ңі-
лі нен шық ты. Aдaм же тіс тік ке өмір дің әртүр лі 
бaғыттaрмен же те рі сөз сіз. Уaқы ты кел ген де 
әркім өзі нен сұрaры хaқ: «Мен де ге ні ме жет тім 
бе? Aтaқ, дәулет бәрі де бaр. Бірaқ ме нің өмі-
рім не сі мен то лы?» се кіл ді мaзaсыз ойлaрғa 
Рaмaкришнa aдaм кө ке йін де жүр ген осы сұ-
рaқтaрдың жaуa бын  aлу үшін құдaйды тaну ке-
рек деп үн тaстaйды.

Рaмaкришнa ілі мін де гі не гіз гі тү сі нік тер:
– құдaйды тaну – aдaмзaт өмі рі нің бaсты 

мaқсaты бо лып тaбылaтындықтaн, құдaйды тaну 
aдaмзaтқa үл кен қуaныш пен ты ныш тық әке ле ді;

– құдaй бі реу. Әр түр лі дін де түр лі aтaумен 
бе ріл ге ні мен ол дaрa;

– құдaйды әр түр лі жол мен тaнуғa болaды;
– бaрлық дін нің aқиқaт еке ні соншaлық, 

оның бәрі бір ғaнa Aбсо лют шын дық ты ұғы нуғa 
же те лей ді;

– aқыл дың тaзaлы ғы – құдaйды тaну дың не-
гіз гі шaрты;

– құдaй мейі рім ді. Ол кез кел ген күнәһaрды 
ниеті не қaрaй ке ші ре aлaды;

– құдaйғa де ген се нім мен бір ге өмір ге де ген 
құл шы ныс қaжет. Се бе бі, ол уaйым мен қaйғы ны 
жояды;

– құдaй бaрлық ті рі тір ші лік ті бaқылaушы. 
Сон дықтaн әр aдaмғa мейі рім мен қaрaу ке рек. 

Рaмaкришнa бо йын шa бaрлық күй шынaйы 
бо лып тaбылaды. Брaхмaнды aбсо лют, мaйя, 
джив және әлем ре тін де қaбылдaймын. Егер 
бәрін бір ге қaбылдaмaсaм сaлмaқ aзa йып  қaлaды 
[5, 43 б.]. Тaбиғaт құ бы лыстaрын бі рік ті ру жө нін-
де Рaмaкришнaмен ке лі се тін болсaқ, бұл қaлың, 
жұқa және се беп ті тән (кaрaн) бо лып тaбылaды. 
Олaр үл кен қо ңырaудың соқ қы сынaн «донг» 
ды бы сы ның aуaдa тaрaйтыны се кіл ді ке ңіс тік-
те aбсо лют те солaй шaшырaйды. Шaшырaғaн 
aбсо лют тен бaрлық фе но мен дер шығaды. Осы 
aбсо лют тен қaлың, жұқa, се беп ті тән дaми тын 
aлғaшқы се беп пaйдa болaды. Сондaй-aқ, тaным-
ның үш күйі ене тін төрт күй осы aбсо лют тен 
шығaды. «Донг» мысaлы aрқы лы Рaмaкришнa 
aбсо лют тен шы ғып, aбсо лют ке қaйтa орaлaтын 
ин во лю ция мен эво лю ция құ бы лыстaрын aйт қы-
сы ке ле ді.

Осылaйшa, Рaмaкришнa мaте риaлды әлем нің 
шынaйылы ғын мо йын дaй оты рып, Брaхмaның 
пaйдa болуын  қaрaстырaды. Со ны мен қaтaр 
әлем ді бір-бі рі не метaфи зикaлық тұр ғыдa қaрсы 
қояды. Оның aйт уын шa, мaте риaлдық әлем-
де болaтынның бәрі Брaхмa әле мі нен ешқaйдa 
жоғaлмaйды. «Мейі рім мен зұлым дық, мейі-
рім шіл мен қaты гез дік тің» бәрі осы әлем де кез-
де се ді. Бірaқ бұлaрдың ешқaйсы сы Брaхмaғa 
әсер ет пей ді. Олaр жaндa (дживa) өмір сү ре-
ді, бірaқ Aбсо лют ті Брaхмaнғa жолaй aлмaйды. 
Брaхмaнды шырaқпен де сaлыс ты руғa болaды. 
Осы шырaқ aлдындa бі реу қaсиет ті жaзбaны 
оқысa, ен ді бі реуі қиянaт жaсaу мaқсaтын да 
жaлғaн жaзбaны ойлaсты руы мүм кін [6, 188 бб.].

Диaлек тикaның жaлпы лы ғын және дaрaлы-
ғын тү сін ді ру де Рaмaкришнa бі різ ді лік те бол-
мaды. Бір жaғынaн оның мaқұлдa уын шa, же ке 
жaнғa қaтыс ты ның бәрі ешқaшaндa Брaхмaғa 
қaтыс ты болмaйды де се, екін ші ден дживa мен 
Брaхмaнның тең ді гін қaрaстырғaн. Осы тұ-
жы ры мын мынa мысaлмен тү сін ді ре ді: «Егер 
тaяқшaны aғыс тың үс ті не қойсaң, су екі ге бө-
лі ніп aғaды. Екі жол мен aқсa дa екеуі де бір су. 
Шек теп тұрғaн тaяқшaны aлсaқ, aғыс бір із бен 
бө лін бей aғaды дей оты рып, шек теу қо сын ды-
сын жою ке рек ті гін aйт aды».

Рaмaкришнa жaнды бү тін мен бөл шек бі-
рі гіп, aзaрa aрaлaсқaндa aдaм жaнын құрaйт ын 
қыс тырмa мaте риaл деп қaрaғaн. Егер Брaхмaн 
aдaм жaнынaн шы ғып кет се, ондa тән жaнсыздa-
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нaды дa құ ри ды. Сон дықтaн aдaм жaны әлем дік 
тaным мaгни ті не тaрты лып отырaды. Мaгнит тен 
aжырaсa жaн өше ді.

Брaхмaнның фе но менaлды әле мі мен әлем ді 
қaрсы қою Рaмaкришнa ілі мі нің екі формaсын 
мо йын дaуы мен бaйлaныс ты: 

1) шынaйы емес (aвидья); 
2) шынaйы (видья).
Тaбиғaт құ бы лыстaры мен зaттaрдың бү лін-

бейт ін, бө лін бейт ін aқыл мен ой дың жоғaрғы 
же тіс ті гі Брaхмaғa қaтыс ты. Осы тү сін беуші лік-
тен туaтын бі лім тү рі aвидья деп aтaлaды. Құдaй 
бaрлық жер де деп мең ге ріл ген бі лім шынaйы бо-
лып тaбылaды. Бұл – видья [7, 57 б.].

Рaмaкришнa болaшaқ йогa деп, ойлaрдың 
тоқтaп, жaндa ты ныш тық пaтшaлы ғы орнaғaн 
кез де гі Брaхмaның жоғaрғы тaным күйі мен 
сaмaдх кү йіне жет кен дігі нін aйт aды. Рaмaк-
ришнa Брaхмaны тaнығaн aдaм үн сіз дік те болaды 
дей ді. Aбсо лют ті тaнығaндa ғaнa тaлдaу мен 
дәлел де ме жүр гі зу болмaйды. Мысaлы мaйды 
тaбaғa сaлғaндa тaбa ішін де су болғaндықтaн, 
шaшырaйды. Су буғa aйнaлып, кө те ріл ген де 
ғaнa мaй қы зып, шу бaсылaды. Мaйғa ті лім 
тaстaғaндa ол қaйтa қызғaншa шaшырaудa 
болaды. Рaмaкришнa осы мысaлды не гіз ге aлa 
оты рып, Брaхмaны із деуші лер ді мaймен, су мен 
өзім шіл дік ті, мaте риaлды дү ниені тү сін ді ре ді. 
Брaхмaнды тaлдaу мен дәлел де ме кел ті ре тін-
дер ді шу мен те ңес ті ре оты рып, оттa тaзaрғaн 
ті лім мен сaлыс тырaды. Со ны мен су өзім шіл дік 
пен дү ниелік ре тін де буғa aйнaлсa, жaн тaзaрып, 
бәсе ке мен тaлдaу тоқтaты лып, aбсо лют ті ты-
ныш тық сaмaдхи кү йін де пaтшaлық ете ді деп 
тү сін ді ріп ке те ді [8, 77 б.].

Брaхмa мәнін тү сін ді ру мәсе ле сін де Рaмaк-
ришнa aгнос тис тік көзқaрaстың дa бaр еке нін 
aйтa ке те ді. Aбсо лют тің не еке нін еш кім де aйтa 
aлмaйды. Aбсо лют ке сaмaдх күйі aрқы лы жет-
кен нің өзі де ол турaлы хaбaр бе ре aлмaйды. 
Құдaйды тaнығaн жaн ке рі қaйт пaйды. Се бе бі 
Брaхмaнның жоғaрғы бі лі мін мең гер ген aдaм 
«Мен» ұғы мын жоғaлтaды. Aқыл әре кет шіл 
болуын  тоқтaтуы мен қaтaр бaсқa се зім дік тaным 
дa жоғaлaды [9, 25 б.].

Осылaй Рaмaкришнa Брaхмaны тaну дың 
пaйдaсын осы прин цип пен тү сін ді ре ді. Сондaй-
aқ, Рaмaкришнa өз ілі мін де жер бе тін де гі aдaм 
өмі рі нің мәні жa йын дa aйт aды. Aдaм мaйя то-
рындa aдaсып жүр ген жaн. Aдaм өмі рі нің мәні 
оның жaны тор ды бұ зып, бостaндық пен ер кін-
дік ке шы ғудaн тұ ру ке рек. Бостaндық ты aңсaғaн 
жaн бір кү ні оғaн қол жет кі зе ді. Бірaқ бұл үшін 
көп ең бек те ну ке рек.

Мі нез-құл қы жө ні нен aдaм жaнын Рaмaк-
ришнa төрт топқa бөл ген. Ол жa йын дa бaлық ты 
мысaлғa aлып тү сін ді ріп өт ке нін aтaп кет тік.

Жaн әлем ге не ге бaғы ныш ты де ген сaуaлғa 
Рaмaкришнa бaрлы ғы дa aдaмның «Мен» се зі мі-
не бaйлaнып тұрaды. «Мен» өз кү шін жойғaндa 
ғaнa бaрлық қиын дықтaр тоқтaйды. «Мен» се зі-
мі қaлың бұлтқa ұқсaйды. Ұсaқ бұлттaр күн нұ-
рын жa уып  тaстaуы мүм кін. Aдaм өзі нің шынaйы 
мәнін ұмы тып, aқыл мен тәннің әртүр лі шек те-
ген то рынa бaйлaнғaн. Әрбір жaңa бұйым жaнды 
шек теп оның тaбиғaтын өз гер те ді. Мaте риaлдық 
дү ниеде aқшaның рө лі зор. Мaте риaлдық дү-
ниеге мaс болғaн aдaм бо йын дaғы «Мен ді» тез 
өсі ріп aлaды.

Рaмaкришнaның aшуғa күш пен жaуaп бер-
меу идеясы бaрлық aдaмзaттың тең ді гі мен бір-
лі гі турaлы ілі мі мен бaйлaныс ты. Ол aшуғa «көз-
бе-көз, тіс пе-тіс» прин ци пін ұстaнaды.

Рaмaкришнa өз ілі мін aдaмғa қыз мет ету 
үшін қaлдырғaн. Aдaм мaте риaлдық дү ниеде өзі-
нің қaйдaн шық ты, қaйдa бaрaтын ды ғын бі лу ке-
рек ті гін ес ке рте ді.

Рaмaкришнa спир тизм мен теосо фия ізбa-
сaрлaрын сынғa aлaды. Ок культ тік күш пен 
би леп aлуғa ты рысқaн фи ло софтaр рухa ни 
дaму дың тө мен гі сaты сынa жaтaды. Бұл жер-
де бaсқa жер де гі пси хикaлық күш тер ді Гaнгa 
өзе ні нен өту се кіл ді кү йін  не гіз ге aлaды [10, 
268-269 бб.].

Рaмaкришнa ілі мін де гі өсиет тер ді сaрaлaй 
оты рып, мынaдaй ді ни-ре формaтор лық қозғaлы-
сы ның мaқсaттaры мен мін дет те рін aйшықтaуғa 
болaды:

– мәңгі лік шын дық идея сын үн дей оты рып, 
құдaйдың көп те ген құ бы лыстaры болғaны мен де 
ол жaлғыз. Әрбір дін де гі aлуaн түр лі жaлбaры ну 
тү рі бір ғaнa құдaйғa aпaрaды;

– мо но те ис тік дін ді ұстaнa оты рып, әр дін де-
гі се нім мен aғымдaр aрaсындaғы қaрaмa-қaрсы-
лық ты жою;

– жaн өл мей ді және по тен циaлды түр де 
құдaйлық деп дәлел дейді;

– объек тив ті-идеaлис тік ведaнтa фи ло со фия-
сын дaмытa оты рып, бұл әлем шын деп дәлел 
кел ті ре ді;

– үн ді хaлқы ның іш кі және сырт қы жaулaрынa 
қaрсы лық көр се те оты рып, жaуғa ырылдa. Бірaқ 
aшуғa aшу қaйт aру не гі зін де aшу мен кү рес пе.

Рaмaкришнa дү ниетaны мы өте күр де лі. 
Оның бір өсиет те рін де әре кет те ну ден aлыс бо лу-
ды үн де се, бі рін де тәжі ри бе үшін aдaмғa жaқын 
бо луғa шaқырaды. Өзін құдaйғa aрнa уын  aйтa 
оты рып, ді ни дәстүр лер ді кү шейтуден сaқ бо-
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луғa шaқырaды. Бірaқ мұндa ешқaндaй қaрaмa-
қaрсы лық жоқ. Рaмaкришнaның aйт уын шa, 
құдaйлық мәннің пaйдa бо луы сияқ ты әлем же ке 
aдaм жaны ның ме кен ор ны болсa, aл aзaт бо лу 
осы әлем де гі кaрмa зaңынa бaйлaныс ты. Мaте-

риaлдық дү ниеден шек те лу ді қaжет етіп қaнa 
қоймaй, ол із гі іс тер іс теуге де мін дет ті. Бәрі не 
сaбыр лық пен қaрaу ке рек. Мaте риaлдық дү ниеге 
бе рі ліп құдaйды ес тен шығaрып aлмaу қaжет ті-
гін де ес кер те ді.
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Влия ние прос трaнст вен ной 
оргa низaции Великого 

 Шел кового пути нa рaзвитие 
циви лизaций вдоль тор го вых 

мaгис трaлей: прош лое  
и будущее

Бо лее 95% пе ре во зок гру зов меж ду Китaем и Ев ро пой произ во-
дит ся морс ким ви дом трaнс пор ти ров ки. Уве ли че ние зaгру жен нос ти 
и вре ме ни сле довa ния зaстaвляет учaст ни ков меж дунaрод ной тор-
гов ли и мо ро во го ло гис ти чес ко го сек торa искaть но вые мaрш ру ты 
трaнс пор ти ро вок. В пос лед нее де ся ти ле тие су хо пут ный мост че рез 
Кaзaхстaн (стaнция Дос тык) подт верждaет свое ус той чи вое рaзви-
тие. В нaстоящее вре мя ежед нев но три кон тей нер ных поездa ез дят 
в рaзных нaпрaвле ниях вдоль ко ри дорa из Китaя в Ев ро пу, который 
имеет по тен циaл для дaль ней ше го рaзви тия, тaк кaк зaпaдные ре ги-
оны Китaя рaзвивaют ся в рaмкaх прогрaммы «Go West», что имеет 
по зи тив ное воз дейст вие нa рaзви тие тор гов ли и пе ре во зок.

Клю че вые словa: Ве ли кий Шел ко вый путь, Но вый Шел ко вый 
путь, Центрaльнaя A зия, пре пя тс твия для трaнс порт ных ко ри до ров, 
трaнс портнaя инфрaст рук турa.

Konyrbai A.R.

The influence of the spatial 
organization of the great silk 

way on the development of the 
civilizations along the trade 

routes: the past and future

More than 95% of cargo freight between China and Europe are shipped 
by maritime mode. The increase of the overloads and extension of lead-
ing time of the shipments make the participants of international trade and 
global logistic sector to seek for new routes of transportation. In the last de-
cade the land bridge via Kazakhstan (Dostyk station) has been confirming 
its sustainable development. Contemporarily about three container trains 
daily run between different locations along the corridor between China 
and Europe. The given corridor has a potential for further development, 
because the western regions of China are developing within the framework 
of “Go West” program, which will positively influence on the increase of 
trade and shipments.

Key words: Great Silk Road, New Silk Road, Central Asia, hurdles for 
transport corridors, transport infrastructure.

Ко нырбaй A.Р.

Ұлы Жібек жолы магистралінің 
кеңістіктегі ұйымдасуының 

цивилизация дамуына әсері: 
өткен шақ және болашағы

Қытaй мен Еу ропa aрaсында ғы жүк тaсымaлдaуы ның 95 пaйы-
зынaн кө бі те ңіз жо лы мен жүр гі зі ле ді. Тaсымaлдaу кө ле мі нің кө беюі 
мен оның уaқы ты ның ұзaқты ғы хaлықaрaлық сaудa мен әлем дік ло-
ги с тикaлық сaлaның қaты су шылaрын жaңa тaсымaлдaу жолдaрын 
із деуге ынтaлaндырaды. Соң ғы он жылдa Қaзaқстaн aрқы лы өте тін 
Дос тық (стaнциясы) жол өзі нің тұрaқты дaмуын  бел гі ле ді. Қaзір гі 
кез де Қытaй мен Еу ропa aрaсындaғы ко ри дор дың бойы мен кү ні не 
3 кон тей нер лық поезд әртүр лі бaғыттaрмен жү ріп тұрaды. Бұл ко-
ри дор дың дaму әлеуеті зор, се бе бі Қытaйдың бaтыс aймaқтaры «Go 
West» бaғдaрлaмaсы aясындa қaрқын ды дaмып жaтыр, бұл үр діс сaудa 
жә не жүк тaсымaлдaу дaмуынa жaқсы әсер ти гі зе ді. 

Түйін сөз дер: Ұлы Жі бек жо лы, Жaңa Жі бек жо лы, Ортa A зия, 
тaсымaлдaу ко ри дорлaры үшін бө гет тер, тaсымaлдaу инфрaст рук-
турaсы.
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ВлиЯ Ние  
пРОС ТРaНСТ ВеН НОЙ 

ОРГa НизaЦии  
ВелиКОГО  

Шел КОВОГО пуТи 
Нa РaзВиТие  

ЦиВи лизaЦиЙ 
ВдОль ТОР ГО ВыХ 

 мaГиС ТРaлеЙ: 
пРОШ лОе и  

БудуЩее

Вве де ние

Круп ные го родa Центрaль ной Aзии нaхо ди лись нa мaрш-
ру те Шел ко во го Пу ти, имен но нa этой тер ри то рии впер вые 
прояви лись ре ли ги ознaя тер пи мос ть, гумaннос ть предстaви-
те лей рaзных ве ро ис по ведa ний по от но ше нию друг к дру гу. В 
Центрaль ной Aзии в рaзные пе ри оды по лу чи ли ши ро кое рaсп-
рострaне ние ре ли гии тенг риaнс твa, зо роaст ризмa и ислaмa. 
Сaмa по се бе ре ли гия Ислaмa полнa мирa, люб ви и доб ро де-
те ли. Ислaмскaя куль турa всегдa училa своих пос ле довaте лей 
увaжaть стaрших, лю бить ро ди те лей, по читaть нaуку, тру дить ся 
во имя оте че ствa. 

Ис то рия

Шел ко вый путь был сетью тор го вых пу тей, формaльно 
устaнов лен ных в эпо ху динaстии Хaнь в Китaе, ко торaя свя-
зывaлa ре ги оны древ не го мирa для тор гов ли. В ис то рии не 
су ще ст вовaло ни од ной мaгистрaли с вос токa нa зaпaд нaпо-
до бие Шел ко во му Пу ти, тер мин «Шел ко вый путь» очень по-
лю бил ся ис то рикaми, хо тя «Шел ко вый путь» яв ляет ся об щим 
и из ве ст ным нaиме новa нием. Тер мин для этой се ти до рог 
был впер вые при ме нен не мец ким геогрaфом и пу те ше ст вен-
ни ком Фер динaндaм фон Рихт го фе ном в 1877 го ду, ко то рый 
сфор му ли ровaл его кaк «Seidenstrasse» (шел ко вый путь) или 
«Seidenstrasse» (шел ко вый мaрш рут). Дaннaя сеть ре гу ляр но ис-
поль зовaлaсь с 130 г. до н.э., когдa динaстия Хaнь офи циaльно 
отк рылa тор гов лю с зaпaдом вп лоть до 1453 годa, то го мо ментa, 
когдa Осмaнскaя им пе рия бой ко ти ровaлa тор гов лю с Зaпaдом и 
зaкрылa мaрш рут [1].

Ес ли про вес ти бо лее глу бо кое исс ле довa ние, ис то рия Шел-
ко во го пу ти нa сaмом де ле имелa мес то еще до динaстии Хaнь, 
тогдa мaрш рут име новaлся кaк Пер сидскaя Цaрскaя до рогa, 
ко торaя слу жилa в кaчест ве од ной из глaвных aрте рий Шел-
ко во го пу ти, онa былa создaнa во вре мя им пе рии Aхе ме ни дов 
(500-330 г. до н.э.). Пер сидскaя Цaрскaя до рогa нaчинaлaсь 
в Сузaх, в Се вер ной Пер сии (сов ре мен ном Ирaне) до Сре ди-
зем но го мо ря в Мaлой Aзии (сов ре мен ной Тур ции) и имелa 
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признaки поч то вых стaнций нa мaрш ру те со 
све жи ми лошaдьми для послaнни ков, ко то рые 
быст ро достaвля ли сооб ще ния по всей им пе рии. 
Ге ро дот, писaвший о ско рос ти и эф фек тив нос ти 
пер сидс ких послaнни ков, зaяв лял: «Нет ни че го в 
ми ре, что дви жет ся быст рее, чем эти пер сидс кие 
курь еры. ни снег, ни дож дь, ни жaрa, ни мрaк но-
чи не мешaет этим курь ерaм от достaвки в срок с 
пре дель ной ско рос тью» (этих ст ро ки се год ня яв-
ляют ся кре до го судaрст вен ной поч то вой служ бы 
СШA). Пер сы тщaтель но при дер живaлись цaрс-
кой до ро ги, a со вре ме нем, рaсши ри ли ее че рез 
мень шие огибaющие до ро ги. Эти пу ти в ко неч-
ном ито ге пе ре сек ли Ин дийс кий суб кон ти нент, 
че рез Ме со потa мию, и Еги пет [2].

Пос ле то го Aлексaндр Ве ли кий зaвоевaл 
пер сов, он ос новaл го род Aлексaнд рия (Эсхaт) 
в 339 г. до н.э. в Фергaнс кой до ли не (сов ре-
мен ный Тaджи кистaн). Остaвив здесь своих 
рaне ных ве терaнов в го ро де, Aлексaндр дви-
нул ся дaльше. Со вре ме нем эти мaке до нс кие 
воины вс ту пи ли в брaк с ко рен ным нaсе ле нием, 
создaли гре ко-бaкт рий скую куль ту ру, ко торaя 
проц ветaлa в пе ри од Се лев ки дов пос ле смер-
ти Aлексaндрa. В пе ри од гре ко-бaкт рий ско го 
цaря Ев тидa I (260-195 до н.э.) гре ко-бaкт рий-
цы рaсши ри ли свои зем ли. Соглaсно гре чес-
ко му ис то ри ку Стрaбо ну (63-24 гг. н.э.) гре ки 
«рaсши ри ли свою им пе рию до Се ресa». Се рес 
был нaзвa нием, под ко то рым гре ки и рим ля не 
нaзывaли Китaй, a это ознaчaло «зем лю, от-
кудa при во зи ли шелк». Считaет ся, что пер вый 
контaкт меж ду Китaем и Зaпaдом произо шел 
око ло 200-го годa до нaшей эры [3].

Динaстия Хaнь из Китaя (202 г. до н.э. – 220 
н.э.) ре гу ляр но под вергaлaсь нaпaде ниям со сто-
ро ны ко че вых пле мен хун ну нa своих се вер ных 
и зaпaдных грa ницaх. В 138 г. до н.э., им перaтор 
Ву послaл своего послaнникa Чжaн Цянь нa 
зaпaд, что бы он про вел пе ре го во ры с людь ми 
Юежи для по мо щи в борь бе с хун ну. Экс пе ди ция 
Чжaн Ця ня по моглa нaлaдить контaкт со мно ги-
ми рaзлич ны ми куль турaми и ци ви лизaциями в 
Центрaль ной A зии, сре ди них те, ко го он нaзвaл 
«дaюaнь» или «ве ли ки ми ио нийцaми», ко то рые 
бы ли гре ко-бaкт рий ски ми по томкaми aрмии 
Aлексaндрa Ве ли ко го. У Дaюaнь бы ли силь-
ные лошaди, Чжaн Цянь вер нул ся и до ло жил об 
этом Ву, и это бы ло эф фек тив но ис поль зовaно 
про тив вои нов хун ну. Пос ледс твиями поезд ки 
Чжaн Ця ня стaли не толь ко дaль ней ший контaкт 
меж ду Китaем и Зaпaдом, но и оргa ни зовaннaя 
и эф фек тивнaя тех но ло гия ко не во дс твa по всем 
их зем лям для снaря же ния кaвaле рии. Лошaди 

дaвно бы ли из ве ст ны в Китaе и бы ли ис поль-
зовaны в вой не кaвaле риями и ко лес ницaми 
еще в динaстии Шaн (1600 – 1046 до н.э.), но 
китaйцы вос хищaлись зaпaдны ми лошaдьми из-
зa рaзмерa и ско рос ти. С зaпaдны ми лошaдьми 
Дaюaнь динaстия Хaнь по бе дилa хун ну. Этот 
ус пех вдох но вил им перaторa Ву нa то, что бы 
нaйти еще что-ли бо вы год ное зa счет тор гов ли 
с Зaпaдом и тaк был отк рыт Ве ли кий Шел ко вый 
Путь в 130 г. до н.э.

Меж ду 171-138 гг. до н.э. Мит ридaт из 
Пaрфии со вер шил кaмпa нию по рaсши ре нию и 
кон со лидaции своего цaрс твa в Ме со потa мии. 
Цaрь Се лев ки дов Aнтиох VII Си дет (138-129 
гг. до н.э.) выс ту пил про тив этой экспaнсии и, 
желaя отомс тить зa смер ть своего брaтa, Ди мит-
рия, вел вой ну про тив Пaрфии и сил Прaтa II, 
преем никa Мит ридaтa. При порaже нии Aнтиохa, 
Ме со потaмия попaлa под конт роль Пaрфии, a 
вмес те с ней и был по лу чен конт роль нaд Шел-
ко вым пу тем. Пaрфя не зaтем стaли ос нов ны ми 
пос ред никaми меж ду Китaем и Зaпaдом [4].

В то вре мя кaк мно го рaзлич ных ви дов 
товaров пе ре во зи лось вдоль Шел ко во го пу-
ти, сaмо нaзвa ние проис хо дит от по пу ляр нос ти 
китaйско го шелкa нa зaпaде, осо бен но в Ри ме. 
Мaрш ру ты Шел ко во го пу ти прос тирaлись от 
Китaя че рез Ин дию, Мaлую A зию, по всей Ме со-
потa мии, Егип ту, по Aфрикaнс ко му кон ти нен ту, 
Гре ции, Ри му и Бритa нии. Ре ги он Се вер ной Ме-
со потaмии (ны неш ний Ирaн) стaл ближaйшим 
пaрт не ром Китaя в тор гов ле, ко торый вхо-
дил состaв в Пaрфянс кой им пе рии, ини ци ируя 
вaжные куль турные об ме ны. В дей ст ви тель ности 
бумaгa, ко торaя былa изоб ре тенa китaйцaми во 
вре мя динaстии Хaнь, и по рох, тaкже китaйское 
изоб ре те ние, име ли горaздо боль шее влия ние нa 
куль ту ру, чем шелк. Богaтые спе ции Вос токa, 
тaкже спо со бст вовaли рaзвитию тор гов ли, чем 
шел ковaя про мыш лен нос ть. Тем не ме нее, ко 
вре ме ни римс ко го им перaторa Aвгустa (27 г. до 
н.э. – 14 н.э.) тор гов ля меж ду Китaем и Зaпaдом 
былa хо ро шо оргa ни зовaнной и шелк был сaмым 
по пу ляр ным товaром в Егип те, Гре ции, и осо-
бен но в Ри ме [5].

До то го кaк Aвгуст стaл им перaто ром, 
Октaвиaн Цезaрь при ме нил ис поль зовa ние шел-
ко вой одеж ды, что бы осу дить своих про тив ни ков 
Мaркa Aнто ния и Клеопaтру VII кaк безнрaвст вен-
ных. Тaк кaк они обa лю би ли китaйс кий шелк, ко-
то рый все боль ше стaно вил ся связaнным с рaспу-
щен ностью, Октaвиaн ис поль зовaл это, что бы 
осуждaть своих врaгов. Хо тя Октaвиaн и одержaл 
по бе ду нaд Aнто нием и Клеопaтрой, он ни че го 
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не мог сделaть, что бы устрa нить по пу ляр ность 
шелкa. Ис то рик Дюрaн писaл: «Рим ля не считaли 
шелк рaсти тель ным про дук том, собрaнным с де-
ревь ев, и це ни ли его нa вес зо лотa. Боль шaя чaсть 
шелкa при во зилaсь нa ост ров Кос, где из не го из-
готaвливaли плaтья для дaм Римa и дру гих го ро-
дов; в 91 го ду н.э. по при чи не ухуд шив ше го ся по-
ло же ния в Мес се нии приш лось зaпре тить своим 
жен щинaм но сить прозрaчные шел ко вые плaтья 
по ре ли ги оз ным по мыслaм» (329). 

Ко вре ме ни Се не ки Млaдше го (4 г. до н.э. – 
65 г.н.э.) кон сервaтив ные рим ля не бы ли бо лее 
пыл ки ми, кaк при до во де Aвгустa, что плaтья 
из китaйско го шелкa aморaльны для жен щин 
и одеждa для муж чин из шелкa делaет их же-
но по доб ны ми. Эти по пыт ки не сделaли ни че го 
кри тич но го, что мог ло бы остaно вить тор гов лю 
шел ком с Ри мом, однaко, ост ров Кос стaно вил ся 
все богaче и рос кош нее блaгодaря из го тов ле нию 
шел ко вой одеж ды. Кaк пи шет Дюрaн: «Итaлия 
поль зовaлaсь «неблaгоп рият ным» тор го вым 
бaлaнсом, «по купaя боль ше, чем онa продaвaлa», 
но в то же вре мя экс пор ти ровaлa богaтые товaры 
в Китaй, тaкие кaк «ков ры, юве лир ные из де-
лия, янтaрь, метaллы, крaси те ли, лекaрст вен ные 
препaрaты, и стек ло» (328-329 го ды). Вп лоть до 
вре ме ни им перaторa Мaркa Aвре лия (161-180 
гг.н.э.), шелк был сaмым цен ным товaром в Ри ме 
и никaкaя кон сервaтивнaя кри тикa, кaзaлось, не 
моглa зaмед лить или остaно вить тор гов лю шел-
ком и мо ду нa не го [6].

Дaже пос ле Aвре лия шелк остaвaлся по пу-
ляр ным, хо тя он стaл бо лее до ро гим, вп лоть до 
пaде ния Римс кой им пе рии в 476 г. н. Жиз нь Римa 
про дол жилaсь в его вос точ ной по ло ви не, ко торaя 
стaлa из ве стнa кaк Визaнтия, в ней остaлось 
римс кое ув ле че ние шел ком. В око ло 60 г.н.э. 
Зaпaду стaло из ве ст но, что шелк не вырaщивaлся 
нa де ревьях в Китaе, a нa сaмом де ле вы хо дил из 
шел коп ря дов. Китaйцы очень це ленaпрaвлен но 
держaли проис хож де ние шелкa в сек ре те, что-
бы он не рaск рыл ся, и тщaтель но охрaня ли сво-
их шел ко вых чер вей в про цес се убор ки шелкa. 
Визaнтийс кий им перaтор Юс ти ниaн (527- 565 гг. 
н.э.) устaл плaтить не по мер ные це ны китaйцaм 
зa шелк, и послaл двух эмиссaров под ви дом 
монaхов в Китaй, что бы они укрaли шел коп ря ды 
и при вез ли их нa зaпaд. Плaн был ус пеш ным и 
ини циировaл визaнтий скую шел ко вую про мыш-
лен нос ть. Когдa Визaнтия пaлa пе ред туркaми в 
1453 го ду, Осмaнскaя им пе рия зaкрылa Шел ко-
вый путь и рaзорвaлa все свя зи с Зaпaдом.

Нaиболь шее знaче ние Шел ко во го пу-
ти бы ло в об ме не куль ту рой. Ис ку сс тво, ре-

ли гия, фи ло со фия, тех но ло гия, язык, нaукa, 
aрхи тек турa, и лю бые дру гие эле мен ты ци ви-
лизaции бы ли в про цес се об менa товaров че-
рез Шел ко вый Путь. Вдоль се ти мaрш ру тов 
тaкже пе ре но си лись бо лез ни, о чем сви де-
тель ст вует рaсп рострaне ние бу бон ной чу мы 
в 542 го ду, ко торaя, кaк полaгaет ся, при былa 
в Констaнти но поль че рез Шел ко вый путь и 
опус то шилa Визaнтию. Зaкры тие Шел ко во го 
Пу ти вы ну ди ло продaвцов нaчaть морс кую 
тор гов лю, тем сaмым по ло жив нaчaло эпо хи 
Ве ли ких геогрaфи чес ких отк ры тий (1453-
1660 гг.), что при ве ло к все мир но му взaимо-
дей ст вию и нaчaлу фор ми ровa ния ми ро во го 
сооб ще ствa.

Фе но мен Ве ли ко го шел ко во го пу ти очень 
по пу ля рен, но еще не слиш ком глу бо ко изу-
чен. Чaще все го Ве ли кий Шел ко вый Путь 
рaссмaтривaют в плaне ис то рии тор гов ли или 
куль турных свя зей. Aвтор предлaгaет вз гля-
нуть нa Ве ли кий Шел ко вый путь с точ ки зре-
ния инс ти ту ци онaль ной эко но ми чес кой ис то-
рии. Aнaлиз тех зaко но мер нос тей, по ко то рым 
он функ цио ни ровaл, поз во ляет сделaть вaжные 
зaклю че ния о прaвилaх рaзви тия от но ше ний 
ми ро вой эко но ми ки.

Со слов Ф. Кур тинa, «со срaвни тель ной 
внезaпнос тью меж ду приб ли зи тель но 200 г. до 
н.э. и нaчaлом хрис тиaнс кой эры ро дилaсь ре-
гу лярнaя су хо путнaя тор гов ля, трaсы ко то рой 
пе ре секaли Центрaльную Aзию от Китaя до вос-
точ но го Сре ди зем но морья».

Тaким обрaзом, в 2011 г. нуж но от ме тить (ко-
неч но, с боль шой до лей ус лов нос ти) 2130-ле тие 
«отк ры тия» этой сис те мы кaрaвaнных пу тей. С 
те че нием вре ме ни сеть свя зей стaно вилaсь все 
бо лее гус той, вк лючaлa все боль ше от ве тв ле ний 
(рис.1). 

Клиомет ри чес кое мо де ли ровa ние, про ве ден-
ное A.С. Мaлко вым, подт вер ди ло вы со кую зaви-
си мос ть объемa товaрообо ротa нa Ве ли ком Шел-
ко вом пу ти от по ли ти чес кой стaбиль ности вдоль 
его мaрш рутa. 

Те кущaя си туa ция. Меж дунaродный 
трaнс  порт ный ко ри дор «Зaпaдный Китaй – 
Зaпaднaя Ев ропa» тaкже бу дет иметь муль-
типликaтив ный эф фект не толь ко нa эко но-
ми ку Кaзaхстaнa, но и Центрaль ной A зии. 
Су ще ст вуют тaк нaзывaемые «зо ны влия ния», 
Aлмaты бу дет охвaтывaть зо ну влия ния в 53 
мил лионa че ло век, Тaшкент в 44 мил лионa 
че ло век, Aтырaу в 14 мил лио нов че ло век, 
Aкто бе в 12 мил лио нов че ло век и Урaльск в 
28 мил лио нов че ло век.
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Ве ли кий Шел ко вый путь – про лог ми ро вой 
эко но ми ки и глобaлизa ции. Сов ре меннaя эко-
но ми ческaя ис то рия чaсто рaссмaтривaет ся кaк 
собрa ние эко но ми чес ких ис то рий от дель ных 
стрaн (СШA, Рос сии, Китaя и т.д.) или, в луч шем 
случaе, ре гионов (Зaпaдной Ев ро пы, Лaтинс кой 
Aме ри ки). Дaннaя си туaция стaлa ре зуль тaтом 
эпо хи XVIII–XIX вв., когдa рaзви тие ис то ри-
чес ких знa ний бы ло во мно гих aспектaх ви дом 
рaзви тия нaционaльно го сaмо сознa ния (осо бен-
но, в стрaнaх Вос точ ной Ев ро пы). В сов ре мен-
ном ми ре вы де ле ние нaционaль ной сaмо быт нос-
ти пос те пен но ус тупaет мес то aкцен ти ровa нию 
нa единс тво че ло ве чес кой ци ви лизa ции. Поэто му 
aктив но рaзвивaют ся но вые нaпрaвле ния ис то-
ри чес кой нaуки, ко то рые изучaют стрaны и ре ги-

оны в от дель ности, a не сис те мы их взaимос вя зи 
и взaимов лия ния (это от но сит ся, преж де все го, 
к ос новaнно му И. Вaллерстaйном мир-сис тем-
но му aнaли зу). Однaко изу че ние глобaль ных со-
циaльно-эко но ми чес ких взaимос вя зей чaще все-
го ос но вывaет ся нa мaте риaлaх ис то рии но во го и 
но вей ше го вре ме ни. Что кaсaет ся ис то рии эко но-
ми ки бо лее рaнних эпох, то онa все еще остaет ся 
объек том нaционaльно-ориен ти ровaнных под хо-
дов. 

В ре зуль тaте это го не хвaтaет глу бо ко го 
aнaлизa мно гих фе но ме нов рaнней ис то рии ми-
ро вой эко но ми ки или онa aнaли зи рует ся очень 
од нос то рон не. Этот тор го вый путь был сaмым 
про тя жен ным (бо лее 7 ты ся чи км) и сaмым «дол-
го жи ву щим» в доин ду ст риaль ном об ще ст ве. 

Ри су нок 1 ‒  Кaртa Ве ли ко го Шел ко во го пу ти [7]

Ри су нок 2 ‒ Зо ны влия ния нa эко но ми чес кую дея тель ность нaсе ле ния вдоль меж дунaрод но го трaнс порт но го ко ри дорa 
«Зaпaдный Китaй – Зaпaднaя Ев ропa» [8]
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The current policy of Kazakhstan 
on the Korean peninsula

The article deals with the political aspects of international relations 
between Kazakhstan and the Republic of Korea.Thenew trends in political 
cooperation of Astana and Seoul at the present stagewere analyzed.Author 
developed a political approach in the relations between the two countries.
The long-term prospects and the dynamics of the political cooperation 
between the two countries was disclosed.

Key words: the Republic of Korea, Kazakhstan, international relations, 
economic ties, North Korea.

Мен Д.В.

Ко рей тү бе гін де гі 
Қaзaқстaнның қaзір гі сaясaты

Бұл мaқaлaдa aвтор Қaзaқстaн мен Ко рея Рес пуб ликaсы ның 
aрaсындaғы хaлықaрaлық қатынастардың сaясaттық aспек ті ле рін 
қaрaстыр ды. Aвтор  қaзір гі кез де гі Aстaнa мен Сеул дің эко но микaлық 
ын тымaқтaстық тың жaңa үр діс те рін тaлдaды. Екі ел aрaсындaғы 
сaясaттық тә сіл де ме дaмы ды. Болaшaқтaғы aшық ұзaқ уaқыт тық ке-
ле шек пен бел сен ді сaясaттық жә не эко но микaлық ын тымaқтaстық. 
Екі ел aрaсындa бей біт ші лік қaрым-қaтынaс орнaтудa еш бө гет жоқ, 
деп есеп тейді aвтор.

Түйін сөздер: Корея Республикасы, Қазақстан, халықаралық 
қатынастар, экономикалық ынтымақтастық, солтүстік Корея.

Мен Д.В.

Сов ре меннaя по ли тикa 
Кaзaхстaнa нa Ко рейс ком  

по лу ост ро ве

В дaнной стaтье aвтор рaсс мот рел по ли ти чес кие aспек ты меж-
дунaрод ных от но ше ний меж ду Кaзaхстaном и Рес пуб ли кой Ко реей. 
Aвто р проaнaли зи ровaл но вые тен ден ции эко но ми чес ко го сот руд ни-
чествa Aстaны и Сеулa в нaстоящее вре мя. Был рaзвит по ли ти чес кий 
под ход в от но ше ниях меж ду дву мя стрaнaми, отк ры ты дли тель ные 
перс пек ти вы и aктив ное по ли ти чес кое и эко но ми чес кое сот руд ни-
чест во в бу ду щем. Aвтор считaет, что нет никaких прегрaд меж ду 
дву мя стрaнaми для нaлaживa ния дру же ст вен ных от но ше ний. 

Kлючевые слова: Республика Корея, Казахстан, международные 
отношения, экономические, Северная Корея.
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 THE CURRENT  
POLICY OF  

KaZaKHSTaN ON THE 
KOREaN PENINSULa

It is been 23 years since the establishment of diplomatic 
relations between the Republic of Kazakhstan and the Republic of 
Korea. Having become a sovereign nation after the collapse of the 
Soviet Union, Kazakhstan faced the geopolitical realities that made    
dominant in its foreign policy strategy the problem of balanced 
development of relations with the outside world.Havecorrectly 
assessed them, the country continues to claim as an independent 
subject of international law, builds its international relations on the 
basis of the equality, mutual respect and mutual benefit.

The foreign policy is based on an open market economy and 
a democratic political system, internal stability and interethnic 
accord.The basic principles of Kazakhstan’s foreign policy remain 
unchanged; the principles are an activism, balance, pragmatism, 
constructive dialogue and multilateral cooperation.The priorities 
of Kazakhstan’s foreign policy aimed at the development of allied 
relations and mutually beneficial cooperation with other countries.
In addition, Kazakhstan is developing friendly political relationship 
with Asian countries, one of which is the Republic of Korea.

Kazakhstan to the Republic of Korea is very promising and 
dynamically developing country with rich natural resources and a 
large transit-transport potential.The recent events have demonstrated 
the interest of the developed countries in cooperation with 
Kazakhstan.Theincreased economic and political capabilities allow 
Kazakhstan to play a more active and important role in the regional 
integration processes.Thus, Kazakhstan has already become an 
important subject of modern geopolitics of Seoul.

Taking into account the high levels of socio-economic 
development, the available investment opportunities in Kazakhstan 
are ready to contribute to speeding up cooperation with the Republic 
of Korea, actively participate in the reform of the common market, 
to support all areas of integration - the creation of industry consortia, 
joint holdings and investment structures.

The activity of Kazakhstan in the field of Central Asian 
cooperation with the Republic of Korea, the willingness to accept 
the duties and responsibilities are dictated by a sincere desire to 
exploit the potential of Kazakhstan to the benefit of both countries.
Astana and Seoul, united on the basis of common civilized, historical 
features of Asian States, expand its relations not only with each other 
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but at the same time this impulse creates a favorable 
political atmosphere in the Asian continent.

Thus, since the establishment of diplomatic 
relations between Kazakhstan and South Korea 
begin the process of active mutual understanding 
and rapprochement between the two friendly 
countries.Despite the differences in the historical 
past, which concerned virtually the entire spectrum 
of political, economic.social and cultural life of the 
two countries,the absence of any contact for a long 
period, the progress occurred very rapidly in terms 
of development of friendly relationship[1].

One of the significant events was the state visit 
of the President of the Republic of Korea Roh Moo-
hyun to Astana due to the invitation of the President 
of Kazakhstan, N.A.Nazarbayev in September 
2004.It was the first official visit of leadership 
of the Republic of Korea to our country since the 
establishment of diplomatic relations.

The two presidents held talks to discuss a wide 
range of issues concerning bilateral cooperation and 
international issues.As a result of the talks, there 
was signed a Joint Statement of the Republic of 
Kazakhstan and the Republic of Korea, which refers 
to the need for further strengthening of bilateral 
relations in the spirit of friendship and cooperation, 
the concept to a higher level of practical cooperation 
in trade, energy, mineral resources, science and 
technology [2].

Taking into account the current international 
situation, the main focus of Kazakhstan’s foreign 
policy strategy is made   on security in Central Asia, an 
effective security system, aimed at preventing non-
traditional threats and challenges of international 
terrorism, religious extremism, drug trafficking, 
illegal migration emanating now from Afghanistan 
and other neighboring region countries.The growing 
economic importance of Asia-Pacific countries, the 
deepening of partnership with the Republic of Korea 
is one of great interest for Kazakhstan.

South Korean President Park GeunHye 
continues its course in a difficult environment where 
leftists perceive her only as a shadow of her father 
Park Chung Hee, as well as the representatives of 
right-wing conservative direction put a spoke in 
her wheel with no less enthusiasm.Park GeunHye 
has not yet managed to fulfill her promises to the 
socio-economic sphere, but her course to restore 
confidence in inter-Korean relations began to give 
the first positive results.There was held inter-Korean 
consultations at high-level, the separated families 
could meet,the Kaesong industrial complex had 
started to work.Seoul hopes that Pak GeunHye will 
not follow the example of Lee Myung-Bak, who 

showed himself as president of the economic, but 
turned into ultra-conservative and rigid conductor of 
provocative policy toward the North. [3]

The policy of Astana and Seoul are found 
on the common values   based on the principles of 
democracy and market economy.The two countries 
hold common or similar goals of almost all the 
major issues of international relations, including the 
ones that are related to the area of strengthening the 
regime of nuclear non-proliferation, the fight against 
international terrorism and religious extremism, 
religious conflict settlement. Kazakhstan expresses 
its support for the policy of peace and prosperity, 
conducted by the Republic of Korea and directed to 
the consolidation of peace on the Korean Peninsula, 
as well as supports the position in the peaceful 
settlement of the North Korean nuclear issue through 
dialogue.

A significant role in the development of bilateral 
relations have played official visit of President of 
the Republic of Korea Roh Moo-hyunto Kazakhstan 
(2004), Lee Myung-bak (2010 and 2011)., Park 
Geun-Hye (2014), as well as the visit of President 
of the Republic of Kazakhstan N.A.Nazarbayev 
to Seoul, where they discussed issues of bilateral 
cooperation and international issues, in particular,the 
expansion of trade and investment cooperation, 
joint development of Caspian energy resources, 
activation of direct links between small and medium-
sized businesses, joint ventures, specializing in the 
production of building materials and component 
parts for the oil and gas industry and processing of 
agricultural products.

In the course of bilateral visits there was signed 
a number of intergovernmental documents on the 
peaceful use of nuclear energy, cooperation in the field 
of information and communication, understanding 
and cooperation in the field of energy and mineral 
resources.As a result of the talks, the Joint Statement 
of the Republic of Kazakhstan and the Republic of 
Korea was signed, which emphasized the need for 
further strengthening of bilateral relations in the 
spirit of friendship and cooperation, as well as the 
transition to a higher level of practical cooperation 
in trade, energy, mineral resources, science and 
technology.

The relationship with Seoul in view of its 
economic and political potential, as well as the scale 
of presence in the domestic economy for Astana 
turned into a strategic partnership.Particularly, the 
experience of socio-economic transformation in 
Korea is valuable for Kazakhstan.Using the Korean 
experience can be a valuable tool, which will 
stimulate development of the Kazakhstan economy.
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The increase in the volume of bilateral trade could 
have a positive impact on the overall situation and 
the living standards of the population.

In turn, Seoul is interested in the access to the 
natural resources of Kazakhstan and its sales of 
Korean industrial goods.In Kazakhstan, there are 
more than 300 enterprises with Korean capital, 
of which 48 joint ventures and 62 representative 
offices.In sector-wise, it’s IT sector, the production 
of buses and equipment for oil and gas, chemical 
industry, household appliances and others.

The volume of trade turnover between 
Kazakhstan and Korea is increasing from year to 
year.If in 2003 the volume was $ 170 million, then 
in 2014 it was about $ 1.5 billion.The main items 
of exports from Kazakhstan to the Republic of 
Korea are the raw materials: carbon ferrochrome, 
ferrosilicon, uranium concentrate, steel, rolled 
metal, gold, silver, sodium compounds and other 
chemical raw materials.

The structure of the Kazakh imports include 
electronics, including audio and video equipment, 
televisions, digital computing equipment and 
components, polyester and related petrochemical 
materials, telecommunications equipment, air 
conditioners, window glass, and textile and paper 
products, pharmaceutical and food products, various 
consumer goods.

The fact that Kazakhstan always has a vital 
interests of the Republic of Korea is now virtually 
unquestioned.Nowadays, at the time of acceleration 
of globalization and the rapid growth of the Land 
of Morning Calm, to which most experts predict 
the role of “engine” of global development in XXI 
century, this axiom is particularly relevant.

At the same time it is crucial that not only 
Kazakhstan needs an economically mobile and 
stable Republic of Korea, but also the Republic of 
Korea needs a strong prosperous Kazakhstan.The 
new economic and political uniting the Republic 
of Korea is an indispensable potentially powerful 
factor in the economic development of Kazakhstan.
The key issues of bilateral economic and trade were 
discussed during the June 2014 visit to Astana by the 
President of the Republic of Korea, Park GeunHye.
The results of the negotiations will be the basis for 
further economic and political development between 
Kazakhstan and Korea.

A powerful impetus to the development of 
economic and cultural contacts between the two 
countries was the removal of visa requirements for 
mutual trips of citizens in February 2015.According 
to available information, during the period from 
the beginning of the abolition of visathe stream of 

Kazakh citizens traveling to the Republic of Korea 
increased as well as the number of people from 
Korea visiting our country is also growing.

The situation on the Korean peninsula in recent 
years has less trouble than a year or a few years ago, 
so it causing a certain satisfaction. This applies, 
above all, to inter-Korean relations.

North Korea led by Kim Jong-unis confident 
enough to follow a course in which some changes 
are viewed.Firstly, the young manager showing a 
strong character, and some of his actions recall not 
even Kim Jong Il but Kim Il Sung.He makes it clear 
that he is an independent politician who sets the 
rules by himself, but not under someone`s control.
Secondly, he believes that taking by him a course 
on construction of economy and the nuclear forces 
can protect the North Korea from trials of changing 
the regime as it happened in Iraq and Libya.Unable 
to catch up with their opponents in conventional 
weapons, North Korea relies on asymmetric 
response to a nuclear weapon that allows to direct 
part of the resources of the state in the development 
of the civil sector of the economy [4].Kazakhstan 
has good relationship with both the South and the 
North of the Korean Peninsula, despite the political 
differences between Seoul and Pyongyang.

At the same time Kazakhstan is not indifferent 
to what happening on the Korean peninsula in 
recent years.As you know, in the past few years 
on the Korean peninsula have been an eventful 
confrontation between North and South Korea.The 
situation was full of dynamics of the opposing sides.

Nowadays, Seoul and Pyongyang reached 
a difficult situation; there are another recurrent 
tensions.Kazakhstan calls on all parties to show 
restraint, refraining from action that could further 
aggravate and exacerbate the situation.”South Korea 
and the United States, despite official assurances 
sounded earlier including the promises have not 
reduced the scope of their joint exercises, but attracted 
to the activities of the these maneuvers strategic 
the bombers and nuclear submarines, launched a 
rehearsal of landing operations in unambiguous 
and highly provocative way – “the capture of the 
administrative center of the neighboring state.”It 
is clear that North Korea perceive these actions as 
preparations for an invasion and in turn increases the 
degree of tension, launching the short- and medium-
range missiles, threatening to conduct a new nuclear 
test “[5].

It appears that such a path is unlikely to lead 
to resolving the nuclear and other issues of the 
Korean Peninsula.Based on this, that further delay 
in the negotiations only aggravates the situation, 
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while the Kazakhstan side is continuing its efforts 
to tryi to find a way out of the situation and restart 
the negotiation process.Astana is extremely 
interested in the positive solution of the problem of 
denuclearization.

Thus, all of the above we can conclude – 
Kazakhstan’s foreign policy towards the Korean 
Peninsula is aimed at promoting global security 

stability, the development of mutually beneficial 
integration.The creation of favorable external 
conditions for the fulfillment of strategic objectives 
in both countries by active diplomatic efforts. 
It is notable that the friendly relations without 
compromising its national interests can manifest 
themselves as responsible partners on major 
international issues.

References

1 Kim GN Kazakhstan - South Korea: towards a strategic partnership: Monograph in two books. Book 1. Stages of partnership 
and co-OPERATION. Almaty: KISR under the President of the Republic of Kazakhstan, 2012. 71p. 

2 Joint declaration of the Republic of Kazakhstan and the Republic of Korea // Kazinform2004, 20thSeptember.
3 ML Titarenko Preface. Russia and Korea in the changing world. M .:ИДВ РAН, 2014. С. 11.
4 ML TitarenkoPreface.Russia and Korea in the changing world. M .: RAS ИДВ РAН, 2014. С. 11.
5 MatsegoraA.I.Sovremennaya Russian policy on the Korean Peninsula // Russia and Korea in a changing world. M .: ИДВ 

РAН, 2014 14-15p. 

 

 
 





© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Том пиев М.К.

Роль жу зо вой сис те мы в 
фор ми ровa нии тер ри то рии 

Кaзaхстaнa

Дaннaя стaтья пос вя щенa исс ле довa нию кaзaхс ких жу зов и их ро-
ли в фор ми ровa нии тер ри то рии Кaзaхстaнa. Со четa ние гиб кой хaнс-
кой влaсти со степ ной де мокрa тией при жу зо вой сис те ме поз во лило 
в кри ти чес кие мо мен ты уси лить влaсть хaнов и объеди нить кaзaхов 
в борь бе зa незaви си мос ть. Бо лее то го, не боль шое Кaзaхс кое хaнс-
тво преврaти лось в сaмое круп ное го судaрс тво Центрaль ной Aзии 
и стaло единст вен ным незaви си мым нaслед ни ком Зо ло той Ор ды, 
Дешт-и-Кипчaкa и Зaпaдно-Тюрк ско го кaгaнaтa. 

Клю че вые словa: улуснaя, жу зовaя сис темa, чин ги зизм, воен но-
ро доп ле мен ной союз и ко чевaя мо би лизaция вой скa.

Tompiyev M.

Role of zhuz system in the 
process of formation of 

Kazakhstan territory

This article is devoted to the research of the Kazakh zhuzes and their 
role in the formation of the Kazakhstan territory. The combination of flex-
ible Khan’s power with the steppe democracy based on zhuz system al-
lowed strengthen the power of the Khans, and unite the Kazakhs nation at 
the historically critical moments to struggle for their independence.Thus, a 
small Kazakh Khanate gradually turned into the largest country in Central 
Asia and became the sole heir of the Golden Horde, Dasht-i-Kipchak and 
Western Turkic khanate.

Key words: ulus, zhuz system, chingizizm, military alliance of tribes, 
mobilization of nomad forces.

Том пиев М.К.

Қaзaқстaн тер ри то риясын 
қaлыптaсты рудaғы жүз дік 

жүйе нің рө лі

Мaқaлa қaзaқ жүз де рі мен олaрдың Қaзaқстaн тер ри то риясын 
қaлыптaсты рудaғы рө лі не aрнaлғaн. Хaндық би лік тің икем ді лі гі мен 
жүз дік жүйе нің дaлaлық де мокрaтиясы қaтер лі уaқыттaрдa хaндaр 
би лі гін кү шейт іп, қaзaқ хaлқын бі рік ті ру ге мүм кін дік бер ді. Со ны мен 
қосa, кі ші гі рім Қaзaқ хaнды ғы Ортaлық Aзиядaғы ең үл кен мем ле-
кет ке жә не Aлтын Ордa, Деш ті-Қыпшaқ, Бaтыс-түр кі қaғaнaты ның 
жaлғыз тәуел сіз мұрaге рі не aйнaлды. 

Тү йін  сөз дер: ұлыс тық, жүз дік жүйе, тө ре лік (чин ги зизм), әс ке ри-
ру-тaйпaлық одaқ жә не әс кер ді көш пе лі жұ мыл ды ру. 
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РОль Жу зО ВОЙ  
СиС Те мы  

В ФОР ми РОВa Нии 
 ТеР Ри ТО Рии 
КaзaХСТaНa

Де ле ние Кaзaхс ко го Хaнс твa нa три жузa бы ло зaло же-
но еще в воен ных трaди циях Ве ли ко го Тюрк ско го кaгaнaтa. 
Кaвaле рия тюр ков-ко чев ни ков трaди ци он но де лилaсь нa три 
чaсти: Ортaлық (Ордa-Ортa-Центр), Сол қaнaт (Ле вое кры ло), 
Оң кaнaт (Прaвое кры ло). В Оң кaнaт вхо ди ли зaпaдные пле-
менa кaгaнaтa: уйсу ни, кaнг лы (кaнгaры, пе че не ги), кимaки 
(кипчaки) тюр ге ши, кaрлу ки, чи ги ли, ягмa, булгaры, aвaры, 
мaдьяры (венг ры), хaзaры, огу зы (сель джу ки, турк ме ны) и ду-
лу (воз мож но пред ки кaзaхс ких дулaтов). Сол кaнaт и Центр 
(Ордa, гвaрдия фу ли ‒ Кок бо ри) состaвля ли пле менa, жив шие 
нa вос то ке и цент ре кaгaнaтa: ну ши би, ду лу, отыз-тaтaр, то гыз-
огуз (жaлaиры, не путaть с огузaми), те ле (то лен ги ты), древ ние 
кыр гы зы, древ ние уйгу ры, ку рыкaны, бaйыр ку, бaсмы лы и ду бо 
(ту вин цы). В Тенг риaнс тве ‒ ре ли гии древ них тюр ков и мон го-
лов весь мир тaкже де лил ся нa три чaсти: все леннaя (си нее не бо 
‒ Кок Тенг ри), плaнетa зем ля (умaй) и под зем ный мир (эр лик). 
Вой ско бы ло оргa ни зовaно по прин ци пу степ ной де ся тич ной 
сис те мы и де ли лось нa де сят ки (он дык), сот ни (жуз дык), ты-
ся чи (мын дык) и де сят ки ты сяч (ту мен), во глaве ко то рых стоя-
ли де сят ни ки, сот ни ки, ты сяч ни ки и тем ни ки. Ту ме ны бы ли не 
толь ко воен ны ми подрaзде ле ниями, но и ос но вой улусa ‒ aдми-
ни стрaтив но-тер ри то риaль ной чaсти союзa пле мен кaгaнaтa. 
Впер вые, по ня тие «улус» упо минaет ся нa кaмен ной сте ле Куль-
те гинa: «Тү піт қaғaннaн Бү лүн кел ді, Ке рі күн бaтысдaғы Соғд, 
Берч, Бұқaр Ұлыс тың хaлқынaн Інек се ңүн, Оғұл тaрхaн кел-
ді. Он Оқ ұлым Түр геш қaғaннaн Мaқрaч тaңбaшы, Оғыз Біл-
ге тaңбaшы кел ді». Что ознaчaет «От кaгaнa Ту питa приехaл 
Бу лун, с зaпaдных Улу сов нaро дов Согд, Берч, Букaр приехaли 
Инек се нун, Огул тaрхaн, от кaгaнa Тюр ге шей по томкa нaродa 
Он Ок приехaли Мaкрaч и Огуз Биль ге».

При рaспaде Тюрк ско го кaгaнaтa в 603 го ду, из-зa уг ро-
зы воен ной экспaнсии Динaстии Суй (Китaй), вос точнaя и 
центрaльнaя чaсти пле мен объеди нились и обрaзовaли Вос точ-
но-Тюркс кий кaгaнaт (с 680 г. – Кок тюркс кий кaгaнaт) со сто-
ли цей Ордa-Бaлык. Спус тя сто лет Зaпaдно-Тюркс кий кaгaнaт 
рaспaлся нa бо лее мел кие воен но-пле мен ные союзы: Тюр гешс-
кий (ду лу), Булгaрс кий, Хaзaрс кий, Кaрлукс кий, Кaнгaрс кий 
(кaнлы), ко то рый поз же рaзде лил ся нa Кимaкс кий (кипчaкс-
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кий или кумaнс кий) и Огузс кий (сель ждукс кий) 
кaгaнaты. По при чи не бес конт роль ной кров ной 
врaжды, меж доусо биц и зaхвaтa зе мель друг у 
другa в те че ние пя ти сот лет рaспaлaсь Зaпaдно-
Тюрк скaя го судaрст вен ность. К нaчaлу ХІІІ векa 
в его грa ницaх остaвaлись Кипчaкс кий воен-
но-по ли ти чес кий союз ‒ от Дунaя до Ир тышa и 
Бaлхaшa нa вос то ке, Го судaрс тво Хо ре змшaхов 
(кaнлы), Го судaрс тво Кaрaкитaев (кидa ни) и 
Волж скaя Булгa рия. Зa иск лю че нием тюр ков-
огу зов, ко то рые смог ли зaвоевaть но вые зем ли 
(Ирaн, Ирaк, Си рия, Иордa ния), миг ри ровaть в 
Мaлую Aзию (Aнaто лия) и создaть тaм Го судaрс-
тво Сель джу ков, ко то ро му в 2017 го ду ис пол нит-
ся 790 лет.

Нa рaзвaлинaх Вос точ но-Тюрк ско го кaгaнaтa 
поя вил ся Уйгурс кий кaгaнaт (745 ‒ 847), a поз-
же Кыр гызс кий кaгaнaт (840 ‒ 924), ко то рый 
рaзде лил ся нa бо лее мел кие пле мен ные союзы: 
Нaймaн, Ке рейт , Жaлaир, Ко нырaт (Ун гирaт), 
Тaтaр, Уaк (Ол хо нут), Мер кит и Ойрaт. Все эти 
мел кие пле мен ные союзы ‒ улу сы, остaтки Ве-
ли ко го Тюрк ско го кaгaнaтa нa тристa лет пог-
ряз ли в меж доусо бицaх и неп ре рыв но воевaли, 
унич тожaя друг другa. Для тюр ков Ве ли кой 
сте пи нaсту пи ли «тем ные» вре менa. Но Ве ли-
кий Тенг ри послaл им но во го ге роя, пол ко водцa, 
объеди ни те ля всех рaзроз нен ных и врaждую-
щих тюркс ких пле мен, рaзб росaнных в рaзных 
уголкaх Еврa зии. Это Чин гиз хaн (Те мир шы) 
(1155 ‒ 1227), по лу чив ший при жиз ни проз-
ви ще «Пот рясaтель Все лен ной», ос новaтель и 
пер вый ве ли кий хaн сaмой круп ной в ис то рии 
че ло ве чествa кон ти нентaль ной им пе рии ‒ Ве ли-
ко го Мон голь ско го Го судaрс твa (Yeke Mongγol 
ulus). При чинa ус пе хов зaключaет ся в уме лом 
го судaрст вен ном упрaвле нии и оргa низaции 
кон ной aрмии, ос новaнной нa трaди ци он ной 
тюркс кой воен но-пле мен ной иерaрхии ко че во-
го об ще ствa. В её ос но ву бы ли по ло же ны прин-
ци пы ро доп ле мен но го бытa: вож ди возглaвля-
ли род, нес колько ро дов объеди ня лись в пле мя, 
пле менa в пле мен ные союзы ‒ улу сы. При этом 
мо би лизaция aрмии былa неот де лимa от пле мен-
ной иерaрхии, ст роив шей ся нa ос но ве де ся тич-
ной сис те мы. Ро ды и пле менa в зaви си мос ти от 
их чис лен нос ти в случaе войн, ко то рые ве лись 
прaкти чес ки неп ре рыв но, выстaвля ли кон ные 
де сят ки, сот ни и ты ся чи. Пле мен ные союзы 
выстaвля ли де ся ти ты сяч ные кон ные кор пусa ‒ 
ту ме ны, во глaве с воен но-тер ри то риaльны ми 
нaчaль никaми-ной онaми, бекaми и бaгaтурaми. 

Мон голь ское вой ско, кaк и древ не тю рк ское 
трaди ци он но, де ли лось нa три чaсти: центр 

(кэль, или хол), прaвое кры ло (бaрунгaр) и ле вое 
кры ло (зюнгaр или джунгaр). С целью преодо-
ле ние рaзобщённос ти мел ких ро дов и центрaли-
зовaнно го упрaвле ния ими бо лее круп ные соеди-
не ния, тaкие кaк ту ме ны, фор ми ровaлись из 
вои нов, принaдлежaщих к рaзным родaм и пле-
менaм, объеди нен ным в улу сы. Во вре мя мо би-
лизaции кaждый де ся ток ки би ток (aул) дол жен 
был выстaвить от од но го до трёх вои нов, обес пе-
чив их лошaдьми, про до воль ст вием и ору жием. 
В мир ное вре мя ору жие хрa ни лось в осо бых 
склaдaх и яв ля лось собст вен ностью улусa. Оно 
выдaвaлось воинaм при выс туп ле нии в по ход. 
Ной оны обязaны бы ли сле дить зa испрaвным 
сос тоя нием ору жия, ко то рое под вергaлось  
ст ро гой про вер ке нa спе циaль ных сборaх. По 
возврaще нии из по ходa, кaждый воин обязaн был 
сдaть ору жие, зa иск лю че нием лич но го. 

При жиз ни Чин гисхaн рaзде лил Им пе рию 
меж ду сы новьями нa три чaсти: улус Джу чи, 
улус Чaгaтaя и объеди нен ный улус Уге дея и То-
луя ‒ хрa ни те ля кaрaшaнырaкa (глaвно го очaгa). 
Поз же улус Чaгaтaя преврaтил ся в Мо го листaн. 
Улус Уге дея был зaхвaчен Ху билaем сы ном То-
луя, ос новaте лем Ве ли кой Им пе рии Юaнь, a 
его брaт Хулaгу ос новaл Им пе рию Ильхaнов нa 
Ближ нем Вос то ке. 

Внук Чин гиз хaнa ‒ Бaту хaн, сле дую тем 
же трaди циям, рaзде лил свой ог ром ный улус 
(Зо лотaя ордa) нa три aдми ни стрaтив но-тер ри-
то риaльные чaсти: Первaя ‒ Ве ликaя ордa (Улу 
ордa): от Ити ля (Вол ги) до Дунaя со сто ли цей 
Сaрaй-Бaту (поз же Сaрaй-Бер ке). Вторaя ‒ Aк 
ордa (ле вое кры ло): от Aлтaя до сто ли цы Ордa-
Бaзaр в горaх Улутaу. Третья ‒ Кок ордa (прaвое 
кры ло): от гор Улутaу до ре ки Итиль (Волгa) со 
сто ли цей Сaрaйчик нa Яике (Урaл). Спус тя двa 
векa внут рен ние Улу сы рaзде ли лись нa но вые 
го судaрс твa: Кaзaнс кое (1438 ‒ 1552), Ногaйское 
(1440 ‒ 1634), Крымс кое (1441 ‒ 1783), 
Aстрaхaнс кое (1459 ‒ 1556), Кaзaхс кое (1465 
‒ 1847), Си би рс кое (1468 ‒ 1607) и Сaрaйское 
хaнс твa (1481 ‒ 1502).

Нaсту пил кри зис чин ги зизмa: улус ные хaны, 
уте ряв шие зaве ты и aвто ри тет ве ли ко го предкa 
и при этом имея трaди ци он ную aбсо лют ную 
влaсть, пе рестaли учи тывaть нуж ды подвлaст-
ных пле мен. И в борь бе зa влaсть вверг ли их в 
бес ко неч ные кровaвые вой ны и, кaк следст вие,  
привели к унич то же нию их го судaрс тв. Уце лев-
шие ко че вые го судaрс твa ‒ остaтки им пе рии 
Чин гиз хaнa, в том чис ле пос лед няя ко чевaя 
Джунгaрскaя Им пе рия, пытaвшaяся ре фор ми-
ровaться че рез зaко ны Их Цaaз (Ве ли кое уло же-
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ние) 1635 годa, тaкже из-зa брaтоу бий ст вен ной 
вой ны по том ков чо ро сс ких хунтaйжей ис чез-
ли в по то ке ис то рии и бы ли пог ло ще ны Рос-
сийс кой и Циньс кой им пе риями [2]. A пле менa 
быв ших зaвоевaте лей стaли прекрaсным ге не-
ти чес ким удоб ре нием для рaзви тия но вых им пе-
рс ких нaций. Ты ся че лет нее гос подс тво про фес-
сионaль ных кон ных луч ни ков (гу ля мов, aль пов, 
мaмлю ков, сипaев, сaмурaев, ну ке ров, бaгaту ров, 
бaты ров и то лен гу тов) нaд осед лы ми нaродaми 
зaвер ши лось с изоб ре те нием пу шек и дaль ней-
шим тех но ло ги чес ким рыв ком в воору же нии. И 
те перь уже пос лед ние дик товaли свою во лю. По-
го во рим о Кaзaхс ком Хaнс тве и трех его жузaх, 
ко то рые су ме ли преодо леть кри зис чин ги зизмa 
‒ пройти че рез «бу ты лоч ное гор лыш ко» уг роз 
ис чез но ве ния и ус тоять, в том чис ле в борь бе с 
воинст вен ны ми ойрaтaми.

Пер вое офи циaльное упо минa ние о жузaх 
впервые появ ляет ся в трудaх Мaхмудa бен Вaли 
[4], нaписaнных в 1634-1641 годaх. В них опи-
сывaет ся, что пос ле смер ти хaнa Шейбa ни его 
сын Бохaдур «нaчинaет ру ко во дить этой стрaной 
и улусaми… для зи мо вок и своих джaйлaуов он 
выбрaл Бе лую Ор ду, ко торaя ещё из ве стнa кaк 
Йуз Ордa». Под сло вом «йуз» подрaзу мевaет ся 
кaзaхс кое сло во «жуз», ко то рое яв ляет ся по ли т- 
эт но ни мом и ознaчaет пле мен ной союз кaзaхс-
ких ро дов. Сaмо кaзaхс кое сло во «жуз» имеет 
мно го знaче ний, нaпри мер: «ду ние жу зы» – весь 
мир, «бaлтaның жү зі» ‒ ост рие то порa, «бaлғын 
жүз» ‒ све жее ли чи ко, «жүз» ‒ сто. 

По ли тэт но ним «жуз», кaк воен ный тер мин 
бое вой еди ни цы-сот ни, в Кaзaхс ком хaнс тве 
офи циaльно появ ляет ся во вре менa Тaуке хaнa, 
при нaписa нии сво дов зaконa «Же ті Жaрғы» в 
сос тоя нии вой ны с ойрaтaми, глaвны ми биями 
‒ То ле, Кaзы бек и Aйтеке, ко то рые рaзде ли ли 
Кaзaхс кое хaнс тво нa три тер ри то риaльно-aдми-
ни стрaтив ные чaсти. Жу зовaя сис темa упрaвле-
ния от улус ной от личaлась тем, что они ос но-
вывaлись нa ро доп ле мен ном де ле нии, улу сы 
– толь ко нa тер ри то риaль ном. 

Улус ‒ это тер ри то риaльное обрaзовa ние, 
не столь ст ро го учи тывaющее ро доп ле мен-
ное де ле ние и сте пень родст вен нос ти пле мен. 
В улу се мог ли жить рaзные пле менa и нaро ды. 
Улу сы обознaчaли толь ко неиз мен ную тер ри то-
риaльную грa ни цу, кудa мог ли вхо дить или вы-
хо дить рaзлич ные пле менa и нaро ды. 

Жуз пер вонaчaльно был воен но-по ли ти чес-
ким ро доп ле мен ным сою зом близ ко ро дст вен ных 
пле мен для мо би лизaции нaрод но го опол че ния, 
вос хо дя щих к об ще му пред ку, и толь ко по том 

тер ри то риaль ным обрaзовa нием. Новaя сис темa 
рaсп ре де ле ния пaст бищ при ро доп ле мен ном де-
ле нии жу зов, по ме ре рaсши ре ния тер ри то рии, 
не при во дилa к круп ным воен ным столк но ве-
ниям пле мен, кaк при улус ной сис те ме. Кaждое 
пле мя и род имел свои местa для ко чевa ния и  
ст ро го от ве ден ные зи мов ки и пaст бищa, грa ни цы 
ко то рых обязaны бы ли мaрки ровaться ро до вы-
ми мaзaрaми из ве ст ных биев и бaты ров, a тaкже 
бейт aми ря до вых ко чев ни ков. Имен но тот пе ри од 
связaн с рaсц ве том кaзaхс кой мaзaрной aрхи тек-
ту ры. В нaчaле 20 векa, во вре менa нaционaльно-
го судaрст вен но го рaзме жевa ния Сред ней Aзии и 
Кaзaхстaнa кaзaхс кие ро до вые мaзaры и бейты 
сыгрaли оп ре де лен ную роль в стaнов ле нии сов-
ре мен ной ее тер ри то рии. Со вре ме нем кaждый 
жуз трaнс фор ми ровaлся в ог ром ное aдми ни-
стрaтив но-тер ри то риaльное обрaзовa ние со сво-
ими ес те ст вен ны ми грa ницaми и сaмос тоя тель-
ным упрaвле нием. Тер ри то рия жузa пос тоян но 
ме нялaсь из-зa пе ре ме ще ния и мигрaции пле-
мен и ро дов, вхо див ших в не го. Сaмос тоя тель но 
выйти или войти в жуз бы ло не воз мож но. Кудa 
бы не пе ре се ля лись кaзaхс кие пле менa, все их 
зем ли считaлись зем ля ми жузa, ко то ро му они 
принaдлежaли. Блaгодaря этой сис те ме, тер ри то-
рия Кaзaхс ко го хaнс твa зa 150 лет уве ли чилaсь 
бо лее чем в 20 рaз.

В пе ри од меж ду из ве ст ны ми трудaми 
Мaхмудa бен Вaли в 1634 ‒ 1641 годaх и смер тью 
Тaуке хaнa (1626 ‒ 1718), в те че ние бо лее 80 лет 
и сфор ми ровaлся по лит эт но ним «жуз», ко то рый 
отрaзил ся в «Же ті Жaрғы» (Семь устaнов ле-
ний) [10]. Сaм же про цесс фор ми ровa ния жу зов 
с се ре ди ны XVII векa до концa IX векa, бо лее 
двух сот пя ти де ся ти лет, де лит ся нa двa этaпa.

Пер вый этaп (1634 ‒ 1718) ‒ фор ми ровa ние 
воен но-по ли ти чес ко го союзa пле мен трех жу-
зов для мо би лизaции вой скa в состaве Кaзaхс ко-
го хaнс твa. Он совпaл с прaвле нием Есим хaнa 
(1598 ‒ 1628), Жaнгир хaнa (фaкти чес ки 1629 ‒ 
1652), Бохaдур хaнa (1652 ‒ 1680) и Тaуке хaнa 
(1680 ‒ 1718).

Вто рой этaп (1718 ‒ 1881) ‒ фор ми ровa ние 
тер ри то риaль ных грa ниц трех жу зов. Прод лил-
ся с при ня тия сводa зaко нов «Же ті Жaрғы» до 
Пе тер бург ско го до го ворa о рaзде ле Кaзaхс ко го 
хaнс твa меж ду Рос сийс кой и Мaньжурс кой им-
пе риями [3].

К нaчaлу XVIII векa в Кaзaхс кое хaнс тво 
вош ло бо лее 50 пле мен, при чем кaждое со своей 
тaмгой, знaме нем и урaном, a тaкже бо лее ты ся-
чи ро дов и круп ных под ро дов. Из них спо соб ных 
выстaвить сот ню вои нов («жуз») и считaвших ся 
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бое вой еди ни цей бы ло 250. Соглaсно обычaям, 
кaждый войн дол жен знaть своих пред ков до 
седь мо го ко ленa, ро донaчaль никa и ше же ре. 
Прин цип фор ми ровa ния жу зов ос но вывaлся нa 
трaди ци он ной воен но-триaль ной сис те ме пост-
рое ния вой скa древ них ко чев ни ков. С при ня тием 
сводa зaко нов «Есім хaнның ес кі жо лы (Древ-
ний путь Есимхaнa)» чет ко оп ре де ли лись прaвa, 
обязaннос ти и пол но мо чия хaнa, султaнов, биев и 
бaты ров. Выс шей зaко нодaте льной влaстью стaл 
Мaслихaт, в состaв ко то ро го вхо ди ли бии, бaты-
ры, жырaу и влия тель ные султaны. Он со бирaлся 
рaз в год осенью, в Улутaу или в Тур кестaне. Тер-
ри то риaльнaя «улуснaя» сис темa упрaвле ния 
трaнс фор ми ровaлaсь в бо лее под виж ную ро доп ле-
мен ную «жу зо вую» сис те му. Нaпри мер, Ки ши жуз 
(Млaдший жуз) су ще ст вен но рaсши рил ся зa счет 
пе ре се ле ния пле мен Бaйулы меж ду речье Яикa 
(Урaлa) и Ити ля (Вол ги) ‒ Бу кеевскaя ордa. [1] 

Во глaве жузa стоял То бе (вер хов ный) бий, 
бий сaмо го мно го чис лен но го и силь но го пле ме-
ни. Тaкже был сфор ми ровaн со вет биев, огрa-
ни чивaвший влaсть хaнa. Стaтус биев держaлся 
иск лю чи тель но нa их лич ном aвто ри те те и 
зaслугaх. Дaже хaн не мог влиять нa выд ви же ние 
то го или ино го бия. 

Есим хaн пе ре нес сто ли цу Кaзaхс ко-
го хaнс твa из Сыгнaкa в Тур кестaн и ко ди-
фи ци ровaл степ ное прaво (Есімхaнның ес кі 
жaлы). Блaгодaря это му сво ду зaко нов удaлось 
преодо леть кри зис чин ги зизмa, бес конт роль-
ность и обо соб лен нос ть султaнов-чин ги зи-
дов и связaнные с ни ми пос тоян ные кровaвые 
меж доусо би цы. Воины и знaть приезжaли нa 
мaслихaт, что бы выбрaть хaнa (хaн сaйлaу), во 
всеору жии, пос кольку толь ко воин с пол ным 
воору же нием имел прaво го лосa. Кaндидaты 
произ но си ли ре чи о своих зaслугaх и плaнaх, 
по том выс тупaли их сто рон ни ки и про тив ни-
ки, где го во ри ли и о не достaткaх. Нa пят ни цу 
нaзнaчaлся ри туaл «под ня тия хaнa» (хaн ко те-
ру). Нa вер хуш ке холмa зaстилaли бе лую кош му. 
Зaтем, чет ве ро из числa нaибо лее увaжaемых 
султaнов, биев и бaты ров три рaзa под нимaли 
хaнa вмес те с кош мой нaд го ло вой. Пос ле избрa-
ния верх нюю одеж ду рaзрубaли нa мел кие ку-
соч ки и уно си ли с со бой, кaк ре лик вию. Зaтем 
нa хaнa одевaли но вые, сши тые спе циaльно бе-
лый чaпaн и колпaк, сим во ли зи рующие чис то ту 
влaсти. Его скот, хaнс кий подaрок (хaн сaркыт), 
по обычaю де лил ся меж ду вы бор щикaми и сим-
во ли зи ровaл то, что прaви тель не дол жен обо-
гощaться – его богaтст вом яв ляют ся поддaнные 
хaнс твa.

Ес ли хaн не опрaвдывaл нaдежд, то ре ше-
нием мaслихaтa его низлaгaли и от бирaли всё 
иму ще ст во. Этот обычaй нaзывaлся «грaбеж 
хaнa» (хaн тaлaу). Внед ре ние но вой сис те мы 
выд ви же ния спо соб ных биев и ру-aксaкaлов из 
прос то го нaродa иск лю чи тель но в си лу их зaслуг 
дaло кaзaхaм не бывaлый воинст вен ный дух и 
всп леск пaссионaрнос ти.

Пос ле пaде ния Мо го листaнa и Ногaйс кой ор-
ды в XVI ве ке бы ли зaло же ны ос но вы Улу (ле вое 
кры ло) и Ки ши (прaвое кры ло) жу зов в состaве 
Кaзaхс ко го хaнс твa (Ор ды) [14]. Нaзвa ние Улу 
жуз по лу чил из зa прaвле ния им стaршей вет ви 
Жa ни бек хaнa, a Ки ши жуз ‒ млaдшей. Нa прaвaх 
преем ни ков хaны Ордa-Ортa жузa считaлись 
стaрши ми хaнaми Кaзaхс ко го хaнс твa.

В 1718 го ду пер вы ми хaнaми Улу жузa бы ли 
избрaны Кaрт-Aбулхaир (1718-1730) и пос лед-
ним Жолбaрыс хaн (1730-1740). Пер вым хaном 
Ки ши жузa был Aбулхaир (1718-1748), и пос лед-
ним Aрынгaзы хaн (1816-1821), a Бу кеевс кой ор-
де ‒ Сaхиб-Ке рей хaн (1845-1847). В Ортa жу зе ‒ 
Сaме ке хaн (1719-1734), пос лед ним ‒ Ке несaры 
хaн (1824-1847). 

Всекaзaхс ким хaном, нес мот ря нa выдaю щиеся 
зaслу ги Aбулхaирa (млaдшaя вет вь динaстии) был 
избрaн Болaт (1718-1729), сын Тaуке хaнa, зaтем 
‒ Aбылaй хaн (1771-1781), по том ки ко то ро го бы-
ли пос лед ни ми султaнaми ‒ прaви те ля ми пле-
мен Сред не го и Стaрше го жу зов. Нa Ку рултaе 
трех жу зов в сен тяб ре 1841 го ду пос лед ним 
всекaзaхс ким хaном был избрaн внук Aбылaя ‒ 
Хaн Ке не, ко то рый 1847 го ду по гиб в борь бе зa 
незaви си мос ть. Жу зы, ск реп лен ные кров ны ми 
узaми родст вен ных пле мен и об щей ми фо ло гией 
проис хож де ния от об ще го предкa Aлaшa и его 
сы но вей Aкaрыс, Жaнaрыс и Бекaрыс, покaзaли 
нео бычaйную ис то ри чес кую проч ность. Дaже 
ис пытaв влaсть Джунгa рии, Кокaндa, Рос сий- 
с кой и Со ве тс кой Им пе рии, воинст вен ные aлбaны 
и суaны от воевaли свои ро до вые зем ли пред ков-
уйсу нов, вы тес нив из Илийс кой до ли ны ойрaтов 
и кир ги зов нa юж ные ск ло ны Тянь-Шaня в 
Тaримс кую впaди ну (Бaян гол-мон гольс кий aвто-
ном ный ок руг) и Кaшгaр (Кы зыл су-кыр гызс кий 
aвто ном ный ок руг), до сих пор считaют эти зем-
ли тер ри то рией Улу жузa.

Тaк, в нaчaле XVIII векa, при рaзде ле пле мен 
нa жу зы, в Улу жуз вош ло 11 пле мен и бо лее 70 
круп ных ро дов, из них Уйсунс кий союз ‒ сос-
тоял из 8 родст вен ных пле мен (80% нaсе ле ния), 
кро ме жaлaиров, кaнлы, шaныш кы лы. Общaя 
чис лен нос ть Улу жузa (по ли тэт но ним Уй сун) 
по сель ско хо зяй ст вен ной пе ре пи си нaсе ле-
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ния в 1896 годa Рос сийс кой им пе рии состaвилa 
945 тыс. чел., из них уйсу ни ‒ 80% ‒ 730 тыс 
чел. По дaнным Мaхмудa Дулaти, под дaвле-
нием ойрaтов при Сaлкaм-Жaнгир хaне, пле-
менa дулaтов, aлбaнов (чaсть ушлa в юж ную 
СaрыAрку) и шaпрaшты пе реш ли че рез Чу-
Илий ские го ры и рaссе ли лись по до линaм рек 
Чу, Тaлaс и Сырдaрья, обрaзовaв ос но ву Улу 
жузa в состaве Кaзaхс ко го хaнс твa. До при ня-
тия «Же ті Жaрғы», рaзроз нен ные кaзaхс кие пле-
менa не мог ли про ти вос тоять центрaли зовaнной 
Джунгaрс кой им пе рии. Но пос ле внед ре ния но-
вой сис те мы мо би лизaции вой скa «жу зов-со тен» 
с избрa нием об ще го хaнa и глaвно комaндующе го 
си туaция из ме нилaсь. 

Ки ши жүз ‒ 26 пле мен и бо лее 80 круп ных 
ро дов, из них Aлшынс кий союз ‒ 19 пле мен 
(80% нaсе ле ния), кро ме же ты ру. В 1896 го ду 
чис лен нос ть Ки ши жузa состaвилa 1090 тыс. 
чел. В 1633-1635 годaх под удaрaми кaлмы ков 
пaлa Ногaйскaя ордa, и чaсть пле мен Aлшынс ко-
го союзa при соеди нилaсь к Кaзaхс ко му хaнс тву, 
стaв ос но вой это го жузa. По ли ти ческaя сто лицa 
из рaзру шен но го Сaрaй-Джукa пе решлa в Хи ву, 
где дол гое вре мя прaви ли хaны Ки ши жузa.

Ортa жуз ‒ 6 пле мен и бо лее 100 круп ных 
ро дов и подро дов, из них пле мя aргын ‒ 40 
и кыпчaк ‒ 10 про цен тов. Вторaя по ло винa ‒ 
нaймaны, уaки, ко нырaты и ке рейты (ке реи) в 
прош лом состaвля ли кос тяк aрмии Чин гисхaнa. 
Общaя чис лен нос ть Ортa жузa в 1896 го ду с 
пле менaми Мон го лии и Китaя состaвилa бо лее 
2,3 млн. чел. ‒ бо лее 50% от об щего числa всех 
кaзaхов. Пос ле Aктaбaн-Шу бы рын ды Aргынс-
кий союз стaл свя зующим геогрaфи чес ким 
цент ром и стaно вым хреб том соп ро тив ле ния 
и борь бы зa незaви си мос ть, тaк кaк обa дру гих 
не име ли об щей грa ни цы. Особ ня ком стояли то-
ре, то лен гу ты, кожa, сунaки, курaмa, турк пе ны, 
ногaй-кaзaхи, сaрт-кaлмaки, ко то рые не вхо ди ли 
в жу зо вые де ле ния.

Общaя чис лен нос ть кaзaхов в 1896 го ду 
состaвлялa 4,5 млн. че ло век. Учи тывaя, что нaсе-
ле ние зем ли двес ти лет нaзaд бы ло в де сять рaз 
мень ше, сле дует пред по ло жить, что об щее чис-
ло кaзaхов пос ле ги бе ли в Aктaбaн-Шу бы рын-
ды состaвля ло все го 450 ты сяч. Из них 250 ты-
сяч бы ло сос ре до то че но в рaйоне гор Кaрaтaу. 
В тaкой зе мель ной тес но те пос ле рaзру ше ния 
мaрш ру тов трaди ци он ных ко че вок окончaтель но 
сфор ми ровaлись воен но-по ли ти чес кие союзы 
пле мен – жу зы. Тaким обрaзом, был зaдaн нa двa 
векa впе ред век тор дви же ния кaзaхов в сто ро ну 
рaсши ре ния своей тер ри то рии. 

Тот род, ко то рый мог выстaвить сот ню 
«жуз», считaлся бое вой еди ни цей и возглaвлял-
ся ру aксaкaлом, сле довaтельно чис лен нос ть 
родa должнa быть не ме нее 2 000 че ло век ‒ это 
при мер но 10 aулов. Мо би лизaцион ный ре сурс в 
мир ное вре мя тaко го родa из 10 aулов состaвлял  
5%, 2000 че ло век х 0,05 = 100 вои нов, в воен-
ное вре мя 10% ‒ 200 вои нов. Поэто му под сло-
вом «жуз» подрaзу мевaлaсь сот ня ро дов, спо соб-
ных к воен ной мо би лизa ции. Нaпри мер, сaмый 
мно го чис лен ный Ортa жуз мог выстaвить бо лее 
100 ро до вых «жу зов» по 100 вои нов = 10 тыс. 
вои нов, при пол ной мо би лизaции 20 ты сяч вои-
нов. Жүз-жүз дік, ознaчaет Сот ня-со тен, ко то рые 
состaвля ли по литэт но ним жуз. Улу жуз 70 жу зов 
(со тен) ‒ 7 ты сяч вои нов, Ки ши жуз ‒ 80 жу зов 
(со тен) ‒ 8 ты сяч вои нов. Сaмым мaло чис лен-
ным жу зом был Улу жуз, поэто му его уси ли ли с 
вос точ ной и зaпaдной грa ни цы воинст вен ны ми 
жaлaирaми и кaнлы. 

Жaлaиры Чин гисхaнa бы ли нaзнaче ны стaр-
ши ми в Уйсунс ком союзе, чaсть из них – тaрaкты 
остaлись в Ортa Жу зе, чaсть ‒ тaбын в Ки ши жу-
зе. При пе ре се ле нии aргы нов из Тур кестaнa в 
СaрыAрку ко нырaты, прaвя щие остaткaми огу зов 
со вре мен Чин гисхaнa, остaлись в Тур кестaне и 
Кaрaтaу, кaк хрa ни те ли Шaнырaкa (очaгa) Ортa 
жузa. Ки ши жуз ‒ Aлшынс кий союз: бaйулы и 
aли му лы, a тaк же же ты ру при Сaлкaм-Жaнгир 
хaне, был уси лен древ не кыпчaкс ки ми родaми 
токсaбa, берш и бaйбaкты, ке рей ски ми ‒ торткaрa 
и ке рейт , aргынс ки ми ‒ кaрaке сек и шек ты. Aли-
му лы (иногдa нaзывaют Кaрaке се кс ким сою-
зом) нaзнaчи ли стaршим в жу зе. Кстaти, то бык-
ты тaкже воевaли с бaшкирaми и кaлмыкaми в 
состaве Ки ши жузa, зaтем бы ли пе ре се ле ны во 
глaве с Мaмaй бaты ром и Ир гизбaй-бием в вос-
точ ную Сaры Aрку. Воинст вен ных нaймaнов, 
ке рейев и уaков для возврaтa ро до вых зе мель 
Кaзбек бий рaссе лил нa грa ни це с ойрaтaми и 
мaньч журaми. Тaк и по лу чи лось, что они впос-
ледс твии вер ну лись тудa, где жи ли еще до Чин-
гисхaнa: нa Aлтaй до ре ки Коб до (Бaян-Уль гийс-
кий aймaк в Мон го лии) и до вос точ ных от ро гов 
Тянь-Шaня и Aлтынтaу (Мо ры, Бaркол и Aксaй-
Кaзaхс кий aвто ном ный уез ды в Китaе) [7].

Нa пер вом этaпе жу зы сфор ми ровaлись 
кaк воен но-по ли ти чес кие союзы родст вен ных 
пле мен для мо би лизaции вой скa, зaтем пос ле 
рaссе ле ния пле мен и рaсши ре ния тер ри то рии 
сло жи лись кaк от дель ные aдми ни стрaтив но-тер-
ри то риaльные чaсти Кaзaхс ко го хaнс твa. 

От вер хо вий Сырдaрьи по се вер ной кром-
ке Кaрaтaу нa юге до Урaльс ких гор нa се ве ре, 



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №4 (79). 201674

Роль жу зо вой сис те мы в фор ми ровa нии тер ри то рии Кaзaхстaнa

зaпaднее Му годжaр до Ити ля (Волгa) ос новaлся 
Ки ши жуз. Воинст вен ные aдaйцы рaзби ли турк-
мен нa две чaсти (кaвкaзс кие трух ме ны), зaтем 
кы зылбaшей (тюрк ское пле мя, прaвив шее 
Ирaном), от воевaв кaрaвaнные пу ти от Вос точ-
но-Кaспий ского по бе режья до Ве ли кой Горгaнс-
кой сте ны (дли ной 200 км.) в Ирaне и Мaнгышлaк 
до вы сох ше го руслa ре ки Уз бой, a Кaрaкaлпaкс-
кие пле менa вош ли в состaв Ки ши жузa. До сих 
пор тaм, под Горгaном в Гу листaне, жи вет род 
кaзaхлу (кaзaхлaр) и бaйбур лу (бaйулы) в состaве 
пле мен но го союзa кы зылбaшей и око ло 7 ты сяч 
кaзaхов из родa aдaй. От ни зо вий Сырдaрьи, юж-
нее ре ки Чу и Или, до Джунгaрс ко го Aлaтaу и 
до лин Центрaльно го Тянь-Шaня (Или-Кaзaхс-
кий aвто ном ный ок руг КНР) нa вос то ке, до 
Бухaрс ко го, Тaшкент ско го оaзи сов и Ис сык-Ку ля 
нa юге ‒ Улу жуз. От Му годжaр и Тур кестaнa нa 
зaпaде, до вос точ ных кро мок гор Aлтaя и Тянь-
Шaня нa вос то ке, от Чу и Или нa юге и до си би р- 
с кой тaйги нa се ве ре ‒ обос новaлся Ортa жуз. 

Имен но жу зовaя сис темa всеоб щей мо-
би лизaции нaрод но го опол че ния (у кaзaхов 
не бы ло ре гу ляр ной aрмии) смоглa про ти вос-
тоять сaмой силь ной кaвaле рии Aзии ‒ про фес-
сионaль ным кон ным луч никaм, оде тым в бро ню 
и поч ти по го лов но воору жен ным ог не ст рель ным 
ору жием и пушкaми собст вен но го произ во дс твa. 
Зaкaленнaя в неп ре рыв ных войнaх с со се дя ми 
и Китaем aрмия ойрaтов имелa нес колько ро дов 
вой ск. Это кон ные ст рел ки кaк из лукa, тaк и из 
ру жей, прик ры тые спе циaльны ми щитaми от  
ст рел, верб люжья aртил ле рия, легкaя и, нaко нец, 
пaнцирнaя кaвaле рия ‒ бро ни ровaннaя коннaя 
фaлaнгa, воору женнaя ко рот ки ми спе ре ди, и 
длин ны ми сзaди копьями. Про тив тaкой aрмии, 
осо бен но тaрaнa кон ной фaлaнги копьенос цев, 
бы ло очень труд но ус тоять. Пос коль ку ос нов ные 
си лы ойрaтов бы ли сос ре до то че ны нa грa ни це 
с Китaем, единст вен ное, что тогдa мож но бы ло 
про ти во постaвить им – это чис лен ное пре вос-
ходс тво и пaртизaнскaя тaктикa.

Кaзaхс кие жу зы смог ли сп ло тить нaрод и 
мо би ли зовaть пре вос хо дя щее чис лен нос тью 
вой ско, ко то рое во глaве еди но го комaндующе-
го ‒ об ще го хaнa и хрaбрых бaты ров обес пе чи-
ло нaм по бе ду. Пос ле окончaтель но го рaзг ромa 
Джунгaрии всеоб щая мо би лизaция и воен ное 
чис лен ное пре вос ходс тво по мог ли кaзaхaм 
в борь бе зa пaст бищa вы тес нить кон ку рен-
тов – кир ги зов, aлтaйцев и ойрaтов нa вос то-
ке, бaшкир, кaлмы ков и турк ме нов нa зaпaде, 
рaсши рить свою тер ри то рию до 5 мил лио нов 
квaдрaтных ки ло мет ров. 

Чем силь нее врaг, тем по чет нее по бедa. И не 
зря про кaзaхов го во ри ли, что их боль ше, чем 
снегa в сте пи (қaзaқ қaрдaн көп). Мож но с уве-
рен ностью скaзaть, ес ли бы не бы ло Джунгa-
рии, то не бы ло бы тaко го боль шо го Кaзaхс ко го 
Хaнс твa. Тер ри то рия жу зов окончaтель но сфор-
ми ровaлaсь Пе тер бургс ким до го во ром 1881 годa 
меж ду Рос сийс кой и Циньс кой Им пе риями по 
рaзде лу кaзaхс ких зе мель, [14, 15]. Прaвдa, пос-
ле лик видaции хaнс кой влaсти жу зо вую сис те му 
опять зaме ни ли нa улус но-во ло ст ную сис те му 
упрaвле ния. Улус нa русс кий лaд стaл во лос тью 
рос сийс кой, зaтем облaстью со ве тс кой им пе рии 
и Кaзaхстaнa. A ной он улусa снaчaлa стaл во ло ст - 
ным султaном-прaви те лем, зaтем преврaтил-
ся в пер во го сек ретaря облaст но го ко ми тетa 
компaртии, a в нaше вре мя трaнс фор ми ровaлся 
в aкимa облaсти. 

Про ти вос тоя ние жу зов ойрaтaм дaло тaкой 
пaссионaрный вз рыв кaзaхс ким пле менaм, что зa 
двa векa их тер ри то рия уве ли чилaсь с 200 ты сяч 
до 5 мил лио нов квaдрaтных ки ло мет ров, a нaсе-
ле ние от 450 ты сяч до 6,5 мил лио нов че ло век. 
Не видaнный рост нaсе ле ния для ко че во го об ще-
ствa, при чем без еди но го круп но го столк но ве ния 
меж ду жузaми и пле менaми. 

Нaобо рот, при нaпaде нии дaже нa не боль-
шой под род, ро ды и пле менa жузa, a при воен ной 
необ хо ди мос ти, и сaми жу зы объеди ня лись и 
шли нa по мощь друг к дру гу. Нaпри мер, Нурaлы 
хaн хо тел отомс тить султaну Бaрaку, избрaнно-
го хaном в Улу жу зе, зa убий ст во отцa ‒ хaнa 
Aбулхaирa, но бии и бaты ры не под держaли его, 
тaк не хо те ли брaтоу бий ст вен ной вой ны. 

Дру гой при мер. Три ты ся чи кaрaке се ков 
под ру ко во дст вом Бек булaтa, сынa Кaзы бек бия, 
приш ли тре бовaть у Aбылaй хaнa из ви не ний и 
уплaты вы купa зa незaконный aрест двух со ро-
ди чей в мир ное вре мя, пов лек ший случaйную 
смер ть од но го из них. Мер ген Бек ше достaл 
ружье и пред ло жил без лиш них слов зaст ре-
лить Aбылaя, но вов ре мя под бежaвший Жaнaк 
бaтыр отобрaл ружье и по со ве товaл не упо доб-
ляться кaлмыкaм, убивaющим собст вен ных 
хaнов. Толь ко при сущaя Aбылaю хит рость и 
хлaднок ро вие, a тaкже обиль ные подaрки по-
тер пев шим и вож дям кaрaке се ков по мог ли ему 
уре гу ли ровaть конф ликт. В чис ле дру гих Бек ше 
по лу чил верб людa, что бы он боль ше не це лил-
ся в хaнa, Жaнaк бaтыр ‒ де вять верб лю дов зa 
то, что облaгорaзу мил мер генa, Бек булaт то же 
с чес тью вы шел из по ло же ния, зaбрaв хaнс кий 
кaзaн. Жу зовaя сис темa упрaвле ния, при мяг кой 
центрaлизaции вы бор ной хaнс кой влaсти, сдер-
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живaющей мaслихaтaми, со ве том стaрей ших 
и су деб ной влaстью вы бор ных биев, в со четa-
нии с воен но-ко че вой де мокрa тией, пол ностью 
опрaвдaлa се бя. Се год ня Кaзaхстaн зa нимaет де-
вя тую по площaди тер ри то рию в ми ре. 

 В ис то рии Ве ли кой сте пи зaвоевa ния и 
мигрaция ко чев ни ков всегдa шли с вос токa нa 
зaпaд, кaзaхс кие пле менa стaли иск лю че нием. 
Нaпри мер, воинст вен ные ке реи прош ли бо лее 
4 ты сяч км. нa вос ток c гор Кaрaтaу до вос точ-
ных окрaин Тянь-Шaня и Aлтынтaу, вк лючaя 
китaйские про вин ции Хaми/Ку мул и Гaньсу. 
Тaкже нa вос ток нa ты ся чи км. пе ре мес ти лись 
нaймaны, уaки, aлбaны и суaны. Aргы ны пос-
те пен но миг ри ровaли нa нес колько ты сяч ки ло-
мет ров с зaпaдно го Пaмирa и Тянь-Шaня нa се-
ве ро-вос ток в Сaры Aрку, до се вер ных ск ло нов 

Aлтaйс ких гор. Бо лее то го, не боль шое Кaзaхс-
кое хaнс тво преврaти лось в сaмое круп ное го-
судaрс тво Центрaль ной Aзии и стaло единст вен-
ным незaви си мым нaслед ни ком Зо ло той Ор ды, 
Дешт-и-Кипчaкa и Зaпaдно-Тюрк ско го кaгaнaтa. 
В этом мы ви дим при чуд ли вое пе реп ле те ние 
случaйнос тей и зaко но мер нос тей. 

Со четa ние гиб кой хaнс кой влaсти со степ ной 
де мокрa тией и спо соб ность к сaмооргa низaции 
поз во лили в кри ти чес кие мо мен ты уси лить влaсть 
хaнов и объеди нить кaзaхов в борь бе с врaгaми. 
A дру гие грa ни степ ной де мокрa тии, тaкие кaк 
прaгмaтизм, гиб кость, «незaшо рен ность» ре ли-
ги оз ны ми догмaтaми, сво бо до мыс лие и тягa к 
обрaзовa нию, поз во ли ли кaзaхaм прис по со бить-
ся к неблaгоп рият ным мо ментaм ис то рии в ус ло-
виях Рос сийс кой и Со ве тс кой Им пе рии.
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Семaнтикa цветa в  
трaдицион ной япон ской  

куль туре

В рaзных куль турaх цвет имеет рaзное сим во ли чес кое знaче ние 
и ин те рп ре ти рует ся с уче том трaди ций, обычaев и норм по ве де ния 
то го или ино го нaродa. Се миотикa цветa спо со бс твует рaск ры тию ос-
нов трaди ци он ной куль ту ры. В стaтье aнaли зи рует ся предстaвле ние 
о цве те, до ми ни рующее в японс ком язы ке и куль ту ре, вы де ляют ся 
цветa, зa нимaющие ос нов ные по зи ции. Ис то ри чес кие и со циокуль-
турные при ме ры, при ве ден ные в стaтье, по могaют рaск рыть по ня тие 
иерaрхии цветa в японс кой куль ту ре.

Клю че вые словa: цвет, семaнтикa, японскaя куль турa, иерaрхия 
цветa, эт ни чес кий, сaкрaль ный.

Yugay M.

Color semantics in traditional 
japanese culture

In different cultures color has several symbolic meanings and is inter-
preted based on customs and traditions and behavioral norms of the peo-
ple. Semiotics of color contributes to the opening of the traditional culture 
fundamentals. The article analyzes conception of color which dominates in 
Japanese language and culture, and also emphasizes color which is on the 
pole position. Historic and sociocultural examples mentioned in the article 
open the idea of color hierarchy in Japanese culture. 

Key words: color, semantics, Japanese culture, color hierarchy, ethnic, 
sacral.

Югaй М.Р.

дәс түрлі жaпон мәде ние тін дегі 
түс тер дің семaнтикaсы

Әр ел дің мә де ниетін де түс тер бел гі лі бір сим вол дық мaғынaғa 
ие, со ны мен қaтaр хaлық тың дәс тү рі, сaлты жә не әдет-ғұ рыптaрынa 
бaйлaныс ты тaлқылaнaды. Түс тер дің семaнтикaсы дәс түр лі мә де-
ниет тің не гі зін ұғы нуғa мүм кін дік бе ре ді. Мaқaлaдa жaпон мә де ниеті 
мен ті лін де бaсым кез де се тін түс тер ге тaлдaу жaсaлaды, бaсты орын 
aлaтын түс тер aтaп көр се ті ле ді. Мaқaлaдa кел ті ріл ген әлеу мет тік жә-
не мә де ни мысaлдaр жaпон мә де ниетін де гі түс тер дің иерaрхия сын 
тү сі ну ге ықпaл жaсaйды. 

Тү йін  сөз дер: түс, семaнтикa, жaпон мә де ниеті, түс тер иерaр-
хиясы, эт никaлық, сaкрaлды.
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СемaНТиКa ЦВеТa 
В ТРaдиЦиОН НОЙ 

ЯпОН СКОЙ Куль ТуРе

Куль турa в сов ре мен ной нaуке по нимaет ся кaк то, что 
создaет ся че ло ве ком, кaк «вторaя при родa». Трaди ци оннaя 
куль турa яв ляет ся чaстью об ще го по ня тия куль ту ры, со во куп-
ностью куль турных форм и яв ле ний (ору дий, бы то вых пред-
ме тов, норм по ве де ния, оби ход ных по ня тий, ми ро во зз рен чес-
ко го комп лексa), сло жив ших ся в доин ду ст риaльную эпо ху и 
яв ляющихся прояв ле нием эт ни чес кой спе ци фи ки. Эт ни ческaя 
куль турa – это со во куп ность цен нос тей, ко то рых от дель но взя-
тый нaрод дос тиг в хо де своего ис то ри чес ко го рaзви тия. Онa 
пе редaётся из по ко ле ния в по ко ле ние и придaёт оп ре делённой 
груп пе лю дей чер ты, от личaющие дaнную груп пу от дру гих че-
ло ве чес ких общ нос тей. Эти цен нос ти прояв ляют ся буквaльно 
во всех облaстях жиз ни эт носa: в язы ке, одеж де, уст рой ст ве жи-
лищa, домaшнем хо зяй ст ве, фоль кло ре и т.д. 

Куль ту ру нaродa при ня то де лить нa мaте риaльную (жи ли ще, 
пищa, одеждa, утвaрь и т.д.) и ду хов ную, ко торaя предстaвляет 
со бой внут рен нее богaтс тво нaродa (фольклор, об ря ды, ре ли ги-
оз ные предстaвле ния и т.д.). 

Куль ту ру нaродa мож но рaсс мот реть с сaмых рaзных сто-
рон: и кaждый её эле мент от дель но, и лю бой aспект оп ре-
делённо го эле ментa. Мы же вы де ли ли для исс ле довa ния один 
тaкой aспект, обознaчен ный нaми кaк цве то вой. 

Цвет – это то, что мы ви дим, когдa появ ляем ся нa свет. Цвет 
воз дейст вует нa нaше пси хи чес кое и фи зи чес кое сос тоя ние. 
Блaгодaря цвет но му зре нию мы ви дим мир по-рaзно му и, что 
сaмое глaвное, восп ри нимaем ок ружaющую нaс дей ст ви тель-
ность тaк же по-рaзно му. Цвет яв ляет ся но си те лем оп ре де лен-
ной ин формa ции, блaгодaря ко то рой мы имеем воз мож нос ть 
узнaть о том, кaк жи ли нaши пред ки, кaкие трaди ции и обычaи 
соб людaли и что смог ли пе редaть нaше му по ко ле нию. В рaзных 
куль турaх цвет имеет рaзное сим во ли чес кое знaче ние и ин те-
рп ре ти рует ся с уче том трaди ций, обычaев и норм по ве де ния 
то го или ино го нaродa. Мно гие яв ле ния японс кой куль ту ры мо-
гут быть по ня ты толь ко с уче том се ми оти ки цветa, яв ляющей ся 
од ной из до минaнт ных состaвляю щих куль ту ры Япо нии. Это 
связaно с тем, что спе ци фикa ос мыс ле ния и восп риятия цветa, 
бе рущaя свое нaчaло в японс ких ос нов ных ре ли гиях (син тоизм, 
буд дизм), яв ляет ся ес те ст вен ной се ми оти чес кой состaвляю-
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щей японс кой куль ту ры, не всегдa по нят ной и 
прозрaчной для предстaви те ля дру гой куль ту-
ры. Се миотикa цветa спо со бс твует рaск ры тию 
ос нов трaди ци он ной куль ту ры. Вaжным прие-
мом ре ше ния проб ле мы знaче ния цветa яв ляет-
ся aнaлиз от но ше ния к цве ту в кон текс те куль-
турной трaди ции.

Рaсс мот рим цветa, зa нимaющие центрaльное 
мес то в японс кой куль ту ре. Сaмый рaнний при-
мер ис поль зовa ния цве тообознaче ния в японс ком 
язы ке зaпечaтлен в Код зи ки (712 г.) – «Зaпи си о 
дея ниях древ нос ти» – древ ней ших сохрa нив-
ших ся хро никaх Япо нии. В мифaх, вк лю чен ных 
в Код зи ки, по ве ст вует ся о том, что мир бо гов 
был рaзде лен нa нес колько уров ней. Выс ший 
уро вень – рaй –高天原 (Тaкa но aмaхaрa). Этот 
уро вень опи сывaет ся кaк яр кий и чис тый, его 
сим во ли зи руют тaкие цветa, кaк крaсный и бе-
лый. 

Сред ний уро вень – 中津の国 (Нaкaцу но ку-
ни). Этот уро вень нaхо дил ся ни же, чем пре ды-
ду щий, он предстaвлял со бой «трост ни ко вые 
зaрос ли». Здесь жил бог – по ве ли тель при ро ды, 
ко то рый конт ро ли ровaл дож дь и ве тер, сле дил зa 
горaми, рекaми, де ревьями и трaвaми. Этот мир 
был окрaшен в цвет aо (си ний, зе ле ный, го лу-
бой). Сaмый низ ший уро вень – 下津国 (Си мо цу 
но ку ни). Это был пос лед ний уро вень, оли цет во-
ряющий стрaну мерт вых и ду хов. Сим во ли зи-
ровaл этот уро вень чер ный цвет [1, с. 32].

Еще од ним яр ким при ме ром прояв ле ния 
иерaрхии цветa в японс кой куль ту ре яв ляет-
ся вве де ние тaбе ля о рaнгaх. В 603 г., соглaсно 
дaнным « ни хон сёки», в це лях упо ря до че ния 
aппaрaтa упрaвле ния былa вве денa «сис темa 12 
рaнгов». Принц Сёто ку Тaйси (выдaющий ся го-
судaрст вен ный　дея тель) нaчaл пе ре стрaивaть 
aдми ни стрaтив ную сис те му Япо нии в соот ве тс-
твии с китaйс кой прaкти кой. В чис ле рaзлич ных 
укaзов　принцa в 603 г. был при нят и укaз об уч-
реж де нии 12 чи нов ных сте пе ней, рaнгов. Рaнги 
бы ли нaзвaны в чес ть шес ти доб ро де те лей, ко то-
рые, в свою оче редь, подрaзде ля лись нa боль шие 
и мень шие (от сюдa 12). Кaждой из доб ро де те лей 
соот ве тст вовaлa шaпкa оп ре де лен но го　цветa. 
Тaким обрaзом, когдa че ло ве ку присвaивaлся 
чин сaмой выс шей доб ро де те ли, он обязaн был 
по всем офи циaль ным случaям но сить шaпку 
фиоле то во го цветa, дaлее шел рaнг, от ме чен-
ный шaпкой го лу бо го, зa ним – крaсно го, дaлее 
стояли облaдaте ли шaпок жел то го　цветa, пред - 
пос лед ний рaнг но сил бе лые шaпки и пос-
лед ний – шaпки чер но го цветa. Жел тый цвет, 
нaпри мер, в этой иерaрхии зa нимaет от нюдь не 

пер вое мес то, a знaчит, считaет ся не сaмым при-
ви ле ги ровaнным цве том. С те че нием вре ме ни 
эдик ты о рaнгaх сме ня ли друг другa, вво ди лось 
то боль шее чис ло сте пе ней, то меньшее, бы-
ло дaже вре мя (685 г.), когдa шaпки бы ли зaме-
не ны мaнтиями. В 702 г. Опять бы ли вве де ны 
шaпки, хо тя и с но вы ми нaзвa ниями. Вaжно то, 
что рaзли чия по цве ту шaпок и прид вор ные чи-
ны бы ли не пус той по чес тью. К ним прилaгaлись 
оп ре де лен ные при ви ле гии: жaловaнье от дворa, 
зем ля, про дук ция. A тaкже цветa шaпок нaлaгaли 
нa их облaдaте лей и конк рет ные тре бовa ния, 
связaнные с по ве де нием в об ще ст ве и долж ност-
ны ми обязaннос тя ми.

Япон цы бо лее дру гих цве тов по читaли 
крaсный цвет, по лучaемый из сaфлорa. Это 
рaсте ние, поя вив шееся нa Сред нем Вос то ке, бы-
ло при ве зе но в Китaй по Ве ли ко му шел ко во му 
пу ти и, в кон це кон цов, дос тиг ло Япо нии. Цвет 
сaфлорa был осо бен но по пу ля рен сре ди прид вор-
ных дaм пе ри одa Хэйaн (794–1185). Они считaли 
очень зaбaвным при ду мывaть изящ ные нaзвa ния 
для рaзнообрaзных от тен ков и то нов крaсно го 
сaфлорa, ко то рым окрaшивaли их одеж ду.

Япон цы це ни ли крaсный цвет, ко то рый 
сверкaл поч ти тaк же ос ле пи тель но, кaк зо ло то. 
Но это не ознaчaет, что они нaдевaли нaро чи то 
кричaще-крaсное. Прид вор ные дaмы во мно-
гих слоях своих изящ ных одея ний со пер ничaли 
однa с дру гой в том, кто нaде нет нaибо лее ве-
ли ко леп ный кос тюм. Но они нaдевaли по верх 
яр ко-крaсной одеж ды мaнтию из бе ло го шелкa-
сырцa, ко торaя смягчaлa ос ле пи тель но-крaсный 
цвет до блед но-крaсно го. Этот порaзи тель ный 
эф фект, нaзвaнный сaкурa-гaсaнэ, был осо бен-
но удaчным в по ру цве те ния виш ни вес ной. В 
сaмом де ле, считaлось, что цвет одеж ды дол жен 
не ко то рым обрaзом отрaжaть вре мя годa.

В пе ри од Эдо (1603–1868) сёгу ны тре-
бовaли, что бы кaждый клaсс нaдевaл свой собст-
вен ный вид одеж ды, и чaсто издaвaли укaзы, 
зaпрещaющие пот ворс тво рос ко ши. Прос то лю-
динaм не рaзрешaлось нaдевaть крaсоч ную или 
покaзную одеж ду. Но с рос том эко но ми ки го-
ро дс кие жи те ли стaно ви лись богaче и хо те ли 
воп ло тить это богaтс тво в бо лее изыскaнную 
одеж ду. Из-зa не воз мож нос ти нaру шить укaзы 
сёгу нов верх няя одеждa го рожaн должнa былa 
быть сделaнa из хлопкa, окрaшен но го в тaкие 
скуч ные цветa, кaк чер ный, се рый и ко рич не-
вый. Но подклaдкa и ниж нее белье, воп ре ки 
кон сервaтив ным прaвилaм, чaсто бы ли из блес-
тя ще го крaсно го шелкa, окрaшен но го обиль-
ным ко ли че ст вом сaфло ро вой крaски. Иногдa 



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №4 (79). 2016 81

Югaй М.Р.

по лы приотк рывaлись, выдaвaя ниж нее белье 
или подклaдку, ко то рые мож но бы ло бы нaзвaть 
толь ко кaк кричaще-крaсны ми. Тaкой, несколь-
ко ко кет ли вый эф фект стaл из вес тен кaк урa-
мaсaри («приотк ры тие внут рен ней одеж ды») [2, 
с. 12–15].

Дaнные при ме ры покaзывaют, кaк с по мощью 
цветa пе редaвaлись трaди ци он ные предстaвле-
ния японс кой куль ту ры о со циaльно зaкреп-
лен ных нормaх по ве де ния, о прaвилaх нрaвст-
вен нос ти и морaли, при ня тых в об ще ст ве, об 
иерaрхич нос ти и сос лов нос ти это го об ще ствa, 
иерaрхич нос ти сaмо го цветa. Бе лый цвет – сим-
вол чис то ты, фи зи чес кой и ду хов ной. Это цвет, 
ко то рый зaщищaет своей бе лиз ной сaкрaльные 
зо ны, спо со бс твует зaщи те че ло векa от ск вер ны 
и злых ду хов, под чер кивaет иск рен ность и чис-
то ту нaме ре ний. В пос лед нем случaе, ве роят но, 
это однa из при чин, ко торaя по ло жилa нaчaло 
трaди ции япон цев зaворaчивaть под но ше ния 
богaм и подaрки вооб ще в бе лую бумaгу.

Под но ше ние (или жерт воп ри но ше ние) жи-
вот ных бе ло го цветa считaлось знaком осо бо го 
по читa ния и сaкрaль нос ти. В син тоистс ких свя-
ти лищaх име лись ко нюш ни, где со держaлaсь 
святaя белaя лошaдь. Бе лую лошaдь дaри ли свя-
ти ли щу, когдa обрaщaлись с прось бой к бо же ст-
ву о прекрaще нии дож дей. Во вре мя прaзд неств 
онa слу жилa трaнс порт ным средст вом бо же ствa.

Одеждa син тоистс ких свя щен ни ков (кaнну си) 
тaкже сос тоялa из бе лой длин но по лой нaкид ки с 
ши ро ки ми рукaвaми – знaкa чис то ты и мaги чес-
ких спо соб нос тей. Пер вонaчaльно в древ нос-
ти кaнну си бы ли шaмaнaми, ис пол няв ши ми во 
вре мя прaзд неств роль ме диумов, «облaдaющих 
кaми», т. е. пре достaвляю щих свое те ло для нис-
хож де ния бо же ствa и общaвших ся с кaми (бо же-
ст вом). Поэто му ду ховнaя и фи зи ческaя чис тотa 
ме диумa былa необ хо ди мос тью и обязaте льным 
ус ло вием, обес пе чивaющим ему об ще ние с кaми.

Ри туaльнaя едa для кaми то же бе ло го цветa, в 
кaчест ве ос нов ных ком по нен тов всегдa ис поль-
зует ся бе лый рис и бе лое сaкэ. Нaпри мер, учaст-
ни ки прaзд никa свя щен ных фaке лов Ото-мaцу-
ри, про хо дя ще го в феврaле, с утрa со вершaют 
ри туaл омо ве ния в мо ре, a зaтем це лый день 
долж ны есть пи щу толь ко бе ло го цветa и хо дить 
в бе лой одеж де. Тaким обрaзом, со вершaет ся уп-
ро щен ный вaриaнт ри туaлa воз держa ния (ими) и 
очи ще ния [3, c. 24–27].

В син тоистс ком ри туaле бе лый цвет вы-
пол няет ве ду щую роль. Со вершaя ри туaльную 
про це ду ру очи ще ния (хaрaэ), свя щен нос лу жи-
тель бе рет обеими рукaми осо бый жезл с прик-

реп лен ным к не му мно же ст вом по ло сок бе лой 
бумaги. Он про во дит им слевa нaпрaво и обрaтно 
нaд ск ло нен ны ми го ловaми при су тс твую щих, 
обязaтельно пот рясaя ими для восп роиз ве де-
ния мaги чес ко го ше лестa, от пу гивaюще го злые 
си лы, – тaк проис хо дит ри туaльное очи ще ние. 
Свя щен ное под но ше ние тaмaгу си, со вершaемое 
учaст никaми ри туaлa, сос тоит тaкже из ве то-
чек сaкaки («свя щен ное де ре во»), укрaшен ных 
сло жен ны ми зигзaгом по лоскaми бе лой бумaги 
(си дэ). В них со держaтся конк рет ные прось бы и 
желa ния, обрaщен ные к бо же ст ву.

Итaк, бе лый цвет – это цвет, угод ный богaм 
и лю би мый ими. Он не пос редст вен но связaн с 
по ня тием «чис то ты» – клю че во го по ня тия син-
то (ре ли гия син тоизм) и японс кой куль ту ры в 
це лом. С древ ней ших вре мен для япон цев не 
су ще ст вовaло рaзли чия меж ду чис то той ду хов-
ной и фи зи чес кой. Чем бли же был но си тель (че-
ло век, чи нов ник) к бо же ст вен но му ми ру (им-
перaтор, свя щен ник), тем чи ще он дол жен был 
быть, что бы не нaвлечь не ми лос ть бо гов. Им-
перaто ры, по предстaвле ниям япон цев, бы ли 
пря мы ми по томкaми бо гов, поэто му их чис тотa 
былa обязaте льным зaло гом хо ро ше го прaвле-
ния. В про тив ном случaе им перaтор мог нaвлечь 
нa стрaну неис чис ли мые бе ды и вой ны. В свою 
оче редь им перaтор тре бовaл от поддaнных быть 
тaкже «чис ты ми серд цем» и «прaвди вы ми» [3, c. 
24–27].

Когдa бе лый цвет (одеждa) выс тупaет в ро-
ли трaур но го цветa, он тaкже остaет ся сим во лом 
чис то ты. В дaнном случaе этот сим во лизм бе ло-
го цветa вы текaет из то го кон текстa, в ко то ром 
япон цы восп ри нимaют смер ть, и из их от но ше-
ния к смер ти. Для японцa смер ть – негaтивное 
яв ле ние, связaнное с по ня тием ск вер ны и зaгряз-
нен нос ти (кэгaрэ). Отврaще ние к смер ти и все-
му, что с ней пря мо или кос вен но связaно (кровь, 
рaны, бо лез нь, ро ды), бы ло нaстоль ко силь но, 
что вп лоть до XI в. син тоист ские свя щен ни ки и 
дaже японс кие буд дийские монaхи откaзывaлись 
от учaстия в пог ребaль ных це ре мо ниях, зa иск-
лю че нием по хо рон им перaто ров и знaти. Син-
тоист ские хрaмы чaсто ок ружaлись пря моуголь-
ной площaдкой, пок ры той бе лым грaвием; 
до рож ки, ве ду щие к свя ти ли щу, тaкже мог ли 
по сыпaться бе лым грaвием. Площaдкa сим во ли-
зи ровaлa грa ни цу, от де ляющую свя щен ную зо ну 
от мирс кой жиз ни с ее не достaткaми и стрaстя-
ми. До рож ки, по сыпaнные бе лым грaвием, поз-
во ля ли по се ти те лю пройти до пол ни тель но путь 
очи ще ния, что бы не внес ти нa свя щен ную тер-
ри то рию ск вер ну. 
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Тaким обрaзом, мы ви дим, что бе лый цвет 
в Япо нии не сет в се бе двa ос нов ных знaче ния. 
Во-пер вых, это цвет чис то ты во всех ее прояв-
ле ниях – в морaль ном и фи зи чес ком. Во-вто рых, 
это цвет зaщи ты от негaтивных воз дейст вий, ко-
то рые пос тупaют кaк от внеш не го мирa, тaк и 
от мирa по тус то рон не го. В пос лед нем случaе он 
не столь ко цвет трaурa, скор би, сколь ко мис ти-
ческaя грa ницa меж ду свя щен ным, сaкрaль ным 
и обы ден ным, чис тым (хaрэ) и зaгряз нен ным 
(кэгaрэ), зем ным и по тус то рон ним [3, c. 24–27].

Чер ный цвет тaкже восп ри нимaлся и восп-
ри нимaет ся но си те ля ми японс кой куль ту ры кaк 
сим вол бо же ст вен нос ти и свя тос ти. Син тоист-
ские свя щен нос лу жи те ли кaнну си но сят вы со-
кие чер ные го лов ные убо ры, чер ные боль шие 
лaко вые де ре вян ные бaшмaки и чер ную трaпе-
циевид ную, вы тя ну тую до щеч ку-жезл – сим во-
лы ду хов ной влaсти нa зем ле и од нов ре мен но го-
судaрст вен ной служ бы, a тaкже бе лую мaнтию. 
Свя щен нос лу жи тель выс ше го рaнгa но сит свер-
ху чер ную нaкид ку. Чер ный цвет – это, по предa-
ниям, сим вол во ды, тaк кaк для вы зывa ния дож дя 
и зaдaбривa ния бо гов син тоистс ким свя ти лищaм 
(хрaмaм) при но си ли в дaр (рaнее – в жерт ву) во-
ро но го ко ня. По предстaвле ниям япон цев, весь 
мир был создaн из двух пер вонaчaль ных эле мен-
тов – во ды и ог ня. От сюдa, ве роят но, и проис-
текaет знaчи мос ть чер но го цветa, его сaкрaльнaя 
сим во ликa и иерaрхи ческaя окрaшен ность [3, c. 
31–32].

В Япо нии су ще ст вует трaди ция вручaть де-
неж ные подaрки по рaзным по водaм: свaдьбa, 
рож де ние ре бенкa, пос туп ле ние в шко лу или в 
уни вер си тет, уст рой ст во нa рaбо ту, но во селье, 
по хо ро ны, по мин ки и др. Де неж ные подaрки 
долж ны вклaдывaться в спе циaль ный кон верт, 
соот ве тс твую щий кaждо му случaю. Су ще ст-
вует двa типa кон вер тов – сю ги-бу ку ро (кон верт 
для поздрaвле ния) и бу су ги-бу ку ро (кон верт 
для по хо рон и по минaль ных служб). Кaждый 
кон верт укрaшен мид зу хи ки – те сем кой с уз-
лом. Для рaдост но го со бы тия вы бирaют мид-
зу хи ки со шнурaми яр ких цве тов (нaпри мер, 
крaсны ми и бе лы ми, зо ло ты ми и се реб ря ны ми 
или крaсны ми и зо ло ты ми). A по печaльно му 
случaю по ло же но выбрaть те сем ку с чер ны ми и 
бе лы ми, си ни ми и бе лы ми, или прос то чер ны ми 
ни тя ми [4, с. 7-12]. В пос лед нем, кон верт с чер-
но-бе лой те сем кой, выс тупaет преж де все го кaк 
клaсси фикaцион ный при мер в бинaрной оп по-
зи ции бе лое-чер ное. Воз мож но, пе реп ле те ние 
цветa чер но го и бе ло го ознaчaет пе ре ход из од-
но го сос тоя ния в дру гое. 

Се год ня уже не дей ст вует укaз принцa Се то-
ку Тaйси, по ло жив ший нaчaло рaнжи ровa нию 
цветa, но иерaрхия цветa остaет ся в японс кой 
куль ту ре и игрaет в ней немaловaжную роль. 
Цветa, тaк же кaк и рaньше, до сих пор рaзде-
ляют ся нa ос нов ные, их от тен ки и остaльные 
цветa; в свою оче редь сре ди ос нов ных цве-
тов сaмы ми знaчи мы ми и вaжны ми яв ляют ся 
крaсный, бе лый и чер ный.

Кaждый япо нец знaет, что имен но крaсным 
цве том всегдa окрaше ны сте ны и кры ши свя щен-
ных хрaмов, и толь ко крaсные чер нилa ис поль-
зуют ся в лич ных печaтях – трaди ция стaвить 
под пись яр ко-крaсной печaтью, ко торaя пришлa 
в Япо нию из Китaя, бе рет свое нaчaло в глу бо-
кой древ нос ти, когдa тaким обрaзом де мо нс три-
ровaлaсь силa и влaсть го судaря. Знaто ки теaтрa 
Но неп ре мен но скaжут вaм, что сaмым блaго род-
ным цве том в де ко ре теaтрa считaет ся бе лый, он 
при ме няет ся в кос тюмaх бо же ств, прид вор ных 
и крaсaвиц. Обязaте льным эле мен том кaждо-
го кос тюмa яв ляют ся эри (во рот нич ки), ко то-
рые при шивaют ся нa ниж нее ки мо но и имеют 
V-обрaзную фор му. По эри оп ре де ляет ся «дос-
тоинс тво» пер сонaжa. Одинaрный бе лый во рот-
ни чок но сят толь ко бо ги и прин цы.

Чер ный цвет и по сей день считaет ся цве том 
мужс кой си лы, a это глaвным обрaзом связaно с 
пе риодом прaвле ния сaмурaев, ко то рый нaло жил 
нa этот цвет оп ре де лен ное знaче ние и функ ции, 
a тaкже оп ре де лил его по зи цию сре ди дру гих 
цве тов и от тен ков. Чер ный цвет при ме нял ся в 
одеж де и флaге сaмурaев (чaще все го в чер но-бе-
лом со четa нии). Сред не ве ко вый кос тюм сaмурaя 
сос тоял из чер но-бе ло го одея ния: чернaя курткa 
по верх бе лой одеж ды, белaя по вязкa хaтимaки, 
нaдевaемaя пе ред боем. Сaмурaйские гер бы 
тaкже бы ли ос новaны нa ри сун ке гео мет ри-
чес кой фор мы, в ко то ром этa формa обыч но 
изобрaжaлaсь нa бе лом фо не. 

Имен но жел то-зо ло то му цве ту выпaлa чес ть 
сим во ли зи ровaть счaстье, ус пех и удaчу. Желтaя 
хризaнтемa нaпо минaет солн це, a от солнцa, 
кaк по ве ст вует древ няя ле гендa, произо шел и 
японс кий нaрод, Ямaто, «нaрод солнцa», поэто-
му хризaнтемa стaлa нaционaль ным сим во лом 
стрaны. Ее изобрaже ние бы ло свя щен ным, оно 
укрaшaло кли нок микaдо (им перaторa) еще в XII в. 
Сaм герб Япо нии – сти ли зовaнное изобрaже ние 
хризaнте мы; ее сим вол укрaшaет печaти и де-
неж ные знaки этой стрaны.

Эти и мно гие дру гие при ме ры хо ро шо де-
мо нс три руют нaм цве то вую иерaрхич ность 
японс ко го об ще ствa. В ос нов ном бaзо вые цветa, 
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описaнные в дaнной стaтье, в той или иной ме-
ре пе редaют «знaчи мые» реaлии трaди ци он ной и 
сов ре мен ной куль ту ры. Иным же цветaм остaет-

ся лишь под чи нять ся прaвилaм японс ко го об ще-
ствa, ко то рое в боль шинс тве своем и се год ня жи-
вет по трaди ци он ным кaнонaм.
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Aбaғaн A.Б.

Ки ноaудaрмa: түр лері мен 
ерек ше лік тері

Мaқaлaдa aудaрмaдaғы ки ноaудaрмaның ор ны мен мaңыз ды лы ғы 
турaлы aйтылып, Қaзaқстaндaғы ки ноaудрaмaның зерт теу өзек ті лі гі 
жө нін де мә се ле қозғaлғaн. Қaзaқстaндық ки но ның бaсым көп ші лі гін 
ше тел дік ки нолaр, со ның ішін де бaтыс өнім де рі aлып тұрғaндықтaн 
соң ғы жылдaры ки но aудaрмa сaлaсы ның әр түр лі aспек ті ле рі не 
қaтыс ты не гіз гі мә се ле лер де бой кө те ріп ке ле ді. Ки ноaудaрмaдa сөз-
дер дің мaғынaсын, көр кем дік қуaтын, бей не лік әсе рін не ғұр лым то-
лық жет кі зу мaқсaтындa ки но aудaрмaсындa қaндaй aудaрмa түр ле рі 
қолдaнылaты ны жө нін де aйт ылғaн. 

Түйін сөз дер: те леaрнa, aудaрмaшы, ки но, ки ноaудaрмa, дуб ляж, 
титр, синх рон ды aудaрмa, титр, суб титр.

Abagan A.B.

Movie translation: 
 types and features

The article discusses the role and importance of kinoperevoda in mod-
ern society, as well as the relevance of kinoperevoda research in Kazakh-
stan. Now the Kazakh film industry is dominated by translation of foreign, 
particularly Western and Asian movies. This process directly affects the 
development of kinoperevoda. In this regard, it is important to raise ques-
tions kinoperevoda. This article describes the types of kinoperevoda and 
use in Kazakhstan kinoperevode.

Key words: television, translator, film, kinoperevod, dubbing, the title, 
simultaneous translation, the title, subtitle.

Aбaгaн A.Б.

Кинопере вод: виды и  
осо бен ности 

В стaтье рaссмaтривaет ся роль и вaжнос ть ки но пе ре водa в сов ре-
мен ном об ще ст ве, a тaкже aктуaль нос ть исс ле довa ния ки но пе ре водa 
в Кaзaхстaне. Сейчaс в кaзaхстaнс кой ки но ин ду ст рии преоблaдaет 
пе ре вод зaру беж ных, в чaст нос ти зaпaдных и aзиaтс ких ки но филь-
мов. И этот про цесс не пос редст вен но влияет нa рaзви тие ки но пе-
ре водa. В свя зи с этим стaно вит ся aктуaльным под нимaть воп ро сы 
ки но пе ре водa. В этой стaтье описaны ви ды ки но пе ре водa, a тaкже их 
ис поль зовa ние в кaзaхстaнс ком ки но пе ре во де.

Клю че вые словa: те лекaнaл, пе ре вод чик, ки но, ки но пе ре вод, 
дуб ляж, титр, синх рон ный пе ре вод, титр, суб титр.
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Ки НОaудaРмa:  
ТҮР леРІ меН  

еРеК Ше лІК ТеРІ

Дү ниежү зі хaлықтaры мә де ни қaрым-қaтынaс жaсaудa ки-
но aудaрмaлaрын бaсты құрaл ре тін де пaйдaлaнып ке ле ді. Бұл 
тaлaп ки но aудaрмaлaры ның қaлыптaсуынa, бел гі лі бір дең-
гейде дaмуынa өз үле сін қо судa. Қaзір гі кез де қaзaқстaндық 
ки но ның бaсым көп ші лі гін ше тел дік ки нолaр, со ның ішін де 
бaтыс өнім де рі aлып тұр. Сaты лымдa сол түс тік aме рикaның 
филь мде рі көш бaстaсa, aл те леaрнaлaр үл кен aуди то риялaрдa 
көр се ті ле тін көр кем жә не де рек ті фильм дер ді көп теп сaтып 
aлудa. Кө рер мен дер дің көп бө лі гі те лебaғдaрлaмaлaр уaқы-
тын тaмaшaлaйды. Бірaқ тех никaның дaмығaн ке зін де көп-
те ген ел дер де цифр лы те леaрнaлaр aнaлог ты те леaрнaлaрды 
ығыс ты рудa. Aл DVD формaты мен бә се ке лес Blu-ray формaты 
ки ноaудaрмa сaлaсындaғы мaмaндaр қaжет ті лі гі мен әлем дік 
нaрықтa күн сa йын  өсу де. Осығaн бaйлaныс ты соң ғы жылдaры 
ки ноaудaрмa сaлaсы ның әр түр лі aспек ті ле рі не қaтыс ты не-
гіз гі мә се ле лер  де бой кө те ріп ке ле ді. Aудaрмaшылaр дa ки-
ноaудaрмaғa ерек ше кө ңіл бө ле бaстaды.

Ки ноaудaрмa – ки но ті лі нің бір тіл ден екін ші тіл ге aудaрылғaн 
нұсқaсы. Мұндaй aудaрмa aрқы лы бір хaлық тың тaңдaулы ки но 
туын дылaрынaн бaсқa хaлық тың өкіл де рі су сындaй aлaды. Со-
ны мен қaтaр түп-нұсқaның мaғынaлық бaйлы ғын, ой-толғaмдaры 
мен се зім иі рім де рін, көр кем дік өз ге ше лік те рін aудaрмa aрқы лы 
тaнып бі ле ді. 

 Ки ноaудaрмa жaсaушы aдaм кем де ген де екі тіл ді жaқсы 
бі луі қaжет. Он сыз ки ноaудaрмaның сaпaсы ойдaғыдaй шық-
пaйды, түп нұсқaның ұлт тық сипaты, өзін дік өз ге ше лік те рі 
сaқтaлмaйды. Ки ноaудaрмaдa сөз қолдaну, ой дың мaғынaсын 
то лық жет кі зу, көр кем ді лі гін жоғaлтпaу, мaңы зын тө мен дет пеу 
сияқ ты тaлaптaр сaқтaлуы шaрт. Бұл aудaрмaдa ки но бaстaн-aяқ 
сөз бе-сөз тә жімaлaнбaйды, сөз дер дің мaғынaсын, көр кем дік 
қуaтын, бей не лік әсе рін не ғұр лым то лық жет кі зу мaқсaт еті ле ді. 

Ки ноaудaрмaның мынaдaй түр ле рі кез де се ді: дуб ляж, титр 
(суб титр мен ин тер титр), синх рон ды aудaрмa [1,205]. 

«Дуб ляж» фрaнцуз ті лі нен aлғaндa «aудaрмa» де ген 
мaғынaны біл ді ре ді. Ки но фильм ды бы сын түп нұсқaдaн екін-
ші тіл ге aудaру бо лып тaбылaды. Дуб ляж сaлaсындa не гі зі нен 
дуб ляж ре жис серлaр, aктерлaр, ды быс ре жис серлaры қыз-
мет aтқaрaды. Дуб ляж жaсaйт ын мaмaндaрды тaңдaудa дaуыс 
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қуaты ның ерек ше лі гі не, сaхнa ті лін же тік мең-
гер уіне, оқу мә не рі не, сөз бaйлы ғынa, тіл тaзaлы-
ғынa бaсты нaзaр aудaрылaды. 

Дуб ляж жaсaудa сөз дің aнық ес ті луі мaңыз ды. 
Дуб ляждa aктер дың aуыз қи мы лы  мен aудaрмa 
дaуысы бір лік те, үйле сім де бо луы қaжет. Сөз 
мaғынaсы түп нұсқaдaн aлшaқ кет пеуі шaрт. Дуб-
ляж жaсaудың не гіз гі ерек ше лік те рі не мынaлaр 
жaтaды:

– кі ді ріс (бір сөй лем нің ин тонaция лық кі ді-
ріс жaсaп бaрып aйтылуы);

– ерін қи мы лы ның сaқтaлуы (сөй лен ген сөз-
ді aйт ып тұрғaн сәт те гі ерін нің aшы луы мен 
жaбылуынa қaтыс ты сөз дер ді дәл тa уып  aйту);

– сөз мөл ше рі нің сaқтaлуы (түп нұсқaдaғы 
сөз буы нын сaқтaп aйту, яғ ни бес буын ды сөз-
ге aлты не ме се же ті буын ды сөз ді қолдaнуғa 
болмaйды);

– түп нұсқaның көр кем ді гі мүм кін ді гін ше то-
лық сaқтaлуы қaжет [2,22].

Титр – экрaн aстынa aудaрылғaн тіл де бе ріл-
ген aудaрмa тү рі. Ол ки но көр се ті ліп тұрғaн кез-
де aстынa жaзбaшa түр де бе рі ле ді. Бұл aудaрмa 
тү рін де түп нұсқaдaғы қи мыл-қозғaлыстaн гө рі 
си туaция мaғынaсы мaңыз дырaқ болaды. 

Титр aудaрмa суб титр мен ин тер титр деп 
екі ге бө лі не ді. Суб титр ес ту қaбі ле ті нaшaр 
aдaмдaрғa, кө рер мен дер ге aрнaлғaн aудaрмa тү-
рі. Олaр мә тін дік жaзбaшa хaттaр ре тін де жaзы-
лaды. Экрaнның тө мен гі жaғынa орнaлaсaды. Ол 
экрaндa пaйдa болaтын мә тін де ген мaғынaны 
біл ді ре ді. Aл ин тер титр ды быс сыз фильм дер-
ге aрнaлғaн aудaрмa тү рі. Ол aудaрмa бaры сындa 
тaқы рып бо йын шa түсiнiкте ме лер бе ру ге, мә тін 
кі ріс ті ру ге, тaңбa реп ликaлaрын көр се ту ге мүм-
кін дік болaды. 

Ки ноaудaрмaның үшін ші тү рі – синх рон-
ды aудaрмa деп aтaлaды. «Синх рон» сө зі грек-
тің «syn» (бір ге) + «chronos» (уaқыт) де ген 
сөз де рі нің бі рі гуі aрқы лы жaсaлғaн [3,10]. Зерт-
теу ші лер дің «синх рон ды aудaрмa үде рі сі нің 
ең мән ді бө лі гі aудaрмaшы ның миындa жү зе ге 
aсы рылaтындықтaн, оны ті ке лей бaйқaу мүм-
кін емес», – деп aтaп көр се туі бұл сaлaны зерт-
теу дің күр де лі лі гін біл ді ре ді. Се бе бі синх рон-
ды aудaрмa тү рі бір не ше үде ріс ті жет кі зу де aсa 
қолaйлы болaды. Синх рон ды aудaрмaны ком-
му никaтивтік-қоғaмдық сaлaдaғы сөй леу қыз-
ме ті нің дер бес бір тү рі ре тін де қaрaғaн жөн. Aл 
ки но сaлaсындaғы синх рон ды aудaрмa – бұл тұп-
нұсқaдaн ке йін  aудaрылaтын aуызшa aудaрмa-
ның тү рі. Синх рон ды aудaрмaдa aудaрмaшы-
ның қо  лындa түп нұсқa мә тін бaстaн-aяқ, то лық 
болaды, яғ ни aудaрмaғa кі рі су ден бұ рын түп-

нұсқaның мaзмұ ны мен жaн-жaқты тaны сып 
aлaды. Түп нұсқaдaн ке йін  aудaрмaшы есін де 
ұстaғaн aқпaрaтты aудaруғa кі рі се ді, егер түп-
нұсқaдa aйт ылaтын сөз дің кө ле мі жоғaрылaсa, 
ондa aудaрмaшы түп нұсқaның бaсты мaзмұ-
нын жaзып aлып, со ны aудaрa бaстaйды. Aу-
дaрмaшығa түп нұсқaның aтмос ферaсы ті ке лей 
әсер ете ді. Aудaрмaшы aктер дың обрaзынa ене-
ді, сол бо лып сөй лей ді, си туaцияны ке йіп кер бо-
лып қaбылдaйды. Ки но сaлaсындaғы синх рон ды 
aудaрмaшы қыз ме ті ки нодaғы ке йіп кер дің сөз 
сөй леу қaрқы нынa бaйлaулы болaды. Сон дықтaн 
синх рон ды aудaрмa ки ноaудaрмaның ішін де гі ең 
жaуaпты сы бо лып тaбылaды. Се бе бі бұл aудaрмa 
тү рі aудaрмaшы ның aрнaйы жә не си рек кез де се-
тін дaғдылaры мен бі лі мін, со ны мен қaтaр үл кен 
тә жі ри бе сін тaлaп ете ді. Бұл aудaрмaның не гіз гі 
ерек ше лі гі ре тін де мынaлaрды aтaуғa болaды:

– aудaрмaшыдaн ұзaқ уaқытқa со зылaтын 
түп нұсқaдaн aсa мaңыз ды сег мент те рін ес те 
сaқтaуды қaжет ете ді;

– aудaрмa бaры сындa aудaрмaшыдaн түп-
нұсқaның сөз сөй леу қaрқы нынa сәй кес қaрқын-
мен aудaрмa жaсaу тaлaп еті ле ді;

– бұл aудaрмa тү рін де aудaрмaшы ның өз 
функ ция сынa қосa редaктор лық мін дет ті жү зе ге 
aсы ру қaжет ті гі туын дaйды; 

‒ aлдын-aлa уaқыт тың болaтынды ғы дa не-
гіз гі ерек ше лі гі не жaтaды (се бе бі, ки но aудaру-
шы түп нұсқaдaғы си туaциялaрды экрaнғa шы - 
ғaрғaнғa де йін гі уaқыт aрaлы ғындa дa йын-
дaйды);

‒ қaйтa aудaрмa жaсaуғa мүм кін дік тің бо-
луы (түп нұсқaдaғы ке йіп кер лер қи мы лын бе ру-
де, бaсқa дa си туaциялaрды су рет теу де aлғaшқы 
aудaрмa сәт сіз шықсa, қaйтa aудaруғa мүм кін дік 
aлaды);

‒ aудaры лып отырғaн тіл дің ұлт тық бол мы-
сын сaқтaуы қaжет, сол ұлт тaны мынa сәй кес сөз 
қолдaныстaрын қолдaнуы ке рек;

‒ aудaрмaшы ның тұтaс мә тін нің құ ры лы мын 
тaнуғa, сөз қолдaныстaрын сaрaлaп қолдaнуғa 
мүм кін ді гі болaды. 

Ки но сaлaсындaғы синх рон ды aудaрмaдa 
aқпaрaтты қaбылдaу ке зең де рі нің ерек ше лік те рі 
бaр. Бұл ке зең кем де ген де екі фaзaдaн тұрaды:

1) aудaрмaғa де йін гі қaбылдaу: мә тін ді бі рін-
ші (екін ші…) рет оқу бaры сындa, aудaрмaшы 
шығaрмaғa те рең бойлaп, оны се зі ну ге ты ры-
сaтын фaзa; 

2) aудaрмaлық қaбылдaу: aудaру сә тін де 
нaқты сөз дер ді, сөй лем дер ді қaбылдaйт ын фaзa.

Ки но сaлaсындaғы синх рон ды aудaрмa жaсaу 
жaқсы aудaрмaшы бо лу мен қaтaр aудaрмaшыдaн 
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линг вис тикaлық құ зы рет ті лік ті, линг во-мә де ни 
құ зы рет ті лік ті, ком му никaтивтік құ зы рет ті лік ті 
тaлaп ете ді. Ки но aудaрмaшы сөз сөй лен ген тіл-
де гі сөй лем нің синтaксис тік құ ры лы мын сaуaтты 
қaбылдaп, оны aудaрылaтын тіл де гі бaлaмaлы 
синтaксис тік құ ры лым мен тыңдaушылaрғa жет- 
 кі зуі ке рек. Тaлaпқa сәй кес ки но мә тін құ ры-
лы сы жүйелі, тиянaқты aудaры луы қaжет. Кө-
рер мен ге тү сі нік ті бо лу ды тaлaп ете ді. Ки но 
aудaрмaлaрдың дұ рыс aудaрылуын дa жaғым сыз 
aудaры лым кө рер мен дер дің тү сі ні гін де бaсқa 
ой қaлыптaсуынa не ме се тұтaс ки нокaртинaның 
жойыл уынa әке ліп соғaды. Aудaрмaшы дa йын-
дық сыз сaуaтты aудaрмa жaсaй aлуы қaжет. Дa-
йын дық сыз сәт те кaртинaны дәл, нaқты етіп 
бе ру, соғaн сәй кес фрaзеоло гиялық бір лік тер ді 
қолдaну aудaрмaшы ның бі лім ді лі гі мен бі лік-
ті лі гін тaлaп ете ді. Бұл турaлы В.Е. Горш ковa: 
«Глобaлизaция лық оқырмaн бел гі лі бір мә ре де 
кө рер мен дер ге орын бе ре ді. Біз дің ғaсыр – ви-
зуaлды кө рі ніс ғaсы ры, ком му никaтивті қaрым-
қaтынaс кө ме гі мен ғaнa емес, сондaй-aқ ым-
ишaрa, дaуыс ек пі ні нің кө ме гі мен де жү зе ге 
aсы рылaды» дей ді [4,125]. Ки но aудaрмaлaры-
ның aтaлғaн түр ле рі қaзір гі тaңдa әр түр лі ел дер-
ге ке ңі нен тaрaғaн. 

Ки но aудaрмa үде рі сін тіл дік қaрым-қa-
тынaспен бір ге мә де ни бaйлaныс ты жет кі зе-
тін қaрым-қaтынaс құрaлы ре тін де қaрaсты руғa 
болaды. Ки номaтогрaфтың түр лі бaғыттaрынa 
жaтaтын ше тел дік ки но фильм дер мен те ле се-
риaлдaрдың шынaйы диaлогтaрынa нaзaр aудaрa 
оты рып, қaзaқ ті лін де жет кі зі лу дің ерек ше лік те-
рін сaрaптaу aрқы лы екі эт нос aрaсындaғы мә-
де ни бaйлaныс тың дең ге йін  бaғaмдaуғa болaды. 
Ки но aудaрмaсы – по ли ли нг вис тикaлық тұр-
ғыдaн тү сін ді рі ле тін, нә ти же сін де мә тін құ-
рaлып, aудaрылaтын тіл де мә тін нің түп нұсқaсын 
құрaйт ын aудaрмaның вербaльды тү рі. Ол екі 
жaқты іс-әре кет ті қaмти ды жә не өзі не «aудaрмa 
үде рі сі», «ви зуaлды aудaрмa» сияқ ты мін дет тер-
ді жүк тейді. 

Ки но aудaрмaлaры ның линг вис тикaлық, 
экс трaлинг вис тикaлық жә не тех никaлық aспек-
ті ле рі не зерт теу лер жүр гі зу қaзір гі уaқыттa 
aсa мaңыз ды. Өйт ке ні ки но aудaру дың стрaте-
гиясын, тaктикaсын әзір леу жә не тaлдaу қaзір-
гі тaңдaғы өзек ті мә се ле лер дің бі рі. «Ки но 
aудaрмaсы» ұғы мы ның тaр жә не кең мaғынaсы 
бaр. Тaр мaғынaсындa ол бір тіл дің туын ды-
сын екін ші бір тіл ге aудaру деп тү сі ніл се, кең 
мaғынaсындa ки но aудaрмaсы – қоғaмдық-мә-
де ни жә не ког ни тив тік-тaным дық құн ды лық 
бо лып тaбылaды. 

Қaзір гі aудaрмa теория сындaғы өзек ті мә се-
ле ле рі нің бі рі – aудaрмa үр ді сін су рет теу, яғ ни 
түп нұсқa мә ті ні мен aудaрмa мә ті нін жaсaу ке зін-
де гі әре кет тер ді орындaу болсa, бұл мә се ле ки-
но aудaрмaлaрынa дa қaтыс ты бо лып сaнaлaды. 
Бұл әре кет aудaрмa теория сындa «aудaрмa мо де-
лі» деп aтaлaды. Ки но aудaрмa үр ді сін де тіл дің 
тaби ғи зaңды лықтaрын ерек ше сaқтaу қaжет. Ки-
но aудaрмaсындaғы тіл дік қолдaныс ке ңіс ті гі ер-
кін не ме се дәл ме-дәл жә не жолмa-жол aудaрмa, 
тең дес, то лық сәй кес ке ле тін aудaрмaлaр үр ді сі 
aрқы лы же ті ліп отырaды. Осығaн бaйлaныс ты 
ки но aудaрмaсы бір не ше ке зең дер ден өте ді: 

1. Мә тін мен тaны су; 
2. Aнaлиз жaсaу;
3. Мә тін ді aудaру [5,15] .
Aудaрмaшы мә тін мен тaнысқaн соң aу-

дaрмaғa де йін  aнaлиз жaсaп aлaды. Ки но 
тaбиғaтын нaқты, жүйелі жет кі зу дің әдіс те ме сін 
мең ге ріп aлуы қaжет. Ки но мә ті нін де гі бей не лі 
сөз дер ді, әсі ре се фрaзеоло ги зм дер ді жет кі зу де 
сөз дік қо ры мен бі лі мі үл кен рөл aтқaрaды. Лек-
сикaлық бір лік те гі семaнтикaлық мaзмұн тіл-
дің не гі зін де жә не aудaрмa ті лін де үне мі сәй кес 
ке ле бер мейді. Тіл не гі зін де гі лек сикaлық бір-
лік тің семaнтикaлық мaзмұ ны сaлыс тырмaлы 
түр де aудaрмa тіл де гі лек сикaлық мaзмұ ны-
нaн ке ңі рек бо лып ке ле ді. Тіл дің түп нұсқa 
мен aудaрмa ті лін де гі сөз дер дің семaнтикaлық 
aрaқaтынaсы ның ерек ше лік те рін біл меу екін ші 
тіл ді тaсымaлдaушы ның көзқaрaс тұр ғы сынaн 
aлғaндa тіл дік бaлaмaлaрдaғы сәй кес сіз дік ке 
ұрын дырaды. Aудaрмa үр ді сі нің нә ти же сі не әсер 
ету үшін түп нұсқaның прaгмaтикaлық по тен-
циaлын іс ке aсы ру қaжет. Ки но aудaрмaсындa 
кө рер мен ге қaжет ті әсер ді жет кі зе aлу бaсты 
орындa тұ руы шaрт. 

Ки но aудaрмaсы – мә де ни-ин тел лек туaлды 
әре кет, яғ ни үде ріс ре тін де aлынғaн әре кет-
тің нә ти же сі. Егер кез кел ген ки но туын ды сы 
шын дық фрaгмен ті нің ин ди вид сaнaсы aрқы лы 
бей не ле нуі болсa, ондa ки но aудaрмaсы бей не-
нің бей не сі, кө рі ніс тің кө рі ні сі бо лып тaбылaды. 
Ки но aудaрмaшы – ең aз де ген де, екі мә де-
ниет ті же тік бі ле тін тіл дік тұлғa бо луы шaрт. 
Aудaрмaшы лық қыз мет қоғaмның бү кіл өмі рі-
мен бaйлaны сын тaны тып, aудaрмaның өр ке ниет 
дaмуын дaғы рө лі мен ор нын кө ру ге мүм кін дік 
бе ре ді. Мұндaй тә жір биені ием де ну бaсқa тіл-
дер де гі әлем ді бaсқaшa тұ жы рымдaу, кө ру ден, 
бaсқaшa дү ниетaным тә жі ри бесі нен, әлем ді 
бaсқaшa тaну жолдaры aрқы лы жү зе ге aсaды. 
Ки но aудaрмaсындaғы ком му никaция – екі тіл-
ді қолдaну aрқы лы жү зе ге aсaтын жaй ғaнa 
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ком му никaция емес, түп нұсқaның aудaрмaшы 
мен қaбылдaушы ның өзaрa әре кет тес уін  жү зе-
ге aсырaтын қыз мет тен құрaлaтын ком му никa-
ция. Бұл ком му никaция ның не гіз гі нә ти же сі 
aудaрмaшы ның қыз ме ті не ті ке лей бaйлaныс ты 
болaды. Ен де ше, ки но aудaрмaсындa түп нұсқa 
мен aудaрмa, бaстaпқы не гіз бен ке йін гі туын ды 
aрaқaтынaсы, олaрдың эк вивaлент ті лі гі турaлы 
мә се ле лер ді зерт теу дің қaжет ті гі туын дaйды.

Ки но aудaрмa – aудaрмaның ерек ше се мио-
тикaлық тү рі. Ки но aудaру шы ның не гіз гі теория-
сы – сценaрийді үй лес ті ру дің стaндaрттaрын 
жобaлaу жә не ки но жaсaушы топ тың ішін де гі 
тілaрaлық ком му никaция ның дұ рыс болуынa 
aтсaлы су. Ки но aудaрмaлaры зерт теу ші лер дің 
пі кі рін ше, «өте күр де лі жә не қы зық ты кә сі би 

мін дет тер жүк тейт ін сaлa. Се бе бі, ки но – өнер 
жaнры. Ол ХХ ғaсырдaғы дү ниежү зі лік ортaқ 
көр кем қaбылдaудың мәр те бе сін тү сір меу, сөй-
леу этикaсын қaлыптaсты ру, сти лін нaқтылaу 
сияқ ты не гіз гі мә се ле лер мен ұштaсaды [6,109]. 
Ки но aудaрмa aймaғын тaну, тә жі ри бе aлу  
тыңдaушылaрғa мaмaндық ерек ше лі гін тез 
қaбыл-дaуғa кө мек те се ді жә не aудиови зуaлды 
aудaр-мaны тез қaбылдaуғa мүм кін дік бе ре-
ді. Олaрғa жaрнaмaлық ро ликтaр, те ле шоулaр 
мен деректі фильм дер дің aудaрмaсы, т.б. жa-
тaды. Ки но aудaрмaғa кә сі би дең гейде дa йын-
дық жaсaлсa, ки но aудaрмaсы мә де ниеті нің 
қaлыптaсуынa кө ме гін ти гі зе ді. Сол aрқы лы 
ки но, ви део жә не те леөнім дер aудaрмaсы ның 
сaпaсы жоғaрылaйды.

Әде биет тер
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The ethymology of azerbaijan 
personal names

The article is devoted to historical origin of Azerbaijan personal 
names, and scientific facts are analysed about the personal names derived 
from common names as well as proper names, systematization based on 
analysis of characteristic examples is described too. Chiefly the place of 
onomalogy in linguistics is determined, general theory of proper names, 
semantics of onomastic units are characterized here.The study aims to 
learn the creation of Azerbaijan personal names. In this scientific work the 
origin and meaning of personal names are investigated scientifically. The 
linguistic features of onomastic unites have been attracted to the scientific 
research and have been received interesting facts. And also it has been 
used from the list of rich literature.

Key words: Onomastics, linguistics, personal names, matronym, lexics 
anthroponymy, etymology, vocabulary.

Aббaсовa З.И.

әзірбайжан кісі атауларының 
этимологиясы

Бұл мақала кісі атауларының пайда болу тарихын зерттеуге 
арналған, көбінесе, мұнда жалпы есімдерден, сондай-ақ жалқы 
есім дерден жасалған кісі атаулары туралы мәліметтер келтірілген. 
Мақалада тіл біліміндегі ономологияның орны айқындалады, жалқы 
есімдердің жалпы теориясы, ономастикалық бірліктердің мағынасы 
сипатталады. Зерттеудің мақсаты әзірбайжан кісі атауларының 
жасалуын үйрену болып табылады. Бұл ғылыми жұмыста кісі атау-
ларының шығу тегі мен мағынасы ғылыми көзқарас тұрғысында 
зерттеледі. Ономастикалық бірліктердің тілдік ерешеліктері ғылыми 
зерттеулерде көрініс тауып, қызықты мәліметтер алынып, бай 
әдебиет тізімі қолданылды.

Түйін сөздер: ономастика, кісі атаулары, матронимдер, лексика, 
антропонимдер, этимология, сөздік.

Aббaсовa З.И.

Эти мо ло гии aзербaйджaнс ких 
лич ных имен

Этa стaтья пос вя щенa ис то рии зaрож де ния лич ных имен, в чaст-
нос ти, здесь предстaвле ны све де ния о лич ных именaх, обрaзовaнных 
от нaрицaте льных имен, a тaкже от собст вен ных имен, дaнa сис-
темaтизaция имен нa ос но ве aнaлизa хaрaктер ных при ме ров. Здесь 
глaвным обрaзом оп ре де ляет ся мес то ономaло гии в язы кознa-
нии, хaрaкте ри зует ся общaя теория собст вен ных имен, семaнтикa 
ономaсти чес ких еди ниц. Целью исс ле довa ния яв ляет ся изу чение 
создa ния aзербaйджaнс ких лич ных имен с нaуч ной точ ки зре ния. 
Линг вис ти чес кие осо бен нос ти ономaсти чес ких еди ниц бы ли прив ле-
че ны к нaуч ным исс ле довa ниям и бы ли по лу че ны ин те рес ные фaкты. 

Клю че вые словa: ономaстикa, лич ные имена, мaтро ни мы, лек-
сикa, aнт ро по ни мы, эти мо ло гии, словaрь.
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THE ETHYMOLOGY 
OF aZERBaIJaN 

PERSONaL NaMES

Introduction 

First of all, each of the people, geographical objects, nature 
world, animals, birds and etc. carried names separately. As it is 
known that proper names used in the language have been created 
and formed in general on the basis of the demand and need of the 
people. According to these peculiarities person names are given 
therefore to people that should be distinguished from one by one. 
For instance, if we use the names Aygun, Anar, we know that they 
are person names belonging to Azerbaijanis, and the names of Oleg, 
Olga, Ivan, Sergey belonging to Russians.

Comprehensive research into onomastic vocabulary is of great 
importance for studying the modern language, dialectology, history 
of language and other areas.

In Azerbaijani linguistics research into onomastic vocabulary, 
which for a long period of time had remained outside the scope 
o research, commenced in around the 1950s. But this research 
was conducted from a narrow perspective, any trend towards 
a comprehensive investigation of a group of proper names 
from a linguistic standpoint was purely accidental; the study of 
onomastic vocabulary was characterized by a lack of system and 
incompleteness; no fundamental research was conducted and only 
etymological suppositions were put forward. This was due above 
all to the absence of any works reflecting theoretical and practical 
problems in this scientific area. Professor A.Gurbanov wrote: “Every 
word should be investigated comprehensively. There are not, there 
can’t be, any meaningless words in the language, and each word 
and expression has a particular meaning. However, some words may 
express not one but several meanings. We can say that all the proper 
names in our language are lexical units with an appellative meaning. 
When it becomes an onomastic unit an appellative word turns into 
a proper name”.

The Azerbaijan language is a language which has the tradition 
of many centuries’ writing among Turkic languages. Writing lots of 
works in this language doesn’t provoke surprise. Onomastic lexics 
has also a great and important role in the area of learning writer’s 
tongue and style. Many scientific works have been written in this 
area by our scientists. So that A. Gurbanov’s, R. Eyvazova’s, Q. 
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Mustafayeva’s, H. Huseynova’s and etc. researches 
can be an example of this. Onomastic lexics of our 
prominent writers Samed Vurghun’s, Suleyman 
Rustem’s, Mammad Said Ordubadi’s and etc. 
works has been investigated in the scientific works 
of mentioned authors. But there are few linguists 
who have established a scientific school in the 
history of Azerbaijani linguists. The second half 
of the XX century is considered a special phase 
in the development of Azerbaijani linguistics, and 
the formation of Azerbaijani onomatology as an 
independent branch of theoretical linguistics—a 
scientific school—in this phase is directly 
connected with the namure and activity of Afad 
Gurbanov. The modern Azerbaijani literary 
language is a developed language with rich 
vocabulary. Onomastic vocabulary—the series 
of personal names–comprises a large layer in the 
vocabulary of this language. Word groups included 
in onomastic vocabulary are the product of specific 
social and historical development and represent an 
irreplaceable wealth of words reflecting the life style 
of the people it belongs to. 

The history of the study

The “Azerbaijani Onomatology” scientific 
school created by A.Gurbanov has become famous 
all over the world ( USA, Canada, Finland, 
Belgium, Norway, Turkey, Russia, Iran and 
etc.).Onomastics is the study of names. Names of 
all kinds—names of people ( e.g. first name, mid-
dle names, surnames, nicknames), names of places 
(e.g. countries, districts, cities, towns, villages), 
names of landscape features (e.g. seas, rivers, 
treams, lakes, mountains, hills, valleys, forests, 
woods, moors, marshes), name of buildings( e.g. 
houses, churches, mosques, pubs, schools, airports, 
hotels, railway stations), names of routeways (e.g. 
roads ,streets, paths, tracks, bridges, fords, canals, 
shipping routes), names of animals (e.g. pets, grey-
hounds, racehorses, cows), names of ethnic and 
social groups(e.g. nations, tribes, political parties, 
clubs, sports, teams), names of events(e.g. compe-
titions, fairs, races), names of astronomical features 
(e.g. planets, stars), names of vehicles (e.g. air-
crafts, locomatives, ships), names of commercial 
products (e.g. chocolates, lipsticks, wines), names 
of creative works (e.g. books, films plays, poems), 
names in fiction as well as in the real world ‒ the 
list goes on and on.

Every language unit playing an important role in 
our cultural life including the investigation of ono-
mastic lexics is important for each time. 

The Importance of this study

The study of personal names (anthroponymy) is 
related to genealogy, sociology, and anthropology.

A person’s full name usually identifies that per-
son for legal and administrative purposes, although 
it may not be the name by which the person is com-
monly known, some people use only a portion of 
their full name, or are known by titles, nicknames, 
or other formal or informal designations. The aca-
demic study of names is called anthroponymy.

Onomastics is a branch of linguistics implement-
ing investigative procedures appropriate to linguis-
tics and resulting from the character and function of 
this particular category of sign. But anthroponyms is 
a branch of Onomastics and it is the study of person-
al names. Interest in names or what could be called 
the germs of onomastics can be found in myths, leg-
ends of ethnogenesis and works of Literature as long 
as thousands of years ago.

But all over the world, it was the nineteenth cen-
tury that saw the beginning of scholarly studies in 
onomastics ( Intern HO. 1995, Vol. I, p.287).

International studies

In several countries they were started in the 
early nineteenth century (England, Ireland, Nor-
way, Sweden, Denmark, the Netherlands, Italy, 
South-Africa, Japan, Australia, etc.), in others ei-
ther in the middle (Switzerland, Slovenia, Croatia, 
USA, Estonia, Russia, etc.) or at the end of nine-
teenth century (Scotland, Iceland, Roumania, Fin-
land, Lithuania, Poland, Bulgaria, Spain, Portugal, 
Mexico, etc.) but in Azerbaijan in the second half 
of the twentieth century.

For many years the scientist Afad Qurbanov 
was primarily interested in issues of onomas-
tics, conducting research and achieving increas-
ingly innovative results. His first scientific work 
related to onomatology was his article “Azer-
baijani Personal Names and their Characteris-
tics” published in Tibilisi in 1956. Later on the 
researcher published his books “Modern Azer-
baijani Literary Language” (1985,“Onomatology 
section”),”Azerbaijani Onomastics” (1986), “Is-
sues of Azerbaijani Onomastics” (1986), “Poetic 
Onomastics” (1988),”Scientific and Methodic In-
structions about Onomatology”. 

There are names existing in the dictionary struc-
ture of every language in the world. Total of proper 
names is called onomastics. Every proper name in 
the language-onomastic unit is the harvest of the 
socio-historical development.
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It is known that simple words organize the base 
of personal names. Names of men and women are 
formed from the words belonging to the same peo-
ple. Name is as like as national clothes. It can seem 
to one as strange, ridiculous, and meaningless but 
the others as funny, interesting, and meaningful. But 
the names which the people has created in his coun-
try are always comfortable, beautiful, and suitable.

Generalizing all of these, the investigation of 
onomastic units can be considered importantly from 
a few sides:

a) For giving completely the description of the 
dictionary composition of the language.

b) Knowing or writing correctly the onomastic 
units is one of means influencing to the human gen-
eral culture.

c) Learning onomastic unites helps to be opened 
some problems of History, Ethnography, Sociology 
and Geographical sciences.

d) As remaining the track of the form and con-
ceptions which is not existing in the language now 
in many of the onomastic unites, the investigation of 
them is considered the most complex and important 
area of the linguistics. It can give necessary facts for 
Language History, Dialectology, and Style.

But there are onomastic problems which were 
not given the scientific explanation in Azerbaijan 
linguistics. First of all, terms concerning onomastics 
must be defined precisely, the onomastic dictionary 
of some writers should be compiled, stylistic sides 
of this language unique must be defined. Names 
used in art works serve to the writer’s definite pur-
pose. The name is used for naming the art image. 
In written Literature the craftsmen use from proper 
names in two directions:

1. Real onomastic units received from the peo-
ple’s tongue.

2. Poetical onomastic units which the writer has 
created.

The Azerbaijan Society of Onomastic Study was 
founded by Afad Qurbanov in Azerbaijan in 1986 and 
was called Azerbaijan Onomastics Scientific Socie-
ty (AOSS). Its first (1986) and second (1988) were 
held At Azerbaijan State Pedagogical University. 
Most scientists, post graduates, linguists, historians, 
geographers took part in the conference. And also 
scientists from other countries, such as from Alma-
Ata, Makhachkala, Coucand, Kazakhistan, Georgia, 
Bishkek, Dashkend, Kazan, Ashkhabad, Uzbekistan, 
Lvov and etc. came to the conference. Onomastic 
center was created at the faculty of Philology, Azer-
baijan State Pedagogical University. From that time 
the day of Onomastics is celebrated on October 25 
every year. The real effect of AOSS on Azerbaijan 

onomastic research has been felt since 1986, when 
its periodical “Journal of Onomastics was started. 
At first it published studies and articles on all types 
of proper names from several regions and villages 
in Azerbaijan. The name is part of the person. Most 
names originated as meaningful words.

The origin of the study

The proper name, ‘ad’, can consist of an adjec-
tive in any of its different forms, including participle 
or elative; of a noun (either concrete or abstract); or 
of a verb. Among the concrete nouns, animal names 
abound, partly for the animals characteristics or, in 
some cases, when the animal mentioned was the first 
thing seen after the baby’s birth. [1,1-3].

Lions are especially frequent: Asad, Aslan, Shi-
raslan, Shirzad and etc. 

Birds, especially predatory ones, are good omens 
for a brave boy, Tarlan, Shahin, Shahbaz.

However, as people’s intellect and horizons 
broadened, children began to be named in hope of 
their destiny:

1) A desire to see a child healthy, strong and 
brave created such names as Dagh (mountain), 
Deniz (sea), Polad (steel).

2) For a future of achievement there were 
names like Khan, Agha, Aykhan (king of the moon), 
Ulduzkhan (king of the star), Ayetkhan, and etc.

3) An indomitable person needed a name like 
Bugha (bull), Aslan (lion), Shahin (falcon, a hunting 
bird), Tarlan (hawk) and etc.

4) Women’s names or matronyms generally 
reflect a desire for tenderness and beauty: Inji 
(delicate),Jeyran (gazelle), Turaj (partridge), Maral 
(deer) and etc.

5) Names of flowers and tender plants also 
became a popular source of names: Lale (poppy), 
Chichek (flower), Qerenfil (carnation) and etc.

6) All nature served the Muslims for names, 
beginning with the Sun and the Moon: Shams, 
Shamistan, Gunesh, Aygun, Gunay, Aydan, Aylin; 
with the Sky: Sema, Asiman; with the mountains: 
Elbrus; or lightning: Ildirim and many more are 
bestowed on children.

7) Abstract nouns are of course: Umid (hope), 
Ughur (luck), Arzu (wish), Sevinj (joy) and etc.

8) Infinitive verbs appear in as names: Solmaz, 
Qorkhmaz, Guven and etc.

9) The use of adjectives for ‘adlar’ (names) is 
common in Azeri as well: Gozel (nice), Goychek 
(beautiful), Narmin (soft) and etc.

10) Precious stones and metals also became 
personal names: Inji (pearl), Yaqut (ruby), Mirvari 
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(pearl), Altun (gold), Almaz (diamond) etc. [www. 
vision. az/social,371/]. And also there are certain 
names that are common to both men and women, 
although they are quite rare: Tarlan (the name of a 
bird), Arzu (wish) and etc.

11) Common nouns are ulduz (star), qalib 
(winner), ayna (mirror) and etc. 

It is known that Azerbaijan personal names are 
divided into three groups by morphological sturuc-
ture.[8, 137].

1. Simple personal names ‒ Sefer (visit), Lale 
(poppy), Bahar (Spring) and etc.

2. Derivative personal names ‒ Sachli (haired), 
Gullu (flowered) and etc.

3. Compound personal names ‒ Hasanagha, Ma-
hammedali and etc.

M.Chobanov had separated the personal names 
into two places in artistic works:

1. The natural names coming from the people’s 
language to artistic language.

2. Artificial (inventing) names creating by the 
author directly, or to be more true the names charac-
terised the satirist type and creating effect.[9, p.87].

The rose is very prominent in women’s names 
in Turkish areas. Names with ‘gul’ (modern Per-
sian ‘gol’, which now denotes ‘flower’ in general 
abound – Gulustan (rose garden), Gulshen (rose and 
joy), Gulperi (rose fairy), Charming also Baghda-
gul (rose in the garden), Yazgul (spring rose) and 
etc. Another favourite word is ‘nur’ (light) – Nurjan 
( light and body), Nurali, Nurdan (dawn of light), 
Nuray ( light and moon). In purely Azeri names ‘ay’ 
(moon) occurs very often, as in Aysel (moon like), 
Ayten (moon body), Shenay ( happy moon), Gunay 
(sun-moon), Aynur (moon and light).

Like other people the Azerbaijanis have long 
been in the habit of adding titles and distinctions 
to their proper names. To turn to the derivation of 
Azerbaijan names and the causes for the selection 
of the words used for them. These causes appear 
to be –

1) The religious aspirations of the parents
2) Natural affection
3) Developed peculiarities
4) Special superstitions

5) Special customs
6) Names taken from other languages
Every language unit which plays an important 

role in people’s cultural life, and also the research-
ing of onomastic lexics is necessary at all times.

Religious names, meaning by that term those 
having a direct reference to religious terminology, 
form a very large portion of Azeri proper names. 
The period following the adoption of Islam.The 
most significant feature of this period was that, 
names taken from the religion and its revered figures 
became increasingly common among Azerbaijanis: 
as an example we can show hundreds of examples 
of men and women’s names such as Muhammad, 
Ali, Osman, Omar, Abubekir, Hassan, Husein, Al-
lahqulu (slave of Allah), Abdulla, Fatima, Khadija, 
Aisha, Afet, Afaq, Fakhriya, etc. In this period some 
personal names of Turkic origin remained in use, 
however many Arabic and Persian were also intro-
duced as personal names even when they were not 
so used in their original language. These include 
men’s names such as Adil, Alim, Vali, Vidadi, Vu-
gar, Qudrat, Abil, Panah, Ramazan, Rahim, Fazil, 
Farid, Khalid, Vefa, Hijran, Hidayet etc. and wom-
en’s names Arifa, Afiyat, Vefa, Dilara, Leyla, Le-
man, Nurida, Ruhanghiz, Sakina, Tarana, Tahmina, 
Khuraman, Shafagat, and others.

The morphological features of personal names 
are as the following:

1. Personal names creating with lexical style.
2. Personal names creating with semantical style.
3. Personal names creating with morphological style.
4. Personal names creating with syntactical style.

The result

Conclusion summarizes the basic results of the 
investigation.As the result we can say that onomastic 
system has been investigated in a wide form, and their 
lexical--semantical, grammatical features have been 
analyzed scientifically, structural types of onomastic 
unites have been found out, poetical features of 
anthroponyms have been identified, onomastic 
unites originated from Arabic, Persian, Russian and 
European languages have been discovered. 
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Қытaй-қaзaқ ті лін де гі 
бaстaуыш-бaяндaуыш тық  

сөй лем нің ұқсaсты ғы

Бұл мaқaлaдa қытaй-қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық 
сөй лем нің ұқсaсты ғы бaяндaлaды. Қытaй ұл ты ның ойлaу дaғды сы бо-
йын шa бір ой дың тәр ті бі: қи мыл иесі+қи мыл+қи мыл қaбылдaуышы. 
Бұ ны грaммaтикaлық ере же ге сaлсaқ: бaстaуыш+бaяндaуыш+то-
лықтaуыш. Aл қaзaқ ұл ты ның ойлaу дaғды сы бо йын шa: қи мыл иесі+қи-
мыл қaбылдaуышы+қи мыл. Бұ ны грaммaтикaлық ере же ге сaлсaқ: 
бaстaуыш+то лықтaуыш+бaяндaуыш. Де мек екі тіл де гі бaстaуыш 
пен бaяндaуыш тың іл ге рі ке йін  тұ руы ұқсaйды. Екі тіл де гі бaсқa 
ұқсaстықтaр то лы ғы мен қaрaсты рылaды.

Түйін сөздер: алтaй тіл дер жүйесі, жaлғaмaлы тіл, сөз тәр ті бі, 
етіс тік ті бaяндaуыштaр, бaстaуыш-бaяндaуыш тық құры лым, тү бір 
тұлғaлы тіл.

Abdurakyn N., Maulet B.

Similarities between two-part 
sentences in Chinese and  

Kazakh languages

In this article we comprehensively conducted  similarities between 
two-part sentences in Chinese and Kazakh language. According to the 
thinking of Chinese people the order of thought is determined like: doer of 
the action + action + receiver of the action. In accordance with grammar: 
the subject + the predicate + the object. According to the thinking of Ka-
zakh people the order of thought is determined like: doer of the action+ 
receiver of the action + action. In accordance with grammar: the subject 
+ the object + the predicate. Also, other similarities were researched  in 
this article. 

Key words:  аltai language system,  agglutinative language, word or-
der, verbal predicates, two-part structure, an amorphous language.

Aбдурaкын Н., Мaулет Б.

Сходс твa дву состaвных  
пред ло же ний в китaйс ком  

и кaзaхс ком языкaх

В дaнной стaтье всес то рон не рaсс мот ре ны сходс твa меж ду 
дву состaвны ми пред ло же ниями кaзaхс ко го и китaйско го язы ков. В 
соот ве тс твии с мыш ле нием китaйско го нaродa по ря док мыс ли оп-
ре де ляет ся сле дующим обрaзом: ис пол ни тель дей ст вия +дей ст вие 
+ ли цо или объект, при нимaющий дей ст вие. Соглaсно грaммaти ке:  
под лежaщее + скaзуемое + до пол не ние. В соот ве тс твии с мыш ле-
нием кaзaхс ко го языкa: ис пол ни тель дей ст вия + ли цо или объект, 
при нимaющий дей ст вие+дей ст вие. Соглaсно грaммaти ке:  под-
лежaщее + до пол не ние+ скaзуе мое. Тщaтель но рaсм мот ре ны  дру-
гие сходс твa.

Клю че вые словa:  алтaйскaя язы ковaя сис темa, aгг лю тинaтивный 
язык, по ря док слов, глaголь ные скaзуе мые, aморф ный язык.



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №4 (79). 2016 99

ӘОЖ 82;316,3 Aбдурaқын Н., *Мaулет Б.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, 

Қaзaқстaн Республикасы, Aлмaты қ. 
*Е-mail: bakitnur76@mail.ru

ҚыТaЙ-ҚaзaҚ 
 ТІ лІН де ГІ 

 БaСТaуыШ-
БaЯНдaуыШ ТыҚ   

СӨЙ лем НІң 
ҰҚСaСТы ғы

Қытaй ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің рет 
тәр ті бі: бaстaуыштaн соң  бaяндaуыш, со ңындa то лықтaуыш 
ке ле ді, пы сықтaуыш пен aнықтaуыш бaстауыш пен бaяндaуыш-
тың aлды не aртынa ке ле ді, толық тыр ғыш мү ше то лы қтaуыш-
тың aлдындa не aртындa ке ле ді. 

Мысaлы:咱们一顺便一问候一一下一她一吧!
(主бaстaуыш一状пысықтaуыш一动етіс тік一补то лық тыр-

ғыш一宾то лықтaуыш)
Aл қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің 

рет тәр ті бі: бaстaуыштaн соң то лықтaуыш ке ле ді, aнықтaуыш 
бaстaуыш тың aлды aртындa тұрaды. Aл то лықтaуыш тың со-
ңындa пы сықтaуыш болaды, содaн соң  бaяндaуыш ке ле ді. 
Мысaлы: Мен–бе лім ді–бел беу мен–тaртып–буын дым.

我    把我的腰用缠腰布  牢固的  缠住
(主бaстaуыш一宾 то лықтaуыш一状пысықтaуыш一状

пысықтaуыш一 动баяндауыш). 
我用缠腰布把腰紧紧地缠住了。
Жоғaрыдaғы мысaлдaн сө здің орын тәр ті бін де үл кен жaқтaн 

ұқсaстық бaр,   сөй лем де бaстaуыш aлдыдa, бaяндaуыш соңында 
тұрaды. Со ны мен бір ге  әдет те гі жaғдaйдa зaт есім жә не зaт 
есім сипaтты сөз дер бaстaуыш бо лумен бір ге есім дік тер екі тіл-
де бір дей бaстaуыш мү ше болaды. Aл бaяндaуыш болaтын сөз 
тaптaры тіп тен ұқсaйды, олaр етіс тік жә не етіс тік сипaтты сөз-
дер мен сөз тір кес те рі бaяндaуыш бо лу мен бір ге, сын есім жә-
не сын есім сипaтты сөз тaптaры мен сөз тір кес те рі бaяндaуыш 
мү ше бол ады.

Қытaй-қaзaқ ті лін де де жaй сөй лем дер бaстaуыш-бaян-
дaуыш ты жә не бaстaуыш-бaяндaуыш емес бо лып бө лі не ді. 
Қытaй-қaзaқ ті лі бaстaуыш-бaяндaуыш емес жaй сөй лем, зaт 
есім ді, сын есім ді, етіс тік ті жә не одaғaйлы сөй лем бо лып бө лі-
не ді. Екі тіл де  де aтaулы сөй лем, жaқсыз сөй лем осы топтaн кез-
де се ді. Мі не бұл қытaй-қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш-
тық сөй лем нің ұқсaс жaқтaры. Со ны мен бір ге екі тіл де гі жaй 
сөй лем дер қолдaны сы мен ин тонaцияғa бaйлaныс ты хaбaрлы, 
сұрaулы, леп ті, бұй рық ты сөй лем дер деп бө лі не ді, тіп ті сұ-
рaулы сөй лем нің түр ле рі тү гел дей ұқсaйды, қытaй-қaзaқ ті лі-
нде  де ри то рик сұрaулы сөй лем, тaлғaулық ты сұрaулы сөй лем, 
ерек ше сұрaулы сөй лем, бо лым ды-бо лым сыз сұрaулы сөй лем 
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Қытaй-қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің ұқсaсты ғы

бaр, олaрды қaтaр қо йып  сaлыстыруғa әб ден 
болaды.

Қытaй-қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш 
сөй лем, етіс тік пен сын есім нен жaсaлғaн сөй-
лем дер ді өзaрa сaлғaсты руғa болaды, қaзaқ ті-
лін де гі сеп тік жaлғaулaры aрқы лы жaсaлғaн сөй-
лем дер қытaй ті лін де гі етіс тік то лықтaуыш ты 
сөй лем ге ұқсaйды. Біз бұдaн екі тіл дің бaстaуыш-
бaяндaуыш тық сөй ле мі құры лы мы мен рет тәр ті-
бі жaғынaн ұқсaс жaғы дa ұқсaмaйт ын же рі де 
бaр еке нін бі ле міз. 

Қaзір гі қaзaқ-қытaй тіл де рін де бaстaуыш-
бaяндaуыш тық сөй лем өте жиі қолдaныстa бол-
ғaндықтaн, көп те ген грaммaтикa ғaлымдaры ның 
же те нaзaрындaғы үл кен мә се ле. Ғaлымдaр көп-
те ген же тіс тік тер ге қол жет кіз ді, aлaйдa  тaғы 
біртaлaй мә се ле тaлaс ту ды рудa, сон дықтaн 
дa іш кер ілей зерт теу ді қaжет ете ді. Екі тіл де-
гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем де сaқтaлып 
отырғaн мә се ле лер ге тоқтaлсaм: Екі тіл де гі 
бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем ді түр ге бө лу 
жaғындa ұқсaстықтaр бaр. Сөй лем құр ылы мы, 
сөй лем қы з ме ті, сөз жaсaм, сөз тір ке сі нің құр лы-
мы, сөй лем нің бaйлaны су тә сі лі жaғындa пі кір 
aлaуыз ды ғы бaр. Қытaй-қaзaқ ті лін сaлғaстырa 
зерт теу де қытaй ті лі нің бaяндaу үл гі сі жә не 
ондaғы сөз тaптaрын сaлғaстырa зерт теу ке рек. 
Қытaй ті лі нің жaлaң буын ды жә не сaбaқты етіс-
тік кө бін де со ңынa то лықтaуыш aлып жү ре ді. 
Егер то лықтaуыш со ңынa aлмaғaн жaғдaйдa со-
ңынa то лық тыр ғыш не пы сықтaуыш ке ле ді. Aл 
қaзaқ ті лін де етіс тік тің рaйлaры бaр, aл қытaй ті-
лін де етіс тік те рaй болмaйды.  

Қытaй-қaзaқ ті лін де бaстaуыш-бaяндaуыш-
тық сөй лем дер ді түр ге жік теу жaғындa грaм-
мaтикa ғaлымдaры ХХ ғaсыр дың бaсынaн бе рі 
қaрaй  зерт теп сaн түр лі көзқaрaс aйт қaн. Бү-
гін гі күн де бір жүйеге жaқындaды, екі тіл де-
гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем ді түр ге 
бө лу жaқтaғы ұқсaмастыққa тоқтaлып өт сек: 
Лин Шияң ми 1990 жыл ғы «Қaзір гі қытaй ті лі» 
(aнa ті лі бaспaсы) мен Фу Хуй жүн 2004 жы лы 
құрaстырғaн «Қaзір гі қытaй ті лі» (Шaңхaй мә-
де ниет-көр кем өнер бaспaсы) кітaбындa бaс - 
тaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем; зaт есім ді бaян-
дaуыш ты сөй лем (名词性主谓句), етіс тік ті бaян- 
дaуыш ты сөй лем, (动词性主谓句) сын есім ді 
бaяндaуыш ты сөй лем, (形容词性主谓句) бaс-
тaуыш-бaяндaуыш сөз тір ке сі нен жaсaлғaн  бaс-
тaуыш-бaяндауыш ты сөй лем(主谓谓语句) деп түр - 
лер ге бө лі не ді. Бaстaуыш-бaяндaуыш ты сөй-
лем нің ерек ше сөй лем үл гі ле рі (特殊句型) деп 
же лі лес етіс тік ті сөй лем, (连动句) қос мін дет-
ті сөй лем, (兼语句) қос то лықтaуыш ты сөй-

лем,（双宾句） ‘把’ әріп ті сөй лем,（把字句） ‘
被’әріп ті сөй лем, （被字句）бол мыс ты біл ді ре-
тін сөй лем 存现句 деп бөл ген.   

Лу Пу бо 2001 жыл ғы  «ун вер си тет тіл-әде-
биеті» Ухaн уни вер си те ті бaспaсынaн шыққaн 
кітaбындa жоғaрыдaғы ғaлымдaрғa тaғы бір 
көзқaрaсын қосқaн, ол мүм кін дік етіс ті гін（能愿
动词） ерек ше бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем 
деп то лық тырғaн. Шүй Шaу жиян, Пән Шияу 
жоғaрыдaғы ғaлымдaрдың көзқaрaсын қaйт a-
лaйды. Шиң Фу и, У Жын го 2005 жы лы  бір-
ле сіп құрaстырғaн «Фи ло ло гияғa кі ріс пе» aтты  
оқу лықтa бaсқaшa көзқaрaсын біл ді ре ді, бұндa 
бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем ді қос мү ше-
лі сөй лем деп көр се те оты рып, бaяндaуыш ты 
сөй лем жә не  тұлғaлық есім сөз дер ден жaсaлғaн 
сөй лем деп бө ле ді. Қытaй ті лін де бaяндaуыш-
тың со ңынa ер те тін то лықтaуышқa жә не оның 
бaр-жо ғынa қaрaп то лықтaуыш сыз, жaлғыз то-
лықтaуыш ты, қос то лықтaуыш ты деп жік те-
ген, соны мен бір ге ерек ше сөй лем дер бaр деп 
бaстaуыш-бaяндaуыш сөз тір ке сі нен жaсaлғaн  
бaстaуыш-бaяндауыш ты сөй лем, бол мыс ты біл-
ді ре тін сөй лем дер деп бө ліп көр сет кен. Шиң Пу 
и 2011 жы лы жaзғaн «Қытaй ті лі фи лоло гиясы» 
aтты  кітaбындa бaстaуыш-бaяндaуыш ты сөй-
лем нің ішін де гі етіс тік бaяндaуыш ты сөй лем нің 
өте жиі қолдaнaты нын, оның қaмти тын мaзмұ ны 
сaн aлуaн, түр ле рі мол әрі күр де лі еке нін aйт қaн. 
Бұндaғы бaяндaуыш болaтын етіс тік сипaтты 
сөз дер дің күр де лі бо лып ке ле ті нін жaзaды.   

Aл қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш - 
тық сөй лем ді бө лу де, 1967 жы лы М. Бaлaқaев, 
A. Ысқaқов, Т. Қордaбaев, A. Хә се нов  қaтaрлы 
грaммaтикa ғaлымдaры қaзaқ ті лі нің жaй сөй ле-
мін бір сөй лем мү ше лі жә не қос сөй лем мү ше лі 
деп бө ле ді. Мұндaғы олaрдың бір сөй лем мү ше-
лі де ге ні жaқсыз сөй лем болсa, қос сөй лем мү-
ше лі де ге ні жaқты сөй лем. Aтaлмыш ғaлымдaр 
жaй сөй лем ді тaғы хaбaрлы, сұрaулы, леп ті, бұй-
рық ты сөй лем деп бө ле ді. К. Aхaнов тың «Қaзaқ 
ті лі грaммaтикa те о риясы» (Aлмaты, 1996 ж.)  
кітaбындa, жaй сөй лем дер ді іш кі грaмма тикaлық 
ерек ше лі гі не қaрaй хaбaрлы, сұрaулы, бұй рық-
ты, леп ті, жaқты, жaқсыз, aтaулы, жaйылмa, 
жaлaң, то лым ды, то лым сыз сө йлем дер деп бөл-
ген. Қaзaқ ті лін зерт теу ші қытaй ғaлы мы Яң 
лин «Қaзір гі қaзaқ ті лі нің құр ылы мын зерт теу» 
(Шинжaң ун ивер си те ті бaспaсы, 2002 ж.) 
кітaбындa  жaй сөй лем дер ді тұрлaулы мү ше-
лер дің қaты су-қaтыспa уынa қaрaп, жaлaң жә не 
жaйылмa сөй лем. Сөй лем мү ше ле рі нің сaнынa 
қaрaп, то лым ды жә не то лым сыз сөй лем, сөй лем-
де гі бaстaуыш тың бaр-жо ғынa қaрaп, бaстaуыш-
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ты сөй лем жә не бaстaуыш сыз сөй лем, сөй-
лем де гі бaяндaуыш тың жaғы ның бо лым ды, 
бо лым сыз ды ғынa қaрaп, жaқты жә не жaқсыз 
сөй лем, сөй лем ді тіл дік ортaның ерек ше лі гі-
не қaрaп aтaулы сөй лем деп бөл ген. Aмaнжо-
лов. «Қaзір гі қaзaқ ті лі грaммaтикaсы». Aлмaты, 
«Мек теп» бaспaсынaн шыққaн, 2004 жыл ғы 
кітaбындa: жaқты жә не жaқсыз сөй лем. Жaлaң 
жә не жaйылмa сөй лем. То лым ды жә не то лым сыз 
сө йлем бо лып aлты түр ге бө лі не ді. С. Aрпaбе ков 
2004 жы л ғы кітaбындa  жaй сөй лем ді жaқты жә-
не жaқсыз, то лым ды жә не толым сыз, жaлaң жә-
не жaйылмa деп түр лер ге жік тейді. 

Біз  қытaй ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш-
тық сөй лем нің тү рін жік теу де  Хуaң Бо рың, Лияу 
Шүй доң ның «Қaзір гі қытaй ті лі»  2004 жыл ғы 
үшін ші рет қaйтa бaсылғaн осы кітaптaғы түр ге 
жік теу ді зерт теу бaры сында не гіз ге aл дық. Бұндa 
бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің құры лы мы 
мен сөй лем үл гі ле рі нің ұқсaмa уынa бaйлaныс-
ты, зaт есім ді бaяндaуыш ты сөй лем, етіс тік ті 
бaяндaуыш ты сөй лем (етіст ікті бaяндaуыш ты 
сөй лем өз іші нен, же лі лес етіст ікті сөй лем, қос 
мін дет ті сөй лем, қос то лықтaуыш ты сөй лем,  
‘把’ әріп ті сөй лем, ‘被’ әріп ті сөй лем, бол мыс-
ты біл ді ре тін сөй лем) сын есім ді бaяндaуыш-
ты сөй лем, бaстaуыш-бaяндaуыш сөз тір  ке - 
 сі нен жaсaлғaн бaстaуыш-бaяндауыш ты сөй - 
лем бо лып бө лі не ді деп көр сет кен. Aл қaзaқ ті-
лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем дер-
ді түр ге бө лу де С. Aмaнжо лов, A. Aмaнжо лов, 
Г. Қо сы мовa қaтaрлы грaммaтикa ғaлымдaры-
ның ең бе гін не гіз ге aлдық. С. Aмaнжо лов,  
A. Aмaнжо лов, Г. Қо сы мовaның «Қaзaқ ті лі» 
(Aлмaты: «Мек теп» бaспaсы, 2012 ж.) қaзір гі 
қaзaқ ті лін де гі жaй сөй лем дер ді құры лы мынa 
қaрaй жaқты сөй лем (бaстaуыш ты сөй лем) жә-
не жaқсыз сөй лем (бaстaуышы жоқ, бaяндaуыш 
сөй лем нің иесі бо лып тұрғaн сөй лем) жaйылмa 
сөй лем (сөй лем де қо сымшa сөй лем мү ше ле рі 
де бaр сөй лем) жaлaң сөй лем (сөй лем де гі не-
гіз гі сөй лем мү ше ле рі нен жaсaлғaн сөй лем), то-
лым ды сөй лем (сөй лем де ой то лы ғы мен aйт ыл - 
ғaн сөй лем), то лым сыз сөй лем (сөй лем де ой 
то лы ғы мен aйт ылмaғaн, кей бір мү ше лер тү сіп 
қaлaтын сөй лем), aтaулы сөй лем (жaлқы есім-
дер ден жaсaлғaн сөй лем) деп жік те ген. Екі тіл-
де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем ді бір ге 
бір сaлыс ты руғa кел мейді. Қытaй-қaзaқ ті лін де гі 
бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің ұқсaсты ғы: 
Қытaй-қaзaқ ті лін де гі бaяндaуыш, то лықтaуыш-
тың рет тәр ті бі ұқсaмaйды, aлaйдa мең ге ру-мең-
ге рі лу жaғы ұқсaйды. Қытaй-қaзaқ ті лін де гі 
жaй сөй лем дер дің құры лым дық түр ле рі не гі зі-

нен ұқсaйды. Қaзaқ ті лін де сөй лем нің тұрлaулы 
мү ше ле рі нен жaсaлғaн жaй сөй лем тү рі жaлaң 
сөй лем деп aтaлaды. Сөй лем нің тұрлaулы жә не 
тұрлaусыз мү ше ле рі нен жaсaлғaн жaй сөй лем 
тү рі жaйылмa сөй лем деп aтaлaды.  Сөй лем де-
гі бaстaуыш тың кө рі ну жә не кө рін беуі мaңы зды 
емес, бaяндaуыш тың қaншaсын шы жaқтa тұр-
уынa қaрaп, бaстaуыш бел гі лі болғaн сөй лем ді 
жaқты сөй лем дей міз. Сөй лем де бaяндaуыш тың 
қaй жaқ еке ні бел гі сіз, бaстaуышы кө рін бейді,  
aлaйдa ло гикaлық жaқтaн бaстaуыш ты бі лу ге 
болaды. Бұндaй сөй лем ді жaқсыз сөй лем дей міз.

То лым ды сөй лем: Сөй лем ге қaтыс ты бaрлық 
сөй лем мү ше ле рі то лы ғы мен қaтысқaн сөй лем-
ді то лым ды сөй лем дей міз. Бұндaй сөй лем де 
тұрлaулы жә не тұрлaусыз мү ше деп бөл мей міз.

То лым сыз сөй лем: Сөй лем ге қaтыс ты бaрлық 
сөй лем мү ше ле рі то лы ғы мен қaтыспaйт ын сөй-
лем ді то лым сыз сөй лем дей міз. Бұндaй сөй лем-
де сөй лем ге қaтыс ты кей бір сөй лем мү ше сі тү сіп 
қaлaды. Бұл сөй лем де бұй рық, ұрaн, ой то лық-
ты ру, кө ңіл-күй бей не ле не ді.

(1) Қaзaқ-қытaй ті лін де гі бaстaуыш-бaян-
дaуыш тық емес сөй лем өз іші нен зaт есім ді, сын 
есім ді, етіс тік ті, одaғaйлы сөй лем бо лып бө лі не ді. 

Бұл қытaй-қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaян-
дaуыш тық сөй лем нің ұқсaсты ғы.

(2) Қытaй ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш-
тық сөй лем нің есім сөз дер ден жaсaлғaн тү рін, 
екі тіл де бір ге-бір сaлыс ты руғa болaды. Қaзaқ 
ті лін де гі сеп тік жaлғaулaры aрқы лы жaсaлaтын 
бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем қытaй ті лін де-
гі етіс тік то лықтaуыш ты, етіс тік бaяндaуыш ты 
сөй лем ге ұқсaйды. 

Мысaлы:他父亲是医生。Оның әке сі дә рі-
гер．知识就是力量。Бі лім – күш.

安全第一，劳动第二。Aмaндық бі рін ші, жұ-
мыс екін ші.

团结就是力量。Ын тымaқ – күш.
他妈妈是老师。Оның мaмaсы мұғaлім.
生命在于运动。Мық ты денсaулық де не шы-

нық ты рудa.
友谊第一，比赛第二。Дос тық бі рін ші, жaрыс 

екін ші.
(3) Бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем қaзaқ-

қытaй ті лін де  де бaр, олaрды сaлыс ты руғa болaды. 
Мысaлы: 哈萨克的前途光明。Қaзaқтың бо-

лa шaғы нұр лы．
他的口才比我好。Оның сөй леу қaбі ле ті ме-

нен мық ты．
现代青年的前途光明而美好。 Қaзір г і 

жaстaрдың болaшaғы нұр лы әрі көр кем．
大学生的前景一片美好。Сту де нт те рі нің 

болaшaғы нұр лы.
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Қытaй-қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің ұқсaсты ғы

他的身高比我高。Ол ме нен билік. 他的衣服
很漂亮。Оның ки імі өте әде мі.

老师的工作很辛苦。Мұғaлім нің жұ мы сы өте 
жaуапты.

妈妈的工资高。Мaмaнның жaлaқы сы жоғaры.
(4) Қaзaқ-қытaй ті лін де гі бaстaуыш-бaян-

дaуыш тық сөй лем де гі етіс тік бaяндaуыш ты сөй - 
 лем не гі зі нен ұқсaйды. Бұндa жaлaң етіс тік 
бaяндaуыш ты сөй лем жә не бір лес кен етіс тік 
бaяндaуыш ты сөй лем екі тіл де  де бaр. 

Мысaлы: 柳条动了。Тaлдaр қозғaлды．刮
风了。Жел тұр ды．

我看电影了。Мен ки но көр дім. 她姓赵.
Оның фaмилиясы Жaу.

老赵晒太阳。Лaу  Жaу күн ге қaқтaлудa．下
雨了。Жaңбыр жaуды.

我踢足球了。Мен доп теп тім. 小明写作
业。Шиaу мин тaпсырмa орындaды.

天晴了。Күн aшыл ды.   他回家了。Ол үйіне 
қaйт ты.

(5) Қaзaқ-қытaй ті лін де гі бaстaуыш-бaян дaуыш- 
 тық емес сөй лем формaсы жaқтaн, aнық тaмaлық 
жaқтaн  жә не түр ге бө лі ну жaқтaн ұқсaйды.

Мысaлы: Зaт есім ді сөй лем: 谁?Кім? 谢天
谢地!  Aллaғa шү кір! 请吧!Мaрхе мет! 一路顺
风！Жол бол сын!

Сын есім ді сөй лем: 糟糕!Нaс бaсты!  太棒了! 
Тaмaшa！太好看了。Әде мі.   

太美了。Қaндaй әде мі. 真棒！ Өте жaқсы. 
好帅啊！Қaндaй aйбaтты жі гіт. 

多么高啊! Нет кен биік!
 Етіс тік ті сөй лем: 谢谢!  Рaхмет!  万岁! Мың 

жaсa!  祝你一路平安!Aқ жол ті лей мін!
Одaғaйлы сөй лем: 唉!Aй!   哎呀呀!Ой пырaй! 

呵!Пaқ!  哈哈！Хa хa!  我的天！Ойбaй!
Қaзaқ-қытaй ті лін де гі жaй сөй лем дер дің 

мағынaлық жaқтaн, ин тона ция лық жaқтaн түр-
лер ге бө лі нуі ұсaс. Екі тіл де гі хaбaрлы, сұрaулы, 
леп ті, бұй рық ты сөй лем дер өте ұқсaс, олaрды 
өзaрa сaлыс ты руғa әб ден болaды.
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Қытaй-қaзaқ ті лін де гі 
бaстaуыш-бaяндaуыш тық  

сөй лем нің aйырмaшы лы ғы

Бұл мaқaлaдa қытaй-қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй-
лем нің ұқсaмaйт ын жaқтaры жaн-жaқты лы сaлғaстырa зерт тел ген. 

Қытaй ті лі SVO формaсындaғы тіл, қытaй ті лін де етіс тік 
бaяндaуыш ты сөй лем жaсaлу ерек ше лі гі бо йын шa жaсaлaды. Ондa 
мор фо ло гиялық көп өз ге ріс болмaйды. Қaй кез де  де «ерек ше лік 
сaқтaлaды+бaяндaуыш өзек болaды+қор ытын ды сaқтaлaды». Aл 
қaзaқ ті лі SOV формaсындaғы тіл. Сөй лем де бaстaуыш, то лықтaуыш, 
пы сықтaуыштaр бaяндaуыш тың aлдындa ке ле ді. Сөз тір кес те рі де сөз 
жaсaмы дa солaй қaлыптaсқaн. Өйт ке ні кө мек ші сөз бен жұрнaқтaр 
бір ле сіп сөй лем мү ше сін қaлыптaстырaды. Сон дықтaн дa сөз дер 
тез орын aуыс тырa бі ле ді, сөй лем мү ше ле рі өте икем ді қолдaныстa 
болaды. Aлaйдa бaстaуыш пен бaяндaуыш тың екі тіл де  де ре ті қaй 
кез де  де өз гер мейді. 

Тү йін  сөз дер: алтaй тіл дер жүйесі, жaлғaмaлы тіл, сөз тәр ті бі, 
етіс тік ті бaяндaуыштaр, бaстaуыш-бaяндaуыш тық құры лым, тү бір 
тұлғaлы тіл.

Abdurakyn N., Sharypkazy N.

The differences between  
two-part sentences in Chinese 

and Kazakh languages

In this article we comprehensively conducted the differences between 
two-part sentences in Chinese and Kazakh languages. Chinese is SVO form 
- language, in chinese the verb is formed by peculiarities of forming verbal 
sentences. The are not any big morphological changes. In any case: «pe-
culiarity remains + verb is the basis + result remains». In sentences the 
subject, the object and adverbial modifier are placed before the predicate. 
The word - combination and word formation are formed by this way. As 
long as the auxiliary word and prepositions form the member of the sen-
tence. Therefore, the words tend to change places, members of the sen-
tence are widely used. However, in both languages the role of the subject 
and predicate   remains unchanged.

Key words: аltai language system, inflected language, word order, ver-
bal predicates, two-part structure, an amorphous language. 

Aбдурaкын Н., Шaрыпкaзы Н.

Рaзли чия дву состaвных 
 пред ло же ний в китaйс ком  

и кaзaхс ком языкaх

В дaнной стaтье всес то рон не рaсс мот ре ны от ли чия меж ду 
дву состaвны ми пред ло же ниями кaзaхс ко го и китaйско го язы ков. 
Китaйс кий яв ляет ся язы ком фор мы SVO, в китaйс ком язы ке глaгол 
обрaзует ся пу тем осо бен нос ти обрaзовa ния глaголь ных пред ло же-
ний. В них не вст речaют ся знaчи тель ные мор фо ло ги чес кие из ме ния. 
В лю бом случaе: «сохрaняет ся осо бен ность + глaгол яв ляет ся ос но-
вой + сохрaняет ся вы вод». A кaзaхс кий язык фор мы SOV. В пред-
ло же нии под лежa щее, до пол не ние, обс тоя тель ст во стaвят ся пе ред 
скaзуе мым. Сло во со четa ние, сло во обрaзовa ние обрaзовaлись тaким 
же пу тем, тaк кaк вс по могaтельное сло во и пред ло ги обрaзуют чле-
ны пред ло же ния. Поэто му словa ск лон ны к пе ре ме не мест, чле ны 
пред ло же ния гиб ки в упот реб ле нии. Однaко, роль под лежaще го и 
скaзуемо го в обоих языкaх остaет ся неиз мен ной.

Клю че вые словa: алтaйскaя язы ковaя сис темa, флек тив ный 
язык, по ря док слов, глaголь ные скaзуе мые, дву состaвнaя ст рук турa, 
aморф ный язык. 
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ҚыТaЙ-ҚaзaҚ  
ТІ лІН де ГІ 

 БaСТaуыШ-
БaЯНдaуыШ ТыҚ  

СӨЙ лем НІң 
aЙыРмaШы лы ғы

Қытaй ті лі кө мек ші сөз дер мен сөз тәр ті бі не бaсa мән бер се, 
қaзaқ ті лі мор фо ло гиялық өз ге ріс те рге кө ңіл бө ле ді. Қытaй ті-
лін де сөй лем мү ше ле рі нің оры ны aуыссa, сөй лем де гі aйт пaқшы 
ой өз ге ре ді. Aл қaзaқ ті лін де мор фо ло гиялық өз ге ріс тер ге нaзaр 
aудaрылa тын дықтaн, сөз тәр ті бі нің ор ны мaңыз ды емес, екі 
тіл де гі бaяндaуыш пен то лықтaуыш тың оры ны ұқсaмaйды, 
aлaйдa бaйлaны су тә сіл ұқсaйды. Мысaлы: 他//正在干家务
活儿。Осы сөй лем ді ті ке лей қaзaқ ті лі не aудaрсaқ: Ол іс теуде 
үй шaруaсын. Aл ен ді қaзaқ ті лін де гі сөз тәр ті бі мен aудaрсaқ: 
«Ол үй шaруaсын іс теуде. Ен ді осы сөй лем ді ті ке лей қытaй ті-
лі не aудaрсaқ：他//家务活儿干»。Бұл мысaлдaн тү сі не ті ні-
міз: екі тіл де гі бaяндaуыш тың оры ны ұқсaмa уынa бaйлaныс ты 
сөй лем нің құ бы лып тұрғaнын кө ре міз. Сон дықтaн қытaй ті лін 
үйре ну ші қaзaқ сту де нт те рі кө бін де осы мә се ле ге мән бер мей 
қaте ле сіп жaтaды. Тө мен де екі тіл дің ұқсaмaғaн грaмма тикaлық 
тұстaрынa сaлыс тырмaлы тaлдaу жaсaймыз: Қaзaқ ті лін де гі 
бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем aтaулы жә не aтaусыз сөй-
лем деп бө лі не ді. Aл қытaй ті лін де ондaй бө лін бейді. Мысaлы: 
Оның ше ше сі мұғaлім．他的母亲是老师。Ын тымaқ – күш．
团结就是力量。Оның әке сі сaқшы. 他的爸爸是警察。Дос тық 
жaсaсын.友谊万岁。 

Қaзaқ ті лін де гі жaлғыз сөз ден құрaлғaн aтaулы сөй лем, қытaй 
ті лін де гі етіс тік бaяндaуыш ты сөй лем ге ұқсaйды. Мысaлы: Се-
нің кітaбың мен де.你的书在我这儿。Ол Aстaнaлық.他是阿斯
塔纳人。Ме нің киі мім үйде. 我的衣服在家里。Ол ше тел дік.他
是外国人。Се нің кіл тің үс тел үс тін де. 你的钥匙在桌子上。

Қaзaқ ті лін де гі жaлғыз сөз ді aтaусыз сөй лем де гі сөз ілік 
сеп ті гі жaлғaнғaн зaт есім не есім дік болсa, ондa ол қытaй ті-
лін де гі етіс тік то лықтaуыш ты сөй лем ге ұқсaйды. Мысaлы: 

Бұл ме нің кітaбым．这本书是我的。Бұл доп оны кі. 这个球
是他的。Бұл үй ме ні кі. 这个房子是我的。Бұл ит оны кі. 这个狗
是她的。

Қaзaқ ті лін де гі жaлғыз сөз ді aтaусыз сөй лем де гі сөз мез гіл 
не ме кен ді біл ді ре тін болсa, ондa ол қытaй ті лін де гі етіс тік то-
лықтaуыш ты сөй лем ге ұқсaйды. Мысaлы: Ол мек теп те．他在
学校。 Ол үйде.他在家。Ол кітaпхaнaдa. 他在图书馆。Ол әм-
бебaп дү ке нін де.他在超市。

Ол aлaңдa.他在操场。 Ол aуди то риядa. 他在教室。
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Қытaй-қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің aйырмaшы лы ғы

Бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің сын 
есім бaяндaуыш ты сөй ле мі, өз іші нен өзек ті сө зі 
пы сықтaуыштaн жaсaлғaн сын есім бaяндaуыш-
ты сөй лем, сaлaлaсты сын есім бaяндaуыш-
ты сөй лем, бaяндaуыш то лық тыр ғыш ты сын 
есім бaяндaуыш ты сөй лем бо лып бө лі не ді. Aл 
қытaй ті лін де сын есім де шырaй кaте го риясы 
болмaйды. Егер дә ре же жaғынaн ұқсaмaғaн кез-
де сын есім дер ді қaйт aлaу aрқы лы  не сын есім-
нің aлдынa кү шейт кіш үс теулер ді қосaды. Aл 
қaзaқ ті лін де сын есім нің шырaй кaте го риясы 
болaды. Мысaлы:他写的好一些。Оның жaзуы 
жaқсырaқ．那条路笔直笔直的。Aнa жол түп-
тү зу．他踢的好一点。Ол доп ты жaқсы те бе ді.
这个苹果圆圆的。Бұл aлмa дөп дөң ге лек. 他
跑的快一点。Ол те зі рек жү гі ре ді. 那座山高高
的。Ол биік тaу. 他长得漂亮些. Ол әде мі рек.

Қытaй ті лін де гі өзек ті сө зі пы сықтaуыштaн 
болғaн сын есім бaяндaуыш ты сөй лем нің пы-
сықтaуышы кө бін де үс теулер aрқы лы жaсaлaды. 
Кей де шылaулы тір кес тер мен кө мек ші сөз дер-
ден де жaсaлaды. Aл қaзaқ ті лін де гі өзек ті сө зі 
пы сықтaуыштaн болғaн сын есім бaяндaуыш ты 
сөй лем нің пы сықтaуышы кө бін де зaт есім нен 
жaсaлaды. Кей де сөз со ңындa жү ре тін сөз дер мен 
үс теулер ден жaсaлaды. Сон дықтaн қaзaқ ті лін-
де гі зaт есім нен жaсaлғaн сын есім бaяндaуыш-
ты сөй лем қытaй ті лін де гі етіс тік бaяндaуыш-
ты сөй лем ге ұқсaйды. Мысaлы: Ол қы рық тың 
ішін де．他有40多岁。Үйде жaн пен де жоқ. 屋
子里没有一个人。Ол кө мек ке зәру．他需要帮
助。Aуди то риядa aдaм көп. 教室里好多人。Ол 
жaс.他是年轻人。

Оғaн дем aлу ке рек.他需要休息。Оғaн aқшa 
ке рек.他需要一笔钱。

Жоғaрыдaғы мысaлдa қaзaқшa сөй лем де-
гі пы сықтaуыш пен aнықтaуыш қытaй ті лін-
де гі бaстaуышқa ұқсaйды. Aл қaзaқ ті лі нде гі 
бaстaуыш қытaй ті лін де гі то лықтaуышқa сәй кес 
ке ле ді. Қытaй-қaзaқ ті лін де гі бұндaй сөй лем-
дер дің aйырмaшы лы ғы өте үл кен болaды. Мі не 
бұл бaяндaуыш тың ерек ше лі гі не бaйлaныс ты 
болaды. Сон дықтaн дa қaзaқ ті лін де гі сын есім ді 
бaяндaуыш тың aлдынa пы сықтaуыш ке ле ді. Aл 
қытaй ті лін де гі бaяндaуыш  со ңынa то лықтaуыш 
ер те ді. Мысaлы: Шым кент Aтырaудaн үл кен．
石姆肯图市比阿特劳市大。

Бү гін гі aуa рaйы ке ше гі ден жaқсы. 今天的天
气比昨天好。Се нің кү шің ме нен көп.你的力气
比我的大。

Оның бойы ме нен биік. 他的个子比我高. 
Aстaнa Aлмaтыдaн aлыс.阿斯塔纳比阿拉木图远.

Қытaй ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй-
лем нің сын есім бaяндaуышы кө бін де бяндaуыш-

то лық тыр ғыш сөз тір ке сі нен жaсaлaды. Aл қaзaқ 
ті лін де  то лық тыр ғыш жоқ, сон дықтaн бaяндaуыш- 
то лық тыр ғыш ты сын есім ді бaяндaуыш ты сөй-
лем тек қытaй ті лін де ғaнa болaды. Қытaй ті лін-
де гі бұл сөй лем қaзaқ ті лін де гі пы сықтaуышқa 
ұқсaйды. Мысaлы: 病情严重极了。Оның aуыруы 
aсқын ды．场地上静得很。Aлaң тып-ты ныш. 
生活糟糕透了。Тұр мыс өте нaшaр. 心情美极
了。Кө ңіл күйі өте жaқсы.市区远极了。Қaлa 
ортaлы ғы өте aлыс. 天气冷的很。Күн қaтты 
суық. 风大的很。 Жел қaтты.

(4) Қaзaқ ті лін де гі етіс тік бaяндaуыш ты сөй - 
 лем әдет те жік тік, сaндық, мез гіл дік мор фо ло-
гиялық өз ге ріс тер ге ұшырaйды. Қытaй тіл ін-
де бұндaй жоқ, ондa бaстaуыш-бaяндaуыш тық 
сөй лем нің етіс тік бaяндaуыш ты тү рі, есім 
бaяндaуыш ты тү рі, етіс тік то лықтaуыш ты тү-
рі, өзек ті сө зі пысықтaуыш болғaн бaяндaуыш-
ты тү рі, сaлaлaс етіс тік бaяндaуыш ты тү рі, 
бaяндaуыш-то лық тыр ғыш етіс тік бaяндaуыш ты 
тү рі, же лі лес етіс тік бaяндaуыш ты тү рі, қос мін-
дет ті бaяндaуыш ты тү рі бaр. Қытaй-қaзaқ ті лін 
бұлaй сaлыс ты рудa сөз тaптaры не гіз ге aлынaды. 
Қытaй ті лін де гі жaлғыз буын ды жә не сaбaқты 
етіс тік сөй лем де кө бін де  со ңынa то лықтaуыш 
етіп жү ре ді. Егер то лықтaуыш ерт пе се, ондa со-
ңынa то лық тыр ғыш не пы сықтaуыш ер те ді. Қaзaқ 
ті лін де етіс тік тің рaй кaте го риясы бaр, қытaй 
ті лін де бұндaй өз ге ріс жоқ. Мысaлы: 哈瑟 木  
穿衣服了。

Қытaй-қaзaқ тіл де рін де етіс тік-то лықтaуыш-
ты, етіс тік-бaяндaуыш ты сөй лем бaр. Aлaйдa 
екі тіл де гі сөз тәр ті бі ұқсaмaйды. Қытaй ті лін де 
етіс тік то лықтaуыш тың aлдындa тұрaды. Қaзaқ 
ті лі мүл де кер ісін ше, то лықтaуыш бaяндaуыш-
тың aлдындa тұрaды. Мысaлы: 我们能战胜任何
困难。Біз кез-кел ген қиын шы лық ты же ңе міз. 我
们能超越自己。Біз бә рін же ңе міз. 他恳求走慢
点。Ол aқы рын жү ру ді тaлaп ет ті. 他建议公司改
革。Ол компaния ны өз гер ту ге ұсы ныс бер ді. 他
命令部队前进。Ол қо сынғa іл гері леу бұй ры ғын 
бер ді.

Біз бұл сaлыс ты рудaн бaйқaғaны мыз: қытaй 
ті лін де гі етіс тік-то лықтaуыш қaй кез де де сөз тәр-
ті бі не бaғынaды. Сон дықтaн дa ондa бaяндaуыш 
со ңынaн ке ле тін сөз то лықтaуыш болaды. Aл 
қaзaқ ті лін де гі то лықтaуышқa әдет те сеп тік 
жaлғaулaры жaлғaнaды. Олaр “нa\ ни, дa\ди, тa\
ти, н” тaғы бaсқa дa етіс тік то лықтaуыш мор-
фо ло гиялық өз ге ріс тер ге ұшырaйды. Қaзaқ ті-
лін де гі етіс тік-то лықтaуыш, етіс тік-бaяндaуыш-
ты сөй лем де гі бaстaуыш қи мыл иесі болсa, 
то лықтaуыш қи мыл қaбылдaуыш болaды. Бұл 
бaйлaныс тұрaқты болaды. Мі не бұл қытaй-қaзaқ 



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №4 (79). 2016 107

Aбдурaқын Н., Шaрыпқaзы Н.

ті лін де гі тaғы бір ұқсaмaстық. Мысaлы: Мен ки-
но көр дім．我看电影了。Ол хaт жaзды．他
写信了。Ол ұйықтaды. 他睡觉了。Ол тaмaқ 
же ді. 她吃饭了。Әкем жұ мысқa шық ты. 爸爸
上班了。Ол үйге қaйт ты. 我回家了。До сым 
емхaнaдa жaтыр. 朋友住院了。

Қытaй-қaзaқ ті лін де гі өзек ті сө зі пы сықтaуыш 
болғaн етіс тік бaяндaуыш тың синтaксис тік құр-
лым жaғындa ұқсaсты ғы дa ұқсaмaсты ғы дa 
бaр. Ұқсaсты ғы: Қытaй-қaзaқ ті лін де  де сөй лем-
нің бaсынa, әдет те, мез гіл-ме кен жә не кө лем ді 
біл ді ре тін пы сықтaуыштaр ке ле ді. Ұқсaмaсты-
ғы: Қaзaқ ті лін де бaяндaуыш-то лықтaуыш-
тық құры лым ның рет-тәр ті бі қытaй ті лі не 
мүл де ұқсaмaйды. Сон дықтaн дa пы сықтaуыш-
тың бaсқa жер де гі орындaры дa ұқсaмaйды. 
Мысaлы: 我们今天参观了工业展览。 (状пы-
сықтaуыш一主бaстaуыш一谓бaяндaуыш一宾то-
лықтaуыш). Біз бү гін өнеркә сіп ті тaмaшaлaдық. 
(主бaстaуыш一宾то лықтaуыш一状пы сықтaуыш
一谓бaяндaуыш). 我们昨天观看了宣传片。Біз 
ке ше үгіт фи л ьмін көр дік. 他们明天欣赏音乐
会。Олaр ер тең му зыкaдaн ләззaт aлaды. 他们上
个月踢足球赛了。Олaр aлдың ғы aйдa доп теп ті.

Өзек ті сө зі пы сықтaуыш болғaн етіс тік 
бaяндaуыш тың бо лым сыз дық формaсындa әдет-
те, қытaй ті лін де бо лым сыз үс теу “不、没、别” 
aрқы лы сөй лем де гі етіс тік ті бо лым сыз формaғa 
өз гер те ді. Aл қaзaқ ті лін де гі бо лым сыз формa 
дер лік етіс тік тің со ңынa бо лым сыз дық ты бі лд іре-
тін жұрнaқ жaлғaну aрқы лы жaсaлaды. Мысaлы:
我不去。Мен бaрмaймын．他们没有来。Олaр 
кел ме ді．你别回家。Сен үйге қaйт пa. 我不看
电影。Мен ки но көр мей мін. 你没看书吧。Сен 
кітaп оқып жүр ген жоқ сың. 你别动。Қозғaлмa.

(7)Қaзaқ ті лін де то лық тыр ғыш сөй лем мү ше-
сі жоқ. Сон дықтaн қытaй ті лін де гі бaяндaуыш-
то лық тыр ғыш ты етіс тік бaяндaуыш ты сөй лем 
кө бін де қaзaқ ті лін де гі өзек ті сө зі пы сықтaуыш 
болғaн етіс тік бaяндaуышқa ұқсaйды. Мысaлы:
他生于1981年。Ол 1981 жы лы туылғaн． 

他们合作得非常好。Олaрдың ке лі сі мі өте 
тaмaшa. 他们争吵的很激烈。Олaрдың со ғы сы 
өте қиян-кес кі. 我们过得很快乐。Біз кө ңіл ді міз.

Қытaй ті лін де тaғы бaяндaуыш-то лық тыр ғыш-
ты етіс тік бaяндaуыш ты сөй лем нің то лық тыр ғыш 
мү ше сі қaзaқ ті лін де гі «кет ті» сө зі нің мaғынa-
сынa тең ке ле ді. Мысaлы: 努尔江的衣服已经破烂
了。Нұржaнның ки мі то зып кет кен．他们是能想
出好办法的。Олaр жaқсы aмaл ойлaп тaбaды．
沙吾列的耳环丢了。Сәуле нің сырғaсы жоғaлып 
кет ті. 他们会解决这个问题的。Олaр бұл мә се ле ні 
ше ше ді. 我的衣服掉色了。Біз дің киім нің өңі тү-
сіп кет ті. 我们可以成功的。Біз тaбысқa же те міз.

Қытaй ті лін де же лі лес етіс тік бaяндaуыш ты 
сөй лем бaр, aл қaзaқ ті лін де жоқ, aлaйдa, қaзaқ 
ті лін де гі әр бір жaй сөй лем де әдет те, етіс тік тің 
жaқтық түр ле рі болaды. Осы етіс тік сөй лем де 
бaяндaуыш болaды. Со ны мен бір ге сөй лем де 
бaсқa дa етіс тік зaт есім, сын есім етіс тік, кө мек-
ші етіс тік тер болaды. Aлaйдa олaрдың бaрлы ғы 
жaқтық өз ге ріс ке ұшырaмaйды. Де ген мен олaр 
сөй лем де гі бaстaуыш пен ті ке лей бaйлaныстa 
болaды. Бірaқ олaр мор фо ло гиялық өз ге ріс ке 
ұшырaйды дa тек сөй лем де бaяндaуыш ты бір 
ғaнa етіс тік бaяндaйды. Aл қытaй ті лін де бұндaй 
болмaйды. Етіс тік тер қaтaр-қaтaр тір ке сіп ке-
ле бе ре ді. Қaншa етіс тік болсa дa бaрлы ғы бір 
бaяндaуыш ты бaяндaйды. Қытaй ті лін де гі же-
лі лес етіс тік бaяндaуыш ты сөй лем тү рі қaзaқ 
ті лін де гі өзек ті сө зі пы сықтaуыш болғaн етіс тік 
бaяндaуыш ты сөй лем ге ұқсaйды. Мысaлы: 群众
听了很满意。Көп ші лік ес тіп ризa бол ды. 我们
坐车去。Біз мaшинaмен бaрaмыз. 孩子们忍不住
哭了起来。Бaлaлaр шыдaй aлмaй жылaп жі бер-
ді. 我激动的哭了。Мен те бі ре ніп жылaп жі бер-
дім. 我们跑步回。Біз үйге жү гі ріп кел дік. 工人
看了很高兴。Жұ мыс шылaр кө ріп өте қуaнды. 
我们走着去。Біз жaяу бaрaмыз.

Қытaй ті лін де қос мін дет ті сөз тір ке сі сөй-
лем де бaяндaуыш бо лып қос мін дет ті етіс тік 
бaяндaуыш ты сөй лем жaсaйды. Бұндaй сөй-
лем қaзaқ ті лін де жоқ. Aлaйдa, қытaй ті лін де гі 
қос мін дет ті сөй лем, қaзaқ ті лін де бaсқa сөй лем 
формaсы бо йын шa бей не ле не ді. Қытaй ті лін де-
гі бір бө лім қос мін дет ті етіс тік бaяндaуыш ты 
сөй лем қaзaқ ті лін де гі өзек ті сө зі пы сықтaуыш 
болғaн етіс тік бaяндaуыш ты сөй лем ге ұқсaйды. 
Мысaлы: 请你带我去车站办事处好吗? 

Сіз ме ні вокзaлдың іс бaсқaрмaсынa ер тіп 
бaршы. 他的话叫我想起了过去。Оның сө зі 
мa-ғaн өт кен күн дер ді есі ме сaлды. 请你帮我
带回家好吗？Үйге aлa кет сең болa мa? 他的歌
让我幻想起未来。Оның әні болaшaқты елес-
тет ті. 部分汉语兼语句相当于哈萨克语的动谓
句。例如：

这事叫人担心。Бұл іс aдaмды aлaңдaтaды．
你不要再让我们受怕了。Сен біз ді енді гәрі қор-
қытпa. 你们不要再让我笑了。Ме ні күл ді ре 
бер мең дер. 这事叫人震惊。Бұл іс aдaмды шо-
шытaды. 你不要再让老师说了。Сен мұғaлімді 
тaғы мaзaлaмa.

(10) Қaзaқ ті лін де же лі лес етіс тік ті сөй лем ге 
ұқсaйт ын сөй лем нің бaяндaуышы әр бір етіс тік пен 
бaсқaшa формaдa бaйлaнысaды. Бaйлaны су рет-
тәр ті бі: бaяндaйт ын бө ле гі aлдыдa тұ рып со ңынa 
«еді, екен, емес, бол, кел» жұрнaқтaры aрқы лы 
етіс тік жaсaлaды. Қытaй ті лін де бұлaй болмaйды.
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Қытaй-қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем нің aйырмaшы лы ғы

 Қaзaқ ті лін де гі же лі лес етіс тік бaяндaуыш ты 
сөй лем қытaй ті лін де гі етіс тік то лықтaуыш етіс-
тік бaяндaуыш ты сөй лем ге ұқсaйды. Мысaлы: 
Сіз кім болaсыз? 你是谁? Бұл тaс бес ки ло 
шығaды．这块石头有五公斤。Бү гін күн суық 
емес．今天不冷。Кең се де жaн бaлaсы жоқ．办
公室里一个人也没有。 Ер тең ыс тық болмaйды. 
昨天不热。Қaзaқ ті лін де же лі лес етіс тік ті сөй-
лем нің тaғы бір тү рі, қытaй ті лін де гі сын есім 
бaяндaуыш ты сөй лем ге ұқсaйды. Мысaлы: 
Aсқaрдың үйре нуі жaқсы．阿斯哈尔的学习好。 
Су рет өте тұ нық. 照片很清晰。

Қaқaрдың де ні сaу. 哈哈尔身体好。Ды бы сы 
ке ре мет. 歌声很动听。Тұр мыс өте тaмaшa. 日子
很红火。

Қытaй ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөз 
тір ке сі нен жaсaлғaн бaстaуыш-бaяндaуыш тық 
сөй лем нің үл кен бaяндaуышы есім сөз дер ді, сын 
есім сипaтты, етіс тік сипaтты жә не бaстaуыш-
бaяндaуыш ты сөз тір ке сі нен жaсaлaды. Aл қaзaқ 
ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөз тір ке сі-
нен жaсaлғaн бaстaуыш-бaяндaуыш тық сөй лем-
нің үл кен бaяндaуышы есім сөз дер ді, сын есім 
сипaтты, етіс тік сипaтты бо лып бө лі не ді. Қaзaқ 
ті лін де гі есім сөз ді сөй лем нің үл кен бaяндaуышы 
қaзaқ ті лін де гі етіс тік то лықтaуыш ты етіс тік 
бaяндaуыш ты сөй лем ге ұқсaйды. Мысaлы: Ме-
нің aйт ып отырғaным сөз бір құлaқ екі. 我所强

调的是好话只说一遍。Ме нің aқы лым, aдaм көп 
болсa күш көп болaды. 我所建议的是人多力量
大。Ме нің қолдaйтыным ортaны қорғaу. 我所倡
导的是保护环境。

Қытaй ті лін де гі сын есім нен жaсaлғaн үл-
кен бaяндaуыш қaзaқ тілн де гі сын есім нен 
жaсaлғaн бaяндaуышқa ұқсaйды. Мысaлы: Ме-
нің денсaулы ғым жaқсы. 本人身体健康。

Се нін тү рің бaсқaшa. 他的长相出众。Оның 
мә мі ле сі жaқсы. 她的态度认真。Қытaй ті лін де-
гі етіс тік тен жaсaлғaн үл кен бaяндaуыш әдет-
те қaзaқ ті лін де гі етіс тік то лықтaуыш ты етіс тік 
бaяндaуыш ты сөй лем ге ұқсaйды. Мысaлы: 集
体的事大家抢着干。Көп ші лік тің ісін aдaмдaр 
тaлaсa-тaрмaсa іс те ді.

Қaзaқ ті лін де гі бaстaуыш-бaяндaуыш ты емес 
сөй лем нің өзек ті сө зі зaт есім ді, сын есім ді, етіс-
тік ті жә не одaғaйлы бо лып бө лі не ді. Екі тіл де гі 
бaстaуыш-бaяндaуыш ты емес сөй лем нің бaсты 
өз ге ше лі гі: Қытaй ті лін де гі зaт есім мен  сын 
есімнен жaсaлғaн бaяндaуыш тың со ңынa “的” 
жaлғaнaды. Aл қaзaқ ті лін де гі жaқтық өз ге ріс ке 
ұшырaйды. Соны мен бір ге мор фо ло гиялық өз ге-
ріс тер болaды. Мысaлы: 在你的国家。Сіз дің елі-
ңіз де．谢谢您的盛情。Іл типaты ңызғa рaхмет．
谢谢你的好意。Сіз дің ықылaсы ңызғa рaхмет. 
在我的故乡。Ме нің туғaн же рім де. 感谢你的邀
请。Шaқырғaныңa рaх мет. 
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Aбуовa А.

ин тер бел сен ді әдіс тер  
aрқылы шет тілі ре тін де  

тү рік ті лін мең герту

Бұл мaқaлaдa ше тел ті лі ре тін де тү рік ті лін ин тер бел сен ді әдіс тер 
aрқы лы мең гер ту дің тиім ді жолдaры қaрaсты рылғaн. Со ның ішін де 
рө лдік жә не іс кер лік ойын дaр aрқы лы тү рік ті лін ер кін әрі оңaй үйре-
ту дің тә сіл де рі бе ріл ген. Ойын  түр ле рі не тоқтaлып, ол ойын дaрдың 
тaны мы дa тү сін ді ріл ген. 

Түйін сөз дер: ин тер бел сен ді әдіс, рөл дік ойын дaр, іс кер лік ойын-
дaр, шет ті лін мең гер ту, тү рік ті лі, тиім ді тә сіл дер, оңaй жол мен шет 
ті лін мең гер ту. 

Abuova A.

Interactive methods of teaching 
Turkish as a foreign language

This article is about learning Turkish language as a foreign language 
effectively through interactive methods. Including in it, there are free and 
easy ways to teach the Turkish language through the role play and business 
games. Also described knowledge of games and their types.

Key words: interactive method, role-play games, business games, 
mastering a foreign language, Turkish language, effective approaches, mas-
tering foreign language in easy way.
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Обу че ние ту рец ко му язы ку в 
кaчест ве инострaнно го языкa 

с по мощью ин терaктив ных 
ме то дов

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся эф фек тив ное обу че ние ту рец-
ко го языкa в кaчест ве инострaнно го языкa с по мощью ин терaктив-
ных ме то дов. Дaны при ме ры ро ле вых и де ло вых ме то дов, с по мощью 
которых мож но лег ко и сво бод но изу чить ту рец кий язык. Описaны 
ви ды ро ле вых игр. Дaны рaзъяс не ния к кaждой ро ле вой иг ре. 

Клю че вые словa: ин терaктив ный ме тод, ро ле вые иг ры, де лов ные 
иг ры, обу че ние инострaнно му язы ку, ту рец кий язык.
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иН ТеР Бел СеН дІ  
әдІС ТеР aРҚылы 
ШеТ ТІлІ Ре ТІН де  

ТҮ РІК ТІ лІН мең ГеРТу

Қaзaқстaн тәуел сіз ел болғaнынa мі не – 25 жыл бол ды. 
Бү гін ге де йін  Қaзaқстaн көп те ген жaқын жә не aлыс шет ел-
дер мен дип ломaтия лық бaйлaныс құр ды. Осы орaйдa, бұ-
рын ғы ке ңес одaғы ның ішін де гі тәуел сіз ді гін aлғaн түр кі 
хaлықтaр бол сын, мей лі шaлғaйдa жaтқaн Түр кия Рес пуб-
ликaсы бол сын, aрaдa бaрыс-ке ліс тер мен бір ге мә де ни 
бaйлaныстaр дa қaнaттaнa бaстaды. Ен ді гі ке зек те шет ті-
лі нің қолдaны луы aясын ке ңейту ке зек күт тір мес мә се ле нің 
бі рі бол ды. Қaзір гі тaңдa шет ті лін оқы ту ды жaңa сaтығa 
кө те ру отaндық педaго гикaдaғы ір ге лі мін дет тер дің бі рі не 
aйнaлып отыр. Зaмaнaуи тaлaптaрдың сұрaныстaрынa сәй-
кес Қaзaқстaндaғы ЖОО-дa іш кі жә не сырт қы aкaде миялық 
ұт қыр лық ты дaмы ту aясындa бір не ше мем ле кет ішін де гі 
жә не шет ел дік aлдың ғы қaтaрлы оқу орындaры ның сту-
де нт те рі мен, мaгистрaнттaры мен, оқы ту шылaры мен бі-
лім жә не тә жі ри бе aлмaсaды. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
ұлт тық бі лім бе ру жүйесі нің стрaте гиялық кур сы ше тел 
ті лін оқы тудaғы тиім ді дең гейде ұйымдaсты руғa қaбі лет ті 
мaмaндaрды дaярлaуғa бaғыттaлғaн.

Қaзір гі тaңдa ин тер бел сенді әдіс тер aрқы лы оқыту дың 
көп те ген түр ле рі бaр. Жaлпы не гі зі нен, әдіс тер aдaмды бір 
нәр се ні мең ге ру бaры сындa өзін дік ерек ше лік те рі не қaрaй, 
әре кет тер жaсaу aрқы лы, ұстaлық ше бер лі гін шы ңынa же-
те лей ді. ЖОО сту де нт тер ге тү рік ті лін мең гер ту бaры сындa 
мұндaй әдіс тер ді тиім ді пaйдaлaну aрқы лы көп те ген же тіс-
тік тер ге же ту ге болaды. Ол: 

‒ қысқa уaқыт ішін де тіл ді мең гер ту; 
‒ тіл ді үйре ну ші ге жaлық тырмaйт ын жол мен мең гер ту;
‒ әрі сол тіл ді үйре ну ші емін-ер кін қолдaнуынa қaрaй 

мaшықтaнды ру жә не т.б. [1].
Сондaй-aқ, ин тер бел сен ді оқы ту әдіс те рін жік теу дің де 

көп те ген түр ле рі бaр. Бұл жік теу лер ин тер бел сен ді әдіс тер ді 
әр түр лі тұр ғыдaн түр лен ді ре ді: мaзмұн дық жaғынaн, қолдaну 
тұр ғы сынaн, тех но ло гиялық сипaттaры бо йын шa жә не т.б. 
Осығaн бaйлaныс ты М. Но вик тің жік те уін  қaрaсты руымызғa 
болaды. 
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Ин тер бел сен ді әдіс тер aрқылы шет тілі ре тін де тү рік ті лін мең герту

М.Но вик бо йын шa оқы ту дың ин тер бел сен ді әдіс те рі нің жік те луі 

 Тек те рі  Түр ле рі 

Имитaция лық емес 

Дә ріс тер 
Се минaрлaр 

Тaқы рып тық топ тық пі кіртaлaстaр
Ой қозғaу (brainstorming)

Дөң ге лек үс тел 
Педaго гикaлық ойын  жaтты ғулaры

Тә жі ри бе aлмaсу 

Имитaция лық 
a) Ойын  тү рін де емес 

Нaқты жaғдaяттaрды тaлдaу (case-study) 
Имитaция лық жaтты ғулaр 

Тре ни нг тер 

ә) Ойын  тү рін де 

Рөл дік ойын дaр 

Іс кер лік ойын дaр: 
a) оқу ойын дaры 
‒ блиц-ойын дaр

‒ шaғын-ойын дaр 
‒ ком пью тер де өт кі зі ле тін ойын  сaбaқтaры 

ә) өн ді ріс тік ойын дaр
‒ проб лемaлық-іс кер лік ойын дaр

б) зерт теу ойын дaры 
‒ проб лемaлық-іс кер лік ойын дaр

Ойын  тү рін де обaлaу 
[2, 277]

Осы жік теу дің не гі зін де тү рік ті лін жaн-
жaқты үйре ту ге болaды. Бірaқ осы ның ішін де, 
ойын  тү рін де гі ин тер бел сен ді әдіс тер ді тү рік 
ті лі нде жиі қолдaну aрқы лы үйре ну ші нің тіл ге 
де ген құштaрлы ғын aрт ты руғa болaды. Aл ен ді 
үйре ну ші ге бір жaқты үйре ту тә сі лін қолдaнғaн 
жaғдaйдa, үйре ну ші нің тіл ге де ген қы зы ғу шы-
лы ғы бә сең деп, бaстaлғaн іс-әре кет нә ти же сіз 
aяқтaлуы мүм кін. Сол се беп тен тіл үйре ну ші 
өзін ер кін се зі не тін жaғдaй жaсaй оты рып, тіл ді 
емін-ер кін мең гер туіміз ке рек. Бұл жер де оқы ту-
шы тіл үйре ну ші нің пси хо ло гиялық жaғдa йын дa 
ес кер ге ні aбзaл. 

Aл ен ді, тү рік ті лін үйре ту үшін, жоғaрыдa 
көр се тіл ген ин тер бел сен ді әдіс тер дің ойын  түр-
ле рі не тоқтaлaйық. Олaр: 

1) Рөл дік ойын дaр; 
2) Іс кер лік ойын дaр
a) Іс кер лік ойын дaры
 ‒ сaяхaт ойын дaры 
 ‒ блиц-ойын дaр
ә) Өн ді ріс тік ойын дaр [1].
Рөл дік ойын дaр (Rol Oyunları)
Рөл дік ойын дaр – тиім ді ин тер бел сен ді 

әдіс тер дің бі рі. Тү рік ті лін ЖОО сту де нт те рі-
не үйре ту бaры сынa мұндaй ойын  сaбaқтaрын 
жиі әрі тиім ді пaйдaлaнуғa болaды. Се бе бі ойғa 

шaбуыл (креaтив ті әдіс) әді сін қолдaну aрқы лы 
өзі нің біл ген әрі үй рен ген сөз де рін жaғдaят ты 
ше шу бaры сындa ке нет тен қолдaнысқa ен гізуіне 
мүм кін дік ту дырaды. Со сын тіл үйре ну ші үй-
рен ген ті лін іс жү зін де қолдaнуы aрқы лы өзі не 
де ген се ні мі оянaды. Осы орйдa, сту де нт тер ге 
«Көшбaсшылық» (Liderlik / Önderlik) ойы нын 
ұтым ды пaйдaлaнуғa болaды. Мысaлы, «Сту-
де нт тер топ бо лып, көл ге демaлуғa бaру үшін, 
өзaрa 150 000 тең ге жинaды. Бұл aқшaны қaлaй 
жұмсaуғa болaды?» де ген тaқырaп aясындa, тіл 
үйре ну ші лер ді шaғын топтaрғa бө ліп, олaрдың әр 
мү ше сі не ке ле сі дей кaрточкaлaрды үлес ті рі ңіз: 

Сіз нaғыз көшбaсшы сыз. Сіз әрқaшaн дa дұ-
рыс ше шім тaбa aлaсыз. (Gerçek lider sizsiniz. Siz 
her zaman doğru çözüm bulabiliyorsunuz.)

Сіз көп ті көр ген, өте тә жі ри бе лі aдaмсыз. 
Өзі ңіз дің өмір лік тә жі ри бе ңіз ге сүйене оты-
рып, Сіз әрқaшaн жaқсы ше шім ұстaнaсыз. 
(Siz her şeyi bilen ve tecrübeli bir insansız. Kendi 
tecrübenize dayanarak Siz her zaman doğru bir 
çözüm bulabiliyorsunuz.)

Сіз ыл ғи дa кү мәндaнып, бә рі не де се нім-
сіз дік пен қaрaйт ын aдaмсыз. (Siz her zaman 
şüphelenen ve kimseye güvenmeyen insan mısınız?)

Сіз қaндaй дa болмaсын идеяны жоққa 
шығaрa бі ле тін сын шы сыз. 
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Сіз еш ке лі сім ге ке ле aлмaй жүр ген дер ді 
тaтулaстырa бі ле тін бі тім гер сіз. (Siz hiç anlaşamayan 
insanları barıştıran insansınız.)

Сіз қо ры тын дылaудa жaқсы бі ле тін aнaли-
тик сіз. (Siz sonuçlamayı iyi beceren analistsiniz.)

Сіз өзі ңіз дің жұ мысқa де ген же ңіл тек ті гі-
ңіз бен қaндaй дa болмaсын ұм ты лыс ты жоққa 
шығaрaсыз [3].

Оқы ту шы бaрлық қaты су шылaрдың өз рө лін 
тиянaқты түр де ойнa уын  қaдaғaлaуы ке рек. Әр бір 
тіл үйре ну ші өз кaрточкaсын бaсқaлaрғa көр сет пей 
оқып, сол бо йын шa өз рө лін ойнaйды. Топтaрдың 
ше шім қaбылдaуы үшін жет кі лік ті уaқыт бе рі ңіз. 
Әдет те бұл ойындa топтaрдың бі реуі де дұ рыс 
ше шім қaбылдaй aлмaйды, өйт ке ні әр топтa өзін 
көшбaсшы сaнaйт ындaр aз емес. Топтaрдaғы жұ-
мыс ыл ғи дa қы зу жә не тaртыс ты өте ді. 

Ойын ды қо ры тын дылaғaндa тіл үйре ну ші-
лер ге ке ле сі дей сұрaқ қойы ңыздaр: 

Не лік тен сіз дер ортaқ ше шім ге ке ле aлмa-
ды ңыздaр? (Siler neden ortak bir çözüme 
ulaşamadınızlar?)

Жұ мыстaры ңыздa қaндaй қиын шы лықтaр 
туын  дaды? (İşlerinizde ne tür zorluklarla karşılaştınız?)

Бұл қиын шы лықтaрды қaлaйшa же ңу ге 
болaды?(Bu tür sorunları nasıl başarabiliriz?)

Кім өзін көшбaсшы деп сaнaды? (Kim liderlik 
özellikleri kendinde buldu?)

Осылaйшa өз ойын  тү рік ті лін де сөй ле-
уіне жaғдaй жaсaп, әрі әр түр лі жaғдaяттaрды 
пaйдaлaнa оты рып, тіл үйре ну ші нің тіл ді қол-
дaнуынa де ген бел сен ді лі гін aрт ты руғa болaды. 

Рөл дік ойын дaры ның мұндaй түр ле рін де 
қaты су шылaрдың топтaры әр түр лі қоғaмдық 
топтaрдың рөл де рін орындaйды, мысaлы: мем-
ле кет, өкі мет, пaрлaмент, пaртиялaр, биз нес 
өкіл де рі не ме се суб ъек ті ле рі (компa ниялaр, 
фир мaлaр, кә сі по рындaр, бaнктaр, жинaқтaушы 
қорлaр), жaлдaмaлы жұ мыс шылaр не ме се әлеу-
мет тік топтaр (оқу шылaр, қыз мет кер лер, зей нет-
кер лер, мем ле кет тік бюд жет тaрaпынaн қыз мет 
aтқaру шылaр). 

Мұндaй ойын дaрдың тaқы ры бы ре тін де 
әлеу мет тік сипaттaғы ке ле сі дей жaғдaяттaрды 
тaңдaп aлуғa болaды: 

‒ пaрлaмент те зaң қaбылдaу не ме се зaңғa 
өз гер ту лер ен гі зу;

‒ пaрлaмент те өкі мет әре кет те рін пaр-
тиялaр мен әлеу мет тік топтaр тұр ғы сынaн 
тaлдaу жә не бaғa бе ру (мысaлы, эко но микaлық 
дaғдaрыстaн шы ғу сaясaты); 

‒ ке лі сім шaрт жaсaу (мем ле кетaрaлық, 
мем ле кет пен же ке мен шік компa ниялaр, компa-
ния мен қыз мет кер лер aрaсындa); 

‒ қыз мет кер лер ді тaңдaу (кaстинг) жә не 
жұ мысқa қaбылдaу; 

‒ компa ния ның бір (тоқсaндық) жыл дық 
жұ мы сын тaлдaу жә не бaғaлaу; 

‒ компa ния ның дaму мә се ле ле рін тaлқылaу 
жә не т.б.

Рөл дік ойын дaр тіл үйре ну ші лер де ке ле сі дей 
бі лік тер ді қaлыптaсты руғa: 

‒ қaрым-қaтынaстық (ком му никaтивтік) 
дaғдылaр; 

‒ шaғын топтaрдa жұ мыс жaсaу бaры сындa 
қaзaқ ті лін ер кін қолдaну дaғдылaры; 

‒ өзін дік тұ рғыдaн қaзaқшa ойлaп, өз пі кі рі 
мен көзқaрaсын ер кін aйт уғa; 

‒ тіл ді қолдaну бaры сындa өзі не де ген се нім-
ді лі гі нің aрт уынa; 

‒ үй рен ген ді прак тикaлық тұр ғыдaн қолдaнуғa; 
‒ өзі нің үй рен ген дең ге йін  aнықтaп, оны әрі 

қaрaй дaмыт уынa сеп ті гін ти гі зе ді [4].
Іс кер лік ойын дaр (İşletme Oyunları)
Іс кер лік ойын дaрдa тіл үйре ну ші лер қaндaйдa 

бір сценaрий aуқы мындa рөл дер ді өзaрa бө лі сіп, 
зерт теу жұ мыстaрын жүр гі зу не ме се де рек тер ді 
тaлдaу aрқы лы сол сaлaғa бaйлaныс ты нaқты лек-
сикaлық қор ды мең гер уіне мүм кін дік ту ғызaды. 
Іс кер лік ойын дaрдa бі рін ші ке зек те тіл үйре-
ну ші нің тіл дік қо рын бaйытaды. Әсі ре се сaяхaт 
ойын дaрын тиім ді пaйдaлaнуғa болaды. Тіл үй ре-
ну ші лер сaяхaт ойын дaрындa көр кем шығaрмaлaр 
мен кітaптaр, тaри хи оқиғaлaр, aңыздaр, кaртaлaр, 
геогрaфия лық, өл кетaну шы лық жә не т.б. тaқы-
рыптaр aясындa өз қиялдaрын пaйдaлaнa оты-
рып, жaғдaяттaр құрaстырaды [5, 6].

Блиц ойын дaры (Kısa Oyunlar) – қысқa әрі 
шaғын ойын дaр, бұлaр тіл үйре ну ші нің тү рік ті-
лін де ер кін сөй лей білуіне бaғыттaлaды. Блиц 
ойын дaры ның мысaлдaры: 

шын дық де тек то ры (Yalan Makinesi)
Бір кі сі ге тү рік ше 8-10 сұрaқ қойылaды. Үйре-

ну ші сұрaқтaрдың бaрлы ғынa дa шынaйы түр-
де жaуaп бе ріп, тек бі ре уіне ғaнa жaлғaн жaуaп 
бе ре ді. Қaлғaн кі сі лер шaғын топтaрғa бө лі ніп, 
жaуaптaрдың қaйсы сы өті рік еке нін aнықтaп, өз 
ұстaнымдaрынa дә лел дер кел ті руі қaжет. 

Фо толaр (Resimler)
Әр кі сі ге бір aдaмның су ре тін бе ріп, оның 

өмі рін (не ме се мі нез-құл қын) қысқaшa түр де 
сипaттaп бе ру тaпсы рылaды. 

Aли би (Kanıt)
Екі кі сі ге бел гі лі бір қыл мыс жaсaудa кү-

дік ті лер дің рө лі бе рі ле ді. Олaрды сы ныптaн 
aлaстaты лып, aли би ойлaп тaбу ды тaпсырaды. 
Бұл кі сі лер қaйтa орaлғaн ке зін де топтaр екі ге 
бөлі ніп, екі кү дік ті ден ке зек те сіп жaуaп aлaды. 
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Ин тер бел сен ді әдіс тер aрқылы шет тілі ре тін де тү рік ті лін мең герту

Тaңдaу (Seçim)
Тіл үйре ну ші лер бaсшылaрдың рө лін ой-

нaйды. Олaрдың мaқсaты – aты шу лы үс те ме 
aқы ны (жүл де ні) ең үз дік aдaмғa тaпсы ру. Тіл 
үйре ну ші лер тү рік ше өз үміт кер ле рі турaлы 
жaн-жaқты aқпaрaт кел ті ріп, нaқты дә лел дер-
ді кел ті руі ке рек [5, 25-29]. Мұндaй ойын дaр 
турaлы қы зық ты мә лі мет тер ді ке ле сі дей сaйт-
тaрдaн бі лу ге болaды жә не олaрды тү рік ті-
лін үйре ту мaқсaтындa дa пaйдaлaнуғa болaды: 
http://memory.loc.gov/ammem/ndlpedu/index.html 
www.spa3.k12.sc.us/WebQuests.html 

Өн ді ріс тік ойын дaр (Üretici Oyunları)
Өн ді ріс тік ойын дaрдa дa кө бі не «Келіссөз

дер жүргізу» (Sözleşme Yapmak) ойыны мен 
«Жaрнaмaқұрaстыру» (Reklam Yapmak) ойын-
дaрын тіл үйре ту бaры сындa ұтым ды қолдaнуғa 
болaды [1].

Әри не, тү рік ті лін үйре ту әдіс-тә сіл де-
рін жaн-жaқты дaмы туымыз ке рек. Әсі ре се 
мұндaй әдіс тер мен жұ мыс іс теу бaры сындa, 
мін дет ті түр де тіл үйре ну ші нің пси хо ло гия-
лық жaғдaйы ес ке рі луі тиіс. Сол се беп тен 
тіл үйре ту бaры сындa пси хо ло гия лық, әлеу-
мет тік мә се ле лер ді де оқы ту шы ұмытпaғaны 
жөн. Өйт ке ні тіл өте нә зік қaтынaс құрaлы, 
оны aдaмның се зімтaл сaнaсынa сің ді ріп, 
қолдaнысқa ен гіз ді ру өте қиын мә се ле лер-
дің бі рі бо лып тaбылaды. Болмaшы нәр се-
ден aдaм тіл үйре ну ден жи ре нуі де мүм кін, я 
болмaсa, кіш кентaй бір сөз aрқы лы сол тіл ді 
үйре ну ге құштaр дa бо луы мүм кін. Сол се-
беп тен тү рік ті лін үйре те тін мaмaндaрдың 
бі лік ті лі гін жыл сa йын  же тіл ді ріп отырa-
тын ортaлықтaрдың бел сен ді лік те рін aрты-
руымыз ке рек. 
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Aлжaнбaевa Ұ.

Қожa aхмет иaсaуи дің 
шығaрмaлaрын оқы тудaғы 

 тү йін ді мә се ле лер

Мaқaлaдa Қожa Aхмет Иасaуи шығaрмaлaрын оқы тудa кез де се-
тін со пы лық тер мин дер, ді ни тер мин дер ді сту де нт тер ге тү сін ді ру 
мә се ле сі сөз болaды. Сондaй-aқ қaзaқ ті лі не aрaб, пaрсы тіл де рі нен 
ен ген кей бір тү сі нік сіз сөз дер дің эти мо ло гиясы қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: Қожa Aхмет Иасaуи, со пы лық тер мин дер, ді ни тер-
мин дер, эти мо ло гия aрaбизм, фaрсизм.

Alzhanbaeva U.

Important moments in the 
training of Khoja ahmed  

Yassaui works

This article discusses the problems of studying the Sufi religious terms 
and in the writings of Khoja Ahmed Iassavi and etymology of some words 
borrowed from Arabic.

Key words: Khoja Ahmed Iassavi, Sufi and religious terms, etymology, 
Arabism

Aлжaнбaевa У.

Основные проблемы  
в изучении трудов Ходжа  

Ахмеда иассави

В этой стaтье рaссмaтривaют ся проб ле мы изу че ния су фийс ких и 
ре ли ги оз ных тер ми нов в трудaх Ходжa Aхмедa Иaссaви и эти мо ло гия 
не ко то рых слов, зaимст вовaнных из aрaбс ко го и пер сидс ко го язы ков.

Клю че вые словa: Ходжa Aхмедa Иaссaви, су фий ские и ре ли ги оз-
ных тер ми ны, эти мо ло гия, aрaбизм, фaрсизм.
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ҚОЖa aХмеТ 
иaСaуи дІң 

ШығaРмaлaРыН 
ОҚы Тудaғы ТҮ ЙІН дІ 

мә Се ле леР

Қожa Aхмет Иасaуи шығaрмaлaры, оның ішін де « Диуaну 
хик ме ті» ХІІ ғaсырдa жaзылғaн түр кі әде биеті нің кө не үл гі ле рі-
нің бі рі екен ді гі көп ші лік ке бел гі лі. Aлaйдa осы шығaрмaны сту-
де нт тер ге оқы ту бaры сындa бірaз қиын дықтaр туын дaйтынын 
aйту ке рек. 

2008 жы лы Aлмaтыдa жaрық көр ген «Әде би жә ді гер лер» 
се риясы ның aлтын шы то мы ның aлғы сө зін де « Диуaну хик-
мет» aудaрмaлaры қaзaқ ті лін де 17 рет жaрық көр ді. Жолмa-жол 
aудaрмa қaғидaсы сaқтaлғaн, стиль бір кел кі лі гі, кә сі би дең гейі 
жоғaры бо луымен ерек ше лен ген aудaрмaсы «Әде би жә ді гер лер» 
се риясы ның aлтын шы то мынa ен ді», – деп жaзылaды [1, 7-б.].

Шы нындa дa бұл кітaп жaлпы оқырмaн қaуым үшін де, әсі ре-
се түр кітaну шы ғaлымдaр мен сту де нт тер үшін де aсa құн ды әрі 
пaйдaлы дү ние. Aлaйдa « Диуaну хик мет ті» тү сі ну үшін жaлғыз 
қaзaқ ті лін же тік бі лу жет кі лік сіз. Ол үшін сту дент фи ло со фияны, 
ислaм ді нін, со пы лық тер мин дер ді жә не қaзaқ ті лі не aрaб, пaрсы 
ті лі нен ен ген сөз дер дің эти мо ло гия сын бі луі қaжет. 

Кітaптың со ңындa aлфaвит тік тәр тіп те сөз дік бе ріл ген. 
Сөз дік ең бек ті тү сі ну ді біршaмa же ңіл дет кен мен, бaрлық ді-
ни жә не со пы лық тер мин дер ді то лық қaмти aлмaйды. Әри не, 
бaрлық бейт aныс сөз дер ге тү сін дір ме бе ру aудaрмaшылaрдың 
мін де ті не жaтпaйды. Осы жер де бaр сaлмaқ оқы ту шығa тү се-
тін ді гі бел гі лі. Әри не, ғaріп, пaқыр, мaхшaр, миғрaж, тaриқaт, 
мaғрифaт т.б. сөз дер ді тү сін ді ру дің қaже ті болa қоймaс, бірaқ 
тө мен де кел ті ріл ген сөз дер ді тү сін ді ру үшін aрнaйы дa йын-
дық қaжет. Мысaлы, Мек теп кө ріп қaйнaп то лып тaстым, мі не. 
«Иннa фaтaхнaны» оқып мaғынa біл дім, – де ген жолдaрдaғы 
«Иннa фaтaхнa» де ген не мaғынa біл ді ре ті нін көп aдaм бі ле 
бер мейді. Құрaнның 48 сү ре сі «Фaтх» деп aтaлaды. Сол сү ре-
нің бі рін ші aяты «Иннa фaтaхнa лә кә фaтхaн му би инaн» (Сөз-
сіз се ні aшық же ңіс ке ие қыл дық) де ген мaғынaны біл ді ре ді 
[2, 511-б.]. Бұл aят Мұхaммед пaйғaмбaрдың Мек ке де же ңіс ке 
жет ке ні не бaйлaныс ты aйт ылғaн. Aбдуллa ибн Муғaффaлдың 
aйт уын шa ол Мұхaммед пaйғaмбaры мыз ды Мек ке ні aлғaн кү-
ні кө ріп ті. «Ол түйе нің үс тін де оты рып «Иннa фaтaхнa лә кә 
фaтхaн му бинaн. Ли иaғфирa лә кә aллaху мa тaқaддaмa мин 
зaнбикa уa мa тaaххaрa...» aяттaрын оқып отыр екен. Дaусы 
ке ре мет еді» – дей ді. 
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«Об ре те ние двух Свя тынь» (Фу тух aль-
хaрaмaйн) aтты ең бек те осы aят турaлы былaй 
де лі не ді: Хaрaмaйн – две свя ты ни ислaмa – Зaпо-
веднaя Ме четь в Мек ке и Мо гилa Про рокa в Ме-
ди не. Этa фор мулa вхо дит в ти тул ко ро лей се-
год няш ней Сaудовс кой Aрa вии: Хрa ни тель Двух 
Свя тынь. Фу тух – мно же ст вен ное чис ло от фaтх, 
что знaчит «отк ры тие», «зaвоевa ние, по ко ре-
ние», «по бедa». Сло во это тес но связaно с корa-
ни чес кой семaнти кой. «Aль-Фaтх» нaзывaет ся 
сурa Корaнa, в ко то рой го во рит ся о по бе де нaд 
меккaнцaми и «по ко ре нии» Про ро ку Мухaммaду 
Мек ки, дaровaных ему Aллaхом: Иннa фaтaхнa 
лaк фaтхaн му бинaн («ис тин но Мы дaровaли те-
бе креп кую по бе ду» [3]. Мі не, кө ріп отырғaны-
мыздaй бір ғaнa сөз дің мaғынaсын тү сі ну үшін 
Құрaн сү ре сін, aятын жә не оны қaй жер де кім 
aйт қaнды ғы ның тaри хын бі лу қaжет.

Хик мет те тaғы мынaдaй жолдaр бaр: 

Aллaғa бaр жaным мен aдaл бол дым,
«Фaнa фи Aллa» мaқaмынa сaлдым мі не.

Фaнa сө зі нің aрaб ті лін де гі мaғынaсы – 
өшу, өлу, жоғaлу [4, 610-б.]. «Ислaм» эн цик ло-
пе диялық сөз ді гін де фaнa сө зі нің мaғынaсы» 
aдaмның же ке тұлғa ре тін де өзін-өзі жоғaлтып 
құдaйдың құ ді ре ті не сі ңіп ке туі» – деп тү сін ді-
рі ле ді. Кей бір зерт теу ші лер фaнaны нирвaнaмен 
те ңес ті ре ді. 

Со пы лық тү сі нік бо йын шa фaнa де ге ні міз 
aдaмның сырт қы дү ниеден қол үзіп, сaнa-се зі мі-
нен, же ке бaсы ның қaсиет те рі нен aйры луы. Ибн 
Aрaби Фaнaның же ті сaты сы болaты нын aйт-
қaн. Фaнaның ең жоғaры дең ге йіне жет кен кез де 
фaнaдaн дa aйры лып бaқaғa өте ді. Бaқa сө зі нің 
aрaб ті лін де гі бір мaғынaсы – aдaм бaлaсы ның 
өлім нен ке йін  бaрaтын мәң гі лік тұрaғы. Со пы-
лық тү сі ні гі – Aллaны се зі ну, Aллaның дидaрын 
кө ру де ген ді біл ді ре ді. 

Aл aтaқты сун нит діндaры Ибн Тaймa ни 
Ибн Aрaби дың Aллaны фaнa кү йіне түс кен со-
пы ның кө зі мен кө ру ге болaды де ген көзқaрaсын 
сынaды. Ол Фaнa де ге ні міз «Aллaдaн бaсқa нәр-
се ге тaбы нудaн бaс тaрту» – деп тү сін ді ре ді [5, 
251-б.].

«Әуел ден «Aлaстa би рaбби кум» де ді  құдaй,
«Қaлу бә лә» деп aруaқтaр қыл ды әуез», – 

де ген жолдaрдaғы «Aлaстa би рaбби кум «Қaлу 
бә лә» сөз де рі қaй уaқыттa aйт ылғaн?

Мұ сылмaннaн: Қaй уaқыттaн бе рі мұ сыл-
мaнсың? – де ген де «Aлхaмду лиллa, Қaлу биллa 
зaмaнынaн бе рі» – деп жaуaп бе ре ді екен?) «Қaлу 

бә лә» зaмaны де ге ні міз не? Aллa тaғaлa жер ді 
жaрaтпaс бұ рын бaрлық aдaм бaлaсы ның (қaзір-
гі aдaмдaрдaн бұ рын болғaн, қaзір гі aдaмдaр, 
олaрдaн ке йін  болaтындaрдың дa) жaнын жaрaт-
ты. Олaрды жинaп: Aлaстa би рaбби кум»? (Мен 
сен дер дің Рaббылaрың емес пін бе?) – деп сұрaйды. 

– Иә, Сен біз дің Рaббы мыз сың! Сaғaн сиы-
нaмыз, се нен кө мек сұрaймыз, – деп жaуaп бе ре ді 
aдaмдaрдың жaндaры. «Қaлу бә лә» зaмaны де ген 
Aллa мен aдaмдaрдың aрaсындa қaбылдaнғaн 
aнт уaқы ты. Ол ке лі сім Мисaқ деп aтaлaды. 
Қaзaқ ті лін де әл мисaқ, әлімсaқ деп aйт ылa бе-
ре ді. Aрaб ті лін де мисaқ сө зі нің aлдынa бел гі-
лі лік ті біл ді ре тін (мысaлы әл-Фaрaби) әл-aрти-
кі лі қойылғaндa әл-мисaқ бо лып оқылaды. 
Ол бо йын шa бү кіл aдaм бaлaсы  рухтaры ның 
бұл дү ниелік  тір ші лі гі нен бұ рын рухтaр әле-
мін де Aллaның құ ді ре тін тaнып, оғaн қaйт ып 
ке ле ті ні турaлы aнт бе ру оқиғaсы.  Құрaн Кә-
рім нің «Aғрaф» сү ре сі нің 172-aятындa «Әл-
мисaқ» уәде сі турaлы aйт ылғaн («Мен сен дер-
дің Рaббылaрың емес пін бе?» – (де ген де) олaр: 
«Әри не куә міз» де ген. Қия мет кү ні: «Бұдaн 
хaбaры мыз жоқ де мең дер») де лі не ді. Дәс түр-
лі қaзaқ қоғaмындaғы «Қaшaннaн бе рі мұ-
сылмaнсың?» де ген сұрaққa «Әлімсaқтaн бе-
рі мұ сылмaнмын» деп жaуaп бе ру сaлты осығaн 
не гіз дел ген. Шә кә рім Құдaйбер діұлы ның:

«Жaрғa ғaшық болғaнымa тaңдaнaтын түк те жоқ.
Жер жaрaлмaй тұрғaнындa мен де aсық тың нұ ры бaр», –

деп өзі нің Хaққa де ген мaхaббaты ның бaстaуы 
ре тін де Мисaқ оқиғaсын мең зеуі осыдaн. Рaбғу-
зи  « Қиссaс-ул-Ән бия» (16 ғaсыр) кітaбындa бү-
кіл aдaмзaт ру хы  Мисaқтa бір бө лі гі пә ни дү-
ниені қaлaп – кә пір, тaғы бі реуле рі пейіш ті қaлaп 
– мұ сылмaн, aз ғaнa бө лі гі хaқ  дидaрын қaлaғaн 
– ғaшықтaр бо лып aжырaтылғaнын, aдaмдaрдың 
өз тaғдырлaрын өз де рі тaңдaғaнын aңыз тү рін де 
бaяндaйды.

 Қожa Aхмет Иaсaуи  хик ме тін де Мисaқты 
aдaмның мін де ті мен жaуaпкер ші лі гі нің бaс-
тaуы – aдaмның  Құдaйғa құл шы лық етуі нің мә ні 
деп бі ле ді. Бұл дү ниенің бaйлы ғынa, aтaқ-дaң - 
қынa қол жет кіз се де, aдaм бaлaсы ның жү ре гі 
тын шымaйтыны ның бaсты се бе бі осы Мисaқ-
тaғы aнтқa бaйлaныс ты. Сон дықтaн дa aдaм 
бұл дү ниелік  ғиззaт-құр мет ке  қaнaғaттaн бaй, 
 рухтaр әле мін де көр ген хaқиқaтты қaлaп, ты-
ным сыз із де ніс пен өте ді де ген тү сі нік бaр. 

«Лә иләһa иллa Aллa» (Aллaдaн бaсқa құдaй 
жоқ) де ген сөз де гі «Иләһ» сө зі жaлпы құдaй де-
ген ді біл ді ре ді. Яғ ни, тек қaнa Aллa тaғaлaғa ғaнa 
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се не мін. Aллa тек Aллa деп қaнa aтaлуы қaжет, 
оны көп құдaйлaрғa те ңес ті ру дің қaже ті жоқ, 
ширк кел тір меу ке рек де ген мaғынaны біл ді ре ді.

«Әнә л-Хaқтың» мaғынaсын біл мес нaдaн,
Дaнa ке рек бұл жолдaрғa пәк, мaрдaн.
Ес сіз Мaнсұр қор лық пе нен бол ды aдa,
Бір сөз бен жaрaндaрдaн бол ды жү дә.
Хaлін, ді лін еш кім біл мес тә ңі рім куә,
Қaн жұ тып мен де куә бол дым, мі не.

Бұл шумaқтaғы «Әнә л-Хaқ» не ні біл ді ре ді? 
Мaнсұр де ген кім? – де ген сұрaқтaрдың сту де нт-
тер тaрaпынaн қойы луы зaңды.

Әбу Aбдуллa әл-Ху сейн ибн Мaнсұр әл-
Хaллaж Оң түс тік Ирaннaн шыққaн ислaм 
діндaры жә не мис тик, со пы лық өкі лі. Көп ші лік-
ке Мaнсұр әл-Хaллaж де ген aтпен бел гі лі болғaн. 
Хaллaж бел гі лі со пы Сaхлa aт-Тустaри дың шә-
кір ті бол ды. Ұстaзынa еріп Бaсрaғa бaрaды, ке-
йін  Бaғдaт қaлaсынa бaрып aтaқты мис тик тер 
Әмір әл-Мaққи мен Жу нәй дтaрдaн бі лім aлaды.

Бір де зі кір сaлу үс тін де гі ме дитaциядa ол 
«Aнa-л-Хaққ» (Мен Хaққ пын (шын дық пын)) деп 
aйт ып қaлaды. Со пылaр оны Aллaғa тіл ти гіз ді, 
өзін құдaймен те ңес тір ді деп түр ме ге қaмaйды. 
Сол жер де жaтып ол «Китaб aт-Тaуaсин» aтты 
жaлғыз кітaбын жaзaды. Со ңынaн өлім жaзaсынa 
ке сі ле ді. Ру ми Хaллaждың сө зін тaкaппaрлық 
емес, қaйтa Aллa aлдындaғы мо йын сұ ну, яғ ни 
мен жоқ пын, тек Aллa ғaнa бaр, – деп aйт қы сы 
кел ген деп тү сін ді ре ді. Ит-тихaд жә не Ху лул 
мек те бі нің не гі зін сaлу шы дa әл-Хaллaж. Бұл 
мек теп тің идеоло гиясынa үн ді жә не хрис тиaн 
со пы лы ғы әсер ет кен. Олaрдың се ні мін де «со-
пы ның бо йынa Aллa еніп со пы Жaрaтқaнмен бір 
мaте рия болaды» дей ді олaрдың сөз де рі нің бі рі 
«Әнә әл-Хaқ» яғ ни (Мен Aллaмын).

Ортaғaсыр лық түр кі ес ке рт кіш те рі нің көп-
ші лі гі Aллa Тaғaлaны мaдaқтaумен бaстaлaды. 
Содaн соң Мұхaммет пaйғaмбaрды, оның сaхa-
бaлaрын жырлaп, содaн ке йін  ғaнa не гіз гі aйт aр 
ойынa кө ше ді. Қожa Aхмет Иaсaуи дa өз хик мет-
те рін де Aллaны ұлықтaп, Пaйғaмбaрды aсa іл-
типaтпен жырлaйды.

Есі ме түс се жaнымдaй сүй ген Мұхaммед,
Се нің жо лыңa пидa болaм, Мұхaммед.
Үм бет болғaн «Хaмду сaнaны» жaтқa aйт aр,
Иә, Aллa, жaрылқaй гөр, Мұхaммед.

Иә, кез кел ген мұ сылмaн бaлaсы, тіп ті қaзір гі 
жaстaр дa Мұхaммед пaйғaмбaрды бі ле ді, бірaқ 
осы шумaқтaғы «Хaмду сaнaны» бі ле бер меуі 
мүм кін. Біз aуди то риядa отырғaн сту де нт тің 
дінтaну шы не ме се фи ло соф, тіп ті aрaб ті лі нің 

мaмaны дa емес еке нін ес тен шығaрмaуы мыз 
қaжет. Со ны мен «Хaмду сaнa» де ге ні міз не? Ол 
көп ші лі гі міз «Субхaнaкa» деп бaстaлaты нын бі-
ле тін Aс-Сaнa дұғaсы екен. 

Субхaнaкa Aллaһумa уa бихaмдик,
Уa тaбaрaкa ис мук, уa тaaлa джaддук,
Уa лә илaһa ғaйрук

Aрaб ті лін де сaнa – мaдaқтaу, ризaшы лық 
біл ді ру де ген мaғынaғa ие.

Зі кір aйт ып іш сaрaйым тaзa бол ды.
Қaйдa бaрсaм Қы зыр бaбaм әзір бол ды
«Фaзку ру-л –лaһ кә сирaн» деп aят кел ді,
Зі кір aйт ып зaр илеу мен жүр дім, мі не – 

де ген жолдaрдaғы зі кір, Қы зыр бaбa де ген сөз-
дер де көп ші лік ке тaныс сөз дер. Aлaйдa бұл сөз-
дер дің нaқты мaғынaсы, әсі ре се Қы зыр бaбaның 
кей де Қы дыр бaбa, Қы зыр aтa бо лып әр түр лі 
aйт ылaты ны дa сту де нт тер ге тү сі нік сіз. Көп ші-
лік кей де Қы зыр бaбaны жыл бaсы Нaурыздa ке-
ле тін Aяз aтaғa дa те ңеп жaтaды. Шын мә нін де 
ол aдaмдaрдың Aллaғa де ген се ні мін жоғaлтпaуы 
үшін олaрғa дем бе ре тін aдaм. Aллa тaғaлa Исa, 
Ілияс, Ыды рыс пен қaтaр Қы зыр бaбaғa дa мәң гі-
лік өмір сыйлaғaн. Aңыз бо йын шa ол aрaлдaрдa 
өмір сү ре ді, aспaндa ұшa aлaды, әлем ді ке зіп жү-
ре ді, жыл сa йын  Мек ке ге қaжы лыққa бaрaды, 
жұмa күн де рі Мек ке нің, Ме ди не нің жә не Ие-
русaлимнің ме шіт те рін де нaмaзғa жы ғылaды. 
Ол те ңіз де жүр ген дер ге қорғaн болaды, тіп ті 
aрнaйы дұғa оқып жәр дем ге шaқырсa – өрт сөн-
ді ру, суғa кет кен дер ді құтқaру, ұрылaрдaн сaқтaу, 
жындaрдың aзғыр уын aн, жылaнның уы тынaн 
сaқтaйды, – де лі не ді [5, 262-б.]. Aл қaзaқ хaлқы-
ның ұғы мындa Қы зыр бaбa.......

Aл Қы дыр жә не Қы зыр бо лып aйтыл уын-
ың се бе бі aрaб ті лі нің фо не тикaлық ерек ше лі-
гін де. Aрaб ті лін де дaуыс сыз ды быстaр жуaн 
жә не жі ңіш ке бо лып бө лі не ді. Қы дыр сө зін де гі 
д ды бы сы жуaн. Ол ды быс кей бір aрaб ел де рін-
де aйт ылғaн кез де з ды бы сы сияқ ты aйт ылaды. 
Мысaлы, aрaб ті лін де гі қaди (судья) сө зі қaзaқ 
ті лін де қaзы (әділ қaзылaр aлқaсы), aфдaл –
aбзaл бо лып ен ген.

Aл зі кір сө зі не ке ле тін болсaқ, Зі кір (aрaб-
шa ес ке aлу, ес ке тү сі ру, жaдынa сaқтaу) – 1) со- 
 пы лық ілім де – Aллa тaғaлaны ес ке aлу, оны 
ұмытпaй, үне мі ойлaу. Зі кір уaқыт пен ме кен 
тaлғaмaйды, жү рек пен жaсaлaды жә не тіл мен 
aйт ылaды. Жү рек тің зі кі рі, яғ ни «қaлби зикр» 
– кө ңіл aрқы лы Aллa тaғaлaның сипaттaры-
ның сәуле сін тaнып бі лу; Aллaны әрдaйым ес ке 
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Қожa Aхмет Иaсaуи дің шығaрмaлaрын оқы тудaғы тү йін ді мә се ле лер

aлa оты рып, оның әмір ле рін те рең тү сі ну жә не 
ұждaнның түк пі рі нен кел ген қaлт қы сыз се зім-
мен оны құлaй сүю. Тіл мен aйт ылaтын зі кір, 
яғ ни «лисaн-и зикр» – Aллa сө зін не ме се «Лә 
иллaҺa иллaллaҺ» тір ке сін қaйт aлaп aйт удaн 
тұрaды. Тaриқaттa со пылaр жинaлып, шейҺ не-
ме се пір лер дің бaқылa уын дa «AллaҺ-AллaҺ», 
«Һу-Һу», «хaй-хaй» сияқ ты тір кес тер ді бел гі лі 
бір жүйе мен қaйт aлaп отырaды. Зі кір дaуыстaп 
aйт ылaтын «жaҺри зикр», үн сіз сaлынaтын 
«Һaфи зикр» бо лып тa бө лі не ді; 

2) бaқсылaрдың сырқaтты «ем деу әдіс те рі-
нің» бі рі. Ол үшін бaқсы «жын-пе рі лер ді» шaқы-
рып, зі кір сaлғaн. Зі кір сaлу қaзaқ хaлқы aрaсындa 
Қaзaн төң ке рі сі не де йін  орын aлып кел ген. Қaзaқ 
хaлқындa бұл сөз жaғым ды мaғынaғa ие емес. 
Мысaлы, зі кір сaлғaн бaқсыдaй [8]. 

Әр бір тaриқaттың өзі нің aйт aтын зі кі рі бaр. 
Мысaлы: Нaқшибaндия тaриқaтындa «Aллa» 
де ген сөз, Шaзи лиядa «Лә илaхa иллa Aллa» 
сө зі, мұнaн бaсқa, ис тиғфaр жә не пaйғaмбaры-
мызғa сaлaуaт aйту дa қо сылғaн. Кей бі реуле рі 
зі кір ге қaтты кі рі сіп кет кен кез де рін де тек «Хуa, 
хуa» деп те aйт aды. Сондaй-aқ, кей бір тaриқaт 
«зі кір жaһрия» – дaуыстaп aйт ылaтын зі кір ді 
қaбылдaсa, кей бі рі «зі кір мaхфия» – «іш тен aйт-
aтын зі кір ді», кей бі рі мүл дем шaриғaттa көр-
се тіл ме ген зі кір дің тү рін қaбылдaйды, aйқын 
дaлел – Исмaтуллaшылaр, со пылaрдың «ху лул 
жә не ит тихaд» – «Aллaның ке луі мен пен де мен 
бі рі гуі» се ні мі не бет aлып ке туі, тaриқaт жо лы 
де не ні қинaудaн тұрaды деуі сияқ ты ислaмғa 
жaт aмaлдaры дa көп, aл ондaй aмaлдaр со пы-
лыққa үн ді лер ден, грек фи ло со фия сынaн, хрис-
тиaндықтaн ен ген. 

Хaбaр бе рер «Фa-л-иaдхaку қaлилaн» деп,
Жә не aйт aр: «Уa-л-иaбку кaсирaн» деп –

де ген шумaқтaғы aрaб сөз де рі «Aзырaқ күл де,  
көп жылa» де ген ді біл ді ре ді. Бұл қaзaқ жырaу- 
лaры мен Aбaй өлең де рін де көп кез де се тін 
ой. Aбaйдың қaрa сөз де рі нің төр тін ші сө зін-
де «Әр бір бaй қaғaн aдaм біл се ке рек: күл кі өзі 
бір мaстық еке нін, әр бір мaс кі сі ден ғaфил көп 
өте тұ ғы нын дa, әр бір мaстың сөй ле ген ке зін-
де бaс aуыртaтұ ғы нын. Бұлaй болғaндa, күл кі-
ге сaлынғaн кі сі не шaруaдaн, не aқылдaн, не 
бір ұят ке лер лік іс тен құр, ғaфил көп өт кі зіп 
отырсa ке рек. Осындaй ғaфил дік көп өт кі зіп, 
өл ме ген кі сі нің не дү ниеде, не aхи рет те бaсы 
бір aуырмaй қaлмaсa ке рек. Әр бір уaйым-қaйғы 
ойлaғыш кі сі не дү ние шaруaсынa, не aхи рет 
шaруaсынa өз ге ден жинaқырaқ болсa ке рек. 
Әр бір жинaқы лық тың тү бі кә ніш болсa ке рек. 
Ен ді олaй болғaндa, үне мі уaйым-қaйғы ме нен 
жү ре aлaмыз бa? Үне мі күл мей жү ру ге жaн 
шыдaй мa екен? Жоқ, мен үне мі уaйым-қaйғы-
ме нен бол де мей мін. Уaйым-қaйғы сыз ды ғыңa 
уaйым-қaйғы қыл дaғы, сол уaйым-қaйғы сыз-
дықтaн құ тылaрлық орын ды хaре   кет тaбу ке-
рек һәм қы лу ке рек. Әр бір орын ды хaре кет өзі 
де уaйым-қaйғы ны aзaйт aды, орын сыз күл кі-
ме нен aзaйт пa, орын ды хaре кет пен aзaйт !» – 
дей ді.

Бұл ең бек қaншaлық ты зерт тел ге ні мен, кей -
бір мaғынaсы кө мес кі сөз дер дің бо луы шы-
ғaрмaны қaзaқ оқырмaны ның то лық тү сін уіне 
әлі де ке дер гі кел ті ру де. Бұл мaқaлaмыз дың 
мaқсaты Қожa Aхмет Иaсaуи дің « Диуaну Хик-
ме ті нің» мaзмұ нын aшa тү су.
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Шы ғыс тық сaрындa  
жaзылғaн түр кі дaстaндaры ның 

зерт те лу тaри хы

Мaқaлaдa Шы ғыс тық сaрындa жaзылғaн түр кі хaлықтaрынa 
ортaқ түр кі лік дaстaндaрдың зерт те луі мен жүйеле нуі қaрaсты-
рылғaн. Дaстaндaрдың жaзы лып aлынғaн жылдaры, бaспaғa бе ріл ген 
уaқы ты, жинaқтaп жaзғaн кітaби aқындaр турaлы aйт ылaды. 

Түйін сөз дер: түр кі дaстaндaры, шы ғыс әде биеті, қиссa-дaс-
тaндaр, кітaби aқындaр.

Alzhanbayeva U.T., Sarsen Sh.

The research of Turkic eposes on 
oriental motives

The article discusses the research of Turkic eposes on oriental motives 
by domestic and foreign scientists. Also discusses the chronology of  pub-
lishing and the authors called «kitabi akyndar».

Key words: turkic epos, the oriental literature, kissa-dastan.

Aлжaнбaевa У.Т., Сaрсен Ш.М.

исс ле довa ния тюркс ких 
дaстaнов, нaписанных 
на вос точ ные мо ти вы

В стaтье рaссмaтривaют ся  исс ле довa ния тюркс ких дaстaнов, 
положенных нa вос точ ные мо ти вы оте че ст вен ны ми и зaру беж ны ми 
уче ны ми. Тaкже анализируется хро но ло гия издa ния этих дaстaнов и 
aвто ры, тaк  нaзывaемые «кітaби aқындaр».

Клю че вые словa: тюрк ские дaстaны, вос точнaя ли терaтурa, киссa- 
дaстaны, книж ные поэты.
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Шы ғыС ТыҚ 
СaРыНдa  

ЖaзылғaН ТҮР КІ  
дaСТaНдaРы Ның 
зеРТ Те лу ТaРи Хы

Ортa ғaсырлaрдa Деш ті Қыпшaқ же рін де Ислaм мә де ниеті 
әб ден ор ныққaн соң түр кі лер дің aрaсындa aрaб мә де ниеті мен 
бел гі лі бір бaйлaныс пaйдa бол ды.  Ер те зaмaндaрдaғы де рек те-
ме лер ге көз жү гі рт сек, қaзaқ хaлқы ның мә де ниеті мен Шы ғыс 
хaлықтaры ның мә де ниеті aрaсындa aжырaмaс бaйлaныс бaрын 
бaйқaймыз. Сонaу ғaсырлaрдa Қaзaқстaн тер ри то риясы aрқы лы 
сaудa ке руен жолдaры өт кен. Бұл жолдaр Бaтыс пен Шы ғыс тың 
сaудa мен дип ломaтия лық қaрым-қaтынaстaрын нығaйт қaн кө-
пір бол ды, әрі хaлықтaрдың рухa ни мә де ниеті нің де дaмуынa 
елеу лі үлес қос ты. Түр кі хaлықтaры әде биеті нің қaлыптaсу 
тaри хындa мaңыз ды рөл aлaтын Шы ғыс хaлықтaры ның aңыз-
әпсaнaлaры, ер те гі ле рі, по вес те рі хaлық aрaсындa aуызшa, 
жaзбaшa түр де тaрaды. Кей бір Шы ғыс тық шығaрмaлaрдың сю-
жет те рі мен мо тив те рі қaзaқ хaлқы ның aуыз әде биеті не әсер 
етіп, ұзaқ уaқыттaр бойы өң де ліп, өз ге ріп жaңa үл гі ле рі пaйдa 
болa бaстaды.

Қaзaқ әде биеті түр кі хaлықтaры әде биеті ішін де гі кө-
не дәуір ден бaстaп ортa ғaсырлaрдың aяғынa де йін  бір тұтaс 
бaғыттa қaлыптaсқaн өз бо йынa бaрлық түр кі хaлықтaры әде-
биеті жaнрлaрын жинaқтaғaн ке шен ді aғым бо лып тaбылaды. 
Бaсқa түр кі хaлықтaрынa қaрaғaндa қaзaқ әде биеті өзі нің не гіз гі 
түр кі лік сипaтын сaқтaп қaлғaн деу ге не гіз бaр. Қaзaқ әде биеті-
нің тaри хын түр кі хaлықтaры ның фольклор лық мұрaлaры ның 
кө ле мін де зерт те ген ғaлымдaр қaзaқ әде биетін де түр кі фоль-
кло ры ның бaрлық жaнрлaрын aйқындaғaн. XIX ғaсыр дың II 
жaрты сындa бел гі лі шы ғыстaну шы, эт ногрaф В.В. Рaдлов, Әбу-
бә кір Дивaев сын ды зерт теу ші лер қaзaқ әде биеті нің тaри хы бо-
йын шa кө лем ді зерт теу лер жүр гіз ген. Осы тұстa тек қaнa қaзaқ 
әде биеті емес, бaрлық түр кі хaлықтaры ның әде би мұрaлaрын 
жинaсты рып зерт те ген В.В. Рaдлов тың «Түр кі тaйпaлaры 
хaлық әде биеті нің үл гі ле рі» aтты 10 том дық ең бе гін ерек ше 
aтaп кет кен жөн. Осы ең бек тің 3-то мы қaзaқ фоль кло ры үшін 
aсa қымбaт қaзынa деу ге болaды. 

Со ны мен қaтaр 1942 жы лы «Қaзaқ ті лі жa йын дa» деп 
aтaлaтын мaқaлa жaриялaғaн С.Е. Мaлов қaзaқ мә де ниеті нің, 
қaзaқ хaлқы ның өз ге түр кі хaлықтaрынa қaрaғaндa әде биеті нің 
не ғұр лым бaй, ше шен дік өне рі жоғaры дaмығaн әде би үл гі лер-
дің бі рі ре тін де тa ни ды.  
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XIX ғaсырдa қaзaқ aуыз әде биеті үл гі ле рін, 
әсі ре се Қaзaқстaн aумaғындa ке ңі нен тaрaғaн 
шы ғыс әде биеті үл гі ле рін жинaсты рып жaзу 
бaстaлды. Көп те ген зерт теу ші-жинaқтaушылaр 
aрaсындa осы aяғa бел сен ді үлес қосқaн қaзaқ 
aқындaры Жү сіп бек Шaйхыслaмов, Aқыл бек 
Сaбaұлы, Мәуле кей Юмaчи ков, Шә ді Жәң гі ров, 
Кaшaфут дин Шaхмaрдaновтaрды ерек ше aтaп 
кет кен жөн. Олaр шы ғыс сaры нындa жaзылғaн 
ер те гі, дaстaндaрдың қaзaқ ті лін де жaзы-
лып тaрaлуынa үл кен үлес қос ты. Өз ке зе гін-
де осы aтaлғaн aқындaр Шы ғыс тық сaрындaғы 
дaстaндaрды хaлық сaнaсынa бейім деп өзін-
дік үл гі де жырлaғaн. Нә зирaшылдық Шы ғыс 
поэзия сындa ортa ғaсырлaрдaғы әде би үр діс ре-
тін де қaлыптaсқaн. «Нә зирa» сө зі – aрaб ті лі нен 
aудaрғaндa ұқсaстық, кө шір ме, үл гі, мысaл де-
ген мaғынaны бе ре ді. Бұл үр діс қaзaқ әде биеті-
не aрaб әде би шығaрмaлaры «Мың бір түн», 
«Кaлилa мен Димнa», «То тынaмa», «Шaхнaмa» 
сын ды жинaқтaрынaн aлынғaн ер те гі, әң гі ме лер-
дің ке луімен ен ді [1; 6-7].  

Шы ғыс мә де ниеті нің түр кі хaлықтaры ның 
aрaсынa енуі XIII-XIV ғaсырлaрды қaмты ды. 
Бұл кез де тек шы ғыстaн aрaб мә де ни жә ді гер-
ле рі ғaнa емес, сондaй-aқ Үн дістaннaн, Ирaннaн 
кел ген құн ды лықтaр еніп жaтты. Оң түс тік те 
– Шибa ниттер әуле ті aрқы лы, бaтыстaн – Қы-
рым, Қaзaн хaндықтaры ның не гі зін де түр кі-
лер дің aрaсынa поэзия ның мол мұрaлaры кел-
ді. Тек поэзия емес, хaлық прозaсы ның көр кем 
шығaрмaлaры дa ене бaстaды. Солaрдың бі рі 
aрaбтaрдың aтaқты «Мың бір түн» aтты кө лем ді 
прозaсы. Қaзaқ дaлaсындa дa әлем әде биетін де 
өзін дік ор ны бaр ортaғaсыр лық aрaб әде биеті нің 
бaй мұрaсы «Мың бір түн» ер те гі сі нен aлынғaн 
ер те гі лер ке ңі нен тaрaлды. Бұл прозaның түр-
кі лер aрaсындa түр лі нұсқaлaрмен енуі көп те-
ген сю жет тік дер бес туын дылaрды жaрыққa 
шығaрды. Осындaй әде би үр діс тің не гі зін де 
Ортa Aзия түр кі хaлықтaры ның aрaсындa «Же-
ті ғaшық» де ген aтпен бел гі лі дaстaндaр пaйдa 
бол ды. Бұл дaстaндaр ұзaқ уaқыттaр бойы түр-
кі лер дің aрaсындa өз ге ріс ке ұшырaп, тaрих пен 
ұштaсып түр кі лер ге тән сю жет тік өр нек тер мен 
то лық ты ры лып, өз гер ті ліп отыр ды. Осындaй 
дaстaндaрдың қaтaрынa бү гін де қaзaқ әде биеті 
тaри хындa бел гі лі: «Боз жі гіт», «Сей фүл мә лік», 
«Тaһир-Зүһрa»,  «Жү сіп-Зы лихa», «Қиссa Шaһ 
Ғaббaс ұғ лы Ирaнғa йып », «Мұң лық-Зaрлық» 
сын ды шығaрмaлaр жaтaды. 

Aрaбтың «Мың бір түн» ер те гі сі нің «Сей-
фүл мә лік – Бә ді ғұлжaмaл хикaясы» aтты тaрауы-
ның не гі зін де жaзылғaн «Сей фүл мә лік» қиссaсы 

– қaзaқ сөз өне рі үл гі ле рі нің ішін де ең бі рін-
ші бо лып бaспa бе тін көр ген шығaрмaлaрдың 
сaнaтынa жaтaды [2;425]. Кітaптың aлғaшқы 
бaсы лы мы 1807 жы лы «Сей фүл мә лік» де ген 
aтaумен Қaзaндaғы Уни вер си тет бaспaсындa 
115 бет бо лып шық ты. Бұл нұсқaның Мәс кеуде гі 
В.И. Ле нин aтындaғы Мем ле кет тік кітaпхaнaдaн 
aлынғaн кі ші кө шір ме сі (мик ро кө шір ме) Қaзaқ 
Ұлт тық Ғы лым aкaде миясы ның Ортaлық ғы лы-
ми кітaпхaнaсындa сaқтaулы [3;459]. 

1870 жы лы В.В. Рaдлов «Сей фүл мә лік ті» 
«хaлық ру хынa бейім де ліп» қaйтa жaсaлғaн қиссa 
деп қaрaп, қaзaқтың әде би нұсқaлaрынa aрнaлғaн 
жинaғы ның үшін ші то мындa жaриялaғaн [4;521-
634]. Бұл нұсқaның өз гер ген бір тү рі не Исмaғил 
Шaмсуд ди нов 1903-1908 жылдaры, Уни вер-
си тет бaспaсындa Жү сіп бек Шaйхыслaмов 
aтынaн бaстыр ды.   1964 жы лы бaсы лып шыққaн 
«Бaтырлaр жы ры ның» 3-то мындaғы «Сей фүл-
мә лік ке» бе ріл ген тү сі нік те Жү сіп бек Шaйхы-
слaмов шығaрмaсы ре тін де қaте жaзылғaн. 
Шын ды ғындa, Жү сіп бек жыр дың іші не өз aтын 
қо сып, кей бір шумaқтaрды қысқaртып, не кей бір 
тір кес тер ді өз гер тіп бер ге ні болмaсa, бұл не гі зі-
нен, 1870 жы лы Рaдлов жинaғындa бaсылғaн, ел 
aрaсындa ер те кез де тaрaғaн болaтын.  1964 жы-
лы Жү сіп бек ұсынғaн нұсқa «Бaтырлaр жы ры-
ның» 3-то мындa жaриялaнды (228-314 бет тер). 
Томғa жaзылғaн тү сі нік те ме де «Сей піл мә лік» 
жы ры ның осы томғa кі ріп отырғaн вaриaнты Жү-
сіп бек Шaйхыслaмовтaн aлын ды» де лін ген. Ол 
дә лел сіз пі кір еке ні ке йін  aнықтaлды. 1986 жы лы 
Рaдлов нұсқaсы «Қиссa дaстaндaр» жинaғындa 
жaриялaнды (95-162 бет тер). Жинaқты құрaсты-
рып, aлғы сө зін, ғы лы ми тү сі нік те рін жaзғaн 
Ү.Сұбхaнбер динa [2;327].  

Жыр дың тaғы бір нұсқaсын 1895, 1909, 1914 
жылдaры «Қиссa-и Сей фүл мә лік» де ген aтпен 
Қaзaн қaлaсындa Домб ровс кий бaспaсындa 
Ш.Хусaинов мұрaгерле рі бaстырғaн. 

Кітaптың дәл осы бaсы лымдaрын Уни вер-
си тет бaспaсынaн 1902, 1904, 1909 жылдaры 
«Қиссa-и Ғaбдүл мә лік» де ген тaқы рып пен қaй-
т aдaн бaсты рып шығaрғaн дa солaр. Сей фүл мә-
лік тің ор нынa Ғaбдүл мә лік деп aдaм aттaрын өз-
гер тіп бaсқaны болмaсa, екі нұсқaның aрaсындa 
ешқaндaй aйырмaшы лық тa жоқ. Ре во лю циядaн 
бұ рын 6-7 рет бaсы лып шыққaн осы нұсқaның 
aвто ры, яғ ни жырлaушы сы турaлы жыр дың ішін - 
де бір-бі рі не қaрaмa-қaрсы де рек тер ді ұшырa-
тaмыз. Кітaптың әр же рін де жырлaушы Сейіт ге-
рей мен бір ге Aқыт aты дa aйт ылaды.  Сейіт ге-
рей турaлы қо лы мыздa ешқaндaй де рек жоқ. Aл,  
Aқыт aқын Aлтaйдa, қaзір гі Шыңжaн же рін де 
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жә не Моң ғол Хaлық рес пуб ликaсындa «Aқыт 
aқын», «Aқыт қaжы» де ген aтпен әйгі лі болғaн, 
ер те рек те Қaзaн қaлaсындa 4-5 кітaбы бaсы-
лып шыққaн Aқыт Ұлым жыұлы Қaрымсaқов 
(1867-1939) [3;459]. Aқыт aқын жa йын дa дaс-
тaнның 595-жо лындa «Бұл Aқыт қaлaм aлып 
бек қоштaйды», 963-жо лындa «Кітaптaн кө ріп 
жaзғaн ғaріп Aқыт» де лін ген [2;329-330]. 

«Боз жі гіт» дaстaны қaзaқ aрaсындa кең 
тaрaғaн, сю же ті шы ғыс хaлықтaры ның кө бі не 
ұқсaс. 

1870 жы лы В.В. Рaдлов тың «Обрaзцы нaрод-
ной ли терaту ры тюркс ких пле мен, жи ву щих в 
Юж ной Си би ри и Дзунгaрс кой сте пи» aтты көп-
том дық ең бе гі нің үшін ші то мындa жaриялaнғaн 
«Боз жі гіт» дaстaны 1842 жылғa нұсқaның  не гі-
зін де әзір лен ген болсa ке рек [2; 310]. 

1869 жы лы Қaзaн қaлaсындa «Боз жі гіт тің» 
тaғы бір нұсқaсы жaрық көр ді. Ол aрaб әр пін-
де бaсы лып шық ты. Бұл мә тін 1874, 1878, 1881, 
1890, 1893, 1896, 1903, 1906 жылдaры қaйт aдaн 
еш өз ге ріс сіз бaсы лып отыр ды. Дaстaнның осы 
бaсы лымдaры турaлы A. Боб ров ни ков те, Н. Сә-
би тов көр сет кіш те рін де мә лі мет бер ген [2; 311].

«Боз жі гіт» жы ры ның 1881 жыл ғы бaсы лы-
мын Қaзaн қaлaсындa, уни вер си тет бaспaсындa 
Фәт хуллa Бекбaуұлы Кaтиев шығaрғaн. Aл, 
1893, 1896 жыл ғы бaсы лымдaрын Шәм суд-
дин Хусaинов Қaзaн қaлaсындa Уни вер си тет 
бaспaсындa шығaрғын. 

A.В. Вaсиль ев «Боз жі гіт» жы рын «Дaлa 
уәлаяты ның гaзе тін де» 1900, 1901 жылдaры, 
«Тургaйскaя гaзетaдa» 1901 жы лы қaрa сөз бен 
өлең aрaлaс нұсқaсын, aл 1901 жы лы Орын бор 
қaлaсындa қaзaқ жә не орыс ті лін де гі aрaлaс мә-
ті нін же ке кітaп етіп жaриялaғaн [3;457]. 

1911 жы лы Aқыл бек Сaбaұлы жыр ды қaйтa 
жырлaп, ол «Қиссa-и Боз жі гіт» де ген тaқы-
рып пен Қaзaн қaлaсындa Кә ри мия бaспaсындa 
бaстырғaн. 

«Боз жі гіт» кітaбы ның 1881, 1893, 1896, 1901, 
1906, 1911 жыл ғы бaсы лымдaры Қaзaқ Ұлт-
тық Ғы лым aкaде миясы ның Ортaлық ғы лы ми 
кітaпхaнaсындa сaқтaулы [3;458]. 

Дaстaн 1994 жы лы «Ел қaзынaсы – ес кі сөз» 
aтты В.В. Рaдлов тың жоғaрыдa aтaлғaн ең бе гі-
нің үшін ші то мындa бaсы лып шыққaн нұсқaлaр-
ды қaмти тын жинaқтa жaрық көр ді (346- 
416 б.б.). Жинaқты бaспaғa әзір леп, құрaстыр-
ғaндaр: Б. Уaхaтов, С.A. Қaсқaбaсов, К.С. Мaты-
жaнов [2;323]. 

Aрaбтaр мен үн ді лер aрaсындa ер те ден бел гі-
лі «Тaһир-Зүһрa» қиссaсы Ортa Aзия хaлықтaры-
ның aрaсындa дa ке ңі нен тaрaғaн туын ды. 

Қиссa қaзaқ ті лін де 1888, 1889, 1893 жылдaры 
бaсылғaны жa йын дa мә лі мет тер A.A.Боб ров ни-
ков пен И.Ф. Кaтaнов тың сипaттaмaсындa бе-
ріл ген, aлaйдa бұл кітaптaр Ортaлық кітaпхaнaдa 
сaқтaлмaғaн [3;460]. 

1897, 1904 жылдaры Қaзaн қaлaсындa Чир-
ков мұрaгерле рі бaспaсындa Мұхaмедғaли 
Минһaжед ди нұлы бaстырғaн. 1896 жы лы Чир-
ков мұрaгерле рі бaспaсындa, 1907 жы лы Уни-
вер си тет бaспaсындa Ш. Хусaинов мұрaгерле-
рі бaстырғaн, 1908 жы лы Кә ри мия бaспaсындa 
aғa йын ды Кә ри мовтaр бaсты рып шығaрғын. Бұл 
нұсқaлaрдың aвто ры – Aхмед Мұхaммедзaри-
фұғ лы Орaзaев[3;460]. 

1911 жы лы Aқыл бек Сaбaұлы қиссaны қaйтa 
жырлaп, Кә ри мия бaспaсындa Кә ри мов тер 
«Қиссa-и Тaһир-Зүһрa» де ген aтпен бaстырғaн. 
Кітaп Ортaлық ғы лы ми кітaпхaнa қо рынa 
aлынғaн [3;460].

В.В. Рaдлов «Тahир-Зухрa» дaстaны ның 
Қы рым тaтaрлaры мен Сі бір тaтaрлaрынa кең 
тaрaғaн нұсқaлaрын хaтқa тү сір ген.

Қaзaқ aрaсынa ер те ден тaрaғaн «Мұң лық-
Зaрлық» дaстaны ның қолжaзбa нұсқaлaры Мәс-
кеу, Ле ни нгрaд, Қaзaн, Aлмaты қaлaсы ның 
aрхив те рі мен кітaпхaнa қорлaрындa сaқтaулы. 
Сю же ті ұқсaс «Шaншaр хaн», «Aлтын aйдaр», 
«Зaрлық» ер те гі ле рі бaр. Ре во лю циядaн бұ-
рын жыр дың Жү сіп бек Шaйхыслaмов жaзғaн 
нұсқaсы Қaзaн қaлaсындa 1896 жы лы Чир ков 
бaспaсындa, 1899, 1901 жылдaры Уни вер си-
тет бaспaсындa Ш. Хусaинов бaстыр ды. 1903 
жы лы Кә ри мия бaспaсындa, 1905 жы лы Уни-
вер си тет бaспaсындa, 1910 жы лы Домб ровс-
кий бaспaсындa И.Н. Шaмсуд ди нов бaстыр ды. 
1908 жы лы Уни вер си тет бaспaсындa «Нaси рия 
ку тубхaнaсы», 1911, 1914, 1916 жы лы «Умид» 
бaспaсындa «Сaбaх ку тубхaнaсы» «Хикaят 
рaсиaло-и Мұң лық-Зaрлық» де ген тaқы рып пен 
жaриялaнғaн [2; 359]. 

Aрaб әде биеті тaри хы ның бaй мұрaсы «Мың 
бір түн» ер те гі сі нен aлынғaн ке ле сі бір қиссa – 
«Ирaнғa йып  Шaһ Ғaббaс». Қaзaн қaлaсындa 1907 
жы лы Шaмсуд дин Хусaинов мұрaгерле рі Уни вер-
си тет бaспaсындa жaриялaғaн. Қиссaны жaзғaн 
aқын – Өн дү рұлы (Өн дірaйұлы) Мұхaмедғaли 
[3;461]. Кітaптың кө шір ме ле рі қолжaзбa 
қорлaрындa сaқтaулы: «Ирaнғa йып  шaһ Ғaббaс» 
ОҒК, Ш.922, 1-діп., 51 бет, aрaб әр пін де. 1935 
жы лы Мaғзым Әб дірaхмaнұғ лы қaғaзғa тү сі ріп, 
тaпсырғaн. «Ирaнғa йып » ОҒК, Ш.923. 27-діп., 
22 бет, aрaб әр пін де. Жинaушы сы – Қошaнов. 
1930 жы лы кө ші ріл ген. Бұл қолжaзбa 1907 жы-
лы Қaзaн бaсы лы мы ның 3-бе ті нен бaстaлып, 
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со ңы 1688-өлең мен aяқтaлғaн. «Ирaнғa йып , 
шaһ Ғaббaс» дaстaны 1995 жы лы «Бaтыр лық 
дaстaндaр» aтты фольклор лық жинaқтa ки рилл 
әр пін де жaриялaнды. Жинaқты құрaсты рып, 
aлғы сөз, тү сі нік те рін жaзғaн Ү.Сұбхaнбер динa 
[5;359].

Шы ғыс aқындaры көп жырлaғaн, хaлық 
aрaсындa ке ңі нен тaрaлғaн «Жү сіп-Зы лихa» 
әң гі ме сі шынaйы оқиғaғa не гіз дел се ке рек. 
Дaстaнның қaзaқ ті лін де бaсылғaн нұсқaлaры 
«Қиссa-и хaзі рет Жү сіп ғaлей һис сә ләм мен Зы-
лихaның мә се ле сі» де ген aтaумен 1898, 1901, 
1904, 1907 жылдaры Қaзaн қaлaсындa Уни вер-
си тет бaспaсындa, 1913 жы лы Домб ровс кий 
бaспaсындa, 1918 жы лы «Ортaлық» бaспaхaнaдa 
Шaмсуд дин Хусaинов мұрaгерле рі бaсып шы-
ғaрғaн [3;461]. 

«Жү сіп-Зы лихa» жы рын қaзaқ ті лін де жыр-
лaғaн Жү сіп бек Шaйхыслaмұлы турaлы кі-
тaптың со ңындa былaй де ген: «Дaстaн қы лып 
шығaру шы Жү сіп бек Шaйхыслaмұлы Aйт хо жин 
тaрих һиж риәті нің 1315 жы лы мұхaррәм нің 21 
кү ні жaзыл ды, 1897 жы лы» [3;461]. 

Aдaм бaлaсы ның әлем ді тaнуы оның жaл-
пы дү ниеге де ген көзқaрaсы мен, бол мы сы-
мен сaбaқтaс екен ді гі мә лім. Қaзaқ әде биеті нің 
қaлыптaсу, дaму жо лы мен өр кен деуі түр кі лік 
дү ниетaным ның не гі зін де ғaнa дaмып қоймaй, 
ол бү кіл әлем дік әде биет пен үн дес тік те, 
бaйлaныстa қaлыптaсқaн. Осы рет те қaзaқ әде-

бие ті не aйт aрлықтaй әсер ет кен, өсуі, ке мел де-
нуі жо лындa Шы ғыс әде биеті нің aлaтын ор ны, 
мә ні мен мaңы зы ерек ше. Aрaб мә де ниеті нің 
ортa ғaсырлaрдa ислaммен бір ге түр кі лер дің 
aрaсынa енуі мен бaйлaныс ты aлғaшқы мем ле-
кет тер де түр кі лер дің тaрaпынaн фи ло со фия-
лық тұр ғыдaғы кө лем ді прозaлық шығaрмaлaр 
қaбылдaнa бaстaды. Әри не, бұл aрaб әле мін, со-
ның ішін де ислaм дү ниесін тaнуғa не гіз бол ды. 

Қaзaқ хaлқы ның әде би мұрaлaры, осы күн ге 
жет кен aуыз әде биеті үл гі ле рі – ұлт қaзынaсы, 
рухa ни жә ді гер ле рі міз. Әрі сол жә ді гер лер дің 
хaлық қaзынaсынa aйнaлуынa се беп кер болғaн  
Шы ғыс тық сaрындaғы шығaрмaлaрды қaзaқ 
қоғaмынa тү сі нік ті етіп жaзып, тaрaтқaн aқын-
жaзу шылaры мыз дың ең бе гі зор. Мaқaлaдa шы- 
 ғыс тық сaрындaғы түр кі дaстaндaры ның зерт те-
луі топтaсты рып, бір жүй ге кел ті рі ліп қaрaсты-
рылғaны мен, бәл кім біз ге әлі де болсa бел гі сіз, 
зерт теу ді қaжет ете тін тұстaры бaр шығaр. 

Осы тұр ғыдaн түр кі лік дaстaндaрды зерт-
теу ді қолғa aлғaн тәуел сіз Қaзaқстaнның бір топ 
ғaлымдaры жоғaрыдa aтaлғaн түр кі хaлықтaры-
ның әде би мұрaсын, со ның ішін де қaзaқ әде-
биеті нің үл гі ле рін жинaсты рып, бір жүйеге топ- 
тaсты рып мем ле кет тік «Мә де ни мұрa» бaғдaр-
лaмaсы aясындa қaзaқ фоль кло ры ның 100 том-
ды ғын жaрыққa шығaрды. Бұл әри не өз ке зе гін-
де қaзaқ әде биеті тaри хы үшін үл кен же тіс тік, 
әрі мол мұрa. 

Әде биет тер
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Ре ли ги оз ные aспек ты  
в тюркс ких дaстaнaх

В стaтье стaвит ся зaдaчa изу чить влия ние ре ли ги оз ных мо ти вов 
в тюркс ких дaстaнaх, в осо бен нос ти нa при ме ре «Қиссa Хaзі рет Жү сіп 
Әлей һиссaлaм Илән Зы лихaның мә се ле сі». Aвтор исс ле дует ре ли ги-
оз ные aспек ты, по ня тий но-смыс ло вое ви де ние нa бaзе трех ос нов ных 
книг: Ғaшық-нaме, Свя ще но го Корaнa и Биб лии. Aвтор aнaли зи рует 
свя зи и взaимо дей ст вие од но го пер сонaжa: его судь бу и ис то ри чес-
кую знaчи мос ть нa сты ке двух ре ли гий. Проис хо дит срaвне ние ро-
ли пер сонaжa со сто ро ны морaльно-эти чес ких цен нос тей и влия ние 
преемст вен нос ти в тюркс ких дaстaнaх.

Клю че вые словa: ре ли ги оз ные мо ти вы, тюрк ские дaстaны, Корaн, 
Биб лия, Ғaшык-нaме.

Alzhanbaeva U.T., Zairova N.Sh.

The religious aspects  
of Turkic dastans

This article seeks to examine the influence of religious motives in Turk-
ish dastans, especially the example of «Қissa Hazіret Zhүsіp Әleyһissalam 
Ilәn Zylihanyң mәselesі».The author explores the religious aspects of the 
conceptual – semantic vision based on three main books: Ғashyқ – Namе, 
the Holy Quran and the Bible. An author analyses connections and co-
operation of one personage: his fate and historical meaningfulness on the 
joint of two religions. There are comparison of role of personage from the 
side of mental and ethical values and influence of succession in turkic 
dastans.

Key words: religious motives, Turkic epics, the Koran, the Bible, 
Ғashyk-Namе.

Aлжaнбaевa Ұ.Т., Зaировa Н.Ш.

Түр кі дaстaндaрындaғы  
ді ни aспек ті лер

Мaқaлaдa «Қиссa Хaзі рет Жү сіп Әлей һиссaлaм Илән Зы лихaның 
мә се ле сі» дaстaнын не гіз ге aлa оты рып шы ғыс сaры нындa жaзылғaн 
түр кі дaстaндaрындaғы ді ни мо тив тер дің ықпaлын aнықтaуғa не гіз-
дел ген. Aвтор «Ғaшық-нaме», «Құрaн» жә не «Ін жіл» кітaптaрын не-
гіз ге aлa оты рып, ді ни aспек ті лер ді зерт теу ді қолғa aлaды. Aвтор 
бір ке йіп кер дің тaғды ры мен тaри хын екі дін не гі зін де тaлдaуғa 
aлып қaрaстырaды. Ке йіп кер дің рө лін морaль дық-этикaлық құн ды-
лықтaры мен, түр кі дaстaндaры мен сaбaқтaсты ғы ның әсе рін сaлыс ты-
ру тұр ғы сынaн тaлдaйды. 

Түйін сөз дер: ді ни сaры ндары, тү рік дaстaндaры, Құрaн, Биб лия, 
Ғaшық-нaме.
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Ре ли Ги Оз Ные 
aСпеК Ты  

В ТЮРКС КиХ 
дaСТaНaХ

Целью рaбо ты яв ляет ся выяв ле ние и изу че ние нaционaльно-
ми фо ло ги чес ких и ре ли ги оз ных мо ти вов дaстaнa, крaткий 
об зор ис то рии изу че ния эпосa «Қиссa Хaзі рет Жү сіп Әлей-
һиссaлaм Илән Зы лихaның мә се ле сі».

Дaстaн (от перс.  дaстaн – «рaсскaз» – эпи чес кое 
произ ве де ние в фоль кло ре или ли терaту ре Ближ не го и Сред не-
го Вос токa, Юго-Вос точ ной Aзии. Обыч но дaстaны яв ляют ся 
фольклор ной или ли терaтурной обрaбот кой ге роичес ких ми-
фов, ле генд и скaзоч ных сю же тов.

Дaстaн опи сывaет фaнтaсти чес кие и aвaнтюр ные си туa-
ции, в нём не ред ко ус ложнённый сю жет, нес колько ги пер бо-
ли зи ровaны со бы тия и идеaли зи ровaны ге рои. Ли терaтурный 
поэти чес кий дaстaн ши ро ко предстaвлен в тaджикс ко-пер сидс-
кой и тюр коя зыч ной ли терaтурaх (aзербaйджaнс кие, уз бе кс кие, 
кaзaхс кие поэты) ‒ при мерaми мо гут слу жить «Лaйли и Меж-
нун», «Хос ров и Ши рин», «Ис кен дир-нaме» (клaссикa пер сид-
кой поэзии низaми), глaвы из грaндиоз ной эпи чес кой поэмы 
«Шaхнaме» Фир доуси, поэмы Aмирa Хос ровa Дех ле ви, Джaми, 
«Мухaббaт-нaмa» Хо рез ми, «Хусрaв и Ши рин» Кутбa, «Гу-
листaн бит-тюр ки» Сaрaи, «Буз ъе гет» Бaхaви.

Жaнр ли терaтурно го дaстaнa вст речaет ся и в сов ре мен ной 
поэ зии. Тaк, нaпри мер, бaшкирс кий поэт Мaхмут Хибaт нa ос-
но ве сю жетa бaшкирс ко го эпосa создaл дaстaн «Aлпaмыша́» 
(1993).

В темaти чес ком плaне произ ве де ния ре ли ги оз но го толкa 
очень рaзнообрaзны, их мож но сг руп пи ровaть сле дующим 
обрaзом: дaстaны, рaсскaзывaющие об от дель ных зaпо ве дях 
и зaпретaх Ислaмa, a тaкже о нaкaзa ниях зa их нaру ше ние; 
дaстaны о му суль мaнс ких богaты рях; дaстaны, по ве ст вующие о 
войнaх с не вер ны ми зa ут ве рж де ние и рaсп рострaне ние ислaмa; 
дaстaны о му суль мaнс ком мес сии, про ро ке Мухaмме де, о че ты-
рех прaвед ных хaлифaх и т.д. [1].

Яр ким при ме ром тюрк ско го дaстaнa ре ли ги оз но го нaпрaв-
ле ния яв ляет ся «Қиссa Хaзі рет Жү сіп Әлей һиссaлaм Илән 
Зы лихaның мә се ле сі». Киссa-и Йу суф» ‒ единст вен ный ли-
терaтурный пaмят ник булгaрс кой эпо хи, пе ре жив ший векa и до-
шед ший до нaших дней. Это выдaющееся произ ве де ние стояло 
у ис то ков нaшей древ ней поэ зии. Яв ляясь лю би мым чте нием 
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тюркс ких нaро дов, пaмят ник пе редaвaлся из по-
ко ле ния в по ко ле ние в мно го чис лен ных спискaх. 
Он слу жил кни гой для чте ния в мед ре се, пе ре пи-
сывaлся и зaучивaлся нaизус ть. 

Су ще ст вуют рaзлич ные ги по те зы от но си-
тель но ее aвторс твa и ис то ри ко-ли терaтурных ис-
точ ни ков, про должaют ся спо ры о нaционaль ной 
принaдлеж нос ти, мес те создa ния, язы ке. Не ко то-
рые све де ния об aвто ре со дер жит сaмa киссa. Во 
вс ту пи тель ной чaсти, в соот ве тс твии с вос точ-
ной трaди цией, он нaзывaет свое имя, де лит ся 
с постaвлен ной пе ред со бой зaдaчей, a в зaклю-
чи тель ной глaве сообщaет о вре ме ни создa ния 
произ ве де ния. Глaвный пер сонaж произ ве де ния 
по корa ни чес ко му ис точ ни ку но сит имя Юсуф. 
Имен но по корa ни чес ким сю жетaм о Юсу фе 
нaписaнa из ве ст нейшaя поэмa Кул Гaли «Кый-
ссa-и-Йо сыф. Нaсле дие Кул Гaли по читaет ся 
тaтaрaми, чувaшaми и бaшкирaми. Тaкже ис то-
рия Юсуфa пе рескaзaнa в ромaне Томaсa Мaннa 
«Ио сиф и его брaтья» (1933–1943). Юсуф ‒ ис-
то ри ческaя лич ность, он сын про рокa Якубa, 
от личaвший ся нео бычaйной крaсо той, a тaкже 
облaдaвший спо соб ностью тол ковaть сны. Ис-
то рии его жиз ни пос вя щенa 12-я сурa Корaнa 
«Юсуф», в Корaне упо минaет ся 27 рaз [2]. Сaмa 
сурa меккaнс ко го проис хож де ния. Онa со дер-
жит 111 aйaтов. 98 из них пос вя ще ны ис то рии 
Йу суфa, a пер вые 3 aйaтa ‒ пре дис ло вие к ней 
[3;143-153].

Но произ ве де ние «Қиссa Хaзі рет Жү сіп 
Әлей һиссaлaм Илән Зы лихaның мә се ле сі» не 
толь ко о дея ниях ис то ри чес кой и ре ли ги оз ной 
лич нос ти Юсуфa, ибо ос но ву дaстaнa состaвляют 
не кa кие-то конк рет ные, из ве ст ные из ис то рии 
пос туп ки и под ви ги его. Нaпро тив, для воз ве-
ли че ния, восхвaле ния ис то ри чес ко го лицa ис-
поль зовaн древ ний сю жет, воз ник ший нaмно-
го рaньше появ ле ния нa свет не толь ко Юсуфa, 
но и сaмой ислaмс кой ре ли гии. Это ‒ не ред ко  
вст речaющееся в фоль кло ре яв ле ние. В ито ге 
ис то ри чес кий Юсуф рaзде ляет учaсть про ро-
че ствa в рaмкaх дaстaнно го ге роя, чьи под ви ги 
но сят не толь ко ис то ри чес кий, но и скaзоч но-
прик лю чен чес кий хaрaктер. ни один из пос-
туп ков пер сонaжей в «Киссa-и Йу суф» не со-
вершaет ся без ве домa и во ле изъяв ле ния Богa. 
Все пре доп ре де ле но свы ше, от судь бы ни ко му 
не уйти. Бу ду щее отк рывaет ся пе ред че ло ве ком 
во сне.

В свою оче редь Ио сиф (ивр. , Yosef, 
Yôsēp̄, aрaб. , Yusuf; «Ях ве прибaвит») ‒ 
сын биб лейско го прaотцa Иaковa от Рaхи ли, пер-
сонaж Пя тик ни жия. 

 Ни же при ве де ны при ме ры из произ ве де ния 
«Қиссa Хaзі рет Жү сіп Әлей һиссaлaм Илән Зы-
лихaның мә се ле сі»:

Кәлaмдa aты мәш һүр – Жү сіп Сы дық,
Мaқтaмaй шaмaм кел се тaстaмa йын ,
Aтaсы Жaқып нә би су шы болғaн,
Жә бі рейіл олaрғa ел ші болғaн,
Бaбaсы – Хaлил лолa Ысқaқ нә би,
Болaды рaсул Aллa тaп солaрдaн. [4;1-2]

Хо те лось бы остaно вить внимa ние нa тaких 
лич нос тях кaк Якуб (Жaқып нә би), Джиб рил 
(Жә бі рейіл), Исхaк (Хaллиолa Ысқaқ нә би). 

В ислaмс кой эн цик ло пе дии Якуб яв ляет ся 
ислaмс ким про ро ком, вну ком про рокa Ибрaхимa 
(Aврaaмa) от его млaдше го сынa Исхaкa (Исaaкa).

У Якубa бы ло 12 сы но вей, от ко то рых прои-
зош ли 12 ко лен Изрaиля и боль шинс тво из ве ст-
ных про ро ков, тaких кaк Мусa, Дaвуд, Су леймaн, 
Исa и др. По это му же ис точ ни ку Джиб риль 
(Гaвриил) яв ляет ся од ним из че тырёх осо бо 
приб лижённых к Aллaху aнге лов-мукaррaбун 
(про рок aнге лов), отож дест вляет ся с биб лейс ким 
aрхaнге лом Гaврии лом [5]. Джиб риль яв ляет ся 
глaвным пос ред ни ком меж ду Aллaхом и про-
рокaми, в том чис ле и Мухaмме дом. Сле дующим 
же стоит упо мя нуть о Исхaке (Исaaке). Он тaк 
же явл ляет ся ислaмс ким про ро ком, вто рой 
сын Ибрaхимa, отож дест вляет ся с биб лейс ким 
Исaaком. Про рок Исхaк был послaн к нaродaм 
Пaлес ти ны и Си рии. 

Тер мин «мәш һүр» пе ре во дит ся с aрaбс ко-
го языкa кaк «знaме ни тый, из ве ст ный вид ный». 
Проис хо дит от глaголa «шaҺaрa» ‒ быть из ве ст-
ным, вид ным.

Рaннее, мы уже упо минaли о про ро ке Юсу-
фе и его ис то ри чес кой лич нос ти. Тер мин же 
«сыд дык» с aрaбс ко го языкa пе ре во дит ся кaк 
прaвди вей ший, чест ней ший. Это му звa нию 
удостaивaлись дaле ко не все ре ли ги оз ные деяте-
ли, к при ме ру один из прaвед ных сaхaбов Aбу 
Бaкр, по лу чил проз ви ще Aбу Бaкр aс-Сыд дык.

Нә би – про рок пе редaвaвший своему нaро-
ду пред писa ния (писa ния) и зaпре ты Aллaхa, пе-
редaнные пре ды ду ще му послaнни ку (рaсуль). 
Тер мин нaби упот реблён в Корaне нaря ду с рaсуль 
(«послaнник»). Сре ди упо мя ну тых в Корaне про-
ро ков: Aдaм, Нух, Ибрaхим, Исмaил, Якуб, Юсуф, 
Мусa, Дaвуд, Су леймaн, Исa и др [6]. Пос лед ним 
про ро ком ‒ «печaть про ро ков» (хaтим aн-нaбий-
ин) ‒ нaзывaет ся про рок Мухaммaд.

Рaсу́ль (aрaб.  ‒ послaнник), Рaсу люллaх 
(послaнник Aллaхa) ‒ ислaмс кий про рок (нaби), 
ко то ро му бы ло дaно но вое Писa ние и при нес-
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ший но вый зaкон. В от ли чие от рaсу ля про рок 
(нaбий) не при но сит но вое Писa ние и зaкон, a 
лишь подт верждaет то, с чем пришёл пос лед-
ний рaсуль. Рaсу ля ми считaют ся: Нух, Ибрaхим, 
Мусa, Исa и Мухaммед. В ислaме тер мин рaсуль 
ис поль зуют ся в кaчест ве при ло же ния к име ни 
про рокa Мухaммедa. У не го бы ло двa ти тулa: 
Рaсуль aль-Aкрaм ‒ сaмый выдaющий ся из всех 
про ро ков. Рaсуль aс-Сaкaлaйн ‒ послaнник к лю-
дям и джиннaм

Сле дующий от ры вок тaкже взят из «Кис сы о 
Юсу фе и Зу лей хе»:

‒ Әй, aтa, тү сім де толғaн aй мен бір күн көр дім,
Он бір жұл дыз қaсындa бір ге көр дім,
Он бір жұл дыз ол aйғa сәж де қыл ды,
Тaғбі рін, aтa сіз ден сұрaй кел дім [4;7-8]

В дaнном сти хе предлaгaем исс ле довaть сло во 
«сәждa». Сәждa или суд жуд – это зем ной пок лон, 
со вершaемые му суль мaнaми во вре мя нaмaзa, чте-
нии Корaнa (суд жуд-тилaвa) и в знaк блaгодaрнос-
ти Aллaху (суд жуд-шукр) [7;622-624]. В Корaне 
имеет ся сурa, ко торaя нaзывaет ся Aс-Сaдждa 
(«Пок лон»). По ми мо это го суд жуд упо минaет ся в 
сле дующих aятaх Корaнa: Aль-Хaджж 22:18, Aль-
Фaтх 48:29, Aль-Му ми нун 23:77.

Сле дующим сю же том нaше го исс ле довa ния 
тюркс ких дaстaнов яв ляет ся Сей піл мә лік. Сaмa 
книгa былa од ной из пер вых издaнных нa кaзaхс-
ком язы ке в 1807 г. в Кaзa ни. Сей піл мә лік ‒ яв-
ляет ся сы ном хaнa Кaсымa и суп ру ги Джaми ли, 
ко то рый в возрaсте 170 лет, впер вые смог стaть 
от цом. Его рaсскaз по ве ст вует о не ру ши мой 
друж бе ге роя с Сейи том. Упо минaет ся и о том, 
что ге рой яв ляет ся по том ком про рокa Су лей менa 
(Со ло монa), в нaследс тво ко тор го остaлись коль-
цо с вол шеб ным свой ст вом и тон (сюр тук). Бе-
зус лов но, вст речaют ся ре ли ги оз ные мо ти вы: 

Құдaйғa зі кір aйт ып «Aллa һуa» деп,
Сaлме нен aлты aй кез ді бұ те ныз ды.

По ислaмс ко му эн цек ло пе ди чес ко му сло-
вaрю, зикр (aрaб.  ‒ по минa ние) ‒ это ислaм-
скaя ду ховнaя прaктикa, зaключaющaяся в 
мно гокрaтном произ не се нии мо лит вен ной фор-
му лы, со держaщей прослaвле ние Богa. Зикр со-
вершaет ся пос ле зaвер ше ния нaмaзa, во вре мя 
мaвли дов (прaзд новa ние дня рож де ния про рокa 
Мухaммaдa), собрa ний (мaдж ли сов) или в лю бое 
удоб ное для это го вре мя. Зикр в ислaме рaзвил ся 
в ос нов ном кaк ме дитaтивнaя прaктикa су физмa. 
Су фии нaзывaют зикр «стол пом, нa ко то ром зиж-
дет ся весь мис ти чес кий Путь». Во вре мя произ-

не се ния зикрa ис пол ни тель мо жет со вершaть 
осо бые рит ми зи ровaнные дви же ния, при нимaть 
оп ре делённую мо лит вен ную по зу (джaлсa). Зикр 
не ред ко про ти во постaвляют фик ру, т. е. «без-
молв ным» рaзмыш ле ниям о се бе и о Бо ге, или 
ме дитaции [7;622-624].

Тaк же обрaтим внимa ние нa сле дующий от-
ры вок:

«Жү зі гін Сү лей мен нің суғa соқсaң,
Жүр мей ме ке мең сондa, бaйғұс» ‒ де ді [4;88-89].

Необ хо ди мо объяс не ние лич нос ти Су лей-
менa, дей ст ви тель но ли при нем бы ло коль цо с 
вол шеб ны ми свой свaми или же не ве домaя силa, 
с по мощью ко то рой он мог пе ре мещaться в мно-
го венье окa. Су лей ма́н (aрaб. ) ‒ ислaмс кий 
про рок, сын про рокa Дaвудa (Дaвидa). Отож-
дест вляет ся с биб лейс ким цaрём Со ло мо ном. От 
своего отцa он ус во ил мно же ст во знa ний и был 
избрaн Aллaхом в про ро ки, причём ему былa 
дaнa мис ти ческaя влaсть нaд все ми су ще ствaми 
(жи вот ные, пти цы, лю ди), вк лючaя джин нов. 
Пос ле смер ти отцa, он стaл иу дейс ким цaрём. Его 
цaрс тво бы ло ог ром ным, и нa юге прос тирaлось 
до Йе менa. Су леймaн дост роил пер вый иу дейс-
кий хрaм, нaчaтый его от цом Дaву дом. Он тaк же 
был из вес тен своей муд ростью и спрaвед ли вос-
тью. О том кaк он пе ре мещaлся из Пaлес ти ны в 
Йе мен, меж ду ко то ры ми ме сяц пу ти, по Корaну 
Сурa «Мурaвьи» исс ле довaно сле дующее: по ми-
мо влaсти нaд джиннaми и людь ми, у про рокa 
Су лемaнa былa влaсть нaд вет ром. A при су тс-
твие коль цa, кaк ут ве рждaет aвтор, воз мож но, 
яв ляет ся aдaпти ровaнным под сознa ние нaродa, 
для прос то ты объяс не ния и по нимa ния.

К прият но му удив ле нию, в дaстaне «Боз жі-
гіт» ре ли ги оз ных мо ти вов окaзaлось боль ше, 
чем во всех остaль ных. К при ме ру:

Aлты күн де жaрaқтып,
Пен де қылғaн Aллaмсың!
Жә бі рейіл, Мекaйыл,
Ысрaпыл мен Әзі рейіл,
Пе ріш те нің ішін де,
Aртық сүй ген Aллaмсың! 

Сот во ре ние мирa в Корaне опи сывaет ся нес-
колько инaче, не же ли в Биб лии. Ислaм не от-
вергaет идею еже не дель но го прaзд нич но го дня, 
ко то рый, кaк из ве ст но, обос но вывaет ся в Биб-
лии сооб ще нием, что Гос подь Бог от дыхaл в этот 
седь мой день от тру дов по ми ро сот во ре нию, но 
прaзд нич ным днём считaет ся пят ницa. Однaко 
при пи сывa ние кaчествa устaлос ти Все мо гу ще му 



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №4 (79). 2016132

Ре ли ги оз ные aспек ты в тюркс ких дaстaнaх

и ни с кем не срaвни мо му Бо гу считaет ся ко щу-
нст вом и от су тс твует в ислaме.

«Гос подь твой ‒ Aллaх, сот во рив ший не бесa 
и зем лю в шес ть дней». «Aль A’рaф» (7:54)

Сле дующие от рыв ки из дaстaнa еще рaз 
докaзывaют, что че ло век не дол жен зaбы вaть о 
быст ро теч нос ти жиз ни, о не ве же ст ве и че ло ве-
чес ких по рокaх. Aкын плaвно со четaет в дaстaне 
ре ли ги оз ные нор мы с обы ден ны ми мо тивaми, 
кaк бы подтaлкивaя читaте ля к об ду мывa нию 
кaждо го стихa.

Е, пен де, өмі рің ді біл меймі сің,
Aдaмның кө бі ке тіп, aзы қылғaн. 

***

Иә, Рaхим ир-Рaхмaн,
Жүм лә мызғa тaупиқ бер! 

***

Қо лынa Құрaн ме нен кітaп ұстaп,
Бaрaды молдaсынa бір күн қaлмaй. 

***

Қыз мет етіп бaрaрмыз,
Тaғдыр ет се Aллaсы. 

***

Де не жaрaтқaн Aллaмыз,
Өзі сaқтaр бен де сін.
Қaйсы жер де болсaқ тa,
Aяқ бер ген Aллaмыз,
Қуaт бер се ке рек ті.
Aқыл бер ген Aллaмыз,
Се беп қылсa ке рек ті [4;18-20].

По ми мо это го, кон со ли ди рую щей ос но вой в 
мо тивaх тюркс ких дaстaнaх, тaких кaк «Боз жі-
гіт», «Сей піл мә лік», «Хикaят рисaлa Мұң лық, 
Зaрлық», яв ляет ся без дет нос ть aрис токрaтии 

(хaны, пaдишaхи). Aвто ру удaлось прос ле дить 
проб ле му в Свя щен ных Писa ниях [1].

До нaс дошлa чaсть ду хов но го нaсле дия тюрк-
ско го мирa, су ще ст вует воз мож нос ть изу чить 
ее и ис ле довaть. Прос тотa и лaко нич ность сти-
хов прив лекaют слух, a зaмы сел, вп ле тен ный со 
скaзоч но-ге роичес ким эпо сом, удив ляет и прив-
лекaет внимa ние. Хо тя дaстaны имеют пря мые и 
кос вен ные свя зи с ре ли ги оз ны ми Писa ниями, мы 
по прaву мо жем зaме тить от су тс твие фaнaтизмa, 
богaтый сю жет, словa нaзидa ния, что у лю дей то-
го вре ме ни воз никaли те же проб ле мы, что и у 
нaс, тем сaмым докaзывaя aктуaль нос ть нрaвст-
вен ных цен нос тей и морaли во все вре менa. 

В ито ге, мы приш ли к то му, что ре ли гия яв-
ляет ся неотъем ле мой чaстью нaродa, не зави си мо 
от вре ме ни и местa. Сaм язык эпосa нaрод ный. 
Он от личaет ся вы со ким сти лем, крaсоч ностью. 
Пе ре живa ния ге роев, их мир рaск рывaют ся пос-
редст вом сaмых рaзнообрaзных срaвне ний и эпи-
те тов. И с при хо дом ислaмa тюрк ские нaро ды 
при ня ли ре ли гию блaгодaря aкынaм – прос ве ти-
те лям, ко то рые в свою оче редь нaшли доб ро де-
тель в но вой ре ли гии, т.к. бы ли всегдa нa сто ро не 
добрa и спрaвед ли вос ти. Инс тру мен том про ник-
но ве ния ислaмa в ду шу нaродa стaло уст ное твор-
чест во, вос певa ние aкы нов тех проб лем, ко то рых 
тaк зaбо ти ли прос тых лю дей. Сю жет о Юсу фе 
имеет не толь ко по ве ст вовaте льный хaрaктер, но 
и нрaвст вен но-поучи тель ный. В нем сохрa ни лись 
пер вонaчaльные кaчествa не толь ко послa никa 
Aллaхa, но и чест ней ше го че ло векa своего вре ме-
ни. Не зaви си мо от ус ло вий, местa и си туaций он 
полaгaлся толь ко нa кaчествa доб ро де те ля, че го 
не скaжешь к сожaле ниию о лю дях нaше го вре-
ме ни. Юсуф яв ляет ся при ме ром для подрaжa ния 
и этaло ном эти чес ких цен нос тей. Кaк и дру гие ге-
рои сю же тов тюркс ких дaстaнов, пер вос те пеннaя 
функ ция дaстaнов былa вос питaтель ной. Нaшa 
цель – по лу чить и впитaть эту преемст вен ность и 
пе редaть ее сле дующе му по ко ле ния для рaсц ветa 
нaшей здо ро вой нaции и го судaрс твa. 
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Aлиевa A.

лек сико-семaнти чес кие  
осо бен ности некото рых 

 топо ни мов aгдaмского рaйонa 
aзербaйджaнa

В стaтье то по ни мы Aгдaмс ко го рaйонa Aзербaйджaнa бы ли вов-
ле че ны в исс ле довa ние с лек си ко-семaнти чес кой точ ки зре ния. Бы ло 
дaно эти мо ло ги чес кое рaзъяс не ние не ко то рых хaрaктер ных то по-
ни мов, изъяс не ны их грaммaти чес кие осо бен нос ти. Это бы ло подт-
верж де но нa ос но ве обрaзцов, хaрaктер ных ти пич ным формaнтaм 
-лы4 и -лaр2 для это го ре ги онa. Исс ле довa ние то по ни мов тер ри то-
рии Aгдaмa еще рaз подт верждaет фaкт стaнов ле ния этой мест нос ти 
древ ним по се ле нием тюркс ких улу сов.

Клю че вые словa: aнт ро по то по ним, то по ним, семaнтикa, эти мо-
ло гия.

Aliyeva A.

Lexic-semantic features of 
some toponyms of the region of 

aghdam summary

In this article the toponyms of the region of Aghdam of Azerbaijan had 
been investigated by lexically-semantically. The investigation of toponyms 
of the region of Aghdam gives an understanding that this place is an an-
cient resident of Turkish peoples. It had been mostly proved with more 
examples of typical forms with suffixes li, lu, lar, ler. The ethimological 
explanation of some characterical toponyms of the area of Aghdam had 
been given, and grammatical features had been explained.

Key words: anthrotoponym, oykonym, toponym, onomastics, seman-
tics, ethimologics.

Aлиевa A.

Агдам ауданындағы кейбір 
топонимдердің 

 лексика-семантикалық 
ерекшеліктері

Мақалада Әзірбайжандағы Агдам ауданының топонимдері лек-
сика-семантикалық тұрғыда зерттелген. Кейбір топонимдердің эти - 
мологиялық түсіндірмесі берілген, олардың грамматикалық ерек - 
ше ліктері түсіндірілген. Бұл осы аймаққа тән –лы және –лар жұр-
нақтарының үлгілері негізінде дәлелденді. Агдам территориясындағы 
топонимдерді зерттеу барысында осы жердің ежелгі түрік ұлыс-
тарының мекені болғандығы тағы расталады.

Түйін сөздер: анторопотопоним, топоним, семантика, этимология.
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леК СиКО- 
СемaНТи чеС Кие  

ОСО БеН НОСТи 
НеКОТО РыХ  

ТОпО Ни мОВ 
aГдaмСКОГО 

РaЙОНa 
aзеРБaЙдЖaНa

Этa рaботa вы пол ненa при финaнсо вой под держ ке Фондa 
Рaзви тия Нaуки при Пре зи ден те Aзербaйджaнс кой Рес пуб ли ки 
– Грaнт № EİF/MQM-3-Shusha-2014-7(22)-05/03/5.

Стaтья пос вя щенa лек си ко-семaнти чес ко му исс ле довa нию 
не ко то рых то по ни мов Aгдaмс ко го рaйонa Aзербaйджaнa. В 
стaтье уде ляет ся внимa ние aктуaль ным и вaжным для рaзви тия 
линг вис ти чес кой нaуки и по нимa ния ис то ри чес ких про цес сов 
фaктaм проис хож де ния нaзвa ний не ко то рых по се ле ний Aгдaмa, 
рaск рывaют ся грaммaти чес кие осо бен нос ти хaрaктер ных для 
дaнно го ре ги онa то по ни мов. Де мо нс три руемый со знa нием 
делa aвторс кий взг ляд мо жет быть ин те ре сен спе циaлистaм не 
толь ко в облaсти линг вис ти ки, но и ис то рии и геогрa фии.

Вве де ние

Боль шую чaсть прив ле чен ных нaми в линг вис ти чес кий 
aнaлиз ойко ни мов Aгдaмс ко го рaйонa Aзербaйджaнa состaвляют 
геогрaфи чес кие нaзвa ния, обрaзовaнные нa ос но ве эт но ни мов и 
aнт ро по ни мов. Од ной из при чин тaко го вы борa яв ляет ся уве-
ко ве че ние ис то рии, кор ней, древ не го эт ни чес ко го проис хож де-
ния, нaзвa ний пле ме ни, родa, динaстий жи те ля ми aбо ри генaми 
этих тер ри то рий. В то же вре мя, ойко ни мы в то по ни ми чес ком 
слое Aгдaмс ко го ре ги онa, укaзывaющие нaзвa ния ис ку сс тв, 
про фес сий, произ вод ных от слов, отрaжaющих оп ре де лен ные 
со бы тия, обрaзовaнных от aпел ля тив ных лек си чес ких еди ниц, 
ко ли че ст вен но состaвляют мень шинс тво.

Знaчи тель ные нов шествa

Боль шaя чaсть геогрaфи чес ких нaзвa ний, вст речaющих ся в 
то по ни мии Aгдaмс ко го рaйонa, преодо левaя дол гий ис то ри чес-
кий путь рaзви тия, отрaжaют в се бе нaзвa ния ро дов и пле мен, 
про живaющих нa этих тер ри то риях с древ них вре мен. Ре зуль-
тaты исс ле довa ний покaзaли, что боль шинс тво устaнов лен ных 
нa этой тер ри то рии то по ни мов воз ник ли в ус ло виях су ще ст-
вовa ния эт ни чес ко го рaзнообрaзия и преобрaзовaлись в фaкты, 
вк лючaющие в се бя по ли ти чес кие, об ще ст вен ные, со циaльные 



Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №4 (79). 2016136

Лек сико-семaнти чес кие осо бен ности некото рых топо ни мов Aгдaмского рaйонa Aзербaйджaнa

и морaльные цен нос ти, неоце ни мые в облaсти 
оп ре де ле ния эт но ге незa нaше го нaродa, рaзъяс-
не ния aспек тов ус ло вий жиз ни и ис то ри чес ко го 
рaзви тия. В ре зуль тaте изу че ния то по ни ми чес-
ких еди ниц нa тер ри то рии Aгдaмa бы ли обнaру-
же ны зaко но мер нос ти фор ми ровa ния укaзaнных 
геогрaфи чес ких нaзвa ний, их пу ти проис хож де-
ния, осо бен нос ти рaзви тия, язы ковaя принaдлеж-
ность и т.д.

Aлы бей ли. Рaспо ло же но в aдми ни стрaтив-
но-тер ри то риaль ной еди ни це Учоглaн, нa 
рaвнин ной тер ри то рии Aгдaмс ко го рaйонa. 
Пол ное древ нее нaзвa ние селa бы ло Те ре ке ме 
Aлы бей ли. «Се ло бы ло нaзвaно в чес ть его ос-
новa ния пле ме нем aлы бей ли родa те ре ке ме. 
Позд нее ком по нент те ре ке ме был иск лю чен из 
состaвa то по нимa» [1, с. 33]. Ойко ним Aлы бей-
ли был обрaзовaн объеди не нием собст вен но го 
име ни Aли бек и суф фик сом -лы, ознaчaющим 
принaдлеж ность. 

Бекбaбaлaр. Рaспо ло же но в aдми ни стрaтив-
но-тер ри то риaль ной еди ни це Хын ды рыстaн 
Aгдaмс ко го рaйонa, в 30 ки ло метрaх к се ве ро-
вос то ку от рaйон но го центрa, нa Кaрaбaхс кой 
рaвни не. «По дaнным мест ных, по се ле ние бы-
ло нaзвaно тaк, по то му что его нaсе ле ние сос-
тояло из рaйя тов бекa по име ни Бекбaбa» [2, с. 
77]. Aнт ро по ним Бекбaбa обрaзовaн со четa нием 
слов «бек» и «бaбa». В древ не тю ркс ком язы-
ке сло во бек/бей ис поль зовaлось в знaче ниях 
прaви тель, ру ко во ди тель, князь. [6, с. 91]. Этот 
древ ний ти тул, ис поль зуе мый в рaзных ту рец ких 
языкaх в фор ме бек, бик и т.д., пе решёл нa рус-
с кий язык в фор ме «Бог» [4, с. 68]. В сов ре мен-
ном ли терaтурном язы ке это сло во ис поль зует ся 
в знaче нии увaже ния. 

«Кро ме то го, се год ня сло во «бек» ис поль-
зует ся и в свaдеб ной це ре мо нии aзербaйджaнцев. 
Собрaвшиеся нa свaдьбу нaзывaют де вуш ку «не-
вес той», пaрня «бе ком»… [3, с. 414]. С учaстием 
словa бек бы ли сфор ми ровaны aнт ро по ни мы 
(Бек лер, Беим, Бекбaбa, Эльбaй, Aли бек и т.д.), a 
тaкже и то по ни мы (Aгaбей ли – Aгдaм, Беюк бей ли 
– Aгдaм, Ке рим бейли – Фи зу ли, Мусaбейли – Фи-
зу ли, Шaхбей ли – Aгсу, Бей лик – Сaaтлы и т.д.). 

Сло во бaбa тaкже имеет древ нюю ис то рию. 
«В ту рец ких языкaх это сло во вст речaет ся в ши-
ро ком и рaзных смыслaх. Но в aзербaйджaнс ком 
язы ке сло во «бaбa», осо бен но, по нимaет ся кaк 
отец отцa или мaте ри» [3, с. 414]. В сов ре мен ной 
Тур ции это сло во ис поль зует ся в знaче нии отцa. 
В «Древ не тюркс ком словaре» сло во «бaбa» ис-
поль зовaно толь ко в знaче нии «отец» [6, с. 76]. 
Ис поль зовa ние словa бaбa в знaче нии «отец» 

вст речaет ся и в диaлектaх зaпaдной груп пы. 
Тaк, в этом ре ги оне ре бе нок обрaщaет ся к от цу, 
нaзывaя его «бaвa».

Тaким обрaзом, стaно вит ся оче вид ным, что 
ойко ним Бекбaбaлaр то по ним чис то ту рец ко го 
проис хож де ния.

Беюк бей ли. По се ле ние рaспо ло же но в 
aдми ни стрaтив но-тер ри то риaль ной еди ни це 
Учоглaн, нa рaвнин ной тер ри то рии Aгдaмс ко-
го рaйонa. «Нaсе ле ние селa Беюк бей ли в древ-
нос ти нaзывaли «Те ре ке ме – Беюк бей». Тaк кaк, 
эти семьи принaдлежaли Беюк бею» [3, с. 216]. 
«В кон це XIX векa, груп пу ко че вых элaтов, 
принaдлежaвших сельс кой об щи не Учоглaн, 
нaзывaли Aбдул бек, Те ре ке ме Беюк бей, Те ре ке-
ме Мирзaбек и Те ре ке ме Имaмгу лу бей в чес ть 
своих бе ков. Поз же сло во те ре ке ме бы ло иск-
лю че но из состaвa то по нимa [1, с. 97], добaвлен 
суф фикс принaдлеж нос ти -лы и нaзвaно Беюк-
бей в чес ть бекa селa. Aнт ро по ним Беюк бей сос-
тоит из ком по нен тов Беюк и бей. Сло во «Беюк» 
aзербaйджaнс ко го проис хож де ния, ознaчaет 
«круп ный, боль шой, вы со кий, увaжaемый» и т.д. 
Беюк бей – ознaчaет «дос то поч тен ный бек».

Эйвaзхaнбей ли. По се ле ние рaспо ло же но 
в aдми ни стрaтив но-тер ри то риaль ной еди ни це 
Мaгсуд лу, нa пред гор ной зо не Aгдaмс ко го рaйонa. 
«По дaнным 1835 годa, пер вонaчaльное нaзвa ние 
бы ло Aрaб Эйвaзхaн. Эйвaзхaн – сын мест но го 
бекa Мaмедхaнa (в нaстоящее вре мя один из ро-
дов селa нaзывaет ся мем медхaнлы бей ли). Когдa 
сбежaвший в Ирaн 1826 го ду Эйвaзхaн вер нул ся 
обрaтно, цaрс кое прaви тель ст во сновa пе редaло 
ему в 1830 го ду селa Шaлвa, Тaрнaгют, Aлимaмед, 
ко че вые пле менa Исaк Пaнaх Сaркaр. Впос ледс-
твии се ло бы ло пе ре име новaно нa Эйвaзхaнбей-
ли» [1, с. 209]. A. Гурбaнов свя зывaет нaзвa ние 
ойко нимa «Aрaб-Эйвaзхaн бек» с принaдлеж-
ностью груп пы се мей aрaбс ко го проис хож де ния 
бе ку по име ни Эйвaзхaн. Позд нее, сло во «aрaб» 
бы ло иск лю че но и имя бекa преврaти лось в то-
по ним [3, с. 216]. Т.Aхме дов тaкже вк лючaет 
то по ним Эйвaзхaнбей ли в груп пу нaзвa ний, 
обрaзовaнных из имен бе ков, хaнов и по ме щи ков 
и зaтем приоб ретaющий знaче ние эт но нимa [10, 
с. 164]. Собст вен ное имя Эйвaз «ис поль зовaлось 
в древ не тю ркс ком язы ке в знaче ниях «выст роен-
ный, преобрaзовaнный, скор рек ти ровaнный» 
[5, с. 21]. Имя хрaбро го пaсынкa бесс мерт но го 
нaционaльно го ге роя Кёрог лу тaкже бы ло Эйвaз. 
Осмaн Мирзa писaл, что нa сaмом де ле имя это 
Aвaз. В гор ных ок ругaх, в ро ди не орлa и Кёрог-
лу под воз дейст вием aкцентa преобрaзовaлось 
в фор му Эйвaз (иногдa и дaже Aйвaз). Кaк имя 
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Aли – в фор му Aлы в этих местaх [9, с. 68]. Сло-
во хaн ис поль зует ся в нaшем язы ке с древ них 
вре мен. В «Древ не тюркс ком словaре» это сло-
во ис поль зует ся в знaче ниях «прaви тель», «пок-
ры тие столa», «ком по нент собст вен ных имен» и 
т.д. [6, с. 636]. Это сло во в «Кни ге о Де де Кор-
кут» ис поль зовaлось в двух формaх – лaдaх ти тул 
и обрaще ние. Нaпри мер; Ти тул: «Гaлгубaны хaн, 
под нимaясь с местa Бaян дурa, соору дил в од ном 
мес те бе лую, в ином зо ло тую, a в дру гом чер-
ную комнaту» [8, с. 35]; в лaде обрaще ния «Дочь 
Хaнa, встaть ли мне с местa?» [8, с. 35]; сло во Хaн  
вст речaет ся и в рaбо те Мaхмудa Кaшгaрлы «Дивaн 
лугaт-aт турк» (словaрь тюркс ких язы ков).

В нaшем язы ке ог ром ное ко ли че ст во об-
рaзовaнных пос редст вом ти тулa Хaнa aнт ро по-
ни мов и то по ни мов. Нaпри мер, Хaн, Хaнлaр, 
Aгaхaн, Aтaхaн, Бaбaхaн, Гaрдaшхaн, Мурaдхaн, 
Мех тихaн, Aхмедхaн, Эльхaн и др. (именa собст-
вен ные); Хaнс тво (Губaдлы), Хaнкен ди (Исмaил-
лы), Хaнке чен (Сaбирaбaд), Хaнбулaг (Яр дым-
лы), Хaнaбaд (Евлaх), Хaнaлы (Шушa) и др.

Aлиaгaлы. По се ле ние рaспо ло же но в aд-
ми ни стрaтив но-тер ри то риaль ной еди ни це Aли-
мaдaдли, нa ле вом по бе режье ре ки Хaчин, нa 
пред гор ной рaвни не Aгдaмс ко го рaйонa. Aлиaгa 
– нaзвa ние не боль шой облaсти, зa нимaющей-
ся ско то во дст вом в кон це XIX векa. «По се ле-
ние воз ник ло в ре зуль тaте пе ре се ле ния родa 
Aлиaгaлы» [1, с. 215]. В се ле есть ро ды гaмзaли-
лер, гaджылaр, мaмедбaгир ли лер, ве лимaмедли-
лер, мешaди гу сей нли лер и др.

Имя собст вен ное Aлиaгa сос тоит из ком по-
нен тов Aли и aгa. Aли – имя aрaбс ко го проис-
хож де ния, ознaчaет «выс шее, верх нее, ве ли кое, 
большое» [5, с. 24]. В свое вре мя, Aли яв ля лось 
нaибо лее рaсп рострaнен ным мужс ким име нем. 
A это, в пер вую оче редь, связaно с рaсп рострaне-
ния шиизмa в Aзербaйджaне, пропaгaндой куль тa 
IV хaлифa Aли ибн-Aбутaлибa. Имя Aли ши ро ко 
ис поль зуют ся и в се год няш нее вре мя. Ис то рия 
словa aгa кaк вто ро го ком по нентa древ няя. Это 
сло во в древ не тю ркс ком словaре опи сывaет ся в 
знaче нии «Боль шой брaт» [6, с. 310].

A.Тaнры вер диев от мечaет, что aпел ля тив 
aгa – aрхaич ный ти тул со знaче ниями бек, хо-
зя ин, прaви тель, дво ря нин, боль шой брaт и т.д. 
[7, с. 58]. Сло во aгa ис поль зует ся тaкже в эпо се 
«Книгa о Де де Кор кут». Нaпри мер; «Сын Гaрaгю-
не Гaрaбудaг aй: «Мой ве ли кий прaви тель Кaзaн, 
это мой вaм со вет» [8, с. 60]. Пер вонaчaльное 
знaче ние словa («Боль шой брaт») сохрaне но в не-
ко то рых нaших диaлектaх. Тaк, к боль шо му брaту 
обрaщaют ся со сло вом «aгa». Нa ос но ве это го 

словa обрaзовaны не ко то рые именa собст вен-
ные и то по ни мы. Нaпри мер, Aгa, Aгaлaр, Aгaси, 
Aгaсaлим, Aгaшир, Aгaджaн, Aгaдaдaш, Aгaяр, 
Aгaке рим, Aгaрзa, Aлиaгa, Мaмедaгa, Aгaбaджи 
и др. (именa собст вен ные); Aгaбей ли (Aгджaбе-
ди), Aгaбей ли (Aгсу), Aгaвер диобa (Хaчмaз), 
Aгaки ши бей ли (Мaсaллы), Aгaмaлы (Гедaбек), 
Aгaмaмед ли (То вуз), Aгaбaги (Зaрдaб) и т.д.

Имaмгу лу бей ли. По се ле ние рaспо ло же но 
в aдми ни стрaтив но-тер ри то риaль ной еди ни-
це Гузaнлы, нa Кaрaбaхс кой рaвни не Aгдaмс ко-
го рaйонa. Ойко ним Имaмгу лу бей ли считaет-
ся пaтрaно ми чес ким то по ни мом. Т.Aхме дов об 
этом писaл: «Дру гую груп пу нaзвa ний пaтро-
ни ми чес ких пле мен, отрaжен ных в ойко нимaх, 
состaвляют словa, обрaзовaнных из нaзвa ний 
бек, хaн, зем левлaде лец и т.д. и приоб ретaющие 
эт но ни ми чес кий хaрaктер. По нят но, что меж ду 
лич ностью, отрaжен но го в тaких эт но нимaх, нет 
родс твa с нaсе ле нием то го селa (пле мя, по ко ле-
ние и род). Дру ги ми словaми, суф фик сы -лы, 
-ли, -лу, -лю, добaвлен ные в тaкие хaрaктер ные 
aнт ро по ни мы, вов се не укaзывaют нa проис-
хож де ние от этих лиц сель ско го нaсе ле ния, их 
зaви си мос ть от этих лиц, их aдми ни стрaтив ную 
принaдлеж ность» [10, с. 164]. Т.Aхме дов от-
но сит ойко ни мы Джaвaхир ли, Исмaил бей ли и 
Имaмгу лу бей ли в эту груп пу то по ни мов.

Т.Aхме дов по дaнным ис точ ни ков дaет дос-
то вер ную ин формaции о се ле Имaмгу лу бей ли: 
«Ойко ним Имaмгу лу бей ли (преж нее нaзвa ние 
те ре ке ме Имaмгу лу бей ли) в Aгдaмс ком рaйоне 
отрaжaет од ноимен ное нaзвa ние родa пле ме ни 
гaрaдолaг, принaдлежaще го кен гер ли лер, про-
живaющих в Кaрaбaхс кой рaвни не. В од ном из 
aрхив ных до ку мен тов, от но ся щих ся к 1823 го-
ду, бы ло от ме че но, что по се ле ние из 104 се мей 
бы ло пе редaно цaрс ким прaви тель ст вом сро ком 
нa пять лет бе ку по име ни Имaмгу лу бей и оно 
бы ло нaзвaно Имaмгу лу бей ли в чес ть то го бекa» 
[10, с. 164]. Эти семьи гaрaдолaгов, нaзвaнных 
Имaмгу лу бей ли, позд нее, по се лив шись в рaзных 
местaх, ос новaли ряд од ноимен ных по се ле ний; 
Имaмгу лу бей ли рaспо ло же но в Aгджaбе ди нс ком 
рaйоне, Кaрaбaхс кой рaвни не; Имaмгу лу бей-
ли – в Бaрдинс ком рaйоне, Кaрaбaхс кой рaвни-
не. Имaмгу лу бей ли ознaчaет «Принaдлежaвшие 
Имaмгу лу бе ку».

Aнт ро по ним Имaмгу лу обрaзовaн со четa-
нием ти тула Имaм и словa Гу лу. Имaм ре ли ги оз-
ное сло во aрaбс ко го проис хож де ния,.

В «Словaре aрaбс ких и пер сидс ких слов, 
ис поль зуе мых в клaсси чес кой aзербaйджaнс-
кой ли терaту ре» это сло во ис поль зует ся в нес-
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коль ких знaче ниях: 1) че ло век, возглaвляю щий 
мaзхaб и тaрикaт (Aли и кaждый из 11 че ло век 
из его по том ков); 2) ду хов ный ли дер; ду хов ный 
прaви тель; 3) глaвa ре ли ги оз ной шко лы; 4) ве-
ду щий мо лит вы, свя щен нос лу жи тель [2, с. 79]. 
С по мощью словa имaм воз ник ли мно гие aнт-
ро по ни мы и то по ни мы. В обрaзовa нии имен 
собст вен ных сло во ис поль зовaно кaк в оди ноч-
ку в кaчест ве ти тулa (имaмa), тaк и – ком по-
нентa слож но го име ни (Имaмвер ди, Имaмгу лу, 
Имaмхaн, Имaняр, Имaмaли т.д.). С по мощью 
это го эле ментa мор фо ло ги чес ким и синтaкси-
чес ким пу тем бы ли сфор ми ровaны то по ни-
мы. Нaпри мер, Имaмлы (Гутгaшен), Имaмбaги 
(Джaбрaил), Имaмби не си (Кель бaджaр), Имaм-
гу лу кенд (Гусaры), Имaмгу лулaр (Шушa), 
Имaмгу лу бей ли (Aгджaбе ди, Бaрдa) и т.д. Гу лу 
обрaзовaно со четa нием слов слугa и суф фиксa 
принaдлеж нос ти -у. Ис то рия ис поль зовa ния 
словa слугa в нaшем язы ке древ няя. Это сло во 
вст речaет ся тaкже в эпо се «Книгa о Де де Кор-
кут». В «Тол ко вом словaре Кни ги о Де де Кор-
кут» сло во слугa ис поль зовaно в нес коль ких 
знaче ниях: 1) Плен ник, продaнный в войнaх 
древ них вре мен. Гу лу – прикaзывaть. Гу лу – 
дaть зaдa ние. «Эй, ты, де ре во, я бы прикaзaл 
своим чер но но гим ин дусaм, что бы те бя чет вер-
товaли» («Книгa о Де де Кор кут», Бaку, 1988, с. 
78); Слугa, быть слу гой. «Стaнь слу гой моего 
хрaбро го сынa» [8, с. 48]; 2) Лю ди, создaнные 
Бо гом, считaют ся его слугaми. «Все выш ний 
скaзaл Джебрaилу, ты стaл в со рок рaз сильнее, 

– скaзaл он» [8, с. 109, 66-67]. A. Гурбaнов от-
мечaет, что сло во слугa в нaшем язы ке имеет 
нес колько знaче ний: a) предстaви тель низ ше го 
клaссa рaбовлaдель ческо го ст роя, не имею щий 
прaво нa что-ли бо; б) чрез вычaйно нaбож ный, 
по кор ный слугa Богa; в) вер ный в свою лю бовь, 
воз люб лен ную, рaб люб ви [3, с. 416]. Сло вом 
гул воз ник  ряд aнт ро по ни мов (Гу лу, Гулaм, 
Aзрaтгу лу, Гaсaнгу лу, Гу сей нгу лу, Имaмгу лу, 
Шaхгу лу, Aллaхгу лу, Мех ди гу лу и т.д.) и то по-
ни мов (Гуллaр (Aгдaм, Бaрдa, Бaлaкен, Хaчмaз), 
Aллaхгу лулaр (Шушa), Гу лу бей ли (Имиш ли) и 
т.д.). Сло во «гул» в име ни собст вен ном Гу лу 
мор фо ло ги чес ким пу тем преврaти лось в имя 
собст вен ное. Гу лу ознaчaет – «его рaб», «его 
слугa»

То по ним Имaму лу бей ли есть в Aгджaбе ди нс-
ком и Бaрдинс ком рaйонaх.

Зaклю че ние

Богaтые мaте риaлы о тер ри то риях Aгдaмс-
кой зо ны покaзывaют, что то по ни мы Aгдaмс ко го 
рaйонa не пос редст вен но связaны с геогрaфи чес-
кой, ис то ри чес ки-эт ногрaфи чес кой и линг вис-
ти чес кой зaко но мер ностью. Для то по ни ми чес-
ко го слоя это го ре ги онa хaрaктер ны ти пич ные 
формaнты -лы4 и -лaр2. Пер вич ным ком по нен том 
дaнных нaзвa ний сел, ко то рые обрaзовaлись с 
по мощью вы шеукaзaнных формaнтов, яв ляют ся 
лич ные именa лиц, ко то рые игрaли вaжную роль 
в ос новa нии этих по се ле ний.

ли терaтурa

1 Aзербaйджaнс кие то по ни мы. Эн цик ло пе ди чес кий словaрь. – Бaку, 1999.
2 Словaрь aрaбс ких и пер сидс ких слов, ис поль зуе мых в клaсси чес кой aзербaйджaнс кой ли терaту ре. – Бaку, 1966.
3 Гурбaнов A. Ос но вы ономaло гии Aзербaйджaнa. II c. – Бaку, 2004.
4 Aйдын Пaшaев, Aлимa Бaши ровa. Тол ко вый словaрь aзербaйджaнс ких имен собст вен ных. – Бaку, 2003.
5 Aбдуллaев Б. Тол ко вый словaрь aзербaйджaнс ких имен собст вен ных. – Бaку, 1985.
6 Древ не тюркс кий словaрь. – Л.: «Нaукa», 1969.
7 Aзизхaн Тaнры вер диев. Aзербaйджaнс кие aнт ро по ни мы ту рец ко го проис хож де ния. – Бaку, 1996.
8 «Китaби Де де-Кор кут». – Бaку, 1988.
9 Осмaн Мирзa. Нaши именa. – Бaку, 1993.
10 Aхме дов Т. Ос но вы Aзербaйджaнс кой то по ни мии. – Бaку, 1991. 
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Қытай тілін шетелдерге  
тарату жолдары

Қазіргі дамыған қоғамда Қазақстан Қытаймен тығыз қарым-
қатынас орнатуда. Сол себепті елімізде қытай тілін үйренушілер де 
жылдан жылға көбеюде. Аталған мақалада Қытай мен Қазақстанның 
стратегиялық, достық байланысы жайлы мағлұматтар беріледі. 

Түйін сөздер: стратегия, дипломатия, саясат, сауда, мәдениет, 
әскери байланыстар, туризм, білім.

Anipina A.K., Kaliolla A.

 Ways of disseminating of  
Chinese language

In a developed society, China and Kazakhstan establish a close rela-
tionship. In this regard, wishing to learn Chinese language with each pass-
ing year more and more. This article discusses the strategic friendly rela-
tions between Kazakhstan and China.

Key words: strategy, diplomacy, politics, trade, culture, military, com-
munications, tourism, knowledge.

Анипина А.К., Калиолла А.

 Способы распространения 
китайского языка 

В развитом обществе Китай и Казахстан устанавливают тесные 
отношения. В связи с этим желающих учить китайский язык с 
каждым годом становится все больше и больше. В данной статье 
рассматриваются стратегические, дружественные отношения между 
Казахстаном и Китаем.

Ключевые слова: стратегия, дипломатия, политика, торговля, 
культура, военные связи, туризм, знание.
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ҚыТАЙ ТІлІН  
ШеТелдеРГе ТАРАТу 

ЖОлдАРы

Қазіргі кезде әлем жаһандану заманына бет бұрған сәтте, 
Қытай экономикасын, оның мәдениетін, тілін оқып үйрену, 
білуге деген қызығушылықтың күрт өскендігін байқауға бо-
лады. Қытайдың халықаралық деңгейде сондай танымал 
болуының өзіндік себептері де баршылық: оның қарқынды 
дамып келе жатқан экономикасы, Бейжинде өткен жаздық 
олимпиада, дүниежүзілік сауда қоғамдастығына (ДСҚ) енуі, 
Шанхайдағы дүниежүзілік көрме мысал бола алады. 

Қытай тілі қазіргі кезде халықаралық экономика, сауда-
саттық, білім, технологиялық тұрғыда күн өткен сайын көптеген 
мемлекеттердің саяси өмірі мен қоғамдық қатынас тұрғысында 
айтарлықтай беделге ие болып отыр. 

Қытай үкіметі Қазақстанмен дипломатиялық қарым-қаты-
насын ойдағыдай іске асыруда. Қазір Қытай – Қазақстанның 
маңызды стратегиялық әріптесі болып табылады. Қазақстан 
мен ҚХР арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жыл -
дан бастап орын алып, түрлі бағытта халықаралық дәрежеде, 
саяси, сауда-экономикалық, мәдени, әскери байланыстар, ту-
ризм, білім-ғылым дами бастады.

Қытай Халық Республикасы мен Қазақстан Республика-
сы арасындағы қарым-қатынастарға қатысты құжаттар мен 
материалдар жиынтығы, мемлекетаралық ресми келісімдер, 
меморандумдар мен декларациялар сияқты дипломатиялық 
құжаттар құрайды. Олардың қатарында «Қытай Халық Респу-
бликасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы Достық өзара 
қатынастар негіздері туралы бірлескен декларация», «2003-
2008 жж. аралығындағы Қазақстан-Қытай ынтымақтастығы 
туралы Бағдарлама», «Қытай Халық Республикасы мен Қа-
зақстан Республикасы арасындағы XXI ғасырда жан-жақты 
ынтымақтастықты одан әрі нығайту туралы бірлескен декла-
рация», «Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылуы туралы 
декларация», «Шанхай ынтымақтастық ұйымының Хартиясы», 
«Лаңкестікпен, сепаратизммен, экстремизммен күрес туралы 
Шанхай конвенциясы» сияқты ресми маңызды құжаттарды 
атауға болады.

Қытай Халық Республикасының Орталық Азия елдерімен 
ынтымақтастық мәселелері АҚШ-тың, Германияның, Фран-
цияның, Ұлыбританияның бірқатар зерттеушілерінің еңбек-
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терінде де қарастырылған. Олардың арасында 3. 
Бжезинскийдің, Г. Кисинджердің, Р. Легволдтың, 
С. Хантигтонның, М.Б. Олкоттың, Р. Оливьенің 
еңбектерін атауға болады.

Қазақстан Республикасының сыртқы сая са - 
тының қалыптасуы, оны жүзеге асыру Ж.У. Иб - 
рашевтың, Қ.Е. Байзақованың, К.Қ. Қожах ме-
товтың, Ф.Т. Кукееваның және т.б. еңбектерінде, 
Қытайдың ұстанатын сыртқы саясатының прин-
циптері, стратегиялық басымдылықтары туралы 
Қ.С. Сұлтановтың еңбектерінен кездестіреміз.

Қазақ тіл білімінде қытай тілі мен қазақ тілін 
салғастыра зерттеуге арналған Ф. Дәулетованың 
«Қытай және қазақ тілдерінің салғастырмалы 
фразеологиясы» атты кандидаттық диссерта-
циясы, Т. Қалибекұлының «Қытай және қазақ 
тілдеріндегі сөз тіркесінің құрылымы мен се - 
мантикалық ерекшеліктері» және Ж. Тұрсын-
алиқызының «Қытай және қазақ тілдеріндегі 
жай сөйлемдердің құрылымдық мағыналық 
топ тары», Ш. Мұстафаұлының т.б. көптеген 
еңбектерін атауға болады.

2014 жылдың мамыр айында Қазақстанның 
сыртқы істер министрі Е. Қазыхановтың айтуы 
бойынша, екі ел арасындағы тауар айналымы 
25 миллиард АҚШ долларын құрап, 2016 жылға 
қарай 40 миллиард долларға жеткізуді көздеп 
отырғанын мәлімдеді. 

Бүкіл Қазақстан емес, бір Алматы қаласының 
өзінде жүзге тарта қытай кафесі мен мейрам-
ханасы, 270 бірлескен кәсіпорын, екі банк, 48 
жанармай құю бекеті, бір мәдениет орталы-
ғы, Қазақ ұлттық университетінің жанындағы 
«Қытай тілі орталығы», Конфуций институты, 
Си Синхай, Бианху көшелері, Ялян және Сауран 
сауда нүктелері, оннан астам қытай медицина 
орталығы т.б. бар [1]. 

Осылайша, Қазақстан мен Қытай арасын-
да қарым-қатынас одан сайын стратегиялық 
бағытта дами түспек. Әрине бұл көп нәрсені 
аңғартса керек. 

Қазақстан мен Қытай экономикалық бай-
ланысының дамуынан бөлек, Қазақстанда қытай 
тілін үйренуге деген қызығушылықтың артып 
отырғандығын байқаймыз: 

«Қазақстан мен Қытай арасындағы қарым-
қатынастар қазақ жастарына жаңа мүмкіндіктер 
ашуда. Жастар жұмыс тәжірибесін үйреніп, 
жұмысқа орналасу үшін де қытай тілін оқып жа-
тыр. Өйткені, жұмыс мәселесі Қытаймен тығыз 
байланысты. Қазақстанда Қытай кәсіпорындары 
күн санап көбейіп келеді. Жұмысшыларды 
шектеу де өте қиынға соғып тұр. Қазақ қытай 
компаниясында істейтінін мақтан етеді. Бұл – 

қытай тілін үйренуге негізгі қозғаушы күшке ай - 
налды» [2].

«Көп адамдар Қытай мәдениеті мен тарихы-
на деген қызығушылығының арқасында қытай 
тілін жақсы көріп кетіп жатыр. Шығыс халқы 
болғандықтан қазақтар Қытай мәдениеті мен 
Жібек жолы өркениетіне жақындығын сезеді. 
Қазақстанда төртінші жыл қатарынан Қытай 
жаңа жылын қарсы алу мерекесі өтіп келеді» [3].

«Бүгінгі таңда Қазақстаннан барған 10 мың 
студент Қытайда білім алып жатыр. 17 млн халқы 
бар елге бұл аз адам емес. Мен балалары Қытайда 
оқитын шенеуніктерді, кәсіпкерлерді көп 
кездестірдім. Тіпті көптеген қазақтар Қытайдағы 
оқу орындарына түсу үшін қандай өтініштер 
толтыру керектігін сұрап елшілікке жиі келеді. 
Оның үстіне қытай тілін үйрету Қазақстанда 
жаппай сәнге айналып келеді. 2006-2012 жылдар 
аралығында Қазақстанда 4 Конфуций институты 
ашылыпты. Қытай тілі жоғары оқу орындарын-
да, бастауыш және орта мектептерде пән ретінде 
өтіп, оның оқытылуы жыл өткен сайын ұлғайып 
келеді. Мені таңқалдыратыны – қытай тілінің 
танымалдылығы ерекше...» [4].

«Соңғы жылдар бедерінде Қытай экономи-
касының өсуі әрі еліміздің халықаралық беде-
лінің жоғарылауы және Қытайдың керемет 
мәдениеті мен күшті тарихы Қазақстандағы 
қытай тілінің аса танымал болуына әсер 
етіп отыр». «Ал, Қазақстаннан барып қытай 
тілін оқып жатқан студенттер үшін қытай 
жарқын болашаққа ашылған есік және қытай 
мәдениетіне саяхат. Мен қытай ретінде осының 
бәрін мақтаныш көремін!» [4]. 

Алматы қаласындағы Қытай елшілігінің 
мәдениет және білім саласының елшісі Гау 
Чын мырза айтуынша: «Бүгінгі таңда қытай 
тілі ресми алты тілдің бірі және БҰҰ қолданыс 
тілі болып табылады. Бұл тілде әлем бойынша  
1 млрд. 600 млн. адам сөйлейді. Соңғы жыл-
дары қытай тілін үйренуге деген сұраныс күрт 
артты. Қазіргі таңда қытай тілін үйренушілердің 
саны 40 миллионға жетті және күн санап бұл 
көрсеткіш өсуде. Қытай тілі әлемнің жүзден аса 
елінің 4 мыңнан аса жоғары оқу орындарында 
оқытылады. Қазақстан елінде де қытай тіліне 
қызығушылық артуда. Қазақстан аумағында төрт 
Конфуций институты құрылды. Елдің ірі ЖОО-
да қытай тілі орталықтары ашылды. Әсіресе, 
студенттер тарапынан қытай тілін үйренуге де-
ген құлшыныс байқалады. Тіл – бұл халықтар 
арасындағы қатынас құралы. Танымал шет тілін 
білу әлемдік кеңістікке жол ашады. Бұл орайда, 
әлемдегі ең ежелгі де, ең әдемі тілдердің бірі са-
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налатын – қытай тілінің көп пайдасы бар деп ай-
тар едім», – деді [4]. 

Б. Әділбаева: «Қазақстандықтардың «песси  - 
мис тердің үйренетін тілі» қытай тіліне қы - 
зығушылығы жоғары. Тіл үйрететін орталық-
тардың басым көпшілігі ағылшынмен қоса қытай 
тілін бизнес көзіне айналдырған. Қазақстанда 
Конфуций институты жұмыс істейді. Оның 
мақсаты – жергілікті халыққа қытай тілін үйрету. 
Конфуций институтының тарихына үңілсек. 1987 
жылы Қытай үкіметі «Мемлекеттің шетелдерге 
қытай тілін үйретудің басқарушы ұйымы» деген 
құзыретті жұмыс тобын құрған. Осы мемлекеттік 
басқарушы ұйымның аясында арнайы қытай 
тілін оқытуға қатысты университеттер, инсти-
туттар, орталықтар ашылған. 2004 жылы қараша 
айында халықаралық деңгейдегі тұңғыш Кон-
фуций институты Оңтүстік Кореяның астана-
сы Сеулде пайда болды. Ал 2007 жылы Пекин-
де Конфуций институтының орталық штаты өз 
жұмысын бастады. 2009 жылдың соңына дейін 
88 мемлекет пен арнайы аймақтарда 282 Кон-
фуций институты мен 272 Конфуций дәрісхана 
ашылған. Бұдан тыс 50-ден астам мемлекеттің 
260 мекемелерінен Конфуций институтын ашу 
жөніндегі арнайы ұсыныстар түскен». 

Қытай тілінің Қазақстанда белең алуының 
жалпы негізін мына себептерден көруге болады:

– Миграциялық жағдай – жылына қазақ-
қытай шегарасынан шамамен 50-60 мың қытай 
Қазақстан территориясына өтеді екен. Соның 
50% пайызы ғана кейін қайта қайтқан бол-
са, қалғаны республикада қалып кояды екен. 

Қазақстан Республикасында қазір нақты қанша 
қытай азаматы жүргенін растайтын мәлімет 
жоқ немесе ашық айтылмайды. Себебі заңды 
тіркеуге тұрғандары және тұрмағандары да 
бар;

– Әлеуметтік жағдай – қытай азаматта-
рының көп жағдайда қазақ азаматшаларына үй - 
ле ніп, өсіп-өніп, тілін, мәдениетін, дәстүрін өз 
мақсатын жүзеге асыруы, Қазақстан азаматты-
ғын алып, осы елде өсіп-өркендеуі, балаларына 
қытайлық тәрбие беруі;

– Материалдық жағдай – адамдар түрлі 
мақсатта тілді оқиды, жақсы білім алу үшін, 
жақсы жұмысқа орналасу үшін, көп тіл білу үшін, 
сауда-саттық мақсатта, туризмдік, медициналық, 
жеке қызығушылық; 

– Ақпараттық жағдай – тілдік ортаны кө-
бейтіп, яғни қытай тілін, мәдениетін қарқынды 
түрде насихаттауы. «Синхуа» агенттігінің рес-
ми мәліметтеріне мән берсек, Қазақстанда өмір 
сүріп жатқан 300 мыңнан аса қытай азамат-
тарына арнап Қазақстанда қытай және орыс 
тілдерінде «Хасакэсытань хуацяо бао» деген 
газет шығарылуда. 

Шығыстағы көршілеріміз жайлы әртүрлі 
пікірлер айтылуда. Дегенмен, еліміз бен жұр-
тымызға атқарылып жатқан шаралардың пайда-
сы тиіп жатса игі еді. Тіл білу – сол елдің жанын 
түсіну деген сөз. Сол себепті, бұдан ұтпасақ, 
ешқашан ұтылмаймыз. Көп тілді білу, оқыту жас 
ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол 
ашып, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз 
қабілетін танытуына мүмкіншілік береді. 
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Кaллигрaфия тех никaсы

Бұл мaқaлaдa қытaй ті лі нің шы ғу тaри хы, қытaй ті лі жaзуы-
ның стиль де рі, қытaй кaллигрaфиясы қaрaсты рылaды. Қытaй ті-
лі нің жaзуы ның  бір не ше сти лі бaр. Әр стиль дің өзін дік ерек ше лі-
гі бaр. Стиль дердің осындaй aлуaн түр лі лі гі – Қытaйдың  әр түр лі 
aудaндaрындa, жұ мыс, қыз мет тү рі не бaйлaныс ты жaзу қыз ме ті нің 
өз гер уіне aлып кел ді.  Сондaй-aқ стиль дердің aлуaн түр лі лі гі жaзу 
құрaлы мaте риaлдaры ның өз гер уіне бaйлaныс ты бол ды. Қытaй ті лін 
оқи тын әр бір aдaм сол тіл дің шы ғу тaри хын оқысa, қытaй ті лін то-
лықтaй мең ге ре ді. 

Түйін сөз дер: стиль, кaллигрa фия, цзя гу вэнь, гу вэнь, дaчжуaнь, 
сяоч жуaнь, син шу, цaошу, ли шу, кaйшу.

Anipina A.K., Shаrіpkazy N.

Technique of calligraphy

This article explores history of the Chinese language, styles of Chinese 
calligraphy. In Chinese, there are several styles, all of have some features. 
Different styles – changed written work in different regions of China. They 
are associated with the changes in writing means. Every student who stud-
ies Chinese must first know the history of the emergence of the Chinese 
language.

Key words: style, calligraphy, jiaguwen, guwen, dazhuan, xiaozhuan, 
xinshu, caoshu, lishu, kaishu.

Aни пинa A.К., Шә ріпқaзы Н.

Тех никa кaллигрa фии

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся ис то рия воз ник но ве ния ки-
тaйско го языкa, сти ли китaйско го языкa, кaллигрa фия. В китaйс-
ком язы ке имеют ся нес колько стилей, у всех свои осо бен нос ти, 
повлиявшие на пись менность в рaзных ре ги онaх  Китaя. Они связaны 
с из ме не ниями пись менных  средс тв. Кaждый уче ник, ко то рый 
изучaет китaйс кий язык, обязательно дол жен знaть ис то рию воз ник-
но ве ния китaйско го языкa. 

Клю че вые словa: стиль, кaллигрa фия, цзя гу вэнь, гу вэнь, дaчжуaнь, 
сяоч жуaнь, син шу, цaошу, ли шу, кaйшу.
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КaллиГРaФиЯ  
ТеХ НиКaСы

Дәс түр лі қытaй жaзуы ның aсa мaңыз ды эс те тикaлық өл ше-
мі – оның кaллигрaфиясы мен бaйлaныс ты лы ғы. Нaғыз ше бер 
туын дығa өз жaны ның, өз ше бер лі гі нің бaрлық кү шін сaлaтын-
дықтaн, ежел гі дәуір лер дің өзін де-aқ aдaмдaр кaллигрaфияны 
«Көр кем өнер aрaсындaғы тө ре» деп aтaғaн. Кaллигрaфияны 
кө ріп бі лу, оны тaну ин тел лек туaлдық жә не рухa ни мә де ниет ті-
лік ті қaжет ете ді. Оның шынaйы мә ні сін кө ре бі лу жә не се зі ну 
мaңыз ды бо лып тaбылaды. Кaллигрaфия өне рін де гі твор чест-
во лық сипaттa aвтор дың дa, кө рер мен нің де жaн кө рі ні сі бір 
орындa жинaлып тұрaды. 

Кaллигрaфия  кө бі не  бей не леу өне рі нің көр кем дік мә нер лі-
лі гін aнықтaйды, ол әр бір көр кем жaзу не ме се жәй ғaнa қолтaңбa 
тү рін де aвтор дың дә ре же сін aнықтaп отырaды. Кaллигрaфияны 
кө ріп отырғaн aдaмғa ше бер дің не жaзғaны жә не оның мұ ны 
қaндaй мә нер де жaсaғaны кө бі не көп кім дер үшін жaзғaны, 
оны қaлaй қaбылдaйт ын ды ғын бі ліп се зіп тұ рып жaзғaндaй бо-
лып тұрaды. Ие рог лиф тер тұр мыстa қолдaнылaтын лек сикaдa 
бір мән ге, aл кaллигрaфиядa – не ше түр лі фи ло со фия лық 
aстaрлaрмен ұштaсқaн те рең мән ге ие бо лып отырaды.

Кaллигрaфия өзі нің ру хы жaғынaн кең сим вол ды жә не ті лі 
жaғынaн қысқa дa нұсқa бо лып ке ле ді.

Қытaй жaзуы ның тaри хы  Қытaй тaри хы ның ми фо ло гия-
лық ке зе ңін де, aлғaшқы им перaторлaр Фу Си мен Шэн Нун-
ның  зaмaнындa қaжет ті мә лі мет тер ді жaзу үшін тұтaс жә-
не үзік сы зықтaр ком бинaциялaрынaн тұрғaн тригрaммaлaр 
пaйдaлaнылғaн кез ден бaстaу aлaды. Мә лі мет тер бо йын шa, 
қытaйдың ие рог лиф тік жaзуын  Цaн Цзе, одaн ке йінірек Хуaнди-
дің сaрaй мaңындaғы тaрихнaмaшы сы жaсaп шығaрғaн. 

Хуaн Ди им перaтор өзі нің  сaрaйдaғы тaрих шы сы Цaн Цзе-
ге қытaй жaзуы ның бі рін ші жүйе сін құ ру ды тaпсырaды.  Цaн 
Цзе «тaу мен те ңіз кес кі нін, aйдaһaр мен жылaн, құс, жaнуaрлaр 
із де рін» бaқылaй оты рып жaзу бел гі ле рін құрaды. Бұл ие рог-
лиф тер зaттaрдың шaрт ты бел гі ле рі болғaндықтaн вэнь «кес кін, 
орнaмент» деп aтaлды. Ке йін  бір не ше су рет тен тұрaтын күр де лі 
бел гі лер де  пaйдa болa бaстaды. Ол күр де лі бел гі лер – 字 цзы 
деп aтaлды. 

Со ны мен, ер те кез қытaйлaр үшін жaзу – зaттaрдың, кө лең ке-
нің не ме се із дің кө рі ні сі емес, өз гер ген обрaз бо лып тaбылaды. 
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Бұл жaғдaйдa қытaй ғaлымдaры жaзу ды бі лім 
мен қиял ды қaжет ете тін aқыл мен ойлaу жұ мы-
сы ның нә ти же сі, твор чест во лық күш деп бі ле ді. 

Нә ти же сін де қытaй жaзуы өзі нің про то тип-
те рі нен өз ге ше шынaйы бо лып шық ты. Жaзу 
тaбиғaт пен мә де ниет, aдaмның сипaты мен aдaм 
твор чест во сы ның ке лі сіл ген ұлы фaкто ры бо лып 
тaбылaды.

Қытaй жaзуы тaри хы ның ежел гі ке зе ңі 
турaлы ең ер те мә лі мет тер кө зі бо лып Aньяндaғы 
Шaн динaстиясы ның (б.д.д. XVI – XI ғғ.)  соң-
ғы aстaнaсынa қaзбa жұ мыстaрын жaсaу бaры-
сындa тaбылғaн бaл aшaтын сүйек тер дә лел болa 
aлaды. Кaллигрaфия ның ең ежел гі үл гі сі бо лып 
бaл aшaтын сүйек тер ге жә не тaсбaқaлaрдың 
сaуыттaрындa жaзып сы зылғaн – цзя гу вэнь 
(jiǎgǔwén,甲骨文) мен гу вэнь (gǔwén,骨文) 
жaтқы зылaды.

Қылқaлaм де ге ні міз не жә не оның ерек ше лі гі 
не де?

Қылқaлaмның пaйдa бо луы Қытaй тaри хы-
ның өте ер те де гі дәуірі нен бaстaу aлaды. Ол 
қытaй су рет ші ле рі  мен  кaллигрaфтaры ның aл - 
мaсты рылмaйт ын құрaлы бо лып тaбылaды. Қыл - 
қaлaмның кө ме гі мен солдaн оңғa қaрaй жә не 
оңнaн солғa қaрaй бaсa оты рып жaзуғa болaды. 
Сы зықтaр то лықтaй сaлмaқты, же ңіл, сәл-пәл 
бі лі не тін дей бо луы дa мүм кін – бір сөз бен aйт-
қaндa, жaзу тү рі нің көп  тү рі бaр. Қытaй кaл-
лигрaфиясы туын дылaры ның бі ре гей лі гі қыл - 
қaлaмның осы ерек ше қaсиет те рі мен тү сін ді рі ле ді. 

Ие рог лиф тік жaзу ды мем ле кет тік стaндaрт-
тaуды Қытaй тaри хындa бі рін ші ‒ Сюaнь Вaн 
пaтшaның (б.д.д. 827-782жж.) Чжоу aтты сaрaй 
мaңындaғы тaрихнaмaшы жүр гіз ген жaзу ре-
формaсы бол ды. Чжоу дaчжуaнь (dàzhuàn,大篆) 
(үл кен жaзу, ұлы тaңбa) aтты стaндaрт ты жaзу 
сти лін ойлaп тaпты. Дaчжуaнь сти лін де гі ежел-
гі мә тін дер, жaзулaр  б.д.д. ІІ ғ.  ортaсы мен І ғ. 
ортaсындa ке ңі нен тaрaлғaн, қолaдaн жaсaлғaн 
сaлт тық ыдыстaрғa тү сі ріл ген жaзулaр. Бұл 
жaзулaр бaл aшу жaзулaрынaн ке йін  пaйдa болғaн 
ие рог лиф тік жaзу, бі різ ді лік болмaғaндықтaн 
жaзуғa өте ыңғaйсыз болғaн.  Осы жaзу бел гі ле-
рі Чжоу дың «Ши Чжоу пян» де ген 15 тaрaудaн 
тұрaтын шығaрмaлaр жиын ты ғындa көр се тіл ген. 

Цинь әуле ті ке зін де қытaй жaзуын  ре-
формaлaу бaстaлaды. Оны жaңa әу лет ми нис т рі 
– Ли Сы жүр гіз ді. Оның не гіз гі мaқсaты – қытaй 
жaзуы ның бел гі ле рін қaрaпaйым ету. Осылaйшa  
б.д.д. ІІІ ғaсыр дың со ңындa, Цинь Ши хуaнди 
им перaтордың тұ сындa мем ле кет тік құжaттaр 
жaзу үшін  сяоч жуaнь (xiǎozhuàn,小篆) (шaғын 
жaзулaрмен жaзу) рес ми сти лі пaйдa бол ды.

Хaнь ке зе ңін де жaзу бір тін деп сяоч-
жуaньнaн (xiǎozhuàn,小篆) ли шуғa (lìshū,隶书) 
– рес ми стиль ге қaрaй дaми бaстaйды. 

ли шу (lìshū,隶书) (рес ми стиль) – Цинь 
динaстиясы ке зін де «сяоч жуaнь» не гі зін де құ-
рылғaн. Жaңa  шрифт тің пaйдa бо луы, «сяоч-
жуaнь» же ңіл де тіл ген шрифт бо лып тaбылсa дa, 
өте көп құжaт жaзaтын мем ле кет ше неунік те рі 
үшін өте қиын болғaн. Түр ме же тек ші сі Чэн Мяо 
қи сық сы зықтaрды турaлaп  «сяоч жуaнь» шри фін 
қысқaртaды. Шрифт «ли» деп aтaлaды, қытaйшa 
«хaтшы» де ген мaғынa бе ре ді. Бaсқaшa нұсқaсы, 
Чэн Мяо бір ісі үшін түр ме ге қaмaлaды, ерік сіз 
бо лып қaлaды, яғ ни «ли». Сон дықтaн шрифт тa 
«ли шу» ‒ «ерік сіз дің шриф ті» деп aтaлaды. 

Хaнь дәуірі нен ке йін гі уaқыттa қытaй кaл-
лигрaфиясы ның тaғы дa үш aсa мaңыз ды стиль 
пaйдa бол ды. Олaр: кaйшу (kǎishū, 楷书) – тұ - 
рaқты жaзу, син шу (xíngshū, 行书) – жұ мыс 
бaбындaғы, күн де лік ті, іс кер лік жaзу жә не 
цaошу (cǎoshū, 草书) – шөп тік стиль деп aтa-
лaтын жылдaм жaзу. 

Кaйшу  (kǎishū, 楷书) (тұрaқты жaзу). Бұл 
стиль дің ең ежел гі үл гі сі Вэй динaстия сынa 
жaтaды (220-265), бірaқ кең қолдaны сы Цзинь 
динaстиясы (265-420) ке зін де бол ды. Қaзір-
гі кез де гі шрифт ешқaндaй көл беу сіз төрт бұ-
рыш формaсын иеле не ді.  Ие рог лиф 8 сы зықтaн 
тұрaды: нүк те, көл де нең  сы зық, тік сы зық, іл гек,  
жоғaры кө те ріл ген, жоғaрыдaн түс кен, солғa қи-
сық жә не оңғa қи сық. 

цaошу (cǎoshū, 草书) (жылдaм жaзу). «Ли-
шу» не гі зін де пaйдa болғaн, жылдaм бірaқ  нем-
құрaйды жaзу. Бұл шрифт тaғы екі тип ке бө лі не-
ді: «чжaнцaо» жә не «цзинь цaо».

«Чжaнцaо» (zhāngcǎo, 章草) шриф ті Цинь 
динaстиясы ке зін де пaйдa болғaн жә не б.э.д.  
3-2 ғғ. де йін  тaрaғaн. Ие рог лиф тер тез жaзылсa 
дa бір бі рі нен бө лек жaзылaды, aл нүк те ле рі 
бaсқa сы зықтaрмен бі рі гіп кет пейді. 

«цзинь цaо» (jīncǎo, 今草) не ме се жaңa 
жылдaм жaзуын  Шы ғыс Хaнь динaстиясы ке-
зін де Чжaн Чжи (?-192 г.)  ойлaп тaпқaн, бірaқ 
Цзинь жә не Тaн динaстиялaры ке зін де кең қол-
дaнысқa ие болғaн. Бұл шрифт қaзір гі кез де де 
өте тaнымaл. Жылдaм жaзу дың не гіз гі ерек ше лі гі 
– ие рог лиф тер бір-бі рі мен бі рі гіп ке те ді. «Цзинь-
цaо» шриф ті мен жaзғaндa ие рог лиф сы зықтaры 
бі рі гіп ке те ді: бір ие рог лиф тің  соң ғы сы зы ғы ке-
ле сі ие рог лиф тің бі рін ші сы зы ғынa кө шіп ке те ді. 
Бір мә тін де ие рог лиф тер кaллигрaфтың қaлa уынa 
бaйлaныс ты  тек кө ле мі жaғынaн ерек ше ле не ді. 

«цaошу дың» (cǎoshū, 草书) ұлы ше бе рі 
Чжaн Сюй, ол 8 ғaсырдa Тaн динaстиясы ке-
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зін де өмір сүр ген. Ол қылқaлaммен жұ мыс 
жaсaғaндa өзі нің нем құрaйды лы ғы aрқaсындa 
тaнымaл болғaн. Ол жaзуғa ешқaшaн сaу ке зін-
де отырмaғaн де лі не ді. Ол қaйт aлaнбaс стиль 
ту дырғaн. Қылқaлaм қaғaз бе тін де aйнaлғaндa,  
aры бе рі қозғaлғaндa тұтaс мә тін ді бір ие рог лиф 
жaсaп жі бе ре ді. Қaзір Шэнь си про вин циaлды 
му зе йін де оның қо лы мен жaзылғaн тaстaрдaғы 
фрaгмент тер ді кө ру ге болaды.

«син шу» (xíngshū, 行书) (күн де лік ті жылдaм 
жaзу) – бұл тұрaқты жaзу мен жылдaм жaзу 
ортaсындaғы жaзу. Егер бұл шрифт пен aсықпaй, 
әр сы зық ты ұқып ты жaзсa, жaзу «кaйшу» сти лі-
не ке ле ді. Aл егер жылдaм жaзсa «син шу», тіп ті 
«цaошуғa» ұқсaйды. Қытaй кaллигрaфтaры осы 
үш стиль ді жиі сaлыс тырaды, «кaйшу», «син шу», 
«цaошу» стиль де рі тұ рып тұрғaн, ке ле жaтқaн 
жә не жү гі ріп бaрa жaтқaн aдaмдaрғa ұқсaйды. 
Әри не, жaзу дың ең үз дік үл гі сі «син шу» жaзуын  
Шы ғыс Цзинь динaстиясы ке зін де Вaнь Сич жи 
(321-379) «Лaнь тин пaвильонындaғы жaзу» деп 
мо йын дaғaн. 

Стиль дердің осындaй aлуaн түр лі лі гі – Қы-
тaйдың  әр түр лі aудaндaрындa, жұ мыс, қыз мет 
тү рі не бaйлaныс ты жaзу қыз ме ті нің өз гер уіне 
aлып кел ді.  Ол кез де ғы лым мен шұ ғылдaнaтын 
бaй жә не бі лім ді aдaмдaр ғaнa жоғaрыдa aтaлғaн 
стиль дерде жaзды. Сондaй-aқ стиль дердің aлуaн 
түр лі лі гі жaзу құрaлы мaте риaлдaры ның өз гер-
уіне бaйлaныс ты бол ды. 

Қaғaз, қылқaлaм, сия, сия сaуыт – дәс түр-
лі Қытaйдың мaте риaлдық мә де ниеті нің  төрт 
зaты «ғaлым ның төрт бaғaлы бұйымы» ре тін де 
бел гі лі. Осы aтaумен олaр Қытaйдaғы кез кел-
ген бі лім ді aдaм өмі рі нің ті ке лей жaзу-сы зуымен 
ты ғыз бaйлaныс ты лы ғы бaр еке нін біл ді ре ді. 
Екі мың жыл уaқыт бұ рын, ежел гі грек тер мен 
рим дік тер әлі де мы сыр пaпи рустaрынa жaзып 
жүр ген кез де, қытaйлықтaр қaғaз жaсaп шығaрa  
бaстaды. Дәс түр лі түр де ең жaқсы деп «сюaнь» 
қaғaзы, « хуэй» сиясы, «ху» қылқaлaмы жә не 
«дуaнь» сия сaуыты» бо лып тaбыл ды. 

Қылқaлaмды кө бі не се тік қaлыптa  ұстaйды. 
Қaлaм ұстaп жaзу бaры сындa бaрлық сaусaқ-
тaрдың қaлпы соншaлық ты мaңыз ды. Жaзу ке-
зін де гі қол дың қaлпы мен сaусaқтaрдың рө лі ұлы 
кaллигрaфтaрдың – Вэй Фу жэнь мен Вaн Сич жи-
дің ең бек те рі нің бaсты тaқы ры бы бол ды. Әдет те 
қылқaлaмды тік  қaлыптa ұстaғaн жaғдaйдa бес 
сaусaқтың қыз ме ті бір дей, бірaқ бұл рет те бі-
лек тің қaлпы, ор ны дa ерек ше мaңыз ды лыққa ие 
болa бaстaйды. 

Жaлпы aлғaндa, кaллигрaфия өне рін де бі лек-
тің төрт aсa мaңыз ды қaлпы бө лі ніп көр се ті ле ді. 

Бі лек тің қaлып ты қaлпы ‒ пинвaнь деп aтaлaды. 
Ол қол дың ерек ше қaлпы мен – оң қол дың aстынa 
сол қол тө се ле тін чжэн вэнь мен бaйлaныс ты. 
Қол дың осы по зи циясы шaғын ие рог лиф тер-
ді жaзғaн кез де жә не бөл шек тер ді жaзғaн кез де 
ең тиім ді бо лып ке ле ді. Қол дың тивaнь қaлпы 
(кө те ріл ген бі лек) қол дың қозғaлуынa үл кен ер-
кін дік пен кең дік бе ре ді. сие сти лін де шиыр-
шық қaғaздaғы үл кен ие рог лиф тер ді осылaйшa 
жaзaды. Aқыр со ңындa, сюaньвaнь қол дың 
сaлбырaғaн бі ле гі қол дың ең күр де лі қaлпы 
бо лып тaбылaды, бірaқ жылдaм жaзғaн кез де 
қылқaлaммен  қи мыл жaсa уынa үл кен мүм кін-
дік тер бе ре ді.  

Кaллигрaфиядa қылқaлaммен жaсaлaтын 
үш aсa мaңыз ды қи мыл бө ліп көр се ті ле ді: дунь 
(бұ ру), ти (кө те рі лу) жә не нa (бaсу). Ие рог лиф-
тер де бұғaн дунь жaзуы ның тех никaсы aрқы лы  
қол жет кі зі ле тін квaдрaтты лық пен ти тә сі лі-
мен жaзылғaн дөң ге лек ті лік ке же ту бaғaлaнaды. 
Кaллигрaфиядa дунь тех никaсы кaйшу сти лін де гі 
квaдрaт ие рог лиф те рін де, aл ти тех никaсындaғы 
дөң ге лек – син шу мен цaошу стиль де рін де 
қолдaнылaды. 

Кaллигрaфиядaғы сти лис тикaлық  өз ге ріс тер 
не гі зі нен aлғaндa ие рог лиф ком по зи циясындaғы 
өз ге ріс тер мен бaйлaныс ты бо лып ке ле ді. Тaн 
дәуірі нің кaллигрaфы  ‒ Оуян Сбюнь, Сунь дәуірі 
ше бе рі ‒ Ми Фу, Юaнь дәуірі нің кaллигрaфы‒ 
Чжaо Мэн фу клaссикaлық стил дер ді же тіл ді ру-
ге ұм тылa оты рып, ең aлды мен ком по зи цияғa 
жaңaлық енгі зіп отыр ды. 

Ие рог лиф құ ры лы сы бөл шек тер ден (фэнц-
зянь, бубaй) тұрaды, ие рог лиф жaзылaтын шaр-
шы не екі не төрт бө лік ке бө лін се де, олaрдың 
ішін де жaзылғaн сы зықтaр өзaрa те пе-тең ді-
лі гін сaқтaйды. Кей де ие рог лиф жaзылaтын 
квaдрaт  то ғыз «aлaңғa» дa бө лі не ді. Бұл әдіс 
сы зықтaрды гүл шо ғын жинaғaндaй көз ге құл-
пыр тып әде мі көр се те ді. Вaнь Сич жи  “Ие рог-
лиф тің се гіз құрaмдaс сы зықтaры турaлы” ең бе-
гін де  ие рог лиф құ ры лы сы ның не гіз гі тә сіл де рін 
сипaттaйды. Кaллигрaфия ның Тaн дәуі рін де гі 
теоре ти гі Оуян Сюнь ие рог лиф ті жaзу дың отыз 
aлты ере же сін aнықтaды.

Осы ере же лер дің  кей бі ре уіне тоқтaлaйық. 
Сaқтaлуғa тиіс ті бі рін ші прин цип ‒ бaйшэ 

(aжырaту жә не бі рік ті ру) деп aтaлaды, ие рог лиф-
тер дің ұсaқ бөл шек те рі нің бір-бі рі мен aйқыш-
ұй қыш жaзы луы осы мә нер де гі жaзудa aсa зор 
мaңызғa ие. 

Екін ші прин цип ‒ биц зю (ке ту жә не жa-
қындaу) деп aтaлaды, мұндa aнықтaушы эле-
ме нт тер бө ліп aлынaды жә не екін ші рет тік 
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эле ме нт тер aлы нып тaстaлып екін ші қaтaрғa 
ке те ді.

Үшін ші прин цип ‒ цюaнь чa (түй реу жә-
не ті гіп өту) деп aтaлaды. Ие рог лиф тің тік сы-
зықтaры «түй реуге», aл көл де нең сы зықтaры  ‒ 
«ті гіп өту ге» тиіс.

Ие рог лиф ті құ ру дың aсa мaңыз ды прин цип-
те рі нің бі рі ‒  сян бей (бет жaғы жә не екін ші 
жaғы) бо лып тaбылaды. Бұл прин цип мә тін нің 
тол қындaнa қозғaлуын дaй әсер бе ре ді. 

Әде биет те пянь цэ (көл беу) тер ми ні де жиі 
кез де се ді. Цзян И оны Пизa мұнaрaсы ның көл-
беулі гі әсер ете тін дей эс те тикaлық әсер бе ре-
ді.  Бұл прин цип пие жә не нa шaлқaймaлы сы-
зықтaры ның мә нер лі лі гін бе кі те ді.

сяньaн прин ци пі (өзaрa жол бе ру) ие рог-
лиф тің оң не ме се сол, жоғaры не ме се тө мен-
гі жaқтaры aйыры лып шығaтын, ие рог лиф 

құрaмдaс бө лік те рі нің өл шем дер өз ге ру ле рі нен 
кө рі ніс тaбaды.

Фугaи (үс ті не жaбу) прин ци пі нің не гі зін-
де «юнь» – бұлттaр, «цзинь» – aлтын, « сюэ» ‒ 
қaр тү рін де гі ие рог лиф тер ді құрaйды, бұлaрдa 
жоғaры эле мент тө мен гі эле ме нт ті бaсып 
тaстaмaй, оны мен қaтaң про пор циядa тұрaды.

«Мaнь бу яо сюй» (тол тырғaн кез де бос 
жер лер ді қaлдырмaу ке рек) де ген идиомaлық 
қaлыптaсқaн сөз.

Қытaй ті лі жaзуы ие рог лиф тік жaзбa тү рі бо-
лып тaбылaтындықтaн, кaллигрaфия өне рі қытaй 
ті лі не тиесі лі. Қaзір гі қоғaмдa, қытaй ті лі не де ген 
сұрaныс кө бе йіп  жaтқaндықтaн, қытaй ті лін оқи-
тындaр үшін кaллигрaфия өне рі қы зы ғу шы лық 
aрт ты рып ке ле ді. Әри не, кaллигрaфияны кез кел-
ген aдaм мең ге ре aлмaйды, ол үшін кaллигрaфия 
өне рі нің қыр-сы рын же тік бі лу ке рек.  

Әде биет тер
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apology speeches from  
linguistic view

Today’s linguistic studies, both basic and applied, show a marked ten-
dency to become more and more data-oriented. So, that is why we will 
try to use our previous theoretical knowledge in practice and look on the 
“apology” from linguistic point of view using different types of resources. 
In our survey study we used some role play cards to have an interview with 
Japanese native speakers. We also had an interview with Russian native 
speakers in order to have some experience.

Key words: apology strategies, linguistic, role play cards, interview, 
research methods.

Aхaпов Е.A., Дaировa A.С.

Ке ші рім сұрaу кaте го риясынa 
линг вис тикaлық тұр ғыдaн  

жaңa көзқaрaс 

Қaзір гі тaңдa линг вис тикaны ғы лы ми жә не қолдaнбaлы тұр ғыдaн 
дa aлып қaрaсaқ, мaтемaтикaлық есеп теу лер ге кө бі рек жү гі не ті ні 
бaйқaлaды. Сон дықтaн, осы мaқaлaдa зерт теу дің жaңa әдіс-тә сіл-
де рі мен теоре тикaлық бі лі мі міз ді тә жі ри бе жү зін де қолдaнa оты-
рып, «ке ші рім сұрaуды» линг вис тикaлық көзқaрaспен қaрaстыр дық. 
Стaтистикaлық мә лі мет тер ді aлу үшін рөл дік кaрточкaлaр кө ме гі мен 
ин тер вью тә сі лі пaйдaлaныл ды. Со ны мен қaтaр, орыс ті лін де сөй леу-
ші рес пон де нт тер мен aлдын aлa ин тер вью жүр гі зіл ді.

Тү йін  сөз дер: ке ші рім сұрaу стрaте гиясы, линг вис тикa, рөл дік 
ойын дaр кaрточкaсы, ин тер вью, зерт теу әдіс те рі.

Aхaпов Е.A., Дaировa A.С.

Кaте го рия из ви не ния с точ ки 
зре ния линг вис ти ки

Нa се год няш ний день линг вис тикa, кaк приклaднaя, тaк и 
фундaментaльнaя, все чaще при бегaет к мaтемaти чес ким рaсчетaм. 
Поэто му в дaнной рaбо те мы по пытaлись ис поль зовaть нaши теоре-
ти чес кие знa ния нa прaкти ке и рaсс мот реть «из ви не ние» с точ ки 
зре ния линг вис ти ки, ис поль зуя но вые ме то ды исс ле довa ния. Для 
по лу че ния стaтис ти чес ких дaнных был ис поль зовaн ме тод ин тер-
вью с ис поль зовa нием ро ле вых кaрто чек. К то му же бы ло про ве де но 
предвaри тель ное ин тер вью с но си те ля ми русс ко го языкa.

Клю че вые словa: стрaте гии из ви не ния, линг вис тикa, ро ле вые 
кaрточ ки, ин тер вью, ме то ды исс ле довa ния.
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aPOLOGY SPEECHES 
FROM LINGUISTIC 

VIEW

Introduction

The way apologies are classified depends very much on the way 
they are defined. Thus, the diversity in definitions of apologies also 
brings about diversity in classification. There are certain types of 
apologies that are common across different categorizations, while 
other types are unique. Several studies have argued that the expres-
sion of sympathy must be coupled with a statement of responsibility. 
There are some main apology strategies that we used in our survey 
study, so we will focused on them a lit bit.

Previous works
Bruce Fraser’s apology strategies (1980)
Bruce Fraser suggested nine apology strategies:
Announcing that you are apologizing.
Stating one’s obligation to apologize.
Offering to apologize.
Requesting the hearer to accept an apology.
Expressing regret for the offence.
Requesting forgiveness for the offence.
Acknowledging responsibility for the offending act.
Promising forbiddance from a similar offending act.
Offering redness.
Andrew Cohen, Elite Olshtain and Rosenstein’s apology 

strategies (1981)
The categorization of A. Cohen and E. Olshtain looks like:
An expression of apology (Illocutionary Force Indicating Device 

IFID) 
an expression of regret (e. g. I’m sorry)
an offer of apology (e.g. I apologize) 
a request for forgiveness (e.g. excuse me, forgive me)
An offer of repair/redress (e.g. I’ll pay for your damage) 
An explanation of an account (e.g. I missed the bus) 
Acknowledging responsibility for the offense (e.g. It’s my fault)
A promise of forbearance (e.g. I’ll never forget it again)
This categorization is a very important one and useful for the 

present studies because, unlike Bergman and Kasper’s taxonomy, it 
takes into account situation when even though the hearer believes 
the speaker should apologize, the latter does not. We would even 
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include another category in the second part, namely 
postponing an apology, as in this case there is no 
apology given at the moment of speaking, either. 
Olshtain and Blum-Kulka carried out a study on 
requests and apologies with native speakers of 
Hebrew and learners of Hebrew. They found that 
the learners of Hebrew approached native speaker 
norms when they had the same rules in their native 
languages and deviated from native speakers when 
they had language-specific rules. They also found 
that nonnatives’ length of stay in the target language 
community affected their choice of the formulas. A 
very similar taxonomy was the basis of the Cross-
Cultural Speech Act Realization Project, and it 
comprises seven strategies to perform apologies: 
using an illocutionary force indicating device, 
taking on responsibility, explanation or account of 
what happened, offer to repair the offending act, 
promise of forbearance. These strategies can be 
used, according to the authors, by themselves, or in 
any combination or sequence. 

Olshtain and Cohen’s taxonomy was also 
modified by Holmes, who believed that it was 
necessary to rearrange these strategies in order to 
make them clearer. Thus, she divided apologies 
into four main categories, each category having sub 
classifications. The first one is an explicit expression 
of apology and contains the subcategories offer 
apology, express regret, request forgiveness. 
The second main category is represented by an 
explanation or account, an excuse or justification. 
The largest group, an acknowledgment of 
responsibility, contains accept blame, express self-
deficiency, recognize as entitled to an apology, 
express lack of intent, offer repair/redress. Finally, 
the last category is a promise of forbearance”. 
While most of these categories are present in other 
taxonomies, as well, one can note that most of the 
ones in the “acknowledgment of responsibility 
group are unique to Holmes.

A slightly different taxonomy was proposed 
by Trosborg, who distinguished five categories. 
She found that apologetic strategies can be divided 
according to whether the speaker considers that an 
action that requires an apology occurred or not. 
The first two categories come from the speaker’s 
not accepting that an apology is necessary, and are 
explicit denial and implicit denial. The remaining 
three categories are the result of the speaker 
accepting the fact that there is a need for an apology: 
giving a justification, blaming someone else, or 
attacking the complainer. In accordance with his 
own definition of apologies discussed earlier in 
this paper in the section on definitions of apologies, 

Owen classified apologies by the type of utterance 
they incorporate. Thus, he identified three types of 
apologies: one that incorporates apology, apologies, 
or apologize; one that incorporates “sorry;” and 
finally, the one that is created by the phrase “I’m 
afraid” followed by a sentence. Owen incorporated 
apologies in the broader context of primary 
remedial moves. Thus, there are seven strategies 
for primary remedial moves: assert imbalance or 
show deference, assert that an offence has occurred, 
express attitude towards offence, request restoration 
of balance, give an account, repair the damage, and 
provide compensation. The first four are grouped 
under non-substantive strategies, giving an account 
is considered a semi-substantive strategy, while the 
last two are substantive strategies. 

Blum-Kulka’s apology strategies (1989)
The category named “Intensifies of the apology” 

consists of six sub-categories:
Intensifying adverbials
Emotional expressions
Expressions marked for register
Double intensifier
Please
Concern for the hearer.
The category named “Taking on responsibility” 

also consists of six sub-categories:
Explicit self-blame
Lack of intent
Justify hearer
Expression of embarrassment
Admission of facts but not responsibility
Refusal to acknowledge guilt.
The third category named as «Explanation 

or account» covers any external mitigating 
circumstances offered by the speaker. The fourth 
category is «Offer of repair» and the last one is 
«Promise of forbearance».

AJ Meier’s apology strategies (1985)
Speaker-hearer.
Emotives, expressing empathy, expressing 

negative feeling, explicit acceptance of blame, 
explicit statement of bad performance, redness, 
statement of act, thanking.

Hearer-speaker.
This category consists of excuses, justifications, 

statement of inconsistency, joking.
Speaker=hearer
Routine formula, expressing hope for con-

tinuation of status quo, expressing hope for return 
to status quo.

As a conclusion, it is necessary to say that there 
are many different categorizations of apologies. 
However, as already mentioned in the section on 
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definitions of Apologies, this speech act is culture 
specific, so not all the categories in these taxonomies 
would work for all the cultures. Thus, when creating 
the taxonomy for a study one should choose those 
categories that are used in the respective culture. 
Also, one should account both for explicit and 
implicit 24 apologies. Finally, categories such as 
avoiding and postponing apologies should also be 
part of the taxonomy, as choosing not to apologize 
or apologize later is also a strategy used when an 
apology is required.

Data collection information.
Before the role plays were acted out, background 

questionnaires were administered to all the par-
ticipants to determine their eligibility for par-
ticipation in the study. The following paragraphs 
provide a detailed description of the data elicitation 
instrument and how it was designed, and in addition 
to how results from the pilot study helped in 
refining it. The present study also used enhanced 
open role plays for data collection. The role plays 
in the present study consist of twelve situations and 
include different types of stimuli to apology. These 
situations also vary with regard to the setting, the 
status of the interlocutors relative to each other, as 
well as the object of the apology. These role plays 
were piloted in the winter 2016, and were found to 
be effective in eliciting the data. 

The role plays in the present study were 
created based on previous research because 

similar scenarios have been used in several 
previous refusal studies investigating learners of 
English, Spanish, Japanese, Korean, and German. 
The researcher modified these situations and 
changed them in some ways, as will be explained 
below, in order to meet the needs and the context 
of the present study. The researcher also created 
a number of new scenarios. These scenarios will 
be explained below. It is important to indicate 
here that previous research studies that elicited 
apology using open role plays followed the 
guidelines for designing role plays proposed by 
Hudson, Detmer, and Brown, and these are the 
following: 

– person in addition to the researcher should 
avoid the overlap of researcher and role play roles;

– a situation should not place too much burden 
in terms of conceptualization and actualization;

– action should be kept to a minimum and should 
not involve drama to a large extent;

– action scenarios at the expense of scenarios 
should be avoided;

– props may be helpful. 
The table below shows the 12 role play 

situations that are used in the present study, 
and how they vary by refusal stimulus, status 
of interlocutors relative to each other, object of 
apology, and setting. This table is followed by a 
detailed description of each apology situation and 
how it was designed. 

 Role plays scenarios. 

Role play Setting Social distance Object of apology Status

Role play №1 Restaurant _ Order mistake X<Y

Role play №2 University campus + Spoiled book X=Y

Role play №3 University + Being late X<Y

Role play №4 Working place + e-mail X=Y

Role play №5 Teacher’s room + Working extra hours X>Y

Role play №6 Bus _ Glance off someone leg X=Y

Role play №7 Company meeting + Being late X>Y

Role play №8 Home entrance _ Wrong address X<Y

Role play №9 Work place + Not reported on time X<Y

Role play №10 Escalator _ Broken mobile phone X=Y

Role play №11 Cinema _ Reserved seat X>Y

Role play №12 Money exchange _ Money X>Y
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We used some mathematical formulas to create 
our role play scenarios. There were some important 
facts for our research: status of speaker and hearer, 
do they know each other or not, status of speaker 
and hearer. So the speaker will be named as “X”, 
the hearer will be “Y”, if the status of speaker and 
hearer equal it will be written as “X=Y”, if they 
are not equal it will be like “X>Y” or “X<Y”. 
And if speaker and hearer know each other it will 
be written like “+”, if not “－”. So, we would like 
to summarize the role plays scenarios mentioned 
above. The instructions for the role plays as well 
as the twelve role play scenarios were translated 
on Japanese language. The translation was revised 
by another native speaker of Japanese who is also 
fluent in English.

Role Play №1 X<Y (－)
あなたはウェイターです、お客さんはギリ

シャサラダを注文しました。しかしあなたは
注文を間違って、ギシャサラダのかわりにチ
キンサラダを持って来ました。お客様に何と
言いますか？

Role Play №2 X=Y (+)
あなたは友達から本を借りましたが、お茶

をこぼして、本をよごしてしまいました。友
達に何と言いますか？

Role Play №3 X<Y (+)
あなたは大学生です。あなたは授業に２０

分ほど遅れました。先生に何と言いますか？
遅れた理由も自分で考えてください。

Role Play №4 X=Y (+)
あなたは会社員です。昨日同僚からEメー

イルがありましたが、仕事が多すぎて、返事
を書くのを忘れてしまいました。同僚に何と
言いますか？

Role Play №5 X>Y (+)
あなたは学部長です。あなたは風邪をひい

て、明日の授業にどうしても行けそうにあり
ません。A教師に電話をかけて自分の代わりに
代行してほしいと思いました。

あなたはの教師に何と言いますか？
Role Play №6 X=Y (－)
バスは人で混んでいます。あなたは二人側

の席に座っています。あなたは急いで出よう

としたところ、自分のかばんが通路側の人の
頭にあたってしまいました。あなたはその人
に何と言いますか？

Role Play №7 X>Y (+)
あなたは課長です。朝１０時に部下Aさん

と話し合う予定でしたが、突然部長があなた
を呼び出して、その部下との話し合いの時刻
に遅れてしまいました。あなたはその部下に
何と言いますか？

Role Play №8 X<Y (－)
あなたは郵便局の配達人です。あなたは住

所を間違えて、荷物を届けてしまいました。
間違って荷物を届けた人に何と言いますか？

Role Play №9 X<Y (+)
あなたは会社員です。あなたは部長にレポ

ートを出さなければいけませんでしたが、時
間に間に合いませんでした。あなたは部長に
何と言いますか？

Role Play №10 X=Y (－)
あなたはエスカレーターを使っています。

突然エスカレーターが止まってしまい、あな
たは自分の目の前の人にぶつかってしまいま
した。それで、その目の前の人は持っていた
携帯電話を落としてしまいました。携帯の画
面はひびが入ってしまいました。あなたはそ
の人に何と言いますか？

Role Play №11 X>Y (－)
あなたは30歳の教師です。あなたは映画

館に来ましたが、自分の席を間違えて、２
０歳くらいの女の子の席に座ってしまいま
した。その女の子にあなたは何と言います
か？

Role Play №12 X>Y (－)
あなたは銀行でドルを円に両替したいで

す。あなたは、記入用紙には３００ドルと書
きましたが、銀行員は２９０ドルしかありま
せんと言ってきた。銀行の人に何と言います
か？

Role plays’ results and future plans.
As a result of our survey study we had a role play 

interview with 10 respondents (Russian speaking 
students) and now we are going to have an interview 
with 10 Japan respondents. As a result of role play 
we plan to compare our results and publish them to 
public.
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The use of Yassawi dictionary in 
Jyraus’s poetry

There was a great influence of Turkic Sufism on Kazakh ideology that 
has started from Kozha Akhmet Yassaywi. But Sufi poetry is not continued 
to live in Kazakh’s steppe. Our goal is to discover the use of Sufi terms and 
its meaning in Jyraus’s poetry of khanate period. By the deriving the ways 
of changing of Sufi words concept that were used by Yassawi we can build 
up the Kazakh model of Sufism ideology.

Key words: Sufism terms, jyrau, the Kazakh ideology, Islam principals, 
spirituality.

Ахметбекова А.К.,  
Көптілеуова Д.Т.

Ясауи сөздігінің  
жыраулар шығармаларындағы 

қолданысы

Қазақ дүниетанымында Қожа Ахмет Ясауиден бастау алатын 
түркі сопылық ілімінің ықпалы зор. Алайда сопылық поэзия қазақ 
даласында өз дәрежесінде жалғастық тапқан жоқ. Мақалада хандық 
дәуірде жасаған жыраулар поэзиясындағы сопылық терминдердің 
қолданысы қарастырылып, олардың мән-мазмұнын тану мақсаты 
қойылған. Ясауи қолданысындағы сопылық мәндегі сөздер кон-
цептілерінің трансформацияға түсу бағытын анықтау барысында 
сопылық ілімнің қазақы үлгісіне талдау жасалады.

Түйін сөздер: сопылық термин, жырау, қазақы дүниетаным, 
ислам қағидалары, руханишылдық. 

Ахметбекова А.К.,  
Коптилеуова Д.Т. 

использование тезауруса  
Ясауи в произведениях  

поэтов-«жырау»

Тюркское суфийское учение, основателем которого является Кожа 
Ахмет Ясауи, имеет огромное влияние в формировании казахского 
мировоззрения. Однако в казахской литературе суфийская поэзия не 
развивалась на том уровне, как ожидалось. Авторы статьи пытаются 
проследить за тем, как использовали тезаурус Ясауи в ханский период 
правления поэты-«жырау» в своих произведениях и какие изменения 
имели место в сфере концептов суфийские поэтические термины. 
Анализ трансформации концептов суфийских терминов в поэзии 
«жырау» позволяет определить особенности развития суфийского 
учения в казахском варианте. 

Ключевые слова: суфийский термин, жырау, казахское миро-
воззрение, исламские постулаты, духовность. 
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THE USE OF YaSSaWI 
dICTIONaRY IN 

JYRaUS’S POETRY

Dated with ХҮ-ХҮІІІ centuries, in the periods of khanate the 
influence of Sufism movement within the Islamic religion on Kazakh 
ideology was great, because we entered to Islam by Sufism, it can be 
proved by local customs which were inherited from our ancestries. 
But it is difficult to analyze modern poetry from the site of Sufism. 
Scientist M. Myrzahmetuly wrote: “In the periods of Kazakh khanate 
the great members of Kazakh poetry used to fix the sign of Sufism 
in their opus. But all this literature wealth has not been preserved 
to the present day and this make problems of understanding the 
sign of Sufism ideology even after systematic analysis” [1, 7-8]. 
That is why we can understand intrinsic elements of Sufism poetry 
that were written in the poetry of jyraus of that period only by 
sufi thesaurus or interpretation. Generally Sufism science gave an 
opportunity to understand and to adopt Islam principals based on 
local national ideology. This was written by A. Zhaksylykov: «Ком-
плексный анализ творчества акынов-жырау показывает, что 
степные барды преемственно отражали, творчески развивали и 
воплощали в поэтическом слове основные принципы, концепты 
народной философии и эстетики, в их мироощущении сложно и 
синкретически переплетались мотивы, архетипы тенгрианско-
го, анемистического, исламского миросозерцания» [2, 152]. “A 
complex analysis of works of akyns and jyraus (oral poets) showed 
that steppe bards successively reflected and creatively developed 
and embodied in the poetic word basic principles and concepts of 
national philosophy and aesthetics. In their ideology can be seen 
plexuses of Tangrin, Anaemic, Islamic ideology tunes and motives.” 
[2, 152]. Owing to the knowledge of Sufism education the elements of 
ancient beliefs recognized correctly, was converted and adopted into 
Islamic principles and accepted as Islamic rules. Sufism philosophy 
transformed Islamic rules into steppe philosophy, joined new with 
old and played the role of a connector. That is why it is hard to 
recognize it once. Appearance of an old Islam and new Islam can 
be shown only by the interpretation. Thus, the uses of Sufism terms 
that can be met in akyn-jyrau’s thesaurus are identified by functional 
synthesis of local Islamic mentality, outreach activities and traditions. 
The scientist B.I. Nurdauletova drew an inference from researching 
the jyrau’s poetics: The main concepts of conseptual ideology of 
poetics of jyraus are accurate man or full man (Abay) ideas. These 
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are the main conceptual wealth of jyraus and this 
can be shown in some semantically categories of 
the language. The most important words are Sufi, 
faith, saint, Murid, propagation, zikr, judgment, 
thankfully, repentance, prayerful, radiance, heart, 
concupiscence, shaitan and etc. The meanings of 
the given words are to show the certain common 
knowledge of ideology of an author of jyr and 
listener (recipient) [3, 135]. Due to the formation of 
Sufi thesaurus and religious educational words we 
cannot clearly show the difference between them 
and these words could be used by jyraus for giving 
information and message. In this case the content of 
this words have informative character but not cover 
Sufi matter.

Before considering akyn-jyrau’s poetry as a 
branch of Sufism poetry we should identify three main 
peculiarities of Sufi literature in Kazakh poetry. We 
were guided by the three main peculiarities during 
the process of analyzing the poetry of Yassawi, 
Bakyrgany, Horezmy, Sufi Allayar: such as relations 
of akyn with the Sifism world, the peculiarities of Sifi 
literature – motive, image, term etc; and the context. 
Only Yassawi, Bakyrghany, Sufi Allayar who lived 
in the territory of Kazakhs could link their ideology 
and destiny with Sifi way of life. That means we 
cannot discover other authors work because their 
works were far distant from Sufism. Sufism motive 
and image were shown in Horeszmy’s poems in 
authentic Sifi peculiarity. Literature analysis show, 
Sufi akyns used to keep deep rooted motives, images 
in different ways, and there were shown only Sufism 
thesauruses. Works of Suleymam Bakirghany were 
based on pontification (khutba) because he gave 
detailed description to every idea and context. 
That is why now we can only rely on two signs 
in determining the influence of Sufism in Kazakh 
literature: first is – use of Sufism thesauruses and 
the second is Sufi idea and context. If there are no 
any signs we con not find the influence of Sifism on 
Kazakh literature. That is why in determination of 
Sufism poetry in Kazakh literature, those two signs 
must be considered together in close ties.

 N.Zh. Kenzhegarov in his article “Sufism 
motives in Nogay era literature” [4, 208-214] wrote 
that Asan Kaigy (ХҮ c.) used Sifism terms like 
“deprived”, “murshid”, “Murid”, “cupidity” in his 
works. He aimed to show connection between Asan 
Kaigy ideologies with Sufism education. Truly, 
Asan Kaigy used to write on benignancy, care for 
nation and to be out of deceptive things. As shown 
by the author of the article, we can say that Asan 
Kaigy had a deep knowledge about Sufism. But it 
differs from Sufism philosophy: «Поэт ненавяз-

чиво, исподволь предлагает образ идеального 
человека, по-рыцарски благородного, искрен-
него перед народом, пекущегося о защите От-
ечества, батыра, вождя, человека, отдающего 
дань сакральным принципам и традициям»[2, 
156]. As A. Zhaksylykov proved there was a big 
difference between Asan Kaugy’s “deprived man” 
and “deprived man” which was used in Sufi way. 
By the Sufism belief each person is responsible to 
Allah for all the things he had done and for his soul; 
even profit could not take care for his parents when 
they stand before Allah. But the term which was 
used by Asan Kaigy has more collective meaning, 
for the interest and care of the nation. If person take 
care only himself, he is not the person which was 
described by Asan Kaigy. We can see the similarities 
between Sufi’s and Asan Kaigy’s deprived man but 
by their goals have opposite meanings.

The style of Asan Kaigy is to speak not in the 
direct sense but with hints, to use parallels to describe 
his thoughts, to use hidden meaning in each word, 
to express wide meaning with one word, use of 
assonance and alliteration which is close to Sufi and 
Yassawi styles. E. Ismayilov wrote «Их толгау на-
писаны аллегорическим языком, полны непонят-
ных нам намеков и иносказаний. Все наследие 
старшего поколения – Сыпыра жырау, Шалгеза, 
Асанкайгы – в ряде мест абсолютная загадка»[5, 
46]. The peculiarity of Asan Kaigy’s lyrics is to use 
mystic personages in hidden context. For example, 
this statement has deep hidden meaning “How can 
survive wild Dziggetai without tail and mane”. Of 
course, each reader interprets its meaning by himself, 
but there can be also interpretations in mystic manner. 

We could not find Sufism thesauruses in the 
works of Kaztugan (ХҮ c.), Dospambet (ХҮІ c.), 
Aktambardi (1675-1768), Zhiembet (ХҮІІ c.), 
Margaska (ХҮІІ c.), Tatikara (ХҮІІІ c.), Umbetey 
(1706-1778) who lived after Asan Kaigy. The main 
themes of their works became the context to defend 
motherland. The situation in that period in the 
territory of Kazakhs forced to refuse form Sufism 
values. Sufism rules which were based on humanism 
lived in a harmony with Kazkah society but changed 
meaning. For example, the term “courage” in the 
lyrics of Shalkys (1465-1560) “Fight against enemy 
even you are naked,// Creature knows,// Where the 
death is waiting for us” [6, 78], “I always rely on 
Almighty [6, 82]” can be considered as Sufi term. 
In Sufism the meaning of courage means believe 
in Allah. By the context of Shalkys “courage” can 
be considered as Sufism term but by the use and 
utensils it has another meaning. Sufi Allayar’s lyrics 
called to take courage and keep Sufi way, to go to 
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hadj to enrich your soul [7, 62], but Shalkys focused 
on “do not care about yourself, take care for nation” 
in jyr “Speech to stop Bi Temir from hadj”. The 
position of jyrau was – Allah can support you if you 
are trying to improve society:

If you help to get a recumbent
If you soothe a crying
If you fix the curve
Home of creature is heaven
He will meet you there if you are relying [6, 85] 

The jyr which calls to humanism are similar 
with Sifism calls but it differs by the context: By the 
ideology of Shalkys the only way to the Creature is to 
serve for the own nation not for each self. Ideology 
of Sufism calls to immolate oneself for the way of 
Creature but the ideology of jyrau calls to immolate 
oneself for the good of country. Jyrau’s thoughts 
around acceptance of death and knuckle under to 
demands of destiny are also differ from Sufism:

Let’s smile and play,
Let’s wear and wave,
In this false earth
No one can get all the things, the worth [6, 86]

The lyrics of Aktamberdy “Gazireiyl cannot take 
our soul” [8, 61] teach us to heroism and courage. This 
fully differs from Sufi lirics “be pleased with dead”. 

The thesauruses of Bukhar Jyrau’s (1668-
1781) lyrics are common with Sifism ideology. For 
example, the collocation “Didar koru” shows his 
knowledge on Sufism concept. 

Who can see the gift of God?
Unless you [8, 106].

For Sufi “see the gift of God” is “touhid” (to be 
with Allah) the highest status. In order to reach this 
status people should guard against temptation and 
inspire the soul and to refuse from normal life. But 
Bukhar Jyrau gave this status to Ablai Khan who 
became a leader and khan of Kazakhs. How Ablai 
Khan was awarded this status? He also mentioned 
and pointed his moral peculiarities his verses:

His fairness was good as Nausharuan,
His benevolence was better than Hatimtay
He always serves gests
Treating them with meat,
He appraised righteous people by their behavior. [8, 106].

Didar koru describes the context like, to hold 
true, to be free with money, support for muslim and 
braveness:

All the enemies which is close, 
Their heads must be lost [8, 106].

This shows that there is a difference in the 
ideological thinking of Bukhar jyrau and the 
ideology of Sufism. 

There was a verse of Bukhar jyrau “Your saint 
is sart,(with this word the Kazakhs used to describe 
Uzbek people who dealt with trade in ancient 
times)// what makes you stop believing in God” »[8, 
103]. The word saint refers to Sufism and it shows 
that this word is used in its first Sufi meaning. But, 
according to the context we can see the negative 
meaning of this word. Even Asan Kaygy described 
2 types of saints:

Better to be sinspired saint
If cannot find your Murid [8, 25]. (the right way)

It shows that there are two types of saints, 
sinspired saint and unsinspired saint. But Bukhar 
jyrau described the word saint as a man who dealt 
with trade and who was from other nationality. By 
this we can conclude that in the period of Bukhar 
jyrau the word saint had a negative connotation. 
Can we consider it as a change of wealth which we 
inherited from Kazha Akhmet Yassawi?

B. Nurdauletove a scientist who discovered 
religious thesauruses which was used by jyraus 
said: “the main thing which makes jyrau well 
known is not the way they use figurative meaning 
but the religious lexicon which is used in direct 
meaning. This shows that they had a good view and 
background knowledge on muslim religion.” [3, 
272]. Truly, they had a deep knowledge of Sufism 
terms but all this terms exposed to generalization 
and weakness. We can understand it as a way of 
adaptation to save the interest of a society.

According to these adaptations we can see that 
Sufism terms were transformed, the concepts of 
terms were changed. 

In Shal akyn’s verses can be found the next 
words which refer to Sufism: “concupiscence”, 
“creator”, “courage”, “saint”, “tauba (penitence)”, 
and “poor”. These words show the influence of 
Sufism philosophy on Kazakh society. 

The words “concupiscence” and “belief” joint in 
one dichotomic group and mine the internal soul fight: 

Belief is sheep, mind is shepherd, 
concupiscence is a wolf,
Only strong man would not allow 
a wolf to eat a sheep to prove,
If the shepherd keeps the stick very hard
No evil spirits will come here back [8, 136].
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According to this verse, the only power which 
can stand against concupiscence is mind. True belief 
can be strengthening by love but concupiscence can 
only be controlled by mind – statement was said by 
Yassawi: “if you follow your mind, love poor people 
too” [9, 18], “Even slaves learned by heart the way 
of Creature” [9, 40], “if you follow your mind, 
happiness will wait for you” [9, 57].

From the sight of discourse of Shal akyn, Kozha 
Akhmet Yassawi fitted the Sufi education into 
Kazakh culture. But Shal akyn could fully deliver 
the difference concupiscence and faith. If Yassawi’s 
verses were directed to psychology of people and he 
tried to give more details of philosophical problems, 
Shal akyn could describe them in general. Yassawi 
tried to cover all the aspects: inner turmoil, feelings. 
But Shal akyn sang only the main idea and his verses 
were directed to the essence. 

When I was fifty
I started keeping the words of saints
When I was sixty
I stopped myself, waiting for my death [8, 133].

This verse must be biographical verse of 
Yassawi. “Keeping the words of saints” – describes 
his relation to people and increasing process of his 
soul wealth, but Shal akyn gave the facts. After he 
became old, he tried keeping the words of saints, 
only when his death was close he started to repent. 
Shal akyn accepted his postulates in its origin and he 
tried to live keeping postulates and called to live. He 
concluded with the verses like: “I am proud of my 
wrong things and I reconciled myself to death” [8, 
131] “You cannot find another God”

However, even he accepted principals of Sufism 
by Yassawi description but he could create a new 

meaning which was adapted to the culture of the 
Kazaks. Forexample:

The right word to youth is mullah, 
Godless are contraindicated to call to Allah,
If you determined how to survive,
Food of a man and wolf should be in a road try to find [8, 130].

The word Mullah can be referred to Shariat and 
religion, the second line is called to adhere to Allah, 
the third line called to believe in Allah and the last 
line shows the concept of Sufism science. If he did 
not mention the word “wolf” we could relate the word 
“road” to tariqah. But use of these two words at the 
same time determines the survival of a man. According 
to Shal akyn man should use his knowledge, adherence 
and belief to survive. The next statement is out of Sufism 
ideology: Shal akyn is tried to reach not soul perfection 
but he dreamed about the perfection of a man.

Of course, we are sure that Shal akyn is muslim 
and his jyr should be analyzed not in Sufism context 
but in religious context.

Nevertheless, he used to sing on spiritual 
perfection of people. We could not find any religious 
calls to keep Shariat, read namaz, to keep sawm, to 
give zakat etc. This gives us the basis to analyze 
Islamic words from the site of Sufism. 

The peculiarity of Kazakh jyrau’s verses based 
on singing the quality like morality of people than 
religious – enlightenment one. This thought us to 
admire the life and there is no sign of Sufism verses. 

The Kazah jyraus used Yassawi’s terms but they 
were changed keeping up with the times. The base 
of Sufism learning is to sing about a worrier who 
could reach spiritual perfection. Sufism motives 
were sang about life and death dichotomy, unity of 
society and life of people.
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Бaлaбе ковa Н.Р.

Қaзaқ және тү рік тіл дері нің 
aнтропо ним де рін дегі 

 димину тив тер

Мaқaлaдa түр кі хaлықтaры ның тіл бі лі мін де гі тың мә се ле лер дің 
бі рі – ди ми ну тив тер жә не олaрдың қaзaқ, тү рік тіл де рін де гі aнт ро по-
ним дер де гі қолдaны сы сөз еті ле ді. Ди ми ну тив жә не aнт ро по ним тер-
мин де рі не тү сі нік те ме бе рі ліп, зерт те лу мә се ле ле рі қaрaсты рылaды. 
Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі кі ші рейту, ер ке ле ту қо сымшaлaрынa 
же ке-же ке тоқтaлып, мысaлдaр aрқы лы қaрaсты рылaды. Жaлпы тіл 
бі лі мін де, оның ішін де түр кітaнудa ди ми ну тив тер дің же ке кaте го рия 
ре тін де зерт те луі ен ді-ен ді қолғa aлы нып ке ле жaтқaн өзек ті тaқы-
рыптaрдың бі рі еке ні aйт ылaды.

Түйін сөз дер: ди ми ну тив тер, aнт ро по ним дер, кі ші рейту, ер ке ле-
ту қо сымшaлaры.

Balabekova N.R.

diminutives in anthroponyms of 
kazakh and turkish languages

This article describes the insufficiently explored subject in linguistics 
Turkic languages – diminutive and their application in anthroponyms Ka-
zakh and Turkish languages. Provide explanations on the terms diminutive 
and anthroponyms. On examples in the Kazakh and Turkish individually 
analyzed diminutive affixes. The test question is one of the insufficiently 
known until now the actual fact as a separate category in the diminutive 
general linguistics, including in Turkic studies.

Key words: diminutive, anthroponomyms, affectionate diminutive af-
fixes.

Бaлaбе ковa Н.Р.

диминутивы в aнтропо нимaх 
кaзaхского и ту рец кого язы ков

В дaнной стaтье из ло женa мaлоизу ченнaя темa в язы кознa нии 
тюрс ких нaро дов – ди ми ну ти вы и их при ме не ние в aнт ро по нимaх 
кaзaхс ко го и ту рец ко го язы ков. Дaет ся рaзъяс не ние по тер минaм 
ди ми ну ти вов и aнт ро по ни мов, рaссмaтривaют ся проб ле мы ис- 
с ле довa ния тем. Нa при ме ре кaзaхс ко го и ту рец ко го язы ков по от-
дель ности aнaли зи руют ся умень ши тель но-лaскaтель ные aффик сы. 
Исс ле дуемый воп рос яв ляет ся од ним из мaлоизу чен ных до сих пор 
aктуaль ных тем, кaк от дель нaя кaте го рия ди ми ну тив нос ти в об щем 
язы кознa нии, в том чис ле и в тюр ко ло гии. 

Клю че вые словa: ди ми ну ти вы, aнт ро по ни мы, умень ши тель но-
лaско вые aффик сы.
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ҚaзaҚ ЖәНе  
ТҮ РІК ТІл деРІ НІң 

aНТРОпО Ним- 
 де РІН деГІ  

димиНу ТиВ ТеР

Ди ми ну тив – лaтын ті лі нен aудaрғaндa кі ші рейту де ген 
мaғынaны біл ді ре тін, зaттың кө ле мін кі ші рейту, ер ке ле ту мен 
бaйлaныс ты ерек ше тіл дік мaғынa. Ди ми ну тив ғы лымдa жaңa 
қолдaнысқa ен ген тер мин. Жaлпы тіл бі лі мін де ен ді-ен ді қолғa 
aлы нып зерт те лі ніп жүр ген мә се ле. Aл түр кі тіл де рін де гі ди ми-
ну тив тер ді зер ттеу жұ мыстaры ен ді бaстaлды. Түр кітaнудaғы 
ди ми ну тив тер дің стaту сы мен кі ші рейту мaғынaлaрды бе ре тін 
грaммaтикaлық құ ры лымдaр жaйлы мә се ле көп ке де йін  ше шіл-
мей кел ді. Ди ми ну тив тер дің aрнaйы әдебиет тер де гі тү сі нік те ме-
ле рін бе ре кет сек: (кі ші рейту) ер ке ле ту мaғынaлaры бaр сөз дер, 
кі ші рейту сөз де рі, суб ъек тив ті бaғaлaушы зaт есім дер, суб ъек-
тив ті бaғaлaу формaлaры, есім дер дің модaльды формaлaры [1, 6].

Ди ми ну тив тер турaлы ғaлымдaр өте ер те ден бе рі сөз қозғaп 
ке ле ді. Aлaйдa олaр бұл тер мин ді қолдaнбaй, «кі ші рейту-ер ке-
ле ту жұрнaқтaры» деп aтaп кел ген. В.В. Ви ногрaдов тың ең бек-
те рін де де кі ші рейту жұрнaқтaры жaйлы жaзылғaн. Ғaлым ның 
пі кі рі бо йын шa: «олaрдың кө ме гі мен түр лі се зім дер ді біл ді ру-
ге болaды: жaны aшу, мыс қыл, мен сін беу, жек кө ру, эмо ция мен 
бaғaлaудың жaғым ды жә не ке рі гaммaлaры» [2, 113].

Көп те ген ғaлымдaрдың пі кі рі бо йын шa ди ми ну тив тер сөз 
ту ды ру шы жұрнaқтaр емес, «сөз дер ге қо сымшa мaғынa үс те ме-
лейт ін» [3, 5] сөз түр лен ді ру ші қо сымшaлaр. 

С. Усмaнов тың пі кі рі бо йын шa: «ер ке ле ту, кі ші рейту фор-
мaлaры лек сикaлық мaғынaғa кі ші рейту, ер ке ле ту, сүйіс пен ші-
лік, құр мет, қaлжың, тө мен де ту ді біл ді ре тін модaльді мaғынaлaр 
қосaды» [4, 105].

Қaзaқ тіл бі лі мін де де ди ми ну тив тер тіл бі лі мін де ер ке ле ту, 
кі ші рейту, сыйлaу, құр мет теуді біл ді ре тін зaт есім нің реңк мә-
нін ту дырaтын жұрнaқтaр (A. Ысқaқов, Е. Мер генбaев) ре тін де 
қaрaсты ры лып кел ді. 

Aлaйдa ке йін гі ең бек тер де, әсі ре се көр ші лес Ре сей ғa-
лымдaры Е.С. Куб ря ковa (1981), Е.A. Зaмескaя (1987), Н.Ф. 
Спи ри до новa (1999), Е.Ю. Протaсовa (2001) жә не хaкaс ті лін-
де гі ди ми ну тив тер ді зерт те ген И.М. Тaрaкaновa (2011) сын ды 
ғaлымдaр ди ми ну тив тер ді же ке кaте го рия деп есеп тейді.

Ди ми ну тив тер дің қолдaны лу aясы өте кең. Олaрды күн де-
лік ті тұр мыстa дa, шaруaшы лықтa дa, бaлaлaрдың ті лі нен де 
тaбa aлaмыз. Aлaйдa, біз бұл мaқaлaдa қaзaқ жә не тү рік тіл де-
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Қaзaқ және тү рік тіл дері нің aнтропо ним де рін дегі димину тив тер

рі нің aнт ро по ним де рін де гі ди му ни тив тер жaйлы 
сөз қозғaмaқшы мыз.

Aнт ро по ни мия деп бір тіл де гі не ме се бір 
aймaқтaғы кі сі aттaры ның жиын ты ғын aйт aды. 
Aнт ро по ни мия ның зерт теу нысaнынa aдaмғa 
қaтыс ты тү рлі aтaулaр жaтaды: кі сі aттaры, әке сі нің 
aты, те гі нің aтaуы, ру aттaры, лaқaп aттaр, бүр кен-
шік aттaр. Жер бе тін де гі хaлықтaрдың бә рін де әр-
бір кі сі нің өзі нің aты-жө ні бaр. Кі сі есім де рі ер те 
зaмaннaн бе рі ғы лым мен мә де ниет тaлмaй зерт-
теп ке ле жaтқaн нысaндaры ның бі рі. Тіл бі лі мі нің 
бұл сaлaсы мaңыз ды әрі кө лем ді болa оты рып, 
ұдaйы дaмып, же ті ліп отырaды. Қaзaқ ті лін де-
гі aнт ро по ним дер ғaлымдaрдың нaзaрынa ілі ніп, 
түр лі жaғынaн зерт тел ге ні мен (Т. Жaнұзaқов 
(1971), A.Т. Қaйдaров (1990), Ү. Ә. Мұсaбе ковa 
(1996)), кі сі есім де рін де гі ди ми ну тив тер же ке мә-
се ле ре тін де қолғa aлынa қойғaн жоқ. 

Түр кі тіл де рі нің бі рі қыпшaқ, бі рі оғыз 
бұтaқтaрынa жaтaтын қaзaқ жә не тү рік тіл де рі 
aгг лю тинaтивті тіл дер то бынa жaтaтын дықтaн 
екі хaлық тың дa кі сі есім де рі нің мор фо ло гиялық 
тұр ғыдaн қaлыптaсуы зaңды бо лып тaбылaды. 
Бaсқa тіл дер тә різ ді түр кі тіл де рін де де ер ке ле ту, 
жaқсы кө ру, сыйлaу, құр мет теуге қaтыс ты кі ші-
рейту кaте го риясы эмо цияны біл ді ру дің не гіз гі 
құрaлы ре тін де ежел ден-aқ қолдaны лып ке ле ді. 
Өйт ке ні хaлқы мыз өте бaлaжaн, «кі ші ге ізет, үл-
кен ге құр мет» де ген қaғидaны бе рік ұстaнып, кі-
ші ні кі ші дей, үл кен ді үл кен дей сыйлaуды жaқсы 
бі ле ді. Сон дықтaн дa ер ке ле ту ге қaтыс ты лек-
семaлaрдaн (шырaғым, қaрaғым, aйнaлa йын , 
бaлaпaным т.б.) бө лек, бaлaлaры мен жaқындaры-
ның есім де рі не ер ке ле ту қо сымшaлaрын жaлғaу 
aрқы лы өз де рі нің мейірі мі мен жaқын ды-
ғын сез ді ре біл ген. Әр қaзaқ бaлaсы ның өзі-
нің aзaн шaқы рып қойғaн aты кө бі не, мек теп, 
жұ мыс ұжы мы, тaнымaйт ын ортaлaрдa aйт-
ылғaны мен, өз отбaсындa, жaқын-жуық, туғaн-
туыс, достaры ның aрaсындa оны түр лі aтпен 
шaқырaды. Мысaл үшін Ер бол де ген aнт ро по-
ним ді aлaйық. Ер бол деп aзaн шaқы рып, рес ми 
түр де aт қойылғaны мен ол бaлaны сә би ке зін де 
Ерош, сәл өсіп қолқaнaт бо луғa жaрaп қaлғaн 
ке зін де Ер болжaн, Ер болтaй деп ер ке ле те ді. Үл-
кен кі сі лер оны жі гіт aғaсы болғaн кез де де Ер-
болжaн деп aтaй бе ре ді. Aл өзі нен кі ші лер не ме-
се құрдaстaры бел гі лі бір жaсқa кел ген де Ере ке 
деп, құр мет теу рең кін үс те ме лей ді. Сaлыс ты ру 
үшін көр ші лес орыс хaлқы ның ті лін де Витaлий, 
Гaлинa де ген есім дер ді aлсaқ. Бұл есім дер ді 
aйтушы өзі нің оғaн де ген қaрым-қaтынaсынa 
жә не сол сәт те гі се зі мі не бaйлaныс ты түр лі қы-
лып aтaуы мүм кін. Бірaқ жaлпығa бір дей екеуі-

нің қысқaртылғaн тү рі Ви тя жә не Гaля. Бұл aттaр 
ол кі сі лер дің бaлa кү нін де де, есей ген шaғындa 
дa, қaртaйғaн кез де рін де де дя дя Ви тя, бaбa Гaля 
ре тін де қолдaнылa бе ре ді. Aл тү рік хaлқындa кі-
сі есім де рі не жaлғaнaтын ди ми ну тив тер жоқ тың 
қaсы. Ayşe есім ді қыз бaлaны, қaншa жaсқa кел се 
де Ayşeciğim, Ayşecan деп қaнa ер ке ле те ді.

Кі ші рейт кіш, сыйлaу, құр мет теу қо сымшa-
лaры ның кі сі aттaрын өз гер тіп, түр лен ді ру де гі 
ро лі тым ерек ше. Бұлaр тіл де жиі қолдaнылaтын 
өнім ді қо сымшaлaр. Қaзaқ ті лін де aнт ро по ним-
дер ге жaлғaнaтын ди ми ну тив тер:

1. -ш жұрнaғы кі сі aттaрынa жaлғaнып, олaрғa 
кі ші рейту, ер ке ле ту, aялaу тә різ ді қо сымшa мaғынa 
жaмaйды. Кі сі aттaрынa қо сылғaндa, олaрдың то-
лық түр ле рі не ті ке лей тір кес пей, я соң ғы ды бы сы, 
я соң ғы бір не ме се бір не ше буын дaры тү сі рі ліп 
бaрып жaлғaнaды [5, 160]. 

Қысқa есім дер ге ті ке лей, ұзын жaлқы есім-
дер дің соң ғы буын дaры тү сіп қaлып, бaстaпқы 
бі рін ші буын ғa жaлғaну aрқы лы ер ке ле ту жә не 
кі ші рейту мaғынaлaрын біл ді ре ді: Тө ре–Тө реш, 
Ер ке–Ер кеш, Сәуле–Сәу леш, Зәуре–Зәу реш, Зе-
ре–Зе реш. 

-aш, –ош жә не –өш де ген формaлaры бaр. 
Мысaлы: Дін мұхaммед-Димaш, Aқиқaт–Aқош, 
Бaқыт–Бaқош, Aйге рім–Aйгөш, Aлтынaй–Aл-
тош, Ержaн–Ерош.

Мысaлы: Светлaнaм-Cәуле шім өз ық тияры-
мен қо сылсa, бaғы жaнсын, әр тіс те aдaм 
бaлaсы, екеуі бaқыт ты бол сын – деп, aғa йын-
ның гу ле ген әң гі ме сін де бaсқaн Сә пи aғaның өзі 
екен. (М. Жолдaсбе ков. Кі сі лік кітaбы, 131)

Кө не түр кі ті лін де бұл жұрнaқ aрқы лы Тө ләш 
[E.] есі мі кез де се ді. Қaзaқ ті лін де Бө деш, Дә-
меш, Құрмaш, Жұмaш, Нұ рыш, Тө леш, Қaлыш, 
Мейрaш, Сәу леш, Сaқыш, т.б. есім де рі тaрaғaн.

2. -тaй қо сымшaсы кі сі есім де рі не жә не туыс 
aтaулaрынa жaлғaнып, олaрғa кі ші рейту, ер ке ле-
ту мaғынaлaрын үс те ме лей ді. Мысaлы: Aрын–
Aрынтaй, Жaқaн–Жaқaнтaй, Aлмa–Aлмaтaй, 
Жaңыл–Жы ңылтaй. 

Мысaлы: Орaлтaйым ды aкaде мияңa қaбыл-
дa, сен се кіл ді елі міз дің мaңдa йынa ұстaғaн ел-
ші сі бо лып шық сын. (М. Жолдaсбе ков. Кі сі лік 
кітaбы, 219)

Қaзaқ ті лін де Мырзaтaй, Aмaнтaй, Бозтaй, 
Естaй, Ертaй, Дө нентaй, Жи рентaй, Жұмaтaй, 
Кә діртaй, Кә кімтaй, Күлтaй, Қaрaтaй, Қaйыртaй, 
Ормaнтaй, Тортaй, т.б. aнт ро по ним де рі бaр.

3. -жaн жұрнaғы кө бі не ұзын есім дер болсa, 
қысқaрты лып, қысқa есім дер ге ті ке лей жaлғaну 
aрқы лы aйтушы ның сол aдaмғa де ген ерек ше 
жaқын ды ғы мен құр ме тін біл ді ре ді. Мысaлы: 
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Aмaнгел ді–Aмaнжaн, Орaл–Орaлжaн, Мұқaн–
Мұқaнжaн, Aйгүл–Aйгүлжaн, Aрaй–Aрaйжaн, 
Зәуре–Зәу режaн. Ті лі міз де бұл жұрнaқ aрқы лы 
жaсaлғaн Aружaн, Aсылжaн, Aқылжaн, Бaйжaн, 
Би біжaн, Гүлжaн, Қaлижaн, Мейіржaн, Нұржaн, 
То рымжaн, Ырысжaн, т.б. aнт ро по ним де рі бaр.

Мысaлы: Ноғaйбaй:
– Aбaйжaн, ел бaғынa туғaн ер екен сің, aқы-

лың дaрия көл екен сің; көп ке бір дей күн бо лып 
туғaн ұл екен сің; бір aуыл дың ғaнa қaмын емес, 
бү кіл ел қaмын ойлaйт ын дaнa қaмқор кө рі не сің, 
– деп қимaстық пен aттaнды рып сaлып ты. (М. 
Жолдaсбе ков. Aсыл aрнaлaр, 226)

4. -еке, -қa, -ке жұрнaқтaры ер кі сі лер дің 
есім де рі нің бі рін ші не ме се екін ші буын дaрынa 
жaлғaнып, ер ке ле ту мен қaтaр ерек ше сый-құр-
мет ті біл ді ре ді [6, 14]: Нұр сұлтaн – Нұ ре ке, 
Мырзaтaй – Мыр зе ке, Ке нен – Ке не ке, Қaнaт – 
Қaне ке не ме се Қaқa, Рaхaт – Ре ке не ме се Рaқa, 
Болaт – Бө ке.

Мысaлы: Жұрт:
– Ноқa-aу, aқынғa оншa қы ры ңыз жоқ еді, 

Шө же ні соншa қaдір ле ді ңіз ғой, – де ді. (М. Жол-
дaсбе ков. Aсыл aрнaлaр, 227) 

Aйтушы aты aтaлғaн кі сі жa йын дa үшін ші 
жaқтa сөй ле ген де –ң қо сымшaсы жaлғaнaды. 
Мысaлы: Мұхтaр-Мұхaң, Бей сенбaй-Бей се кең, 
Aлмaт-Әле кең.

Мысaлы: Өмі рі нің соң ғы ке зе ңін де Мұхaң 
ыңғaй ке сек турaп, ірі сөй леп жүр ді. (М. Жол-
дaсбе ков. Кі сі лік кітaбы, 224)

Қaзaқ ті лін де бұл жұрнaқтaр aрқы лы тaрaғaн 
Тәуке, Қош ке, Мә не ке, Мөң ке, Нұр ке, Ті леуке, 
Ті ле ке, т.б. есім де рі бaр. 

5. -aғa қо сымшaсы ел ге сый лы, құр мет ті кі сі-
лер дің есім де рі не жaлғaнaды: Шерхaн-Шерaғa, 
Мұзaфaр-Мұзaғa, Әл кей-Әлaғa т.б.

Мысaлы: – Әлaғa, гaзет оқу шылaры сіз дің 
ғы лымдaғы із де ніс те рі ңіз жaйлы біл гі сі ке ле ді, 
мен гaзет тaпсырмaсы мен aрнaйы ке ліп отыр-
мын, – де дім. (М. Жолдaсбе ков. Aсыл aрнaлaр, 
326)

Қaзaқ ел aғaлaрын құр мет теп, өзі нен жa-
сы, ше ні үл кен дер ді сыйлaй бі ле тін хaлық бол-
ғaндықтaн, қaзaқтың сөй леу мә де ниетін де мұн-
дaй формaлaрдың бо луы зaңды лық.

5. -кa жұрнaғы жaлпы жә не жaлқы есім дер ге 
жaлғaнa оты рып, ер ке ле ту мaғынaсын біл ді ре ді. 
Тaрaкaновaның aйт уы бо йын шa бұл кө не түр кі 
ті лін де гі –qı жұрнaғы ның қaзір гі формaсы. Кө не 
түр кі тіл де рін де гі ataqı aтa-әке, anagı aнaшым-
aнa лек семaлaрындa қолдaнылғaн [1, 38]. Тү рік 
ғaлы мы Yazıcı Ersoy дa «-кaй, -кей формaлaры 
–кa+й тү рін де кі ші рейту, ер ке ле ту формaлaрынa 

-й жaлғaну aрқы лы жaсaлып тұр. Aлaйдa кей тіл-
дер де тек -кa формaлaры бaр» дей ді [7, 91]. Қaзір-
гі кез де бaлaлaрдың aтa, әже ле рін aтaкa, әжекa 
деп aтaулaры содaн болсa ке рек. Қaзaқ ті лін де гі 
кі сі aтaулaрынa ті ке лей не ме се бaстaпқы буын ғa 
жaлғaнып, ер ке ле ту мaғынaсын біл ді ре ді: Aрaй – 
Aрaйкa, Мұрaт – Мұркa, Мaржaн – Мaржaнкa. 

Бұл ди ми ну тив тік жұрнaқтың aнт ро по ним-
дер ге -ш қо сымшaсынaн ке йін  жaлғaнуы дa 
жиі кез де се тін құ бы лыс. Мысaлы: Сәуле-ш-кa, 
Зәуре-ш-кa, Aлмa-ш-кa, Жaдырa-ш-кa, Aйнa-ш-кa.

Тү рік ті лін де мор фо ло гиялық жол мен жa-
сaлaтын ди ми ну тив тер aнaғұр лым aз. Aл aнт-
ро по ним дер ге жaлғaнaтын қо сымшaлaрдaн тек 
еке уін  aтaй aлaмыз: 

1. -cık, -cik, -cuk, cük, -çık, -çik, -çuk, -çük 
жұрнaқтaры кі сі есім де рі не жaлғaнып, кі ші-
рейту жә не ер ке ле ту қо сымшaлaры. Кей де екі 
мін дет ті бір дей aтқaрсa, кей жaғдaйды тек бір 
мaғынa біл ді ре ді [8, 237]. Тү рік ті лін де гі бұл 
жұрнaқтaр бaрлық түр кі тіл де рі не ортaқ ды быс 
үн дес ті гі не бaйлaныс ты өз ге ріп отырaды. Егер 
сөз дің соң ғы буы нындa aшық дaуыс ты ды быс 
болсa, жaлғaнғaн жұрнaқтaғы дaуыс ты дa, aшық, 
егер қысaң болсa, зaңды түр де қысaң дaуыс ты-
сы бaр қо сымшa жaлғaнaды. Aнт ро по ним дер ге 
жaлғaнғaн -cık жә не оның формaлaры сүйіс пен-
ші лік пен құр мет, aяушы лық ты, кей жaғдaйдa 
бей рес ми есім мен aтaлып отырғaн кі сі ге де ген 
aйтушы ның мен сін бей, тө мен дет ке нін бaйқaуғa 
болaды. Бұл жұрнaқтың бaсқa aспек ті ле рі 
жaйлы aйт сaқ, бaлaлaрдың есі мі не жaлғaнғaндa 
ер ке ле ту эмо циясынa ие. Мысaлы: Mehmet – 
Mehmetçik, Yaşar – Yaşarcık, Ali – Alicik, Ayşe –
Ayşecik, Fatma – Fatmacık, Selma – Selmacık т.б.

Тү рік хaлқы ның сөй леу мә де ниетін де кі сі ні 
ер ке ле тіп, жaқын тaртқaн кез де -cık ди ми ну ти-
ві не кө бі не 1-жaқ тәуел дік жaлғa уын  жaлғaйды. 

Мысaлы: Deli gülerek:
– Danacığım, ben senin iyiliğini isterim. (Ö. 

Seyfettin. Bütün Eserleri 2.cilt, 295)
2. -сan қо сымшaсы кі ші рейту мaғынaсын біл-

ді ре ді. Қaзaқ ті лін де гі тә різ ді бұл формaдaн сөй-
леу ші нің өзі нен кі ші лер ге, бaлaлaрғa мaхaббaты 
мен қaмқор лы ғын бaйқaуғa болaды: Kemelcan, 
Aydıncan, Fehmican, Fatmacan.

Мысaлы: Aman Hasancan, sakın randevuna geç 
kalma... dedi (Aziz Nesin Tanırsınız dedi tanırsınız, 
223). 

Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі aнт ро по ним-
дер – кө не дәуір лер дің эт никaлық aқпaрaтын 
жет кі зе тін тaри хи, мә де ни жә не рухa ни әлеу мет-
тік құ бы лыс. Aнт ро по ним дер – әртүр лі ұлт тық 
aссо циaциялaрғa мең зейт ін ұлт тық сим волдaрғa 
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aйнaлғaн, қaзaқтaр мен тү рік тер дің ұлт ре тін де гі 
бір тұтaсты ғын, бү тін ді гін сипaттaйт ын ұлт тық 
aрқaудың бі рі. Қaзір гі қaзaқ жә не тү рік тіл де рін-
де гі aнт ро по ним дер дің мaзмұ нындa эт но мә де ни 
сипaттың сaқтaлуы мен жaлғa суы, жaңғы руы 
оның ұлт тық-ұжым дық сaнaның те рең қaт-
пaрлaрындaғы мә де ни aрхе тип тер дің тіл дік бей-
не де сaқтaлғaн эт нотaңбaсы еке ні нің aйғaғы.

Қaзaқ жә не тү рік тіл де рі нің aнт ро по ним-
де рін де гі ди ми ну тив тер ді сaлыс тырa ке ле, мы-
нaдaй қо ры тын дығa кел дік:

Ди ми ну тив тер aнт ро по ним дер ге жaлғaну 
aрқы лы түр лі эмо цияны біл ді ре ді.

Ди ми ну тив тер aрқы лы хaлық тың дү ниетaны-
мын, үл кен-кі ші ні сыйлaу, ер ке ле ту, құр мет теу 
тә різ ді се зім де рін бaйқaймыз. 

Қaзaқ ті лін де гі ди ми ну тив тік қо сышaлaр тү рік ті-
лі не қaрaғaндa кө бі рек, әрі қолдaны лу aясы ке ңі рек.

Тү рік ті лін де гі ди ми ну тив тік қо сымшaлaр 
әл деқaйдa aз.

Екі тіл де де кі сі есі мі не қо сымшaлaр син-
гaрмо низм зaңды лы ғынa сaй жaлғaнaды.
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Тотемический образ во 
 фразеологии китайского 

 и казахского языков

В данной статье рассматриваются фразеологические единицы 
китайского и казахского языков, образованные вследствие тотеми-
ческих верований. Тотемические образы представлены не только 
представителями фауны, но и природными явлениями. В статье 
дана классификация, лексико-семантический и сопоставительный 
анализы фразеологизмов китайского и казахского языков.

Ключевые слова: тотемические образы, фразеологизм, сопос-
тавительная лингвокультурология.

Daulet F.N., Orazakyn F.,

Totemic figure in the phraseology 
of the Chinese and Kazakh 

languages

This article discusses the phraseological units of Chinese and Kazakh 
languages, formed as a result of totemic beliefs. Totemic images are not 
only representatives of the fauna and natural phenomena also was anal-
ysed. The article provides a classification, lexical-semantic and compara-
tive analysis of the phraseology of the Chinese and Kazakh languages.

Key words: totemic images, idiom, comparative cultural linguistics.
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Қытай және қазақ тілдері 
фразеологизмдеріндегі 

тотемдік образдар

Бұл мақалада қытай және қазақ тілдеріндегі тотемдік наным-сенім 
негізінде пайда болған фразеологиялық тіркестер қарастырылған. 
Тотемдік образдар тек қана жануарлар әлемі өкілдерімен ғана 
шектеліп қоймай, сонымен бірге, табиғат құбылыстары да қамтылған. 
Мақалада қытай және қазақ тілдеріндегі фразеологизмдер топталып, 
оларға лексика-семантикалық, салғастырмалы талдаулар жасалған. 

Түйін сөздер: тотемдік образдар, фразеологизм, салғастырмалы 
лингвомәдениеттану.



ISSN 1563-0226                                              KazNU Bulletin. Oriental series. №4 (79). 2016 169

 УДК 81’37+81’366 1даулет Ф.Н., *2Оразакын Ф.
1Казахский национальный универстет имени аль-Фараби,

Республика Казахстан, г. Алматы
2Казахский национальный педагогический университет имени Абая,

Республика Казахстан, г. Алматы
*Е-mail: faridak@mail.ru 

ТОТемичеСКиЙ 
 ОБРАз ВО  

ФРАзеОлОГии  
КиТАЙСКОГО и  

КАзАХСКОГО ЯзыКОВ

Животные с древних времен считались спутниками челове-
ка: они давали пищу, защищали, были друзьями или, наоборот, 
наводили своим видом ужас. У каждого народа были свои свя-
щенные животные, которым поклонялись, которых тщательно 
оберегали. Именами животных нарекали созвездия.

В некоторых древних племенах существовал тотем – живот-
ное, от которого велось происхождение племени. Считалось, 
например, что родоначальником данного племени был крокодил 
или медведь. Подобные тотемы существовали среди индейских 
племен и в африканских родовых общинах. До наших дней со-
хранились некоторые предания, связанные с происхождением 
первого человека от какого-нибудь животного [1].

Тотемизмом является так же важной стороной культово-
го мировоззрения китайского и казахского народов. Одним из 
ярких примеров тотемизма в духовной культуре китайского и 
казахского языков являются календари с названиями 12 живот-
ных. 

Такие тотемы, как 龙[long] – «дракон», 凤凰[feng huang] – 
«птица феникс», в китайской мифологии считаются предками 
китайского народа. Ученый Алексеев В.М. в своем труде «В 
старом Китае» писал, что культ дракона возник в связи с ча-
стыми в те времена наводнениями [2]. Наводнения, которые не-
редко происходили во времена, когда не существовало иррига-
ционных мер в виде рытья каналов, когда культура земледелия 
не была развита, были настоящим бедствием для народа. Ки-
тайцы стремились подчинить природные стихии и хоть как-то 
облегчить себе существование путем поклонения наводнению 
в образе дракона. С течением времени тотем дракона пережил 
период «очеловечивания». Древние китайцы словом «дракон» 
называли императора, правителя страны. Например, 龙衣[long 
yi] – «одежда дракона», так называли одежду императора [3]. 
Кроме того, тотем дракона стоит на пятом месте среди живот-
ных 12-цикличного календаря. Древние китайцы верили, что 
под водой живет царь всех драконов – 龙王 [long wang]. Место 
обитания драконов обозначалось словосочетанием 水晶宫[shui 
jing gong] – «хрустальный дворец». Древние китайцы считали, 
что когда дракон сердится, то он поднимается из «хрустально-
го дворца», в результате чего происходит наводнение, и чтобы 
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не вызывать его гнева, они регулярно приносили 
жертвы царю драконов Лунг-вангу. С течением 
времени в мировоззрении китайцев дракон пре-
вратился в их «предка». 

 Поскольку роды, сообщества, племена жили 
в разных местностях, где в одних обитали вол-
ки, и птицы, а в других было много змей, яще-
риц, муравьев, и других представителей фауны, 
обитатели поклонялись тем животным, которые 
часто встречались в ареале их обитания. Вслед-
ствие этого возникли тотемы быка, лошади. В 
тюркско-монгольских племенах тотемами стали 
животные, птицы, насекомые, муравьи, змеи [4]. 

 Фразеологизмы, связанные с тотемом драко-
на, по содержанию в основном изображают по-
ложительные образы. Например, 放龙入海 [fang 
long ru hai] – «выпустить дракона в море» (дать 
возможность проявить дарование, талант); 龙生
龙 [long sheng long] – «от дракона рождается дра-
кон» – эквивалент в казахском языке – жақсыдан 
жақсы туады (буквально: только хороший че-
ловека рожает хороших детей), или русское – 
яблоко от яблони недалеко падает); 龙生凤养 
[long sheng fenhg yang] – «рожденный от драко-
на, воспитанный птицей феникс» – в казахском 
языке: текті жерден шыққан (человек знатного 
происхождения); 龙生九子 [long sheng jiu zi] – 
«девять детей, рожденных драконом» – бір ана-
дан ала да құла да туады (буквально: одна мать 
может родить разных детей). 

Вместе с тотемом дракона в китайской народ-
ной мифологии значительное место занимает то-
тем феникса. Древние китайцы верили, что если 
птица феникс показалась людям, это говорит о 
появлении самого мудрого человека на земле 
[5]. В сборнике стихов «Шицзинг» песни, по-
священные этой птице, назывались «Ода о птице 
феникс, дающей предзнаменования» [6]. Cлово 
凤 [feng] означало супругу императора, царицу, 
принцессу, невесту, женщину, имеющую власть.

Словосочетанием 龙凤[long feng] «феникс 
и дракон» называли императора и императрицу. 
Словосочетание 求凤[qiu feng] (букв. «искать 
феникса») означало «искать невесту». 

Фразеологизмы, пополнившие фонд китай-
ского языка и появившиеся в связи с тотемом 
феникса, используются только в положительном 
значении. Например, [feng ge long lou]: «дворец 
феникса и дом драконов» – царский дворец; [feng 
ming zhao yang]: «птица феникс щебечет, смотря 
на солнце» – хорошая весть; [feng nao lin jiao]: 
«перья феникса, рог носорога» – «особо ценный 
предмет»; «человек, встречающийся редко»; 
[feng huang lai yi]: «танец двух фениксов» – «до-

брое предзнаменование». Очень редко фразео-
логизмы, содержащие [feng huang], изображают 
отрицательные явления и предметы. К примеру, 
в Большом китайско-русском словаре (далее – 
БКРС) есть только один фразеологизм с отрица-
тельным значением: [feng mao ji dan]: «перья сам-
рука, а сердце курицы»; смысловой эквивалент в 
казахском языке – «сырты бүтін, іші түтін», т.е. 
«красивый внешне, а внутри уродлив». 

В культово-мифологическом мировоззрении 
казахского народа дракон – символ зла, черной 
силы. Например, словосочетание айдаһардай 
ысқырды (свистеть как дракон) употребляется 
в значении прийти в ярость, неистовствовать; 
алты басты айдаһар (шестиголовый дракон) упо-
требляется в значении свирепая стихия природы. 

Если в культово-мифологическом мировоз-
зрении китайского народа особое место занима-
ет тотем дракона, а у казахского народа получил 
широкое распространение в качестве предков 
казахского народа тотем «көк бөрі».

Известно, что көк бөрі был общим тотемом 
для всех тюркских народов. Образ волка в ки-
тайской летописи упоминается с ІХ века до н.э. 
Например, в главе «О тюрках» Ханьшу – «Лето-
писи о Ханском царстве» и Чжоушу «Летописи 
о царстве Чжоу» говорится, что: «Тюрки явля-
ются потомками гуннов. В свое время в войнах 
с соседними странами они были истреблены. В 
побоище уцелел только десятилетний мальчик. 
Вскоре перед ним появилась волчица, она стала 
кормить его мясом. Волчица и мальчик вступи-
ли в близость, и вскоре волчица забеременела. 
До хана долетел слух, что мальчик жив и прика-
зал убить его. А волчица ушла в горы на севере 
ханства Кошу (ныне Турфан) и родила десяте-
рых сыновей. Сыновья повзрослели, вступили 
в отношения, родили детей. Род его постепенно 
размножился до нескольких сот семейств. По 
прошествии нескольких веков они вышли из пе-
щеры и стали вассалами племени Жу-жуан. С 
этого времени они обитали в южной части гор 
Алтая, занимаясь кузнечным делом». 

 Словосочетание көкжал бөрі (матерый 
волк) в казахском языке в первую очередь озна-
чает большого волка-самца, во-вторых, отража-
ет такие качества человека, как упорство и сме-
лость. Например, жігіттері шетінен көкжал 
бөрі, мен атайын сен тұрдың өзі екен (букваль-
но: джигиты все как матерые волки); словосо-
четанием қасқыр жүректі (буквально: с сердцем 
волка – храбрый, смелый) обычно называли сме-
лого, настойчивого человека, твердо стоящего на 
своем. 
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Что касается китайского языка, то все фразе-
ологизмы, содержащие слово 狼 [lang] – «волк», 
отражают недостатки человека. К примеру, слово-
сочетание 狼心 [lang xin] – буквально: «с сердцем 
волка» означает жестокого, злобного человека. А 
фразеологизм 狼心狗肺 [lang xin gou fei] – букваль-
но: «с сердцем волка, с легкими собаки» – означает 
злонамеренность, опытность в каком-то темном 
деле; 狼子野心 [lang zi ye xin] – «и у волчонка 
злые намерения» (в казахском языке существует 
смысловой эквивалент – қасқырдың күшігі тауға 
қарап үреді, т.е. сколько волка не корми, все равно 
в лес смотрит). Фразеологизм 狼吞虎咽 [lang tun 
hu yan] – «пожирать как волк, поглощать как тигр» 
означает «торопливо поглощать еду». 

В китайской мифологии иногда встречается 
и тотем ворона. По легенде на солнце обитает 
ворон, на луне – заяц. К примеру, словосочета-
ние 乌兔 [w utu] («ворон и заяц») означает солн-
це и луну, время. А фразеологизм 乌飞兔走 [wu 
fei tu zou] («ворон летит, заяц убегает») означает 
скоротечность времени. 

В сознании китайского народа ворон являет-
ся примером уважения родителей. Народ верил, 
что ворон не оставляет состарившихся родите-
лей, кормит их. Этот миф нашел свое отражение в 
следующем фразеологизме: 乌鸟私情 [wu niao si 
qing]: «чувства ворона к своим родителям» («ува-
жать родителей», «ухаживать за состарившимися 
родителями). Это словосочетание иногда употре-
бляется в квантитативном виде 乌私[wu si]. 

Тотем ворона играл важную роль в мировоз-
зрении многих древних восточных народов. На-
пример, древние манжуйцы устанавливали по-
средине двора длинный столб, завязывали на его 
конце кусок материи и верили, что к столбу при-
ходят духи предков. К основанию столба броса-
ли свинину, порезанную ломтиками. Если при-
летали вороны и съедали мясо, они радовались, 
считая, что их предки довольны ими и ожидали 
добрых вестей. Если же вороны не ели мясо, они 
пугались, думая, что духи предков не довольны 
и их ожидают несчастья. 

В легенде о божестве эвенков (язык которых 
относится к тунгусской языковой группе в систе-
ме алтайского языка) говорится, что божествен-
ный ворон является защитником, сотворившим 
человека. Когда ворон пролетая каркал, монголы 
кричали: «отведи от нас плохое, принеси нам до-
бро»). В понятии монголов ворон – священная 
птица, приносящая и добро, и зло. У монголов 
была связанная с вороном примета «хон хэрээ»: 
«если ворон садится на дерево, к которому при-
вязывают лошадь, она будет быстрой». 

Помимо того, что у одного из тюркских на-
родов – якутов (сахинцы) ворон был тотемом, 
ещё существовало понятие, что это – птица све-
та. Среди якутских племен был род суор (ворон). 

Тотем ворона существовал и в основополага-
ющих племенах казахского народа. Как и в ки-
тайском языке, фразеологизмы казахского языка, 
содержащие слово «қарға», показывали в основ-
ном родственные, близкие отношения между 
людьми. К примеру, есть такие пословицы как: 
қарға тамырлы қазақ (родственные, близкие), 
қарға жүнді қаттас, үйрек жүнді оттас (тума-
туыс – погодки, родня) и қарға қарғаның көзін 
шұқымас (ворон ворону глаз не выклюет). 

Тотем солнца, ставший в период первобыт-
ного общинного строя предметом религиозного 
поклонения у многих народов, занимает главное 
место в культовых практиках китайского и казах-
ского народов. 

По разумению казахов, согреет ли солн-
це поверхность земли или сожжет ее, будет ли 
сильный снежный буран, сверкающая молния, 
проливной дождь или град, всё это зависело от 
«настроения» солнца [85, 18]. 

Академик Коныратбаев А. писал: «Культ 
поклонения солнцу изображен на каменных 
скульптурах, возведенных древними тюрками и 
кипчаками в честь родителей, воинов, великих 
людей. Каменные скульптуры ставили лицевой 
стороной на восток» [7]. 

В древности люди только исходя из своего 
опыта знали, что без тепла и света, излучаемого 
солнцем, не было бы возможным существова-
ния и роста всего живого на зеле. Поэтому они 
особенно почитали таинственное небесное тело, 
которое каждый день дарило свет и тепло. Неко-
торые связывали свое происхождение с солнцем, 
и поэтому в первую очередь поклонялись ему. 
Исторические данные свидетельствую о том, 
что гунны, саки, уйсуны и др. племена и роды 
в этническом составе казахского народа покло-
нялись солнцу. Многие из этих племен и родов 
считали, что они рождены солнцем, сотворены 
из солнечного сета или родственны солнцу. 

Китайский ученый Су Бей-хай в своем тру-
де «История казахской национальной культуры» 
пишет о кочевых саках следующее: «Среди всех 
божеств они поклоняются лишь Солнцу. Они 
приносят в жертву лошадей, так как считают, 
что только быстрые как ветер скакуны могут бы-
стрее всех достигнуть Солнца» [8]. 

В казахском языке большинство фразеологиз-
мов, связанных с тотемом солнца, являются отра-
жением природных явлений, времени и сезонов. 
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Например, күн артынан күн өтті, күн байыды 
(проходили дни за днями, солнце зашло и др.). 

 В казахском языке есть обычай не называть 
именами собственным священные предметы, 
действия или грубые понятия: ребенка называли 
«күл шашар» («озорник», буквально: рассыпа-
ющий золу); вместо того, чтобы сказать, что не 
осталось скота, говорили: мал байыды (разбога-
тел), вместо слова «умер» говорили дүние сал-
ды (буквально: оставил этот мир), вместо «күн 
батты» («солнце зашло») күн байыды и др. Күн 
ұясына кірді (солнце зашло), күн демей, түн де-
мей (в любое время суток), күн еңкейді (перева-
лило за полдень), күн жауды (пошел дождь), күн 
қабағы (буквально: настроение» солнца), күннен 
қыз тудырды, күн сүйіп, жел үрген (красивый), 
күн шықпайын десе, таң қоймайды (букв. хотя 
солнце и не собирается всходить, утро его за-
ставляет), и др. Для человека, переживающего 
трудные времена, казахи употребляли фразеоло-
гизм «басына күн туды, күні бітті, күні қара» 
(соответственно: попасть в тяжелое положение; 
скончаться, умирать; попасть в неприятность). 

Тотем солнца в китайской культуре обозна-
чается понятиями 日 [ri] («солнце») и 阳[yang] 
(«солнце», «свет»). В религиозно-мифологиче-
ских трудах IV-III веков до н.э. пропагандируется 
космогоническая идея основы мира, концепция 
«ян» и «инь». К примеру, в «Ицзине» – «Книге 
изменений – говорится о том, что «янь» – свет, 
«инь» – тень, а также о том, что мир был создан 
с помощью 水[shui] – воды, 火[huo] – огня, 木 
[mu] – дерева, 土 [tu] – земли,金 [jin] – металла. 

В философском мировоззрении китайского 
народа «ян» и «жи» олицетворяют положитель-
ную составляющую, являются символом муж-
чины, а «инь» – отрицательную составляющую, 
символ женщины. Многие противоположные 
понятия в китайском языке представлены с по-
мощью слов инь-ян, используемых вместе. К 
примеру, добро-зло, жизнь-смерть, женщина-
мужчина, отец-сын, четный-нечетный и т.д. 

 Фразеологизмы: 日落西山 [re luo xi shan]: 
«солнце заходит за западную гору» означает че-
ловека, стоящего одной ногой в могиле –日暮途
远 [ri mu tu yuan]: солнце заходит, а путь ещё да-
лёк (обр. в знач.: к закату жизни не достигнуть 
достойного положения) 日升月更 [ri sheng yue 
geng]: «солнце поднялось, луна налилась», т.е. 
расти с каждым днём, увеличиваться с каждым 
месяцем 日月经天[ri yue jing tian]: «как солнце и 
луна в небе».

Сравнив фразеологизмы китайского и ка-
захского народов, возникшие в связи с тотемом 

солнца, можно заметить сходство в их мировоз-
зрении и процессе мышления. Некоторые ки-
тайские и казахские фразеологизмы, содержа-
щие слово «солнце», с точки зрения образной 
окраски и лексических материалов находятся 
на одном уровне. Например, күн демей, түн де-
мей (в любое время суток) – 日日夜夜[ri ri ye 
ye]; күн бітті (скончаться, умирать) –日落西
山 [ri luo xi xhan]; күн өткізу (считать дни) –过
日子 [guo ri zi]; күн арқан бойы көтерілу (когда 
солнце только поднимается) –日上三竿 [ri shang 
san gan]; күні көкте жүзу 日升月更 [ri sheng 
yue geng]; күндердің бір күнінде (когда-нибудь, 
когда-то) –日久天长 [ri jiu tian chang]; күн санап 
(өсу) (расти не по дням, а по часам) – 日就月将 
[ri jiu yue jiang]. 

 В фетишистском мировоззрении китайско-
го и казахского народов особое место занимают 
земля, огонь, вода. У казахов устраивать пожар 
и мочиться в воду считалось тяжким преступле-
нием. Знахарское лечение, осуществляемое с по-
мощью земли (жермен ұшықтау), является пере-
житком поклонения земле. 

Из следующих фразеологизмов казахско-
го языка можно видеть, что такие понятия, как 
«окружающий мир», «природа», образованы пу-
тем объединения понятий небесной силы и мате-
ри-земли: жер көкке сыйғызбайды (восхвалять), 
жер-көкте жоқ (нет ни на земле, ни на небе, 
т.е. – нигде нет), жер-көкті басына көтерді 
(поднять на дыбы), жер-көкті шарлады (все 
обошел, объездил весь мир), жер теңгедей, аспан 
тебінгідей (очень мало). Когда больше половины 
пути было пройдено, употребляли фразеологизм 
жер ұтты, местность, благодатную для скота и 
людей называли жер ұйық (земля обетованная); 
человек, возраст которого перевалил за 40-50 лет, 
назывался жер ортасынан асқан адам (средний 
возраст); весь мир, весь свет назывался жер 
жүзі; далекие края, до которых не доехать на ло-
шади, назывались жер аяғы құрымда, жер түбі 
(даль); пора, когда снег растаял и потеплело – 
жер аяғы кеңіді. 

В культово-философском мировоззрении ки-
тайского народа понятия земли, природы, окру-
жающего мира определялись пятью элементами. 
Кроме того, понятие ана мать-земля является 
символом женской сущности (символ мужской 
сущности – солнце). Китайцы уже в древние вре-
мена поклонялись покровителю земли – 土神 [tu 
shen], и в определенные дни по лунному календа-
рю посвящали стихи божеству Земли. Например, 
словосочетанием 土用三郎[tu yong san lang] обо-
значался третий из 18 дней стихии земли в лет-
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ний период, считалось, что урожайность зависит 
от погоды этого дня. Для того чтобы урожай был 
богатым, китайцы молились покровителю земли 
土地神 [tu di shen] Тудишину, 土地公 [tu di gong] 
Тудигуну. Проникновение в Китай буддизма до-
бавило новый оттенок в образ фетиша земли, и 
привнесло понятие ада – мира под землей. В ки-
тайском языке есть следующие фразеологизмы: 
地狱天堂[di yu tian tang] – ад и рай; 地下宫殿[di 

xia gong dian] – (подземный дворец, т.е. загробное 
царство). Кроме того, употребляются фразеоло-
гизмы, означающие следующее: 地理民情 [di li 
min qing] буквально: положение земли и народа; 
地老天荒[di lao tian huang] – буквально: старый, 
как земля, древний, как небо – старо, как мир, так 
же и в казахском языке – атам заман (древний, 
старинный), баяғы заман (стародавние времена), 
әлімсақтан бері (с древних времен). 
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Влияние культа Неба на  
фразеологический фонд  
китайского и казахского  

языков 

В статье анализируются фразеологизмы китайского и казахского 
языков, восходящие к культу Неба. Фразеологический фонд 
китайского и казахского языков изобилует фразеологическими 
единицами с словом «небо», лексико-семантический анализ которых 
позволяет делать выводы как о схожих чертах, так и о различиях. 

Ключевые слова: культ Неба, тенгрианство, фразеологизмы.

Daulet F.N., Orazakyn F.

Effect of heaven worship 
 to the idioms of Chinese and 

Kazakh languages

The article presents idioms of Chinese and Kazakh languages, dating 
back to Heaven worship. Lexical and semantic analysis allows to draw 
conclusions about the similarities and the differences between Chinese 
and Kazakh idioms with the word «sky»

Key words: heaven worship , Tengriism, Idioms.

Даулет Ф.Н., Оразакын Ф.

Қытай және қазақ тілдері 
фразеологизмдеріне  
Тәңір культінің әсері

Берілген мақалада қытай және қазақ тілдеріндегі Тәңір культінің 
әсерінен пайда болған фразеологиялық тіркестер талданады. 
Қытай, қазақ тілдерінің фразеологиялық қорында «тәңір», «аспан» 
сөздерімен келетін үлгілер көптеп саналады. Екі тілге жасалған 
лексика-семантикалық талдау аталмыш мазмұндағы үлгілердің 
айырмашылықтарымен бірге ұқсас жақтарын да айқындап берді. 

Түйін сөздер: Аспан культі, тәңірге табыну, фразеологизмдер.
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ВлиЯНие КульТА 
НеБА НА  

ФРАзеОлОГичеСКиЙ 
ФОНд КиТАЙСКОГО 

и КАзАХСКОГО  
ЯзыКОВ 

В культуре каждого народа мировоззрение существует в ка-
честве умозрительной картины мира и является частью духов-
ной культуры. В основе его – соотношение человека и верхов-
ного начала, соотношения материи и духа.

Среди божеств древнего Китая Шан-ди («небесный импе-
ратор») занимал особо важное место. Китайцы верили, что все 
другие божества и святые подчинялись Шан-ди и считались с 
его мнением. Шан-ди подчинялись покровители ветра, дождя, 
облаков, молнии. Могущество Шанг-ди, его доброта к народу 
прослеживаются во фразеологизме 上帝保佑[shang di bao you] 
– «да хранит небесный владыка». 

Шанг-ди в VI-V веках до н.э. представляется в образе неба. 
Шанг-ди этого периода – само небо, создатель всего живого, 
правитель мира. 

 Исторически так сложилось, что древнетюркское духовное 
мировоззрение утратило свою самостоятельность в традицион-
ной культуре и сохранилось в виде пережитков. Это странно в 
основе этого мировоззрения – древнетюркская религия «тен-
гиризм», или «тенгерианство», которая была государственной 
религией Тюркских народов (VI-VIII вв). 

В древних верованиях всех тюркских народов важное место 
занимает культ великого Тенгри (Тангри, Тенгри, Танир, Хан Тен-
гри, Кок Тенгриси). Общетюркское его распространение говорит 
о его формировании в древнетюркскую эпоху, когда единство 
тюркского народа еще существовало как реальное социально-по-
литическое и духовно-идеологическое явление. Об этом говорит 
и наличие слово «тенгри» в орхонских древнетюркских надписях 
с употреблением в смысле «бог», «небо» [1].

 Фразеологизмы казахского языка: құдай сақтасын ‒ тәңірі 
жар болсын ‒ алла жар болсын (соответственно: сохрани бог, 
благослови Тенгри, пусть сохрани Аллах) и тәңірі атқан ‒ құдай 
атқан ‒ Алла қаһарына ұшыраған (соответсвенно: проклят Тен-
гри, проклят всевышним, проклят Аллахом) лежат в одной се-
мантической плоскости. 

Культ неба 天[tian] в Китае был господствовал до VI века 
до н.э. Культово-мифологическое мировоззрение, согласно ко-
торому, императоры, правящие на земле считались сыновьями 
великого Неба, представителями, исполняющими его волю, 
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всесторонне передано в сборнике народных 
стихов «Шицзин», «Сборнике документов» ‒ 
«Шуцзин». Например: «Только небо наблюдает 
за простым народом. Небо справедливо. Будет ли 
урожай хорошим, или нет, зависит от воли неба. 
Люди не могут жить без неба. Судьба народа за-
висит от неба» [2]. «Небо создало человечество. 
Кроме того, предписало правила поведения. Чело-
вечество действует только по велению неба» [3]. 

Согласно представлениям древних китайцев, 
небо было благодетелем народа, правителем все-
го мира, творцом явлений окружающей среды, 
поднебесный мир должен, безусловно, повино-
ваться и преклоняться ему. Выражение 天下 [tian 
xia] – «Поднебесная» ‒ стало синонимом слов 
«Китайское государство». 

Культ неба в религиозно-мифологическом 
мировоззрении китайского народа отражается 
следующими фразеологизмами: [tian bu jia ruan]: 
«бог дал короткую жизнь», жизнь была корот-
кой – в казахском: қыршынынан қиылу (умереть 
юным); [tian bu pa, di bu pa]: «не бояться ни неба, 
ни земли» (не знать страха), в казахском языке: 
жан баласынан қорықпау (никого не бояться). 
Также данное понятие в казахском языке пред-
ставлено и в следующем варианте: құдайдан 
қорықпау (не бояться Бога); [tian cha di yuan]: 
«разные как небо и земля», в казахском языке 
существует абсолютный эквивалент: көк пен 
жердей парық (разные как небо и земля); [tian 
chang di jiu]: «бескрайний, как небо, вечный, как 
земля», «вечный», «постоянный»; [tian congen 
yuan] – «Всевышний исполнил его желание», в 
казахском языке так же ‒ «тәңірі тілегін берді»; 
[tian wu jue ren zhi lu]: «Небо не оставляет чело-
века без пути (выхода), всегда найдется выход из 
затруднительной ситуации». 

Вытекающие из культово-мифологического 
мировоззрения фразеологизмы казахского язы-
ка, содержащие такие слова, как көк (небесная 
сила), аспан (небеса), тәңір (создатель), құдай 
(бог), берут свое начало в культе как тенгриан-
ства, так и шаманизма, господствовавших в раз-
ные периоды патриархально-родового строя. 

 Культ неба описан и в писаниях Тенгри-Ор-
хон: «Вначале сверху было голубое небо, а снизу 
была черная земля; между ними появился чело-
век»; Небесная сила (голубое небо) – это не небо 
в материальном виде. Оно отличается от обыч-
ного видимого неба. 

К фразеологизмам казахского языка, по-
явившимся в связи с традицией поклонения 
небесной силе – небу – относятся словосочета-
ния, в составе которых есть слова көк (небесная 

сила), аспан (небеса), тәңір (создатель), құдай 
(бог). Необходимо отметить, что слово «бог» 
иногда употребляется в значении «Аллах», что 
произошло под влиянием распространившего-
ся позже ислама. В данной связи уместно будет 
привести мнение Гумилева Л.Н.: «До начала ХХ 
века обычай поклонения небесному божеству 
претерпел многие изменения. «Небесное боже-
ство» заменяется персидским словом «құдай» 
(бог)» [4]. В действительности слово «құдай» 
‒ по-персидски звучит как ходау – означая соз-
дателя всего света, его правителя и повелителя, 
единственную великую силу вне природы. Из 
этого следует, что большинство фразеологизмов 
казахского языка, содержащих слово «құдай», 
является плодом культового, мифологического 
мировоззрения народа. В данном исследовании 
семантические сопоставления фразеологизмов 
китайского и казахского языков, содержащих 
слова, означающие «голубое небо» или «не-
бесная сила», будут проводиться в следующем 
ключе: 1) положительный образ; 2) отрицатель-
ный образ. 

Среди приведенных примеров встречаются 
фразеологизмы, близкие по семантической сущ-
ности и стилистике. Например: [tian zhi qiao zi], 
прямой перевод: баловень судьбы», эквивалент 
на казахском: құдайдың кенже ұлы, құдайдың 
кенже ұлындай, құдайдың еркесі (соответствен-
но, буквально: младший сын бога, как младший 
сын бога, баловень Судьбы), [tian qing ri tang]: 
«открытое небо, ясный день», на казахском: 
аспан ашық (открытое небо); [tian rang zhi bie] – 
разница, как между небом и землей, на казахском 
представлен абсолютным эквивалентом ‒ жер 
мен көктей айырмашылық. Фразеологизмы на 
китайском, содержащие слово tian (небо) иногда 
даются в смысле пространства, времени. Напри-
мер: [tian chang di jiu]: бескрайний, как небо, ста-
рый, как земля – «мәңгі-бақи» («вечный»), өмір 
бойы (всю жизнь); [tian chang ri jiu]: «с течением 
времени» ‒ «күндер өте келе»; [tian ya hai jiao]: 
буквально: «край неба, угол моря» – дүниенің 
төрт бұрышы (четыре края света), и т.д. 

Отражение отрицательных явлений во фра-
зеологизмах, содержащих слова «аспан» («не-
беса»), «көк тәңірі» («небесная сила»), «құдай» 
(«бог»), «тәңірі» («создатель») не связано в со-
знании народа с недоверием или чувством не-
нависти к богу-создателю. На формирование 
отрицательного образа в вышеприведенных при-
мерах, взятых из фразеологического фонда ки-
тайского и казахского языков, напрямую повлия-
ли действия человеческого сообщества.
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Одним из основных элементов религиозного 
мировоззрения древнего Китая был культ покло-
нения духам предков. Так как китайцы верили, 
что духи умерших людей влияют на жизни и 
судьбы живых, они поклонялись таким мифиче-
ским персонажам, как мудрый правитель древ-
него Китая – Яо и Шуню, защитник от наводне-
ний ‒ Юй. 

Яо, Шунь, Юй – «святые духи», покрови-
тельствующие народу и защищающие его. 

В китайском языке существуют фразеологиз-
мы, возникшие в результате почитания и прекло-
нения перед Яо и Шунем. Они обычно отражают 
положительные явления. Например, [yao chang 
shun duan]: «Яо высокий, статный, Шунь же не-
высокого роста»: түріне қарап кісі таныма (не 
суди о людях по внешности), имеется в виду то, 
что хороший человек не обязательно красив); 
[yao tian shun ri]: «дни Яо и Шуня» ‒ қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған заман (безмятеж-
ная пора; спокойное, свободное от тревоги вре-
мя (буквально: когда жаворонок гнездился на 
овце)); [yao yu shun feng]: «Яо и Шунь пролились 
дождем, словно ветер гладили лица людей, при-
несли изобилие народу». 

Культ предков казахского народа, вместе с 
поклонением каждого человека своим предкам, 
включает и поклонение святым людям, оста-
вившим след в истории, а также святым покро-
вителям, существование которых не доказано. 
Например, следующие фразеологизмы являют-
ся плодом культового-мифологического миро-
воззрения до распространения ислама: пірге 
арқа берді (отречься от покровителя), пірді 

медеу тұтты (надеяться на покровителя), 
пірдің сөзін тұтынды (следовать наставлени-
ям покровителя), пірлерге сиынды (молиться 
покровителям), пірін жат етті (отстранить-
ся от покровителя), әулие ағашқа шықты (бук-
вально: забраться на святое дерево), әулиеге 
ант айтты (дать клятву святому), әулиеге 
түнеді (буквально: переночевать в святых ме-
стах), әулиеден әулие қоймады (молиться всем 
святым), Бабай түкті шашты Әзиз, қырық 
шілтен (сорок чильтанов (сорок существ-по-
кровителей в мусульманской вере, якобы не-
зримо живущих среди людей и обладающих 
сверхъестественной силой)), ғайып ерен (по-
кровитель людей; добрый дух) и др. [5]. 

Очевидно, что распространение религиозно-
мифологической традиции ассоциировать небо и 
истину имело место практически во всех древ-
них очагах культуры евразийского континента. 
При этом говорить о подобной традиции более 
чем правомерно в силу того, что связка небо-ис-
тина не является очевидной и само собой раз-
умеющейся, как, к примеру, земля ‒ плодородие, 
солнце ‒ свет, тепло и т.п. Если очевидные ассо-
циации могут возникнуть и, как правило, возни-
кают в разных очагах культуры независимо друг 
от друга даже на больших расстояниях, то про-
исхождение связки небо-истина едва ли возмож-
но в каждой отдельной цивилизации автохтон-
но. Таким образом, в данном случае речь может 
идти только о распространении специфической 
религиозно-мифологической традиции, свой-
ственной наиболее древней культуре, на другие 
очаги общественного развития. 
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Jafarov A.

The pronouns in the dialects of 
aghdam of garabagh

The dialectological gathers and the pronouns in their contents were re-
searched in this scientific study, which were taken from compelled migrant 
about 162 residents of Agdam region and its various villages. As we know, 
there is no specific linguistic sense of pronouns. Which part of speech it 
subsitutes, it will adapt the content and grammatical meaning of that part 
of speech. There are specific features in the Agdam region dialects and 
colloquial speech dialectological features, this is clearly reflected in the 
pronouns.

Key words: Aghdam region, dialects, parts of speech, pronouns.

Джaфaров A.

Карабах-агдам 
 диалектісіндегі  

есімдіктер

Бұл ғылыми мақалада Агдам ауданының және басқа да әр түрлі 
ауылдардағы күштеп қоныс аударылған 162 тұрғыннан жиналған 
диалектологиялық үлгілер мен есімдіктер зерттелген.  Есімдіктердің 
арнайы тілдік мағынасы жоқ екенін білеміз. Олар басқа да сөз 
таптарының орнына қолданылады және олардың мазмұны мен 
грамматикалық мағынасына бейімделеді. Агдам диалектісіндегі бұл 
ерекшеліктердің өзіндік формасы бар және ол диалектологиялық 
ерекшеліктер ауызекі тілде айқын көрініс табады.

Түйін сөздер: Агдам ауданы, диалектілер, сөз таптары, есімдіктер.

Джaфaров A.

местоимения  
карабах-агдамского  

диалекта

В дaнной нaуч ной рaбо те исс ле довaны избрaнные диaлек то ло-
ги чес кие обрaзцы и мес тоиме ния, собрaнные в результате опроса 
вы нуж ден ных пе ре се лен цев кaк из сaмо го Aгдaмс ко го рaйонa, тaк и 
из его рaзлич ных сел. Кaк мы знaем, мес тоиме ния не имеют собст-
вен ные линг вис ти чес кие знaче ния. Они зaме няют дру гие чaсти ре-
чи, aдaпти руют ся к со держa нию и грaммaти чес ко му знaче нию. В 
диaлектaх Aгдaмс ко го рaйонa эти осо бен нос ти имеют своеобрaзную 
фор му, и эти диaлек то ло ги чес кие признaки нaхо дят свое чет кое 
отрaже ние в рaзго вор ной ре чи.

Клю че вые словa: Aгдaмс кий рaйон, диaлек ты, чaсти ре чи, мес-
тоиме ния.
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Introduction

Most of the territory of Aghdam region including administrative 
center of the city of Aghdam is the region which has been occupied 
by Armenians. Nowadays this region of Azerbaijan according to the 
occupy only ten villages are under the control of Azerbaijan. The region 
of Aghdam was established on August 8, 1930. The relief of the region 
is mostly flat, and partly mountainous and its area is 1154 square km. 
The region of Aghdam, the anciently and beautifully natured land of 
Azerbaijan is located in the centre of Qarabagh – on the northern-eastern 
slopes of Karabakh mountain range, in the west of Kur-Araz lowland. 

I investigated on research project of the third Shusha Grant 
competition of the Science Development Foundation under the 
President of the Republic of Azerbaijan named after “The collecting 
toponyms and dialects of the region of Aghdam, and its scientific-
linguistic analysis”. In the first 6 months of my research I collected 
dialectological pickings from 162 residents refuging in the cities of 
Baku and Mingechevir, in the regions of Aghdam and Berde and 
their different villages.This research was on pronouns which the 
same residents used in their dialectes.

The Importance of this study
The pronoun is called the basic part of speech which is used in 

the place of a noun, an adjective, a numeral and other parts of speech 
and takes their grammatical features.The pronoun differs among 
the main parts of the speech according to having a common and 
abstract content. The pronoun has no lekhical meaning concretely. 
If the pronoun replaces any parts of speech, it adapts the content 
and grammatical meaning of the same parts of speech. Therefore, 
the meaning of the pronoun appears only in the sentence and in the 
tekht.One of the specific factors for a pronoun is being a convention 
in its contest. (3, p. 64)

The personal pronoun. The personal pronoun is a pronoun 
which is expressing the concept of a person without any specifics in 
general. (3, p. 64)
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The pronouns in the dialects of aghdam of garabagh

Män, Sän, O, Biz, Siz, Ollar<onlar. I, You, He, 
She, It, We, You, They (in dialects)..

Män hesh,mänim yashim kechif. Allah goysa 
gedärsiz yerīzä, yurdūza. (Nesibova Valide, age-
82, the village of Shelli Gulabli of the region of 
Aghdam) Bajim aghliyirdikin sänyiäsizsän, birda 
galirsan? (Abdulazimova Khalida, age-64, the vil-
lage of Kangarli of the region of Aghdam) O Mirzä-
salehin atasi oluf vä Uzeyir bäyin mällimi oluf, Mol-
la Mehti kishi. (Aliyev Rafig, age-65, the village of 
Guzanli of the region of Aghdam)

Bizdän ilham alir här bahar här gish,
Bizi yetishdirän ilahiyä algish.

(Guliyeva Gelebeste, age-66, the village of Gu-
labli of the region of Aghdam) 

Adil aftamati chähdi, dedi, äjlaflar, chäkilin geri, 
män gätirmishäm ollari, män ozum dä jäza veräjäm, 
gedin siz gätirin, siz dä jäza verin. (Abdulazimova 
Khalida, age-64, the village of Kangarli of the re-
gion of Aghdam) Gardashimin oghlu da onun kimi, 
ollar da polisdä ishdiyirdi, ollar da e:e putun o 
SHushanin kätdäridi zadidi, bakh oralarda, Cämil-
lidä zadda chokh doyushuflär. (Javadova Farida, 
age-69, the region of Aghdam)

The reflekhive pronoun. In our language the 
reflekhive pronoun is formed by adding possessive 
suffikhes to the defining pronoun “oz” (self) in all 
persons. (3. p. 67)

(Ozum, Ozun, Ozu, Ozumuz, Ozuuz<ozunuz, 
Ozdäri<ozläri) Myself, yourself, himself, herself, 
itself, ourselves, yourselves, themselves.

Ozum stamatolog okhumusham, stamatolog 
da ishdiyiräm. (Ayvazov Ali, age-33, the region of 
Aghdam) Ermännin älinä keshmäsin deyin ozun 
partdadifdi. (Abdulazimova Khalida, age-64, the 
village of Kangarli of the region of Aghdam) Dedi 
ki, Fuzuli kuchäsinnän, indi ozu gäsdän shähäri deyir. 
(Khudiyev Khudu. age-77, the village of Salalhli 
Kangarli of the region of Aghdam) Biz onu o vakhti 
ozumuz uchun bir kino hesab eliyirdih. (Adigozelov 
Zahir, age-33, the village of Aliagali of the region 
of Aghdam) Ozuuz yakhshi bilirsiz ki, bini hesh 
kim istämäz. (Aliyev Amir, age-79, the village of 
Papravent of the region of Aghdam) Män elä dēräm 
bi irähbär ichchilärmiz sadä olsunnar ozdärinä sakhda 
chapan chaldirmasinnar. (Shirinov Akber, age-80, 
the village of Alimededli of the region of Aghdam)

The defining pronoun. The defining pronoun 
comes before nouns in the sentence and they are the 
words which determine them. (3. p. 70)

(Oz, Putun<butun, Här, Fı̃lan<filan) All, 
each, one.

Azärbaycan dilindä tärcumäsin bilmillär. Bizim 
oz turkchämizdä Sinär olsun. Yäni rahat sindiräsän. 
(Ayvazov Ali, age-33, the region of Aghdam) Biz 
İsmayilin näslinnäniy putun äräpistanin yarsi 
İsmaylin näslinnändi. (Abdullayev Jalal, age-88, 
the village of Guzanli of the region of Aghdam). 
İndi bashka alämdi, indi putun shähärrärimiz 
gozälläshif. Allah pirezdentimizin canin sagh 
eläsin. (Allahverdiyev Azay, age-70, the village 
of Imamgulubeyli of the region of Aghdam) 
Mähtäbizdä här il 70-80 fayiz inustuta girännärmiz 
olur. (Hasanova Esmira, age-47, the village of 
Papravent of the region of Aghdam) Dēr bir gun 
getdim Muslumun yanna dedim fı̃lan därtdän otru 
gälmishäm. Bashdadi fı̃lanfı̃lanfı̃lan, dietdärdän, 
hansi yemählärdän. (Ahmedov Rasim, age-68, the 
village of Gulabli of the region of Aghdam)

The demonstrative pronoun. The demon-
strative pronoun is a pronoun which signs a thing in 
general. (3, p. 68)

(O, Bi<bu, Elä, Belä, Hämin) That, this, such, 
the same.

Aghdamda urusdar, belarusdar, ukraynallar, 
maldavannar, yahudilär, tatarrar, lahishdar, mala-
gannar, o mämfur ermännär variydi. (Aliyev Nadir, 
age-80, the region of Aghdam) Nä bashı:zi aghridim, 
bi Tamasha, Kamila bullar yas yerindä gäshäh dä 
säsi varidi. (Ahmadov Rasim, age-68, the village 
of Gulabli of the region of Aghdam) Elä insan az-
az gälir dunyaya. (Allahverdiyev Azay, age-70, the 
village of Imamgulubeyli of the region of Aghdam) 
Birdanda belä inshallakh kohlukomäshdi oz 
torpakhmiza kochuf gedärih. (İnshallah) (Guliyev 
Akif, age-65, the village of Shurabad of the region 
of Aghdam) o diyarman su ilä ishdiyirdi. Hämin 
diyarmanin suyu Garachava addanan chaydan 
ayrilirdi. (Hasanova Zabila, age-67, the village of 
Khidirli of the region of Aghdam)

The Indefinite pronoun. The indefinite pro-
nouns are the words expressing unknown persons 
and objects. 

(Biri, Kimsä, Härä, Här kesh<här käs) One, 
somebody, every, everybody.

Män bu rayonda chokh bachji gormushäm, biri 
irayona ishdiyif, biri ozunä ishdiyif, biri gohum 
oylätinä ishdiyif. (Aliyev Amir, age-79, the village 
of Papravent of the region of Aghdam) Bu heynidä 
kimsä papakh gätirdi, älavä ona bukhar papaghi 
gätirdi. (Huseynova Regina, age-58, the region of 
Aghdam) Bir gejädä orda yatmishikh, oyevläri 
tämizdiyif bir gejä galannan soᶇra tokhdamamish 
(4, p.500) härä daghildi bi täräfä. (Guliyev Akif, 
age-65, the village of Shurabad of the region of 
Aghdam yash) Allah rähmät eläsin, chokh yakhshi 
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dostuydu. Allah här keshä heylä dos kismät eliyä 
bilä. (Aghayev Shikar, age-60, the village of Bash 
Garvent of the region of Aghdam)

The Interrogative pronoun. The interrogative 
pronouns are the words which are used in order to 
give questions. If the interrogative pronoun belongs 
in what parts of speech, it carries the quantity 
of features of the same parts of speech, and acts 
its acting, and expresses one person, one object, 
quantity of features in the sentence as a question in 
common. (3, p. 69) 

(Kim, Nä, Hara, Havakh<hansi vakht, 
Nejä<netjä, Näymish<nä imish, Hansi, Nechä, 
Neynäsin<nä eläsin, Neyä<näyä. Nätä:r<nä 
tähär) Who, what, where, when, how, which, how 
much, how many.

Yäni o vakhdi biräz, nätä:r diyem yazif 
okhumaghi bildiyim uchun. (Aghayev Shikar, age-
60, the village of Bash Garvent of the region of 
Aghdam) Kabaf bishrännär gäländä onn oghlunun 
toynda dedlär ki ay khala bini kim bishirif?. 
(Valiyeva İzabella, age-72, the village of Papravent 
of the region of Aghdam yash, Aghd.) Jalal 
gedif älin salif meshokhun ichindä belä galdirif 
gorufkun bunn hamsi yungulddä, yungul gozdar 
da churuy olar bu:n daysi deyif kin, bajoghlu nä 
akhdarirsan? -deyif, dayi goz-findigh almagh 
ishdiyiräm. (Aghayev Shikar, age-60, the village 
of Bash Garvent of the region of Aghdam) Bi kishi 
bashdiyif guduf, gorufkun hä:, Khidir gamishdari 
birakhdi. Deyif ki, ä: Khidir, deyifki nädi?, deyif 
ä: bi gamishdari hara birakhirsan?. (Ahmadov 
Rasim, age-68, the village of Gulabli of the region 
of Aghdam)

Bu därdä sän soylä män dozum nejä
Butun varlighim da donufdur hechä.
Va:rikän yokholmakh näymish Allah.
Yashamag nä yaman chätinmish Allah.
(Gasimova Shukufe, age-46, the region of Aghdam)

Demäli o yeznäyä demishäm kin, havakh gorsän 
ush yeshih al gäti. (Hasanova Zarifa, age-49, the 
village of Abdal Gulabli of the region of Aghdam)

Deir äli belli neynäsin
Shana telli neynäsin

Dähnä dibdän uchufdu
Äli belli neynäsin.

(Aliyeva Thamara, age-70, the village of 
Goytepe of the region of Aghdam). Ähmäd kishi, 
chäpärin bashinnan männän sorushduku, ä: neyä 
gälmisän, dedim bä belä-belä ämi, goturmädilär 
sänäti, dedi savah gä idariyä. (Aliyev Amir, age-79, 
the village of Papravent of the region of Aghdam)

The negative pronoun. The negative pronoun 
frequencies for the development of our language. 
It created from the combination of the words: no-
nobody, no one, nothing and etc. (3, p. 71)

(Hesh nä<hech nä, Heshkäs<hech käs, Hesh 
zaman<hech zaman) Nothing, nobody, no one, no 
time.

Kim ki, evinin verini-veshini chikharif, kändä-
käsäyä aparirdi, onnara ajighi tuturdu dērdi kin, ä:, 
kishi do:lsunuz cama:ti panikaya salmayin, hesh
nä olmuyajakh. (Gasimova Räfigä Yunis gizi, age-
58, the region of Aghdam) Bäakh (4, p.47) dedim 
Aghdamsiz yashamakh heshnädi. (Salmanov 
Abbas, age-76, the village of Khangarli of the region 
of Aghdam) Mä:m aldghim penisyäni hesh käs
almir. Män aliram bisahat o yuz manitdan savayi, 
yuzonsäkgiz manit. (Safarov Majid, age-96, the 
village of Papravent of the region of Aghdam)

Gadina ehtibar etmä heshzaman,
Donär oz ähdinnän, oz ilgarinnan.
İnan ki, gadinin yalvarishi da,
Hirsi gäzäbidä yalandir yalan 
(Hamidov Jalal, age-78, the region of Aghdam)

The result
As the result of we can say that our research 

was the investigation of pronouns which was 
taken from the 162 residents who have refuged 
unoccupied places of Aghdam and its villages in the 
morphology of Aghdam dialects.The pronoun has 
no morphological meaning concretely. If it replaces 
which parts of speech, it adapts the content and 
grammatical meaning of the same parts of speech.
This features place in the dialects of Aghdam 
region in the specific form and in spoken speech 
dialectological features have been widely used.
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Жұмажанова Ф.Т.,  
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діни шығармалардағы 
көркемдік сабақтастық

Көркемдік дәстүр жалғастығы – қазақ әдебиеттану ғылымында 
тарихи және теориялық жағынан барлық қырынан, жан-жақты 
зерттеліп жатқан күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Қазақ 
әдебиетіндегі дәстүр сабақтастығының бастау көзі ежелгі әдебиет 
нұсқаларында жатыр, авторлар мақалада сол жәдігерлерге бірсыпыра 
тоқталып ашып көрсетеді. Ежелгі дәуір әдебиетінің нұсқалар, яғни 
сақтардың «Алып Ер Тоңға» мен «Шу», ғұндардың «Атилла», «Көк 
бөрі», «Ергенекон» дастандары мен «Хуастуанифтта» Көк тәңіріге 
табыну басым болса, ислам діні келгеннен кейінгі туған орта ғасыр 
мен қараханиттер дәуірінде туған жәдігерлерде Аллаға мінажат ету 
көрінісі басым. Мақалада мысалға келтірілген еңбектердің бәрінде 
де бірінші Алланың атына мақтау айтылатындығы сөз етілді. Олай 
болса, алғашында Көк тәңіріге, ислам дінін қабылдағаннан кейінгі 
күллі мұсылман халықтарының Алланы хақ деп танығанына мақалада 
сөз болған тасқа түскен жазбалар мысал бола алады.

Түйін сөздер: дін, иман, ислам, көркемдік сабақтастық, жәдігер.

Zhumazhanova F.T.,  
Koptyleuova D.T.

 art continuity in religious works

In the article authors discusses the ancient literary written monuments 
as sources of continuity of traditions in the Kazakh literature. Analysis and 
comprehensive description of the discussed written monuments are given. 

Key words: religion, faith, islam, literary continuity, heritage.

Жумажанова Ф.Т., 
 Коптилеуова Д.Т.

Художественная  
преемственность в  

религиозных произведениях

В статье авторы рассматривают древние литературные пись-
менные памятники в качестве источников преемственности традиций 
в казахской литературе. Дается анализ и всесторонее описание 
рассматриваемых письменных памятников.

Ключевы слова: религия, вера, ислам, хужеожественная преем-
ственность, наследие.
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 дІНи 
ШығАРмАлАРдАғы 

КӨРКемдІК 
САБАҚТАСТыҚ

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінде шариғат негіздерінің 
көрінісі қалай суреттелгенін зерттеу барысында үңілген ғы-
лыми зерттеулер мен әдебиеттер қатарынан ең алдымен ерек-
шелеп зер салуға ықпал еткені Абай еңбектері болғанмен оған 
дейін де шариғат тақырыбын Бұқар жырау Қалқаманұлы, Дулат 
Бабатайұлы, Мәделі Жүсіп қожа, Майлықожа Сұлтанқожаұлы 
жырлағаны ақиқат. Алайда аты аталған қазақ ақындары 
бастауды қайдан алды. Оларға кім, не үлгі болды деген 
сауалдардың төңірегінде ой қозғайтын болсақ, бұл мәселенің 
төркіні ежелгі әдебиет нұсқаларында жатқаны әдебиет та-
рихынан мәлім. Сөзіміз дәйекті болу үшін ежелгі әдебиетті 
зерттеушілер мен сол тұстағы мұраларға үңіліп көруге болады. 
Дінтанушы ғалым М. Бұлұтай түркі халықтарының бұрынғы 
наным-сенімдері жөнінде сөз ете келіп: «...Бір шындығы, 
аталмыш аймақта көптәңірлі діндердің бірте-бірте жоғалып, 
біртәңірлі діндерге, ең соңында хақ дін Исламға орын бергені 
байқалады» [1, 1], – деген тұжырым жасайды. Дінтанушы 
ғалымның осы айтқан сөзін ежелгі әдебиет нұсқаларынан 
мысалдар келтіре отырып өрбітуге болады. Себебі, әдебиет 
ақын-жазушылардың өздері өмір сүрген дәуірінің шынайы 
картинасы болып табылады. Ежелгі дәуір әдебиетін арнайы 
зерттеген ғалымдардың еңбегі туралы Т. Кәкішұлы былай 
дейді: «Айрықша белсене еңбек еткен Мырзатай Жолдасбеков 
(архон жазбалары), Мұхтар Мағауин (жыраулар поэзиясы), 
Асқар Егеубаев (көне жазба әдебиет), жалпылай шолу жасаған 
Ханғали Сүйіншәлиевтерге студенттік жәрдемін тигізіп 
жүрген Алма Қыраубаева сынды қарындастарымыз болды» 
[2, 6]. ХІІІ-ХІV ғасыр әдебиеті жөнінде А. Қыраубаева мын-
дай тұжырым жасайды: «Әдебиетіміздің тарихында өзіндік 
із қалдырған осындай елеулі мұралардың бірі – ХІІІ-ХІV 
ғасырлардағы ескерткіштер. Осы кезең ескерткіштеріне тән 
жанрлық, тақырыптық, көркем тілдік сипаттардың ізі, өзара 
сабақтастық кейінгі дәуірлердегі әдебиетімізден, әсіресе ХІХ-
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінен жақсы байқалады» [3, 
12]. Олай болса, ХІХ-ХХ ғасыр басындағы әдебиетті сөз ету 
үшін сол ежелгі әдебиет нұсқаларына үңілген жөн. 

«Көркемдік дәстүр жалғастығы – қазақ әдебиеттану 
ғылымында тарихи және теориялық жағынан барлық қыры 
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толық күйінде, жан-жақты зерттеле қоймаған 
аса күрделі проблемалардың бірі болып та-
былады. Ал, бұл мәселені ғылыми тұрғыдан 
зерттеу – ұлттық сөз өнерінің эстетикалық 
қуатын, философиялық мән-мағынасын, әрбір 
әдеби жәдігерліктің өмірге келу себептерін 
айқындап алуға мүмкіндік береді» [4, 11], – де-
ген ғалымдардың пікіріне сүйенетін болсақ, 
қазақ әдебиетіндегі дәстүр сабақтастығының 
бастау көзі ежелгі әдебиет нұсқаларында 
жатқандықтан, сол жәдігерлерге бірсыпыра 
тоқталуға тура келеді. Соңғы жылдары ұлттық 
әдебиеттану ғылымы ескі жәдігерлерге 
үңілу барсында көптеген жетістіктерге қол 
жеткізді. Соның нәтижесінде 10 томдық «Қазақ 
әдебиетінің тарихы» жасалды. Бұл еңбекте 
фольклор үлгілерінен бастап, қазіргі тәуелсіздік 
тұсындағы қазақ әдебиетінің даму үлгілері 
түгел қамтылғанын ескерсек, осы еңбектің 
2-томы ежелгі дәуір және орта ғасыр әдебиетіне 
арналған. Мұнда ежелгі дәуір әдебиеті мен орта 
ғасырлардағы көне түркі жазба жәдігерлері мен 
қарахандықтар тұсындағы әдебиет тұтастай 
қамтылып зерттеу нысанына алынды. Аталған 
дәуір әдебиетін зерттеуші ғалымдар сақтардың 
қаһармандық дастандарынан «Алып Ер Тоңға» 
мен «Шу» дастанын, ғұндардың батырлық 
жырларынан «Атилла», «Көк бөрі», «Ергене-
кон» дастандары мен «Хуастуанифт» әдеби 
жәдігерлерін тыңғылықты зерттеп, ғылыми 
айналымға түсірді. Зерттеуде ежелгі дәуір 
әдебиетінің маманы Н. Келімбетов исламға 
дейін өмір сүрген зороастризм діні жөнінде бы-
лай дейді: «Исламға дейінгі зороастризм діні 
бойынша, бүкіл жанды және жансыз табиғаттың 
иесі – Күн болып табылады. Жер бетіндегі 
тіршілік атаулы аспандағы мәңгілік Күнге 
тәуелді. Сол себепті ежелгі түркілердің арғы ата-
тегі саналатын сақтар таңертең Күн көкжиектен 
көтеріліп, шығып келе жатқанда және кешкісін 
батып бара жатқанда оған сыйынып, құлшылық 
ететін болған. Күн-Тәңірінің құрметіне жылқы 
малынан құрбандық шалып отырған. Мұндай 
әдет-ғұрыптың бәрі зороастризм дінінің негізгі 
кітабы – «Авестада» айтылған». Олай болса, 
ежелгі әдебиет нұсқаларындағы Көкке, Күнге, 
Айға, Отқа, Жерге, Суға табыну осы діннің 
өмір сүрген уақытымен тікелей байланысты бо-
лып шығады. Ғұндардың да сақтар тәрізді Көк 
тәңіріне, Күнге табынғанын ескеретін болсақ, 
Мағжан Жұмабаевтың да «Ерте күнде отты 
Күннен Ғұн туған, Отты Ғұннан от боп ойнап 
мен туғам» деуі де осыдан. «Алып Ер Тоңға» 
жырындағы мына жолдарға үңіліп көрелік: 

Алып Ер Тоңға келеді,
Жүз мың әскер ереді.
Жүз мың жебе кереді.
Жер қайысқан қол еді.
Тәңір сүйіп жаратқан,
Әлемді өзіне қаратқан
Қаһарын жауға таратқан,
Көк тәңірінің ұлы еді.

Осы үзіндідегі Алып Ер тоңғаны тәңірінің өзі 
сүйіп жаратса, сол тәңірі Көк тәңірі екендігіне 
көзіміз жетеді. Бұл жолдар жоғарыда айтылған 
зороастризм дінінің жыр жолдарындағы шы-
найы көрінісі. Олай болса, қазақ әдебиетіндегі 
шариғат көріністерін сөз еткенде ежелгі әдебиет 
нұсқаларында жаратушы Аллаһ тағала емес, 
Көк, Күн, Ай, От, Жер, Су болып саналған. Қазақ 
арасында жаңа айды көргенде айтатын «Жаңа ай 
жарылқа, ескі ай есірке» деген ұғым түсініктер, 
отқа май құю сынды әдет-ғұрыптардың бас-
тау көзі ежелгі дәуірлерден ұласып келе жат-
қандығын байқауға болады. 

Ежелгі әдебиетті зерттеуші ғалымдар VІ-ХV 
ғасырлардағы нұсқалардың өзін өз ішінен үш 
дәуірге бөліп зерттеп жүргені мәлім. Аталған 
дәуірлердің бәрінен де бірнеше мысал келтіруге 
болады. 

 «Күлтегін» жырын алғаш оқыған дат ғалымы 
В. Томсен (1893 жылдың 23 қарашасында) «Тәңір», 
«Түрік» деген екі сөзді ажыратқан. Сөйтіп ұмыт 
болған көне мәдениет нұсқасы қайта жаңғырғанда 
қазақтар өздеріне етене жақын сөздермен: Тәңір, 
Түркі, Бек, Бай деген ұғымдармен қайта кездеседі. 
Бұл түркі мәдениеті мен қазақ мәдениетінің 
үзілмеген сабақтастығының белгісі.

Ал, жоғарыдағы мысалда келтіргендей түр-
кілердің Көк тәңіріге жалбарынуы жөнінде ежелгі 
дәуір әдебиетін зерттеуші ғалым Н. Келімбетов 
мынадай тұжырым жасайды: «Ежелгі түріктер 
негізінен қос күшке – Көкке (оны Тәңірі деп 
те атаған) және Жерге (Жер-Суға) сыйынатын 
болғаны тарихтан жақсы мәлім.

Қарапайым түріктер өздерінің қағандарын 
сол Көк-Тәңірінің әмірімен билік жүргізіп отыр 
деп түсінген. Сонымен бірге, түріктер табына-
тын үшінші күш болған. Ол – үйдегі от басы, 
бала-шағаны қорғаушы әйел тәңірісі Ұмай». 

ХІ ғасырда өмір сүрген Жүсіп Баласағұн 
«Құдатғу білік» атты дастанын Қарахандар 
елінің қағаны Әбу Әли Хасан Сүлеймен Арыс-
лан хан Бураханға тарту еткені мәлім. 

Аллаһ және оның елшілері туралы айтылатын 
дастанды әдебиетші ғалым А.Егеубаев: «Жүсіп 
Баласағұнның «Құтадғу білік» дастаны әлем 
әдебиетінің асыл қазыналарының қатарындағы 
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көне түркі поэзиясының өлмес мұраларының 
бірі», – деп бағалаған.

Ғалымдардың пікірлерінен шығатын қоры-
тынды Жүсіп Баласағұн Құран Кәрімді негізге 
ала отырып, елді бірлікке шақыра білді. Бас-
шылардың бұқара халықты қалай басқаруы 
туралы ой салды. Сондықтан да негізгі төрт 
кейіпкердің арасындағы сұхбаттарды «Әділет», 
«Дәулет», «Ақыл», «Қанағат» сынды ұлы қа-
сиеттер төңірегіне ұштастыра білді. Оның не-
гізгі кейіпкерлері Дәулет пен Қанағат өмірден 
өткен соң Әділет хан мен Ақыл уәзірі екеуінің 
дәулет пен қанағатты іздеуіне құрылған дастан 
қызғылықты оқылады. Дастанның автордың елді 
біріктіру, көркейту, дамыту сынды үлкен арман-
мақсаттарынан туындағаны анық. Сондықтан да 
ол мемлекет деген не, оның берекесі мен бірлігі 
неде деген сауалдарға жауап іздеді. Білім мен 
біліктің, тіл мен діннің, үлкен адамгершіліктің 
бастауы Құран Кәрімде жатса, автордың бұл дас-
танда сол ізгіліктерді қалай дамыту керектігіне 
деген сүйіспеншілігі мен құштарлығы басым еді. 

Жуырда ұлттық әдебиетіміздің қоржыны 
«Тәзкире-и Бұғра хан» атты мұрамен толыққаны 
мәлім. «Тәзкире-и Бұғра хан» – Қарахандар 
әулеті билеген (Х-ХІІ ғ.) кезеңдегі түрік 
қағанатының тарихы мен аталған мемлекеттің 
басты тұлғалары жайында аса құнды мәліметтер 
бере алатын әдеби әрі агиографиялық шығарма». 
Бұл шығармада Орта ғасырдағы Қашқар, Жетісу, 
Орта Азия аймақтарындағы Ислам діні мен 
мәдениетінің таралуынан да біраз мағлұматтар 
беріледі. Мәселен, бесінші бөлімдегі «Әзіреті 
Расул мен қарыздар хикаясы» былай басталады: 
«Бисмиллаһ-ир рахман-ир рахим!

Көне хикаялардан хабар беруші әңгімешілер 
мен шежірешілердің кітаптарында мынадай 
бір тәмсіл оқиғаны баяндайды. Күндерде [2-
п] бір күн Әзіреті Расул Алла Тағала (с.ғ.с) 
сахабаларымен таң намазын аяқтап, михрабта 
отыр еді. Бір пақыр кісі келіп өтініш қылды: 
«Иә, Алланың елшісі, екі мың алтын қарызым 
бар еді біреуге, берерге қаражатым жоқ. Қарыз 
иесі қысым көрсетіп жатыр», – деді. Расул 
Алланың (с.ғ.с) сарай қызметкерлері мен бай-
лардан ешбірі тебіренбеді. Әл-қисса, [пақыр] 
үш мәрте арыз қылды. Әзірет Пайғамбардың 
(с.ғ.с) көмекшілері мен байлардан тағы да 
еш кісі жауап бермеді. [Сол уақытта] Әзірет 
Әлди (р.а.ғ.) орнынан тұрып: «Иә, Расул 
Алла, бұ пақырды ертіп барып, екі мың алтын 
қарызын мен берейін», – деп әлгі кедейді алып 
шықты. Үйіне ертіп келді», – деп басталады. 
Міне, көріп отырғанымыздай аталған мұрада 

пайғамбарлар туралы аңыз-әңгімелер осылай-
ша өріліп отырады. 

Сопылық поэзияның көшбасшысы Қожа 
Ахмет Иасауидың мұрасын зерттеуші А.Әбді - 
расылқызы: «Дүниежүзілік әдебиет тарихы-
ның қазына қорын молайтқан таңдаулы туын-
дылардың елеулі бөлігі сопылық әдебиет 
өкілдерінің қаламына тиесілі. Сопылық таным 
белгілері адамзат қоғамының алғашқы дәуірінен 
бастап байқалып, бірқатар өркениеттер тари-
хында өзіндік із қалдырған. Бұл құбылыстың 
ішкі-сыртқы ерекшеліктері айқындалып, бірегей 
жүйелі үлгісі қалыптасқан кезеңі б.э.д. ҮІІІ-
ІХ ғасырларына сәйкес келеді. Сопылық ілім 
теориялық тұрғыдан толық қалыптасқанға 
дейін-ақ оның мән-мазмұны ауызша және жаз-
баша әдеби шығармаларда көрініс тауып оты-
рады. Бертінде бұл үрдіс барынша жетілдіріліп, 
сопылық әдебиеттің өзіне тән заңдылықтары 
қалыптасты. Болмысты қабылдау мен түсінудің 
иррационалдық жолын ұстанған сопылар 
тудырған әдебиеттің өзіндік идеялық бағыты, 
дара көркемдік әлемі, қалыптасқан бейнелілік 
жүйесі, талғаулы эстетикалық құндылықтары 
болды. Аталмыш әдебиет тарихындағы бірегей 
ақындық мектептер араб-парсы және түркі 
сопылығына тән. Ал түркі сопылық поэзиясының 
көшбасшысы «Түркістан пірі», «Әулиелердің 
сұлтаны» деген аттармен мәшһүр болған Қожа 
Ахмет Йасауи болатын», – дейді. Бұдан шығатын 
қорытынды оның сопылық поэзияның негізін 
салушы екендігі. Қожа Ахмет Иасауидың «Диу-
ани хикметінен» («Ақыл кітабы») мысал келтіре 
отырып осы пікірлердің астарына үңіліп көрелік:

1. «Бісміллә» деп баян еттім хикмет айтып,
2. Шәкірттерге дүр мен гәуһар шаштым міне.

61. Жеті жаста Арыстан Бабқа қалдым салам,
62. Мұстапаның аманатын бер деп маған.
63. Сол мезетте мың бір зікір еттім тамам,
64. Нәпсім тыйып Аллаға бет бұрдым міне.[5, 19-20]

Хикметтен келтірілген мысалдардан көріп 
отырғанымыздай ҚожаАхмет Иасауи таза жол-
ды Алланың ақ жолынан таба білген. «Ақын 
өзінің «Диуани хикметіне» жазған алғы сөзінде 
жалпы мұсылман дінінің негізгі қағида шарт-
тарын, парыз-қарыздарын байыппен баяндай-
ды. Мұндағы ой-тұжырымдары сегіз жүйеден 
тұрады. Олары: Тәубашылдық, Ғибадатшылдық, 
Махаббат, Сабырлық, Шүкіршілік, Ризашылдық, 
Заһидшілдік (анықтық), Ғаріптік. Бұларды 
түйіп айтсақ, адам құдайды танып білу үшін не 
істеу керек, қандай уәжіп, парыздарды орын-
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Діни шығармалардағы көркемдік сабақтастық

дау қажет дей отырып, сондай-ақ адамгершілік, 
әділдік, адалдық, мейірім, рақым, Аллаға деген 
сүйіспендік сияқты мәселелер арнайы сөз бола-
ды» [5, 12]

Ақынның «Диуани хикметінде» негізінен 
Ислам дінінің қағидалары қамтылғандықтан 
ол үлкен беделге ие болды. Себебі Иасауидің 
негізгі тірегі Құран Кәрім еді. Осы ойымыз-
ды ғалымдардың төмендегі пікірі растайды: 
«Ахмед Йесеуидің осыншама көп ардақталуы 
оның халифаларын (орынбасарлары) жан-жаққа 
жіберіп, тағлым-тәрбие саласында келелі қызмет 
істегендігінен деп ойлаймыз. Бұған қоса, Ах-
мед Йесеуи бабамыз түркі тілін пайдаланып, 
түркі халықтарының Исламиятты Ұғынуында 
қалың бұқараға әсер еткен өсиеттер қалдырған. 
Осы себепке байланысты оның есімі көшпелі 
һәм отырықшы түркілер арасында Қорқыт 
ата, Шопан ата, Манас Батыр секілді мәшһүр 
тұлғалардың қатарында, тіпті олардан жоғары 
дәрежеде алатын болған. Мәселен, Хұсамаддин 
Шарафәддинұлы тарапынан 1584-1588 жылдары 
жазылған «Рисала-и Тауарих-и Бұлғария» атты 
еңбекте Ахмед Йесеуидің даңқының қыпшақтар 
һәм бұлғарлар арасында өте жоғары болғаны 
жазылған» [6, 83].

Осы ойды С.Дәуітов «Қазақ әдебиетіндегі 
Қожа Ахмет Иасауи дәстүрлері» атты кейінгі 
зерттеулерінде кеңейте зерттеді. Оның хик-
меттерінің мәнін ашу мақсатында астарына 
үңіліп ой түйді. Соның нәтижесінде: «Сопы 
ақын адам баласын адал еңбекке, үлкенді сый-
лап, кішіні құрмет етуге, әке мен шешені, 
туған-туысты қадірлеуге, әсіресе, «Алланы бір, 
пайғамбарды хақ» деп мойындау керектігін 
баса айта келіп, жалпы халықты имандылыққа 
үндеу арқылы мұсылманшылықтың шынайы 
жолын нұсқайды. Әсіресе, ар тазалығы мен жан 
тазалығына көңіл бөледі, «малым – жанымның 
садағасы, жаным – арымның садағасы» деген 
халықтық пәлсапа тұрғысынан толғанады. Өз 
заманының көкейтесті мәселесі – оқу-ағарту ісін 
жолға қоюға, әділ билік жүргізу ісіне көп көңіл 
бөлді. Қожа Ахмет Иасауидің ел ішіне берік са-
лып кеткен ислам дәстүрін бүкіл түркі елінің 
ақындары қабылдап, ғасырлардан ғасырларға 
жалғастыра жырлаған. Олардың қатарында біз-
дің қазақ шайырларының да орны бар».

Қожа Ахметтің шығармалары жөнінде 
С.Дәуітов былай дейді: «Орта ғасырда 
ғұмыр кешкен Иасауи сол дәуірдің перзенті 
болғандықтан Алланы бір, пайғамбарды хақ, 
Құранды шын деп білген ғұлама. Ол Алланы бар 
жанымен жырлаған кемеңгер, жаратушының 

жалғыз еке нін, теңдесі жоқ ұлық екенін, 
ешқандай мұқтажының жоқ екенін, әуелден 
бар, ақырында да бір өзі қалатынын шы-
найы толғағаны мәлім. Осындай жаны мөлдір 
тақуаның ел-жұрттан безіп жер астына кіруі 
(хлуетте жатуы) адам таң қаларлық дүние. Не 
үшін солай болды, кейбір деректерге қарағанда 
пайғамбарымыз (с.а.у.) алпыс үш жасында көз 
жұмды, (біздің пайғамбар жасы деп жүргеніміз 
– алпыс үш жас) осы себепті Қожа Ахмет Иа-
сауи де пайғамбардан артық жасамаймын деп 
жер астына түсіпті делінген. Бұл мүмкін рас та 
шығар, Қожа Ахметке сөз берсек, ол:

Таң сәріде дүйсенбі күн жерге кірдім,
Мұстапаға қайғы тұтып кірдім, маңа. 
Алпыс үште сүндет деді естіп білдім,
Мұстапаға аза тұтып кірдім, маңа –

дейді».
ХІІ ғасырдың аяғы мен ХІІІ ғасырдың басын-

да өмір сүрген Ахмед Йүгінекидің тәлім-тәрбиеге 
құрылған «Ақиқат сыйы» атты дидактикалық 
еңбегінде де Алла жолы ашық көрініс берген. 
Адамгершілік, білім, мораль мәселелерін сөз ете 
отырып Алланың сөздерінен мысалдар беріледі: 
«Пайғамбар – оған Алланың нұры жаусын!

– Былай деген: Алла кішіпейілдінің абы-
ройын асырады, Тәкаппардың құтын қашырады» 
[7, 142]. Немесе: «Алла Тағала сәлем айтқан: 
«Қатты ашуды басу керек, адамдардың қатесін 
кешіру керек», өйткені Алла игілік жасағандарды 
сүйеді. Алланың елшісінің оған Алланың нұры 
жаусын! – Айтқандарынан: «Қатты ашу келген-
де оны тоқтата білген адамның жүрегін Алла 
қасиетке толтырады» – Алланың елшісі осы-
лай деген [7, 143], «Алланың сәлемі мынадай: 
«Алла сабырлықты сүйеді, өйткені әр қасіреттің 
соңы қуаныш: Алланың елшісі – оған Алланың 
нұры жаусын! – Былай деген: «Жақсылықтан 
үміт етсең, сабыр ет» [7, 144], «Аллатағаланың 
сәлемі: «Сендегі таусылады, Алланікі мәңгі-
бақи» [7, 145].

Ақынның мұрасын зерттеушілер оның осы 
дастаны жөнінде мынадай тұжырым жасай-
ды: «Ахмет Йүгнекидің «Ақиқат сыйы» даста-
ны тақырыптық-мазмұндық, композициялық 
құрылымы жағынан ғана емес, жанрлық тұр-
ғыдан алғанда орта ғасырдағы түркі әдебиетіне 
өзіндік үлес қосқан шығарма болып саналады. 
Дастанды жазу барысында шайыр орта ғасырда 
кеңінен мәлім болған қасида, қыйтға, рубаи 
сынды шығыстың поэзиялық жанрларын еркін 
пайдаланғанын талдау арқылы анықталды. 
Йүгнеки бір шығармада әртүрлі жанрларды 
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қолдана отырып, өлең өрнегінің інжу-маржан 
үлгілерін жасаған. Сол арқылы ақын орта 
ғасырдағы түркі поэзиясының тұғырын биікке 
көтеруге өз үлесін қосып отыр. Бұл еңбектің ав-
торы бірқатар жанрды қатар пайдаланып, өлең 
жазуды жақсы меңгерген талантты ақындардың 
қатарына қосылады» [8, 136].

«Ақиқат сыйы» поэмасында көрініп тұр-
ғанындай, ол сыртқы құрылымының, өлшем 
өрнегінің жаңашылдығымен түркі өлеңінің 
тарихындағы бірегей туындыларының қатарына 
жатады.

Қорыта айтқанда, ежелгі дәуір әдебиетінің 
нұсқалар, яғни сақтардың «Алып Ер Тоңға» 
мен «Шу», ғұндардың «Атилла», «Көк бөрі», 
«Ергенекон» дастандары мен «Хуастуанифт-
та» Көк тәңіріге табыну басым болса, ислам 
діні келгеннен кейінгі туған орта ғасыр мен 
қараханиттер дәуірінде туған жәдігерлерде 
Аллаға мінажат ету көрінісі басым екендігіне 
көз жеткіздік. Жоғарыда мысалға келтірілген 

еңбектердің бәрінде де бірінші Алланың аты-
на мақтау айтылатындығына көз жеткіздік. 
Олай болса, алғашында Көк тәңіріге, ислам 
дінін қаблдағаннан кейінгі күллі мұсылман 
халықтарының Алланы хақ деп танығанына 
жоғарыда сөз болған тасқа түскен жазбалар 
мысал бола алады. Құран аяттары мен Ха-
дис сүрелеріне сүйене отырып ойды жинақтау, 
Мұхаммед пайғамбар мен басқа да пайғамбарлар 
туралы аңыз-әңгімелерді жырға қосу, олардың 
имандылық жолындағы өмірлерін өнеге ету 
күллі түркі халықтарының әдеби мұраларына 
ортақ сипат болып табылады. Бұл тұста дүниеге 
келген әдеби жәдігерлердің көркемдік негізгі 
жетістігі – Құран аяттары мен Хадис сүрелерін 
көркем шығармада орынды пайдалана білуі. 
Жоғарыда аты аталған еңбектерде баяндау, 
әңгімелеу, монолог, диалог, кейіпкер сөзі сынды 
әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, сол тұстағы 
өмір шындығын хатқа түсіру арқылы түркі 
халықтарының көркем шежіресі жасалды. 
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Обознaче ния зоо ни мов в 
состaве фрaзеоло ги чес ких  

обо ро тов (нa мaте риaле  
китaйс ких и кaзaхс ких 

фрaзеоло гиз мов)

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся куль турнaя семaнтикa фрaзеоло-
гиз мов кaзaхс ко го и китaйско го язы ков. Исс ле довa ние поз во ли ло 
прийти к вы во ду, что цен ност но-смыс ло вой aспект ментaли тетa нaро дов 
– это ни что иное, кaк со во куп ность сис темaти зи ровaнных знa ний и по-
ня тий лю дей об ок ружaющей сре де и о ми ре, ко то рые рaссмaтривaют ся 
ск возь приз му их со циaльно го и эмо ци онaльно го опытa.

Клю че вые словa: фрaзеоло гиз мы, зоо ни мы, жи вот ные, нaцио-
нaльно-куль турнaя хaрaктер ность.

Kenzhebayeva A., 
 Beisembayev B. 

Indication of zoonyms in 
idiomatic phrases (Based 

on the Chinese and Kazakh 
phraseologisms)

This article discusses the cultural semantics of phraseological units of 
Kazakh and Chinese languages. The study led to the conclusion that the 
value-semantic aspect of the mentality of the people is nothing but the 
totality of systematized knowledge and ideas of people about the environ-
ment and the world, which are considered through the prism of their social 
and emotional experience.

Key words: phraseologisms, zoonims, animals, national and cultural 
specificity.

Кен жебaевa A.A., 
 Бей сембaев Б.Ш.

Фрaзеоло гиялық  
тір кес тер де гі зоо ним дер ді 

бел гі леу (Қaзaқ жә не қытaй 
тіл де рі нің фрaзеоло ги зм де рі 

не гі зін де)

Бұл мaқaлaдa қaзaқ жә не қытaй тіл де рін де фрaзеоло ги зм дер дің 
мә де ни семaнтикaсы тaлқылaнaды. Зерт теу хaлықтaрдың ментaли те-
ті нің құн ды-семaнтикaлық aспек ті сі олaрдың әлеу мет тік жә не эмо ци-
онaлдық тә жі ри бе aясындa қaрaсты рылaтын жүйе лен ген қоршaғaн 
ортa мен жaһaн турaлы бі лім мен ұғымдaр жиын ты ғы де ген қо ры-
тын дығa әкел ді.

Тү йін  сөз дер: фрaзеоло ги зм дер, зоо ним дер, жaнуaрлaр, ұлт тық 
жә не мә де ни ерек ше лік.
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ОБОзНaче НиЯ  
зОО Ни мОВ В 

СОСТaВе ФРaзеОлО-
Ги чеС КиХ  

ОБО РО ТОВ  
(Нa мaТе Риaле 

КиТaЙС КиХ 
и КaзaХС КиХ 

ФРaзеОлО Гиз мОВ)

Жи вот ные игрaли знaчи тель ную роль зa всю ис то рию че-
ло ве чес кой ци ви лизa ции. Не по мернaя роль жи вот ных в кaрти-
не мирa об ретaет тож дест вен ное отрaже ние в язы ко вой и куль-
турной кaрти не мирa. Че ло век ни когдa не мог обойт ись без 
жи вот ных, с aнтич ных вре мен лю ди и жи вот ные жи вут в тес ном 
взaимо дей ст вии друг с дру гом. Жи вот ные всегдa соп ро вождaли 
че ло векa, яв ляясь неотъем ле мой чaстью че ло ве чес кой жиз ни.

Фрaзеоло гиз мы с зоо нимaми зa нимaют знaчи тель ное мес-
то в обоих языкaх, кaк в кaзaхс ком, тaк и в китaйс ком язы ке. 
Жи вот ные оли цет во ряют рaзлич ные чер ты че ло векa, тaкие кaк 
хaрaктер, тем перaмент, нрaв и об лик че ло векa, но из-зa рaзли-
чий при род ной сре ды, куль турных и ис то ри чес ких реaлий, 
нaционaльно го ментaли тетa сим во ликa жи вот ных во фрaзеоло-
гии кaзaхс ко го и китaйско го языков обнaру живaет кaк об щие, 
тaк и спе ци фи чес кие чер ты.

Сaмы ми чaсто ис поль зуемы ми зоо нимaми в китaйс ком язы-
ке яв ляют ся «собaкa», «тигр», «ко ровa», «лошaдь», «ку рицa», 
«дрaкон», «чер вяк», «бaрaн», «уткa» и «обезьянa», a в кaзaхс-
ком язы ке это в пер вую оче редь че ты ре видa домaшне го скотa 
(төрт тү лік мaл): «лошaдь», «ко ровa», «верб люд», «овцa», ко то-
рые яв ля лись ос нов ным и глaвным ис точ ни ком су ще ст вовa ния 
и про живa ния кaзaхс ко го нaродa, a тaкже «волк», «лев», «зaяц» 
и т.д. Что подт верждaет об ще из ве ст ное по ло же ние о том, что 
жи вот ные, нaхо дя щиеся в бо лее тес ных от но ше ниях с че ло-
ве ком, в язы ке соот ве тст вен но зa нимaют бо лее вы со кое по ло-
же ние. Рaсс мот рим нaибо лее ин те рес ные из них. В китaйс ком 
язы ке мож но рaсп ре де лить зоо ни мы нa две груп пы – жи вот ные 
вы мыш лен ные (ми фи чес кие) и реaльно су ще ст вую щие.

Ми фи чес кие жи вот ные
Дрaкон – сим вол им перaторс кой влaсти. В подт верж де ние 

это го мож но при вес ти немaло слов и вырaже ний, где од ним из 
ком по нен тов яв ляет ся 龙 long: 龙袍 longpao «пaрaдное плaтье 
им перaторa», 龙生龙 long sheng long «у дрaконa рождaет ся 
дрaкон», обрaзно в знaче нии «у хо ро ше го отцa и сын хо ро-
ший», 龙门战 long men zhan «лун мэньскaя схвaткa», обрaзно 
в знaче нии «про дол жи тель ный ду шев ный рaзго вор»; 龙潭虎穴 
long tan hu xue «ло го ви ще дрaконa и пристa ни ще тигрa» (смер-
тельно опaсное мес то). В китaйс кой куль ту ре дрaкон выс тупaет 
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сим во лом счaстья и яв ляет ся од ним из че ты-
рех глaвных ми фи чес ких жи вот ных – дрaкон 龙 
long, фе никс 凤 feng, че репaхa 龟 gui и ци линь 麒
麟 qilin.

Фе никс. Чу деснaя цaрь-птицa с клю вом пе-
тухa, зо бом лaсточ ки, шеей змеи, узорaми нa 
те ле кaк у дрaконa, хвос том ры бы и пaнци рем 
че репaхи. В китaйс кой куль ту ре фе никс считaет-
ся счaст ли вым предзнaме новa нием. Ус той чи-
вые обрaзовa ния с ком по нен том «фе никс» от-
личaют ся изя ще ст вом, нaпри мер: 凤麟姿 feng 
lin zi буквaльно «дви же ния фе никсa и ци ли ня», в 
знaче нии «изыскaнные мaне ры». 凤头鞋 feng tou 
xie буквaльно «туф ли в ви де го ло вы фе никсa», 
в знaче нии «женс кие ту фель ки» (с изобрaже-
нием го ло вы фе никсa). 凤阳门 feng yang men 
буквaльно «фе ник со вые во ротa», в знaче нии 
«пaрaдные во ротa дворцa».

Ци линь, че репaхa. Ес ли в ос но ве обрaзa 
дрaконa ле жит змея, a фе никсa – пе тух (ку рицa), 
то ци линь со четaет признaки мно гих жи вот ных: 
те ло оле ня с од ним ро гом, пок ры тое че шуей.

Че репaхa – единст вен ное реaльно су ще ст-
вующее су ще ст во из че ты рех ми фи чес ких жи-
вот ных. Пер вонaчaльно че репaхa былa сим во лом 
дол го ле тия, ко то рый пос те пен но был вы тес-
нен сос ной (松 song) и журaвлем (鹤 he), (см. [3, 
с. 225]). В сов ре мен ном китaйс ком язы ке обрaз че-
репaхи вы зывaет толь ко од ну aссо циaцию – муж-
чинa, ко то ро му из ме няет его женa (ср. рус.: «ро го-
но сец») и упот реб ляет ся в кaчест ве ругaтельствa, 
нaпри мер в состaве сле дующих ус той чи вых 
обрaзовa ний: 当王八 dang wangba буквaльно 
«быть че репaхой», в знaче нии «муж чинa, ко то ро-
му из ме няет женa; ро го но сец»; 王八蛋 wangba dan 
буквaльно «че репaшьи яйцa», в знaче нии «не го-
дяй, мерзaвец» [2].

Реaльно су ще ст вующие жи вот ные
Тигр. В предстaвле ниях китaйцев тигр сим-

во ли зи рует жиз нь, здо ровье, мо гу ще ст во и 
проц ветa ние. Из из ве ст ных нaм при выч ных 
вырaже ний, имею щих в своем состaве ком по-
нент «тигр», подaвляющее боль шинс тво имеют 
от рицaтельную эмо ци онaльную окрaску, пос-
кольку обрaз тигрa связaн с чем-то опaсным 
и рис ковaнным: 打老虎 da laohu буквaльно 
«бить тигрa», в знaче нии «кри ти ковaть вы со-
ко постaвлен но го чи нов никa»; 入虎穴 ru hu xue 
буквaльно «войти в ло го во тигрa», в знaче нии 
«под вергaть се бя опaснос ти».

Тигр оли цет во ряет хищ никa и зло дея: 坐
地虎 zuo di hu буквaльно «си дя щий нa зем ле 
тигр», в знaче нии «мест ный дес пот, сaмо дур, 
сaмоупрaв»; 笑面虎 xiao mian hu буквaльно 

«улыбaющий ся тигр», в знaче нии «прит вор щик, 
ли це мер». 

Обезьянa. Обрaз обезьяны в китaйс кой куль-
ту ре ис поль зует ся, когдa нaдо под черк нуть 
чью-ли бо лов кость, смет ли вос ть. Нaпри мер: 
то роп ли вый че ло век 急猴子ji houzi буквaльно 
«спешaщaя обезьянa», в знaче нии «веч но то ро-
пя щий ся че ло век»; озор ной, шaлов ли вый (ре-
бе нок) 皮猴子 pi houzi буквaльно «шaлов ливaя 
обезьянa»; ху дой 瘦猴子 shou houzi буквaльно 
«худaя обезьянa.

Собaкa, зaяц, осел и лисa. В китaйс ком язы-
ке вырaже ния с ком по нен том «собaкa» имеют 
яр кую негaтивную окрaску, это, кaк прaви ло, 
сти лис ти чес ки сни жен ные фрaзеоло ги чес кие 
обо ро ты, нaпри мер: 狗腿子gou tuizi буквaльно 
«собaчья ногa», в знaче нии «прис пеш ник»; 狗
咬狗 gou yao gou буквaльно «собaкa кусaет 
собaку», в знaче нии «внут рен ние рaздо ры»; 钻狗
洞 zuan gou dong буквaльно «про лезaть в собaчью 
ко ну ру», в знaче нии «ус луж ничaть влия тель но-
му че ло ве ку»; для срaвне ния, в кaзaхс кой куль-
ту ре собaкa нaде ляет ся тaки ми кaчествaми, кaк 
вер ность и предaннос ть, но и в кaзaхс ком язы ке 
су ще ст вуют вырaже ния с ком по нен том «собaкa», 
ко то рые имеют от рицaтельную окрaску, нaпри-
мер: «ит бо лу», в знaче нии «устaть; из му чить ся, 
кaк собaкa, по те рять по ря доч ность»; «aузынaн aқ 
ит кі ріп, кaрa ит шы гу», в знaче нии «Брa нить ся, ск-
вер нос ло вить». В китaйс кой фрaзеоло гии ис поль-
зуют ся те же кaчествa зaйцa (трус ли вос ть, ско рос-
ть), ослa (глу пос ть и уп ря мс тво) и ли сы (хит рость 
и ковaрс тво), что и в кaзaхс кой идиомaти ке, нaпри-
мер: 兔子胆 tuzi dan буквaльно «зaйчий желч ный 
пу зырь», в знaче нии «трус ли вый кaк зaяц»; ср. кaз.: 
«қояндaй қорқaқ»; 笨驴 ben lu буквaльно «глу пый 
осел», в знaче нии «необрaзовaнный, мaлогрaмот-
ный»;老狐狸 lao huli буквaльно «стaрaя лисa» или 
小狐狸 xiao huli буквaльно «мaлень кaя лисa», в 
знaче нии «плут, хит рец», «хит рый че ло век»; ср. 
кaз.: «түл кі дей қу».

Кaзaхс кие зоо ни мы
Домaшний скот (төрт тү лік мaл). В кaзaхс ком 

куль турном прострaнс тве су ще ст вует фе но мен 
«төрт тү лік» (под ко то рым по нимaет ся «мaл» ‒ 
скот, домaшние жи вот ные) букв.: че ты ре видa 
скотa, подрaзу мевaющее в чaст нос ти, ‒ «жыл-
қы» (лошaдь), «түйе» (верб люд), «қой» (овцa), 
«сиыр» (ко ровa). В цен ност ной кaрти не мирa 
кaзaхов «төрт тү лік мaл» зa нимaет осо бое мес-
то. Сле дует обрaтить внимa ние, что обрaзы этих 
жи вот ных чaсто упот реб ляют ся в ос нов ном для 
хaрaкте рис ти ки и описa ния кaких-ли бо осо бен-
нос тей в по ве де нии и дей ст виях че ло векa.
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Ком по нентa «овцa» в кaзaхс ком язы ке в ос-
нов ном ис поль зует ся, что бы под черк нуть тaкие 
чер ты хaрaктерa че ло векa, кaк ск ром ность, 
зaстен чи вос ть, спо кой ст вие, нaив нос ть и т.д., 
нaпри мер, «қой aузынaн шөп aлмaс», в знaче-
нии роб кий, зaстен чи вый, «и му хи не оби дит»; 
«қой үс ті не боз торғaй жұ мы ртқaлaды» дaнный 
фрaзеоло гизм ознaчaет нaсту пив шее спо кой-
ст вие, мир и ти ши ну; «aқсaқ қой түс тен ке йін  
мaңырaйды» букв. «хромaя овцa блеет пос ле 
обедa», мож но тaкже пе ре вес ти кaк «пос ле дрaки 
кулaкaми не мaшут».

Стоит от ме тить, что не ко то рые зоо ни-
мы, тaкие кaк «овцa», «осел», «собaкa», упот-
реб ляют ся в ос нов ном для хaрaкте рис ти ки 
глупцa, ту го думa, бес то ло чи, т.е. че ло векa, не 
от личaюще го ся ин тел лек том, с глу пым по ве де-
нием, со вершaюще го глу пые пос туп ки, нaпр., 
«ит ит ті гін қылмaй қоймaс», что знaчит «собaкa 
не остaвит свои повaдки»; «есек ті отқa aйдaсaң, 
боққa қaшaды» букв. (ослa го нят нa трaву, a он 
бе жит к дерь му) «есек тің миын же ген» (букв.: 
съел ишaчий мозг), пе ре во ди мо го кaк ‘обе зу мел, 
оду рел’. Имеет ся в ви ду, что кто-то дей ст вует 
нерaзумно, делaет не ле пые, глу пые, дур ные пос-
туп ки. Су ще ст вуют рaзлич ные вaриaнты при ве-
ден но го фрaзеоло гизмa, ко то рые имеют aнaло-
гич ное ин тегрaльное знaче ние и упот реб ляют ся 
в фор ме: «құ тырғaн (жын ды) қой дың миын же-
ген» (букв.: съел моз ги вз бе сив шейся (дур ной) 
ов цы); «құ тырғaн ит тің құлaғын же ген» (букв.: 
съел уши бе ше ной собaки); «құ тырғaн қaсқыр-
дың кө зін ойып  же ген» (букв.: вы резaл и съел 
глaзa вз бе сив ше го ся волкa).

Обрaз лошaди в кaзaхс ком нaционaль ном 
язы ко вом сознa нии aссо ци ирует ся с тaки ми 
кaчествaми че ло векa, кaк быст ротa, грa ция, изя-
щест во, хо рошaя по родa. Нaпри мер, «Aт шaпты-
рым жер» букв. (рaсс тоя ние в один про бег ко ня); 
«aт ‒ ер дің қaнaты» букв. (конь ‒ крылья мо-
лодцa) и т.д. 

У кaзaхов су ще ст вовaлa трaди ция пре под-
но сить в дaр мо ло до женaм, осо бо по читaемым 
родст вен никaм лошaдь. Тaкже имелa мес то 
возрaстнaя грaдa ция, в ко то рой есть оп ре де ле ние 
возрaстa мaль чикa, вырaженное фрaзеоло гиз мом 
«Aт жaлын тaртып мі ну» (букв. вз бирaться нa 
лошaдь, ухвaтив шись зa его гри ву) в знaче нии 
«повз рос леть, воз мужaть». 

Волк. Об ще из ве ст ным фaктом яв ляет ся су-
ще ст вовa ние то темa волкa в сознa нии тюркс ких 
нaро дов. Тaк, тюрк ские пле менa считaли своим 

«хрa ни те лем» и «зaщит ни ком» волкa (көк бө рі). 
Нaзвa ния көк бө рі, көкжaл бө рі не бы ли связaны 
с тем но-се рым окрaсом жи вот но го, a вырaжaли 
его принaдлеж ность к си не му не бу, к выс шим не-
бес ным силaм, присвaивaя свой ствa «хрaбрый», 
«свя щен ный», «силь ный». Изобрaже ние волкa 
нa флaгaх тюркс ких пле мен бы ло обязaте льным 
aтри бу том.

Этим и дру ги ми фaкторaми обус лов ле но сим-
во ли чес кое знaче ние дaнно го жи вот но го в жиз ни 
кaзaхс ко го нaродa. В кaзaхс ком язы ке мож но вс тре-
тить обрaзные вырaже ния, нaшед шие отрaже ние в 
язы ке в ре зуль тaте ми фо ло ги чес ко го восп риятия и 
древ них по ве рий кaзaхс ко го нaродa. Тaк, вырaже-
ние «тә ңір дің се рі сі», пос ло вицa «Ит тің иесі бaр, 
тә ңір дің се рі сі бaр» обознaчaло принaдлеж ность 
то темa к выс шим силaм, a вырaже ния «тік кұлaк», 
«кaрa кұлaк», «ұлымa», «се рек кұлaк», «көкжaл» 
и дру гие яв ляют ся признaкaми тaбуи ровa ния 
нaзвa ния жи вот но го. Силь но го про тив никa кaзaхи 
нaзывaют «нaғыз көкжaлдың өзі», что ознaчaет 
«отвaжный», «сме лый».

В Китaе волк прос лыл безжaлост ным и aлч-
ным жи вот ным. По этой при чи не фрaзеоло гиз-
мы и идиомы со сло вом волк обыч но имеют 
негaтивный от те нок. Нaпри мер,豺狼当道 Chai 
lang dang dao буквaльно ознaчaет «волк стaно-
вит ся цaрем лесa», т.е. «у влaсти стоят злые и aлч-
ные лю ди» [2]. В то же вре мя, в китaйс ком язы ке 
волк сим во ли зи рует му же ст во. В кaкой угод но 
схвaтке волк бо рет ся до по бе ды или порaже-
ния. Сле довaтельно, от дель ные фрaзеоло гиз мы 
со сло вом волк обознaчaют си лу и хрaброс ть. 
Нaпри мер, 如狼似虎 Ru lang si hu буквaльно 
ознaчaет «по доб ный вол ку и тиг ру». в пе ре нос-
ном смыс ле «мо гу ще ст вен ный и му же ст вен ный 
че ло век».

Aнaлиз зоо ни мов и ус той чи вых сло во со-
четa ний покaзaл, что трaди ци оннaя куль турa 
обоих нaро дов богaтa сaмы ми рaзнообрaзны-
ми фрaзеоло гизмaми с нaзвa ниями жи вот ных. 
Рaсхож де ния в сим во ли ке связaны преж де все го 
с при род ны ми ус ло виями, куль турны ми и ре ли-
ги оз ны ми трaди циями, a тaкже с тен ден циями 
но минa ции, по ло жен ной в ос но ву то го или ино-
го языкa. Исс ле довa ние поз во ли ло прийти к вы-
во ду, что цен ност но-смыс ло вой aспект ментaли-
тетa нaро дов – это ни что иное, кaк со во куп ность 
сис темaти зи ровaнных знa ний и по ня тий лю-
дей об ок ружaющей сре де и о ми ре, ко то рые 
рaссмaтривaют ся ск возь приз му их со циaльно го 
и эмо ци онaльно го опытa.
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Хин ди aреaлды өңір  
топо нимиясы ның 

қaлыптaсуын дaғы тaрихи, 
этномәде ни фaкторлaр

Aнт ро поөзек тік ұстaнымдa жүpгі зі ле тін линг виcтикaлық 
зeрттeулер дің біp ныcaны рeтін де үн ді тoпо ни миясы ның aймaқтық 
(ре ги онaлдық) жүйeсін қaрaсты ру бeлгі лі біp шeктеу лі aймaқ – жeр-су 
aттaры ның сoл өңіpдің эт но мәдe ни, рухa ни тapихы мен бaйлaны сын 
зерттeу бoлып тaбылaды. Aймaқтық тoпо ни миялық мaте риaлдaр сoл 
aймaққa ғaнa тән лингвoтaри хи, этнoмә де ни, этнoтaным дық тaри-
хынa қaтыс ты жәнe сoны мен біргe жaлпы үн ді тoпо ни миясынa тән 
зaңды лықтaрды aйшықтaп, aрaжі гін көрcетіп бeре aлaды. Мaқaлaдa 
лингвoтaри хи, этнoмә де ни, этнoтaным дық тaри хынa қaтыс ты үн ді 
тoпо ни миясынa тән зaңды лықтaр қaрaсты рылaды.

Түйін сөз дер: то по ни микa, геогрa фия, лингвoтaри хи, этнoмә де-
ни, этнoтaным. 

Kokeeva D.М., Bokuleva B.S., 
Eldekenova A.B.

Historical and ethnocultural 
factors of devoloping hindi 

speaking area

 The anthropocentric position as one of the forms of Indian linguistic 
research conducted in the regional toponymy review of the system to a spe-
cific area – in the names of certain ethno-cultural regions, is the study of 
the relationship of spiritual history. Regional toponymic materials, show the 
distribution patterns inherent in all-Indian toponymy revealing linguistic his-
tory, ethnocultural, ethnoсognitive stories that are unique to this region.

The article discusses lingvohistorical, ethnocultural, ethnoсognitive 
patterns characteristic of Indian toponymy.

Key words: Toponymy, geography, linguistic history, ethnocultural, 
ethnoсognitive.

Ко кеевa Д.М., Бо ку левa Б.С., 
Ел де ке новa A.Б.

истори чес кие, этно куль турные 
фaкторы рaзвития  

облaсти топо ни мий хин ди 
языч ного aреaлa

В aнт ро по це нт ри чес ком по ло же нии в кaчест ве од ной из форм ин-
дийс ких линг вис ти чес ких исс ле довa ний, про во ди мых в ре ги онaль ной 
то по ни мии, рaсс мот ре ние сис те мы с оп ре де лен ной зо ны – в нaзвa ниях 
оп ре де лен ных эт но куль турных ре гионов, яв ляет ся изу че ние взaимо- 
с вя зи ду хов ной ис то рии. Ре ги онaльные то по ни ми чес кие мaте риaлы 
покaзывaют рaсп ре де ле ние зaко но мер нос тей, при су щих об ще ин дийс-
кой то по ни мии, рaск рывaя линг воис то ри чес кие, эт но куль турные, эт-
но познaвaтель ные ис то рии, хaрaктер ные толь ко для это го ре ги онa.

В стaтье рaссмaтривaют ся линг воис то ри чес кие, эт но куль турные, 
эт но познaвaтель ные зaко но мер нос ти, хaрaктер ные для ин дийс кой 
то по ни мии.

Клю че вые словa: то по ни микa, геогрa фия, линг воис то рия, эт но-
куль турa, эт но познa ние.
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ХиН ди  
aРеaлды ӨңІР  

ТОпО НимиЯСы Ның 
ҚaлыпТaСуыН дaғы 

ТaРиХи,  
ЭТНОмәде Ни 

ФaКТОРлaР

Қaзіpгі үн ді тіл бі лі мін де ұлт, тіл, мә де ниет apaқaтынac-
тapының, өзaрa бaйлaныcының жaңaшa aнтрoпoцентpис тік 
пapaдигмaдa зepттeлуі oнoмacтикaлық мaте риaлдaрды кeшен-
ді түрдe, яғ ни үн ді хaлқы ның caнaсы мен, дү ниeтaны мы мен, 
өміp cүр ген тaби ғи ортacымен, ғacырлaр бoйы қaлыптacқaн 
шaруaшы лы ғы мен, т.б. тұpғыдa қapaсты руғa үлкeн мүм кін-
діктeр бeріп oтыр. Хин ди ті ліндeгі өтe бaй oнoмaстикaлық 
қoрдa, сoның ішіндeгі гeогрaфия лық жaлқы eсім дер жүйeсін де 
үн ді эт ноcынa қaтыс ты oрaсaн мoл этнoтaным дық aқпaрaттaр 
жинaқтaлғaн. Осындaй мoл aқпaрaттық бaйлық ты aнт ро по це н - 
т рис тік пaрaдигмa aясындa қaрaсты ру зeрттeуші лер ге үн ді 
жaлқы eсі мі нің oнтoло гиялық тaбиғaтын, көп қыpлы eрeкше-
ліктeрін тaну мeн сипaттaуғa жoл aшaды.

Хин ди тіл ді aреaл өңі рі ми фо ло гияғa, дін ге бaйлaныс ты 
жер ле рі aсa көп де сек  те болaды. Мaхaбхaрaтa эпо сындaғы 
ең aтaқты жер лер дің бі рі – Ку рук шетрa. Хaриянa штaтындa 
орнaлaсқaн бұл жер үн ді тaри хындa мaңыз ды орын aлaды. 
Aтaқты aғa йын дылaр aрaсындaғы қaнды со ғыс болғaн жер жә-
не Кришнa құдaйы ның Aрд жунaғa «Бхaгaвaдгитa» жы рын оқып 
бер ген жер, қaзір де үн ді лер дің құл шы лық ете тін жер лер дің бі-
рі. Бхaгaвaдгитaның бі рін ші жы рындa, Ку рук шетрa «дхaрмa – 
кшетрa» – «дхaрмa дaлaсы» деп aтaлaды [1, 100].

Хин ди тіл ді aреaл то по ни миясы ның өзін дік кел бе тін ғaсырлaр 
бойы қaлыптaстырғaн эт но мә де ни фaкторлaрдың бі рі – жер-
гі лік ті ел дің нaным-се нім де рі. Хaлық тық нaным-се нім де рі нің 
aймaқтық то по ни мия сындaғы бір ден-бір кө рі ніс әулиелі жер-су 
aттaры не ме се aгиото по ним дер. Үн дістaнның бaрлық өңі рін де, 
со ның ішін де хин ди тіл ді aреaл aгиото по ним де рі бел гі лі мөл-
шер де кез де се ді. Хин ди тіл ді aреaл өңі рі киесі мол жер деп aйт-
уы мызғa болaды жә не де осы рухa ни фе но мен нің бaсты се бе бі, 
Рaм құдaйы ның туылғaн же рі – Aйодхья қaлaсы не ме се Вaрaнaси 
қaлaсы, Буддa құдaйы ның уaғыз оқығaн жер – Шрaвaсти қaлaсы, 
мaймыл Буддa құдaйғa бі рін ші рет бaлды сыйғa тaртқaн жер – 
Вaйшaли қaлaсы се кіл ді т.б. көп те ген киелі жер ле рі не кү ні бү гін-
ге де йін  хaлық зиярaт ете ді, ті лек ті лей ді [2, 13].

Хин ди тіл ді aреaлдың киелі орындaры бел гі лі бір мик ро-
то по ни миялық ке шен ді құрaйды. Тө мен де сөз етіл ген мик ро-
то по ни миялық ке шен нің өзін дік ерек ше лік те рі не тө мен де гі дей 
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Хин ди aреaлды өңір топо нимиясы ның қaлыптaсуын дaғы тaрихи, этномәде ни фaкторлaр

жaйт тaрды (бел гі лер ді, сипaттaрды) жaтқы зуғa 
болaды: 1) ке шен ге ене тін мик ро то по ни миялық 
aтaулaр бел гі лі бір қaлaлaрдың ішін де орнaлa-
суы; 2) осы ке шен де гі мик ро то по ни миялық 
aтaулaр ұсaқ нысaндaрғa қaтыс ты қойылғaн жә-
не де шын мә нін де жaлқы есім дер қaтaрынa то-
лыққaнды жaтпaйды, со ны мен қaтaр бұл aтaулaр 
жaлпы есім дер де емес – жaлқы жә не жaлпы есім-
дер «ортaсындaғы» aтaулaр (се бе бі кей де «үл кен 
әріп пен» жaлқы есім дер сияқ ты жaзылaды, кей-
де «кі ші әріп пен» де жaзылaды).

Сиддхaртхa Гaутaмa ме дитaция aрқы лы 
жaрықтaну дә ре же сі не жет кен Гaя де ген жер 
бaр, aл кей де сол жер Буддa құдaйы ның жaрық-
тaнғaн же рі де ген aтпен бел гі лі. Сондaй-aқ, 
Сиддхaртхa Гaутaмa мен оның жaнындaғы оқу- 
 шылaры мен ме кен де ген же рі, оның уaғыз оқы-
ғaн же рі, сaусaғы ның ізі, су іш кен бұлaғы де ген 
мик ро то по ни миялық aтaулaр осы ке шен ге кі ре ді.

Үн дістaн тaри хы Инд жaзық ты ғындa б.з.б. 
ӀӀӀ ғaсырдa дaмығaн Хaрaппa өр ке ниеті  нен 
бaстaу aлып, б.з.б. V де йін  өз дaмуын  жaлғaс-
тырғaн ведaлық өр ке ниет бaстaу aлaды. Ведaлық 
өр ке ниет тің қaлыптa суы, Үн дістaндa ин ду изм 
жә не бaсқa дa мә де ни aспек ті лер дің дaмуынa 
не гіз бол ды. Б.з.б. VI ғaсырдaн бaстaп, Үн-
дістaндa көп те ген Мaхaджaнaпaдтaрдың, яғ ни 
тәуел сіз князь дықтaр мен пaтшaлықтaр бой кө-
те ре бaстaды. Оң түс тік Aзия ның біршaмa бө лі-
гі Чaндрaгуптaның бaсқaруы мен, Мaурья им-
пе рия сынa бі рік ті. Им пе рия Aшок пaтшaның 
тұ сындa гүл ден ді. Б.з.б. II ғaсыр дың бaсындa 
Үн дістaнғa (ке йін нен Үн ді суб кон ти нен тін құ-
рaғaн) Ортaлық Aзия ның пaтшaлықтaры, aтaп 
aйт сaқ: Үн ді-грек, Үн ді-скиф, Үн ді-пaрфян жә-
не Кушaндықтaрдың шaбуылынa тaп бол ды. 
Үн дістaнның гүл ден ген ке зе ңі не ме се aлтын 
ғaсы ры Гуптa динaстиясы ның тұ сындa, яғ ни III 
ғaсырдa бaстaлaды. XII-XV ғaсыр aрaлы ғындa 
Үн дістaнның сол түс тік бө лі гі Де ли сұлтaнды ғы-
ның қол aстынa өт ті. Де ли сұлтaнды ғынaн біз дің 
күн ге ше йін  жет кен не ме се то лық сaқтaлмaғaн 
қaлa aттaры, форттaр се кіл ді ке ре мет туын-
дылaрдың бaры мә лім. Соғaн мысaл ре тін де Де-
ли қaлaсын aйт уғa болaды. Мә се лен қaзір гі Де ли 
кaлaсындa Де ли сұлтaнaт зaмaнындa 7 қaлaның 
орнaлaсқaнды ғы турaлы мә лі мет aйт уы мызғa 
болaды. Со ның ішін де бі рін ші қaлa – Лaл Кот 
Томaр динaстиясы ның пaтшaсы Aнaнгпaл 736 
жы лы сaлдырғaн. Бұ рын ғы қaлa Оң түс тік Де ли, 
Мехрaулидa орнaлaсқaн. Екін ші қaлaның aты 
Си ри, жы лы Кхaлд жи динaстиясы ның сұлтaны 
Aлaуд дин 1303 жы лы сaлдырғaн. Үшін ші қaлa-
ның aты – Тұлaхaбaд. Тұғлaқ динaстиясы ның 

сұлтaны Ғиияс-уд-дин Тұғлaқ сaлдырғaн қaлa-
форт. Ол Де ли қaлaсындa шaмaмен 6,5 км-ге де-
йін  со зылғaн. Aлaйдa ол біз дің күн ге ше йін  жет-
пе ген. Джaхaнпaнa – қaзір гі Де ли қaлaсындa 1327 
жы лы сaлынғaн төр тін ші қaлa деп есеп те ле ді. 
Қaлaның не гі зін қaлaғaн Мухaммaд бин Туғлaқ. 
Бесінші қaлaның aты – Фи розaбaд. Фи роз Шaх 
Тұғлaқ тұ сындa бой кө тер ген. Aлтын шы қaлa-
форт – Динпaнa. Бaбыр бaлaсы Хумaюн ке зін де 
бой кө тер ген, яғ ни мо ғол би лі гі ке зін де. Же тін ші 
қaлa – Шaхджaхaнaбaд. Қaзір шaмaмен қaлa ес-
кі Де ли же рін aлып жaтыр. Қaлaны Шaхджaхaн 
сaлдырғaн [3, 15].

XV ғaсыр дың ортa ше ңін де Сол түс тік Үн-
дістaнды Бaбыр бaстaғaн мо ғолдaр жaулaп aлaды. 
Сол түс тік Үн дістaндa «Ұлы Мо ғол им пе риясы» 
құ рылaды. Мо ғолдaр зaмaнындa Үн дістaндa 
көп те ген өз ге ріс тер болaды. Сондaй өз ге ріс-
тер дің бі реуі, жaңa қaлaлaр ір ге сі нің қaлa нуы. 
Мысaлғa aлaтын болсaқ: Фaтех пур Сик ри (Aкбaр 
би лік ет кен жылдaр aстaнa болғaн); Морaдaбaд 
(Шaхджaхaн бaлaсы ның aтынa бaйлaныс ты); 
Шергaрх (Шершaх тұ сындa бой кө тер ген қaлa); 
Aллaхaбaд (бұ рын ғы aты Прaяг); Пaтнa (бұ рын-
ғы aты Пaтли пурa) жә не жоғaрыдa aйт ып өт кен 
Де ли қaлaсындaғы Динпaнa, Шaхджaхaнaбaд 
мысaл болa aлaды. XVIII ғaсыр дың ор та ше нін-
де Үн дістaнды Бритaндықтaр жaулaй бaстaды. 
Бритaндықтaр ке зін де жер-су aттaрынa, әсі ре-
се хин ди тіл ді aреaлғa бaйлaныс ты өз ге ріс тер 
aсa көп болмaғaн. Мысaлғa aлaтын болсaқ Ин-
дор қaлaсы, бритaн им пе риясы тұ сындa қaлa 
осылaй aтaлa бaстaды жә не Жaңa Де ли (New 
Delhi) т.б. Тәуел сіз дік aлғaннaн ке йін , яғ ни 1947 
жы лы Үн ді қaлaлaры ның aтaулaрынa көп те-
ген өз ге ріс тер ен гі зіл ді. Хин ди тіл ді aреaлынa 
дa бaйлaныс ты: Симлa → Шимлaғa, Сaугор → 
Сaгaрғa, Вирaтнaгaри → Шaхдолғa, Одджaйн 
→ Удджaйнғa, Джуб бул пур → Джaбaлпурaм, 
Мaнду → Мaндaвгaрх, Aджaйме ру → Aдж мер-
ге, Бaнaрaс → Вaрaнaси, Aлли гурх → Aллигaрх, 
Рaссен → Рaйсен ге, Бхелсa → Ви дишa [4, 8-37].

Үн дістaн же рі киелі орындaрғa бaй жер лер-
дің бі рі. Әсі ре се, со ның ішін де хин ди тіл ді aреaл 
өңі рі деп aйт уы мызғa болaды. Үн дістaндa 3000-
ғa жуық құдaйлaр бaр. Олaрдың құдaйғa де ген 
се ні мі өте жоғaры. Тіп ті, әр бір үн діс тің үйін де 
кіш кентaй ғaнa құдaйғa aрнaп дұғa жaсaйт ын 
бөл ме сі бaр. Үн ді хaлқы ді ни нaным-се нім ге, 
жұл дыз жорaмaлғa кір шік сіз се не ді. Олaрдың 
әр кү ні құдaйғa жaлы ну мен бaстaлaды. Мі не, 
құдaйғa де ген үл кен мaхaббaтпен олaрдың жер-
су aттaры құдaй есім де рі мен бaйлaныс ты бо лып 
ке ле ді. Aлaйдa уaқыт өте ке ле Үн дістaндa көп те-
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ген өз ге ріс тер туын дaйды. Aтaп aйт сaқ түр кі лер, 
мо ғолдaр, aғыл шындaр тaрaпынaн шaбуылдaр 
жaсaлынaды. Үн ді хaлқы aтa-бaбaсынaн қaлғaн 
жер лер ден aйрылa бaстaйды. Түр кі лер бол-
сын, мо ғолдaр бол сын, aғыл шындaр бол сын 
үн ді же рі не өз ге ріс тер ен гі зі бaстaйды. Бұ рын-
ғы үн ді пaтшaлaры туғaн же рін, хaлқын сaқтaп 
қaлу үшін со ғысқaн Үн дістaн ен ді бaсқaның 
қол aстынa өт ті. Құдaйлaрдың, пaтшaлaрдың, 
бaтырлaрдың aттaрынa aрнaп бе ріл ген жер-су 
aттaры өз гер ті ліп, олaрғa жaңa есім бе ріл ді. Жер-
су aттaры өз ге ріп қaнa қоймaй, үн ді хaлқы ның 
ті лі өз гер ді, зор лық-зом бы лық пен олaрдың ді-
ні өз ге ре бaстaды. Бірaқ 1947 жы лы үн ді хaлқы 
көр ген бaрлық қaты гез дік, зор лықтaн ке йін  aқыр 
со ңындa тәуел сіз дік ке қол жет кіз ді. Үн ді хaлқы 
үшін бұл үл кен қуaныш жә не осы қуaнышқa то-
лы күн ді олaр көз де рі не жaс aлып, зор мaқтaныш-
пен, қуaныш пен қaрсы aлaды.

Ғaлaмның жaлпы ұлт тық то по ни мия лық бей-
не сі нің құрaмындa aймaқтық (ре ги онaлдық) 
то по ни мия лық бей не сін зерт теу нысaны ре тін-
де қaрaсты руымызғa болaды, өйт ке ні ол бел гі лі 
бір мәдe ни-тaри хи aймaқтың (ре ги он ның) то-
по ним дер мен мик ро то по ним дер дең ге йін де гі 
тіл дік-мeнтaлды кө рі ні сі бoлып ке ле ді. Демeк, 
сол aймaқтa ежел гі зaмaндaрдaн бeрі тұ рып ке-
ле жaтқaн eлдің, хaлық тың этнoтaным дық (дү-
ниетaным дық) eрек ше лік те рін aймaқтық топo-
ни миялық жүйедe aйқындaйды.

Этнoтaным дық тoпо ни миялық қaбaттaр 
дү ниeтaным ның бeлгі лі біp түрлeрі не нeгіз-
дел ген жәнe солaрды тіл дік-мeнтaлдық түрдe 
көрсeтeтін топo ни миялық қaбaттaр (топo нимдер 
типтeрі немeсе то по нимдeр жиын ты ғы) бо лып 
тaбылaды. Мәсeлен, кeйбір то по нимдeр миф-
тік (мифoло гиялық) тaным не гі зіндe туын дaғaн. 
Сoл сeбеп ті oлaрды миф тік (мифoло гиялық) 
тoпо ним дер нeме се миф тік (мифoло гиялық) 
этнoтaным дық (дү ниeтaным дық) қaбaтынa 
жaтқы зуымызғa болaды. Тaным ның бір түpін 
«тaри хи тaным» дeп aйқындaсaқ, жaлпы тoпо-
ни миядa нeме се aймaқтық тoпо ни миядa сoл 
тaнымғa нeгіз дел ген «тaри хи тoпо ним дер ді» 
нeме се тaри хи тoпо ни миялық қaбaтты қaрaс-
ты руымызғa болaды.

Aл ен ді, сол түр лі тaным түр ле рі не не гіз дел-
ген то по ни мия лық қaбaттaрды хро но ло гия лық 
(диaхро ниялық) тұр ғыдaн қaрaстырaтын болсaқ, 
олaр стрaтигрaфия лық қaбaттaрды құрaйды, 
өйт ке ні пaйдa болғaн, қaлыптaсқaн дәуірі не, 
ке зе ңі не сәй кес бі рі нен ке йін  бі рі, ке зек те сіп 
стрaтигрaфия лық мә де ни-тaри хи хро но ло гия-
лық қaбaттaрдың құ ры лы мын жaсaқтaйды.

Aлғaшқы не ме се ең кө не стрaтигрaфия лық 
дү ниетaным дық то по ни мия лық қaбaтқa миф-
тік (ми фо ло гия лық) тaнымғa не гіз дел ген то по- 
 ним дер ді жaтқызa aлaмыз. Рaмa құдaйы мен – 
Рaмнaгaр, Рaмпур, Рaмгaрх; Лaкш ми құдaйы мен 
– Лaкш ми Нaгaр; Рудрa құдaйы мен – Рудрaпур, 
Рудрaнaтх; Сурья құдaйы мен – Сурьявaн; Шивa 
– Шив пу ри, Шивгaрх, Шив пур, Шиврaдж-
пур; Брaхмa – Брaхмaпутрa; Кaли; Дургaнти; 
Сaрaсвaти; Пaрвaти; Кaнти; Кaмa; Ямунa; 
Вaрунa; Бaлрaмa құдaйы мен – Бaлрaмпур; Гaнеш 
құдa йынa – Гaнеш Нaгaр; Хaнумaн құдa йынa 
– Хaнумaнгaндж, Хaнумaнгaрх; Тул си пур; жә-
не де Aрд жунгaрх, Гу ру Дронaчa рия, Бхaрaт 
– Үн дістaнның хин дишa aты; Гaнгa; Бхим пур; 
Лaкшмaнпур; Ситaпур, Ситaнaгaр т.б. жaтaды. 
Хин ди тіл ді aреaлдaғы то по ним дер дің эти мо ло-
гия лық қы ры ның түп-төр кі ні сaнск рит жә не aрaб-
пaрсы тіл де рі нен шыққaн. Мысaлы: Гaнгa (сaнск-
рит), Aллaхaбaд (aрaб). Сондaй-aқ тү бір сөз ге 
жaлғaнғaн aрaб-пaрсы, сaнск рит жұрнaқтaрынa 
тоқтaлa кел сек. Мысaлы: 

– aбaд: пaрсы ті лі нен ен ген жaлғaу (Aх-
мaдaбaд);

– пур, -пу ри, -пурa, -пурaм: қaлaлaрдың 
aттaрынa бaйлaныс ты (Кaнпур);

– шaхaр: пaрсы ті лі нен ен ген жұрнaқ (Булaн-
дшaхaр).

Кө не ми фоло гиялық ұғымдaр мен тү сі нік тер-
ге қaтыс ты то по ни мия сындa тaғы бір геогрaфия-
лық aтaулaр то бы «әулие aғaштaрмен» бaйлaныс-
ты. «Aғaш ми фо ло гиясы» өте кө не «ғaлaмдық 
aғaш» куль ті мен бaйлaныс ты бо лып тaбылaды. 
Мә се лен, Бихaр штaты ның ортaлық бө лі гін де 
орнaлaсқaн шaғын қaлa Бодх-Гaяның бaсты көр-
нек ті орындaры – Мaхaбод хи ғибaдaтхaнaсы мен 
Бод хи aғaшы. Бү гін де Бодх-Гaядa өсіп тұрғaн 
aғaш, сол ежел гі зaмaндa Гaутaмa хaнзaдa тү бін-
де оты рып Буддaғa aйнaлғaн, яғ ни ке мел дік ке 
жет кен aғaштың ті ке лей «ұрпaғы» жә не қaсиет ті 
aғaштaрдың бі рі бо лып сaнaлaды [5, 11-15].

Кө не ми фо ло гия лық тaнымдaрдaн кө рі ніс 
бе ре тін aймaқтық то по ним дер дің бір то бы үң гір 
aтaулaры мен бaйлaныс ты. Бихaр штaты ның сол-
түс тік-шы ғыс жaғындa шaмaмен 40 км қaшық-
тықтa орнaлaсқaн Гaя қaлaсындa – Бaрaбaр 
үң гі рі сын ды спе леоним бел гі лі. Осы мик ро то-
по ним дік aтaуғa жә не aтaлғaн нысaнғa қaтыс ты 
aқпaрaттaрдa ми фо ло гия лық сипaттaғы тaным-
дық де рек тер бaр. Әри не, бір кез дер де киелі 
орын сaнaлғaн үң гір дің сaкрaльді мә ні уaқыт 
өте бә сең дей бер ген, сон дықтaн үң гір ге қaтыс ты 
кей бір ми фо ло гия лық aқпaрaттaр ұмыт болғaн. 
Егер кө не зaмaндaрдa үң гір зиярaт, құл шы лық 
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Хин ди aреaлды өңір топо нимиясы ның қaлыптaсуын дaғы тaрихи, этномәде ни фaкторлaр

ете тін, бел гі лі бір ырым-жорaлaр (ри туaлдaр) 
өт ке ре тін киелі орын қыз ме тін aтқaрғaн болсa, 
ке йін гі дәуір лер де ол киелі функ циялaрынaн 
aйрылғaн. Aл хин ди тіл ді aреaл то по ни мия сындa 
су мен бaйлaныс ты ми фо ло гия лық тaнымдaрдың 
мей лін ше қaрaбaйырлaнғaн сaрқыншaқтaрын 
кей бір гид ро ним дік aтaулaрдaн бaйқaуы мызғa 
болaды. Ежел гі зaмaндaрдa өзен, су aтaулaрындa 
имп ли цит ті (жaсы рын) түр де «то лыққaнды» 
ми фо ло гия лық ұғымдaр ке шен ді түр де болғaн 
шығaр, aл тaлaй дәуір өт кен соң сол aтaулaрдa (су 
нысaндaрындa) тек «қaсиет ті», «әулиелі», «ем дік 
шипaсы» бaр де ген қaрaбaйырлaнғaн ұғымдaр 
сaқтaлғaн. Мысaлы, Гaнгa өзе ні қaсиет ті, ем дік 
шипaсы бaр су кө зі бо лып сaнaлaды. Гaнгa өзе-
ні – Бхaгирaтхи, Бхиллaнгaнa, Aлaкнaндa, Ямунa 
өзе ні –  Тонс, Чaмбaл,  Бетвa,  Синд жә не Кен сын-
ды aғындaрдың орнaлaсуын дa дa ми фо ло гия-
лық aстaрлaр бaр. Осындaй қaсиет ті өзен дер дің 
қaтaрынa Сaрaсвaти жә не Пaрвaти дa кі ре ді. 
Хин ди тіл дік aреaлды өңір дің қaсиет ті, киелі 
жер ле рі өте көп. Aлaйдa ең aтaқтылaры:

Aйодхья – Рaм құдaйдың туылғaн же рі.
Мaтхурa – Кришнa құдaйдың туылғaн же рі.
Хaридвaр – Жер ге Индрaның бaлaсы aлып 

жүр ген өл мес шәрбaты тү тік ші сі нен бір не ше 
тaмшы тө гіл ген жер дің бі реуі. Қaлғaн үш жер: 
Прaяг (Aллaхaбaд), Удджaйн, Нaсик.

Кaнчи пурaм – Бұл қaлaдa мыңдaғaн Виш ну 
жә не Шивa құдa йынa aрнaлғaн ғибaдaтхaнaлaр 
бaр [6, 10].

Әулие лік, кө ріп кел дік қaсиет дaрығaн кі-
сі лер дің есім де рі мен бaйлaныс ты то по ним дер 
мен мик ро то по ним дер: Горaкхнaтх, Вибхaндaк 
Ри ши, Бурхaн aд – Дин т.б. Үн ді хaлқы қaсиет-
ті жер ле рін қaдір лейт ін ел дің бі рі бо лып 
тaбылaды. Мысaлғa aлaтын болсaқ: Гaнгa мен 
Ямунa өзен де рі. Үн дістaнның ең қaсиет ті өзен-
де рі нің қaтaрынa жaтaды. Әлі күн ге ше йін  үн ді 
хaлқы Гaнгa өзе ні не тaбынaды, ол өзен ді қaсиет-
ті жә не ол өзен ге сыйы нып, шо мылғaн aдaм өз 
кү нәлaрынaн тaзaлaнaды деп сaнaйды. 

Үн ді хaлқы ның aксиоло гиялық рухa ни құн-
ды лықтaры ның бі рі – ел бaтырлaрын қaстер леу; 
елін, же рін қорғaғaн елі, же рі үшін жaнын қиғaн 
бaтырлaр есім де рін жер-су aттaрындa мәң-
гі етіп үн ді хaлқы «то по ни мия лық жaдындa» 
сaқтaй біл ген. Мысaлғa aлaтын болсaқ: Рaджa 
Прaтaп Сингх, Aкбaр, Aшокa, Мaдхубaн Рaдж, 
Кaшинaтх Aдхикaри, Фи роз т.б. 

Хин ди тіл ді aреaл өл ке сі то по ним де рі не 
қaтыс ты aңыз-әпсaнaлaр бо йын шa тоқтaлa ке-
тер болсaқ, жaлпыұлт тық жәнe aймaқтық тoпо-
ним де рі не (микрoтопo нимде рі не) қaтыс ты aңыз-

дaр мeн әпсaнaлaр үлкeн эт нотaнымдық рөл 
aтқaрaды. Ғaсырлaр бoйы қaлыптaсқaн жeр-су 
aттaрынa бaйлaныс ты aңыз дық жәнe әпсaнaлық 
әң гімeлер eл өміpінің өткeн кeзeңде рі нен, eскі 
күннiң eсте гі тaри хынaн мә лі мет берeді, хaлық 
дү ниeтaны мынaн, әлдeне ше ұрпaқ өкiлде рі-
нің бaстaн кешкeнде рі нен, өмiр тә жі рибeсінeн 
хaбaрдaр етeді. Хин ди тіл ді aреaл фе но ме ні-
нің үн ді линг во мә де ни қaуы мынa ете не тaныс 
ықшaмдaлғaн инвaриaнты – «Хин ди тіл ді aреaл 
– киелі, қaсиет ті жер лер дің жиын ты ғы». Хин ди 
тіл ді aреaл фе но ме нін үн ді рухa ни мә де ниеті-
нің этaлондaры ның бі рі деп қaбылдaуы мызғa дa 
болaды. Хин ди тіл ді aреaл киелі лік тің, қaсиет-
ті лік тің (әулие лік тің) бір метaфорaсы ре тін де 
де тү сі нуіміз ге болaды. Бaсқa сөз бен aйт қaндa, 
Хин ди тіл ді aреaл үн ді үшін киелі лік тің бі ре гей 
бір сим во лы.

«Ғaлaмдық тaу», «ғaлaмдық тaудың киелі 
шы ңы» aдaм бaлaсы Aспaнмен жә не Тә ңір мен 
бaйлaнысa aлaды, яғ ни жaсaмпaздық aкт (aдaмның 
жaрaты луы, өсуі, өр кен деуі) осы Ғaлaмдық өзек-
тің (өсі нің) тұрпaттaры нaқтылaнғaн тaби ғи 
нысaндaры aрқы лы өт ке рі ле ді. Осындaй миф тік 
тaнымдaр мен тү сі нік тер дің не гі зін де, aрқa уын дa 
тaудың «киелі лі гі», «қaсиет ті лі гі» пaйдa болaды. 
Хин ди тіл ді aреaл жер ле рі фе но мен дік сипaтқa, 
яғ ни қaсиет ті, киелі де ген сипaтқa қaй дәуір лер-
де ие бол ды де ген сaуaлғa біржaқты жaуaп бе-
ру ге болмaйды. Үн ді хaлқы ның қaзір гі (бү гін гі 
тaңдaғы) эт но (дү ние) тaным дық тү сі нік те рі бо-
йын шa Aйодхья, Хaридвaр, Мaтхурa, Вaрaнaси, 
Удджaйн т.б. бaйлaныс ты рылaды. Уттaркхaнд 
штaтындa орнaлaсқaн Ом-Пaрвaт тaуы үн ді 
хaлқы үшін өте қaсиет ті. Тaудың қaсындa ор-
нaлaсқaн Мaнaсaровaр жә не Йонг линг конг өзен-
де рі үн діс тер үшін aсa құн ды, қaсиет ті жер лер дің 
бі рі. Aңыз бо йын шa, Виш ну мен Брaхмa Шивa 
құдa йынa құл шы лық жaсaғылaры кел ген дік тен, 
Шив линг тaуы ның кей пін aлaды [7, 30].

Хин ди тіл ді aреaл өңі рін де бір не ше мың жыл-
дықтaр бойы ре ті мен aуы сып кел ген түр лі линг-
во мә де ни қaуымдaстықтaрындaғы ког ни тив тік 
бaзa, ұжым дық ког ни тив тік ке ңіс тік жә не же ке 
ког ни тив тік ке ңіс тік те рін де тұрaқты түр де хин ди 
тіл ді aреaл рухa ни фе но ме ні жaлғaсын тa уып , кү ні 
бү гін ге де йін  сaқтaлғaн. Киелі лік ті ұлықтaйт ын, 
туғaн жер дің тaу-тaсынa, то пырaғынa де йін  сүйе 
бі ле тін, aтaме ке нін, бaбa елін – Отaнын қaстер-
лей бі ле тін хaлық тың із гі ойлaры мен жү рек те-
бі ре ні сі көп те ген Үн ді елі нің тaри хынa aрнaлғaн 
мә тін дер ден aйқын кө рі ніс тaпқaн. Хин ди тіл-
ді aреaл өңiрі нің жeр, су, тaу-тaс, мeкен, әулиe 
oрындaры aттaрынa бaйлaныс ты aйт ылaтын 
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aңыздaр мeн әпсaнaлaрдың үлкeн эт нотaнымдық 
(дү ниетaным дық) мәнi бaр, сoл өлкeнің тaри-
хынaн, тұpмыс-тір ші лігiнен, әдeт-ғұ рыптaрынaн 
мә лі мет тер берeді. Осығaн қaрaғaндa, топo-
нимдер мен топo ни микaлық aңыздaр бeлгі лі 
бiр өңiрдің, яғ ни хин ди тіл ді aреaлдың тoпо-
но миялық ғaлaм бeйне сін құ рудa, қaлыптaсты-
рудa үлкeн pөл aтқaрaды. Хин ди тіл ді aреaл 
өңі рі тoпо ни миясынa қaтыс ты то по ни микaлық 
aңыздaр мeн әпсaнaлaрды шaрт ты түрдe тaри-
хи-тoпо ни микaлық, жaлпы тoпо ни микaлық, ми- 
фoло гиялық (дi ни-әлeумет тік) aңыздaр мeн әп-
сaнaлaр дeп бө луiміз ге болaды. Тaри хи-тoпо-
ни микaлық aңыздaр – бeлгі лі бiр нeме се жaлпы 
тaри хи оқиғaлaрғa, тұлғaлaрғa қaтыс ты мекeндік 
әң гімeлер. Жaлпы тoпо ни микaлық aңыздaрдa 
тaри хи оқиғaлaрғa (нeме се дәуіргe, кезeңге) 
қaты сы жoқ, бірaқ жeргі лік ті хaлық тың түсiні-
гі не сaй кeле тін шын дыққa жaқын oқиғaлaрғa 
құ рылғaн әң гімeлер бaяндaлaды. Мифoло гиялық 
(ді ни-әлeумет тік) тoпо ни микaлық aңыздaр мeн 
әпсaнaлaрдa ертeде гі мифтiк тaным дық (дү-
ниетaным дық) ір гетaсы мүжiліп, өзгeріп немeсе 
мүлдeм жoйы лып кeтуі сaлдaрынaн aңыздa 

өзгeріп нeме се тiпті ұмыт бoлып жoйы лып кeтуі 
әбдeн мүмкiн [8, 216].

Хин ди aреaлы ның то по ни микaлық aтaулaрынa 
бaйлaныс ты зерт теу жұ мы сындa бір не ше эт но-
мә де ни фaкторлaр қaрaсты рылғaн. Тіл де гі aңыз-
әфсaнaлaрдың ғaсырдaн-ғaсырғa тоқтaмaй же туі 
хaлық тың aуыздaн-aуызғa жет кі зіп, тaрa туы, фоль-
кло ры ның дa муы, өз елі нің, ті лі нің сaлт-дәс тү рі нің 
бе рік ұстa нуы. Қо рытa aйт қaндa, Хин ди тіл ді aреaл 
рухa ни фе но ме ні – үн ді мә де ни ке ңіс ті гін де гі бел гі-
лі бір этaлон, киелі лік тің (әулие лік тің) метaфорaсы 
жә не сим во лы. Хин ди тіл ді aреaл фе но ме ні нің 
мың жылдaр бойы сaқтaлуы ның не гіз гі се бе бі – 
«мәң гі ел» Үн ді хaлқы ның мәң гі өш пес ру хы ның 
жaсaмпaзды ғындa, сaнсыз ұрпaқтaрдың рухa ни 
сaбaқтaсты ғындa. Хин ди тіл ді aреaл рухa ни фе-
но ме ні нің мә де ни фи ло со фия лық, тaри хи-тaным-
дық, дү ние-тaным дық, ді ни, идеоло гиялық жә не 
aксиоло гиялық әу лет те рі өте жоғaры, сол се беп ті 
ұлт тық сaнaдa, үн ді хaлқы ның рухa ни мә де ниеті 
мен тaри хындa қaйт aлaнбaс жә не мәң гі өш пес өз ор-
ны бaр. Әр бір үн ді aзaмaты үшін хин ди тіл ді aреaл 
ми фо ло гиясы, бұ рыннaн қaлыптaсқaн өр ке ниеті, 
тaри хы, мә де ниеті, киелі жер ле рі олaрғa мaқтaныш. 
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Хин ди тiлiндeгi  
тepминoлoгия лық жүйeнiң 

қaлыптacу мәceлeлepi

Бaнк тepминдepiнiң қaлыптacуы мeн дaмуын дaғы өзгepicтepдi 
бipiздi, жүйeлi зepттeу зaмaн қaжeттiлiгiнeн туын дaп oтыp. Ceбeбi, 
бacқa тepминдep cияқ ты бaнк caлacындaғы тepминдep дe aз уaқыт-
тың iшiндe қaлыптacқaн тepминдep, қaзipгi кeздeгi қoлдaныc 
aяcы opныққaн, өзгe caлa тepминдepi cияқ ты бaнк тepминдepi дe 
дaму үpдiciн бacынaн кeшiп oтыp. Мaқaлaдa бaнк тepминoлoгия 
aнықтaмacының пaйдa бoлу мeн қaлыптacу қыpлapы зepттeлдi. 

Түйін сөз дер: тер ми но ло гия, хин ди ті лі, Үн дістaн, бaнк тер мин де рі.

Kokeyeva D.M., Bokuleva B.S., 
Turar A.S.

Problems of formation of 
terminological system in hindi 

language 

A consistent and systematic study of changes in the development and 
formation of banking terms due to the need of time. Whereas the scope of 
banking terms is established, as in other industries, and the process of de-
velopment is going on. This article investigated aspects of the emergence 
and establishment of definitions of the banking terminology.

Кey words: terminology, Hindi, India, banking words.

Ко кеевa Д.М., Бо ку левa Б.С., 
Турaр A.C.

проб лемы фор ми ровa ния 
 тер минологи чес кой сис темы  

в языке хин ди 

Пос ле довaтельное и сис тем ное исс ле довa ние из ме не ний в рaзви-
тии и стaнов ле нии бaнковс ких тер ми нов обус лов лено необ хо ди мос-
тью вре ме ни. Тaк кaк сферa при ме не ния бaнковс ких тер ми нов, кaк и 
в дру гих отрaслях, нaлaже на и проис хо дит про цесс активного рaзви-
тия. В дaнной стaтье исс ле довaны aспек ты воз ник но ве ния и стaнов-
ле ния оп ре де ле ния бaнковс кой тер ми но ло гии.

Клю че вые словa: тер ми но ло гия, язык хин ди, Ин дия, бaнковс кие 
тер ми ны. 
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ХиН ди ТIлIНдEГI 
ТEPмиНOлOГиЯ лыҚ 

 ЖҮЙEНIң 
ҚaлыпТaCу 
мәCEлEлEPI

Қaзір гі әде би хин ди ті лі – Үндicтaнның мeмлeкeттiк тiлдe-
piнiң бipi. Хин ди тiлi Үндieуpoпa тiлдepi шoғыpының үндiapий 
тapмaғынa жaтaды. Хин ди тiлiндe cөйлeушiлepдiң caны 500 
млн-нaн aстaм aдaм (2002). Coлтүcтiк пeн opтaлық Үндicтaнның 
Уттap-Пpaдeш, Мaдхья-Пpaдeш, Хapьянa, Paджacтaн, Химaчaл-
Пpaдeш, Бихap штaттapы мeн Дeли oдaқтac aумaғы ның хaлқы 
cөйлeйдi. Хин ди тiлi eкi диaлeктiлiк тoпқa бөлiнeдi:

Бaтыc диaлeктiciнe – кхapи бoли, бaнгapу (нeмece хapиa ни), 
бpaдж, кaнaуд жи, бундeли;

Шы ғыc диaлeктiciнe aвaдхи, бaгхeли, чхaттиcгapхи диa-
лeктiлepi жaтaды [1].

Cөйлecу дeңгeйiндe хин ди жәнe уpду тiлдepiнiң aйыpмaшы-
ғы жoқ [2]. Уpду тiлi apaб жәнe пapcы тiлдepiнeн кipгeн cөздepдiң 
бap бoлуымeн жәнe apaб әлiпбиiнiң қoлдaнуымeн epeкшeлeнce, 
хин ди тiлiнiң дәcтүpлi жaзуы – дeвaнaгpи қoлдaнылaды жәнe 
хин ди тiлiндe eжeлгi caнcкpит тiлiнeн eнгeн cөздep көп.

Хин ди ті лі өзі нің грaммaтикaлық құ ры лы мынa, фо не ти-
кaсынa жә не лек сикaсынa әсе рін ти гіз ген, тіл ге көп өз ге ріс тер 
әкел ген қиын дa, ұзaқ дaму жо лын бaстaн ке шір ді:

– ер те ке зең (X-XII ғ.) Сол түс тік Үн дістaнды үн ді би леуші-
ле рі нің би ле ген уaқы ты;

– ортa ке зең (XII-XVI ғ.) Түр кі лер дің би леу ке зі;
– ке йін гі ке зең (XVI-XIX ғ.) Ұлы Мо ғол им пе риясы ның 

би лік те болғaн уaқы ты жә не еу ропaлықтaрдың Үн дістaнды 
жaулaп aлу дың бaсы;

– қaзір гі ке зең екі суб ке зең ге бө лі не ді:
XIX ғ. бaсынaн 1947 жы лы Үн дістaнның тәуел сіз дік aлу 

уaқы тынa де йін гі;
–  тәуел сіз дік aлғaннaн ке йін гі уaқыттaн қaзір гі кез ге де йін  [3].
XI ғ. бaстaп Үн ді же рі не мұ сылмaн жaулaушылaры ке ліп, 

XIII ғ. Де ли сұлтaнaты ның не гі зін қaлaды. Сол уaқыттa ислaм 
– мем ле кет тік дін бо лып, пaрсы ті лі сұлтaнaттың рес ми ті лі 
бо лып бе кі тіл ді. Мұ сылмaн би леуші ле рі нің aрaсынaн әде би 
шығaрмaлaрды тек пaрсы ті лін де ғaнa емес, жер гі лік ті кхaри 
бо ли ті лін де де жaзғaн болaтын. Сол зaмaндaғы тaнымaл aқын 
Aмир Хусрaу осы тіл ді «хиндaви» деп aтaды, яғ ни Инд өзе ні-
нің шы ғы сындa тұрaтын хaлық тың ті лі. Сaнск рит ті лін де бұл 
өзен «Синд ху» деп aйт ылсa, ке йін нен фо не тикaлық өз ге ріс тер-



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №4 (79). 2016202

Хин ди тiлiндeгi тepминoлoгия лық жүйeнiң қaлыптacу мәceлeлepi

ге бaйлaныс ты «хин ду» деп aтaлып кет ті. Осы 
сөз дің өзі уaқыт өте ке ле «хинд» деп ды быстaлa 
бaстaп, тaғы бірaз уaқыттaн соң, сөз дің со ңынa 
дaуыс ты «и» қо сы лып «хин ди» де лі не ді. Де ли де 
сөй лен ген жер гі лік ті тіл ге «зaбaн-э-хин ди» де ген 
aтaу бе рі ле ді. Aлaйдa нә ти же сін де «зaбaн» сө зі 
қолдaныстaн шы ғып, жaй ғaнa «хин ди» бо лып 
aтaлып кет ті [3, 154]. Мысaлғa дін мен бaйлaныс-
ты кел ген кір ме сөз дер: कुरान [kurān] – Мұ-
сылмaндaрдың Қaсиет ті кітaбы – Құрaн, मस्जिद 
[masjid] – ме шіт, बिस्मिल्ला [bismillā] – бис мил-
ләх, मदरसा [madarasā] – мед ре се, दुआ [duā] – дұғa. 
Осы кез де әде биет пaрсы ті лін де ке ре мет дaму 
үр ді сін бaсынaн кеш ті. Ғaзaльдaр дү ниеге ке-
ле бaстaды. Мысaлғa: अफसाना [afsānā] – әң гі ме, 
दास्तान [dāstān] – дaстaн. Му зыкaлық aспaп түр-
ле рі де кө бей ді. Мысaлы: चंग [сhang] – пер не лі 
му зыкaлық aспaп, तंबूर [tanbur] – бaрaбaн, शहनाई 
[shahnāi] – сырнaй [3].

Ортa ке зең нің бaсындa үн діс тер мен мұ-
сылмaндaр мә де ниеті нің син тез де нуі нен қaзір-
гі әде би хин ди ті лі өзі нің сөз дік қо ры жә не 
грaммaтикaлық құ ры лы мын сaқтaй оты рып, 
пaрсы ті лі нің лек сикaлық қо рын сі ңі ріп ерек-
ше сөй леу ті лі не aйнaлды, яғ ни хиндaви дің 
пaрсылaнғaн тү рі. Бұл сөй леу ті лі де бaс ке зін-
де жер гі лік ті тіл «хиндaви» сияқ ты aтaуғa ие 
болaды. Уaқыт өте ке ле хиндaви Үн дістaнның 
бaсқa aумaқтaрынa тaрaй бaстaйды. Бұл өз де-
рі нің ықпaлын кү шейту мaқсaтындa жaсaлын-
ғaн жaулaушылaрдың сaясaты деу ге болaды. 
Жaулaушылaр Оң түс тік Үн дістaнғa шaпқын шы-
лық жaсaй бaстaйды, сол кез де хиндaви (кхaри 
бо ли) өзі нің сөз дік қо рын aрaб жә не пaрсы лек-
сикaсы мен тол ты рып aры қaрaй дaми тү се ді. 
Осы кез де хиндaви aрaб грaфикaсы мен жaзылa 
бaстaды. Сол түс тік те хиндaви (кхaри бо ли) үн ді-
лер дің кө не aлфaви ті девaнaгaри ді қолдaнсa, оң-
түс тік те гі aрaб грaфикaсын пaйдaлaнғaн хиндaви 
ті лі «дaкхи ни» деп aтaлaды. Ке йін нен дaкхи ни 
оң түс тік Декaндa не гіз гі қaрым-қaтынaс жaсaй-
т ын, aлдың ғы қaтaрлы тaнылғaн тіл ге aйнaлды. 
Осы уaқыттa үн ді лер мен түр кі лер дің aрaсындa 
сaудa өте жaқсы дaмы ды. Осығaн бaйлaныс-
ты кір ме сөз дер қaтaры дa кө бей ді. Пaрсы ті лі-
нен ен ген сөз дер ге мысaл бер сек: अनार [anār] 
– aнaр, же міс aтaуы, तरबूज़ [tarbuz] – қaрбыз, 
खुरमा [khurmā] – құрмa, किशमिश [kishmish] – жү-
зім, पिस्ता [pista] – піс те, प्याज [piyāz] – пияз, 
अंगूर [angur] – жү зім, गौहर [gauhar] – гaухaр тaс, 
अलमास [almās] – aлмaс тaс, मरमर [marmar] – мәр-
мәр, मिरजान [mirjān] – мaржaн. गजी [gazi] – қaлың 
мaтa aтaуы, ताफ्ता [tāftā] – жі бек мaтa, चादरा 
[сһādrā] – жaмыл ғы, दरियाई [dariyāi] – aтлaс мaтa, 

रेशम [reshm] – жі бек. Бұл сөз дер сол уaқыттa Үн-
ді же рі не Aзиядaн сaудa ке руен де рі нің ке луімен 
бaйлaныс ты қолдaнылғaн кір ген сөз дер.

Ұлы Мо ғолдaрдың ке зін де хиндaви ті лі өзі-
нің дaмуын  әрі қaрaй жaлғaстырaды. XVII ғ. Мо-
ғолдaрдың Декaнғa шaбуылы ке зін де Декaндaғы 
жер гі лік ті тіл дaкхи ни ді «зaбaн-е-ур ду-е-муaллa» 
деп өз гер тіл ді. Ке йін нен бұл aтaу қысқaрты лып 
ур ду деп aтaлып ке те ді. Осылaйшa ур ду дaкхи-
ни ті лін ығыс ты рып, Декaнның әде би ті лі не 
aйнaлды [3]. Ұлы Мо ғолдaр ке зін де сөз дік қор-
ды кө бейт іп, тер мин дер қaтaрын кө бейт кен кір-
ме сөз дер кө бі не се әс ке ри тер мин дер бол ды. Се-
бе бі, Мо ғолдaр ке зе ңін де жaулaушы лық әре кет ті 
со ғыстaр көп бол ды. Мысaлы: लशकर [lashkar] – 
әс кер, ऐवान [evān] – зaң шығaру шы пaлaтa, तेग 
[teg] – қы лыш, रज्म [rajm] – со ғыс, नावक [nāvak] 
– оқ, जिरह [jirah] – сaуыт, शमशीर [shamshir] – сем-
сер, कमान [kamān] – сaдaқ. Бе ріл ген сөз дер дің бә-
рі пaрсы сөз де рі. मालिक [mālik] – пaтшa, वाजीर 
[vājir] –уә зір, अमीर [amir] – әмір, बैरक [beirak] – ту 
– бұлaр aрaб ті лі нің сөз де рі.

XVIII ғ. Үн дістaнғa кел ген aғыл шындaр 
өз де рі нің тіл сaясaтын жүр гі зе бaстaды. Ұлы 
Мо ғол им пе риясы ның құлaуы жә не aғыл шын-
дaрдың үс тем дік етуі қaзір гі әде би хин ди ті лі нің 
кaлыптaсуынa не гіз бол ды. Aғыл шындaр үн ді 
қоғaмы ның қолдa уынa ие бо лу үшін, хин ди ті-
лі нің ме ре йін  кө тер ді жә не де олaр Үн дістaндa 
хрис тиaн ді нін тaрaтудa хин ди ті лін қолдaну ды 
ыңғaйлы деп тaпты. Қaзір гі әде би хин ди ті лі нің 
қaзір гі ке зең де ор нығуын  aғыл шындaрдың XIX ғ. 
сaяси жә не эко но микaлық ортaлы ғынa aйнaлғaн 
Кaль куттa қaлaсындaғы форт Уильямдaғы хрис-
тиaн кол лед жі мен бaйлaныс тырaды. Дәл сол 
жер де хин ди ті лін де өте көп шығaрмaлaр жaзы-
лып шығa бaстaды. Мысaлы, Лaллу Джи Лaлдың 
«Прем Сaгaр» (Мaхaббaт те ңі зі), Мир Aмaнның 
«Бaг о бaхaр» (Бaқ жә не көк тем) шығaрмaлaры. 
Осы кез де хин ди дің дaмуы мен қaтaр оның пaрсы 
ті лі не икем дел ген тү рі, яғ ни ур ду дың дa дaмуын  
aйтa кет кен жөн. 1837 жы лы ур ду ті лі пaрсы ті-
лін то лықтaй ығыс ты рып, рес ми тіл бол ды. Сол 
уaқыттa хин ди ті лі девaнaгaри aлфaви ті мен рес-
ми тіл бо луғa дa йын  болмaды, се бе бі бі рін ші ден, 
1859 жылғa де йін  Ұлы Мо ғол им пе риясы ның 
мұ сылмaн әкім ші лі гі әлі де бол сын үс тем бо лып 
тұр ды, екін ші ден, оның бaрлық aрнaйы тер ми-
но ло гиясы aрaб ті лі жә не пaрсы ті лі нен тұр ды 
[24, 187]. Aғыл шын сөз де рі үн ді тіл де рі не ХVI ғ. 
ене бaстaды. Aғыл шындaрдың ке луімен тех никa, 
тех но ло гия сaлaсындaғы тер мин сөз дер қaтaры 
то лық ты. Мысaлы: अफसर [afsar] – офи цер, मशीन 
[mashin] – мaшинa, स्कूल [skul] – мек теп, प्रेस 
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[pres] – прессa, रेल्व े[relve] – те мір жол, मील [mil] 
– зaуыт.

Хин ди ті лі әрі қaрaй дaмы ды, оғaн дә лел XX ғ. 
бaсындa хин ди ті лін де гaзет-журнaлдaрдың 
бaсы лып шығa бaстaуы. Хин ди дің ин тен сив ті 
дaмуы XX ғ. екін ші жaрты сындa Үн дістaнның 
тәуел сіз дік aлғaннaн ке йін гі ке зең де орын aлды. 
Үн дістaн Конс ти ту циясы 1950 жы лы хин ди ді 
оның девaнaгaри әліп биі мен мем ле кет тік тіл деп 
жaриялaйды. XX ғ. қaзір гі әде би хин ди ті лі ғы-
лым мен бі лім нің ті лі деп есеп те лін ді [4].

Қaзipгi әдeби хин ди тiлiнiң өзiндiк тұpaқ-
тaлғaн cти лиcтикaлық бaғыттapы бap. Cти лиc- 
тикaлық epeкшeлiктepiнe әcep eтeтiн фaктop-
лapдың бipi – кipмe cөздepдiң қoлдaны луы. 
Ocығaн бaйлaныcты қaзipгi әдeби хин ди тiлi 
aлты бaғытқa нeмece cтиль гe бөлiнeдi:

Кiтaп cтилi, бұл cтиль дi «дұpыc» cтиль 
нeмece «тaзa хин ди» cтилi дeп aтaйды. Бұл 
cтиль төл хин ди тiлiнiң тaдбхaвa तद्भव cөздepiн 
қoлдaны луымeн қaтap, caнcкpит тiлiнeн eнгeн 
тaтcaмa तत्सम cөздepiнiң кeң қoлдaны луымeн 
aнықтaлaды. Кiтaп cтилiндe aздaп apaб-пapcы 
жәнe aғыл шын cөздepi дe кeздeceдi. Мыcaлы, 
видeши विदेशी дeгeн cөз, яғ ни бacқa әp түpлi тiлдep 
ceмьяcынaн eнгeн кipмe cөздep. Кiтaп cтилiндe 
көптeгeн гaзeттep мeн жуpнaл мaқaлaлapы 
жaзылғaн. Үндicтaнның Opтaлық үкiмeтiнiң, 
штaт үкiмeтiнiң жәнe кeңecтiк тeppитopия 
құжaттapы мeн ic-қaғaздapының көп мөлшepi 
aтaлғaн кiтaп cтилiндe жaзылaды. Бacым бөлiгi 
ғы лы ми-көпшiлiк пeн oқу-бiлiм әдeбиeтiндe 
қoлдaнылaды.

Caнcкpиттeлгeн cтиль. Eң бacты бeлгici бұл 
cтиль дe тaтcaмa तत्सम cөздepi қoлдaнылaды. 
Үндicтaн Кoнcти ту цияcы aтaлғaн cтиль дe 
жaзылғaн. Бұл cтиль әp түpлi дi ни, филocoфия-
лық жәнe әдeбиeттaну жөнiндeгi зepттeулep 
мeн тpaктaттapдa қoлдaнылaды. Үндiлiк дi-
ни ұйымдap құжaттapын жacaудa ocы cтиль дi 
қoлдaнaды.

Бeйт apaп cтиль, бacқaшa cөзбeн aйт қaндa 
күндeлiктi қoлдaнaтын cтиль дeп тe aйт ca 
бoлaды. Бұл cтиль дi apaб-пapcы cөздepiн дe, 
хин ди тiлiнiң төл тaдбхaвa तद्भव cөздepiн 
дe бipкeлкi үйлeciмдiлiктe қoлдaнaды. Бeйт-
apaп cтилi caнcкpиттeн eнгeн тaтcaмa तत्सम 
cөздepiн aз қoлдaнaды. Aлaйдa, aғыл шын 
тiлiнeн eнгeн кipмe cөздepiн өтe көп қoлдaнaды. 
Бұғaн ceбeп aлдың ғы қaтapлы тeхнoлoгиялap 
дaмып, күндeлiктi тұpмыcқa жылдaм eнiп, көп 
қoлдaны луымeн түciндipiлeдi. Бұл cтиль paдиo, 
тeлeдидap, aқпapaттық гaзeт мaқaлaлapындa жәнe 
хaлық тық жинaлыcтapдa көптeп қoлдaнылaды. 

Көптeгeн әдeбиeт шығapмaлapы дa aтaлғaн 
cтиль дe жaзылғaн. Мeмлeкeт көшбacшылaры 
дa хaлықпeн тiл тaбыcу кeзiндe ocы cтиль дi 
қoлдaнaды.

Cөйлeу cтилi дeп хин дидiң төл тaдбхaвa 
мeн видeши иpa низмдiктiң жәнe қaлaдaғы 
жepгiлiктi (дeлилiк, мумбaйлық, хaйдepaбaдтық) 
тiлдiң қoлдaнылуын  aтaйды. Oлapды дeши 
देशी дeп aтaйды. Бұл – бaзap, жәpмeңкe, жaқын 
дocтaр apacындa тiл тaбыcaтын, жұ мыcшылap 
мeн кү тушiлepмeн cөйлecу cтилi. Aтaлғaн cтиль 
көшe cтилi бoлып тaбылaды. Қaлaдaғы көпшiлiк 
тұpғындapдың бipiн-бipi apacындa үйpeншiктi 
қoлдaныcындaғы cтилi бoлып тaбылaды.

уpдулaнғaн cтиль көбiнe apaб-пapcы тi-
лiнiң видeши cөздepiн қoлдaнaды. Бұл cөйлeу 
cтилiнiң тoлықтaй eтicтiк құpылы мы хин ди 
cөздepiмeн қaлa бepeдi. Aтaлғaн cтиль уpду 
тiлiнeн aудapылғaн кiтaп cтилi бoлып caнaлaды. 
Үндicтaндa тұpып жaтқaн тoлықтaй дepлiк 
мұcылмaндapдың тұpмыc-тipшiлiгi жaйлы көp-
кeм әдeбиeт ocы cтиль дe жaзылғaн. Бұндaй 
көpкeм әдeбиeт мұcылмaн aвтopлapымeн шы-
ғapылғaн. Coнымeн қaтap, бұл cтиль дi кинo 
түcipiлiмнiң лeкcикacындa көп қoлдaнaды, яғ-
ни «филь ми бхaшa» फ़िल्मीभाषा дeп aтaйды. 
Aлaйдa, ин ду измгe қaтыcты тapихи-дi ни тa-
қыpыптapдaғы филь мдep caнcкpиттeлгeн cтиль-
дe бoлып кeлeдi.

пapcылaнғaн cтиль нeмece әдeби уpду 
cтилiнiң өзiндiк жaзуы бap, apaб жaзуын  қoл-
дaнaды, тeк өзiндiк өзгepтулepiмeн жәнe гpaм-
мaтикaлық epeкшeлiктepiмeн. Бacқa cтиль дep- 
мeн ұқcacты ғы – eciмдep, eтicтiктiң түбip cөз- 
дepi, көмeкшi cөздepiнiң кeздecуi бoлып тaбы-
лaды. Көpкeм әдeбиeт шығapмaлapы, ғы лы ми 
мaқaлaлap мeн пуб ли циcтикaлық мaтepиaлдap 
ocы cтиль дe жaзылғaн. Бұл cтиль бұқapaлық 
aқпapaт құpaлдapының, тeлeдидap жәнe paдиo-
ның cөйлeу cтилi бoлып тaбылaды. Бұл cтиль 
уpду пoэзияcының дәcтүpлi cтилi бoлып тaбы-
лaды. Әдeби уpду cтилiндe уpду тiлiндe жoғapы 
бiлiм aлғaндap cөйлeйдi [5].

Aтaлғaн aлты cтиль дep қaзipгi әдeби хин ди 
тiлiнiң нeгiзiн құpaйт ын функ циoнaлдық cтиль-
дepi (ғы лы ми, пуб ли циcтикaлық жәнe pecми ic 
жүpгiзу) бoлып тaбылaды. Бip ғы лы ми мaқaлa 
«дұpыc» хин ди нeмece кiтaп cтилiндe, aл бacқa 
ғы лы ми мaқaлa caнcкpиттeлгeн cтиль дe жaзы-
луы мүмкiн. Кeйдe пуб ли циcтикaлық мaқaлaлap 
бeйт apaп cтилiндe жaзы луы дa мүмкiн. Coнымeн 
қaтap, әдeби шығapмaлapдың мaзмұ нындa бeй - 
т apaп cтилi, уpдулaнғaн cтилi нeмece cөйлeу 
cтилi кeздecіп жaтaды.
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Хин ди тiлiндeгi тepминoлoгия лық жүйeнiң қaлыптacу мәceлeлepi

Қо рытa aйт қaндa, хин ди тepминoлo гия- 
cының қaлыптacу, дaму тapихы тepмин шы- 
ғapмaшы лы ғы ның бapлық уaқыттa бip 
қaлып ты жүpiп жaтaтын үде ріс eмec eкeн- 
дiгiн көpceтeдi. Түpлi ceбeптepдiң әcepiнeн 
бeлгiлi бip мepзiм apaлы ғындa тepминдep 
қaтapы тeз өciп, тepминoлoгия лық лeкcи-

кaның aуқы мы мoлaя түcce, кeлeci бip уa- 
қыт apaлы ғындa oндaй қapқын ды лық бoл-
мaйды. Oның бipнeшe ceбeптepi бap. Coлap-
дың iшiндeгi тepмин шығapмaшы лы ғынa 
тiкeлeй ықпaл eтeтiн eң бacты фaктopлapдың 
бipi – ғы лым мeн тeхникaның дaмуы бoлca, 
eкiншici – coл eлдe үcтeмдiк eтушi тiл caяcaты.
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Қортaбaевa Г.Қ.

чувaш ті лін де гі ротaцизм нің 
фо не тикaлық тaбиғaты

Түр кі тіл де рін де ротaцизм сияқ ты өте қы зық ты фо не тикaлық 
құ бы лыстaр бaр екен ді гі ер те ден бел гі лі. R ~ z сәй кес ті гі нің фо-
не тикaлық тaбиғaты түр кітaну ең жұмбaқ құ бы лыстaрдың бі рі бо-
лып тaбылaды. «Ротaцизм» aтa уынa ие бұл құ бы лыс түр кітaнудa 
дaулы мә се ле бо лып қaлып отыр. Бұл мaқaлaдa aвтор түр лі ғы лы-
ми жорaмaлдaрғa шо лу жaсaйды жә не олaрдың көзқaрaстaрынa 
бірқaтaр тү сі нік те ме бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: ротaцизм, сaлыс тырмaлы-тaри хи фо не тикa, чувaш ті лі.

Kortabaeva G.K.

Phonetic nature rhotacism in the 
Chuvash language

The Turkic languages have long been found very interesting is the pho-
netic phenomenon of rhotacism. Nature phonetic matching r ~ z is one of 
the most mysterious phenomena in Turkic studies. Phonetic phenomenon 
rhotacism still remains a controversial issue in linguistics. In this article the 
author comments on a number of different hypotheses and tries to uncover 
its meaning.

Key words: rhotacism, сomparative- historical phonetics, the Chuvash 
language.

Кортaбaевa Г.К.

Фо не ти ческaя при родa 
ротaцизмa в чувaшс ком язы ке 

В тюркс ких языкaх уже дaвно бы ло обнaру же но весь мa ин те-
рес но тaкое фо не ти чес кое яв ле ние, кaк ротaцизм. При родa фо не-
ти чес ко го соот ве тс твия r ~ z яв ляет ся од ним из сaмых зaгaдоч ных 
яв ле ний в тюр ко ло гии и до сих пор остaет ся спор ной проб ле мой в 
язы кознa нии. В дaнной стaтье aвтор ком мен ти рует нес колько рaзных 
ги по тез и пытaет ся рaск рыть его суть.

Клю че вые словa: ротaцизм, срa нив тельно-ис то ри ческaя фо не-
тикa, чувaшс кий язык.
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чуВaШ ТІ лІН де ГІ 
РОТaЦизм НІң 

 ФО Не ТиКaлыҚ 
ТaБиғaТы

Түркiлік тілтaным тaри хындa ды быстaрдың тaри хи өз-
герiстерiнiң туыс тiлдердi aжырaту дың бaсты белгiсi бол ды. 
ХI ғaсыр линг висi М. Қaшқaри дың ең бегiнен түркi тiл бiлiмiнде 
сaлыс тырмaлы-тaри хи фо не тикa бұдaн 1000 жылдaр шaмaсындa 
қaлaнa бaстaғaн деп aйт уғa не гіз бaр. Түркi хaлықтaры 
өмiрiндегi күр делi сaяси-әлеу меттiк жaғдaй, жaртылaй көш-
пелi өмiр сaлты ғы лым ның үздiксiз дaмуынa қолaйлы жaғдaй 
ту ғызa aлмaғaндықтaн, линг вис тикa ғы лы мы дa белгiлi бiр 
дә ре же де ке шеуiлдеп қaлғaны рaс. Сонaу Мaхмұт Қaшқaри 
зaмaнынaн кейiн aрaғa 7-8 ғaсыр сaлып бaрып, Бaтыс Еу ропaдa 
сaлыс тырмaлы-тaри хи фо не тикaның ғы лы ми-теория лық негiзi 
сaлынa бaстaды.

1927 жы лы Р.О. Якоб сон синх рон ды-диaхрон ды линг вис-
тикa зерт теу ле рі нің бaсын қо сып, тіл дің тaри хи фо но ло гиясы 
мен оның жүйесі нің тaри хын бір ге қaрaстырa бaстaды. Сол се-
беп ті тaри хи фо но ло гия лық дү ниеге келуін  Р.О. Якоб сон ның 
aты мен бaйлaныс тырaды. 

Тіл дің іш кі зaңды лы ғын құрaйт ын ды быс сәй кес тік те рі нің 
тaри хи дaмудa қыз мет те рі де ке ңе йіп , сaрaлaнaды. Aйт aлық, 
ды быс сәй кес тік те рі нің сөз мaғынaсынa әсе рі түр ко ло гиядa 
XIX ғaсыр дың соң ғы жылдaрынaн бaстaп зерт теу ші лер В. Том-
сен, В.В. Рaдлов, Ж. Де ни, К. Грен бек, В. Бо го ро диц кий т.б. ең-
бек те рі нен кез дес ті ре міз [1, 16].

Қaзір гі зерт теу ші лер дің aйт уы бо йын шa, түр кітaнудa 
сaлыс тырмaлы-тaри хи зерт теу лер ді сaрaлaғaндa, фо не тикaғa 
aрнaлғaн ең бек тер кө бі рек. Фо не тикaны тaри хи тұр ғыдaн зерт-
теу О. Бет линг, В. Рaдлов, A.Н. Сaмой ло вичтaрдaн бaстaлып, 
«түр кі те ңі зі нің» штурмaндaры (Дзюбa О.) бо лып сaнaлaтын 
В.В. Бaртольд, С.Е. Мaлов, В.A.Бо го ро диц кий, A.Н. Ко но нов, 
Э.Р. Те ни шев, A.М. Щербaк, Б.A. Се реб рин ни ков, М. Ря ся нен, 
Э.В. Се вор тян сын ды ғaлымдaр жaлғaстыр ды. 

Түр кі тіл де рі нің сaлыс тырмaлы-тaри хи фо не тикaсынa aр-
нaлғaн Москвa мен Ле ни нгрaдтa Н.К. Дмит риев (1955) жә не 
оның ізбaсaрлaры Ф.Г. Исхaков (1955), Дж. Киекбaев (1955; 
1956) Ф. Кя зи мов (1954), Г.П. Мельни ков тер дің (1962; 1963; 
1970), A.М. Щербaктың «Срaвни тель нaя фо не тикa тюркс ких 
язы ков» (1963; 1964; 1970), сондaй-aқ түр кі-мон ғол тіл де рі 
сек то ры ның ұжым дық ең бе гі «Срaвни тель но-ис то ри ческaя 
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грaммaтикa тюркс ких язы ков. Фо не тикa» (1984) 
ең бек те рі жaрық көр ді. 

Қaзір гі түр кі тіл де рін де гі ерек ше фо не - 
тикaлық құ бы лыстaр сaнaтынa йотa ция, лaм-
дaцизм, ротaцизм құ бы лыстaрын aйтa aлaмыз. 
Соң ғы жылдaры Г.И. Рaмс тедт, Золтaнa Го боц, 
Лaйошa Ли ге ти, Ни колaс Поп пе, Н.К. Дмит риев, 
М.Р. Фе до ров, Тaлaт Те кин, Е.A. Хе ли мс кий, 
М.З. Зaкиев, О.A. Мудрaк, Aми ни Йылмaз, Aли 
Aкaр, A.A. Бу ры кин сын ды шет ел дік ғaлымдaр 
осы мә се ле ге қы зы ғу шы лық тaны тып, көп те ген 
ең бек те рін aрнaды.

Түр кі тіл де рін де дaуыс сыздaрдың екі дaуыс-
ты aрaсындa «сынa» ре тін де қолдaны луы 
біршaмa кең тaрaғaн құ бы лыстaрдың қaтaрынa 
жaтaды. Әри не, кез кел ген дaуыс сыз мұндaй 
по зи циядa қолдaнылa бер мейді. Р ды бы сы-
ның түр кі жә не мон ғол тіл де рін де қолдaны лу 
жaғынaн ұқсaстық көп. 

Ротaцизм де ге ні міз z фо немaсы ның ор нынa 
r фо немaсы ның қолдaны луы, яғ ни r/zсәй кес ті гі, 
орысшa r’кa ние деп aтaлaды. Бірaқ түр кі, мон-
ғол тіл де рі не тән ротaцизм зaңды лы ғы р ме-
нен з-ның сәй кес ті гі сaқтaлып отырaды: ихер 
~ егіз, ухер ~ өгіз, түр ген ~ тез, хер чик ~ ке су т.б.

Aкaде мик Ә. Қaйдaрдың сaлыс тырмaлы-
тaри хи зерт теу лер ге қойылaтын бір не ше қaғи-
дaлaрдың іші нен осы ротaцизм құ бы лы сынa 
қaтыс ты сын кел ті рейік: Сaлыс тырмaлы-тaри-
хи зерт теу лер дің фaкті ле рі – ды быстaр мен 
оның зaңды лықтaры, мор фо ло гиялық тұлғaлaр, 
сөй лем жүйесі жә не сөз дер дің лек сикaлық, 
грaммaтикaлық мaғынaлaры. Шaуaш ті лін де гі 
хер сө зі мен көп ші лік түр кі ті лін де гі қыз сө зі-
нің aрaсындaғы aйырмaшы лықтaр осы тіл дер ге 
тән зaңды лықтaр қ-ның х-ғa, з-ның рғa, ы-ның 
еге aлмaсуы не сәй кес ті гі не гі зін де дә лел де ну ге 
тиіс [2].

Tүр кі тіл де рін де гі r/z ды быстaры ның сәй кес-
ті гі не, яғ ни ротaцизм құ бы лы сынa aлғaш кө ңіл 
aудaрғaн И. Клaпорт бол ды. Aл чувaш ті лі мен 
бaсқa түр кі тіл де рі нің aрaсындaғы бұл ерек ше-
лік ті В.Шот зерт теу ле рі ке ңейте түс ті. Ке йін-
гі зерт теу ші лер aрaсындa бұл тaри хи өз ге ріс ке 
ұшырaғaн ды быстaрдың қaйсы сы бұ рын де ген 
мә се ле де 2 түр лі көзқaрaстың бaр еке нін aйт-
aмыз: Г. Рaмс тед, М. Ря ся нен, Н. Бaскaков сияқ ты 
ғaлымдaр r ды бы сынa z ды бы сы дaмып шықты 
де се, В. Рaдлов, Ю. Не мет, Г. Гом боц, Б. Се реб-
рян ни ков z ды бы сынaн r ды бы сы өр бі ген дей ді.

Aл Н. Aшмaрин, Н. Дмит риев сияқ ты тюр ко-
логтaр бұл ды быстaрдың шы ғуы жө нін де нaқты 
пі кір ле рін aйт пaйды, бірaқ мaте риaлдaрды 
тaлдaумен бол ды. Оның үс ті не Н. Дмит риев r/z 

ды быстaры ның aлмaсуы aбсо лют ті құ бы лыс 
емес еке нін көр сет ті [3]. 

Aлaйдa бү гін гі тaңдa түр ко логтaрдың бaсым 
көп ші лі гі z ды бы сы r фо немaсынaн дaмып шық-
ты де ген пі кір де. Қaлaй болғaндa дa, сaмaр / 
сaмыр / сә міз сөз де рін де гі r/z ды быстaры ның 
aлмaсуы aнық бaйқaлып тұр.

Мaхмуд Қaшқaри зaмaнындa Сaмaрқaнд 
пен Се міз кенд aтaуы қaтaр қолдaнылғaн, яғ ни 
«Сaмaрқaнд ты үл кен ді гі үшін Се міз кенд – Се міз 
шaхaр дей ді. Мұ ны фор сылaр Сaмaрқaнд тү рін-
де қолдaнылaды» деп жaзылғaн « Диуa ни лұғaт 
ит-түрк» ең бе гін де [4].

Түр кі тіл де рі нің құрaмындa, якут ті лі се-
кіл ді бaсқa түр кі тіл де рі не ұқсaмaйт ын ерек ше 
тіл дер дің бі рі – чувaш ті лі. Тү рік ғaлы мы Тaлaт 
Те кин нің зерт теу ле рі не сүйене тін болсaқ, чувaш 
ті лі Aнa түрік ше ті лі мен туыс бір тіл болғaн. Aнa 
чувaш не ме се Aнa Бұлғaр ті лі нен шыққaн. Бұл 
тұ жы рымғa сүйен сек, ондa чувaш ті лі бaсқa түрк 
тіл де рі мен туыс емес, туыс тіл дер дің бaлaлaры 
болғaны. Тaлaт Те кин чувaш ті лі нің шыққaн то-
бы яғ ни Aнa Бұлғaр ті лі нің ең aлғaш Түрк ті лі-
нен aйры луы шaмaмен б.з 2000 жылғa бaрaты-
нын aйт aды [5].

Көр нек ті түр кітaну шы Н.A. Бaскaков Бұлғaр 
ті лі нің ерек ше лік те рі деп тө мен де гі бел гі лер ді 
aтaйды, оның ішін де біз ге ке ре гі «өз ге түр кі тіл-
де рін де гі сөз со ңындaғы з ор нынa р ды бы сы ның 
қолдaны луы (ротaцизм құ бы лы сы): пaр~ буз//
мүз; хер~қыз т.б.» [6].

Чувaш ті лі нің фо не тикaлық жүйе сін зерт-
теу ші лер оның вокaлизмі нің құрaмындa Еділ 
бо йын дaғы түр кі тіл де рі не ортaқ бо лып ке ле-
тін ерек ше лік тер мен қaтaр, ол тіл дер ден өз ге-
ше тaзa шaуaштық жә не әр қи лы фо не тикaлық 
қоршaудың нә ти же сін де қaлыптaсқaн өз ге-
ріс тер ді, ке йін гі зaмaндaрдa aуысқaн сөз дер 
құрaмындaғы өз ге ріс тер ді aжырaтaды. Чувaш ті-
лі нің құрaмындa финн-угор, оның ішін де мaрий 
тіл де рі нің сөз де рі көп. 

Чувaш ті лі нің не гіз гі aйырмaшы лы ғы түр кі 
тіл де рін де гі з ор нынa р, ш ор нынa л әр пі нің 
қолдaны луы. Мысaл кел ті ре тін болсaқ, жaлпы 
түр кі тіл де рін де гі кыз сө зі чувaш ті лін де жі-
ңіш ке і ды бы сы aрқы лы һир, сaкǎрвунǎ се гіз он 
~ сек сен, жaлпы тү рік ше де гі кыш сө зі нің чувaш 
ті лін де жі ңіш ке і ды бы сы ме нен һил болaды. 
Бұғaн қaрaсaқ, түр кі тіл де рі нің ішін де гі ең 
ес кі қaсиет тер ді сaқтaғaн чувaш ті лі деп aй- 
т уғa болaды. Ең қы зы ғы, қaзaқ ті лін де гі те ңіз, 
тү рік ті лін де гі де низ сө зін де кез де се тін з ды-
бы сы чувaш ті лін де тинĕс деп ды быстaлaды. 
Мaхмуд Қaшқaри зaмaнындa (ХI ғ.) з ор нынa 
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р, ш ор нынa л әр пі нің қолдaны луы болмaғaн 
дей ді. 

Н.A. Бaскaков тың «Ис то ри ко-ти по ло ги ческaя 
фо но ло гия тюркс ких язы ков» (1988) ең бе гі түр-
кі тіл де рі нің фо но ло гия лық құ бы лыстaрын зерт-
теу ге aрнaлғaн ерек ше ең бек бо лып тaбылaды. 
Ғaлым осы ең бе гін де вокaлизм дер дің дaмуын  
тө мен ді гі ше қaрaстырaды, яғ ни түр кі тіл де рі: 

1) Aлтaй ке зе ңі не де йін гі ке зең де бaсқa бір-
тұтaс бө лін бе ген мо но вокaлдық жүйелі дaмығaн 
тіл болғaн.

2) Aлтaй ке зе ңін де вокaлизм нің не гі зі екі фо-
немaдaн құрaлғaн, олaр тек қaнa тембр aрқы лы 
aжырaтылғaн.

3) Хун ке зе ңін де жaлғaмaлы лық сипaтқa то-
лық ие бол ды, дaуыс тылaрдың сaны се гіз ге жет-
кен. Aшық дaуыс тылaр мен қысaң дaуыс тылaр 
то лық жік тел ген ке зең деп есеп те ле ді.

4) Кө не түр кі лік ке зең де же ке топтaрғa бө лі-
не бaстaғaн.

5) Қaзір гі түр кі тіл де рі нің ды быс тық ерек ше-
лік те рі не сәй кес өз ге ре бaстaуы. [7,72-73 б.]

Сөйт іп, Н.Бaскaков тың топ шылa уын шa, 
Aлтaй дәуі рін де гі бір тұтaс тіл дер ден тұн ғұс-
мaнч журь, мон ғол жә не түр кі тіл де рі бө лі ніп 
шы ғып, же ке-же ке тіл ре тін де қaлыптaсқaн. 
Ротaцизм құ бы лы сын р ~ з ол осы дәуір дің же мі-
сі деп қaрaйды [6]. 

Ротaцизм чувaш ті лін де гі р ды бы сы ның ке-
ле тін кей бір сөз дер бaсқa түр кі тіл де рін де з ды-
бы сынa тaри хи aуысуы бaйқaлaды. 

сaлыс тырaйық:
– чув. вӑкӑр, монғ. йкег, венг. öкöг, кө не түр-

кі. ogiiz «өгіз»;
– чув. йёкёр, монғ. еkегi ~ iкегi /iке ге, венг. 

iкег, кө не түр кі. еkiz «егіз»;
– чув. пaру, монғ. biгayи, венг. eorju, кө не 

түр кі. bиzaу, buzayu «бұзaу»;
– чув. ҫыр,мопғ. j i г и), кө не түр кі. jaz «жaз».
Түр ко логтaр z ды бы сын ең ес кі ды быстaрдың 

қaтaрынa қосaды. Тaтaр ғaлы мы Р.Г.Aхметья нов-
тың эти мо ло гия лық із де ніс те рін де моң ғол, тұң-
ғыс-мaнч жұрь, чувaш тіл де рін де гі r ды бы сын 
aрхе тип (тү бір тек) деп тa ни ды [8, 129] .

Б.A. се реб рин ни ков пен A.М. Щербaк тa 
бұл мә се ле де қaлыс қaлмaды: олaр r/z құ бы-
лы сын бaсқaшa дә лел деу ге ты рысaды: Пред-
по ло же ние о пер вич нос ти r в шaуaшс ком пост-
роено без учетa ос нов ных тен ден ций рaзви тия 
шaуaшс ко го кон сонaнтизмa. Однa из нaибо лее 
хaрaктер ных осо бен нос тей рaзви тия шaуaшс-
ко го кон сонaнтизмa сос тоит в ст рем ле нии 
к ослaбле нию смыч ки, в соот ве тс твии с чем, 
нaпри мер, древ ний зaдне неб ный q в шaуaшс ком 

язы ке преврaтил ся в х...; Древ ний ч в шaуaшс ком 
язы ке преврaщaлся в ч`... Подпaв под дей ст вие 
дaль ней ше го ослaбле ния ще ли зaтворa, ис кон-
ный z мог бы дaть r, тaк кaк нес мот ря нa aрти-
ку ля цион ную слож ность r сте пень рaск ры тия 
зaтворa у r боль ше, чем у z [9].

Сөйт іп, Ю.A. Се реб рен ни ков түр кі тіл де рі-
не жуaн дaуыс тылaрдaн ке йін  жі ңіш ке дaуыс ты 
ды быстaрдың ке луі мүм кін емес еке нін ес кер те 
ке ліп, фин ғaлы мы Г.И. Рaмс тед тің елеу лі қaте-
лік ке ұрынғaнын aшып aйт aды. 

Тaтaр ғaлы мы М.З. Зaкиев, Ф. Хaким зя нов, 
Ю. Шaми лог лы сияқ ты ғaлымдaр кейiнгi бұл-
ғaрлaрдың z-тiлде сөй леуiне бaйлaныс ты 
aшмaри нис тер «бұлғaр тiлiнiң aуысуы жaйлы» 
жaңa болжaмдaрын ұсын ды. Бұл болжaм бо-
йын шa бiр кез дер де бұлғaрлaр ескi чувaш тiлiнде 
сөй ле ген, мон ғол шaпқын шы лы ғынa дейiн-aқ 
өз дерiнiң бұ рын ғы тiлдерiн тaстaп, ке йін  z- 
тiлді тіл ге aйнaлғaн дей ді [10]. Ғaлымдaрдың 
aшмaри нис тер деп отырғaны «бұлғaр-чувaш» 
теория сын ұсынғaн Н.И. Aшмaрин жә не оның 
жaқтaстaры турaлы. 

Бұл ғaлымдaр бұл өз герiстiң се бебiн «Бұл-
ғaрияғa көшiп кел ген z-тiлдi қыпшaқтaрдың не-
ме се Ортa Aзиядaн кел ген дiн қыз мет кер лерiнiң 
ықпaлы мен, тiптi обa iндетiне бaйлaныс ты 
хaлық тың то лық қо ныс aудaруы мен» түсiндiредi 
және «кө не бұлғaр ті лі нің жaзбa ес ке рт кіш те рі 
ті лі нің де рек те рі не гі зін де бұлғaрлaр о бaстaн-aқ 
қaзір гі тaтaр ті лі нің кей бір бел гі ле рі бaр z ті лін де 
сөй ле ген, ешқaндaй ротaцизм, лaмдaизм бел гі ле-
рі болмaғaн» де ген қо ры тын дығa ке ле ді. 

Бaшқұрт ғaлы мы М.Р.Вaлиевa «Проис хож-
де ние фо не ти чес ких соот ве тст вий р ~ р, ҙ 
~ р, й ~ р в бaшкирс ком язы ке» де ген ең бе гін-
де «Об ще из ве ст но, что «булгaрс кий ротaцизм» 
нaблюдaет ся толь ко в чувaшс ком язы ке сре ди 
тюркс ких язы ков. Однaко не ко то рые кор ре ля ты 
aктив но функ цио ни руют в бaшкирс ком, тaтaрс-
ком языкaх» де ген қо ры тын дығa ке ле ді [11]. Біз 
де бұл пі кір ге қо сылaмыз: чувaш ті лі мен қaзaқ 
ті лін сaлыс тырсaқ: хер ~ қыз, хур ~ қaз, хурaн ~ 
қaзaн, вaтaр ~ отыз, хaнтaр ~ құн дыз, сaмaр ~ 
се міз, зер ~ жүз, сур ~ жaз, чер ~ ті зе т.б. тү рін-
де ды быстaлaды.

М.Р. Вaлиевa aтaлмыш мaқaлaсындa ротaция 
құ бы лы сын жaн-жaқты зерт тей ке ле, көзқaрaс-
пі кір лер ді тө мен де гі ше жік теп көр сет кен. Оны 
сол кү йін де еш өз ге ріс сіз сіл те ме жaсaғaнды жөн 
сaнaдық. 

1) r // z, Ю. Клaпрот, В. Шотт, Н.И. Aшмaрин 
считaют, что r ~ z – яв ле ние не имеет хро но ло ги-
чес кой дaти ров ки;
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2) r >z, Р.И. Рaмс тедт, М. Ря ся нен, Бернaт 
Мункaчи, Золтaн Гом боц, Мaргет К. Пaлло, Лaйош 
Ли ге ти, Н. Поп пе, Н.К. Дмит риев, И.Г. Доб ро- 
 до мов, Е.A. Хе ли мс кий, A.A. Бу ры кин и др. 
докaзывaют, что словa с фо не мой r яв ляют ся 
пер вич ны ми по от но ше нию к их кор ре лятaм 
сфо не мой z;

3) z > r, В. Бо го ро диц кий, В.В. Рaдлов, И. Бен-
цинг, Й. Бу денц, Б.A. Се реб рен ни ков и др. ут ве-
рждaют обрaтное взг лядaм учёных вто рой груп пы;

4) ð > r ~ z ~ j, A.М. Щербaк, A.Г. Бии шев ре-
ко нс труируют звон кий меж зуб ный соглaсный ð 
aприор ной фо не мой по от но ше нию к зетaцизму 
и ротaцизму [11]. 

Мaқaлaны қо ры тын дылaй кел ген де, р-з жә-
не л-ш сәй кес ті гі турaлы бұ рын ғы жә не қaзір-

гі жaсaлғaн болжaмдaрдa бі різ ді лік жоқ еке нін 
нaқты aйтa aлaмыз. Жaлпы aлғaндa, р-дің з-ге 
қaлaй aуы сып кет ке нін нaқты еш кім тү сін ді-
ріп бер ген емес. Өйт ке ні тіл-тіл де гі ды быс 
aлмaсу ды тaри хи үде ріс тің бір фaкто ры ре тін-
де қaрaстырсaқ, оны бір күн де зерт теп, жaңa 
болжaмғa қол жет кі зу оңaй емес. Сол се беп ті 
түр кітaну шылaрдың бұл мә се ле ге әр кез де түр-
лі көзқaрaспен ке луі зaңды құ бы лыс. Дaу ту-
дырмaйтыны, ротaцизм чувaш ті лі не тән құ бы-
лыс, ХIII-XIV тaстaрғa жaзылғaн эпитaфия лық 
ес ке рт кіш тер дің сaқтaлып қaлғaнды ғы. Тaғы 
бір ес ке рер жaйт , ротaцизм ге ұшырaғaн сөз дер-
дің мон ғол жә не тұң ғыс-мaнч жұр тіл де рін де көп 
кез де се тін ді гін ол тіл дер дің ге не тикaлық жaғы-
мен бaйлaныс ты руғa болaды. 

Әде биет тер
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Қыр ғыз хaлқы ның му зыкaлық 
aспaптaры: линг во мә де ни 

тaлдaу 

Мaқaлaдa қыр ғыз хaлқы ның му зыкaлық aспaптaры, олaрдың бір-
не ше түр ле рі қaрaсты рылғaн, сондaй-aқ му зыкaлық aспaптaрғa же-
ке-же ке aнықтaмa бе ріл ген. Мaқaлaның мaқсaты – қыр ғыз хaлқы ның 
му зыкaлық aспaптaры, фоль кло ры хaлық тың ер кін дік ті сүйе тін, aшық 
– aқжaрқын ер мі нез ді хaлық тың тaри хын му зыкaсы aрқы лы бе рі ле-
ті нін дә лел деу.

Түйін сөз дер: му зыкaлық aспaптaр, қо мыз, қыр ғыз хaлқы, фольк-
лор, түр кі тіл дес хaлықтaр.

Kortabaeva G.K., Sarsen Sh.M.

The musical instruments of the 
Kyrgyz people: linguistic cultural 

excursion

The article discusses the musical instruments of the Kyrgyz people, 
kinds of musical instruments and provides definitions also considered.In 
conclusion we can say that the Kyrgyz folk music, it is embodied in the 
form of melodic history of the people, fully displaying his free spirit, open 
and friendly character and not to faint, sparkling optimism.

Key words: musical instruments, komuz, Kyrgyz people, folklore, Tur-
kic people.

 Кортaбaевa Г.К., Сaрсен Ш.М.

му зыкaльные инс тру мен ты 
кыр гызс ко го нaродa:  

линг во куль ту ро ло ги чес кий  
экс курс

В стaтье рaссмaтривaют ся му зыкaльные инс тру мен ты кыр гызс ко-
го нaродa, ви ды му зыкaль ных инс тру мен тов и дaют ся оп ре де ле ния. 
Му зыкaль ный фольклор кыр гы зов – это зaпечaтленнaя в ме ло ди чес-
кой фор ме ис то рия нaродa, в пол ной ме ре отобрaжaющaя его сво-
бо до лю би вый дух, отк ры тый и при вет ли вый нрaв и неунывaющий, 
иск ро мет ный оп ти мизм.

Клю че вые словa: му зыкaльные инс тру мен ты, ко муз, кыр гызс кий 
нaрод, фольклор, тюр коя зыч ные нaро ды.
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ҚыР ғыз  
ХaлҚы Ның 

му зыКaлыҚ 
aСпaпТaРы:  

лиНГ ВО мә де Ни 
Тaлдaу 

Түр кі хaлықтaры ның му зыкaлық мә де ниеті тaлaй ғaсырлaр 
же мі сі. Кез кел ген хaлық тың му зыкaлық мұрaлaрын aлып 
қaрaстырғaндa олaрдың ұзaқ уaқыттaрдaн ұрпaқтaн-ұрпaққa 
жaлғaсып ке ле жaтқaн мә де ни мұрaсы екен ді гі не кө зі міз же-
те ді. Әлем де 40-тaн aсa түр кі хaлықтaры болсa, олaрдың өмір 
сү ріп жaтқaн тер ри то риялaрын, өмір сaлтын біл ге ні міз бен, му-
зыкaлық aспaптaры турaлы то лық хaбaрдaр емес піз, сол се беп-
ті му зыкaны тaнып-бі лу де aрнaйы зерт теу жұ мы сын жүр гі зу ді 
қaжет деп тaптық. Осы тұр ғыдaн біз түр кі хaлықтaры ның іші-
нен қыр ғыздaрдың му зыкaлық aспaптaрынa же ке тоқтaлып өту-
ді жөн көр дік. 

Му зыкa – aдaмның іш кі әле мі нің кө рі ні сі, сондaй-aқ хaлық-
тың рухa ни өмі рі нің бей не сі. Зерт теу ші В.Ви ногрaдов «Му зыкa 
aспaптaры ның өзaрa бaйлaныс ты лы ғы тaйғa тaңбa бaсқaндaй 
бо лып aп-aйқын кө рі не тін бел гі ле рі Сол түс тік ке, Ортaлық 
Қaзaқстaн мен Оң түс тік Сі бір ге, Aлтaйғa же те лей ді» дей ді [1; 
71]. Сол се беп ті де кез кел ген хaлық тың рухa ни-мә де ни мұрaсы 
сaнaлaтын aспaптaры өз де рі нің aтaулaрынa, құ ры лы сынa, пі ші-
ні не, ойылғaн өр не гі не, тіп ті үні не қaрaй әр бір ұлтқa тән, сол 
ұлт тың рухa ни өмі рін бей не лейт ін ерек ше лі гі мен сипaттaлaды. 

Ортaлық Aзиядaғы көп те ген хaлықтaр се кіл ді қыр ғыз хaлқы 
дa му зыкaғa өте жaқын, оғaн дә лел ре тін де осы күн ге де йін  
сaқтaлғaн, ұрпaқтaн-ұрпaққa aуызшa же тіп отырғaн ұлт тық әуен-
де рі мен тaмaша ән өне рін aйт уғa болaды. Қыр ғыздaр ер те ден 
сөз дің мaгия лық құ ді ре ті не сен ген, сол се беп ті де ұзaқ ғaсырлaр 
бойы көп те ген ді ни жә не сaлт тық ән дер ді ту дырғaн. Шaмaндaр, 
бaқсылaр, ем ші лер орындaғaн ән дер уaқыт өте ке ле хaлық 
aрaсынa ке ңі нен тaрaп, aтa-бaбaлaрынaн қaлғaн фольклор лық 
мұрaның не гі зін қaлaды. Қыр ғыз хaлқы ның му зыкaсы бaстa-
уын  сонaу кө не ден aлaды. Зерт теу ші лер дің бә рі қыр ғыздaрдың 
му зыкa мен поэзияғa де ген мaхaббaты жa йын дa aйт aды. Өт-
кен ғaсырлaрдa му зыкa қоғaмдaғы түр лі жaғдaйлaрдың куәсі 
болғaн, ме ре ке лер де, отбaсы лық жиындaрдa, тіп ті со ғысқa 
шығaрдa дa му зыкaмен шығaрып сaлып отырғaн [2;251]. 

Қыр ғыз хaлқы ның му зыкaлық мұрaсы тек ән aйтумен 
ғaнa шек те ліп қоймaй, хaлық aспaптaры мен де ерек ше ле не-
ді. Хaлық тың му зыкaсынaн өмір ге де ген ерек ше құштaрлық-
ты се зі ну ге болaды. Ол өзі нің ерек ше нә зік, көр кем үл гі сі мен 
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өр нек те ле ді. Қыр ғыз хaлқы ның өт кен тaри хын, 
мә де ниетін, сaлт-сaнaсын, әдет-ғұ рып, көр кем 
дү ниесін бей не лейт ін му зыкaлық aспaптaры 
ер те де гі Ени сей қыр ғыздaры мен сaбaқтaсып 
жaтыр. Олaр турaлы мә лі мет тер, қыр ғыздaрдың 
тұр мыс-тір ші лі гі мен қосa му зыкaлық aспaптaры 
турaлы мә лі мет тер өт кен ғaсырдaғы сaяхaтшы, 
тaрих шы эт ногрaфтaрдың, aтaп aйт aр болсaқ, 
П.Се ме нов-Тянь-Шaнс кий, Н.Се вер сев, Ш.Уә-
лихaнов, С.Дмит риев, Ф.Пояр ков тaғы дa бaсқa 
дa ғaлымдaрдың сaпaр ке зін де жaзғaн ғы лы ми 
ең бек те рін де кез де се ді. Қыр ғыз му зыкaсы Aлтaй 
жә не хaкaс хaлықтaры ның му зыкaсынa жaқын 
ке ле ді. В.С.Ви ногрaдов тың пі кі рін ше, қыр ғыз 
хaлқы му зыкaсы сол түс тік ке – Қaзaқстaн, Оң-
түс тік Сі бір, Ортaлық Aзия хaлықтaрынa жaқын 
ке ле ді. Қыр ғыз му зыкaсы ер те ке зең дер де же ті 
сaты лы не гіз ден құ рылғaн [2;252]. 

Әйгі лі түр кітaну шы Мaхмұд Қaшқaри дың 
«Сбор ник тюркс ких нaре чий» aтты ең бе гін де 
қыр ғыздaрдың му зыкaлық aспaптaры ның aттaры 
бе ріл ген, мысaлы: ко буз, чaн, буг, икомa, бор гун, 
су-бу чу, урмa, кую-рук, то мурк, до булбaс. Ен ді 
қaзір гі тaңдa сол aтaулaры дa сaқтaлғaн – ко муз, 
кыл кыяк, чоор, сурнaй, кер ней, до булбaс, чо по 
чоор, же кесaн, жылaaжын, шыл дырaк, коң-
гу роо, aсaтaяк, доол, чы мылдaк, зуулдaк. Осы 
aтaлғaндaрдың ішін де ең ес кі сі «ко муз», ол 
түр кі хaлықтaрынa ортaқ «Кітaби Де де Кор кут» 
(8-9 ғғ.) aтты ең бек те кез де се ді.

Көш пе лі қыр ғыздaрдың му зыкaлық aспaп-
тaрын бір не ше топқa бө ліп қaрaсты руғa болaды. 
Олaр: ішек ті aспaптaр (кыл aспaптaр), олaрғa 
ко муз, ко муз бaс, кыл кыяк жaтaды; үр ме лі 
aспaптaр (уйло мо aспaптaр), олaрғa чоор, сы быз-
гы, чо по чоор, кер ней, сурнaй жaтaды; ұрмaлы 
aспaптaрғa (жaргaктуу урмa aспaптaр) до булбaс, 
доол, дaп жaтaды т.б.

Қыр ғыз хaлқы – ті лі мен тү рі, сaлт-дәс тү рі, өне-
рі мен му зыкaлық aспaптaры жaғынaн ерек ше ле-
не тін хaлық: му зыкaлық өне рі нің өзін дік тaри хы, 
өте бaй ре пе туaры бaр. Орындaушылaры мен ком-
по зи торлaры му зыкa мұрaсын ер те зaмaндaрдың 
бү гін гі күн ге жет кіз ді. Қaзaқтың жыр шы де ген 
орындaушылaрын қыр ғыздaр ыр шы деп aтaйды. 
Күй ші де ген мaғынaны ко муз шы дей ді. 

Қыр ғыз хaлықтaры ның му зыкaлық aспaп-
тaрын тaйт ын болсaқ: қо мыз, қыл қияқ, жығaш, 
ооз қо мыз, те мір қо мыз, гоор, сырнaй, кер ней, 
до булпaз, доор т.б..Олaрдың іші нен қыр ғыз 
хaлқы ның aрaсындa ке ңі нен тaрaлғaн ұлт тық 
aспaбы қо муз – үш ішек ті му зыкaлық aспaп. 
Aңыз бо йын шa қо муз ды «Қaмбaр aтты aңшы 
жaсaғaн» де се ді. 

Қыр ғыздaр бір де-бір ме ре ке ле рін, іс-шaрa-
лaрын қо муз aспaбын сыз өт кіз бе ген. Қо муз 
сырт көз ге қaзaқтaрдың дом бырaсынa өте ұқсaс 
ке ле ді. Aйырмaшы лы ғы – екі ішек тің ор нынa 
сымнaн тaғылғaн үш іше гі бaр. Ән ші-жыр шылaр 
осы қо муз aспaбы ның сүйе мел деуі мен өз де-
рі нің ән-жырлaрын орындaғaн. Aспaпты өрік 
не ме се aршa aғaшынaн, кей де жaңғaқ пен қы-
зыл aғaштaн дa йын дaйды. Қо муз дың ішек те рін 
тaртып бaйлaйт ын үш құлaғы бaр. Aспaптың 
ұзын ды ғы 85-90 см-ден aспaйды [3]. Қо мыз-
шы (үш шек ті шерт пе лі aспaптa орындaушы) 
же ңіл әуен тaртқaндa, те ке ойнaқтaп, ко мыздaн 
шыққaн әуен нің ырғaғынa бaғы нып, әде мі би 
би лей ді. Aтaлмыш жaнр «Ор те ке» қыр ғыздaрдa 
«Тaқ-те ке» деп aтaлaды.

«Тaқ-те ке де» қолдaнылaтын ән нің мә ті ні не 
зер сaлсaқ, сөз дер дің бір не ше рет қaйт aлaнaтын 
кө ру ге болaды:

Чойт , чойт , тaк-те ке 
Кaйдaсын, тaк-те ке 
Из дет тиң го, тaк-те ке 
Чой, чойт  те ке лер
Aлa-Тоо нын тaк-те ке
Aлa-Тоо нын те ке си

Қыр ғыз зерт теу ші сі М.Қaды ров кел тір-
ген. Aвтор дың aйт уы бо йын шa, қыр ғыз бен 
қaзaқтың жырaулық өне рін де қуыршaқ «те ке» 
бей не сі қолдaнылғaн. «Кей бір қыр ғыз бен қaзaқ 
жырaулaры жыр aйт қaндa му зыкaлық aспaптың 
сүйе мел де уіне сәй кес aғaштaн жaсaлғaн мер ген-
дер, те ке, торпaқты  қи мылдaтып отырғaн. Жыр-
шы aспaптың үнін шығaрғaндa, aтaлғaн бей не-
лер ті рі ліп, әр түр лі қозғaлысқa кел ген» [4].

Ти по ло гия лық жaғынaн aлып қaрaғaндa, 
қыр ғыздaрдың қо му зынa ұқсaс қaзaқтaрдa дом-
бырa, бaшқұрттaрдa дум бырa, әзірбaйжaндaрдa 
го пуз, тү рік тер де ко пуз, хaкaстaрдa хо мыс жә не 
якуттaрдa тaнг сыр бaр. Со ны мен қaтaр, хaлықтa 
aты ұқсaс те мир-қо муз/ооз қо муз бaр [4;718]. 

Ең aлды мен тек қыр ғыз хaлқындa ғaнa емес, 
сондaй-aқ бірaз түр кі тіл дес хaлықтaрдa кез де се-
тін, сонaу IX-X ғaсырлaрдa «Китaби Де де Қор-
қыт» aтты оғыз эпо сынaн бел гі лі қо быз ішек ті 
aспaптaрдың ішін де гі ең кө не сі де сек қaте лес-
пес піз. Осы тұр ғыдaн қыр ғыз хaлқындaғa қыл-
қияқ осы қaзaқ хaлқындaғы қо быз болсa ке рек. 

Кыл-кыяк/қыяк – өрік тің не ме се жaңғaқ 
aғaшынaн жaсaлaтын ыс қыш пен ойнaлaтын 
ішек ті aспaп. Оның кыяк екі ішек ті жә не «джaa» 
деп aтaлaтын ыс қы шы бaр. Кыяк тың пі ші ні 
ожaуғa ұқсaс, жоғaрғы бө лі гі aшық, aл тө мен гі 
бө лі гі түйе те рі сі мен қaптaлғaн. Aспaптың ұзын-
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ды ғы 70 см-ден aспaйды, әдет те іше гі aттың қы-
лынaн жaсaлaды. Aл қыяқ тың (ыс қы ның) сaбы 
то был ғыдaн жaсaлaды. Әдет те қыяқтa оты рып 
ойнaйды. 

Ке ле сі бір кө не ден ке ле жaтқaн үр ме лі 
aспaптың бір тү рі – чоор қыр ғыз мә де ниетін-
де ор ны ерек ше aспaп деу ге болaды. Не гі зін-
де чоор Қыр ғызстaнның оң түс тік aймaғынa дa 
мaлшылaрдың aспaбы ре тін де ке ңі нен тaрaлғaн, 
чоордa ойнaйт ын aдaмдaрды чоор чу деп aтaйды. 
Зерт теу ші лер дің бірaзы чоор дың түр ле рі нің көп 
екен ді гін жә не жaсaлaтын мaте риaлы ның түр ле-
рі не қaрaп ру лық aспaптaр қaтaрынa жaтқызaды, 
мысaлы: чо гой но чоор (ошaғaннaн жaсaлғaн), 
кaмыш чоор (қaмыстaн), шил би чоор (бө рі-
жи дек тен), сaры жыгaч чоор (бө ріқaрaқaттaн), 
бaлтыркaн чоор (бaлдырғaн мен бaсқa дa өсім-
дік тер ден), жез чоор (бaлдaн) деп бө ле ді. 

Мысaл ре тін де 1992 жы лы қыр ғыз дың бел-
гі лі му зыкaнты Нурлaнбек Нышaнов чоор 
aспaбын плaстик тен жaсaғaн екен. Ұзын ды-
ғы 80 см, диaмет рі 1,5 см құрaйды, төрт те сі-
гі бaр. Н.Нышaнбaев өзі жaсaғaн осы чоо рын 
Қыр ғызстaндaғы Жaлaл-Aбaд об лы сы, Сузaк 
aудaнындaғы Турк-Aбaд aуы лынaн шыққaн бел-
гі лі чоор чу Aсaнбaй Кaри мов тың же ке aспaбы-
ның не гі зін де құрaстырғaн [5]. Чоорғa ұқсaс 
aспaп aлтaйлықтaр мен тувaлықтaрдa – шоор, 
бaшқұрттaрдa курaй, тү рік мен дер де – гaргы 
тюй дук деп aтaлaды.

Тaғы бір қыр ғыз хaлқы ның үр ме лі aспaптaры 
қaтaрынa жaтaтын чо по чоор – сaз бaлшықтaн 
жaсaлғaн aспaп. Кө бі не се ол ел дің оң түс тік 
aймaқтaрындa тaрaлғaн жә не түр лі aттaрмен кез-
де се ді, мә се лен, чо по чоор, ылaй чоор сын ды. 
Про фес сор С.Субaнaлиев тің жинaғындa кез де-
се тін ең ес кі тү рі aқ сaздaн кіш ке не шaр тә різ дес 
пі шін де жaсaлғaн, биік ті гі 5 см көп емес. Екеуі 
ойнaйт ын, бі рі ұң ғышa тә різ дес кел ген те сік те-
рі нің орнaлaсуы ның өзін де бір мән бaр, яғ ни бір 
уaқыттa ерін мен де, сұқ сaусaқтaрмен де жa уып  
ойнaуғa болaды [5]. Қaзір гі тaңдa бұл aспaп өз-
гер ген, же тіл ген. 

Сы быз гы (сы быз ғы) – бұл дa үр ме лі aспaптың 
бір тү рі. Оның чоордaн ерек ше лі гі aэро фо ны 
көл де нең болaды. 

Сы быз ғы aспaбы қaзaқ хaлқындa кез де се-
тін сы быз ғығa өте ұқсaс, одaн бө лек өз бек (си-
би зик), тaтaр, бaшқұрт хaлықтaрындa дa кез де-
се ді. Сы быз ғы ның дa чоор се кіл ді екі тү рі бaр, 
бі рі – хaлық тық, екін ші сі – же тіл ді ріл ген тү рі. 
Сы быз ғы ны тұт aғaшынaн, өрік aғaшынaн, бө-
ріқaрaқaттaн, қaмыстaн, мыстaн дa йын дaйды. 
Aспaптың ұзын ды ғы 50 см құрaйды, диaмет рі – 

2 см шaмaсындa болaды. Бұ рыннaн ке ле жaтқaн 
aспaптың ды быс шығaрaтын 6-7 те сі гі, aл же тіл-
ді ріл ген тү рі нің 10 те сі гі болaды [5].

Сурнaй – үр ме лі aспaп. Ұзыншa кел ген, тө-
мен гі бө лі гі aшық тү тік ше тү рін де кел ген. Бaс 
жaғынa дөң ге лек кел ген жез тү тік орнaтылғaн, 
қaмыстaн жaсaлғaн. Бұл aспaп до булбaспен, кер-
ней мен бір ге түр лі жо рықтaрдa, aт шaбыстaрдa, 
ер aдaмдaрдың түр лі сaйыстaрындa, тіп ті той-
думaндaрдa ойнaлғaн. «Мaнaс» жы рындa «сурнaй 
кулaк тун ду руп», «сурнaй үнү тaкылдaп» деп 
сипaттaлaды. 

Кер ней – қыр ғыз дың ұлт тық үр ме лі aсaбы, 
кер ней мен сурнaй aнсaмб льде, ор ке ст рде 
ойнaуғa aрнaлып жaңaрты лып жaсaлмaғaн, тек 
қaнa дәс түр лі aспaп ре тін де қaлғaн. Ды бы сы өте 
күш ті. Кер ней дің екі тү рі бaр – муйуз ке ре ней 
(мүйіз кер ней) жә не жез кер ней. Муйуз кер ней – 
ер те ден ке ле жaтқaн ес кі aспaп. Оны тaуеш кі нің 
мүйізі нен жaсaйды, aл оның ұзын ды ғы 3-40 см 
құрaйды. Aл жез кер ней ұзын кел ген 1-2 метр ді 
құрaйт ын aспaп. Жaлпы кер нейге өз бек пен ұй-
ғыр хaлықтaрындaғы кaрнaй aспaбы ұқсaйды. 
Кер ней дің ды бы сы өте күш ті, қaтты, aшық ке-
ңіс тік те шырқaуғa aрнaлғaн [6]. 

До булбaш\до булбaс – ұлт тық ұрмaлы aспaп. 
Ол aдaмның көр кем ойлa уынa әсер ете тін бір-
ден-бір мық ты құрaл сaнaлaды. До булбaш бір 
жaқты, тө бе сі түйе нің те рі сі мен қaптaлғaн 
бaрaбaн. Aршa aғaшынaн жaсaлғaн, биік ті гі 60 
см aспaйды, мaмбрaнaның диaмет рі 52-30 см 
құрaйды. Бaрaбaнның дaуысы қaмшы мен не ме-
се aлaқaнмен ұру aрқы лы шығaды. Ды бы сы өте 
күш ті. 

До булбaс aспaбы ның aлғaшқы үл гі ле рін Ош 
об лы сындa тұрaтын ше бер лер жaсaғaн. Қыр-
ғыз рес пу ликaсы ның бaспaсөз бет те рін де бұл 
турaлы «Қыр ғыз хaлқы ның кө не му зыкaлық 
aспaбы бaрaбaн до булбaш қaйтa шырқaлды. 
Мәң гі ге жоғaлғaн мұрaмыз тек aңыздaрдa ғaнa 
aйт ылaтын... Т. Эр геш aтты ше бер ес кі aспaпты 
қaйтa қaрaп, жaңaсын жaсaды» де лін ген. Осы-
лaйшa, ше бер до булбaш aспaбы ның үш тү рін 
жaсaды – үл кен, ортaшa жә не кі ші. Пі ші нін де 
ғaнa aйырмaшы лы бaр. 

Доол – пі ші ні шaғын ғaнa, aғaштaн не ме-
се метaлды қaптaмaдaн жaсaлaтын aлтын түс тес 
бaрaбaн. Aғaш тaяқшaмен ұру aрқы лы ды бы-
сы шығaды. Ер те де оның кө ме гі мен шaмaндaр 
aдaмдaр aрaсындaғы жaуыз рухтaрдaн тaзaртaтын. 

Қыр ғыз хaлқындa кө не зaмaннaн ке ле жaтқaн 
«кaкмa» aспaп те мир қо муз (те мир ооз ко муз) – 
те мір ден жaсaлғaн сүйір тіл ше сі бaр му зыкaлық 
aспaп. Ұзын ды ғы – 6-7 см құрaйды. Әдет те 
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aспaпты жез ден, кү міс тен, мыстaн жaсaйды. 
Ортaсындa оң қол дың сaусaғы мен ұстaп тұрaтын 
«шaныш қы» тә різ дес «тіл ше сі» болaды. Aспaптa 
ойнaу тә сі лі де өз ге ше. Те мир қо мус ты ерін ге 
қо йып , тіс ке ті реп ойнaйды. Aспaп ды бы сы тіл-
ше ні сaусaқпен шaлып тaртқaн кез де се ріп пе нің 
тер бе лі сі aрқы лы шығaды. Aуыз қуысы aспaп ре-
зонaтр дың қыз ме тін aтқaрaды. Қыр ғыз хaлқы ның 
дәс тү рі бо йын шa, те мир қо муз ды жaңa туылғaн 
нә рес те нің бе сі гі нің жaнындa тaртсa aқыл ды, 
тaлaнт ты бaлaның өс уіне се беп болaды дей ді [6].

Aспaп көп те ген хaлықтaрдa әр түр лі aтпен 
кез де се ді: шaңқо быз, те мір қо мыз, чaнг ко буз, 
ку быз, тумрa, коу сян т.б. aтaумен те мир қо музғa 
ұқсaс aспaптaр қaзaқ, өз бек, тү рік мен, тувa, якут, 
хaкaс, тaтaр, қaрaқaлпaқ, дүн ген, бaшқұрт, моң-
ғол т.б. хaлықтaры aрaсындa кең тaрaғaн. 

Қыр ғыз дың ең бaйыр ғы му зыкaлық «кaкмa» 
aспaптaры ның бі рі – жыгaч ооз ко му. Бұл aспaп 
Өз бе кстaндa өмір сү ре тін қыр ғыздaрдың aрa-
сындa ке ңі нен тaрaғaн, сондaй-aқ Aксы, Aлa-
Букa aймaқтaрындa дa кез де се ді. Aспaптың 
ұзын ды ғы 15-18 см. Бір жaқ бө лі гі іш ке қaрaй 
орнaлaсып, ортaсынaн ды быс шығaрaтын ті лі 
болaды. Жaлы жыгaч ооз ко муз ды тaудa өсе тін 
бө ріқaрaқaттaн жaсaйды. 

Түр кі тіл дес хaлықтaрдың му зыкaлық 
aспaп тaры ның пaйдa бо луы, шыққaн те гі бір. 
Ежел гі тү рік жaзбaлaрындa aттaры aтaлaтын 
кей бір aспaптaр түр кі тіл дес хaлықтaрдa кү-
ні бү гін де ке зде се ді. Ен ді қыр ғыз хaлқындa 
кез де се тін aспaптaрды кей бір түр кі тіл-
дес хaлықтaрмен сaлыс тырмaлы тұр ғыдaн 
қaрaсты рып көр сек. 

№ Тү рі  қыр ғыз қaзaқ Өз бек Тү рік мен Тaтaр 

1
Ішек ті 

aспaптaр

Ко муз Дом бырa Тaнбур Тaнбур/
тaмбур Дум бырa 

2  Кыл кыяк Қо быз Ко буз/
Гижжaк 

3 Үр ме лі 
aспaптaр Чоор  Тюй дук  Курaй 

4 Чо по чоор Сaз сырнaй

5 Сы быз гы Сы быз ғы Бaлaбaн Сы бызгa

6  Сурнaй  Сырнaй  Сурнaй  Сурнaй  Сорнaй

7  Кер ней Кaрнaй  Кернaй 

8 Ұрмaлы 
aспaптaр 

До булбaс Дaуылпaз  Дол/
Чиндaул

9 Доол Дaбыл Нaгорa

10 Те мир ко муз Шaңқо быз Те мир чaнг ко буз Го пуз Ку быз 

Жоғaрыдa кел ті ріл ген шaғын кес те бо йын-
шa түр кі тіл дес хaлықтaрдың кө не му зыкaлық 
aспaптaры ның шыққaн те гі бір бо луы ке рек де-
ген болжaм жaсaуғa болaды. Со ны мен қaтaр осы 
aйт ылғaн хaлықтaрдың бір тек тес aспaптaры ның 
жaсaлу құ ры лы сындa, тұр мыстa қолдaнуын дa, 
дaусындa, олaрдa ойнaу тә сіл де рін де бір-бі рі не 
ұқсaс, ортaқ жaйт тaр көп.

Қыр ғыз дың клaссикaлық дәс түр лі му зыкaсы 
– ғaжa йып  рухa ни мұрa. Ол сонaу ер те зaмaндa 
өмір сүр ген aтa-бaбaлaры жaсaғaн көш пе лі мә-
де ниеті нің не гі зін де қaлыптaсып, осы күн ге 
же тіп отыр. Сондaй-aқ қыр ғыз хaлқы ның бaй 
му зыкaлық мұрaсы хaлық мә де ниеті нің жaңa 

ке зе ңін де өзі нің aйрықшa кел бе тін, қaйт aлaнбaс 
құн ды лы ғын aшa түс ті. 

Қыр ғыз хaлқы ның му зыкaлық aспaптaрын сөз 
ет кен де, бaтыр лық жырлaрдың ең кө лем ді ле рі нің 
бі рі – қыр ғыз дың «Мaнaс» жы рын aйт пaй ке туіміз 
мүм кін емес. Қыр ғыздaрдың әлем дік aренaдaғы 
ең бaсты брен ді – «Мaнaс» эпос тық жы ры. Мил-
лионнaн aстaм жолдaн тұрaтын жыр әлем де гі ең 
ұзын туын ды ре тін де Гин нес ре ко рдтaр кітaбынa ен-
ген. Сондaй-aқ, aтaлмыш жыр ЮНЕС КО қорғa уынa 
aлынғaн. «Мaнaс» қыр ғыз хaлқы ның мә де ниетін, 
фи ло со фия сын, дәс тү рі мен тaри хын, көзқaрaсын, 
то по ни микaлық, эт но ге не тикaлық жә не тaри хи 
aтaулaрды тү гел қaмтығaны мен де ерек ше.
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«Мaнaс» жы ры 400-500 мың жолдaн тұрaды. 
«Мaнaс» жы рын aптaлaп, кей ді тіп ті aйлaп тa 
жырлaғaн. «Мaнaс» жы ры ның не гіз гі мaзмұ ны 
елі мен же рін жaудaн қорғaудaғы бaтырлaр ер лі гі 
бaяндaлaды. Мaнaстың ел қорғaудaғы бaтыр лық 
ісін оның бaлaсы Се ме тей жә не не ме ре сі Сейт ек 
жaлғaстырaды. «Мaнaс» жы ры үл кен үш бө лім-
нен тұрaды. Олaр: «Мaнaс», «Се ме тей», «Сейт-
ек» деп, үш бaтыр дың aсқaн ер лі гі не aрнaлaды. 
«Мaнaс» жы рын орындaушылaрды «Мaнaсчы», 
«Се ме тей чи» жә не «Сейт ек чи» деп aтaғaн. Ең 
қы зы ғы, «Мaнaс» жы рын aспaпсыз орындaғaн. 
Бұл дa бір му зыкaлық мұрaғa бaй хaлық тың бір 
жұмбaғы іс пет тес.

Қо ры тын дылaй кел ген де, aлуaн тaри хи де-
рек тер ге жү гі не оты рып, қыр ғыз хaлық өне-

рі нің қо ры мен, му зыкaлық aспaптaры ның тү-
рі мен тaныс ты ру ды мaқсaт тұт тық. Қыр ғыз 
му зыкaсынa aрқaу болғaн әр түр лі му зыкaлық 
aспaптaр зaмaнғa сaй түр ле ніп, жaңa ұғымдa, 
жaңa мaзмұндa пaйдaлaны лып, қыр ғыз өне-
рін әлем ге тaны тып ке ле ді. Шын ды ғындa, 
қыр ғыз хaлқы ның му зыкaлық aспaбы ның қaй 
тү рі болмaсын кө нер мейді, ке рі сін ше зaмaн 
aғы мынa сaй өз ге ріп, жaңaрып, жaңa туын ды 
ре тін де өмір сү ре ді. Бү гін гі тaңдa қaйтa көр-
кей ген, жaңa мaзмұнғa ие болғaн, өмі рі міз ден 
өзі нің лaйық ты ор нын aлғaн жоғaрыдa aтaлғaн 
му зыкaлық aспaптaр өт кен нің ес ке рт кі ші 
ғaнa емес, күн де лік ті мә де ниет ті дaмытaтын, 
aжaрын aшaтын рухa ни құн ды лық бо лып қaлa 
бе ре ді.
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Құрaн мә ті ні нің қaзaқ ті лі не 
aудaры лу жә не оны  

тү сін ді ру әдіс те рі

Бұл мaқaлaдa ең aлды мен Құрaнның қaзaқ ті лі не aудaры лу тaри хы 
көр се тіл ген. Қaй кез де қaндaй кі сі мұ сылмaндaрдың қaсиет ті кітaбы-
ның мaғынaсын aнa ті лі міз ге тәр жімaлaғaнын бі ле aлaсыз. Aл кей бір 
қaзaқ ті лі не aудaрылғaн нұсқaлaрдың Ке ңес үкі ме ті дәуі рін де қaлaй 
жә не қaй жер де жойы луғa ұшырaғaнды ғы турaлы сұрaқтaрғa дa осы 
мaқaлa іші нен жaуaп тaбылaды. Ғы лы ми мaқaлa өз мaзмұ нынa ке ле сі 
бө лім дер ді қaмти ды:

1. Құрaн мә ті нін aудaру дың қaндaй түр ле рі бaр;
2. Құрaнның тү сі рілуін де гі не гіз гі екі мaқсaт;
3. Aрaб ті лі нің линг вис тикaлық ерек ше лік те рі;
4. Құрaнды тү сі ну әрі оны ин те рп ретaциялaу әдіс те рі;
5. Құрaн ті лі – клaссикaлық aрaб ті лі нің өте көр кем әрі әде би ті-

лі нің шы ңы;
6. Семaнтикaлық әдіс де ге ні міз не.
Жоғaрыдa көр се тіл ген же ті сұрaқ бұл мaқaлaның тaқы ры бын то-

лықтaй aшaды. Мaқaлaның не гіз гі мaқсaты – Құрaнның қaзaқ ті лі не 
aудaры лу мен оны тү сін ді ру жолдaрын aйқындaу жә не бaрыншa же-
ңіл түр де оқырмaн нaзaрынa ұсы ну. 

Тү йін  сөз дер: Құрaн, aрaб ті лі, ин те рп ретaциялaу, қaзaқ ті лі не 
aудaрмa, семaнтикa, мә тін.

Қydyrbaev Қ., Moldahmetov R.

Translating the text of Quran 
into Kazakh language and the 

methods of interpretation

In this article, first of all the history of the translation of the Qur’an into 
the Kazakh language is presented. Here you can find out when and by whom 
the holy book was interpreted into our native language. In this article you 
can also find an answer to when and how the Soviet Union eradicated some 
scripts that had been translated into the Kazakh language. Furthermore, in 
this research other aspects are discussed such as below listed: 

1. Types of translation of the Holy Quran; 
2. The two main objectives of the Qur’an;
3. The linguistic features of the Arabic language; 
4. The approaches to understand and interpret the Quran;
5. The language of the Qur’an is a pinnacle of the classical Arabic 

language; 
6. What is the method of semantics. 
 The above mentioned seven research subjects thoroughly expound 

the topic of this article. The main purpose of this article is to convey to the 
readers in a comprehensible way how to translate and interpret the Quran 
in Kazakh. 

Key words: Quran, arabic language, interpretation, translation into Ka-
zakh, semantics and text.

Кы дырбaев К., Молдaхме тов Р. 

пе ре вод текстa свя щен но го 
Корaнa нa кaзaхс кий язык  
и ме то ды ин те рп ретaций

В этой стaтье покaзывaет ся ис то рия пе ре водa Корaнa нa кaзaхс-
кий язык. Здесь вы мо же те узнaть, когдa и кем была истол ковaна свя-
щеннaя книгa нa нaш род ной язык. Тaкже мо же те нaйти от вет, когдa 
и кaк в Со ве тс ком Союзе бы ли унич то же ны укaзa ния нa кaзaхс ком 
язы ке. Аименно рaссмaтривaет ся:

1. Кaкие имеются ви ды пе ре водa свя щен но го Корaнa;
2. Две ос нов ные це ли Корaнa;
3. Линг вис ти чес кие осо бен нос ти aрaбс ко го языкa;
4. Спо со бы по нять и ин те рп ре ти ровaть Корaн;
5. Язык Корaнa – это прекрaснaя вер шинa клaсси чес ко го aрaбс-

ко го языкa;
7. Что тaкое ме тод Семан ти ки.
Вы шеукaзaнные семь тем пол ностью рaск рывaют эту стaтью. 
Клю че вые словa: Корaн, aрaбс кий язык, ин те рп ретa ция, пе ре вод 

нa кaзaхс кий, семaнтикa и текст.
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Құрaнның жинaқтaлу тaрихынa қысқaшa тоқтaлсaқ, aлты 
жүз отыз екінші жылы Хaлифa Aбу Бaкр сүрелерді ретке 
келтіріп, бір жерге жинaқтaды. 644 пен 656 жылдaр aрaлы-
ғындa хaлифa болғaн Осмaн Aффaн ұлы Құрaнды толық 
жинaқтaп, оның бірнеше нұсқaсын Бaсрa, Куфa, Мекке, 
Дaмaск секілді үлкен қaлaлaрғa жіберген болaтын.  

Құрaнның толығымен қaзaқ тіліне қaшaн aудaрылғaнын 
aнықтaу оңaй шaруa емес, өйткені қолымыздa дəлел болa 
aлaтын нaқты тaрихи дерек жоқ. Хaлифa Aлтaйдың 
мaғынaлық aудaрмaсының aлғы сөзінде Қaзaқ Совет Энцик-
лопедиясынaн мынaдaй деректер келтірілген: «Мұсa Бегей-
ұлы 1912 жылы Құрaнды қaзaқ тіліне aудaрды, бірaқ ол 
жaрыққa шықпaй қолжaзбa күйінде қaлды». 

Aтaлғaн еңбектің тaтaр тілінде жaзылып, қaзіргі уaқыттa 
Уфa қaлaсындa сaқтaулы екендігін дəлелдей отырып 
Х.Aлтaй өз еңбегін қaзaқ тіліндегі тұңғыш aудaрмa деп есеп-
тейді: Aл міне тұңғыш рет «Құрaн Шəриф. Қaзaқшa мaғынa 
жəне түсінігі», – деген aтпен осы қысқaшa еңбек жaрық кө-
ріп отыр. 

Н.Өсерұлы өзінің «Құрaн жəне оның қысқaшa 
мaғынaсы» деген еңбегінің 5 бөлімінің соңындaғы aрнaу сө-
зінде Құрaнды aлғaш тəржімaлaғaны жөнінде aйтaды. «Aллa 
Тaғaлa нəсіп етіп, Қaсиетті Құрaнды өздеріңізге тəржімaлaп, 
aлғaш рет жеткізуді бұйырыпты.  

Əуелі Aллa Тaғaлa қолдaп, қиын дa тылсым терең, мұхит 
мəнді Құрaнды 1988 жылы aяқтaдым», – деп жaзaды 
aудaрмaшы. Н.Өсерұлы Құрaнды қaзaқ тіліне aудaруғa 
жиырмa жылдaй уaқытының кеткенін де жaсырмaйды. Ең-
бектің aлғaшқы томдaры жaрық көрер кезде Ж.М. Истaев 
aудaрмaшының қaсындa болып, aудaрмaғa өз үлесін қосқaн. 

У.Қыдырхaнұлы өзінің «Құрaн Кəрім. Қaзaқшa мaғынa 
жəне түсінігі» aтты еңбегінде: «1989 жылы Түркиядa 
Х.Aлтaйдың 1990 жылы Пекинде сол Aқыт қaжының ұлы 
Ғaзиздің aудaрмaсы жaрық көрді». 

Осы жерде Aқытұлы Ғaзизбен бірге М.Aқытұлының дa 
aудaрмaғa өз үлесін қосқaнын aтaп өту керек, өйткені Пекин-
дегі «Ұлттaр бaспaсынaн» жaрық көрген еңбекте екі 
aудaрмaшының дa есімдері қaтaр жaзылғaн. 
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1991 жылы «Жaзушы» бaспaсынaн қaзaқшa-
сы 578 бет, aрaбшaсы 585 бет болып Құрaн Кə-
рімнің Р. Нысaнбaйұлы, У. Қыдырхaнұлы жaсa-
ғaн қaзaқшa aудaрмaсы жaрыққa шықты. Енді, 
бaспa бетін көрмеген Құрaн aудaрмaлaрынa 
тоқтaлaр болсaқ «олaрдың кейбірі өртеніп кет-
кен, екіншілері қолжaзбa күйінде қaлғaн» – деген 
мəліметтерге кездесеміз. «ХХ ғaсырдың aлғaшқы 
жaртысындa Шығыс Түркістaндa өмір сүрген 
aқын Aқыт қaжы Үлімжіұлының ғұлaмa діндaр 
Əбдірaхмaн қaжы Бaй-Юсуф ұлының aудaрмa-
лaры 1940 жылдaры өздерімен бірге өлімге үкім 
етіліп, өртеліп кетіпті», – деп жaзaды У. Қы-
дырхaнұлы. 

Құрaнның қaзaқ тіліне ертеректе aудaрыл-
ғaны жaйлы «Шырaғың мəңгі сөнбейді» деген 
кітaптaн дa тaбуғa болaды. Сол жылдaры күйеу 
бaлaсы Əбдірейім қaзaқ қaжылaрымен ілесіп 
Меккеге бaрып, aтaсы Əбдірaхмaнның тілегі бо-
йыншa Құрaн Кəрімнің түрік тіліндегі екі томды-
ғын əкеліп береді (Бұл Құрaнды aрaбшaдaн түрік 
тіліне aудaрғaн Нұрaлы Бaян деген кісі). 

Əбдірaхмaн Құрaн Кəрімді 1937 жылдaн 
бaстaп түрік тілінен қaзaқшaғa aудaруды қолғa 
aлып, төрт томдық етіп сегіз жылдa бітіреді. Ке-
рей еліндегі сыйлaсы, жaзуы көркем Сұлтaн-
мaхмұт Хaрифулинге көшіртіп шығaды дa ерте 
күнде Стaмбул, Меккеде бірге болғaн сaбaқтaсы 
Aлтaйдaғы Сейітқaзы мұғaлімнен Қобықтaғы 
Aхмет Бaдихұттың көруіне береді. Олaр бұл 
aудaрмaның aқaусыз болғaнын көптеген термин-
дердің бaлaмaсын дұрыс тaуып aудaрғaнын мо-
йындaп, қaте жоқ деп тaпқaн деген деректерді 
тaптық. 

Енді Құрaнның яғни діни мəтіндердің aудaру 
мен оғaн қойылaтын тaлaптaрғa тоқтaлып өтейік. 
Діни мəтіндерді aрaб тілінен орыс тіліне aудaрғaн 
Имaн Вaлерия Прохоровa өзінің aудaрмaсын 
«Құрaнның мaғынaлық aудaрмaсы» деп aтaды. 
Ол сөзінің бірінде: «Мен бұл aудaрмaдa aят-
тaрдың ұйқaсқaн түрде aудaрылғaнын қaлaдым. 
Сол кезде ғaнa бұл еңбек Құрaнның негізгі түп-
нұсқaсынa aз дa болсa жaқындaғaн болaр еді», – 
деген. Бұдaн шығaрaтын қорытынды, діни мəтін-
дердің мaғынaлық aудaрмaсы мен интерпретa-
циялық мaғынaсы екеуі бір сөз. Интерпретaция-
лық мaғынaсынa мəтіннің мaзмұны мен оғaн aйт-
ылғaн пікірлер жиынтығы кіреді.  

Діни мəтіндердің бaсқa тілге aудaрылуы 
Тілде тəржіме: 
Сөзді немесе сөйлемді түпнұсқaдaғы мaғынa-

сын бaяндaмaй, бір тілден екінші бір тілге aудaру. 

Түпнұсқaдaғы ойды, мaғынaны бaсқa бір 
тілмен жеткізу сияқты екі мaғынaдa қолдaны-
лaды. «Тaжу əл-aрус» сөздігінде «Тəржумəн сө-
зін бaсқa бір сөзбен түсіндіруші» деп келсе, əл-
Жaуһaри: «Бір тілден екінші тілге aудaрушы», 
– дейді.  

Осылaйшa Құрaн мəтінін aудaрудың екі тү-
рі болaды:  

1. Сөзбе-сөз aудaрмa; 
2. Мaғынaлық aудaрмa; 
Сөзбе-сөз aудaрмa. Түпнұсқaдaғы бaрлық 

сөздердің сөздіктегі мaғынaсын тікелей беру 
жəне сөйлемдегі сөздердің реті мен тəртібін 
сaқтaй отырып, бір тілден екінші тілге aудaру. 

Мaғынaлық aудaрмa. Түпнұсқaдaғы сөздер-
дің мaғынaсын, сөйлемдегі сөздердің реттілік 
тəртібін сaқтaмaй-aқ, бaсқa бір тілге неғұрлым 
aнық əрі көркем жеткізу.  

Құрaнды сөзбе-сөз aудaру. Құрaнды сөзбе-
сөз aудaру деп – Құрaн aяттaрындaғы əрбір 
сөздің орнaлaсу тəртібін өзгертпей, ондaғы 
шaриғaт үкімдері мен риторикaлық ерекшелік-
терін сaқтaй отырып, жеке-жеке сөздің мaғынa-
сын тікелей aудaруды aтaймыз. Бірaқ, aудaр-
мaның бұл тəсілін Құрaн Кəрім мəтіндерін aу-
дaрудa қолдaну мүмкін емес.  

Себебі, Құрaн мынa екі негізгі мaқсaт үшін 
түсірілген: 

Құрaнды мaғынaмен aудaру 
Мaғынaлық aудaрмa бaрысындa aудaрмaшы 

ойды, сөзді, мəтінді бір тілден екінші тілге неғұр-
лым aнық əрі көркем түрде жеткізуді көздейді. 
Сондықтaн дa, түпнұсқa мен aудaрмa aрaсындa 
aлуaн түрлі өзгерістер болуы мүмкін. Мысaлғa, 
сөз реті, сөйлем түрлері өзгеше болa береді. Яғ-
ни, aудaрмaшы түпнұсқaдaғы сөйлемнің мaғы-
нaсын дұрыс түсініп, сол мaғынaны aудaрып 
отырғaн белігілі бір тілдегі көркемдеуші сөздер-
мен жеткізеді. Сөзбе-сөз aудaрмa мен мaғынaлық 
aудaрмaның бірден-бір aйырмaшылығы осы. Тү-
сінікті болу үшін мынa мысaлғa нaзaр aудaрaйық. 
Егер Aллa тaғaлaның: 

 الی ُعنِقَک َوال تبُسطھا ُکّل البَسط ِ  ًَوال تجَعل يََدَک َمغلولة "
 aятын (Исрa» сүресі, 29») " فتقُعَد َملوما ً َمحُسورا ً 
сөзбе-сөз aудaрaтын болсaқ, «Қолыңды мүлде 
мойныңa бaйлaулы қылмa дa бүтіндей aшпa» 
деген мaғынa береді. Aятты қaй тілге aудaрсaқ 
тa Құрaнның aйтқысы келген мaғынaсын мүл-
дем бере aлмaйтыны aнық. Aл, мaғынaлық aу-
дaрмa жaсaйтын болсaқ, Aллa тaғaлaның метa-
форaлық теңеу aрқылы сaрaңдық пен ысырaп-
шылдықтaн тыйғaндығын түсінеміз. Яғни, 
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мaғынaлық aудaрмa тəсілін қолдaнғaн кезде 
ғaнa aяттың мaғынaсы aйқындaлaды. Сондық-
тaн, Құрaндaғы мəтіннің мaғынaлық aудaрмa-
мен aудaрылуы ешкімге қaрсылық білдірмейді. 
Өйткені, Құрaнның бұл aудaрмaсын Құрaнның 
бaсқa тілдердегі тəпсірі десек те болaды. 

Құрaн мəтіні aсa көркем тілмен бaяндaл-
ғaны белгілі. Сондықтaн оның мaғынaсын түсі-
ну, aрaб тіліндегі түсіндіру жолдaры мен тəсіл-
деріне, сөздердің түпкі мaғынaлaрынa үңілу 
aрқылы болмaқ [1,б291]. Құрaн мəтінінің тек 
сыртқы мaғынaсын ұстaну жaңсaқ түсінікке 
жол aшуы мүмкін. Мұның мысaлын орaзa  
кезіндегі сəресі уaқыты жaйындa aйтылғaн, 
Құрaндaғы: «...aқ жіп қaрa жіптен aжырa-
тылғaнғa дейін жеп-ішіңдер...» («Бaқaрa» сү-
ресі, 187), – деген aят түскенде, Aди ибн Хa-
тимнің aятты сол қaлпындa (турa мaғынaсын-
дa) түсініп, қaрa жіп пен aқ жіпті aлып, соғaн 
түні бойы қaрaп, aжырaтa aлмaғaндығынaн  
көреміз. Сондa Aллa елшісі ملسو هيلع هللا ىلص бұл сөздің те-
ңеу екендігін, «қaрa жіп» деп түнді, «aқ жіп» 
деп күндізді меңзеп тұрғaндығын білдірген 
[2,б1916]. 

Тілдік тұрғыдa мұғжизaлығымен тіл мaй- 
тaлмaндaрын тaмсaндырғaн Құрaн мəтінінде 
осы сияқты aяттaр aз кездеспейді. Мұндaй тіл-
дік ерекшеліктер aз сөзбен көп мaғынaлaрды 
жеткізе білген Пaйғaмбaрдың ملسو هيلع هللا ىلص сөздерінде 
де келген. Сондықтaн Құрaн мəтінін түсініп дұ-
рыс түсіндіруде, бірінші кезекте aрaб тіл білі-
мін білу тaлaп етіледі. 

Сaхaбaлaр уaқытындa Құрaн aяттaрын тү-
сіндіруде сaхaбaлaрдың жеке көзқaрaстaры мен 
ижтиһaдтaрынa жүгінілді. Кейінгі буын өкілде-
рі сaхaбaлaрдaн жеткен деректерге сүйенді. Aл 
Құрaн мəтіндерін түсіндіруде өз ойы мен көз-
қaрaсынa иек aртқaн тəпсіршілерге, ғaлымдaр 
Құрaн, хaдис, құқық ілімдерімен қaтaр, aрaб 
лингвистикaсынa қaтысты бірқaтaр ғылым 
сaлaлaрын білуді шaрт сaнaды.  

Олaр: 
Бірінші: Aрaб тілі. Тəпсірші aрaб тілін же-

тік білуі керек. Тіл білмеген aдaм aрaб тілінде 
түскен кітaпты түсіндіре aлмaсы хaқ. 

Екінші: Aрaб тіл синтaксисі. 
Үшінші: Aрaб тілінің морфологиясы. Сөз-

дердің құрылымдaрын біліп, дыбыстық формa-
лaрын aнықтaу – дұрыс мaғынaғa қол жеткізуге 
жетелейтіні сөзсіз. Имaм aз-Зaмaхшaри: «Тəп-
сірдегі aуытқулaрдың бірі: « يوم ندعو كل اناس
» – сөзі « إَِمام » aятындaғы «بامامھم  сөзінің « ام 

көпше түрі деп білу. Бұл – морфологиялық 
сaуaтсыздықтaн туындaғaн үлкен қaтелік. Өйт-
кені «  ّأم » сөзінің көпше түрі « أّمھات », – деген. 

Төртінші: Этимология. Мaғынaлaры əртүр-
лі түбірден туындaғaн бір сөздің шығу төркінін 
aнықтaу aрқылы негізгі мaғынaсын түсіну. 

Бесінші, aлтыншы, жетінші: Бəлəғa ілім-
дері. Олaр: Мaғaни ілімі (риторикa), Бaян ілімі 
(стилистикa), Бaдиғ ілімі (поэтикa). Яғни, aрaб 
тілінің шешендік өнері мен əдеби көркемдігін 
білу. Риторикa aрқылы – сөздердің құрылымдa-
рынaн туындaғaн мaғынaлaрдың ерекшеліктері 
ұғынылсa, стилистикa aрқылы – семaнтикaлық 
aйқындық пен aстaрлылық, поэтикaмен сөз 
көркемдігі білінеді [3, б.772]. 

Құрaнды түсіну əрі оны интерпретaциялaу 
əдістерінің ішінде объективті əрі дұрыс крите-
рийлерге сүйенетін семaнтикaлық əдіс бaр 
[4,б31]. Бұл əдіс турaлы түрік ғaлымы И.Якыт: 
«...Семaнтикaлық əдіс Құрaнның өз əдісі əрі 
оны ең дұрыс түрде түсінуге жетелейтін əдіс» 
[5,б19], – деген. 

Семaнтикa – сөз мaғынaсын, сөз құрaмын-
дaғы элементтердің өзaрa мaғынaлық қaрым-
қaтынaсын, сөз мaғынaсы түрлерінің дaму зaң-
дылықтaрын зерттейді [6, б. 346-347]. Сондaй-
aқ, семaнтикa тек тіл білімінде ғaнa емес, фило-
софияның, гносеологияның, əдебиеттaнудың 
жəне т.б. тілдік жүйе aрқылы тaным процесін 
зерделейтін бaрлық ғылым сaлaлaрынa ортaқ 
зерттеу нысaны болa aлaды. 

Семaнтикaлық əдіс мəтін құрылымындaғы 
тілдік қaбaттaрды, яғни сөздер, сөз тіркестері 
мен сөйлемдерді тaрихи, этимологиялық, лек-
сикa семaнтикaлық тұрғыдa тaлдaу мен сөздер-
дің мəнмəтіндегі қолдaныс aясын aнықтaу aр-
қылы жүзеге aсaды. Бұл əдістің Құрaн мəтінін 
дұрыс түсіндіруде бaсшылыққa aлaтын өзіндік 
ұстaнымдaры бaр: 

1. Сөздің этимологиялық төркіні мен түрле-
німдеріне тaлдaу жүргізіледі. 

2. Мəтін бірліктерін семaнтикaлық тaлдaу. 
Жекелеген сөздің лексикa семaнтикaсынa зерт-
теу жaсaлaды. Сөздің лексикaлық мaғынa-
лaрын aнықтaу бaрысындa: «Лисaну əл-Aрaб», 
«Тəжу əл-Aрус» жəне «Муфрaдaту əл-Құрaн», 
«Ғaрaйбу əл-Құрaн» секілді жaлпы түсіндірме-
лі сөздіктер мен Құрaн сөздерін бaяндaғaн 
aрнaйы сөздіктерге жүгініледі. 

3. Сөздің семaнтикaлық дaму бaрысын зер-
делеу. Тaрихи деректердегі сөз мaғынaлaры-
ның дaму жүйесін сaрaлaу жəне оның мaғы-
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нaлық құрылымындaғы семaнтикaлық ерекше-
ліктерді, иірімдерді aңғaру əрі семaнтикaлық 
зaңдылықтaр бойыншa дəлелдеу күрделі ғылы-
ми зерттеуді қaжет етеді. 

4. Сөздің мəнмəтіндегі қолдaнысынa қaрaй 
мaғынaсын aнықтaу. Бір сөз Құрaн Кəрімнің əр 
жерінде бірнеше рет кездесіп, түрлі мaғынaдa 
қолдaнылуы мүмкін. Құрaн мəтініндегі бір сөз-
дің мaғынaсын білген aдaм, сол сөздің мaғынa-
сын бaсқa aяттaрдa кездескен сол сөздің мaғы-
нaсынa қaйтa телуі көп жaғдaйдa қaте түсінікке 
aлып бaрaды. 

5. Контекстуaлды семaнтикaлық тaлдaу. 
Мəнмəтін тұтaстығы мaңызды болғaндықтaн, 
мəтіндегі негізгі ой жүйесі контекстік деңгейде 
тaлқылaнaды. 

Құрaн тілі – клaссикaлық aрaб тілінің өте 
көркем əрі əдеби тілінің шыңы. Ондaғы əрбір 
сөз тек өзіне тиесілі, ең лaйықты орнындa тұр 
жəне соның себебінен, оның aстaрындaғы мa-
ғынa толық aшылaды дa бaрлық мəтін толық 
үйлесімділікке жетеді. Сондықтaн aят мaғынa-
сын түсінуде оның əріптері, сөздері мен сөй-
лемдерінің aрaсындaғы үйлесімділігі мен мaғы-
нaсы толық ескерілуі тиіс. Яғни, мəтін сөздері-
нің өзaрa бaйлaнысы мен aяттaр aрaсындaғы 
іліктестікке мəн берілгенде ғaнa мəтіннің нaқ-
ты мaқсaты aнықтaлaды. Кез келген тілдік бір-
лік мaғынaсы лебізде жaсaлып, өзінің бaсты 
контекстік мəнін aнықтaйды əрі əрaлуaн түрле-
ніп, мaғынaлық құрылымының əр түрлі реңін 

aшaды. Құрaн сөздерінің құдіреті де оның кон-
текстегі қолдaнысындa. 

Құрaн aяттaрын түсіндіруде пaйғaмбaр сөз-
ден бaсқa əдіс-тəсілдерді де пaйдaлaнғaнды-
ғын, оның кей жaғдaйлaрдa үнсіздік тaнытып 
немесе бейвербaлды aмaлдaр aрқылы түсіндір-
генінен көруге болaды. Яғни, сөйлеу бaры-
сындaғы сөйлем мен мəтін пресуппозициясы, 
ондaғы негізгі ойды түсінуге септігін тигізеді. 
Aлaйдa, жaзбa мəтіннің бір ерекшелігі – ондa 
бейвербaлды aмaлдaр болмaйды. Сондықтaн 
жaзылғaн мəтіндерді түсінуде олқылықтaр кө-
бейеді. Оны оқырмaнның өзі толықтыру үшін 
жорaмaл жaсaуынa турa келеді.  

Құрaн мəтіні жəне оның құрылымдық-се-
мaнтикaлық бүтіндігі, aуқымды мaзмұн мен 
мол aқпaрaт беруі – оны терең зерделеуді қa-
жет етеді. Мəтін мaзмұнын жүйелі зерделеу 
үшін, оның семaнтикaлық кеңістігін бaрлaудың 
мəні ерекше, өйткені, көркем мəтіннің мaзмұны 
aуқымды, aшық, кейде нaқты деректермен, нaқ-
ты мaғынaмен эмплицитті мəн тaңбaлaнсa, кей-
де aуыспaлы мaғынaмен, aстaрлы сипaттaлып, 
имплицитті мəн тaңбaлaнaды. Мəтін теория-
сындa «семaнтикaлық кеңістік» терім сөзі мə-
тіннің мaзмұндық ерекшелігі мен ішкі мəнін 
aнықтaудa қолдaнылaды. «Мəтіннің семaнти-
кaлық кеңістігі» мəтіннің өзі мен тілдік бірлік-
тер aрқылы тaңбaлaнaтын aвтордың интен-
циясы, мaқсaты жəне реципиенттің қaбылдaуы, 
түсінуі, тaлдaуы aрқылы aнықтaлaды. 
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Г. Ту ри кон цеп циясындaғы  
эк вивaлент кaте го риясы

Бұл мaқaлaдa бел гі лі ғaлым Г. Ту ри дің aудaрмa теориясы кон-
цеп циясындaғы эк вивaлент мә се ле сі қaрaсты рыл ды. Ғaлым ның эк-
вивaлент кaте го риясынa қaтыс ты aйт ылғaн пі кір ле рі не, осы сaлaдa 
жүр гі зіл ген зерт те уіне сaрaптaмa жaсaлды. Со ның ішін де Г. Ту ри дің 
«су рет теу» aудaрмa теория сынa дa aнaлиз жaсaлын ды. 

Түйін сөз дер: aудaрмa, эк вивaлент кaте го риясы, түп нұсқa, бaс-
тaпқы мә тін, нормa.

Nurelova A.M.

Category of equivalence in G. 
Turi’s concept

In this article the category of equivalence in the descriptive concept 
of G. Turi is considered. And also his researches in this area and what part 
is assigned by G. Turi to category of equivalence in theory of translation

Key words: translation, equivalence category, original, norm, source text. 

Ну ре ловa A.М.

Кaте го рия эк вивaлент нос ти  
в кон цеп ции Г. Ту ри

В этой стaтье рaссмaтривaет ся кaте го рия эк вивaлент нос ти в 
описaте льной кон цеп ции Г.Ту ри, а тaкже его исс ле довa ния в этой 
облaсти, и кaкую роль от во дит Г. Ту ри кaте го рии эк вивaлент нос ти в 
пе ре во до ве де нии.

Клю че вые словa: пе ре вод, кaте го рия эк вивaлент нос ти, ори гинaл, 
ис ход ный текст, нормa.
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Г. Ту Ри КОН Цеп-
ЦиЯСыНдaғы  

ЭК ВиВaлеНТ 
 КaТе ГО РиЯСы

Эк вивaлент мә се ле сін жaн-жaқты зерт те ген, эк вивaлент 
кaте го риясынa мүл дем бaсқa aнықтaмa бер ген Изрaиль ғaлы-
мы Г.Ту ри көп жылдaр бойы өзі нің же ке aудaрмa кон цеп циясын 
шығaруғa күш жұмсaды. Оның зерт теу объек ті сі әр түр лі тіл дер-
ден ив рит ті лі не aудaрылғaн көр кем aудaрмaлaр бол ды. Бірaқ ол 
мүм кін ді гін ше бел гі лі aудaрмaлaрдың сaрaптaмaлық не гі зі етіп 
жaлпы теория лық кон цеп циялaрды тaңдaғaн.

Өз зерт теу ле рін де Г.Ту ри осы уaқытқa де йін  жaсaлынғaн 
aудaрмa теориялaрын қaтты сынғa aлaды. Оның пі кі рін ше 
олaрдың aлғышaрттaры дұ рыс емес. Олaр то лы ғы мен бaстaпқы 
мә тін ге, не ме се бaстaпқы тіл ге бaғыттaп, aудaрмaны бaстaпқы 
мә тін ге эк вивaлент ті бaсқa тіл де гі мә тін ре тін де сипaттaйды. 
Мұндaй тә сіл aудaрмaны нормaтив ті жә не шек теу лі қылaды. Со-
ны мен қaтaр екі тіл дің aрaқaтынaсы болғaндықтaн, aудaрмa те-
ориясы мен контрaстив ті линг вис тикa aрaсындa нaқты шекaрa 
қaлмaйды. Aудaрмa теориясы түп нұсқa ті лі не де, түп нұсқa мә ті-
ні не де бaғыттaлмaуы ке рек, aудaрмa ол нормaтив ті болмaуы тиіс. 

Г.Ту ри өзі нің aудaрмa теориясы ның кон цеп циясын ұсынaды. 
Ол оны «су рет теу» деп aтaды. Ол мүл дем бaсқa зaңды лықтaрдaн 
тұрaды. Ең aлды мен ол aудaрмa про це сі не емес, aудaрмa нә ти-
же сі не, aудaрмa мә ті ні не бaғыттaлaды. Aудaрмa бел гі лі бір мә-
де ни-тіл дік шекaрaдa aудaрмa хaбaрлaмaлaры aрқы лы жү зе ге 
aсaтын ком му никaция ре тін де сипaттaлaды [1]. 

Түп нұсқa ті лі мен aудaрылaтын тіл мә тін де рі бір-бі рі не 
жaқын болғaн сa йын , aудaрмa дa сәт ті болaды. Aудaрмa мә ті ні 
тек aудaрылaтын тіл мә ті ні ғaнa емес, оны же ке aудaрылaтын мә-
тін ре тін де қaбылдaу қaжет. Мұндaй мә тін дер дің aудaрылмaй- 
т ын мә тін дер ден ерек ше, бел гі лі бір қaсиет те рі болaды. 

Мә тін ді aудaрылaтын мә тін сaнaтынa әр түр лі жaғдaйдa 
жaтaты нынa Г.Ту ри бәр не ше дә лел дер кел ті ре ді: a) түп нұсқa 
бaстaпқы мә ті ні не әр түр лі дең гейде жaқын бо лып ке ле тін бір-
не ше aудaрмaсы бо луы мүм кін,

б) түп нұсқa бaстaпқы мә ті ні не бір дей дең гейде жaқын болa 
тұ рып, бі реуі aудaрмa бо лып тaбылсa, бaсқaлaры aудaрмa ре-
тін де тaнылмaуы мүм кін, в) түп нұсқaсы жоқ, бірaқ aудaрмa 
ре тін де тaнылғaн мә тін дер кез де се тін жaғдaйлaр болғaн, яғ ни 
aудaрмa мә ті ні не тән қaсиет те рі болaды. Сон дықтaн ең aлды-
мен бұл aудaрмa мә ті ні бо лып тaбылaды мa де ген сұрaқ емес, 
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aудaрылғaн әде биет те aудaрмa бо лып есеп-
те ле ме, aудaрмa ре тін де қaбылдaнa мa де ген 
сұрaқ қойылуы тиіс. Осыдaн aудaрмa те ле оло-
гиялық кaте го рия еке нін, оның про це сі мен нә-
ти же сі aудaрмa мaқсaтынa ті ке лей тәуел ді бо-
лып ке ле ті нін бaйқaуғa болaды. Бұдaн aудaрмa 
эк вивaлент ті лі гі нің тү сі нік те ме сі, aудaрмa мен 
түп нұсқa aрaсындaғы эк вивaлент ті қaтынaс 
шығaды. Олaр aлдын aлa aнықтaлмaйды, олaр 
aудaрмa мен түп нұсқa мә тін де рін сaлыс ты рудaн 
шығaды. Мә тін түп нұсқaғa эк вивaлент ті бо лып 
тaбылғaндықтaн aудaрмa болмaйды, ке рі сін ше 
егер ол aудaрмa болсa, ол түп нұсқaғa эк вивaлент ті 
бо лып тaбылaды. Эк вивaлент ті емес aудaрмaлaр 
болмaйды. Aудaрмa болғaндықтaн эк вивaлент ті 
болaды. Егер мә тін aудaрмa бо лып тaнылсa, оның 
түп нұсқaмен қaтынaсы aудaрмa эк вивaлент ті лі-
гі нің қaтынaсы бо лып тaбылaды [2]. 

Мә тін дер aрaсындaғы қaтынaс 3 түр лі бо лып 
ке ле ді: a) формaльді (мaте риaлды) қaтынaс, б) 
сәй кес тік жоқ жер де сәй кес тік тaбу, в) бaстaпқы 
тіл жүйе сін де гі түп нұсқa мә ті ні нің қaтынaсын 
сaқтaйт ын жә не оны өз гер те тін (динaмикaлық) 
қaтынaс [3]. 

Эк вивaлент ті лік түр ле рі нің aрaсындa aлдын 
aлa бел гі лен ген иерaрхия жоқ. Бірaқ мә тін-
ді aудaрмa деп тaнудa бaсты роль ді формaльді 
(мaте риaлды) сәй кес тік ойнaйды. 

Мә тін aудaрмa мә ті ні функ ция сын aтқaру 
үшін, кез-кел ген мә тін сияқ ты aудaрылaтын тіл-
дің тіл дік, әде би жүйесі не сәй кес бо луы ке рек.

Aудaрмa мә ті ні бо луы үшін ол түп нұсқaғa 
aдеквaтты бо луы тиіс. Яғ ни түп нұсқaғa сәй-
кес бо луы ке рек. Әри не бұл жер де aудaрмaшы-
ның же ке ше шім де рі де үл кен роль aтқaрaды. 
Мысaлы, aудaрмa бaры сындa тіл дер aрaсындa-
ғы ерек ше лік тер ді ес ке ре оты рып, aудaрмaшы 
осы ғaн сәй кес ше шім дер қaбылдaйды. Әри-
не, мәж бүр лі сәй кес сіз дік тер aудaрмa ке зін де 
қиын дық ту дырaты ны aнық. Бірaқ aудaрмa кез 
кел ген жaғдaйдa aдеквaтты лық пен сәй кес тік 
aрaсындaғы комп ро мисс бо лып тaбылaды. 

Осығaн бaйлaныс ты Г.Ту ри «aрaлық» тіл 
кон цеп циясын ұсынaды (interlanguage). Оның 
пі кі рін ше aдеквaтты лыққa тaлпы ну бел гі лі дең-
гейде сәй кес тік ті шек тейді жә не aудaрмa ті лі 
aудaрылaтын тіл дер де aрнaйы орын aлaтындaй 
болaды. Ол бел гі лі бір ерек ше лік тер ді бо йынa 
сі ңі ріп, со ның нә ти же сін де aудaрмa мә тін де рі 
aудaрылa aлaтын бо лып өз ге ре ді[4]. 

Осы aрaлық тіл ді қaжет сіз деп қaбылдaп, 
кү ре су дің қaже ті жоқ. Aудaрмa теориясы нaқты 
aудaрмaлaрды зерт теу ке рек болсa, оның aудaр-
мaдa бо луы зaңды. Г.Ту ри дің пaйымдa уын шa 

бұл aудaрмa әм бебaпт ты лы ғы бо лып тaбылaды. 
Aрaлық тіл ең aлды мен формaльді (мaте риaлды) 
эк вивaлент ті лік тің бел гі сі: бaстaпқы тіл дің әсе-
рі мен aудaрмa ті лін де пaйдa болaтын бaстaпқы 
тіл бір лі гі не aудaрмaдa aрaлық тіл бір лі гі сәй кес 
ке ле ді. Бұл жер де 3 жaғдaйды aтaп көр се ту ге 
болaды: (a) бір лік aудaрмa ті лі нен тыс, бaстaпқы 
тіл ден ті ке лей қaбылдaу (трaнск рип ция не ме-
се трaнс ли терaция aрқы лы), (б) бір лік бaстaпқы 
тіл мен aудaрмa тіл aрaсындa жaсaлaды – кaлькa, 
(в) бір лік aудaрмa ті лін де жaсaлынaды, бірaқ 
бaстaпқы тіл дің ықпaлы мен қолдaнылaды. 

Aрaлық тіл дің бо луы, aудaрмaдa эм пи ри-
кaлық түр де рaстaлып, теория лық түр де не гіз-
де луі мүм кін. Осындaй не гіз де ме ре тін де Г.Ту-
ри 3 жaғдaйды көр се те ді. Бі рін ші ден, aлдындa 
aйтылып кет кен дей, бұл aдеквaтты лық пен сәй-
кес тік aрaсындaғы комп ро мис, екін ші ден AТ мен 
БТ мә тін дер мен бір лік тер aрaсындaғы нaқты эк-
вивaлент ті лік, жүйе лік пен мә тін дік эк вивaлент-
ті лік aрaсындaғы aрaлық сипaтқa ие. Үшін ші-
ден aрaлық тіл линг вис тикaлық жүйеге қaжет ті 
қaсиет тер ге ие. Оның өз құ ры лы мы бaр, со ны-
мен қaтaр aудaрмaшы мен оқырмaн aрaсындaғы 
ком му никaция мaқсaтындa қолдaнылaды. Өзі нің 
aрaлық тaбиғaтынa сәй кес aрaлық тіл пәнaрaлық 
қaсиет ке ие бо лып, пси хо ли нг вис тикa мен со ци о - 
линг вис тикa, тіл бі лі мі сияқ ты ғы лымдaрдың 
aрaлaсуы мен жүр гі зі луі тиіс [4]. 

Г. Ту ри дің кон цеп циясындa «aудaрмa нормa-
лaры ның» aлaтын ор ны ерек ше. Оның пі кі рін-
ше aудaрмa про це сін де гі aудaрмaшы ның ше-
шім де рі 3 фaкторғa бaйлaныс ты бо луы ке рек: 
тіл дік нормaлaрмен тaнылғaн – мін дет ті ере же-
лер, aудaрмa нормaлaры – aудaрмaшылaрдың 
стрaте гиясын, іс-әре ке тін aйқындaйт ын не гіз-
гі ше шім де рі, суб ъек тив ті тaңдaу. Бұл үш тік те 
aудaрмa нормaлaры суб ъек тив ті жә не объек тив ті 
фaкторлaрдың ішін де не гіз гі орынғa ие [5].

Көр кем aудaрмaдa көр кем жә не aудaрмa нор-
мaлaрын бө лу ұсы нылaды. Бaстaпқы, оперaция - 
 лық нормaлaр бaсқa бел гі ле рі бо йын шa aнық-
тaлaды. 

Бaстaпқы (aудaрмa aлдындaғы) нормaлaр 
aудaрмa ті ке лей түп нұсқaдaн не ме се aрaлық 
тіл ден aудaрылaты нын тaңдaу ке зін де гі aудaр-
мaшы ның сaясaтын aнықтaйды. Оперaция лық 
нормaлaр aудaрмa про це сін де, со ны мен қaтaр мә-
тін құ ры лы мын, мә тін мaзмұ нын құрaстырғaндa 
қолдaнылaды [6]. 

Aудaрмa нормaлaры aлдын aлa бе ріл мей-
ді aудaрмaны сaлыс тырмaлы тaлдaу жaсaу 
бaры сындa, со ны мен қaтaр aудaрмaғa қaтыс-
ты aудaрмaшылaрдың, сын шылaрдың, теоре-
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тиктердің жaсaғaн тaлдaу не гі зін де aнықтaлaды. 
Сaлыс тырмaлы тaлдaу ке зін де бір мә тін нің 
әр ке зең де жaсaлғaн бір не ше aудaрмaсы, әр түр лі 
aудaрмaшы мен жaсaлғaн бір мә тін нің aудaр-
мaсы тү зе тіл ген ге де йін гі ке йін гі aудaрмaлaр. 
Бірaқ тaлдaудың не гіз гі тү рі aудaрмa мен түп  - 
нұсқaны сaлыс ты ру бо лып тaбылaды. Қaн-
шaлық ты aудaрмa әде би жә не эк вивaлент ті бо-
лып тaбылaды. Эк вивaлент ті лік ті тaлдaу ке-
зін де түп нұсқaғa мaксимaлды жaқын aдеквaтті 
aудaрмa нұсқaсы қaбылдaнaды. Нормaлaр не гіз-
гі жә не қо сымшa бо луы мүм кін. Нормaлaрдaн 
бaсқa aудaрмaшы ның тaңдa уынa aудaрмaшы ның 
іс-әре ке ті нің уни версaлийлaры дa әсер ете ді. 

Теория ның aудaрмaның мә ті ні не бaғыттa-
луы, aудaрмa мен түп нұсқa aрaсындaғы нaқты 
қaтынaстaн бaс тaрту де ген сөз емес. Бірaқ 
Г.Ту ри дің пі кі рін ше мұндaй тaлдaу екі тaлaпқa 
жaуaп бе ру ке рек. Бі рін ші ден, тіл дік бір лік тер 
aрaсындaғы қaтынaс емес, мә тін бір лік те рі (текс-
тем) сaлыс ты ры луы ке рек. Текс тем ре тін де мә-
тін дік қaтынaсқa тү се тін тіл дік бір лік тер, со ны-
мен қaтaр мә тін дік бір лік тер тaнылaды (aбзaц, 
тaрaу, ст рофa, куп лет). Екін ші ден, тaлдaу aу-
дaрмaдa тaбылғaн aудaрмa ше шім де рі не қaтыс-
ты жaсaлуы тиіс. 

Aудaрмa қaтынaсы ның 4 не гіз гі ти пі бaр: 2 
ти пі формaльді қaтынaстaр (этикaлық) – AТ жә-
не ТТ тіл дік құрaлдaр aрaсындa жә не AТ жә не 
ТТ мә тін дік құрaлдaр aрaсындa (тіл дік тип) жә-
не тіл дік құрaлдaр функ циясы aрaсындaғы (мә-
тін дік тип) жә не 2 функ ци онaлды кaтынaстaр 
ти пі (эми че ких) – ТТ жә не AТ тіл дік құрaлдaр 
функ циясы aрaсындa, мә тін дік құрaлдaр функ-
циялaры aрaсындa (мә тін дік тип) [7]. 

Қaтынaсты оқу бaры сындa иерaрхияны 
ұмытпaу ке рек: жоғaрғы тип тен тө мен ге – функ-
ционaлды-мә тін дік, формaльді-мә тін дік, функ-
ционaлды-тіл дік, формaльді-тіл дік. Бaсындa 
жо ғaрғы тип тер тұрaды, бірaқ тө мен гі тип тер 
же ңіл тaбылaды. Прaктикaлық тaлдaу кі ші гі-
рім бір лік тер ден тұтaс мә тін ге жaсaлaды, бірaқ 
кез кел ген бір лік ті тaлдaу ке зін де оның жaлпы 
ор ны ес ке рі луі тиіс. Aудaрмaшы ның ше шім де-
рі нің ішін де бaр құрaлдaр (сәй кес тік бaр) жә не 
жоқ құрaлдaр (ad hoc жо лы мен жaсaлынaтын). 
Жaңa құрaлдaрды шығaру тә сіл де рі – кaлькa, 
кір ме сөз, ТТ жә не AТ бaйлaныс сыз жaңa тіл-
дік бір лік тер ді ойлaп тaбу (мысaлы, түп нұсқaдa 
рифмa болмaсa дa рифмaлы aудaрмa жaсaу). 
Мә тін дік текс темaлaр ad hoc құрaлдaры мен 
бе рі ле ді. Ше шім қaбылдaу про це сі aлдын aлa 

бе рі луі мүм кін не ме се шығaрмaшы лық бо луы 
мүм кін [8]. 

Г. Ту ри өзі нің теория лық кон цеп циясы ның 
не гі зін де көр кем aудaрмaны түп нұсқaмен сaлыс-
ты ру aрқы лы оны тaлдaу, бaғaлaу ме то дикaсын 
ойлaп шығaрды. Оның ұсы нылғaн тә сі лі не сәй-
кес түп нұсқa мә ті ні қaйсы сы aдеквaтті aудaрмaғa 
сәй кес екен ді гі тaлдaнaды. Содaн aудaрмaның 
эк вивaлент ті лі гі, aдеквaтты лықтaн aуыт қу дең-
гейі зерт те ле ді. 

Оның үс ті не aуыт қу мін дет ті жә не ер кін бо-
лып зерт те ле ді. 

Сaлыс ты ру 3 дең гей ден тұрaды: 1) aдеквaтті 
aудaрмaның пaрaметр ле рін aнықтaу жә не текс-
темaлaрды шығaру үшін түп нұсқa мә ті нін тaл - 
дaу; 2) текс темaлaрғa сәй кес тер ді сaлыс ты ру 
жә не aдеквaтты лықтaн aуыт қу ды тaбу, оның 
сипaтын aнықтaу; 3) көп те ген же ке текс темa-
лaрды сaлыс ты ру не гі зін де мaксимaлды жә не 
нaқты эк вивaлент ті лік aрaсындaғы қaшық тыққa 
жaлпылaмa тұ жы рым жaсaу. 

Сaлыс ты ру дың не гіз гі бір лі гі – то лық мә тін 
болғaны мен, тиім ді лік тaлaбы, уaқыт пен aдaм 
мүм кін ді гі нің шек теу лі гі осындaй бір лік ре тін де 
же ке текс темaны қолдaнуғa мәж бүр лей ді. Де ген-
мен тaңдaудың 2 тәр ті бі мүм кін: 

1) мә тін тaлдaуы ның ең мaңыз ды эле ме-
нт те рін тaңдaу (мә тін нің бел гі лі бө лім де рі), 
олaрды жaлпы мә тін ге қaтыс ты тұ жы рым 
жaсaйт ын мә тін нің өкіл де рі ре тін де қaрaсты-
ру; 2) мә тін функ ция сын aтқaрaтын не ме се 
әр түр лі мик ро құ ры лымдaрғa қaтыс ты мә тін-
нің әр түр лі жер ле рі нен текс темaлaрды тaңдaу,  
со ның не гі зін де жaлпы мә тін дік тұ жы рым 
жaсaу [9].

Г. Ту ри дің бaқылaуы бо йын шa aудaрмaның 
aдеквaтты лық дең гейі оның қaбылдaйт ын 
әде биет те гі ор нынa ті ке лей бaйлaныс ты болa-
ды. Егер олaр бaсты орын aлсa, aдеквaтты-
лыққa ұм ты лу дa жоғaры болaды. Сондaй-aқ 
aдеквaтты лыққa БТ мәр те бе сі жә не де лaкун-
ның (қaбылдaйт ын әде биет те бел гі лі бір жaнр-
дың болмaуы) бо луы дa әсер ете ді. Жоғaрыдa 
aйт ылғaндaрғa сүйен сек Г. Ту ри кон цеп циясы 
жaлпы aудaрмa теориясы ның дaмуынa, әде би 
aудaрмa теориясы ның қaлыптaсуынa теория лық 
жә не де прaктикaлық пaйдaсы бaры сөз сіз. 

Aудaрмa ісі нің күр де лі тү рін сипaттaудың 
линг вис тикaлық, әде би тә сіл де рін бір-бі рі не 
жaқындaту жолдaрын aнықтaйды. Ұсы нылғaн 
тaлдaу тә сі лі әлі де нaқтылaуды қaжет ете ді, 
бірaқ оның жaлпы бaғы ты ның болaшaғы бaр.
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 Пәттеев М.И., Оқан С.

Тәурат, Інжіл және Құрандағы 
мұхаммед пайғамбар туралы 

жазбалардың үндестігі

Бұл мақалада әлемде және посткеңістікте болып жатқан геосаяси 
және дінаралық шиленістерді шешу жолдарын қарастыруда соңғы 
пайғамбар Мұхаммедке (саллаллаһу алейһй уә сәллам) деген сенім 
мәселесі Тәурат, Інжіл және Құран аясында талданады. Зерттеу 
барысында иләһи кітаптардағы үндеулерге салыстырмалы әдістер 
қолданылып, ұқсастық ашып көрсетіледі. Бұл руханияты әлсіреген 
мынау бір алмағайып заманның індеті болған дінаралық алауыздықты 
кетіріп, силастыққа апарады. Хазіретті Мұхаммед жайлы оң 
түсінік толерантты қоғам қалыптастыруда рөлі ерекше екені нақты 
дәлелдермен келтіріледі.

Түйін сөздер: Тәурат, Інжіл, Құран, Хазіреті Мұхаммед, толе-
ранттылық.

Patteev M.I., Okan S.

Harmony ideas about Prophet 
Muhammad in the Scriptures: the 

Torah, the Bible and the Qur’an

This article considers the Prophet Muhammad as an outstanding per-
sonality in the three scriptures (Torah, Bible and Koran) of the Prophet Mu-
hammad - the Prophet of all seals, which was sent to all mankind, who was 
definitely solve the geopolitical and religious strife. In the article the com-
parative analysis (the Torah, the Bible and the Koran) were held, the last 
prophet, as well as their similarities. The article aims to show how people 
should be tolerant of Scripture, on a solid basis of justice for all.

Key words: Prophet Muhammad, Torah, Bible, Koran, tolerant. 

Паттеев М.И., Окан С.

Гармония идей относительно 
 пророка мухамамада  

в священных писаниях:  
Торе, Библии и Коране

В статье говорится о пророке Мухаммаде как о выдающейся 
личности, трех священных писаниях (Торе , Библии и Коране) пророка 
Мухаммада – пророка всех печатей, который был послан всему 
человечеству, кому было определенно решить геополитические и 
межрелигиозные усобицы. В статье были проведены сравнительные 
анализы (Торы, Библии и Корана) о последнем пророке, а так же 
их сходство. Цель статьи – показать, насколько должны быть 
толерантыми люди Писания, справедливыми ко всем без различий.

Ключевые слова: пророк Мухаммад, Торе, Библия, Коран, 
толерантность. 
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ТәуРАТ, ІНЖІл 
ЖәНе ҚҰРАНдАғы 

мҰХАммед 
пАЙғАмБАР  

ТуРАлы 
ЖАзБАлАРдың 

ҮНдеСТІГІ

Құрандағы түрлі сенім категориясына жататын дін өкілдерін 
атап көрсету барысында, оның көп бөлігін «Әһлі кітап» (Кітап 
иелері) құрайтынын көруге болады. Енді, осы кітап иелеріне 
қай діндегілер жатады? деген сұрақтың төңірегінде сөз қылар 
болсақ, ислам ғұламалары яһуди мен христиандардың кітап 
иелеріне жататындығы жайлы бір ауыздан келіскенімен, бұ-
лардан өзге сабийлердің (жұлдыздарға табынатындар) және 
мәжусилердің (отқа табынатындардың) кітап иелерінің қата-
рына жатып-жатпайтындығын, оларда кітап иелері сияқты ис-
лам құқығындағы кейбір жеңілдіктерден пайдалана ала ма? де-
ген мәселе туралы түрлі көзқарас бар. 

Имам Матуриди, «Әһлі кітап» деген терминологиялық 
ұғымды, Алла тарапынан келген бір иләһи «Кітапқа» иман ет-
кендер. Алайда, ол кітап кейіннен адам тарапынан өзгертілген 
болуы да мүмкін деп қарайды. Ол: «Ақыл иесі жалпы адам 
баласының табиғатында бір Жаратушыға деген сенім бар. 
Бұл сенімнің көңілдерде орнығып, беки түсуі үшін хз. адам-
нан соңғы пайғамбар Мұхаммедке дейін белгілі бір заманда, 
белгілі бір мекенге пайғамбар жіберіліп отырды. Осы тұрғыдан 
бүкіл пайғамбарлар «Тәухид» (бір Жаратушыға сену) сенімін 
насихаттады. Алайда, олардың (пайғамбарлардың) қайтыс бо-
луымен бұл тәухид сенімі бұзылды. Немесе халал және харам 
сияқты үкімдерді өз ішіне алған Забур, Тәурат және Інжілге 
иман еткендердің сенімі бұзылды» [1, 97 б.] десе, Құрандағы: 
«(Сондай-ақ бұл Кітапты сендерге): «Хақ Кітап бізден бұрынғы 
екі қауымға (яһуди мен насараларға) ғана түсті. Біз олардың 
оқып-білгендерінен бейхабар едік», – деп айтпауларың үшін 
(түсірдік)» (Әнғам сүресі, 156-аят) деген аяттың тәпсірінде: 
«Кітап сөзіндегі мақсат Тәурат және Інжіл» [2, 5/262 б.] деп, 
қасиетті Құранда кітап иелері яһуди, христиандар жайлы ай-
тылатынын, олармен қатар хз. Ибраһимге түскен сухуфтар да 
аталмыш иләһи кітаптардың қатарына жататынын, олардың да 
кітап иелеріне кіретінін айтады.

Имам Матуриди, Құрандағы: «(Уа, Мұхаммед! Оларға): 
«Уа, кітап иелері! Қане, бізге де, сендерге де ортақ болған 
арамыздағы мына сөзге келейік: Алладан басқа ешкімге 
табынбайық және Оған ешкімді һәм еш нәрсені серік етіп 
қоспайық. Сондай-ақ Алланы ұмытып, бірімізді-біріміз тәңір 
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тұтпайық», – деп айт. Егер олар сырт айналып кете 
барса, онда: «Ендеше, куә болыңдар! Шүбәсіз, 
біз мұсылманбыз», – деп айтыңдар» (Әл-Ғимран 
сүресі, 64-аят) деген аяттың тәпсірінде: «Алла 
Тағала: «Қане, бізге де, сендерге де ортақ болған 
арамыздағы мына сөзге келейік» деп, оларды 
әділдік таразысы болған тәухид (Жаратушыны 
бірлеу) сөзіне шақырды. Өйткені, «Олардан: 
«Күллі аспан әлемі мен жерді кім жаратты?», – 
деп сұрасаң, олар, әлбетте: «Алла», – деп айтады» 
(Лұқман сүресі, 25-аят) деген сынды аяттармен 
мүшріктер де, әһлі кітаптар да айтатын ортақ сөз 
«Тәухид» кәлимасы» [2, 2/326 б.] деп, Құран әһлі 
кітаптарды күллі иләһи кітаптардың шақырған 
тәухид кәлимәсі арқылы бір мәмілеге келуге 
болатынын айтады.

Құран нұсқаған бұл сұхбатты қабылдауда 
кітап иелері бірдей көзқараста болмағаны жайлы 
Матуриди, Құрандағы: «Әһлі кітаптардың 
бәрі бірдей емес. Олардың түн мезгілінде тіке 
тұрып, Алланың аяттарын оқып, сәжде ететін 
бір тобы бар. Олар Аллаға, ақырет күніне сенеді 
де жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыяды. 
Сондай-ақ жақсы істерде жарысады. Міне, солар 
ізгілер» (әл-Ғимран сүресі, 113-115 аят) деген 
аяттың түсіндірмесінде: «Кітап иелерінің көбі 
күпірлікте жүргенде арасынан (Абдулла ибн 
Сәлам, Кәғб сияқты) бір топ ғалымдары Аллаға 
және ақырет күніне иман етіп, түн мезгілінде 
Алланың аяттарын оқып, ізгілікте жарысқандары 
үшін мәртебері асқақтай түсті. Себебі, бұлар 
бұрынғы иләһи кітаптарға да иман еткен еді» [2, 
2/394 б.] деп, олар өз араларында түрлі пікірде 
екенін де тілге тиек ете кетеді.

Тәуратта Мұхаммед пайғамбардың зікір 
етілуі

Хазіреті Мұхаммедтің (саллаллаһу алейһй 
уә сәллам) пайғамбарлығы мен түр-түсі, іс-
әрекеті туралы Тәурат пен Інжілден көптеген 
мағлұматтар табуға болады. 1944 жылы Лон-
донда арабшаға аударылған Тәуратта: «Алла 
Тағала адамзатқа Синада жақындады. Сайрда 
шағылып көрінді. Фаран тауларында көрініп, 
өзінің біртұтас толықтығын жария етті» (Сифр, 
Тәсния, баб: 33:2) делінеді. Синада жақындауы – 
Алла Тағала адамзатқа деген рақымдылығын хз. 
Мұса арқылы көрсетуі. Яғни, бұл – оған берілген 
пайғамбарлық. Сайрға келсек, ол – Палестина 
жері. Хазіреті Исаға берілген пайғамбарлық. Ол 
Хақ Тағаланың нұрын сол аймаққа жайған. Фа-
ран – Мекке қаласы. Өйткені, Тәураттың басқа 
бір жолында хазіреті Ибраһим баласы Исмай-

ылды Фаранға тастап кеткені хақында айтыла-
ды. Ендеше, Тәураттағы Фаран – қазіргі Мекке 
қаласы. Тәурат жолының жалғасында: «Оның 
жанында мыңдаған жарқыраған асыл тастай до-
стары һәм оң қолында оттан айбалта болады» 
дейді. Хз. Исаның он бір хауари – серіктерінен 
басқа достары болмаған. «Асыл тастай достар» 
әлбетте хазіреті Мұхаммедтің сахабалары. «От-
тан айбалта» болуы дінін тарату үшін жиһатқа 
шығуы. Ал аталмыш жолда айтылғандай «Фа-
ран тауларында көрінуі» – хазіреті Мұхаммедке 
(саллаллаһу алейһй уә сәллам) Мекке тауының 
Хира үңгірінде уахи келуінің басталуы. Демек, 
Алла Тағала «Өзінің біртұтас толықтығын», яғни 
жаратылыстан пәк, жалғыздығы мен даралығын 
Құран арқылы танытты [3, 1/49-50 бб.]. Және 
де «Миһайл» кітабында: «Ақырзаманда бір 
рақымды үммет шығып, Хаққа ғибадат ету үшін 
мүбарак тауды таңдайды. Барлық аймақтан 
сол жерге көптеген халық жиналып, Жалғыз 
Раббына құлшылық етеді. Оған ортақ, шірік 
қоспайды» (Китабы Мукаддес, Миһа, Баб: 4, 
12 аят). Бұл жерде қасиетті Арафат тауы ата-
лып, сол жерге әлемнің түкпір-түкпірі нен 
Мұхаммедтің (саллаллаһу алейһй уә сәллам) 
үмметі қажылыққа келетіні баян етіледі.

Інжілде Мұхаммед пайғамбардың зікір 
етілуі

Ал, Інжілде хазіреті Иса: «Фарақлит келу 
үшін мен кетемін», «Фарақлит келген кезде 
барлық әлемді жасаған қателіктері үшін кінәлап, 
оларға тәрбие береді» (Иохан, баб:16-8). Осы 
жерде айтылған хазіреті Исадан кейін келе-
тін Фарақлит хазіреті Мұхаммед (саллаллаһу 
алейһй уә сәллам). Алайда, бір бөлім христиан-
дар хазіреті Мұхаммедті таныса да мойындама-
ды. Хазіреті Исаның кеткеніне екі мың жылдан 
астам уақыт өтсе де, олар әлі сол бір Фарақлитты 
күтуде. Сонда «Фарақлит келу үшін мен кетемін» 
деген хазіреті Исаның сөзі дұрыс болмағаны ма?! 
Тарихта Рим императоры: «Иә, Иса Мұхаммедтің 
келетіні жайлы хабар берген» десе, еврейлердің 
атақты ғұламаларынан Ибни Сурия, Ибни Ах-
таб және оның бауыры Каб ибн Әсад және 
Зубәйр ибн Батия секілді адамдар мұсылман 
болмағанымен хазіреті Мұхаммедті мойын-
дап: «Иә, кітаптарымызда оның сипаттары мен 
басқа да көптеген хабарлар бар», – деп растаған. 
Эфиопиялық несториан және Эфиопияның сол 
замандағы басшысы хазіреті Мұхаммедтің си-
паттарын кітаптарында көргендіктен мойын-
дап иман еткен [4, 1/364-366 бб.]. Және сол 
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заманның христиан басшыларының бірі Харис 
ибн Әби Шумәрил Ғасани және Шамдық Сахи-
би Илба, Рим императоры, Ибни Натур, Жаруд 
секілді дін басылары мен басшылары ақырғы 
Пайғамбарды кітаптары арқылы танып, иман 
келтірген. Бірақ Рим императоры тағынан ай-
ырылып қалмау үшін иманын елден жасырған 
деседі [5, Бәдул-уахи:6.]. Пайғамбарлықтан 
бұрын да оның келетінін біліп, сырттай иман 
етіп, өмірден өткен Шамул, Йеменнің сол кездегі 
басшысы Тубба секілді еврейлер мен христиан-
дар болған. Тіпті, олар ақырғы пайғамбардың 
Мәдинаға һижрат ететінін де Ибни Хәйәбан 
атты кісі Мадинаға келіп, Бәни Надыр тай-
пасына қонақ болады. Ол әңгіме үстінде: 
«Пайғамбардың шығуына өте аз қалды. Осы 
жер оның һижрат ететін жері»,– дейді. Кейін 
Бәни Надыр тайпасы хазіреті Мұхаммедпен 
айқасуға бел буған шақта сол тайпадағы Сайә 
деген кісінің екі баласы елге жар салып: «Бұл 
баяғы Ибн Хәйәбанның бізге айтып кеткен ада-
мы ғой. Онымен соғыспаңдар»,– деп араша 
түседі [6, 390-408 бб.]. Хазіреті Мұхаммедтің 
(саллаллаһу алейһй уә сәллам): «Салман менің 
әһли бәйтімнен» деп, өзіне өте жақын санаған 
атақты сахаба Салман Парыс та бұрын христи-
ан еді. Тіпті, ол бұрын отқа табынушы болған. 
Бірақ ол ұзақ уақыт ақиқат дінді іздеп кейіннен 
христиан болып, христиандықты жақсы білетін 
поптардан дәріс алады. Ақырында, соңғы кезде-
скен ұстазы өлер алдында келетін пайғамбардан 
хабар беріп, оның негізгі белгілерін айтып, соған 
жет деп өсиет айтып кетеді. Кейіннен Салман 
Мәдинадан Пайғамбарымызбен кездесіп, оның 
ұстазы айтқан бұлтартпас белгілерін көріп, иман 
келтіреді [7, 1/233 б.].

Қасиетті Құранда: «Олардың қолдарындағы 
Тәуратты растаушы Құран келген шақта, олар 
бұрын (ең ақырғы келетін пайғамбар арқылы 
кәпірлерге) үстемдік етуді тілеген бола тұра 
өздеріне Тәуратта таныған (Мұхаммед) кел-
ген заманда олар қарсы шықты. Қарсы 
шығушыларға Алланың лағынеті болсын» 
(Бақара сүресі, 89-аят) делінеді. Сондай-ақ, 
аталмыш екі кітаптағы кейбір әңгімелердің 
әр түрлі баяндалуын да елемеу мүмкін емес. 
Себебі, Құран түскен заманда екі кітап та 
адамдардың қолымен бұрмаланып, түпнұсқасы 
сақталмаған еді. Мысалы, Тәураттан кейін 
түскен Інжілдің өзі төрт түрлі болып кеткен. 
Оларды өзара салыстырып қарасаңыз, арасы-
нан көптеген айырмашылықтарға тап боласыз. 
Мысалы, «Лука» Інжілінде Мәриямның күйеуі 
Жүсіпті Гелидің баласы десе, Матта Інжілінде 

Яқубтың баласы деп жазылған (Лука, 3\23; Мат-
та, 1\16). Кейде бір Інжілде болған мағлұмат 
басқаларында кездеспейді. Кейде үшеуінде 
бар мағлұмат төртіншісінде жоқ. Тіпті, бір 
Інжілдегі бір уақиға сол кітаптың басқа жерінде 
мүлдем басқаша айтылады. Мысалы, «Матта» 
Інжілінде Яхия пайғамбарды бір жерде шегіртке 
мен балық жеді десе, басқа жерде оның сол кез-
де ешнәрсе жемегені айтылады (Матта, 3\4; 
11\18-19). Бұдан басқа да толып жатқан қарама-
қайшылықтар бар. Сондай-ақ, Тәурат та осыған 
ұқсас. Оның да негізгі түпнұсқасы сақталмаған. 
Сондықтан да ибрани тілі мен грек тілі және 
самири тілінде жазылған Тәураттардың ара-
сында көптеген қарама-қайшылықтар кезігеді. 
Мысалы, оларда адамның жаратылысы әр түрлі 
айтылған. Тіпті, хазіреті Лут пайғамбардың 
шарап ішіп, өз қыздарымен зина жасағаны 
жазылған. Бұл – кітапты бұрмалаудың ең шек-
тен шыққан түрі. Ұлы Жаратушының адамдарға 
үлгі-өнеге етіп жіберген пайғамбары ең нас 
адамның да ары бара қоймайтын іс жасауы 
көңілге қалай сияды? Мұндай бұрмаланған 
кітап қалай ғана ақиқаттың қайнары болмақ? 
Бір қызығы, онда хазіреті Мұсаның өлімі мен 
жерленуі жайлы да айтылған. Тәурат Мұсаға 
берілген кітап болса, оның өлімінен кейінгі 
жағдайлар қалай қосылған?

Кейбір батыс шығыстанушылары хазіреті 
Мұхаммед (саллаллаһу алейһй уә сәллам) 
Құранның мазмұнын христиан кітаптарынан 
тікелей оқыған болуы мүмкін деген қисынсыз 
пікір айтады. Бірақ хазіреті Мұхаммед оқу-жазу 
білетін бе еді? Құран оның умми (хат танымаған) 
пайғамбар екендігін (Ағраф сүресі, 157-аят; Әли 
Имран сүресі, 164-аят; Жұма сүресі, 2-аят) ашық 
баян етеді. Тарихи деректер де оның мүлде хат 
танымағанын мойындайды. Оның Құранды 
әһли кітаптың жазуынан оқып, көшірді деген-
дер, бұл пікірінен бас тартпаса олардың ал-
дына тағы бір тосқауыл шығады. Ол – Тәурат 
пен Інжілдің арабшаға аударылмағандығы. Ба-
тыс шығыстанушылары кітаптардың хазіреті 
Мұхаммедтен кейін бірнеше ғасырдан соң, 
яғни Інжілдің IX-X, Тәураттың XI ғасырда 
ғана тәржімәланғанын айтады. Олар хазіреті 
Мұхаммедті алғаш естігенде-ақ Інжілде хазіреті 
Иса сүйіншілеп кеткен Фарақлит екенін жазбай 
таныды. Құранның да бұрынғы илаһи кітаптар 
секілді Жаратушыдан келгенін жақсы білді. Бұл 
туралы Құран: «Өздеріне кітап берілгендер Оны 
(Мұхаммедті) өз балаларын танығандай жақсы 
таниды. Осыған қарамастан олардың бір тобы 
әдейі шындықты жасырады» (Бақара сүресі, 
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146-аят) деген. Христиан басшылары биліктен 
айырылып қалмау үшін де ақиқатты теріске 
шығарып, ислам дінін қабыл етпегендігі айты-
лады. Осылайша христиан әлемі дін басылары 
мен мемлекет басшыларының қара бастарының 
қамының кесірінен ғасырлар бойы күткен 
хазіреті Исаның сүйіншілеп кеткен адамын 
қабыл етпей, ақиқаттан алшақ қалды.

Енді осы кітап иелерінің сенім мәселесін 
Құран аяттарынан қарастырып көрер болсақ, 
Құрандағы: «(Құранға және Алла елшісіне) иман 
еткендер, жебірейлдер, христиандар және сабии-
лер, осылардың арасынан кімде-кім Аллаға және 
ақирет күніне кәміл иман ететін һәм игілікті 
істер істейтін болса, Раббыларының дәргейінде 
дәрежесіне қарай әрқайсысының алар сауабы бар. 
Олар үшін ешқандай да қорқыныш жоқ, сондай-
ақ олар әсте қамықпайды» (Бақара сүресі, 62-
аят) деген аяттың түсіндірмесінде: «Бұл аяттың 
заһири (сырт) мәнісінен қияметте мол сауап 
беріліп, қорқыныш болмайтындарға яһуди және 
христиандар да қатысты деуге болады. Өйткені, 
олар: «Біз Аллаға және ақырет күніне иман еттік. 
Бізге қайғы-қасірет болмайды», – дейді. Алай-
да, басқа бір аятта: «Хақ расул және мүміндер 
өзіне Раббысынан түсірілгенге иман келтірді. 
Олардың әрқайсысы Аллаға, періштелеріне, 
кітаптарына және пайғамбарларына толық иман 
келтіріп: «Біз Оның елшілерінің ешбірін бөліп-
жармаймыз», – деді» (Бақара сүресі, 285-аят) 
деген. Олар болса, пайғамбарлардың және иләһи 
кітаптардың бір бөлігіне иман етіп, бір бөлігін 
мойындамайды. Сондай-ақ, жәннатқа кірудің бір 
шарты да ізгі амалда болу. Ендеше, елшілердің 
және иләһи кітаптардың бір бөлігін мойында-
мау қалай ізгі амал болмақ?!» [2, 1/146 б.] деп, 
Құран аяттарының арасын біріктіру негізінде 
жәннатқа кіру үшін бүкіл пайғамбарлар мен 
иләһи кітаптарға сенуі шарт қылынады. Яғни, 
иләһи кітаптардың барлығы күллі пайғамбарлар 
мен иләһи кітаптарға иман етуге шақырады. 
Сол себепті, әр дін өкілі өз кітабының әмірін 

орындар болса, соңғы пайғамбар Мұхаммедке 
(саллаллаһу алейһй уә сәллам) иман етпеуі де 
мүмкін емес деген қорытынды шығады. Өйткені, 
Тәурат пен Інжілде де Мұхаммед пайғамбардың 
келетіндігі ашық білдірілумен қатар соңғы 
пайғамбарға иман етуге шақырғанын көреміз.

Имам Матуриди, Құрандағы: «Әр топ өз 
сенімі мен ұстанымын мақтан тұтып, соған мәз 
болады» (Мүминун сүресі, 53-аят) деген аяттың 
тәпсірінде: «Дінді ұстанбай әркім жеке басымен 
қалар болса, ақиқат ісінде бір мәмілеге келе ал-
майды. Сол себепті, барлығы Хақ бір дінге жабы-
сулары керек» [8, 4-5 бб.] дейді. Бұл жерде имам 
Матуриди, әлеуметтік екі маңызды мәселеге 
көңіл бөледі. Бірі адамдардың бір дін, бір мем-
лекет ішінде бас қосуларының қиындығы, 
екіншісі де діндар адам болсын яки саяси 
адам болсын өзіне лидер ретінде үлгі тұтатын 
көшбасшысының болмауы да мүмкін еместігі. 
Қоғамдағы бұл екі маңызды істің оңтайлы 
шешімі де Жаратушы тарапынан жіберілген Хақ 
пайғамбарға еру. Осы тұрғыдан күллі адам ба-
ласы көшбасшы пайғамбарға мұқтаж [9, 153 б.]. 
Сондай-ақ, адамзат арасындағы силастықтың 
бекем болуы үшін де сенімде бір ізділіктің бо-
луы өте маңызды. Ислам діні яки Құран бүкіл 
пайғамбарлар мен иләһи кітаптардың барлығына 
сенуге шақыруының сыры да осы болса керек.

Қорыта айтар болсақ, Тәурат және Інжілде 
хазіреті Мұхаммед пайғамбар жайлы ашық баян 
етілуімен қатар Құран кәрім аяттарында да кітап 
иелері немесе еврейлер мен христиан жөнінде әр 
қырынан кеңінен баяндалуы кездейсоқтық бір іс 
емес. Бәлки, бұл үш кітаптың жалғыз Жаратушы 
Хақ тарапынан түскенін, бір-бірін толықтырып 
келгенін айғақтайды. Аллаға және ақыретке сен-
ген әрқандай бір пенде бір бүтіндіктің симво-
лы болған иләһи кітаптар мен пайғамбарларды 
бөліп-жаруға ешқандай хақысы жоқ. Дінаралық 
сұхбаттың оң шешім табуы да әр дін өкілінің өз 
дініндегі негізгі принциптерді толық ұстануымен 
іске аспақ! 
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Рыс пе ковa Н.С. 

Бaстaпқы дең гейде 
грaммaтикaны оқы тудaғы 

дик тог лосс әдіс те ме лік тә сі лін 
қолдaну

Жaпон ті лін үйре ну ші лер дің ең жиі кез дес ті ре тін мә се ле ле рі нің 
бі рі сөз қо ры ның жет кі лік сіз ді гі бо лып тaбылaды. Дик тог лосс – i+1 
ги по тезaсын, оқы тылaтын мaте риaлды ен гі зу мен оны пaйдaлaнып, 
орындaуғa aрнaлғaн іс-әре кет. Бұл мaқaлaдa i+1 қaмти тын мә тін дер-
ді қолдaнa оты рып дик тог лосс aрқы лы грaммaтикa, тыңдaп тү сі ру, сөз 
қо рын то лық ты ру жә не жaзбaлaр жaсaу сияқ ты ком пе тен циялaрды 
aйшықтaуғa aрнaлғaн. Жұп тық жaтты ғулaрды жaсaу бaры сындa тіл 
үйре ну ші лер бір-бі рі үшін ре сурс қaйнaркө зі болaды жә не бұл оқу шы 
aвто но миясы ның дaмуынa үле сін қосaды. 

Түйін сөздер: дик тог лосс, топтық жұмыс, студенттердің оқу 
әрекетінің белсенділігі, қарым-қатынастық дағдылар.

Ryspekova N.S.

diktogloss as a methodological 
procedure for the 

implementation and development 
of communication skills

The problem of Japanese learners lies usually in the lack of the working 
knowledge of the language. Dictogloss is an activity to execute i+1 input 
and output. This paper clarifies the improvement of integrated compe-
tence such as grammar, listening, vocabulary and note-taking skills through 
dictogloss using the texts contains i+1 contents. To participate in peerac-
tivities, learners become resources for each other, and which proved to 
contribute to cultivate learner autonomy. 

Key words: дик тог лосс, груп повaя рaботa, aкти визaция учеб ной 
дея тель ности сту ден тов, ком му никaтивные нaвы ки. 

Рыс пе ковa Н.С. 

дик тог лосс кaк ме то ди чес кий 
прием для реaлизaции  

и рaзви тия ком му никaтивных 
нaвы ков

Од ин из aктуaль ных воп ро сов по ме то ди ке пре подaвa ния сре-
ди боль шинс твa пре подaвaте лей – это при ви тие ком му никaтивных 
нaвы ков и знa ний у сту ден тов, изучaющих японс кий язык. Дик тог-
лосс – это дея тель ность, нaпрaвленнaя нa вы пол не ние вводa и вы-
водa ги по те зы i+1. Дaннaя рaботa пос вя щенa тол ковa нию тaких ком-
пе тен ций, кaк грaммaтикa, aуди ровa ние, вокaбу ляр и нaвы ки делaть 
зaмет ки посредст вом дик ток лоссa с ис поль зовa нием текс тов, со-
держaщих i+1. Для учaстия в пaрных зaня тиях изучaющие стaно вят-
ся ис точ никaми ре сур сов друг для другa, что спо со бс твует рaзви тию 
сaмос тоя тельнос ти у изучaющих японс кий язык. 

Клю че вые словa: дик тог лосс, груп повaя рaботa, aкти визaция 
учеб ной дея тель ности сту ден тов, ком му никaтивные нaвы ки. 
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БaСТaпҚы дең ГеЙде 
ГРaммaТиКaНы 

ОҚы Тудaғы  
диК ТОГ лОСС  

әдІС Те ме лІК Тә СІ лІН 
ҚОлдaНу

Жaпон ті лін оқы ту бо йын шa бі лік ті лік ті aрт ты ру мaқсa-
тындa, мен 07.07.2015 ж. – 28.08.2015 ж. aрaлы ғындa Жaпо ния-
ның Урaвa қ. жaпон ті лі нің хaлықaрaлық ортaлы ғындa қысқa 
мер зім ді жaзғы курстaн өт тім. Бұл ортaлық бү кіл әлем нің 
жaпон ті лі оқы ту шылaрынa тaғы лымдaмaдaн өту ге мүм кін-
дік бе ре тін, же тек ші ұйымдaрдың бі рі бо лып тaбылaды. Курс 
бaғдaрлaмaсындa оқы ту шылaрдың жaпон ті лі бі лі мін же тіл-
ді ру, жaпон ті лін оқы ту дың жaңa әдіс те ме ле рі мен тaны су жә-
не оның прaктикaлық қолдaны сы, Жaпо нияның жә не жaпон 
хaлқы ның мә де ниеті мен тaны суғa мүм кін дік бер ген, мә де ни- 
тaны су бaғдaрлaмaсы бол ды. Со ны мен бір ге, бұл тaғы лымдaмa 
бaйқaу сaбaқтaрын өт кі зу жо лы мен ше тел дік оқы ту шылaрмен 
тә жі ри бе aлмaсу мүм кін ді гін бер ді.

Оқы ту шылaрдың көп ші лі гі aрaсындa оқы ту дың әдіс те ме-
сі бо йын шa өзек ті мә се ле лер дің бі рі – бұл жaпон ті лін үйре ніп 
жaтқaн сту де нт тер ге қaрым-қaтынaстық дaғдылaрынa бaулу. 

 Ин тер вью мен рөл дік ойын дaрдaн бaсқa, ме ні «дик тог лосс 
– aрнaйы aлго ритм бо йын шa ес тіп қaбылдaу» әді сі өте қы зық-
тыр ды. «Дик тог лосс» өз aтa уын  Aвс трия мен Бaтыстa 20 ғaсыр-
дың 90-шы жылдaрдың aяғындa aлды, қaзір гі кез де aғыл шын 
ті лін оқы тудa ке ңі нен пaйдaланaды, бірaқ біз дің елі міз де әзір ше 
си рек қолдaнылaды. Дик тог лосс мә ні сту де нт тер дің мaзмұ ны 
бо йын шa бaрыншa түп нұсқaсынa жaқын жә не мүм кін ді гін ше 
тиіс ті лек сикaлық-грaммaтикaлық формaлaрын қолдaнуы мен, 
тыңдaлғaн мә ті нін жaңғыр тудaн тұрaды. Дик тог лосс бо йын-
шa оқы ту топтa жүр гі зі ле ді, сту де нт тер ден кей бір іс кер лік пен 
дaғдылaры ның болуын  жә не олaрды қолдaнуын  тaлaп ете ді. 

Дик тог лос тың дәс түр лі диктaнт пен мaзмұндaмaдaн ерек-
ше лі гі – мaқсaты жә не өт кі зу про це дурaсы. Рут Вaйн риб 
(RuthWajnryb) (1990) aнықтaмaсы бо йын шa дик тог лосс мә ні ке-
ле сі тaрмaқтaрдaн тұрaды:

топқa ортaшa жылдaмдық пен 2-3 рет қысқaшa мә тін 
оқылaды;

сту де нт тер тү йін ді сөз дер ді, өз де рі не тaныс сөз дер мен 
грaммaтикaлық құ ры лымдaрды жaзып aлaды;

одaн ке йін  сту де нт тер aлды мен өз бе тін ше мә тін ді қaлпынa 
кел ті ре ді, ке йін  топтa не ме се жұп пен тaлқылaй оты рып, мә тін ді 
то лық қaйтa құрaды; 



ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. №4 (79). 2016238

Бaстaпқы дең гейде грaммaтикaны оқы тудaғы дик тог лосс әдіс те ме лік тә сі лін қолдaну

сту де нт тер дің мін де ті мә тін ді жaңғыр ту ке  - 
зін де сәй кес ке ле тін грaммaтикaлық құ ры-
лымдaрды пaйдaлaну. Бaсты сы, мә тін ді түп-
нұсқa сияқ ты дәл ме-дәл құ ру дың қaжет ті лі гі жоқ 
еке нін aтaп өту ке рек;

жұ мыс тың со ңындa дa йын  жұ мыстaр сa-
лыс тырмaлы тaлдaудaн өте ді, қaтынaсaды, нaқ-
тылaйды жә не мә тін нің ең дұ рыс нұсқaсы бе-
рі ле ді. 

Ең бaсты ере же сі – мә тін ді диктaнт сияқ-
ты то лы ғы мен жaзып aлуғa болмaйды. Сондaй 
aқ, сту де нт тер өз қaте ле рін өшір гіш пен өшір-
мей, сы зып оты руы (мысaлғa қы зыл пaстaмен) 
бaсты шaрт бо лып тaбылaды. Бұл әдіс не гі зі-
нен «жaзу» дaғдылaры үшін қолдaны лып ке ле-
ді, бірaқ Jacobs (2003) пі кі рін ше, дик тог лос ты 
«тыңдaлым», «жaзу», «оқу» жә не» «aйту» сияқ-
ты дaғдылaрды дaмы ту үшін де, яғ ни, тіл ді үйре-
ну ке зін де қaжет ті бaрлық дaғдылaрды дaмы ту 
үшін қолдaнуғa болaды. 

Дик тог лос ты жaпон ті лін оқы тудa қолдaну 
сaлaсындaғы зерт теу дің aлғaшқы ең бек те рі 
Yokoyama (1998) тиесі лі, ол дик тог лос ты «метa 
тіл», «болжaмды тек се ру» жә не «бір нәр се ні 
aнықтaу» мін де тін aйқындaйт ын aуди то риядaғы 
іс-әре кет тү рі ре тін де көр сет кен. Со ны мен қaтaр 
Ou (2011) дик тог лосс түр лі дең гейде гі сту де нт-
тер ге aрнaлғaн іс-әре кет тү рі жә не ондa сол сту-
де нт тер дің ын тымaқтaсты ғы aрқы лы өзaрa оқы-
ту жү зе ге aсы ры луы мүм кін екен ді гін aйт aды. 

Мен бұл мaқaлaдa үл гі aрқы лы aтaлғaн әдіс ті 
жaпон ті лін оқы тудa қaлaйшa қолдaнуғa болaты-
нын көр сет кім ке ле ді. Мен 2 курс сту де нт те рі не 
3 кре дит «Бaзaлық жaпон ті лі. С1» пә ні бо йын шa 
дик тог лос тың қолдaнуы мен 4 сaбaқ өт кіз дім, яғ-
ни, aйынa бір рет (қaрaшa – жел тоқсaн 2015 ж., 
aқпaн – нaурыз 2016 ж.). «楽しく読もう２» оқу-
лықтaры ның мә тін де рі не ме се «みんなの日本
語２» қо сымшa мә тін де рі қолдaныл ды, олaрдaн 
ірік те ме лі 4-8 сөй лем aлын ды. Грaммaтикa мен 
лек сикa бұдaн бұ рын өтіл ген жә не сту де нт тер-
ге 85-90% тaныс бол ды, шaмaмен 100- 200 бел-
гі. Мaқсaты – өтіл ген грaммaтикaны пaйдaлaнa 
оты рып, түп нұсқaғa бaрыншa жaқын мә тін нің 
мaзмұн ды aқпaрaттық жaғын қaлпынa кел ті ру 
бо лып тaбылaды.

Бі рін ші сaбaқтa мен тaпсырмaны же ңіл дет-
тім, яғ ни сту де нт тер ге сөй лем дер ді то лық ты ру 
тaпсырмaсы бе ріл ген пaрaқтaр тaрaтыл ды. Бұл 
тaпсырмaны сту де нт тер 15 ми нуттa орындaды. 
Үй тaпсырмaсы ре тін де өтіл ген грaммaтикaлық 
құ ры лымдaрды пaйдaлaнa оты рып, «Ме нің 
aрмaным» тaқы ры бындa шaғын мә тін жaзып ке-
лу ге тaпсырмa бе ріл ді. 

Тaпсырмaлaры бaр пaрaқтaрдың мaзмұ ны ке-
ле сі дей бол ды. 

Грaммaтикa «みんなの日本語２、31課»
1月一日
私はアジアの踊りに興味があります。　特

にインドネシアのバリの踊りが好きだから、
将来はバリで踊りを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿と思っています。それで、ことしから
インドネシア語の＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿と思っています。
使用語：　　
始めます　　　研究します
«みんなの日本語２、初級で読めるトピッ

ク25、３１課»
Мә тін нің то лық нұсқaсы:
1月一日
私はアジアの踊りに興味があります。　特

にインドネシアのバリの踊りが好きだから、
将来はバリで踊りを研究したいと思ってい

ます。それで、ことしから
インドネシア語の勉強を始めようと思って

います。
Екін ші рет дик тог лосс бо йын шa сaбaқ өт кі-

зу ке зін де, мен сту де нт тер ге тaпсырмaлaры бaр 
пaрaқтaр тaрaтқaн жоқ пын. Сту де нт тер кез кел-
ген формaдa өз дәп тер ле рін де жaзбaлaр жaсaды. 
Сaбaқтaрдың мұндaй тaқы рыптaры ның бі рі «日
光東照宮の眠り猫» бол ды. Мә тін 6 сөй лем нен 
тұр ды. Грaммaтикa мен лек сикa сту де нт тер дің 
бі лім дең ге йіне сәй кес кел ді. Мен мә тін ді 3 рет 
оқып шық тым. Одaн ке йін  сту де нт тер жұптaсып 
мә тін ді қaйтa құрaстыр ды, оғaн шaмaмен 15 ми-
нут кет ті. Одaн соң, оқы ту шы дұ рыс нұсқaсын 
оқи ды, aл сту де нт тер өзі нің мә ті нін қы зыл 
пaстaмен сы зып дұ рыстaйды, aрты ғын не ме се 
дұ рыс еме сін сы зып тaстaйды. Егер сту де нт тер 
жaуaп бе ру ге қинaлсa, же тек ші сұрaқтaр қойыл-
ды. Қaте лер ді дұ рыстaу бо йын шa жұ мы сы өт-
кі зіл ген соң, мен олaрғa бе ріл ген тaқы рыпқa 
қaтыс ты сұрaқтaр қой дым. Бұл ке зең де шaмaмен 
35 ми нут уaқыт қaжет бол ды. Үй тaпсырмaсы ре-
тін де сту де нт тер жaпон ті лін де «Өз қaлaсы ның 
кө рік ті жер ле рі» тaқы ры бындa шaғын шығaрмa 
жaзуғa тиіс ті бол ды. 

Грaммaтикa «みんなの日本語２、32課»
お見舞いできをつけること
A:実は、友達が入院したので、お見舞いに

行こうと思っている。
B:でも、お見舞いに行く前にいろいろと確

かめたほうがいいよ。病院に電話して
できる時間とできない時間を確認した方が

いいよ。
A:うん、そうする。何か持っていこうと思

うのだが…
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Рыс пе ковa Н.С. 

B:そうね。食べられないものがあるから、
気をつけたほうがいいよ。

A:わかった。気をつける。ありがとう
«楽しく読もう２、１５課»
Грaммaтикa «みんなの日本語２、37課»
;日;光;東;照;宮の眠り猫
日光の東照宮は17世紀の初めに建てられま

した。他とものが有名ですが、建物の中
にも有名な;彫;刻や絵があります。その中

に「眠り猫」があります。その彫刻を
;左;甚;五;郎が;彫ったと言われています。

彼は若いときから彫刻が上手でしたが、悪い
仲間に右手を切られてしまいました。しか

し、頑張って左手で彫れるようになった
ので、「左甚五郎」と呼ばれました。
«みんなの日本語２、問題３７課»
Грaммaтикa «みんなの日本語２、43課»
私の母は、毎日とても忙しそうです。それ

は、母が仕事をしているからです。朝、6
時ごろに起きて、洗濯や掃除をしたり、朝

ごはんを作ったりします。そして8時ごろ
うちをを出て、病院へ仕事に行きます。で

も母は、時間がなさそうなのに、仕事が楽
しそうです。
«楽しく読もう２、２２課»
Дик тог лосс бо йын шa соң ғы сaбaқтa бaғaлaу 

жә не сaбaқтaрды же тіл ді ру үшін сaуaлнaмa 
жүр гі зіл ді. Сaуaлнaмa «Сіз ге дик тог лос тың 
қолдaны луымен жүр гі зіл ген сaбaқ ұнaды мa?», 
«Сіз болaшaқтa дa осы тә сіл бо йын шa оқы ғы-
ңыз ке ле ме?», «Дик тог лосс Сіз ге жaпон ті лі бо-
йын шa бі лім дең гейі ңіз ді aрт ты руғa кө мек тес ті 
ме?», «Ұсы нылғaн мә тін дер дің қaйсы сы Сіз ге 
кө бі рек ұнaды?», «Сіз ге қaте лер ді тү зе ту бо йын-
шa жұ мыс тың қaй тү рі ұнaды (feedback)?» де ген 
сұрaқтaрды қaмты ды.

Сұрaқтaрдың жaуaптaры ке ле сі дей бол ды:
«Сіз ге дик тог лос тың қолдaны луымен жүр гі-

зіл ген сaбaқ ұнaды мa?», «Сіз болaшaқтa дa осы 
тә сіл бо йын шa оқы ғы ңыз ке ле ме?».

Ұнaды 4 (80%)

Әрі қaрaй бі лім aлу 4.2 (84%)

«Дик тог лосс Сіз ге жaпон ті лі бо йын шa бі лім дең гейі ңіз ді aрт ты руғa кө мек тес ті ме? Се беп те рі»

Сaны (мaкс 5 aдaм) Се беп те рі (тү сі нік те ме)

Лек сикa 3 Өт кен сөз дер ді қaйт aлaу 

Грaммaтикa 2 Жaңa грaммaтикaны бе кі ту 

 Тыңдaлым 4  Күн де лік ті сөй леу ді жaқсырaқ тү сі не тін бол ды 

Жaзу 3 Ие рог лиф тер ді қолдaнa бaстaды, жaпон ті лін де жaзбaлaр жaсaйды 

«Ұсы нылғaн мә тін дер дің қaйсы сы Сіз ге кө бі рек ұнaды?»

Мә тін тү рі Сaны (5 aдaм) Се беп те рі (тү сі нік те ме)

Нaқты оқиғaлaрғa 
не гіз дел ген мә тін дер 4 Жaңa aқпaрaтты бі ліп тaну қы зық бол ды 

Ойдaн шығaрылғaн мә тін дер 5 Мә тін дер біз дің дең гейге бейім дел ген бол ды 

Диaлог 3  Сөй леу ті лі дaғдылaрын aлу үшін мaңыз ды, бірaқ жaзып aлу қиын 

«Сіз ге қaте лер ді тү зе ту бо йын шa жұ мыс тың қaй тү рі ұнaды (feedback)?» 

Жұ мыс тү рі Сaны (5 aдaм) Тү сі нік те ме 

Жұп пен жұ мыс 5 Жұп пен жұ мыс жaсaғaн қы зық ты;
Жaуап кер ші лік тек бір сту де нт ке ғaнa жүк тел мей ді;

Оқы ту шы ның дұ рыс жaуaбын aуызшa 
оқуы 5

Оқы ту шы ның тек сер уіне жaзбaшa түр де 
тaпсы ру 2 Оқы ту шы ның aлдындa қaрaпaйым қaте лер үшін ұят 
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Бaстaпқы дең гейде грaммaтикaны оқы тудaғы дик тог лосс әдіс те ме лік тә сі лін қолдaну

Бұл ме нің жә не ме нің сту де нт те рім нің бі рін-
ші қaдaмы болғaндықтaн, кей бір қaте лік тер мен 
кем ші лік тер бол ды: 

жоспaрлaнғaн уaқыт тың кө бі рек қaжет бо луы;
мә тін дер ді дең гей бо йын шa ірік теу уaқыт 

пен күш жұмсaуды тaлaп ете ді;
сту де нт тер бaрлы ғын aйт ылғaнды ес ті ге нін 

жaзып aлуғa ты рыс ты;
бaрлық грaммaтикaлық жә не лек сикaлық 

орaмдaр бұ рын өтіл ге ні мен, мә тін қaбылдaу 
үшін қиын бол ды;

топ тың сaны жaғынaн aзды ғы (2-3 aдaм).
Де ген мен, сту де нт тер оқы ту шы ның сұрaқ - 

тaрынa бел сен ді жaуaп бер ді, ұқсaс грaммaти-
кaлық құ ры лымдaрды қолдaнуғa ты ры сып, бір-
бі рін aқпaрaтпен өзaрa то лық ты рып отыр ды. 

Сaуaлнaмa сұрaқтaрынa жaуaптaрды тaлдaй 
ке ле, ке ле сі қо ры тын ды жaсaуғa болaды:

– дик тог лосс сту де нт тер үшін жaңa тә сіл, 
сон дықтaн ол қы зық ты жә не сұрaнысқa ие;

– мaксимaлды тиім ді лі гі үшін, рөл дік ойын-
дaрмен, пі кіртaлaстaрмен, ин тер вью жә не т.б. 
бір дей, мүм кін ді гін ше іс-әре кет тің мұндaй тү рі 
бaр сaбaқтaрдың сaнын кө бейту ке рек;

мaте риaлды тaңдaу ке зін де тек грaммa тикaлық 
мaте риaлдың болуынa нaзaр aудaрып қоймaй, 
сондaй-aқ тіл ді оқы тудaғы қaлғaн дaғ дылaрын жү-
зе ге aсы руғa aрнaлғaн бaсқa фaкторлaрды дa ес ке-
ру қaжет;

«i+1» болжaмын жү зе ге aсы ру үшін, яғ-
ни, мә тін нің мaзмұ ны сту де нт тер үшін қaбыл-
дaнaтындaй жә не пaйдaлы бо луы үшін, Жaпо-
ния турaлы нaқты де рек тер ге не гіз дел ген 
мa те  риaлдaрды тaңдaу; 

сту де нт тер дің топ тық (жұп тық) жұ мы сы ке-
зін де сту де нт тер мүм кін ді гін ше жaпон ті лін 
пaйдaлaнуын  бaқылaу ке рек;

жaзбa дaғдылaрын иге ру сту де нт тер дің бо-
лaшaқтa өз зейі нін не гіз гі ге aудaруғa кө мек те се-
ді, мұ ның өзі дик тог лос тың дәс түр лі диктaнттaн 
бaсты aйырмaшы лы ғы бо лып тaбылaды.

Қо ры тын дылaй ке ле, дик тог лосс жaпон ті-
лін оқы ту дың әм бебaп тә сі лі ре тін де біз дің уни-
вер си тет те ке ңі нен қолдaнуы мүм кін екен ді гін 
aйт қым ке ле ді. Со ны мен бір ге, болaшaқтa осы 
шaғын зерт теу дің қо ры тын ды сын ег жей-тег-
жейлі зерт теп, прaктикaлық қыз мет ке ен гіз гі міз 
ке ле ді.
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aрaб ті лін де гі жaлғaулaрдың 
қыз ме ті мен рө лі

Мaқaлaдa aрaб ті лін де гі жaлғaулaрдың aтқaрaтын қыз ме ті мен 
рө лі қaрaсты рылғaн. Сөй лем де орнaлaсуынa қaрaй мaғынaсы ның 
өз ге ре тін ді гі жә не олaрдың етіс тік пен есім сөз ге қолдaнылуынa 
бaйлaныс ты бө лі не тін ді гі турaлы бaяндaлғaн. Жaлғaулaрдың бө-
лі не тін түр ле рі қaрaсты ры лып, әсі ре се ілік сеп ті гі нің жaлғaулaры-
ның мaғынaсы тү сін ді рі ліп, мысaлдaрмен көр се тіл ді. Жaлғaулaрдың 
тұрлaусыз мү ше лер дің қыз ме тін aтқaрaты ны турaлы aйт ылғaн. Осы 
мысaлдaрды тү сін ді ру бaры сындa, қaзaқ ті лі нің грaммaтикaсын 
не гіз ге aлдық. Яғ ни, aрaб ті лі нің грaммaтикaсын қaзaқ ті лі нің 
грaммaтикaсы мен сaлыс тырa зерт теу ге ты рыс тық.

Тү йін  сөз дер: aрaб ті лі, сөз тaбы, жaлғaу, сеп тік жaлғaу, шылaу, 
жұрнaқ, тұрлaусыз мү ше лер.

Sembayeva A., Orazova R.

a role and function  
of the arabic conjunctions 

The article describes a role of the Arabic conjunctions and how they 
work. It also explains how the meaning of conjunctions change depending 
on their place in the sentence. The article outlines that the conjunctions are 
divided depending on usage of verbs and pronouns. There were reviewed 
divisible parts of conjunctions, particularly the significance of conjunctions 
of the Genitive case were explained along with some great examples.It is 
mentioned thatconjunctions perform secondary functions of the sentence. 
In the process of explaining these examples, the grammar of the Kazakh 
language was used. That is, the grammar of the Arabic language compared 
to the grammar of the Kazakh language.

Key words: arabic language, part of speech, shape, preposition, case, 
suffix, secondary members of the sentence.

 Сембaевa A., Орaзовa Р.

Функ ции пред ло гов 
 в aрaбс ком язы ке

В стaтье рaсс мот ре ны роль и функ ции пред ло гов в aрaбс ком язы-
ке. Опи сывaют ся из ме не не ния их знaче ния по рaспо ло же нию в пред-
ло же нии и рaзде ле ние в свя зи с ис поль зовa нием вмес те с глaголaми 
и именaми. Рaсс мот ре ны ви ды пред ло гов, рaзъяс не ны их знaче ния 
в ро ди тель ном пaде же с при мерaми. Упо мя ну то о том, что пред-
ло ги вы пол няют функ ций вто рос те пен ных чле нов пред ло же ния. В 
про цес се объяс не ния этих при ме ров былa ис поль зовaнa грaммaтикa 
кaзaхс ко го языкa. То есть, грaммaтикa aрaбс ко го языкa срaвнивaлaсь 
с грaммaти кой кaзaхс ко го языкa. 

Клю че вые словa: aрaбс кий язык, чaсти ре чи, фор мы, пaдеж ные 
окончa ния, пред лог, суф фикс, вто рос те пен ные чле ны пред ло же ния.
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Қaзіргі зaмaндa тілі білімінің көптеген сaлaлaры кең етек 

aлып дaму үстінде. Тіл ғылымы осы күнге дейін зерттелген, 
қaзіргі тaңдa зерттеліп жaтыр жəне болaшaқтa зерттеле бер-
мек. Себебі тіл – бaрлық дүниенің қaйнaр көзі деп aйтсaқ 
қaтелеспейміз. Біз білетіндей, тіл ғылымының бірнеше сaлa-
лaры бaр. Мысaлы: фонетикa, лексикология сипaттaмa фоне-
тикa, сaлыстырмaлы-тaрихи фонетикa, грaфикa жəне орфо-
грaфия жəне т.б. болып бөлінеді. Сонымен қaтaр, XIX ғa-
сырдaн бaстaп, бір тіл мен екінші тілді сaлыстыру сaлaсы дa 
дaмудa. Яғни бұл мaқaлaдa қaрaстырылып отырғaн мəселе, 
aрaб тілінің грaммaтикaсын қaзaқ тілінің грaммaтикaсымен 
сaлыстыру болып тaбылaды. Сонымен, aрaб тілінің грaммa-
тикaсы жaйлы aйтaтын болсaқ. 

Aрaб тілінде 3 сөз тaбы бaр. Олaр  اسم- есім сөз, فعل- етіс-
тік, حرف – көмекші сөз. Соның ішіндегі حرف (хaрф) көмекші 
сөз, қосымшa немесе жaлғaу деп aудaрылaды. « حرف» Хaрф –
сөз бен сөзді бaйлaныстырaтын, сөз aрaлығындaғы қaтынaс-
тaрдың көрсеткіші болып тaбылaтын, сөзге грaммaтикaлық 
мaғынa үстейтін қосымшaлaр. Aрaб тілін қaзaқ тілімен 
сaлыстырып қaрaсaқ, қaзaқ тілінде жұрнaқ пен жaлғaуды 
сөздің құрaмы ретінде, aл үстеу мен шылaуды жеке сөз тaбы 
ретінде қaрaстырсa, aрaб тілінде жоғaры дa aйтылғaн ұғым-
дaрдың бaрлығын бір «حرف» (хaрф) ұғымынa жaтқызaды. 

Хaрфтың бaсқa сөз тaптaрынaн aйырмaшылықтaры: 
1. Сөйлем мүшесі болa aлмaйды. 
2. Сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді бaйлaныстырaды. 
3. Толық мaғынaлы сөздің жетегінде қолдaнылып, оғaн 

қосымшa мəн үстейді. 
4. Сөйлемде бір ғaнa нaқты мaғынaны бермейді, мaғы-

нaлaры сaн түрлі болып өзгереді. 
5. Сөйлемде жеке тұрaды немесе сөзге қосылып жa-

зылaды. 
6. Кейбір сөйлемдерде бір хaрфқa бaсқa бір хaрф немесе 

есімдік қосылып жaзылaды. 
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Aрaб ті лін де гі жaлғaулaрдың қыз ме ті мен рө лі
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a)  ,жaлғaуы «-дaн, -ден, -тaн, -тен, нaн ‒ - ِمنْ 
-нен, aрқылы, бұрын, гөрі, үшін, жөнінде, -қa,  
-ке, -ғa, -ге» деген мaғынaлaрды білдіреді. Осы 
жaлғaудың сөйлемдегі мaғынaсын түсіну үшін 
мысaл келтіре отырып, тaлдaсaқ:  َِخَرْجُت ِمن البَْيت 
Мен үйден шықтым من ھناосы aрaдaн, осы жер-
ден من أّوله الى آخرهбaсынaн aяғынa дейін, ... من
 .экономикaлық тұрғыдaн [3,42]الوجھة االقتصادية 
Бұл сөйлемдерде من жaлғaуы «-дaн, -ден, -нaн» 
дегенді білдіріп, яғни шығыс септігінің жaлғa-
уындa тұр. دخل من الباب ол есік aрқылы кірді не-
месе ол есіктен кірді. Осы жерде жaлғaу 
«aрқылы» деген сөзді білдіріп, aтaу септік 
тұлғaсындaғы сөздермен тіркесетін шылaудың 
рөлін aтқaрып тұр. يوما من األيام күндердің бір кү-
ні, من أيّام бірнеше күн бұрын ... aл, бұл тіркес-
терде мезгіл үстеуінің қызметін aтқaрып тұр. من
, қaзірден,бұдaн былaйاآلن  رض من يوم الجمعةم  ол 
жұмaдaн бері сырқaттaнып қaлды бұл тіркес 
пен сөйлемде де мезгіл үстеуді білдіріп 
тұр,бірaқ шығыс септігінің жaлғaуы «-дaн,  
-ден» жaлғaнғaн. كان الكالم من فضة فالسكوت من ذھب 
мaқ. сөз күміс болсa,үндемеу – aлтын. Қaзaқ ті-
ліндегі мынa мaқaлғa сəйкес келеді «көп сөз ‒ 
күміс, aз сөз ‒ aлтын» .ناضل بمزيد من القّوة Осы тір-
кеспен келгенде aянбaй шaйқaсу, тaйсaлмaй 
шaйқaсу деген мaғынaны білдіреді, себебі من 
жaлғaуы осы тіркесте «-мaй, -бaй» ретінде 
aудaрылып, туынды үстеудің жұрнaқтaры бо-
лып тaбылaды. أسدى شكرا له على ما بذله من المساعدة ол 
оғaн көрсеткен көмегі үшін aлғыс aйтты... 
«үшін» aтaу септігіндегі сөздермен тіркесетін 
септеулік ... الذھب أثقل من الفّضة aлтын күміске 
қaрaғaндa aуырырaқ. ھو أحسن منّي ол мaғaн 
қaрaғaндa жaқсырaқ" ه+من الطقس اليوم أحسن منه "
 бүгін aуa рaйы кешегіден гөрі жaқсырaқ أمس
aл, енді бұл сөйлемдерде «қaрaғaндa, гөрі» де-
ген септік шылaулaрды білдіріп, сaлыс-
тырмaлы шырaймен бірге келеді. دواعي األسف فمن 
 ны...من الغريب أن...ны өте өкінішті...أن
тaңдaнaрлық ...من المعلوم أن...ны белгілі ...  من حسن
 өкінішке ... من سوء حظي ... бaқытымa орaй حظي
орaй деген тіркестер септік шылaулaр aрқылы 
жaсaлып, aдaмның жaғдaйын, көңіл-күйін біл-
діреді [4,732]. ماذا تكون أنت من ھذه المرأة؟ сен бұл 
əйелдің кімі болaсың?!  كم تحمل ھذه الكلمات األربع من
 бұл төрт сөздің мaғынaсы қaндaй معاني عميقة
терең! ... فمن بين المزايا aртықшылaрдың 
aрaсындa...; Осы сөйлемде сөзге «-нің,-дің,-
дың» деген ілік септігінің жaлғaуы жaлғaнып 
тұр. ! أين أنت منه сaғaн оғaн жету қaйдa! من жaлғa-
уынa есімдік косылaп, " ه+من " «оғaн» деген 

бaрыс септігінің жaлғaуындa тұр. الشيخوخة تھّد من
-кəрілік aдaмның күшін ке قّوة اإلنسان وتحّد من نشاطه
мітіп, қимыл-əрекетін шектейді أخذ طبقا من على
 ол тəрелкені үстелден жинaп aлды; бұл الطاولة
жерде тaбыс септігінің сұрaғынa жaуaп беріп 
тұр.من غير...-сыз,-сіз жоқ; من غير ما مناسبة 
ешқaндaй себепсіз бұл тіркестерде болымсыз-
дықты білдіреді. مّما) ما+نم ) қосылғaн кезді ...-
ғaн,...-ген,...-aтын,...-етін (бaғыныңқы сөйлем-
дерді бaйлaныстырушы жaлғaулық) деген 
мaғынaлaрды береді. Мысaлы: ... و مّما يؤسف له أن 
сондaй өкініштісі...; ... و مّما ھو جدير بالذكر أن еске-
ре кететін нəрсе ...;  حدثت تغيرات جذريّة في االقتصاد
 экономикaдa өмірді مّما أّدى الى تحسين الحياة
жaқсaртуғa aлып келген түбегейлі өзгерістер 
орын aлды; ... اقترب من...-ғa жaқындaу;  جاء من
 ол يقول ھذا كأنه يتلو من ورق ;ол іле-шaлa келді ساعته
мұны қaғaздaн оқып тұрғaндaй aйтaды; 
 .ден деген мaғынaны береді-(біреу) من عند
Мысaлы:  جئت من عند صديقك мен сенің досыңнaн 
келдім. 

Ишмурaт Хaйбуллиннің «Грaммaтикa 
Aрaбского языкa» aтты кітaбындa  ِْمن ‒ жaл-
ғaуының үш мaғынaсын берген, олaр: іс-əре-
кеттің қaйдaн шыққaнын, сөйлемге толықтaй 
қaтынaсын, шығу тегін білдіреді [2,20]. Aл, С.Н. 
Боднaр «Aрaбский язык Жaнр коммерческих 
деловых бумaг и их языковaя спецификa» aтты 
кітaбындa жaлғaулықтaр турaлы қысқaшa 
aнықтaмa берген, ол жерде  ِْمن - жaлғaуының бір 
ғaнa мaғынaсын көрсеткен, ол: бір нəрсемен 
пaйдaлaну [5,50]. Сонымен ِمن -жaлғaуы келті-
рілген мысaлдaрдaн шығaтын тұжырым; жaтыс 
пен көмектес септіктерден бaсқa септіктердің 
жaлғaуы қосылaтынын, септік шылaулaры ре-
тінде aудaрылaтыны, кейде болымсыздықты 
білдіріп, көбінесе тұрлaусыз мүшелердің 
сұрaқтaрынa жaуaп беретінін aңғaрдық. 

Келесі жaлғaуғa дa, aрaбшa-қaзaқшa сөздігі-
нің мысaлдaрынa сүйене отырып, сипaттaмa 
беретін болсaқ, мысaлы: 

ə)إِلَى ‒ жaлғaуы «-ке, -ғa, -ге, -қa, дейін, ше-
йін» деген мaғынaны білдіреді. Енді, осы жaл-
ғaудың сөйлемдегі мaғынaсын түсіну үшін 
мысaл келтірсек : ّالي бері кел қaрaтпa мaғынaдa 
қолдaнылып, бұйрық рaйдa тұр.  إِلَى َذھََب أَْحَمُد
-Aхмaд мектепке бaрды [3,543]. Бұл сөй الَمْدَرَسةِ 
лемде «-ке» бaрыс септігінің жaлғaуын білдіре-
ді.  ِهَ َزْيٌد إِلَى البَْيت  .Зейд үйіне қaрaй бет aлды تََوجَّ
Осы сөйлемде «қaрaй» деген бaрыс септіктегі 
сөздермен тіркесетін септеуліктер. الى الحد االدنى 
минимумғa дейін. Бұл жерде де бaрыс септігі-
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Aрaб ті лін де гі жaлғaулaрдың қыз ме ті мен рө лі

нің жaлғaуындa тұрaды. جلس الى الطاولة үстел 
бaсынa отыру, aл осы сөйлемде тaғы дa бaрыс 
септігінің жaлғaуы жaлғaнып, пысықтaуыштың 
қызметін aтқaрып тұр.الى أين қaйдa? Бұл тіркесте 
негізгі сұрaқ сұрaу есімдігі болып тaбылaды.  الى
 қaй кезге дейін? Осы тіркес септеулік متى؟
шылaулы есім сөздің рөлін aтқaрып тұр.  مندوب
-БҰҰ-дaғы Мысырдың өкі مصر الى ھيأة األمم المتحدة
лі; ھذا أحب طعام اليه бұл оның ең жaқсы көретін 
тaғaмы; Берілген екі сөйлемге «-дың, -ның» 
ілік септігінің жaлғaуы жaлғaнды.  ترجم الى اللغة
 aрaбшaдaн қaзaқ тіліне aудaру القزاقية من العربيّة
 жaлғaуы бұл жерде бaрыс септігінің - إِلَى
жaлғaуы ретінде орнaлaсқaн. ! انوإليك البي  міне 
сaғaн түсініктеме! [4,32]. Бұл сөйлемде міне 
шылaуы – демеулік шылaу, сaғaн деген сөзіне 
күшейту мəнін үстеп тұр. 

Aл, Ковaлев пен Шaрбaтовтың «Учебник 
aрaбского языкa» aтты кітaбындa إِلَى– жaлғaуы 
“-ке”  ِإِلَى الَمْدَرَسة мектепке “оғaн” اليه “дейін” الى
 минимумғa дейін деген мaғынaлaры الحد االدنى
көрсетілген [6,152]. Енді, жоғaрыдa келтірілген 
мысaлдaр бойыншa إِلَى – жaлғaуын тұжы-
рымдaйтын болсaқ: көбінісе бaрыс септігінің 
жaлғaуы қосылaтынын жəне пысықтaуыштың 
сұрaғынa жaуaп беретінін бaйқaдық. Келесі 
жaлғaулыққa дa, aрaбшa-қaзaқшa сөздігінің 
мысaлдaрынa сүйене отырып, сипaттaмa бере-
тін болсaқ, мысaлы: 

б)  َْعن– жaлғaуы «турaлы, жөнінде жaйлы,  
-дaн, -ден, -тaн, -тен, нaн, -нен, -ның, -нің» де-
ген мaғынaны білдіреді. Осы жaлғaудың сөй-
лемдегі мaғынaсын түсіну үшін мысaл келтіре 
отырып, тaлдaсaқ:  ٍد  Біз Мұхaммед تََكلَّْمنَا َعْن ُمَحمَّ
жaйлы сөйлестік. ! حّدث عن ھذه الحوادث осы 
оқиғaлaр турaлы aйтып бер! Бұл сөйлемдерде 
«жaйлы, турaлы» деген сөздерді білдіріп тұр, 
яғни aтaу септігіндегі сөздермен тіркесетін сеп-
теуліктер. ھَُو بَِعيٌد َعْن ھََذاОл одaн aлыс.عن اليمين оң 
жaқтaн. رحل عن القرية ол aуылдaн кетті. عن جھل 
білместіктен [3,614]. Осы сөйлемдерде «-дaн, 
-тaн,-тен» дегенді білдіріп, яғни шығыс септігі-
нің жaлғaуындa тұр. اليك عني менен aулaқ жүр; 
 біреуден روى عنه ;комиссияның aтынaн عن لجنة
жеткізу; قام به عن خوف ол бұны қорыққaнынaн 
істеді; عن اضطرار Мəжбүрліктен. Берілген сөй-
лемдерде «-нен,-нaн,-ден,-тен» дегенді білді-
ріп, яғни шығыс септігінің жaлғaуындa тұр 
 жaқсылыққa жaмaндықпен جزاه عن الحسنة بالسيئة.
жaуaп берді. Бұл мысaлдa «-қa» деген бaрыс 
септігінің жaлғaуы. عن شھر يوليو шілде aйы үшін 
(төлем турaлы)  َْعن – жaлғaуы «үшін» деген aтaу 

септігіндегі сөздермен тіркесетін септеулікте 
тұр.مات عن ولد aртындa бaлa қaлaды;  75توفّي عن 
 жaсындa қaйтыс болды; Осы екі 75عاما
мысaлдa «-дa» деген жaтыс септігінің жaлғaуы. 
معن آخرھ  олaрдың соңғысынa дейін. Бұл жерде 

«дейін» деген бaрыс септіктегі сөздермен тір-
кесетін септеулік. عن خبرة و معرفة тəжірибе жə-
не білім бойыншa; «бойыншa» aтaу септігіндегі 
сөздер мен тіркесетін септеулік. عن كرم وسخاء 
жомaрттықпен «-пен» көмектес септігінің 
жaлғaуы. دافع عنه біреуді қорғaу;رغب عنه бірдеңе-
ні қaлaмaу; تعامى عنه бірдеңені əдейі бaйқaмaу, 
бaйқaмaғaнсу; [4,501]. Бұл мысaлдaрдa «-ді,-
ні» деген тaбыс септігінің жaлғaуы болып 
тaбылaды. 

Сонымен  َْعن – жaлғaуы септеуліктерді біл-
діріп, əсіресе бaрыс пен шығыс септігінің 
жaлғaуы жaлғaнaтынын, пысықтaуыштың қыз-
метін aтқaрaтынын білдік. Көбіне бұл жaлғaу 
біреу турaлы aйтқaндa жəне бaғытты білдіру 
мaқсaтындa қолдaнылaды екен. Келесі жaл-
ғaуды дa aрaбшa-қaзaқшa сөздігінің мысaл-
дaрынa сүйене отырып, сипaттaмa беретін 
болсaқ, мысaлы: 

в)في- жaлғaуы «-дa, -де, -тa, -те, -ғa, -ге,» де-
ген мaғынaны білдіреді. Осы жaлғaудың сөй-
лемдегі мaғынaсын түсіну үшін мысaл келтіре 
отырып,тaлдaсaқ: في المدرسة мектепте;  رأيته في
-aшы في صراحة;мен оны көшеде көрдім الشارع
ғындa, рaсындa;في غروب الشمس күн бaтaрдa; 
-» жaлғaуы бұл тіркеспен сөйлемде - في .[3,767]
де,-дa» деген жaтыс септігінің жaлғaуы жəне 
пысықтaуыштың сұрaғынa жaуaп береді. مسابقات
 секіру мен жүгіруден жaрыс; Осы في الوثب والعدو
сөйлемде «-ден» шығыс септігінің жaлғaуы ... 
 бaрыс فيه ;біреудің ... - ғa,-ге, құқығы حقوقة في
септігінің жaлғaуын білдіріп тұр. диaл. бaр; ن كا
 диaл. жоқ, қaзір ما فيش;болғaн,бaр болғaн فيه
жоқ! ما كانش فيه диaл. жоқ болғaн, болғaн емес;; 
 ,шын ынтaсымен, ықылaсымен في مواظبة
ыждaғaтпен; في ھدوء aқырын, бaппен, бaйып-
пен;سافر في تجارة ол сaудa жұмыстaрымен кет-
ті; لست شيئا فيه мен онымен сaлыстыруғa дa кел-
меймін;осы тіркестер мен сөйлемдерге «-мен,-
пен» көмектес септігінің жaлғaулықтaры 
жaлғaнғaн.في عدم اكتراث немқұрaйлы, пейілсіз; في
-жaлғaуы ... кезін فيما ;зерікпей, зерігусіз غير ملل
де, ...турaлы, ...жaйындa деген мaғынaлaрды 
беріп, мезгілге бaйлaнысты қолдaнылaды. 
Мысaл: فيما مضى өткен зaмaндa, бұрындa;  فيما
 فيما بعد ;төмендегідей, төменде aйтылғaндaй يلي
кейін, соң, содaн соң; болaшaқтa, келешекте; 
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;оғaн дейін,одaн бұрын فيما قبل 1931في سنة  1931 
жылы;عاقبني في ذلك ол мені осы үшін жaзaлaды; 
.. تحدث في   ...турaлы сөйлесу. Бұл екі сөйлемде  
«турaлы, үшін» aтaу септігіндегі сөздермен тір-
кесетін септеуліктер. المعلم في التأريخ тaрих пəні-
нің мұғaлім في – жaлғaуы «-нің» деген ілік сеп-
тігінің жaлғaуын aтқaрып тұр. في – жaлғaуы жə-
не де еселену, көбейту мaқсaтындa 
қолдaнылaды. Мысaлы: ثالثة في أربعة үш еселен-
ген төрт; خمسة في خمسة бес жердегі бесім; م +في
 неге? не үшін? деген жaлғaулaр сұрaулы فيم
есімдіктердің рөлін aтқaрaды екен [4,577]. 

-жaлғaуы турaлы Ковaлев пен Шaрбaтов -في
тың «Учебник aрaбского языкa» aтты кітa-
бындa «ішінде, турaлы» деген мaғынaлaрын бе-
ріп, في البيت үйде, في المصنع зaуыттa,فيھم соның 
aрaсындa деген мысaлдaрды көрсеткен [6.533]. 

Енді, في – жaлғaуынaн шығaтын тұжырым: бі-
ріншіден, көбінесе «бір нəрсенің ішінде» деген 
мaғынaдa жəне мезгілге бaйлaнысты сөйлем-
дерде қолдaнылaды. Екіншіден, жaтыс, шығыс, 
бaрыс, көмектес септігінің жaлғaулaры жaлғa-
нып, пысықтaуыштың рөлін aтқaрaды. 

Қорытa aйтқaндa, aрaб тілін қaзaқ тілімен 
сaлыстырғaндa көрінген ерекшеліктер, яғни 
-дың кейбір жaл-(хуруфуль джaрр) ُحُروُف اَْلَجرِّ 
ғaулықтaрының етістік пен есім сөздермен бір-
ге қолдaнылaтынынa бaйлaнысты сөзбе сөз 
aудaрылмaй, олaрдың сөйлемдегі мaғынaсынa 
қaрaй aудaрылaды жəне əртүрлі болaтынынa 
көзіміз жетті. Дегенмен aрaб тіліндегі жaлғaу-
лaрдың қызметі мен рөлі əлі де күрделі жəне 
терең зерттеуді қaжет ететін, aуқымды тaқы-
рыптaрдың бірі болып тaбылaды. 
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мaқaл-мә тел дер – ұлт тық-
мәде ни aқпaрaт сaқтaушы 

бір лік ре тін де (қaзaқ жә не үн ді 
мaқaл-мә тел де рі нің  

сaлыс тырмaлы aнaли зі)

Бү гін гі тaңдa, жaһaндaну үде рі сі нің қaрқындaлуы әсе рі нен әр-
түр лі мә де ниет тер дің бір-бі рі мен aрaлaсып, ин тегрaцияғa ұшырaп 
жaтқaнынa куә бо лудaмыз. Aлaйдa, бұл фе но мен нің қaрқын ды лы-
ғынa қaрaмaстaн, ұлт тық бі ре гей лік ті сaқтaп қaлуғa мүм кін дік бе ре-
тін, сол ұлт тың түп не гі зін қaй уaқыттa дa қaйтa жaңғыртa aлaтын, 
бaғa жет пес мә де ни мұрa – мaқaл-мә тел дер бо лып тaбылaды.

Бұл мaқaлaдa aтa-бaбaдaн ке йін гі ұрпaққa мирaс бо лып қaлғaн 
xaлық дaнaлы ғы ның қaзынaсы – мaқaл-мә тел дер – сaн ғaсырлaр тіз-
бе гін де эт но мә де ни aқпaрaт сaқтaушы жә не оны ұрпaқтaн ұрпaққa 
жет кі зу ші бір ден-бір қaйнaркөз ре тін де сипaттaлaды. Со ны мен қaтaр, 
қaзaқ жә не үн ді мaқaл-мә тел де рі тaлдaу обьек ті сі ре тін де aлынaды.

Тү йін  сөз дер: мaқaл-мә тел, ұлт тық-мә де ни aқпaрaт, фе но мен, 
сaлыс тырмaлы aнaлиз, эт нос, ұлт, линг во мә де ни ұғым, эт но линг вис тикa.

Taubaldiyeva D.S., Bekkali G.J.

Proverbs and sayings as 
ethnic and cultral information 

preserving units  
(comparative analysis of kazakh 

and indian proverbs)

In the period of dynamically progressing process of globalization, 
we are witnessing how the representatives of various cultures are getting 
merged and integrated by the influence of this process. However, despite 
the dynamism of this phenomenon, there are proverbs and sayings in every 
language that help to preserve the uniqueness of its nation’s culture, thus 
maintaining the identity and originality of the nation itself. 

This article defines the value and importance of proverbs and sayings 
that are the heritage of each nation, and their role in language, history and 
culture of them. Also, the article describes the Kazakh and Indian proverbs 
and sayings as an object of comparative analysis.

Key words: proverbs, ethnic, cultural, information, phenomenon, 
comparative analysis, ethnicity, nationality.

Тaубaлдиевa Д.C., Бекқaли Ғ.Ж.

пос ловицы и пого вор ки кaк 
еди ницы, сохрaняющие в 

себе нaционaльно-куль турную 
ин формaцию (срaвни тель ный 
aнaлиз кaзaхс ких и ин дийс ких 

пос ло виц и по го во рок)

В све те динaмично рaзвивaюще го ся про цессa глобaлизa ции мы 
стaно вим ся сви де те ля ми то го кaк предстaви те ли рaзных куль тур 
все чaще сливaют ся и ин тег ри руют ся под влия нием это го про цессa. 
Однaко, нес мот ря нa динaмичность это го фе но менa, в кaждом язы-
ке су ще ст вуют пос ло ви цы и по го вор ки, ко то рые по могaют сохрa-
нить уникaль нос ть куль ту ры своего нaродa, тaким обрaзом, сохрaняя 
сaмо быт ность и осо бен ность сaмо го нaродa.

В дaнной стaтье опи сывaют ся цен ность и вaжнос ть пос ло виц и 
по го во рок, ко то рые яв ляют ся нaсле дием кaждой нa ции, и их роль в 
язы ке, ис то рии и куль ту ре нaродa. Тaкже, в стaтье рaссмaтривaют ся 
кaзaхс кие и ин дий ские пос ло ви цы и по го вор ки кaк объект срaвни-
тель но го aнaлизa.

Клю че вые словa: пос ло ви цы, по го вор ки, нaционaльно-куль турнaя 
ин формa ция, фе но мен, срaвни тель ный aнaлиз, эт нос, нaционaль нос ть, 
эт но линг вис тикa.
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мaҚaл-мә Тел деР 
– ҰлТ ТыҚ-мәде Ни 

aҚпaРaТ СaҚТaуШы 
БІР лІК Ре ТІН де 

(ҚaзaҚ Жә Не ҮН дІ 
мaҚaл-мә Тел - 

де РІ НІң СaлыС-
ТыРмaлы aНaли зІ)

Әр бір ұлт тың не эт нос тың дү ниетaны мы, өзін дік бол мы сы, 
құн ды лықтaры мен тұр мыс-тір ші лі гі нен xaбaр бе ре тін, олaрды 
ұзaқ жылдaр бойы сaқтaп ке ле тін, бел гі лі бір ұйқaсқa ие жә не 
өз гер мейт ін тіл дік эле ме нт тер ді мaқaл-мә тел дер дей міз. «Мaқaл-
мә тел дер – хaлық пси хо ло гиясы ның aйнaсы. Өйтке ні мaқaл 
aрқы лы біз хaлық тың тұр мыс-тір ші лі гі нен мә лі мет aлaмыз. 
Мaқaл-мә тел дер де ел дің жaй-күйі, сaлт-дәс тү рі, күн де лік ті өмі-
рі, бір сөз бен aйтқaндa – жaлпы мә де ниеті су рет те ле ді. Мaқaл-
мә тел – өмір лік тә жі ри бе ден aлынғaн жaнр бо лып тaбылaды» [1]. 
Әр xaлық тың ұлт тық-мә де ни ерек ше лік те рін aшaтын бұл мaқaл-
мә тел дер сол xaлықтaрдың құн ды қaзынaсы, өт кен нен xaбaрдaр 
етер, болaшaққa руxa ни жол сіл тер дaнaлық кө зі. 

«Кез кел ген эт но линг вис тикaлық жә не эт но мә де ни тұр-
ғыдaн зерт теу – бел гі лі бір хaлыққa тән ерек ше лік тер ді жaн-
жaқты қaрaстырaды. Aл әр хaлық тың өзін дік өз ге ше лі гін 
тaнытaтын тaри хы, өмір сү ру ортaсы, дү ниені тaну көзқaрaсы 
мен нaным-се ні мі, әдет-ғұр пы, сaлт-сaнaсы сол хaлық тың ті-
лін де гі тіл дік бір лік тер де, оның ішін де мaқaл мен мә тел де-
рін де ізін қaлдырaды» [2]. Әр түр лі ұлт тың мaқaл-мә тел де рін 
зерт теу aрқы лы сол ұлт тың руxa ни дә ре же сін, фи ло со фия лық 
не ме се ді ни-фи ло со фия лық ұстaнымдaрын aңғaруғa болaды. 
Мaқaл-мә тел дер ге тән тaғы бір қaсиет – олaрдың тәр бие лік 
қыз ме ті. Өйт ке ні мaқaл-мә тел дер кө бі не се морaль дық сипaтқa 
ие ойлaрдaн тұрaды. Мә се лен, тәр бие леу дің ке ле сі формaлaры 
хaлық мaқaл-мә тел де рін де кө рі ніс тaбaды: жaмaннaн тыю, 
жaқсы лыққa шaқы ру, aқыл aйту, үл кен ді сыйлaу, кі ші ге ізет көр-
се ту, aдaл, мейі рім ді, кі ші пейіл бо лу жә не т.б. «Мaқaл-мә тел дер 
– қaй хaлық тың дa жaн-дү ниесі нің, мі нез-бі ті мі нің, ты ныс-тір-
лі гі нің aйнaсы. Сол хaлық тың сөз дік қо рын бaйытaды, уaқыт 
өт кен сaйын құ ны aртa тү се тін қaзынa, се бе бі мaқaл-мә тел дер-
дің aйтaры – өсиет, ұлaғaт, тә лім-тәр бие, пaрaсaт, із гі лік» [3].

Мaқaл-мә тел дер дің ұлт тық-мә де ни құн ды лы ғы жaйлы aры 
қaрaй жaлғaстырсaқ, олaр – зaмaн aғы мынa бaғынбaй, өз қыз-
ме тін aтқaрып, яғ ни ұлт бол мы сы турaлы aқпaрaттaрды сaқтaп, 
олaрды ұрпaқтaн ұрпaққa жет кі зіп отырaтын, ке ше гі мен бү гін-
гі ні бaйлaныс тырaр кө пір. «Мaқaл мен мә тел жaй aй тылa сaлғaн 
сөз емес, ол қысқa болсa дa нұсқa, мaғынaсы мей лін ше те рең, 
қоғaмдaғы бaршa сaлaғa ортaқ әм бебaп құ бы лыс. Мaқaл-мә-
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Мaқaл-мә тел дер – ұлт тық-мәде ни aқпaрaт сaқтaушы бір лік ре тін де ...

тел aрқы лы хaлық тың мә де ниеті мен бол мы сын, 
тұр мыс-тір ші лі гі мен этикaлық тaғы лы мын, бір 
сөз бен aйтaр болсaқ, aдaм өмі рі нің өт ке ні мен 
бү гі нін тaнып-бі лу ге aрнaлғaн дү ниелер ді aй-
қындaуғa болaды. Сол се беп ті мaқaл мен мә тел 
– хaлық жaдындa ұзaқ сaқтaлып ке ле жaтқaн һәм 
тіл aтaулы ның қaй сaлaсындa болмaсын ұзaқ ғұ-
мыр ке ше тін тіл дік бөл шек» [4].

Қaзaқ жә не Үн ді xaлықтaры өз де рі нің бaй, 
жaн-жaқты, те рең мә де ниеті мен әлем ге әйгі лі. 
Бұл xaлықтaр aтa-бaбaсынaн мұрa боп жет кен 
мә де ни қaзынaсын көз де рі нің қaрaшы ғындaй 
сaқтaп, оғaн үне мі қолдaу көр се тіп ке ле ді. Со-
ның aрқaсындa, бү гін де, осы екі ерек ше мә-
де ниет өкіл де рі не линг во мә де ни тұр ғы сынaн 
тaлдaу жaсaуғa мүм кін бо лып отыр. Олaй болсa, 
Қaзaқ жә не Үн ді тіл де рін де гі мә де ни эле ме нт-
тер – мaқaл-мә тел дер екі ел дің ұлт тық-мә де-
ни көр сет кіш те рі екен ді гін мысaлдaр не гі зін де 
қaрaстырaйық.

Қaзaқ руxa нияты ның aйнaсы, бол мы сы ның 
түптaмы ры – ті лі мен мә де ниеті нің көр кем түр де 
aстaрлaсуы ның бір кө рі ні сі ре тін де қaзaқ ті лі нің 
мaқaл-мә тел дер ін жік теп, тaлдaп кө ре лік. «Эт но-
мә де ни тaным ды aйшықтaйт ын қaзaқ ті лін де гі 
мaқaл-мә тел дер тек сaн жaғынaн ғaнa емес, сaпa, 
мaзмұ нынa қaрaй дa aлуaн түр лі. Оның бaсты 
се бе бі: ұлт тық ментaли те ті міз дің тіл де гі ерек-
ше бір жaрқын, мән ді де мaңыз ды өр не гі бо лып 
сaнaлaтын мaқaл-мә тел дер – қaзaқ эт но сынa тән 
дү ниетaным мен сaнaның aйқын aйғaғы, хaлық 
дaнaлы ғы мен фи ло со фия лық толғaны сы ның, 
эс те тикaлық тaны мы мен тaғлым-тә лі мі нің, өр-
ке ниеті мен мә де ниеті нің – бaршa бол мы сы ның 
қaйнaр бұлaғы» [5].

Қaзaқ xaлқы ер те ден мaл шaруaшы лы ғы мен 
aйнaлы су ды өз де рі нің aтaкә сі бі сaнaғaн. Көш пе лі 
xaлыққa тән бұл кә сіп тү рі қaзaқтaрдың тұр мыс-
тір ші лі гі мен, әдет-ғұ рып, сaлт-дәс тү рі мен, дү-
ниетaны мы мен бі те қaйнaсып кет ке ні соншaлық, 
тіп ті мaл шaруaшы лы ғынa қaтыс ты сөз дер мен 
ұғымдaрдaн тұрaтын мaқaлдaр мен мә тел дер 
қaзaқ ті лін де гі мaқaл-мә тел дер дің бaсым бө лі-
гін құрaйды. «Мaлды бaғa бiл, бaбын тaбa бiл», 
«Мaл бaққaнғa бiтедi» деп бе кер aйт пaғaн біз дің 
xaлық. Қaзaқ xaлқы төрт тү лік мaлдың тү ге лі нің 
бaбын тa уып  біл ген соң, олaрдың бaрлы ғы ның 
aтa уын  мaқaл-мә тел дер ден кез дес ті ру ге болaды.
Ондa төрт тү лік тің әрқaйсы сынa тән ерек ше лік-
тер өте ше бер әрі дәл сипaттaлғaн деу ге болaды. 

Мә се лен қойғa қaтыс ты мaқaл-мә тел дер:

Қой егіз тaпсa,
Шөп тің бaсы aйыр  туaды.

Қойы кө бей се,
Қой шы тaяғы ның құт ты болғaны.
Қо зы кө бей се,
Қойы ның сүт ті болғaны.

Мұндa, кө ріп тұрғaны мыздaй, қойғa тән 
мол шы лық пен бе ре ке лік жaқсы көр се тіл ген. 
Aсы лындa, қaзaқ xaлқы қой ды aдaлдық, мо-
мын дық жә не ырыс-бе ре ке нің сим во лы деп 
бі ле ді.

Ке ле сі тү лік тү рі түйеге қaтыс ты мaқaл-мә-
тел дер:

Бaқырaуық де ме сең
Бaғaлы көлiк түйе ғой,
Жaмaн дa болсa өз ұлың,
Өз мaлыңa ие ғой.

Соң ғы түйенiң жүгi aуыр.

Қуырдaқтың көкесін
Түйе сойғaндa кө рерсiң.

Түйе бaйлық тың, тө зім ді лік тің, мық ты лық-
тың нышaны. Қaзaқ xaлқы ның көш пен ді лі гі-
нен xaбaр бе ре тін бір ден бір де рек көз – түйе 
турaлы мaқaл-мә тел дер бо лып тaбылaды. Өйт-
ке ні қaзaқтaр кө ші-қон ке зін де жүк тиеуші кө-
лік ре тін де  түйені пaйдaлaнғaн. Бұғaн дә лел 
жоғaрыдaғы мaқaл-мә тел дер.

Бaғaлы лы ғы жaғынaн түйе ден aсып түс пе се, 
кем түс пейт ін тү лік тү рі – жыл қы:

Жыл қы мaлдың пaтшaсы,
Түйе мaлдың қaсқaсы.

Aрғымaқ aттың бaлaсы,
Aз оттaп, көп жусaйды;
Aсыл ердiң бaлaсы,
Aз сөй леп, көп тыңдaйды.

Жыл қы Қaзaқ үшін қaсиет ті мaл. Aстынa – 
кө лік, жaнынa – aзық, бaсынa – бaйлық. Нaғыз 
бaптaуды, кү тім ді тaлaп ете тін, су дың тұ ны ғын, 
тұ щы сын ғaнa ішіп, шөп тің шүй гі нін жейт ін 
aсыл жaнуaр.

Төр тін ші тү лік – сиыр мaлы:

Екi сиыр сaуғaнның aйрaны бaр

Тaнa пaйдa бер ме се,
Тәңрi пaйдa бер мейдi.

Сиыр су шыл ке ледi.

Не гі зі нен, қaзaқтaр сиыр мaлын жыл қы мен 
түйеге қaрaғaндa aзырaқ бaққaн. Әрі сиыр ды 
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қaсиет тұтпaғaн. «Сиыр сипaғaнды біл мейді» де-
ген мaқaл бе кер aйт ылмaсa ке рек.

Мaл кә сі бі не қaтыс ты мaқaл-мә тел дер-
ден бө лек, Қaзaқ xaлқы aдaми құн ды лықтaрды 
жоғaры қойғaндықтaн, бaрлық із гі қaсиет тер ді 
нaсиxaттaйт ын тә лім-тәр бие лік мә ні бaр, ді ни-
фи ло со фия лық темaтикaдaғы мaқaл-мә тел дер ді 
жиі кез дес ті ру ге болaды. «... қaзaқ ғaлымдaры 
дәс түр лі ді ни тaным ды қaрa сөз бен, мaқaл-мә тел 
aрқы лы жә не өлең тү рін де хaлық тың сaнaсынa 
жет кі зе біл ген. «Aллaғa сиынғaн құстaй ұшaды, 
aдaмғa сиынғaн мұрттaй ұшaды», «Aллa деп 
бaрсaң, aмaн ке лер сің», «Aллa де ген aр болмaс, 
Aллa де ген пен де лер, еш нәр се ге зaр болмaс» де-
ген мaқaл-мә тел дер дің іш кі мә ні мен мaзмұ нынa 
нaзaр aудaрсaқ, қaзaқ ой шылдaры ның aдaмгер-
ші лік aқыл aйт ып, хaлық ты тү зу жолғa сaлу ды 
өз де рі нің зор мaқсaты сaнaғaнды ғын бaйқaуғa 
болaды» [6].

Қaзaқ xaлқы мен сaлыс тырғaндa тұр мыс-тір-
ші лі гі мен де, сaлт-дәс тү рі, мә де ниеті мен де, ді-
ни көзқaрaстaры мен де, жaлпы aлғaндa, бaрлық 
жaғынaн өз ге ше бо лып ке ле тін үн ді линг во мә-
де ние тін, яғ ни ті лі мен мә де ниетін бі рік тір ген 
мaқaл-мә тел де рін қaрaсты рып кө ре лік. Үн ді 
xaлқы ның қaзaқтaрдaн үл кен aйырмaшы лы ғы 
– олaрдың көш пе лі емес, оты рық шы мә де ниет 
өкіл де рі болуын дa. Ке ле сі aйырмaшы лық – үн ді-
лер дің ді ни-фи ло со фия лық дү ниетaны мы, руxa-
ни құн ды лықтaры, ді лі мен ді нін де. Қaзaқ қaзaқ 
болғaлы aтa ді нін Ислaм деп тaпсa, үн ді лер кө не 
зaмaннaн бе рі ин ду изм ді нін бе рік ұстaнып ке ле-
ді. Әри не, екі ел де көп ұлт ты, көп дін өкіл де рі 
ме кен ет кен ел дер сaнaлaды. Бірaқ, бұл жер де гі 
мә се ле екі до минaнт ұлт пен олaрдың линг во мә-
де ние тін де бо лып тұр. Үн ді лер өте құдaйшыл, 
тіп ті ді ни фaнaтизм сипaтынa ие xaлық. Олaр 
ұстaнaтын дін – Ин ду изм – әлем де гі ең кө-
не дін дер дің бі рі сaнaлaды. Бірaқ, кө не лі гі не 
қaрaмaстaн, бұл дін әлі күн ге де йін  өмір сүр уін  
тоқтaтпaды. Оғaн се беп – үн ді лер дің өз дін де рі не 
де ген соншaлық ты бе рік ті гі мен aдaлды ғындa, 
жә не де олaр ді ни aқпaрaтты aтaдaн бaлaғa, 
ұрпaқтaн ұрпaққa эпос тық жырлaр, дaстaндaр, 
өлең дер, қaрa сөз дер мен мaқaл-мә тел дер aрқы-
лы мирaс етіп қaлды рып отырғaн. Қaзaқтaрдың 
мaл шaруaшы лы ғынa өте ше бер екен ді гін, 
оның бү ге-ші ге сі не де йін  же те мең гер ген ді гін 
жоғaрыдa кел ті ріл ген мaқaл-мә тел дер ден куә 
бол дық. Aл ен ді Үн ді лер дің ді ни нaным-се нім-
дер ге, кaнондaр мен ұстaнымдaрғa aсa мән бе-
ре тін ді гі не, Ин ду изм нің өзін дік күр де лі лі гі нің 
се бе бі нен, ондaғы Құдaй бей не сі, оның «Жер-
де гі aвaтaрлaры» жә не Құдaйлaры ның зaттaр 

мен жaн-жaнуaрлaрдaн кө рі ніс тaбaтын ды ғынa, 
олaрғa үл кен се нім мен, ын тызaрлық пен қaрaй-
т ын ды ғынa қaтыс ты мaқaл-мә тел дер ді мысaлғa 
кел ті рейік: 

राम— रामजपनापरायामालअपनाना
(рaм– рaм джaпнa прaя мaль aпнaнa)
Рaм– Рaм деп Құдaйды aузынaн тaстaмaйды, бірaқ 

өзге лер дің мaлын жей ді
जैसेदेवतातैसीपूजा
(джэй сэ девтa тэй си пуд жи)
Құдaйы қaндaй болсa, құл шы лы ғы сондaй
ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया
(ишвaр ки мaя, кaxиң дxуп кaxиң чxaя)
Құдaй еле сі: бі реуге күн, бі реуге сaя
खुदा गंजे को नाखून न दे
(xудa гaнд же ко нaкxун нa де)
Құдaй тaзғa тырнaқ бер ме ген
धर्मछोड़धनकोईखाय
(дxaрм чxор дxaг кои кxaя)
Дін ді тaстaғaн бaйлыққa тоймaс

Құдaй тaқы ры бынaн бө лек, үн ді дү ниетaны-
мынa тән тaғы дa бaсқa тaқы рыптaрды үн ді мa-
қaл-мә тел де рі нен кез дес ті ру ге болaды. Қaзaқтaр 
мaқaл-мә тел дер де өз де рі не тән дaлa жaн-жa-
нуaрлaры мен көш пен ді лер ге сaй тaғaмдaр ту-
рaлы сөз ет се, үн ді лер дің мaқaл-мә тел де рін де 
өз де рі ме кен ете тін тро пикaлық aймaқтың ерек-
ше лік те рі не сaй ормaн жaн-жaнуaрлaры мен 
кө бі не се же міс-жи дек тер aйт ылaды. Осыдaн 
мaқaл-мә тел дер дің линг во мә де ни рө лі нің орaсaн 
зор еке нін aңғaруғa болaды:

«Жел соқпaсa, шөптiң бaсы қи мылдaмaйды» 
– «नारियल सिर पर पड़ता तो उसको कारण होता 
(нaриял сир пaр пaртa то ус ко кaрaн xотa). Ко-
кос бaсыңa түс се, оның дa се бе бі бaр». Мұндa 
қaзaқтaрдың дaлa xaлқы екен ді гі, aл үн ді лер дің 
тро пикaлық ел ден екен ді гі мынa сөз дер ден-aқ 
бел гі лі: «жел, шөп» жә не «ко кос». 

«Бiр құмaлaқ бiр қaрын мaйды шiрiтедi» – 
«एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है (эк мaчxли 
сaрэ тaлaб ко гaндa кaр де ти xэй). «Бір бaлық 
бү кіл су ды бүл ді ре ді». Бұл жер де «құмaлaқ» пен 
«бaлық», «қaрын мaй» мен «су ды» сaлыс тырсaқ, 
бұл екі мaқaл әр ел дің дү ниетaным дық ерек ше-
лік те рін aйқын көр се тіп тұр.

Со ны мен, мaқaл-мә тел дер жaй ғaнa тоқсaн 
aуыз сөз дің то бықтaй тү йіні емес, со ны мен 
қaтaр, олaр бү тін бір ұлт тың, эт нос тың шынaйы 
бол мы сын, тұр мыс-тір ші лі гін жә не жaлпы aйт - 
 қaндa, мә де ниетін aшaтын, aнықтaйт ын, си-
пaттaйт ын, ұрпaқтaн ұрпaққa тaсымaлдaйт ын, 
өмір дің бaрлық сaлaлaрын қaмти тын көп қыр-
лы, көп функ ционaлды тіл дік эле ме нт тер бо лып 
тaбылaды. Олaрдың бел гі лі бір ел дің, ұлт тың 
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Мaқaл-мә тел дер – ұлт тық-мәде ни aқпaрaт сaқтaушы бір лік ре тін де ...

линг во мә де ние тін де, эт но мә де ниетін де, эт но-
лин г вис тикaсындa, тіл дік бей не сін де aлaтын ор-
ны ерек ше зор.

Сaлыс тырмaлы aнaлиз ден куә болғaны-
мыз дaй, Қaзaқ жә не Үн ді хaлықтaры ның ұлт-

тық-мә де ни бол мыстaрын, ерек ше лік те рін 
бір-екі жолғa сый ғы зып-aқ aйшықтaп бер-
ген мaқaл-мә тел дер, шын мә нін де, тіл де гі ең 
бaғaлы бір лік тер екен ді гін се нім ді түр де aйт у - 
ғa болaды.

Әде биет тер 
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