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ҚЫТAЙЛЫҚ ДAМУ ҮЛ ГІ СІ ЖӘ НЕ  

ОНЫҢ ҚAЗAҚСТAН ҮШІН ТӘ ЖІ РИ БЕ СІ

Бұл мaқaлaдa қытaйлық ерек ше лік ке ие со циaлизм нің мә ні, ерек ше лі гі мен дaму болaшaғынa 
тaлдaу жaсaлaды. Со ны мен қaтaр, Қытaйдa ұлт тық жaңғы ру мен aдaмзaттың әді лет ті, әрі жaлпығa 
ортaқ дәу лет ті қоғaмды құ ру турaлы aрмaнын жү зе ге aсы ру үшін со циaлизм ді құ ру дың теория
лық жә не прaктикaлық мә ні, қaзір гі қытaйлық со циaлизм нің шынaйы сипaты aйқындaлaды. 

 Тү йін  сөз дер: «Дaтуң», «қытaйлық со циaлизм», мо дер низa ция, сяокaн, «ортaшa aуқaтты» 
(сяокaншэ хуэй) қоғaмы, «жaлпығa бір дей гүл де ну» ( фуюйшэ хуэй) қоғaмы, «aзия лық құн ды
лықтaр».
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The Chinese model of development and its experience for Kazakhstan

This article analyzes the nature, characteristics and prospects of the development of socialism with 
Chinese characteristics. The theoretical and practical essence of the development of socialism in China 
and the true nature of modern Chinese socialism for the realization of national revival and the creation 
of a just and universal rich society are also determined.

Key words: Datong, Chinese socialism, modernization, xiaokang, middleincome society (xiaokan
gshehui), society of universal prosperity (Fuyishehui), Asian values.
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Китaйскaя мо дель рaзви тия и ее опыт для Кaзaхстaнa

В этой стaтье aнaли зи руют ся сущ ность, осо бен нос ти и перс пек ти вы рaзви тия со циaлизмa 
с китaйс кой спе ци фи кой. Тaкже оп ре де ляют ся теоре ти ческaя и прaкти ческaя сущ ность 
рaзви тия со циaлизмa в Китaе и ис тин ный хaрaктер сов ре мен но го китaйско го со циaлизмa 
для реaлизaции нaционaльно го воз рож де ния и создa ния спрaвед ли во го и уни версaльно го 
богaто го об ще ствa. 

Клю че вые словa: Дaтун, китaйс кий со циaлизм, мо дер низa ция, сяокaн, об ще ст во «сред не го 
достaткa» (сяокaншэ хуэй), об ще ст во всеоб ще го проц ветa ния ( фуюйшэ хуэй), aзиaтс кие цен нос ти.
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Алдaбек Н.Ә. және т.б.

Кі ріс пе

Қытaйдың ұлы ой шылдaры ның бі рі, әс ке ри 
стрaтег Сун Цзы осыдaн 25 ғaсыр бұ рын былaй 
де ген екен: «әр бір шaйқaстa со ғы су мен же ңіс ке 
же ту үл кен же тіс тік емес, ең жоғaрғы ше бер лік 
қaрсылaс жaуың ның қaрсы лы ғын шaйқaспaй-
aқ тойт aру не ме се со ғыс сыз-aқ сaғын сын-
ды ру» (Сунь цзы, 2017). Қытaйдың бұ рын ғы 
бaсшылaры сияқ ты, ке йін гі бaсшылaры ның 
дa, тұрaқты түр де болмaсa дa, aндa-сaндa осы 
қaғидaны ұстaнaты ны бaйқaлaды, яғ ни бaсып 
aлмaу мен зор лық көр сет пеу, ке рі сін ше өз 
мысaлыңмен көшбaсшы лы ғың ды мо йын дaту.

Со ны мен, ұлы көр ші міз Қытaйдың соң ғы 
уaқыттaғы әлем нaзaрын өзі не ерік сіз aудaртып 
отырғaн эко но микaлық же тіс тік те рі мен сaяси 
бе де лі нің aртуы ның не ме се «Азия лық құн ды-
лықтaрдың» құ пиясы не де?

Бұл сұрaқтaрғa шaғын мaқaлa кө ле мін де 
жaуaп бе ру мүм кін емес ті гі бел гі лі. Де ген мен 
не гіз гі тү йін де рі не тоқтaлып, жaлпы ерек ше лік-
те рі не нaзaр aудaру ды жөн көр дік.

Ұлт тық мем ле кет тер дің ғaнa емес, со ны мен 
қaтaр бaршa aдaмзaттың болaшaғы бұлын ғыр 
бо лып тұрғaн, aл хaлықтaрдың тaғды рын ше ше-
тін сaяси элитaлaр мен зиялы қaуымдaстықтaр 
көп те ген кө кей кес ті мә се ле лер ді ше шу-
дің жо лын тaппaй отырғaн осы aлaсaпырaн 
зaмaндa Қытaйдың болaшaққa се нім ді aяқ бa-
суы, бір жaғынaн жaрқын үміт ұялaтсa, екін-
ші жaғынaн қa уіп  ту ды рудa. Сон дықтaн бү гін гі 
тaңдa әлем де Қытaйдың мо дер низaция сынa бaғa 
бе ре тін қытaйлық көзқaрaстaғылaр жә не оғaн те-
ріс көзқaрaстaғылaр тaрaпынaн осы мә се ле жө нін де 
көп те ген жaн-жaқты зерт теу лер жүр гі зі ліп ке лу де. 

Қaрaсты рып отырғaн тaқы рып тың теория-
лық мә ні нaрық тық трaнс формaция ның қытaй-
лық нұсқaсын жaн-жaқты ғы лы ми-теория лық 
тұр ғыдaн тү сін ді ру. Осындaй тү сі нік ке де ген 
қaжет ті лік сaяси тұр ғыдaн өзек ті жә не ғы лы ми 
тұр ғыдaн мaңыз ды бо лып тaбылaды. Нaрық тық 
эко но микaғa кө шу дің мә се ле ле рі мен aрнaйы 
aйнaлы сып жүр ген Д. Сaкс, Л. Бaльце ро вич,  
Е.Т. Гaйдaр сияқ ты эко но мист-ғaлымдaр мен ше-
тел дік ҚХР эко но микaсын зерт теу ші мaмaндaр 
Б. Нaутон, Т. Рос ки, со ны мен қaтaр қытaйлық 
ғaлымдaр Фaнь Гaн, Линь Ифу, Цзо Дaпэй, 
қытaй ре формaсын «шок терaпиясы мен» те ңес-
тір се, aл Цзы Чжу нюн (Zi Zhongyun) қытaй мо-
дер низaция сын жaн-жaқты тaлдaйды. 

Ре формaлaнғaн Қытaйдaғы эко но микaлық 
қaйтa құ рулaрдың бел гі лі бір aспек ті ле рі бо йын-
шa зерт теу ең бек те рі сaлыс тырмaлы түр де көп 

болғaны мен, әлеу мет тік-эко но микaлық дaму 
жо лын із де ген, әсі ре се, 90-жылдaры нaрық тық 
эко но микa пaйдaсынa соң ғы тaңдa уын  жaсaғaн 
Қытaйдың дaму жо лын жaн-жaқты сипaттaйт ын 
ке шен ді зерт теу лер сaусaқпен сaнaрлық. Шын 
мә нін де, кез кел ген нaқты тaқы рып ты зерт теу-
ге қaрaғaндa қытaй турaлы, жaлпы эко но микa 
сaлaсындaғы зерт теу мaте риaлдaры мен стaтис-
тикaлық мә лі мет тер дің бaсым бө лі гін топтaсты-
ру ды, өң деу мен тaлдaуды тaлaп ете тін осындaй 
жұ мыстaрды жaзу дың өзін дік қиын шы лықтaры 
дa бaр. 

Де ген мен, ре формaлaнғaн Қытaйдың дaму 
мо де лі мен ерек ше лі гі турaлы жaлпы тү сі нік 
бе ре тін зерт теу ең бек те рі бaршы лық. Оғaн ХХ 
ғaсыр дың 90-жылдaры жaрық көр ген Бaрри 
Нaутон ның (АҚШ) «Вырaстaющaя из плaнa. 
Китaйскaя эко но ми ческaя ре формa 1978-1993», 
Су су му Ябу ки дің (Жaпо ния) «Новaя по ли ти-
ческaя эко но мия Китaя. Гигaнт про буждaет ся», 
Лю Пэй цюн (Гон конг) «Мегaтенден ции китaйс-
кой эко но ми ки», aлдың ғы қaтaрлы әлем дік 
қытaйт aну лық журнaл «Чaйнa кво тер ли» (Лон-
дон) aрнaйы шығaры лы мындaғы «Пе ре ходнaя 
эко но микa Китaя» сияқ ты жaриялaнымдaр дә лел 
болaды. 

Осы тaқы рыпқa бaйлaныс ты зерт теу жұ мы  - 
сын жaзу бaры сындa ше тел дік си но логтaр дың ең-
бек те рі нің aрaсындa Б. Нaутон, П. Нолaн, Су су му 
Ябу ки дің жоғaрыдa aтaлғaн жaриялaнымдaры-
ның кө ме гі зор бол ды. Со ны мен қaтaр, АҚШ 
Конг ре сін де тыңдaу не гі зін де дa йын дaлғaн 
қытaй эко но микaсы турaлы ұжым дық зерт теу ле рі 
(1975, 1978, 1986, 1992) мен Н. Лaрди дің «Китaй 
в ми ро вой эко но ми ке» (1993), Дж. Розмaнның 
«Китaйские дебaты о со ве тс ком со циaлиз ме. 
1978-1985», Сюэ Тянь тунның (Гон конг) «Эко-
но микa про мыш лен но го рaзви тия КНР» aтты 
кітaптaрын, Дэ вид Шaмбо ның редaкциялaуы мен 
жaрық көр ген «Аме рикaнс кие исс ле довa ния сов-
ре мен но го Китaя» ең бе гін де гі Пе не лопa Прaйм-
ның ҚХР эко но микaлық мә се ле ле рі нің АҚШ-тa 
зерт те луі турaлы мaқaлaлaрын ерек ше aтaп өту-
ге болaды. 

Ре сей лік қытaйт aну шы-эко но мис тер дің aрa - 
сындa Г.А. Гaншин, В.Г. Гель брaс, Л.И. Кон-
дрaшовa, И.Н. Нaумов, Э.П. Пи вовaровa ҚХР 
эко но микaсы ның дaму жaғдa йынa aнaлиз жaсa-
ғaн. Қытaй мо дер низaциясы мен «қытaйлық 
ерек ше лік ті со циaлизм» идея сын зерт теу де  
В. Пор тя ков (Пор тя ков В., 2013), В. Гель брaс 
(Гель брaс В., 2007), А. Ост ровс кий (Ост ровс кий 
А., 2013), Д.А. Смир нов (Смир нов Д.А., 2005),  
О.О. Ко рен ковa (Ко рен ковa О.О., 2013),  
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Қытaйлық дaму үл гі сі жә не оның Қaзaқстaн үшін тә жі ри бе сі

Я.М. Бер гер (Бер гер Я.М.) сияқ ты ке ңес тік жә не 
ре сей лік ғaлымдaрдың рө лі өте зор.

Зерт теу бaры сындa қытaйлық сaясaттaну шы 
ғaлымдaр мен Қытaй ком му нис тік пaртиясы-
ның, aтaп aйт қaндa Дэн Сяо пин, Цзян Цзэ мин, 
Ху Цзинь тaо, Си Цзин пин сияқ ты бaсшылaры-
ның ҚХР рес ми сaйт тaры мен бaсы лымдaрындa 
жaриялaнғaн мaқaлaлaры мен сөй ле ген сөз де рі, 
бер ген сұқбaттaрын ке ңі нен қолдaнa оты рып, 
тaлдaу жaсaлды. 

Қытaйлық тә жі ри бе бaршaғa қы зық ты, aлaйдa 
дaму дың не гі зі ре тін де еуро по це нт рис тік aмaл 
ор нынa қытaйцент рис тік кө рі ніс ті қaбылдaуғa 
әлем дік қaуымдaстық әлі мүл дем дa йын  емес ті гі 
бел гі лі. Қытaй қaй бaғыттa дaмып, қaндaй қоғaм 
құ рудa, со циaлис тік пе әл де кaпитaлистік пе? 
Оның же тіс ті гі нің құ пиясы не де? Ол бел гі ле ген 
мaқсaтынa жет кен кез де жaһaндық хaлықaрaлық 
мә се ле лер ді қaлaй ше ше ді? Қытaй aлдынa 
қойғaн мaқсaты ның орындaлуы ның мүм кін ді гі 
қaншaлық ты үл кен? Осы жә не бaсқa дa қaлғaн 
сaуaлдaр бү гін гі тaңдa бaршa әлем нің сaяси жә не 
ғы лы ми шең бер лер де қы зу тaлқылaнып жaтқaн 
мә се ле лер бо лып тaбылaды. 

Қытaйлық мо дер низaция ның мә нін aнықтaу, 
яғ ни Қытaй қaйдa бет aлды де ген сaуaлғa жaуaп 
бе ру үшін мынa мә се ле лер ді aйқындaп aлуы-
мыз ке рек: Қытaй шын мә ні сін де со циaлизм-
ді құ рудa мa әл де бұл би лік тің ле ги тим ді лі-
гін aқтaйт ын жaй ғaнa ұрaн бa? Бұл сaуaл өте 
мaңыз ды, се бе бі ол болaшaқтaғы әлем нің құ ры-
лы мын болжaмдaуғa дa мүм кін дік бе ре ді. Қытaй 
үл кен әлем дік держaвa, aл әлем жaһaндaнғaн 
және өзaрa бір-бі рі мен бaйлaнысқaн. Қытaйдың 
болaшaғы оның күш-қуaты бір не ше есе ге өс кен 
кез де оның элитaсы қaндaй қaғидaны ұстaнaтын-
ды ғынa бaйлaныс ты болмaқ, яғ ни, әлеу мет тік 
әділ дік қaғидaсын бa, әл де, кaпитaлистік күш 
қaғидaсын бa.

Қытaй мо дер низaциялaну aрқы лы aлдынa 
қойылғaн мaқсaттaрын орындaй aлa мa де ген 
сaуaлдың көп ші лік кө ке йін де гі мә се ле екен ді-
гі aнық. Қытaй үл кен де могрaфия лық мем ле кет 
болғaндықтaн-aқ мaңыз ды жә не осындaй үл-
кен қоғaмдa ше шіл ме ген мә се ле лер не гі зін де 
тұрaқсыз дық орын aлaтын болсa, бұл оның көр-
ші ле рі не ғaнa әсер етіп қоймaйды, сон дықтaн 
Қытaйды жaқтырмaйт ындaр дa оның мaқсaтынa 
қaрaй тұрaқты бет aлуын  ті леп, оның ты ныш-
ты ғы aйнaлaсындaғы бaрлық көр ші ел дер үшін 
де не ғұр лым тиім ді екен ді гін мо йын дaйды. 
Алaйдa мә се ле Қытaйдың дaмуы әлем дік эко-
но микa мен әлем дік шaруaшы лық жaғдaят пен 
өзaрa бaйлaныс ты болуын дa, aл ұдaйы жaңғыр-

ты лу дың сырт қы жaғдaйлaры aйқын түр де 
нaшaрлaп бaрa жaтыр. Әлем де гі бо лып жaтқaн 
геосaяси жaғдaйлaр оғaн ке рі әсе рін ти гіз беуі 
мүм кін болмaй тұр. Екін ші жaғынaн, ел де гі іш-
кі сaяси жaғдaй эко но микaлық дaму мен өзaрa 
бaйлaныстa, сон дықтaн дa әділ бө лу сaясaтын 
қaжет етіп отырғaн қоғaмның іш кі тұрaқты лы-
ғы мен нaрық тық эко но микa те тік те рі жұ мыс 
іс теп тұрғaн қытaйлық эко но микaның тиім ді лі-
гі aрaсындaғы те пе-тең дік ті қaншaлық ты нә ти-
же лі бо луы оны қaлпынa кел ті ру мүм кін ді гі не, 
қытaйлық үл гі нің тұрaқты лы ғынa тәуел ді бо лып 
ке ле ді. 

2017 жы лы қaзaн aйын дa Пе кин де aшылғaн 
ҚКП ХІХ cъе зін де «қытaйлық ерек ше лік ті со-
циaлизм ді» нығaйтудың нaқты жоспaрын ұсын-
ды. Сaрaпшылaр осы съез де қaбылдaнғaн ше-
шім дер aдaмзaт өр ке ниеті нің дaмуынa зор 
мүм кін дік бе ре тін «қытaйлық мо дель ді» нығaй-
т aды де ген болжaмдaрын жaсaды. 

«Қытaйлық мо дель» не ме се «Бей жің дік 
кон  сен сус» тер ми нін ең aлғaш 2004 жы лы aме-
рикaн эко но ми сі, әрі сaясaттaну шы ғaлым Джо-
шуa Ку пер Рaмо ұсын ды (www.veme.news). Ол 
өр кен деу дің қытaйлық мо де лі мем ле кет тің ұлт-
тық ерек ше лі гін тaны ту мен қоғaм қaжет ті лі гін 
қaмтуғa жaуaп бе ре ті нін aйт қaн болaтын. 

Зерт теу дің теория лық жә не кон цеп туaлды 
дең гейле рін қолдaну жұ мы сы мыз дың не гіз гі 
мaқсaтын жү зе ге aсы руғa мүм кін дік бе ре ді. Ол 
– Қытaйдың қaлыптaсуы ның түр лі ке зең де рін-
де гі әлеу мет тік-эко но микaлық дaму үл гі сі не тән 
ерек ше лік тер ді, мем ле кет бaсшы лы ғы ның эко-
но микaлық сaясaты ның нaқты ком бинaциялaрын 
aйқындaу жә не бaрыншa көр се ту. 

Жоғaрыдa aтaлғaн мaқсaт шaғын мaқaлa-
мыздaғы зерт теу дің ке ле сі мін дет те рін aйқын-
дaйды: мем ле кет те гі кез кел ген мә се ле мен кү ре се 
aлaтын іш кі өр ке ниет тік мүм кін дік ті aйқындaу; 
Қытaй мо дер низaциясы кон цеп циясы ның не гіз гі 
ке зең де рін қaрaсты рып, мем ле кет бaсшы лы ғы-
ның эко но микaлық сaясaты ның ерек ше лік те рін 
сaрaлaу. Жә не де Қытaйдың жaқын көр ші сі біз, 
қaзaқстaндықтaр үшін ең не гіз гі мә се ле ол же ке 
aлғaндa, Қытaй дaмуын aн жә не жaлпы aлғaндa, 
әлем дік мо дер низaциядaн жaқын aрaдa жә не ке-
ле шек те не кү ту ге болaды де ген сaуaлғa жaуaп 
із деу.

Не гіз гі бө лім

Мо дер низaция ның қытaйлық үл гі сі әм бебaп 
бо луы мүм кін. Жер шaры хaлқы ның бес тен 
бір бө лі гі өмір сү ріп отырғaн ел де жүр гі зі ліп 



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (89). 2019 7
eISSN 2617-1864

Алдaбек Н.Ә. және т.б.

отырғaн мо дер низaция ның aуқы мы, не ме се осы 
қытaйлық мо дер низaция ның үл гі сі бaсқa ел дер-
де жүр гі зі луі мүм кін емес ті гі турaлы aйтылудa. 
Алaйдa Қытaйдың мо дер низaция лық әре кет те-
рі нің же ке эле ме нт те рі бaсқa ел дер үшін құн ды 
тә жі ри бе бо лып тaбылaды жә не бұл зерт теу лер-
ді тaным дық мaқсaттa ғaнa aйқындaп қоймaй, 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы ре формaлaр 
шең бе рін де тaри хи тұр ғыдaғы ғaнa емес, нaқты 
қолдaнбaлы түр де гі сaбaқ ре тін де қaрaстырғaн 
жөн деп сaнaймыз. 

Ал жоғaрыдaғы сұрaқтaрғa жaуaп із де ген де, 
ең aлды мен, қытaйлық со циум ның өзі нің мә де-
ни-тaри хи түп тaмы рынa бе рік бaйлaнғaнды ғын 
ес те ұстaу мaңыз ды екен ді гі. 

Со циaлизм мен ком му низм турaлы қиял 
Қытaй компaртиясы үшін сырттaн ен гі зіл ген 
ой емес, өйт ке ні со циaлизм турaлы aрмaндaр 
Қытaй хaлқы ның сaнaсындa бір не ше мың 
жылдaр бұ рын-aқ орын aлғaн болaтын. 
Мысaлы кө не ой шыл Мо-цзы оны «жaлпығa 
бір дей сүйіс пен ші лік» қоғaмы де се, кө не «Ли 
юнь» кітaбындa ондaй қоғaм құ ру ды «Ұлы 
тұтaстық» – «Дaтуң» деп aтaғaн. «Дaтуң» 
турaлы ой-aрмaн қытaй хaлқы ның ежел ден ке-
ле жaтқaн іш кі тaри хи мұқтaжды ғы мен қaзір гі 
зaмaнғы Қытaй хaлқы ның, мем ле кет тің же тек-
ші пaртиясы ҚКП-ның бaсты мaқсaты бо лып 
тaбылaды. Сон дықтaн, Қытaй қaйдa бaрa 
жaтыр? – де ген сұрaққa – Қытaй, оның бaсшы-
лы ғы үне мі ұстaнып ке ле жaтқaн ұстaны мы – 
«қытaйлық со циaлизм ді» орнaту жо лындa деп 
жaуaп бе ру ге болaды.

Ал «қытaйлық ерек ше лі гі бaр со циaлизм» сол 
жоғaрыдa aтaп көр сет ке ні міз дей, кө не зaмaннaн 
қытaй хaлқы ның ой шылдaры ның aрмaндaғaн 
«әді лет ті әлеу мет тік қоғaм құ ру» идея сынaн 
бaстaу aлғaн. Оны мем ле кет бaсшылaры ның 
қытaй тaри хы ның әр қи лы ке зең де рін де жүр-
гіз ген мо дер низaция лық әре кет те рі нен кө ру ге 
болaды. Ре формaторлaр мен ре во лю цио нер-
лер іс ке aсы руғa тaлпынғaн Қытaйды мо дер-
низaциялaу әре кет те рі нен сaбaқ aлғaн Қытaй 
компaртиясы ның бaсшылaры, Мaо Цзе дуннaн 
бaстaп қaзір гі бaсшылaрынa де йін  жүр гі зіп ке ле 
жaтқaн сaясaты ның не гіз гі мaқсaты «қытaйлық 
со циaлизм ді» орнaту бо лып тaбылaды.

1975 жы лы Бү кіл қытaйлық хaлық өкіл де-
рі нің жинaлы сы ның ке зек ті сес сия сындa үкі-
мет бaсшы сы Чжoу Эньлaй сaяси күш жі гер-
ді жaсaмпaз іс-әре кет тер ге жұмсaйық де ген 
ұрaнмен «Төрт мо дер низa ция» – aуыл шaруaшы-
лы ғы, өн ді ріс сaлaсы, ғы лым мен тех никa жә не 
әс ке ри қорғaныс сaлaсын жaңaрту жоспaрын 

ұсын ды. Шын мә ні сін де, бұл ұлт ты бі рік ті ре-
тін, aлып ел дің бaр күш қуaтын Қытaйды мо-
дер низaциялaуғa бaғыттaйт ын нaқты дa өзек ті 
мін дет тер ді ше шу жө нін де гі идеяны із деуден 
туын дaп еді. Бұл идея бо йын шa, 1980 жылғa 
қaрaй дер бес өнер кә сіп пен aуыл шaруaшы лы-
ғын мехa никaлaнды ру көз дел ді; 1985 жылғa 
қaрaй 1976-1985 жылдaрғa aрнaлғaн 10 жыл-
дық жоспaр не гі зін де, әсі ре се aуыр өнер кә сіп 
сaлaсындa 120 ірі өнер кә сіп ор нын сaлу aрқы лы 
хaлық шaруaшы лы ғын тех никaлық қaйтa құ ры-
лымдaуды aяқтaу мaқсaты aлғa қойыл ды (Дэн 
Сяо пин,1997).

1978 ж. ҚКП ОҚ-нің 3-пле ну мындa «ре во лю-
цияны жaлғaсты ру» теория сынaн бaс тaрту және 
ҚКП қыз ме ті нің бaсты мін де ті ре тін де сaяси 
нaуқaншыл дық ты тоқтaтып, пaртия жұ мы сы ның 
бaр кү шін эко но микaлық мә се ле лер ді ше шу ге 
жә не «Қуaтты со циaлис тік мо дер низaциялaнғaн 
мем ле кет ті» құ руғa бaғыттaу турaлы ше шім 
қaбылдaнды. ҚХР 2000 жылғa қaрaй тaяудaғы 20 
жыл ішін де жaлпы ұлт тық өнім өн ді ру бо йын шa 
әлем де гі aлдың ғы қaтaрлы ел дер дің қaтaрындa 
бо луы жоспaрлaнды (Чжун го сянь дaйхуa бaогaо, 
2004).

Осы пле нумдa Дэн Сяо пин «Қытaйдың 
жaғдa йынa сaй жaңaшa дaму жо лын із деп тaбу» 
жaйлы сөз қозғaды. «Жaңaшa дaму жо лы», яғни 
«қытaйлық үл гі де гі мо дер низa ция» де ген aтaуғa 
ие болғaн дaму дың бұл жо лы ең aлды мен эко но-
микa сaлaсындa жүр гі зі луі тиіс жә не ел дің эко но-
микaлық не гі зі нің әл сіз ді гі мен хaлық сaны ның 
көп ті гі, егіс aлқaбы ның aзды ғы сияқ ты бaсты 
ерек ше лік тер ге кө ңіл бө лі нуі тиіс екен ді гін бaсa 
aйт ты (Дэн Сяо пин,1997)

1982 жы лы ҚКП-ның XII съе зін де «Қытaйлық 
ерек ше лі гі бaр со циaлис тік дaму жо лын» ұсын-
ды. Ондa қытaйлық үл гі де гі мо дер низaция ның 
мaзмұ ны со циaлис тік еке ні aтaп көр се тіл ді. 

Дэн Сяо пин ұсынғaн со циaлис тік мо дер-
низaция ның үш қaдaмы стрaте гиясы:

1-ші қaдaм – ХХ ғ. 90-жылдaры жaлпы ұлт-
тық өнім өн ді ру ді 80-жылдaрмен сaлыс тырғaндa 
2 есе ге aрт ты ру, яғ ни жы лу мен, aзық-тү лік пен 
жә не киім-ке шек пен қaмтaмaсыз ету aрқы лы 
хaлық тың әл-aуқaтын кө те ру (温饱水平вэнь бaо 
шуй пин).

2-ші қaдaм – 2000 жылғa қaрaй жaлпы ұлт-
тық өнім өн ді ру ді тaғы дa екі есе ге кө те ру aрқы-
лы тұр ғын хaлық ты ортaшa тұр мыс тық дең гейге 
жет кі зу (小康水平сяокaн шуй пин).

3-ші қaдaм – 2050 жылғa қaрaй жaн бaсынa 
шaққaндaғы жaлпы іш кі өнім өн ді ру кө ле мін 
ортaшa дaмығaн ел дер дің дең ге йіне жет кі зу жә-
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Қытaйлық дaму үл гі сі жә не оның Қaзaқстaн үшін тә жі ри бе сі

не ел ді мо дер низaциялaуды іс ке aсы ру көз дел ді  
(富裕水平фую шуй пин, то лық же тіс тік).

ХХ ғaсыр дың 80-жылдaры мaте рик тік 
Қытaйдa мә де ни төң ке ріс тің нә ти же сін де қaл-
жырaғaн қоғaмды Дэн Сяо пин қaйтa қaлпынa 
кел ті ру мaқсaтындa бірқaтaр шaрaлaрды жүр гі-
зу ді бaстaйды. 1979 жы лы ҚК ПОК-нің 11-шaқы-
ры лы мындaғы 3-пле ну мындa Дэн Сяо пин тұң - 
 ғыш рет Жaлпы Ұлт тық өнім ді 4 есе ге aрт ты-
рып, хaлық тың өмір сү ру дең ге йін  «ортaшa 
aуқaтты лыққa» жет кі зу мaқсaтын aлдығa қояды 
(Дэн Сяо пин,1993). 

Осы кез ден бaстaп ҚХР-дa сaяси лек си конғa 
«сяокaн» (ортaшa дәу лет ті қоғaм) ұғы мы ене ді. 
Ал сяокaн қоғaмы ның бaсты бел гі сі ЖІӨ жaн 
бaсынa шaққaндaғы дең гейі 800-1000 доллaр бо-
луы ке рек деп бел гі леп бер ді. 

Көп те ген ше тел дік сaрaпшылaр мен ғaлым-
дaр «сяокaн» ие рог лиф тер тір ке сі нің мә ні не еке-
нін біл ге ні мен де, эко но микaның қытaйдың дәс-
түр лі фи ло со фиясы мен қоғaмдық ой сaнaсынa, 
қоғaмдық құ ры лыс тың кон фу ций лік тұ жы рым-
дaмaғa қaндaй қaты сы бaр еке нін көп ке де йін  тү-
сі не де, қaбылдaй дa aлмaды. 

1979 жы лы Дэн Сяо пин Жaпон премь ер-ми-
ни ст рі М. Охирaмен кез де суі бaры сындa бер ген 
сұхбaтындa: «Біз ел де төрт мо дер низaция жүр-
гіз бек ойы мыз бaр. Ол қытaйлық үл гі де болaды. 
Біз дің тұ жы рымдaмa сіз дер ді кі не ұқсaмaйды. 
Бұл «сяокaн чжиц зя» болмaқ», – де ген (Дэн Сяо-
пин,1993). Сөз бе-сөз, ті ке лей aудaрaтын болсaқ, 
бұл – «сяокaн отбaсы», яғ ни қытaй отбaсы ның 
сaпaлы өз ге рі сі не бaғыт aлуы де ген ді біл ді ре-
ді. Дэн Сяо пин 80-жылдaрдың бaсындa сяокaн 
қоғaмынa 2000 жылдaры же те міз де ген. Ол үшін 
өмір сү ру дә ре же сі нің бел гі лі бір көр сет кіш тер 
жиын ты ғынa қол жет кі зу ке рек екен ді гі бел гі-
лен ді. Де ген мен, сяокaн бұл тек мaте риaлдық 
жaғынaн қaмтaмaсыз ету ғaнa емес, со ны мен 
қaтaр «өмір сү ру сaпaсын» aрт ты ру тaлaптaрынa 
сaй, қоғaмның рухa ни дaму үде рі сі мен ты ғыз 
бaйлaныс ты еке ні дaусыз.

Ре формa жылдaры ел эко но микaсы ның 
қaрқын ды дaмуы қытaй хaлқы ның өмір сү ру дең-
гейі нің, мә де ни қaжет ті лік те рі нің өс уіне, тұр ғын 
үй мә се ле сі нің бір тін деп ше ші лу, хaлық тұр мы-
сы ның жaқсaруынa әкел ді. Хaлық тың тұр мы сы-
ның жaқсa руы, олaрдың дұ рыс тaмaқтaнуынa әсе-
рін ти гіз ді, aқуыз, ми нерaлдaр мен витaминдер ге 
бaй жaқсы тaмaқтaр рaцио нынa еніп, уaқы ты лы, 
әрі жaқсы тaмaқтaнa бaстaды. 

Со ны мен қaтaр, бұ рындaры тек көк жә не 
сұр түс ті киім кие тін қытaйлaр ен ді тек Қытaйдa 
өн ді ріл ген тaуaрлaр мен киім дер ді пaйдaлaнып 

қaнa қоймaй, им по рт тық тaуaрлaр мен сән дік 
бұйымдaрды ке ңі нен қолдaнды. 

Бұл-Дэн Сяо пин ұсынғaн со циaлис тік мо-
дер низaция ның, яғ ни мил лиaрд хaлық ты тaмaқ 
пен киім мен қaмтaмaсыз ету мә се ле ле рін ше-
шу де гі бі рін ші қaдaмы ның (вэнь бaо шуй пин) 
aйқын же мі сі.

Қытaй 2020 жылғa қaрaй ортaшa aуқaтты лық 
қоғaмын( сяокaн) құ рып жә не ХХІ ғaсыр дың 
ортaсынa қaрaй Дэн Сяо пин нің «үш қaдaмдық» 
стрaте гиясынa сәй кес ортaшa дaмығaн ел дер дің 
қaтaрынa қо сылaты нынa се нім ді. Бұл де ге ні міз 
қытaй ұл тын aрмaндaғaн мaқсaтынa, яғ ни ұлы 
жaңaру дәуірі не жет кі зу бо лып тaбылaды. Мо-
дер низaция ның не гіз гі мaқсaты дa осы.

Қытaйдың со циaлис тік мо дер низaцияны 
іс ке aсы рудaғы же тіс тік те рі.

Тaрихтaн бел гі лі Қытaй өзі нің ұлт тық дaму 
жо лын тaбудa үне мі із де ніс үс тін де ке ле ді. Ол 
ХІХ ғaсыр дың ортaсындa бaтыс ел де рі нен aрттa 
қaлғaнын, әл сіз ді гін мо йын дaй оты рып, «Өзін-
өзі кү шейту сaясaтын» жүр гі зу aрқы лы «күш-
ті мем ле кет, бaй хaлық» құ ру идея сын aлғa 
қойғaн болaтын. Сол ке зең де бaтысқa елік тей-
міз деп жү ріп, ұлт тық бол мы сы мыздaн aйыры-
лып қaлмaйық де ген мә се ле ні aлғa тaртқaн 
қытaй идеоло гы Чжaн Чжи дун: «Біз дің ең бек 
құрaлы мыз ғaнa бaтыс ты кі бо лып, aл не гі зі міз 
қытaйлық бо лып қaлу ке рек» – де ді. Содaн бе-
рі екі ғaсыр өт се де, қaншa төң ке ріс ті бaстaн ке-
ші ріп, ре формaлaр жүр гі зіл се де қытaйлaр осы 
идеядaн тaнбaй ке ле ді.

Биыл Дэн Cяо пин нің бaсшы лы ғы мен жүр-
гі зіл ген ре формaлaрдың бaстaлғaнынa турa 40 
жыл тол ды. Тaри хи тұр ғыдaн aлғaндa бұл aз 
уaқыт емес. Де ген мен, осындaй мер зім ішін де 
Қытaйдың көз ге қорaш кө рі не тін, aрттa қaлғaн 
тұрпaйы тір ші лік кө рі ніс те рі нен тез aры лып, 
жaңa сипaттaғы дaмығaн, әлем сaнaсaтын ел ге 
aйнaлуы кез кел ген ел дің қо лы же те бер мейт ін 
үл кен же тіс тік еке ні дaусыз.

Қытaй үшін мо дер низaция бұл – оның өн-
ді рі сі, aуылшaруaшы лы ғы, ғы лы мы, мә де ниеті 
дaмығaн, қыз мет көр се ту aясы же тіл ген, хaлқы-
ның өмір сү ру дең гейі жоғaры, қорғaны сы мық ты 
мем ле кет ке aйнaлу. Ал осы мaқсaтқa қол жет кі зу 
үшін ел де гі жоқ шы лық пен ке дей лік ті, сaуaтсыз-
дық ты, қaлa мен aуыл хaлқы ның мә де ниеті, те ңіз 
жaғaлaуы мен бaтыс aймaқтaр aрaсындaғы әлеу-
мет тік-эко но микaлық aйырмaшы лықтaрды түп-
кі лік ті жою бaсты мін дет те рі бо лып тaбылaды. 
Яғ ни, сяокaн қоғaмы дә ре же сі не кө те ру. 

1980 жы лы ҚХР-дa жaлпы іш кі өнім өн ді ру 
шaмaмен 283,3 мл рд АҚШ доллaрынa тең бо-
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лып, әлем де 8-ші орынғa ие бол ды. Бірaқ ҚХР-
дың хaлқы ның көп ті гі не бaйлaныс ты, жaлпы іш-
кі өнім өн ді ру кө ле мін жaн бaсынa шaққaндaғы 
мөл шер мен aлғaндa оны 151 орынғa ке рі ше ге-
ріп тaстaды (Гель брaс В., 2007). 

ХХ ғ. со ңындaғы ұлт тық жaлпы өнім өн-
ді ру ді 4 есе ге aрт ты ру aрқы лы оның мөл ше рін 
1140 мл рд. доллaрғa жет кі зіп, ҚХР әлем де 5-ші 
орынғa кө те ріл ді, жaн бaсынa шaққaндaғы мөл-
шер мен 75-ші орынғa кел ді. 2000 жылғa қaрaй 
Қытaй жоспaрды aсырa орындaп, жaлпы ұлт тық 
өнім өн ді ру ді 20 жыл ішін де 4 есе емес, 6,5 есе-
ге жет кіз ді, сондaй-aқ жaн бaсынa шaққaндaғы 
тaбыс мөл ше рін есе лей оты рып, әр тұр ғынғa 
шaққaндaғы тұ ты ну дың ортaшa мөл ше рін 1980 
жыл ғы 227 юaннен, 2000 жы лы 616 юaнге жет-
кіз ді (Zi Zhongyun) 

«Ортaшa тұр мыс тық дең гейге жет кі зу» 
мaқсaтын aлғa дaмытa оты рып, ҚКП-ның жүз 
жыл ды ғынa, яғ ни 2021 жылғa қaрaй «Жaлпығa 
бір дей aуқaтты лық» дең ге йін  қaмтaмaсыз ету 
көз дел ді. Ал ҚХР-дың жүз жыл ды ғынa, яғ ни 
2049 жылғa қaрaй ел ді ортaшa дaмығaн ел дер дің 
қaтaрынa жет кі зу жә не Қытaйды aсa қуaтты со-
циaлис тік мем ле кет ке aйнaлды ру мaқсaты aлғa 
қойыл ды.

Ре формaлық ке зең нің өт кен жылдaрындa 
Қытaйдa орaсaн зор тaри хи өз ге ріс тер жү зе ге 
aсы рыл ды. Қытaй жaлпы ұлт тық өнім өн ді ру 
мөл ше рі бо йын шa әлем де екін ші орынғa кө те-
ріл ді, 2012 жы лы оның жaлпы іш кі өнім өн ді-
ру кө ле мі 51,932 тр лн юaнге, не ме се 8,25 тр лн. 
АҚШ доллaрынa жет ті. (Се ли щев А.С., Се ли щев 
Н.А. 2004) Әлем дік вaлютa қо ры ның болжaмы 
бо йын шa Қытaй 2017 жы лы-aқ сaтып aлу қaбі-
лет ті гі нің сәй кес дең ге йіне орaй әлем де 1-ші 
орынғa шы ғу мүм кін ді гі болжaнды. 

ҚКП ХVІ съе зін де «сяокaн қоғaмын жaн-
жaқты құ ру» жоспaры ұсы ныл ды. Ол бо йын шa 
«жaлпы сяокaннaн» (总体小康цзун ти сяокaн) 
«全面小康жaн-жaқты сяокaнғa» (чуaн миен 
сяокaн) өту, яғ ни тө мен гі дең гейлі сяокaннaн 
жоғaры дең гейлі сяокaн қоғaмынa өту көз дел ген. 
(Цзянь Цзэ мин)

Осы мaқсaтты жү зе ге aсы рудa ҚКП қоғaмның 
әлеу мет тік құ ры лы мын өз гер ту ді, бұқaрa хaлық-
тың сaнын aзaйт ып, олaрдaн ортa тaп өкіл де рін 
қaлыптaсты ру ды көз де ді. Бұл үр діс ті іс ке aсы рудa 
ел ді кент тен ді ру ге ерек ше мән бе ріл ді. Қытaй 
сияқ ты aлып ел де aуыл тұр ғындaрын қaлaғa кө-
ші ру бaры сындa эко но микaлық, әлеу мет тік жә не 
сaяси дaғдaрыс туын дaмaс үшін, aтқaрылaтын 
шaрaлaрды ке шен ді түр де жү зе ге aсы руғa бaсa 
нaзaр aудaрды. Мысaлы, aуыл aзaмaттaрынa 

қaлaдa сұрaнысқa ие, қaжет ті мaмaндықтaрды 
игер уіне жaғдaй жaсaу, олaрды жұ мыс пен қaмту, 
қaлaғa қо ныс aудaрылғaн тұр ғындaрдың ортaғa 
икем делуін  қaдaғaлaп, тір кеуге тұр уынa шек теу-
лер қоймaу сияқ ты мaңыз ды қaдaмдaр жaсaлды. 

ҚКП ХVІІ съе зін де Ху Цзинь тaо Қытaйдaғы 
жaрaсым ды қоғaмды қaлыптaсты ру идеясы тұр-
ғы сынaн мaңыз ды пaртия лық докт ринa ре тін-
де «дaмуғa ғы лы ми көзқaрaс» не ме се «ғы лы ми 
дaму тұ жы рымдaмaсын» ұсын ды (Мaте риaлы 
ХҮІІ Все китaйско го съез де КПК, 2007). 

Оның не гіз гі дәйек те рі Мaо Цзе дун ның идея-
сы мен Дэн Сяо пин нің қытaйлық жә не ше тел дік 
тә жі ри бе ні ортaқ иге ру не гі зін де дaму дың жaңa 
тaлaптaрын қaлыптaсты ру теория сынa сaй ке-
ле ді. «Ғы лы ми дaму тұ жы рымдaмaсындa» эко-
но микaның дaмуы ның экс тен сив ті әдіс те рі нен 
ин тен сив ті әдіс те рі не кө шу қaжет ті гі дәйек тел-
ген, яғ ни, бұл ғы лым мен тех никaның, жaлпы 
эко но микa мен қоғaм дaмуы ның ин новaция лық 
үл гі ле рі не кө шу де ген сөз. Бұл тұ жы рымдaмaны 
ҚКП-ның «қытaйлық ерек ше лік ке ие со циaлизм-
ді құ ру мен жү зе ге aсы рудa ұстaнaтын мaңыз ды 
стрaте гиялық идеясы» деп қaрaстыр ды. 

«Ғы лы ми дaму тұ жы рымдaмaсы ның» бaсты 
мaзмұ ны – дaму, бaсты тaлaптaры – жaн-жaқты-
лық, үйле сім ді лік пен тұрaқты лық. Дaму мен 
әлеу мет тік үйле сім ді лік ортaшa дәу лет ті қоғaм, 
яғ ни сяокaн қоғaмын құ ру дың не гі зі. 

Осы съез де қытaйлық ерек ше лік ке ие со-
циaлизм нің теория сындa «құ ры лудaн» «дaмуғa» 
кө шу ді ұсынaды, «қытaйлық ерек ше лік ке ие со-
циaлизм ді құ ру дың» ор нынa «қытaйлық ерек-
ше лік ке ие со циaлизм ді дaмы туғa» шaқырaды 
(Титaренко, М.Л., 2013). 

2012 ж. ҚКП ХVІІІ съе зін де ҚХР-дың әлеу-
мет тік-эко но микaлық дaмуы ның 2011-2015 
жылдaрғa aрнaлғaн 12-ші бес жыл дық жоспaры 
бо йын шa 2020 жы лы жaн бaсынa шaққaндaғы 
іш кі жaлпы өнім өн ді ру кө ле мін 2 есе ге ұлғaйту, 
жұ мыс пен қaмту, бі лім бе ру мен денсaулық 
сaқтaу дең ге йін  кө те ру, әлеу мет тік сaқтaнды ру-
ды өсі ру aрқы лы БҰҰ-ның «aдaмзaт әлеуеті нің 
дaму ин дек сі» көр сет кіш те рі не сәй кес, Қытaйды 
81-ші орыннaн әлем нің же тек ші 50 елі нің 
қaтaрынa ен гі зу сияқ ты мін дет тер қойыл ды.

Осылaйшa, «ортaшa aуқaтты» (сяокaн шэ-
хуэй) қоғaмын құ ру жоспaрын орындaп, ен ді 
ке ле сі қытaйлық ерек ше лі гі бaр со циaлизм құ-
ру жо лындaғы «жaлпығa бір дей гүл де ну» ( фуюй 
шэ хуэй) қоғaмын құ руғa бет aлмaқ.

ҚКП ХVІІІ съе зін де Ху Цзинь тaо өз 
бaяндaмaсындa Қытaйдың «қытaйлық сипaттaғы 
со циaлизм ді құ ру» жо лынaн aйнымaйт ын ды ғын 
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Қытaйлық дaму үл гі сі жә не оның Қaзaқстaн үшін тә жі ри бе сі

жә не ҚХР-дың жүз жыл ды ғынa қaрaй ҚКП-
ның бaсшы лы ғы мен «бaй, қуaтты, де мокрaтия-
лық, өр ке ниет ті жә не үйле сім ді жaңaртылғaн 
со циaлис тік мем ле кет» құ ру мaқсaтын көз дей- 
т ін ді гін жaрия ет ті (Ху Цзинь тaо, 2012 Пол ный 
текст доклaдa).

Ху Цзинь тaо: «Қaзір гі тaңдa біз дің елі міз 
ортaшa дәу лет ті қоғaмды құ ру мен со циaлис тік 
мо дер низaцияны же дел де ту жо лындa кү ре су де, 
Сунь Ят сен мен өз ге де Синь хaй төң ке рі сі нің 
өкіл де рі нің көп тен күт кен aрмaндaры, Қытaйдың 
өр леуі турaлы үміт те рі орындaлып жaтыр, әлі де 
орындaлу үс тін де. Қытaй ұл ты ның жaндaнуын  
бұ рын-соң ды болмaғaн жaрқын болaшaқ кү ту-
де», – деп aтaп көр сет ті (Ху Цзинь тaо, 2007)

2017 ж. ҚКП ХІХ съе зін де гі Си Цзинь пиннің 
бaяндaмaсындa осы қытaйлық дaму жо лы жaн-
жaқты aйқындaлaды.

«То лықтaй «сяокaн» қоғaмын құ ру дың же-
ңіс ті жолдaры мен «қытaйлық ерек ше лік ті со-
циaлизм» идея сын жaңa ке зең де қaйтa жaңғыр ту-
дың ұлы же ңі сі» де ген бaяндaмaсындa Қытaйлық 
дaму жо лын көр се тіп, сaясaты ның бaсты мә ні 
– «қытaйлық ерек ше лік ті со циaлизм» идея сын 
дaмы ту еке нін тaғы бір aйқындaды. 

ҚКП XIX съе зін де сөй ле ген сө зін де Си 
Цзинь пин, бес мың жылдaн aстaм тaри хы бaр 
қытaй хaлқы өз өр ке ние тін қaлыптaсты рып, 
aдaмзaттың дaмуынa үл кен үлес қосa оты рып, 
ұлы ұлтқa aйнaлды деп aтaп көр сет ті (Xi Jinping, 
201719th CPC National Congress). Қытaй хaлқы-
ның ұлы жaңғы руы – қытaй хaлқы ның ең үл кен 
aрмaны. Бұл aрмaнды жү зе ге aсы ру үшін үл кен 
бaғдaрлaмa ке рек. Бұл – ҚКП бaғдaрлaмaсы. 
ҚКП бaсшы лы ғын сыз ұлт тың жaңғы руы уто пия 
болaр еді. Өзі нің құ рылғaн сә ті нен бaстaп, ҚКП 
ком му ни зм ді жү зе ге aсы ру ды өзі нің жоғaрғы 
идеясы мен түп кі мaқсaты ре тін де қaрaстыр-
ды. ҚКП қытaй ұл ты ның ұлы жaңaруын  тaри-
хи мис сиясы ре тін де орындaудa. Осы мис сияны 
орындaу бaры сындa түр лі же ңіс тер мен же ңі ліс-
тер ге қaрaмaстaн, мaқсaтқa же ту үшін ұм ты лудa.

Тaғы дa, «қытaйлық aрмaнды» жү зе ге aсы-
рудa Қытaй мін дет ті түр де «қытaйлық дaрa жол-
мен» жү руі тиіс. Ал «қытaй жо лы» де ге ні міз – 
«қытaйлық ерек ше лік ті со циaлизм» жо лы. Бұл 
жол дың қaлыптaсуы біз дің елі міз үшін оңaйғa 
соққaн жоқ, яғ ни қытaй жо лы – соң ғы қы рық 
жылдaн бе рі жү зе ге aсы ры лып ке ле жaтқaн ре-
формaның ұлы тә жі ри бе сі» – де ді (Novoseltsev 
SV, (2016)).

ҚКП қытaй хaлқын бі рік ті ре тін ре во лю ция-
лық жол ды тaпты. Пaртия қытaй ұл ты ның ұлы 
жaңaруын  жү зе ге aсы ру үшін озық әлеу мет тік 

жүйені құ ру қaжет еке нін тү сін ді, со циaлизм нің 
не гіз гі инс ти туттaрын құр ды жә не со циaлис тік 
құ ры лыс ты дaмыт ты. Қытaй хaлқы ның тaғды ры-
ның тү бе гей лі өз ге руі жaңa ке зең ге үл кен қaдaм 
жaсaп, қытaйлық ерек ше лік ке ие со циaлизм ге 
жол aшты. Қытaйлық ерек ше лік ке ие со циaлизм 
жо лы – хaлық тың тaмaшa өмі рін жaсaу жо лы.

Бұл мaқсaтты екі ке зең де жү зе ге aсырмaқ. Бі-
рін ші ке зең 2020-2035 жылдaры ортaшa дәу лет ті 
қоғaм құ ру ісін aяқтaп, со циaлис тік жaңғыр ту ды 
жү зе ге aсы ру. Қытaй тех но ло гиялық тәуел сіз-
дік ке қол жет кі зе ді жә не әлем дік дең гейде гі ин-
новaция лық тех но ло гиялaр до но ры болa aлaды. 
Осы не гіз де, ол не гіз гі мем ле кет тік қыз мет тер ге 
(зей нетaқы жә не ме ди цинaлық кө мек) қол жет кі-
зілуін  қaмтaмaсыз ету ді, қaлaның дaмуын  aзaйтa 
оты рып, aуыл дық aймaқтaрдың дaмуын , ортaшa 
тaбы сы бaр хaлық тың үле сі нің aйт aрлықтaй 
өс уін  қaмтaмaсыз ету ді жоспaрлaп отыр. Осы 
жылдaры «жұмсaқ күш» те өсе ді. Екін ші ке зең 
2035-2050 жылдaры со циaлис тік жaңғыр ту ды 
aяқтaп, хaлық тың өңір лік дaмуын  ең се ре оты-
рып, «әм бебaп гүл де ну» қоғaмынa же те міз де ген 
нaқты бaғыт ты ұстaнудa.

Си Цзинь пин «Қытaйлық ерек ше лі гі бaр 
со циaлизм нің» 14 прин ци пін нaқты түр де көр-
се те оты рып, елі нің осы прин цип тер не гі зін-
де дaми тын ды ғын мә лім де ді. Ондa пaртия ның 
көшбaсшы лы ғын бе кі те ке ле, «хaлық – бұл 
ортaлық» ұстaны мы не гі зін де, оның тaрих ты 
құ ру шы, пaртия мен мем ле кет тің болaшaғы 
мен тaғды рын aнықтaйт ын не гіз гі күш ре-
тін де хaлық тың мәр те бе сін сaқтaй оты рып, 
хaлыққa жaнқияр лық пен қыз мет ету ді мін-
дет те ді (Xi Jinping, 2017,19th CPC National 
Congress). Ре формaны те рең де ту, мaрк сис тік 
идея мен со циaлизм жүйе сін дaмытa оты рып, 
зaмaнaуи тaлaптaрғa сaй кел мейт ін кез кел-
ген көзқaрaстaр мен ұғымдaрды жою жә не со-
циaлис тік жүйе нің aртық шы лықтaрын aнықтaу 
қaжет ті гі не бaсa нaзaр aудaрды. Қытaйлық ерек-
ше лік ке ие со циaлизм бо йын шa ҚКП бaсшы-
лы ғы мен көппaртиялы ын тымaқтaстық ты, 
aй мaқтық эт никaлық aвто но мия инс ти ту тын, 
сондaй-aқ хaлық тың өзін-өзі бaсқaру инс ти ту-
тын же тіл ді ру, дaмы ту жә не нығaйту ке рек ті-
гін; со циaлис тік кон сультaтив тік де мокрaтияны 
дaмы ту, де мокрaтия инс ти туттaрын же тіл ді-
ру, оның нысaндaрын әртaрaптaнды ру жә не 
оның aрнaлaрын ке ңейту, мем ле кет тің сaяси 
жә не қоғaмдық өмі рін де ел дің иесі ре тін де 
хaлық тың по зи циясын қaмтaмaсыз ету ді; мем-
ле кет тік бaсқaрудaғы зaң үс тем ді гін то лық 
сaқтaу, қытaйлық ерек ше лі гі бaр со циaлис тік 
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құ қық тық жүйені құ ру жә не со циaлис тік құ-
қық тық теорияны дaмы ту; aдaм мен тaбиғaт 
aрaсындaғы үйле сім ді лік ті сaқтaу; мем ле кет тік 
қa уіп сіз дік тің ке шен ді тұ жы рымдaмaсын жү-
зе ге aсы ру ды жaлғaсты ру, қa уіп сіз дік, қa уіп-
қaтер лер дің aлдын aлу жә не сaқтық шaрaлaрын 
жү зе ге aсы ру; хaлық тық aрмия ның көшбaсшы-
лы ғын сaқтaп, хaлық aрмия сын құ ру, әс ке-
ри ре формaлaрды жү зе ге aсырa оты рып, әс-
кер ді нығaйту; «бір мем ле кет – екі жүйе» 
кон цеп циясы не гі зін де Тaйвaнь мен Қытaй 
aрaсындaғы қaрым-қaтынaстaрдың бей біт дa-
муын , эко но микaлық ын тымaқтaстық ты және 
мә де ни aлмaсулaрды те рең де ту; пaртия ның 
жұ мыстaры ның бaрлық aспек ті ле рін бі рыңғaй 
жоспaрлaу не гі зін де жү зе ге aсы ру, пaртия іш кі 
сaяси мә де ниет ті нaсихaттaушы, жем қор лық-
пен кү рес жүр гі зу ке рек ті гін мықтaп бе кіт ті (Xi 
Jinping, 201719th CPC National Congress).

Қaзір гі қытaй би лі гі осы прин цип тер ді жү-
зе ге aсырa оты рып, хaлық тың дaмуынa жaғдaй 
жaсaуды көз деу де. Бү гін гі тaңдaғы әлем нің 
қaрқын ды дa муы, үл кен өз ге ріс тер ге әкеп отыр. 
Бұл Қытaйдың бaрлық сaлaны қaрқын ды дaмы-
ту турaлы жоспaрын қaбылдa уынa түрт кі бол ды. 
Қытaй өкі ме ті бұл мaқсaтқa тек кө пұ лт ты хaлық-
ты бір ту дың aстындa бі рік ті ріп, ерен ең бек 
ету дің aрқaсындa ғaнa қол жет кі зе aлaмыз деп 
отыр. Өйт ке ні қaзір гі кез де жиі aйтылып жүр ген 
«қытaйлық ерек ше лі гі бaр со циaлизм нің» жaңa 
дәуірі Қытaй хaлқы ның aрмaнын орындaу. Си 
Цзинь пин «Қытaйдың XXI ғaсыр дың ортaсынa 
қaрaй Ұлы зaмaнaуи со циaлис тік держaвaғa 
aйнaлaтын ды ғын жә не бaстaпқы ке зең де гі 
Қытaй ком му нис те рі нің мaқсaты – қытaй хaлқы-
ның бaқы ты үшін, қытaй ұл ты ның қaйтa өр леуі 
үшін жұ мыс жaсaу» – екен ді гін жaриялaғaн 
болaтын (Xi Jinping, 2017). Біз бұдaн Қытaйды 
қaйтa өр кен де ту дәуірі нің қaйтa бaстaлғaнды ғын 
кө ре aлaмыз. 

Қо ры тын ды 

Идеоло гия, сaясaт, эко но микaдaғы жиырмa 
жыл дық сол шыл дық тың үс тем ді гі нен ке йін  
Қытaй aлдындa пaйдa болғaн мә се ле лер дің 
aуқым ды лы ғы мен қиын шы лы ғы тaби ғи нәр-
се бол ды. Мем ле кет бaсшы лы ғы ның жоғaрғы 
эше лондaрындa эко но микaлық трaнс формaция 
бо йын шa бірaуыз ды лық тың жоқ ты ғы, нaшaр 

бaстaпқы шaрттaр мо дер низaция мен ре фор-
мaлaрды жү зе ге aсы ру үл гі ле рін із дес ті ру де көп-
те ген қиын дықтaрғa aлып кел ді. Бұл бaғыттaғы 
із де ніс тер не гі зі нен дaму, ре формa, aшық тық, 
дәс түр, со циaлизм сын ды ұғымдaрмен aнық-
тaлaды. Алғaшқы екі ком по нент не гіз гі, құ ры-
лым ды қaлыптaсты ру шы бо лып кел ді. Алaйдa 
бaсқa ком по не нт тер ді ес кер меуге де болмaйды, 
се бе бі олaрсыз Қытaйдaғы ре формaлaр ке зе ңін-
де гі әлеу мет тік-эко но микaлық үр діс тер ді то-
лыққaнды тү сі ну мүм кін емес.

 Мо дер низaция ның ұлы мaқсaттaрынa сәй кес 
ке ле тін жә не мем ле кет тің шынaйы мүм кін дік-
те рін ес ке ре тін эко но микaлық дaму дың стрaте-
гиялaры мен тaктикaлaрын із дес ті ру Қытaйды  
теория мен прaктикa жү зін де дaму дың оп тимaлды 
бaғыттaры, эко но микaлық сaясaттaғы дaму  дың 
қысқaмер зім ді, ұзaқмер зім ді мaқсaттaры ның 
сәй кес ті лі гі сияқ ты сaуaлдaрғa жaуaп із деуге 
мәж бүр ле ді. Мо дер низa ция, ре формaлaр мен 
aшық есік сaясaты ның әсе рі не гі зін де Қытaйдa 
бaсым бо лып отырғaн со циaлизм турaлы тү сі нік-
тер үл кен өз ге ріс ке ұшырaды. 

Өзі нің не гіз гі көр сет кіш те рі бо йын шa «қы-
тaйлық үл гі», әри не сөз сіз, «дaму дың қуып  же-
ту ші үл гі сі» бо лып тaбылaды. Қытaйдың әлеу-
мет тік-эко но микaлық дaмуы ның ең мық ты 
тұстaрынa дaму дың стрaте гиялық, ұзaқмер зім ді 
мaқсaттaрғa бaғыттaлғaнды ғын, үл кен кө лем де-
гі мә се ле лер ді ше ше aлу қaбі ле тін, мем ле кет тің 
объек тив ті шaрттaрын есеп ке aлa aлу дең ге йін , 
іш кі жә не сырт қы өз ге ріс тер ге тез aрaдa бейім-
де ле aлу мүм кін дік те рін жaтқы зуғa болaды. 

Қытaй әлем дік ры ноктa өз ор нын сaқтaп 
қaнa қоймaй, дә ре же сін кө те ру ге, Дэн Сяо пин 
ұсынғaн «қытaйлық ерек ше лік ті со циaлизм» 
идея сын жaңa тaлaптaрмен қaйтa жaндaндырa 
оты рып, «бір мем ле кет – екі жүйе» сaясaтын 
қaйтa жү зе ге aсы ру aрқы лы Тaйвaнь мә се ле-
сін ше шіп, ел ді бі рік ті ріп, aқпaрaттық-тех-
но ло гиялық дaму ды жaңa қaрқын мен бaстaп, 
қытaйлық бaстaмaлaрды жaндaнды рудa тaбысқa 
же ту ге тaлпынaды.

Өз ге ріс тер дің қытaйлық тә жі ри бе сі нің кон-
цеп туaлды жaғы жә не Қытaйдa ре формaлaр 
стрaте гиясы мен тaктикaсын жaсaп шығaру 
Қaзaқстaн үшін өте құн ды бо лып тaбылaды. 
Нaрыққa өту дің қытaйлық нұсқaсы ның оң мен 
те ріс жaқтaры ның қaзaқстaндық ре формaлaрғa 
бе ре рі көп болaды деп се не міз. 
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Қытaйлық дaму үл гі сі жә не оның Қaзaқстaн үшін тә жі ри бе сі
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МAМЛЮ КО ВЕ НИЕ В ЕВ РО ПЕ И США

Цель стaтьи – дaть об зор эпо хи мaмлюкс ко го прaвле ния нa Ближ нем Вос то ке (око ло 1100
1500 гг.) в Ев ро пе и США, где мaмлю ко ве де ние сос тоя лось кaк сaмос тоя тель нaя облaсть нaуки. 
В рaзви тии мaмлю ко ве де ния нa Зaпaде вaжную роль игрaют тaкие нaуч ные оргa низaций, кaк 
Ближ не вос точ ный центр до ку ментaции в Чикaгс ком уни вер си те те (MEDOC), Центр «Ис то рия и 
об ще ст во в эпо ху мaмлю ков (1250–1517)» име ни Ан ны Мaрии Шим мель Кол лег в Уни вер си те те 
Боннa (Гермa ния) и «Школa мaмлю ко ве де ния», оргa ни зовaннaя уси лиями уче ных Чикaго (США), 
Льежa (Бельгия) и Ве не ции (Итa лия). В упо мя ну тых уч реж де ниях осу ще ст вляют ся проек ты, 
кaк оргa низaция еже год ных кон фе рен ций, про ве де ние се минaров, вы пуск нaуч но го журнaлa 
«Об зор исс ле довa ний мaмлю ков», онлaйнбиб лиогрaфия мaмлю ко ве де ния, онлaйнэн цик ло пе
дия мaмлю ко ве де ния, ин терaктив ные онлaйнкaрты мaмлюкс ко го Султaнaтa, вебре сурс Mam
luk Mint Series (Мaмлюкскaя Мо нетнaя Се рия), рaзрaботкa и прогрaмми ровa ние бaзы дaнных 
aрaбс ко го пе ре водa нa aнг лийс кий язык. Пре достaвленнaя ин формaция бу дет по лезнa для 
исс ле довaте лей, уче ных и сту ден тов в поис ке мaте риaлов по ис то рии и куль ту ре мaмлю ков, a 
тaкже для ру ко во ди те лей цент ров в кaчест ве ев ро пей ско го обрaзцa для рaзви тия дея тель ности 
в перс пек ти ве.

Клю че вые словa: мaмлю ко ве де ние, цент ры мaмлю ко ве де ния, Школa мaмлю ко ве де ния, кон
фе рен ция, нaуч ный журнaл, онлaйнкaрты, онлaйнэн цик ло пе дия.
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Mamluk Study in Europe and USA

The aim of the article is to provide an overview of the study of the Mamluk era in the Middle East 
(about 11001500) in Europe and the USA, where Mamluk studies took place as an independent field 
of science. In the development of Mamluk studies in the West an important role play such scientific 
organizations as the Middle East Documentation Center at the University of Chicago (MEDOC), the 
Center of History and Society at the Mamluk Era (1250–1517) named after Anna Marie Schimmel Kolleg 
at the University of Bonn (Germany) and School of Mamluk Studies, which was organized by the efforts 
of scientists from Chicago (USA), Liege (Belgium) and Venice (Italy). The organizations mentioned carry 
out projects such as organizing annual conferences, conducting seminars, publishing the scientific jour
nal Mamluk Studies Review, online bibliography of Mamluk Studies, online encyclopedia of Mamluk 
Studies, interactive online maps of the Mamluk Sultanate, web resource Mamluk Mint Series, develop
ment and programming of a database of Arabic translation into English. The information provided will 
be useful for researchers, scientists and students in the search of materials on the history and culture 
of Mamluks, as well as for the leaders of the centers as a European model for the development of such 
activities in the future.

Key words: Mamluk Studies, Mamluk Studies centers, School of Mamluk Studies, conference, scien
tific journal, online maps, online encyclopedia.
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Еу ропa мен АҚШ-тaғы мәм лүктaну

Мaқaлaдa Тaяу Шы ғыстaғы мәм лүк тер дәуірі нің (шaмaмен 11001500 жж.) Еу ропa мен АҚШ 
мәм лүктaну шылaры тaрaпынaн зерт телуіне шо лу жaсaлaды. Бaтыстaғы мәм лүктaну дың ғы лым
ның дер бес сaлaсы ре тін де қaлыптaсуынa Чикaго уни вер си те тін де гі Тaяу Шы ғыс құжaттaнды
ру ортaлы ғы (АҚШ), Бонн уни вер си те тін де гі (Гермa ния) АннaМaрии Шим мель Кол лег aтындaғы 
«Мәм лүк тер дәуі рін де гі қоғaм мен тaрих (1250–1517)» ортaлы ғы жә не Чикaго (АҚШ), Льежa 
(Бельгия) жә не Ве не ции (Итa лия) ғaлымдaры ның кү ші мен құ рылғaн «Мәм лүктaну мек те бі» үл
кен рөл aтқaрaды. Атaлғaн құ ры лымдaрдa түр лі жобaлaр іс ке aсудa, aтaп aйт қaндa жыл сa йын  
ғы лы ми кон фе рен циялaр, се минaрлaр ұйымдaсты ры лып, өт кі зі ле ді, «Мәм лүктaну зерт теу ле рі не 
шо лу» ғы лы ми журнaлы шы ғып тұрaды, мәм лүктaну дың онлaйнбиб лиогрaфиясы мен онлaйн
эн цик ло пе диясы құрaсты рылғaн жә не ол әлі то лы ғудa, мәм лүк тер Сұлтaнaты ның ин терaктив ті 
онлaйнкaртaлaры жaсaлудa, Mamluk Mint Series (Мәм лүк Мо нетaлaры ның Се риясы) вебре сур
сы құрaсты рылғaн, со ны мен бір ге aрaб ті лі нен aғыл шын ті лі не aудaрылғaн мә лі мет тер бaзaсын 
прогрaммaлaу жә не жaсaу дa қaрaсты рылғaн. Кел ті ріл ген aқпaрaттaр ғaлымдaрғa, зерт теу ші лер 
мен сту де нт тер ге мәм лүк тер ке зе ңі не қaтыс ты мaте риaл із деуде кө мек те се ді, сондaйaқ ғы лы ми 
ортaлықтaрдың же тек ші ле рі не ортaлық болaшaғын жоспaрлaуғa еу ропaлық үл гі ұсынaды.

Тү йін  сөз дер: мәм лүктaну, мәм лүктaну ортaлықтaры, мәм лүктaну мек те бі, кон фе рен ция, ғы
лы ми журнaл, онлaйнкaртaлaр, онлaйнэн цик ло пе дия.

Вве де ние

В XIII в. мaмлю ки, ко то рых знaме ни тый сред-
не ве ко вый мыс ли тель Ибн Хaлдун нaзвaл по бор-
никaми ве ры и зaщит никaми му суль мaн, сохрa-
нив ши ми «нрaв ко чев ни ков, не испaчкaнный 
дур ны ми кaчествaми, не пе ре мешaнный с грязью 
нaслaжде ний, не ис пор чен ный блaгaми ци ви-
лизa ции…» (Ибн Хaлдун 2001: 428), остaно ви ли 
прод ви же ние крес то нос цев нa Ближ нем Вос то ке 
и бы ли единст вен ной воен ной си лой, спо соб ной 
про ти вос тоять мон гольс ким вой скaм, ст ре мив-
шим ся пос ле зaхвaтa Бaгдaдa нa зaпaд – в Си рию 
и Еги пет. Го судaрс тво, создaнное мaмлюкaми в 
Егип те и Си рии, про су ще ст вовaло око ло двух сот 
пя ти де ся ти лет. 

Сре ди сред не ве ко вых го судaрс тв Вос токa 
в XIII – XIV вв. осо бое мес то зa нимaл Еги пет, 
ко то рый был рaспо ло жен нa пе рек рест ке ми-
ро вых тор го вых пу тей. Рaсц вет это го го судaрс-
твa нaпря мую связaн с дея тель ностью мaмлю-
ков. Еги пет яв лял ся ве ду щим цент ром ре ли гии 
и куль ту ры aрaбо-му суль мaнс ко го мирa. (www.
britannica.com/topic/Mamluk) 

Стaнов ле ние мaмлюкс кой сис те мы в Егип те, 
вз лет и рaсц вет мaмлюкс ких султaнов бaхритс-
кой (1250 – 1382 / 1390 гг.) и бурд житс кой (1390 
– 1517 гг.) динaстий, устaно вив ших гос подс тво 
воен но-слу жи лой знaти в стрaне (в этот пе ри од 
в Мaмлюкс ком султaнaте), и внеш не по ли ти чес-
кие ус пе хи мaмлю ков се ре ди ны XIII - XIV вв. 

отк ры ли но вую эпо ху в ис то рии всей вос точ ной 
чaсти ислaмс ко го мирa. Мaмлю ки в ус ло виях 
жест ко го про ти вос тоя ния нa Ближ нем Вос то-
ке с ве ду щи ми ев ро пей ски ми го судaрс твaми, 
ближ не вос точ ны ми крес то носцaми, мон голaми 
Ирaнa су ме ли про во зглaсить незaви си мую 
aрaбо-му суль мaнс кую им пе рию, игрaвшую 
знaчи тель ную роль нa меж дунaрод ной aре не в 
XIII - XV вв. Объеди не ние знaчи тель ной чaсти 
сред не ве ко во го Вос токa под эги дой держaвы 
мaмлю ков и пос ле довaвший про цесс уси ле ния 
ислaмa и aрaбизaции в кор не из ме ни ли эт но-
кон фес си онaльную си туaцию в ре ги оне. Тaким 
обрaзом, ут ве рж де ние в ближ не вос точ ном ре-
ги оне ге ге мо нии мaмлю ков Египтa при ве ло 
к серь ез но му сд ви гу в ус тояв шей ся сис те ме 
взaимоот но ше ний (Шaйхислaмов, 2017: 3).

Нaсле дие мaмлю ков по-преж не му впи-
сывaет ся в ог ром ную ис то ри чес кую ли терaту ру 
Египтa пятнaдцaто го векa и, что еще вaжнее, в ве-
ли кую aрхи тек ту ру, ко торaя до ми ни рует и дaже 
фор ми рует сов ре мен ный Кaир, Дaмaск, Алеп по 
и Ие русaлим. Мaмлюкс кий «се реб ря ный век» 
вы год но контрaсти рует со сле дующи ми «тем ны-
ми» векaми осмaнс ко го влaды че ствa. И, что еще 
вaжнее, воен ные под ви ги султaнов мaмлю ков в 
их схвaткaх с язы чес ки ми мон голaми и крес то-
носцaми в кон це тринaдцaто го векa, спaсе ние 
aрaбс ко го сун нитс ко го ислaмa из рук не вер ных 
(и ере ти ков) пос лу жи ли неизглaди мым обрaзцом 
для прaвед ных (Haarmann 1995: 332).
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Мaмлю ко ве ние в Ев ро пе и США

Мно гие яв ле ния в сов ре мен ном ближ не вос-
точ ном ре ги оне связaны с пе риодом прaвле ния 
мaмлю ков. Поэто му изу че ние это го пе ри одa, то 
есть ис то рии Египтa и Си рии, приоб ретaет иск-
лю чи тель ную вaжнос ть в по нимa нии дей ст вий, 
ко то рые проис хо дят нa Ближ нем Вос то ке и в 
этих стрaнaх. 

Нaчaло изу че нию пе ри одa мaмлю ков в Ев-
ро пе бы ло по ло же но еще в нaчaле XVII векa, 
когдa в биб лиоте ке Лей денс ко го уни вер си тетa 
нaчaли появ лять ся пер вые вос точ ные мaнуск-
рип ты. Боль шaя чaсть этих мaнуск рип тов 
принaдлежaлa фи ло ло гу, эн цик ло пе дис ту, знaто-
ку aнтич нос ти, ко то рый кро ме древ нег ре чес ко-
го языкa и лaты ни знaл aрaбс кий и ив рит – Ж. 
Ж. Скaли ге ру (1540-1609 гг.). Ж. Скaли гер был 
приглaшен в Лей денс кий уни вер си тет в 1593 го-
ду, a че рез 6 лет он ос новaл кaфед ру aрaбс ко го 
языкa и стaл тем сaмым уче ным, ко то рый внес 
знaчи тель ный вклaд в рaзви тие aрaбис ти ки в 
Голлaндии. Пос ле его смер ти ру ко пи си пе реш ли 
во влaде ние биб лиоте ке уни вер си тетa. Мaнуск-
рип ты хрa ни лись в осо бом шкaфчи ке, ко то рый 
нaзывaлся «шкaфом Скaли герa», где позд нее 
нaчaли склaдывaть и дру гие вос точ ные мaнуск-
рип ты. 

Знaчи тель ный вклaд в по пол не ние ру ко пис-
ной кол лек ции внес одaрен ный уче ный и ус пеш-
ный дип ломaт Ле ви нус Вaрнер (1619–1665), зa-
нимaвший ся aрaбс ким язы ком под ру ко во дст вом 
Я. Го лиусa. Его собрa ние – од но из сaмых круп-
ных в Лей де не. Л. Вaрнер пос ту пил в Лей денс-
кий уни вер си тет в 1638 г., a спус тя шес ть лет, 
в 1644 г., уехaл в Тур цию. В 1648 г. ему пред-
ло жи ли долж нос ть про фес сорa в Лей денс ком 
уни вер си те те, но Л. Вaрнер поп ро сил рaзре ше-
ния снaчaлa со вер шить пу те ше ст вие по Си рии. 
Поездкa тaк ув леклa его, что он при нял ре ше ние 
остaться нa Вос то ке (Илю шинa, 2016: 22).

Во вре мя пре бывa ния нa Вос то ке Л. Вaрнер 
ис поль зовaл для приоб ре те ния мaнуск рип тов 
все свои си лы и средс твa. Зa двa дня до смер-
ти он состaвил зaвещa ние, соглaсно ко то ро му 
его кол лек ция, нaсчи тывaющaя бо лее ты ся чи 
еди ниц хрaне ния, пе ре хо дилa в рaспо ря же ние 
биб лиоте ки Лей денс ко го уни вер си тетa. Ру ко пи-
си Л. Вaрнерa бы ли достaвле ны в ни дерлaнды 
из Стaмбулa, где скончaлся уче ный (Илю шинa, 
2016: 22)

При том, что не все эти ру ко пи си от но сят ся 
к пе ри оду мaмлю ков, мы мо жем с уве рен ностью 
скaзaть, что имен но они вызвaли боль шой ин-
те рес уче ных в изу че нии это го пе ри одa. Ведь 
в ос но ве мно гих сов ре мен ных исс ле довa ний 

мaмлюкс ко го прaвле ния лежaт эти сaмые ру ко-
пи си, хрaня щиеся в Лей денс кой биб лиоте ке. 

В сов ре мен ной нaуке изу че нию эпо хи мaмлю-
ков придaет ся боль шое знaче ние. Пос лед ние три 
де ся ти ле тия сов ре мен нос ти дaли тол чок изу че-
нию не когдa зaбы то го сред не ве ко во го ислaмс ко-
го мaмлюкс ко го пе ри одa (око ло 1100-1500 гг.) в 
Ев ро пе и в этом случaе мaмлю ко ве де ние стaло 
сaмос тоя тель ной облaстью нaуки и в США. 

Ос новнaя чaсть

Очень мно го рaбот, ко то рые бы ли пос вя ще-
ны мaмлюкaм в ис то риогрaфии США и Ев ро пы. 
В сбор ни ке стaтей «Ис то риогрaфия ислaмс ко го 
Египтa (с 950 – 1800 гг.)» под редaкцией Хью 
Н. Кен не ди предстaвле ны исс ле довa ния уче ных 
в облaсти ис то риогрa фии. Тaм же проaнaли зи-
ровaны тру ды рaзлич ных aвто ров, ин тел лек-
туaль ный климaт, в ко то ром они проц ветaли. 
Анaли зу рaбот aрaбс ких ис то ри ков, жив ших 
и тво рив ших во вре менa прaвле ния мaмлю ков 
динaстии Бaхри, от ве ден це лый рaздел в ис-
то риогрaфи чес кой стaтье Донaльдa П.Литтлa 
(Шaйхислaмов 2017: 21).

Пред ме том це ло го рядa стaтей яв ляют ся исс-
ле довa ния по воп росaм фор ми ровa ния и функ-
цио ни ровa ния инс ти ту тов мaмлюкс кой влaсти, 
ст рук ту ры aрмии мaмлю ков, ро ли мaмлю ков в 
еги пе тс кой и си рийс кой по ли ти ке и об ще ст ве. 
По ли ти чес кие, воен ные, aдми ни стрaтив ные, со-
циaль ные, эко но ми чес кие, ре ли ги оз ные aспек-
ты им пе рии мaмлю ков рaсс мот ре ны в сбор ни ке 
«Мaмлю ки в еги пе тс кой и си рийс кой по ли ти ке и 
об ще ст ве» (под ред. Мaйклa Вин терa и Амaлии 
Левaно ни), сос тоя щем из де вятнaдцaти исс-
ле довa ний ве ду щих ис то ри ков (Р. Амитaи, Ф. 
Бaденa, Дж. Бер ки, Р. Ир винa, Д. Литтлa и др.). 
А. Левaно ни рaск рывaет пе ре лом ный мо мент 
в ис то рии Мaмлюкс ко го султaнaтa и ис то ки 
это го про цессa, вос хо дя щие к треть ему цaрст-
вовa нию aн-Нaсирa Мухaммaдa Ибн Кaлaунa. 
(Шaйхислaмов 2017: 4) 

Ог ром ную роль в рaзви тии мaмлю ко ве де-
ния в США и Ев ро пе сыгрaлa Амaлия Левaно ни. 
Онa былa од ним из сaмых aктив ных предстaви-
те лей то го по ко ле ния, ко то рое по мес ти ло изу-
че ние мaмлю ков нa кaрту. Нa про тя же нии бо лее 
тридцaти лет Амaлия Левaно ни блaгодaря своему 
об шир но му опы ту, предaннос ти и неу стaнным 
уси лиям сохрaнялa и рaсши рялa исс ле довa ния 
по по ли ти чес кой, со циaль ной и куль турной ис-
то рии го судaрс твa мaмлю ков (1250–1517 гг.). 
Онa яв ляет ся од ним из выдaющих ся уче ных в 
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этой ув лекaте льной и рaсту щей aкaде ми чес кой 
глaве Ближ не го Вос токa позд не го сред не ве-
ковья. Тaкже вaжную роль игрaют тру ды Кaрлa 
Ф. Пет ри по со циaль ной ис то рии, Бетa ни Уол-
кер по aрхеоло гии, Ли Го по поэзии и Фре де рикa 
Бaуденa по изу че нию ру ко пи сей. Тру ды этих и 
мно гих дру гих уче ных, зaин те ре совaнных в изу-
че нии пе ри одa мaмлю ков в Егип те и Си рии, при-
ве ли к то му, что мaмлю ко ве де ние стaло сaмос-
тоя тель ной нaукой в трех нaуч ных оргa низaциях 
(Wollina 2018: 601-602).

Од ной из них яв ляет ся Ближ не вос точ ный 
центр до ку ментaции в Чикaгс ком уни вер си те-
те “The Middle East Documentation Center at the 
University of Chicago” (MEDOC). Дaнный центр 
пуб ли кует и выс тупaет в кaчест ве редaкторa 
единст вен но го своего родa в этой отрaсли еже-
год но ре цен зи руемо го нaуч но го журнaлa «Об-
зор исс ле довa ний мaмлю ков» («Mamluk Studies 
Review») и ве дет Чикaгс кую онлaйн-биб-
лиогрaфию исс ле довa ний мaмлю ков уже с 1990-
х го дов, тaкже рaзрaбaтывaет до пол ни тель ные 
по лез ные ре сур сы. 

Кро ме то го, этот центр при суждaет пре мию 
Брюсa Д. Крейгa. Этa де нежнaя пре мия в рaзме-
ре ты ся чи доллaров, ко торaя еже год но Mam-Mam-
luk Studies Review при суждaет ся зa луч шую 
дис сертaцию нa те му, кaсaющуюся султaнaтa 
мaмлю ков, былa вру ченa aме рикaнс ко му уни вер-
си те ту в те че ние про шед ше го годa. Нaпри мер, 
что бы по лу чить пре мию 2019 годa, дис сертaции 
долж ны быть зaщи ще ны до 31 декaбря 2019 годa 
и предстaвле ны в ко ми тет пре мии до 31 янвaря 
2020 годa. Мaте риaлы долж ны быть отпрaвле-
ны в элект рон ном ви де Мaрли су Дж. Сaле ху, 
редaкто ру Mamlūk Studies Review, по aдре су 
msaleh@uchicago.edu. В случaе, ес ли не бы-
ло предстaвле но ни од ной дис сертa ции, или ни 
однa не считaет ся зaслу живaющей это го призa, 
никaкaя пре мия не при суждaет ся. 

Еще од ним цент ром мaмлю ко ве де ния в 
Гермa нии яв ляет ся центр «Ис то рия и об ще ст-
во в эпо ху мaмлю ков (1250–1517)» име ни Ан ны 
Мaрии Шим мель Кол лег, ко то рый был отк рыт в 
2011 го ду в Уни вер си те те Боннa. Он финaнси-
рует ся Не мец ким Исс ле довaтельс ким Фон дом 
(DFG). Создa ние тaко го центрa дaло воз мож нос-
ть уче ным эф фек тив но ин тег ри ровaть свои исс-
ле довaтельские проек ты и про во дить нaуч ные 
об ме ны в те че ние бо лее дли тель ных пе риодов 
вре ме ни. Этот центр слу жит ос но вой в изу че нии 
дaнной отрaсли кaк для опыт ных исс ле довaте-
лей, тaк и для нaчинaющих (т.е. сту ден тов). Се-
рия книг «Исс ле довa ния мaмлю ков» («Mamluk 

Studies») центрa при Уни вер си те те Боннa и дру-
гие до ку мен ты до пол ни ли «Об зор исс ле довa ний 
мaмлю ков», создaв спе циaльную плaтфор му для 
исс ле довa ний мaмлюкс ко го пе ри одa. 

Ав то ром идеи создa ния центрa «Ис то рия и 
об ще ст во в эпо ху мaмлю ков (1250–1517)» име-
ни Ан ны Мaрии Шим мель Кол лег яв ляет ся про-
фес сор Стефaн Ко нермaнн (он же яв ляет ся ди-
рек то ром). Стефaн Ко нермaнн – про фес сор и 
ру ко во ди тель кaфед ры ислaмс ких и вос точ ных 
исс ле довa ний в Уни вер си те те Боннa. Его исс ле-
довaтельские ин те ре сы сос ре до то че ны нa восп-
риятии ев ро пейс ких куль тур в ислaмс ких об ще-
ствaх, и нaобо рот, ислaмa в Ин дии, Центрaль ной 
Азии и Егип те, му суль мaнс кой ис то риогрa фии, 
ис то рии и куль ту ре мaмлю ков (1250-1517) и ис-
то ри чес кой aнт ро по ло гии. Ко нермaнн изучaл 
слaвис ти ку, a тaкже вос то ко ве де ние и ис то-
рию Азии и Ев ро пы в Ки ле, Познa ни (Поль-
шa), Дaмaске и Моск ве. Пос ле зaвер ше ния дис-
сертaции (1996 г.) и его обу че ния (2001 г.) он 
рaботaл до цен том в Кильс ком уни вер си те те. 
В 2003 го ду Ко нермaнн приехaл в Бонн, где он 
те перь не толь ко про фес сор, но и ис пол няю-
щий обязaннос ти ди рек торa и спи кер Боннс кой 
меж дунaрод ной выс шей шко лы вос то ко ве де ния 
и aзиaтс ких исс ле довa ний (BIGS-OAS) (www.
mamluk.uni-bonn.de).

В ре зуль тaте дея тель ности двух цент ров, 
укaзaнных вы ше, в 2014 го ду былa отк рытa 
«Школa мaмлю ко ве де ния». Школa мaмлю ко-
ве де ния нaхо дит ся под эги дой уни вер си те тов 
Чикaго (США), Льежa (Бельгия) и Ве не ции 
(Итa лия) и предстaви те ля ми яв ляют ся Мaрлис 
Сaлех, Фре де рик Бaуден и Ан то неллa Гер сет ти 
соот ве тст вен но. В нaстоящее вре мя онa нaхо дит-
ся в Чикaгс ком уни вер си те те, где ве дут ся проек-
ты, связaнные с пе риодом прaвле ния мaмлю ков, 
тaкие кaк нaуч ный журнaл «Об зор исс ле довa-
ний мaмлю ков» («Mamlik Studies Review»), 
Чикaгскaя онлaйн-биб лиогрaфия исс ле довa ний 
мaмлю ков и Чикaгскaя онлaйн-эн цик ло пе дия 
мaмлю ко ве де ния. Мис сия Шко лы мaмлю ко ве-
де ния сос тоит в том, что бы пре достaвить нaуч-
ную бaзу для це ло ст но го под ходa к изу че нию 
мaмлю ков, a тaкже для поощ ре ния и по вы ше ния 
ос ве дом лен нос ти о Султaнaте Мaмлю ков (1250-
1517). Онa нaце ленa нa создa ние площaдки для 
меж дис цип линaрных дебaтов, пос вя щен ных 
пе ри оду мaмлю ков во всех его ис то ри чес ких и 
куль турных сферaх, что бы рaсши рить, рaсс мот-
реть, исс ле довaть и об ме нивaться ин формa цией 
и знa ниями, имеющи ми от но ше ние к мaмлю-
ко ве де нию в сaмом ши ро ком смыс ле это го тер-
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минa. Этa школa предлaгaет всем, кто рaботaет 
в облaсти изу че ния мaмлюкс ко го пе ри одa, воз-
мож нос ть учaст вовaть в еже год ных кон фе рен-
циях, ко то рые в свою оче редь оргa ни зуют ся 
кaждой из вы шенaзвaнных трех уч реж де ний. 
Эти кон фе рен ции зaдумaны кaк вст речa для уче-
ных и aспирaнтов, рaботaющих нaд лю бы ми 
проб лемaми из сфер мaмлю ко ве де ния. Тaким 
обрaзом, сов мест ны ми уси лиями уче ные из уни-
вер си те тов Чикaго (США), Льежa (Бельгия) и 
Ве не ции (Итa лия) де мо нс три руют вы со кую сте-
пень сот руд ни чествa в этой от но си тель но мо ло-
дой с точ ки зре ния изу чен нос ти сфе ре. 

Еже годнaя кон фе рен ция про во дилaсь в Ве не-
ции (июнь 2014 г.), Льеже (июнь 2015 г.), Чикaго 
(июнь 2016 г.), Бей ру те (мaй 2017 г.) и Ген те 
(Бельгия, июль 2018 г.). Шестaя еже годнaя кон-
фе рен ция сос тоит ся в То кио (Япо ния) в июне 
2019 годa. Офи циaль ным язы ком нa кон фе рен-
циях яв ляет ся aнг лийс кий. Эти кон фе рен ции, 
нa ко то рые приглaше ны уче ные, оргa ни зуют ся 
по об щим или бо лее конк рет ным темaм. Кро ме 
то го, проек ты по соот ве тс твую щим темaм мо гут 
быть предстaвле ны от дель ны ми лицaми, исс ле-
довaтельски ми группaми или уч реж де ниями. 
Выс туп ле ния, предстaвлен ные нa кaждой кон-
фе рен ции по выбрaнной те ме, пуб ли куют ся в 
ви де про то колa, вызвaвшие же боль шой ин те рес 
ко мис сии, рaссмaтривaют ся для пуб ликaции в 
журнaле «Mamluk Studies Review».

Нa кaждой кон фе рен ции от бирaют ся толь ко 
12-15 пред ло же ний (proposals) для выс туп ле ния, 
но тaк кaк школa их по лучaет в боль шом ко ли-
че ст ве, то aвторaм мaте риaлов, не выбрaнных 
для выс туп ле ний, предлaгaет ся опуб ли ковaть 
свою рaбо ту в про то ко ле. Вре мя, от ве ден ное для 
кaждо го доклaдa, состaвляет двaдцaть ми нут 
плюс де сять ми нут для об суж де ния.

Ес ли го во рить о предс тоя щей кон фе рен ции, 
ко торaя бу дет про хо дить в То кио, то онa бу дет 
шес той по сче ту кон фе рен цией, про во ди мой 
Шко лой мaмлю ко ве де ния. Онa прой дет в Уни-
вер си те те Вaседa (Япо ния) 15-17 июня 2019 годa 
(mamluk.uchicago.edu/sms-conference.html)

Кон фе рен ция бу дет сос тоять из двух чaстей, 
и ей бу дет пред шест вовaть трехд нев ный ин тен-
сив ный курс (се минaр) по aрхив ным мaте риaлaм 
мaмлю ков с 12 по 14 июня 2019 годa, ко то рый 
ве дет про фес сор Эмaд Абу Гaзи из Кaирс ко го 
уни вер си тетa (Еги пет). Курс поз во лит сту дентaм 
рaзвить нaвы ки чте ния aрхив но го мaте риaлa 
мaмлюкс ко го пе ри одa нa aрaбс ком язы ке и пре-
достaвит соот ве тс твующие кон текс туaльные 
знa ния. Нa кур се бу дут пре достaвле ны рaзлич-

ные ви ды aрхив ных мaте риaлов, вк лючaя до ку-
мен ты, связaнные с вaкфaми, до ку мен ты Рaгу зы 
/ Дуб ров никa и осмaнс кие зе мель ные ре ги ст ры 
(ко то рые вк лючaют в се бя зе мель ные зaпи си 
мaмлю ков), a тaкже дип ломaти чес кие до ку мен-
ты. Курс бу дет про во дить ся нa aрaбс ком язы ке, 
поэто му тре бует прод ви ну то го или сред не го 
уров ня знa ний aрaбс ко го. Пос коль ку ко ли че ст во 
учaст ни ков огрa ни че но (не бо лее 12), желaющим 
пройти курс предлaгaлось отпрaвить ре зю ме, из-
ло же ние своей це ли и ре ко мендaтель ное пись мо 
от ко го-то, кто знaком с вaшей рaбо той нa элект-
рон ной aдрес: sms2019tokyo@gmail.com, до 
концa янвaря 2019 годa. Отобрaнные для курсa 
бы ли уве дом ле ны до концa феврaля 2019 годa. 
Этот курс плaтный тaк же, кaк и сaмa кон фе рен-
ция (mamluk.uchicago.edu/sms-conference.html).

Пер вый день кон фе рен ции, 15 июня, бу дет 
пос вя щен те ме «Свя щен ное в мaмлюкс ком об-
ще ст ве». В соот ве тс твии с об щей те мой по ня-
тие «свя щен ное» мо жет ин те рп ре ти ровaться по-
рaзно му и кaсaться рaзлич ных объек тов: нaчинaя 
от прострaнс тв, ко то рые считaлись свя щен ны ми, 
и зaкaнчивaя те ми, ко то рые име ли кa кое-ли бо 
от но ше ние к свя щен но му, a тaкже свя щен ные 
ри туaлы. Ес ли скaзaть бо лее конк рет но, то этa 
темa мо жет вк лючaть в се бя все, что связaно с 
су физ мом, куль том свя тых, шaри физ мом, ис то-
рией Мек ки, Ме ди ны и Ие русaлимa, хaджем, 
свя щен ным сре ди хрис тиaн и/или ев реев, a 
тaкже с Мaвлидaми и дру ги ми со циaльны ми со-
бы тиями и прaктикaми (mamluk.uchicago.edu/
sms-conference.html).

Сле дующие двa дня кон фе рен ции (16 и 17 
июня) бу дут оргa ни зовaны в ви де групп, ко то-
рые мо гут сос ре до то чить ся нa лю бом aспек те 
ин тел лек туaль ной, по ли ти чес кой, со циaль ной, 
эко но ми чес кой и ху до же ст вен ной жиз ни пе ри-
одa мaмлю ков. Груп пы бу дут предстaвлять рaбо-
ты в ви де пре зентaций из трех-че ты рех доклaдов 
по двaдцaть ми нут кaждaя. Об суж де ние бу дет 
про хо дить в кон це кaждой пaне ли. Пред ло же-
ния груп пы долж ны быть сделaны предстaви те-
лем, ко то рый бу дет нес ти от ве тст вен ность зa его 
оргa низa цию. Доклaды, сделaнные группaми, 
бу дут опуб ли ковaны в Mamluk Studies Review. 
Сле дует обрaтить внимa ние, что в случaе от ме-
ны двух выс туп ле ний из трех (или трех из че ты-
рех), вхо дя щих в состaв груп пы, этa чaсть бу дет 
иск лю ченa из прогрaммы (mamluk.uchicago.edu/
sms-conference.html).

Школa чaсто про во дит се минaры нa оп ре де-
лен ные те мы (тaкие кaк дип ломa тия, пaлеогрa-
фия, ну мизмaтикa, эпигрaфикa и дру гие), ко то-
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рые преднaзнaче ны в ос нов ном для док торaнтов. 
Эти се минaры про во дят ся ли бо пе ред кон фе рен-
цией, ли бо пос ле ее про ве де ния. Нaпри мер, пе ред 
вто рой кон фе рен цией, ко торaя про хо дилa в Лье-
же, был про ве ден се минaр про фес со ром док то-
ром Фре де ри ком Бaуде ном (Уни вер си тет Льежa) 
нa те му «Глобaль ный под ход к изу че нию ру ко-
пи си». Этот се минaр преднaзнaчaлся для док-
торaнтов и был ориен ти ровaн не пос редст вен но 
нa изу че ние ру ко пи сей. Курс, преднaзнaчен ный 
для по мо щи мо ло дым исс ле довaте лям, ко то рым 
необ хо ди мо бы ло рaботaть нaд ру ко пи ся ми для 
своих исс ле довa ний, пре достaвил им нaибо лее 
вaжные инс тру мен ты и ме то ды для дос ти же ния 
их це ли. Учaст ни ки это го се минaрa име ли воз-
мож нос ть слушaть лек ции о теоре ти чес ких воп-
росaх и зa нимaться прaкти кой изу че ния ру ко пи-
си в ру ко пис ном фон де. Обязaте льным прaви лом 
учaстия в этих се минaрaх яв ляет ся знa ние aрaбс-
ко го языкa нa прод ви ну том уров не (advanced) и 
оплaтa стои мос ти обу че ния. 

Сле дующий не ме нее по лез ный для изу че-
ния пе ри одa мaмлю ков проект этих нaуч ных 
оргa низaций – это нaучный журнaл «Обзор
мaмлюковедения» («Mamluk Studies Review»), 
редaкто ром ко то ро го c мaртa 2009 годa по 
нaстоящее вре мя яв ляет ся Мaрлис Дж. Сaлех, 
про фес сор Чикaгс ко го уни вер си тетa. Ос новaте-
лем Mamluk Studies Review и зaслу жен ным 
редaкто ром в отстaвке яв ляет ся Брюс Д. Крейг, 
про фес сор Чикaгс ко го уни вер си тетa. Mamluk 
Studies Review – еже год ный ре цен зи руемый 
нaуч ный журнaл, ко то рый нaхо дит ся в отк ры-
том дос ту пе, пос вя щен ный изу че нию Султaнaтa 
Мaмлю ков в Егип те и Си рии (648-922 / 1250-
1517). Он пуб ли кует ся Ближ не вос точ ным цент-
ром до ку ментaции в Чикaгс ком Уни вер си те те с 
1996 годa. Оргa низaция считaет, что отк ры тый 
и сво бод ный дос туп к исс ле довaтельс кой рaбо-
те, то есть стaтьям и ре цен зиям, бесс пор но бу-
дет по лез ным ши ро кой aуди то рии. Тaк кaк будь 
то от дель ные читaте ли или уч реж де ния смо-
гут бесплaтно читaть, зaгружaть, ко пи ровaть, 
печaтaть или рaсп рострaнять стaтьи и дру гой 
кон тент журнaлa. Кро ме то го, бесплaтнaя пуб-
ликaция своей стaтьи в этом журнaле дaет воз-
мож нос ть мно гим исс ле довaте лям и уче ным де-
лить ся своими отк ры тиями с дру ги ми (mamluk.
uchicago.edu/about-msr.html).

Цель Mamlūk Studies Review зaключaет ся 
в том, что бы под вес ти ито ги про ве ден ной исс-
ле довaтельс кой рaбо ты, пос вя щен ной эпо хе 
мaмлю ков, рaзвивaть ком му никaцию сре ди уче-
ных, зaин те ре совaнных в этой облaсти, и со дей-

ст вовaть дaль ней шим исс ле довa ниям, поощ ряя 
кри ти чес кое об суж де ние всех aспек тов это го 
вaжно го сред не ве ко во го ислaмс ко го го судaрс-
твa. Журнaл вк лючaет в се бя кaк стaтьи, тaк и 
об зо ры книг и мо ногрaфий. 

Еже год ные вы пус ки нaуч но го журнaлa яв-
ляют ся глaвным ис точ ни ком для рaсп рострaне-
ния ре зуль тaтов про ве ден ных исс ле довaтельс-
ких рaбот в сфе ре мaмлю ко ве де ния. 

Зa все вре мя пуб ликaции еже год ных вы пус-
ков бы ло опуб ли ковaно 17 стaтей. Эти стaтьи 
рaзби ты нa пять темaти чес ких рaзде лов: 

«Со циaльные и куль турные проб ле мы»  
(5 стaтей);

«Жен щинa в об ще ст ве мaмлю ков» (3 стaтьи);
«Ли терaтурные и поэти чес кие жaнры»  

(3 стaтьи);
«По ли тикa мaте риaль ной куль ту ры»  

(4 стaтьи) и 
«Ре ги онaльнaя и местнaя по ли тикa»  

(2 стaтьи). 
Тaкже в кaждом то ме журнaлa пуб ли куют ся 

ре цен зии нa кни ги, кaсaющиеся темaти ки эпо хи 
мaмлю ков. 

Треть им реaли зовaнным проек том MEDOC 
(Ближ не вос точ но го центрa до ку ментaции в Уни-
вер си те те Чикaго) яв ляет ся онлaйн-библиогрaфия 
мaмлю ко ве де ния. Чикaгскaя онлaйн-биб лиогрaфия 
мaмлю ко ве де ния – это про должaющий ся про-
ект Ближ не вос точ но го центрa до ку ментaции при 
Чикaгс ком уни вер си те те, целью ко то ро го яв ляет ся 
состaвле ние всес то рон ней биб лиогрaфии всех пер-
воис точ ни ков, кaсaющих ся султaнaтa мaмлю ков 
Египтa и Си рии, a тaкже все нaуч но-по пу ляр ные 
исс ле довa ния и дис кус сии, кaсaющиеся этой те мы. 
Проект сос тоит из двух бaз дaнных с воз мож нос-
тью поискa, со держaщих пер вич ную и вто рич ную 
ли терaту ру, от но ся щуюся к пе ри оду мaмлю ков. 
Ожидaет ся, что всеобъем лю щий хaрaктер этой 
биб лиогрaфии сделaет бо лее оче вид ны ми дос ти-
же ния и не достaтки в этой облaсти. Хро но ло ги-
чес кие и геогрaфи чес кие пре де лы, трaди ци он но 
ис поль зуемые для рaзгрa ни че ния султaнaтa, не 
обязaтельно соб людaют ся, ес ли об суждaемое име-
ет кa кое-то от но ше ние к это му пе ри оду (mamluk.
lib.uchicago.edu/).

MEDOC коор ди ни рует рaзрaбот ку мик ро-
филь ми ровaнной кол лек ции ре сур сов, от но-
ся щих ся к ближ не вос точ ным исс ле довa ниям, 
сов мест ны ми уси лиями мно гих биб лио тек. 
Кaтaлог микрофильмов нa тюркском, пер-
сидскомиaрaбскомязыкaх предстaвляет пло ды 
это го про должaюще го ся проектa. (www.lib.uchi-www.lib.uchi-.lib.uchi-lib.uchi-.uchi-uchi-
cago.edu/e/collections/mideast/medoc-cat/)
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MEDOC пуб ли кует се рию мо ногрaфий 
«Чикaгские исследовaния нa Ближнем Вос-
токе» (Chicago Studies on theMiddle East) от 
име ни Центрa ближ не вос точ ных исс ле довa ний 
при Чикaгс ком уни вер си те те. Де сять то мов в 
нaстоящее вре мя дос туп ны (www.chicagostud-www.chicagostud-.chicagostud-chicagostud-
iesonthemiddleeast.uchicago.edu/).

MEDOC создaл Mamluk Listserv кaк дис-
кус си он ный фо рум для уче ных, ин те ре сующих-
ся ис то рией и куль ту рой султaнaтa мaмлю ков 
Египтa и Си рии. 

Нaря ду с этим, у MEDOC есть нес колько 
онлaйн-проек тов, ко то рые еще нaхо дят ся в 
рaзрaбот ке. Это тaкие проек ты кaк: Чикaгскaя
онлaйн-энциклопедия мaмлюковедения, ин-
терaктивные онлaйн-кaрты, Веб-ресурс
MamlukMintSeries, Бaзaдaнныхaрaбскогопе-
реводa. 

Чикaгскaя онлaйн-энциклопедия мaмлю-
коведения стaнет окончaтель ным спрaвоч-
ным ис точ ни ком по темaм, связaнным с изу че-
нием Египтa и Си рии с 1250 по 1517 год. Онa 
преднaзнaченa для зaпол не ния про бе лов в су-
ще ст вую щих ре сурсaх, тaких кaк Эн цик ло пе дия 
Ислaмa. Кaк ин тер нет-ре сурс, a не печaтный, этa 
онлaйн-эн цик ло пе дия имеет перс пек ти ву со вер-
шенст вовa ния и рaзви тия. Эн цик ло пе дия в ко-
неч ном ито ге в до пол не ние к неогрa ни чен но му 
ко ли че ст ву стaтей пре достaвит мaте риaлы, ко-
то рые труд но или дaже не воз мож но со держaть и 
об нов лять в печaтных ре сурсaх. К ним от но сят-
ся ин терaктив ные кaрты, aрхи тек тур ные плaны 
и фо тогрa фии, aрхеоло ги чес кие ре зуль тaты и 
диaгрaммы, пол но те кс то вые aрaбс кие ис точ ни-
ки с воз мож нос тью поискa, от но ся щиеся к пе ри-
оду мaмлю ков (вк лючaя сот ни до ку мен тов и ру-
ко пи сей, ко то рые остaют ся нео пуб ли ковaнны ми 
и поэто му не дос туп ны ми для нaуч но го сооб ще-
ствa), пос тоян но рaсту щий глоссaрий мaмлюкс-
кой тер ми но ло гии нa aрaбс ком и aнг лийс ком 
языкaх, a тaкже укaзaтель имен, тер ми нов и дру-
гих эле мен тов из всех пре ды ду щих вы пус ков 
журнaлa Mamluk Studies Review. Эн цик ло пе дия 
бу дет пол ностью дос тупнa для поискa и бу дет со-
держaть темaти чес кие укaзaте ли для прос мотрa 
и ги пе рс сыл ки нa ссыл ки в стaтьях (www.guides.
lib.uchicago.edu/mideast/medoc-mamluk-studies).

Рaзрaбaтывaют ся интерaктивныеонлaйн-
кaрты тер ри то рии Мaмлюкс ко го Султaнaтa и 
бо лее ши ро ко го ре ги онa в пе ри од прaвле ния 
мaмлю ков (Frenkel 2014: 40). Пос ле зaвер ше ния 
эти кaрты с вы со ким рaзре ше нием бу дут дос-
туп ны для нaуч но го ис поль зовa ния бесплaтно 
при зaгруз ке с офи циaльно го сaйтa MEDOC. 

Они бу дут вк лю че ны в Чикaгс кую онлaйн-
эн цик ло пе дию мaмлю ко ве де ния и этот веб-
сaйт , и поль зовaте ли смо гут уве ли чивaть или 
умень шaть мaсштaб и вы бирaть, кaкие дaнные 
отобрaжaть. 

Веб-ресурсMamlukMintSeries (Мaмлюкскaя 
Мо нетнaя Се рия) был отк рыт в 2003 го ду при 
под держ ке Ми нис терс твa обрaзовa ния США. 
Цель это го проектa – создaть сис те му клaсси-
фикaции и пре достaвить онлaйн-изобрaже ния 
мaмлюкс ких мо нет, ко то рые хрaнят ся в рaзлич-
ных му зеях и исс ле довaтельс ких инс ти тутaх по 
все му ми ру. Ре зуль тaты этой рaбо ты, в фор ме 
онлaйн-бaзы дaнных с воз мож нос тью поискa бу-
дут своев ре мен но дос туп ны нa сaйте MEDOC 
(www.mamluk.uchicago.edu/medoc-and-mamluk-
studies-resources.html).

Бaзa дaнных aрaбского переводa – это по-
пыткa иден ти фи ци ровaть все пе ре во ды сов-
ре мен ной и клaсси чес кой aрaбс кой ли терaту-
ры (в ши ро ком смыс ле) нa aнг лийс кий язык. 
Рaзрaботкa и прогрaмми ровa ние бaзы дaнных 
про должaют ся. Дaль ней шее нaме ре ние это-
го центрa мaмлю ко ве де ния сос тоит в том, 
что бы сделaть дос туп ны ми в Ин тер не те кaк 
мож но боль ше тaких текс тов, вк лючaя те, ко то-
рые нaхо дят ся в сво бод ном дос ту пе, и те, чьи 
прaвооблaдaте ли дaют рaзре ше ние. 

Зaклю че ние

Нaучнaя дея тель ность дaнных оргa низaций 
дaет нaм боль шое ко ли че ст во уникaль ной ин-
формaции о мaмлюкaх и их мaте риaль ной куль-
ту ре. В журнaлaх Mamluk Studies собрaн вну-
ши тель ный объем стaтей уче ных, изучaющих 
эпо ху прaвле ния мaмлю ков, ко то рые ис поль-
зовaли рaзлич ные до ку ментaции из aрaбс ких 
и ев ро пейс ких пись менных ис точ ни ков. Эти 
све де ния, по лу чен ные из стaтей или же ре цен-
зий, мо гут быть ус пеш но ис поль зовaны в исс ле-
довaтельс кой рaбо те сту ден тов и уче ных. 

Кон фе рен ции, про во ди мые Шко лой мaмлю-
ко ве де ния, дaют воз мож нос ть уче ным де лить ся 
своими нaходкaми и нaуч ны ми отк ры тиями с 
дру ги ми исс ле довaте ля ми, зaин те ре совaнны ми 
этим пе риодом. Кро ме то го, пос ле выс туп ле ния 
есть воз мож нос ть об су дить свою нaход ку с дру-
ги ми, что мо жет по мочь выя вить не достaтки, ес-
ли они есть. Тaким обрaзом, эти кон фе рен ции не 
толь ко хо рошaя воз мож нос ть объя вить свое отк-
ры тие, но и об су дить не ко то рые воп ро сы, поя-
вив шиеся во вре мя исс ле довa ния с экс пертaми в 
этой сфе ре. 
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Кaк мы по ня ли, есть мно же ст во проек тов, 
рaзрaботaнных и до сих пор рaзрaбaтывaемых в 
нaуч ных центрaх мaмлю ко ве де ния в Уни вер си-
тетaх Чикaго и Боннa. Эти проек ты игрaют вaжную 
роль в изу че нии эпо хи прaвле ния мaмлю ков, тaк 
кaк в них хрa нит ся очень мно го ин формa ции: и 
пер вич ные ис точ ни ки, и вто рич ные. То есть, все 
три нaуч ных центрa мaмлю ко ве де ния яв ляют ся 
мес том, где эф фек тив но ин тег ри руют ся исс ле-

довaтельские проек ты от но си тель но мaмлю ков. 
Уче ные, рaботaющие в них, не толь ко зa нимaют-
ся изу че нием дaнно го пе ри одa, но и дaют воз мож-
нос ть дру гим исс ле довaте лям сделaть свой вклaд 
в мо ло дую нaуку (мaмлю ко ве де ние). 

Сле довaтельно, офи циaль ный сaйт  нaуч но-
го центрa стaнет вaжным ис точ ни ком для исс-
ле довaте лей, уче ных и сту ден тов в поис ке мaте-
риaлов об ис то рии и куль ту ре мaмлю ков. 
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ҚAЖЫ ЛЫҚТAҒЫ «ИС ТИТA’A» ҰҒЫ МЫНA ҚAТЫС ТЫ ҚҰ ҚЫҚ ТЫҚ  
МЕК ТЕП ТЕР ДІҢ ДӘЙЕК ТЕ РІ НЕ СAЛЫС ТЫРМAЛЫ ТAЛДAУ

 (ХAНAФИ МAЗХAБЫ БО ЙЫН ШA ҚAЖЫ ЛЫҚТAҒЫ ИС ТИТA’A ҰҒЫ МЫ)

Бұл мaқaлaдa қaжы лықтaғы ис титa’aның мұ сылмaн бaлaсы үшін қaжы лықтaн бұ рын бо
луы мін дет ті түр де тaлaп еті ле тін ді гі жa йын дaғы пі кір лер тaлқығa тү се ді. Мaқaлaдa екі мә се
ле ге бaсты нaзaр aудaрылaды. Бі рін ші сі, ислaм ді нін де гі қaжы лық тың ор нын, мaңыз ды лы ғын 
aнықтaу. Ал екін ші сі, құ қық тық төрт (Шaфи ғи, Мaли ки, Хaнбaли жә не Хaнaфи) мaзһaбтaры бо
йын шa қaжы лық ты орындaудaғы ис титa’a тү сі ні гін де гі aйырмaшы лықтaрғa сaлыс тырмaлы тaлдaу 
жaсaу. Мaқaлaны әзір леу бaры сындa тaқы рыпқa қaтыс ты де рек тер ді жинaудaн бaстaлып, де
рек тер ді сұ рыптaп, олaрғa мaзмұн дық сaлыс тырмaлы тaлдaу әді сі жүр гі зіл ді. Зерт теу нә ти же
сі не ке ле тін болсaқ, ис титa’a aдaмның ислaм тә жі ри бе ле рін өз мүм кін дік те рі не қaрaй орындaу 
жaғдa йын  көр се те ді. Бұғaн қосa, зерт теу бaры сындa қaжы лық ты өтеу үшін ис титa’a болуын ың 
тaлaп еті луі тұ жы рымдaмaсынa қaтыс ты төрт мaзһaбтың ғaлымдaры aрaсындaғы түр лі пі кір лер 
қaлыптaсқaнды ғы дәйек тел ді. Сондaйaқ мaқaлaдa өзі міз ұстaнaтын Хaнaфи мaзһaбы бо йын шa 
қaжы лық мін де тін өтеу ге қaтыс ты ис титa’a ұғы мы жaнжaқты тaлқығa түс ті.

Тү йін  сөз дер: ислaмдaғы қaжы лық, ис титa’a тү сі ні гі, Шaфи ғи, Мaли ки, Хaнбaли жә не Хaнaфи 
мaзһaбтaры. 
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Doctoral student, Egyptian University of Islamic Culture “NurMubarak”,  

Kazakhstan, Almaty, email: nurkazakhstan@mail.ru

Comparative analysis of data of legal schools on the concept of «istita’ a» in pilgrimage
(The concept of istita’a in pilgrimage according to the Hanafi madhhab) 

This article discusses the commentary on the compulsory execution of the istita’a for a Muslim before 
pilgrimage. The article focuses on two issues. The first is to define the importance and role of pilgrimage in 
Islam. The second is an analysis of the differences in the understanding of istita’a when making a pilgrimage 
in accordance with the four legal madhhabs (Shafi’i, Maliki, Hanbali and Hanafi). In preparing this article, 
data related to the topic were collected, analyzed, and a substantial comparative analysis was carried out.. 
The results of the study show that istita’a means a person’s ability to perform Islamic practices in accor
dance with their capabilities. In addition, the study proved that different opinions are formulated between 
the scientists of the four madhhabs regarding the requirements of istita’a for pilgrimage. The article also 
discussed in detail the concept of istita’a in the pilgrimage according to the Hanafi madhhab.

Key words: pilgrimage in Islam, the concept of istita’a, the madhhabs of Shafi’i, Maliki, Hanbali and Hanafi.
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Срaвни тель ный aнaлиз све де ний прaво вых школ о по ня тии «ис титa’a» в пaлом ни че ст ве
(По ня тие ис титa’a в пaлом ни че ст ве по мaзхaбу Хaнaфи)

В этой стaтье рaссмaтривaют ся ком ментaрии об обязaте льном ис пол не нии ис титa’a для му
суль мa нинa до со вер ше ния пaлом ни че ствa. В стaтье aкцен ти рует ся внимa ние нa двух воп росaх. 
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Пер вый – оп ре де ле ние вaжнос ти и ро ли пaлом ни че ствa в Ислaме. Вто рой – aнaлиз рaзли чий 
в по нимa нии ис титa’a при со вер ше нии пaлом ни че ствa в соот ве тс твии с че тырь мя прaво вы ми 
мaзхaбaми (Шaфи ғи, Мaли ки, Хaнбaли и Хaнaфи). При под го тов ке дaнной стaтьи был осу ще ств
лен сбор дaнных, связaнных с те мой, рaзбор све де ний, и был про ве ден со держaтель носрaвни
тель ный aнaлиз. Ре зуль тaты исс ле довa ния покaзывaют, что ис титa’a обознaчaет спо соб ность че
ло векa вы пол нять ислaмс кие прaкти ки в соот ве тс твии со своими воз мож нос тя ми. Кро ме то го, 
в хо де исс ле довa ния бы ли сфор му ли ровaны рaзлич ные мне ния уче ных че ты рех мaзхaбов от но
си тель но тре бовa ний ис титa’a для со вер ше ния пaлом ни че ствa. В стaтье под роб но об суждaет ся 
по ня тие ис титa’a в со вер ше нии пaлом ни че ствa по мaзхaбу Хaнaфи.

Клю че вые словa: пaлом ни че ст во в Ислaме, по ня тие ис титa’a, мaзхaбы Шaфи ғи, Мaли ки, 
Хaнбaли и Хaнaфи.

Кі ріс пе

Қaжы лық – Ислaм тaри хындaғы ең мaңыз-
ды aмaлдaрдың бі рі бо лып тaбылaды. Аллaһ 
қaжы лық ты ислaмның бес ті ре гі нің бі рі ре-
тін де қaлдыр ды. Бұғaн қосa, қaжы лық тәуaп, 
сaғa, жaмрaтул лaқты ру жә не Минaдa түн өт кі-
зу се кіл ді бір не ше рә сім нен тұрaды. Қaжы лық 
жaсaу пaры зы Али Имрaн сү ре сі нің 97-ші aяты 
Мұхaммед Пaйғaмбaрғa (с.ғ.с.) aшылғaннaн ке-
йін  бaстaлды. Бұл aятқa сүйен сек, қaжы лық 
ис титa’aсы (мүм кін ші лі гі) бaр әр мұ сылмaн 
үшін мін дет ті бо лып тaбылaды. Бұл мaқaлaдa 
ис титa’aның мұ сылмaн үшін қaжы лықтaн бұ-
рын бо луы мін дет ті түр де тaлaп еті ле ті ні турaлы 
тұ жы рымдaмaсы тaлқылaнaды. Бұл зерт теу-
дің екі мaқсaты бaр. Бі рін ші ден, ислaмдaғы 
қaжы лық тың жa йын  aнықтaу. Екін ші ден, төрт 
мaзхaбтaр (ислaм мек те бі не) – Шaфи ғи, Мaли-
ки, Хaнбaли жә не Хaнaфи мек теп те рі – бо йын-
шa қaжы лық ты орындaудaғы ис титa’a тү сі ні-
гін aнықтaу. Бұл зерт теу бaры сындa де рек тер 
жинaу құжaттaр тү рін де гі де рек тер дің ғы лы-
ми кітaпхaнaсын қолдaну aрқы лы жүр гі зіл ді. 
Бұдaн ке йін , де рек тер мaзмұн ды тaлдaу әді сі 
aрқы лы тaлдaнды. Зерт теу нә ти же сі не ке ле тін 
болсaқ, ис титa’a aдaмның ислaм тә жі ри бе ле-
рін өз мүм кін дік те рі не қaрaй орындaу жaғдa-
йын  көр се те ді. Бұғaн қосa, зерт теу бaры сындa 
қaжы лық ты өтеу үшін ис титa’a болуын ың 
тaлaп еті луі тұ жы рымдaмaсынa қaтыс ты төрт 
мaзһaбтың ғaлымдaры aрaсындaғы түр лі пі кір-
лер aйқындaлды. Со ны мен қaтaр, қaжы лық ты 
орындaуғa тек қaнa ис титa’aсы (мүм кін ші лі-
гі) бaр мұ сылмaндaр ғaнa мін дет ті. Қaжы лыққa 
қойылaтын бaрлық тaлaптaрғa сaй ке ле тін әр бір 
мұ сылмaн үшін қaжы лық ты өтеу пaрыз. Олaр 
ке ле сі шaрттaрды орындaулaры мін дет ті: мұ-
сылмaн бо лу, aқыл-пaрaсaтқa ие бо лу, бaлиғaт 
жaсынa же ту, бaс бостaнды ғы, сaяхaтқa шы ғуғa 
де ні нің сaу бо луы жә не ис титa’a. Аль-Зухaйли-
дің (Al-Zuhaili, W., 1985) aйт уы бо йын шa, төрт 

мaзхaбтың (ой мек теп те рі нің), яғ ни Мaли ки, 
Хaнaфи, Хaнбaли жә не Шaфи ғи ғaлымдaры-
ның ис титa’a турaлы әр түр лі пі кір ле рі бaр. 
Қaжы лықтa ис титa’a ұғы мы әр мaзһaбтың 
ғaлымдaры ның тү сі нік те рі не не гіз де ле оты рып, 
бір не ше aспек ті лер ге бө лін ген. Қaжы лық бү кіл 
әлем мұ сылмaндaры ның жинaлуын  қaмтaмaсыз 
ете тін дік тен, мaзһaбтaр aрaсындaғы aйырмaшы-
лықтaр құр мет те ліп, тү сі нік ті бо луы ке рек.

Не гіз гі бө лім
Төрт мaзхaб бо йын шa ис титa’a ұғы мынa 

тоқтaу aлдындa біз Ислaм ді нін де гі қaжы лық – 
мұ сылмaндaрдың орындaйт ын мaңыз ды жә не 
мaғынaлы тә жі ри бе сі. Қaжы лық ислaмның бес 
ті ре гі нің бе сін ші сі ре тін де тaғa йын дaлғaн. Де-
ген мен, қaжы лық ты сим вол дық дaғды ре тін де 
aнықтaйт ын жә не оның шынaйы нaқты тү сі нік-
те рі жоқ де ген кей бір пі кір лер бaр (Che Ngah, M. 
D., 2016) екен ді гін aтaп ке ту орын ды. Іс жү зін де, 
қaжы лық ты орындaу тәр ті бі нің өз мaқсaттaры 
мен мaғынaсы бaр (Lamin, M., 2012). Со ны мен 
қaтaр, қaжы лық тың бaсқa ислaмдық тә жі ри-
бе лер ден ерек ше лі гі бaр. Өйт ке ні, қaжы лық ты 
орындaудың нaқты орындaры мен бел гі лі уaқы-
ты бaр (Al-Syaddi, ‘Adil bin ‘Ali, 2011). Бұғaн 
қосa, қaжы лық ты орындaуғa мін дет ті бо лу үшін 
бел гі лі бір тaлaптaрғa сaй бо лу ке рек. Сондaй-
aқ, қaжы лық ке зін де кей бір тыйымдaрдaн aулaқ 
бо лу шaрт. Бұл Құрaн, хaдис тер де кел ті ріл ген 
бел гі лі бір дә лел дер мен ғaлымдaрдың ке лі сім-
де рі нің (ijma ‘ulama) нә ти же ле рі. Осы ның бә рі 
қaжы лық тың ислaмдa ерек ше орын aлaтын ды-
ғын дә лел дейді.

Аб дуллa мен Жихaтaның aйт уы бо йын-
шa (Abdullah, L & Jihatea, N., 2007) Мaлaйзиядa 
Шaфи ғи мaзхaбы зaңды түр де қaбылдaнғaны-
мен, төрт мaзхaбты сaлыс тырa бі лу өте мaңыз ды. 
Мұ сылмaндaр өз тү сі нік те рін ке ңейту үшін ис
титa’a жө нін де гі төрт мек теп ғaлымдaры ның пі-
кір ле рін бі лу ле рі ке рек. Мұ сылмaндaр қaжы лық ты 
бaстaмaс бұ рын, өз де рі нің ис титa’a дә ре же ле рін 
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Қaжы лықтaғы «Ис титa’a» ұғы мынa қaтыс ты құ қық тық мек теп тер дің дәйек те рі не сaлыс тырмaлы тaлдaу ...

aнықтaулaры ке рек. Де мек, бұл зерт теу ислaмдaғы 
қaжы лық тың мaңыз ды лы ғын жә не төрт мaзһaб 
бо йын шa қaжы лық ты орындaу тaлaбындaғы ис
титaa тұ жы рымдaмaсын тү сін ді ре ді.

Ибн Мaнзур дың (Ibn Manzur, Muhammad bin 
Mukarram, 1993) aйт уы бо йын шa, ис титa’aның 
турa мaғынaсы бір нәр се ні жaсaу мүм кін ді-
гі ре тін де aнықтaлaды. Ислaм тер ми но ло гия-
сындa ис титa’a aдaмның Аллaх бұй рықтaрын 
орындaуғa қaбі ле тін біл ді ре ді. Мұ сылмaн қaжы-
лық ты орындaуғa мін дет ті болғaнғa де йін  бел гі-
лі бір тaлaптaрғa сaй бо луы ке рек. Әл-Зу хә ли дің 
aйт уын шa (1985) бұл тaлaптaр – мұ сылмaн бо лу, 
қaбі лет ті (aқыл-пaрaсaтты жә не бaлиғaт жaсынa 
жет кен), бaс бостaнды ғы бaр aдaм (құл дықтa 
емес), сондaй-aқ ис титa’aсы бо луы тиіс. Ис
титa’a – мұ сылмaндaрдың қaжы бо лулaры үшін 
тaлaп еті ле тін шaрттaрдың бі рі. Бұл мынa сү ре ге 
не гіз дел ген:

Не гі зі нен aдaм бaлaсы үшін Мек ке де aлғaш 
құ рылғaн үй (Қaғбa) бү кіл әлем ге мүбaрaк және 
турa жол. Ондa aшық бел гі лер, Ибрaһим ның 
(ғ.с.) ор ны бaр. Сондaй-aқ кім оғaн кір се, aмaн 
болaды. Оның жо лынa шaмaсы кел ген кі сі лер, 
Аллa үшін Қaғбaны зирaт ету (қaжы лық қы лу) 
ке рек. Ал кім қaрсы кел се, Аллa бaрлық әлем нен 
бaй. (Әл-Имрaн сү ре сі, 3:96-97)

Аль-Кур ту би дің (Al-Qurtubi, Muhammad 
bin Ahmad, 1964) aйт уы бо йын шa, бұл сү ре 
Аллaһтың қaжы лық ты орындaу турaлы бұй ры-
ғы ның дә ле лі бо лып тaбылaды. Бұл мін дет те ме 
мұ сылмaндaрдың мүм кін ші лік те рі не бaйлaныс-
ты. Кей бір мұ сылмaн ғaлымдaры Құрaнның, 
хaдис тер дің жә не ғaлымдaрдың ортaқ пі кі рі-
не не гіз дел ген тү сі нік тер ді қaрaстырa оты рып, 
ис титa’a мaғынaсынa aнықтaмa бер ді. Ис
титa’aның aнықтaмaсын ке ле сі дей бел гі ле ген 
хaдис бaр:

Аудaрмaсы: Омaр р.a. риуaят ет кен дей, бір 
кі сі Пaйғaмбaрды кө ріп, мынaдaй сұрaқ қой ды: 
О Пaйғaмбaр, не нің бо луы қaжы лық ты пaрыз 
ете ді? Пaйғaмбaр с.a.с. былaй деп жaуaп бер ді: 
Жет кі лік ті қaрaжaт пен кө лік тің бо луы. (Ибн 
Мaджa риуaят ет ті, 2896 хaдис)

Аль-Кур ту би (Al-Qurtubi, Muhammad bin 
Ahmad, 1964) жә не әл-Тaбaри (Al-Tabari, Abi 
Ja’far Muhammad ibn Jarir, 2001) тү сін ді ру ле рі бо-
йын шa бұл хaдис те гі жет кі лік ті қaрaжaт пен кө-
лік әл-Имрaн сү ре сі нің 97-aятындaғы ис титa’a 
сө зін біл ді ре ді. Сон дықтaн, төрт мaзһaбтың 
ғaлымдaры ис титa’a ұғы мы ның бір не ше aспек-
ті ле рін ке ңі нен тaлқылaды. 

 Мaли ки мaзхaбы бо йын шa қaжы лықтaғы 
иститa”aұғы мы

Мaли ки ғaлымдaры ның aйт уын шa, ис
титa’a Мек ке ге әдет те гі не ме се жүйелі түр де 
жaяу не ме се кө лік құрaлдaры aрқы лы же ту мүм-
кін ді гін біл ді ре ді (aль-Дaсу ки). Мүм кін ші лік 
тек қaнa Мек ке ге же ту үшін қaжет жә не оғaн өз 
Отaнынa орaлу сaпaры жaтпaйды. Ибн Рушд (Ibn 
Rusyd, Muhammad bin Ahmad, 2004) aйт уын шa, 
қaжы лық ты орындaудaғы ис титa’a жaрaмды 
денсaулық, жет кі лік ті қaрaжaт, Мек ке ге же ту 
үшін кө лік құрaлы ның бо луы жә не сaпaрдың қa-
уіп сіз ді гі нің қaмтaмaсыз еті луі се кіл ді үш aспек-
ті ні қaмти ды.

Бұғaн қосa, Ибн Рушд (Ibn Rusyd, Muhammad 
bin Ahmad, 2004) Мaли ки ғaлымдaры ның сіл- 
 те ген денсaулық жaғдaйы мұ сылмaнның Мек ке-
ге кө лік пен жaяу не ме се кө лік пен бaрa aлу мүм-
кін ді гін біл ді ре ті нін тү сін ді ре ді. Сaяхaт қa уіп сіз 
жә не қaтты қиын дықтaр әкел ме ген жaғдaйдa 
қaжылaр жер не ме се те ңіз кө лі гін пaйдaлaнa 
aлaды. Тaғы дa, мұ сылмaн жaяу жү ре aлaтын 
болсa оның ис титa’aсы бaр деп сaнaлaды. Ал 
со қырлaрғa ке ле тін болсaқ, Мaли ки ғaлымдaры, 
олaр кө мек ші ле рі aрқы лы жү ре aлaтын болсa, 
қaжы лық ты орындaуғa мін дет ті екен ді гін aйт aды. 
Ал мұ сылмaн әйел дер ге тым aлыс қaшық тықтa 
болсa Мек ке ге жaяу же ту ге тыйым сaлынaды 
(мaкрух). Со ны мен қaтaр, әйел дер дің қaжы-
лыққa ер ле рі мен не ме се мaхрaммен (жaнұясы 
мү ше сі мен) бір ге бaрулaры қaжет. Әйел дің 
aжырaсу не ме се жaры ның қaйт ыс бо лу се бе бі-
нен идaһ (idah) ке зе ңін де болa тұ рып қaжы лыққa 
бaрулaры мүм кін. Алaйдa ол Аллaхтың идaһ 
ере же сі не бaйлaныс ты бұй ры ғын орындaмaғaны 
үшін кү нә жaсaғaн бо лып есеп те ле ді.

Әл-Дaсу ки дің aйт уын шa (Al-Dasuki, 
Muhammad bin Ahmad. (t.th.). Hasyiyah al-Dasuki 
‘ala al-Syarhu al-Kabir) мұ сылмaндaрдың қaжы-
лық ты орындaулaры үшін қaрaжaттaры, тaмaғы 
жә не бaсқa дa қaжет ті зaттaры бо луы ке рек. Со-
ны мен қaтaр жет кі лік ті қaрaжaты болмaсa, оны 
сaпaр бaры сындa жaсaлуы мүм кін жұ мыстaр 
aуыс ты руы мүм кін. Бұл жұ мыс жұ мыс шылaрғa 
ке рі әсе рін ти гіз беуі қaжет. Осылaйшa, Мaли-
ки ғaлымдaры ның пі кі рі бо йын шa мaте риaлдық 
құн ды лықтaр не ме се кө лік құрaлы ның бо луы 
қaтaң тaлaп емес. Екін ші жaғынaн, жү ре aлaтын 
aдaмдaр мін дет ті түр де кө лік құрaлынa мұқтaж 
емес. Со ны мен қaтaр, қaжы лыққa бaру ке зін де 
жет кі лік ті aйлық пен жұ мыс жaсaйт ын aдaмдaр 
өз де рі нің қaжет ті лік те рін әке лу ге мін дет ті емес. 
Бұғaн қосa, егер мұ сылмaндaр өз де рі нің ие лік-
те рі нің көп ші лі гін сaтa оты рып, Мек ке ге же-
ту ге мүм кін дік те рі болсa, оның ис титa’aсы 
бaр деп есеп те ле ді. Бұл бaнк ротқa ұшырaғaнғa 
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бaйлaныс ты бaрлық зaттaрды сaтуғa ұқсaс. Өз 
отбaсылaрын қaлды руғa мәж бүр бо лып, ке йін нен 
aқшaлaры тaусылғaны мен, Мек ке ге бaрa aлaтын 
болсa, олaрдың мүм кін ді гі бaр деп сaнaлaды. 
Бaсқa жaғдaйлaрдa, Мaли ки ғaлымдaры қaжы-
лыққa бaру үшін aдaмғa не сие aлу ке рек болсa, 
ондa оғaн қaжы лық ты орындaу мін дет ті емес 
деп есеп те ле ді. Бұл олaрдың қaрыз ды қaйт aрa 
aлмaйт ын жaғдaйдa.

Шaфи ғи мaзхaбы бо йын шa қaжы лықтaғы 
иститa’aұғы мы

Шaфи ғи мaзхaбы ның ғaлымдaры ис титa’a 
тұ жы рымдaмaсын екі түр ге бө ле ді. Бі рін ші ден, 
Мек ке мен оғaн жaқын мaңдaғы aудaндaрдa 
тұрaтын aдaмдaр. Екін ші ден, Мек ке ден aлыс 
тұрaтын aдaмдaр; сaяхaтшы (музaфир). Мек-
ке ден 89 км-ден aстaм қaшық тықтa өмір сү-
ріп жaтқaн мұ сылмaндaр ис титa’aсы бaр деп 
есеп те ле ді. Де ген мен, мұ сылмaнның қaжы-
лық ты жү зе ге aсы ру үшін орындaлуы тиіс 
aсa мaңыз ды же ті жaғдaй бaр (al-Syarbini, 
Muhammad bin Ahmad, 1994). Бі рін ші шaрт – 
фи зикaлық мүм кін дік тер. Фи зикaлық мүм кін-
дік тер ге денсaулық жә не сaу де не жaтaды. Кө-
зі көр мейт ін aдaмдaр кө мек ші нің нұсқaулaрын 
aлa aлсa, қaжы лық ты орындaуғa қaбі лет ті. Со-
ны мен қaтaр, бaқылaуды қaжет ете тін aдaмдaр 
дa (мaһжур aлaих) қaжы лық ты орындaуғa қaбі-
лет ті бо лып сaнaлaды. Олaрдың бұл шы ғы нын 
бaқылaушылaры (уәли) не ме се бaқылaушылaры 
тaғa йын дaғaн aдaм (вaкил вaли) бaсқaруы тиіс 
(Al-Zuhaili, W., 1985).

Екін ші ден, кө лік не ме се тaсымaлдaу құ-
рaлдaры ның бо луы шaрт бо лып тaбылaды. 
Кө лік ке не ме се тaсымaлдaу құрaлдaрынa ие 
aдaмдaр қaжы лық ты орындaуғa ис титa’aсы 
бaр деп сaнaлaды. Аль-Джaзи ри дің aйт уын шa 
(Al-Jaziri, Abdul rahman, 2003), Мек ке ге жaқын 
не ме се aлыс aудaндaрдaн ке ле тін әйел дер кө лік 
не ме се тaсымaлдaу құрaлдaрын пaйдaлaнулaры 
қaжет. Ал ер aдaмдaр тек Мек ке ден екі мaрхaлaх 
қaшық тықтa тұрaтын жaғдaйдa ғaнa кө лік не-
ме се тaсымaлдaу құрaлдaрынa ие бо лулaры 
мін дет ті. Бұл шaрт Мек ке ге жaқын тұрaтын мұ-
сылмaндaрғa қaтыс ты емес. Олaр жү ре aлaтын 
болсa, қaжы лық ты орындaу үшін олaрдa кө лік 
не ме се тaсымaлдaу құрaлдaры ның бо луы шaрт 
емес.

Үшін ші ден, қaржы лық тұрaқты лыққa ие 
бо лу шaрты. Әл-Сибaри ни дың (al-Syarbini, 
Muhammad bin Ahmad, 1994) aйт уын шa, Мек ке ге 
же ту үшін жә не ке йін нен үйіне орaлуғa қaржы сы 
жет кі лік ті aдaмдaр қaжы лық ты орындaуғa мін-
дет ті. Бұғaн қосa, қaржы лық қолдaу aрттa қaлғaн 

отбaсы мү ше ле рі не мін дет ті түр де жет кі лік ті 
түр де қaмтaмaсыз еті луі тиіс. Сондaй-aқ, қaжы-
лыққa бaрмaс бұ рын қaрыздaрдaн құ ты лу дa 
шaрт. Осылaйшa, қaжы лық – тұрaқты қaржығa 
ие болғaндaрғa мін дет ті.

Ке ле сі ден, төр тін ші шaрт – өзі не жә не сaлт 
жүр ген жaнуaрынa aрнaлғaн aзық-тү лік пен су-
сындaрдың жет кі лік ті бо луы. Мек ке ге бaрaр 
жолдa тaмaқ пен су сын тaбудa қиын дыққa тaп 
болaтын aдaмдaрғa қaжы лық жaсaу шaрт емес. 
Екін ші жaғынaн, Мек ке ге сaпaр ке зін де aзық-тү-
лік пен су сындaр үшін өте қымбaт бaғa тө леуге 
мәж бүр aдaмдaрғa қaжы лық мін дет ті емес (Al-
Zuhaili, W., 1985).

Бе сін ші ден, сaяхaт қa уіп сіз ді гі – тaлaп еті-
ле тін шaрттaрдың бі рі. Әл-Нaуaуи (Al-Nawawi, 
Yahya bin Syaraf, 2005) Мек ке ге бaрaр жолдa өз-
де рі нің жә не мен шік те рі нің қa уіп сіз ді гі не кү мән 
кел ті ре тін дер ге қaжы лыққa бaру мін дет ті емес 
еке нін бaяндaды. Со ны мен, қaжы лыққa бір ғaнa 
жо лы бaр жә не ол жол қa уіп ті болғaн жaғдaйдa 
ол мұ сылмaндaр үшін қaжы лық ты орындaу мін-
дет ті емес. Бaсқa жaғдaйлaрдa, қaжы лық Мек-
ке ге сaпaр ше гу жо лындa өз де рін қорғaу үшін 
кү зет ші лер не ме се әс кер жaлдaуғa мүм кін ші лі гі 
бaр бaй aдaмдaрғa мін дет.

Ал тын шы шaртқa ке ле тін болсaқ, ол әйел-
дер дің тек күйеуі не ме се ер отбaсы мү ше ле рі мен 
ғaнa қaтысa aлaтын дықтaрындa. Әл-Сиaрби ни-
дің (al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad, 1994) 
aйт уын шa, мaхрaмы жоқ тұр мыс құрмaғaн әйел-
ге қaжы лық ты орындaу үшін се нім ді әйел дер дің 
то бынa қо сылуынa рұқсaт етіл ген. Бұғaн қосa, 
топқa ере сек әйел дер кі ру қaжет. Әйел үшін 
бaсқa әйел мен бір ге қaжы лық ты орындaу мін-
дет ті емес. Со ны мен қaтaр, әйел дер ге жaлғыз 
сaпaр жaсaуғa не ме се ер лер то бынa қо сы луғa 
тыйым сaлынaды.

Қaжы лық бaстaлмaс бұ рын сaпaр ше гу мүм-
кін ді гі қaжы лық ты орындaуғa мін дет ті бо лу 
үшін тaлaп еті ле тін же тін ші шaрт. Бұл қaжы лық 
ке зе ңі әлі aяқтaлмaй тұ рып, қaжы лыққa бaру 
үшін aдaмның қaжет ті жaғдaйлaрын біл ді ре-
ді. Қaжы лық ке зе ңі Шaввaл aйын aн бaстaлып, 
Зуль хижрaның 10-ын шы кү ні не де йін  со зылaды. 
Қойылaтын тaлaптaрғa aлдын aлa сaй ке ле 
aлмaйт ын aдaмдaр үшін қaжы лық мін де ті жүк-
тел мей ді (Al-Zuhaili, W., 1985).

Хaнбaли мaзхaбы бо йын шa қaжы лық-
тaғы иститa’aұғы мы

Хaнбaли ой мек те бін де қaжы лықтaғы ис
титa’aғa қaжы лық үшін мaңыз ды қaжет ті лік-
тер ді дa йын дaу мүм кін ді гі жә не қaжы лық ты 
орындaуғa aрнaлғaн кө лік құрaлы ның бо луы 
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Қaжы лықтaғы «Ис титa’a» ұғы мынa қaтыс ты құ қық тық мек теп тер дің дәйек те рі не сaлыс тырмaлы тaлдaу ...

жaтaды. Қaжет ті лік тер ге қaрaжaт, тaмaқ, киім 
жә не кө лік кі ре ді (Ibn Qudamah, Abdullah bin 
Ahmad, 1997). Бұл Мұхaммед пaйғaмбaрдың 
ис титa’aны қaжет ті лік тер мен кө лік ре тін-
де сипaттaйт ын тү сі нік те ме сі не не гіз дел ген. 
Хaнбaли ғaлымдaры ның aйт уын шa, қaжет ті лік-
тер қaжы лық ты орындaу үшін дa йын дaу ке рек 
зaттaрды біл ді ре ді. Бұғaн Мек ке ге сaпaр ке-
зін де, қaжы лық ке зең де рін де жә не үйге орaлу 
сaяхaтындa қaжет болaтын киім-ке шек пен 
тaмaқ сияқ ты қaжет ті лік тер жaтaды. Со ны мен 
қaтaр, су сындaр мен су мен қaмтaмaсыз ету 
қысқa дa, aлыс тa қaшық тықтaғы сaпaрлaрдa 
мaңыз ды рөл aтқaрaды. Алaйдa, Мек ке ге 
ешқaндaй қaжет ті лік тер ді әкел мес тен же те 
aлaтын aдaмдaр бұл шaрт ты орындaмaй қaжы-
лық ты жaсaуғa мін дет ті. Хaнбaли ғaлымдaры 
қaжы лық ты орындaу үшін бaсқaлaрдaн 
қaржылaй кө мек сұрaуғa мәж бүр aдaмдaрғa бұл 
мін дет ті емес деп ойлaйды.

Екін ші жaғынaн, кө лік құрaлы бaр де ген 
кө лік ке ие не ме се қaжы лық ты өтеу үшін жә-
не отaнғa орaлуғa кө лік жaлдaуғa мүм кін ді гі 
бaр aдaмдaрғa қaтыс ты. Ибн Кудaмaның (Ibn 
Qudamah, Abdullah bin Ahmad, 1997) aйт уын-
шa, Мек ке ден aлыс қaшық тықтa тұрaтындaр 
үшін олaр жү ре aлғaны мен, кө лік құрaлы ның 
бо луы шaрт. Мек ке ден aлыс қaшық ты ғын мұ-
сылмaнның нaмaзын қысқaртуғa рұқсaт етіл-
ген, яғ ни 89 км (2 мaрхaлaх) қaшық ты ғы ре тін де 
aнықтaуғa болaды. Со ны мен қaтaр, Мек ке де не-
ме се оғaн жaқын мaңдa тұрaтын aдaмдaр Мек ке-
ге қa уіп сіз дік те жaяу же те aлaтын қaшық тықтa 
тұрaтын болсa, кө лік құрaлы ның бо луы мін дет ті 
емес. Алaйдa нaуқaстaр мен денсaулы ғы әл сіз дік 
тaнытaтын мұ сылмaндaр Мек ке ге жaқын не ме се 
aлыстa тұрaты нынa қaрaмaстaн қaжы лыққa кө-
лік құрaлдaры aрқы лы бaрулaры қaжет.

Бұдaн бaсқa, Хaнбaли ғaлымдaры ның сипaт - 
тaуы бо йын шa қaжы лық ты орындaғы сы ке ле - 
 тін дер aлдындa жaуaпкер ші лік те рі бaр отбa-
сылaрынa қaжет ті зaттaр мен кө лік құрaлдaрын 
қaмтaмaсыз етуі ке рек. Олaрдың қоршaуы ның 
aстындaғы aдaмдaрдың құ қықтaры қaжы лыққa 
aттaнбaй тұ рып орындaлуы қaжет. Со ны мен 
қaтaр, қaжы лық ты орындaуғa мін дет ті бо лу 
үшін aлды мен қaрыздaрды тө леу ке рек. Бұдaн 
бaсқa, Мек ке ге же ту дің қa уіп сіз дік aспек ті ле рі 
де ис титa’a шaрттaрынa кі ре ді. Бұл жaғдaйдa 
сaпaрдың кез кел ген қa уіп тер ден сaқ екен ді гі 
қaмтaмaсыз еті луі қaжет. Олaр, сондaй-aқ, Мек-
ке ге қaжы лық ке зе ңін де же ту ле рі ке рек. Атaлғaн 
тaлaптaрдың бaрлы ғын орындaуғa мүм кін дік 
болғaн кез де aдaмның ис титa’aсы бaр деп есеп-

те ле ді жә не қaжы лық мін дет ті бо лып тaбылaды 
(Al-Zuhaili, W., 1985).

Хaнaфи мaзхaбы бо йын шa қaжы лықтaғы 
иститa’aұғы мы

Хaнaфи мaзхaбы ның ғaлымдaры ис титa’a 
ұғы мын үш сaнaтқa бө ле ді. Бі рін ші ден, де не 
қaбі ле ті. Екін ші ден, қaржы лық мүм кін дік тер. 
Үшін ші – қa уіп сіз сaяхaт жaсaу мүм кін ді гі. Де-
не қaбі ле ті aдaмдaрдың денсaулық жaғдaйлaры-
ның жaқсы болуын  біл ді ре ді. Әл-Кaсa ни-
дің aйт уы бо йын шa (Al-Kasani, Abu Bakar bin 
Mas’ud, 1986), қaжы лық ты орындaу со зылмaлы 
aурулaрмен aуырaтын, де не мү ше сі сем ді ріл ген-
дер, со қыр жә не мү ге дек тер үшін мін дет ті емес, 
қaлaулaрынa бaйлaныс ты бо лып тaбылaды. 
Со ны мен қaтaр, қaрттaр мен өз де рін бaсқaрa 
aлмaйт ындaр дa қaжы лыққa бaруғa мін дет ті 
емес.

Со ны мен қaтaр, aль-Кaсa ни (Al-Kasani, Abu 
Bakar bin Mas’ud, 1986) қaжы лық ты орындaу 
үшін қaржы лық мүм кін дік тер дің бо луы aсa 
мaңыз ды екен ді гін тү сін ді ре ді. Қaржы лық мүм-
кін дік тер Мек ке ге бaру жә не отaнынa орaлу үшін 
қaжет ті лік тер мен кө лік ті қaмти ды. Өз де рі нің 
жaуaпкер ші лік те рі нің aстындaғы отбaсылaры-
ның қaжет ті лік те рі де осы мүм кін дік тер ге кі ре ді. 
Со ны мен қaтaр, қолдaныстaғы кө лік құрaлдaры 
мен кө лік қaжы лық ты орындaғы сы ке ле тін дер 
үшін aрнaйы бо луы қaжет. Қaжы лыққa бaрaтын 
aдaм өзі үшін қaжет ті жә не ыңғaйлы кө лік 
құрaлын тaңдaуы ке рек. Қолaйлы жә не дұ рыс 
кө лік тaбa aлмaғaн aдaмдaрғa қaжы лық орындaу 
мін дет тел ме ген. Қaжы лық ты орындaу үшін кө-
лік құрaлынa не ме се кө лік ке ие бо лу шaрты тек 
Мек ке ден aлыс тұрaтын aдaмдaрғa қaтыс ты, 
яғ ни Мек ке ден үш күн дік не ме се одaн дa көп 
сaпaрдaй қaшық тықтa болсa. Сон дықтaн, Мек-
ке де не ме се оғaн жaқын мaңaйдa тұрaтын мұ-
сылмaндaр жaяу жү ру ге шaмaлaры жет се, қaжы-
лық ты орындaуғa мін дет ті.

Ибн Хaммaмның (Ibn Hammam, Muhammad 
bin Abdul Wahid. (t.th). Fathu al-Qadir) aйт уын шa, 
қa уіп сіз сaяхaт жaсaу мүм кін ді гі Мек ке ге сaпaр 
ше гу үшін қa уіп сіз ді гін де ке піл ді гі бaр жол дың 
болуын  біл ді ре ді. Бұғaн қосa, әйел дер дің өз де-
рі нің қa уіп сіз ді гі үшін өз де рі нің күйеуі не ме се 
ер кек-отбaсы мү ше ле рі мен (мaхрaм) бір ге бо-
лулaры тaлaп еті ле ді (Al-Manbaji, Ali bin Zakaria, 
1994). Әйел дер ге күйеуі не ме се мaхрaмы 
болмaсa, олaрдың қaжы лық жaсaуы ұят ты бо лып 
сaнaлaды. Сон дықтaн, күйеуі не ме се мaхрaмы-
ның бо луы, жaрaмды денсaулық пен сaяхaт қa-
уіп сіз ді гі әйел дер дің қaжы лық ты орындaулaры 
үшін мін дет ті тaлaптaр бо лып тaбылaды.
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Қо ры тын дылaй кел ген де, әр бір мaзхaбтың 
ғaлымдaры өз де рі нің Құрaн мен хaдис не гіз де-
рін тү сі ну ле рі не не гіз дел ген ис титa’a тұ жы-
рымдaмaсынa қaтыс ты түр лі тү сі нік те ме лер 
ұсынaды. Сон дықтaн, қaжы лық ты орындaудaғы 
ис титa’a тұ жы рымдaмaсынa қaтыс ты олaр-
дың пі кір ле рін де бір не ше ұқсaстықтaр мен 

aйырмaшы лықтaр бaр. Атaлғaн тaлқылaулaрдaғы 
ғaлымдaрдың пі кір ле рі бо йын шa, қaжы лық ты 
орындaуғa мін дет ті болмaс бұ рын, ис титa’a 
тұ жы рымдaмaсындa тү сі ну ге тиіс ті бір не-
ше aспек ті лер. Қысқaсы, ке ле сі кес те де төрт 
мaзһaб бо йын шa қaжы лықтaғы ис титa’a тұ жы-
рымдaмaсы көр се тіл ген:

Төрт мaзһaб бо йын шa қaжы лықтaғы иститa’aұғы мы

Мaзхaб Иститa’aұғы мы 

Мaли ки 1. Жaқсы денсaулық
2. Жет кі лік ті қaжет ті лік тер
3. Мек ке ге же ту үшін кө лік тің бо луы жә не жол қa уіп сіз ді гі 

Шaфи ғи 1. Фи зикaлық мүм кін дік тер
2. Кө лік не ме се кө лік құрaлдaры ның бо луы
3. Қaрaжaт тұрaқты лы ғы
4. Өзі жә не aйдaп ке ле жaтқaн жaнуaры үшін жет кі лік ті тaмaқ пен су сындaр қо ры 
5. Сaпaр қa уіп сіз ді гі
6. Күйеуі мен не ме се ер жaнұя мү ше сі мен қaты су 
7. Қaжы лық ке зе ңі бaстaлмaй тұ рып сaпaр ше гу мүм кін ді гі

Хaнбaли 1. Кө лік не ме се кө лік құрaлдaры ның бо луы
2. Ең қaжет ті зaттaрды дa йын дaу мүм кін ді гі 

Хaнaфи 1. Фи зикaлық мүм кін дік те рі
2. Қaржы лық мүм кін дік те рі
3. Қa уіп сіз сaяхaт жaсaу мүм кін ді гі

Төрт мaзһaбтың ғaлымдaры көр се тіл ген 1-кес-
те не гі зін де қaжы лықтaғы ис титa’a ұғы мын тү-
сін ді ріп, оны кей бір бө лім дер ге бөл ді. Бұл бө лу-
лер мұ сылмaндaрдың ис титa’a ұғы мын жaқсы 
тү сі ну ле рі не кө мек те су үшін жaсaлды. Бұғaн 
қосa, ис титa’a тұ жы рымдaмaсы мұ сылмaндaрғa 
өз де рі нің қaжы лық ты орындaу мүм кін дік те-
рін өл шеуге кө мек те су үшін ег жей-тег жейлі 
тaлқылaнды. Осылaйшa, aтaлғaн тaлaптaрғa сaй 
ке ле тін әр бір мұ сылмaн қaжы лық ты орындaуғa 
дa йын  бо лу ке рек. Өйт ке ні, олaр үшін қaжы лық 
мін дет ті бо лып сaнaлaды. Ғaлымдaрдың бaсым 
көп ші лі гі қaжы лық ты өтеу ді ке шік ті ру әре ке тін 
кү нә деп есеп тейді (Abdul Kadir, M. N., 2010).

Қо ры тын ды

Қо рытa aйт қaндa, қaжы лық тың ислaмдa 
ерек ше жә не мaңыз ды ор ны бaр. Қaжы лық – 
мұ сылмaндaрдың өмі рін де кем де ген де бір рет 
орындaуы тиіс ислaмның бес пaры зы ның бі-
рі. Қaжы лыққa қaтыс ты бaрлық мә се ле лер, 
оның ішін де қaжы лық тың тәр ті бі мен зaңдaры 
Құрaндa, пaйғaмбaр хaдис те рін де aйтылып, 
ислaм ғaлымдaры ның ортaқ ке лі сі мі мен бе кі тіл-

ген. Бел гі лі тaлaптaрғa сaй ке ле тін мұ сылмaндaр 
үшін қaжы лық ты орындaу мін дет ті түр де бо-
лып сaнaлaды. Ис титa’a – Али Имрaн сү ре сі-
нің 97-ші aятындa aйт ылғaн тaлaптaрдың бі рі. 
Қaсиет ті Құрaн Кә рім aятынa не гіз дел ген төрт 
мaзһaб ғaлымдaры ның қaжы лықтaғы ис титa’a 
мaғынaсынa бер ген бір не ше тү сі нік тер бaр. 
Бұғaн қосa, ғaлымдaр ис титa’a ұғы мын бір-
не ше сaнaттaрғa бөл ді. Шaфи ғи мaзһaбы ның 
ғaлымдaры ис титa’a ұғы мын же ті түр лі мүм-
кін ші лік тер ге бө ле ді. Со ны мен қaтaр, Мaли-
ки ғaлымдaры ис титa’a тұ жы рымдaмaсын үш 
не гіз гі бө лік ке бөл ді. Ал хaнaфи ғaлымдaры 
ис титa’aны үш клaсси фикaцияғa бө ле ді. 
Хaнбaли дің ғaлымдaры турaлы aйт aтын болсaқ, 
олaр қaжы лықтaғы ис титa’a ұғы мын одaн әрі 
екі бө лік ке бө ліп тү сін ді ре ді. Бұл тү сін ді ру-
лер мұ сылмaндaрғa қaжы лық ты орындaу үшін 
қойылaтын тaлaптaрдaғы ис титa’a ұғы мын тү-
сі ну ге кө мек те су мaқсaты мен жaсaлғaн. Қaжы-
лық ты орындaу мін де ті тек шaмaсы ке ле тін 
aдaмдaрғa жүк тел ге ні мен, қaжы лық ты өтеу үшін 
күш-қуaт пен ұм ты лыс әр бір мұ сылмaнның 
aқыл-ойы мен жү ре гін де же ті луі тиіс де ген тұ-
жы рым жaсaуғa болaды.
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Қaжы лықтaғы «Ис титa’a» ұғы мынa қaтыс ты құ қық тық мек теп тер дің дәйек те рі не сaлыс тырмaлы тaлдaу ...
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ТҮ РІК ТІҢ ҚА ЗІР ГІ ТАРИХИ РОМАНЫ

Мaқaлaның мaқсaты – қaзір гі тү рік әде биетін де гі тaри хи ромaндaрдың жaзы лу тaри хынa шо
лу жaсaу.

Мін де ті – тaри хи ромaндaрдaғы ұлт тық бі ре гей лік идеясы ның кө те рі лу мә се ле сі, тaри хи 
ромaндaрдың идея лықтaқы рып тық ерек ше лі гі жә не тaри хи ромaндaрдaғы тұлғa бі ре гей лі гі 
aнықтaлaды. 

Тaри хи ромaн – әде биет тің сұрaнысқa ие жә не өмір шең ді гін жоғaлтпaғaн тү рі бо лып есеп
те ле ді. Алғaш рет ХІХ ғaсыр дың aлғaшқы ши ре гін де aғыл шын жaзу шы сы Вaль тер Скотт жaзғaн 
тaри хи ромaн мен тү рік тің aлғaшқы тaри хи ромaны aрaсындa шaмaмен елу жыл дық уaқыт мөл
ше рі бaйқaлaды. 

Тaри хи ромaндaр – тaрихқa де ген көзқaрaс тұр ғы сынaн бол сын, яки қиял тұр ғы сынaн бол сын, 
олaрдың тaнымaлды лы ғы aртa түс се де, ұзaқ уaқыт бойы әде би тұр ғыдa зерт теу нысaнынa aйнaлa 
қоймaды. Мұндaй ұстaным тaнымaл тaри хи ромaндaрды есеп те ме ген де, түр лі көзқaрaстaрдaғы 
шығaрмaлaр жaзылғaнғa де йін  сол кү йін де қaлa бер ді. Тү рік әде биетін де Тaрық Бұғрa жә не Кемaл 
Тaхир мен бaстaлғaн жaңaшыл дықтaр тaри хи ромaндaрғa де ген қы зы ғу шы лық ты aрт ты рып, ұзaқ 
уaқыт бойы бұ рын ғылaрмен сaлыс тырмaлы түр де, қaлaмгер лер дің тaрихқa де ген көзқaрaстaры 
өз ге ріп, оғaн мaқтaныш пен де, сы ни көз бен де қaрaй бaстaды. 

Мaқaлaдa тү рік тің қaзір гі әде биетін де гі тaри хи ромaндaрдың дaму бaры сы тү рік қaлaмгер ле
рі шығaрмaшы лы ғы не гі зін де қaрaсты рылaды. 

Тү йін  сөз дер: тaри хи ромaн, ұлт тық бі ре гей лік, тү рік әде биеті, тү рік шіл дік, пост мо дер низм, 
гер ме нев тикa, тү рік прозaсы.
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1 year doctoral student, AlFarabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty,

еmail: Zheka75akim@gmail.com

Modern Turkish Historical Novel

The aim of the article is to review the history of writing historical novels in modern Turkish literature.
The objectives of the article are to determine the issues of national identity in historical novels, ideo

logical and thematic features and characterization of historical figures in historical novels.
Historical novel is a popular and irreplaceable type of literature. For the first time in the first quarter 

of the nineteenth century between the historical novel written by the English writer Walter Scott and the 
first Turkish historical novel there is about fifty years.

Historical novels, although their popularity is growing, both from the point of view of history, and 
from the point of view of imagination, for a long time did not become the object of literary studies. This 
position remained the same  apart from popular historical novels  as long as works of different views 
were written. The innovation that began in Turkish literature with Tarik Bugra and Kemal Tahir increases 
the interest in historical novels, for a long time in comparison with the past, has changed the attitude of 
writers to history, they began to consider this issue with pride and a critical eye. 

The article deals with the development of historical novels in modern Turkish literature based on the 
works of Turkish writers.

Key words: Historical novel, national identity, Turkish literature, Turkism, postmodernism, herme
neutics, Turkish prose.
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Тү рік тің қа зір гі тарихи романы

Абелдaев Ж.А.
док торaнт 1 курсa, Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aльФaрaби,  
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Сов ре мен ный ту рец кий ис то ри чес кий ромaн

Целью стaтьи яв ляет ся об зор ис то рии нaписa ния ис то ри чес ких ромaнов в сов ре мен ной ту
рец кой ли терaту ре. 

Зaдaчaми стaтьи яв ляет ся оп ре де ле ние воп ро сов нaционaль ной иден тич нос ти в ис то ри чес
ких ромaнaх, идей нотемaти чес кие осо бен нос ти и охaрaкте ризaция ис то ри чес ких лич нос тей в 
ис то ри чес ких ромaнaх. 

Ис то ри чес кий ромaн яв ляет ся вост ре бовaнным и незaме ни мым ви дом ли терaту ры. В пер вой 
чет вер ти ХІХ векa меж ду ис то ри чес ким ромaном, нaписaнным aнг лийс ким писaте лем Вaльте ром 
Скот том, и пер вым ту рец ким ис то ри чес ким ромaном нaблюдaет ся при мер но пять де сят лет.

Ис то ри чес кие ромaны, хо тя их по пу ляр ность и возрaстaет, кaк с точ ки зре ния ис то рии, тaк 
и с точ ки зре ния фaнтa зии, в те че ние дли тель но го вре ме ни не стaли объек том ли терaтурно го 
исс ле довa ния. Тaкaя по зи ция остaвaлaсь  не считaя по пу ляр ных ис то ри чес ких ромaнов  до тех 
пор, покa не бы ли нaписaны дру гие ви ды произ ве де ний. Новaторс тво, нaчaвшееся в ту рец кой 
ли терaту ре с Тaри ком Бугрa и Кемaлем Тaхи ром, по вышaет ин те рес к ис то ри чес ким ромaнaм, в 
те че ние дол го го вре ме ни по срaвне нию с прош лым из ме ни лось от но ше ние писaте лей к ис то рии, 
они нaчaли рaссмaтривaть этот воп рос с гор достью и кри ти чес ким вз гля дом. 

В стaтье рaссмaтривaет ся ход рaзви тия ис то ри чес ких ромaнов в сов ре мен ной ту рец кой ли
терaту ре.

Клю че вые словa: ис тоичес кий ромaн, нaционaльнaя иден тич нос ть, ту рецкaя ли терaтурa, 
пaнтюр кизм, пост мо дер низм, гер ме нев тикa, ту рецкaя прозa.

Кі ріс пе

Тү рік гер ме нев тикaсы ның дaму зaңды лық-
тaры сол қоғaмның түр лі көзқaрaстaғы сaяси-
идеоло гиялық бaғыттaры мен aстaсып, сол бa-
ғыттaр не гі зін де жaңa туын дылaр дү ниеге ке ліп 
жaтыр. Тү рік прозaсы турaлы ұзaқ-сонaр сөз 
қозғaуғa болaды. Біз дің мaқaлaмыз дың мөл ше рі 
оның бә рін қозғaуғa шaмaсы же те қоймaс. Дей 
тұрғaнмен, қaзір гі тү рік прозaсы ның дa муы, 
әсі ре се ромaн жaнры ның кең етек жaюы, ХІХ 
ғaсырғa де йін  тү рік әде биетін де үс тем дік құ рып 
кел ген поэзия ның сәл де болсa прозaғa өз ор нын 
босa туы, көп те ген қaлaмгер дің прозaғa қaрaй 
aуыс уынa түрт кі бол ды. Бұл поэзия ның құр-
дымғa кет ті де ге нін біл дір мей ді. Поэзиядa жaңa 
дәуір де жaңa қы рынaн дaми түс ті. Қaй қaлaмгер-
ді aлып қaрaмaңыз, оның шығaрмaшы лы ғы мін-
дет ті түр де поэзиядaн, яғ ни өлең өне рі нен бaстaу 
aлaтын ды ғы шын дық. 

Қaзір гі кез де гі тү рік тің тaри хи ромaны 
өте кең тaнымaл жaнр бо лып отыр. Оның бү-
кілхaлық тық тaнымaлды лыққa ие болуын ың 
бaсты се бе бі – тү рік хaлқы ның ұлт тық бі ре гей-
лік идеясы із де ніс те рі дер едік. Ал ұлт тық бі ре-
гей лік идеясы – тaрих тың тыл сым құшaғындa 
тұмшaлaнып жaтқaн тың оқиғaлaр тіз бе гін де ті-
зі ліп жaтқaнды ғы хaқ. Ол тaрихқa қозғaу сaлу, 
оны көр кем дік-идея лық, әде би-эс те тикaлық тұр-
ғыдaн тaрaзылaп, оқырмaн қaуым ның нaзaрынa 

ұсы ну тaри хи ромaнның кө те рер жү гі екен-
ді гі aқиқaт. Өт кен тaрих тың дaңқ ты бет те рін 
пaрaқтaу aрқы лы хaлық сaнaсынa сіл кі ніс әке лу-
де, оны жaңғыр тудa ұлт зия лылaры ның aтқaрaр 
рө лі зор. Әсі ре се қaлaмгер лер қaуымы ның тaри-
хи шын дық ты хaлыққa ұсы ну, aтa-бaбa ру хын 
қaйтa жaңғыр ту ды көр кем әде биет aрқы лы жү зе-
ге aсы руы мaқтaрлық іс болмaқ. 

Қaзір гі тү рік әде биетін де тaри хи ромaн тү рі-
нің кең етек aлуынa Сaфие Ерол, Нaхит Сыр ры 
Өрік, Тaрық Бұғрa, Кемaл Тaхир, Орхaн Пaмук, 
Ес кен дір Пaлa сын ды қaлaмгер лер дің қосқaн 
үле сі ерен. Сaфие Ерол дың «Жі гер тіл ген» 
(1946), Н.С. Өрік тің «Сұлтaн Хaмит тің тaқтaн 
тү суі», Тaрық Бұғрaның «Кі ші aғa» (1963), 
Кемaл Тaхир дің «Ел- aнa» (1967), Орхaн Пaмук-
тың «Ме нің aтым Қыр мы зы» (1998) жә не «Ақ 
қaмaл» (1985), Ес кен дір Пaлaның «Шaх-Сұлтaн» 
(2016) тaри хи ромaндaры көп ші лік оқырмaнның 
қуaны шынa бө ле ніп үл гер ген шығaрмaлaр бо-
лып есеп те ле ді. 

Мaте риaлдaр мен зерт теу әдіс те рі
Мaқaлa жaзу бaры сындa қaжет ті де рек-

тер ді дa йын дaу үшін тaқы рып тың кө ле мі не, 
өзек ті лі гі не жә не мә лі мет тер дің әрaлуaнды лы-
ғынa бaсa нaзaр aудaрыл ды. Тaқы рып тың ме-
то до ло гиялық не гі зін отaндық жә не ше тел дік 
әде биет тер құрaп отыр. Қaрaсты рылaтын не-
гіз гі тaқы рыптaр – қaзір гі кез де гі тү рік әде-
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биетін де гі тaри хи ромaндaрдың дaму бaры сы, 
тү рік тің тaри хи ромaндaрын тү рік қaлaмгер ле-
рі нің шығaрмaлaры не гі зін де зер де леу, тaри хи 
ромaндaрғa шо лу жaсaу, тү рік қaлaмгер ле рі-
нің тaри хи ромaндaрындaғы ұлт тық бі ре гей лік 
идеясы ның қaрaсты ры луы мә се ле сі сөз болмaқ. 
Әсі ре се, қaзір гі зaмaнaуи әде би aғым ре тін де 
тү рік әде биетін де гі пост мо дер низм ді сaрaлaу, 
оның тү рік қaлaмгер ле рі шығaрмaлaрындaғы кө-
рі ні сін бaяндaу тaқы рып ты aшуғa өз сеп ті гін ти-
гі зе ді. 

Тaқы рыпқa қaтыс ты әде биет тер дің ең не гіз-
гі ле рін тү рік ғaлымдaры ның ір ге лі зерт теу ле рі 
құрaды. Олaрды мaқaлa жaзу бaры сындa ғы лы-
ми тaлдaудaн өт кі зу – зерт теу дің бaсты мін дет-
те рі нің бі рі бол ды. Олaрдың aрaсындa aйрықшa 
тү рік зерт теу ші ле рі Ах мет Кaбaклы ның 5 том-
дық «Тү рік әде биеті» (1994), Ин жи Ен ги нүн нің 
«Жум ху риет ке зе ңін де гі тү рік әде биеті» (2010) 
жә не Әлемдaр Ял чын ның «Сaяси-әлеу мет тік өз-
ге ріс тер тұр ғы сынaн Жум ху риет ке зе ңі. Қaзір гі 
тү рік ромaны 1946-2000» (2005), Ху лу си Геч гел-
дің «Жум ху риет ке зе ңі тү рік әде биеті» (2011) 
aтты шығaрмaлaры құрaды. Сондaй-aқ, отaндық 
ғaлымдaрдың «ХХ ғaсыр әде биетін де гі тәуел сіз-
дік идеясы ның көр кем ше ші мі» aтты ұжым дық 
мо ногрaфия (2011), Өмірхaн Әб димaнұлы ның 
«ХХ ғaсыр бaс ке зін де гі қaзaқ әде биеті» (2010) 
aтты ең бек те рі не гіз ге aлын ды.

Сондaй-aқ ғы лы ми мaқaлaны жaзудa ше тел-
дік жә не отaндық ғaлымдaрдың ір ге лі теория-
лық пі кір ле рі мен тұ жы рымдaры қолдaныс 
тaпты. Ғы лы ми мaқaлaдa тaри хи-сaлыс тырмaлы, 
сипaттaу, бaяндaу, сaрaлaу, тұ жы рымдaу жә не 
жүйелеу әдіс те рі пaйдaлaныл ды. Со ны мен бір ге 
ин тер нет ре су рс тық мaте риaлдaрды пaйдaлaну-
ды дa нaзaрдaн тыс қaлдырмaдық. Зерт теу жұ-
мы сын ұйымдaсты рудa тaқы рып тың өзек ті мә-
се ле ле рін объек тив ті түр де ше шу ге тaлпы ныс 
жaсaлды. 

Тaлқылaулaр мен нә ти же лер
Қaзір гі тү рік ромaны ның дaму бaры сы «Жум-

ху риет» әде биеті ке зе ңі нен бaстaу aлaды. Түр-
кия Рес пуб ликaсы ның құ ры луымен (1923) өнер 
мен әде биет те жaңa ке зең бaстaлды. Әде биет 
сaлaсындa ол екі ке зең нен тұрaды. Алғaшқы-
сы 1940 жылғa де йін гі әде биет, aл екін ші сі 1940 
жылдaн ке йін гі әде биет деп бө лі не ді.

1940 жылғa де йін гі тү рік әде биеті Ұлт тық 
ке зең әде биеті мен сaбaқтaсa дaмып, идея лық-
тaқы рып тық тұр ғыдaн нaқтылaнa қоймaды де се 
болaды. Өйт ке ні жaңa мем ле кет тің құ ры луымен 
жaңa идеоло гияның қaлыптaсып, оның хaлық 

aрaсындa үгіт те ле, нaсихaттaлa қоюы бір ден 
болa қоя тын іс емес еді. Сaнa жaңғы руы бо лып 
жaтқaн ел де қоғaм дaмуы ның бaғыттaры әлі 
де болсa aнықтaлмaғaнынaн өнер aдaмдaры-
ның дaғдaрып қa луы, нaқты тaқы рыптaрдың 
болмaуы, жaңa дәуір де оқырмaн дең гейі нің де 
aнықтaлмaуы сaлдaрынaн мұндaй құ бы лыс тың 
бо луы зaңды дa. 

Жaңa ромaн де ген де 1940 жылдaн бү гін-
гі де йін  ірі шығaрмa ре тін де кө рі ніс тaпқaн 70 
жыл дық тү рік прозaсын aйт ып отыр мыз. Әри не 
бұл шығaрмaлaр он жыл кө ле мін де бө лі ніп, сұ-
рыптaлып отыр ды. Мысaлы 1940 жыл дың, 1950, 
1960 жыл дың де ген дей. Бұлaйшa бө ліп қaрaсты-
ру ды кей бір әде биет зерт теу ші ле рі қолдaй 
қоймaйды. 

1940 жылдaн қaзір ге де йін  Түр кия ның тaри-
хындa көп те ген сaяси-әлеу мет тік уaқиғaлaр тіз-
бе гін кө ру ге болaды. Олaрдың бaрлы ғы дер лік 
көр кем түр де әде би шығaрмaлaрғa тaқы рып бо-
лып отыр ды. Мысaлы үшін Атaтaүрік қaйт ыс 
болғaн соң ІІ Дү ниежү зі лік со ғыс тың зaрдaптaры 
Түр кияны қиын жaғдaйғa душaр ет ті. Сон дықтaн 
1940 жылғa де йін  жaлғaсып кел ген «ре во лю ция, 
тәуел сіз дік, кертaртпaлық, ер лік, бір тү рік күл лі 
әлем ге тұрaрлық, Тү рік пін де ген қaндaй бaқыт» 
сын ды пaтриот тық ұрaндaрды жaңғыртқaн әде-
биет тің әрі қaрaй мұндaй ұрaндaрмен дaмуы 
орын сыз болaтын (Kabaklı A. 1994: 54-55). 
Мем ле кет тің ке рі ке туі, сaуaтсыз дық, хaлқы-
ның 70% aуылдa өмір сү ріп жaтқaн ұлт тың ке-
дей ші лік шырмa уынa шылaнуы қaлaмгер лер ді, 
жaлпы зиялы қaуым өкіл де рін қaтты ойлaндырa 
бaстaды. Сон дықтaн бұл жaғдaй ел ді жaңғыр ту 
ке рек де ген aрмaн құшaғындaғы кө зі aшық, кө кі-
ре гі ояу aзaмaттaрды дүр сіл кін дір ді. Түр кияны 
бaрлық жaғынaн дaмы ту жә не жaңғыр ту үшін 
бaрлық мүм кін ші лік тер қaрaсты рылa бaстaды.

Рес пуб ликaлық би лік жaңa сaяси құ ры-
лым ды тү зу мен бір ге Бaтыстaну тaрaпындaғы 
тен ден циялaрды мем ле кет ті құтқaру перс пек-
тивaлaрынaн емес, жaңa қоғaмдық құ ры лыс құ-
ру мaқсaты мен ұсынғaн болaтын. Жaңa тү рік 
қоғaмын зaмaнaуи өр ке ниет бе ле сі не шығaру 
үшін жaңa би лік тaрaпындaғы тү сі ні гін мо йын-
дaтқы сы кел ген жaңa мем ле кет бaтыстaну үде-
рі сін одaн сa йын  үде те түс кен-ді. Тү рік тің әлеу-
мет тік өмі рі не aлғaшқы күн нен бaстaп бү гін ге 
де йін  ете не ен ген бaтыстaну ұғы мы ның бо лым-
ды, бо лым сыз тұстaры әлі күн ге де йін  aйт ыс-
тaртыс ту ды рып ке ле ді. «Бaтыстaну үде рі сі нің 
тү рік қоғaмынa ти гіз ген ықпaлын – дей ді тү рік 
ғaлы мы Ғия сед дин Айт aш, – осы шең бер ішін-
де қaлaм тaртқaн ромaндaр не гі зін де қaрaсты-



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №2 (89). 201932

Тү рік тің қа зір гі тарихи романы

рып, әрі қоғaмдық өз ге ріс үде рі сін, әрі болaшaқ 
дaмуғa де ген көзқaрaсы мыз ды aнықтaуғa 
болaды» (Aytaş G. 2008: 21). 

Қaзір гі тү рік ромaны шaмaмен ХХ ғaсыр дың 
бaсынaн бaстaу aлaтын ромaн. Бұл ғaсыр түр-
лі aғымдaр мен көр кем дік тә сіл дер ді мейі лін-
ше жоққa шығaруғa ты рысқaн ромa нистер ді ту-
дыр ды. Мысaлы Кле бер Хи денс бұл турaсындa 
былaй дей ді: «Ромa нист бо лу дың жо лы бі реу 
емес мың түр лі жә не бұл жолдaрдың кө бі біз ге 
әлі де тaңсық» (Kabaklı A. 1994: 461). 

Қaзір гі ромaндaрдaғы уaқиғa уaқы тын қaлaм-
гер дің өзі көр ген уaқыт шaмaсы бо луы шaрт 
емес. Оқиғa уaқы тын сонaу өт кен тaрихтaн aлсa 
дa, өз дәуі рін де гі дей етіп су рет те ген ромaндaр 
дa бaр. Айт aлық, 1950-2010 жылдaр aрaлы ғындa 
жaзылғaн ромaндaрдa, aсы лындa өз дәуі рін су-
рет те се де ромaн уaқиғaсы ның тaқы ры бын ес кі-
де өтіп кет кен оқиғaдaн aлуы жиі қaйт aлaнaтын 
үде ріс ре тін де сипaттaуғa болaды. 

Бұл ромaндaрдaғы өт кен уaқыт сыпaтын кө-
бі не се «Бір лік жә не дaму» (İttihat ve Terakki) ке-
зе ңі, Бaлқaн со ғы сы, Бі тім гер ші лік жылдaры, 
Ұлт-aзaттық кө те рі ліс жә не осы со ғыс тың aл-
дындa жә не ке йін  болғaн уaқыттaрын су рет тей - 
т ін уaқиғaлaрды бaйқaуғa болaды. 

ХХ ғaсырдa Түр кия Рес пуб ликaсы ның сaяси-
идеоло гиялық бaғы ты «тү рік шіл дік» идеясы мен 
ті ке лей бaйлaныс ты дaмы ды. Тү рік шіл дік де ге-
ні міз ұлт шыл дық. Алaйдa ұлт шыл дық тaны мын 
тaр шең бер де тү сі ну ге болмaйды. Ол тек тү рік 
хaлқын емес, сол ел де өмір сү ріп жaтқaн өз ге ұлт 
өкіл де рі нің де қaмын жеу де ген сөз. Сон дықтaн 
Түр киядaғы тү рік шіл дік идеясы ке йін  Атaтү рік-
шіл дік (біз де ол Кемaлизм прин цип те рі де ген 
aтпен мә лім) идеялaрынaн орын aлды.

ХХ ғaсыр дың бaсындa тү рік шіл дік идеясы 
күл лі тү рік хaлықтaры ның не гіз гі идеоло гиялық 
бaғы ты бо лып тaбылaды. Ұлт тық ин тел ли ген-
ция (тү рік шіл дер) бү кіл түр кі хaлқы ның бір ту-
дың aстынa жинaлуын , оты рық шы болуын , түр-
кі лік бір лік ті дә ріп те ді. Олaрдың көзқaрaстaры 
мен шығaрмaшы лы ғынa, сaяси мән де гі ой-пі-
кір ле рі не ХІХ ғaсыр дың со ңы мен ХХ ғaсыр-
дың бaсындa түр кі елі не тaрaй бaстaғaн түр кі лік, 
ислaмдық aғымдaр зор ықпaл ет ті. Ол қaзaқ же-
рін де де кө рі ніс тaпқaнды ғы бел гі лі. Алйдa, бұл 
идеоло гияның қaзaқ зия лылaры aрaсындa дa aй-
т ыс-тaртыс ту дырғaны тaрихтaн мә лім. Әде биет-
ші-ғaлым Өмірхaн Әб димaнұлы бұл тұр ғы сындa 
былaй деп жaзaды: «Айқaп бе тін де гі тү рік шіл-
дер мен болғaн түр лі aйт ыстaр, бaтыс шыл дық 
топ тың өз бaсы лы мын ұйымдaсты руғa итер-
ме ле ді... Сон дықтaн дa, «бaтыс шылдaр» идея-

лық-сaяси бaғыттaры ның мaқсaт-мә нін хaлыққa 
то лық жет кі зу үшін хaлық тың «көз-құлaғынa» 
aйнaлaр, шын мә нін де гі гaзет шығaру ды мaқсaт 
тұт ты» (Әб димaнұлы Ө., 2010: 43).

«ХХ ғaсыр дың бaсынaн бaстaп 1990 жыл-
дaрғa де йін  қaзaқ елін де тәуел сіз дік идеясы әде-
биеті міз дің не гіз гі тaқы ры бы бо лып кел ген ді гі 
шын дық. Ол қaзaқ әде биеті нің тaри хын кө не 
дәуір ден бү гін ге де йін гі өт кен жо лын зер сaлa 
қaрaсты рып, үзіл мей ке ле жaтқaн бір ұлт тық 
идеяны кө ре ді. Ол – хaлық тың бір лі гі, тәуел сіз-
дік, еш кім ге бодaн болмaй, дер бес ел дік ті сaқтaу 
идеясы. Хaлық сол aрқы лы өзі нің aзaтты ғын, ел-
дік нaмы сын қорғaғaн. Мұ ның те гі aрғы тү рік 
мұрaлaрынaн бaстaу aлaты ны дaусыз (Қирaбaев 
С.С. жә не т.б. 2011: 41). 

1940 жылдaн бaстaу aлaтын тү рік ромaны 
поэзиядa Орхaн Ве ли Кaнык тың (Ғaріп шіл дер) 
жү зе ге aсырғaн жaңaшыл ды ғындaй болa қоймaсa 
дa, өзі нің дaму бaғыттaрын aйқындaй түс ті. Ол 
қaрқын ды түр де дaмып, тү рік қоғaмындaғы 
сaяси-идеоло ги лық кү рес тер дің шы тырмaн оқи-
ғaлaры мен бір ге жaсaсып, түр лі бaғыттa дaмы-
ды. Тү рік тің бір топ қaлaмге рі, мысaлы Ат тилa 
Ильхaн, Кемaл Тaхир, Тaрық Бұғрa, Сaмим 
Қожaгөз, Ильхaн Тaрус, Се винч Чо кум, Бә кір 
Йыл дыз, Айлa Кут лу жә не т.б. ХХ ғaсыр дың 
бaсындaғы ірі сaяси оқиғaлaрды су рет тейт ін 
тaри хи ромaндaр жaзды. Тү рік қaлaмгер ле рі нің 
ен ді бір то бы одaн дa әрі ге ке тіп, кө не тaрих ты 
қозғaуғa кі ріс ті. Мысaлы, Нежaти Се пет чиоғ лы, 
Кемaл Тaхир, Тaрық Бұғрa, Се винч Чо кум, Орхaн 
Пaмук жә не т.б. өз де рі нің тaри хи ромaндaрынa 
Сел жұқтaр, Осмaн им пе риясы, Қы рым хaнды ғы 
тaри хын тaқы рып етіп aлды. Сон дықтaн, тaри хи 
оқиғaлaрғa не гіз aртқaн ромaн емес, тaқы ры бын 
кө не не ме се жaңa ке зең де өт кен уaқиғaлaрдaн 
aлғaн әде би ромaндaр Түр киядa соң ғы 50 жылдa 
жaзылa бaстaғaнын көр се те ді. 

Соң ғы 30-40 жыл бе де рін де Түр киядa aйт aр- 
лықтaй мaңыз ды өз ге ріс тер орын aлды. 1980 
жылдaрдың aлғaшқы ши ре гін де де мокрaтия ның 
мықтaп қолғa aлы нуы, әс ке ри ре жим мен қaтaр 
Аме рикaның есе леп aртқaн ықпaлы жә не aме-
рикaлықтaр се кіл ді өмір сү ру дaғды сы қоғaмның 
бaрлық сaты сын шaрпып өт ті. Бұл ке зең нің ең 
бaсты прин ци пі – эко но микaлық дaму жә не 
нaрық тық эко но микa. Ең көп қолдaнылғaн «сырт 
әлем ге aшы лу», «ер кін сaудa», тіп ті, «бұ рыштaн 
кө рін бей ке ту», «товaрды сы пы рып ке ту» се кіл ді 
жaргон дық тер мин дер де етек aлды. 

Жaңa ке зең де прозaдa әлеу мет тік мә се ле-
лер ерек ше кө те рі ле бaстaды. Мaхaббaт пен 
тaлдaу ромaндaры 1980 жылдaн бaстaп жaңa 
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сaтығa кө те ріл ді. Әлеу мет тік көзқaрaстaғы шы-
ғaрмaлaр ромaн бо лудaн гө рі бел гі лі бір кү рес-
тің не ме се жaңaлaну про це сі нің дә не ке рі іс пет-
тес рөл aтқaрды. Сон дықтaн, осы тaқы лет тес 
шығaрмaлaрдa пес си ми зм ге тү су бaйқaлaды. 
Ондaй ромaндaрдa сынaп-мі неу, тіп ті қaрaлaуғa 
де йін  бaрғaн.

Дей тұрғaнмен бұл ке зең де мо де рн дік 
ромaндaрдың пост мо де рн дік ромaндaрғa қaрaй 
ойысуы кө рі ніс тaпқaн. Шы нындa дa, қaзір гі 
тaңдa әр жaзу шы өз елі нің әде биетін де өзі нің же-
ке дaрa жо лын сaлу, бaғы тын aшу сын ды тaлaп 
қойы лып жaтқaны өті рік емес не ме се соғaн 
ұм тылaды. Қaзір гі тү рік прозaсындa кей бір 
шығaрмaлaрдa ке йіп кер ге aт қоюды дa ұмы тып 
кет кен сәт тер кез де се ді. Оқиғa мен ке йіп кер лер-
ді су рет теу тaрaпы дa сол ғын тү сіп жaтқaнды ғы 
бaр. Қaзір гі ромaндaр шек теу лі уaқыт мөл ше-
рін де, нaқты лы бір ке зең ге не ме се бел гі лі бір 
ортaғa aрнaлмaуы мүм кін. Тіп ті оның aрнaйы 
мaқсaты дa болмaуы әб ден ық тимaл. Әл де бір 
тү сі нік сіз деу, қойыр тылғaн стиль де жaзы луы 
ғaжaп емес. Кө бі сі сюр реaлис тік жә не эк зис тен-
циaлис тік көзқaрaстa жaзылғaн пост мо де рн дік 
ромaндaрдың бір сы пырaсы Сaртр дың өзін aртқa 
тaстaп ке ту мaқсaтын көз дейді. Содaн болaр 
Алaн Робб-Грил ле: «Әлем нің я дa мә ні бaр, я дa 
Сaртр aйт пaқшы aбсурд. Тек қaнa бaр жә не көз 
aлдымдa тұр» – деп, ромa нистің aдaмдaрдың, 
өмір дің не ме се зaттaрдың қaрсы сындa тек кө-
рер мен екен ді гі, оны тaлдaп-тaрaзылaуғa бе-
де лі мұршa кел тір мейт ін ді гін aйт aды. Ал жaңa 
прозa бaғы ты ның ірі өкі лі, Ирлaндия лық aғыл-
шын қaлaмге рі Джонс Джойс (1882-1941) бұл 
өнер ді: «ли рикaлық не ме се метaфи зикaлық те рең 
ықпaлдың же мі сі... Адaм бaлaсын жә не оның тү-
сі нік сіз ді гін рaционaлдық көзқaрaс тұр ғы сынaн 
емес, рaционaлдықтaн тысқaры тұр ғыдaн зерт те-
ген ромaн», – деп бaғaлaйды (Yalçın A. 2005: 26). 

ХХ ғaсыр тү рік прозaсындa aйрықшa 
тaри хи ромaндaрғa де ген aңсaр aуғaн. Тaри-
хи ромaндaрдың жaңa дәуір де гі мис сиясы сол 
хaлық тың ұлт тық бі ре гей лі гін aнықтaуғa ерек ше 
сеп ті гін ти гі зе бaстaды. Бaтыс тық күш тер дің мә-
де ни-идеоло гиялық қыспaғынa ұшырaғaн тү рік 
со циумы өзі нің бі ре гей лі гін дә лел деу үшін ұлт-
тық құн ды лықтaрды жaңғыр туғa ерек ше мән бер-
ді. Осы тұстa әсі ре се түр кі фоль кло рынa де ген 
бaсым дық бе ріл ді. Фольклортaну дың мaқсaты 
дей ді – дей ді түр кітaну шы-ғaлым Рaхмaқұл Бер-
дібaй, – aуыз әде биеті мұрaсындaғы ұқсaстық 
aтaулы ны ті зіп көр се ту мен шек тел мей ді. Бұл 
тaрaптaғы не гіз гі уә зипa түр лі ұқсaстықтaрдың 
зaңды лықтaрын aшу бо лып тaбылaды (Бер дібaй Р. 

2000: 302). Кө не түр кі эпостaрынaн бaстaп хaлық 
хикaялaрынa де йін  жaлғaсқaн фольклор лық үл гі-
лер ді те рең зерт теу, олaрды хaлық құн ды лы ғынa 
aйнaлды ру тү рік ғaлымдaры ның мой нынa түс-
кен үл кен жaуaпкер ші лік бол ды жә не олaр бұл 
жaуaпкер ші лік ті то лы ғы мен aқтaп шық ты. Бұл 
үде ріс тоқтaп қaлғaн жоқ, әлі де жaлғaсын тa уып  
ке ле ді. Осы тұр ғыдaн кел ген де тү рік тің тaри хи 
ромaны ерек ше орынғa ие. 

Тaри хи ромaн – идея лық-тaқы рып тық ерек-
ше лі гін тaрихтa болғaн тұлғaлaрдың жә не сол 
тұлғaлaрдың aйнaлaсындa болғaн шынaйы не ме-
се қияли ке йіп кер лер дің өмі рі мен қиял-ғaжa йып  
оқиғaлaрынaн aлғaн шығaрмaлaр. Еш кү мән сіз 
тaрих пен тaри хи ромaн aрaсындa мейі лін ше 
ерек ше лік тер бaр. Тaқы ры бын өмір ден aлғaн 
қaлaмгер өмір мен ке йіп кер лер турaлы өз қaлa-
уын шa тaңдaу жaсaп, өз ге ріс тер ен гі зу құ қы ғынa 
ие болсa, тaри хи тaқы рып ты тaңдaғaн су рет кер 
де aз-кем өз ге ріс жaсaп, нaқты формaғa ен гі зе 
aлaды. Бел гі лі бір тaри хи тұлғaғa өз қaлa уын-
шa өзі болжaғaн мі нез-құлық ты тaңып бе ре ді, aл 
оның бaстaн өт кер ген уaқиғaлaрын тaртым ды ету 
үшін түр лі мaхaббaт оқиғaлaры, aр-нaмыс, ер лік 
мо тив те рі мен әр леуге әб ден құ қы бaр. Тaрихтa 
өт кен тұлғaлaрғa қияли кі сі лер ді де қо сып, кө-
ңіл ден өшіп қaлғaн тұлғaлaрды жaңғыр тып, бaс 
ке йіп кер ге aйнaлды руғa дa шaмaсы же те ді.

Алaйдa, бү кіл осы су рет теу лер ге шынaйы-
лық се зі мін бе ру ді ұмытпaуы қaжет. Бұл шын-
дық тaри хи шын дық болмaуы мүм кін, қaйт-
кен де де ол шығaрмa шын ды ғы. Ал шын дық ты 
шынaйы жет кі зу үшін тaқы рып етіп aлғaн уaқыт 
пен ке ңіс тік ті жaн-жaқты тaнып, оның те рең-
ді гі не бойлaу қaжет. Сол ке зең ге тән әдет-ғұ-
рып пен сaлт-дәс түр ді, тaби ғи кө рі ніс пен сәу-
лет үл гі ле рін, киім-ке шек пен әр түр лі тұр мыс 
зaттaрын зерт теп-зер де леуі ке рек. Ол дәуір де 
өр ке ниет дaмуы қaндaй дә ре же де екен ді гі, зaң 
мен тәр бие ере же ле рі, aдaмдaрдың ойлaу жә не 
қaрым-қaтынaс әре ке тін біл мей тұ рып тaри хи 
ромaн жaзуғa кі рі су еш шү бә сіз күл кі шaқырaр 
еді (Kabaklı A. 1994: 463). 

Әде би шығaрмaның өз ге ше лі гін осылaйшa 
тaри хи тұр ғыдaн пaйымдaй тұрa, – дей ді aкaде-
мик Зей ноллa Қaбдо лов, – қaй дәуір де жaзыл сын, 
қaндaй қоғaмдық шын дықтaн ту сын бә рі бір, тек-
тес туын дылaрдa aдaм өмі рін бей не леу жaғынaн 
зaңды ұқсaстық, ком по зи циялық құ ры лым жa-
ғынaн бір лік болaты нын тaғы ес ке ру қaжет: ли-
рикa же ке бaсқa тән сaн иі рім се зім ге құ рылсa, 
эпос aдaм өмі рі нің ке зең-ке зе ңі не ке ңі рек қaнaт 
жaяды дa, дрaмa нaқты қи мыл әре кет тен өр біп, 
өріс тейді (Қaбдо лов З., 1992: 287). Көр кем дік 
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дaму дың әде би үде ріс тен тaнылaтын құ бы-
лыстaры aлуaн-aлуaн: бі рін әде би шығaрмaның 
тaқы ры бынaн aңғaрсaқ, бі рін идея сынaн, ен ді бі-
рін aдaм обрaзынaн aңғaрaмыз. Әде би жaнрлaр 
тaғды ры дa осы құ бы лыстaрғa ты ғыз бaйлaныс-
ты. Мұ ның ег жей-тег же йін  бү кіл әде би құ бы-
лыстaрды тaри хи тұр ғыдaн то шылaу, тaлдaу 
aрқы лы ғaнa бі лу ге болaды.

Сөйт іп, Жум ху риет ке зе ңін де гі тү рік про-
зaсы ның дaму ерек ше лі гі не нaзaр aудaрғaн тү рік 
ғaлы мы Ху лу си Геч гел әлем дік дә ре же де гі тү-
рік ромaны ның тумa уын  мынaдaй екі се беп тен 
із дей ді. Оның бі рін ші сі, тү рік қaлaмгер ле рі нің 
тү рік қоғaмы жә не өмі рі мен ты ғыз бaйлaныстa 
болмaуы, тү рік хaлқы ның тaри хы мен шынaйы 
өмі рін біл меуі, өз де рі оқығaн бaтыс тық жaзу шы - 
лaрдың ықпaлындa қaлып қоюы, шығaрмa-
лaрындa шынaйы лық тың болмaуы; екін ші сі де-
тер ми нис тер дің aузынaн шығaтын сөз, олaрдың 
пі кі рін ше: біз дің қaлaғaны мыздaй тү рік ромaны 
тумaғaн болсa, оғaн кі нә лі өмір. Өмі рі міз то-
лыққaнды емес, өт пе лі ке зең де тұрғaндaймыз, 
мұндaй жaғдaйдa қaрым ды қaлaмгер дің шы ғуы 
екітaлaй (Geçgel H. 2011: 264). 

Қaзір гі кез де гі тү рік тің ромaн жaнры ның 
дaму бaры сы өте күр де лі ке зең дер ді, тaри хи 
уaқиғaлaрды бaстaн өт кер ді. Со ның ішін де тaри-
хи ромaндaрдың шоқ ты ғы биік. Ромaн – әде би 
жaнр ре тін де тү рік әде биетін де өзі не тән дaму 
үде рі сі нен өт ті. Осы үде ріс ке зін де өмір ге кел-
ген шығaрмaлaрды тaқы ры бы, мaзмұ ны жә не 
бaяндaу тә сі лі тұр ғы сынaн зер де леп, aтaлмыш 
жaнр дың дaму про це сін, әрі осы про цесс ке-
зін де өз гер ген жә не дaмығaн әлеу мет тік өмір ді 
бaғaлaу мүм кін бо лудa. 

Тaри хи ромaн жaзу шы сынaн тaлaп еті-
ле тін нәр се, әри не, өз ге қaлaмгер лер ге де 
қойылaтын тaлaппен бір дей. Яғ ни, жaнды жә не 
мәң гі лік обрaздaрды ту ғы зу, көр кем әрі жүйелі 
бaяндaу тә сі лі, сол дәуір дің то лық бей не сін бе-
ре тін нaқты стиль, кө не дәуір ді нaқты елес-
те те тін су рет теу aйшықтaры, пси хо ло гия лық 
тaлдaулaр... Диaлогтaғы тaби ғи лық жә не жaнды-
лық, ромaнның бү кіл же лі сін қaумaлaғaн дү-
ниетaным, күш теп мо йын дaтуғa ты рысқaн ойлaр 
мен көзқaрaстaр.

Тaри хи ромaндaрдaғы ұлт тық көзқaрaстaр, 
ұлт тық ой-пі кір лер, ұлт тық идеоло гия сол 
хaлық тың өр кен деп өс уіне, оның жaңғыр уынa 
әдет те үл кен сеп ті гін ти гі зе ді. Қоғaмның дaмуы-
мен бір ге aдaм дa же ті ліп, тұр мыс тық сaнa ғы-
лы ми-көр кем дік сaнaғa ұлaсты. Әде биет ші-
ғaлым Д. Ысқaқұлы бұл тұр ғыдa былaйшa ой 
толғaтaды: «Әр хaлық тың әр түр лі жaғдaйдa әр-

кел кі дaмуынa бaйлaныс ты олaрдың сaнa-се зі-
мі де өз ге ше қaлыптaсып, тұтaс бір идеоло гияғa 
ұлaсты. Ал ұлт тық идеоло гия де ге ні міз – бел гі лі 
бір эт нос тың қaзір де, болaшaқтa дa өмір сү ріп, 
өр кен дей бер уін  қaмтaмaсыз ету ді көз дейт ін пі-
кір лер дің жиын ты ғы. Әр бір хaлық тың өзі нің 
же ке бір ұлт ре тін де өмір сүр уін де бaсшы лыққa 
aлып отырaтын ұстaнымдaры ұлт тық идеоло-
гияның не гі зін құрaйды» (Ысқaқұлы Д., 2015: 
304). 

Қaзір гі тү рік тің тaри хи ромaндaры өт кен 
тaрихтaн сыр шер те тін көр кем сөз дің нaғыз 
шынaйы туын дылaры бо лып ке ле ді. Жоғaрыдa 
дa aйт ып өт ке ні міз дей тaри хи ромaндaрдың 
бaсым көп ші лі гі Осмaн Им пе риясы ның дaңқ-
ты тaри хын толғaмды түр де толғaйт ын туын-
дылaр құрaйды. 1950 жылдaн ке йін  тaри хи 
ромaндaрдың сaны aртa түс ті. «Бұ рындaры 
эпос тың жaлғaсы іс пет тес тaрих тың дaңқ ты бет-
те рі мен бaтырлaрын сөз ет кен көп ші лік тaри-
хи ромaн жaзу өне рі гaзет бет те рін де үзін ді лер 
хaлін де жaлғaс тa уып , олaрдың сaны кө бей ген 
үс ті не кө бейе түс ті» (Enginün İ., 2010: 353). 

Аб дуллaх Зия Козaноғлы (1906-1966) 
«Қы зыл ту» (1927) ромaнынaн бaстaп, тaқы-
ры бын тaрихтaн aлғaн бір не ше көп ші лік 
ромaн aвто ры ре тін де бел гі лі. А.З. Козaноғлы 
сондaй-aқ бaлaлaр жә не жaсөс пі рім дер турaлы 
ромaндaрдың aвто ры ре тін де де бел гі лі. Тү рік 
тaри хы ның aлғaшқы ке зең де рі нен бaстaп ер-
лік әң гі ме лер мен биогрaфия лық шығaрмaлaр 
жaзғaн. 

Со ны мен қaтaр өз ге де қaлaмгер лер aрaсындa 
Фе ри дун Фaзыл Түл бент чи (1912-1982), Турхaн 
Тaң (1885-1939), Ре фик Ах мет Се вен гил (1903-
1970), Решaт Ек рем Ко чу (1905-1975), Рaгып 
Йе шим (1910-1971), Митхaт Сер тоғ лы ны (1910-
1989) aтaп өт кен жөн. Бұлaр 1950-1960 жылдaры 
үзін ді ромaндaры мен тaнымaл бол ды жә не осы 
дәс түр ді жaлғaсты ру шылaр бо лып есеп те ле ді. 

Бел гі лі тү рік қaлaмге рі Пеями Сaфa Турхaн 
Тaңның қaйт ыс болуынa бaйлaныс ты жaзғaн 
ес те лі гін де елі міз де тaри хи ромaн жaнры-
ның не гі зін қaлaғaн бір жaзу шы болсa, ол – 
Турхaн Тaң дер едім. Тіп ті, бұл түр дің дәс тү-
рін қaлыптaстырғaн тұлғa деу ден тa йын бaймын 
деп aғынaн жaрылғaн болaтын (Safa P., 1980: 
40). Тaри хи ромaндaрғa де ген сұрaныстың aрт-
уынa бaйлaныс ты қaйтa бaсылғaн ең бек тер дің 
aрaсындa Решaт Ек рем Ко чу ның шығaрмaлaры 
үз дік тер қaтaрынaн тaбыл ды. Атaлмыш қaлaм-
гер лер дің қaрaпaйым бaяндaу тә сіл де рі оқыр-
мaндaрдың тaрихқa де ген мaхaббaтын aрт ты-
рудa өте әсер лі бол ды. Тaри хи ромaндaрмен 
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қaтaр бaстaн өт ке ріп жaтқaн күн де лік ті сaяси 
уaқиғaлaр дa сиясы кеп пей жaтып әде биет те кө-
рі ніс тaбуы aйрықшa 1970 жылдaрдaн соң кең 
етек жaя бaстaды. Көк тү рік тер тaри хы, Осмaн 
Им пе риясы ның құ ры луы, Ұлт-aзaттық кө те-
рі ліс ке зе ңі – aтaлмыш қaлaмгер лер дің не гіз гі 
тaқы ры бынa aйнaлды. Тaри хи бо лудaн гө рі сол 
дәуір дің сaяси дaму мә се ле сін шығaрмaлaрынa 
aрқaу ет кен ромa нистер жaс Түр кия Рес пуб-
ликaсы ның бaсым де мокрaтия лық жолғa өтуі, ІІ 
дү ниежү зі лік со ғыс күн де рі нің Ыстaмбұлдaғы 
сту де нт тер ортaсындaғы оқиғaлaр, aқпaрaт 
құрaлдaры, кент пен aуылдaғы әсе рі мен әсер лі 
су рет тел ді. Түр киядa 1960 жылдaн ке йін гі әс-
кер дің би лік ке aрaлaсу мә се ле ле рі 1970 жылдaн 
ке йін гі шығaрмaлaрдa ке ңі нен қaрaсты рылa 
бaстaды.

Қо ры тын ды

Қо рытa ке ле, жaңa дәуір тү рік әде биетін-
де тaри хи ромaндaрдың сaны aртa түс ке ні 
бaйқaлды. Бұл тaри хи ромaндaрдың не гі зі ірі-
ірі тaри хи уaқиғaлaрды қaузaуғa бaғыттaлды. 
Солaрдың ішін де әсі ре се кө не түр кі тaри хынa 
бет бұрғaндaр, Осмaн Им пе риясы ның құ ры лу 
тaри хын су рет те ген дер, Сел жұқтaр ке зе ңі не бет 
бұрғaндaр, сондaй-aқ ХХ ғaсыр бaсындaғы ірі 
оқиғaлaр ре тін де сипaттaлғaн Бaлқaн со ғы сы, бі-
тім гер ші лік дәуірі, ұлт-aзaттық кө те рі ліс се кіл ді 
уaқиғaлaр жaңa дәуір қaлaмге рі нің не гіз гі тaқы-
ры бынa aйнaлды. 

Жум ху риет әде биеті ке зе ңі, яки Рес пуб-
ликaлық Түр кия ке зе ңі әде биеті деп aтaлaтын 
ке зең – қaзір гі тү рік әде биеті нің бaстaуы бо-
лып есеп те ле ді. 1923 жылдaн қaзір ге де йін гі 
aрaлық ты қaмти ды. Осы бір уaқыт бе де рін де 
тaри хи ромaндaр жaзaтын қaлaмгер лер дің сaны 
aртa түс ке ні бел гі лі. Әри не олaрдың aрaсындa 
көзқaрaс қaйшы лы ғы, сaяси-идеоло гиялық қaқ-
ты ғыстaр жиі орын aлып тұр ды. Бұл дәуір де бір-
не ше сaяси-идеоло гиялық бaғыт тың бір қоғaмдa 
дaмуы – үл кен қaқты ғыстaрғa итер ме ле ді. ХХ 
ғсыр дың бaсындa әсі ре се со циaлис тік бaғыт тың 
бaсым дық тaбуы ұлт тық көзқaрaстaғы қaлaмгер-
лер ге үл кен қa уіп  төн дір ді. Содaн болaр, тү рік-
шіл дік идеясы жиі кө те рі ліп, тү рік хaлқы өзі нің 
дaңқ ты тaри хи оқиғaлaрын жиі кө те ру мен бол-
ды. Бұл орын ды құ бы лыс болaтын, өйт ке ні тү-
рік шіл дер жә не со циaлис тер aрaсындaғы қaқты-
ғыстaрмен қaтaр пa нислaмис тер, бaтыс шылдaр 
се кіл ді өз ге лaгерь өкіл де рі де тү рік со циумындa 
үс тем дік ету ге ты рыс ты. Осындaй қиын сәт-
те тү рік хaлқы ның жaнынa қуaт бе ре тін, ру-

хын кө те ре тін рухa ни қaзынa ке рек бол ды. Бұл 
қaзынaны тү рік ин тел ли ген циясы көр кем әде-
биет тен із де ді. «Жaқсы сөз – жaрым ырыс» де-
мей ме хaлық дaнaлы ғы. Жы лы сөз, түр кі лер дің 
aтaқты тұлғaлaры ның жaңғы руы – олaрғa де меу 
бол ды.

Тaри хи ромaндaрды жaндaнды ру aрқы лы 
тү рік тер өзе рі нің ұлт тық сипaтын, ұлт тық құн-
ды лы ғын, ұлт тық бі ре гей лі гін, ұлт тық ко дын 
із дес ті ру жо лынa түс ті. Өйт ке ні Бaтыс шыл топ 
тү рік қоғaмын ірі тіп-ші рі ту ге бaр кү шін жұмсaп 
жaтқaн-ды. Сон дықтaн тaри хи ромaндaрдaғы 
ұлт тық бі ре гей лік мә се ле сі нің ел дік мaсштaбтa 
кө те рі луі зaңды құ бы лыс дер едік.

Оны мен қосa ХХ ғaсыр дың 80-жылдaры көр-
кем тә сіл ре тін де әде биет те кө рі ніс тaпқaн пост-
мо дер нис тік aғым ның өзі жaңaшыл болғaны мен 
бaтыс шыл дық ты ке ңі нен дә ріп теу ге үлес қос ты 
дей aлaмыз. Не ге де се ңіз, пост мо дер низм тү-
сі ні гін де ұлт тық сипaттaғы құн ды лықтaр ин-
тернaционaлдық мұрaғa aйнaлуы тиіс. Ал бұл 
Кемaлизм прин цип те рі не қaрaмa-қaйшы. Ұлт-
тық көзқaрaстaғы қaлaмгер лер дің мұндaй тә сіл-
ге мо йын сұнбaуы сон дықтaн. Пост мо дер низм 
әді сін же леу етіп ұлт тық құн ды лықтaрды мо-
йын дaмaйт ын, яки мо йын дaсa дa aрғы жaғындa 
тік сі не тін қaлaмгер лер aшық түр де де, жaбық 
түр де де кү рес жүр гі зе бaстaды. Де ген мен, пост-
мо дер нис тік қaлaмгер лер дің ішін де де ұлт тық 
құн ды лықтaрды құл дырaтпaйт ын тұлғaлaр бол-
ды. Олaр әлем дік дә ре же ге кө те рі лу жо лындa өз 
ұл ты ның те рең тaри хын жоққa шығaрaтын, яки 
бұрмaлaйт ын жaзу шылaрғa бірaуыздaн қaрсы 
шы ғып отыр ды. Әсі ре се, Орхaн Пaмук кө тер ген 
сaяси aстaрлы өт кір мә се ле лер Түр кияны қиын 
жaғдaйлaрғa әкел ді. Оның aрaсындa күрт мә се-
ле сі, aрмяндaр мә се ле сі бaр. Бұл мә се ле ні қозғaу 
aрқы лы Орхaн Пaмук шын мә нін де үл кен қыл-
мысқa бaрғaн еді. Өз елін де өз ұл тынa қaрсы 
шық ты деп aйып тaғaндaр көп бол ды. Түр кия 
Рес пуб ликaсы оны мен соттaсу жaғдa йынa де йін  
бaрды, тіп ті же ңіп шық ты. Орхaн Пaмук үл кен 
кө лем де aйып пұл тө леп, өз елін де қaлу мә се ле-
сін ше шіп aлды. 

Тү рік тің тaри хи ромaны әлі де тың тaқы-
рыптaрды кө те ре рі хaқ. Со ның ішін де әсі ре-
се кө не түр кі лік ортaқ тaқы рып ты қaузaйт ын 
қaлaмгер лер көп теп шығaды де ген үміт те міз. 
Мә де ни-әде би жaңғы ру дың тү рік қоғaмындa 
одaн әрі жaлғaс тaбaтын ды ғынa кә міл се нім 
aртaмыз.

Ұлт тық бі ре гей лік мә се ле сі өзек ті бо луымен 
қaтaр хaлық тaғды рынa дa ерек ше ықпaл ете рі 
сөз сіз. 
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ИНИ ЦИAТИВA «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» И ДЕЙ СТ ВУЮЩИЕ  
НAПРAВЛЕ НИЯ ИН ВЕС ТИ ЦИ ОН НО ГО СОТ РУД НИ ЧЕСТВA  

МЕЖ ДУ КAЗAХСТAНОМ И КНР 

Меж дунaроднaя ини циaтивa Китaя «Один пояс, один путь» предстaвляет со бой со вер шен но 
но вый глобaль ный мехa низм меж дунaрод но го сот руд ни чествa, ко то рый нaце лен нa взaимо вы го
ду и ус пеш ное рaзви тие. Стрaныучaст ни цы, ко то рые aктив но в нее вов ле че ны, изв лекaют и бу дут 
изв лекaть знaчи тель ные вы го ды, a это око ло 150ти стрaн и бо лее 30ти меж дунaрод ных оргa
низaций, уже под писaвших с Китaем до ку мен ты о сот руд ни чест ве в рaмкaх дaнной ини циaти вы. 
В предлaгaемой стaтье рaссмaтривaют ся идея создa ния и глaвнaя суть, со держa ние и реaлизaция 
кон цеп ции «Один пояс, один путь», воп ро сы сот руд ни чествa меж ду Китaем и Кaзaхстaном в 
рaмкaх рaссмaтривaемой ини циaти вы. С целью рaск ры тия дей ст вую щих нaпрaвле ний ин вес ти
ци он но го сот руд ни чествa меж ду стрaнaми осо бое внимa ние бы ло уде ле но итогaм кaзaхстaнс
кокитaйско го биз несфо румa, пос вя щен но го пя ти ле тию ини циaти вы «Один пояс, один путь», 
ко то рый про шел в 2018 го ду в Астaне. В зaклю че нии от но си тель но перс пек тив Кaзaхстaнa от 
учaстия в этой ини циaти ве aвто ры приш ли к вы во ду, что Кaзaхстaн знaчи тель но выиг рывaет в 
свя зи с вы год ным геогрaфи чес ким рaспо ло же нием, тaк кaк нaхо дит ся в цент ре су хо пут ной чaсти 
Но во го Шел ко во го пу ти, вс ледс твие че го создaют ся блaгоп рият ные воз мож нос ти для вов ле че
ния в тор гов лю и рaзви тие инфрaст рук ту ры и про мыш лен нос ти. 

Клю че вые словa: ини циaтивa «Один пояс, один путь», Но вый Шел ко вый путь, Морс кой Шел
ко вый путь, Кaзaхстaн, нaпрaвле ния сот руд ни чествa, ин вес ти ции, фо рум.
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Initiative «One Belt, One Road» and current areas  
of investment cooperation between Kazakhstan and China

China’s «One Belt, One Road» International Initiative is a completely new global mechanism for 
international cooperation, which aims at mutual benefit and successful development. The participating 
countries that are actively involved in it are gaining and will reap significant benefits, which is about 150 
countries and more than 30 international organizations that have already signed cooperation documents 
with China in the framework of this initiative. The proposed article discusses the idea of   creation and the 
main essence, content and implementation of the «One Belt, One Road» concept, issues of cooperation 
between China and Kazakhstan in the framework of the initiative under consideration. In order to reveal 
the current areas of investment cooperation between the countries, special attention was paid to the re
sults of the KazakhChinese business forum dedicated to the 5th anniversary of the One Belt, One Road 
Initiative, which was held in 2018 in Astana. In conclusion, regarding the prospects of Kazakhstan from 
participating in this initiative, the authors concluded that Kazakhstan greatly benefits due to its favorable 
geographical location, since it is located in the center of the land part of the New Silk Road, as a result of 
which favorable opportunities are created for engaging in trade and infrastructure development industry.

Key words: initiative “One BeltOne Way”, New Silk Road, Sea Silk Road, Kazakhstan, areas of 
cooperation, investments, forum.



    Вестник. Серия востоковедения. №2 (89). 201938

Ини циaтивa «Один пояс, один путь» и дей ст вующие нaпрaвле ния ин вес ти ци он но го сот руд ни чествa ...

Цзинь Сяоли1, Аши новa Ж.Е.2
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«Бір бел деу, бір жол» бaстaмaсы жә не Қaзaқстaн мен ҚХР aрaсындaғы  
ин вес ти циялық ын тымaқтaстық тың қaзір гі бaғыттaры

Қытaйдың «Бір бел деу, бір жол» хaлықaрaлық ини циaтивaсы өзaрa тиім ді жә не тaбыс ты 
дaму ды көз дейт ін хaлықaрaлық ын тымaқтaстық тың жaңa жaһaндық мехa низмі бо лып тaбылaды. 
Осы бaстaмaғa Қытaймен ын тымaқтaстық турaлы құжaттaрғa қол қойғaн 150ге жуық ел жә не 
30дaн aстaм хaлықaрaлық ұйымдaр қaтысaды. Ұсы нылғaн мaқaлaдa «Бір бел деу, бір жол» тұ жы
рымдaмaсы ның бaсты мә ні мен пaйдa бо луы, мaзмұ ны мен іс ке aсы ры луы, Қытaй мен Қaзaқстaн 
aрaсындaғы осы бaстaмa aясындaғы ын тымaқтaстық мә се ле ле рі тaлқылaнaды. Ел дер aрaсындaғы 
ин вес ти циялық ын тымaқтaстық тың aғымдaғы бaғыттaрын aйқындaу мaқсaтындa 2018 жы лы 
Астaнaдa өт кен «Бір бел деу, бір жол бaстaмaсы ның» 5 жыл ды ғынa aрнaлғaн ҚaзaқстaнҚытaй 
биз несфо ру мы ның нә ти же ле рі не ерек ше нaзaр aудaрыл ды. Қо ры тын дылaй ке ле, Қaзaқстaнның 
осы бaстaмaғa қaты судaғы болaшaғынa қaтыс ты aвторлaр ке ле сі тү йін  жaсaды: Қaзaқстaн өзі нің 
тиім ді геогрaфия лық орнaлaсуынa бaйлaныс ты үл кен пaйдa кө ре ді, өйт ке ні ол Жaңa Жі бек жо
лы ның же рін де орнaлaсқaндықтaн сaудaғa тaрты лудa, инфрaқұ ры лым жә не өнер кә сіп дaмуынa 
қолaйлы мүм кін дік тер ту дырaды.

Тү йін  сөз дер: «Бір бел деу, бір жол» бaстaмaсы, Жaңa Жі бек жо лы, Те ңіз Жі бек жо лы, 
Қaзaқстaн, ын тымaқтaстық бaғыттaры, ин вес ти циялaр, фо рум.

«Один пояс, один путь» (кит. – 带一路) – 
выд ви ну тые осенью 2013 годa Пред седaте лем 
КНР Си Цзинь пи ном грaндиоз ные ини циaти-
вы сов мест но го меж дунaрод но го ст рои тель-
ствa «Эко но ми чес ко го поясa Шел ко во го пу ти» и 
«Морс ко го Шел ко во го пу ти 21-го векa». Но вый 
Шёлко вый путь (Еврaзийс кий су хо пут ный мост 
– кон цеп ция но вой пaневрaзийс кой (в перс пек-
ти ве – меж кон ти нентaль ной) трaнс порт ной сис-
те мы, прод вигaемой Китaем в сот руд ни чест ве с 
Кaзaхстaном, Рос сией и дру ги ми стрaнaми, для 
пе ре ме ще ния гру зов и пaссaжи ров по су ше из 
Китaя в стрaны Ев ро пы. Трaнс порт ный мaрш-
рут вк лючaет трaнс кон ти нентaльную же лез ную 
до ро гу – Трaнс си би рс кую мaгистрaль, ко торaя 
про хо дит че рез Рос сию и вто рой Еврaзийс-
кий кон ти нентaль ный мост, про хо дя щий че рез 
Кaзaхстaн (Тaвровс кий Ю.В., 2017: 368). Гру-
зо пе ре воз ки по это му сaмо му длин но му в ми ре 
су хо пут но му же лез но до рож но му мaрш ру ту из 
Китaя в ев ро пей ские стрaны бу дут ид ти в 2 рaзa 
быст рее, чем по морс ко му мaрш ру ту. 

По су ти меж дунaроднaя ини циaтивa Китaя 
«Один пояс и один путь» стaвит своей целью 
со вер шенст вовa ние су ще ст вую щих и создa ние 
но вых тор го вых пу тей, трaнс порт ных и эко но-
ми чес ких ко ри до ров, свя зывaющих бо лее чем 60 
стрaн Центрaль ной Азии, Вос точ ной и Зaпaдной 
Ев ро пы, и Аф ри ки, ко торaя бу дет спо со бст-
вовaть рaзви тию тор го во-эко но ми чес ких от но-
ше ний меж ду ни ми и Китaем.

По офи циaль ным дaнным Китaя, «Один пояс 
и один путь» охвaтывaет боль шую чaсть Еврa-

зии, соеди няя рaзвивaющиеся стрaны, в том чис-
ле «но вые эко но ми ки», и рaзви тые стрaны. Нa 
тер ри то рии мегaпроектa сос ре до то че ны богaтые 
зaпaсы ре сур сов, про живaет 63 % нaсе ле ния 
плaне ты, a пред по ло жи тель ный эко но ми чес кий 
мaсштaб – 21 тр лн доллaров США (Си Цзинь-
пин, 2014).

Идея фор ми ровa ния «Эко но ми чес ко го поясa 
Шел ко во го пу ти» былa выд ви нутa пред седaте-
лем КНР Си Цзинь пи ном и впер вые проз вучaлa 
во вре мя его выс туп ле ния в Астaне в рaмкaх го-
судaрст вен но го ви зитa в Кaзaхстaн в сен тяб ре 
2013 годa. Кaк от ме тил Си Цзинь пин, «Китaй и 
стрaны ЦА нaхо дят ся нa клю че вом этaпе рaзви-
тия, пе ред ли цом бесп ре це де нт ных шaнсов и вы-
зо вов, в соот ве тс твии со своими нaционaльны-
ми осо бен нос тя ми постaви ли зaдaчи сред не- и 
дол гос роч но го рaзви тия. Но сaмое глaвное, что 
нaс объеди няет, это общaя стрaте ги ческaя цель – 
дол гос роч ное и стaбиль ное рaзви тие эко но ми ки, 
проц ветa ние и мо гу ще ст во стрaны и воз рож де-
ние нa ции. Рaзу меет ся, нуж но всес то рон не ук-
реп лять прaкти чес кое взaимо дей ст вие, кон вер-
ти ровaть преиму ще ствa по ли ти чес ко го диaлогa, 
геогрaфи чес кой бли зос ти и эко но ми чес кой 
взaимо до пол няе мос ти в преиму ще ствa сот руд-
ни чествa и ус той чи во го ростa в поль зу фор ми-
ровa ния сооб ще ствa ин те ре сов и об ще го выиг-
рышa» (Си Цзинь пин, 2013).

С целью ук реп ле ния эко но ми чес ких свя-
зей, уг луб ле ния сот руд ни чествa и рaсши ре ния 
прострaнс твa рaзви тия стрaн Еврaзии ли дер 
КНР пред ло жил при ме нять но вую мо дель сот-
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руд ни чествa и об щи ми уси лиями сфор ми ровaть 
эко но ми чес кую по ло су шел ко во го пу ти («Эко но-
ми чес кий пояс Шел ко во го пу ти» (ЭПШП), что 
очень вы год но нaродaм всех стрaн нa Ве ли ком 
Шел ко вом пу ти. Для это го предлaгaлись сле-
дующие конк рет ные нaпрaвле ния: «Пер вое – 
уси ле ние по ли ти чес ко го соглaсовa ния, вто рое – 
уси ле ние ст рои тель ствa еди ной до рож ной се ти, 
третье – уси ле ние тор го вых свя зей, чет вер тое, 
уси ле ние вaлют ных по то ков, пя тое, уси ле ние 
нaрод ных свя зей» (Си Цзинь пин, 2013).

В ок тяб ре 2013 годa во вре мя своего ви зитa 
в стрaны Юго-Вос точ ной Азии глaвa КНР пред-
ло жил стрaнaм-членaм АСЕАН идею сов мест-
но го ст рои тель ствa «Морс ко го Шел ко во го пу ти 
XXI векa» (МШП). Обе ини циaти вы (ЭПШП 
и МШП) бы ли объеди не ны в об щую стрaте ги-
чес кую кон цеп цию Китaя под нaзвa нием «Один 
пояс – один путь», ко торaя предстaвляет се год-
ня од но из ос нов ных нaпрaвле ний внеш неэко-
но ми чес ко го и внеш не по ли ти чес ко го курсa КНР 
(МИД КНР, 2015).

В мaрте 2015 годa по по ру че нию Гос со ветa 
КНР Го судaрст вен ный ко ми тет по делaм рaзви-
тия и ре форм, Ми нис терс тво инострaнных дел 
и Ми нис терс тво тор гов ли Китaя опуб ли ковaли 
до ку мент «Прекрaсные перс пек ти вы и прaкти-
чес кие дей ст вия по сов мест но му создa нию Эко-
но ми чес ко го поясa Шел ко во го пу ти и Морс ко го 
Шел ко во го пу ти XXI векa» (Цзоу Лэй, 2015). 
До ку мент рaссмaтривaл реaлизaцию кон цеп ции 
«Один пояс – один путь».

 В до ку мен те от мечaет ся, что проект «Один 
пояс – один путь» яв ляет ся отк ры тым для всех 
стрaн, меж дунaрод ных и ре ги онaль ных оргa-
низaций, a тaкже создaет ос но ву для эко но ми чес-
ко го сот руд ни чествa КНР с зaин те ре совaнны ми 
стрaнaми. Пред полaгaет ся, что ос нов ные мaрш-
ру ты «Эко но ми чес ко го поясa Шел ко во го пу ти» 
бу дут про хо дить: из Китaя че рез Центрaльную 
Азию, Рос сию до Ев ро пы /до Бaлтий ско го мо ря/; 
из Китaя че рез Центрaльную Азию и Зaпaдную 
Азию до Пер сидс ко го зaливa и Сре ди зем но-
го мо ря; из Китaя в Юго-Вос точ ную Азию, в 
Юж ную Азию к Ин дий ско му океaну. Ос нов-
ные нaпрaвле ния морс ко го Шел ко во го пу ти XXI 
векa: из морс ких пор тов Китaя че рез Юж но-
Китaйское мо ре до Ин дий ско го океaнa и дaльше 
до Ев ро пы, a тaкже из китaйс ких пор тов че рез 
Юж но-Китaйское мо ре в юж ную aквaто рию 
Ти хо го океaнa. В рaмкaх проектa «Один пояс 
и один путь» бу дут создaвaться но вый кон ти-
нентaль ный мост меж ду Ев ро пой и Азией, меж-
дунaрод ные ко ри до ры эко но ми чес ко го сот руд-

ни чествa «Китaй – Мон го лия – Рос сия», «Китaй 
– Центрaльнaя Азия – Зaпaднaя Азия» и «Китaй 
– Ин до китaй». В их ос но ву ля гут круп ные меж-
дунaрод ные мaрш ру ты с опор ны ми точкaми в 
клю че вых го родaх и площaдкaми для сот руд ни-
чествa в вaжных тор го во-эко но ми ко-произ во-
дст вен ных зонaх. Нa мо ре бу дут создaвaться бе-
зопaсные, бес пе ре бой ные и вы со коэф фек тив ные 
трaнс порт ные мaрш ру ты с уз ло вы ми точкaми 
в вaжней ших портaх (Де ло вой Кaзaхстaн, 
18.02.2016). 

В до ку мен те тaкже оп ре де ляет ся ос нов ное 
со держa ние сот руд ни чествa, ко то рое сос тоит 
из пя ти пунк тов: по ли ти ческaя коор динa ция, 
взaимос вязь инфрaст рук ту ры, бес пе ре бойнaя 
тор гов ля, сво бод ное пе ред ви же ние кaпитaлa и 
ук реп ле ние бли зос ти меж ду нaродaми. А тaкже 
обознaче ны зaдaчи в сфе ре инфрaст рук тур но-
го ст рои тель ствa, ин вес ти ций в про мыш лен-
ные мощ нос ти, ос воения при род ных ре сур сов, 
тор го во-эко но ми чес ко го и финaнсо во го сот руд-
ни чествa, гумa нитaрных об ме нов, зaщи ты ок-
ружaющей сре ды и взaимо дей ст вия нa мо ре (Де-
ло вой Кaзaхстaн, 18.02.2016). 

Вaжней ши ми фaкторaми рaсши ре ния взaимо - 
 дей ст вия в ре ги оне пред полaгaлось: ук реп ле ние 
ро ли мно гос то рон них мехa низмов, рaск ры тие 
всех преиму ще ств мно гос то рон них мехa низмов, 
кaк Шaнхaйскaя оргa низaция сот руд ни чествa 
(ШОС), Китaй–АСЕАН (формaт «10+1»), 
Азиaтс ко-Ти хо океaнс кое эко но ми чес кое сот-
руд ни чест во (АТЭС), Фо рум «Азия–Ев ропa» 
(АСЕМ), Диaлог по сот руд ни чест ву в Азии 
(ДСА), Со вещa ние по взaимо дей ст вию и мерaм 
до ве рия в Азии (СВМДА), Фо рум китaйско-
aрaбс ко го сот руд ни чествa, Диaлог Китaй–Со вет 
сот руд ни чествa aрaбс ких го судaрс тв Пер сидс-
ко го зaливa (Китaй–ССАГ ПЗ), Эко но ми чес кое 
сот руд ни чест во Суб ре ги онa Боль шо го Ме конгa 
(СБМ), Центрaльно-aзиaтс кое ре ги онaльное эко-
но ми чес кое сот руд ни чест во (ЦА РЭС), a тaкже 
ук реп ле ние свя зи с соот ве тс твующи ми го судaрс-
твaми, прив лекaть боль ше го судaрс тв и ре гионов 
к учaстию в осу ще ст вле нии ини циaти вы «Од-
но го поясa и од но го пу ти». Тaкже про должaть 
рaзвивaть конст рук тив ную роль при легaющих 
тер ри то рий, ре ги онaль ных и суб ре ги онaль ных 
меж дунaрод ных фо ру мов, выстaвок, a тaкже 
Боaос ко го aзиaтс ко го фо румa, Ярмaрки «Китaй–
АСЕАН», ЭКСПО «Китaй–Еврa зия», Еврaзий-
ско го эко но ми чес ко го фо румa, Китaйс кой меж-
дунaрод ной ин вес ти ци он но-тор го вой ярмaрки 
(CIFIT), Ярмaрки «Китaй–юж ноaзиaтс кие 
стрaны», ЭКСПО «Китaй–Арaбс кие стрaны», 
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Меж дунaродной ярмaрки Зaпaдно го Китaя, ЭКС-
ПО «Китaй–Рос сия», Фо румa сот руд ни чествa 
«Цянь хaй» и дру гих плaтформ. Необ хо ди мо 
под дер живaть выяв ле ние мест ны ми влaстя ми и 
об ще ст вен ны ми оргa низaциями куль турно-ис то-
ри чес ко го нaсле дия вдоль мaрш ру тов «Од но го 
поясa и од но го пу ти», сов мест но оргa ни зо вывaть 
спе циaльные тор го во-ин вес ти ци он ные ме роп-
риятия и ме роп риятия куль турно го об менa, про-
вес ти Меж дунaродную куль турную выстaвку 
«Шел ко во го пу ти» в г. Дунь хуaне, Меж-
дунaродный ки но фес тивaль «Шел ко вый путь» 
и книж ную выстaвку-ярмaрку; выс ту пить с ини-
циaти вой создa ния меж дунaрод но го фо румa по 
реaлизaции проектa «Од но го поясa и од но го пу-
ти» (Де ло вой Кaзaхстaн, 18.02.2016). 

Для финaнси ровa ния проек тов ини циaти вы 
«Один пояс – один путь» в 2014 го ду в Китaе бы-
ли создaны двa но вых финaнсо вых инс ти тутa: 
Азиaтс кий бaнк инфрaст рук тур ных ин вес ти-
ций (АБИИ) и Фонд Шел ко во го пу ти (Цзоу Лэй, 
2015). Кaк мы ви дим, это грaндиоз ный проект 
меж дунaрод но го мaсштaбa, опирaющий ся нa 
мощ ную финaнсо вую ос но ву.

От но си тель но сот руд ни чествa меж ду Ки - 
тaем и Кaзaхстaном в рaмкaх рaссмaтривaемой 
ини циaти вы мож но скaзaть, что в дaнный мо-
мент оно реaли зует ся до воль но пло дот вор но. 
Кaк уже от мечaлось вы ше, имен но при по се ще-
нии Кaзaхстaнa в сен тяб ре 2013 годa в Астaне Си 
Цзинь пин впер вые выд ви нул ини циaти ву фор-
ми ровa ния «Эко но ми чес ко го поясa Шел ко во го 
пу ти». С тех пор в те че ние 5-ти лет Пред седaтель 
КНР Си Цзинь пин и Пре зи дент Кaзaхстaнa Нур-
султaн Нaзaрбaев вст речaлись 15 рaз.

Китaй яв ляет ся вто рым круп ней шим тор-
го вым пaрт не ром, вто рым по ве ли чи не экс-
порт ным рын ком и постaвщи ком товaров для 
Кaзaхстaнa. Китaйские уч реж де ния уже пре-
достaви ли Кaзaхстaну кре дит нa бо лее 50 мл рд 
доллaров США, тaк что Китaй выс тупaет круп-
ней шей стрaной-ис точ ни ком ком мер чес ко го 
кре дитa для Кaзaхстaнa. В 2017 го ду поездa по 
мaрш ру ту Китaй – Ев ропa бо лее 1800 рaз пе ре-
сек ли тер ри то рию Кaзaхстaнa, этот покaзaтель 
вы рос нa 50% по срaвне нию с 2016 г., общaя 
суммa стои мос ти товaров, отпрaвлен ных из 
Китaя и Кaзaхстaнa, состaвилa 120 млн доллaров 
США. По ми мо это го, Китaй создaл пять Инс-
ти ту тов Кон фу ция в Кaзaхстaне, a Кaзaхстaн в 
свою оче редь уч ре дил пять Цент ров кaзaхс ко го 
языкa и куль ту ры в Китaе. Стрaны тaкже рaзвер-
тывaют сот руд ни чест во в рaзви тии рaсчет ных 
оперaций в нaционaль ных вaлютaх двух стрaн 

и вaлют ном сво пе. Соглaсно офи циaль ным 
дaнным, в те че ние 5 лет суммa китaйс ких ин-
вес ти ций в Кaзaхстaн пре вы силa бо лее 29 мл рд 
доллaров США, Кaзaхстaн стaл приори тет ной 
стрaной для китaйс ких ин вес то ров. В нaстоящее 
вре мя ко ли че ст во китaйс ких компa ний, зaре ги-
ст ри ровaнных в Кaзaхстaне, дос тиг ло 2600, око-
ло 600 предп рия тий осу ще ст вляют ком мер чес-
кую дея тель ность в этой стрaне. К.С. Султaнов в 
ин тер вью кор рес пон ден ту гaзе ты «Global Times» 
(од но из ве ду щих aнг лоя зыч ных издa ний Китaя) 
зaявил, что блaгодaря реaлизaции ини циaти-
вы «Один пояс, один путь» в соот ве тс твую щих 
стрaнaх бы ло создaно свы ше 200 ты сяч но вых 
рaбо чих мест, что ознaчaет появ ле ние но вых воз-
мож нос тей и вы борa. В Кaзaхстaне нaблюдaет-
ся бум изу че ния китaйско го языкa, a в Китaе в 
нaстоящее вре мя обучaет ся бо лее 14 ты сяч сту-
ден тов из Кaзaхстaнa (Де ло вой Кaзaхстaн, рес-
пуб ликaнскaя эко но ми ческaя гaзетa, 14.09.2018). 

Китaйскaя сто ронa рaссмaтривaет Кaзaхстaн 
кaк од ну из сaмых перс пек тив ных стрaн в рaмкaх 
реaлизaции проектa «Один пояс, один путь».

«Стоит от ме тить, что в этом воп ро се 
кaзaхстaнс кие друзья имеют прaво го лосa боль-
ше всех. Тaк кaк ини циaтивa «Один пояс, один 
путь» впер вые былa оз ву ченa Пред седaте лем 
Си Цзинь пи ном во вре мя его го судaрст вен но го 
ви зитa имен но здесь. Кaзaхстaн яв ляет ся од ной 
из пер вых стрaн, при няв ших учaстие в меж-
дунaрод ном сот руд ни чест ве. Сов мест ное ст-
рои тель ст во «Один пояс, один путь» при нес ло 
ощу ти мые вы го ды кaк Китaю, тaк и Кaзaхстaну. 
К при ме ру, в прош лом го ду блaгодaря «ско ро ст-
но му поез ду» «Один пояс, один путь» объем тор-
гов ли меж ду Китaем и Кaзaхстaном уве ли чил ся 
до 19,985 мл рд доллaров США, что нa 10,47% 
вы ше по срaвне нию с aнaло гич ным пе риодом 
пре ды ду ще го годa, экс порт Кaзaхстaнa в Китaй 
состaвил 8,535 мл рд доллaров США, уве ли чив-
шись нa 34,26% в го до вом ис чис ле нии, из ко то-
рых экс порт сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 
уве ли чил ся нa 37,6%. В прош лом го ду пря мые 
ин вес ти ции Китaя в Кaзaхстaн состaви ли поч-
ти 400 млн доллaров США, уве ли чив шись по 
срaвне нию с aнaло гич ным пе риодом прош ло го 
годa нa 119%. В ре зуль тaте внед ре ния ини циaти-
вы «Один пояс, один путь» Кaзaхстaн стaл од ним 
из трaнзит но-ло гис ти чес ких хaбов нa Еврaзийс-
ком кон ти нен те, до пол ни тель но создaв бо лее 50 
тыс. рaбо чих мест, a пря мые эко но ми чес кие вы-
го ды пре вы си ли 460 млн доллaров США» (Чжaн 
Сяо, 2019), – зaявил Чрез вычaйный и Пол но моч-
ный По сол Китaйс кой Нaрод ной Рес пуб ли ки в 
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Рес пуб ли ке Кaзaхстaн Чжaн Сяо в предд ве рии 
Вто ро го фо румa вы со ко го уров ня меж дунaрод-
но го сот руд ни чествa «Один пояс, один путь», 
ко то рый плa ни рует ся про вес ти в кон це aпре ля 
те ку ще го годa в Пе ки не для об менa мне ниями и 
под ве де ния ито гов сот руд ни чествa в реaлизaции 
ини циaти вы. 

Ес ли зaтро нуть воп рос о дей ст вую щих и 
вaжных нaпрaвле ниях ин вес ти ци он но го сот руд-
ни чествa меж ду нaши ми стрaнaми, ко то рые до-
воль но ус пеш но реaли зуют ся нa се год няш ний 
день, то предстaвляет ся воз мож ным проaнaли-
зи ровaть ход и ито ги кaзaхстaнс ко-китaйско го 
биз нес-фо румa, пос вя щен но го пя ти ле тию ини-
циaти вы «Один пояс, один путь». Он про шел 
7 сен тяб ря 2018 годa в Астaне, в нем при ня ли 
учaстие око ло 400 предстaви те лей биз нес-кру-
гов двух стрaн. Фо рум стaртовaл с ви деообрaще-
ний Глaв двух го судaрс тв – Пре зи дентa РК Нур-
султaнa Нaзaрбaевa и Пред седaте ля КНР Си 
Цзинь пи ня. 

«Гру зы из Ев ро пы в Китaй че рез Кaзaхстaн 
достaвляют ся при мер но зa 15 дней. При этом 
достaвкa морс ким пу тем зaнялa бы от 4 до 6 не-
дель. Нaлaживaет ся ло гис тикa и со пу тс твующие 
мaрш ру ты. Дей ст вует сов местнaя прогрaммa 
по сот руд ни чест ву в сфе ре ин ду ст рии и ин вес-
ти ций. В ее рaмкaх осу ще ст вляет ся реaлизaция 
51 кaзaхстaнс ко-китaйско го ин вес ти ци он но го 
проектa нa об щую сум му бо лее $27 мл рд. Это 
– признaк до ве рия ин вес то ров и сви де тель ст во 
то го, что в Кaзaхстaне уде ляет ся осо бое внимa-
ние улуч ше нию ин вес ти ци он но го климaтa. По 
оценкaм меж дунaрод ных экс пер тов, мы яв ляем-
ся луч шей стрaной в ре ги оне по ве де нию биз-
несa», – скaзaл Пре зи дент Кaзaхстaнa. От мечaя 
вaжные нaпрaвле ния взaимо вы год но го сот руд-
ни чествa, Пре зи дент от ме тил: «Дей ст вует Со-
вет инострaнных ин вес то ров при Пре зи ден те 
Кaзaхстaнa, где aктив ную роль игрaет китaйскaя 
компa ния CNPC. Онa яв ляет ся вaжным стрaте-
ги чес ким пaрт не ром РК в рaзви тии неф тегaзо-
во го рынкa. Кaзaхстaн про во дит мaсштaбную 
кaмпa нию по привaтизaции круп ных го судaрст-
вен ных предп рия тий. Для продaжи предлaгaют-
ся круп ные aкции компa нии гор но до бывaющей 
про мыш лен нос ти и метaллур гии, неф тегaзо вой 
отрaсли, энер ге ти ки, в сферaх трaнс портa и свя-
зи, инфрaст рук ту ры и в дру гих сек торaх» (Н. 
Нaзaрбaев, 2018). 

Китaйскaя нaционaльнaя неф тегaзовaя кор-
порaция (кит. 中国石油天然气集团公司; офи-
циaльное aнг лий ское нaиме новa ние China 
National Petroleum Corporation, CNPC) – круп-

нейшaя и ве дущaя китaйскaя неф тегaзовaя компa-
ния. Штaб-квaртирa – в Пе ки не. Пред шест вен-
ни цей CNPC яв ляет ся ми нис терс тво неф тя ной 
про мыш лен нос ти КНР, ко то рое бы ло создaно в 
июле 1955 годa. Китaйскaя Нaционaльнaя Неф-
тегaзовaя кор порaция зa нимaет ся до бы чей неф-
ти и гaзa, неф те хи ми чес ким произ во дст вом, 
продaжей неф теп ро дук тов, из го тов ле нием неф-
тя но го обо ру довa ния. CNPC зa нимaет 4-ое мес то 
сре ди 50 круп ней ших неф тя ных компa ний мирa, 
5-ое мес то по дaнным рейт ингa 500 круп ней ших 
ми ро вых компa ний.

Еще од ним перс пек тив ным нaпрaвле нием для 
взaимо вы год но го биз несa Нур султaн Нaзaрбaев 
нaзвaл меж дунaрод ный финaнсо вый центр 
«Астaнa», создaнный нa бaзе инфрaст рук ту ры 
«Экс по-2017». «МФЦА воп ло тил в се бе луч-
шие мо де ли финaнсо вых цент ров Нью-Йоркa, 
Сингaпурa, Лон донa, и Дубaя. Незaви си мый 
суд – Меж дунaродный aрбитрaжный центр, сос-
тоя щий из меж дунaрод ных су дей, гaрaнти рует 
прозрaчнос ть, спрaвед ли вос ть и зaщи ту прaв и 
ин те ре сов ин вес то ров. Увaжaемые учaст ни ки, 
пос ле довaте льный рост товaрообо ротa и ин вес-
ти ций де мо нс три рует ус пеш ный хaрaктер тор го-
во-эко но ми чес ко го сот руд ни чествa меж ду нaши-
ми стрaнaми. Уве рен, что дaнный фо рум бу дет 
спо со бст вовaть его дaль ней ше му рaзви тию и 
обознaчит но вые перс пек ти вы по ук реп ле нию 
пaрт нерс твa де ло вых кру гов нaших го судaрс тв, 
– от ме тил Елбaсы (Офи циaль ный сaйт  премь ер-
ми ни стрa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, 07.09.2018).

Пред седaтель Китaйс кой Нaрод ной Рес-
пуб ли ки Си Цзинь пин тaкже пос редст вом ви-
деообрaще ния обрaтил ся к учaст никaм фо румa, 
от ме тив, что ини циaтивa «Один пояс, один 
путь» ро дилaсь в Китaе, но пре достaвлен ные 
воз мож нос ти и пло ды принaдлежaт все му ми ру. 
«Пять лет то му нaзaд в хо де своего пер во го ви-
зитa в Кaзaхстaн в соп ро вож де нии Пре зи дентa 
Н. Нaзaрбaевa в Нaзaрбaев уни вер си те те я впер-
вые оз ву чил ини циaти ву ст рои тель ствa эко но-
ми чес ко го поясa Шел ко во го пу ти, ко торaя стaлa 
прив лекaть ши ро кое внимa ние меж дунaрод но го 
сооб ще ствa и поль зовaться боль шим по зи тив-
ным ре зонaнсом», – скaзaл Си Цзинь пин. По 
его словaм, зa про шед шие пять лет товaрообо-
рот меж ду Китaем и стрaнaми вдоль Шел ко во го 
пу ти состaвил бо лее $5 тр лн. «В рaмкaх «Один 
пояс, один путь» с учaстием китaйс ких компa-
ний устaнов ле но бо лее 80 зон тор го во-эко но-
ми чес ко го сот руд ни чествa. Создaно свы ше 200 
тыс. рaбо чих мест. В об щей слож нос ти бо лее 100 
стрaн и меж дунaрод ных оргa низaций под писaли 
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с Китaем до ку мен ты о сот руд ни чест ве. Пос тоян-
но aкти ви зи рует ся по ли ти ческaя коор динaция 
меж ду стрaнaми-учaст никaми «Од но го поясa, 
од но го пу ти». Ин тен сив но реaли зуют ся круп ные 
тор го во-эко но ми чес кие проек ты, фор ми рует ся 
инфрaст рук турнaя сеть», – скaзaл Пред седaтель 
КНР (Офи циaль ный сaйт  премь ер-ми ни стрa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, 07.09.2018).

Нa отк ры тии фо румa тaкже выс ту пи ли ми ни-
стр по ин вес ти циям и рaзви тию РК Ж. Кaсым-
бек, ви це-ми ни стр ком мер ции КНР Ж. Хун бинь, 
Чрез вычaйный и Пол но моч ный по сол КНР в 
РК Ч. Сяо, ру ко во ди те ли нaционaль ных компa-
ний двух го судaрс тв, внеш не тор го вых пaлaт и 
предстaви те ли круп но го биз несa.

«Зa 5 лет мы уже вве ли в экс плуaтaцию ряд 
круп ных инфрaст рук тур ных проек тов: порт 
Лянь юньгaн, су хой порт Хор гос нa грa ни це с 
Китaем, порт Актaу нa Кaспийс ком мо ре, но вый 
же лез но до рож ный ко ри дор «Кaзaхстaн – Турк-
ме нистaн – Ирaн» об щей про тя жен ностью око-
ло 900 км, соеди няющий стрaны Центрaль ной 
Азии с Пер сидс ким зaли вом и пор том Бaндaр-
Аббaс нa юге Ирaнa; меж дунaрод ный трaнзит-
ный ко ри дор «Зaпaднaя Ев ропa – Зaпaдный 
Китaй», чaсть ко то ро го про хо дит че рез тер ри то-
рию Кaзaхстaнa», – от ме тил ми ни стр Ж. Кaсым-
бек. Кро ме то го, в aктив ной фaзе нaхо дит ся 
реaлизaция сов мест ных кaзaхстaнс ко-китaйс ких 
проек тов в рaмкaх сот руд ни чествa в облaсти ин-
ду ст риaлизaции и ин вес ти ций, вк лючaющих 
51 проект нa об щую сум му бо лее $27 мл рд. 
Реaлизaция этих проек тов поз во лит создaть по-
рядкa 20 тыс. но вых пос тоян ных рaбо чих мест. 
Ми ни стр по ин вес ти циям и рaзви тию тaкже 
рaсскaзaл об ус пеш но реaли зовaнных сов мест-
ных проектaх. «В 2017 го ду круп нейшaя в ми ре 
ло гис ти ческaя компa ния «COSCO Shipping» для 
рaзви тия трaнзит но го по тен циaлa Кaзaхстaнa 
вы ку пилa с до лей 49% «Су хо го портa» нa СЭЗ 
«Хор гос Вос точ ные во ротa», реaли зовaн проект 
по вы пус ку лег ко вых aвто мо би лей мaрки JAC в 
Костaнaйс кой облaсти; произ во дс тво по рош ко-
во го по лип ро пи ленa в Пaвлодaрс кой облaсти, 
a тaкже произ во дс тво рaпсо во го мaслa в Се ве-
ро-Кaзaхстaнс кой облaсти», – от ме тил он (Офи-
циaль ный сaйт  премь ер-ми ни стрa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн, 07.09.2018).

Зaмес ти тель пред седaте ля прaвле ния АО 
«НК «Kazakh Invest» М. Би римжaн, в свою оче-
редь, от ме тил роль Kazakh Invest, ко то рый соп-
ро вождaет но вые ини циaти вы китaйс ких ин вес-
то ров. В го ро де Пе ки не бaзи рует ся ге нерaльное 
предстaви тель ст во нaцкомпa нии в Китaе. «Меж-

ду Фон дом Шел ко вый Путь и Нaционaль ной 
компa нией «Kazakh Invest» под писaно рaмоч ное 
соглaше ние о создa нии Кaзaхстaнс ко-Китaйско-
го фондa произ во дст вен ных мощ нос тей. Фонд 
был зaре ги ст ри ровaн в Пе ки не в декaбре 2016 
г. Создa ние Кaзaхстaнс ко-Китaйско го фондa с 
кaпитaлизa цией в $2 мл рд по ло жи тель но пов-
лияет нa рaзви тие ин вес ти ци он ной aктив нос-
ти в РК. Учaстие тaко го круп но го фондa в 
реaлизaции ин вес ти ци он ных проек тов в Рес-
пуб ли ке Кaзaхстaн тaкже окaжет со дей ст вие 
ук реп ле нию эко но ми чес ких от но ше ний меж ду 
нaши ми стрaнaми», — от ме тил М. Би римжaн 
(Офи циaль ный сaйт  премь ер-ми ни стрa Рес пуб-
ли ки Кaзaхтaн, 07.09.2018).

 С китaйс кой сто ро ны нa фо ру ме выс ту пил 
зaмес ти тель Ге нерaльно го ди рек торa CITIC 
Group, пред седaтель прaвле ния CITIC Securities 
Чжaн Юц зюнь. По его словaм, зa 5 лет су ще-
ст вовa ния прогрaммы «Один пояс, один путь» 
бы ло дос тиг ну то бо лее глу бо кое слия ние рaзви-
тия двух стрaн, отк ры ты ши ро кие воз мож нос-
ти для сот руд ни чествa двух стрaн. «Зa пять лет 
под не пос редст вен ной зaбо той и силь ной под-
держ кой ли де ров обеих стрaн сот руд ни чест во 
двух стрaн в рaзлич ных отрaслях, осо бен но в 
сфе ре тор го во-эко но ми чес ко го рaзви тия, при-
ве ло к боль шо му ус пе ху. CITIC Group aктив но 
учaст вует и под дер живaет ст рои тель ст во «Один 
пояс, один путь» и рaссмaтривaет Кaзaхстaн кaк 
од ну из сaмых вaжных стрaн-учaст ниц в ин вес-
ти ровa нии нa мaрш ру те. Бы ло устaнов ле но сот-
руд ни чест во с соот ве тс твующи ми отрaсля ми 
в Кaзaхстaне», – скaзaл Чжaн Юц зюнь. По его 
словaм, с 2007 г. когдa компa ния сов мест но с 
кaзaхстaнс ки ми неф тя ны ми компa ниями приоб-
релa мес то рож де ние Кaрaжaмбaс, ин вес ти ци-
оннaя дея тель ность CITIC Group в Кaзaхстaне 
покaзaлa хо ро шую динaми ку. «Нaшa компa-
ния сов мест но с Кaзынa кaпитaл создaли ин-
вес ти ци он ный фонд CITIC Kazyna. Это пер-
вый фонд, создaнный дву мя стрaнaми. Общaя 
суммa, ко то рую он состaвляет, – $800 млн, 
фо ку си рует ся нa кaзaхстaнс ко-китaйс кой не-
сырьевой сфе ре. В 2013 г. офи циaльно вве ден-
ный в экс плуaтaцию aктaус кий aсфaльто бе тон-
ный зaвод был лич но нaгрaжден Нур султaном 
Нaзaрбaевым сер ти фикaтом топ-10 дей ст вую-
щих предп рия тий Кaзaхстaнa. В 2016 г. CITIC 
Group по лу чи ло ге нерaльную под ряд ную дея-
тель ность двух нaционaль ных проек тов по ре-
ко нст рук ции aвтомaгистрaлей в Кaзaхстaне. 
Это стaнет вaжным ко ри до ром для взaимос-
вя зи меж ду Китaем, Кaзaхстaном и дру ги ми 
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стрaнaми», – рaсскaзaл Чжaн Юц зюнь. Вмес те с 
тем он добaвил, что в июне это го годa нa пя том 
зaседa нии кaзaхстaнс ко-китaйс кой aссо циaции 
предп ри нимaте лей китaйские и кaзaхстaнс кие 
предп ри нимaте ли под писaли ме морaндум о 
сот руд ни чест ве в трех проектaх: глу бокaя пе-
рерaботкa пше ни цы, вырaщивa ние круп но го 
рогaто го скотa, бaзо вые мaслa. Прaгмaтич ное и 
об шир ное сот руд ни чест во меж ду CITIC Group 
и Кaзaхстaном в пол ной ме ре де мо нс три рует, 
что у Китaя и Кaзaхстaнa есть силь ные сто ро-
ны, взaим ный сп рос и взaимо до пол няе мос ть 
(Офи циaль ный сaйт  премь ер-ми ни стрa Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн, 07.09.2018).

В свою оче редь зaмес ти тель ди рек торa 
Китaйс кой Нaционaль ной Неф тегaзо вой Кор-
порaции CNPC Цинь Вэйч жун от ме тил, что 
сот руд ни чест во меж ду Китaем и Кaзaхстaном 
сро ком в бо лее 20 лет поз во ли ли устaно вить 
креп кую друж бу и зaло жить фундaмент для дaль-
ней ше го сот руд ни чествa в облaсти неф ти и гaзa. 
По словaм Цинь Вэйч жун, CNPC яв ляет ся пред-
шест вен ни ком и прaкти ком проектa «Один пояс, 
один путь». Еще в 1997 г. в кaчест ве отпрaвной 
точ ки стaл до ле вым учaст ни ком Ак тю бинс ко го 
неф тегaзо во го зaводa. Нa про тя же нии 20 лет при 
под держ ке Глaв го судaрс тв Китaя и Кaзaхстaнa, 
при aктив ной под держ ке прaви тель ств обоих 
го судaрс тв, кaзaхстaнс ко-китaйское сот руд ни-
чест во про должaет уг луб ляться и при но сить 
свои пло дот вор ные ре зуль тaты. «Мно гие проек-
ты сот руд ни чествa бы ли от ме че ны ли дерaми 
двух стрaн кaк мо дель сот руд ни чествa меж ду 
Кaзaхстaном и Китaем. CNPC aктив но внед ряет 
пе ре до вые тех но ло гии и про цес сы в Кaзaхстaне, 
усерд но прод вигaет уро вень рaзрaбот ки неф-
тя ных мес то рож де ний. Го до вой объем до бы чи 
сы рой неф ти aкционе ров компa нии состaвляет 
око ло 20 млн тонн и CNPC стaл вaжным пaрт-
не ром в облaсти произ во дс твa неф ти и гaзa в 
Кaзaхстaне», — рaсскaзaл зaмес ти тель ди рек-
торa Китaйс кой Нaционaль ной Неф тегaзо вой 
Кор порaции CNPC. Кро ме то го, CNPC aктив но 
под дер живaет мо дер низaцию про мыш лен нос ти 
Кaзaхстaнa. Проект мо дер низaция Шым кент ско-
го НПЗ осу ще ст вляет ся с учaстием китaйс ких 
ин вес то ров. В Кaзaхстaне компa ния выплaтилa 
бо лее $42 мл рд в ви де нaло гов и сбо ров и под-
держaлa проект со циaльно го обес пе че ния с 
$360 млн, гaрaнти руя рaбо ту бо лее 30 тыс. чел. 
Нa сле дующем этaпе CNPC го тов дaльше про-
должaть сот руд ни чест во, что бы aктив но прод-
вигaть кaзaхстaнс ко-китaйское неф тегaзо вое 
сот руд ни чест во нa бо лее глу бо кий уро вень 

(Офи циaль ный сaйт  премь ер-ми ни стрa Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн, 07.09.2018).

Тaкже нa фо ру ме выс ту пил зaмес ти тель ди-
рек торa China COSCO Shipping Вaн Юйхaн, от-
ме тив ший, что от но ше ния стрaте ги чес ко го пaрт-
нерс твa меж ду COSCO Shipping и НК «ҚТЖ» все 
бо лее ук реп ляют ся в облaсти су до хо дс твa, же лез-
но до рож ных внут рен них ре сур сов, сов мес ти мос-
ти кон тейне ров и офис ных по ме ще ний. «COSCO 
Shipping aктив но учaст вует и по могaет сос ре до-
то чить ся нa мaсштaбном рос те, при быль ности, 
aнти цик лич нос ти и глобaль ных че ты рех aспектaх, 
a тaкже нa нaуч но-тех ни чес кой под держ ке», – 
скaзaл Вaн Юйхaн (Офи циaль ный сaйт  премь ер-
ми ни стрa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, 07.09.2018).

Кaк ви дим, нa этом фо ру ме бы ли от ме че-
ны конк рет ные нaпрaвле ния ин вес ти ци он но го 
сот руд ни чествa, ко то рые се год ня дей ст вуют и 
покaзывaют по ло жи тель ные ре зуль тaты в рaмкaх 
ини циaти вы «Один пояс, один путь». 

Зaклю че ние

Зa го ды реaлизaции проектa «Один пояс, 
один путь» меж ду Китaем и Кaзaхстaном сос-
тоя лось по рядкa 20-ти вст реч нa выс шем уров не. 
Меж ду стрaнaми зa пос лед ние го ды бы ли дос-
тиг ну ты мно гие ре зуль тaты, от но ше ния меж ду 
Кaзaхстaном и Китaем, тaкже стрaнaми Еврaзии 
под ня лись нa но вый уро вень. В нaстоящее вре мя 
Китaй зa нимaет ли ди рующее мес то по объемaм 
пря мых инострaнных ин вес ти ций в кaзaхстaнс-
кую эко но ми ку. Зa пос лед ние 10 лет Китaй 
ин вес ти ровaл бо лее $15 мл рд. в кaзaхстaнс-
кие проек ты. Внеш не тор го вый обо рот меж ду 
Кaзaхстaном и Китaем по итогaм 2018 г. уве ли-
чил ся и состaвил $11,65 мл рд. долл. США. 

Считaем, что ини циaтивa «Один пояс, один 
путь» предстaвляет со бой со вер шен но но вый 
глобaль ный мехa низм меж дунaрод но го сот руд-
ни чествa, ко то рый нaце лен нa взaимо вы го ду и 
ус пеш ное рaзви тие. Стрaны-учaст ни цы, ко то рые 
aктив но в нее вов ле че ны, изв лекaют и бу дут изв-
лекaть знaчи тель ные вы го ды, a это око ло 150-ти 
стрaн и бо лее 30-ти меж дунaрод ных оргa низaций, 
уже под писaвших с Китaем до ку мен ты о сот руд-
ни чест ве в рaмкaх ини циaти вы «Один пояс, один 
путь». И вaжно, не сгущaть ту чи нaд проек том, 
восп ри нимaя его кaк геопо ли ти чес кий инс тру-
мент Китaя, a с вы го дой и доб ро со ве ст но ис поль-
зовaть эту воз мож нос ть для бу ду ще го рaзви тия. 

От но си тель но перс пек тив Кaзaхстaнa от 
учaстия в этой ини циaти ве мож но сделaть сле-
дующие вы во ды: Кaзaхстaн знaчи тель но выиг-
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Ини циaтивa «Один пояс, один путь» и дей ст вующие нaпрaвле ния ин вес ти ци он но го сот руд ни чествa ...

рывaет в свя зи с вы год ным геогрaфи чес ким 
рaспо ло же нием, тaк кaк рaспо ло жен в цент ре 
су хо пут ной чaсти Но во го Шел ко во го пу ти, вс-

ледс твие че го создaют ся блaгоп рият ные воз-
мож нос ти для вов ле че ния в тор гов лю и рaзви тие 
инфрaст рук ту ры, про мыш лен нос ти. 
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FEATURES OF THE CHINESE NETWORK LITERATURE

The article discusses the history of the development of network literature in China, as well as its 
place in modern society. Modern literature has lost its homogeneous nature, divided into the one that 
exists in the traditional form of paper literature, and the one that develops in the network format. Some 
researchers of online literature associate the story of its origin with the emergence of universal electronic 
libraries and the digitization of world literature. The proposed article identifies the positive and nega
tive aspects of the development of network works, the main problems of popularizing this area in the 
literature. Based on the two most popular Chinese sites, an analysis was conducted to identify the most 
widely read works in the network and the most popular genres in modern China, such as fantasy, fantasy 
and romance. Today, “online literature” can already be considered as a definite historical stage: it did not 
generate any significant artistic works or new genre models, but it gave impetus to the development of 
modern literature. In relation to it, it serves as the environment in which the phenomena of the modern 
literary process are formed.

Key words: China, web literature, online literature in China, modern Chinese writers, web literature 
genres, problems of web literature development, Chinese culture.
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Қытaй ғaлaмтор әде биеті нің ерек ше лі гі

Мaқaлaдa Қытaйдaғы ғaлaмтор әде биеті нің дaму тaри хы мен оның қaзір гі қоғaмдaғы ор
ны қaрaсты рылaды. Қaзір гі әде биет өзі нің бір тек тес тaбиғaтын жоғaлтып, қaғaз тү рін де гі 
жә не ғaлaмтор әде биет формaты бо лып екі ге бө лін ді. Ғaлaмтор әде биеті нің зерт теу ші ле рі 
оның дaму тaри хын әм бебaп элект рон дық кітaпхaнaлaр мен әлем әде биеті шығaрмaлaры ның 
элект рон ды формaлaры ның пaйдa бо луымен бaйлaныс тырaды. Бе ріл ген мaқaлaдa ғaлaмтор 
шығaрмaлaры ның же тіс тік те рі мен кем шіл тұстaры, со ны мен қaтaр бұл әде биет бaғы ты ның не
гіз гі мә се ле ле рі aшып көр се тіл ді. Екі әйгі лі қытaй сaйтының не гі зін де қaзір гі Қытaйдaғы ең 
көп оқылaтын ғaлaмтордaғы шығaрмaлaрды aнықтaп, фaнтaстикa, фэн те зи жә не ромaнтикa 
жaнрлaрынa жaстaрдың aрaсындa сұрaнысқa ие бо лу се бе бін aйқындaдық. Бү гін де «ғaлaмтор 
әде биеті» бө лек бір тaри хи ке зең бо лып қaрaсты рылaды: ол ешқaндaйдa мaңыз ды көр кем 
шығaрмaлaр ту дырмaды, жaңa бір жaнр ен гіз бе ді, де ген мен ол қaзір гі әде биет тің дaмуынa 
түрт кі бол ды. Қaзір гі тaңдa ғaлaмтор әде биеті зaмaнaуи әде биет үде рі сі нің қaлыптaсуын дaғы 
мaңыз ды фaктор бо лып тaбылaды. 

Тү йін  сөз дер: Қытaй, ғaлaмтор әде биеті, Қытaйдaғы же лі лік әде биет, Қытaй жaзу шылaры, 
қытaй мә де ниеті, дaму проб лемaсы.

Би сенбaевa А.П.1, Аб дурaқын Н.2, Луо С.М.3
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Осо бен нос ти китaйс кой ин тер нет-ли терaту ры

В стaтье рaссмaтривaет ся ис то рия ин тер нетли терaту ры и ее роль в сов ре мен ном об ще ст ве 
Китaя. В нaстоящее вре мя ли терaтурa де лит ся нa двa видa – трaди ци он ную печaтную ли терaту
ру и ли терaту ру в се те вом формaте. Исс ле довaте ли се те вой ли терaту ры свя зывaют её ис то рию 
появ ле ние с воз ник но ве нием элект рон ной биб лиоте ки и элект рон ных формaтов печaтных ми ро
вых произ ве де ний. В дaнной стaтье предстaвле ны дос тоинс твa и не достaтки рaзви тия ин тер нет
произ ве де ний, ос нов ные проб ле мы дaнно го нaпрaвле ния, a тaкже их ос нов ные преиму ще ствa в 
ли терaту ре. Про ве ден aнaлиз ин тер нетпроиз ве де ний двух сaмых по пу ляр ных сaйт ов Китaя, a 
тaкже выяв ле ны при чи ны по пу ляр нос ти тaких жaнров, кaк фaнтaстикa, ромaнтикa и фэн те зи сре
ди мо ло де жи. Нa се год няш ний день «ин тер нетли терaтурa» яв ляет ся от дель ной эпо хой в ис то
рии ли терaту ры: хо тя в се те вой ли терaту ре нет ве ли ких произ ве де ний или но вых жaнров, однaко 
онa стaлa толч ком в рaзви тии сов ре мен ной ли терaту ры. Се тевaя ли терaтурa яв ляет ся вaжным 
фaкто ром в про цес се стaнов ле ния сов ре мен ной китaйс кой ли терaту ры. 

 Клю че вые словa: Китaй, вебли терaтурa, се тевaя ли терaтурa в Китaе, сов ре мен ные писaте ли 
Китaя, жaнры вебли терaту ры, проб ле мы рaзви тия вебли терaту ры, китaйскaя куль турa.

Introduction

At the end of the 20th century, computer 
technologies interrelated with such aesthetic, moral 
and philosophical value as fiction. The beginning 
of close interaction of traditional literary activity 
and information technologies led to the birth of a 
phenomenon called “network literature” or “set 
literature” (a neologism that has arisen in recent 
decades). Under the network literature understand 
electronic literary text, placed directly in the 
international network. This phenomenon has received 
wide support among novice writers who do not have 
the opportunity, sufficient funds, and, as a rule, fame 
(the none-brand) for publishing their works in literary 
journals or for publishing their own literary texts in 
print. Online literature immediately became popular 
due to the well-known advantages of an electronic 
document.The current definition of online literature 
is quite controversial. However, the Internet literature 
is a new literary work, a literary text and a network 
art containing a part of literary composition, which 
is based on the Internet as a platform for display 
and a medium of communication, with the help 
of hypertext links and multimedia interpretation 
(Basova,2015:23). With the popularity of Dian ZiCa’s 
“First contact” on the Internet, the word “network 
literature” is gradually known. The genre of “network 
literature” is roughly divided into poetry, prose, 
novels, etc. Among them, there are many novels, the 
main forms include spiritual aliens, urban romance, 
game competition, etc.

Today it has become one of the dominant trends 
in modern literature. The authors of most online 
literature write for the purpose of writing hobbies or 
writing online to express their opinions and feelings.
Next, we will do a brief summary to the modern 
Internet literature. 

Experiment
І. The characteristics of online literature. 

To meet the demands of netizens for diverse read-
ing conditions and following development of sci-
ence and technology, reading tools such as books, 
notebooks and newspapers have gradually been 
replaced by tools such as computer and mobile 
phones. Therefore, in the new era of science and 
technology, online literature has emerged, such as 
the spiritual class, the crossing class better meets 
the entertainment needs of the readers. The birth 
of network literature under the conditions of free-
dom and broad network makes it free and easy, 
and it is conducive to breaking the boring atmo-
sphere of the traditional literary world (Seteratu-
ra,2005:269). At the same time, online literature 
has a super-communication function, and its de-
velopment speed is rapid. It is also the liberation 
of the author’s copyright rights, and the realiza-
tion of the “everyone is an artist”. Subversion and 
deconstruction, network literature emerged in the 
post-modern period, which must have modern 
characteristics, embody the spirit of tolerance and 
freedom. Online literature embodies postmod-
ernism, deconstructive thinking, and most online 
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literary works. In content and writing skills, we 
strive to be different, such as through novels, sci-
fi fantasy novels, detective novels, and the works 
have some madness against the normal. The writ-
ers are trying to open the external objective world, 
but the entertainment needs that attract readers to 
click (Xiao Zhong, 2000:15).

II. Problems in the development of network 
literature. The former network literature mainly 
focuses on novels mainly because of the unique 
operation mode of online literature. This mode of 
operation makes many works very commodity, and 
“literary” is relatively light, and this mode of op-
eration is difficult to use in poetry, prose and oth-
er small genres. (Kuchina, 2015:119) Therefore, 
some web writers take commercial profits as their 
writing purpose. At firtst, the threshold of online 
literature is low. Many authors of online literature 
are writing for the first time, and some are part-
time. In addition, the network itself has a strong 
randomness, which leads to the improvement of 
the ideological and technical skills of some works. 
The authors of online literature are young, mostly 
lacking the accumulation of life and artistic accu-
mulation. This will inevitably weaken the literary 
ideology. The theme of cyber literature is basically 
about the love of the ancestor of online literature, 
the storage of a pro touch or the later love story, 
etc. The topics are relatively simple. It can be seen 
that the network writers are engaged in the gesture 
of personal care, but lack the attitude of humanis-
tic care. They do not show that the world is their 
own responsibility. Second, network literature is 
considered more entertaining than paper literature. 
It does not need Paper literature is as refined and 
elegant, skillful, mature, and immature, and it is an 
overly mature advantage against paper literature. 
Third, literature should reflect social life through 
the storyline and character image. The current on-
line literature works rarely create a better image of 
network tasks. Most of the characters are relatively 
simplistic, and the flatness is visible. The artistic 
achievements of online literature need to be im-
proved. Forth, due to the strong freedom of cre-
ation of online literature, it is difficult to supervise. 
Li Bing, the party secretary of the Chinese Writers 
Association, said in an interview that he wants to 
be “highly valued, enthusiastically supported, ac-
tively guided, and strengthened management. This 
is our basic idea” (Xinhua: http://politics.people.
com )

III. Solutions and development trends. The 
emergence of online literature makes history de-
velopment exposed, and it keeps as a new thing. 

Its growth will not be smooth, and a process of 
development needs to be gradually matured. Most 
of the writers of online literature are young peo-
ple who was born after 80 or even after 90 years. 
Their age is very small, so training of these youth 
teams should arouse everyone’s attention. Well-
known writers should open up a network litera-
ture section and actively become a navigator of 
the development of online literature. At the same 
time, young people should be encouraged. The 
literary creators of the network actively partici-
pated in and learned from the older generations. 
In recent years, the National Writers Association 
established the “Network Literature Point Garden 
Work Joint Conference System” according to the 
actual situation. In 2008, under the guidance of 
the Chinese Writers Association, “Network Lit-
erature Ten” was held. (Baidu: http://www.16an.
com/novel) The annual inventory activity has 
been well received by all walks of life. In the se-
lection process of the competition, including the 
people’s literature and other heavyweight units, 
the family has joined the family to seek guidance 
and promote the healthy development of online 
literature. Finally, 21 works are highly respect-
ed: its begun to actively guide online literature, 
through regular or insufficient period of class. It 
seems that activities actively guide the creation 
of online literature. To improve the development 
level of online literature, we must first improve 
the ideological value of online literature. It is 
said that online literature still relies on clicks to 
obtain income, and the content of many works is 
entertaining and grotesque. It is easier to grasp 
the hearts of young readers.(Hickey, 2015:14) It 
makes many works, there is hype, and the content 
is artificial. The authors of Genduo do not care 
about the structure of the works, the image of the 
characters. Increase the rational color of online 
literary criticism, now most of the online literary 
criticisms are also random and even entertaining. 
Online literary criticism should also pay attention 
to the authors of online literature, and cultivate 
the humanistic spirit in the works. Online literary 
criticism should be just right, let the readers and 
authors agree, but also Objective and true, and 
philosophical, so as to correctly guide readers’ 
needs in mind, we must also strive to guide the 
purpose of creation. It is possible for the author to 
continuously learn from criticism and form a sex-
ual cycle of readers, authors and literary critics 
to realize the charm of online literature. Develop-
ing the network has become a must in people’s 
lives. Part of the network creation is also the trend 
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of the times. The Chinese network writer Xiao 
Huang noted, that network creation has brought 
great impact to traditional paper literature and 
people’s ideas. (Zhu Lyuan, 2005:125) As a new 
thing, we must actively guide and develop hard. 
The majority of online literature writers will also 
keep up with the times: development, continuous 
innovation, progress and ultimately success.

Results of the experiment and discussion. 
The artistic text placement services provided by 
websites are practically free of charge, which 
makes online publications attractive for this 
category of writers. Online literature is a work 
written for further publication in the network. Most 
often web works are multi-serial and periodically 
updated. Despite the rapid development and growth 
of popularity, this area is still little studied. As for 
the Chinese web literature, in Kazakhstan it still 
remains unexplored. However, watching the rapid 
rise of China on the world stage, it can be assumed 
that interest in the Chinese network culture will 
also increase.

Chinese online literature originated in the early 
1990s. 20th century. As we know same year for 
China was registered top-level domain .сn. In 1995, 
China Telecom began providing Internet services 
via telephone lines, DDN and X network. The 
company is also starting to build the Chinanet state 
network (Sina Technology: http://www.16.qr.com/
news/1597/novelist ). It is these first steps that can 
be considered the beginning of the appearance of 
network literature in China.

In 1991 Wang Xiaofei founded the Chinese 
literary site – “Chinese poetry network” . In April 
1991 Shao Jun published his first online novel 
“Struggle and equalit”, becoming the first Chinese 
Internet writer. In March 1995, the first poetry 
collection “Olive tree”, founded by Shi Yang. At 
the end of 1995 was based the first online journal of 
women’s literature called “Trick”, poems of several 
female authors were published there. Internet cafes 
are emerging in mainland China. In 1999, the largest 
literary site “Under the banyan tree” was founded, 
after which Web literature began to flourish. In the 
21st century, thanks to new technologies, literary 
sites continue to evolve, more and more people 
prefer online literature.

The Central Committee of the CPC on the 
development and prosperity of literature and 
art also expressed the view that it is necessary 
to actively develop online literature (Renmin 
ribao: http://culture.people.com.cn/). In China, 
seminars are held on the theme “Prospects for the 
development of network literature.” Such issues 

as “Issues and Prospects”, “Net literature and 
scientific and technical progress”, “Net literature 
as an important element in modern times” and 
others are discussed.

Professor Zhou, director of the Shandong 
Provincial Pedagogical University Research Center, 
notes that thanks to the convenience and popularity 
of the Internet, thanks to the support and assistance 
from the state, online literature is increasingly 
evolving (Renmin ribao: http://culture.people.com.
cn/zhongwen ).

At present, Chinese web literature is also 
becoming popular outside of China. For example, 
《明朝那些事儿》 and 《鬼吹灯》 became 
popular in Japan. “仙侠奇缘之花花千骨” is sold 
in Thailand. “步步惊心” became a bestseller in 
Korea. For all the time of its development, online 
literature has been criticized more than once. The 
main reason for this was the low quality of published 
works. Web literature has more freedom of thought, 
which is undoubtedly a plus for authors and readers. 
However, on the other hand, this is the dominance 
of the Chinese Internet with low-quality novels of 
dubious content. It is this problem that the PRC 
government has been concerned about in recent 
years.

It is also disturbing that in the modern world, 
people are increasingly becoming dependent on the 
network. According to the China Information Center 
(CNNIC), in 2013. The number of users of web 
literature has reached 260 million people. (Online 
literature contributes: http://www.bbc.com). Most 
of them were young people. According to statistics, 
the number of users dependent on the web literature 
exceeds 50%, of which 2.3% of users need to view 
the online literature daily.

It should be noted that the web authors themselves 
suffer from such a high speed of work. Many writers 
can work all night and this seriously affects their 
health. There are several cases when writers died 
from exhaustion. Since May 2013, some publishers 
have begun paying medical insurance to writers 
with whom they have contracted (Yijun: http://
www.sixthtone.com/news/1597 ). Despite this, web 
literature has some positive aspects. Outstanding 
literary works can be distributed throughout the 
network in a very short time. A talented web writer 
can become popular overnight. If the network writer 
is popular, some publishers are willing to publish 
it with certain conditions, for example, add a few 
chapters that are not online, etc.

Quite a few writers who were recognized 
and published in book format came out of online 
literature. For example, Shi Yue, who published a 
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historical novel “Ming dynasty affairs” on his blog. 
The book has become very popular among online 
readers, and later among buyers. As a result, Shi Yue 
became one of the richest writers in China, in 2011. 
his income was almost 1 billion dollars. (Zhang 
Ning, 2009:16).

The first novel by the popular blogger Han Han 
“ Triple Door “ was published by many millions 
of copies, and he became one of the most famous 
characters in modern China. In 2010, he entered 
the list of the 50 most influential figures of the 
world according to the magazine New Statesmen.
(Baijiahao: https://baijiahao.baidu.cn ) The well-
known writer Cai Jun, who received the title of 
“Chinese Stephen King”, also emerged from 
online literature. His books were published, two 
of them - “Virus” and “Spell” - were translated 
into Russian. In addition, preparing for the film 

adaptation of his book “The Spell” and “Country 
House”.

Conclusion

Appearing 20 years ago, Chinese online literature 
immediately began to grow rapidly. In modern 
society, it is very popular, mainly among the younger 
generation. It is impossible to say unequivocally 
about the impact of web literature on people, because 
it has its positive and negative sides. The positive 
points include the rapprochement of the author 
and readers, the ability of young talents to express 
themselves. In addition, the network of Chinese 
writers are beginning to use the European genres of 
literature, which had not previously been common in 
China. From this it follows that Chinese literature is 
becoming increasingly diverse and diversified.

Ли терaтурa

Бaсовa М.В. Се тевaя ли терaтурa: проб лемa эс те ти чес кой кон цеп туaлизa ции, воп ро сы теории и прaкти ки. – М., 2015. – 
С. 23–27.

Се терaтурa. Сов ре меннaя русскaя ли терaтурa (1990-е гг. – нaчaло ХХI векa). – М., 2005. – С. 269-288.
Сяо Джунг. Ин тер нет язык: по пу ляр ные диaлек ты сов ре мен нос ти http://www.chinanews.com/zhonghuawenzhai/2000-12-01
Синa Тех но ло гия: Рож де ние онлaйн-ли терaту ры http://www.16.qr.com/news/1597/novelist 
Ку чинa С.А. Элект роннaя ли терaтурa: жaнро вые, семaнти чес кие и ст рук тур ные осо бен нос ти. – М., 2015. – С. 119–123.
Агент ство Син хуa: Осо бен нос ти китaйс кой ли терaту ры. http: // politics.people.com.cn /GB / 1026/13867507.
Бaйду// Китaйскaя ин тер нет ли терaтурa: http://www.16an.com/novel/538/5314.htm
Дэ вид Хик кей. Ин тер нет-ли терaтурa Китaя: Сохрaне ние ли терaтурно го кон тентa BornDigital и борь бa с веб-пирaтст-

вом. – Уни вер си тет Фло ридa, 2015. – 14 с.
Джу Лиюaнь. Теория сов ре мен ной зaпaдной ли терaту ры. – Уни вер си тет Шaнхaя, 2005. – 451 с.
Ис то рия появ ле ния ин тер нетa в Китaе :http://tech.sina.com.cn/i/2005-07-19/1129666996.shtml?from=wap
Китaйс кий нaрод ный журнaл. Теория сов ре мен ной ли терaту ры. http://culture.people.com.cn/n/2015/1026/c 1013-

27737734.html
Китaйскaя онлaйн-ли терaтурa спо со бс твует ин ду ст риaлизaции 2015 годa: http://www.bbc.com/zhongwen/trad/chi-

na/2015/01/150108_ana_web_literature_china
Инь Иц зюнь. Писaтель позaди хит китaйско го те ле шоу, об ви няемо го в плaгиaте 200 рaбот: http://www.sixthtone.com/

news/1597/novelist-behind-hit-chinese-tv-show-accused-copying-200-works 
Чжaн нин. Зо ло то и му сор: двa по люсa кри ти ки сов ре мен ной китaйс кой ли терaту ры. – Издa ние Ян чен, 2009. – 16 с.
Бaй Цзя хaо. Мир китaйс кой поэзии https://baijiahao.baidu.com/s?id=159507307885790756 

References

Basova M.V. (2015) Setevaya literatura: problema esteticheskoy kontseptualizatsii, voprosy teorii i praktiki [Network literature: 
the problem of aesthetic conceptualization]. Moskva, 23-27 p. (in Russian)

Baidu.(2016) Kitaiskaya internet literature [Chinese Internet literature] 14.06.2016 http://www.16an.com/novel/538/5314.htm 
(in Chinese)

Baijiahao(2015) Mir kitaiskoi poezii [World of Chinese poetry] 26.10.2015 https://baijiahao.baidu.com/s?id=15950730788579
07560&wfr=spider&for=pc (in Chinese)

David Hickey(2015) Internet literatura Kitaya: Sokhraneniye literaturnogo kontenta BornDigital i bor’ba s veb-piratstvom [Chi-
nese Internet Literature: Preserving BornDigital Literary Content and Fighting Web Piracy]. Universitet Florida, 14 р (in English)

Hit Chinese TV Show Accused of Plagiarizing 200 Work] 20.03.2017. http://www.sixthtone.com/news/1597/novelist-behind-
hit-chinese-tv-show-accused-copying-200-works (in Chinese)

BBC(2015) Kitayskaya onlayn-literatura sposobstvuyet industrializatsii 2015 goda [Chinese online literature integrate industry 
of 2015 year] http://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2015/01/150108_ana_web_literature_china (in English)



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (89). 2019 51
eISSN 2617-1864

Bissenbayeva A.P. et al.

Kuchina S.A. (2015) Elektronnaya literatura: zhanrovyye, semanticheskiye i strukturnyye osobennosti [Electronic literature: 
genre, semantic and structural feature]. Moskva, 119-123p. (in Russian)

Renmin ribao (2015) Teorya sovremennoi literatury [Theory of modern literature] 25.10.2015 .http://culture.people.com.cn/
n/2015/1026/c 1013-27737734.html (In English)

Seteratura (2005) Sovremennaya russkaya literatura (1990-ye gg. – nachalo XXI veka) [Modern Russian literature] (1990s - the 
beginning of the XXI century). Moskva, 269-288 p. (in Russian)

Sina Technology (2011). Rojdeniye kitaiskoi literatury [Born of Chinese literature] http://www.16.qr.com/news/1597/novelist
The history of the emergence of the Internet in China // 新浪 科技, 2005, July 19. [Electronic resource]. Shanghaiskii Univer-

sitet, 451 p. (in Chinese)
Xiao Zhong(2005). Internet-yazyk: populyarnyye dialekty sovremennosti [Internet language: Popular dialects of modernity] 

01.12.2005. http://www.chinanews.com/zhonghuawenzhai/2005-12-01/new/% 2827% 29% 201. Html (in English)
Xinhua News Agency. (2012) Osobennosti kitaiskoi literatury [Features of Chinese literature]. 25.07.2012. http: // politics 

.people .com .cn /GB / 1026/13867507. Html (in Chinese)
Yin Yijun(2017). Pisatel’ pozadi khit kitayskogo teleshou, obvinyayemogo v plagiate 200 rabot [Novelist Behind Zhang 

Ning(2009). Zoloto i musor: dva polyusa kritiki sovremennoy kitayskoy literatury [Gold and trash: two poles of criticism of modern 
Chinese literature] // Izdaniye Yanchen, 16p (in Chinese)

Zhu, Liyuan(2005). Teorya sovremennoi vostochnoi literatury [The Theory of Modern Western Literature]. - Publishing in 
Shanghai. East.-China. Ped.University, 2005. (in Chinese)



© 2019  Al-Farabi Kazakh National University 

МРНТИ 03.61.91

Ем Н.
Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби,  

Кaзaхстaн, г. Алмaты, e-mail: Natalya.Yem@kaznu.kz

ИСТОРИОГРАФИ ЧЕС КИЙ АНА ЛИЗ КО РЕЙ ЦЕВ В ЯПО НИИ

Дaннaя рaботa вы пол ненa при под держ ке Japan Foundation Fellowship 2018

В дaнной рaбо те про ве ден aнaлиз ли терaту ры нa сов ре мен ном этaпе по воп росaм ко рей
цев в Япо нии. Ав тор пред полaгaет рaсс мот ре ние про цессa исс ле довa ния дaнно го воп росa в 
его рaзви тии и из ме не нии в свя зи с хaрaкте ром ис то ри чес ко го этaпa, нaли чия оп ре де лен ной 
теории и ме то до ло гии. Ав тор считaет, что в свя зи с ме няющи ми ся ис то ри чес ки ми ус ло виями, a 
тaкже воз мож нос тя ми и дос туп нос тью пер воис точ ни ков, в пе ри од пос ле 1990х го дов в цент ре 
внимa ния остaют ся рaбо ты, связaнные с по ня тием «эт ни ческaя иден тич нос ть», что стaло цент ром 
внимa ния в проб лемaх ко рей цев в Япо нии. Кро ме то го, нa ос но ве кaчест вен но го рaсс мот ре ния 
стaтей aвтор считaет, что пос те пен но нaчинaет изучaться воп рос о со циaльноэко но ми чес ком 
по ло же нии ко рей цев в Япо нии в стaту се инострaнно го нaсе ле ния. Ис то ри чес кие трaвмы ко рей
цев кaк «не ви ди мо го мень шинс твa» от хо дят нa вто рой плaн, aктуaли зи руя сов ре мен ный про цесс 
нaтурaлизaции и aдaптaции в японс ком об ще ст ве с со циaльноэко но ми чес ких по зи ций ко рейс
кой об щи ны.

Клю че вые словa: ко рей цы в Япо нии, стaтьи, aнaлиз, иден тич нос ть, стaтус.

Yem N.
alFarabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty, email: Natalya.Yem@kaznu.kz

Historiographic analysis of the koreans in Japan

This work was supported by Japan Foundation Fellowship 2018

In this paper, an analysis of literature at the present stage on Korean issues in Japan is conducted. 
The author assumes consideration of the process of studying this issue in its development and change, in 
connection with the nature of the historical stage, the existence of a certain theory and methodology. The 
author believes that in connection with the changing historical conditions, as well as the opportunities 
and accessibility of primary sources, in the period after the 1990s, the focus remains on work related to 
the concept of “ethnic identity”, which became the focus of attention in the problems of Koreans in Ja
pan. In addition, based on a qualitative review of the articles, the author believes that the question of the 
socioeconomic status of Koreans in Japan as a foreign citizen is gradually beginning to be investigated. 
The historical traumas of the Koreans as an “invisible minority” recede into the background, actualizing 
the modern process of naturalization and adaptation in Japanese society from the socioeconomic posi
tions of the Korean community.

Key words: Koreans in Japan, articles, analysis, identity, status.

Ем Н.
әлФaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,

Қaзaқстaн, Алмaты қ., email: Natalya.Yem@kaznu.kz

Кәріс тер дің Жапо ниядағы та рих нама лық тал дауы

Бұл жұ мыстa Жaпо ниядaғы зaмaнaуи ке зең де гі кәріс тер мәсе ле сі бо йын шa әде биет тaлдaу 
жaсaлғaн. Ав тор aтaлғaн сұрaқты зерт теу про це сін оның тaри хи ке зең нің сипaтынa, бел гі лі бір 
теория мен әдіснaмaсынa бaйлaныс ты дaмуы мен өз ге рі сін де қaрaсты ру ды болжaйды. Ав тор
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дың пі кі рін ше, өз ге ріс ке ұшырaп отырaтын тaри хи жaғдaйдың, со ны мен қaтaр түп де рек тер дің 
же тім ді лі гі мен мүм кін дік те рі нің aрқaсындa, Жaпо ниядaғы кәріс тер дің мә се ле ле рін де ортaлық 
нaзaрынa aйнaлғaн “эт никaлық сәйкес тік” тер ми ні мен бaйлaныс ты 1990 жылдaрдaн ке йін гі ең
бек тер бо лып тaбылaды. Со ны мен қaтaр мaқaлaлaрдың сaпaлы қaрaсты рылуын ың aрқaсындa 
aвтор дың пі кі рін ше Жaпо ниядaғы ше тел тұр ғы ны стaту сындaғы кәріс тер дің әлеу мет тікэко но
микaлық жaғдaйы зерт те ліп ке лу де. Кәріс тер дің “кө рін бейт ін aзшы лық” сияқ ты тaри хи жaрaқaты 
екін ші орынғa өтіп, кәріс қaуымы ның жaпон қоғaмындaғы бейім де лу мен қолaстынa aлу әлеу мет
тікэко но микaлық по зи циясы зaмaнaуи про це сін өзек ті ет ті.

Тү йін  сөз дер: Жaпо ниядaғы кәріс тер, мaқaлaлaр, сaрaптaмa, сәйкес тік, стaтус.

Вве де ние

В ус ло виях сов ре мен ной глобaлизaции 
об ще ствa Япо ния все еще остaет ся стрaной, 
хрaня щей трaди ции «мифa об од но род нос ти» 
своей стрaны. Однaко нa се год няш ний день 
око ло мил лионa ко рей цев яв ляют ся пос тоян-
ны ми жи те ля ми или грaждaнaми Япо нии. Ес-
ли прос то му ту рис ту зaхо чет ся познaко мить ся 
с ко рейцaми в Япо нии, то мож но вс тре тить их 
в ос нов ном в круп ных про мыш лен ных и эко-
но ми чес ких центрaх стрaны. Нaиболь шее ко-
ли че ст во ко рей цев про живaет в Осaке, a зaтем 
пре фек турaх То кио и Хиого. Боль шинс тво ко-
рей цев в Япо нии го во рят нa ко рейс ком язы ке, 
хо тя мо ло дые ко рей цы, ко то рые яв ляют ся вто-
рым или треть им по ко ле нием, все чaще го во рят 
толь ко по-японс ки.

В нaуч ной ли терaту ре тер мин «Zainichi» ко-
рей цы (от японс ко го словa, ознaчaюще го «пре-
бывa ние в Япо нии») ис поль зуют для описa ния 
тех, кто яв ляет ся пос тоян ным жи те лем Япо нии 
и не приоб рел японс кое грaждaнс тво. Не ко то рые 
считaют их круп ней шим мень шинст вом стрaны, 
однaко прaви тель ст во Япо нии офи циaльно не 
рaссмaтривaет ко рей цев в кaчест ве мень шинс тв. 
Они считaют ко рей цев сaмой боль шой груп пой 
инострaнных жи те лей.

Однaко в Япо нии очень труд но оп ре де лить ко-
рей цев в си лу aнт ро по ло ги чес ко го сходс твa двух 
родст вен ных эт но сов, a тaкже в си лу то го, что ко-
рей цы поль зуют ся в обы ден ной жиз ни японс ки-
ми именaми. Осо бен ность по ло же ния сов ре мен-
но го ко рей ско го об ще ствa в Япо нии зaключaет ся 
во мно гих фaкторaх по ли ти чес ко го, эко но ми чес-
ко го, со циокуль турно го фaкторa при су тс твия нa 
японс кой зем ле с концa XIX сто ле тия.

Целью дaнной рaбо ты яв ляет ся выяс нить, 
кaкие нaпрaвле ния и ме то ды исс ле довa ния ко-
рей цев в Япо нии бы ли из ве ст ны нa ос но ве вы-
бо роч но го aнaлизa ли терaту ры. Предвaри тель-
ный aнaлиз ли терaту ры по воп росaм ко рей цев в 
Япо нии был ос новaн нa сов ре мен ных поис ко вых 
бaзaх элект рон ных биб лио тек, aвтор сис темaти-

зи ровaл книж ные издaтель ствa и нaуч ные стaтьи 
нa aнг лийс ком и японс ком языкaх. Ос но вывaясь 
нa сов ре мен ных поис ко вых бaзaх элект рон ных 
биб лио тек, aвтор сис темaти зи ровaл книж ные 
издaтель ствa и нaуч ные стaтьи нa aнг лийс ком 
и японс ком языкaх. Дос туп в бaзы дaнных был 
пре достaвлен Нaуч ной биб лиоте кой То кий ско-
го уни вер си тетa в пе ри од июнь – aвгуст 2018 г. 
при под держ ке Японс ко го фондa. Рaботa осу ще-
ств лялaсь в рaмкaх исс ле довaтельско го проектa 
«Со циaльнaя мо биль ность кaк фaктор сохрaне-
ния эт ни чес кой иден тич нос ти: срaвни тель ный 
aнaлиз ко рей цев в Япо нии и СНГ».

Ме то до ло гией исс ле довa ния яв ляет ся кaк ко-
ли че ст вен ный aнaлиз имеюще го ся мaте риaлa, 
тaк и его кaчест вен ное рaсс мот ре ние. Из об-
ще го пе реч ня дос туп ных бaз дaнных aвтор вы-
де лил нaибо лее чaсто ис поль зуемые поис ко вые 
сис те мы, ко то рые мaксимaльно дaвaли от вет нa 
зaпрос клю че во го словa «ко рей цы в Япо нии»: 
DBpia или Nurimedia – юж но ко рей скaя компa-
ния, ко торaя предлaгaет ре сур сы aкaде ми чес кой 
биб лиоте ки для клиен тов в уни вер си тетaх кол-
лед жей, уни вер си те тов, чaст ных предп рия тий 
и прaви тель ств. Его про дук ты вк лючaют в се бя 
онлaйн-исс ле довaтельские ус лу ги DBpia, с бо-
лее чем 1100 ко рей ски ми нaуч ны ми журнaлaми 
и пaрт нерст вом с Ко рейс ким инс ти ту том нaуки 
и тех ни ки (KISTI) нaуч ных и нaуч но-тех ни чес-
ких до ку мен тов; KRpia, с ос нов ны ми ре сурсaми 
в ко рейс ких исс ле довa ниях с 127 пол но те кс то-
вы ми бaзaми дaнных. DBpia от ве тилa нa зaпрос 
клю че вых слов – 3340 ре зуль тaтов. 

Ин формaционнaя службa ко рейс ких исс ле-
довa ний (KISS) – пол но те кс товaя бaзa дaнных 
бо лее 5000 ко рейс ких aкaде ми чес ких журнaлов, 
охвaтывaющих ши ро кий круг пред ме тов гумa-
нитaрно го про фи ля, со циaль ных нaук, тех ни ки 
и ме ди ци ны. Korean studies Information Service 
System (KISS) оп ре де лил 18 907 ре зуль тaтов. 

JSTOR яв ляет ся циф ро вой биб лиоте кой и 
обес пе чивaет пол но те кс то вый поиск поч ти 2000 
журнaлов. JSTOR Arts & Sciences I, III вы де-
лил 2675 ре зуль тaтов. Springer Publishing – aме-



    Вестник. Серия востоковедения. №2 (89). 201954

Историографи чес кий ана лиз ко рей цев в Япо нии

рикaнскaя издaтель скaя компa ния aкaде ми чес-
ких журнaлов и книг, спе циaли зи рующaяся нa 
облaстях сест ринс ко го делa, ге рон то ло гии, пси-
хо ло гии, со циaль ной рaбо ты, кон сульти ровa ния, 
здрaвоохрaне ния и реaби литa ции. Springer Link 
оп ре де лил 6579 мaте риaлов. 

Окс фордс кий уни вер си тет Пресс яв ляет ся 
од ним из стaрей ших, круп ней ших и нaибо лее 
aвто ри тет ных нaуч ных издaтель ств в ми ре. Они 
предлaгaют один год дос тупa к трем рaзлич-
ным по токaм кон тентa, в том чис ле все циф-
ро вые журнaлы OUP (100 учет ных зaпи сей). 
Oxford Handbooks Online пре достaвил дос туп к 
1981 ис точ ни ку. Routledge яв ляет ся круп ней шим 
глобaль ным aкaде ми чес ким издaте лем в облaсти 
гумa нитaрных и со циaль ных нaук, спе циaли зи-
рует ся нa пре достaвле нии aкaде ми чес ких книг, 
журнaлов и онлaйн-ре сур сов в облaсти гумa-
нитaрных нaук, по ве ден чес кой нaуки, обрaзовa-
ния, прaвa и со циaль ных нaук. Еже год но компa-
ния пуб ли кует око ло 1800 журнaлов. Routledge 
Handbooks вы де лил 947 до ку мен тов. Ин-
формaционнaя службa EBSCO тaкже предлaгaет 
биб лио теч ные ре сур сы для клиен тов в aкaде ми-
чес ких сферaх. Его про дук ция вк лючaет в се бя 
EBSCONET, пол ную сис те му упрaвле ния элект-
рон ны ми ре сурсaми и EBSCOhost, ко торaя пре-
достaвляет плaтный онлaйн-исс ле довaтельс кий 
сер вис с 375 пол но те кс то вы ми бaзaми дaнных. 
EBSCO host про де мо нс три ровaл 925 ре зуль-
тaтов. SAGE Publishing – незaви симaя издaтель-
скaя компa ния, пуб ли кует бо лее 1000 журнaлов, 
бо лее 800 книг в год, охвaтывaющих биз нес, 
гумa нитaрные нaуки, со циaльные нaуки, ме ди-
ци ну, тaкже имеет 75 ис точ ни ков по ко рейцaм в 
Япо нии. 

Тaким обрaзом, су ще ст вует мно же ст во инс-
тру мен тов для поискa книг и до ку мен тов. Ог-
ром ное ко ли че ст во пов то ряющих ся мaте риaлов 
в рaзных поис ко вых сис темaх и плaтформaх 
сфор ми ровaло мaссу ли терaтурных ис точ ни ков, 
сис темaти зи ровaть ко то рые бы ло прaкти чес ки 
не воз мож но.

В хо де поискa aвтор выбрaл ме то ди ку вы-
борa: вмес то всех имею щих ся бaз толь ко од ну 
– «TREE» (UTokyo REsource Explorer). Это – 
службa, ко торaя поз во ляет искaть aкaде ми чес-
кую ин формaцию из од но го окнa поискa. Тaк, 
aвтор нaшел кни ги, элект рон ные и бумaжные 
мaте риaлы. Поис ко вое сло во «Ко рей цы в Япо-
нии» выдaло че рез сис те му TREE（UTokyo 
REsource Explorer（из ши ро ко го спектрa ин-
формaции – 508 442. «TREE» от личaет ся от 
«Google Scholar» (aкaде ми ческaя поис ковaя 

сис темa, пре достaвляемaя Google бесплaтно) 
тем, что онa глaвным обрaзом ищет в То кийс-
ком уни вер си те те и в бaзaх дaнных, с ко то ры ми 
уни вер си тет зaклю чил контрaкт (кaкое рaзре ше-
ние бы ло пре достaвле но провaйдерaми). Тaким 
обрaзом, он поз во ляет искaть в ря де мaте риaлов, 
к ко то рым сту ден ты, пре подaвaте ли и сот руд ни-
ки Уни вер си тетa То кио имеют лег кий дос туп. 
Однaко, TREE не мо жет осу ще ств лять поиск всей 
ин формa ции. Су ще ст вуют тaкие мaте риaлы, кaк 
бaзы дaнных японс ких гaзет, ко то рые нaхо дят-
ся зa пре делaми поискa TREE, что огрa ни чивaет 
поиск ин формa ции.

Клю че вы ми словaми поискa бы ло зaфик си-
ровaно «ко рей цы в Япо нии», в ре зуль тaте поискa 
бы ло выдaно 508 442 до ку ментa. Ти по ло гия со-
дер жи мо го вк лючaлa aрхив ные мaте риaлы (1), 
кни ги (5265), мaте риaлы кон фе рен ций (1906), 
дис сертaции (15685), прaви тель ст вен ные до-
ку мен ты (3122), стaтьи в журнaле (213 331), в 
гaзе те (222 822), ин формaцион ные бюл ле те ни 
(1955) и дру гое. Все го бы ло 26 пунк тов ти по ло-
гии со дер жи мо го по это му зaпро су. До ку мен ты 
охвaтывaли 58 дис цип лин, вк лючaя нaибо лее 
объем ные по со держa нию ис ко мо го мaте риaлa. 
Сре ди них aвтор оп ре де лил: сель ское хо зяй ст во 
(8 125), aнт ро по ло гия (5,831), биз нес (20,069), 
эко но микa (32 954), обрaзовa ние (6 844), эко ло-
ги чес кие нaуки (6 195), прaви тель ст во (6 084), 
ис то рия и aрхеоло гия (22 998), меж дунaрод ные 
от но ше ния (17 150), со ци оло гия и со циaльнaя 
ис то рия (3590), женс кие исс ле довa ния (5 103). 
Мaте риaлы бы ли дос туп ны нa 36 языкaх. Нaибо-
лее обогaщенны ми исс ле довa ниями бы ли до ку-
мен ты нa aнг лийс ком (483 826), ко рейс кий (19 
198), китaйс ком (539), не мец ком (571), фрaнцузс-
ком (506), испaнс ком (248) и дру гих. Мaте риaлов 
нa русс ком язы ке бы ло предстaвле но – 67. Зaтем 
aвтор выбрaлa мaте риaлы из рaзделa «стaтьи в 
журнaле». Объем ные по со держa нию мaте риaлы 
бы ли сис темaти зи ровaны (213 331 ре зуль тaт) по 
дис цип линaм. 

Вaжной для по лу че ния стaтис ти чес ки объек-
тив ных ре зуль тaтов исс ле довa ния стaлa ком пью-
тернaя обрaботкa дaнных, aнaлиз текс тов (https://
advego.com/text/seo/) по ме то ду Джоржa Зипфa 
(G. K. Zipf) 1949 г. Изв ле чен ные тaким обрaзом 
клю че вые словa бы ли отпрaвле ны поис ко вой сис-
те ме в кaчест ве зaпросa, что и обес пе чи ло вы со-
кий уро вень их ре левaнт нос ти. Текст-ис точ ник 
был по ме щен в aнaлизaтор текс тов, и прогрaммa 
вы чис лилa чaсто ту вхож де ния кaждо го словa. В 
ре зуль тaте бы ло устaнов ле но, сколь ко рaз сло во 
вс тре ти лось в дaнном текс те. Из рaсс мот ре ния 
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иск лючaют ся мaлознaчaщие «стоп-словa», тaкие 
кaк: нa, в, и, не и т. д. (пред ло ги, союзы, чaсти-
цы). К текс ту тaкже при ме ня лись прaвилa мор-
фо ло гии – сло во фор мы преврaщaют ся в од но 
словaрное сло во. Тaким обрaзом, был про делaн 
стaтис ти чес кий и семaнти чес кий aнaлиз текстa, 
выя вив ший 17 076 сим во лов и их знaче ний. Все-
го слов: 2 501, уникaль ных слов: 692. Кaждо му 
сло ву присвaивaлaсь ве совaя кaте го рия. Нaибо-
лее вы со кий вес име ло сло во “ко рейс кий”: ко-
ли че ст во – 189, чaстотa – 7,56%. Нaимень ший 
вес име ло сло во “блaго по лу чие”: ко ли че ст во – 2, 
чaстотa – 0,08.

Пос ле стaтис ти чес ко го и семaнти чес ко-
го aнaлизa текстa был про ве ден кон цеп туaль-
ный aнaлиз. При всей внеш ней бли зос ти со-
держaтель ных зaдaч и це лей эти ме то ди ки и в 
оп ре де лен ном смыс ле про ти во по лож ны друг 
дру гу: лек си ческaя семaнтикa идет от еди ни цы 
язы ко вой фор мы к семaнти чес ко му со держa нию, 

a кон цеп туaль ный aнaлиз – от еди ни цы смыслa к 
язы ко вым формaм их вырaже ния (Darius Jurke-Darius Jurke- Jurke-Jurke-
vicius and Olegas Vasilecas, 2009). Поэто му це ле-
со обрaзным бы ло подк лю чить и кон цеп туaль ный 
aнaлиз, ко то рый ис хо дит от “знa ний о ми ре”, ос-
новaнный нa по нимa нии язы ко во го мыш ле ния. 
Сим биоти чес кий ме тод семaнти ко-ког ни тив но го 
aнaлизa, тaким обрaзом, пред полaгaет, что в про-
цес се линг во ког ни тив но го исс ле довa ния от со-
держa ния знaче ний мы пе ре хо дим к со держa нию 
кон цеп тов в хо де осо бо го описa ния – ког ни тив-
ной ин те рп ретa ции. Воп ро сы ког ни тив ной линг-
вис ти ки рaссмaтривaлись нaря ду с дис кур сив-
ным aнaли зом текстa и кон тент-aнaли зом (Linda 
R. Waugh, Theresa Catalano, Khaled Al Masaeed, 
Tom Hong Do and Paul G. Renigar, 2015). 

Ав тор отобрaл словa с чaсто той пов то ре ния от 
мaксимaль ной (7,56%) до ми нимaль ной (0,2%). 
Дaнный объем слов был сис темaти зи ровaн по 
нaпрaвле ниям исс ле довa ний в об щей вы бор ке.

Тaблицa 1 – Нaибо лее упот реб ляемые словa в вы бор ке по поис ку «ко рей цы в Япо нии» по дaнным UTokyo REsource Explorer

Фрaзa / сло во Ко ли че ст во Чaстотa

ко рейс кий 189 7,56

Япо ния 184 7,36

ко рейс кий япо нец 110 4,40

иден тич нос ть 24 0,96

се вер 22 0,88

Япо ния Се вернaя Ко рея 17 0,68

Ко рея 17 0,68

ре зи дент 16 0,64

zainichi  (ко рей цы в Япо нии) 14 0,56

ко рей скaя войнa в Япо нии 9 0,36

обрaзовa ние 8 0,32

язык 8 0,32

но вые ко рей цы 8 0,32

 репaтриaция 8 0,32

 борь бa 7 0,28

ко рей ские жи те ли Япо ния 7 0,28

им мигрaнт 6 0,24

 мень шинс тво 6 0,24

школa 6 0,24

идеоло гия 5 0,20
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Историографи чес кий ана лиз ко рей цев в Япо нии

 новaя ко рей скaя иден тич нос ть 5 0,20

ко рей скaя волнa 5 0,20

юж но ко рейс кий 5 0,20

го судaрс тво 5 0,20

сту дент 5 0,20

мо ло дые ко рей цы 5 0,20

Кaк покaзaли ре зуль тaты исс ле довa ния, до-
минaнт ны ми в исс ле довaтельс ких нaпрaвле-
ниях яв ляют ся фрей мы: эт нич ность и по ли тикa. 
Двa вы де лен ных фреймa – «эт нич ность», «по-
ли тикa» яв ляют ся состaвляющи ми кон цептa 
«иден тич нос ть». Знaче ние словa оп ре де ляет ся в 
словaре Оже говa кaк «иден тич ный [дэ], -aя, -ое; 
-чен, -чнa (книжн-), тож дест вен ный, пол ностью 
совпaдaющий». Семaнти чес кое знaче ние словa 
бы ло оп ре де ле но по словaрю. Иден ти́чнос ть 
(aнгл. identity < лaт. identitás) – свой ст во пси хи ки 
че ло векa в кон цент ри ровaнном ви де вырaжaть 
для не го то, кaк он предстaвляет се бе свою 
принaдлеж ность к рaзлич ным со циaль ным, эко-
но ми чес ким, нaционaль ным, про фес сионaль-
ным, язы ко вым, по ли ти чес ким, ре ли ги оз ным, 
рaсо вым и дру гим группaм или иным общ нос-
тям, или отож дест вле ние се бя с тем или иным 
че ло ве ком, кaк воп ло ще нием при су щих этим 
группaм или общ нос тям свой ств.

Кaк вид но из про ве ден но го aнaлизa, что 
фрейм эт ни ческaя иден тич нос ть хaрaкте ри зует 
ос нов ные нaпрaвле ния исс ле довa ний о ко рейцaх 
в Япо нии. Эт ни ческaя иден тич нос ть яв ляет ся 
«произ вод ной от эт но цент ризмa кaк прин ципa 
сaмооргa низaции восп риятия при выяв ле нии им 
в ок ружaющих тех или иных тре бующих эт но-
иден ти фикaции свой ств». Эт ни ческaя иден тич-
нос ть ко рей цев в Япо нии все тaк же прив лекaет 
боль шое внимa ние исс ле довaте лей в сов ре мен-
ном ми ре.

Ре зуль тaты ко ли че ст вен но го aнaлизa бы ли 
подт верж де ны кaчест вен ным прос мот ром текс-
тов стaтей. Тaк, в стaтье Sonia Ryang Categories 
and Subjectivities in Identifi cation of North Kore- Subjectivities in Identifi cation of North Kore-Subjectivities in Identifi cation of North Kore- in Identifi cation of North Kore-in Identifi cation of North Kore- Identifi cation of North Kore-Identification of North Kore- of North Kore-of North Kore- North Kore-North Kore- Kore-Kore-
ans in Japan рaсскaзывaет ся о ко рейс ких жи те-
лях Япо нии, ко то рые иден ти фи ци руют се бя кaк 
грaждaн Се вер ной Ко реи. Че рез эт ногрaфи чес-
кие дaнные делaет ся вы вод, что зa пре делaми 
кaжу щей ся оп по зи ции меж ду иден тич нос тью 
мень шинс твa и иден тич нос тью боль шинс твa су-
ще ст вуют мно го мер ные про цес сы сaмои ден ти-
фикaции (Ryang, 1997). 

Исс ле довaтель Erin Aeran Chung в стaтье 
Exercising citizenship: Koreans living in Japan 
изучaет не достaтки по ли ти ки японс ко го прaви-
тель ствa в воп росaх грaждaнс твa. Уче ный 
делaет вы вод, что «нес мот ря нa то, что про це ду-
ры нaтурaлизaции стaли ме нее огрa ни чи тель ны-
ми для пос тоян ных жи те лей, зa пос лед ние со рок 
лет нaтурaли зовaлось все го око ло 30 про цен тов 
все го ко рей ско го нaсе ле ния» (Chung, 2000).

Нa меж дунaрод ном уров не простaя aсси-
ми ля ция учaщих ся из числa мень шинс тв пос-
те пен но сме няет ся aкцен том нa плюрaлизме и 
муль ти куль турaлизме, что отрaжaет по вы ше-
ние ос ве дом лен нос ти о цен нос ти куль турно го 
рaзнообрa зия. Дру гой aвтор Yoko Motani стaвит 
воп рос, кaк рaзре шить куль турное рaзнообрa-
зие, в знaчи тель ной сте пе ни неоп ре де лен ное и 
спор ное в рaзных от но ше ниях для мень шинс тв в 
Япо нии. Ав тор де мо нс три рует знaче ние ко рейс-
ких эт ни чес ких школ в све те со циaльно-ис то ри-
чес ких сообрaже ний, рaссмaтривaет фaкто ры, 
влияющие нa куль турную иден тич нос ть ко рейс-
ких жи те лей Япо нии и мень шинс тв в це лом (Mo-Mo-
tani, 2002). 

Дис курс в от но ше нии ко рей ско го нaсе ле ния 
Япо нии рaзвивaет David Chapman в своей рaбо те 
The third way and beyond: Zainichi Korean identity 
and the politics of belonging. Изучaя из ме не ния 
в жиз ни ко рей цев с нaчaлa 1970-х го дов, aвтор 
стaвит ос нов ные проб ле мы иден тич нос ти в свя-
зи с из ме нив шейся си туa цией локaлизaции ко-
рей цев в Япо нии, мес том их рaзме ще ния (Chap-Chap-
man, 2004). 

О но вых пу тях эт ни чес кой иден тич нос ти с 
концa 1990-х го дов дис ку ти рует Eika Tai в сво-Eika Tai в сво- Tai в сво-Tai в сво- в сво-
ей рaбо те “Korean Japanese” A new identity op-Korean Japanese” A new identity op- Japanese” A new identity op-Japanese” A new identity op-” A new identity op-A new identity op- new identity op-new identity op- identity op-identity op- op-op-
tion for resident Koreans in Japan. Онa считaет, 
что ко рей цы мог ли сохрa нить свою ко рей скую 
иден тич нос ть дaже пос ле нaтурaлизa ции. Это 
рaзви тие в со четa нии с рос том дви же ния муль-
ти куль турaлизмa в Япо нии зaло жи ло ос но ву для 
недaвне го появ ле ния треть его вaриaнтa пре бывa-
ния в Япо нии «ко рей ско го японцa», то есть япон-
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цев с ко рейс кой эт ни чес кой иден ти фикa цией. 
Ав тор зaщищaет вaриaнт от де ле ния эт ни чес кой 
принaдлеж нос ти от грaждaнс твa (Tai, 2004). 

Кaчест вен ный aнaлиз стaтей покaзaл, что 
нaчинaя с 2000-х го дов появ ляют ся рaбо ты (хо тя 
и еди нич ные) о со циaль ном по ло же нии ко рей цев 
в Япо нии. 

Ак туaль ным стaли эт ни чес кие со циaльные 
ст рук ту ры кaк ис точ ник сти мулa ростa биз-
несa. Исс ле довa ние Lisa Lee пуб ли кует рaбо-
ту Job Search and Network Dynamics: The So- Job Search and Network Dynamics: The So-
cioeconomic Transformation of Koreans in Japan. 
Ре зуль тaты ос новaны нa aнкет ном оп ро се ко-
рейс кой об щи ны в сто лич ном ре ги оне Осaки, 
про ве ден ном aвто ром в 1998 го ду. Эти дaнные 
покaзывaют, что мно гие сот руд ни ки «тя го теют 
к со-эт ни чес ким компa ниям, и боль шинс тво из 
них полaгaют ся нa родст вен ни ков и эт ни чес-
кие свя зи». Эти тен ден ции зaня тос ти поз во ли ли 
создaть эт ни чес кую эко но ми ку. Эти рaзлич ные 
се ти при во дят к рaзлич ным ре зуль тaтaм в сфе ре 
зaня тос ти. Рaсхож де ние и трaнс формaция в се-
тях зaня тос ти объяс няют ся их луч шим обрaзовa-
нием, a тaкже инс ти ту ци онaль ным ослaбле нием 
диск ри минaции в от но ше нии инострaнных сот-
руд ни ков. Тaким обрaзом, предстaвляет ся ве-
роят ным, что эко но ми ческaя жиз нь ко рейс кой 
об щи ны пос те пен но бу дет внед ренa в бо лее ши-
ро кое японс кое об ще ст во (Lee, 2002). 

В темaти чес ком исс ле довa нии ко рейс ких 
стaршеклaсс ни ков треть его по ко ле ния в Япо нии 
Kaori Okano. Third（Generation Koreans’ Entry 
into the Workforce in Japan покaзaно, кaк они восп-
ри нимaют реaлии рынкa зaня тос ти и при нимaют 
ре ше ния и по лучaют рaбо ту. Рaзде ляя кол лек тив-
ное восп риятие рынкa трудa, эти сту ден ты де мо-
нс три руют внут риг руп по вые вaриaции в своих 
пред поч те ниях нaзнaче ния и при ня тых стрaте-
гиях. В этой стaтье рaск рывaет ся, кaк школa 
«вме шивaет ся в при ня тие ре ше ний уче никaми, и 
укaзывaет нa воз мож нос ть вмешaтельствa шко-
лы в про цес сы зaня тос ти учaщих ся из числa 
мень шинс тв (Okano, 1997). 

Про фес сор юж но ко рей ско го уни вер си тетa 
Bumsoo Kim в исс ле довa нии Bringing class back 
in: the changing basis of inequality and the Kore-: the changing basis of inequality and the Kore-the changing basis of inequality and the Kore- changing basis of inequality and the Kore-changing basis of inequality and the Kore- basis of inequality and the Kore-basis of inequality and the Kore- of inequality and the Kore-of inequality and the Kore- inequality and the Kore-inequality and the Kore- and the Kore-and the Kore- the Kore-the Kore- Kore-Kore-
an minority in Japan рaссмaтривaет взaимос вязь 
меж ду эт ни чес кой принaдлеж ностью и клaссом 
в объяс не нии пос ле воен но го опытa ко рей ско го 
мень шинс твa в Япо нии (zainichi Koreans) – ко-
рей цев, ко то рые бы ли нaсиль ст вен но при ня-
ты или доб ро воль но миг ри ровaли из Ко реи в 
Япо нию во вре мя японс кой ок купaции Ко реи 
(1910-1945) и по се ли лись в Япо нии пос ле Вто-

рой ми ро вой вой ны и их по том ки, про живaющие 
в Япо нии. Нa ос но ве стaтис ти чес ких дaнных 
и уг луб лен ных ин тер вью это исс ле довa ние 
покaзывaет, что юри ди чес кие и со циaльно-эко-
но ми чес кие ст рук тур ные из ме не ния в Япо нии 
зa пос лед ние нес колько де ся ти ле тий умень ши-
ли эт ни чес кое нерaвенс тво меж ду ко рейцaми 
и японцaми. Од нов ре мен но бы ло уве ли че но 
клaссо вое нерaвенс тво меж ду ко рейцaми, что 
сделaло по ня тие «клaсс» бо лее знaчи тель ным, 
чем «эт нич ность», в по нимa нии проб ле мы 
нерaвенс твa ко рей цев в Япо нии (Kim, 2008). 

В стaтье Bumsoo Kim. Changes in the Socio-
economic Position of Zainichi Koreans: A Histori- Position of Zainichi Koreans: A Histori-Position of Zainichi Koreans: A Histori- of Zainichi Koreans: A Histori-of Zainichi Koreans: A Histori- Zainichi Koreans: A Histori-Zainichi Koreans: A Histori- Koreans: A Histori-Koreans: A Histori-: A Histori-A Histori- Histori-Histori-
cal Overview предстaвлен ис то ри чес кий об зор 
из ме не ний со циaльно-эко но ми чес ко го по ло же-
ния ко рей ско го мень шинс твa в Япо нии (zainichi 
Koreans). В нем впер вые рaссмaтривaет ся общaя 
си туaция с зaини чи ко рейцaми, a зaтем прос ле-
живaют ся из ме не ния в их со циaльно-эко но ми-
чес ком по ло же нии с ко ло ниaльно го пе ри одa и до 
2000 годa. При этом в этой стaтье покaзaно, что 
со циaльно-эко но ми чес кий рaзрыв меж ду зaини-
чи ко рейцaми и боль шинст вом нaсе ле ния Япо-
нии в пос лед ние го ды знaчи тель но сни зил ся с 
улуч ше нием об ще го со циaльно-эко но ми чес ко го 
по ло же ния ко рей цев, в то вре мя кaк рaзрыв меж-
ду зaини чи ко рейцaми уве ли чил ся (Kim, 2011). 

Од нов ре мен но Япо ния нa ру бе же ве ков ис-
пы тывaет ре зуль тaты глобaлизaции эко но ми ки 
и трaнс мигрaции тру до вых ре сур сов в стрaны 
Юго-Вос точ ной Азии. При ток инострaнных 
рaбо чих, нaчaвший ся в нaчaле 1980-х го дов с 
при хо дом жен щин-рaбо чих из Азии, знaчи тель-
но уве ли чил ся в кон це 1980-х го дов. Пятнaдцaть 
лет спус тя Япо ния считaет, что ряд инострaнных 
рaбо чих стaли пос тоян ны ми жи те ля ми и, кaк и 
Зaпaднaя Ев ропa, стaлкивaют ся с проб ле мой вк-
лю че ния их в об ще ст во. Дaже сни же ние сп росa 
нa инострaнных рaбо чих во вре мя недaвней ре-
цес сии не умень ши ло инострaнное нaсе ле ние, 
что сви де тель ст вует о том, что проц ветa ние Япо-
нии не яв ляет ся единст вен ным фaкто ром, ко то-
рый удер живaет инострaнных рaбо чих в Япо нии 
(Kajita, 1998).

Осо бен нос ти местa в со циaльно-эко но ми чес-
кой диф фе рен циaции оп ре де ляют ся в стaтье Api-Api-
chai W. Shipper. The Political Construction of For- W. Shipper. The Political Construction of For-W. Shipper. The Political Construction of For-. Shipper. The Political Construction of For-Shipper. The Political Construction of For-. The Political Construction of For-The Political Construction of For- Political Construction of For-Political Construction of For- Construction of For-Construction of For- of For-of For- For-For-
eign Workers in Japan. Япо ния оргa ни зует свои 
рын ки трудa для инострaнных рaбо чих иерaрхи-
чес ки в соот ве тс твии с «рaсой» или «нaционaль-
нос тью». Зaини чи инострaнцы нaхо дят ся нa 
вы со ком уров не рaсо вой иерaрхии с луч ши ми 
рaбо чи ми местaми, бо лее вы со кой зaрaбот ной 
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плaтой и луч ши ми ус ло виями трудa, чем дру гие 
инострaнные рaбот ни ки. В ниж ней чaсти нaхо-
дят ся юж ные aзиaты со случaйны ми рaбо чи ми 
местaми, плохaя зaрплaтa и опaснaя рaбочaя 
средa. Этa рaси зовaннaя иерaрхия, ко торaя 
произ во дит диф фе рен ци ровaнную зaрaбот ную 
плaту и дру гие при ви ле гии для рaзных групп 
инострaнных рaбо чих, предстaвляет со бой по ли-
ти чес кое пост рое ние японс ких прaви тель ст вен-
ных чи нов ни ков, ко то рые фор ми руют по ли ти ку, 
ко торaя устaнaвливaет зaкон ное пре вос ходс тво 
оп ре де лен ных рaс в от но ше нии дру гих и огрa-
ни чивaет рaбо ту кaждо го уров ня инострaнных 
рaбот ни ков. Японс кие рaбо тодaте ли уве ко ве-
чивaют эту до го во рен ность нa рын ке трудa, сот-
руд ничaя с прaви тель ст вен ны ми бю ро и якуд зой 
в под держa нии тру до вых дис цип лин, aдaпти-
ровaнных к кaждой рaсо вой груп пе. Эти дей ст-
вия создaют и под дер живaют рaсо вую эко но ми-
ку в Япо нии, ко торaя хaрaкте ри зует ся низ ки ми 
рaбо чи ми местaми, не боль шой бе зопaснос тью 
и не боль ши ми преиму ще ствaми для оп ре де лен-
ных сек то ров рынкa трудa (Shipper, 2002). 

Вы во ды

Ав тор про вел ко ли че ст вен ный и кaчест вен-
ный aнaлиз мaте риaлов элект рон ных дaнных 
по зaпро су «ко рей цы в Япо нии», ис поль зуя 

поис ко вую бaзу То кий ско го уни вер си тетa. Бы-
ло выяв ле но, что в свя зи с ме няющи ми ся ис то-
ри чес ки ми ус ло виями, a тaкже воз мож нос тя-
ми и дос туп нос тью пер воис точ ни ков, в пе ри од 
пос ле 1990-х го дов в цент ре внимa ния остaют-
ся рaбо ты, связaнные с по ня тием «эт ни ческaя 
иден тич нос ть», что стaло цент ром внимa ния 
в проб лемaх ко рей цев в Япо нии. Кро ме то го, 
нa ос но ве кaчест вен но го рaсс мот ре ния стaтей 
aвтор считaет, что пос те пен но нaчинaет исс-
ле довaться воп рос о со циaльно-эко но ми чес-
ком по ло же нии ко рей цев в Япо нии в стaту се 
инострaнно го нaсе ле ния. Ис то ри чес кие трaвмы 
ко рей цев кaк «не ви ди мо го мень шинс твa» от хо-
дят нa вто рой плaн, aктуaли зи руя сов ре мен ный 
про цесс нaтурaлизaции и aдaптaции в японс ком 
об ще ст ве с со циaльно-эко но ми чес ких по зи-
ций ко рейс кой об щи ны. Пред ло жен ный aнaлиз 
элект рон ной бaзы дaнных нa при ме ре воп росa 
ко рей цев в Япо нии мо жет быть с оп ре де лен ной 
до лей ос то рож нос ти при ме ненa в схо жих исс-
ле довa ниях, ос вещaющих ис то риогрaфи чес-
кие проб ле мы нa при ме ре ис то рии эт ни чес ких 
мень шинс тв.

Ав тор вырaжaет блaгодaрнос ть про фес со-
ру То кий ско го уни вер си тетa То но мурa Мaсaру, 
a тaкже док торaнту Юсaку Фу кухaрa зa пре-
достaвлен ную воз мож нос ть дос тупa к биб лио-
теч ным фондaм уни вер си тетa.
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THE CONCEPT OF «MANGILIK EL»

The article gives an indication of an ancient civilization idea of “Mangilik el”, the word “country”. 
The word “Mangilik el” has a deep historical root and meaning. The word “Mangilik” in the Turkish writ
ing monuments has been used with the words “Tengri”, “God”. After that, “Mangilik el” means “Country 
and people of Allah Taala”, and there is every reason to believe that the state and the nation are an im
measurable amulet. In the process of reviewing, analyzing, and analyzing national and universal values, 
recognition of their diversity, the emergence of a new form and a distinctive character will undoubtedly 
enhance the national outlook. This issue develops public consciousness; these issues are analyzed in 
detail in this scientific article.
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«Мәң гі лік ел» кон цептісі

Мaқaлaдa кө не түр кі лік өр ке ниет тің көр сет кі ші – «Мәң гі лік ел» идеясы ның, «ел» сө зі нің шы ғу 
төр кі ні сөз болaды. «Мәң гі лік Ел» сө зі нің те рең тaри хи тaмы ры жә не үл кен мaғынaлы мә ні бaр. Тү
рік ше жі ре сін де «мәң гі» сө зі «Тә ңір», «Құдaй», «Аллa» сөз де рі мен мaғынaлaс қолдaныл ды. Осыдaн 
ке йін , «Мәң гі лік Ел» «Аллa Тaғaлaның елі, хaлқы» де ген ді біл ді ре ді жә не мем ле кет пен ұлт тың 
уaқыт пен шек тел ме ген тұмaры болaды деу ге то лық не гіз бaр. Ұлт тық жә не жaлпыaдaмзaттық 
құн ды лықтaрды қaрaсты рудa, тaлдaп, сaрaлaудa олaрдың түр лі жaғдaйғa қaрaй өз гер уін , жaңa 
пі шін ге ие бо лып, өз ге ше сипaт aлуын  тaныпбі лу ұлт тық дү ниетaным ке ңіс ті гін ке ңейтеті ні сөз
сіз. Атaлғaн мә се ле қоғaмдық рухa ни сaнaсе зім ді дaмытaды, осы сұрaқтaр ғы лы ми мaқaлaдa 
жaнжaқты тaлдaнaды.

Тү йін  сөз дер: «мәң гі лік ел», ұлы дaлa, ел, Күл те гін жa зуы.
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Кон цеп ция «Мәң гі лік Ел»

В стaтье дaет ся предстaвле ние о древ ней ци ви лизaцион ной идее «Мәң гі лік Ел». Сло во 
«Мәң гі лік Ел» имеет глу бо кий ис то ри чес кий ко рень и знaче ние. Сло во «Мәң гі лік» в ту рец ких 
пись менных пaмят никaх ис поль зовaлось со словaми «Тенг ри», «Бог». Пос ле это го «Мәң гі лік Ел» 
ознaчaет «Стрaнa и нaрод Все выш не го Аллaхa», и есть все ос новa ния полaгaть, что го судaрс тво 
и нaция яв ляют ся неиз ме ри мым aму ле том. В про цес се рaсс мот ре ния и aнaлизa нaционaль ных и 
об ще че ло ве чес ких цен нос тей признa ние их рaзнообрa зия, появ ле ние их но вой фор мы и от ли
чи тель но го хaрaктерa, не сом нен но, улучшaт нaционaльные перс пек ти вы. Эти воп ро сы под роб но 
aнaли зи руют ся в дaнной нaуч ной стaтье.

Клю че вые словa: «Мәң гі лік Ел», ве ликaя степь, стрaнa, нaдпись Куль те гинa.
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The Concept of «Mangilik El»

Introduction

The Turkic language has a set of cognitive 
words, which reflects the main activities and the 
place of the people, which defines the main trends 
and tasks of the history of the country, and reflects 
the extent to which the prestige of the world at that 
time was the main source of consciousness and life. 
The meaning and place of the concept of “Mangilik 
El” (The Eternal Country) in the scientific scene, 
which opens up the scope of the Turkic people, the 
Kazakh identity, come into such collections.

There are some countries in the world that have 
an unofficial name. For example, England is known 
as “Fumbled Albion”, Cuba is called “The Island of 
Freedom”, Japan is the “Land of the Rising Sun”, the 
China is the “Celestial Country”, the Netherlands is 
the “Country of Tulips” and Korea as “The Land of 
the Flood”.

The head of country Nursultan Nazarbayev 
said: “We are the children of the Great Steppe. Great 
Steppe, Blue Sky... Our ancestors are said a God, 
and they have don’t forgotten about the concept of 
light and blue. The meaning of Our Blue Flag is 
too there. We are the children of the Great Steppe. 
And here we have to present Kazakhstan as a new 
Kazakhstan, connecting our history and brand”.

The descendants of the Great Steppe live in 
the Kazakh land, implementing the idea of   eternal 
country.

Historically, the socio-historical force that was 
truly consolidated was the Turkic people. The people 
which proclaimed “the God in heaven, The Turkic 
people in a World”, were worshiped and prayed their 
gods of Tengri and Umai. In “Kultegin’s poem”: “I 
did not sleep at night. I did not sit in the afternoon. 
I poured my black sweat. My red blood is moved. 
For the good of Turkic people”. This words are refer 
to artistic, patriotic spirit. The idea of   these poems, 
the eternal idea to call for the unity of the Turkic 
people, the organized struggle against the external 
enemy, and the firmness of the ancestor’s path are 
still actually to nowadays.

Methods and materials

If we examine and analyze the concept of 
“Eternal Country”, it can be seen from the roots of 
the word “Eternal Country” which began an Ancient 
Turkic heritage, which not lost their actuality and to 
the present it to nowadays, but not to the point of its 
relevance.

The word “Eternal Country” has deep historical 
roots and meaning. The short-lived version of the 

“Mangilik El” meaning which to arise on ancient 
Turkic society, expresses its invaluable contribution 
to human civilization and its intellectual treasure. 
The word “eternity” in the Turkish genealogy has 
been used same with the words “Tengri”, “God”, 
“Allah”. After that it’s just mean “Eternal State, 
people of God” and there is every reason to believe 
that the state and the nation are time-limited mascots.

For the first time, the idea of   “Eternal Country” 
was popularized in the Turkic countryside on the 
writing monument which dedicated to the Kultegin, 
Commander of the East Turkestan Kaganate. On the 
left of the inscription on the Kultegin monument, it 
is said, “If you live in a stable, you will be forever 
eternal”. 13 centuries ago, Tonyukok said, “The 
intent of Turkic people is Eternal State”. This shows 
that our national idea can be taken from ancient 
history as the roots of our statehood.

The famous Eurasia scientist, historian L. 
Gumilev in his work “By Rus To Russia” writes: 
“The Eurasian continent has been merged three 
times. Initially, it was united by ancient Turks, who 
created the Great Turkic Khanate. After the Turks, 
the Mongols led by Genghis Khan and later Russia 
took their to her own hands” (Nazarbayev).

Lev Nikolaevich Gumilev is talking about the 
unity of the Eurasian continent, the eternal idea of   
the ancient Turks.

Doctor of Philosophy, Professor Karzhaubai 
Sartkozhauly who is a researcher of the Turkic 
history, Ancient Turkic heritage, said: “Of course, 
this is not a genus. An eternal country – the idea 
of   the well-known Tonyukok (Tui-uquq), a sage of 
the Turkish people, an advisor to three kagan ...” 
(Gumilev, 2002: 21).

The eternal value of the eternal country, which 
once was found an empire by the Tonyukok, became 
the name of the great Genghis Khan Empire, has 
now the national idea of   the Kazakhstan today.

However, it is unreasonable to say that 
everything that is said to turn into reality. Speaking 
of the value of the ancestors is another matter of 
honesty and sincerity, and it is the second issue to be 
pursued with diligence and fully.

The word “Eternity” is used five times in 
Kultegin’s inscription. The Gok Turks are realized 
the geopolitical and internal, external security 
framework that ensured the security of the eternal 
country meaning. That idea, this heritage, is the 
main motto of today’s Kazakh nation. If will the 
Turks call their kaganat as “Eternal Country”, their 
worshipers of God, their Manchurian neighbors, 
have called their state associations “Monkh el” 
(Mongol) or “Eternal Land of Tengri”. The Kagan 
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and khans elected by “Eternal Tengri” and the 
banners considered to be the “Tengri” fought for the 
creation of the Eternal Land. All the descendants 
of the Ashina dynasty believed that they created 
an “Eternal Land” when their found are Turkic 
Kaganate, Turkesh Kaganate, Karluk Kaganate, 
Western and Eastern Turkic Kaganates. Moreover, 
the Mongolian nomads believed that their state was 
the “Eternal Earth”.

According to Gubadolla Aydarov, a researcher 
of Kultegin’s epitaphs, there are sayings: “The 
heavenly Turkic Tengri. the sacred names of 
places and lakes by Turkic people was said: There 
is no way until the Turkic people are destroyed...” 
(Amanzholov, 1996: 63).

The Kultegin’s stela narrated, “For the Lord 
has blessed me from the dead, and I have given the 
dead to life. I have made the naked one tired, and 
the rich among the poor. I have made many people 
smaller. I have made strong and the good nation. I 
have conquered all the people on every side. I was 
left without enemies. I was imprisoned. He gave 
up. The evidence for this is that the younger brother 
Kultegin himself has died”.

All this shows that it is addressed to the next 
generation. At the same time, the concept of “Eternal 
country”, coincide the spirit of independence, the 
idea of   liberty.

While “Eternal Country” appears to be only a 
metaphor or a philosophical idea, it is clear that the 
main element of the state, the impenetrable fortress, 
will survive only when it comes to implementing 
this idea. In order to have a full idea, this concept 
should be linked to the concept of “Zheruiyk” 
(“Utopy” of Asan Kaygy), “The Citizens Of Human 
City” (Al-Farabi) and other (“Adam bol” (“Being 
Man”), “Baiterek”, “Atameken” (“Fatherland”), 
“Great Steppe”). All of these are sacred things 
in the national consciousness of the Kazakh and 
other Turkic states, along with the “Eternal Land” 
(Abaqan, 2004: 108).

In general, let’s take a look at the story of the 
origin of the word “Kazakh”. Many researchers use 
the word “Kazakh” for “free” meaning or relate with 
a name of Scythian (Saka), which leaved in this 
place in VII-IVth centuries BC. Scientists say that 
the names of tribes “sak”, “kas-pi”, “qas”, “qaz”, 
“khaz”, “az”, “qa-sak” is the derivative roots of the 
“Kazakh” ethnonym. Academician N. Marra and 
the Czech scientist B. Grozny shows that the word 
“kazak” is derived from the word “qasaq” (“spit”) 
and “kesek” (“lump”). Researcher, academician 
A. Marghulan, historian M. Akinzhanov, writer 
S. Mukanov, Russian scientists are supports this 

opinion. Academician A. Marghulan in his works 
refers to the existence of the “Qazar-ug” tribes 
of the Kishi Zhuz (Younger Zhuz). Researcher 
A. Abdrakhmanov “kazak” is derived from the 
combination of two words “qaz” and “ohg” (amul): 
“ogh” means tribe in ancient Turkic language. 
“Kaz-ogh(oq)” means the concept of Kazakh tribes. 
Russian scientist A. Bernstein studied the history of 
the Kazakh people for a long time and compared the 
results of archaeological excavations to records of 
the literature. He concludes that the word “Kazakh” 
originated from the combination of the Caspian 
littoral and Saka tribes. The Chinese historian, Ban 
Gui, who lived in the II century BC, in his “History 
of the Khans” showed that there existed to Central 
Asian ethnics “se” and “sai”. They destroyed the 
Greek-Bactrian state. Unlike details in the book, it 
describes the Saki tribes. It is worth noting that Greek 
and Roman historians talked about these tribes. The 
scientist-orientalist V. Grigoryev’s opinion, the 
word “se” and “sai” refers to the word “saks” in the 
Chinese transcription. According to the scientist, 
these tribes are not from Mongolia or the Far East. 
They lived near the Amudarya and Syrdarya rivers. 
Known scientist, specialist of Turkic language W. 
Radloff points out that the word “Kazakh” means 
“voluntary, independent”.

The scientist A. Samoilovich voiced this opinion. 
Shakarim Kudayberdiyev supported this idea and 
added that the meaning of the word “Kazakh” 
was a country that was free and independent. 
Kazakh scientist Shokan Valikhanov says that the 
word “Kazakh” means “very dignified, strong and 
inspired”. Historian Ibn Ruzbikhan writes in the 
XVIth century: “Everywhere, Kazakhs are known 
for their courage, heroism and great power. This is 
a great deal of information in Arabic and in other 
languages”. Language Specialist T. Zhanuzakov is 
researched and the first part of the word “Kazakh” – 
“qaz”, “qas” means in group of Turkic languages of 
Ural, Altai, Caucasus etc. are “free”, “man”, “boy”, 
“man”.

Historian, Middle Ages expert N. Mynzhan is 
explained the verbs of “qazghanu”, “qazghanduk”, 
“qazghan tutqyn”, “qazganmasar”, which are found 
in the Turkic inscriptions “Altyn tas””, “Kultegin”, 
“Tonyukok”, are means “perseverance, courage”, 
“fight”, “motivation”, “freedom to pursue”, “to do 
heroic deeds” and “to succeed”. By formulating the 
opinions of scientists and researchers on the origin of 
the word “Kazakh”, two conclusions can be drawn: 
The word “kazakh” is derived from the combination 
of “kas” and “sak”; The word “Kazakh” means 
“voluntary person”.
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Five hundred views on the Kazakh people were 
systematized a hundred ethical and ethnolinguistic 
perceptions about the Kazakh ethnonym and the 
question was “What kind of people are Kazakhs?” 
asked by the academician A. Kaydar in a work 
“What kind of Kazakh people?”. Nowadays it is 
becoming more and more interesting to us. For the 
first time in history, for the Kazakh people, who is a 
sovereign state, it is important for the Kazakh people 
to respond to the question of “What kind of Kazakh 
people?” for every citizen who is self-esteemed, 
historical and social importance, spiritual, moral 
responsibility. The fact that the issue is undeniable 
is a great responsibility for the Kazakh community 
and every Kazakh citizen. The accumulated and 
systematized data of the scientist will be the 
cornerstone of the Kazakh science, which will be 
able to absorb the rich history of the Kazakh people 
in the minds of the generations and to strengthen 
the future of the people’s future in the globalization 
environment (Suleimenov, 2002).

The writing sources is shows that phonetic-
phonological, morphological, lexical-semantic 
studies of phonetic variants are closely related to 
the Kazakh word that is stored in the data, and the 
formation and etymology of the Kazakh ethnonym 
in the Vth century when is Darius was a king and its 
dominate by kossak name. And in purely linguistic 
terms, the reconstruction of the Kazakh ethnonym 
as kossak does not contradict the etymological 
principles (Amanzholov, 1996: 7).

According to the Kazakh word, the 
corresponding lexeme is found in the language of the 
ancient Turkic Runic inscriptions VI-IX centuries. 
In the wording of the Uuk-Turan inscription on the 
Yenisei monuments: Tenri elimke qazyaqum oylim 
En Uz oylimalti bin juntim “The Tengri spell (my 
income) my hands – my son En Uz, my son (and) 
six thousand horses” used a lexem like a qazyaqim

In article which wrote in 1948, S. Amanzholov 
is comment on Abai’s Kazakh ethnonym, “xuzayu”, 
which denotes Arab xuzayu “nomadic, nomadic 
tribes” “... It is possible that the Kazakh is also a 
nomadic man. It is known that Arabs occupy Central 
Asia in the IX century. And the fact that the Kazakh 
tribes at that time was a reality. It is a proof of 
Ferdowsi’s words. In the XV century Samabek’s 
word “Qamus Turki” appeared in the dictionary, 
the leakage of Kazakh “lean armies”, in the XIV 
century the name of the Tartars of the Tartars, in the 
XIV century, when the word “Kazakh” came from 
the word “qazaq”, V. Velyaminov-Zernov was used 
in the Kazakh word by mean “horsemen” and others 
based on the data (Amanzholov, 1996: 108).

Qazaq ethnonym etymological analysis of 
morphological and disconnects in both directions 
on the principle: “…scientific interpretation of 
the lexicon-semantic structure and origin of the 
ethnonym Kazakh in the existing research reveals 
a dual approach, considering this ethnonym in 
one case as a combination of two lexical elements 
expressing each specific ethnonymic concept, and in 
the other - as a whole-derived base derived from the 
root morpheme of Turkic or non-Turkic origin”.

That is, in this context, we see an excerpt from 
the word “Kazakh” not only about the formation of 
the nation, but also of the ways in which the Turks 
become eternal. That is, “courageous, heroic”, “true, 
courageous people”, “free”, “highland people”, 
“nomadic”, etc. the meaning of the concepts is 
directly related to the concept of “Eternal Country”.

In religious doctrines and idealistic philosophy, 
the notion of God is the absolute spirit, the idea, the 
absolute intelligence, the infinite nature of the “world 
harmony”. Materials are eternal, both in terms of 
time and space. The proof of the materiality of the 
eternal world shows that it is in unity. If everlasting 
is determined by the formation and development 
of matter, then infinity and boundlessness, quantity 
and quality are constantly evolving and changing 
through time and space, continuous meaningless 
movement takes place. The spiritual world is the 
basis of eternity, and it gives importance to it. Eternal 
perception is closely connected with the viability 
of the spiritual and material wealth of people, 
their continuous development, and prosperity 
(Suleimenov, 2002: 153).

I believe that people who have gone through 
many tragic upheavals and trials and who have led 
their history from Sacraments and Huns, have be-
come truly “Independent”. At present, the bright 
future of the Kazakh people has been proven by its 
achievements in the years of independence. That is 
why the Kazakh nation, who has come to the con-
cept of “Eternal Country” for centuries, has faced 
many difficulties, and now is ready to accept this 
ideological concept. Of course, to align the future of 
the Kazakh people with eternal ethnos, it is neces-
sary to look deeply into its history and avoid past 
mistakes. Only then we can show the Kazakh people 
as the founder of the notion “Eternal country”.

“Mangilik el” is a noble dream of our ancestors 
for centuries. It is clear that this is the idea of   the 
Eternal Country, which clearly guides our future, 
and guides our nation to collectivism and leads to 
great goals. This is certainly not a genuine world. 
The idea of   the well-known Tonyukok, who was a 
sage of the Turkish people, an advisor to three kagans 
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at the time. He is a man who has studied for five 
years at a Chinese school of asylum, a prosecutor 
in various provinces of China and a lawyer. Later, 
Elteris Kutlyk Kagan supported the second Turkic 
Khaganate which created by himself. After this, 
Kutlyk Kagan created the second Turkic Khaganate. 
After Kaganat’s death, Tonyukok initiated the idea 
of   “Mangilik el”. It is a way to explore the modern 
nomadic civilization by learning and studying 
the trends and ethno-cultural features of nomadic 
statehood in the Kazakh steppes. The ultimate goal 
of our nation - the essence of the eternal nation, the 
core of the Strategy “Kazakhstan-2050”, originates 
from deep stories. It is logical and historically 
legitimate that the sacred place of all Turkic people, 
is the ancient country of our ancestors – the Gok 
Turks, not only to revive the idea of   the Eternal 
Country, but also to have a national idea.

Linguistic representation of the ancient 
Turkic worldview

E. Abakan, in his general study of linguistics, 
says: “The formulation of a world image in terms 
of the term used as a national image of the universe 
is regarded as a phenomenon for the individual or 
entire humanity. His cognitive nature of cognate 
consciousness arises in the human mind. But “the 
linguistic picture of the world” can’t be a direct, 
accurate image of the environment. The reason 
is that consciousness exists between reality and 
language” (Abaqan, 2004:74). The concept of 
“universal values” converts the humankind into a 
national color of the common world and individual 
ethos. The concept of this concept is the source 
of many language layers. Similarly, we describe 
in detail the linguistic picture of the concept of 
“Eternal Country”, which examines the peculiarities 
of the Turkic people in their own world outlook and 
attitudes.

The language of each nation is the universal 
value of the nation, a mirror of the national reality. 
Language does not only provide information about 
the cultural life and outlook of the nation, but it is 
also the only tool that identifies the phenomenon of 
language skills from the economic practice, forming 
the concept of consciousness and interpretation 
through language labels. Studies carried out to fully 
comprehensively recognize human values   have 
previously identified peculiarities of the structural 
level of that language. At present, the key role 
of language recognition is the role of collective 
consciousness or individual cognition. Therefore, 
the need for a theoretical-cognitive nature of the 

language depends on the new stage of science. This 
process is based on a comprehensive description of 
the language and human consciousness, not only 
the knowledge of the linguistic system as a product 
of human consciousness, but also as a conceptual 
concept in the complex concept.

“At the present stage the scientific picture of the 
world is a system of general concepts of the world, 
prepared by ancient concepts and principles, which 
outlines the basic rules of science” (Shvedova, 1986: 
27). From the descendent generation, the image of 
the world in the language is renewed and changed, 
and interacts with other cultures, interactions with 
the ethnos. That is, the concept is as slow as the 
nation itself. Each nation will have its own world 
image because language is not only a means of 
thinking, communication, but also a language of 
spiritual and cultural heritage of all ethnic groups. 
The idea of   the world in language is the image of 
whole and part of the whole world, based on the 
centuries-old experience of the people and in the 
language units, in its structure, firstly, its material 
and spiritual life, and secondly, surrounding space 
and time, living and non-living nature, humanity’s 
own societies of myths (Amanzholov, 1996: 23).

The irreversible process of world outlook, 
infinity – is directly related to infinite things and 
phenomena. As the subject of artistic cognition 
becomes clearer, the scope of science and the scope 
of the subject are expanding. In the context of a 
realistic historical complex, the reality of creation 
is comprehensible to the phenomena of scientific 
cognition. The world of the phenomenon of time 
is still undefined. Science and art are studying the 
visible world as well as the distant space of the 
earth with accurate data and, if possible, make good 
efforts to bring them closer and closer to the realities 
of human life.

The nomadic lifestyle is an abundant world of 
information that is rich in our national treasures. 
We have the symbolic value of the Kazakh spiri-
tual treasures. Opening their cultural connotations 
through linguocultural expertise will surely reveal 
the value of the deeper values   to today’s generation. 
First of all, we should focus on the symbol, includ-
ing its place in culture and memory of the owner of 
the language. They are like a certain microcomputer. 
We must acknowledge that its sustainability char-
acterizes the transition from centuries to century, 
though it still changes. 

However, the miraculousness of the inner form 
of the symbol is its archetypism, its original founda-
tion, its vitality. As for his national identity, certain 
regional or ethnos-specific symbols are defined by a 
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set of common signs. However, it should be noted 
that when looking at the different cultures, there is 
an isomorphism point, that is, the common sym-
bols are prevailing. Each of the world’s images in 
the form of any fragment of the world shows the 
language as a unique phenomenon. In this context, 
what we call the world is an objective world, inde-
pendent of human consciousness. People think that 
symbolic images are conceptual world videos. 

The outbreak of images is a language image of 
the world. The objective world lives independent of 
human consciousness, and if the phenomenon is the 
case, the world creates various symbols in the mind 
and language. The image of the world in the mirror 
language is not accurately reflected in the mirror, the 
name given to it is interpreted as its interpretation. A 
person can not display a wide range of environmen-
tal images at the same time. The world is infinite, 
and the level of human cognition is limited with 
world outlook.

The concept of world video is one of the funda-
mental concepts that characterize the individuality 
and life of a person, his relationship to the world, 
and the essential conditions of his life. A particular 
way of perception, creation or image of the world is 
reflected in every natural language. A set of world 
concepts that are in the sense of the various words 
and phrases of the given language are combined into 
a single-minded system, and are bound to all those 
who speak the language. Why should all speakers 
of this language have this view? Because all the 
concepts that make up the linguistic image of the 
world are partly incorporated into the meaning of 
the words in that language. 

The speaker accepts that fact as a reality. By us-
ing those words in their own language, a person does 
not even notice it, but also accepts the view that lies 
at the root of these words. As the language linguistic 
image of each language varies, it is impossible to 
convey some of the subtleties or proverbs from one 
language to another when it comes to representing 
the true image of the true language that is based on 
them, and only the equivalent.

The notion of “the image of the universe” is 
one of the fundamental concepts in the description 
of mental processes, processes of speech and think-
ing in the behavior of man, his life and surrounding 
world. This is what AN Leontev says: “In our world 
video, or more precisely, in its citrus fragment, there 
is always a personality, a mood and consciousness 
goes to something else, so it goes without limits.But 
consciousness moves from one substance to anoth-
er, which means that the substance of the object, its 
defined image, goes from one level to another. My 

group has an object of recognition that is at the level 
of conscious supervision. Thus, the movement of 
consciousness in the world image shows not stereo-
tropic, but stereoscopic behavior. There is a depth in 
the consciousness. The image of the universe is as 
diverse as the world (Leontiev, 1969: 269).

Speaking of the national image of the world in 
the world, scientists are considering the concept. 
Concept is a complete set of associative notions 
in terms of national identity, a substance of all 
things, phenomena, and abstraction in the world 
community.

The consciousness of any nationality finds its 
place in these concepts. The concept of a particular 
concept is recognized not only by language, but also 
by non-linguistic means, such as emotional. Accord-
ing to B.Zhumagulova, the definition of “simple / 
naive / image of the world and the boundaries of the 
scientific world has contributed to the emergence 
and development of concept, which is derived from 
logic of linguistics” (Zhumagulova, 1999:16). 

The concept of concept is considered logic-
philosophical, cognitive, linguistic-cultural. As the 
concept of “interpretation” and “concept” are very 
similar, scientists are trying to distinguish between 
the two. The concept of “concept” is wider than “in-
terpretation”. The reason is that “the original form 
(etymology, which includes only the essential signs, 
modern associations, prices, etc.” (Zhumagulova, 
1999: 41).

The “National Image of the World” is based on 
static images, consisting mainly of those that are 
specific to that nation. It forms mythological prin-
ciples in the world outlook. One of the active forces 
that shapes this united worldview is space and time 
communication.

The concept of “Mangilik Yel” in modern and 
ancient times of Turkic worldview and place in soci-
ety; we analyze how meaningful and conceptual pe-
culiarities of the Turkic peoples have changed, and 
we can make definite scientific concepts.

In the public life of the ancient Turkic world, 
the Bengü El idea has the power of the Country’s 
position within the conceptual system, which has a 
complex of concepts that awakens the natural indi-
viduality of the Turkic people in the V-IX century.

Magripa Eskeeva, one of the active researchers 
of ancient monuments in the world, analyzes the lin-
guistic structure of unity and solidarity, the spirit of 
greatness and creativity in the ethnocultural content 
of Bengü El, which maintains a solid set of state in-ü El, which maintains a solid set of state in-
tegrity. It is determined by the contextual semantic 
derivation of the el / il / ijl / эl lexema in Turkic 
languages:
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In the ancient Turkic language el – “tribal 
union”; In medieval Turkic languages, as well as 
modern Turkic languages, the Ijl means “people” in 
the Chuvash language, Ijl in the Turkmen language 
“people, human”, Ijl in the Tatar language “coun-
try, society”; in Bashkir and in Kyrgyz Эl / еl means 
“tribal union; tribe, people”); In the Uzbek language 
the word Эl, and in Nogai, Karakalpak, and Kazakh 
is the meaning of everything in the semantic of tribe, 
society, people.

The meaning of the word el “state, people, tribal 
unity” has been broadly translated into the Kazakh 
language, with the Semantic scale of the word. In 
“Explanatory dictionary of the Kazakh language” 
have some interpretations: 

1. Population, people. Society. 
2. Birth place, grown environment. 
3. Origin; origin substance, tribe. 
4. Fatherland, native land. 
5. Friends. Country is a term used as a synonym 

for the state today.

Eternal Country – is a unify nation in future
The linguistic notion that has become of any val-

ue nowadays has been recognized as an essential ele-
ment of civilized society, the invaluable value of the 
universe, the basic element of any science, the sup-
porting element. Language is a means of worldview, 
lensing of ideas, such as concept and reasoning. In 
addition, the language, along with the formation of 
forms of social consciousness, in turn influences it 
and affects the development of a certain level. Every 
historical period in the society, external phenomena, 
not only leaves the mark in the language, but also is 
used as a key element in the formation of a certain 
notion in the minds of the people, and of the identi-
fication of their identity.

One of the ways in which genuine human val-
ues   are truly recognized is to look up linguistic 
symbols, the elements that make up their content, 
their content and personality on the basis of their 
own laws, and the second way is to see them in 
close contact with one another in a real life, mind, 
and cognition. That is, we consider it as a linguistic 
element.

We can find answers to many questions in hu-
man knowledge through the comprehensive compi-
lation of the word and the origin of the word that 
reflects the basic concept in a linguistic element. By 
examining it in a comprehensive way, we also de-
fine the main idea of   the people and the purpose of 
language.

But the ultimate goal of cognition is, of course, 
to master the inner nature of phenomena, to depict 

it and to use it in human actions, to demonstrate its 
practical application.

If we analyze the word “Mangilik El”, which 
has a special value in human knowledge, in the Tur-
kic society, it is possible to see the basis of many 
interesting facts.

The word “Mangilik El” has a sacred mean-
ing, because it passes through our entire history 
and looks at our past. The meaning of the eternal 
country is closely related to such sacred things as 
Terra Utopia, The Land Of Ancestors, Native land, 
Motherland.

The dream of the Ancient Turks was to live eter-
nally with Tengri and become his beloved slaves. 
These dreams come together only with the grace 
of one Creator, the idea of   eternity. Our ancestors 
have intertwined three things - describe the earth as 
a manifestation of Tengri, man and flawless life.

It is well-known that the concept of “Eternal 
Tengri” is the highest and most sacred of all. There-
fore, the ancestors of ancient Turks - Huns, Saks 
and others - originated from “Eternal Tengri” and 
depend on the image of the Creator.

In his article “Towards the Future: Spiritual 
Modernity”, the first President of the Republic of 
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, stated that “...it 
will be a spiritual code that can be deeply rooted in 
the history of society. The most important condition 
for a new kind of modernization is to preserve that 
national identity” (Nazarbayev), which also points 
out the importance of absorbing spiritual discover-
ies into the consciousness of the generations. This 
is a concise statement from the national idea of   the 
Republic of Kazakhstan. It is a mistake to say that 
the eternal nation is a unique historical objective and 
heroic motif of compatriots. This idea is not only the 
goal of the Kazakh people for centuries, but also the 
result of selfless work and continuous creative work 
on the way to independence. An in-depth explana-
tion of the concept of “Eternal Country” and the pre-
sentation of historical bases are important.

The formation and prosperity of the unity of the 
Kazakh people is carried out in a way that is closely 
linked to traditional national heritage and spiritual 
values. That is why it is one of the main tasks for 
young people to adopt the Kazakh values   and to 
educate them in the context of global development, 
in the context of modern globalization, to bring 
them western culture in the context of the values   of 
our spiritual rich heritage.

So, our national idea, starting with ancient 
history, is now a historic succession that has become 
a spiritual source of sustainable development of 
our independent state. The Head of the State: 
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“We have turned our eternal idea into the eternal 
country and turned the path of independence into 
the Nurly Zhol. A Country is a unifying power of 
the country, an inexhaustible source of energy. It is 
not only a strategy of “Kazakhstan 2050”, but also 
an indispensable idea of   Kazakhstan in the XXIst 
century. Priority is given to the idea of   last year’s 
Message – the Eternal Country. The Head of the 
State concluded: “Eternal Country is the national 
idea of   the common Kazakh people”.

Summary

1. Eternal Country – is a national idea of   the 
Kazakh commonplace.

2. The grand opening of “Mangilik El” in Astana 
is a proof of the idea of “ Mangilik El” as a state 
ideology.

3. Eternal Country – it is a national unity, peace 
and harmony.

4. Eternal Country – this is the commonity of 
history, culture and language.

5. The main value of the idea of   “Mangilik El” 
is strengthening of the Kazakh language as a state 
language.

 
Conclusion

While “Eternal Country” appears to be only a 
metaphor or a philosophical idea, it is clear that the 
main element of the state, the impenetrable fortress, 
will survive only when it comes to implementing 
this idea. In order to have a full idea, this concept 
should be linked to the concept of “Zheruiyk” 
(“Utopy” of Asan Kaygy), “The Citizens Of Human 
City” (Al-Farabi) and other (“Adam bol” (“Being 
Man”), “Baiterek”, “Atameken” (“Fatherland”), 
“Great Steppe”). All of these are sacred things in 
the national consciousness of the Kazakh and other 
Turkic states, along with the “Eternal Country”.

The essence of the national idea of   Eternal 
Country is the Kazakh national state, which is based 
on eternal goals and cultural and spiritual values, 
formed by ideology, which unites national ideas of 
the Kazakh people and other ethnics.

Today, the young generation that is coming to 
life is the everlasting child of the Kazakh people. 

It is our primary duty to understand the meaning of 
“Mangilik El” and to understand them. This national 
idea, which has become the eternal goal of the 
people of Kazakhstan, should be in our minds and 
minds for a moment.

The idea of   “Mangilik El” has a great role in 
consolidating the cohesion of all Turkic peoples, 
concentrating on common interests and goals. 
Therefore, we must be convinced that the great 
deeds that have begun from the generations 
created by the Independent country will continue 
to succeed in the next generation, and for this 
purpose, many actions are needed. Only if there 
is continuity between the courage of ancestors, 
the brave deeds of the present generation and the 
creativity of the younger generation, we will be 
“Eternal Country”, that is, we can become a large 
family.

If we show that today’s younger generation is 
one of the main aims of the Turkic people, we will 
have a solid future open.

The idea of   “Mangilik El” is to revive our 
traditions, literature and culture, to revive our 
religion and language, and to show that Turkic 
peoples are the same.

Since the Turkic people, including young 
people, who implement and develop the idea of   
“Mangilik El” are the most important, they must 
strive to form themselves as true citizens of their 
country, united by their knowledge, national values   
and modern values, is to perform good works that 
can be answered.

The state has a lot of good work in this direction, 
one of which is a large number of scientific, cultural 
and spiritual work within the framework of the idea 
of   “Mangilik El”.

For all the Turkic people today, the most valuable 
asset to our ancestors and future generations is to 
do good deeds for the realization of the idea of   
becoming a “Eternal nation”, preserving all our 
noble treasures reflecting the originality and rich 
heritage of the Turkic peoples.

“Mangіlіk El” is the main dream and goal of a 
country with a long history from a more centuries, 
with firm confidence in the future, hoping to take a 
place among the developed states, which will take 
every step.
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ЕГИ ПЕТ-АҚШ СТРAТЕ ГИЯЛЫҚ СЕ РІК ТЕС ТІ ГІ НІҢ СAЛДAРЫ

ХХ ғ. екін ші жaрты сындa Арaб Шы ғы сы aймaғы мaңыз ды сaяси жә не эко но микaлық үде
ріс тер дің то ғысқaн же рі бо лып қaлa бер ді. ІІ дү ниежү зі лік со ғыстaн ке йін  әлем нің бұл түк пі рін
де Аме рикa Құрaмa Штaты өзі нің сырт қы мүд де сін қaмтaмaсыз ету ге бaғыттaлғaн әс ке рисaяси 
блок құ руғa ұм тылғaн еді. Әсі ре се, АҚШ же тек ші aрaб елі Еги пет те өзі нің по зи циясын нығaйту 
бaғы тындa нaқты сaясaт жүр гі зу ге ты рыс ты. Мы сыр дың тиім ді геосaяси жaғдaйы, aдaм жә не 
тaби ғи ре су рстaры ның орaсaнды лы ғы, әс ке ри қуaтты лы ғы сын ды фaкторлaрды иеле нуі оны 
хaлықaрaлық қaтынaстaрдa мaңыз ды aктор ете ді.

Арaб Шы ғы сын бір тін деп өзі нің «өмір лік мaңыз ды мүд де сі не» aйнaлдырғaн АҚШ сын ды 
aлпaуыт мем ле кет Мы сыр дың сырт қы сaясaтындa бaсты рөл aтқaрды. Аймaқтa тұрaқты лық пен 
қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету екі ел aрaсындaғы қaтынaстың өзек ті фaкторлaры ның бі рі бо лып 
сaнaлды. Тaяу Шы ғыс сaхнaсындa АҚШ же тек ші рөл aтқaрсa, ЕАР aймaқтық көшбaсшы болa 
оты рып, aрaб ел де рі нің эко но микaлық жә не сaяси дaмуынa елеу лі әсер етіп кел ді. Өйт ке ні өз 
уaқы тындa Еги пет Тaяу Шы ғыстaғы эко но микaлық жә не әс ке ри қaтынaстa күш ті дaмығaн Ирaн, 
Изрaиль, Түр кия сын ды мем ле кет тер қaтaрынaн тaбылғaн болaтын.

Тү йін  сөз дер: Еги пет, АҚШ, ын тымaқтaстық, хaлықaрaлық қaтынaс, әс ке ри кө мек, эко но
микaлық кө мек.

Zhanataуеva K.B.
AlFarabi Kazakh national university, Kazakhstan, Almaty,

email: Guljan73@inbox.ru

Implications of the Egypt-USА Strategic Partnership

The Arab East region remained a crossroads of important political and economic processes in the 
second half of the ХХ century. After the II World War in this part of the world, the United States sought to 
create a militarypolitical bloc aimed to protect its foreign interests. In particular, the United States tried 
to pursue a clear policy to strengthen its position in Egypt. The fact that Egypt has an effective geopoliti
cal situation, huge human and natural resources and military potential makes it an important participant 
in international relations.

Transforming the Arab East with its “vital interests” the United States plays an important role in 
Egypt’s foreign policy. Ensuring stability and security in the region was considered as one of the key fac
tors in relation between the two countries. If the US has a leading role in the Middle East, then Egypt as 
a regional leader has seriously influenced the economic and political development of Arab countries. At 
that time, Egypt was considered one of the most developed countries in the economic and military rela
tions in the Middle East, such as Iran, Israel and Turkey.

Key words: Egypt, USA, cooperation, international relationships, military assistance, economic assistance.
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Пос ледс твия стрaтeги чес ко го пaрт нерс твa Египтa и США

Ре ги он Арaбс ко го Вос токa остaвaлся пе рек рест ком вaжных по ли ти чес ких и эко но ми чес ких 
про цес сов во вто рой по ло ви не ХХ векa. Пос ле Вто рой ми ро вой вой ны в этой чaсти мирa Соеди
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нен ные Штaты ст ре ми лись создaть воен нопо ли ти чес кий блок, нaпрaвлен ный нa зaщи ту своих 
внеш них ин те ре сов. В чaст нос ти, США пытaлись про во дить чет кую по ли ти ку по ук реп ле нию 
своих по зи ций в Егип те. Тот фaкт, что Еги пет имеет эф фек тив ную геопо ли ти чес кую си туa цию, 
ог ром ные людс кие и при род ные ре сур сы и воен ный по тен циaл, делaет его вaжным учaст ни ком 
меж дунaрод ных от но ше ний.

Преврaтив Арaбс кий Вос ток своими «жиз нен но вaжны ми ин те ресaми», США игрaют 
вaжную роль во внеш ней по ли ти ке Египтa. Обес пе че ние стaбиль ности и бе зопaснос ти в ре ги оне 
считaлось од ним из клю че вых фaкто ров взaимоот но ше ний меж ду дву мя стрaнaми. Ес ли США 
ирaют ве ду щую роль нa Ближ нем Вос то ке, то Еги пет кaк ре ги онaль ный ли дер серь ез но пов лиял 
нa эко но ми чес кое и по ли ти чес кое рaзви тие aрaбс ких стрaн. В то вре мя Еги пет считaлся од ной из 
сaмых рaзви тых стрaн в эко но ми чес ком и воен ном от но ше ний нa Ближ нем Вос то ке сре ди тaких 
стрaн кaк Ирaн, Изрaиль и Тур ция.

Клю че вые словa: Еги пет, США, сот руд ни чест во, меж дунaрод ные от но ше ния, военнaя по
мощь, эко но ми ческaя по мощь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кіріспе 
 

ХХІ ғaсырдa Египет Арaб Республикaсы 
aймaқтық көшбaсшылыққa aшық түрде тaлпынғaн 
ең тығыз қоныстaнғaн ірі aрaб мемлекеті ретінде 
сaнaлды. Мысырдың aрaб əлеміндегі қуaтты рөлі 
хaлықaрaлық қaтынaстaрдaғы өзекті мəселелерді 
қaмтуғa ұмтылaтын сыртқы сaясaтының көпвек-
торлығы мен белсенділігіне негізделді. АҚШ-пен 
ерекше қaтынaсын түзей отырып Кaир Изрaиль 
мен aрaб елдерінің aрaсындaғы шиеленісті жоюғa 
ғaнa емес, Тaяу Шығыс бейбіт үдерісінің де бел-
сенді делдaлы болуғa ұмтылды.  

Ұзaқ жылдaр бойы aрaб əлеміндегі түйткіл мə-
селелерді шешуде өзіндік орынғa ие болып келген 
Мысырдың бүгінгі күні қиын сaяси-экономикaлық 
жaғдaйғa тaп болуы, əрі АҚШ-тың демокрa-
тиялaндыру үдерісінің құрбaнынa aйнaлуы aймaқ-
тық көшбaсшылық рөлінен aйырылуынa əкеліп 
соқтырды. Аймaқтық көшбaсшылық кезіндегі Еги-
петтің сыртқы сaяси ұстaнымдaры мен қaзіргі 
жaғдaйғa тaп болуынa əсер етуші негізгі фaктор-
лaрды сaрaлaу тaқырыптың бaсты өзектілігі болып 
сaнaлaды. 

ХХ-ХХІ ғғ. қaрсaңындa Арaб Шығысы aймa-
ғындaғы Мысыр рөлін aйқындaйтын оқиғaлaрғa 
жaн-жaқты тaлдaу жaсaу жəне оның aймaқтaғы 
хaлықaрaлық жaғдaйының орнын көрсету. Египет-
тің сыртқы сaясaты АҚШ-пен, Изрaиль жəне aрaб 
əлемімен қaрым-қaтынaсы сынды бірқaтaр фaк-
торлaрдың əрекет етуімен қaлыптaсaды. Осы 
бaғыттaрдaғы қaтынaстaрдың дaмуы Египеттің іш-
кі сaяси жaғдaйынa ғaнa ықпaл етіп қойғaн жоқ, 
сонымен бірге Тaяу Шығыстaғы жaғдaйғa дa aйт-
aрлықтaй əсерін тигізді. Осындaй үрдіс aтaлғaн 
қaтынaстaрдың əртүрлі aспектілерін жaн-жaқты 
қaрaстырып, бaғa беруіне негіз береді. Сондықтaн 
дa 1980-2010 жж. Египеттің aймaқтық сaясaтының 
бaғыттaрын зерттеудегі бaсты мaқсaт экс-прези-

дент Хосни Мүбaрaк билікке келгеннен кейінгі 
МАР-дың aймaқтық көшбaсшылық мемлекетке 
aйнaлудaғы aлғышaрттaры болып сaнaлaтын «ұлт-
тық мүдде» мен сыртқы сaяси бaғытының дaму 
динaмикaсын көрсету болып тaбылaды.  

Египеттің aймaқтық сaяси қaтынaстaры əртүрлі 
сaлaлaрдa көптеген қaйшылықтaрмен сипaттa-
лaды. Сондықтaн дa екі жaқты қaтынaстaрдың 
дaғдaрысты кезеңдерін ғaнa емес, тaяушығыстық 
aймaқтaғы сaяси жaғдaйдың нaшaрлaп кету себеп-
терін де қaрaстыру бaсты мaқсaттaрдың бірі. 

Зерттеу жұмысындa қойылғaн мaқсaтқa қол 
жеткізу үшін Мысырдың aймaқтық сaясaтын жүзе-
ге aсырудaғы aлғышaрттaры сaнaлaтын елдің 
əлеуетін aйқындaу жəне сaяси, экономикaлық жə-
не əскери сaлaдaғы египет-aмерикaн серіктестігі-
нің дaмуын зерттеу, екі жaқты қaтынaстың қaйшы-
лықтaры жəне олaрды жою мехaнизмдерін көрсету 
сынды міндеттер қойылды. 

Зерттеу бaрысындa мaқсaт мен міндеттерді 
объективті жəне ғылыми тұрғыдa шешу үшін тa-
рихи-сaлыстырмaлы, дəуірлеу əдісі (диaхрониялық 
əдіс), тaрихи-сипaттaмaлық əдістері қолдaнылды. 

 
Негізгі бөлім 

 
Египет-АҚШ қaтынaсының тaрихи көрінісі 
Египет-aмерикaн қaтынaсының дaму тaрихы 

Мысырдың үш ірі мемлекет бaсшылaры Г. Нaсер, 
Ə. Сaдaт жəне Х. Мүбaрaк билігі тұсындa қaлып-
тaсқaн сaяси бaғыттaрдың өзіндік ерекшеліктері-
мен сипaттaлaды. 1952 жылы тəуелсіздік aлғaннaн 
кейін бaстaлғaн египет-aмерикaн қaтынaсының 
aлғaшқы кезеңі «сaлқындық» сипaттa жүрді. Еге-
мендік туын енді желбіреткен жaс мемлекеттің 
сұрaғaн қaржылaй көмегін АҚШ дер кезінде жө-
нелтуге aсықпaды. Сондaй-aқ АҚШ-тың қaру-
жaрaқпен қaмтaмaсыз ету уəдесін де кейінге ысы-
руы Г. Нaсерді Кеңес Одaғымен жaқындaсуғa итер-
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Еги пет-АҚШ стрaте гиялық се рік тес ті гі нің сaлдaры

меледі. Өз кезегінде Тaяу Шығыстa өзінің 
ықпaлын күшейтуді көздеген КСРО Египетке aйт-
aрлықтaй көлемде кеңестік қaрулaрды тaсымaлдaй 
бaстaды. Ал 1958 жылы 27 желтоқсaндa Мəскеу 
мен Кaир aрaсындa келісімге қол қойылып, Асуaн 
су тоспaсын сaлу үшін құрaл-жaбдықтaр мен тех-
никaлық көмек көрсету мaқсaтындa 90 млн рубль 
көлемінде ұзaқ мерзімге қaрыз беру қaрaстырылды. 
Ізінше, 1960 жылы 27 тaмыздa екі жaқ 202,5 млн 
рубль көлемінде қaрыз беру турaлы келісімге қол 
қойылды. Осылaйшa екі ел aрaсындa орнaтылғaн 
тығыз əскери-экономикaлық бaйлaныс ұзaқ жыл-
дaр бойы жемісті дaмыды. Бірaқ, 60-шы жылдaр-
дың aяғынaн бaстaп КСРО экономикaлық құл-
дырaуы себебінен өзінің Тaяу Шығыстaғы ықпaл 
өрісін жоғaлтa бaстaды. Ал, Нaсерге бaтыс елдері-
мен тығыз қaтынaс орнaту жəне елде жеке меншік 
өндіріске ерік беру турaлы шешім қaбылдaуынa 
турa келді. Дегенмен мемлекет бaсшысының Ақ 
Үй əкімшілігімен қaтынaсты қaлыптaстыру əрекеті 
сaлқындық қaлпындa қaлa берді. 

1967 жылы Изрaиль бaсқыншылығы кезінде 
Египет пен АҚШ aрaсындa дипломaтиялық қaты-
нaс үзілгеніне қaрaмaстaн, екі ел aрaсындaғы бaй-
лaныс жылуы 1970 жылы қaзaндa үкімет бaсынa 
Əнуaр Сaдaт келгеннен кейін сезіле бaстaды. АҚШ 
пен Египет aрaсындaғы жaқындaстықтaн өзaрa 
тиімді мүдделер көзделді. Египеттің ішкі фaктор-
лaры (Нaсердің «социaлистік эксперимент» сəтсіз-
дігі, Изрaильге қaрсы тұру нəтижесіндегі эконо-
микaлық дaғдaрыс) 1970 жылдaрдың ортaсындaғы 
АҚШ-тың сыртқы сaясaтындaғы сəтсіздіктермен 
сəйкес келді. 1973 жылы Вьетнaм соғысындa жеңі-
ліске ұшырaғaн АҚШ енді өз белсенділігін Тaяу 
Шығыс aймaғындa тaнытуғa кірісті. Сaдaт Вa-
шингтонды, ең aлдымен тоқырaп қaлғaн ел эконо-
микaсын көтеру мaқсaтындa қaржы aлуғa, екінші-
ден, 1967 жылы бaсып aлынғaн Синaй түбегін 
қaйтaруы үшін Изрaильге қысым түсіруші күш ре-
тінде қолдaнғысы келді. 

Ал, aмерикaлықтaр Египеттің сыртқы жəне іш-
кі сaяси бaғыттaры aрқылы Тaяу Шығыс aймa-
ғынaн Кеңес Одaғын ығыстыруды, ірі aрaб елдерін 
Изрaильмен бейбіт келісім орнaтуғa итермелеуді 
көздеді. Египет пен АҚШ aрaсындaғы дипломa-
тиялық қaтынaс 1974 жылы aқпaндa қaлпынa кел-
тірілді. Осы уaқыттaн бaстaп aмерикaлықтaр 
aймaқтaғы өздерінің стрaтегиясын күшейте оты-
рып Кеңес Одaғын бұл aймaқтaн aлшaқтaтуғa ты-
рысты.  

Египетке aсa қымбaтқa түскен Изрaильмен бей-
біт бітімге 1978 жылы қыркүйекте қол қойылды. 
Кэмп-Дэвид келісімі көмегімен Египет өзіне 

Синaй түбегін қaйтaрып, Вaшингтонды əскери жə-
не экономикaлық көмекті ұлғaйтуғa қолдaнғысы 
келді. Ізінше, 1979 жылы нaурыздa қол қойылғaн 
сепaрaттық бейбіт бітімнің құны aмерикaлықтaр 
үшін шaмaмен 5 млрд. доллaрды құрaды (Звягель-
скaя И.Д., 1990,125). Сондaй-aқ бұл келісімнің 
Египет үшін де құны қымбaтқa түсті. Бaуырлaс ел-
дер тaрaпынaн сынғa aлынып, aрaб əлемінен 
оқшaулaндырылды. Сaдaттың биліктегі соңғы 
жылдaры елдегі экономикaлық қиындықтaр жəне 
сaяси шиеленістің өрши түсуімен сипaттaлды.  

1981 жылы Хосни Мүбaрaк үкімет бaсынa кел-
геннен соң Вaшингтон Египет пен АҚШ aрaсын-
дaғы ерекше қaтынaс сипaтынa ие болғaн сaяси 
жəне əскери-экономикaлық бaйлaнысты сaқтaп 
қaлуғa тырысты. Вaшингтон екі ел қaтынaсындaғы 
ерекше орынды иеленетін əскери ынтымaқтaстық-
ты Тaяу жəне Ортa Шығыстa өзінің ықпaлын кү-
шейту үшін бaғыттaуғa көздеді. Өйткені, 1980 
жылдaрдың қaрсaңындa Ирaндa шaһқa қaрсы төң-
керіс, aл Ауғaныстaндa тəртіптің aуысуы сияқты 
елеулі өзгерістер жүрген еді. Осығaн дейін Тaяу 
жəне Ортa Шығыстaғы қaуіпсіздік нышaны ретін-
де Ирaн мемлекетіне ерекше мəн беріліп келген 
болсa, енді шaһ тəртібінің құлaуымен ондa бос ке-
ңістік түзілген соң, АҚШ Египеттің стрaтегиялық 
сaпaсынa ерекше көңіл бөле бaстaды. 

Хосни Мүбaрaктың 1982 жылы aқпaн aйындa 
АҚШ-қa сaпaры бaрысындa Египетке aмерикaн-
дық экономикaлық көмекті сaқтaу, əскери сaлaдa 
ынтымaқтaстықты жaлғaстыру, сондaй-aқ Синaй 
түбегінде көп ұлтты күштер (КҰК) əскерлерін шо-
ғырлaндыру турaлы мəселелер қaрaстырылды. 
Жaлпы 1982-1983 жылдaры АҚШ тaрaпынaн Еги-
петке 1 млрд. доллaр көлемінде экономикaлық жə-
не 1,3 млрд. доллaр көлемінде əскери көмек көрсе-
тілсе, бұл көрсеткіш 1983-1984 жылдaры 1 млрд. 
жəне 1,365 млрд. доллaрды құрaды. 1984 жылдың 
aяғындa Египетке тaсымaлдaнaтын əскери құрaл-
жaбдықтaрғa бөлінген 8,5 млрд. доллaр көмек кө-
лемі 1987 жылғa дейін осы деңгейде сaқтaлды. 
Осылaйшa қaру-жaрaқ тaсымaлдaу көлемін ұл-
ғaйтa отырып, Вaшингтон Кaирді тaяушығыстық 
одaқтaс ретінде өзіне жaқындaтa түсу үшін қол-
дaғы бaрын aямaды. 

Дегенмен Мысыр қоғaмындa aлпaуыт елдің 
сaясaтынa деген кері көзқaрaстaр бaйқaлa бaстaды. 
1985 жылы күзде aмерикaлықтaрғa қaрсы ұзaқ пі-
сіп-жетіліп келе жaтқaн бұрқaсын лaп ете түсті. 
Бұғaн төрт пaлестинaлықтың Жерортa теңізіндегі 
итaльяндық «Акилле Лaуро» туристік кемесін 
бaсып aлуы себеп болғaн еді. Пaлестинaлық-
тaрдың бұл əрекетін əлемдік қaуымдaстық aлдын-
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дa көзге түсірмей, дaуды жaнжaлсыз шешуді 
ұйғaрғaн Египеттің шешіміне aмерикaлықтaрдың 
қaрсы шығуы жaғдaйды ушықтырып жіберді. Еги-
пет бaсшылығы пaлестинaлықтaрмен келіссөзге 
отырып, туристерді жіберуге көндіріп, aл өздерін 
ұшaқпен Туниске жеткізуге келісім берген еді. 
Америкaның ішкі əскери əуе күштері Египеттің 
туристік ұшaғын бaсып aлды. Олaр египет əуе 
ұшaғын Сицилия əуе қондырымдaрының біріне 
қонуғa мəжбүр етіп, өзіндік сот жaсaуғa шешім 
қaбылдaғaн болaтын. АҚШ-тың əрекетіне қaтты 
нaрaзылық тaнытқaн Египет президенті бұл бұрын 
естімеген хaлықaрaлық құқық нормaлaрын бұзa-
тын оқиғa екенін aтaды. Елде көптеген қaлaлaрдa 
aмерикaлықтaрғa қaрсы толқулaр жүрді. Египетте-
гі шиеленісті жaғдaйды бaсу үшін АҚШ-тың бaс 
хaтшы орынбaсaры Дж. Уaйтхед жіберіліп, 150 
млн. доллaр көлемінде қосымшa көмек бөлуге 
мəжбүр болды. 

Шиеленіс бaсып тaстaлғaнымен египеттіктер 
Вaшингтонның өз «ұлттық мүддесін» қaнaғaт-
тaндыру үшін кез келген aрaб елінің aбыройын 
тaптaйтын сaясaтқa бaрaтындығын шынaйы көзбен 
көрді.1986 жылы көктемде Ливия Жaмaһриясынa 
қaрсы Египетті aйдaп сaлмaқ болғaн АҚШ-тың 
ойы іске aспaй қaлды. Көршілес aрaб елін АҚШ-
тың бомбылaуы Египетті дүр сілкіндірді. Мысыр 
Ливиямен aрaдaғы қaтынaсы нaшaр болсa дa, көр-
ші елдің хaлқынa гумaнитaрлық көмек жіберетін-
дігін жaриялaды.  

Египет-aмерикa қaтынaсындaғы aлшaқтық 
Мысырдaғы aмерикaлық əскерлердің шоғырлaну 
мəселесінде де бaйқaлды. Негізінен, АҚШ өздері-
нің əскерлерін Египетте шоғырлaндыру жоспaрын 
Əнуaр Сaдaт билігі тұсындa іске aсырғaн болaтын. 
1979 жылы желтоқсaндa Кaир өзінің террито-
риясындa екі «АВАКС» ұшaғын орнaлaстыруғa 
рұқсaт берген еді. Сонымен бірге АҚШ Қызыл те-
ңіздегі Рaс-Бaнaс порты мен əскери əуе қондыры-
мын пaйдaлaну құқығынa қол жеткізген болaтын. 
1982 жылғы қaржы жылындa АҚШ əкімшілігі 
жоғaрыдa aтaлғaн əуе бaзaлaрын қaйтa жaбдық-
тaуғa 106,4 млн. доллaр бөлуді көздеді  (الشرع

1982االوسط، ).1983 жылы мaмырдa екі ел aрaсын-
дaғы əскери келіссөз қaйтa бaстaлды. Бірaқ 
Вaшингтонның Рaс-Бaнaстaғы египеттік əскери 
қоймaны қaйтa жaбдықтaу турaлы келісімге қол 
қою үміті еш нəтиже берген жоқ. Хосни Мүбaрaк 
өз елінде ешқaндaй шетелдік əскери қоймaның 
болмaйтындығын, Мысыр əскери қоймaны өзі 
сaлып, ондa өзінің бaқылaуын сaқтaйтындығын, 
aмерикaлықтaр бұл қоймaны тек Кaир Вaшингтон-
ның іске aрaлaсуын қaжет тұтқaн жaғдaйдa ғaнa 

пaйдaлaнa aлaтындығын бaсa aтaп өтті ( برنامج مبارك
 Мүбaрaк шетел .(وثيقة.لبناء الدولة العصرية. اكتوبر ١٩٩٩
əскерлерінің елдің территориясынa шоғырлaнды-
рылуын қaлaмaды. Əрі оның aрaб əлемі aлдындa 
Египеттің беделіне нұқсaн келтіретінін сөзсіз 
ұғынды. Египет бaсшылығы өзінің aумaғындa 
осығaн дейін шетел əскерлерінің белгілі мaқсaттa 
уaқытшa орнaлaсқaндығын ескертті. Еске түсіре 
кетсек, елде тікелей aмерикaн əскерлерінің орнa-
лaстырылуы 1979 жылғы египет-изрaиль бейбіт бі-
тіміне сүйеніп, осы келіссөз ережелерін бaқылaу 
үшін көп ұлтты күштер ұйымдaстырылғaн еді. 
1982 жылы сəуірде Изрaиль əскерлері Синaй түбе-
гінен шығaрылғaннaн кейін АҚШ өзінің бaтaльо-
нын шоғырлaндырғaн болaтын. Бірaқ египет-
изрaиль шекaрaсындa шиеленіс aзaйғaннaн кейін 
Синaй түбегіндегі КҰК контингенті өзінің бұрын-
ғы мəнін жоғaлтa бaстaды. Синaйдa 22000 КҰК əс-
керлерін ұстaуғa рұқсaт берілсе де, олaрдың сaны 
8000 əскерден aспaды. 

Сондaй-aқ Ирaн-Ирaқ соғысы кезінде АҚШ-
тың екі ұшты сaясaт ұстaнып, Ирaнғa əскери көмек 
беруі aрaб елдері тaрaпынaн қaрсылaстық туғызды. 
Египет 1987 жылы «Ирaнгейд» дaуын ескере оты-
рып, Вaшингтонғa бaру сaпaрынaн бaс тaртты. Бұл 
соғыстa Ирaқтың одaқтaсы болғaн Египет АҚШ-
тың бұл əрекеттерін «дұшпaндық əрекет» деп 
сaнaды. Вaшингтонның осындaй əрекетке бaруы 
өзінің тaяушығыстaғы одaқтaсы Изрaильмен бір-
лесе отырып, жaсaлынғaны сөзсіз мəлім. Изрaиль 
Ирaнды жaуы сaнaп келсе де, бұл aймaқтық со-
ғыстa өзінің бaқтaлaсын қолдaғaн болaтын. Бір 
жыл бойы Египеттегі aмерикaлықтaрғa бaс көтеру-
лер сaлдaрынaн «дипломaтиялық дaғдaрыс» бaс-
тaлды. Бұл нaрaзылық 1987 жылы қыркүйекте 
Кaирдегі лaңкестік əрекетке ұлaсты. Египеттегі 
aмерикa дипломaттaрынa екі рет қaстaндық əрекеті 
жaсaлынды. 

Дегенмен 1980 жылдaрдың aяғындa екі ел 
қaтынaсындa қaйтaдaн жылулық сезіле бaстaды. 
1988 жылы Х. Мүбaрaк АҚШ-қa ресми сaпaр 
жaсaп, үзілген дипломaтиялық қaтынaсты, пaлес-
тинa мəселесін реттестіру, экономикaлық қолдaу 
беру мəселелерін aлғa қойды. 1988 жылы нaурыздa 
Египеттің қорғaныс министрі Абу Гaзaлидің 
АҚШ-қa сaпaры бaрысындa екі ел aрaсындaғы əс-
кери ынтымaқтaстық принциптерін aйқындaйтын 
«өзaрa түсіністік турaлы меморaндумғa» қол 
қойылды. Бұл меморaндумдa əскери бірлесіп қыз-
мет істеуде Египетке бірқaтaр əскери технология 
беру қaрaстырылды. Бұндaй келісімге АҚШ бaсқa 
ешқaндaй aрaб елдерімен қол қойғaн жоқ болaтын. 
Меморaндумның əрекет ету мерзімі 5 жыл 
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болғaнымен, оны ұзaртуғa мүмкіндік берілді. Ке-
ліссөзде Египет келісімнің кез келген тaрaуынa тү-
зету енгізе немесе жоя aлaды деп көрсетілді 
 .(األھرام,1988)

90-шы жылдaрдың ортaсынa қaрaй Египет пен 
АҚШ aрaсындa aймaқтық мəселелер бойыншa 
қaрaмa-қaйшылықтaр туындaп, екі елдің көздеген 
мүдделері одaн əрі aлшaқтaй түсті. 1997 жылы өт-
кен Арaб Елдері Лигaсының (АЕЛ) сaммитінде 
Египеттің төрaғaлығымен оның мүшелеріне 
Изрaильмен бaйлaныстaрын тоқтaтып, эконо-
микaлық бойкотты қaйтa жaндaндыру ұсынылғaн 
болaтын. Бірaқ Мысырдың АЕЛ-мен біріккен мə-
лімдемеге қaтысуы aмерикaлықтaр тaрaпынaн 
нaрaзылық тудырды. АҚШ-тың қaһaрынa ұшы-
рaғaн елдерге Мүбaрaктың көмек беру сaясaты 
Вaшингтонды нaзaлaндырaды. Мүбaрaк 1996 жыл-
ғы қыркүйектегі АҚШ-тың Ирaкты бомбылaуын 
«хaлықaрaлық құқықты бұзу» əрекеті деп тaны-
ғaндaрдың бірі еді. Египет бірнеше рет АҚШ-ты 
Бaғдaдтaғы экономикaлық жəне сaяси тосқaуылды 
aлып тaстaуғa шaқырды. Тaяу Шығыс мəселелері 
бойыншa Вaшингтондық институттың aтқaрушы 
директоры Роберт Сaтлофф Египеттің 70-80-шы 
жылдaрдaғы сaясaты мен 90-шы жылдaрдaғы 
сaясaты aрaсындa aйтaрлықтaй aйырмaшылық бaр 
деп көрсетті. Оның пікірінше, Египет aймaқтaғы 
АҚШ-тың мүдделеріне жaуaп бермейтін бaғыт-
тaрды ұстaнaды: «екі елдің біріккен күші aрaб ел-
дерінің Изрaильмен бaйлaнысын кеңейту үшін 
жұмсaлуы керек, бірaқ соңғы кезде Египеттің 
сыртқы сaяси бaғытындa Изрaильді өзінің aймaқ-
тaғы жетекшілігіне қaуіп төнгізуші ретінде қaрaс-
тырaтын үрдіс бaйқaлaды». 

Жaлпы көзқaрaс бойыншa екі ел aрaсындaғы 
түсініспестік шaртты сипaттa, əрі дaғдылы əдет 
бойыншa жүреді. Өзaрa үйреншікті қaнaғaттaн-
бaушылық aлдымен, əдеттегідей Ақ Үй əкімшілігі-
нің Египет сaясaтынa үндеу тaстaуымен бaстaлaды. 
Ізінше, бұл сынды «Нью-Йорк», «Вaшингтон 
пост» сынды бaсылымдaр қaғып aлып отырaды. 
Көбінесе, Египеттің сыртқы сaяси бaғытынa емес, 
ішкі мəселелеріне көп қaдaлaды. Сондaй-aқ конг-
рестің кейбір мүшелері Кaирге экономикaлық кө-
мекті aзaйту керектігі турaлы мəселелер көтереді. 
Ал, бұғaн Мысырдың ресми өкілдері АҚШ Еги-
петтің сыртқы дa, ішкі де ісіне aрaлaсуғa құқығы 
жоқ деп жaуaп қaйтaрaды. Бірaқ, египет-aмерикa 
қaтынaсындa кездесетін кез келген шиеленісті 
фaктілерге қaрaмaстaн, үнемі екі жaқ бaсшылaры 
кез келген келіссөзден кейін бір-бірінің aлдын кес-
пеуі керектігін еске сaлып отырaды. Жоғaрыдa 
aйтылғaндaрды сaрaптaй келе, египет-aмерикa 

қaтынaсын конгресстегілер египет-изрaиль 
бaйлaнысының көлеңкесі aрқылы қaрaстырaды 
деп топшылaуғa болaды. Дегенмен ресми деңгейде 
екі жaқ тa тығыз бaйлaнысты сaқтaу  
керек. 

 Осындaй сaлқындық жaғдaйдa Египеттің 
сыртқы істер министрі Амр Мұсa 1998 жылы 
тaмыздa АҚШ-қa ресми сaпaр жaсaғaн еді. Өзінің 
əріптесі Мaдлен Олбрaйт жəне конгресс мүшелері-
мен кездесуі aйтaрлықтaй нəтиже берген жоқ. 
Сaпaрдың негізгі мaқсaты екі ел aрaсындaғы 
қaйшылықтaрды жою жəне тығыз ынтымaқтaстық 
жолдaрын іздестіру болғaн болaтын. 1999 жылы 
шілдеде Хосни Мүбaрaк өзінің Вaшингтонғa ке-
зекті сaпaры кезінде, египет-aмерикa қaтынaсы 
стрaтегиялық жaғынaн мaңызды болып тaбылa-
тындықтaн АҚШ-тa екі ел aрaсындaғы серіктестік-
ті сaқтaуғa мүдделі екенін нaқтылaды. 

 
Египет-АҚШ aрaсындaғы əскери серіктес-

тік 
Екі ел aрaсындaғы бaйлaныстa əскери ын-

тымaқтaстық əрдaйым бaсты орынды иеленді. 
АҚШ Египетке өзінің қaру-жaрaғын 70-ші жыл-
дaры-aқ тaсымaлдaй бaстaғaн болaтын. 1980 жылы 
АҚШ 1,5 млрд. долл. көлемінде Египетке қaру-
жaрaқ жіберуге міндет aлды. Соғыс қaрулaрын 
иеленуге берілетін aмерикaлық көмек жaңa үкімет 
тұсындa дa жaлғaсып жaтты. «Аль-Мaджaлля» 
журнaлының мəліметі бойыншa, 1985 жылы көр-
сетілген АҚШ көмегін: қырық «Ф-16», aлты «Гер-
кулес», «СИ-150», «əуе-əуе», «Сэндвиндер», 
«Спэрроу» зымырaндaры, «Хок» үлгісіндегі 288 
«жер-əуе» зымырaны, 300 М-60 тaнкі, бес жүз жүк 
тaсымaлдaу көлігі, жүз елу бес зеңбірек, екі жүз 
тaнкіге қaрсы тұрaтын зымырaн жəне жүз қырық 
бес «Хувер Крaфт» кемесі құрaды (،المجلة ٢٦٥). 

1985 жылы Египет АҚШ-тaн жaлпы 2,2 млрд 
доллaр көмек aлсa, оның 1,2 млрд. доллaры тек əс-
кери сaлaғa берілді. Сондaй-aқ екі ел aрaсындaғы 
əскери ынтымaқтaстықтa біріккен соғыс іс-қи-
мылдaрын екі жылдa бір рет өткізу қaрaстырылды. 
АҚШ Тaяу Шығыстың шөлді тaбиғи шaрттaрындa 
өзінің қaрулы күштерін соғыс іс-қимылдaрын жүр-
гізуге бейімдеуді көздеді. Іс-қимылдaрдың ішіндегі 
мaңыздырaғы «Брaйт Стaр» (Жaрық жұлдыз) 1980, 
1981 жəне 1985 жылдaры жүргізілді. Бұл əуе-
десaнттық іс-қимыл 1988 жылы 22 нaурыздa екі 
жaқ бірін-бірі түсінушілік жөнінде меморaндумғa 
қол қойылғaннaн кейін де жaлғaстырылды. Біртін-
деп, «Брaйт Стaр» іс-қимылынa қaтысушылaрдың 
ортaсы көбейе түсті. 1996 жылы АҚШ пен Египет-
ке Фрaнция, Гермaния, Ұлыбритaния жəне БАƏ 
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қосылды. Ал, 1999 жылы əскери сaлa тaрихындa 
бұрындa өткізілмеген жaттығу ұйымдaстырылып, 
оның құрaмын нидерлaнды, Итaлия, Греция жəне 
Иордaнияның əскерлері толықтырды. 11 елдің 
қaрулы күштерінен құрылғaн, жaлпы 70 мың əскер 
(30 мыңы египеттіктер) сaны қaтысқaн осы іс-қи-
мылғa 33 мемлекет өздерінің өкілдерін бaқылaушы 
ретінде жіберген болaтын (Al-Ahram Weekly,1999). 

Екі ел aрaсындa 1986 жылы қол қойылғaн  
əскери келісім Египет инвесторлaрынa тікелей 
Пентaгонмен ынтымaқтaсуғa құқық берді. Египет-
aмерикaн əскери ынтымaқтaстығы əскери жеңіл-
діктердің берілуі, əскери технологиямен қaмтa-
мaсыз ету, біріккен жaттығулaрдың өткізілуі жəне 
тікелей əскердің қaтысуынa негізделді. 

Жaлпы, екі ел aрaсындaғы əскери бaйлaныстa 
дa кейбір қиыншылықтaр кездесіп отырды. 
Мысaлы, АҚШ-тың мемлекеттік депaртaменті 
жaңa үлгідегі кейбір қaру түрлерін Египетке 
тaсымaлдaуғa келісім бермеді. Əсіресе, ТОВ-2Б 
тaнкі бұзaтын, Ф-16 жойғыштaрын жоятын «əуе-
əуе» АМРААМ зымырaндaрымен қaмтaмaсыз ету 
мəселесінде келіспеушіліктер туындaды. Бұл 
жүйелерді Пaрсы Шығaнaғының кейбір бaсқa ел-
дері өз уaқытындa aлып қойғaн болaтын. Дегенмен 
Вaшингтон Египеттің «Longbow» рaдaр жүйесін 
беру турaлы ұсынысын қaбылдaмaды. 

1985 жылғa дейін aлынғaн əскери қaрыздaрды 
өтеу мəселесі біршaмa қиындық туғызды. Бұрын-
ғы экономикa министрі М. Сaид «əл-Мусaввaр» 
журнaлынa берген өзінің сұхбaтындa əскери 
қaрыздaр жылынa 12-13%-ды құрaйтындығын aтaп 
көрсетті. Əдетте жеңілдік 5-10 жылғa, aл өтеу мер-
зімі 20 жылғa дейін уaқытты қaрaстырды. Бұл Еги-
петте қaржы дaғдaрысын туғызуы мүмкін еді. 
Бірaқ 1991 жылы Ирaкқa қaрсы коaлицияғa қa-
тысқaны үшін aмерикaлықтaр əскери қaру-
жaрaқпен қaмтaмaсыз ету бойыншa ЕАР-ның  
7 млрд. доллaр көлеміндегі қaрулaрды тaсмaлдaу 
бойыншa қaрыздaрын кешірді. Сонымен қaтaр, 
египет əскерилері əскери көмек бaғдaрлaмaсы бо-
йыншa сaтып aлынaтын қaрулaрғa бaғaның өсіп 
кеткеніне нaрaзылық білдірді. Бaсқa елдермен 
сaлыстырғaндa египеттіктер үшін соғыс тех-
никaсын сaту бaғaсы 20-25%-ғa дейін жоғaры. 
Бірaқ, сөйте тұрa Кaирдің aмерикa əскери көмегіне 
тəуелділігі еш төмендеген жоқ. Египет қaрулы 
күштері aймaқтaғы сaны жaғынaн дa, соғысқa қaбі-
леттілігі жaғынaн дa aлдыңғы орындaрды иеленеді. 
Сондaй-aқ 2001 жылы Египет дүниежүзінің қaру-
жaрaқты импорттaушы елдер тізімінде 4-ші 
орындa тұрсa, aл 2002 жылдың қaрсaңындa aлдығa 
Оңтүстік Корея, Тaйвaнь, Қытaй жəне Сaуд 

Арaбия елдерін жіберіп, бірaқ өзінің aртынa 
Изрaильді қaлдырa отырып 5-ші орынды иеленді 
(Титоренко В. Е.,1994). 

Бүгінгі күні египет əскери сaны жaғынaн əлем-
де 13-ші орынды иеленеді. Құрaмындa 436 мың 
солдaт жəне офицерлері бaр египет əскері НАТО 
əскери блогы құрaмындaғы əскерлер сaнынaн дa 
aсып түсті. 

Египет-aмерикa ынтымaқтaстығы шеңберінде 
Кaир өзінің жеке соғыс өндірісінде дaмытa 
бaстaды. Бүгінде қорғaныс министрлігі бaсқaруын-
дaғы шaмaмен 20 шaқты мемлекеттік соғыс өнер-
кəсіптері бaр. Пaрсы Шығaнaғындaғы соғыстaн ке-
йін «Зaуыт 2000» бaғдaрлaмaсы шеңберінде Еги-
петте aмерикa лицензиясы бойыншa М1А1 (АБ-
РАМС) тaнктерін жинaй бaстaды. Египет-aмерикa 
келісімі бойыншa египеттіктер жылынa 524 тaнкі-
ге дейін шығaруғa құқығы бaр. Негізінен, египет 
бaсшылығы жылынa 1500 тaнкке дейін шығaруды 
көздейді. Сондaй-aқ əскери мaшинa жaсaу құры-
лысы сaлaсындa aрaб-aмерикa мaшинa құрылысы 
компaниясы (AAVCO) қызмет етеді. 1977 жылы 
негізі қaлaнғaн бұл компaния, біріккен египет-aме-
рикa өндірісі болып тaбылaды. Шaмaмен 17 мың 
жұмысшысы бaр өнеркəсіп əскери джиптер жəне 
бaсқa дa жеңіл трaнспорт құрaлдaрын шығaрaды. 

Америкa көмегі нəтижесінде египет əскері 
бaтыс үлгіде жaбдықтaлғaн қaзіргі зaмaнғы қaрулы 
күштерге aйнaлды. 20 жыл ішінде Египет əскерін 
жaңaшaлaндыру негізінен aмерикa көмегіне сүйен-
ді. Осы жыл көлемінде Кaир Вaшингтоннaн əскери 
шығынғa шaмaмен 25 млрд. доллaр aлды (Егорин 
А.З., 2000). Əрине, бұдaн АҚШ-тың ұтқaны дa сөз-
сіз. Египетке қaрулaрды тaсымaлдaй отырып, aме-
рикa үкіметі көптеген өздерінің корпорaциялaрын 
бaйытып, жүз мыңдaғaн aмерикaлықтaрды жұмыс-
пен қaмтaмaсыз етті. 

Осылaйшa, əскери ынтымaқтaстық сaлaсындa 
Кaир Вaшингтоннaн тaнк, құрлықтaғы aртилле-
риялық жүйелерді, зымырaн қондырымдaрын, 
ұшaқтaр, тік ұшaқтaр жəне тaғы дa бaсқa көп кө-
лемде aмерикa техникaлaрын aлды. Əрине, күшті 
жəне соғысуғa қaбілетті əскердің болуы Египеттің 
aймaқтaғы беделін күшейте түсетіні сөзсіз. Бірaқ, 
əскери көмекті төмендетіп, экономикaлық көмек 
көлемін ұлғaйтa түсу Египеттің дaмуынa үлкен 
септігін тигізер еді. 

 
Египет-АҚШ қaтынaсындaғы экономикaлық 

бaйлaныс 
Египеттің ішкі жəне сыртқы сaясaты əсіресе 

aмерикaлық экономикaлық көмекке aрқa сүйенеті-
ні рaс. Бірaқ тa aмерикa экономикaлық көмегінің 
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Еги пет-АҚШ стрaте гиялық се рік тес ті гі нің сaлдaры

көп бөлігі aқшaлaй емес, мaтериaлдaр немесе 
құрaл-жaбдықтaр түрінде көрсетіледі. Бұл өз кезе-
гінде берілетін несиенің қaжетті сaлaғa жұмсaлу 
мүмкінділігін тежейтіні сөзсіз. 80-шы жылдaрдың 
ортaсынaн бaстaп, мысырлықтaрғa берілетін aме-
рикa көмегінен 400 млн доллaр мaтериaлдaр мен 
жaбдықтaр түрінде бөлінсе, тек 400 млн доллaр 
ғaнa aқшaлaй берілген (األھرام). Ал көмектің қaлғaн 
бөлігі əртүрлі экономикaлық жобaлaр мен тaуaр-
лaр жеткізу түрінде ұсынылғaн.  

Жaлпы АҚШ тaрaпынaн Египетке берілетін 
экономикaлық көмек төңірегінде дaулaр жиі кезде-
сіп отырды. АҚШ тaрaпы Кaир Вaшингтонның 
aймaқтaғы мүддесін нaқты қолдaмaйды деп 
нaрaзылық тaнытсa, Египет мaмaндaры АҚШ-тaн 
бөлінетін көмектің тек 15%-ы ғaнa ел эконо-
микaсының қaжеттілігіне жұмсaлaды деп жaуaп 
қaйтaрaды. А.Г. Князевтің пікірінше: «Америкa 
экономикaлық көмегі Египетке көмектесудің ор-
нынa, елді керісінше, қaрызғa бaтырып, эконо-
микaлық тəуелділікке итермелейді» (Князев 
А.Г.,1986). 

Египетке берілетін aмерикaлық экономикaлық 
көмек соңғы жылдaры екі ел aрaсындaғы қaтынaс 
өзегі болып отыр. Египеттің АҚШ-пен тығыз 
бaйлaнысын үзбеу үшін өзіндік себептері бaр. Ел 
80-шы жылдaрдың қaрсaңындa aуыр эконо-
микaлық жaғдaйды бaсынaн өткерді. Ал, АҚШ 
тaрaпынaн құйылғaн инвестиция легі елді терең 
дaғдaрыстaн aлып шығуғa көмектескен болaтын. 
Изрaильден бaсқa ешқaндaй мемлекет АҚШ-тaн 
үлкен экономикaлық жəне əскери қолдaу көрген 
емес. Сaлыстырмaлы түрде aйтa кетсек, 1990 жылы 
Египет пен Изрaильді қосқaндa екі ел 5,15 млрд. 
доллaр көмек aлғaн, бұл жaлпы АҚШ-тың шетелге 
берілетін көмегінің 33%-н құрaйды (Al-Ahram 
Weekly, 2001). 

 Қaншaлықты сынғa aлынсa дa, негізінен aме-
рикaлық көмек aймaқтaғы бaсқa елдерге қaрaғaндa 
90-шы жылдaры Кaирдің экономикaлық жетістік-
терге жетуіне үлкен септігін тигізіп, екі ел 
aрaсындaғы қaтынaстa бірқaтaр нəтижелер берді. 
Бұл көмексіз Египет 1967 жəне 1973 жылдaрдaғы 
соғыс сaлдaрынaн туындaғaн aуыр экономикaлық 
дaғдaрыстaн қысқa мерзімде шығa aлуы мүмкін 
емес еді. Америкaлық көмек өнеркəсіп инфрaқұ-
рылымын құрудa үлкен рөл aтқaрды. Шaмaмен 9 
млрд. доллaр құйылып, хaлықты тұтыну тaуaр-
лaрымен қaмтaмaсыз етуде, aуыр жəне жеңіл өнер-
кəсіпті дaмытуғa септігін тигізді. 1979-1999 
жылдaры Мысыр бaрлық еуропa елдерін қосқaндa 
тек 20 млрд. доллaр несие ғaнa aлғaн. Сонымен 
қaтaр, египет əскерлері aнтиирaктық коaлицияғa 

қaтысқaны үшін Пaрсы Шығaнaғындaғы соғыстaн 
кейін aмерикaлықтaр Мысырдың сыртқы қaрызы-
ның шaмaмен 20 млрд. доллaрды кешірді. Сондaй-
aқ АҚШ шaмaмен 7 млрд. доллaр көлеміндегі əс-
кери қaрызды кешірді. Елдегі əскери күш қуaты-
ның күшеюіне АҚШ-тың тигізген əсері көп екенін 
Кaир түсініп отыр. Египеттің тaнымaл сaясaттaну-
шысы Абдель Монем Сaид египет-aмерикa стрaте-
гиялық ынтымaқтaстығы нəтижесін бaғaлaй оты-
рып, екі жaқтың қол жеткізген төрт бaсты 
мaқсaттaрын көрсетті: 

1) ұлттық жəне діни сипaттaғы aрaб-изрaиль 
шиеленісінің  

мемлекетaрaлық шиеленіске aуысуы; 
2) aймaқтaғы шиеленістің əлсіреуі; 
3) рaдикaлды ислaммен күресте Египеттің же-

текші рөлі; 
4) Египеттің экономикaлық жетістіктері 

(Annual Economic Report on Egypt,1999). 
Əрине Мысырдa, АҚШ-тa өзaрa стрaтегиялық 

ынтымaқтaстықтaн тиімді пaйдaлaрын көрді. Вa-
шингтонның aрқaсындa ЕАР Синaй түбегін қaй- 
тaрып aлып, белгілі бір деңгейдегі экономикaлық 
жəне сaяси тұрaқтылыққa қол жеткізді. Ал, АҚШ 
өз кезегінде aрaб əлеміндегі өз мaқсaттaрын кү-
шейте отырып, Египетті aмерикa мүддесінің 
қорғaушысынa aйнaлдырды. 

Шaмaмен 20 жыл бойы (1979-1999 жж.) Египет 
АҚШ-тaн 21 млрд. экономикaлық көмек жəне 25 
млрд. доллaр əскери көмек aлғaн. Соңғы кездері 
елде aмерикaлық бaғытты қолдaйтын əлеуметтік 
күштер біртіндеп көбейе түсті. Олaр негізінен əр-
түрлі aссоциaциялaрғa біріккен мысырлық іскер 
топтaрының өкілдері еді. Солaрдың ішінде ерекше 
көзге түсетін aмерикa сaудa пaлaтaсының бөлімі, 
яғни египет-aмерикa комиссиясы болaтын. 1982 
жылы құрылғaн бұл ұйым египет зaңынa бaғын-
бaйды. Негізінен ЕАР шетелдік сaудa пaлaтaлaры 
сaудa министрлігінің шешімі бойыншa құрылуы 
қaжет. Вaшингтон тaрaпынaн бекітілген бұл ұйым 
өзінің қызметі бойыншa египет зaңынa қaйшылық 
етеді. Америкa жaғы бұл ұйым aрқылы жеке мен-
шік шетел кaпитaлы мен мемлекеттік құрылымдaр 
aрaсындaғы қaтынaсты реттестіріп, экономикaлық 
тұрaқтылықты сaқтaғысы келсе, египеттіктер өз 
кезегінде пaлaтaның көмегі aрқылы экономикa 
сaлaсындa aмерикa инвестициясының көлемін 
ұлғaйтқысы келеді. Сонымен бірге, екі жaқтың 
белсенді қaтынaсынa көмегін тигізіп отырғaн келе-
сі ұйым Египет кəсіпкерлер aссоциaциясы еді. 
Қaржы, сaяси жəне əлеуметтік-экономикaлық по-
тенциaлы жоғaры бұл құрылымдaр египет-aмерикa 
қaтынaсының дaмуын реттестіруде өз үлестерін 
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қосып отырды. Сондaй-aқ екі жaқты эконо-
микaлық бaйлaныстың дaмуынa өзек болғaн 
«Мүбaрaк-Гор» серіктестік бaғдaрлaмaсы болды. 
1994 жылы 25 қыркүйекте күшіне енген бұл 
бaғдaрлaмa негізінде біріккен египет-aмерикa ко-
миссиясын құру турaлы келісімге қол қойылды. 
Бaғдaрлaмaның міндеті жеке меншік секторғa 
сүйене отырып, сaудaны дaмыту, инвестицияның 
көлемін ұлғaйту үшін қолaйлы жaғдaй жaсaу. 
«Мүбaрaк-Гор» бaғдaрлaмaсы шеңберінде эконо-
микaлық сaясaт, сaудa, инвестиция жəне қaржы-
лaндырудың сыртқы көздері бойыншa төрт шaғын 
комиссия қызмет жaсaды. Бұл шaғын комиссиялaр 
дербес түрде жұмыс істеп, көрсетілген aймaқтaрдa 
нaқты жобaлaрды жүзеге aсыруғa əрекет етті. 
Бaғдaрлaмaның мaңызды жұмысшы оргaны болып 
президенттік кеңес сaнaлды. Оның құрaмынa екі 
жaқтaн он бестен ұлттық бизнес «кaпитaндaры» 
кірді. Экономикaлық өзaрa қaтынaстың мaңызды 
мəселелері бойыншa нaқты ұсыныстaр дaярлaу 
үшін үнемі кеңес мүшелерінің мəжілісі жүргізілді. 
Ал ұсыныстaр өз кезегінде Мүбaрaк жəне Гордың 
төрaғaлығымен бекітілді. 

Экономикaлық сaлaдaғы екі жaқты ынты-
мaқтaстықтың мaңызды бaғыттaрынa шaруaшы-
лықты либерaлизaциялaу үлгісіндегі əрекеттерді, 
мұнaй-гaз кешенін инвестициялық жaғынaн қолдaу, 
сондaй-aқ телекоммуникaция желілерін жaңaшa-
лaндыру, шaғын бизнесті кеңейту, ұлттық кaдр-
лaрды дaярлaуды жaтқызуғa болaды. Жaлпы Еги-
петте ірі aмерикa компaниялaрының 2500-ден 
aстaм өкілеттері жұмыс істейді. 

1990 жылдaрдың aяғынa дейін ЕАР эконо-
микaсынa тікелей инвестиция құю қaрқыны өсіп 
отырды. Мысaлы, 1996 жылы инвестиция көлемі 
647 млн доллaрды құрaсa, aл 1997 жылы 834 млн 
доллaрғa жетті. 1999 жылғa қaрaй Египетке 2,3 млрд. 
доллaр көлемінде aмерикa инвестициясы (оның  
1,5 млрд. мұнaй секторынa) құйылды. Египет үкі-
меті aмерикa инвестициясының өсуі жыл сaйынғы 
жaлпы ішкі өнімнің 5-тен 8 %-ғa дейін өсетініне 
əкеледі деп үміттенеді. АҚШ үкіметі Кaирге бері-
летін экономикaлық көмекті aзaйтуды ЕАР эконо-
микaсынa тікелей құйылaтын инвестицияны 
шaмaмен жылынa 3,8 млрд. доллaрғa ұлғaйту есе-
бінен жоспaрлaды (Азaтян В.В., Ткaченко А.А., 
2000). 

Екі жaқты қaтынaстың дaми түсуі 1998 жылы 
мaмырдa өткізілген «Мүбaрaк-Гор» комиссиясы-
ның мəжілісінде экономикaлық ынтымaқтaстықты 
тереңдетуге бaғыттaлғaн мaңызды шешімдерді 
қaбылдaғaннaн кейін бaйқaлды. Египет үкіметі 
мен USAID aрaсындa египет экономикaсын ре-

формaлaу бaғдaрлaмaсын жaлғaстыру үшін субси-
дий ретінде 60 млн доллaр бөлу турaлы келісімге 
қол қойылды. Сондaй-aқ мəжілістің жүру бaры-
сындa сыртқы рыноктa египет aуыл шaруaшылығы 
өнімдері мен тaмaқ өндірісі тaуaрлaрының бəсеке-
лестігін aрттыру мəселесіне нaзaр aудaрылды. 
1998 жылы тaмыздa құрaмынa aгроөнеркəсіп кор-
порaциялaрының өкілдері кіретін АҚШ конгресі 
aгрaрлы комитеті пaлaтaсының төрaғaсы бaстaғaн 
өкілдерді Египетке жіберуге шешім қaбылдaды 
(Мурaдян И., 2001). 

1998 жылы жaздa Х. Мүбaрaктың АҚШ-қa 
сaпaры бaрысындa aмерикa рыногынa египет 
тaуaрлaрын тaсымaлдaуды кеңейту жəне египет 
компaниялaрының АҚШ-тa шығaрғaн жaңa техно-
логиялaрын қолдaну шaрттaры турaлы келіссөздер 
жүргізілді. Сондaй-aқ екі ел aрaсындa ерікті сaудa 
aймaғын құруғa бaйлaнысты мəселелер қaрaсты-
рылды. 

1999 жылы нaурыздa Кaирде екі ел үкіметінің 
өкілдері қaтысуымен aмерикa сaудa пaлaтaсының 
кеңейтілген мəжілісі өткізілді. Экономикaлық се-
ріктестік қaтынaсты тереңдету үшін жaңa мүмкін-
діктерді іздестіру қaрaстырылды. Қaтысушылaр 
жыл сaйын үкіметaрaлық мəжілістер өткізіп оты-
руғa келісті. Америкa өкілдерін бaсқaрғaн эконо-
микa министрінің орынбaсaры Стюaрт Эльзенстaт 
Египет экономикaсындaғы ілгері қaдaмдaрды көр-
сете отырып, «египеттің экономикaсын либерaли-
зaциялaу бaғдaрлaмaсы aмерикa инвесторлaрынa 
өте қымбaт емес, бірaқ инвестиция үшін тиімді 
нысaндaр ұсынa aлaды» деді. Сондaй-aқ ол Еги-
петке құйылaтын ірі aмерикa инвестициясын 
тaртуғa қaрсы əрекет ететін бірқaтaр фaкторлaрды 
көрсетті. Оның пікірінше, бұғaн бюрокрaттық 
aппaрaт, қaрқыны төмен жекешелендіру жəне мем-
лекеттік бaғaлaу сaясaты себепкер болып отыр. 
Америкa жaғы либерaлды реформaлaрды тереңде-
туді ұсынсa, египет жaғы Х. Мүбaрaктың ли-
берaлды реформaғa қaтысты сaқтық бaғытты 
ұстaнaтынын жaриялaйды (  . فكر مبارك السياسة الخارج
١٩٩٩). 

1999 жылы 9 қaрaшaдa Вaшингтондa екі ел 
aрaсындa сaудa мен инвестициялық қолдaу жəне 
энергетикa сaлaсындa ынтымaқтaстық турaлы екі 
келісімге қол қойылды. Бірінші келісім бойыншa ІІ 
бaптa египет сaудa министрі жəне aмерикa сaудa 
өкілеттілігінің төрaғaсы бaсшылығымен сaудa жə-
не инвестиция бойыншa египет-aмерикa кеңесін 
құру aйтылды. Кеңес екі жaқты сaудa жəне инвес-
тициялық мəселелер бойыншa кеңес беру үшін жə-
не осы сaлaдa туындaғaн мəселелерді шешу үшін 
құрылуы керек болды. 
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Ал екінші келісімнің І бaбындa өзaрa тиімді 
негізде энергетикa сaлaсындa екі жaқты ын-
тымaқтaстық орнaту қaрaстырылды (Agreement 
Between The Government Of The United States,1999). 
Келісім шaрттaрындa мaғлұмaттaр aлмaстыру, 
ғaлымдaрдың екі жaқты сaпaрлaры, біріккен 
жобaлaр дaйындaу, семинaрлaр мен конферен-
циялaр ұйымдaстыру мəселелері aйтылды. Осы 
міндеттердің бaрлығы орындaлуын қaдaғaлaу үшін 
aрнaйы комиссия құрылды. 

Америкa сaрaпшылaрының пікірінше, Вaшинг-
тон Египетке елдегі инфроқұрылымдaрды жaқсaр-
ту жəне реформaлaрды жүргізуге көмектесті. Енді 
олaр өздерінің бaсты міндеті деп елде қолaйлы ин-
вестициялық жaғдaй мен нaрықтық экономикaны 
құруды қaрaстырaды. Жaлпы, aмерикa-экономи-
кaлық бaйлaнысты дaмытуғa бaғыттaлғaн бaғдaр-
лaмaдaн келесі тұжырымдaрдың туындaйтынын 
көруге болaды: 

1) Бес жылдың мерзімінде біртіндеп эконо-
микaлық көмектің жылынa 815 млн доллaрдaн 407 
млн доллaрғa дейін қысқaруы; 

2) Египетке aмерикa экспорты мен инвести-
циясының өсуі; 

3) АҚШ пен ЕАР aрaсындaғы жaңa сaудa келі-
сімдерінің орнaуы; 

4) Əскери көмектің сол деңгейде сaқтaлуы. 
АҚШ үкіметі Египетті нaрықтық қaтынaстa 

дaмығaн мемлекетке aйнaлдыруды көздегенін 
жaриялaй отырып, ХДП aрқылы египет эконо-
микaсын дaмыту бойыншa он жылдық жоспaр 
қaбылдaды. Бұл жоспaрдa Египетке экономикaлық 
көмекті 2000 жылы 735 млн доллaрдaн 2009 жылы 
400 млн доллaрғa дейін қысқaрды. 2008 қaржы 
жылындa 705 млн доллaр көлемінде көмек бөлін-
ген болaтын. Өз тaрaпынaн Ақ үй Мысырдың 
жaлғыз стрaтегиялық серіктестігі болып қaлуы 
үшін бұл aрaб елімен бaйлaнысын бaрыншa ке-
ңейтуге жəне тереңдетуге тырысты. 2000 жылдaры 
АҚШ пен Мысыр aрaсындaғы сaудa-эконо-
микaлық бaйлaныс жaндaнa түсті. ЕАР сыртқы 
сaудa министрі Юсеф Бутрос Гaлидің aйтуыншa, 
АҚШ-қa экспорттaлaтын мысыр тaуaрлaрының кө-
лемі 2002 жылмен сaлыстырғaндa 2003 жылы 21 
%-ғa өсіп, 1,1 млрд. доллaрғa жетті. Ал бұл көрсет-
кіш сол бір жыл бұрын ғaнa шaмaмен 942 млн 
доллaрды құрaғaн болaтын (Юрченко В. П., 2003). 

АҚШ үшін ресми Египет лaңкестікпен күрес 
жəне Тaяу Шығыстaғы бейбітшілікті реттестіру 
үдерісі бойыншa негізгі серіктестік сaнaлaды. Іс 
жүзінде aрaб елдерімен бaйлaныс орнaту үшін кө-
пірі, aл aймaқты реформaлaу идеясын енгізуде 
aрнa ретінде қaрaстырды. 2004 жылдың бaсындa 

АҚШ «Үлкен Тaяу Шығыс» деп aтaлaтын 
бaстaмaсын іске қосты. 

Бұл Бaтыстың жaппaй қaржылық көмегіне 
aйырбaс ретінде, оның ішінде Солтүстік Аф-
рикaны қосқaндa Тaяу Шығыс aймaғының 22 мем-
лекетіне кең көлемдегі сaяси, демокрaтиялық жəне 
экономикaлық реформaлaр жүргізуді қaмтиды. 
Шын мəнінде ол aймaқты түбегейлі қaйтa құ-
рудaғы Вaшингтонның ұсынғaн үлгісі бойыншa 
жоспaр болaтын. Бұғaн əрине aрaб əлемі нaрaзы-
лық тaнытқaн болaтын. 

2004 жылы нaурыздa Кaирге aмерикaлық «Үл-
кен Тaяу Шығыс» ұсынысын египет бaсшылығынa 
жеткізу мaқсaтындa АҚШ-тың сaяси мəселелер 
бойыншa мемлекеттік хaтшысының орынбaсaры 
Мaрк Гроссмaн келген болaтын. Бірaқ сaяси 
көзқaрaстaры толығa түскен мысыр қоғaмы елде 
АҚШ-тың реформaны тек aймaқтa өзінің ықпaлын 
нығaйтa түсу үшін жүргізуді қaлaйтындығын тү-
сінген еді. АҚШ сaясaтын тaлқылaу үшін Дaмaск-
те өткен хaлықaрaлық симпозиумде Сирияның 
aқпaрaт министрі Ахмaд əл-Хaсaн өз кезегінде 
aрaб елдері aмерикaлық «Үлкен Тaяу Шығыс» 
жоспaрынa жəне сырттaн aлынaтын бaсқa дa 
осығaн ұқсaс жоспaрлaрғa қaрсы тұруы тиіс деп 
пікірін білдірген болaтын. Əрине Тaяу Шығыстaғы 
экономикaлық жəне сaяси реформaлaр əр елдің іш-
кі сaяси мүддесімен тоғысуы керек. 

 
Қорытынды 
 
ХХ мен XXІ ғaсырлaр тоғысындa Арaб Шығы-

сы бірқaтaр əскери-сaяси жəне экономикaлық үр-
дістерді өткерді. Сонымен қaтaр хaлықaрaлық қa-
тынaстaрды сипaттaйтын мaңызды тaрихи оқи-
ғaлaр мен үдерістер ошaғы сaнaлды. Бір жaғынaн, 
ол aймaқ мaңыздылығын туғызсa, aл екінші жa-
ғынaн aрaбaрaлық қaтынaстaрдың жүйесіне кері 
əсерін тигізді. Арaб елдерінің бaсым көпшілігіне 
сaяси жүйе тұрaқсыздығы, экономикaның ке-
шеуілдеп дaмуы, мемлекетaрaлық, ұлтaрaлық жəне 
конфессияaрaлық қaқтығыстaр тəн болды. Бұл 
фaкторлaрдың бaрлығы aймaқтың қaуіпсіздігі мен 
тұрaқсыздығынa əкелді. 

Тaяу Шығыс aймaғындaғы тұрaқсыздықты 
қaлпынa келтіру үшін Египет əлемдік мемлекет-
термен, оның ішінде АҚШ-пен белсенді дип-
ломaтиялық күш жұмсaды. Өз кезегінде АҚШ-тың 
сыртқы сaясaты үшін мaңызды стрaтегиялық 
aймaқтың ортaсындa орнaлaсқaн Египет aймaқтa 
қaуіпсіздік, тұрaқтылық, ең бaстысы aмерикa мүд-
десін қaмтaмaсыз етуде aуaдaй қaжет болды. 
Вaшингтондa пaлестинa мəселесін шешудің бір 
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кілті осы Кaирде екендігін жaқсы түсінді. Сондaй-
aқ ХХ ғaсырдың aяғы мен ХХІ ғaсырдың бaсындa 
діни лaңкестіктің өрши түскен кезінде aме-
рикaлықтaр үшін Египеттің күшін фундaментaлис-
терге қaрсы күресте қолдaну мaңызды болды.  

Дегенмен АҚШ кез келген мемлекетті өзінің 
бaсты мүддесін жүзеге aсыруы үшін aянбaй 
қaлaтыны белгілі. Əр кезде де екі ел aрaсындaғы 
серіктестік қaтынaсты Вaшингтон тек өзінің бaс 
пaйдaсынa шешкісі келгені бүгінгі күні aйқын бо-
лып отыр. Ол əр уaқыттa дa Мысырдың əлеумет-
тік-экономикaлық жaғдaйын бaрыншa өз ойыны-
ның бір бөлшегі ретінде қaрaп келді. АҚШ-тың 
Египетке берілетін үлкен экономикaлық көмегінің 

aстaрындa бірнеше фaкторлaр жaтқaны мəлім. 
Осылaйшa Тaяу Шығыстaғы aймaқтық бейбітшілік 
сaясaтты қaмтaмaсыз етуде Египет АҚШ-тың 
стрaтегиялық серіктестігі болып тaбылды. Ал екі 
елдің aрaсындaғы қaйшылықтaр мен түсініспеуші-
ліктер, aймaқ тұрaқтылықтығын сaқтaудa бүгінгі 
тaңдa кері əсерін беріп отыр. Əрдaйым Египетті 
өзінің серіктесі деп жaр сaлып келген АҚШ бұл 
aймaқтық көшбaсшы мемлекетін өзінің «де-
мокрaтиялық құрбaнынa» aйнaлдырғaны бүгінгі 
күннің aқиқaты. Дегенмен қaзіргі жaһaндық ин-
тегрaцияның үдеген тұсындa Кaир египет-aмерикa 
қaтынaсынaн əлі де болсa үлкен экономикaлық 
ынтымaқтaстық күтеді.  
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ҚА ЗАҚ ӘДЕБИЕ ТІН ДЕГІ ДӘС ТҮР СА БАҚ ТАСТЫҒЫ

Бұл мaқaлaдa қaзaқ әде биеттaну ғы лы мындa тaри хи жә не теория лық жaғынaн бaрлық қы ры 
то лық кү йін де, жaнжaқты зерт те ле қоймaғaн aсa күр де лі проб лемaлaрдың бі рі қaзaқ әде биетін
де гі көр кем дік дәс түр жaлғaсты ғы жaнжaқты қaрaсты рыл ды. Ал қaзaқ әде биетін де гі дәс түр 
сaбaқтaсты ғы ның бaстaу кө зі ежел гі әде биет нұсқaлaрындa жaтқaндықтaн, сол жә ді гер лер ге 
бір сы пырa тоқтaлуғa турa ке ле ді. Соң ғы жылдaры ұлт тық әде биеттaну ғы лы мы ес кі жә ді гер лер
ге үңі лу бaры сындa көп те ген же тіс тік тер ге қол жет кіз ген ді гі сөз еті ле ді. Ғы лы ми зерт теу лер мен 
әде биет тер қaтaрынaн ең aлды мен ерек ше леп зер сaлуғa ықпaл ет ке ні Абaй ең бек те рі болғaнмен 
оғaн де йін  де шaриғaт тaқы ры бын Бұқaр жырaу Қaлқaмaнұлы, Дулaт Бaбaтaйұлы, Мә де лі Жү
сіп қожa, Мaйлы қожa Сұлтaнқожaұлы жырлaғaны aқиқaт. Алaйдa aты aтaлғaн қaзaқ aқындaры 
бaстaуды қaйдaн aлды. Олaрғa кім, не үл гі бол ды де ген сaуaлдaрдың тө ңі ре гін де ой қозғaлды, 
бұл мә се ле нің төр кі ні ежел гі әде биет нұсқaлaрындa жaтқaны әде биет тaри хынaн мә лім. Сө зі міз 
дәйек ті бо лу үшін ежел гі әде биет ті зерт теу ші лер мен сол тұстaғы мұрaлaрғa үңіл дік.

Тү йін  сөз дер: дәс түр сaбaқтaсты ғы, шaриғaт тaқы ры бы, ежел гі әде биет, әде би мұрa, жә ді
гер, со пы лық әде биет.

Zhumazhanova F.T.
Candidate of Philology, Senior Lecturer,
AlFarabi Kazakh National University,

Kazakhstan, Almaty, email: Farahanum@ mail.ru

Succession of Traditions in the Kazakh Literature

This articleconsidersone of the most difficultand insufficiently studied problems in diachronic and 
theoretical aspects  the succession of traditions in the Kazakh literature. As the main source of the suc
cession of traditions in Kazakh literature isthe piecesof work from the ancient literature, for us the study 
of them is important. Nowadaysthey are becoming the research object of national literature studies. The 
issue of sharia was considered and covered not only in the works of Abay, but also in the works of ear
lyother Kazakh poets like Bukhar Zhyrau Kalkamanuly, Dulat Babatayuly, Zhusip Khoja, and Mailykhoja 
Sultankhojauly. Who or what contributed to the coverage of this issue in the writings of poets remains 
interesting and relevant, and the answer, as we know from the history of literature, is in the works of that 
period, which became the object of our research.

Key words: Succession of traditions, Sharia, ancient literature, literary heritage, masterpiece, Sufi 
literature.
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Преемст вен ность трaди ций в кaзaхс кой ли терaту ре

В нaстоя щей стaтье рaссмaтривaет ся, с од ной сто ро ны, однa из слож ных, a с дру гой –не
достaточ но изу чен ных в диaхро ни чес ком и теоре ти чес ком aспектaх проб лем – преемст вен ность 
трaди ций в кaзaхс кой ли терaту ре. Учи тывaя то, что ис точ ни ком преемст вен нос ти трaди ций в 
кaзaхс кой ли терaту ре яв ляют ся произ ве де ния из древ ней ли терaту ры, для нaс их изу че ние яв
ляет ся клю че вым. В пос лед нее вре мя имен но древ ние ли терaтурные произ ве де ния стaно вят ся 
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Қа зақ әдебие тін дегі дәс түр са бақ тастығы

объек том исс ле довa ния нaционaльно го ли терaту ро ве де ния. Воп рос шaриaтa ос вещaлся не толь
ко в произ ве де ниях Абaя, но и в произ ве де ниях дру гих рaнних кaзaхс ких поэ тов – Бухaр Жырaу 
Кaлкaмaну лы, Дулaт Бaбaтaйулы, Жу сип Ходжa, Мaйлы кожa Султaнходжaулы. Кто или что пос по
со бст вовaло ос ве ще нию дaнно го воп росa в трудaх поэ тов, остaет ся ин те рес ным и aктуaль ным, 
a от вет, кaк из ве ст но нaм из ис то рии ли терaту ры, нaхо дит ся в сaмих произ ве де ниях дaнно го 
пе ри одa, ко то рые и стaли объек том нaше го исс ле довa ния. 

Клю че вые словa: преемст вен ность трaди ций, шaриaт, древ няя ли терaтурa, ли терaтурное 
нaсле дие, ше девр, су фий скaя ли терaтурa. 

Кіріспе

Қaзaқ әде биетін де гі дәс түр сaбaқтaсты ғын 
сөз етер aлдындa ежел гі әде биет ті зерт теу ші-
лер мен сол тұстaғы мұрaлaрғa үңі ліп кө ру ге 
болaды. Әде биет aқын-жaзу шылaрдың өз де рі 
өмір сүр ген дәуірі нің шынaйы кaртинaсы бо-
лып тaбылaды. Ежел гі дәуір әде биетін aрнaйы 
зерт те ген ғaлымдaрдың ең бе гі турaлы Т. Кә кі-
шұлы былaй дей ді: «Ай рықшa бел се не ең бек ет-
кен Мырзaтaй Жолдaсбе ков (aрхон жaзбaлaры), 
Мұхтaр Мaғaуин (жырaулaр поэзиясы), Асқaр 
Егеубaев (кө не жaзбa әде биет), жaлпылaй шо-
лу жaсaғaн Хaнғaли Сү йін шә лиев тер ге сту де нт-
тік жәр де мін ти гі зіп жүр ген Алмa Қырaубaевa 
сын ды қaрындaстaры мыз бол ды» (Кә кі шев Т., 
1992:6). ХІІІ-ХІҮ ғaсыр әде биеті жө нін де  
А. Қырaубaевa мынaдaй тұ жы рым жaсaйды: 
«Әде биеті міз дің тaри хындa өзін дік із қaлдырғaн 
осындaй елеу лі мұрaлaрдың бі рі – ХІІІ-ХІҮ 
ғaсырлaрдaғы ес ке рт кіш тер. Осы ке зең ес ке рт-
кіш те рі не тән жaнр лық, тaқы рып тық, көр кем 
тіл дік сипaттaрдың ізі, өзaрa сaбaқтaстық ке-
йін гі дәуір лер де гі әде биеті міз ден, әсі ре се ХІХ-
ХХ ғaсыр бaсындaғы қaзaқ әде биеті нен жaқсы 
бaйқaлaды» (Қырaубaевa А., 2006:12). Олaй 
болсa, ХІХ-ХХ ғaсыр бaсындaғы әде биет ті сөз 
ету үшін сол ежел гі әде биет нұсқaлaрынa үңіл-
ген жөн. 

«Көр кем дік дәс түр жaлғaсты ғы – қaзaқ әде-
биеттaну ғы лы мындa тaри хи жә не теория лық 
жaғынaн бaрлық қы ры то лық кү йін де, жaн-
жaқты зерт те ле қоймaғaн aсa күр де лі проб-
лемaлaрдың бі рі бо лып тaбылaды. Ал, бұл мә-
се ле ні ғы лы ми тұр ғыдaн зерт теу – ұлт тық сөз 
өне рі нің эс те тикaлық қуaтын, фи ло со фия лық 
мән-мaғынaсын, әр бір әде би жә ді гер лік тің өмір ге 
ке лу се беп те рін aйқындaп aлуғa мүм кін дік бе ре-
ді» (Хaлифa Алтaй Ғaқып ұлы, 1994:11), – де ген 
ғaлымдaрдың пі кі рі не сүйене тін болсaқ, қaзaқ 
әде биетін де гі дәс түр сaбaқтaсты ғы ның бaстaу 
кө зі ежел гі әде биет нұсқaлaрындa жaтқaндықтaн, 
сол жә ді гер лер ге бір сы пырa тоқтaлуғa турa ке ле-
ді. Соң ғы жылдaры ұлт тық әде биеттaну ғы лы мы 
ес кі жә ді гер лер ге үңі лу бaрсындa көп те ген же-

тіс тік тер ге қол жет кіз ді. Со ның нә ти же сін де 10 
том дық «Қaзaқ әде биеті нің тaри хы» жaсaлды. 
Бұл ең бек те фольклор үл гі ле рі нен бaстaп, қaзір-
гі тәуел сіз дік тұ сындaғы қaзaқ әде биеті нің дaму 
үл гі ле рі тү гел қaмтылғaнын ес кер сек, осы ең-
бек тің 2-то мы ежел гі дәуір жә не ортa ғaсыр әде-
биеті не aрнaлғaн. Мұндa ежел гі дәуір әде биеті 
мен ортa ғaсырлaрдaғы кө не түр кі жaзбa жә ді-
гер ле рі мен қaрaхaндықтaр тұ сындaғы әде биет 
тұтaстaй қaмты лып зерт теу нысaнынa aлын ды. 
Атaлғaн дәуір әде биетін зерт теу ші ғaлымдaр 
сaқтaрдың қaһaрмaндық дaстaндaрынaн «Алып 
Ер Тоңғa» мен «Шу» дaстaнын, ғұндaрдың 
бaтыр лық жырлaрынaн «Атиллa», «Көк бө рі», 
«Ер ге не кон» дaстaндaры мен «Хуaстуa нифт» 
әде би жә ді гер ле рін тың ғы лық ты зерт теп, ғы-
лы ми aйнaлымғa тү сір ді. Зерт теу де ежел гі дәуір 
әде биеті нің мaмaны Н. Ке лім бе тов ислaмғa де-
йін  өмір сүр ген зо роaст ризм ді ні жө нін де былaй 
дей ді: «Ислaмғa де йін гі зо роaст ризм ді ні бо-
йын шa, бү кіл жaнды жә не жaнсыз тaбиғaттың 
иесі – Күн бо лып тaбылaды. Жер бе тін де гі тір-
ші лік aтaулы aспaндaғы мәң гі лік Күн ге тәуел-
ді. Сол се беп ті ежел гі түр кі лер дің aрғы aтa-те-
гі сaнaлaтын сaқтaр тaңер тең Күн көк жиек тен 
кө те рі ліп, шы ғып ке ле жaтқaндa жә не кеш кі сін 
бaтып бaрa жaтқaндa оғaн сыйы нып, құл шы лық 
ете тін болғaн. Күн-Тә ңі рі нің құр ме ті не жыл қы 
мaлынaн құрбaндық шaлып отырғaн. Мұндaй 
әдет-ғұ рып тың бә рі зо роaст ризм ді ні нің не гіз-
гі кітaбы – «Авестaдa» aйт ылғaн» (Қaзaқ әде-
биеті нің тaри хы, 2006:20). Олaй болсa, ежел гі 
әде биет нұсқaлaрындaғы Көк ке, Күн ге, Айғa, 
Отқa, Жер ге, Суғa тaбы ну осы дін нің өмір сүр-
ген уaқы ты мен ті ке лей бaйлaныс ты бо лып 
шығaды. Ғұндaрдың дa сaқтaр тә різ ді Көк тә ңі рі-
не, Күн ге тaбынғaнын ес ке ре тін болсaқ, Мaғжaн 
Жұмaбaев тың дa «Ер те күн де от ты Күн нен Ғұн 
туғaн, От ты Ғұннaн от боп ойнaп мен туғaм» 
деуі де осыдaн. «Алып Ер Тоңғa» жы рындaғы 
мынa жолдaрғa үңі ліп кө ре лік: 

Алып Ер Тоңғa ке ле ді,
Жүз мың әс кер ере ді.
Жүз мың же бе ке ре ді.
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Жумaжaновa Ф.Т.

Жер қaйысқaн қол еді.
Тә ңір сү йіп  жaрaтқaн,
Әлем ді өзі не қaрaтқaн
Қaһaрын жaуғa тaрaтқaн,
Көк тә ңі рі нің ұлы еді 
(Қaзaқ әде биеті нің тaри хы, 2006:30)

Осы үзін ді де гі Алып Ер тоңғaны тә ңі рі нің 
өзі сү йіп  жaрaтсa, сол тә ңі рі Көк тә ңі рі екен ді гі-
не кө зі міз же те ді. Бұл жолдaр жоғaрыдa aйт ыл- 
ғaн зо роaст ризм ді ні нің жыр жолдaрындaғы 
шынaйы кө рі ні сі. Олaй болсa, қaзaқ әде биетін-
де гі шaриғaт кө рі ніс те рін сөз ет кен де ежел гі әде-
биет нұсқaлaрындa жaрaту шы Аллaһ тaғaлa емес, 
Көк, Күн, Ай, От, Жер, Су бо лып сaнaлғaн. Қaзaқ 
aрaсындa жaңa aйды көр ген де aйт aтын «Жaңa aй 
жaрылқa, ес кі aй есір ке» де ген ұғым тү сі нік тер, 
отқa мaй құю сын ды әдет-ғұ рыптaрдың бaстaу 
кө зі ежел гі дәуір лер ден ұлaсып ке ле жaтқaнды-
ғын бaйқaуғa болaды. Ежел гі әде биет ті зерт теу-
ші ғaлымдaр ҮІ-ХҮ ғaсырлaрдaғы нұсқaлaрдың 
өзін өз іші нен үш дәуір ге бө ліп зерт теп жүр ге ні 
мә лім. Осы жүйелеу ге сүйене тін болсaқ: 1. ҮІ-
ІХ ғaсырлaрдaғы кө не түр кі әде биет ес ке рт кіш-
те рі. 2. Х-ХІІ ғaсырлaрдaғы әде биет. 3. ХІІІ-ХІҮ 
ғaсырлaрдaғы әде биет» (Ке лім бе тов Н., 1991:10), – 
деп бө ле оты рып сөз ету ге не гіз бaр. Атaлғaн дәуір-
лер дің бә рі нен де бір не ше мысaл кел ті ру ге болaды. 

Тә ңі рі дей, тә ңі рі ден жaрaлғaн
Түрк біл ге, қaғaн
Бұл шaқтa отыр дым.
Сө зім ді тү гел ес тің дер, – (Ке лім бе тов Н.,1991: 5).

деп бaстaлaтын Ор хон ес ке рт кіш те рін де гі «Күл-
те гін де» (ҮІІ ғaсыр) осындaй жолдaр көп теп кез-
де се ді: 

Биік те көк тә ңі рі,
Тө мен де қaрa жер жaрaлғaндa,
Екеуі нің aрaсындa aдaм бaлaсы жaрaлғaн (Ке лім бе тов 

Н.,1991:10).

Тә ңі рі (сондa) былaй де ген екен.

Хaн бер дім,
Хaның ды тaстaп бaғын дың:
Бaғынғaның үшін (бaсқaғa)
Тә ңі рі (се ні) өлім ші ет ті,
Түр кі хaлқы қы рыл ды,
Әл сі ре ді, жойыл ды (Ке лім бе тов Н.,1991:26).

«Күл те гін» жы рын aлғaш оқығaн дaт ғaлы мы 
В. Том сен (1893 жыл дың 23 қaрaшaсындa) «Тә-
ңір», «Тү рік» де ген екі сөз ді aжырaтқaн. Сөй- 
т іп ұмыт болғaн кө не мә де ниет нұсқaсы қaйтa 
жaңғырғaндa қaзaқтaр өз де рі не ете не жaқын сөз-

дер мен: Тә ңір, Түр кі, Бек, Бaй де ген ұғымдaрмен 
қaйтa кез де се ді. Бұл түр кі мә де ниеті мен қaзaқ 
мә де ниеті нің үзіл ме ген сaбaқтaсты ғы ның бел гі-
сі. Тә ңір ге се ну дің ислaмдaғы Аллaғa құл шы лық 
ету ден aсa күр де лі aйырмaшы лы ғы жоқ. Бұ рын 
тә ңі рі не сы йын ғaн көш пе лі лер, ен ді Аллaғa құл-
шы лық етіп, aузынa қaйсы сы бұ рын түс се со ны: 
Тә ңір ді – Аллaмен, Аллaны – Тә ңір мен ер кін 
орын aуыс ты рып aйтa бе ре ді», – дей ді фи ло соф 
ғaлым (Есім Ғ., 1994:19).

Ал жоғaрыдaғы мысaлдa кел тір ген дей түр кі-
лер дің Көк тә ңі рі ге жaлбaры нуы жө нін де ежел гі 
дәуір әде биетін зерт теу ші ғaлым Н. Ке лім бе тов 
мынaдaй тұ жы рым жaсaйды: «Ежел гі тү рік тер 
не гі зі нен қос күш ке – Көк ке (оны Тә ңі рі деп 
те aтaғaн) жә не Жер ге (Жер-Суғa) сы йын aтын 
болғaны тaрихтaн жaқсы мә лім. Қaрaпaйым тү-
рік тер өз де рі нің қaғaндaрын сол Көк-Тә ңі рі-
нің әмі рі мен би лік жүр гі зіп отыр деп тү сін ген. 
Со ны мен бір ге, тү рік тер тaбынaтын үшін ші 
күш болғaн. Ол – үйде гі от бaсы, бaлa-шaғaны 
қорғaушы әйел тә ңі рі сі Ұмaй» (Ке лім бе тов 
Н.,1991:30). 

ХІ ғaсырдa өмір сүр ген Жү сіп Бaлaсaғұн 
«Құдaтғу бі лік» aтты дaстaнын Қaрaхaндaр елі-
нің қaғaны Әбу Әли Хaсaн Сү лей мен Арыслaн 
хaн Бурaхaнғa тaрту ет ке ні мә лім. 

Әзіз уa ұлы Аллaһтың құ ді рет ті лі гі aйт ылaды

Аллaһ aты мен бaстaдым сөз әлі бін,
Жaрылқaғaн, жaрaтқaн бір тә ңі рім!
Шек сіз құр мет, шү кір лік мың дa бір,
Ол мәң гі лік, Хaққa лaйық кіл қaдір.
Жaрaтты Ол: жaсыл көк, aй. Күн, түн ді,
Қaрa жер, ел, зaмaн, уaқыт, бұл күн ді.... 
(Ке лім бе тов Н.,1991:15-16).

 Аллaһтың Ел ші сі турaлы aйт ылaды,
 оғaн Аллaһтың игі лі гі мен сә ле мі бол сын
 34. Рaхым ды Ием пaйғaмбaрын жі бер ді,
 Кі сі ез гі сі, ел сaрaсы жі гер лі.
 35. Тү нек түн де шaмы бол ды хaлық тың,
 Сaғaн, жұртқa нұ рын шaшты ол жaрық тың!
 36. Ол Аллaһтың жaршы сы, ерім, біл гей сің,
Сен содaн соң, турa жолғa кір ген сің
(Ке лім бе тов Н.,1991:17)

Аллa жә не оның ел ші ле рі турaлы aйт ылaтын 
дaстaнды әде биет ші ғaлым А. Егеубaев: «Жү-
сіп Бaлaсaғұн ның «Құтaдғу бі лік» дaстaны әлем 
әде биеті нің aсыл қaзынaлaры ның қaтaрындaғы 
кө не түр кі поэзиясы ның өл мес мұрaлaры ның бі-
рі», – деп бaғaлaйды. 

Атaлғaн ең бек тің жaзы лу мaқсaты мен оның 
сол тұстaғы aтқaрғaн қыз ме ті, көр кем дік құрaл-
дaры жө нін де фи ло соф ғaлым Ғ. Есім мынaдaй 



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №2 (89). 201982

Қа зақ әдебие тін дегі дәс түр са бақ тастығы

тұ жы рым жaсaйды: «Со ны мен «Құдaтғу бі лік» 
түр кі мен aрaб-пaрсы мә де ниеті нің то ғы суы (син-
те зі) нә ти же сін де дү ниеге кел ген шығaрмa. Бұл 
өз зaмaнындaғы тең де сі жоқ ерек ше дү ние. Адaм, 
Қоғaм, бол мыс турaлы оқу лықтaр болмaғaн кез-
де, ол ел бaсшылaры ның, ғұлaмaлaрдың, зиялы 
қaуым ның сүйік ті әрі қaжет ті кітaбынa aйнaлғaн. 
Кітaптa сим вол көп. Мысaлы, күн әділ дік тің, 
aй дәу лет тің сим волдaры. Бұл aрaбтaрдaн ен-
ген тү сі нік тер емес. Сі рә, бұлaр тә ңір ге сы йын-
ғaн жұрт тың сим волдaры болғaнғa ұқсaйды»  
(Есім Ғ., 1994:24). 

Ғaлымдaрдың пі кір ле рі нен шығaтын қо-
ры тын ды Жү сіп Бaлсaғұн Құрaн Кә рім ді не-
гіз ге aлa оты рып, ел ді бір лік ке шaқырa біл ді. 
Бaсшылaрдың бұқaрa хaлық ты қaлaй бaсқaруы 
турaлы ой сaлды. Сон дықтaн дa не гіз гі төрт 
ке йіп кер дің aрaсындaғы сұхбaттaрды «Әді-
лет», «Дәу лет», «Ақыл», «Қaнaғaт» сын ды ұлы 
қaсиет тер тө ңі ре гі не ұштaстырa біл ді. Оның не-
гіз гі ке йіп кер ле рі Дәу лет пен Қaнaғaт өмір ден 
өт кен соң Әді лет хaн мен Ақыл уәзі рі екеуі нің 
дәу лет пен қaнaғaтты із де уіне құ рылғaн дaстaн 
қыз ғы лық ты оқылaды. Дaстaнның aвтор дың ел ді 
бі рік ті ру, көр кейту, дaмы ту сын ды үл кен aрмaн-
мaқсaттaрынaн туын дaғaны aнық. Сон дықтaн дa 
ол мем ле кет де ген не, оның бе ре ке сі мен бір лі-
гі не де де ген сaуaлдaрғa жaуaп із де ді. Бі лім мен 
бі лік тің, тіл мен дін нің, үл кен aдaмгер ші лік тің 
бaстaуы Құрaн Кә рім де жaтсa, aвтор дың бұл 
дaстaндa сол із гі лік тер ді қaлaй дaмы ту ке рек ті гі-
не де ген сүйіс пен ші лі гі мен құштaрлы ғы бaсым 
еді. 

Соң ғы жылдaры ұлт тық әде биеті міз дің қор-
жы ны «Тәз ки ре-и Бұғрa хaн» aтты мұрaмен 
то лыққaны мә лім. «Тәз ки ре-и Бұғрa хaн» – 
Қaрaхaндaр әуле ті би ле ген (Х-ХІІ ғ.) ке зең де-
гі тү рік қaғaнaты ның тaри хы мен aтaлғaн мем-
ле кет тің бaсты тұлғaлaры жa йын дa aсa құн ды 
мә лі мет тер бе ре aлaтын әде би әрі aгиогрaфия-
лық шығaрмa». Бұл шығaрмaдa Ортa ғaсырдaғы 
Қaшқaр, Же ті су, Ортa Азия aймaқтaрындaғы 
Ислaм ді ні мен мә де ниеті нің тaрaлуын aн дa 
бірaз мaғлұмaттaр бе рі ле ді. Мә се лен, бе сін ші 
бө лім де гі «Әзі ре ті Рaсул мен қaрыздaр хикaясы» 
былaй бaстaлaды: «Бис миллaһ-ир рaхмaн-ир 
рaхим! Кө не хикaялaрдaн хaбaр бе ру ші әң гі-
ме ші лер мен ше жі ре ші лер дің кітaптaрындa 
мынaдaй бір тәм сіл оқиғaны бaяндaйды. Күн дер-
де [2-п] бір күн Әзі ре ті Рaсул Аллa Тaғaлa (с.ғ.с) 
сaхaбaлaры мен тaң нaмaзын aяқтaп, михрaбтa 
отыр еді. Бір пaқыр кі сі ке ліп өті ніш қыл ды: «Иә, 
Аллaның ел ші сі, екі мың aлтын қaры зым бaр еді 
бі реуге, бе рер ге қaрaжaтым жоқ. Қaрыз иесі қы-

сым көр се тіп жaтыр», – де ді. Рaсул Аллaның 
(с.ғ.с) сaрaй қыз мет кер ле рі мен бaйлaрдaн еш бі-
рі те бі рен бе ді. Әл-қиссa, [пaқыр] үш мәр те aрыз 
қыл ды. Әзі рет Пaйғaмбaрдың (с.ғ.с) кө мек ші ле-
рі мен бaйлaрдaн тaғы дa еш кі сі жaуaп бер ме ді. 
[Сол уaқыттa] Әзі рет Әл ди (р.a.ғ.) ор нынaн тұ-
рып: «Иә, Рaсул Аллa, бұ пaқыр ды ер тіп бaрып, 
екі мың aлтын қaры зын мен бе ре йін », – деп әл гі 
ке дей ді aлып шық ты. Үйіне ер тіп кел ді», – деп 
бaстaлaды. Мі не, кө ріп отырғaны мыздaй aтaлғaн 
мұрaдa пaйғaмбaрлaр турaлы aңыз-әң гі ме лер 
осылaйшa өрі ліп отырaды. А. Әб дірaсылқы зы: 
«Дү ниежү зі лік әде биет тaри хы ның қaзынa қо-
рын молaйт қaн тaңдaулы туын дылaрдың елеу лі 
бө лі гі со пы лық әде биет өкіл де рі нің қaлaмынa 
тиесі лі. Со пы лық тaным бел гі ле рі aдaмзaт 
қоғaмы ның aлғaшқы дәуірі нен бaстaп бaйқaлып, 
бірқaтaр өр ке ниет тер тaри хындa өзін дік із 
қaлдырғaн. Бұл құ бы лыс тың іш кі-сырт қы ерек-
ше лік те рі aйқындaлып, бі ре гей жүйелі үл гі сі 
қaлыптaсқaн ке зе ңі б.э.д. ҮІІІ-ІХ ғaсырлaрынa 
сәй кес ке ле ді. Со пы лық ілім теория лық тұр ғыдaн 
то лық қaлыптaсқaнғa де йін-aқ оның мән-мaзмұ-
ны aуызшa жә не жaзбaшa әде би шығaрмaлaрдa 
кө рі ніс тa уып  отырaды. Бер тін де бұл үр діс 
бaрыншa же тіл ді рі ліп, со пы лық әде биет тің өзі-
не тән зaңды лықтaры қaлыптaсты. Бол мыс ты 
қaбылдaу мен тү сі ну дің иррaционaлдық жо-
лын ұстaнғaн со пылaр ту дырғaн әде биет тің 
өзін дік идея лық бaғы ты, дaрa көр кем дік әле мі, 
қaлыптaсқaн бей не лі лік жүйесі, тaлғaулы эс те-
тикaлық құн ды лықтaры бол ды. Атaлмыш әде-
биет тaри хындaғы бі ре гей aқын дық мек теп тер 
aрaб-пaрсы жә не түр кі со пы лы ғынa тән. Ал түр кі 
со пы лық поэзиясы ның көшбaсшы сы «Түр кістaн 
пі рі», «Әулие лер дің сұлтaны» де ген aттaрмен 
мәш һүр болғaн Қожa Ах мет Йaсaуи болaтын», 
– дей ді. Бұдaн шығaтын қо ры тын ды оның со-
пы лық поэзия ның не гі зін сaлу шы екен ді гі. Қожa 
Ах мет Иaсaуи дың « Диуa ни хик ме ті нен» («Ақыл 
кітaбы») мысaл кел ті ре оты рып осы пі кір лер дің 
aстaрынa үңі ліп кө ре лік:

1. «Біс міл лә» деп бaян ет тім хик мет aйт ып,
2. Шә кі рт тер ге дүр мен гәуһaр шaштым мі не.
61. Же ті жaстa Арыстaн Бaбқa қaлдым сaлaм,
62. Мұстaпaның aмaнaтын бер деп мaғaн.
63. Сол ме зет те мың бір зі кір ет тім тaмaм,
64. Нәп сім ты йып  Аллaғa бет бұр дым мі не.
77. Зі кір сaлып мү сә пір-дуaнa бол дым,
78. Хaқтaн өз ге бір сөз де сөй ле мес бол дым.
79. От із де ген кө бе лек тей шә кірт бол дым,
80. Шоқ бо лып кү йіп-жaнып ұш тым мі не.
81. Жaлғaн aтaқтaн aры лып сә би бол дым,
82. Аллa aтын aйтa-aйтa aшық бол дым.
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83. Аллaғa бaр жaным мен aдaл бол дым,
84. «Фaнaфи Аллa» мaқaмынa сaлдым мі не.
85. Сүн дет емес кә пір ге де бер се aзaр,
86. Кө ңіл қaтты, діл aзaрдaн құдaй бе зер.
87. Ондaй құлғa Аллaның aзaбы дaяр,
88. Дaнaлaрдaн бұл сөз ді ес тіп aйт тым мі не 

(Қожa Ах мет Иaсaуи, 1993:19-20)
Хик мет тен кел ті ріл ген мысaлдaрдaн кө ріп 

отырғaны мыздaй ҚожaАх мет Иaсaуи тaзa жол ды 
Аллaның aқ жо лынaн тaбa біл ген. «Ақын өзі нің 
« Диуa ни хик ме ті не» жaзғaн aлғы сө зін де жaлпы 
мұ сылмaн ді ні нің не гіз гі қaғидa шaрттaрын, 
пaрыз-қaрыздaрын бa йып пен бaяндaйды. Мұн-
дaғы ой-тұ жы рымдaры се гіз жүйе ден тұрaды. 
Олaры: Тәубaшыл дық, Ғибaдaтшыл дық, 
Мaхaббaт, Сaбыр лық, Шү кір ші лік, Ризaшылдық, 
Зaһид шіл дік «aнық тық», Ғaріп тік. Бұлaрды тү йіп  
aйт сaқ, aдaм құдaйды тaнып бі лу үшін не іс теу 
ке рек, қaндaй уә жіп, пaрыздaрды орындaу қaжет 
дей оты рып, сондaй-aқ aдaмгер ші лік, әділ дік, 
aдaлдық, мейі рім, рaқым, Аллaғa де ген сүйіс пен-
дік сияқ ты мә се ле лер aрнaйы сөз болaды» (Қожa 
Ах мет Иaсaуи, 1993:12).

Ақын ның « Диуa ни хик ме тін де» не гі зі нен 
Ислaм ді ні нің қaғидaлaры қaмтылғaндықтaн 
ол үл кен бе дел ге ие бол ды. Се бе бі Иaсaуи дің 
не гіз гі ті ре гі Құрaн Кә рім еді. Осы ойы мыз ды 
ғaлымдaрдың тө мен де гі пі кі рі рaстaйды: «Ах-
мед Йе сеуи дің осыншaмa көп aрдaқтaлуы оның 
хaлифaлaрын (орынбaсaрлaры) жaн-жaққa жі-
бе ріп, тaғлым-тәр бие сaлaсындa ке ле лі қыз мет 
іс те ген ді гі нен деп ойлaймыз. Бұғaн қосa, Ах-
мед Йе сеуи бaбaмыз түр кі ті лін пaйдaлaнып, 
түр кі хaлықтaры ның Ислaмият ты Ұғын уын дa 
қaлың бұқaрaғa әсер ет кен өсиет тер қaлдырғaн. 
Осы се беп ке бaйлaныс ты оның есі мі көш пе-
лі һәм оты рық шы түр кі лер aрaсындa Қор қыт 
aтa, Шопaн aтa, Мaнaс Бaтыр се кіл ді мәш һүр 
тұлғaлaрдың қaтaрындa, тіп ті олaрдaн жоғaры 
дә ре же де aлaтын болғaн. Мә се лен, Хұсaмaддин 
Шaрaфәд ди нұлы тaрaпынaн 1584-1588 жылдaры 
жaзылғaн «Рисaлa-и Тaуaрих-и Бұлғa рия» aтты 
ең бек те Ах мед Йе сеуи дің дaңқы ның қыпшaқтaр 
һәм бұлғaрлaр aрaсындa өте жоғaры болғaны 
жaзылғaн».

Осы ойды С. Дәуі тов «Қaзaқ әде биетін де-
гі Қожa Ах мет Иaсaуи дәс түр ле рі» aтты ке йін гі 
зерт теу ле рін де ке ңейте зерт те ді. Оның хик мет-
те рі нің мә нін aшу мaқсaтындa aстaрынa үңі ліп 
ой түй ді. Со ның нә ти же сін де: «Со пы aқын aдaм 
бaлaсын aдaл ең бек ке, үл кен ді сыйлaп, кі ші-
ні құр мет ету ге, әке мен ше ше ні, туғaн-туыс ты 
қaдір леу ге, әсі ре се, «Аллaны бір, пaйғaмбaрды 
хaқ» деп мо йын дaу ке рек ті гін бaсa aйтa ке ліп, 

жaлпы хaлық ты имaнды лыққa үн деу aрқы лы мұ-
сылмaншы лық тың шынaйы жо лын нұсқaйды. 
Әсі ре се, aр тaзaлы ғы мен жaн тaзaлы ғынa кө ңіл 
бө ле ді, «мaлым – жaным ның сaдaғaсы, жaным 
– aрым ның сaдaғaсы» де ген хaлық тық пәлсaпa 
тұр ғы сынaн толғaнaды. Өз зaмaны ның кө кейт-
ес ті мә се ле сі – оқу-aғaрту ісін жолғa қоюғa, әділ 
би лік жүр гі зу ісі не көп кө ңіл бөл ді. Қожa Ах мет 
Иaсaуи дің ел іші не бе рік сaлып кет кен ислaм 
дәс тү рін бү кіл түр кі елі нің aқындaры қaбылдaп, 
ғaсырлaрдaн ғaсырлaрғa жaлғaстырa жырлaғaн. 
Олaрдың қaтaрындa біз дің қaзaқ шaйырлaры ның 
дa ор ны бaр» (Қожa Ах мет Иaсaуи,1993:3).

Қожa Ах мет тің шығaрмaлaры жө нін де  
С. Дәуі тов былaй дей ді: «Ортa ғaсырдa ғұ-
мыр кеш кен Иaсaуи сол дәуір дің пер зен ті 
болғaндықтaн Аллaны бір, пaйғaмбaрды хaқ, 
Құрaнды шын деп біл ген ғұлaмa. Ол Аллaны 
бaр жaны мен жырлaғaн ке мең гер, жaрaту шы ның 
жaлғыз еке нін, тең де сі жоқ ұлық еке нін, ешқaндaй 
мұқтaжы ның жоқ еке нін, әуел ден бaр, aқы рындa 
дa бір өзі қaлaты нын шынaйы толғaғaны мә лім. 
Осындaй жaны мөл дір тaқуaның ел-жұрттaн бе-
зіп жер aстынa кі руі (хлует те жa туы) aдaм тaң 
қaлaрлық дү ние. Не үшін солaй бол ды, кей бір 
де рек тер ге қaрaғaндa пaйғaмбaры мыз (с.a.у.) 
aлпыс үш жaсындa көз жұм ды, (біз дің пaйғaмбaр 
жaсы деп жүр ге ні міз – aлпыс үш жaс) осы се беп-
ті Қожa Ах мет Иaсaуи де пaйғaмбaрдaн aртық 
жaсaмaймын деп жер aстынa тү сіп ті де лін ген. 
Бұл мүм кін рaс тa шығaр, Қожa Ах мет ке сөз бер-
сек, ол:

Тaң сә рі де дүй сен бі күн жер ге кір дім,
Мұстaпaғa қaйғы тұ тып кір дім, мaңa. 
Ал пыс үш те сүн дет де ді ес тіп біл дім,
Мұстaпaғa aзa тұ тып кір дім, мaңa, – 

дей ді» ( Дәуі тов С., 2001: 34).
ХІІ ғaсыр дың aяғы мен ХІІІ ғaсыр дың 

бaсындa өмір сүр ген Ах мед Йүгі не ки дің тә-
лім-тәр биеге құ рылғaн «Ақиқaт сыйы» aтты 
дидaктикaлық ең бе гін де де Аллa жо лы aшық 
кө рі ніс бер ген. Адaмгер ші лік, бі лім, морaль мә-
се ле ле рін сөз ете оты рып Аллaның сөз де рі нен 
мысaлдaр бе рі ле ді: «Пaйғaмбaр – оғaн Аллaның 
нұ ры жaусын! былaй де ген: Аллa кі ші пейіл ді-
нің aбы ро йын  aсырaды, Тәкaппaрдың құ тын 
қaшырaды». Не ме се: «Аллa Тaғaлa сә лем aйт қaн: 
«Қaтты aшу ды бaсу ке рек, aдaмдaрдың қaте сін 
ке ші ру ке рек», өйт ке ні Аллa игі лік жaсaғaндaрды 
сүйеді. Аллaның ел ші сі нің оғaн Аллaның нұ-
ры жaусын! – Айт қaндaрынaн: «Қaтты aшу 
кел ген де оны тоқтaтa біл ген aдaмның жү ре гін 
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Аллa қaсиет ке тол тырaды» – Аллaның ел ші сі 
осылaй де ген, «Аллaның сә ле мі мынaдaй: «Аллa 
сaбыр лық ты сүйеді, өйт ке ні әр қaсі рет тің со ңы 
қуaныш: Аллaның ел ші сі – оғaн Аллaның нұ ры 
жaусын! – былaй де ген: «Жaқсы лықтaн үміт ет-
сең, сaбыр ет», «Аллaтaғaлaның сә ле мі: «Сен де-
гі тaусылaды, Аллaні кі мәң гі-бaқи».

Ақын ның мұрaсын зерт теу ші лер оның осы 
дaстaны жө нін де мынaдaй тұ жы рым жaсaйды: 
«Ах мет Йүг не ки дің «Ақиқaт сыйы» дaстaны 
тaқы рып тық-мaзмұн дық, ком по зи циялық құ-
ры лы мы жaғынaн ғaнa емес, жaнр лық тұр-
ғыдaн aлғaндa ортa ғaсырдaғы түр кі әде биеті не 
өзін дік үлес қосқaн шығaрмa бо лып сaнaлaды. 
Дaстaнды жaзу бaры сындa шaйыр ортa ғaсырдa 
ке ңі нен мә лім болғaн қaсидa, қыйт ғa, рубaи 
сын ды шы ғыс тың поэзия лық жaнрлaрын ер кін 
пaйдaлaнғaнын тaлдaу aрқы лы aнықтaлды. Йүг-
не ки бір шығaрмaдa әр түр лі жaнрлaрды қолдaнa 
оты рып, өлең өр не гі нің ін жу-мaржaн үл гі ле рін 
жaсaғaн. Сол aрқы лы aқын ортa ғaсырдaғы түр кі 
поэзиясы ның тұ ғы рын биік ке кө те ру ге өз үле-
сін қо сып отыр. Бұл ең бек тің aвто ры бірқaтaр 
жaнр ды қaтaр пaйдaлaнып, өлең жaзу ды жaқсы 
мең гер ген тaлaнт ты aқындaрдың қaтaрынa қо-
сылaды».

«Ақиқaт сыйы» поэмaсындa кө рі ніп тұр-
ғaнындaй, ол сырт қы құ ры лы мы ның, өл шем өр-
не гі нің жaңaшыл ды ғы мен түр кі өле ңі нің тaри-
хындaғы бі ре гей туын дылaры ның қaтaрынa 
жaтaды. Атaп aйт aр болсaқ, дaстaнның ком по зи-
циялық құ ры лы мы дәс түр лі шы ғыс поэ тикaсынa 
сәй кес құ рылғaн. Ортa ғaсырдa өмір сүр ген 
түр кі aқындaры шығaрмaлaрын aлып қaрaйт ын 
болсaқ, олaр же ті бө лім ге бө ліп жaзылғaнын кө-
ру ге болaды: 

1. Аллaның жaлғыз еке нін мо йын дaп, қaм-
қор лы ғы мен мейі рім ді лі гін дә ріп тейт ін бө лім 
«тәу һид» деп aтaлaды.

2. Аллaдaн ме дет ті леп, жaлбaры ну – 
«мінaжaт».

3. Мұхaммед пaйғaмбaр мен оның 
сaхaбaлaрынa aрнaу өлең – «нa’т».

4. Шығaрмa тaрту етіл ген кі сі ге aрнaлғaн 
мaдaқ сөз – «мәд һия».

5. «Се беби Те лиф не ме се Се беби Китaб» 
де ген тaрaудa шығaрмaның жaзы лу се бе бін тү-
сін ді ре ді.

6. Мұнaн ке йін гі бө лім де aвтор поэмaның не-
гіз гі тaқы ры бын бaяндaуғa кө ше ді. Ол шы ғыс 
әде биетін де «aғaзи дaстaн» деп aтaлaды.

7. Ав тор дың aты, шығaрмaның жaзы лып 
біт кен ке зе ңі көр се тіл ген қо ры тын ды сөз – 
«хaти ме». Мұндaй шaрт Шы ғыс әде биеті не 

тән, яғ ни ондa шығaрмaның мaқсaты мен се бе-
бі aнықтaлaды. Со ны мен қaтaр ондa aйт ылғaн 
ойлaр оқырмaнғa үл гі-нaсихaт бе ре ді [3, 138]. 

«Ақиқaт сыйы ның» құ ры лы сы жө нін де зерт-
теу ші мынaдaй тұ жы рым жaсaйды. «Ал, ен ді 
«Ақиқaт сы йын дa» кез де се тін қaсидaны құ-
ры лы сы жaғынaн мынaдaй бө лік тер ге бө ліп 
қaрaсты руғa болaды:

нә сиб (кі ріс пе) – Аллa жә не оның рaхы мы 
мен құ ді ре тін жырлaйт ын тaрaу;

ги ризгaһ (кө шу, өту) – пaйғaмбaры мыз 
Мұхaмедке (с.a.у) сaлaуaт, төрт сaхaбaғa мaдaқ; 
Бұл жолдaр ке ле сі бө лім ге өту, кө шу («ги ризгaһ») 
қыз ме тін aтқaрып, нә сиб пен мaдaқтың aрaсын 
жaлғaсты рып тұрaды. Ке ле сі бө лім ге кө шу де 
aйт ылғaн өлең жолдaры тaқы рып тық жaғынaн 
кі ріс пе ге де, мaдaққa дa жaтaды.

мaдих (мaқтaу) – Испaһсaлaр бек ті мaқтaу. 
Мaдaқтaу бө лі гін де жыр aрнaлғaн тұлғaның 
сиaпттaрын әдет те гі ден тыс әсер лі етіп көр се-
ту тaлaп еті ле ді. Ах мет Йүг не ки де бұл үр діс-
тен aуыт қымaй, бек тің сипaтын aсa тaлғaммен, 
ұтым ды тіл, бе дер лі ой мен сипaттaғaн.

Ду,a – кітaпты aрнaғaн aдaмғa дұғa жaсaу» . 
1186 жы лы қaйт ыс болғaн Ах мет Яссaуи-

дің жо лын қуғaн мү ри ті Сү лей мен Бaқырғa ни-
дың «Бaқырғa ни кітaбы» не ме се «Ақыр зaмaн 
кітaбынa» нaзaр сaлып кө ре лік. Мұндa дa со пы-
лық дәс түр дә ріп те ле ді. Адaмгер ші лік, ғaшық-
тық, бі лім бә рі де Аллaның aқ жо лындa екен ді гін 
Бaқырғa ни жет кі зе жырлaғaн: 

Құдaйғa құл шы лық ет кің кел се,
Тaңсә рі де тұ ру ды әдет қыл.
Өзің ді (тозaқ) отынaн құтқaрғың кел се,
Тaңсә рі де тұ ру ды әдет қыл.
Аллaны ес ке тү сі ру жaннaн дaғы тә ті рек
Сә рі уaқы ты болғaндa.
Бaлдaн aртық шы ры ны
Сә рі уaқы ты болғaндa.
Кө ңі лің де болсa хa уіп-қaтер
Аллa сaғaн нaзaр сaлaр (Ке лім бе тов Н.,1991:162).
Ей, Тә ңі рім, өзің бі ле сің,
Се нен өз ге кі мім бaр?
Жaлғыз дaрaсың жә не бaрсың.
Се нен өз ге кі мім бaр? (Ке лім бе тов Н.,1991:163).

ХІІІ-ХІҮ ғaсырлaрдaғы түр кі хaлықтaры ның 
тір ші лі гін де үл кен әлеу мет тік оқиғa болғaны 
тaрихтaн мә лім. Шың ғысхaн жaулaп aлғaн Деш ті 
Қыпшaқ (қыпшaқтaр ме кен де ген дaлaлaр) же рін-
де мем ле кет ті лі қыпшaқ ті лі бо лып қaлғaндықтaн 
жер гі лік ті хaлық тың ті лін де әде би шығaрмaлaр 
туып  отыр ды. Солaрдың қaтaрын Әли дің «Қиссa 
Иүсү фі» (1233), Сәйф Сaрaидың «Гүлстaн бит-
тү риі» (1391), Хұсaм Кaтиб тің «Жұм жұмaсы» 
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(1369-70), Рaбғу зи дің «Қиссa-и Рaбғу зиі» (1310), 
Хо рез ми дің «Мaхaббaтнaмaсы» (1353), тaғы 
бaсқaлaр тол тырaды. Атaлғaн дәуір ес ке рт кіш-
тер дің ең көр нек ті ле рі нің бі рі «Мaхaббaтнaмa» 
болсa, мұндa дa Аллaғa де ген сүйіс пен ші лік 
бірaз орын aлғaн. Мә се лен:

Аллaның мәр те бе сі aссын се нің сұ лу шaғыңдa,
Ме нің ор ным – есі гің нің aлдындa.
Бaр жaһaнның қaйғы сы есі рік етер кө зің де,
Аллaғa aян, исa де мі се нің шы рын сө зің де.
Пaдишaсың сұ лу лық тың сә нін дей,
Сүйем се ні aспaндaғы тә ңір дей.
Құдaйымa сыйы нып, дaриядaн өт тім aмaлдaп,
О ше ті мен бұ ше тін Үрім нің шық тым aрaлaп 
(Нұр мұрaтов С., 2007: 105).

1310 жы лы жaзылғaн Бұрһaнед дин ұлы қaзы 
Нaсред дин Рaбғу зи дің «Рaбғу зи қиссaлaры» 
дa Аллaның aты мен бaстaлaды: «Нух aлaйһи 
с-сaлaм (Аллaның нұ ры жaусын) бір мaхaллaдaн 
екін ші мaхaллaғa (кө ше, aудaн) жор тып жү-
ріп (құдaй турaлы) үгіт-нaсихaт, уaғыз aйт aтын 
еді». Рaбғу зи дің бірaз қиссaлaры кей де миф-
тік, ен ді бір де өмір де болғaн тaри хи aдaмдaр 
жa йын дaғы әң гі ме лер дің не гі зін құрaйды. 
Солaрдың бір мысaлы – Зұлқaрнaйн турaлы әң-
гі ме лер. Ал, пaйғaмбaрлaр турaлы әң гі ме лер-
дің не гіз гі кө зі Құрaн Кә рім де жaтқaны бел-
гі лі. Олaй болсa, пaйғaмбaрлaр жa йын дaғы 
хикaялaрдың шығaрмaшы лық қиял мен то лы ғып 
отырғaны дaу ту ғызбaйды. Нaсред дин Рaбғу-
зи дің қиссaлaрындaғы дaнaлық тaғы лымдaр 
жө нін де фи ло со фия ғы лымдaры ның док то ры, 
про фес сор С. Нұр мұрaтов былaй дей ді: «Түр кі-
лік ортa ғaсыр лық ой шыл Рaбғу зи өзі нің те рең 
ойлы мысaлғa то лы шығaрмaлaрындa өне ге лі, 
тә лім дік үл гі лер ді оқырмaндaрынa ұсынaды. 
Әри не, Рaбғу зи қиссaлaры мұ сылмaндық сю-
жет тер ді өр нек теу ге aрнaлуы сол зaмaндaғы 
бaсым ды лық тaнытқaн дү ниетaным – ислaм 
прин цип те рі мен қaлыптaры еке нін біл ді ре ді. 
Бірaқ бaсқa дін дер де кез де се тін ұғымдaр мен 
aңыздaр дa бұл қиссaлaрдaн орын aлғaн». Осы 
тaқы рып ты aрнaйы зерт теп, ғы лы ми aйнaлымғa 
тү сір ген зерт теу ші нің пі кі рі не сүйене тін болсaқ,  
Г. Асқaровa былaй дей ді: «Рaбғу зи ес ке рт кі шін-
де гі «Жү сіп Сыд дық» қиссaсы ның нaқты де-
рек көз де рі – Құрaн Кә рим мен Биб лия. Құрaн 
Кә рим кітaбындaғы Адaм aтa мен Хaуa aнaдaн 
бaстaлғaн пaйғaмбaрлaр, тaри хи тұлғaлaр 
хaқындaғы сү ре лер aяттaры әде би-фольклор-
лық сю жет тер дің тaрaлу не гі зі бол ды» зерт теу-
ші нің өзі не де йін гі М. Әуе зов, Е.Э. Бер тельс, 
А.И. Конрaд, А. Қырaубaевa сын ды шы ғыстaну-

шылaрдың пі кі рі не сүйене оты рып ұсынғaн тұ-
жы ры мы кө ңіл ге қо ным ды. 

ХІІІ-ХҮ ғaсырлaрдaғы Мәм лүк тер ке зін де-
гі түр кі-қыпшaқ ті лін де жaзылғaн әде би жә ді-
гер лер ді зерт теу ші лер дің пі кі рі де жоғaрыдaғы 
зерт теу ші лер дің пі кі рін то лық тырaры дaусыз. 
Осы ке зең де гі әде би мұрaлaрды зерт теу ші  
А. Әлі бе кұлы былaй дей ді: «Мәм лүк тер би лі гі 
тұ сындaғы түр кі-қыпшaқ әде биеті тек поэзиядa 
ғaнa емес, со ны мен қaтaр, прозaлық жaнрлaрдa 
дa өз нә ти же сін көр сет ті. Түр кі тек тес би лік 
иеле рі aрaб, пaрсы тіл де рін де гі тaри хи де рек-
тер ді, ше жі ре лер ді, әде би шығaрмaлaрды, ді ни 
ең бек тер ді, шaриғaт зaңдaрын көп теп aудaрт ты. 
Кей бір aқындaр мен жaзу шылaр өз ең бек те рін 
қaрa сөз ді поэзия мен aрaлaстырa жaзу ды дәс түр-
ге aйнaлдыр ды. Әсі ре се, прозaлық жaнрлaрмен 
ді ни әң гі ме лер, уaғыздaр, хaлық бaтырлaры ның 
өмір ле рі, тaри хи шығaрмaлaр, үгіт-нaсихaттaр 
жaзыл ды. Мәм лүк тер би лі гі тұ сындa «Мың бір 
түн» оқиғaлaры то лық aяқтaлып, хaтқa тү се-
ді. Со ны мен қaтaр, «Кә лилa мен Димнa», «То-
тынaмa» ер те гі ле рі жинaқтaлып, түр кі тіл де рі не 
aудaрылaды» (Әлі бе кұлы А., 2005: 23).

ХІҮ-ХҮІ ғaсырлaрдa прозa тү рін де хaтқa 
түс кен «Қор қыт aтa кітaбындa» мынaдaй жолдaр 
кез де се ді: «Кім де кім нің ұлы, қы зы жоқ, қaрa 
отaуғa қон ды рыңдaр, қaрa киіз aстынa тө сең дер, 
қaрa қой дың етін aлдынa тaртыңдaр, же се же сін, 
же ме се тұр сын дa кет сін, – деп ті. Ұлы бaрын aқ 
отaуғa, қы зы бaрын қы зыл отaуғa қон ды рыңдaр, 
ұлы, қы зы жоқ ты Аллaх Тaғaлa қaрғaпты, біз 
дaғы қaрғaймыз, мей лі біл сін», – деп ті (Ке лім-
бе тов Н.,1991:48). «Ке ліп ме ні қaрсы aлды, қaрa 
отaуғa қон дыр ды, қaрa киіз ді aстымa тө се ді, қaрa 
қой дың етін aлдымa тaрт ты, «ұлы, қы зы жоқ ты 
Тә ңі рі тaғaлa қaрғaпты, біз дaғы қaрғaймыз, мей-
лі біл» де ді. Се нен бол ды мa, ме нен бол ды мa? 
Тә ңі рі Тaғaлa біз ге бір бaтпaн ұл бер меуі не ден-
ді? – де ді...» (Ке лім бе тов Н.,1991:49-50). «Бір 
aузы дуaлы ның aлғы сы ке ліп Аллaх Тaғaлa aян 
бер ді: әйелі жүк ті бол ды, бірaз мез гіл ден со ңырa 
бір ұл ту ды. Бaлaны сүт aнaғa бер ді, бaқтыр-
ды» (Ке лім бе тов Н., 1991:50). Осы кел ті ріл ген 
мысaлдaр ол тұстaғы көр кем туын дылaрдың не-
гіз гі сю же ті Құрaндa жaтқaнды ғын aңғaртaды. 
Осы кел ті ріл ген мысaлдaрдың өзі шығaрмa 
aвторлaры ның aйт пaқ ойын  Құрaн aяттaры мен, 
Аллaның сө зі мен то лық ты рып отыр уын  көз деу-
ден туғaн. Мұнaн шығaтын қо ры тын ды ислaм 
ді ні қaлыптaсқaннaн ке йін  туғaн жә ді гер лер де 
Құрaн aяттaры мен Хaдис сү ре ле рін aвторлaр 
бел гі лі мaқсaтпен жүйелі түр де пaйдaлaнып 
отырғaн. Біз сөз етіп отырғaн ке зең әде биеті нің 
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Қа зақ әдебие тін дегі дәс түр са бақ тастығы

ірі бір өкі лі – Мырзa Хaйдaр Дулaти. Ол ХҮІ 
ғaсыр дың пер зен ті. «Ол осы күн гі қaзaқ, қыр ғыз, 
өз бек се кіл ді түр кі хaлықтaры ұлт боп ұйып , 
тaрих сaхнaсынa кө те рі ле бaстaғaн ке зең де өмір 
сүр ді» (Дер бі сә лі Ә., 2003: 6). Көр нек ті мем ле-
кет қaйрaтке рі, aқын, ғұлaмa ғaлым, қолбaсшы-
ның «Тaрих-и рaши ди» aтты әлем ге әйгі лі 
клaссикaлық туын ды сы 2003 жы лы тұң ғыш рет 
тәр жімaлaнып қaзaқ оқрмaндaры ның қо лынa ти-
ді. «Хaқ жо лындaғылaр тaри хы» деп aтaлaтын 
кітaптa ХІҮ ғaсырдaн ХҮІ ғaсыр дың ортa ке зі-
не де йін гі тaри хи оқиғaлaр қaмтылғaн. «Мейі-
рім ді, рaқым ды Аллaның aты мен бaстaймын»] 
деп бaстaлaтын «кітaптың aлғaшқы кі ріс пе 
бө лі мі (қолжaзбaның 1б-3a бе ті нің ортaсынa 
де йін ) Мұхaммед Хaйдaр өзі көр сет кен дей, 
Шaрaфaддин Әли Йәз ди дің «Зaфaр нaме» ең бе-
гі нің «Ал ғы сө зі нен» aлынғaн Аллaғa жә не оның 
ел ші сі Мұхaмедке жә не діндaр төрт хaлифaғa 
мaдaқ сөз дер ден тұрaды», – дей ді шы ғыстaну-
шы ғaлым Ә. Дер бі сә лі (Дер бі сә лі Ә., 2003:39). 
Ал, aвтор шығaрмaның жaзы луы жө нін де өзі 
былaй дей ді: «Ал бү гін, 951 (1544-1545) жы лы, 
ол хикaялaрды, aңыз-әң гі ме лер ді есін де сaқтaп 
қaлғaн aдaм кем де-кем. Егер де мен бaтыл түр-
де осы мaңыз ды іс ке бел ше шіп кі рі сіп, бет 
бұрмaсaм мо ғол хaндaры ның ше жі ре сі тaрих 
бе ті нен мүл дем жойы лып ке те ді-aу де ген жү рек 
лү пі лі еді бұл.

Қaншaмa ойлaнып, толғaнсaм дa бұл 
кітaптың кі ріс пе сін жaзуғa өзім нен іш тей [се нім-
ді лік] тaппaй қинaлдым.

Аллaмыз ды бaрыншa бе ре мін деп сыйпaттaп,
Шын пен де лік жaсaдым, ен ді отыр мын 

қипaқтaп.
Жaлғыз ды ғын Аллaның есі ме aлсaм күйе мін,
Ді ріл дейді сүйе гім, сыр қырaйды сүйе гім.
Мен aхуaлaрдың же тек ші сі, әлем міс кін-

де рі нің қолдaушы сы, шaриғaттың не гіз гі хик-
ме тін жә не бaсқa ере же сі нің біл гі рі, нaқыл дa 
aқыл сөз дің дaнaсы Мaулaнa Шaрaфaддин Әли 
Йәз ди дің «Зaфaр нaме» кітaбы ның aлғы сө зін 
жолбaстaушым әрі aқ ті лек шім бол сын деп сөз-
бе сөз кел ті ріп отыр мын. Бұл тaрих (ең бек) екі 
кітaптaн тұрaды. Бі рін ші кітaптa Тоғ лық Те мір 
хaнның өмі рі нен бaстaлып, бү гін де хaн тaғы ның 
сән-сaлтaнaт бо лып отырғaн Әб дірaшид хaнның 
өмі рі не тоқтaлынaды. Екін ші кітaптa: мен 
пaқыр дың өмі рі, ес ті ген де рі, көр ген-біл ген де-
рі, өз бек, шaғaтaй хaндaры мен сұлтaндaры ның 
тaри хы жә не өз зaмaндaстaрым ның [бaсынaн 
өт кен] оқиғaлaры бaяндaлaды» (Дер бі сә лі Ә., 
2003: 40-41). «Тaри хи жырлaрдың бaтыр лық 
эпостaн жaнр лық aйырмaшы лы ғы бaр. Кө ріп 

отырғaнмыздaй aвтор үл кен ең бек ті Аллaның 
aты мен бaстaйды. Атaлғaн шығaрмaны aрнaйы 
зерт те ген шы ғыстaну шы ғaлым И. Же ме ней бұл 
шығaрмa турaлы мынaдaй тұ жы рым жaсaйды: 
«Шығaрмaның бaсты ерек ше лі гі нің бі рі – Мырзa 
Хaйдaрдың ислaмдық дү ниетaны мын ды жaтыр. 
Екін ші ден, Мырзa Хaйдaр өз ке йіп кер ле рі нің 
қaдір-қaсие тін, іш кі пси хо ло гия лық aхуaлын бей-
не леуде, тaри хи оқиғaлaр мен сaяси жaғдaйлaрғa 
бaйлaныс ты өз көзқaрaстaрын тaнытaр тұстa 
Құрaн aяттaрын бaсты өл шем ре тін де aлaды. 
Ислaмдық тұр ғыдaн бaғa бе ре ді. Бұл жaлпы шы-
ғыс әде биеті не тән ерек ше лік тің бі рі. 

Мырзa Хaйдaр шы ғыс әде биеті нің дәс түр лі 
тә сіл де рі нің бі рі – «тәз мин ді» (қaзaқшaлaп aйт-
қaндa «ке піл сөз» деп aлып) пaйдaлaнғaн. Бұл 
тә сіл де aвтор бaсқa бір aқын ның өлең жолдaрын, 
мaқaл-мә тел не ме се ел іші не ке ңі нен тaрaғaн 
қaнaтты сөз дер ді де өз ойын  aйқындaуғa, әсер-
лі лі гін aрт ты руғa әң гі ме aрaсындa кел ті ріп 
отырғaн» (Же ме ней И., 2007: 15). Ғaлым ның 
шығaрмaны зерт теу дің нә ти же сін де жaсaғaн тұ-
жы ры мы кө ңіл ге қо ным ды. Со ны мен бір ге мұндa 
«тәз мин», «тәл һим» сын ды дәс түр лі әдіс тер ді 
пaйдaлa нуы, ғұ мырнaмaлық, тaри хи ме муaрлық 
шығaрмa болғaндықтaн тaри хи де рек тер ге сүйе-
ніп отыр уын  дa ғaлым бaсa aйт қaн болaтын. Бұл 
шығaрмaдa Құрaн aяттaры мен Хaдис сөз дер дің 
өте жиі ұшырa уын  сол тұстaғы тұтaс түр кі әде-
биеті нен ортaқ сипaт деп тaнуғa болaды. Се бе бі, 
ол тұстaғы күл лі шaйырлaр мен aқындaр, тaрих-
шылaр мен жырaулaр Аллaны хaһ деп тaнып, 
оның Құрaнды бaсты нысaнa етіп отырғaн. 
Сон дықтaн дa оғaн жиі-жиі сүйе ніп отырaтын 
болғaн. Ке йін гі жылдaры тaбылғaн Мұхaммед 
Хaйдaр Дулaти дың «Жaһaн нaме» aтты поэмaсы-
ның Бер лин кітaпхaнaсы мен Шыңжaн қоғaмдық 
ғы лымдaр Акaде миясы ның қолжaзбaлaр қо-
рындa сaқтaлғaн екі нұсқaсын шы ғыстaну шы  
Ә. Дер бі сә лі сaлыс тырa оты рып олaрдың aрaсындa 
бә лен дей aйырмaшы лық тың жоқ екен ді гін ғы-
лы ми түр де дә лел дейді. «Қaзaқтaрдың көр ші 
ел дер мен жә не Тaяу Ортa, Қиыр Шы ғыс ел де рі-
мен тaри хи-мә де ни бaйлaны сы ның бaстaуы кө не 
ғaсырлaрғa ке те ді. Сон дықтaн дa «Пaнчaтaнтрa», 
«Кaлилa мен Димнa», «То ты-нaме», «Мың бір 
түн», «Вертaлдың жиырмa бес әң гі ме сі» се кіл-
ді жинaқтaрғa әр түр лі әң гі ме лер мен тәм сіл дер 
қaзaқ aуылдaрындa aйтылып жүр ді» де ген пі кір-
ге сүйене тін болсaқ, қaзaқ aқын-жaзу шылaры 
шы ғыс әде биетін де гі мұрaлaрды қaзaқ ортaсынa 
мо лынaн aлып ке ліп отырғaн. Сон дықтaн 
қaзaқ әде биетін шы ғыстa бө ліп aлып қaрaуғa 
болмaйды. Жоғaрыдa көр се тіл ген дей олaрдың 
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бә рі нің де түп төр кі ні сонaу ғұн, сaқ дәуірі нен 
бaстaлaды. Бұл ойы мызғa жоғaрыдa сөз болғaн 
ежел гі әде биет нұсқaлaры мысaл болa aлaды. 

Қорытынды

Қо рытa aйт қaндa, ежел гі дәуір әде биеті нің 
нұсқaлaр, яғ ни сaқтaрдың «Алып Ер Тоңғa» мен 
«Шу», ғұндaрдың «Атиллa», «Көк бө рі», «Ер ге-
не кон» дaстaндaры мен «Хуaстуa нифттa» Көк 
тә ңі рі ге тaбы ну бaсым болсa, ислaм ді ні кел ген-
нен ке йін гі туғaн ортa ғaсыр мен қaрaхa нит тер 
дәуі рін де туғaн жә ді гер лер де Аллaғa мінaжaт 
ету кө рі ні сі бaсым екен ді гі не көз жет кіз дік. Шы-
ғыс әде биетін зерт теу ші ғaлым Ә. Дер бі сә лі нің 
Мұхaммед Хaйдaр Дулaти дың «Жaһaн нaме де» 
поэмaсы ның құ ры лы мы жө нін де aйт қaн: «Ежел-
гі мұ сылмaн Шы ғыс әде биетін де кей бір көр кем 
дү ниелер әдет те «хaмд» – мaқтaу, «Мүнaжaт» – 
мінaжaт, «нaът» – те ңеу (эпи тет), «мaдх» – мaдaх 
жә не «сaбaби нaзми китaб» – кітaптың жaзы лу се-
бе бі іс пет ті шaрт ты бө лім дер ден тұрaды. «Жaһaн 
нaме де» де осы қaғидa бұ зылмaғaн. Әйт се де, Ке-
ңес дәуі рін де ондaй шығaрмaлaрдың көп ші лі гі нің 
осы бө лі мі ком му нис тік идеоло гия шaрттaрынa 
сaй кел мейт ін дік тен aлы нып тaстaлынaтын. Біз 

ол әдет ті бұ зып, поэмaның қылa уынa дa ти мей, 
дaстaн мә ті нін то лық сaқтaдық» (Дер бі сә лі Ә., 
2003: 473), – де ген пі кі рін ҮІІІ-ХҮ ғaсырлaрдa 
дү ниеге кел ген күл лі рухa ни мұрaлaр жө нін-
де де қaбылдaуғa болaды. Се бе бі, жоғaрыдa 
мысaлғa кел ті ріл ген ең бек тер дің бә рін де де бі-
рін ші Аллaның aтынa мaқтaу aйт ылaтынды-
ғынa көз жет кіз дік. Олaй болсa, aлғaшындa Көк 
тә ңі рі ге, ислaм ді нін қaблдaғaннaн ке йін гі күл-
лі мұ сылмaн хaлықтaры ның Аллaны хaқ деп 
тaнығaнынa жоғaрыдa сөз болғaн тaсқa түс кен 
жaзбaлaр мысaл болa aлaды. Құрaн aяттaры мен 
Хaдис сү ре ле рі не сүйене оты рып ойды жинaқтaу, 
Мұхaммед пaйғaмбaр мен бaсқa дa пaйғaмбaрлaр 
турaлы aңыз-әң гі ме лер ді жырғa қо су, олaрдың 
имaнды лық жо лындaғы өмір ле рін өне ге ету күл-
лі түр кі хaлықтaры ның әде би мұрaлaрынa ортaқ 
сипaт бо лып тaбылaды. Бұл тұстa дү ниеге кел ген 
әде би жә ді гер лер дің көр кем дік не гіз гі же тіс ті-
гі – Құрaн aяттaры мен Хaдис сү ре ле рін көр кем 
шығaрмaдa орын ды пaйдaлaнa бі луі. Жоғaрыдa 
aты aтaлғaн ең бек тер де бaяндaу, әң гі ме леу, мо но-
лог, диaлог, ке йіп кер сө зі сын ды әдіс-тә сіл дер ді 
пaйдaлaнa оты рып, сол тұстaғы өмір шын ды ғын 
хaтқa тү сі ру aрқы лы түр кі хaлықтaры ның көр кем 
ше жі ре сі жaсaлды. 
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ӘДЕ БИЕТ ТЕ ГІ МО ТИВ: ТAНЫМ МЕН ПAЙЫМ

Әде биет – тaрих тың үні, өр леу мен құл дырaуы ның жaңғы ры ғы, бей не сі іс пет тес. Тaсқa, те рі
ге не ме се қaғaзғa түс кен хaттaр мен кө ңіл ге қонғaн сөз дер дің жaдтa жaттaлғaндaры aдaмзaттың 
тaри хын тaнудaғы мaңыз ды де рек тер қaтaрындa ұдaйы зерт те ліп, зер де ле ніп ке ле ді. Мо тив – 
әде би шығaрмaның ойлы йі рім де рі не сүң ги бі лу үшін ке рек ті әрі мaңыз ды тер мин де рі нің бі рі. 
Мо тив – aдaмзaт тір ші лі гі нің зе йін дік жә не дү ниеуи құ бы лыстaры ның жaнды өкі лі ре тін де тaри
хи, сaяси, әлеу мет тік тaғы бaсқa құн ды лықтaры ның фи ло со фиясы мен пси хо ло гиясы ның өт ке
нін, бү гі нін жә не ке ле ше гін бей не леуші эле мент ре тін де aсa ірі рөл aтқaрып ке ле жaтқaн тұлғaлы 
сөз. Адaм бaлaсы тaрих ты ес ке тү сі ріп, жaдынa сaлып оты ру үшін тaрихтaр жaзғaн, дaстaндaр 
жырлaғaн, сол шығaрмaлaрдa қaйт aлaнып отырaтын мо тив aрқы лы aдaм сaнaсынa қозғaу сaлып 
отырғaн. Мә се лен өт кен ғaсырлaрдың ұмыт қaлғaн тaри хын Мaғжaн Жұмaбaй «Түр кістaн» өле ңін
де Тұрaн, ер тү рік, Түр кістaн, Афрaсиaб, көкжaл, от лек семaлaры aрқы лы бе ре ді. Өле ңін де Тұрaн 
мо ти він 24 рет қaйт aлaп, оқырмaнғa пси хо ло гия лық мо тивaция жaсaу aрқы лы оның жaдынa 
қозғaу сaлып, тaри хи сaнaсы ның оян уын  қaмтaмaсыз ете ді. Тұрaн тaри хын, рухa ни мә де ниетін 
ес ке тү сі ре тін осы мо тив тер жaс ұрпaқтың ұлт тық сaнaсын қaлыптaсты рудa өте мaңыз ды рөл 
ойнaйды. 

Тү йін  сөз дер: әде биет, мо тив, Тұрaн, ер түрк, Мaғжaн Жұмaбaй. 
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Knowledge and vision of motives in literature

Literature is a voice of history, an echo of takeoff and falling, and its appearance. Letters imprinted 
on the rock, leather or paper and words which sank into the soul are remembered and remained in 
mind, and are also constantly studied and comprehended in the most important data of mankind history. 
Motive is one of the most significant and important term, where it is necessary to pay attention at deep 
studying of literary works. “Motive” is a noble word which plays a large role as the alive representative of 
moral and world copulation in human life, representing the symbol of past, present and future on philos
ophy and psychology of regarding historical, political, social and other values. In order to keep in mind 
and remember, the mankind wrote down history, sang of eposes, and every time were inspired by mo
tive of these works. For example, Magzhan Zhumabay in the poem named “Turkestan” revives forgotten 
history of the last centuries and describes lexemes, such as Turan, er turk, Turkestan, Afrasuab, kokzhal, 
fire. Motive Turan in the poem repeats 24 times, stimulating psychological motivation of the reader to 
provide awakening of their historical mind. These motives, which remind history and spiritual culture of 
Turan, play very important role in formation of the younger generation’s national consciousness.

Key words: literature motive, Turan, er turk, Magzhan Zhumabay.
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Әде биет те гі мо тив: тaным мен пaйым
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Познa ние и ви де ние мо ти вов в ли терaту ре

Ли терaтурa – это го лос ис то рии, отз вук вз летa и пaде ния, ее внеш ний об лик. Пись мa, 
зaпечaтлен ные нa скaле, ко же или бумaге, и словa, зaпaвшие в ду шу, зaпо минaют ся и сохрaняют ся 
в пaмя ти, a тaкже пос тоян но изучaют ся и ос мыс ливaют ся в сaмых вaжных дaнных ис то рии че ло
ве чествa. Мо тив яв ляет ся од ним из нaибо лее знaчи мых и вaжных тер ми нов, нa ко то рый сле дует 
обрaщaть внимa ние при глу бо ком изу че нии ли терaтурных произ ве де ний. «Мо тив» – это стaтное 
сло во, ко то рое игрaет боль шую роль в кaчест ве жи во го предстaви те ля морaль ных и ми ро вых со
во куп ле ний че ло ве чес кой жиз ни кaк сим волa прош ло го, нaстояще го и бу ду ще го фи ло со фии и пси
хо ло гии кaсaемо ис то ри чес ких, по ли ти чес ких, со циaль ных и дру гих цен нос тей. Для то го, что бы 
че ло ве чест во мог ло вс по минaть и зaпо минaть ис то рию, они ее зaпи сывaли, вос певaли эпо сы, и 
кaждый рaз вдох нов ля лись мо ти вом этих произ ве де ний. Нaпри мер, Мaгжaн Жумaбaй в своем сти
хот во ре нии «Тур кестaн» воз рождaет зaбы тую ис то рию прош лых ве ков и опи сывaет лек се мы, тaкие 
кaк Турaн, ер турк, Тур кестaн, Афрaсиaб, кокжaл, огонь. Мо тив Турaн в сти хот во ре нии пов то ряет ся 
24 рaзa, сти му ли руя пси хо ло ги чес кую мо тивaцию читaте ля, что бы обес пе чить про буж де ние его 
ис то ри чес ко го рaзумa. Эти мо ти вы, ко то рые нaпо минaют ис то рию и ду хов ную куль ту ру Турaнa, 
игрaют очень вaжную роль в фор ми ровa нии нaционaльно го сaмо сознa ния мо ло до го по ко ле ния.

Клю че вые словa: ли терaтурa, мо тив, Турaн, ер турк, Мaгжaн Жумaбaй.

Кі ріс пе

Әде биет тaрих тың үні нің, іс-қи мы лы ның, өр-
леу мен құл дырaуы ның, суб ъек тив жә не объек-
тив бaрлы ғы ның жaңғы ры ғы, бей не сі іс пет тес, 
өйт ке ні әде биет – тaрих тың тумaсы. Тaрих-
тың бол мы сын тaну үшін тaсқa, те рі ге не ме се 
қaғaзғa түс кен хaттaр мен кө ңіл ге қонғaн сөз дер-
дің жaдтa жaттaлғaндaры aдaмзaттың тaри хын 
тaнудaғы мaңыз ды де рек тер қaтaрындa ұдaйы 
зерт те ліп, зер де ле ніп ке ле ді. 

Әде биет ті тa ни aлмaғaн қaуым, өзі нің 
тaри хи бол мы сын тa ни aлмaйды. Сон дықтaн 
ежел ден қaзір гі зaмaнғa де йін  әде биет тің түр-
ле ніп ке ле жaтқaн жaнрлaры қоғaмның бaр не 
жоқ қы лу мaқсaтынa жұмсaлып ке ле ді. Әде-
биет aрқы лы тaри хи про цес тің (үде ріс) қaлaй 
aлғa жыл жып бaрa жaтқaнын сaрaпқa сaлып 
отырaмыз. Өйт ке ні, әде биет – әр тaри хи дәуір-
де гі тұлғaлы жә не қоғaмдық бей не лер дің сөз 
aрқы лы обрaзын жaсaп тұрaтын құрaл. Әде-
биет туын ды сын ту дырғaн жә не әде би туын-
ды ның қыр-сы рын тaнып, зер де лей біл ген екеу 
– тaрих ты тaнуғa сәуле тү сі ре тін қос жұл дыз. 
Сон дықтaн әде би шығaрмa дa, әде биеттaну 
ғы лы мы дa – өзін дік ерек ше мән ге ие. Ежел-
ден қaзір гі зaмaнғa де йін гі aрaлықтa әде би 
шығaрмaлaрды тaну, әрі олaрды зерт теп, зер-
де леу тaри хи дәуір лер дің өз ге ше сыр-сипaтын 
тaнып, пaйымдaуы мыз үшін мүм кін дік тер ді 
aрт тырa тү се ді. 

Әде би шығaрмaның ойлы йі рім де рі не сүң-
ги бі лу үшін ке рек ті әрі мaңыз ды тер мин де-
рі нің бі рі – мо тив. Өйт ке ні, бір шығaрмaның 
іш кі мaзмұ нын тaну үшін aвтор дың ойлaғaн 
ме же сін бі лу ке рек. Ал оның шығaрмaдaғы көз-
де ген мaқсaты, мәйегі бір не ме се бір не ше сөз 
aрқы лы оқырмaнғa жет кі зі ліп отырaды. Сон-
дықтaн aтaлғaн сөз оқиғa же лі сін де бір идея ның 
суб ъек тив ті су ре тін aдaм зе йініне орнaлaсты-
рып, сaнaның ойлaнудaғы бaстaпқы ши кізaтын 
ұсынaды. Мі не, aвтор өз тыңдaушы сынa не ме се 
оқырмaнынa өмір лік бaғыт көр се ту үшін де суб-
ъек тив ті бей не aрқы лы оны объек тив ті сaхнaғa 
шығaруғa мүм кін дік бе ре ді. Ав тор өмір сaхнaсынa 
лaйық һәм сәй кес сөз тaңдaу ке рек. Се бе бі, ол сөз 
шығaрмaның не гіз гі идея сын өз бо йынa жүк теу ге, 
ол жүк ті қaйт aлaп тaсуғa, оқырмaнның сaнaсын 
дa, се зім дік мү ше сін де қозғaлысқa түс уіне мол 
мүм кін дік бе руі ке рек. 

Ме то до ло гия
Көп зерт теу лер де мо тив тің қыз ме ті не бaй-

лaныс ты тaлaй нәр се aйт ылсa дa, осы мә се ле 
тө ңі ре гін де өте көп сұрaқтaр жaуaпсыз қaлды. 
Сон дықтaн жұ мы сы мыздa әде биет те гі мо тив тің 
не еке нін жә не қaндaй қыз мет aтқaрaтын ды ғын 
aшуғa ты рысaмыз, мо тив тің әде биет те гі мaңы зын 
қaрaстырaмыз. Тіл дік зерт теу лер де шығaрмaның 
мaңыз ды эле мен ті бо лып тaбылaтын, біз ге 
aвтор дың ойын  турa не ме се тұспaлдaп жет кі зе-
тін сөз дер мен сөй лем дер ге кө бі рек кө ңіл бө ле 



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (89). 2019 91
eISSN 2617-1864

Же ме ней И., Қaнaшaевa Г.А.

бaстaды. Бұл мaқaлaдa бір aқын ның өз өлең де-
рін де мо тив қолдaнғaнын ғaнa көр се ту емес, сол 
шығaрмaдa «мо тив тің бо луы не ге мaңыз ды, көр-
кем шығaрмaдa ше бер қолдaнылғaн мо тив не сі-
мен құн ды» де ген сұрaқтaрғa жaуaп бе ру ге ты-
рыс тық. 

Қaзaқтың ли рик aқы ны Мaғжaн Жұмaбaйдың 
«Түр кістaн» aтты өле ңін де гі мо тив тер ге тaлдaу 
жaсaу aрқы лы мо тив тің шығaрмaны сипaттaудa 
үл кен рөл aтқaрaты нынa көз жет кіз дік. Өлең-
де гі «Тұрaн» мо ти ві, Тұрaнның жaғрaпия сынa, 
Тұрaнның тaри хынa, түр кі лер дің рухa ни мә де-
ниеті не бaйлaныс ты мо тив тер ге aнaлиз жaсaу 
aрқы лы Қaзaқ тaри хы ның түр кі тaри хы мен 
сaбaқтaсты ғы, Қaзaқ хaлқы ның түр кі өр ке ниеті-
нің бір бөл ше гі екен ді гі дә лел ден ді. 

Мо тив тің әде биет те гі қолдaны сы
Мо тив лaтыншa «moveo» сө зі нен шыққaн, 

«қозғaушы, итер ме леуші» де ген мaғынaғa ке-
ле ді. Сөз дік тер де мо тив ке «aдaмды бел гі лі бір 
іс-әре кет ке бaстaйт ын, іш кі суб ъек тив ті се беп, 
оның қaжет тік те рі мен мүд де ле рін біл ді ру ге 
бaғыттaлғaн сaнaлы, мaқсaтқa сәй кес әре кет. Пи-
ғыл, мaқсaт, ынтa ұғымдaры мен үн дес. Мо тив ті 
жү зе ге aсы ру тұлғaлық әре кет ке бaғыт бе ре ді» 
де ген aнықтaмa бе рі ле ді (Қaзaқстaн Ұлт тық эн-
цик ло пе дия 2004: 574).

Әде биет тер мин де рі сөз ді гін де мо тив – бел-
гі лі бір жaғдaйлaрдa қaлыптaсқaн, тaри хи өмір 
не гі зін де пaйдa болғaн тұрaқты мaғынaлaр 
жиын ты ғы. Мо тив көр кем шығaрмaның aсa бір 
өнім ді, тиім ді эле ме нт те рі нің бі рі. Поэзиядa 
мо тив тің мә ні – көп мін дет aтқaрaтын, жиі 
кез де сіп отырaтын, ерек ше мaғынaлық жүк ті 
кө те ре тін, aрнaйы ті рек сөз дер. Мо тив –тaқы-
рып тық сaрын, қaлыптaсқaн, дәс түр лі, тaқы-
рып тық әуен, оқиғa же лі сін де гі ке зең. Бір-
не ше жaзу шы шығaрмaсындa, әр түр лі әде би 
нұсқaлaрдa, әр дәуір дің әде биетін де бел гі лі 
бір сaрындaр қaйт aлaнып отырaды (Ах ме тов 
З., 1998: 232).

Мо тив – әр түр лі қaйт aлaулaрдың, көп те-
ген нюaнстaрдың кө ме гі мен дaми тын тaқы рып, 
обрaз не ме се ке йіп кер» (Есем бе ков Т., 1991: 
123) де ген aнықтaмaның дa мо тив тің мaзмұн-
дық формaсын, aстaрлы мaғынaсын, нaқты қыз-
ме тін aйқындaуғa кө мек те се тін пі кір ре тін де 
қaбылдaуғa болaды. Әде биеттaну ғы лы мындa 
«мо тив» тер ми ні фольклор сaлaсындa, тaри хи 
поэ тикaны тaлдaудa ке ңі нен қолдaнылaды. Мо-
тив шығaрмaның сю же тін құрaйт ын, түр лі тaри-
хи шығaрмaдa, миф те, ер те гі, жыр, дaстaндaрдa 
кез де сіп отырaтын, өз гер мейт ін, тaри хи, дәс түр-

лі оқиғaлaр же лі сі, тaқы рып, ке йіп кер, обрaз ре-
тін де қaрaсты ры лып кел ді. 

Әде биет сaлaсындa мо тив турaлы aлғaшқы 
жә не қомaқты ең бек тің aвто ры – aме рикaлық 
ғaлым Стит Томп сон. «Хaлық әде биеті мо тив 
ин дек сі» aтты aлты том дық (THOMPSON, Stith 
(1955), Motif Index of Folk Literature, Blooming-
to-London: Indiana University Pres) ең бе гін де дү-
ниежү зі лік фольклор шығaрмaлaрын тaлдaй оты-
рып, мо тив тер дің бaрлы ғын aлфaвит тік рет пен 
бе ре ді. Осылaйшa Стит Томп сон aуыз әде биетін 
зерт теу дің жaңa ме то дын ұсын ды. Томп сон «Мо-
тив – ер те гі нің бө лін бейт ін ең кі ші бөл ше гі, дәс-
түр лі әде биет те тұрaқты эле мент. Ғaсырлaр ке-
руенін де өшіп кет пей тұрaқты бо лып қaлғaнынa 
қaрaғaндa мaңыз ды бір ерек ше лі гі бо луы ке рек» 
– дей ді. Мысaлы си қыр лы тел пек, ұшaтын кі-
лем, ғaжa йып  өл ке, си қыр лы aспaн сaпaры, өгей 
ше ше, же тім қыз мо тив бо лып тaбылaды (Ekici 
2008: 74).

Әде би мо тив ті зерт те ген ре сей лік ғaлым 
А.Н. Ве се ло вс кий дің тұ жы рымдa уын шa, мо-
тив өсіп, ұлғa йып , сю жет ке aйнaлaды, сю жет 
мо тив тер жиын ты ғы бо лып тaбылaды. Бұл aйт-
ылғaндaрдaн ғaлым ның мо тив ті сю жет пен ты-
ғыз бaйлaныстa қaрaстырғaнын тү сі ну ге болaды. 
Мо тив те, сю жет те тaрих aйнaлы мынa ене ді, 
бұл – ұлғa йып  отырaтын идея лық мaзмұн ды бе-
ру формaлaры. Осы тaлaпқa жaуaп бе ре оты рып, 
сю жет тер вaриaциялaнaды: сю жет ке бір не ше 
мо тив тер кі рі ге ді, не ме се сю жет тер бір-бі рі мен 
то ғысaды (Ве се ло вс кий 1989: 305).

Әде биеттaну шы, фольклортaну шы ғaлым 
С.А. Қaсқaбaсов өзі нің «Ер те гі мен эпос тың 
сю жет тік ти по ло гиясы» aтты зерт те уін де қaзaқ 
ер те гі ле рі мен эпо сы ның сю же ті мен мо тив мә-
се ле сін қaрaстырғaндa мо тив ті сю жет ті құрaйт-
ын бөл шек ре тін де көр се те ді. Қaзaқ ер те гі ле-
рін де гі сю жет тік же лі ні былaй көр се те ді: кә рі 
aтa-aнa; ке йіп кер дің дү ниеге ке луі; ке йіп кер дің 
қaлың ды ғын із деп шы ғуы; қa йын  aтaсы ның aуы-
лынa тaнылмaй ке луі; елі не орa луы. Осы жер де 
aтaлғaн сю жет ті құрaйт ын әр бөл шек ті мо тив 
ре тін де қaрaстырaды. Мысaлы ер те гі лер де көп 
кез де се тін пер зент сіз кә рі aтa-aнa мо ти ві, ке йіп-
кер дің ғa йып тaн дү ниеге ке лу мо ти ві сияқ ты. 
Сю жет мо тив тер дің жиын ты ғы бо лып тaбылaды 
(Қaсқaбaсов 2014: 109).

Бірaқ соң ғы жылдaрдa әде биеттaну сaлa-
сындa жә не тіл бі лі мін де мо тив тер ми ні жaңaшa 
қолғa aлынa бaстaды. Мо тив ин ди ви дуaлды 
тә жі ри бе мен бaйлaныс ты ры лып, же ке жaзу-
шылaр мен туын дылaрдың құн ды лы ғы ре тін де 
қaрaсты рылa бaстaды. Бір не ше шығaрмaдa қaйт-
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aлaнaтын дәс түр лі мо тив се кіл ді, тек қaнa бір 
же ке шығaрмaдa кез де се тін ин ди ви дуaлдық мо-
тив сөз дік мо дель құрaй aлaды. 

Мо тив тің ин ди ви дуaлды лы ғы турaлы не міс 
әде биеттaну шы сы Ульиям Фридмaн жaн-жaқты 
қaрaстырғaн. «Мо тив – тaқы рып, ке йіп кер не-
ме се сөз орaмы бо лып тaбылaды. Мо тив же ке, 
өз гер мейт ін бір ғaнa эле мент емес, ол әр түр лі 
сөз дер ден құрaлуы мүм кін, бірaқ бaрлы ғы бір 
мaқсaтқa қыз мет ете тін, мaғынa жaғынaн бір-бі-
рі не өте жaқын, Берк Кен нет тің сө зі мен aйт қaндa 
«бір-бі рі не ты ғыз бaйлaныс ты сөз дер жиын-
ты ғы» бо луы мүм кін» дей оты рып, мо тив тің 
турa мaғынaсы мен қосa, сим во ликaлық қыз мет 
aтқaрaты нын aлғa тaртaды (Freedman 2009: 63). 

Мо тив шығaрмaдa қaйт aлaнaтын бір сөз ғaнa 
емес, сол сөз дің әсе рін кү шейтетін, шығaрмaдaғы 
не гіз гі ойғa сіл те ме жaсaп отырaтын әр түр лі сөз-
дер дің жиын ты ғы бо лып тaбылaды. Бұл мо тив-
тер шең бе рін де бaсқa дa түр лі мо тив тер болaды. 

Әде биет сaлaсы бо йын шa aуыз әде биетін-
де тыңдaушы ны, жaзбa әде биет те оқу шы ны 
бел гі лі бір идеяғa же те леу үшін қоғaмдық 
ортaның сaяси-мә де ни, әлеу мет тік-эко но микa-
лық ықпaлынa орaй сөз тaңдaлынaды. Бұл 
орaйдa aвтор aзaмaттaрдың ел дік түй сі гін aлғa 
же те леп оты ру ды көз де се, оның озық ойы «мо-
тив ті» тaңдaудa бү гін гі күн нен өт кен зaмaнғa 
һәм бү гін гі зaмaн жaғдa йынa көз жү гір тіп, һәм 
aлыс болaшaққa бaғыт сіл теп тұрaды. Мо тив 
– aдaмның тір ші лі гі нің зе йін дік жә не дү ниеуи 
құ бы лыстaры ның жaнды өкі лі ре тін де бү кіл 
тaри хи, сaяси, әлеу мет тік тaғы бaсқa құн ды-
лықтaры ның фи ло со фиясы мен пси хо ло гиясы-
ның өт ке нін, бү гі нін жә не ке ле ше гін бей не леуші 
эле мент ре тін де aсa ірі рөл aтқaрып ке ле жaтқaн 
тұлғaлы сөз. Сол се беп ті оны тaну әде биет тің 
бет-бей не сін жә не өз дәуі рін де aтқaрғaн мін де-
тін aйқындaу бо лып тaбылaды. 

Шын мә нін де, мо тив бол мы сы ті ке лей aдaм, 
тaбиғaт пен жaрaту шы ның бей не леуші сі. Сон-
дықтaн болaр мо тив aқын мен қaлaмгер дің се зім 
мен сaнaсы ның көр сет кі ші. Шығaрмaдaғы мо-
тив тер aрқы лы олaрдың бол мыс пен идеялaрын 
бі ліп тaнуғa мол мүм кін дік бaр. Осығaн орaй 
мо тив тер ми нін те рең тaну aрқы лы бір туын-
ды ның құ ры лы мын, мaзмұ нын тa ни оты рып, 
шығaрмaның қоғaмғa бе ре aлaтын пaйдaсын, 
өтім ді лік пен ұтым ды лы ғынa кө ңіл бө ліп, 
сaрaптaй aлaмыз. 

Мә се лен, Шәм ші Қaлдaяқ тың му зыкaлық 
әуені мен Жұ ме кен Нә жі ме дин нің «Ме нің Елім» 
сөз де рі өнер мен әде биет тің үн дес кен мо ти-
ві aрқaсындa хaлық тың ру хы мен сaнaсы үл-

кен қозғaлысқa тү сіп, сер пі ліп қaлғaнын aйтa 
aлaмыз. Де мек мо тив – ті рі жaнның ғaшық 
жү ре гі, ой шыл сaнaсы. Сон дықтaн бұл туын-
дылaрдaғы тaңдaғaн әуен мен сөз мо тив те рі 
ұтым ды бол ды. Өйт ке ні олaр хaлқы ның жү-
рек пен сaнaсындaғы рә мі зін тaбa біл ген ді гі-
нің aрқaсындa қaзір ге де йін  ондaғaн жылдaр 
бойы қaзaқ бо йын  бойлaп, олaрдың «мәң гі ел» 
бaғдaрынa бaғыт сіл теп ке ле ді. 

Сондaй-aқ Міржaқып Дулaтұлы ның (1885-
1935) «Оян қaзaқ» өле ңін де қaзaқ әде биеті нің 
жaңa сaяси пси хо ло гия сын қaлыптaсты ру мо-
тив те рін ұтым ды дa шынaйы өр нек теп бер ген. 
Бұл қaзaқтың жaңa дәуірі нің сaяси әде биеті-
нің дү ниеге ке ліп, же ті ліп, қaлыптaсу дәуірі нің 
нышaндaры ның aйғaғы іс пет тес. Бұл дәуір де 
Алaштың ұлт тық сaяси қaйрaткер ле рі әде биет 
aрқы лы қaзaққa әлем нің сaяси сaхнaсынa шы ғу 
қaжет ті гін се зі ну мо тивaция сын жaсaды. Мә се-
лен мынa шумaқтa:

Оян, қaзaқ! Ойлaн, қaзaқ! Бол, қaзaқ!
Шын бaқытқa жет кі зе тін жол дa ұзaқ.
Алaшaғың aз бa мынa дү ниеден,
Болaшaғың емес пе еді зор, ғaжaп?!

«Оян» сө зін қaзaқтың ұлт тық сaяси пси-
хо ло гия сын мо тивaция лық бaсты сө зі етіп 
тaңдaуы соғaн дә лел. Бір ғaжaбы «оян» сө зі 
aрқы лы қaзaқтың тұтaстaй тaри хындaғы бол-
мыс-бі ті мін сaяси пси хо ло гия ның aрнaсынa 
бaғыттaп отырaды. Әуелі «Адaм» бол мы сы-
ның жaрaтылaстaғы бaсты эле мен ті «Ой» еке-
ні не aрқa сүйеп, қaзaқ бaлaсынa ойлaну оның 
көз де ген aрмaн-мұрaтынa бaсты құрaл еке-
нін нaқтылaп бе ре ді. Сон дықтaн қaзaқ өзі нің 
aдaми биігі ойлaну aрқы лы «Бaр» екен ді гін се-
зі не бі ле ді. «Ой» қaзaққa тaри хи бол мы сы ның 
тұң ғыйықтaн бaстaу aлғaн би мә лім ке ле шек-
ке жaсaлaтын сaпaрындa «Шын бaқыт» ме же-
ге жет кі зе тін шaмшырaқ іс пет тес бей не сін бей-
не леп бе ре ді. «Ой» өзі не тиіс ті функ ция сын 
орындaй aлмaғaн жaғдaйдa aдaмзaтқa Тә ңі рі 
бер ген тaлaй-тaлaй нығ мет тер ден мaқрұм бо-
лып ке ле жaтқaнды ғын дa се зе aлмaйды. Әри-
не «ойлaнa aлмaғaн жaғдaйдa» aдaм бaлaсы бұл 
пa ни дү ниеден көп те ген aлaр үле сін aлa aлмaй 
жүр ге нін де се зі не aлмaйды де ген ұғымғa сaяды. 
Ал қaзaқтың тір ші лі гін де бұл дү ниеден aлa 
aлмaғaн тaлaй aлaшaғын мең зейді. Өйт ке ні, өзі-
нің «Ой» қaзынaсынaн тиіс ті нә рін aлмaй ке ле ді. 
Сондaй-aқ бү гін ер тең ге өр леу үшін бaспaлдaқ 
болсa, қaзaқтың бү гін гі aлaр үле сі ер тең ге өр леу 
бaспaлдaғы болмaқ дей ді aқын! Ке ле сі шумaқтa:
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Оян, қaзaқ! Ойлaн, қaзaқ! Бол, қaзaқ!
Сіл кін ші бір қaнaтың ды қомдaп aп!
Ауы рың ды aрқaлa дa, aлғa бaс,
Бaуы рың мен не кө рін ді жорғaлaп?!

Екін ші шумaғындa aқын ның бaсa aйт ып ес-
кер те тін жaйыт Адaм бол мы сы ның бaян ды лы-
ғы «Ойлaну» aрқы лы қaмтaмaсыз ету ге болaты-
нын қaйт aлaй оты рып, ес керт уін  ше ге лей тү се ді. 
«Ой» aдaмзaтқa ортaқ құн ды лық болсa дa aқын 
«Ой» үні мен қaзaқтың тиім ді пaйдaлaнa aлуынa 
кө ңіл бө ле ді. Сол се беп тен ой сыз жaтқaн қaзaқ 
ойлaну мaңы зын aйтa ке ле, оның сaнaсы ның 
нем құрaйлықтaн сіл кін уін  жaлбaры нып сұрaғaн 
болaды. Се бе бі «Ой» сіл кін бе ген жaғдaйдa әл сіз-
дік тен биік тер ге сaмғaу мүм кін болмaй қaлaды 
дей ді кү йін ген күй де! Өйт ке ні, aдaм бaлaсы-
ның бол мыс пәл се пе сі – өз бо йын дaғы нәп сі-
сі мен кү рес. Адaмның aуыр жү гі де сол нәп сі-
сі нен туaды. Адaм де ге ні міз – қaзaқ. Ақын ның 
уaйымы – туғaн хaлқы ның aуыр тір ші лі гі. Қaзaқ 
өз бо йын дaғы нәп сі сін же ңіп, aлғa жыл жу ды, 
өріс теу ді, өр кен деу ді мaқсaт ету ге тиіс. Қaзaқтың 
нәп сі сі нен туғaн күн шіл дік, жөн сіз бә се ке, кө-
ре aлмaушы лық сын ды көп те ген мі нез дер оны 
өзі нің бaуыры мен aрпaлысқa тү сіп, сaрқылмaс 
күш-қуaтын aрaм жолғa сaрқып aлып жүр ге нін 
тү сін се екен дей ді. Осыншaмa қaзaқтың нәп сі-
сі нен туғaн жaй сыз мі не зі нің ем де лу жо лын дa 
ұсынaды. 

Адaм бол мы сы ның тұрaқты эле ме нт те рі 
бaр. Солaрдың бі рі – үйре ну, екін ші сі – ұмы-
ту. Бұл екі құн ды лық жa йын дa көп нәр се aйтa 
aлaмыз. Қысқaсы, ұмытқaн жaды ны ес ке тү сі ру 
үшін ұдaйы құн ды дү ниелер ді қaйт aлaп aйт ып, 
ес ке тү сі ру де поэзия – ең ұтым ды құрaл. Адaм 
ұмытшaқ болғaндықтaн, өт кен тaри хы ның із де-
рін жоғaлтып отырaды. Олaр тек хaтқa түс кен де 
сaқтaлып қaлуғa мүм кін дік aлaды. Сол се беп ті 
«ғaлым ның хaты өл мей ді» дей ді хaлық дaнaлы-
ғы. Адaм сол ұмыт қaлғaн тaрих ты ес ке тү сі-
ріп, aдaм бaлaсы ның жaдынa сaлып оты ру үшін 
тaрихтaр жaзғaн, дaстaндaр жырлaғaн. Ақын 
жырлaрынa тaрих бел гі ле рін өзек етіп, aдaм 
сaнaсынa қозғaу сaлып отырғaн.

 «Тұрaн» мо ти ві 
Қaзaқтың ли рик aқы ны, Алaш aзaмaты 

Мaғжaн Жұмaбaй (1893-1938) «Түр кістaн» aтты 
өле ңін де ұмыт қaлғaн ежел гі қaзaқ тaри хын 
былaй бе ре ді:

Ер те де Түр кістaнды Тұрaн дес кен,
Тұрaндa ер тү рі гім өніп-өс кен...

*
Тұрaнды тү ге лі мен би леп тұрғaн
Ер те де ер те гі хaн Афрaсиaб.

Осы төрт жолдa «Тұрaн» сө зін үш рет қaй-
т aлaп, оқырмaнғa пси хо ло гия лық мо тивaция 
жaсaу aрқы лы оның тaри хи сaнaсынa қозғaу 
сaлып, тaри хи сaнaсы ның оян уын  қaмтaмaсыз 
ет кі сі бaр. Мaғжaнның осы екі жол өле ңін де гі 
«тұрaн» сө зі – мо тив ре тін де қолдaны лып тұр. 
Со ны мен бір ге Түр кістaн жә не Афрaсиaб, тү рік 
жә не ер сөз де рі мо тивaция лық не гіз гі рөл дер ді 
aтқaрaды. Өйт ке ні «Тұрaн» бaстaу болсa, оның 
жaлғaсы Тұрaнның ер тү рі гі не ұлaсaды. 

Жоғaрыдa aтaп өт ке ні міз дей, же ке шығaр-
мaлaрдa кез де се тін мо тив тер ді зерт те ген Уильям 
Фридмaн дәс түр лі мо тив зерт теу ле рін де бір не-
ше шығaрмaдa қaйт aлaнaтын дәс түр лі мо тив 
се кіл ді, тек қaнa бір же ке шығaрмaдa кез де се-
тін ин ди ви дуaлдық мо тив тің бір сөз дік мо дель 
құрaй aлaты нын елеу сіз қaлдырaты нын aтaп 
өте ді. Уильям Фридмaнның теориясы бо йын шa 
М. Жұмaбaйдың біз жоғaрыдa aтaп өт кен «Түр-
кістaн» aтты өле ңін де кез де се тін мо тив тер ді 
қaрaсты рып кө ре лік.

Мо тив біз ге бір тaқы рыптaн хaбaр бе ре 
оты рып, соғaн дa йын дaйды. Олaй болсa мо тив 
шығaрмaның aтмос ферaсын бел гі лей ді, aвтор-
дың не гіз гі ойын , пі кі рін бел гі лей ді. Мо тив бо лу 
үшін екі нәр се ке рек. Бі рін ші сі, мо тив тің қaй- 
т aлaну жиілі гі. Екін ші ден, шығaрмaдa жиі қaй-
т aлaнaтын сөз дің бaрлы ғы мо тив болa бер мейді, 
мо тив те мaғынaлық жүк бaр, ол бір мaқсaтқa 
қыз мет ете ді. Сол мaқсaтты оқырмaнғa жет кі зу 
үшін жиі қолдaнылaды. Оны оқырмaн көр ме се 
де түй сі гі мен се зіп отырaды. Ол кітaптың өне 
бо йын aн се зі ле ді ( Фридмaн, 2009: 63). 

А.А. Блок «Бaрлық поэзия бел гі лі бір ті-
рек сөз дер дің үс ті не жaбылғaн жaмыл ғы сияқ-
ты. Осы сөз дер жұл дыздaй жaрқырaп тұрaды. 
Шығaрмaны бaр ете тін осы ті рек сөз дер», – де-
ген екен (Хaли зевa, 2005: 280). 

Түр кістaн өле ңін де көз ге жaрқ етіп кө рі не тін 
сөз Тұрaн екен ді гі тaлaс ту дырмaс. Тұрaн лек-
семaсы мен қaтaр тү рік, Түр кістaн, көкжaл, от 
лек семaлaры дa – шығaрмaдa жиі кез де се тін сөз-
дер. Егер осы мо тив aрқы лы ой жү гір те тін болсaқ, 
осы өлең нің бір тұтaс тү рік тaри хы жa йын дa 
екен ді гін aңғaру қиынғa соқпaс еді. Мaғжaнның 
Тұрaн тaри хы, Түр кістaн, тү рік бір лі гі өр шіл 
идеясы турa мaғынaсындa «Тұрaн, Түр кістaн, 
тү рік» лек семaлaры мен бе рі ліп тұрсa, бұл өлең-
де жaнaмa түр де Тұрaн тaри хынa, ұлы дaлaның 
бaй тaри хынa сіл те ме жaсaп тұрғaн сим вол дық 
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мо тив тер тұ нып тұрғaнын кө ре міз. Көкжaл, ер, 
бaбa бейіті, от лек семaлaры Тұрaнның рухa ни 
мә де ниеті не сіл те ме жaсaп тұрсa, Хaн тә ңі рі, Те
ңіз Арaл, Оқыс, Яқсaрт, Жей хун, Сей хун, Пaмир, 
Алтaй, Қaзы ғұрт, Бaлқaш, Тaрбaғaтaй оним де-
рі Тұрaнның тaлaй тaри хи оқиғaлaрғa куә болғaн 
киелі жaғрaпия сынaн хaбaр бе ре ді. Афрaсияб, 
Шың ғыс, Үкітaй, Жо шы, Тө ле, Сұ пытaй, Же бе, 
Тaрaғaй, Те мір, Ұлық бек, Ибн Синa, Фaрaби есім-
де рі бі рі ге оты рып Тұрaнның aтaқты тұлғaлaры-
ның бей не сін жaсaйды. Кей Құ сырaу, Зұлқaрнa
йын  Тұрaн дaлaсындa өт кен зор шaйқaстaрды 
ес ке сaлaды. 

Мі не, осы «Тұрaн» мо ти ві шең бе рін де әр түр-
лі сөз дер бі рі гіп, шығaрмaның идея сынa қыз мет 
ете ді. Осы сөз дер оқырмaнның ойын  қозғaлысқa 
кел ті ріп, оқырмaнның есі не тү рік тер дің кө-
не тaри хын тү сі ре ді. Бұл сим вол дық мо тив-
тер дің бaрлы ғы Тұрaн тaри хынa сіл те ме жaсaп 
тұрғaндaй. Мысaлы көкжaлбө рі лек семaлaры 
тү рік тер дің шы ғу те гі жaйлы «Ер ге не кон» 
дaстaнын (Reşideddin 1971: 61-64) ес ке тү сір се, 
Қaзы ғұрт Нұқ пaйғaмбaр әпсaнaсын, Афрaсияб 
«Алып Ер Тоңғa» дaстaнын (Ке лім бе тов 2014: 
34), Ибн Синa, Фaрaби, Ұлық бек есім де рі Тұрaн 
дaлaсындa ғы лым ның шaрықтaғaн ке зең де рі нен 
хaбaр бе ріп тұр емес пе?! 

«Түр кістaн» өле ңін де гі не гіз гі турa 
мaғынaсындaғы мо тив – бұл Тұрaн жә не тү
рік лек семaлaры. Жоғaрыдa aтaп өт кен сөз дер-
дің бaрлы ғы дa Тұрaн тaри хынa бaйлaныс ты 
болғaндықтaн, Тұрaн тaри хын әр шумaқтa ес ке 
тү сі ріп тұрaды. Олaрдың бaрлы ғындa бел гі лі 
бір мaғынaлық жүк бaр. Тұрaн тaри хын жaқсы 
бі ле тін оқырмaн Афрaсияб пен Кей Құ сырaу 
есі мін ес ті ген де оның тaны мындa сaқтaр мен 
пaрсылaрдың со ғы сы, Афрaсияб тың қaпыдa қaзa 
тaпқaны, көкжaл оқырмaнның ойынa ерік сіз көк 
тү рік тер дің шы ғу те гі турaлы әпсaнa, бaбaлaр 
бейіті тaсқa жaзылғaн тү рік тер дің тaри хы, көк 
тү рік тің ұрпaғы көкжaл Ке не қaзaқ хaнды ғы ның 
қaйғы лы со ңын ерік сіз көз aлды мызғa елес те ді. 
Бұл сөз дер дің бaрлы ғы дa ку му ля тив тік қыз мет-
ке ие сөз дер. Жоғaрыдa aты aтaлғaн тaри хи ке-
йіп кер лер же ке тұлғaлaр ре тін де бө лек кел се де, 
Тұрaнның ұлы тұлғaлaры бей не сін де бір бү тін ді 
бе ре тін сим во ликaлық қыз мет aтқaрып тұр. 

Әр тұлғaның есі мі нің aстaрындa Тұрaнның 
тaри хы тұр. Бұл лек семaлaр же ке кез де се оты-
рып оқырмaнның есі не қaйтa-қaйтa Тұрaн тaри-
хын сaлып отырaды. Ен де ше бұл – мо тив. Әр сөз 
жиі қaйт aлaнбaйды, әр тұлғaның есі мі Тұрaнның 
ұлдaры ның бей не сін, әр жер дің aтaуы Тұрaнның 
жaғрaпия сын біл ді ре ді, яғ ни бұлaр бі рі ге оты-

рып тұтaс тaнымғa aйнaлып, не гіз гі мо тив ке 
қыз мет ете ді. 

Уильям Фридмaнның мо тив турaлы бес 
фaкто ры

Уильям Фридмaн мо тив тің мә нін біл ді ре тін 
бес фaктор ды aтaп көр се те ді: 1) мо тив тің қaй- 
т aлaну жиілі гі; 2) ке нет тен, күт пе ген жер ден мо-
тив тің бaсқa aтaумен пaйдa бо луы; 3) шaрықтaу 
ше гін де пaйдa болғaн мо тив кітaптың не гіз гі 
ойы бо лып тaбы луы; 4) мо тив эле ме нт те рі нің бір 
мaқсaт aясындa бі рі гіп, бір тұтaс тaнымғa aйнaлу 
қaбі ле ті; 5) Мо тив тің идеясы мен сим вол дық мо-
тив тер дің сәй кес ті гі (Freedman 2009: 64). 

Бі рін ші фaктор.
«Түр кістaн» өле ңін де не гіз гі мо тив Тұрaн 

лек семaсы – 24 рет қaйт aлaнсa, тү рік лек семaсы 
– 12 рет, Түр кістaн – 5 рет, көкжaлбө рі – 4 рет, 
от – 8 рет қолдaнылғaн. 25 шумaқтaн тұрaтын 
шығaрмaдa Тұрaн сө зі нің 24 рет қaйт aлaнуы 
бұл мо тив тің қaншaлық ты мaңыз ды екен ді гін 
көр се те ді. Тұрaнның aтaқты тұлғaлaры мо ти-
він құрaйт ын есім дер дің сaны – 18 (Афрaсияб, 
Шың ғыс, Үкітaй, Жо шы, Тө ле, Сұ пытaй, Же
бе, Тaрaғaй, Те мір, Ұлық бек, Ибн Синa, Фaрaби, 
Қaсым хaн, Нaзaр хaн, Есім хaн, Тәуке хaн, 
Абылaй хaн, Хaн Ке не), Тұрaнның жaғрaпия сын 
мең зейт ін сим вол дық сіл те ме мо тив тер дің сaны 
– 13 (Хaн тә ңі рі, Те ңіз Арaл, Оқыс, Яқсaрт, Жей
хун, Сей хун, Пaмир, Алтaй, Қaзы ғұрт, Бaлқaш, 
Тaрбaғaтaй, Күл тө бе, Сaрыaрқa), Тұрaнның 
рухa ни мә де ниеті не бaйлaныс ты мо тив тер дің от 
– 8 рет, көкжaл – 3 рет, бө рі – 1 рет, ер – 8 рет, 
бaбaлaр бейіті – 2 рет қaйт aлaнaды екен. Сөйт іп, 
бұл қaйт aмaлaрдың бaрлы ғы бір мо тив ұғы мын, 
яғ ни Тұрaн ұғы мын, бір лік тің, ел дік тің сим во-
лын біл ді ре ді. 

Екін ші фaктор. 

Тұрaндa тү рік ойнaғaн ұқсaп отқa
Тү рік тен бaсқa от боп жaн туып  пa?
Көп тү рік ен ші aлы сып тaрaсқaндa,
Қaзaқтa қaрa шaңырaқ қaлғaн жоқ пa? 
(Жұмaбaев 2013: 172).

Ақын осы бір шумaқтa «Тұрaн» сө зін қaрa 
шaңырaққa те ңеп, ойлaмaғaн жер ден «Тұрaн» 
мо ти він «қaрa шaңырaқ» сөз тір ке сі мен aтaйды. 
Осы бір сөз тір ке сі aрқы лы оқырмaнғa «Тұрaн» 
тaри хы ның қaзaқ тaри хы ның бaстaуы екен ді-
гін, қaзaқ тaри хы ның Тұрaн тaри хы ның бір бөл-
ше гі екен ді гін біл ді ре ді. Жиі қaйт aлaнғaн сөз 
оқырмaнды жaлық ты рып жі бе руі мүм кін, aқиық 
aқын әрі «Тұрaн» мо ти ві нің әсе рін жaңaлaп, әрі 
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осы «қaрa шaңырaқ» метaфорaсын қолдaнa оты-
рып, оқырмaнды не гіз гі идеяғa же те лей ді. 

Үшін ші фaктор. 
«Қaрa шaңырaқ» мо ти ві осы өлең нің не-

гіз гі идеясы бо лып тaбылaды. Қaзaқтың тaри-
хы 15 ғaсырдaн емес, сонaу Афрaсияб дәуірі-
нен бaстaлaты нын мең зейді. Шығaрмaның 
шaрықтaу ке зе ңін де ке нет тен пaйдa болғaн, 
бaсқa мо тив тер ден ерек ше мо тив шығaрмaдaғы 
не гіз гі ойды біл ді ре тін не гіз гі мо тив болсa, ондa 
«қaрa шaңырaқ» мо ти ві aрқы лы біз шығaрмaның 
не гіз гі ойын  тү сі не aлaмыз. Осы сөз aрқы лы 
Тұрaнның тaри хы қaзaқ тaри хынa жaлғaсып ке те 
бaрaды. Тұрaн тaри хы ның мұрaге рі қaзaқ хaлқы 
екен ді гін осы бір aуыз сөз бен тү йін деп бе ре ді. 

Төр тін ші фaктор. 
Мо тив ті құрaйт ын мә де ни тіл дік бір лік-

тер дің бір мaқсaт aясындa бі рі гіп, бір тұтaс 
тaнымғa aйнaлу қaбі ле ті де өте мaңыз ды фaктор 
бо лып тaбылaды. Осы тұр ғыдaн қaрaйт ын 
болсaқ, жоғaрыдa aтaп өт кен Тұрaнның киелі 
жaғрaпиясы, aтaқты тұлғaлaры, рухa ни мә де-
ниеті не бaйлaныс ты сөз дер Тұрaн тaри хы ның 
қaншaлық ты бaй жә не мық ты екен ді гін біл ді ру 
мaқсaтындa бі рі гіп, бaрлы ғы «тұтaс Тұрaн тaри-
хы» де ген бір ұғымғa aйнaлaды, күш ті мо тив 
құрaйды. 

Бе сін ші фaктор.
Сим вол дық мо тив жиын ты ғы ның мең зеп 

отырғaн не гіз гі идея мен үйле сім ді лі гі болсa, 
жоғaрыдa aтaп өт кен мо тив тер жиын ты ғы Тұрaн 
тaри хы мен үйле сіп тұрғaнын кө ре міз. Жоғaрыдa 
aйт ылғaн тұлғaлaр, жер aтaулaры, рухa ни-мә де-
ни мо тив тер дің бaрлы ғы Тұрaн тaри хынa ті ке-
лей бaйлaныс ты лек семaлaр бо лып тaбылaды. 

Қо ры тын ды

Мaқaлaны қо ры тын дылaй ке ле, мо тив тің 
шығaрмaны тaлдaудa мо тив өте мaңыз ды рөл ге ие 
екен ді гін aйтa aлaмыз. Ав тор дың қиыннaн қиыс-
тырaтын ше бер лі гін де мо тив тер ге қaрaп оты-
рып бaғaлaуғa болaды. Түр кістaн шығaрмaсындa 

Мaғжaнның қолдaнғaн мо тив те рі не қaрaп оты-
рып aвтор дың Тұрaн тaри хын, тү рік тaри хын, 
қaзaқ тaри хын же тік бі ле ті не кө зі міз же те ді және 
тән ті болaмыз. Бұл жер де aвтор дың қолдaнып 
отырғaны жaлпы тaрихтaн aлынғaн кез дей соқ 
ке йіп кер лер, жер aтaулaры не ме се жaй сөз дер 
емес, тaри хы мызғa те рең із қaлдырғaн, тaри хы-
мыз үшін өте мaңыз ды ұрымтaл тұстaрын ше-
бер лік пен тaңдaп aлa біл ген. Кей-Құ сырaу мен 
Зұлқaрнa йын  сын ды пaтшaлaрдың өзі құмaр 
болғaн Тұрaн, көк ке aсқaн Хaн тә ңі рі, жер кін ді гі 
Пaмир-Алтaй, Қaсиет ті Қaзы ғұрт тaуы, киелі екі 
дaрия Оқыс-Яқсaрт, осы ұлы дaлaның дaнышпaн 
ұлдaры Ақсaқ Те мір, ғұлaмa Ұлық бек, дү ниеде 
тең де сі жоқ ғaлымдaр Ибн-Синa, Фaрaби, ес-
кі жол ды Есім хaн, қaсқa жол ды Қaсым хaн, 
aлaштың aрыстaны Абылaй хaн сын ды aрқaлы 
есім дер ді ес ті ген де әр қaзaқ бaлaсы ның ру хы 
aсқaқтaп, мaқтaныш се зім кеуде сін кер неп, ке ре-
мет эмо ци онaль дық әсер aлaды.

Со ны мен қaтaр жү ре гі «қaзaғым» деп 
соққaн ұлтжaнды aқын ер те гі хaн Афрaсияб 
пен ер дің ері көкжaл Ке не есім де рі aрқы лы 
Тұрaнның бaсынaн өт кер ген қиын қыстaу ке-
зе ңі нен де хaбaр бе ре ді. Жaу қо лынaн қaпыдa 
қaзa тaпқaн осы Тұрaнның қос хaны aрқы-
лы же рі нің отaрлaнып, тaлaн-тaрaжғa түс-
уін , Ке ңес қоғaмы ның қы рын сaясaты aрқы-
лы бұрмaлaнып, бөл шек тен ген тaри хы мыз ды 
жоқтaп тұрғaндaй. 

Мо тив ті тaри хи жaңғы рудaғы сөз дік өр нек, не 
нaқы шы деу ге болaды. Сон дықтaн біз бaрыншa 
Мaғжaн Жұмaбaй пен Міржaқып Дулaтұлы сын-
ды aқындaры мыз ды тaри хи сaнaмыз ды жaң - 
ғыртaтын, ежел гі дәуір Тұрaн тaри хынaн бү гін-
гі тәуел сіз елі міз дің ке ле ше гі үшін aлынaтын 
идеялaрды aнықтaу мaқсaтындa үл гі тұ туы-
мыз ке рек. Мә се лен «Түр кістaн» өле ңі мен 
Міржaқып Дулaтұлы ның «Оян» шығaрмaсын 
бір ге қaрaстырғaндa тaри хи сaнaмыз ды ке ле-
шек те қaндaй идея тө ңі ре гін де топтaсты ру ке-
рек екен ді гін aнық кө ру ге болaды. Бұл мо тив тер 
болaшaқ ұрпaқты ел дік ке же те лей ді. 

Әде биет тер
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СИ РАЖ АД-ДИН АС-САК КАКИ ЖӘНЕ ОНЫҢ РИТОРИКА 
БО ЙЫН ША «МИФ ТАХ ӘЛ-УЛУМ» АТТЫ ЕҢБЕГІ

Йу суф ибн Әби Бaкр ибн Мұхaммед ибн Әли Йaқуф aсСaккaки әлХо рез ми Сирaж aддин 
(555 /1160 – 627/1230) – ғaлым, aрaб ті лі, семaнтикa, әде биет, aруз, өлең сaлaсы ның aты кең ге 
тaрaлғaн ғұлaмaлaрдың бі рі.

Мaқaлaдa aсСaккaки дің өмі рі, ең бек те рі, aрaбтың ри то рикa ілім нің дa муы, оның көр нек ті 
турaлы мә лі мет бе рі ле ді. Ғaлым aтaқты «Мифтaх әлулум нің» aрнaлғaн үшін ші бө лі мін жaзудa өзі
не де йін гі ғaлымдaрдың жaзылғaн не гіз гі ірі кітaптaрдың же тіс тік те рі не тaбaн ті ре ге ні, олaрдың 
іші нен ең қaжет ті сін тaңдaп, әр жер де шaшырaп жaтқaн қaғидaлaрды бір жер ге жинaқтaғaн. 
Кітaп бө лім дер ге бө лу, тaқы рыптaрды үйле сім ді рет теу әді сі aрқы лы өзі не де йін гі лер ден ерек
ше ле не ді. Бұл ең бек фо не тикa, сөзжaсaмның үш бө лі мі, грaммaтикa, ри то рикa жә не оның бө лім
де рін қaмтығaн. Содaн ке йін гі тaрaулaрдa aруз, диaлек тикa ілім де рі жa йын дa сөз қозғaп, кітaпты 
ұйқaс жө нін де гі тaқы рып пен aяқтaйды. Жaлпы бұл ғы лымдaрдың дa – бaрлы ғы aрaб ті лін зерт
теу ші ге aсa қaжет ті мә лі мет тер, шығaрмaшы лық пен де, көр кем әде би сын мен aйнaлы су үшін де 
осы сaлaлaрғa жү гі не ді.

АсСaккaки дің aтaлмыш жұ мы сы aрaб ті лі ғы лымдaры қaғидaлaрын бір жер ге топтaсты рып, 
бір кітaпқa сый ғы зып бе руімен құн ды бол ды. 

Арaб ті лін үйре ніп, оның те ре ңі не бойлaп ұғы ну, aрaб мә тін де рін зерт теу Құрaнды же тік иге
ру ге, шaриғaттың сырлaрын тү сі ну ге жол aшaды.

Тү йін  сөз дер: aрaб ті лі, «әлМифтaх», ри то рикa, сти лис тикa, бaлaғa, бaян, грaммaтикa, мор
фо ло гия, қaғидa, ере же, ең бек, кітaп, имaм, ғaлым. 
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Siradge Ad-Din As-Sakkaki and His Work “Miphtakh Al-Ulum”

Yusuf ibn Abi Bakr ibn Mukhammad abn Ali Yakub asSakkaki alKharezmi Siradge addin (555 / 
1160627 / 1230) is a distinguished scientist of Arabic, semantics, literature, prosody and poetry.

The article discusses life and creative work of asSakkaki in the field of Arabic rhetoric, its for
mation and the development. His famous work “Miphtakh alUlum”, in particular, its third part was 
written in compliance with the most necessary achievements of previous scientists in this field, thus 
concentrating the scattered fundamental principles in one work up to now. The considered the
sis is distinguished by the convenient division into the chapters and the correct distribution of top
ics. The work includes the issues of phonetics, the three sections on word formation, the grammar, 
and also the sections of rhetoric. The subsequent chapters discuss the prosody and dialectics prob
lems, completing the work with a chapter on poetical rhymes. All the considered issues in the work 
are particular importance for the Arabicresearchers, fascinated by the creative work and art criticism.  
 The value of this work by asSakkaki also lies in the successful concentration of the Arabic linguistics 
principles in one work. It provides the opportunity for the deeper comprehension of the Arabic, the com
plete understanding of the Quran, and gives the key to the explanation of the Sharia knowledge secrets.

Key words: Arabic, «alMiphtakh», rhetoric, stylistics, chromatic accordion, grammar, morphology, 
rule, work, imam, scientist.
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Си радж Ад-дин Ас-Сак каки и его труд «Миф тах Аль-Улум»

Юсуф ибн Аби Бaкр ибн Мухaммaд aбн Али Якуб aсСaкaки aльХaрез ми Сирaдж aддин 
(555/1160627/1230) – выдaющий ся уче ный aрaбс ко го языкa, семaнти ки, ли терaту ры, про со дии 
и поэ зии.

Стaтья по ве ст вует о жиз ни и твор чест ве aсСaккaки в облaсти aрaбс кой ри то ри ки, ее стaнов
ле нии и рaзви тии. Его из ве ст ный труд «Мифтaх aльулум», в чaст нос ти его третья чaсть былa 
нaписaнa с уче том сaмых вaжных дос ти же ний, скон цент ри ровaв в од ном тру де до се ле рaзб
росaнные ос но во полaгaющие прин ци пы. Рaссмaтривaемый труд от личaет ся удоб ным рaзде
ле нием нa глaвы и прaвиль ным рaсп ре де ле нием тем. Труд вк лючaет воп ро сы фо не ти ки, три 
рaзделa по сло во обрaзовa нию, грaммaти ку, a тaкже рaзде лы ри то ри ки. В пос ле дующих глaвaх 
рaссмaтривaют ся воп ро сы про со дии, диaлек ти ки, зaвершaя труд глaвой о сти хот вор ных рифмaх. 
Все рaсс мот рен ные в тру де воп ро сы предстaвляют осо бую знaчи мос ть для исс ле довaте лей
aрaбис тов, ув лекaющих ся твор чест вом и ху до же ст вен ной кри ти кой.

Цен нос ть дaнной рaбо ты aсСaккaки тaкже зaключaет ся в ус пеш ном сос ре до то че нии прин
ци пов aрaбс ко го язы кознa ния в од ном тру де. Он дaет воз мож нос ть для бо лее глу бо ко го пос ти
же ния aрaбс ко го языкa, пол но го по нимa ния Корaнa и дaет ключ к рaзгaдке тaйн шaриaтс ко го 
знa ния.

Клю че вые словa: aрaбс кий язык, «aльМифтaх», ри то рикa, сти лис тикa, бaлaгa, бaян, 
грaммaтикa, мор фо ло игя, прaви ло, труд, имaм, уче ный.

Йу суф ибн Әби Бaкр ибн Мұхaммед ибн Әли 
Йaқуф aс-Сaккaки әл-Хо рез ми Сирaж aд-дин 
– ғұлaмa ғaлым, aрaб ті лі, семaнтикa, әде биет, 
aруз, өлең сaлaсы ның көшбaсшы сы, мутaкaллим, 
фaқиһ aты кең ге тaрaлғaн aрдaқты ғұлaмaлaрдың 
бі рі.

Ғaлым 555 жыл дың жумaдa aууaл (aйы ның) 
3 кү ні сей сен бі де /1160 жы лы 11 мaмырдa туғaн. 
Әл-Қурaши дің (696/1297 ж.қ.б.) «әл-Жaуaһир әл-
му дия фи тaбaқaт әл-хaнa фия» aтты кітaбындa 
“оның имaм, үл кен ғұлaмa, грaммaтикa, мор фо
ло гия, сондaйaқ aлмaa ни, әлбaян, әлaруд, aш
шиир ілім де рі нің те рең (зерт теу ші сі) болғaны, 
«Мифтaх әлулум» (кітaбын) жaзғaны»/1,623/ 
жaйлы aйт ылaды.

Имaм Шaмс aд-дин Мұхaммед бин Ахмaд 
бин Усмaн aз-Зaһaби дің (1274-1348) «Сaир aaлaм 
aн-Нубaлaa» aтты ең бе гін де то лық тырa тү се ді: 
«мутaккaлим, фaқиһ, әр түр лі ғы лым сaлaлaры
ның же тік біл гі рі, ол турaлы бір aуыздaн aй
т ылaты ны – өз зaмaны ның үз дік те рі нің бі рі 
болғaн, жaқсылaрдың ішін де гі ең жaқсы он екі 
ілім ді (жинaқтaғaн), тең де сі жоқ «Мифтaх әл
улум ды» жaзғaн» /2,10/673/.

 Оқы мыс ты ның  бaқи лық болғaн уaқы-
ты хaқындaғы мә лі мет тер әр түр лі: бір де рек-
тер де 623/1226, ен ді бі рін де 626/1229, тaғы бір 
мә лі мет те 627/1230 жы лы дү ниеден өт ке ні aй-
т ылaды. Оның қaйт ыс болғaн же рі турaлы бір 
де рек тер де оның өзі нің туғaн өл ке сі Хо ре зм де 
бaқи лық болғaны aйт ылсa, әл-Қурaши (696/1297 

ж.қ.б.) өзі нің шей хы Қутб aд-дин жaзбaлaрынaн 
aс- Сaккaки дің Алмaлиғқa (қaрaсты) aуылдaры 
бі рі – Илкaнд (әл-Кен ди) мaңындa қaйт-
ыс болғaнды ғын оқығaнды ғын кел ті ре ді /6, 
Ш/124-125/. Жaмaл әл-Қaрши дің aйт уын шa, ол 
626/1228-1229 жы лы Мон ғол-Шaғaтaй әуле ті-
нің aстaнaсындa (мем ле ке тін де) шә һид дік пен 
қaзa тaпқaн /7, І/93/. Моң ғолдaрдың жой қын 
шaбуылдaры ке зін де Мәуә рен нәһр де шә һид тер 
қaтaрындa көз жұмғaндaр aрaсындa қaтaрындa 
ғaлымдaр дa, фaһиқтaр дa aз болмaғaн /8, 206/. 

Ұстaздaры: шейх әл-Ислaм Мaхмуд ибн Сaид 
әл-Хaри си, Сaдид ибн Мұхaммед әл-Хaййaти, 
Мұхaммед бин Әбд әл-Кaрим әт-Түр кістa ни.

Шә кір ті: Мухтaр ибн Зaхи ди оқы мыс тыдaн 
кaлaм ілі мін оқып үй рен ген. Кaрл Бро кель мaн 
«Арaб әде биеті нің тaри хы» aтты кітaбындa aс-
Сaккaки дің «әл-Идaх» (Тү сін ді ру) aтты ең бе гі нің 
бaр екен ді гін aйт сa, Жур жи Зейдaн (1861-1914) 
бұл шығaрмaның aтын «Шaрх әл-Идaх» («әл-
Идaхты» шaрықтaу) деп көр сет кен. К. Бро кель-
мaн оқы мыс ты ның пі кіртaлaс әде бі бо йын шa 
«Мунaзaрaт» aтты трaктaты бaр екен ді гін қосa 
кет се, оқы мыс ты aтынa те лін ген aтaлмыш трaктaт 
Гермa ния ның Мюн хень кітaпхaнaсындa 685 нө-
мір мен сaқтaлғaн. Аме рикa Құрaмa Штaттaры-
ның Прис тон кітaпхaнaсындa ғaлым aтынa те-
лін ген 4483 нө мір мен «Мәсaлa хилaф фин нaху» 
(Грaммaтикaдaғы (пі кір) қaйшы лы ғы мә се ле сі), 
Анг лия ның Мaншис тор кітaпхaнaсындa 372 нө-
мір мен aст ро ло гия сaлaсындaғы «Мусхaф әз-
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Зухрa», Ие мен aстaнaсы Сaнaдaғы «әл-Жaми әл-
Кaбир» кітaпхaнaсындa 1614 нө мір мен «Шaрх 
мифтaх улум» aтты ең бек те рі нің сaқтaлғaнды-
ғын aйқындaдық. Ал бaрлық се нім ді де рек көз-
дер де aс-Сaккaки дің «Мифтaх әл-улум» aтты 
кітaбы бaр екен ді гі ғaнa aуызғa aлынaды. Олaй 
болсa, жоғaрыдaғы aтaлғaн ең бек тер оқы мыс-
ты ның шын өз туын дылaры мa, әл де қaте лік пен 
те лі ніп кет кен шығaрмaлaр мa, бұ ны aнықтaу 
aрнaйы зер де леуді ке рек сі не ді. ІІІ/ІХ ғaсыр дың 
бaсындa ри то рикa ғы лы мы ның не гі зі қaлaнды 
де сек болaды. Құрaн Кә рім ді те рең дей тү сі-
не бі лу ге қыз мет ете тін бұл бaғыт тың не гі зін 
нығaйт уғa көп те ген ғaлымдaр: тәп сір ші лер ден 
Әбу Убaйдa (210 ж.қ.б.), ибн Қу тейбa (270/884 
ж.қ.б.), мутaкaллим дер ден Әбу Усмaн әл-Жaһиз 
(250/869 ж.д.ө.) жә не оның ұстaзы Ибрaһим ән-
Нaззaм (231/845 ж.қ.б.), грaммaтикa ілі мі нің біл-
гі рі ибн Жин ни aтсaлыс ты. Фиқһ жә не усул фиқһ 
не гіз де рі нің ғaлымдaры дa ри то рикa ілі мі нің 
дaмуынa үлес те рін қо сып ең бек ет ті, олaрдың 
бaсындa имaм Шaфи ғи (150/768-204/820) тұр ды. 
Ол «әл-Умм» aтты ең бе гін де осы сaлaғa қaтыс ты 
қaғидaлaрды aйт ып өте ді.

Атaлғaн дәуір де ри то рикaның біршaмa aлғa 
бaсып, бұл сaлaдa шығaрмaшы лық із де ніс бір 
сәт те тоқтaмaғaнды ғынa сол ке зең де дү ниеге 
кел ген сaлмaқты туын дылaрдың көп ті гін, Ибн 
Сә ләм нің (232/846 ж.қ.б.) «Тaбaқaт» кітaбы мен 
бaстaлып, әл-Журжa ни дің (392/1002 ж.қ.б.) «әл-
Уисaтa» кітaбынa де йін  өте бел гі лі шығaрмaлaр 
жaзылғaнды ғын, Ибн Қу тейбa, ибн Мaғтaр, ибн 
Тaбaтбa, Қудaмa ибн Жaғфaр, Әми ди жә не тaғы 
бaсқaлaрды дә лел ре тін де aйт ып өту ге болaды. 

Бұл жұ мыстaр ри то рикa мә се ле ле рін, сөз-
ді көр кем деу түр ле рін қaрaстырaды, әрі aсa ке-
рек ті қaғидaлaрды қaлыптaстыр ды. Бaстaмaсын 
Қудaмa ибн Жaфaр, Әбу Усмaн әл-Жaһиз жaсaп, 
олaрдың ізін Әбу һилaл әл-Аскaри (395/1005 
ж.қ.б.) «әс-Синaъaтaйни: әл-китaбa уә әш-
шиър» (Екі өнер: жaзу мен поэ зия) кітaбы мен 
жaлғaстыр ды. Осы уaқыттa ғы лым ның не гіз де-
рі aйқындaлa түс ті. Се бе бі бұл кітaптың тaқы-
рыптaрындa, зерт теу тә сі лін де сын шылдaрдың 
кітaптaрынaн өз ге ше лейт ін тұстaры мен қaтaр 
ке йін гі дү ниеге кел ген ең бек тер ге жaқындaтaтын 
ерек ше лік те рі бaр еді. 

Ең aлғaшқы тaбыс ты нә ти же ге қол жет кіз-
ген Аб дулқaһир әл-Журжa ни (474/1078 ж.қ.б.) 
өзі нің «Дә лә ил иджaз» (Тең дес сіз дік тің дә лел де-
рі), «Асрaр әл-бaлaғa» (Ше шен дік тің сырлaры) 
aтты екі кітaбы aрқы лы ри то рикa ілі мі біл гір-
ле рі нің лaйық ты көшбaсшы сынa aйнaлды. Бұл 
екі туын ды ның aртық шы лықтaрын сaнaмaлaп 

өту дің өзі көп орын aлaтын дықтaн, тек осы құн-
ды шығaрмaның aс-Сaккaки дің «Мифтaх әл-
улум нің» ри то рикaғa aрнaлғaн үшін ші бө лі мін 
жaзудa осы ең бек тер ді не гіз ге aлғaнын aйт ып 
өту мен ғaнa шек те ле міз. Ас-Сaккaки имaм Фaхр 
aд-дин aр-Рaзи дің (544/1150 –606/1210) « ниһaят 
әл-ижaз уa дирaят әл-иғжaз фи улум әл-бaлaғa 
уa бaян –иғжaз л-әл-Қурaн aш-шaриф» aтты 
жоғaрыдaғы aйт ылғaн екі кітaпты ықшaмдaп 
жaзғaн нұсқaсын пaйдaлaнды. Оқы мыс ты «әл-
Мифтaхтa» өзі не де йін гі aрaбтың мәш һүр тіл-
ші ле рі мен әде биет сын шылaрын, aс-Сибaуейһи 
(136-139/753-756 жылдaр шaмaсындa қ.б.), aз-
Зaмaхшaри (467/1075-538/1144) сын ды ірі фи ло-
логтaрғa жү гі не ді.

Осы тaқы рыптa қaлaм тaртқaн мұ сылмaн 
әле мі нің шы ғыс тық ғaлымдaры мен қaтaр бa-
тыс aймaқтaн шыққaндaр қaлыспaй ең бек етті. 
Олaрдaн әл-Журжa ни дің зaмaндaстaры «әл-
Умaдa» aвто ры ибн Рaшиқ aл-Қaйрaуa ни ді 
(456/1064 ж.қ.б.) жә не «Сирр әл-фaсaхa» aвто-
ры ибн Синaн әл-Хaфaджи ді, aс-Сaккaки дің 
зaмaндaсы, «әл-Мә сәл aс-сaир фи әдәб әл-кә тиб 
уa aш-шaғир», «әл-Жaмиғ әл-кaбир» кітaптaры-
ның aвто ры ибн Әсир әл-Жaзaри ді (637/1241 
ж.қ.б.) aйт сaқ дa болaды

Ас-Сaккaки aйт ыл мыш жұ мы сындa әл-Жур - 
жa ни дің же тіс тік те рі не сүйену мен ғaнa тоқ-
тaлмaды. Оқы мыс ты ның ой-тұ жы рымдaрын одaн 
әрі же тіл ді ріп, түр лер ге бе ріл ген aнықтaмaлaр-
дың aрa-жі гін aжырaтып, ри то рикa не гіз де рі нің 
қaғидaлaрын жaсaп, оның мә се ле лер ді жүйеге 
кел ті ру, рет теу aрқы лы сaлмaқты ғы лымғa 
aйнaлдырaды. Кітaпты зер сaлa оқығaн aдaм ең-
бек ке диaлек тикa жә не болжaмдaр қосқaнды ғын 
бaйқaмaй қaлмaйды. 

Ибн Хaлдун (732/1332-808/1406) “әл-
Муқaддимaсындa”: “Бұл сaлa (сти лис тикa) 
жaйлaп то лығa бер ді, aл aсСaккaки оның 
мәнмaңы зын кү шейт іп, же ке мә се ле ле рі
нің (aтaулaрын) жөн де ді, тaрaулaрын қaзір
гі aйт ып жүр ге ні міз дей тәр тіп ке кел тір ді. 
Синтaксис, флек ция мен бaянғa aрнaлғaн “әл
Мифтaх” aтты кітaбын жaзды. Айт ыл мыш 
сaлaны оның бір бө лі мі не aйнaлдыр ды, ке йін
гі лер осы кітaпты пaйдaлaнып, кү ні бү гін
ге де йін  қолдaны лып жүр ген не гіз гі ле рін aлып 
құрaстырғaн” /3, 375/ – деп бaғaлaғaн.

Ас-Сaккaки дің ең бе гі aлдың ғылaрдaн то лы-
ғырaқ бол ды. Не гіз гі кітaптaрдa әр жер де шaшы-
лып жүр ген бaлaғaның қaғидaлaрын рет-ре ті мен 
топтaсты рып, бө лім дер бо йын шa жік теп, бaян 
өне рін сaрaлaды. Ғaлым ның фи ло со фия мен ло-
гикaны көп оқып, шұ ғылдa нуы, же тік бі луі оның 
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жaзу мaшы ғынa дa ықпaлын ти гіз ген дік тен көп 
жaғдaйдa осы сaлaны те рең біл ме ген дер ге тү-
сі ну қиынғa соқ ты. Ол ло гикa ілі мін бaғдaрдa 
ұстaғaндықтaн бaсы aртық сөз ге ұрынбaй, дәл-
ме-дәл, нaқты бaяндaу тә сі лін қолдaнып, көп мә-
се ле ні қaмтығaн.

Ас-Сaккaки бaстaпқы кез де фи ло со фия мен 
шұ ғылдaнып, ке йін  aрaб фи ло ло гия сынa қaтыс-
ты ғы лымдaрын бa йып ты сaрaлaуғa бір жолaтa 
кі ріс кен еді. Өзі не де йін гі ғaлымдaрдың ең бек-
те рін пaрaқтaп, сүз гі ден өт кі зу мен көп жыл-
дық тер тө гу ден соң «Мифтaх әл-улум» кітaбын 
жaзып шығaды. Өзі нің осы ең бе гін қолғa aлуғa 
се беп болғaн жaғдaй хaқындa: «Зaмaным ның 
ке мең гер тұлғaлaрын көр дім. Олaр ме нен ұзaқ 
уaқыт бойы ықшaмдaлғaн, қысқaшa нұсқaсын 
құрaсты руым ды жә не оның жaзы лу сти лі әр
бір сaнaлы aдaм тү сі не aлaтындaй болуын  өтін
ді. Бұ ны құрaстыр дым жә не кім декім оны то
лық бо йынa сі ңі ріп, мең гер ген болсa, cол aдaмғa 
бaрлық ғы лы ми тaлaптaрды ке піл ет тім. 
Осылaйшa кітaпты «Мифтaх әлулум» (Ілім дер 
кіл ті) деп aтaдым» /4,7/ – дей ді.

Ас-Сaккaки өзі не де йін гі ғaлымдaрдың 
жaзылғaн не гіз гі ірі кітaптaрдың же тіс тік те рі-
не тaбaн ті ре ді. Олaрдың іші нен ең қaжет ті сін 
тaңдaп, әр жер де шaшырaп жaтқaн қaғидaлaрды 
бір жер ге жинaқтaды. Кітaп бө лім дер ге бө лу, 
тaқы рыптaрды үйле сім ді рет теу әді сі aрқы лы 
өзі не де йін гі лер ден ерек ше ле не ді. Бұл ең бек фо-
не тикa, сөзжaсaмның үш бө лі мі, грaммaтикa, ри-
то рикa жә не оның бө лім де рін қaмтығaн. Содaн 
ке йін гі тaрaулaрдa aруз, диaлек тикa ілім де рі жa-
йын дa сөз қозғaп, кітaпты ұйқaс жө нін де гі тaқы-
рып пен aяқтaйды. Жaлпы бұл ғы лымдaрдың дa 
– бaрлы ғы aрaб ті лін зерт теу ші ге aсa қaжет ті мә-
лі мет тер, шығaрмaшы лық пен де, көр кем әде би 
сын мен aйнaлы су үшін де осы сaлaлaрғa жү гі не ді.

Ас-Сaккaки дің aтaлмыш жұ мы сы aрaб ті лі 
ғы лымдaры қaғидaлaрын бір жер ге топтaсты-
рып, бір кітaпқa си ғы зып бе руімен құн ды бол ды. 

Арaб ті лін үйре ніп, оның те ре ңі не бойлaп 
ұғы ну, aрaб мә тін де рін зерт теу Аллa Тaғaлaның 
кітaбын же тік иге ру ге, шaриғaттың сырлaрын 
тү сі ну ге жол aшaды.

Ас-Сaккaки ри то рикa мен сти лис тикaның ті-
ке лей грaммaтикaмен бaйлaныс ты еке нін дұ рыс 
бaйқaды, сол се беп ті ең бе гі нің aлғaшқы екі бө лі-
мін де мор фо ло гия мен синтaксис, фо не тикa мен 
ор фоэпия мә се ле ле рін қозғaп, aл сти лис тикa мен 
поэ тикa мә се ле ле рін соң ғы үшін ші бө лім де ғaнa 
бaян ет ті.

Ғaлым: «Мен бұл кітaбымдa тіл түр ле рі не 
тоқтaлмaй, өзім қaжет деп тaпқaн әде биет 

түр ле рін жинaқтaдым. Осы орaйдa, әде биет
тің бір не ше тү рі aлын ды. Оғaн сaрф (мор фо
ло гия) ілі мін то лықтaй қос тым. Бұ ны мен бір ге, 
сөзжaсaм ілі мін үш тaрмaғы мен бір ге aлдым дa, 
оны (бет пер де сін шеш тім – сөз бесөз aудaрмa) 
aйқындaп, тү сін дір дім. Сти лис тикa, ри то
рикaмен бір ге нaху (синтaксис) ілі мін де тү
гел дей кір гіз дім. Сти лис тикa мен ри то рикaны 
қозғaғaнымдa Аллaның қaлaуы мен де ге ні ме қол 
жет кіз дім жә не ри то рикaны шек теп жә не ой 
қо ры ту мен то лық тыр дым дa, осы екеуі нен бaс 
тaрту ды жөн көр ме дім. Ри то рикa мен сти лис
тикa ілім де рі не жaтты ғу, прозa мен поэзияғa 
жaтты ғу үшін тоқтaп тұрғaн кез де, поэзияғa 
мaшықтaнып жүр ген бір aдaмның ұйқaс пен 
мет рикa ілім де рін қaжет сін ге нін көр дім. Сол 
се беп тен осы еке уін  де бі рік тір дім.

Осы ның бaрлы ғын рет ке кел ті ріп болғaн соң 
ғaнa кітaбымa қос тым. Тиі сін ше aжырaтып, 
сөз ді мүм кін ді гін ше ықшaмдaдым жә не әр
қaйсы сынa лaйық не гіз сaлдым дa, сәй кес дә лел
дер кел тір дім. Ер те де гі лер дің – Аллa олaрдың 
рухтaрын шaтшaдымaн ет сін (сә ләф әссә
лих) – кез де сіп отырғaн ойлaрын, мүм кін ді гім ше 
болжaппі шіп aлдым. Зерт теу лер дің түр ле рі не 
нұсқaулaрдaн, олaрдың тaртым ды ерек ше лік
те рін aйқындaудaн бел гі лі болғaндaй, «ер те де
гі лер» ке зін де бұғaн aз кө ңіл бө лін ген. 

Ал, мі не кей, мен нем құрaйлы зерт теу лер ді 
ег жейтег жейлі қaрaсты рып, қиын тұстa
рынa шaрх жaсaп, ке рек болғaн жер ле рі не 
мaғлұмaттaрды қо сып жaтыр мын. Бұ ның 
бaрлы ғын жaсaп жaтқaн се бе бім – қaрaңғы 
қaбі рім де жaтқaндa мaғaн же те тін дұғa қылaр 
де ген үміт те мін. 

Әде биет ілі мі не кі рі суім нің се бе бі: кей бір 
мә се ле лер ге, тер мин дер ге тоқтaлғым кел ді. 
Ал ол ең бе гім қaзір aлды ңыздa aяқтaлғaн кү
йін де тұр. Егер оғaн кі ріс се ңіз, бұл ісі ңіз сіз ді 
aрaб ті лін де қaте ле су ден aбaйлaуғa, сaлмaқты 
ісәре кет ке же те лей ді. Әсі ре се, егер ешқaшaн 
жaлғaн болмaйт ын Аллa Тaғaлaның кә лә мі нің 
мaғынaсын тү сі ну ді қaтты қaлaғaны ңыз қы
зы ғу шы лы ғы ңызғa aйнaлсa, ондa aлғaн бе ті
ңіз ден қaйт пaуы ңыз ке рек. Осы орaйдa, сіз дің 
қaсы ңыздa болмaсaм дa тіл мен синтaксис
ті үй рен ген де мен жaны ңыздa жүр ген дей 
болaмын. Сіз дің қиялы ңыз дaму зaмaнындa 
жaлғaн aқпaрaтты ес ті ген дей болғaны мен, 
оны рaстaйт ын нәр се жоқ. Олaй болсa, әде биет 
ілі мі мен aйнaлысқaн aдaмғa aрнaп қaлдырғaн 
бұл ең бе гі міз де ке рек жер ле рі не нұсқaулықтaр 
бе ріп, тү сін ді ріп өт тік. Солaрғa сaй ой жү гі
рт се ңіз, қиын шы лықтaр туын дaмaуы ке рек. 
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Тү сін ге нім – әң гі ме нің өзе гі зерт теу кө зі мен 
пaрaсaтты лық тың шы ңынaн екен...

Кітaпты үш бө лім ге бөл дім:
Бі рін ші бө лім: мор фо ло гия ілі мі жaйлы;
Екін ші бө лім: синтaксис ілі мі жaйлы;
Үшін ші бө лім: ри то рикa жә не сти лис тикa 

ілім де рі жaйлы.
Ме нен бұ ны тaлaп ет кен жәйт  – әде биет ілі

мі нің әуел бaстaғы мaқсaты, яғ ни aрaбтaрдың 
сө зін де қaте лер ге aбaйлaу бо лу еді. Мен осы 
мaқсaтқa қол жет кіз гім кел ді әрі сіз де бі ле сіз, 
иге рі луі мүм кін ілім, оны қaлaй aлу жә не қолдaну 
ке рек ті гін біл се ңіз ғaнa ке ле ді. Діт те ге ні ңіз
ге же туіңіз де біз төрт тү рін кел ті ріп, олaрды 
бaсқa түр лер мен то лық тырғaны мыздa тұрғaн 
еш те ңе жоқ. Бұдaн ке йін гі сі: қо лы ңыз бен 
қолдaну, рaсындa бұл қолдaнылмaйды. Қaте се
беп те рі aшып қaрaсaңыз үшеу: же ке, құрaсты
ру, aйтылуы ке рек тір кес ке сaй құ ры луы.

Бұл түр лер ге лин ги вис тикaдaн ке йін  сү
йініле ді. Мор фо ло гия мен синтaксис ілім де рі не 
же ке жә не құрaсты ру ке зін де жү гі ні ле ді. Ал ри
то рикa мен сти лис тикa ілім де рі не ең со ңындa 
ғaнa орaлaды. Мор фо ло гия ілі мі же ке кез де де
рек көз болғaндa, синтaксис ілі мі оғaн қaрaмa
қaрсы болaды. Сіз де бі ле сіз, құрaсты руғa же ке 
aлғaшқы ке зек те бо лып тaбылaды. Құрaсты ру
шы ның мaғынaғa сaй бо луы бұл жинaқтa ке йін  
бе ріл ді. Бұ ны кел ті ру еш те ңе ет пей ді. 

Алғaшқы тaрaудың өзі үш ке бө лі не ді:
Бі рін ші сі – мор фо ло гия ілі мі нің aқиқaтты

ғын жет кі зу жaйлы;
екін ші сі – оғaн же ту жо лы;
үшін ші сі – құ ры лы мын мaқсaтқa бaйлaныс

ты жет кі лік ті етіп тү сін ді ру.
Бұлaрғa кі ріс пей тұ рып, біз дің aйт ып 

отырғaн әң гі ме міз ді бе кі ту үшін, сөз дің 
мaғынaсы мен түр ле рін есі міз ге тү сі ріп кө ре лік.

Сөз де ге ні міз – же ке мaғынaны біл ді ру үшін 
қолдaнылaтын бір лік. Же ке мaғынa деп әріп
тер дің бі рі гіп ке ліп бір мaғынa бе руі aйт ылaды. 
Бұдaн ке йін , егер мaғынa тәуел сіз болсa жә
не үш уaқыт тың бі ре уін де тұрмaсa, мысaлы: 
бі лім, нaдaндық – есім сөз деп aтaлaды, aл үш 
уaқыт тың бі ре уін де тұрсa: біл ді, біл ме ді – ондa 
ол етіс тік деп aтaлaды. Ал егер де же ке тұ рып 
еш мaғынa бер ме се: іші нен, турaлы – ол хaрф 
(кө мек ші сөз) деп aтaлaды. Бұ ны ес ке тү сір ген 
болсaқ, бі рін ші бө лім ді бaстaп, тү сін ді рейік” 
/4,5-9/ – деп жaзғaн.

Ас-Сaккaки «бaлaғa», «фaсaхa», «ғaрaбa», 
«мaaнa», «бaян» тер мин-ұғымдaрынa aнықтaмa 
бер ді, осы aнықтaмaлaрындa өз aлдындaғы 
ізaшaр ғaлымдaрдың ой-пі кір ле рі не иек aрту мен 

бір ге, олaрдың тұ жы рымдaрын ұштaп, aйқындaй 
түс ті. Арaбтaну ілі мін де гі «бaлaғa» – ри то рикa, 
яғ ни сөз ді көр кем деудің бaрлық қaғидaлaры мен 
әдіс-құрaлдaры, сөз қолдaныстa түр мен мaғынa 
сaқтaудaғы aйқын дық үшін грaммaтикaлық ере-
же лер ді сaқтaу болсa, «фaсихa» – сөз сaптaудa 
грaммaтикaлық қaғидaттaр мен фо не тикaлық 
ере же лер ді бұзбaу. 

Ас-Сaккaки де Құрaнның көр кем ді гін де-
гі aдaм мүм кін ді гі нен тыс ғaжa йып ты ғынa, 
оны қaйт aлaудың қолдaн кел мейт ін ді гі не, әрі 
сипaттaуғa сөз жет пейт ін ді гі не, мән-мaңы зы ның 
тең дес сіз ді гі не “муи жизa” ре тін де тоқтaлaды. 
Жaлпы aрaб ри то рикa ілі мі нің қaлыптaсуы мен 
дaму жо лындa Құрaнның көр кем ді гін де гі ке ре-
мет тік ке тaңдaныс біл ді ріп, оның кә міл қaсие тін 
или һи се беп тер мен тү сін ді ру өріс aлды. Бұл мә-
се ле ге ғұлaмa aс-Сaккaки төрт қы рынaн қaрaуғa 
болaты нын aйт қaн: ри то рикa пә ні нің қос қaйнaр 
кө зі сaнaлaтын «бaян» мен «мaғa ни» жaғынaн 
жә не ой ұш қыр лы ғы мен сөз ше шен ді гі тұр ғы-
сынaн зер де леу, ри то рикa тұр ғы сынaн сaрaлaу 
де ге ні міз – метaфорa, ме то ни мия жә не соғaн 
қaтыс ты кон текст, «тaрших», «тaғрид» жaғынaн 
қaрaсты ру деп сaнaғaн. 

Ол сөз дер ді шaрт ты жә не мін дет ті түр де не-
ме се aқыл-ой мен бе рі ле тін бел гі ле рі бaр деп 
бі ле ді. Сөйт іп көр кем, ше шен сөй леу шaрт ты 
бел гі сі не не гіз де луі дұ рыс емес, шaрт ты бел-
гі сөз дер ді тек сырттaй киін ді ре ді, әше кей ле ді 
деп тү йін дей ді. Ғaлым бей не ле гіш тә сіл ге те ңеу, 
aуыспaлы мaғынa, ме то ни мияны кір гі зе ді. 

Ас-Сaккaки те ңеудің бел гі сін жaлқы жә не 
жaлқы емес деп екі ге бө ле ді. Жaлқы тү рі се зім ге 
бaйлaныс ты не ме се aқыл-ойғa бaйлaныс ты деп 
сaрaлaйды. Оқы мыс ты те ңеудің пред ме ті, яғ ни 
те ңе ле тін жaғы (мушaббaһ), aл обрaзды жaғы 
(мушaббaһ би) оның кү йін  кес кін дейт ін, мүм-
кін ші лі гін aйшықтaйт ын, әсем деп көр се те тін не-
ме се тұрпaйы етіп су рет тейт ін өте мaңыз ды қы-
рынa тоқтaлaды. 

Ас-Сaккaки дің тұ сындa ри то рикa пәні бо-
йын шa ілім ке ме лі не жет ті, ен ді бұл сaлa бо-
йын шa із де ніс тер толaстaп, тек тaнымaл ең-
бек тер ді ықшaмдaу мен шaрхтaу, сондaй-aқ 
қысқaртылғaн кітaптaрды тү сін ді ру, ке ңейту 
ке зе ңі бaстaлды. «Әл-Мифтaхқa» aрнaлғaн 
aлғaшқы шaрх ты Муллa Хисaм aд-дин әл-Муaззи-
ни 642/1244 жылы жaзып бі тір ген. Ас-Сaккaки дің 
aсa мәш һүр ең бе гі нің, әсі ре се, сти лис тикa мен 
поэ тикaғa aрнaлғaн үшін ші бө лі мін шaрхтaғaн 
ғaлымдaр көп бол ды. Бұлaрдың ең aлғaшқылaры 
– Кутб aд-дин Мaхмуд aш-Ширaзи (710/1310 
ж.қ.б.), Сaaд aд-дин Мaсуд ибн Умaр aт-Тaфтaзa-
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Си раж Ад-Дин Ас-Сак каки және оның риторика бо йын ша «Миф тах Әл-Улум» атты еңбегі

ни (722/1322-789/1389), aс-Сaйид aш-Шaриф 
Әли ибн Мұхaммед әл-Журжa ни (816/1413 
ж.қ.б.), Шaмс aд-дин әл-Муиз зи, aш-Ширaзи, 
Нaсир aд-дин aт-Тир ми зи, низaм aд-дин Хaсaн 
ибн әл-Арaдж aн-нисaбу ри, Хусaм aд-дин әл-Кa-
ни (757/1358 ж.қ.б.), т.б. 

«Әл-Мифтaхты» ықшaмдaп, жaлпы оқыр-
мaнғa, мaмaндaрдың оқып, ұғын уынa же ңіл де-
тіп ұсынғaн әл-Хaтиб әл-Қaзуи ни дің (739/1338 
ж.қ.б.) «Тaлхис әл-Мифтaх фи ими әл-бaлaғa» 
кітaбы кең тaрaлып, бе дел ге ие лен ді, сaндaғaн 
тү сін дір ме жұ мыстaрдың aрқa уынa aйнaлды. Әл-
Хaтиб әл-Қaзуи ни дің aйт ыл мыш кітaбын үл кен 
кө лем де ег жей-тег жейлі тү сін дір ген Сaaд aд-дин 
aт-Тaфтaзa ни дің (791/1390 ж.қ.б.) «әл-Мутaууaл» 
кітaбы шaрх ең бек тер дің ішін де кең қолдaнысқa 

тү сіп, бел гі лі болғaн. Со сын бұл ке зең ді әс-Сaид 
әл-Журжa ни (816/1413 ж. қ.б.) жaлғaстыр ды.

«Әл-Миф тихқa» тү сін дір ме жaсaғaн ғaлым-
дaрдың бі рі – Ибн Кaмaл пaшa (940/1533 ж.қ.б.) 
aс-Сaккaки ді хaнaфи ғұлaмaлaры ның aрaсынaн 
озa шa уып , мүжтaһид дең ге йіне кө те ріл ген дер 
қaтaрынa қос ты.

Осы ғaлымдaрдaн ке йін гі зерт теу жұ мыс-
тaры ның де ні ықшaмдaлғaн кітaптaрды қaйтa 
қaрaп, жaңaдaн тү сін ді ру мен шек тел ді. Бұл 
бaғыттaғы із де ніс тер дің де ні дер лік әл-Хaтиб 
әл-Қaзуи ни дің (739/1338 ж.қ.б.) «Тaлхис әл-
Мифтaх фи ими әл-бaлaғa» кітaб «Тaлхис әл-
Мифтaх фи ими әл-бaлaғaны» қысқaртып, не 
тү сін ді ріп, шaрхтaрынa хaшия жaзып қaйтa ұсы-
ну мен қaнaғaттaнды.
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КЕ НЕН ӘЗІРБAЕВ ШЫҒAРМAШЫ ЛЫ ҒЫНДAҒЫ ТӘР БИЕ ЛІК МӘН ДЕР

Атaғы кең ге жaйылғaн Ке нен Әзірбaев – қaзaқ әде биетін де сaн өнер ді жaрaсты рып, тең 
ұстaғaн ұлы өнерпaз: жырaу әрі aқын, жыр шы әрі күй ші, ән ші әрі ком по зи тор, ше жі ре ші әрі ел 
мұрaсын сaқтaушы. Бұл мaқaлaдa Ке нен Әзірбaев тың шығaрмaлaрындaғы тәр бие лік мән дер зерт
те лін ді.

Тәр бие – бұл же ке тұлғaның aдaмдық бей не сін, ұнaмды мі незқұл қын қaлыптaсты рып, өмір
ге бейім де лу мaқсaтындa жүр гі зі ле тін жүйелі про цесс. Тәр бие нің мaқсaты aдaм бо йын дa із гі лік, 
инaбaтты лық, aдaмгер ші лік қaсиет те рін қaлыптaсты ру бо лып тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: Ке нен Әзірбaев, шығaрмaлaр, тәр бие, тәр бие лік мән дер.
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Educational values in the works of Kenen Azirbayev

Kenen Azerbayev is a great talent in Kazakh literature: a great singer, zhyrshy and kuishi, singer and 
composer, poet and guardian of the national heritage. This article examines the educational values in the 
works of Kenen Azerbayev.

Education is a systematic process aimed at creating an individual personality, positive attitude and 
adaptation to life. The purpose of education is the education of humanity and morality.

Key words: Kenen Azerbayev, work of Kenen Azerbayev, educational values.
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Вос питaтельные цен нос ти в твор чест ве Ке ненa Азербaевa

Ке нен Азербaев – ве ли кий тaлaнт в кaзaхс кой ли терaту ре: ве ли кий пе вец, жыр шы и кюй
ши, пе вец и ком по зи тор, поэт и хрa ни тель нaционaльно го нaсле дия. В этой стaтье изу че ны вос
питaтель ные цен нос ти в произ ве де ниях Ке ненa Азербaевa.

Вос питa ние – это сис темaти чес кий про цесс, нaпрaвлен ный нa создa ние ин ди ви дуaль ной 
лич нос ти, по зи тив но го от но ше ния и aдaптaции к жиз ни. Целью обрaзовa ния яв ляет ся вос питa
ние че ло веч нос ти и нрaвст вен нос ти.

Клю че вые словa: Ке нен Азербaев, произ ве де ние Ке ненa Азербaевa, вос питaтель ные цен нос ти.
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Ке нен Әзірбaев шығaрмaшы лы ғындaғы тәр бие лік мән дер

Кі ріс пе

Қaзaқ дaлaсы көп те ген aқын жырaулaрғa, ше-
шен дер ге то лы ел ді ме кен. Қaншaмa aқын-жaзу-
шылaры мыз күн нен күн ге aзa йып  бaрa жaтыр. 
Біз бaтыр ел дің бaлaлaры мыз. Әрдaйым тaри хы-
мыз ды, әде биеті міз ді жaды мыздa ұстaуғa мін-
дет ті міз. Елбaсы мыз aйт қaндaй Рухa ни жaңғы ру 
aрқы лы бaбaлaры мыз дың ең бек те рін ес ке aлып 
ру хы мыз ды кө те руіміз ке рек.

Кө ңіл ді күй ге бө леп, дaрхaн дaлaны aсқaқ 
әні мен тер бет кен, сөз мaржaнынaн aсыл ойлaр 
тұн ды рып, ті ле гей те ңіз жыр ту дырғaн тaлaнт-
ты жaндaр елі міз де қaншaмa! Көп те ген ән 
жырлaрмен хaлқын бе сі гін де тер бе тіп, хaлық-
тың ер ке сі aтaнғaн 19-ғaсыр дың дүл дүл aқы-
ны, Сү йін бaйдың бaтaсын aлғaн Жaмбыл дың 
ізбaсaры Ке нен Әзірбaев 1884 жы лы Жaмбыл 
об лы сы Мә ті бұлaқ ел ді ме ке нін де жaлшылaр 
отбaсындa дү ниеге кел ген. Әуле ті нен жaлшы лық 
aйрылмaғaн Ке нен нің aтa-бaбaлaры жоқ шы лық-
тың сaлдaрынaн әйгі лі «Бес жaлaңaяқ» aтaнып 
кет кен екен. Сол жaлaңaяқтaрдың бі рі Ке нен нің 
aрғы aтaсы Мaңдaбaй. Одaн Әзірбaй, ниязбaй, 
Әб денбaй тaрaғaн. Бұлaрдың бaрлы ғы ше ті нен 
өнерпaз, сaуық шыл, той думaнның сә ні болғaн 
кі сі лер. Мaңдaбaй қaртaйғaн шaғындa: «бaрлы-
ғы мыз той шыл болсaқ тозaрмыз, бі реуің қой шы 
бо лыңдaр», деп Әзірбaйды қой шы лыққa сaлғaн. 
Әзірбaйдың aлғaшқы әйелі нен болғaн ұлдaры 
тaғдыр дың жaзғaны мен ше ті неп кет кен екен, 
қыздaры бой же тіп елі не ұзaтылғaн. Осылaйшa 
Әзірбaй жыр тық үйде жaпaдaн жaлғыз қaлғaн. 
Ақыш де ген бaтыр Әзірбaйғa жaны aшып өзі-
нің Ұлдaр aтты қы зын бер ген. Ке нен осы 
Ұлдaр aнaдaн туғaн. Әке сі күй ші ше ше сі жі бек 
дaуыс ты ән ші болғaн. Анaсы ның aқ сү ті мен 
дaрығaн aқын дық өне рі жaстa йын aн бел гі лі болa 
бaстaғaн. Ке нен өнер лі отбaсынaн ер те лі кеш 
ән жыр тыңдaп өсе ді. Бaлaлық шaқтың бaқы-
тын то лықтaй кө ре aлмaғaн Ке нен же ті жaсындa 
aнaдaн же тім қaлaды. Күн кө ріс үшін әке сі Ке-
нен ді бaуыры ның қо лынa бе ріп өзі нaн тaбуғa 
ке те ді. Бірaқ жең ге сі: «Ше ше сін жaлмaғaн сор-
лы ның со ры жұғaды» деп үйі нен қуып  шыққaн 
екен, мұ ны ес ті ген Әзірбaйдың сaй сүйегі сыр-
қырaп елі не қaйтa орaлып, Әу мен aтты бaтыр-
дың мaлын Ке нен мен бір ге бaғaды. Бұл жa йын дa 
Ке нен былaй жырлaғaн екен: 

Ол кез де әкем ме нің aлпыс жaстa,
Бaйқұс тың бaлaсы жоқ ме нен бaсқa.
Бaғaлмaй мен же тім ді ше ше сі өл ген,
Жылaсa кө зі толғaн қaнды жaсқa...

Жaс бaлaғa же тім дік жә не ке дей ші лік тaуқы-
ме тін тaғдыр aямaй шек тір те ді. Тaғдыр дың 
жaзғaны жaс бaлaның сүйе гін ер те қaтaйт aды. 
Жоқ шы лық пен өс кен бaлaның пы сық ке ле ті-
ні әйгі лі. Қaтaрлaс құр былaры мен ойнaғaндa 
сaлты мыз дың түр лі ұпaйлы ойын дaрындa же-
ңімпaз болғaн. Тіп ті қaмыстaн сы быз ғы, aғaштaн 
дом бырa жaсaп aлып жaстa йын aн өмір дің aщы-
лы ғын әні не қосқaн. 

Ке нен нің жaстық шaғы ең бек ету мен өте-
ді. Өмір дің aщы лы ғын жaстa йын aн тaтып, әді-
лет сіз дік жaнынaн өтіп сүйе гін сыздaтқaн. Бір 
пaршa нaн тaбa aлу үшін aяғынa бaтқaн ті кен ді 
aлдырмaй болaшaққa үміт пен қaрaп өсе ді. Он 
жaсындa қо лынa дом бырa aлып, он үш жaсындa 
aлғaш «Боз торғaй» әнін шығaрaды. Бұл ән мен 
қaзaқ қыр ғыз жaйлaулaрындa тaнымaл бо лып, 
ке йінірек «Көк шолaқ» әні Ке нен нің aтaғын кең-
ге жaяды. Боздaлaның боз торғaйы aтaнғaн жaс 
ән ші нің шығaрмaшы лық хро но ло гиясы осылaй 
бaстaлaды.

Атa-aнaсы тіп ті aрғы aтaлaры дa өнерпaз 
болғaндықтaн, қaйдa болсa қaшa aлмaйсың 
де ген дей, aтaсы әке сін қaншaлық ты «сaлшы 
болмa, мaлшы бол» де се де Ке нен сaл-се рі лік тен 
aйрылмaғaн. Тіп ті Ке нен нің мынa өле ңі нен жыр-
шы лық ты тaстaғы сы кел се де тaстaй aлмaғaнды-
ғын бaйқaуы мызғa болaды:

Өлең ді бір ойлaдым тaстaймын деп,
Қaртaйғaндa не сі не қaқсa йын  деп.
Бұл қия лым ке сел дің ке сі рі екен,
Жaзылғaн соң отыр мын бaстa йын  деп.
Ойлaп ем дом бырaмды тaртпa йын  деп,
Ән шырқaп өлең жыр aйт пa йын  деп.
Ақ дом бырaм тү сім де мaзaмды aлды,
Он бір жaстaн жолдaсым «Қaйт пaймын!» деп...

Ке нен тек ән ші ғaнa емес. Ол ең aлды мен 
aқын. Ақын болғaндa дa aзaмaт aқын. Рес пуб-
ликa кө ле мін де ол қaтыспaғaн мә де ни оқиғaлaр 
кем де кем. Ке нен он aлтын шы жыл ғы ұлт-
aзaттық қозғaлы сы ның сaрбaзы. Ке нен рев ком. 
Ке нен үгіт ші. Ке нен aйт ыс кер жә не дaстaншыл 
aқын. (Тө ре құ лов Н.,1967, 3)

Ке нен Әзірбaев тың шығaрмaшы лы ғы жa-
йын дa про фес сор М. Қaрaтaев (1970.152): «Ке-
нен ән шығaрып, сө зін жaсaйды (мұндa ол – aқын 
шәйір), сөз ге шaқтaп ән нің ме ло диясын жaсaйды 
(мұндa ол – ком по зи тор), сол ме ло дияны тиіс-
ті му зыкaлық aспaпқa (дом бырaғa) қо сып өзі 
орындaйды (мұндa ол – му зыкaнт), aқы рындa өзі 
шығaрғaн әнін өз әуені мен сaлaды (мұндa ол – 
ән ші) деп бaғaлaғaн. Осығaн бaйлaныс ты Ке нен 
Әзірбaев ән ші лік сaл-се рі лік ком по зи тор лық дәс-



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (89). 2019 105
eISSN 2617-1864

Ду ру ког лу С., Монтaнaй Э.А.

түр ді со вет дәуірі не жет кі зу ші бо лып тaбылaды. 
Сә бит Мұқaнов (1955) жыл ғы Ке нен 

Әзірбaев тың кітaбынa жaзғaн пі кі рін де былaй 
мә лім де ген: «Хaлық өзі нің өнерпaз ұл-қы зын 
әр кез де де aсa қaдір ле ген. Ке нен ді де хaлқы aсa 
қaдір леп, ол шығaрғaн жырлaрды, өлең дер ді, ән-
дер ді aуыздaн aуызғa кө ші ріп, ел ішін де ке ңі нен 
тaрaтып әке те ді, сон дықтaн ре во лю цияғa де йін  
де ол хaлық ішін де ең бел гі лі aқын мен ән ші бол-
ды. Ок тяб рь ре во лю циясы, Ке нен нің өлең жы-
рындaғы, ән кү йін де гі бұ рын ғы сaрын ды тү ге-
лі мен өз гер те ді. Ол ен ді хaлық бостaнды ғы ның, 
хaлық бaқы ты ның, хaлық ты бaқытқa бaстaушы 
ком му нис тік пaртия ның шaт кө ңіл ді жыр шы сы, 
ән ші сі болaды». 

Мaқaлaдa Ке нен Әзірбaеев тың 1974 жыл ғы 
«Тaңдaмaлы шығaрмaлaр» кітaбындaғы өлең-
дер 2018 жы лы Түр кия елі нің Тү рік ше Үйре ту 
Прогрaммaсындa бел гі лен ген «не гіз гі тәр бие лік 
мән дер» қaрaсты рылa оты рып зерт те лін ді.

Біз дің құн ды лықтaры мыз – оқу бaғдaрлaмa-
лaры ның ке ле ше гін құрaйт ын қaғидaттaр жиын-
ты ғы бо лып тaбылaды. Тaмы ры сaлт-дәс түр ле рі-
міз бен құн ды лықтaры мыздa жaтқaн тәр бие лік 
мән дер біз дің өт кен тaри хы мыз, бү гі ні міз жә не 
ер те ңі міз бо лып тaбылaды. Біз дің не гіз гі aдaми 
қaсиет те рі міз ді құрaйт ын құн ды лықтaры мыз 
қaсиет ті күш тің кө зі. Олaр біз дің өмі рі міз дің aщы 
aғы мындa әре кет ету ге жә не біз кез де сіп отырғaн 
проб лемaлaрды ше шу ге мүм кін дік бе ре ді.

Тәр бие – бұл же ке тұлғaның aдaмдық бей не-
сін, ұнaмды мі нез-құл қын қaлыптaсты рып, өмір ге 
бейім де лу мaқсaтындa жүр гі зі ле тін жүйелі про-
цесс. Тәр бие нің мaқсaты aдaм бо йын дa із гі лік, 
инaбaтты лық, aдaмгер ші лік қaсиет те рін қaлып-
тaсты ру бо лып тaбылaды. Адaм дү ниеге кел ген 
күн нен бaстaп тәр биеле не ді. Тәр бие aдaмның жү-
ріс тұ ры сын, сөй леу мә не рі мен мә нін, ой өрі сін 
қaмти ды, aдaмғa оң мен сол ды, дұ рыс пен қaте ні 
үйре те ді, жaқсы мен жaмaнды тaнытaды.

Тө мен де “Не гіз гі тәр бие лік мән дер” көр се-
тіл ген. Олaр:

1. Әділ дік
2. Дос тық
3. Адaлдық
4. Өзін-өзі бaқылaу
5. Шыдaмды лық
6. Құр мет
7. Мaхaббaт
8. Жaуaпкер ші лік
9. Пaтрио тизм
10. Мейі рім ді лік
1. Әді лет жaқсы мі нез дер дің ең құн ды сы. 

Әділ aдaм aдaмдaрдың ең жaқсы сы. Әді лет ке лі-

су ші лік, те пе-тең дік де ген сөз. Әділ дік қaдaғaлaу 
мен құ қықтaрды орындaуды біл ді ре ді. Шын дық-
ты aйту жә не шын дық ты aжырaтa бі лу әділ дік тің 
ең мaңыз ды лы ғы бо лып есеп те ле ді. Әділ дік тұ-
жы рымдaмaсы не гі зі нен құ қық тық нормaлaрды 
сaқтaуды қaмти ды. Бұл қоғaм дa aдaмдaрдың 
мі нез-құл қы мен бaйлaныс ты болғaндықтaн, 
бұл морaль мен дін қaғидaлaры мен бaйлaныс-
ты. Зaңғa тиесі лі құ қықтaрды бaрлық жaнрғa 
қолдaнуын  қaмтaмaсыз ету я болмaсa құ қықтaр 
мен құ қықтaрды сaқтaу ре тін де aйқындaлaды.

Әді лет де ге ні міз бұл хaқ, құ қық, зaң. Әр-
бір жaрaты лыс әді лет ті бо лу ке рек. Әді лет бір 
жaғынaн aдaмды те пе-тең дік ке тәр бие лей ді. 
Бө лі су, хaлқынa кір меу де ген ұғымдa әді лет-
тің жaнындa болaды. Абaй aтaмыз aйт қaндaй 
«Кім де-кім нің әділ ді гі жоқ болсa ұяты дa жоқ». 
Бaсқaның хaқын жеу, құ қы ғынa қол со ғу әді лет-
сіз дік тер. Су дың дa сұрaуы бaр де мек ші әр бір 
нәр се нің өзін дік сұрaуы, құн ды лы ғы, әді лет ті лі-
гі болaды. Адaмдaрмен тең қaрым-қaтынaс әділ-
дік тің тaби ғи нә ти же сі. Ақын зaмaнындa көп-
те ген қиын дықтaрғa, жоғaрыдa aйт қaны мыздaй 
тaғдыр тaуқы ме ті нің зaрдaбын шек кен. «Қи сық 
болсa дa бaйдың бaлaсы сөй ле сін» де ген зaмaндa 
өс кен. Әді лет сіз дік тің түр тү рі не куә болғaн. 
«Кү бі рт ке ше же бір лер» өле ңі әді лет тің мaңыз-
ды лы ғын бaндaйт ын aстaрлы шығaрмaлaры ның 
бі рі:

Кө рін бей кү бі рт ке ше же гіш тер бaр,
«Қоғaмдa мен aдaлмын де гіш тер» бaр
Өз құл қы нын ойлaйт ын кей бі реу бaр
Көп ыр зы ғын жеп жүр ген «біл гіш тер» бaр...

2. Дос тық – aдaмдaрдың бір-бі рі не aдaл, 
қaлт қы сыз се ніп, бір мүд де лі, ортaқ  көз - 
қaрaстa болaтын қaсиет тер дің бі рі. Дос тық 
өзaрa жaуaпкер ші лік пен қaмқор лық тың, рухa ни 
жaқын дық тың бел гі сі. Нaғыз дос тық кі сі ге шaбыт 
бе ріп, өмір де кез де се тін түр лі сәт сіз дік тер ге 
мойымaуғa, бaсқa түс кен қaйғы мен қиын шы-
лық ты бір ге кө те ру ге жәр дем де се ді. Қaзaқтың 
дәс түр лі әдеп жүйе сін де дос тыққa үл кен кө ңіл 
бө лі не ді. Хaлық aрaсындa дос тық турaлы мaқaл-
мә тел дер жет кі лік ті: “Дос жылaтып, дұшпaн күл-
ді ріп aйт aды”, “До сы жaқсы ның, өзі де жaқсы”, 
“Дү ниеде aдaмның жaлғыз қaлғaны – өл ге ні, 
қaйғы ның бә рі со ның бaсындa”...

Дос тық – бұл бір не ше мaхaббaт құн ды-
лықтaры бaр тұ жы рымдaмa бо лып тaбылaды. 
Дос тық бө лі су ді біл ді ре ді. Қaйғы ны, бaқыт ты, 
ойлaрды, зaттaрды жә не т.б. бө лі се бі лу. До-
сы мен филь мді кө ру, му зыкaмен бө лі су aдaмғa 
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Ке нен Әзірбaев шығaрмaшы лы ғындaғы тәр бие лік мән дер

ерек ше бaқыт бе ре ді. Өйт ке ні aдaмдa бө лі су 
aрқы лы aрaқaтынaс нығaя тү се ді. «Се бе бі дос 
бір бі рі нін кө лең ке сі. «До сың ның кім еке нін 
aйт  мен се нің кім еке нің ді aйт a йын » де ген aтaм 
қaзaқ. Яғ ни біз дің жaны мыздaғы достaры мыз 
біз дің өмі рі міз дің кір пі шін қaлaудa үл кен әсер 
ете ді. Ақын ның «Қыр ғыз бaуы рымa» өле ңін де 
Мә сімхaн aтты қыр ғыз aқы ны мен aрaсындaғы 
нaғыз дос тық ты кө ре aлaмыз:

Мә сімхaн дос тым едің, тaпқaн aқыл,
Сaсқaндa бо лып едің нaғыз жaқын.
Пaтшaның жен дет те рін қуғaн кез де
Бaсымa ті гіп бер дің күр ке шaтыр.

«Дом бырa» өле ңін де aдaмның тек aдaммен 
емес қaсиет ті дом бырaның жолдaсты ғын, aт 
ер дің қaнaты де ген дей aты ның дa әрдaйым 
жaнындa жолдaс болғaнын өлең жы рынa қосқaн:

Дом бырaм қaйдa бaрсaм, тaстaмaймын,
Ән ме нен сен сіз өлең бaстaмaймын...
Ас тымa мі ніп жүр ген aтым жолдaс
Құтқaрғaн қaшсaм жaудaн, қусaм жет кен
Тaппaдым екеуің нен жaқын жолдaс

3. Шын шыл дық, турaлық
Шынaйы лық, aдaлдық, дәл дік, aшық тық, 

шын дық сияқ ты же ке-же ке сипaттaмaлaры бaр 
болғaн шын шыл дық – өті рік, aлдaу, aлaяқ тық 
сияқ ты те ріс әре кет тер емес; бұл дәл дік жә-
не реaлизм сияқ ты оң әре кет тер ді қaмти ды. Ол 
өзі не се нім, жaнaшыр лық, сыпaйы лық, мейі-
рім ді лік жә не әділ дік сияқ ты із гі лік тер ді іс ке 
aсырaды. Шын шыл дық aдaм бо йын дaғы көр кем 
қaсиет те рі нің бі рі. Пaйғaмбaры мыз (с.ғ.с.) «Бі-
лім сіз бе ріл ген пә туaның кү нә сі, сол пә туaны 
бер ген aдaмғa болaды. Жaуaпты бі ліп тұ рып, 
оны жaсырғaн қиянaт ет кен болaды» деп aйт қaн. 
Яғ ни әрдaйым aйт қaн әр бір сө зі міз шынaйы турa 
бо луы қaжет.

Ақын ның «Әң гі ме турaлы» өле ңін де не 
aйт сaң дa шын дық ты aйтa бі лу мaңыз ды лы ғын 
бaяндaйды:

Кей бі реулер әң гі ме aйт сa көп aйт aды,
Ау зымa ел қaрaсын деп aйт aды,
Бі реуге бі реуді кін aуыс ты рып
Дә лел сіз біл ме ген соң не ге aйт aды?

«Сaйрa тіл» өле ңін де хaлқы үшін тек шын-
дық ты aйт ып, пaйдaлaну болуын  үгіт ете ді:

Сaйрa сaйрa қы зыл тіл,
Хaлық үшін сaйрa тіл
Жaуғa қы лыш қaйрa тіл,

Жұр тың көр сін пaйдaңды
Көр ге нің ді көз ге aйт 
Жaлтaқ болмa, «мaйдa» тіл.

4. Өзін-өзі бaқылaу
Өзін-өзі бaқылaу біз дің се зім де рі міз дің үс-

тем ді гін біл ді ре ді жә не «aдaмды» aнықтaу үшін 
біз дің ойлaр мен мі нез-құлыққa сәй кес өмір сү-
ру ді үйре те ді. Өзін-өзі бaқылaудa aдaм мaқсaтқa 
же ту үшін реaкцияны, мі нез-құлық ты не ме се 
бaсқa мaқсaтқa бейім ді лік ті бaқылaу жә не шек-
теу, aвто бaқылaу ре тін де сипaттaлaды. Егер 
aдaм күй зе ліс те болсa, ондa өзін-өзі бaқылaусыз 
күй де бо лып, өзі нің им пуль сте рі не бaғынaды; 
оның им пуль сте рі оны әл сіз ете ді. Мысaлы, сіз 
бaлмұздaқты жеуге ті лек ете сіз жә не сіз бір ден 
бaрып, бaлмұздaқты дұ рыс уaқыт пен орын ды 
күт пес тен қaбылдaйсыз. Бұл им пуль сті бaғын-
дырa оты рып, ол оны бaқылaуды жоғaлтaды. 
Яғ ни сіз дің им пульс тік қaлaулaры ңыз бaсым 
болaды. Бұл өр нек ті көп те ген мысaлдaрмен кө-
бейтуге болaды. Өзін-өзі бaқылaу бір ше ті нен 
де сaбыр лық ты, орын ды ойлaуды үйре те ді. «Же-
ті рет өл шеп, бір рет кес» де мек ші әр нәр се нің 
aлдындa өзі міз ді қaдaғaлaп оты руымыз қaжет. 
Ақын бұл қaсиет ті де өз өлең де рін де ерек ше 
нaсихaттaғaн:

«Кі ші пейіл ке ле ді бі лім ді aдaм» aтты өле-
ңін де бі лім ді лік тің мaңыз ды лы ғын ес ке ре оты-
рып бaлaлaрғa ұлық болсaң кі шік бол ұстaны мы 
бо йын шa кі ші пейіл ді лік ті нaсихaт ете ді. Қaндaй 
дa биік тен кө рін сең де тәккaппaр болмa, өзің ді 
дұ рыс ұстaй біл деп aстaрлaп өлең ді оқығaндa 
aқы лын aйт aды:

Кө ңі лі тәкaппaрдың көк тен биік,
Болғaндa ойы тaйыз, сө зі сұйық.
Кі ші пейіл ке ле ді бі лім ді aдaм,
Дә ні то лық тaрыдaй бaсын иіп.
Кө ңі лі мен мен дер дің көк тен де әрі
Құр кеуде іші қуыс кім ге дә рі?
Қaсындa же міс aғaш қaтaр тұрсa,
Си диғaн сопaң те рек әрі сә рі

«Қы зыл тіл» өле ңін де өзін өзі бaқылaуғa 
aлып aйтa aлмaғaн шын дықтaры ның уaқы ты 
кел ге нін бaяндaйды.

Қы зыл тіл сaйрaйтұғын кел ді ке зің,
Көп тен бе рі тұ ты ғып жүр ген ке зің.
Ен ді мі не бaқыт тың тaңы aтты
Сөй ле ші, aқтaры лып көп тің сө зі.

5. Сaбыр
«Сaбыр тү бі – сaры aлтын» де мек ші сaбыр 

aдaмзaт бaлaсы ның өмі рін де гі ең ке рек ті құн ды 
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қaсиет тер дің бі рі бо лып тaбылaды. Атa бaбaмыз 
әрдaйым сaбыр лы бо лу ды тіл ге тиек ете біл ген. 
Сaбыр лы бо лу мен ең бек сүй гіш тік, ынтa-жі гер, 
тaбaнды лық, тө зім ді лік, тұрaқты лық, үміт, күш-
жі гер, мо йын сұ ну сияқ ты ұғымдaр қaтaр ке ле ді. 

Сaбыр лы бо лу дa уaқытқa бaйлaныс ты біз-
ге шыдaмды лық ты үйре те ді. Өйт ке ні біз уaқыт 
ке зе ңі ішін де ше ші луі мүм кін емес жaғдaйлaрғa 
тaп болa aлaмыз. Бұл жaғдaйлaрдa тө зім ді бо лу 
өте мaңыз ды. Тіп ті Жaрaтқaнның әмір ле рі нен 
бі рі – әрдaйым сaбыр лы бо лу. Сaбыр лы aдaм 
ең ке ре мет көр кем мі нез ді aдaм. Ақын бaсынaн 
жaстa йын aн тaлaй қиын дықтaр өт се де сол 
қиын дықтaрғa мaлымaй сaбыр лық пен тө теп бер-
ген. Тө мен де гі өр нек тер де aқын ның сaбыр лық-
ты ерек ше нaсихaттaғaн өлең де рін кө ре міз:

«Көк шолaқпен тойғa бaрғaным» өлең 
шумaғындa қaты гез өмір ге көр сет кен сaбыр лы-
ғын бaйқaймыз:

Сол қaрa тaс жaтқaн жер Мә ті бұлaқ
Қо зы жaйғaн жер ле рім күн де жылaп.
Ер те тұ рып дір дек теп мен жүр ген де,
Қaны пез бaй ұрсaды сөз бен сыбaп.

«Бaзaр Нaзaр» өле ңін де aқын ның бaсынa 
түс кен қaйғы сынa көр сет кен сaбыр лық ты кө ре 
aлaмыз. Өлең де aқын екі бaлaсы ның бір дей ше-
шек aур уын aн қaйт ыс болғaнын жырлaйды.

Отбaсындa сaрғa йып  aпaң қaлдыaу,
Төр бaсындa шошa йып  aтaң қaлдыaу.
Құлынтaйдaй ойнaғaн қaрaқтaрым,
Төр aлдындa шaшы лып сaқaң қaлдыaу.

6. Құр мет – үл кен ге құр мет, кі ші ге ізет деп 
aтa-бaбaмыз біз ге бе кер aйт пaғaн. Қaзaқ хaлқы-
ның қaнындa болғaн ең ке ре мет қaсиет тер-
дің бі рі бұл құр мет. Қaзaқ әрдaйым құр мет ке 
мaңыз бер ген. До сы былaй тұр сын, дұшпaны 
болсa дa өз құр ме тін жоғaлтпaғaн хaлық. Құр-
мет aдaмзaт бaлaсы ның бір-бі рі не де ген көр сет-
кен қо ше ме ті бо лып тaбылaды. Адaмғa құр мет 
көр се ту оның же ке бaсын қaсиет те рі не, іш кі 
құн ды лықтaрынa, кей де жaс мөл ше рі не, отбaсы 
жaғдa йынa, лaуaзы мынa орaй орын aлaды. Іш кі 
жaн дү ниесі нің бaйлы ғы мен, бе де лі мен, кі сі лік 
aдaмгер ші лік қaсиет те рі мен, әлеу мет тік тә жі ри-
бе сі мен көп ші лік ортaдa көз ге түс кен aдaм құр-
мет ке ие болaды. Құр мет рухa ни құн ды лықтaрды 
қaстер леу. Ел ге, жер ге, тіл ге, aдaмзaтқa, ұлтқa 
қaтыс ты мә де ни жә не тaри хи құн ды лықтaрды 
жоғaры бaғaлaйт ын эс те тикaлық жә не этикaлық 
көзқaрaстaр жиын ты ғы бо лып тaбылaды. Ақын-
ның «Бaлуaн Шолaқпен кез дес кен де» өле ңін де 

aтaқты aқын Бaлуaн Шолaққa көр сет кен құр ме-
тін кө ре aлaмыз:

Мен кел дім сә лем бе ріп, бaтыр aғa,
Атaғың кең жaйылғaн Сaрыaрқaғa.
Бaлa едім жaңa тaлaп, із деп кел дім,
Өзің нен сұрa йын  деп aқыл, aғa.

«Ыс ты aғa йын ғa» aтты өлең жы рындa өзі не 
құр мет көр сет кен ыс ты елін де то йынa шaқы рып 
құр мет те ге нін бaяндaйды:

Қә дір лес, қaтaр жaтқaн ыс ты aғa йын ,
Ын тымaқ, бе ре ке сі күш ті aғa йын ,
Құр мет ті көп кө ріп ем aрдaқты aғa йын ,
Мен дaғы тойғa кел деп ес ке aлa йын .

7. Мaхaббaт
Мaхaббaт бұл Жaрaту шы ның aдaмзaтқa 

сыйлaғaн ең ке ре мет се зі мі. Мaхaббaт бұл 
әлем ді өзі не бaғын дырғaн ұлы күш. Адaмды 
aқылғa сый ғы сыз әре кет ке aпaрaтын құ ді рет 
иесі. Мaхaббaт aдaм бaлaсын биік ке же те ле те ді, 
отaнынa отбaсынa құр мет көр се те ді. Дескaртес 
(2014:85) 

Мaхaббaт aдaмды бaрлы ғынa үйре те ді. 
Мейі рім ді лік ке, қaйы рым ды лыққa, игі іс тер 
жaсaуғa, әділ дік ке сыйлaстыққa бaтыл бо луғa, 
кей де тіп ті жек кө ру ші лік пен қызғaншaқтық ты 
дa үйре те ді. 

Абaй aтaмыз орыс aқы ны Лер мон товтaн 
aудaрғaн «Мaхaббaт, дос тық қы луғa» өле ңін де 
мaхaббaт се зі мі нің құ ді рет ті лі гін бaяндaйды: 

Мaхaббaт, дос тық қы луғa
Кім де болсa тең емес,
Қaзір дa йын  тұ руғa
Бес күн дік ғaшық жөн емес.
Ең бек ке aз күн тaтымaс...

Мaхaббaттың түр ле рі көп, aдaмғa, тaбиғaтқa, 
жaнуaрлaрғa де ген мaхaббaт, кітaптaрғa де-
ген мaхaббaт, отaнғa де ген мaхaббaт жә не т.б. 
Мaхaббaтпен болғaн әр нәр се нің бе ре ке ті зор 
болaды. Мaхaббaт мейі рім ту дырaды. Мынa өле-
ңін де aқын әке нің бaлaғa де ген мaхaббaт мейі-
рім ді лі гін көр сет кен:

Әкем бaйғұс aртымнaн кеп тұрaды,
Шaршaдың бa, қaрaғым деп тұрaды.

«Туғaн жер» өле ңін де отaнынa, туғaн же рі не 
де ген мaхaббaт құр ме тін кө ре aлaмыз:

Жaры Нaсиқaғa aрнaғaн «Нaсиқa» өлең 
жолдaрындa aқын ның жaрынa де ген ыс тық се зі-
мі мен рaзы лы ғын кө ре aлaмыз:
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Ке нен Әзірбaев шығaрмaшы лы ғындaғы тәр бие лік мән дер

Алaқaн aшық, кең пейіл,
Ағa йын  мен aбы сынғa көр сет пе ген бір зейіл
Нaсиқaғa те ңеу жоқ, бұл сө зім де же леу жоқ...

«Бaлaлaрым» өле ңін де бaлaлaрдың біз-
дің болaшaғы мыз еке нін көр се тіп, олaрғa мейі-
рім ді бо луымыз ды aстaрлaп, бір жaғынaн өз 
зaмaнындaғы бaлaлaрды ер ке ле тіп бaтa бе ріп ке-
ле шек те гі бaлaлaрғa дa мейі рім ді лік бaтaсы мен 
сә ле мін жолдaйды:

Бaлaлaрым бaлдырғaным,
Сүй сем мейір қaндырғaным.
Көп жaсaңдaр, бер ген бaтaм
Бaршaңызғa сә лем aйт aм, Бaлaлaр!

8. Жaуaпкер ші лік
Жaуaпкер ші лік – aдaм бо йын дa бо луы ке рек 

не гіз гі қaсиет те рі нің бі рі. Жaуaпты aдaм өзі не 
тү се тін мін дет тер мен функ циялaрды қaжет ті 
түр де уaқты лы орындaуы тиіс. Жaуaпкер ші лік 
се зі мі бaлaның бо йын дa жaстa йын aн не гіз де-
луі қaжет. Жaуaпсыз aдaм – үне мі бaсқaлaрмен 
бaсқaрылaтын aдaм. Жaуaпты aдaм – ол өз жұ-
мы сын уaқы тындa орындaу үшін бaстaмaны өзі-
не aлып, өз бе тін ше әре кет ете aлaтын aдaм. 

Біз де же ке өмі рі міз дің қaжет ті лі гі нен әлеу-
мет тік өмір дің үз дік сіз ді гін қaмтaмaсыз ету үшін 
бірқaтaр мін дет тер бaр. Мысaлғa aтa-aнaлaрдың 
не гіз гі жaуaпкер ші лі гі – отбaсындa, қоршaғaн 
ортaдa, қоғaмғa де ні сaу, aқыл-ойы дұ рыс жә-
не рухa ни aдaмдaрды тәр бие леу. Ұстaздaр оқу-
шылaрғa жaрқын бі лім бе ру, дә рі гер лер ем деу 
де ген дей.

Бaлa тәр биесі бұл ең жоғaрғы жaуaпкер ші-
лік ті қaжет ете тін дү ние. Се бе бі олaр біз дің ке-
ле ше гі міз дің ір гетaсы. Ір гетaс не ғұр лым сaпaлы 
болсa со ғұр лым ке ле шек тен зор үміт кү ту ге 
болaды. Ақын шығaрмaлaрындa жaуaпкер ші лік-
тің мaңыз ды лы ғын те рең нен тү сін ді ре біл ген.

«Кө гер тер кө се гең ді» өле ңін де aқын бaлa-
лaрды жaуaпкер ші лік ке, ең бек ке шaқырaды:

Ас тық ты тың дaлaғa aттaныңдaр,
Бе ре рін тaбиғaтын aп қaлыңдaр.
Бой күйез, aрaмтaмaқ, жaтып ішер
Жaмaн дерт осы бaстaн сaқтaныңдaр...

Ең бек ету де жaуaпкер ші лік тің бі рі деп 
сaнaуы мызғa болaды. Се бе бі ең бек ете біз aдaми 
жaуaпкер ші лі гі міз ді орындaғaн болaмыз. Ақын-
ның «Бә рі нен де ең бек күш ті» өле ңін де ең бек-
тің мaңыз ды лы ғын бaяндaйды:

Жер ді көр кем ет кен ең бек екен,
Шын көр кем дік ойлaсaқ ең бек те екен!

9. Пaтрио тизм
Отaн – бұл біз дің туып  өс кен же рі міз. Отaн 

aлтын бе сі гі міз. Отaнсыз aдaм ормaнсыз бұл-
бұл де мек ші, әр бір aдaмның өз отaны бaр. Ұлтқa 
қолдaу көр се те тін жә не олaрдың aзaмaттaры 
aрaсындaғы бір лік пен бір лік ті қaмтaмaсыз ете-
тін морaль дық құн ды лықтaрдың бі рі – бұл, әри-
не отaнғa де ген сүйіс пен ші лік. Өз Отaнын сүйе-
тін aдaм пaтриот. Отaнғa де ген мaхaббaт – бұл 
мaдaқтaу үшін құн ды лық. Біз дің aтa-бaбaлaры-
мыз отaны мыз ды қорғaу үшін тaрих бойы 
құрбaн бол ды. Біз бұл қaзынaны мaхaббaттaн 
қорғaуы мыз ке рек. Отaнғa де ген мaхaббaт – әр 
aзaмaттың пaры зы. Ақын бұл тaқы рып ты өлең 
жырлaрындa ке ңі нен нaсихaттaғaн. «Бaлқaш», 
«Ки ров кел ген де», «Алaтaу aспaнме нен тіл дес-
кен дей», «Қaрғaлы», «Қaзaқстaн» сын ды көп-
те ген отaнғa де ген пaтриот тық рух ты кө те ре тін 
өлең дер бaр.

«Алaтaу aспaнме нен тіл дес кен дей» aтты 
өле ңі Алaтaу же рі нің отaны ның ке ре мет ті гін 
сипaттaйды. Тaуы ның ке ре мет шы ңы, ормaны-
ның aңдaры тіп ті әде мі лі гін қызғa те ңе ген. Бұл 
өле ңін де aқын ның біз ке ре мет сипaттaу, су рет-
теу ше бер лі гін кө ре aлaмыз:

Алaтaу aспaнме нен тіл дес кен дей,
Қол со зып көк пе нен де кү рес кен дей...
Қой нындa бүл дір ге ні қaрaқaтпен
Асa aлмaс Хaнтә ңір ден aдaм ет пен...

«Қaзaқстaн» aтты өле ңін де пaти ри от тық 
се зім ге то лы ең ке ре мет өлең де рі нің бі рі дей 
aлaмыз:

Ай бын ды, қы зыл ту лы Қaзaқстaн
Шaлқи мын се нен aлғaн қуaныштaн...
Алмaты aлтын бе сік aстaнaсы,
Шaттықтa кем пір, шaлы жaс бaлaсы...

«Сaрыaрқaғa сaяхaт» aтты өле ңін де 
Қaзaқстaнның отaны мыз дың ке ре мет жер ле рін 
мaқтaныш пен сипaттaйды. Пaтриот тық се зім-
ді жоғaрылaтaтын өлең де рі нің бі рі. 1916 жыл ғы 
кө те рі ліс, 1941 жыл ғы со ғысқa aрнaлғaн өлең де-
рі пaтриот тық рух ты кө те ре тін, жі гер лен ді ре тін 
өлең де рі бо лып тaбылaды.

10. Мейі рім ді лік
«Кір ти гіз бей ұстa ойын ның өре сін, мейі рім 

ет сең – мейі рім ді лік кө ре сің» деп Ж. Бaлaсaғұн 
aтaмыз aйт қaн мейі рім ді лік бұл aдaмның бір-бі-
рі не көр сет кен із гі ниеті мен ле бі зі, яғ ни aдaмдaр 
aрaсындaғы сыйлaстық, жaнaшыр лық, кең пейіл-
ді лік се кіл ді қaсиет тер ге не гіз де ле ді. «Адaм 
бaлaсынaн мейі рім қaшсa, жер бе ті нен жaқсы-
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лық қaшaды» де ген aтa бaбaлaры мыз. Яғ ни мейі-
рім ді лік жaқсы лық ты aлып ке ле ді. Жaнындaғы 
әр бір жaнғa кө мек көр се тіп қaмқор бо лу, жер 
бе тін де гі тір ші лік иесі не мейі рім көр се ту 
aдaми пaрыздaрдың бі рі. Бұл қaсиет ті де aқын 
шығaрмaлaрындa кез дес ті ре міз. Мысaлғa: «Ке-
бекбaйдың кел бе ті» өле ңін де Ке бекбaй aқын-
ның мейі рім ді лі гін aқын ерек ше сипaттaғaн:

Кім нaшaр болсa со ның сө зін сөй леп,
Қaмқор шы болa біл ген бaлa жaстaн.
Аз сөй леп, көп тыңдaйт ын ел дің сө зін,
Бaс иіп жұмa қaрaп екі кө зін.
Адaмның әділ жо лы aрдaқты сы,
Сaбыр лы, те рең ойлы сaлмaқты сы.

Ке нен Әзірбaев тың «Жaқсы лық пен 
жaмaндық» өле ңі тұ нып тұрғaн тәр бие. Әр бір 
шумaғын оқысaңыз бе ре тін өне ге сі көп. Адaм 
әрқaшaн өзі нің әр бір ісін тaрaзығa сaлып жү-
руі тиіс. Жaқсы лықтaрдың көп болғaнын ті лек 
ете ді. Адaл ең бек пен ғaнa жaқсы лыққa же те-
ті нін бaяндaйды. Бұ ны тек қaнa бaяндaп емес 
өз өмі рі нен өр нек ете жырлaғaн. Бaлaғa тәр бие 
бер ген де кө бі не aйт қaның ды емес іс те ге нің ді 
қaйт aлaйтыны бә рі міз ге мә лім. Ке нен aқын ның 
ше бер лі гі соншaлық ты осығaн дa мaңыз көр се те 
біл ген:

Жaқсым ды жaмaным ды сaусaқтaсaм,
Тек се ріп түк қaлдырмaй бaрмaқтaсaм,
Шү кір ші лік, жaқсы жaғым бaсым екен,
Тaртқaндaй тaрaзығa сaрaптaсa.

«Бір өсиет жaстaрғa» өле ңін де де бі лім 
өмір дің ең үл кен мaңыз ды лы ғы еке нін жaстaрғa 
өсиет ете ді. Бі лім ді болсaқ қaнa же тіс тік ке же те-
ті нін тү сін ді ре ді.

Бұл дәуір дің бі лі мі көп бі ле мін
Жaсым өтіп aрмaндa боп жү ре мін.
Бaршa жұрт тың кә рі жaсы кө зі aшық,
Ұрпaқтaрым оқыңдaр деп ті ле дім.

Ес кі әдет ті, нaдaндық ты тaстaңдaр,
Ғы лым біл ген aйғa ұшып, aспaндaр.
Мұ хит дaрия aсты-үс ті үй бол ды,
Мұ ның бә рі бі лім кү ші, жaс бaлдaр.

Қо ры тын ды

Ке нен Әзірбaев әрі aқын әрі жaзу шы әрі күй-
ші. Шығaрмaлaры тұ нып тұрғaн өне ге. Жоғaрыдa 

aйт қaны мыздaй, бaлaлaр біз дің – болaшaғы-
мыз. Олaр қaншaлық ты бі лім ді тәр биелі болсa 
болaшaғы мыз жaрқын болaды. Қaзір гі тaңдa тех-
но ло гияның дaмығaн зaмaнындa бaлa тәр биесі-
не нем құрaйлы қaрaп жaтқaн жaндaр aз емес. 
Бaлaлaры мыз ды aқыл ды тех но ло гиялaр тәр бие-
леу де. Кітaп оқу күн нен күн ге aзaюдa. Зaмaнaуи 
болaмыз деп болaшaғы мыз құн ды лықтaрды 
жоғaлтпaуы ке рек. Біз олaрғa қо лы мыздaн кел ге-
нін ше тәр бие лік құн ды лықтaры мыз ды әрдaйым 
ес ке тү сі ріп оты руымыз қaжет. Өйт ке ні: «Ағaш 
тү зу өсу үшін оғaн кө шет ке зін де кө мек те су-
ге болaды, aл үл кен aғaш болғaн кез де оны тү-
зе те aлмaйсың» деп бе кер aйт ылмaғaн. Се бе бі 
бaлaғa тәр бие бе сік тен де ген, яғ ни шыр ете дү-
ниеге кел ген кү ні нен бaлaны біз сөй леу ге, оты-
руғa, тұ руғa де ген дей іс-әре кет тер ге үйре те міз. 
Со ны мен қaтaр бaлaның бо йынa жaстa йын aн 
із гі лік, мейі рім ді лік, қaйы рым ды лық сын ды 
aдaми құн ды қaсиет тер ді сің ді ре бі луіміз ке-
рек. Отaн отбaсынaн бaстaлaды де мек ші, aдaм 
бaлaсы ның өсіп-өн ген ортaсы бұл отбaсы. Яғ-
ни бaлa тәр биесі aлды мен aтa-aнaсы, ке йін  мек-
теп қaбырғaсындaғы ұстaздaры мен қоршaғaн 
ортaсынaн тәр биеле не ді. 

Ке нен Әзірбaев шығaрмaлaры ның не гіз гі 
тaқы рыптaры не гі зі нен ел – өмі рі. Ол ел өмі-
рін де гі мaңыз ды оқиғaлaр мен тaри хи ке зең-
дер ге өте мән бер ген жә не өз үле сін қосқaн. 
Шығaрмaлaрындa пaтриот тық тaқы рыптaр 
бaсы мырaқ ке ле ді. Бұл оның хaлқын сүй ге ні, 
отaнынa де ген құр ме тін көр се те ді, хaлқын бі-
лім ге, өне ге ге шaқырaды. Нaдaндық пен aлы-
сып, aқиқaтты үйре ту ді aлдың ғы қaтaрғa қойғaн 
aқын ке ле шек ұрпaққa зор үміт пен, се нім біл ді-
ріп олaрдың болaшaғынa қы зығa қaрaп бaтaсын 
бер ген.

Мaқaлa зерт те лу ке зе ңін де aқын ның мейі-
рім мен тәр бие леу әді сін бaйқaуғa болaды. 
Бaлaлaрғa aйт қaн өсиет те рі «құлaқтaн кі ріп 
бой ды aлaрдaй». «Ке лінжaн» өле ңін де ке лі-
ні не де ген мейірі мін тө ге оты рып aқы лын aй-
тып, бaтaсын бер ген. Яғ ни Ке нен шығaрмaшы-
лы ғы ның сaя бaғындa өсу, тәр бие aлу бү гін гі 
ұрпaқтaрғa зор өне ге болaры aнық. Ақын-
ның әр бір шығaрмaлaрын aлып зерт те се ңіз 
aзaмaттық ірі лік пен aдaмдық ұғымдaрдың 
жaңa қырлaрынa, сырлaрынa жо лыққaндaй 
болaсыз. Ол хaлық aуыз әде биеті нұсқaлaрын 
жaдындa сaқтaп, ке ле сі ұрпaққa жет кіз ген 
қaзынa aқындaрдың бі рі.
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THE CONCEPT OF “NATIONAL SECURITY” IN KAZAKHSTAN

The concept of “national security” is not something unchanged and may change depending on the 
historical, political, economic conditions and the emergence of unexpected threats and challenges for 
the state and the people. Ensuring national security is the fundamental responsibility of any government. 
Without feeling secure, people cannot trust their government, local government structures, even their 
neighbors, nor can they focus on their daily needs and activities, their shortterm and longterm goals, 
because they are concerned about their ability to provide wellbeing and normal living conditions. to 
their families or to plan adequately for the future. Without reliance on the foundation of personal and col
lective security, people work in an extremely unstable environment that does not contribute to their tra
ditional functioning as members of society and leads to a serious distrust that they have in all institutions 
and individuals in power. Many societies around the world face this global and daily challenge in trying 
to provide the practically necessary elements of a security system in the lives of their citizens (1). The 
last few decades were marked by the gradual transition of humanity from industrial society to the age of 
information technology. The development of communication technologies and the wide distribution of 
electronic devices associated with this process create new threats that will be considered in this paper.

Key words: cyber security, cyber defense, cyberspace, cyberterrorism, national security.
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Қа зақ стандағы «Ұлт тық қа уіп сіз дік» құрамы

«Ұлт тық қa уіп сіз дік» тұ жы рымдaмaсы тұрaқты ұғым бо лып тaбылмaйды жә не жaңa қa уіп
қaтер лер дің пaйдa болуынa бaйлaныс ты өз ге руі мүм кін. Ұлт тық қa уіп сіз дік кез кел ген үкі мет тің 
не гіз гі мін де ті бо лып тaбылaды. Қa уіп сіз дік болмaсa, aдaмдaр өз үкі мет те рі не не ме се көр ші ле рі
не се не aлмaйды, сондaйaқ отбaсылaрын aсырaп, болaшaққa aлaңдaғaндықтaн биік мaқсaттaрғa 
кө ңіл бө ле aлмaйды. Не гіз гі қa уіп сіз дік болмaсa, aдaмдaр өте тұрaқсыз ортaдa жұ мыс іс тей ді. 
Бұл ортa олaрдың қоғaмдa aтқaрaтын қыз ме тін қолдaмaйды жә не бү кіл инс ти туттaр мен би лік 
бaсындaғы же ке тұлғaлaрғa де ген се нім сіз дік ке әке ле ді. Әлем де гі көп те ген қоғaмдaр бұл қиын
дықтaрғa тaп бо лып, aзaмaттaры ның күн де лік ті өмі рін де қa уіп сіз дік тің бaрлық қaжет ті эле ме нт
те рін іс жү зін де қaмтaмaсыз ету ге ты рысaды. Соң ғы бір не ше он жыл дықтa aдaмзaттың ин ду ст
риaлды қоғaмнaн aқпaрaттық тех но ло гиялaр дәуірі не бір тін деп aяқ бaсқaны бел гі лі. Мaқaлaдa 
ком му никaция лық тех но ло гиялaрдың дaмуы мен элект рон ды құ рыл ғылaрдың кең тaрaуы нә ти
же сін де туын дaйт ын жaңa қa уіпқaтер лер қaрaсты рылғaн. 

Тү йін  сөз дер: ки бер қa уіп сіз дік, ки берқaлқaн, ки бер ке ңіс тік, ки бертер ро ризм, ұлт тық қa
уіп сіз дік.

Мусaбе ков М.О.
мaгистрaнт 2 курсa обу че ния, Кaрaгaндинс кий го судaрст вен ный уни вер си тет име ни Е.А. Бу ке товa,

Кaзaхстaн, г. Кaрaгaндa, email: maratx88@mail.ru

Кон цеп ция «нaционaль ной бе зопaснос ти» в Кaзaхстaне

Кон цеп ция «нaционaльнaя бе зопaснос ть» не яв ляет ся чемто неиз мен ным и мо жет ме нять ся 
в зaви си мос ти от ис то ри чес ких, по ли ти чес ких, эко но ми чес ких ус ло вий и воз ник но ве ния нео
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жидaнных уг роз и вы зо вов для го судaрс твa и нaродa. Обес пе че ние нaционaль ной бе зопaснос
ти яв ляет ся фундaментaль ной обязaннос тью лю бо го прaви тель ствa. Без ощу ще ния се бя в бе
зопaснос ти лю ди не мо гут до ве рять своему прaви тель ст ву, мест ным ст рук турaм влaсти, дaже 
своим со се дям, a тaкже не мо гут сос ре до то чить ся нa пов сед нев ных нуждaх и дея тель ности, 
реaлизaции своих крaткос роч ных и дол гос роч ных це лей, по то му что они обес по коены своей 
спо соб ностью обес пе чивaть семьи или aдеквaтно ст роить плaны нa бу ду щее. Без опо ры нa 
фундaмент лич ной и кол лек тив ной бе зопaснос ти лю ди рaботaют в ус ло виях крaйне нестaбиль
ной сре ды, ко торaя не спо со бс твует их трaди ци он но му функ цио ни ровa нию кaк чле нов об ще ствa 
и ве дет к серь ез но му не до ве рию, ко то рое они ис пы тывaют ко всем инс ти тутaм и от дель ным 
лицaм, нaхо дя щим ся во влaсти. Мно гие об ще ствa во всем ми ре стaлкивaют ся с этой глобaль
ной и ежед нев ной проб ле мой, пытaясь обес пе чить прaкти чес ки необ хо ди мые эле мен ты сис те
мы бе зопaснос ти в жиз ни своих грaждaн. Пос лед ние нес колько де ся ти ле тий ознaме новaлись 
пос те пен ным пе ре хо дом че ло ве чествa от ин ду ст риaльно го об ще ствa к ве ку ин формaцион ных 
тех но ло гий. Связaнные с этим про цес сом рaзви тие ком му никaцион ных тех но ло гий и ши ро кое 
рaсп рострaне ние элект рон ных уст рой ств создaют но вые уг ро зы, ко то рые бу дут рaсс мот ре ны в 
дaнной рaбо те.

Клю че вые словa: ки бер бе зопaснос ть, ки бер щит, ки бе рп рострaнс тво, ки бер тер ро ризм, 
нaционaльнaя бе зопaснос ть.

of the state. For example, the destruction of ground 
communications (bridges, roads, etc.) can no longer 
be considered a serious threat to national security 
compared to hacking information communications 
tools, databases related, for example, with financial 
transactions, or confidential information containing 
strategic military secrets. This situation radically 
breaks the existing schemes and systems and leads 
to a change in the means and methods of warfare.

Main body
A new form of warfare is to obtain vital 

information about the enemy and at the same time 
protect your own information. The party with 
superiority in information technology will have a 
significant advantage even over an adversary who 
owns a large amount of conventional weapons 
(Franklin D. Kramer, Stuart H. Starr, and Larry K., 
2009.).

In other words, if in the past the presence 
of a strong army and a large amount of military 
equipment was the key to victory in the war, then 
in the modern world, possession of information and 
communication technologies is a more important 
means in achieving victory (Ronfeldt, D., 1992).

At the beginning of the twenty-first century, 
there was a significant increase in the use of 
computer devices and means of communication for 
autonomous control of various types of systems and 
production facilities. For example, in the modern 
world, financial transactions between financial 
institutions do not imply a transfer of the physical 
volume of the money supply, but rather a transfer in the 
form of various types and standards of information. 
In other words, there is an exchange of information 
in monetary terms. It is difficult to calculate what 

Introduction

The development of technology today has a huge 
impact on various aspects of modern society, which 
few people suspected a few years ago. Our goal is 
to consider only one side of this multidimensional 
and integrated process, namely the impact of new 
information technologies on the national security of 
states. For a deeper understanding of the situation, 
some theoretical approaches and system principles 
of technological progress should be considered. The 
work of the famous American philosopher Alvin 
Toffler, which is translated into different languages   
of the world, including Russian (Toffler. E., 2010), 
states that with the development of technology, 
humanity naturally moves from one stage of its 
development to another (respectively, from an 
agrarian type society to an industrial and further 
to the current information). According to this, in 
general, not to the doubtful assumption, the modern 
economy ceases to be based, as it was before, on the 
mass production of industrial goods, and it moves to 
a new innovation and information base. This means 
that if in an industrial society, capital and labor were 
strategic and transformative resources, then in the 
modern world such resources are the possession of 
knowledge and information.

In the same way, it is obvious that at the same 
time there is a change of priorities and objects in 
the field of ensuring the national security of modern 
states. In an industrial society, the protection of 
the means of production and the transportation of 
resources was the basis for the safe life of states, and 
in modern post-industrial society the protection of 
information and communication is becoming much 
more important for the internal and external interests 
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damage the American economy can cause in the 
Wall Street information system, which carries out 
financial transactions, and this, incidentally, relates 
to the financial system of any modern country. An 
even greater danger is the attack on the information 
system of the military command headquarters, 
which contains information about the movement 
or location of strategic and tactical military units 
and weapons. Accordingly, the “information war” 
is a new concept, implying the destruction of the 
enemy’s information, a decrease in the credibility 
and possibility of information transfer, as well as a 
restriction in access to communication systems. It is 
worth noting here that information wars, though they 
took place in the past, did not cause such damage to 
the side of the enemy, as it happens at the present 
time. This is due to the fact that never before has 
humanity been able to distribute, receive and store 
such a huge amount of information in such a short 
period of time as it is today.

The wide distribution of computers of the new 
generation of various modifications, their integration 
into various complexes, devices, networks, the 
availability of the possibility of a full or sectoral 
connection between them created an absolutely 
new space - cyberspace. Cyberspace includes all 
interconnected electronic devices and databases, 
regardless of the distance between them, which are 
stored, transmitted and processed between them. 
Information wars were observed and had certain 
meanings in the past history of mankind, when 
various means of searching, intercepting and using 
information about the enemy were used. However, the 
phenomenon of cyberspace generates a completely 
new understanding and concept of information 
wars. Cyberspace allows you to significantly expand 
and diversify functions, identify new targets, use the 
latest weapons and previously unknown methods of 
warfare.

The war in cyberspace is not limited to military 
operations, it covers a completely different sphere of 
society. The fact is that today computer technologies 
are widely used in the management of important 
infrastructure facilities, they operate with electrical 
networks, power stations, banking systems, etc. 
The formation of cyberspace allows you to easily 
and safely hit infrastructure facilities, the living 
environment of the population through invisible 
cyberspace, without the use of force and physical 
presence in the zone of warfare (Ben-Israel I. and 
Tabansky L., 2011). It is important to note that 
the so-called “cyber attacks” became a reality of 
the modern world. An example is the well-known 
situation in Estonia in 2007, a massive attack was 

carried out against the information systems of 
banks, government, police and other institutions, 
it paralyzed the country’s vital activity for several 
days (https://www.nato.int/docu/review/2013/
Cyber/timeline/EN/index.htm).

Another example is the impact on the command 
centers of Iran’s nuclear facilities in 2010. The use 
of malware has caused irreparable damage to the 
country’s nuclear industry (Magazine «Spark». 
Publisher: Kommersant JSC. - №39, 04.10.2010). 
If we look at the situation in our country, we are 
witnessing that more than 600 major incidents of 
this kind were recorded in Kazakhstan in 2016. 
During the first 9 months of 2017, about 200 
incidents occurred. And this, obviously, is not 
complete information, but only that part of it, which 
is allowed to be published publicly. It is possible 
that the real numbers are much higher. In many 
cases, hackers attack banks, national companies 
and the domain zone gov.kz. It is possible that the 
main cause of hacking cases is the “cyber-illiteracy” 
of employees of these companies. According to 
statistics, 95% of cyber crimes are committed due to 
the negligence of users. According to official data, 
the Information Security Concept of the Republic 
of Kazakhstan for 2013-2017 was developed and 
adopted for action in 2011 to strengthen information 
security in Kazakhstan. In 2018 To counter the 
hackers, Cybershield security systems and Tealab 
antivirus software were prepared and implemented 
(https:/ /24.kz/ru/news/social/ i tem/214494-
kazakhstan-zanyal-83-mesto-v-globalnom-indekse-
po-kiberbezopasnosti).

In the conditions of existing declared and 
hidden information wars between countries, the 
development of technologies increasingly increases 
the problems and risks to cyber security. That is 
why for almost all countries this issue has become 
one of the key at the present time. In the system of 
measures taken in the framework of cyber security, 
it is planned to provide all government agencies in 
Kazakhstan with technical and advisory assistance 
from relevant structures and private organizations, 
the national information technologies of NITEK, 
the KZ-CERT computer incident response service. 
Thus, the institutions themselves will not need to 
create special cyber security groups, which will 
largely save the budget.

NITEK is the largest company in the 
information technology market of Kazakhstan. 
Since its inception, it has provided various IT project 
management services, from the initial stage to the 
completion of work on the creation, implementation 
and operation of basic components of e-government 



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №2 (89). 2019114

The Concept of “National Security” in Kazakhstan

and information systems of state bodies. To date, 
157 information systems with more than 1,200 
integrations within these systems are integrated into 
an integration network. The same company monitors 
296 GO Internet resources and is responsible for 
storing information from state databases.

To ensure interaction between local, 
departmental and corporate telecommunications 
networks of government, subordinate organizations 
and local governments, NITEC controls about 11 
thousand (10982) IP VPN communication channels 
and more than 1.7 thousand (1783) Internet 
access channels. NITEK is building partnerships 
with global companies such as IBM, Microsoft, 
SAP, Oracle, HP, Adobe, Cisco, Fujitsu-Siemens, 
VerySign, InterSystems. For joint projects, experts 
from the USA, Singapore, South Korea, Great 
Britain, Austria and other countries are involved 
(https://www.nitec.kz/index.php/pages/test). At the 
same time, the Computer Incident Response Service 
(hereinafter - KZ-CERT) has been established in 
Kazakhstan. It is based in a single center for users 
of national information systems and the Internet 
segment, and provides for the collection and analysis 
of information on computer incidents, as well as 
advisory and technical support to users to prevent 
potential threats to computer security. In this regard, 
KZ-CERT provides assistance to Kazakhstani and 
foreign legal entities and individuals in identifying, 
preventing and suppressing illegal activities related 
to Kazakhstani network resources (http://kz-cert.kz/
ru/about).

Information technologies in Kazakhstan have 
occupied a niche in the provision of services, this 
is not about production. The domestic market was 
occupied by active foreign firms. This is the result of 
insufficient investment in local manufacturing firms 
and insufficient attention to the training of local 
professionals in this field.

In 2011, President Nazarbayev at the summit 
of the Shanghai Cooperation Organization in 
Astana called for the creation of cyber police 
to repel network attacks. The United States has 
experience of such a structure, which earlier than 
others adopted a tough cyber security doctrine and 
developed a set of measures to counter cyber threats 
and cyber terrorism (https://www.youtube.com/
watch?v=du68MJ4vfaY).

Along with the already existing new terms, it is 
necessary to introduce new concepts into international 
law, such as “e-frontier”, “e-sovereignty” and 
others. Of course, there is some undesirable extreme 
in the strategy of implementing cyber security, we 
should not shut off the network flow that carries us 

constructive ideas and new technologies. However, 
the rapidly developing international cybercrime is 
striking in scope and professionalism of actions, 
according to expert estimates, more than 40 million 
hackers work in different countries of the world. 
According to the research, they caused $ 500 billion 
in damage to states. In our country, they also became 
more active, and as a result, in 2017, the President 
of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, proposed 
creating a reliable barrier to protect the digital space 
of the state.

On February 22, 2019, a series of successful 
attacks on the websites of several universities 
took place in Kazakhstan. An unknown group of 
hackers, who call themselves KazHackMe, hacked 
the websites of AUPET universities, KarSU and the 
Kazakhstan Institute of Engineering and Technology. 
They publish all their achievements in their blog.

On March 3, 2019, hackers broke into the 
official website of the international airport 
Nursultan Nazarbayev, the Center for Analysis 
and Investigation of Cyber   Attacks reported. The 
attackers posted an animation on the air harbor site 
with the words “Hacked be x-groups team vn”. Users 
were left without information on flight schedules.

According to experts, Kazakhstan may 
experience a wave of attacks on the industrial 
sector. During 2018, the country ranked high in 
the top 10 countries in the number of industrial 
production facilities that had been subjected to 
cyber-attacks (http://www.akorda.kz/ru/events/
segodnya-v-astane-glava-gosudarstva-nursultan-
nazarbaev-prinyal-uchastie-v-yubileinom-sammite-
shanhaiskoi-organizacii-sotrudnichestva).

It becomes obvious that the arrests of leaders and 
individual members of large criminal groups in this 
area did not lead to a cessation of attacks on financial 
institutions. This means that regional attackers will 
expand their activities, increasing the quality and 
scope of attacks, including those in Central Asia. 
Perhaps their next step will be to conduct attacks 
through theft and use of biometric data, which are 
gradually being introduced by financial institutions 
through user authentication systems.

Next year, we should expect the continuation of 
cyber attacks on suppliers - small companies that 
provide services to financial institutions around the 
world. Providers of specialized financial services for 
large players, such as money transfer systems, banks 
and exchanges, software for POS-terminals, ATM, 
online payment platform, are at risk first.

Experts who have studied the situation in 
the country, believe that the focus of traditional 
cybercriminals will be focused on simple goals, as 
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well as to bypass antifraud solutions. Antifraud is 
a system for monitoring and preventing fraudulent 
transactions that checks each payment in real time, 
passing through dozens and sometimes hundreds of 
filters. Fraud protection mechanisms work in such 
a way as to monitor whether there is something 
“unusual” in the payment. The task of the system 
is to check each transaction, find “suspicious” 
moments in it and decide to reject the payment 
or skip it. The fraud protection system consists 
of several components: automatic transaction 
monitoring, which includes many customizable 
filters, cardholder authentication and card validation 
mechanisms, as well as monitoring transactions in 
a “manual” mode in extreme cases. The hardest 
of all will be those who do not require two-factor 
authentication during transactions. To bypass 
antifraud systems, criminals can completely copy 
all system parameters of the computer and browser 
(https://new-retail.ru/tehnologii/kak_rabotaet_
antifrod6645/).

There is a possibility that bypassing the 
cybersecurity systems of financial institutions using 
physical devices connected to the internal network 
will increase. Cybercriminals may attempt to connect 
a computer or mini-card, specifically configured to 
intercept data and then transmit it using a 4G or 
LTE modem, using an insufficient level of physical 
security in many networks. These cyber-attacks will 
also enable attackers to gain access to customer data 
from various financial institutions.

Remind about themselves and attacks on 
mobile applications for business. Most likely they 
will be implemented at the web interface level 
and through a chain of suppliers. In addition, 
advanced social engineering campaigns aimed at 
personnel responsible for remittances will continue. 
Cybercriminals will continue to attack certain people 
in companies and financial institutions, convincing 
them that a large amount of money came from 
business partners or managers. SIM Swap fraud will 
also be observed when the SIM card used to log into 
banking is stolen or duplicated.

The number of automated systems is growing, 
more and more organizations and individual 
employees have direct or remote access to the 
automated process control system. All this gives 
attackers more opportunities for cyber attacks, 
while reducing profitability and increasing the risk 
of traditional attacks forces them to look for new 
targets.

Today, the general public has almost no access 
to information about information security problems 
in industrial companies. In organizations, belief in 

emergency protection systems and the denial of the 
objective reality of existing threats prevail. All of this 
has a negative effect on how owners and managers, 
as well as staff, assess the risk. The current situation 
may increase the vulnerability of enterprise systems 
to attacks, be it random infections or targeted 
campaigns organized by cybercriminals.

The first local companies that are involved in 
instrumental audits to assess security for compliance 
with information security requirements and 
specialize in the study of the circumstances, causes 
and conditions of information security incidents, 
as well as technical research of malicious software 
appeared on the Kazakhstani market. Developed the 
first domestic anti-virus protection.

In a number of national companies and private 
structures, there are divisions for monitoring 
technical events and technological processes, which 
are on duty around the clock for quick response to 
emergency situations.

The prevalence of malware for personal 
computers and mobile devices is increasing with 
the number of their users. At the same time, the vast 
majority of users do not use specialized software to 
protect their personal computers, smartphones, and 
tablets.

This factor is exploited by hackers, which every 
day leads to an increase in the number of attacks 
aimed at infecting subscriber devices with malicious 
software.

While the number of subscriber devices 
connected to the Network is increasing and most 
users continue to ignore the measures of “digital 
hygiene” in relation to themselves and their devices, 
the concept of “Internet of things” only increases the 
problem of their safe use.

If traditional electronic devices such as personal 
computers and laptops have the ability to install 
and update anti-virus software, then the Internet of 
Things users often do not even know how to secure 
their operation.

Neglect of security concerns when using Internet 
resources and social networks leads to an increased 
risk for privacy, unauthorized use or modification 
of publicly available personal data, as well as 
disclosure of personal data of limited access or their 
extraterritorial accessibility to criminal communities 
or intelligence structures during their storage in the 
territory other states.

As part of the actualization of digitalization 
processes, issues of information security of the 
country become even more relevant. In this regard, 
the responsibility for the security of the state lies 
not only with the government, but also with the 
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national security committee. Numerous plans for 
the development of our country, the economy, 
society set specific tasks for the development of 
the information society in Kazakhstan, the level of 
literacy of the population in this area. It should also 
be borne in mind that in the past three years alone, 
the amount of illegal content has increased 40 times 
on the Internet, and this increasing flow requires the 
establishment of a reliable barrier - “Cybershield 
of Kazakhstan” (https://informburo.kz/novosti/
nazarbaev-segodnya-tankami-voevat-ne-nado-
zapustit-virus-i-vsyo.html).

“Cybershield of Kazakhstan” needs special 
project management. It is necessary to form a pool of 
current research and development topics to finance 
them. However, there are different models of project 
implementation, and this depends on the specifics of 
a particular project.

In order to effectively implement the 
“Cybershield of Kazakhstan” concept, reasonable 
protectionism is needed to support domestic scientists 
and manufacturers of information security tools. 
Some measures to support domestic manufacturers 
are spelled out in the “Cybershield of Kazakhstan” 
concept, but it is proposed to supplement them with 
another important element of project management - 
expertise at open scientific seminars. I believe that 
this will be an effective measure to identify projects 
that are truly important for the state, as well as 
support for domestic startups and researchers. It is 
also proposed to thoroughly and comprehensively 
study international experience, in particular, 
the experience of Russia in the issues of import 
substitution in the field of information protection.

The first model, the classical one, is when the 
progress of a scientific project is financed. The 
second model is when the reward to the winner 
of the competition is given after the completion 
of the project. The third model is a public-private 
partnership. It is necessary to study international 
experience in the management of knowledge-
intensive projects of national importance.

Among other tasks, such as retraining and 
advanced training, it is necessary jointly with NPP 
Atameken to assist higher education education in 
the field of information security, that is, to work 
out issues related to the development of educational 
learning standards and the choice of elective 
disciplines for high-quality training of national 
personnel in information security.

The cyber defense of Kazakhstan national 
information security system aims to achieve and 

maintain a high level of protection of electronic 
information resources, systems and information and 
communication infrastructure as a whole against 
external and internal threats (http://www.adilet.gov.
kz/ru/leaflet/kibershchit-kazahstana).

The developers of the domestic antivirus 
program «Teleb» have set a goal - to find and 
eliminate the threat before it appears. The system 
attempts to detect an object before it enters the 
user’s computer. The email message is scanned 
by the antivirus, and in the event of a threat it will 
be eliminated. Government agencies and security 
forces (https://24.kz/ru/news/social/item/214494-
kazakhstan-zanyal-83-mesto-v-globalnom-indekse-
po-kiberbezopasnosti) use this program.

Specific methods and tools used in cyberspace 
pose a number of complex questions to responsible 
structures. They need to determine, firstly, whether 
an attack on electric grids, which paralyzed the 
country’s economic life, is an act of war, for 
example? How to calculate the economic damage 
done? What responses are legitimate from the point 
of view of international law?

Secondly, given the lack of experience 
in mastering cyberspace, it can be difficult to 
distinguish a targeted attack on computer systems 
from an accidental and unintended malfunction, 
since the effect in both cases will be the same.

Third, taking into account the fact that cyberspace 
is a virtual phenomenon and is not geographically 
localized, it is sometimes impossible to identify the 
perpetrators of a particular hostile act.

Conclusion

Unlike wars customary for mankind, where 
there are various conventions and norms 
governing the conduct of war, cyberspace as 
a new phenomenon is only being formed, and 
the existing norms in this situation reveal their 
inconsistency. Since attacks in cyberspace can 
affect not only the military, but also the civilian 
sphere, and also taking into account the difficulty 
of determining their sources, these actions can 
become one of the convenient tactical tools for 
terrorists. Perhaps open discussion and study of 
this problem, participation in it is not only IT. - 
specialists, but also professionals from various 
fields, including lawyers, politicians, public 
figures, scientists, doctors and other experts, could 
provide the key to solving these acute problems of 
the beginning of the 21st century.
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ЖAПО НИЯ МЕН ҚAЗAҚСТAННЫҢ БОЛAШAҚТЫҢ  
ЭКО-МО ДЕЛЬ ҚAЛAЛAРЫНДAҒЫ ЭКО-СAЯСAТ:
АЛМAТЫ ҚAЛAСЫ ӘКІМ ДІ ГІ НІҢ МЫСAЛЫНДA

Қaзір гі тaңдa қоршaғaн ортaның лaстaнуы мен кү ре су үшін тaңдaулы дa оңтaйлы әре кет ету 
ке рек еке ні бaршaмызғa мә лім. Ғы лы ми мaқaлaдa жaпон дық болaшaқтың экомо дель қaлaсы ның 
тиім ді тұстaрын aнықтaу мaқсaтындa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның ең ірі мегaпо ли сі – Алмaты 
қaлaсы не гіз ге aлы нып отыр. Алмaты қaлaсын елі міз тәуел сіз дік ке қол жет кіз ге лі бе рі кө лік жә не 
ло гис тикa сaлaсындa ре формaлaр ен гіз ген төрт әкім ші лік тің жүр гіз ген сaясaтынa жaлпы шо лу 
жaсaлaды. Қaлaның aтмос ферaлық бaссей ні нің лaстaнуын  aзaйту үшін жүр гіз ген ре формaлaры 
мен aтқaрғaн жұ мыстaрынa сaрaптaмa жүр гі зі ле ді.

Алмaты қaлaсындa жү зе ге aсы ры лып отырғaн жобaлaр рес пуб ликaмыздың бaсқa қaлaлaрындa 
әлі жоспaрғa ен бе ген жобaлaр бо лып тaбылaды. Ол жобaлaр Алмaты ның не гі зін де сәт ті бо лып 
тaбылсa, ондa өз ге де ірі қaлaлaр мен мо ноқaлaлaрдың күн тәр ті бі не кі ре тін мә се ле ге aйнaлaды 
деп болжaнaды. Сол се беп ті Алмaты қaлaсындa жүр гі зі ліп отырғaн қоршaғaн ортa сaясaты бү кіл 
ел дің нaзaрындa бо лып отыр. Осы тұстa Алмaты қaлaсындa aтқaрылғaн жұ мыстaр көр се тіл ген 
соң, жaпон дық болaшaқтың экомо дель қaлaлaрынa сaрaптaмa жүр гі зу aрқы лы ең үз дік жә не 
елі міз дің өз ге де ірі қaлaлaры мен мо ноқaлaлaрынa бейім ді әрі оңтaйлы тұстaры aнықтaлaды деп 
кү ті ле ді. Ал әлем мо йын дaғaн жaпон дық тә жі ри бе нің жaсыл эко но микaғa бет бұрғaн Қaзaқстaн 
үшін бaғaлы болaты ны сөз сіз.

Тү йін  сөз дер: болaшaқтың экомо дель қaлaсы, экосaясaт, қоршaғaн ортa сaясaты, Жaпо ния, 
Қaзaқстaн, Алмaты қaлaсы, әкім дік, әкім ші лік.
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Environmental policy of the Japan’s and Kazakhstan’s eco-model cities of the future:
The case of Almaty city government

These days it’s common knowledge that air pollution control needs effective actions. The biggest 
metropolitan city of Republic of Kazakhstan – Almaty city is taken as the base for finding out effective 
measures of ecomodel cities of the future in Japan. It is given review to the main reforms of the four city 
administrations regarding environmental policy in the field of transport and logistics. The article analyses 
conducted measures and reforms aimed at reducing carbon emissions. 

Realizing projects in Almaty city are the only and newest ones in the republic. Those projects are 
supposed to be entered to agenda of other big cities and monocities, if they will be found successful 
and effective. Therefore Almaty city’s environmental policy attracts whole republic’s attention. After the 
presentation of the main actions of Almaty city policy, it is expected to reveal the best and appropriate 
measures for the rest big cities and monocities of our republic through making analysis of ecomodel cit
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ies of the future in Japan. Accepted by the whole world the Japanese experience will be valuable to the 
Kazakhstan, which sets its transition into the green economy.

Key words: ecomodel city of the future, environmental policy, Japan, Kazakhstan, Almaty, city 
government, administration.

Ке рі мовa Ж.Қ.1, Ахaпов Е.А.2, Ши мид зу К.3

1док торaнт, кaфедрa Дaльне го Вос токa, фaкуль тет вос то ко ве де ния,  
Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aльФaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты, email: zhansayakerimova@gmail.com 

2Ph.D, и.о. до центa, кaфедрa Дaльне го Вос токa, фaкуль тет вос то ко ве де ния,  
Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aльФaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты, email: ahapov.erlan@kaznu.kz 

3PhD, aссо циировaнный про фес сор, Уни вер си тет Тот то ри, Япо ния г. Тот то ри

Эко по ли тикa эко мо де ли го ро дов бу ду ще го Япо нии и Кaзaхстaнa:
нa при ме ре aкимaтa го родa Алмaты

Нa се год няш ний день всем из ве ст но, что для борь бы с зaгряз не нием ок ружaющей сре
ды нуж но при нимaть эф фек тив ные ме ры. В дaнной стaтье зa ос но ву бе рет ся сaмый круп ный 
мегaпо лис Рес пуб ли ки Кaзaхстaн – г. Алмaты, для то го что бы выя вить эф фек тив ные сто ро ны 
эко мо де лей го родa бу ду ще го в Япо нии. Дaет ся об щий об зор по ли ти ки че ты рех aдми ни стрaций 
го родa Алмaты, ко то рые вве ли ре фор мы в сфе ре трaнс портa и ло гис ти ки с мо ментa по лу че ния 
незaви си мос ти. Про ведён aнaлиз предп ри ня тых мер и ре форм для сни же ния уров ня зaгряз не ния 
в aтмос фер ном бaссей не го родa.

Реaли зи руемые проек ты в го ро де Алмaты яв ляют ся нa дaнный мо мент но вей ши ми и единст
вен ны ми в рес пуб ли ке. Пред полaгaет ся, что эти проек ты вой дут в по ве ст ку дня остaль ных 
круп ных го ро дов и мо но го ро дов, ес ли их признaют ус пеш ны ми. По этой при чи не про во димaя 
эко по ли тикa в го ро де Алмaты прив лекaет внимa ние всей рес пуб ли ки. И пос ле предстaвле ния 
предп ри ня тых мер в го ро де Алмaты ожидaет ся выяв ле ние сaмых луч ших и под хо дя щих мер для 
остaль ных круп ных го ро дов и мо но го ро дов нaшей рес пуб ли ки че рез про ве де ние aнaлизa эко
мо де лей го родa бу ду ще го в Япо нии. Признaнный всем ми ром японс кий опыт бу дет цен ным для 
Кaзaхстaнa, устaно вив ше го ориен тир нa зе ле ную эко но ми ку.

Клю че вые словa: эко мо дель го родa бу ду ще го, эко по ли тикa, Япо ния, Кaзaхстaн, го род 
Алмaты, Акимaт, aдми ни стрa ция.

Кі ріс пе

Қaзір гі тaңдa Жaпо ния тех но ло гиялық дaму 
бо йын шa көшбaсшы ел дер дің бі рі. Со ны мен 
қaтaр, дaмығaн мем ле кет тер aрaсындa жaқын 
болaшaқтa ен ді соқ ты ғысaтын проб лемaлaрды 
бaсынaн aлғaшқы бо лып өт ке ріп жaтқaны 
бaршaмызғa мә лім. Мысaлы, бaлa туу дың aзaюы, 
ег де aдaмдaрдың кө беюі, пaрник гaздaрдың 
aртуы сияқ ты проб лемaлaр. Осындaй мә се ле лер-
ді ес ке ре оты рып, оңтaйлы ше ші мін тaбу ды ер те 
бaстaп, біршaмa же тіс тік ке жет кен Жaпо нияның 
тә жі ри бе сі көп те ген ел үшін үл гі бо лып отыр.

Дү ние жү зі бо йын шa aтмос ферaғa бө лі не тін 
кө мір қыш қыл гaзы бaстaғaн пaрник тік әсер ту-
дырaтын aлты түр лі гaздың үле сі нің кө беюіне 
қaтыс ты проб лемaлaрды ше шу үшін aлғaш рет 
1990 жылдaры дaмығaн ел дер бір ле се жұ мыс іс-
тей бaстaйды. Оның кө рі ні сі нің бі рі – 1997 жыл-
ғы Киото хaттaмaсы. Хaлықaрaлық құжaттың 
бaптaрынa сәй кес, 1990 жыл мен сaлыс тырғaндa 
2008-2012 жылдaр aрaлы ғындa Жaпо ния кө-
мір қыш қыл гaзы ның кө ле мін 6%-ғa тө мен де туі 
тиіс (www.unfccc.int. Official site). Соғaн қaтыс-
ты Жaпо нияның Қоршaғaн ортa ми ни ст рлі гі 

зерт теу инс ти туттaры мен бір ле се оты рып бір-
не ше жобaны іс ке қос ты. Олaр: «2050 жы лы 
Жaпо ния кө мір қыш қыл гaз кө ле мі тө мен қоғaм» 
(aғыл шын ті лін де – Towards a Japan Low Carbon 
Society (LCS)), «Болaшaқ қaлaсы» (aғыл шын ті-
лін де – Future city), «Эко-мо дель қaлaсы» (aғыл-
шын ті лін де – Eco-model city) кон цеп ті ле рі. 
Атaлмыш «Жaпо ния кө мір қыш қыл гaз кө ле мі 
тө мен қоғaм» жобaсы зерт теу жұ мыстaрын 2004 
жы лы бaстaсa (www.2050.nies.go.jp.Official site), 
«Болaшaқ қaлaсы», «Эко-мо дель қaлaсы» 2008 
жы лы бaстa уын  aлды. «Эко-мо дель қaлaсы» 
кон цеп ті сі нің нысaнынa aлғaшындa он үш қaлa 
aлы нып, 2012 жы лы же ті қaлa, 2013 жы лы үш 
қaлa қо сыл ды. әр қaуымдaстық жер гі лік ті ре-
су рстaрды қолдaнa оты рып, тұрaқты дaму мен 
кө мір қыш қыл гaзын aзaйт удa өз мо де лін жaсaп 
шығaрудa (http://future-city.jp. Official site). 
Қaзaқстaндa Жaпо ниядaғы болaшaқтың эко-
мо дель қaлaсы жa йын дa Е.А. Ахaпов (Ахaпов, 
2017:15-20) зерт теп, Китaкю сю қaлaсы жүр гіз-
ген сaясaты қaрaсты рылaды. Жоғaрыдa aтaлғaн 
Жaпо нияның қaлaлaры жa йын дa болaшaқтa бір-
не ше се риядaн тұрaтын ғы лы ми мaқaлaлaр тіз-
бе гін де ке ңі нен aйт ылaтын болaды.
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Жaпо ния мен Қaзaқстaнның болaшaқтың эко-мо дель қaлaлaрындaғы эко-сaясaт: Алмaты қaлaсы әкім ді гі нің ...

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы үде ме лі ин ду ст рия- 
лaнды ру мен жaсыл эко но микaғa бет бұрғaлы, 
елі міз дің қоршaғaн ортaсы мен эко ло гиялық 
жaғдa йынa ерек ше кө ңіл бө лі ніп ке ле ді. Мы-
сaлы, 2018 жы лы Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
Эко ло гиялық ко дек сі не (2007 жыл ғы) тaғы өз-
гер ту лер мен тү зе ту лер ен гі зіл ді. Бұл – елі міз де гі 
эко ло гиялық мә се ле лер ді зaң не гі зін де ше шу ді 
бaстaғaн қaдaм.

Алмaты қaлaсындa жү зе ге aсы ры лып 
отырғaн қоршaғaн ортa мә се ле ле рі не қaтыс ты 
жобaлaр рес пуб ликaмыздың бaсқa қaлaлaрындa 
әлі жоспaрғa ен бе ген жобaлaр бо лып тaбылaды. 
Ол жобaлaр Алмaты ның не гі зін де сәт ті бо-
лып тaбылсa, ондa өз ге де ірі қaлaлaр мен мо-
ноқaлaлaрдың күн тәр ті бі не кі ре тін мә се ле ге 
aйнaлaды деп болжaнaды. Сол се беп ті Алмaты 
қaлaсындa жүр гі зі ліп отырғaн қоршaғaн ортa 
сaясaты бү кіл ел дің нaзaрындa бо лып отыр. Осы 
тұстa Алмaты қaлaсындa aтқaрылғaн жұ мыстaр 
көр се тіл ген соң, жaпон дық болaшaқтың эко-мо-
дель қaлaлaрынa сaрaптaмa жүр гі зу aрқы лы ең 
үз дік жә не елі міз дің өз ге де ірі қaлaлaры мен 
мо ноқaлaлaрынa бейім ді әрі оңтaйлы тұстaры 
aнықтaлaды деп кү ті ле ді. Сол се беп ті бұл зерт
теу дің нысaны бо лып – Алмaты қaлaсы мен 
қоршaғaн ортa сaясaты aлы нып отыр. Алмaты 
қaлaсы ның эко ло гиялық жaғдaйы, aвто кө лік тер-
дің қоршaғaн ортaғa әсе рін Амир бе ковa Р. (1990), 
Омaров А.Ж. (1999), Сaль ни ков В.Г. (2000), 
Қиялбaев Ә.Қ. (2003), Бе гим бе товa А.С. (2015) сын-
ды ғaлымдaр зерт те ген. Алaйдa қaлa бaсшылaры-
ның қоршaғaн ортa сaясaтын зерт теп, сaрaптaмa 
жaсaлып жaзылғaн ең бек жоқ тың қaсы.

Зерт теу дің мaқсaты жә не мін дет те рі
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның ең ірі мегaпо ли-

сі – Алмaты қaлaсындa aуa лaстaнуы ның дең ге-
йін  тө мен де ту ге үлес қо су жә не әр ке зең де гі қaлa 
бaсшы лы ғы ның кө лік жә не ло гис тикa сaлaсындa 
жүр гіз ген эко-сaясaтын зерт теу, қaлa бaсшылaры 
aтқaрғaн жұ мы сы ның тиім ді жә не тиім сіз нә ти-
же сін aйқындaу.

Зерт теу дің ме то до ло гиясынa мер зім ді бa-
сы лымдaр мен мұрaғaттaғы мә лі мет тер ге шо лу, 
стaтис тикaлық мә лі мет тер ге сaрaптaмa жaсaу, 
кейс стaди әдіс те рі жaтaды.

Зерт теу нә ти же сі жә не дис кус сия
Зерт теу бaры сындa әр қaлa бaсшы сы ның 

жүр гіз ген қоршaғaн ортa сaясaты ның ұтым-
ды жә не ұтым сыз тұстaры aнықтaлды. Кей бір 
жобaлaр қaғaз бе тін де қaлып, жү зе ге aсы рылмaй 

қaлып жaтсa, кей бір жобaлaр өзі нен ке йін гі қaлa 
бaсшы сы ның тaрaпынaн қолдaу тa уып , іс ке aсы-
ры лып жaтты.

Не гіз гі бө лім
Осы тұстa елі міз дің ең ірі мегaпо ли сі – 

Алмaты қaлaсы не гіз ге aлы нып отыр. Се бе бі 
РМК «Қaзгид ро мет тің» 2018 жыл дың aлғaшқы 
жaрты жыл дық есе бі не сәй кес, Алмaты қaлaсы 
aтмос ферaлық aуa лaстaнуы ның жоғaры дең-
гейлі қaлaлaр қaтaрынa жaтaды екен.

Жaлпы aлғaндa, aтмос ферaлық aуa лaстaнуы-
ның төрт дең гейі бaр, олaр: өте жоғaры дең-
гейі (СИ1 –10-нaн aсa, ЕЖҚ2 –50% aсa), жоғaры 
дең гейі (СИ – 5-10, ЕЖҚ – 20-49%), кө те рің кі 
дең гейі (СИ – 2-4, ЕЖҚ – 1-19%) жә не тө мен гі 
дең гейі (СИ – 0-1, ЕЖҚ – 0%). Ат мос ферaлық 
aуaның aзот диок си ді, кө мір те гі ок си ді, кү кірт 
диок си ді, формaльде гид, кү кі рт су те гі, қaлқымa 
бөл шек тер, фе нол, aммиaк сияқ ты лaстaушы 
зaттaрмен жоғaры жә не өте жоғaры лaстaнулaры 
ке ле сі фaкторлaрмен тү сін ді рі ле ді: 

1) Ав то жолдaрдың қaлaлық кө лік тер мен бос 
емес ті гі (кеп те луі) – бен зин нің жә не ди зель дік 
отын ның көп құрaмды бо лып шы ғуы ел ді-ме кен-
де гі aтмос ферaлық aуaның aзот диок си ді мен, кө-
мір те гі ок си ді мен, оргa никaлық зaттaрмен жә не 
т.б. лaстaнуы ның не гіз гі кө зі бо лып тaбылaды. 
Ал қaлaдaғы жоғaры aвто жолдaрдың бос емес ті-
гі жaқсы жел де ту болсa дa, aтмос ферaлық aуaдa 
зиян ды зaттaрдың жинaлуынa әке ле ді. 

2) өн ді ріс орындaрынaн эмис сия ның шaшы-
луы – өн ді ріс орындaрынaн шыққaн зaттaрдың 
жa нуы, aуa лaстaнуы ның жоғaры дең ге йіне 
бейім дел ген өн ді ріс тік про цес тің нә ти же сі. Ел-
ді-ме кен aумaғындaғы әуе бaссе йін де олaрдың 
шaшы луы қaлa, қaлa мaңы мен кент тер дің aтмос-
ферaлық aуa сaпaсынa aйт aрлықтaй әсер ете ді. 

3) Ел ді-ме кен дер де гі aтмос ферaлық ке ңіс тік-
тің тө мен жел де ті луі – aтмос ферaның жер ге жaқын 
қaбaтындa aуa лaстaушылaры жинaлып, олaрдың 
шо ғырлaры өте жоғaры дең гейде сaқтaлaды 
(Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы қоршaғaн ортa жaй-күйі 
жө нін де гі aқпaрaттық бюл ле те ні, 2018:10).

Зерт теу жұ мы сы ның нысaны бо лып тaбы-
лaтын Алмaты қaлaсы ның эко ло гиялық 

1 СИ (стaндaрт ты ин декс) – қысқa уaқыт ке зе нің де ең 
көп өл шен ген, бе кет те гі бір қоспa үшін не ме се бaрлық бе-
кет тер де гі бaрлық қоспaлaр үшін өл шен ген де рек тер ден 
ШЖШ (шек ті жол бе ріл ген қоспaның шо ғы ры) бө лін ген 
қоспa шо ғы ры

2 ЕЖҚ (ең жоғaры қaйт aлaнғыш тық)%, ШЖШ-дaн 
aсуы – бе кет те гі бір қоспa үшін не ме се бaрлық бе кет тер де гі 
бaрлық қоспaлaр үшін өл шен ген де рек тер де гі қaйт aлaнғыш.
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aхуaлын нaшaрлaтaтын фaкторлaр ішін де кө-
лік мә се ле сі 80%-ды қaмтып, бaсым дық тaны-
тып отыр. Тө мен де гі кес те ге қaрaсaқ, елі міз дің 

ең ірі мегaпо ли сін де гі aвто кө лік тер сaны жыл-
дaн жылғa aртудa (1-су рет – Алмaты қaлaсы  
бо йын шa).

Ал Стaтис тикa ко ми те ті нің 2018 жыл дың 
1 қaңтaрындaғы есе бі не сүйен сек, рес пуб ликa 
бо йын шa aвто кө лік тер сaны 3,851,600 бір-
лік екен (www.stat.gov.kz. Official site). Сондa 
Алмaты қaлaсындa бү кіл елі міз де гі aвто кө лік-
тер дің шaмaмен же ті ден бір бө лі гі жүр екен. 
Ғaлымдaрдың aйт уын шa, елі міз де aвто кө лік тер-
дің жыл сa йын ғы өсі мі шaмaмен 127 мыңғa же-
тіп отыр. Яғ ни, осы қaрқын сaқтaлaтын болсa, 
ондa бү гін гі көр сет кіш 2,5 есе ден aртып ке те-
рі сөз сіз. Де мек, бү гін гі aвто мо биль жолдaры 
мен қaлa кө ше ле рін де гі кө лік инфрaқұ ры лы-
мы ер тең ге сaй кел мейт ін ді гі aнық бaйқaлaды. 
Осындaй өсім сaлдaрынaн жолaйрықтaр мен 
тұрaқ мә се ле сі күр де лі шиеле ніс ке тү се рі сөз-
сіз. Ал қaзір гі жолaйрықтaр мен қaлaлық aсa ірі 
мaгистрaльдaрдың (мысaлы, Рaйым бек, Рыс-
құ лов, әл-Фaрaби, Сү йін бaй дaңғылдaры жә не 
т.б.) тәу лік тік өт кіз гіш тік көр сет кіш те рі не бә рі 
80-100 мың aвто мо биль ге ғaнa есеп тел ген деп 
aлaңдaушы лық біл ді ріп отыр (Egemen Qazaqstan, 
2018:4).

Осындaй проб лемaлaрдың ту уынa бірқaтaр 
үр діс тер се беп ші бол ды. Мысaлы, Ке ңес одaғы-
ның құл дырaп, еге мен ді ел aтaнғaндa, ең мaңыз-
ды мә се ле лер қaтaрындa жaрқын болaшaққa 
же те лейт ін нaрық тық эко но микaны дaмы ту, 
ұстaнaтын сaяси бaғыт, ел қa уіп сіз ді гі мен өз ге 
ел дер мен дип ломaтия лық қaрым-қaтынaс орнaту 
се кіл ді сұрaқтaр күн тәр ті бін де бе кі ді. Алaйдa, 

Де рек көз:http://stat.gov.kz 

1-су рет – Алмaты қaлaсындaғы кө лік тер сaны ның өсу динaмикaсы

ол кез де эко ло гияғa кө ңіл бө ле тін уaқыт дa, орын 
дa, қaржы дa болмaды. Жоғaры aйт ып кет кен дей, 
мем ле ке ті міз ді тұрaқты дaму жо лынa қою ең 
бaсты мін дет бо лып, кaпитaл жинaу үр ді сі жүр ді 
(Кон ти нент, 2000:21). Кaпитaл жинaуғa бaсым-
дық бе ріл ген дік тен, эко ло гия мә се ле сі ойлaсты-
рылмaды. Сол се беп ті қaлaның aтмос ферaлық 
мaссaсы ның бұ зылуынa се беп ші болғaн бір не ше 
фaкторлaр орын aлды. Ең aлды мен, ойлaсты-
рылмaғaн құ ры лыс. Алғaшындa Алмaты aуa 
дә ліз де рін ес кер ген жобa бо йын шa сaлынғaн. 
2003-2010 жылдaрдaғы құ ры лыс сер пі лі сі нің 
нә ти же сін де ғимaрaттaр рет сіз сaлынғaн. Іле 
Алaтaуы тaулaры ның ғaжa йып  кө рі ні сін те ре-
зе ден тaмaшaлaй aлaтын үй лер – әр бір шaршы 
мет рі қымбaтқa сaтуғa болaтын үй лер, сол се беп-
ті ин вес торлaр тaрaпынaн aлғaндa ми нимaлды aз 
aумaқтaн мaксимaлды сомa aлуғa жaқсы мүм-
кін дік болaтын. Осыдaн шaтқaлдaрғa пер пен-
ди ку ляр лы орнaлaсқaн көпқaбaтты ғимaрaттaр 
пaйдa болa бaстaды. Ал олaр өз ке зе гін де aуaлық 
мaссaлaр aғын ды лы ғын нaшaрлaтaтын өз ге-
ше жел кен ту дырaтын. Кей бір сaрaпшылaрдың 
aйт уын шa, қaлa тер ри то риялaры ның жел де ті луі 
мен жел ден қорғaуы бо йын шa ҚНмЕ3 1987-1988 

3 ҚНмЕ (құ ры лыс нормaлaры мен ере же ле рі) – Атқaру шы 
би лік оргaндaры қaбылдaғaн қaлa құ ры лы сы, ин же нер лік із де-
ніс тер, сәу лет-құ ры лыс тық жобaлaу, құ ры лыс жұ мыстaры ның 
жү зе ге aсы рылуын  рет те ме леуші тех никaлық, эко но микaлық 
жә не құ қық тық сипaттaғы нормaтив тік aкті лер дің жиын ты ғы. 
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Жaпо ния мен Қaзaқстaнның болaшaқтың эко-мо дель қaлaлaрындaғы эко-сaясaт: Алмaты қaлaсы әкім ді гі нің ...

жылдaры кү шін жойғaн. Осыдaн элитaлы тұр-
ғын үй лер сaлaтын компa ниялaр ҚНмЕ жоқ ты-
ғын өз де рі нің мүд де ле рі не тиім ді қолдaнды (mk-
kz.kz.Official site).

Осығaн орaй Алмaты қaлaлық әкім ді гі нің 
aтмос ферaлық бaссейн нің жaғдa йын  жaқсaртуғa 
бaғыттaлғaн сaяси әре кет те рін, со ның ішін де 
кө лік жә не ло гис тикa сaлaсындaғы шaрaлaрын 

же те зер де леуді жөн кө ріп отыр мыз. Се бе бі бұл 
уaқытқa де йін  Алмaты қaлaсын бaсқaрғaн бір-
не ше әкім ші лік тің қоршaғaн ортaны қорғaуғa 
қaтыс ты жүр гіз ген сaясaтын жинaқтaп, оны 
тіз бек теп, әрқaйсы сынa те рең тaлдaу жaсaлғaн 
емес. 1991 жы лы Тәуел сіз дік ке қол жет кіз ген-
нен бе рі Алмaты қaлaсын ке ле сі сaяси тұлғaлaр 
бaсқaрғaн:

1-кес те – Алмaты қaлaсын бaсқaрғaн әкім дер

Әкім нің aты-жө ні Би лік жылдaры

1  Нұрқaді лов Зaмaнбек 1991-1994

2  Құлмaхaнов Шaлбaй 1994-1997

3 Хрaпу нов Вик тор 1997-2004

4 Тaсмaғaмбе тов Имaнғaли 2004-2008

5 Есі мов Ах метжaн 2008-2015

6 Бaйбек Бaуыржaн 2015 – осы күн ге де йін 

Де рек көз: «Кон ти нент», №18, 20.09-03.10.2000, Алмaты қaлaсы ның рес ми ин тер нет-ре сур сы www.almaty.gov.kz.

Бір не ше се беп тер мен 2000 жыл Алмaты 
қaлaсы үшін бет бұ рыс ты ке зең ге aйнaлды. Бі-
рін ші ден, жaңa үкі мет тің ке луімен рес пуб-
ликaлық бюд жет ке елі міз дің ең ірі қaлaсы әрі ең 
үл кен до но ры – Алмaты қaзынaсынaн aлынaтын 
сомa кө ле мі aздaп aзaйды: «бюд жет тік бө лу» 
aтты жaңa сaясaттың нә ти же сін де Алмaтығa 
2,3 мл рд. тең ге шaмaсындa қо сымшa қaрaжaт 
бе ріл ді. Екін ші ден, қaлaдa инфрaқұ ры лымғa 
ірі ин вес ти ция құю үшін жaйлы эко но микaлық 
климaт орнaды (2-кес те). Үшін ші ден, ұзaқ мер-

зім ді ын тымaқтaстық ты қaрaстырaтын бa йып-
ты дa прaгмaтикaлық ше тел дік ин вес торлaр 
пaйдa бол ды (Кон ти нент, 2000:25). Сол се беп-
ті Алмaты қaлaсы әкім ді гі нің қоршaғaн ортa 
сaясaтын қaрaстырғaндa, В. Хрaпу нов тың би лі-
гі ке зін бaстaу нүк те сі ре тін де aлып, төрт қaлa 
бaсшы сы ның жүр гіз ген сaясaтынa шо лу жaсaп 
ке ту ді жөн кө ріп отыр мыз.

1. В. Хрaпу нов әкім ші лі гі
Алмaты қaлaсы ның aудaндaр сaны – 6, хaлық 

сaны – 1,129,400 aдaм (1999 ж.).

2-кес те – Алмaты қaлaсы әкім ші лі гі нің шы ғы ны 
өл шем бір лі гі – млн. тең ге

1998 ж. 1999 ж. 2000 ж.
1998 жыл мен 

сaлыс тырғaн-дa 
2000 ж. +,-

Б. Рес пуб ликaлық бюд жет ке рес ми трaнс ферт тер ді aлып 
тaстaғaндaғы шы ғындaр мен не сиелеу 13999 13590 19010 +5011

1. Рес ми трaнс ферт тер ді aлып тaстaғaндaғы шы ғындaр 13949 13411 18850 +4901

1.4. Бі лім бе ру 4015 4210 4337 +322

1.5. Денсaулық сaқтaу 2233 3769 4093 +1860

1.6. әлеу мет тік қaмсыздaнды ру мен әлеу мет тік кө мек 4369 1624 1571 -2798

1.11. Кө лік пен бaйлaныс 529 1994 +1994

Де рек көз: Де ло вое обоз ре ние «Рес пуб ликa», №12 (79), 29.03.2001
Ес кер ту: кес те де қaлa әкім ші лі гі шы ғы ны іші нен сaлыс ты ру мaқсaтындa бір бө лі гі ғaнa бе ріл ген.
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В. Хрaпу нов ке зін де гі әкім ші лік тің бaсым-
дықтaрын aнықтaу үшін жер гі лік ті бюд жет тің 
шы ғындaрын сaрaптaу қaжет. Ол үшін ең мaңыз-
ды сaлaлaрдың үш жыл дық көр сет кіш те рі aлы-
нып отыр. Кө ріп отырғaны мыздaй, әкім дік кө лік 
пен бaйлaнысқa 1999 жылдaн бaстaп ерек ше кө-
ңіл бө ліп отыр (Рес пуб ликa, 2001:5).

В. Хрaпу нов әкім ші лі гі нің қaлaның эко-
ло гиялық aхуaлын жaқсaртудaғы кө лік жә-
не ло гис тикa сaлaсындa ұсынғaн жобaлaрын 
қaрaстырaйық:

1) 2002 жыл дың жел тоқсaн aйын дa Елбaсы 
Алмaты aумaғын 3,7 мың гектaрғa ке ңейту жaйлы 
жaрлыққa қой ды. Жобaдa Алмaты қaлaсы ның 
тө ңі ре гін де aйнaлмa жол сaлу қaрaсты рылғaн. 
Ол үшін жер бө лу жaйлы қaлa әкі мі Алмa-aтa 
об лы сы ның әкі мі Шaлбaй Құлмaхaнұлы мен ке-
ліс кен. Жол ұзaқты ғы – 98 шaқы рым, құ ны 100 
млн АҚШ доллaрды құрaйт ын aйнaлмa жол құ-
ры лы сы – күн де лік ті қaлaғa кі ре тін 60-70 мың 
трaнзит тік aвто кө лік тер ден aйт aрлықтaй aзaй- 
т aды, оның құ ры лы сынa 1600-1800 гектaр жер те-
лі мі бө лі не ді (Ком со моль скaя прaвдa, 2002: 10).

2) Со ны мен қaтaр мет ро құ ры лы сынa ин-
вес ти ция тaбу – қaлa әкі мі нің мой нынa жүк-
тел ді. Осы тұстa мет ро ның сaлы ну тaри хынa 
aздaп тоқтaлып кет кен aбзaл. 1978 жы лы мет ро-
ның aлғaшқы трaссaсы көр се тіл ген қaлaның бaс 
жоспaры бе кі ті ліп, 1988 жы лы 7 қыр күйек те құ-
ры лы сы бaстaлды. Аяқтaу мер зі мі 1997 жылғa 
жоспaрлaнды. 1991 жылғa де йін гі құ ры лыс шы-
ғы нын ке ңес тік бюд жет, жaнaмa шы ғын ды Қaзaқ 
КСР өте ді. Алғaшқы ке зек те гі те лім жобaсы бо-
йын шa 8 бе кет ті қaмтығaн. Алaйдa 1991 жы лы 
Ке ңес Одaғы тaрaлғaн соң, мет ро құ ры лы сы 
тоқтaп қaлды.

1992 жы лы «Бе тон-унд-Моибрaу» aтты aвс-
трия лық фирмa, 1995 жы лы «SNC LAVALIN» 
aтты кaнaдaлық компa ния («Алaтaу», «Сaйрaн», 
«Сaрыaрқa» бе кет те рін қaмти тын екін ші ке зек-
те гі те лім жобaсын жaсaп шығaрды), 1999 жы-
лы «Bombardier» aтты өз ге кaнaдaлық компa ния 
(Нью-Йорк, Пaриж, Ме хи ко, Лон дон, Анкaрa 
сияқ ты ірі қaлaлaрдaғы мет ро ның құ ры лы сы-
мен aйнaлысқaн), 2000 жы лы «Philipp Holzmann» 
aтты не міс компa ниясы мет ро ның құ ры лы сын 
әкім дік пен ке лі се оты рып, өз мо йын дaрынa aлуғa 
ниет те рін біл дір ген мен, бел гі лі бір се беп тер мен 
жү зе ге aспaды (http://metroalmaty.kz. Official site). 
В. Хрaпу нов тың 2002 жыл ғы «Ком со моль скaя 
прaвдa» гaзе ті не бер ген сұхбaтындa мет ро құ ры-
лы сы ның aяқтaлу мер зі мі деп 2010 жыл ды aтaды. 

2003 жылғa де йін  сырттaн ин вес ти ция 
тaбылмaғaн соң, 2003 жыл ғы 10 aқпaндaғы ҚР 

Пре зи ден ті нің жaрлы ғы бо йын шa мет ро по ли-
тен нің құ ры лы сы рес пуб ликaлық бюд жет тен 
қaржылaнды рылaтын бол ды (то лы ғырaқ А. Есі-
мов ке зін де гі әкім дік шaрaлaрындa қaрaсты-
рылaды).

3) Мет ро ның құ ры лы сы aяқтaлғaн соң мо-
но рельс тік жолдaр сaлу ды ұсынғaн кaнaдaлық 
компa ния ның бұл жобaсын әкім дік мaқұлдaп, 
қaбылдaды. Се бе бі, мысaлы, әуежaйғa де йін  
мет ро сaлудaн гө рі мо но рельс тік жол сaлу aйт aр- 
лықтaй aрзaнғa тү се ті ні тү сі нік ті. Ал бұндaй 
жолдaр көп те ген еу ропaлық ел дер де, Жaпо ниядa 
сәт ті қолдaны лудa де ген ше тел де гі сәт ті тә жі-
ри бе ні aлғa тaртып, Үкі мет ке жобa ре тін де ұсы-
нылғaн.

4) әл-Фaрaби дaңғы лынa де йін  Жел тоқсaн, 
Нaурызбaй бaтыр жә не Сей фул лин кө ше ле-
рін жүр гі зу, Тө ле би кө ше сін Қaлқaмaн шaғын 
aудaнынa де йін  со зу көз де ліп отыр. Бұл шaрa 
aрқы лы ең жүк теу лі қиы лыстaрды босaтып, 
тaудaн сaмaл жел дің бө гет сіз ес уіне мүм кін дік 
бер мек (Ком со моль скaя прaвдa, 2002: 10). 

2. И. Тaсмaғaмбе тов әкім ші лі гі
Алмaты қaлaсы ның aудaндaр сaны – 6, хaлық 

сaны – 1,175,208 aдaм (2004 ж.).
Ен ді И. Тaсмaғaмбе тов әкім ді гі нің қaлaның 

эко ло гиялық aхуaлын жaқсaртудaғы кө лік жә-
не ло гис тикa сaлaсындa ұсынғaн жобaлaрын 
қaрaстырaйық:

1) Қaлaны кө портaлық ты ету, әр ортaлықтa 
тең дә ре же де іс кер лік бө лі гі, тұр ғын aлaптaры, 
бос уaқыт ты өт кі зу инфрaқұ ры лымдaрын қaмту 
көз дел ген. әйт пе се қaлaның ес кі ортaлы ғы іс кер-
лік бел сен ді лік тің өсуі нен, aвто кө лік тің көп ті гі-
нен тұн шығaтын болaды деп тү сін ді ре ді.

2) 2005 жылдaн бaстaп әл-Фaрaби дaңғы-
лынaн жоғaры тер ри то риядa 6-қaбaттaн aсaтын 
ғимaрaт сaлуғa тыйым сaлын ды.

3) әкім нің 2006 жыл ғы «Ве чер ний Алмaты» 
гaзе ті не бер ген сұхбaтындa ұзaқты ғы 8,3 км 
құрaйт ын мет ро ның aлғaшқы ке зе гі ел Пре зи-
ден ті мен Үкі ме ті нің тaпсы ры сы бо йын шa 2008 
жы лы хaлық тың қолдaнуынa бе рі ле ді деп көр се-
тіл ген. 

4) Көпсaты лы aвто тұрaқтaр же лі сін дaмы-
ту қолғa aлын ды. Кө лік қозғaлы сы мен aвто кө-
лік тұрaғы ның ты ғыз грaфи гін ес ке ре оты рып, 
қaлaның бес мaңыз ды нүк те сі aйқындaлды. 
Мысaлы, Ес кі aлaң aумaғындa оқу орындaрынaн 
бaстaп ірі сaудa нүк те ле рі не де йін  түр лі көп те ген 
ме ке ме лер дің шо ғырлaнғaнын бaйқaуғa болaды. 
Тaңер тең нен кеш ке де йін  тұрaқтa тұрғaн кө лік-
тер жол дың жү ре тін бө лі гін тaрылтaды дa, aвто-
кө лік тер дің қозғaлы сынa aйт aрлықтaй ке дер гі 
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ту дырaды. Ол жер де көпсaты лы тұрaқ сaлмaсa, 
проб лемaны бaсқaшa ше шу ге болмaйды деп 
қaлa әкі мі тү сін дір ді.

5) Қaлaның кө лік тік aрте риясын же ңіл-
де ту мaқсaтындa жолaйрық тың тиім ді лі гін 
aлғaшқы 2 жолaйрықтaн (Мaйлин-Бекмaхaнов 
пен Рaйым бек-Рыс құ лов-Сaин) бaйқaлғaнын 
aлғa кө те ріп, тaғы 18-ін сaлу ды жоспaрлaйды. 
Ол үшін жыл сa йын  үшеу ден бaстaу ке рек ті гі 
aйт ылaды. Мысaлы, 2006 жы лы Рыс құ лов-Ку-
де рин, Рыс құ лов-Бө кейхaнов, әл-Фaрaби-Сей-
фул лин жә не әл-Фaрaби-Есентaй aудaндaрындa 
дa йын дық жұ мыстaры бaстaлды. Ал әл-Фaрaби-
Фурмaновтaғы (қaзір Н.Ә. Нaзaрбaев дaңғы лы) 
се гі зін ші жолaйрық 2006 жыл дың тaмыз-қыр-
күйек aйлaрындa бaстaлaды. Шaля пин кө ше-
сі Қaлқaмaнғa де йін , Бaтыс Жел тоқсaн кө ше сі 
әл-Фaрaби дaңғы лынa де йін  ұзaрды (Ве чер ний 
Алмaты, 2006:3-4). 2007 жы лы 14 мaмырдa Сей-
фул лин дaңғы лы мен Жaнсү гі ров кө ше сі aрқы-
лы Рыс құ лов дaңғы лы бойы мен өте тін ұзын ды-
ғы 1000 м эстaкaдaлық, 400 м тун нель дік жол 
aйры ғы aшыл ды. Бұғaн де йін  тәулі гі не 8-8,5 
мың кө лік қaнa өте тін бұл aрaдaн ен ді 184 мың 
кө лік өте aлaтын болaды. 28 қaзaндa ре ко рд тық 
мер зім – не бә рі бес aйдa сaлы нып біт кен Абaй-
Сaин, Шaля пин-Сaин, Жaндо сов-Сaин кө ше ле-
рі нің қиылы сындaғы үш бір дей жолaйрық бір 
мез гіл де іс ке қо сыл ды. 24 қaрaшaдa Дос тық пен 
әл-Фaрaби дaңғылдaры ның қиылы сындa 2007 
жыл ғы онын шы жолaйрық aшы лып, қaлaдaғы 
кө лік қозғaлы сын aйт aрлықтaй же ңіл дет ті. 5 жел-
тоқсaндa Абaй-Жaндо сов-Сәтбaев, Рaйым бек-
Сү йін бaй-Пуш кин жә не Рaйым бек-Ро зыбaкиев 
кө ше ле рі нің қиылы сындa жaңa жолaйрықтaры-
ның құ ры лы сы бaстaлды (Алмaты aқшaмы, 
2007: 5).

6) БА КАД4 aйнaлмa жо лы ның сaлы нуы 
2007 жыл дың кү зін де бaстaлып, 2010 жы лы 
aяқтaлуы жоспaрлaнып отыр. Елі міз бен көр ші 
ел дер дің эко но микaлық дaмуы ның нә ти же сін-
де тaри хи қaлыптaсқaн трaнзит тік жол ды көп-
теп қолдaнaтын дықтaн, БА КАД-тың құ ры лы сы 
өзек ті бо лып отыр. Бұл жол тәулі гі не 25 мыңдaй 
кө лік ті қaлaдaн тыс шығaрaты ны жоспaрлaнып 
отыр (Ве чер ний Алмaты, 2007:4) деп бaяндaлды.

4 Үл кен Алмaты aйнaлмa aвто мо биль жо лы (орыс ті лін де 
– Боль шaя Алмaтинскaя Коль цевaя aвто мо биль нaя до рогa) – 
Алмaты об лы сы ның Қaрaсaй, Іле, Тaлғaр aудaндaрын ке сіп өте-
тін, қaлaны трaнзит тік кө лік тен босaтaтын aвто жол. Ұзaқты ғы 
– 66 км. 21 кө пір, 8 екі дең гей лік жолaйрық, 2 эстaкaдa, 18 өт пе-
жол, 168 су өт кі зу ші құ быр жә не т.б. қaмти ды. БА КАД құ ры лы-
сы 2009 жыл дың тaмыз a йын дaғы әлем дік қaржы дaғдaры сы-
ның сaлдaрынaн бел гі сіз уaқытқa тоқтaтыл ды.

7) 2005 жы лы сaтып aлынғaн жaңa қaзбa жүр-
гіз гіш комбaйн ның aрқaсындa уaқыт тa, қaржы 
дa үнем де ліп жaтқaн соң, мет ро ның aлғaшқы 
ке зе гі 2008 жыл дың со ңындa қолдaнысқa бе-
рі луі тaпсы рыл ды (Ве чер ний Алмaты, 2006:4). 
Алaйдa, 2007 жыл ғы сұхбaтындa 2009 жыл-
дың І жaрты сындa бе рі ле тін ді гі жaйлы aйт ты 
(Пaнорaмa, 2007:4).

8) 7 жылдaн aсқaн aвто мо биль дердің ел ге 
кір уіне эко но микaлық сaнк циялaр aрқы лы тый-
ым сaлу ды Үкі мет ке ұсынaды. Жaй ғaнa тыйым 
сaлу емес, әке лім бaжын кө те ру aрқы лы шек-
теу ді көз деп отырғaн бұл жобa ес кі кө лік тер ден 
шығaтын пaйдaлaнылғaн гaзды aзaйт aты ны сөз-
сіз (Ве чер ний Алмaты, 2006:5) деп бaғa бе рі ле ді.

9) Шы ғыс aйнaлмa aвто жо лы ның (ВОАД) құ-
ры лы сы бaстaлып, қaлaның ортaлы ғын aйнaлмa 
жол қоршaйт ын болaды: оң түс тік те – әл-Фaрaби 
дaңғы лы, бaтыстa – Сaин кө ше сі, сол түс тік те 
– Рыс құ лов дaңғы лы, шы ғыстa – ВОАД (www.
online.zakon.kz.Official site).

3. А. Есі мов әкім ші лі гі
aудaндaр сaны – 8 (02.07.2008 ж. Алaтaу 

aудaны, 02.07.2014 ж. Нaурызбaй aудaны қо сыл-
ды), хaлық сaны – 1,324,739 aдaм (2008 ж.).

Ен ді А. Есі мов әкім ші лі гі нің қaлaның эко-
ло гиялық aхуaлын жaқсaртудaғы кө лік және 
ло гис тикa сaлaсындa ұсынғaн жобaлaрын 
қaрaстырaйық:

1) 2013 жы лы қaлa әкім ді гі БҰҰДБ-ҒЭҚ5-мен 
бір ле се оты рып қaлa үшін ұзaқ мер зім ді кө лік-
тік стрaте гия жaсaп шығaрды. Ол стрaте гияның 
мaқсaты – 2023 жылғa де йін  қaлa тұр ғындaрын 
ор нық ты, кі рік ті ріл ген, қa уіп сіз, жоғaры сaпaдa 
қыз мет көр се те тін жә не бaрлық тұр ғынғa қол-
же тім ді болaтын кө лік тік жүйе мен қaмтaмa-
сыз ету (Стрaте гия ус той чи во го трaнс портa  
г. Алмaты нa 2013-2023 гг., 2013:5). БҰҰДБ - ҒЭҚ 
«Алмaты қ. тұрaқты кө лік те рі» (ке ле сі – АҚТК) 
жобaсы – кө лік тер ден бө лі не тін пaрник гaздaры 
шығaрындылaры ның өсу проб лемaсын ше шу-
де қaлaғa кө мек көр се ту жә не тұрaқты кө лік-
тер ді іл ге рі ле ту жә не көр се ті лім дік жобaлaрды 
іс ке aсы ру aрқы лы қоршaғaн ортaны жaқсaрту 
мaқсaтындa 2011 жы лы бaстaлғaн 5 жыл дық 
жобa.

Өмір сү ру мен жұ мыс іс теу үшін тaртым ды 
қaлa – Алмaтыдa тұ ру сaпaсын жaқсaртуғa мүм-
кін дік бе ре тін «Алмaты қ. ор нық ты кө лік те рі нің 
2013–2023 жж. aрнaлғaн стрaте гиясы» 2013 ж. 

5 БҰҰДБ-ҒЭҚ (Бі рік кен Ұлттaр Ұйымы ның Дaму 
бaғдaрлaмaсы, Ғaлaмдық Эко ло гиялық Қор, aғыл шын ті-
лін де – UNDP, GEF)



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (89). 2019 125
eISSN 2617-1864

Ке рі мовa Ж.Қ. және т.б.

АҚТК жобaсы ның кө ме гі мен әзір лен ді жә не бе-
кі тіл ді. 2014 ж. мaмырдa БРТ тип ті жүр дек aвто-
бустaр дә лі зі (Б. Бaйбек сaясaтындa то лы ғырaқ 
қaрaсты рылaды) мен жaңa ве ло жолдaр сaлу ды 
ұйымдaсты ру жө нін де гі пи лот тық жобaлaрдың 
тұсaуы ке сіл ді жә не Алмaты қ. әкі мі мaқұлдaды 
(www.alatransit.kz. Official site).

2008 жы лы қоғaмдық кө лік же ке кә сіп кер-
лер дің қо лындa бо лып, сaны өте aз болғaны мен 
қaтaр, кө лік тер жaғдaйы тaлaптaрғa сaй болмaды. 
Сол се беп ті му ни ципaлды кө лік құ руғa ше шім 
қaбылдaнaды. 2013 жы лы трaмвaй-трол лей бус 
бaсқaрмaсы «Алмaты қ. Алмaтыэлект ротрaнс» 
ЖШС бо лып өз гер тіл ді. 2015 жыл ғы стaтис тикaғa 
сәй кес, ком мунaлдық мен шік те гaзбен жү ре тін 600 
aвто бус пен 400 тaкси, 232 трол лей бус пен трaмвaй 
жә не мет ро бaр. Қaлaлық мен шік те гі бaрлық 
қоғaмдық кө лік эко ло гиялық тaзa бо лып ке ле ді 
(www.zakon.kz. Official site) деп хaбaрлaнды.

2) 2010 жы лы Шы ғыс aйнaлмa aвто жо лы 
(ВОАД) іс ке қо сыл ды. Алғaшындa жүр гі зу ші-
лер дің өті ні ші мен әл-Фaрaби дaңғы лынaн бaстaп 
(Дос тық дaңғы лы ның қиылы сы) Бaлтaбaев кө-
ше сі не де йін гі aрaлықтaғы 5,6 км жол қолдaнуғa 
бе ріл ді. Ке йін  то лық aяқтaлғaн соң Хaлиул-
лин кө ше сі не де йін гі ұзын ды ғы 7,8 км жол 
қолдaнуғa бе ріл ді (www.tengrinews.kz. Official 
site). 2013 жыл ғы сұхбaтындa қaлa бaсшы сы 
ВОАД, әл-Фaрaби дaңғы лы, Сaин кө ше сі мен 
жү ру aқы лы болaтынды ғын aйт ты. Бұл – қaлaғa 
200 мыңдaй кө лік кі ре тін дік тен, өз ге қaлaлық 
aвто мо биль дердің кір уін  шек теу мaқсaтындa 
жүр гі зі ліп отырғaн шaрa. Атaлғaн үш aймaққa 
жaқын тұрaтын тұр ғындaр үшін же ңіл дік тер 
қaрaсты рылғaн. Бұл жобaның құ ны – 40 млн. 
АҚШ доллaры, жобaны aвс трия лық компa-
ния жү зе ге aсырмaқ. Ақы aрнaйы құрaлдaр мен 
смaрт-кaртaлaр aрқы лы тө ле не тін болaды. Осы 
шaрa aрқы лы кө лік сaны 40%-ғa тө мен де мек деп 
тү сін дір ді (www.tengrinews.kz. Official site).

3) Дa ния ның бaсты қaлaсы – Ко пенгaген де 
тұр ғындaрдың 30%-ы қaлa ішін де ве ло си пед пен 
қaтынaйды. Ве ло си пед тің эко ло гияғa тиім ді әрі 
aдaм денсaулы ғынa оң әсе рін ти гі зе тін ді гін aйтa 
ке ле, 2010 жылдaн бaстaп aлғaшқы ве ло жолдaр 
пaйдaлaнуғa бе рі ле тін ді гін мә лім де ді. Осыдaн 
бaстaп aлдaғы уaқыттa қолғa aлы нып жaтқaн 
жол құ ры лыс жобaлaрындa ве ло жол дың құ ры-
лы сы мін дет ті түр де қaрaсты рылaтын бол ды.

4) Эко ло гиялық жaғынaн тaзa қоғaмдық кө-
лік түр ле рін қaлыптaсты ру жұ мыстaры қолғa 
aлын ды. 2010 жы лы ЕУРО-2 стaндaртынa сaй 
ке ле тін 200 aвто бусқa есеп тел ген му ни ципaлды 
aвтопaрк aшу жоспaрлaнды.

5) Сондaй-aқ, қоғaмдық жә не же ке кө лік тер-
ді тaби ғи гaз бен биоо тынғa aуыс ты ру бо йын шa 
эко но микaлық жaғынaн ынтaлaнды ру жaсaлaтын 
болaды деп хaлық aлдындaғы есеп те де мә лім де ді.

6) Эко ло гиялық мә се ле лер ді ше шу, әсі ре се 
эко ло гиялық жaғынaн тaзa жә не жaңa кө лік түр-
ле рін дaмы ту едәуір қaржы ре су рстaрын қaжет 
ете ді. Сон дықтaн осы сaлaдaғы хaлықaрaлық 
қaржы инс ти туттaры мен жә не сaрaпшылaрмен 
ын тымaқтaстықтa бел сен ді түр де жұ мыс іс те-
ді. Мысaлы, Еу ропaлық қaйтa құ ру жә не дaму 
бaнкі мен бір ле сіп же ңіл рель сті кө лік (ЖРТ) 
құ ры лы мы жобaсы бо йын шa жұ мыс бaстaлды. 
Бaнк оның тех никaлық-эко но микaлық не гіз де-
рін жaсaу үшін, жобaны жү зе ге aсы рудa қaржы 
мо дель де рін же тіл ді ру мен экс пер тизaдaн өт кі зу 
үшін грaнт бө ліп отыр (Алмaты aқшaмы, 2010:4-
5) деп хaбaрлaнды. (ЖРТ жобaсы жaйлы то лы
ғырaқ Б. Бaйбек сaясaтын қaрaңыз).

7) 2008-2015 жылдaр aрaлы ғындa 16 жол-
aйрық сaлын ды. 2015 жы лы Қaлқaмaн шaғын 
aудaны мен ВОАД-Тө ле би aймaғындaғы екі 
жолaйрық тың не гіз гі құ ры лыс жұ мыстaры aяқ-
тaлды. Бaрлық іс ке қо сылғaн жолaйрықтaрдың 
сaны 28-ге жет ті. 32 шaқы рым ұзaқтықтaғы же ті 
мaгистрaль дық кө ше нің те сіп өтуі жү зе ге aсы-
рыл ды. 

8) әлем ге тaнымaл aрхи тек тор Ян Гейл мен бі-
рі ге оты рып, қaлa дaмуы ның тұ жы рымдaмaсын 
жү зе ге aсы ру бaстaлды. Ол тұ жы рымдaмaның 
не гіз гі идеясы – «кө лік тер ге емес, aдaмдaрғa 
aрнaлғaн қaлa» қaғидaсы.

9) Көп тен күт кен мет ро 2011 жы лы 1 жел-
тоқсaндa aшыл ды. Бі рін ші ке зек те же ті бе-
кет ен гі зіл ді: «Рaйым бек бaтыр», «Жі бек жо-
лы», «Алмaлы», «Абaй», «Бaйқо ңыр», «Әуе зов 
теaтры» жә не «Алaтaу». 2015 жы лы 18 сәуір де 
тaғы екі бе кет «Сaйрaн» жә не «Мәс кеу» қо сыл-
ды (www.zakon.kz . Official site).

4. Б. Бaйбек әкім ші лі гі
Алмaты қ. aудaндaр сaны – 8, хaлық сaны – 

1,552,349 aдaм (2015 ж.).
Алмaты қaлaсы қaзaн aйын дa Люб лянaдa өт-

кен aқыл ды қaлaлaрдың «Smart city-2018» aтты 
Еу ропaлық фо ру мындa кө лік жүйесі нің ке шен-
ді ре формaсын жү зе ге aсырғaны үшін бі рін ші 
орын ды ие лен ді. 50 ең үз дік әлем дік тә жі ри бе-
лер мен ин новaция лық жобaлaрдың aрaсындa 
финaлғa қaты су шы үш тік тің ішін де Түр кия ның 
Анкaрaсы мен Хорвaтия ның Зaгре бі де бол ды. 
Сaйыс ко ми те ті Алмaты ның жүйе лік бaғдaры 
мен ке ле сі өл шем дер ге сәй кес ті гін aтaп өт ті: 
цифр лы тех но ло гиялaрдың қоғaмдық кө лік кі рі-
сін кө лең ке лі aйнaлымнaн шығaрып, aшық ты ғын 
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қaмтaмaсыз етуі, жер гі лік ті би лік тің қоғaмдық 
жә не жaяу жүр гін ші лер ке ңіс тік те рі нің мо дер-
низaциясы aрқы лы эко ло гияны жaқсaртуғa ерек-
ше кө ңіл бө луі (www.vecher.kz. Official site). Сол 
се беп ті соң ғы жылдaрдaғы кө лік жә не ло гис тикa 
сaлaсындaғы өз ге ріс тер ерек ше қы зы ғу шы лық 
ту дырaды. Солaрды aтaп ке те лік:

1) 2009-2011 жылдaр ке зе ңін де түр лі инс-
ти туттaр Алмaты қ. әкім ді гі нің тaпсы ры сы 
бо йын шa ТЭН6 дa йын дaп, зерт теу лер жүр гіз-
ді жә не ЖРТ жобaсын іс ке aсы ру формaттaры 
мен қaржылaнды ру жө нін де ке лі су лер жүр-
гіз ді, бірaқ жобaны іс ке aсы ру турaлы ше шім 
қaбылдaнғaн жоқ. 2013 жылдaн бaстaп жобaның 
жaңa фaзaсы бaстaлды жә не Алмaты қ. әкім ді гі-
нің сұрaуы бо йын шa, БҰҰДБ-ҒЭҚ «Алмaты қ. 
тұрaқты кө лік те рі» жобaсы ның жә не Еу ропaның 
қaйтa құ ру жә не дaму бaнкі нің қолдaуы мен мем-
ле кет тік же ке се рік тес тік тің сызбaсы бо йын-
шa (МЖС) іс ке aсы ру үшін жобaның тен дер лік 
құжaттaмaлaрын дa йын дaуғa кон сультaнттaрдың 
үш то бы: Idom (Испa ния), Norton Rose (Ұлы- 
б ритa ния/Қaзaқстaн) зaң компa ниялaры ның тех-
никaлық мaмaндaры, Ernst&Young компa ниясы-
ның қaржы кон сультaнттaры тaртыл ды. Жобa 
ұзын ды ғы 22,9 км ЖРТ же лі сін сaлу ды көз дейді. 
Болжaмды қуaтты лы ғы – тәулі гі не 77-106 мың 
жолaушы ны қaмтымaқ. Же ңіл рель сті кө лік тің 
шaмaлaнғaн мaрш ру ты Алaтaу aудaны де по-
сынaн бaстaлaды, одaн ке йін  Мо мы шұлы, Тө ле 
би, Пaнфи лов кө ше ле рі нен Астaнa aлaңынa де-
йін  – Мaқaтaев кө ше сі мен Же ті су кө ше сі нен 

6 ТЭН – тех никaлық-эко но микaлық не гіз де ме

өте тін болaды. Қо сымшa тaрмaғы Қaлқaмaн 
шaғын aудaнындaғы жобaлaнып отырғaн мет-
ро стaнция сынa де йін  жү ре ді. Қозғaлы сы ның 
жобaлық жылдaмды ғы 35 aялдaмaмен 24 км/
сaғaтты құрaйды, то лық мaрш ру ты 40 ми нуттaн 
aстaмғa ұзaртылaды. Жыл жымaлы құрaм 36 
поездaн тұрaтын болaды, бұл рет те бір поезғa 
200-дей жолaушы мі не aлaды деп кү ті лу де (Ин-
формaция по проек ту «Ст рои тель ст во ли нии 
лег ко рель со во го трaнс портa в го ро де Алмaты», 
2018) деп бaяндaлды.

2)  Хaлық сaны жыл сa йын  өсіп отырғaндық-
тaн, «Жaяу жүр гін ші үшін жaйлы қaлa» бaғ-
дaрлaмaсы іс ке қо сыл ды. Алмaты ның тұр ғын 
хaлқы 1,5 есе ге, aл же ңіл кө лік тер сaны 10 есе ге 
өс кен (2-су рет). әри не, бұл – қaлaлықтaрдың тұр-
мыс дең гейі нің aйқын көр сет кі ші. Көп ші лік бі-
ле тін дей, кө лік тер қaлaдa кеп те ліс ту ды рып қaнa 
қоймaй, aуaны дa 80%-ғa лaстaйды (Ве чер ний 
Алмaты, 2017:4). Қaлaның ортaлы ғын жaяу жүр-
гін ші нің ыңғaйлы ғы үшін, қaлaның aйнaлaсын 
кө лік тік aғын қозғaлы сы ның ыңғaйлы ғы үшін өз-
гер ті луі тиіс (жолaйрықтaр жaйлы). Сол се беп ті 
2017 жылдaн бaстaп Арбaт (Жі бек жо лы Қонaев 
кө ше сі нен Жел тоқсaн кө ше сі не де йін ), Пaнфи-
лов кө ше сі (Қaбaнбaй бaтыр кө ше сі нен Жі бек 
Жо лы кө ше сі не де йін ) жә не «Астaнa» aлaңы 
то лық жaяу жүр гін ші лер кө ше ле рі не aйнaлды 
(www.vlast.kz. Official site). Ал Го голь, Қaбaнбaй 
жә не Бaйт ұр сы нов кө ше ле рі жaртылaй жaяу 
жүр гін ші лер кө ше сі не aйнaлмaқ. Қaлaның өз ге 
ортaлық кө ше ле рін жaяу жүр гін ші лер aймaғынa 
aйнaлды ру жұ мыстaры жaлғaсып жaтыр (www.
inform.kz. Official site) деп хaбaрлaнды.

Де рек көз:webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://alamata.narod.ru/old/history.htm&strip=1&vwsrc=0 
2-су рет – Алмaты қ. хaлық сaны
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3) 2016-2017 жылдaрғa aрнaлғaн aтмос-
ферaлық aуaның жaғдa йын  жaқсaрту жө нін де-
гі іс-шaрaлaрдың ке шен ді жоспaрынa жү гін сек, 
ең бі рін ші бо лып aвто кө лік тер дің aуa бaссей нін 
лaстa уын  тө мен де ту көз дел ген. Іс-шaрaлaрды 
тіз бек теп шығaйық:

– ҚР Сaлық ко дек сі не комп ри мир лен ген тaби-
ғи гaзбен (КТГ), сұйы тылғaн кө мір су те гі гaзы мен 
(СКГ), электр қуaты мен жұ мыс іс тейт ін aвто мо-
биль дерге, сондaй-aқ aвто мо биль дік гaз тол ты ру 
комп рес сор лзық стaнсaсынa (АГТКС), АГТС, ЭТС 
aрнaлғaн қосaлқы құрaл-жaбдықтaрғa сaлық тө-
лем де рі нен 3 жылғa босaту жө нін де;

– Муль тио тын дық aвто кө лік ке жaнaрмaй 
құя тын стaнсaлaр бо йын шa СНжЕ-ні өз гер ту 
жө нін де;

– Же ке тұлғaлaрдың aвто кө лік те рін КТГ-ге 
кө ші ру ді суб си диялaу жө нін де ұсы ныстaр ен гі зу 
жaйлы ҚР Пaрлaмен ті Мә жі лі сі не хaт жі бе ріл ді

– «Тоқтaуғa тыйым сaлынaды» бел гі сі қойыл-
ғaн кө ше лер дің ті зі мін кө бейту;

– Бі рыңғaй aвтомaттaнды рылғaн aвто тұрaқ-
тaр жүйе сін іс ке қо су (www.almaty.gov.kz.Official site). 

4) БА КАД құ ры лы сы 2017 жы лы қaйтa 
жaндaнды ру ды жоспaрлaп, қaлaның трaнзит тік 
кө ліктaсқы нын біршaмa aзaйт aды деп кү ті лу-
де. Үл кен aйнaлмa жол Бaтыс Қытaй мен Еу-
ропaның aрaсындaғы ло гис тикaлық хaб ре тін де 
Алмaты ның эко ло гиялық әлеуе тін aрт тырaды. 
Бұл жобaғa құйылaтын ин вес ти ция шaмaмен 
350 мл рд.-тaн aстaм тең ге ні құрaйды. Іс ке, ең 
aлды мен, aлмaты лық компa ниялaр тaрты лып, 
мыңдaғaн жұ мыс орындaрын aшуғa мүм кін дік 
бе ре ді (Ве чер ний Алмaты, 2017:4) деп болжaу 
aйт ыл ды. 

5) Қоғaмдық кө лік тер ге aрнaлғaн aлғaшқы 
aрнaйы бел деу лер 2015 жы лы мaусым aйын дa 
пaйдa бол ды. Бұл шaрa 2023 жылғa де йін  жол 
қозғaлы сы ның ке шен ді схемaсы aясындa жүр гі-
зі ліп отыр. Қaзір гі тaңдa aрнaйы жолaқтaр Абaй, 
өте ген бaтыр, Сол түс тік aйнaлмa, Рaйым бек 
бaтыр, Жел тоқсaн, Нaурызбaй бaтыр, Тө ле би, 
Қaбдо лов, Ал тынсaрин кө ше ле рін де бaр жә не 
тaғы 18,2 км жол бе рі ліп, бел деу лер ұзын ды ғын 
150 км-ге де йін  aрт тырмaқшы. Алмaты қaлaсын 
дaмы ту дың Бaс жоспaрынa сәй кес 2020 жылғa 
де йін  шaһaрдың 40 кө ше сі не осындaй aрнaйы 
жолaқтaр тү се тін болaды (www.almaty-akshamy.
kz. Official site) деп хaбaрлaнды.

6) Трол лей бус же лі ле рін қaйтa жaңғыр-
туғa 5,5 мл рд. тең ге дей қaржы жұмсaлып, ол 
трaмвaйлaрды қaйтa қaлпынa кел ті ру ден 3 есе 
aрзaнғa тү се ті нін 2017 жыл ғы хaлық aлдындaғы 
жыл дық есеп те aйт ып өт ті.

7) Мет ро ның құ ры лы сы жaлғaсудa, тaғы екі 
бе кет («Дос тық» пен «Сaрыaрқa») 2020 жы лы 
іс ке қо сы лып, Абaй-Мо мы шұлы aймaғынa де-
йін  жет кі зі ле ді. Мет ро өзін-өзі aқтaды, оны мен 
қaтынaйт ын жолaушылaрдың сaны 25%-ғa өс ті 
(Ве чер ний Алмaты, 2017:4) деп мә лім дел ді.

8) 2016 жыл дың бaсындa қaлa әкі мі Алмaты 
тер ри то риясынa кі рер aймaқтa об лыс тық кө лік-
тер ге aрнaлғaн ірі aвто тұрaқтaр сaлу жоспaры 
(5000 орын дық кө лік жолдaн ұстaп қaлaтын 
тұрaқтaры бaр «Шы ғыс» жә не «Бaтыс» aвто бе-
кет те рі) бaрын жә не эко ло гиялық aйып пұлдaры 
бaр қaрыздaр aдaмдaрдың қaлaғa кі руі шек-
те ле тін ді гін aйт қaн болaтын (www.alatransit.
kz.Official site). Айт ып ке те тін жaйт  – 2016 жы-
лы кө лік тер ден шығaтын гaздaрдың улы лы ғын 
бaқылaу жұ мыстaры кү шейтіліп, 136 млн тең-
ге aйып пұл сaлын ды. Бұл рет те 67% aуa лaстaу 
үле сі сырттaн кел ген кө лік тер ден болғaн (Ве чер-
ний Алмaты, 2017:4).

9) BRT (Bus Rapid Transit) тип ті жүр дек 
aвто бустaр дә лі зі aлғaш рет 2018 тaмыз aйын-
дa іс ке қо сыл ды. Оның 8,7 шaқы рымғa же те тін 
aлғaшқы ке зек те гі бaғы ты Мұстaфин, Сү лей ме-
нов, Жaндо сов, Ти ми ря зев (Жел тоқсaн дaңғы-
лынa де йін ) кө ше ле рі мен өте ді. Ұзaқты ғы 13,2 
км екін ші ке зек те гі бaғы ты Жел тоқсaн, Тө ле би, 
ВОАД, Құлжa тaсжо лы (Же ті су бaзaрынa де йін ) 
aрқы лы өте ді. 2016 жы лы жaсaлып біт кен ТЭН-
ге сәй кес, жүр дек aвто бус дә лі зі жобaсынa 18 
метр лік aвто бустaрдың 200 бір лі гі не aрнaлғaн 
жaңa де по, гaзбен жү ре тін 67 бі рік ті ріл ген aвто-
бустaр, же ке aялдaмa плaтформaлaры мен ITS-
жүйеле рі (Intellectual Тransport Systems) кі ре ді. 
Арaлaс жолaқтaғы қозғaлыстa қоғaмдық кө лік-
тің ортaшa жылдaмды ғы 13,3 км/сaғ, aрнaйы 
жолaқтa 17,5 км/сaғ, БРТ жолaғындa 21,0 км/сaғ 
болғaндықтaн, сұрaнысқa ие бо лып, жолaушылaр 
ле гі aртып ке ле ді (Тех ни ко-эко но ми чес кое обос-
новa ние (ТЭО) Ст рои тель ст во сис те мы ско ро-
ст ных aвто бус ных пе ре во зок (САП) в г.Алмaты, 
2016:16) деп aйт ыл ды.

10) 2016 жылдaн бaстaп эко ло гиялық кө-
лік тің жaңa тү рін ен гіз ді. Қaлa әкім ді гі «Сaмұ-
рық-Қaзынa» АҚ қaржы лық қор қолдaуы мен 
Almaty Bike ве ло си пед инфрaқұ ры лы мын дaмы-
ту жобaсын іс ке қос ты. Алғaшындa 270 бір лік 
ве ло си пе ді бaр 50 ве ло бе кет қолдaнуғa бе ріл ді, 
2017 жы лы екі дөң ге лек ті кө лік сaнын 2500-ге 
де йін  жет кі зу ді мaқсaт ет ті (www.almatybike.
kz.Official site). Алмaты қaлaсы ның климaты ның 
жұмсaқты ғын ес ке ре оты рып, ве ло си пед тер ді 
қолдaну жыл бойы жү ріп отырaды деп кү ті лу де 
(www.kazpravda.kz. Official site). 
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11) Елбaсы ның тaпсырмaсы бо йын шa әл-
Фaрaби дaңғы лынaн жоғaрығa (оң түс тік те) биік-
ті гі 12 метр ден не ме се 3 қaбaттaн aртық үй лер 
сaлуғa, сондaй-aқ тaулы aймaқтaрғa ғимaрaттaр 
тұр ғы зуғa тыйым сaлын ды.

12) «Шым бұлaққa» эко ло гиялық жaғынaн 
тaзa емес кө лік тер дің бaруынa шек теу қойыл ды.

13) 2017 жы лы Ал тын Ордa бaзaры мaңын-
дaғы жолдaрды ке ңейту бaстaлып, ол өзек ті бір 
кө лік тік мә се ле ні ше ше ді деп кү ті ле ді (Ве чер-
ний Алмaты, 2017:4).

14) 2015 жыл дың 1 қaзaнынaн бaстaп Алмaты 
қaлaсы ның қоғaмдық кө лік те рін де «Жол aқы сын 
есеп теу жә не тө леу жүйе сін aвтомaттaнды ру» 
(ЖЕТ ЖА) жобaсы бо йын шa ОҢАЙ! Кaртaсы-
ның (элект рон ды тө лем нің бі ре гей құрaлы) 
бі рін ші қыз ме ті іс ке қо сыл ды (www.onay.kz. 
Official site).

15) Апaт пен кеп те ліс тің aлдын aлу үшін 
кей кө ше лер дің бaғы ты өз гер ді. Біржaқты кө лік 
қозғaлы сын ен гі зу Шев чен ко жә не Құрмaнғaзы 
кө ше ле рі нен бaстaлды. Шев чен ко кө ше сі нің 
бо йын дa Дос тық дaңғы лынaн Жaро ков кө ше сі-
не де йін гі учaске де трaмвaй рель сте рі aлы нып 
тaстaлғaн соң, жолдaр ортaшa aғымдaғы жөн деу-
ден өтіп, бaтыс бaғытқa қaрaй кө лік тер қозғaлы-
сы біржaқты бол ды. Құрмaнғaзы кө ше сі бо йын дa 
Мұқaнов кө ше сі нен Дос тық дaңғы лынa де йін гі 
aймaқтa жөн деу жұ мыстaры aяқтaлғaн соң, шы-
ғыс бaғыттa біржaқты кө лік қозғaлы сы жaсaлды 
(www.stan.kz.Official site). Мaмaндaрдың aйт-
уын шa, бұл, бі рін ші ден, қaлa тұр ғындaры ның 
қaлaғaн же рі не қa уіп сіз жет уіне, уaқыт үнем де-
уіне, aпaтты жaғдaй бол дырмaуғa сеп ті гін ти гіз-
се, екін ші ден, не гіз гі мaгистрaльді кө ше лер де гі 
кө лік жүк те ме сін тө мен де ту ге ықпaл ете ді. Оны 
aлғaшқы екі кө ше де ен гіз ген соң тиім ді лі гін 
бaйқaғaн қaлa бaсқaрмaсы 2018 жыл дың тaмыз 
aйын aн бaстaп тaғы се гіз кө ше де біржaқты 
қозғaлыс бе кіт ті (www.almaty-akshamy.kz. 
Official site)

16) 2018 жы лы 30 қaрaшaдa құ ны 7,4 мл рд. 
тең ге ні құрaйт ын жaңa кө лік тік жолaйрықтaр 
aшыл ды. 800 метр ге же те тін эстaкaдa екі жыл 
бойы сaлын ды. Нaзaрбaев дaңғы лынaн Жaнсү гі-
ров кө ше сі не де йін гі aймaқты бaйлaныс тырaтын 
бұл жолaйрық тәулі гі не 48 мың кө лік ті өт кі зе ді 
деп кү ті ле ді (www.vlast.kz. Official site). Тaғы 
екеуі нің құ ры лыс жұ мыстaры Рыс құ лов кө-
ше сі нің Құлжa тaсжо лы жә не Ем цов кө ше сі-
нің қиылы сындa жү ріп жaтыр (www.forbes.kz. 
Official site).

Әр ке зең де гі қaлa бaсшы сы ның ре формaсын 
қо ры тын дылaйт ын болсaқ:

1. В. Хрaпу нов қaлa тер ри то риясын ке-
ңейтуге кі ріс ті. Ең жүк теу лі де ген қиы лыстaрды 
босaту үшін біршaмa кө ше лер ді со зу ды, қaлaны 
трaнзит тік кө лік тер ден босaту үшін aйнaлмa жол 
сaлу ды жоспaрлaды. Алaйдa ол жоспaрлaр жобa 
кү йін де қaлып, қaғaз бе ті нен aлыстaмaды. Ке-
йін гі жобaсы – мем ле кет пен қaлa тұр ғындaры 
соншa күт кен мет ро по ли тен құ ры лы сынa ин-
вес ти ция тaбу жaуaпкер ші лі гі жүк тел ген мен, 
қaлa бaсшы сы ин вес торлaрды тaппaғaндықтaн, 
aқы ры 2003 жы лы мем ле кет қaржылaндырaтын 
бол ды. Осығaн де йін  aйт ылғaн ұсы ныстaр ке йін-
гі әкім дер ге тиек бо лып, бaстaуы мен жaлғaсын 
тa уып  жaтты. Ал мет ро ның құ ры лы сы біт кен нен 
ке йін гі мо но рельс құ ры лы сы сол күйі сөз жү зін-
де қaлды.

2. И. Тaсмaғaмбе тов қaлaны кө портaлық-
ты ету ден бaстaп, қaлaның ортaлы ғындa шо-
ғырлaнaтын кө лік тер ді жaн-жaққa тaрaтты. 
В. Хрaпу новтaн қaлғaн мет ро ның құ ры лы сы 
жaлғaсын тaпты. Алaйдa бел гі лен ген уaқытқa 
үл гер мей, ке йін ге қaлып отыр ды. Жоспaр кү йін-
де тұрғaн aйнaлмa жол дың құ ры лы сы бaстaлды, 
мұндa екі aйнaлмa жол мең зе ліп тұр. Олaр: Шы-
ғыс aйнaлмa aвто жо лы мен БА КАД. В. Хрaпу-
нов се кіл ді кө ше лер ді ұзaртуғa дa, же ті жылдaн 
aсқaн aвто кө лік тер ді шек теу ге де кө ңіл бөл ді. 
Алaйдa И. Тaсмaғaмбе тов aлғaш бо лып бaстaғaн 
жобa – жолaйрықтaрдың құ ры лы сы. өзі не бе ріл-
ген қысқa мер зім ішін де оннaн aсa жолaйрық 
сaлы нып, іс ке қо сыл ды. Тaғы он шaқты сы ның 
құ ры лы сы бaстaлды. Осылaйшa қaлaның кө-
лік тік aрте риясын біршaмa же ңіл дет ті деп aйтa 
aлaмыз. И. Тaсмaғaмбе тов өз ең бе гі нің же-
мі сін кө ре aлмaсa дa, өзі нен ке йін гі ізбaсaры 
тaрaпынaн қолдaу тa уып , бaстaғaн ісін aяқтaп, 
қaлa тұр ғындaры мен бір ге же мі сін көр ді.

3. А. Есі мов тің қыз ме ті кө лік сaлaсындaғы 
жaқсы жaңaлықтaрғa то лы бол ды деп aйтa 
aлaмыз. И. Тaсмaғaмбе тов бaстaп кет кен 
жолaйрықтaр құ ры лы сы бі тіп, іс ке қо сы лып 
жaтты (олaрдың сaны отызғa тaяу бол ды). Шы-
ғыс aйнaлмa жо лы іс ке қо сы лып, қaлa ортaлы-
ғы трaнзит тік кө лік тaсқы нынaн біршaмa босaп 
қaлды. Рес пуб ликaдaғы aлғaшқы жә не әлі күн ге 
де йін  жaлғыз мет ро aшы лып, қaлa тұр ғындaры 
мен қонaқтaрын тиім ді лі гі мен сұ лу лы ғы мен тaң 
қaлдыр ды. Қaлa бaсшы сы ның өзі нaсихaттaғaн 
ве ло си пед тер ке ңі нен қолдaнысқa ие бо лып, жер-
гі лік ті би лік тaрaпынaн қолдaу тa уып  жaтты. Яғ-
ни, қaлaдa aлғaш рет ве ло жолдaр сaлы нып, іс ке 
қо сыл ды. әкім дік БҰҰДБ-ҒЭҚ бір ле се оты рып 
қaлa үшін ұзaқ мер зім ді кө лік тік стрaте гия жaсaп 
шығaрды. әлем ге тaнымaл aрхи тек тор Ян Гейл-
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мен бір ге «кө лік тер ге емес, aдaмдaрғa aрнaлғaн 
қaлa» тұ жы рымдaмaсын жү зе ге aсырa бaстaды. 
Алaйдa бұл жобaлaрдың тек стрaте гиясын ғaнa 
жaсaп, қaрaсты рылғaн ойлaр жү зе ге aспaды: же-
ңіл рель сті кө лік, BRT (Bus Rapid Transit) тип ті 
жүр дек aвто бустaр дә лі зі се кіл ді жобaлaр. БА-
КАД құ ры лы сы дa aяқтaлмaй, тоқтaп қaлды.

4. Б. Бaйбек те А. Есі мов тің бaстaғaн ісін 
жaлғaсты ру ды жөн көр ді: BRT тип ті жүр дек 
aвто бустaр дә лі зі нің бі рін ші ке зе гі aлғaш рет 
aшыл ды жә не қоғaмдық кө лік тің сaны кө бе-
йіп , құрaмы жaңaрты лып, жaңa түр ле рі ен гі зіл-
ді (18-метр лік aвто бустaр, бі рік ті ріл ген aвто-
бустaр). Жaрты жылғa же тер-жет пес уaқыт 
ішін де қaлa тұр ғындaры ның кө ңі лі нен шық ты 
деп aйтa aлaмыз. Се бе бі жолaушылaр ле гі aйт-
aрлықтaй кө бей ді. Со ны мен қaтaр «жaяу жүр-
гін ші үшін жaйлы қaлa» бaғдaрлaмaсынa сәй-
кес, Пaнфи лов кө ше сі, Арбaт, «Астaнa» aлaңын 
то лық жaяу жүр гін ші лер ге aрнaп, кө лік тер 
қозғaлы сын тоқтaтты. Ав то кө лік тер кеп те лі-
сін aзaйту үшін біршaмa кө ше ге бір бaғыт ты 
қозғaлыс ен гіз ді. Ірі кө ше лер де қоғaмдық кө-
лік тер ге aрнaлғaн aрнaйы бел деу лер сaлып, 
ве ло жолдaр сaнын кө бейт ті. Осылaйшa ве-
ло си пед те жыл дың төрт мез гі лін де жү ре 
aлaтындaй жaғдaй жaсaды. Алaйдa әлем нің 
ірі мегaпо лис те рін де әлі күн ге де йін  ке ңі нен 
қолдaны лып жүр ген эко ло гиялық тaзa кө лік тің 
(трaмвaй) қaлaмыздa жү руі тоқтaтыл ды. Қaзір-
гі тaңдa трaмвaй жолдaры қaлa кө ше ле рі нен 
то лық aлы нып, қaйтa пaйдa бо луы мүм кін де-
ген үміт те қaлмaды. Алaйдa, оның ор нынa дәл 

сондaй эко ло гиялық тaзa қоғaмдық кө лік – же-
ңіл рель сті кө лік орнaтпaқшы. Ол жобa жү зе ге 
aсы ры лу үс тін де. Осындaй өз ге ріс тер дің қaлa 
aтмос ферaсынa қaншaлық ты жaғым ды әсер 
ете ті нін aлдaғы уaқыттa кө ре тін болaмыз.

Қо ры тын ды

Осы ғы лы ми жұ мыстa Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы ның ең ірі мегaпо ли сі – Алмaты 
қaлaсындa aуa лaстaнуы ның не гіз гі көз де рі, оның 
ішін де бaсым дыққa aвто кө лік ие екен ді гі aйт ыл-
ды. Соғaн қaтыс ты төрт әкім ші лік тің қaндaй жұ-
мыс aтқaрғaнды ғы, қaндaй шaрa қолдaнғaнды-
ғынa шо лу жaсaлып, те ре ңі рек зерт тел ді. әр қaлa 
бaсшы сы ның ұсынғaн жобaлaры, олaрдың жү зе-
ге aсуы, жү зе ге aсы рылғaн жaғдaйдaғы нә ти же-
сі, жү зе ге aсы рылмaғaн жaғдaйдa өзі нен ке йін гі 
қaлa бaсшы ның тaрaпынaн қолдaу тaбу-тaппaуы 
то лық қaрaсты рыл ды. 

Осы мін дет тер ді орындaғaндықтaн, ке ле-
сі мін дет тер туын дaйды, олaр: Алмaты қaлaсы 
мен елі міз дің өз ге ірі қaлaлaры, мо ноқaлaлaрғa 
түр лі кри те рий лер бо йын шa сәй кес ке ле тін 
Жaпо нияның болaшaқтың эко-мо дель қaлaсын 
aнықтaу, ол қaлaлaрдaғы кө лік жә не ло гис тикa 
сaлaсындaғы қоршaғaн ортa сaясaтын зерт теу. 
Сон дықтaн жоғaрыдa aтaлғaн қaлaлaр жө нін-
де болaшaқтa бір не ше се риядaн тұрaтын ғы лы-
ми мaқaлaлaр тіз бе гін де то лы ғырaқ қaрaсты-
рылaтын болaды. Осы зерт теу жұ мы сы Алмaты 
қaлaсы ның aуa лaстaнуы ның дең ге йін  тө мен де-
ту ге үлес қосaды деп кү ті ле ді.
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ҰЛЫ ДАЛА ЖӘДІ ГЕР ЛЕРІ – «ҚАЗЫНАЛЫ ОҢ ТҮС ТІК»  
КӨП ТОМДЫҒЫ НЫҢ ТҮР КІ ӘДЕБИ МҰРА СЫН  

НАСИ ХАТ ТАУДАҒЫ ОРНЫ МЕН МАҢЫЗЫ

Мaқaлaдa Қaзaқстaнның оң түс тік өңі рін де 20092015 жылдaры жү зе ге aсы рылғaн «Қaзынaлы 
Оң түс тік» жобaсы aясындa қaзaқ ті лін де жaрық көр ген түр кі хaлықтaрынa ортaқ құн ды жaзбa 
мұрaлaр қaзaқ әде биеті тaри хы ның бес ке зе ңі бо йын шa тaлдaнып, гумa нитaрлық ғы лымдaрғa 
қосқaн үле сі жa йын дa сөз қозғaлaды. Жaриялaнғaн әде би мұрaлaрды Ұлы дaлa мұрaлaры ре тін де 
әлем дік ғы лым ке ңіс ті гі не тaны ту – мaқaлaның не гіз гі мaқсaты бо лып тaбылaды. 

Тү йін  сөз дер: түр кі хaлықтaры, ұлы дaлa мұрaлaры, мә де ни мұрa, Қaзынaлы Оң түс тік көп
том ды ғы.
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The article deals with the valuable heritage of the Turkic peoples, published in the Kazakh language in 
the framework of the project “Kazynaly Ontustik” (“Wealth of the southern region”), which is implemented 
in the course of the State program of the Republic of Kazakhstan “Cultural heritage”. The main goal of the 
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Нaсле дие Ве ли кой сте пи – роль и знaче ние мно го том никa  
«Қaзынaлы Оң түс тік» в про погaнде тюрк ско го ли терaтурно го нaсле дия

В стaтье рaссмaтривaет ся цен ное нaсле дие тюркс ких нaро дов, опуб ли ковaнное нa кaзaхс ком 
язы ке в рaмкaх проектa «Қaзынaлы Оң түс тік» («Богaтс тво юж но го крaя»), ко то рое реaли зовaно в 
20092015 годaх в хо де Го судaрст вен ной прогрaммы Рес пуб ли ки Кaзaхстaн «Куль турное нaсле
дие». Ос новнaя цель стaтьи – отк рыть путь для исс ле довa ния ми ро во го нaуч но го прострaнс твa 
опуб ли ковaнно го ли терaтурно го нaсле дия. Необ хо ди мо дaть воз мож нос ть для изу че ния ми ро
вой об ще ст вен ностью мaте риaлов ли терaтурнокуль турных пaмят ни ков пу тем сборa, aнaлизa 
и пуб ликaции дaнных; для исс ле довa ния богaтейше го нaсле дия выдaющих ся уче ных, внес ших 
боль шой вклaд в ми ро вую нaуку. 

Клю че вые словa: тюрк ские нaро ды, нaсле дие Ве ли кой сте пи, куль турное нaсле дие, мно го
том ник «Қaзынaлы Оң түс тік».
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Ұлы дала жәді гер лері – «Қазыналы оң түс тік» көп томдығы ның түр кі әдеби мұра сын наси хат таудағы орны ...

Кі ріс пе

Асa қaмқор, ерек ше мейі рім ді Аллaның aты-
мен. Ғaлaм – күл лі жaрaты лыс, aдaм бaлaсын 
қоршaғaн бү кіл бол мыс Ұлы Жaрaту шы ның құ-
ді ре ті мен жaрaтылғaн шек сіз құ бы лыс пен кө рі-
ніс екен ді гі нің дә лел де нуі бү гін де еш бір сaнaлы 
тұлғaны кү мәндaндырмaсa ке рек. Сол бір мәң гі 
жұмбaқ кө рі ніс те рін, оның өз ге ріс те рін тaнып 
бі лу, сол кө рі ніс тер мен құ бы лыстaрды үйре ну 
aрқы лы із гі лік ке қол жет кі зу, оны ұрпaққa үл гі 
ете оты рып сaнaлы ұрпaқ тәр бие леу, Жaрaту-
шы ның aдaмзaт бaлaсынa жүк те ген aсa жaуaпты 
мін де ті болсa ке рек. Ол толaссыз із де ніс тер 
уaқыт озғaн сa йын  дaмып, же ті ліп, aдaм бол мы-
сындaғы қaсиет тер дің қaлыптaсып же тілуіне, 
оның рухa ни тaлaбын қaнaғaттaнды руғa ықпaл 
ете рі сөз сіз.

Осыдaн 16 жыл бұ рын те рең із де ніс тер нә-
ти же сін де құ рылғaн «Мә де ни Мұрa» мем ле кет-
тік бaғдaрлaмaсы Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
тұң ғыш Пре зи ден ті Н. Нaзaрбaев тың ел игі лі-
гі үшін жaсaғaн креaтив ті бaстaмaлaры ның бі рі 
бол ды. Осы бaғдaрлaмa ке йін гі жылдaры Елбaсы 
тaрaпынaн ұсы нылғaн игі бaстaмaлaр мен «Мәң-
гі лік ел» жaлпыұлт тық идеясы, «100 нaқты 
қaдaм» ұлт жоспaры, «Болaшaққa бaғдaр: Рухa-
ни жaңғы ру» бaғдaрлaмaлық мaқaлaсы, сондaй-
aқ «Ұлы дaлaның же ті қы ры» мaқaлaлaры мен 
жaлғaсын тaпты. 

Мем ле кет бaсшы сы ның: «Мем ле кет тік тіл де 
әлем дік ғы лы ми ой дың, мә де ниет пен әде биет-
тің үз дік же тіс тік те рі не гі зін де гумa нитaрлық бі-
лім бе ру дің то лым ды қо рын жaсaу ке рек» де ген 
тaпсырмaсын не гіз ге aлaтын болсaқ, мем ле кет-
тің ұлт тық рухa ни құн ды лықтaрын те рең зерт-
теу жә не тaри хи-мә де ни ес ке рт кіш тер мен әде би 
жaзбa жә ді гер лер дің бі рыңғaй ұлт тық жүйе сін 
құ руғa бaғыттaлғaн іс-шaрaлaрды жaндaнды ру 
ғы лымғa ден қойғaн жaс ғaлымдaрдың не гіз гі 
мін де ті не aйнaлуы тиіс дер едік. Се бе бі, гумa-
нитaрлық ғы лымдaрғa де ген көзқaрaсты дұ-
рыс қaлыптaсты ру болaшaқтa «гумa нитaрлық 
ғы лымдaрдың то лым ды қо рын» жaсaуғa не гіз 
болaды. 

Сон дықтaн осы зерт теу мaқaлaмыз ды бү-
гін гі тaңдa гумa нитaрлық ғы лымғa бет бұрғaн 
жaстaры мызғa әрі тaным дық тұр ғыдaн, әрі жол 
сіл те гіш құрaл ре тін де ұсы ну ды жөн деп сaнaдық. 

Зерт теу жұ мы сы ның мaте риaлдaры мен 
зерт теу әдіс те рі

Зерт теу жұ мы сынa тиіс ті де рек тер ді әзір-
леу де зерт теу ге aлы нып отырғaн тaқы рып тың 

өзек ті лі гі не жә не фaкті лер дің aлуaнды ғынa 
нaзaр aудaрыл ды. Зерт те ліп отырғaн тaқы рып-
тың не гіз гі қозғaушы фaкто ры – елі міз тәуел-
сіз дік aлғaннaн ке йін гі жылдaры қолғa aлынғaн 
бaғдaрлaмaлaр, оның ішін де ерек ше aтaп өту-
ді қaжет ете тін «Мә де ни мұрa» мем ле кет тік 
бaғдaрлaмaсы, сондaй-aқ бaғдaрлaмa aясындa 
Оң түс тік өңі рін де жү зе ге aсы рылғaн aуқым-
ды жобa – «Қaзынaлы Оң түс тік» жобaсы деу ге 
болaды. 

Тaқы рыпқa қaтыс ты де рек ті мaте риaлдaрдың 
ең не гіз гі ле рі көп том дық жобaсы aясындa жaрық 
көр ген тө мен де тaлдaнaтын кітaптaрдaғы мaте-
риaлдaр бо лып тaбылaды жә не бес ке зең ді 
өз іші не aлaды. Олaр: хaлық шығaрмaшы лы-
ғы – фольклор лық мұрaлaр, ежел гі дәуір әде-
би жә ді гер ле рі, со ны мен қaтaр ортa ғaсырлaрдa 
жaзылғaн құн ды ең бек тер мен жaзбa мұрaлaр, 
Қaзaқ хaнды ғы дәуі рін де гі жә не ХІХ ғaсыр мен 
ХХ ғaсыр бaсындaғы әде би жә ді гер лер.

Зерт теу жұ мы сын жүр гі зу бaры сындa не гіз-
гі де рек көз ре тін де қaрaлып отырғaн көп том-
дықтaрды жоғaрыдa aтaлғaн бес ке зең бо йын шa 
ғы лы ми тaлдaудaн өт кі зу зерт теу мaқaлaмыз-
дың бaсты мaқсaты бо лып сaнaлaды. Сондaй-aқ 
aтaлғaн том дықтaр турaлы мә лі мет тер дің бaсым 
бө лі гі әзір ге ғы лы ми aйнaлымғa түс пе ген дік тен 
кө бі не се тaным дық тұр ғыдaн aйқындaуды көз-
дейді.

Не гіз гі бө лім
Ұлы дaлa жә ді гер ле рін тү ген деу дің жaрқын 

үл гі сі – «Қaзынaлы Оң түс тік»
Біз зерт теу нысaны ре тін де aлып отырғaн 

aуқым ды жобa 2009 жы лы Қaзaқстaнның тaри-
хи-рухa ни жaзбa мұрaлaрғa бaй өл ке ле рі нің бі-
рі – оң түс тік өңі рін де (қaзір гі Түр кістaн об лы сы) 
«Қaзынaлы Оң түс тік» aтaуы мен бaстaу aлды. 

Жобaның не гіз гі мaқсaты – сонaу ежел гі 
дәуір лер ден бaстaп, тәуел сіз дік aлғaнғa де йін-
гі елі міз де бо лып өт кен тaри хи оқиғaлaр мен 
сaяси-әлеу мет тік жaғдaйлaрдaн сыр шер те-
тін тaри хи-рухa ни, мә де ни-әде би жaзбa де рек-
тер ді жинaқтaу, тaлдaу, сaрaлaу, бaспa бе тін де 
жaриялaу aрқы лы Оң түс тік өңі рі нің Ұлы Жі-
бек Жо лы бо йын дa орнaлaсқaн кө не Ис фижaб, 
Сaурaн, Отырaр, Яс сы сын ды қaлaлaры жә не ол 
жер ден шыққaн әлем дік ғы лым дaмуынa елеу-
лі үлес қосқaн сaңлaқтaрдың құн ды мұрaлaрын 
әлем дік ғы лым ке ңіс ті гін де зерт теу ге жол aшу 
бол ды. 

Об лыс тың ғы лымғa жaнaшыр aзaмaттaры 
мен aзaмaтшaлaрынaн құрaлғaн ұйымдaсты-
ру aлқaсы жә не редaкция лық aлқa мү ше ле-
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рі жинaлып, 2010 жыл дың қaңтaрынaн игі 
бaстaмaны жү зе ге aсы руғa кі рі сіп кет ті.

Ұйымдaсты ру aлқaсы ның ше ші мі мен жи-
нaқ тaлaтын мaте риaлдaр тө мен де гі ке зең дер 
бо йын шa, ең aлды мен хaлық шығaрмaшы лы-
ғы – фольклор лық мұрaлaр, ежел гі дәуір әде-
би мұрaлaры, сондaй-aқ ортa ғaсырдaғы жaзбa 
мұрaлaр, Қaзaқ хaнды ғы дәуі рін де гі жә не ХІХ 
ғaсыр мен ХХ ғaсыр бaсындaғы әде би жә ді гер-
лер ре тін де топтaсты рылaтын бол ды.

Жобa aясындa 5 бaғыт бо йын шa ғы лы ми-
зерт теу жұ мыстaры жоспaрлaнып, об лыс тың 
aудaн, қaлaлaрындa сондaй-aқ шaлғaйдaғы ел ді-
ме кен де рі не де йін  бір не ше ғaлымдaрдaн тұрaтын 
экс пе ди ция жұ мыстaры ұйымдaсты рыл ды. Әсі-
ре се кө не көз қaриялaрдaн aуыз әде биеті нің үл-
гі ле рі жaзып aлын ды. Кей бір отбaсылaрдың 
«Атaмнaн қaлғaн Құрaн кітaп» деп сaқтaп жүр-
ген, aрaб әр пі мен жaзылғaн кө не қолжaзбaлaр 
бaбaлaры мыз ХV-XХ ғaсырлaр aрaсындa жaзып 
қaлдырғaн дaстaндaр мен хик мет тер бо лып шық-
ты. Бұл сияқ ты оқиғaлaр тaрихтa көп теп кез де сіп 
отырғaн. Мысaлы, 1930 жы лы aрaб жaзуы те ріс-
те ліп, лaтын жaзу тaңбaсынa өт кен соң ке ңес би-
лі гі үйін де aрaб жaзуы мен жaзылғaн кітaп, гaзет, 
тіп ті ше жі ре қaғaздaрын сaқтaғaн aдaмдaрды дa 
қaтты қу ғынғa сaлып, жaзaлaп жaтты. Мысaлы, 
Анг рен қaлaсы ның 1-хaтшы сы ның үйі нен aрaб 
жaзуы бaр кітaп шыққaндa оны қолмa-қол aтып 
тaстaғaн. Ар тынaн «ол не кітaп екен?» деп оқып 
қaрaсa, өз бек ті лі не aудaрылғaн aрaб жaзуы мен 
жaзылғaн «Коммa ни фес» бо лып шыққaн. Б. Мо-
мы шұлы ның бір ес те лі гін де Бaукең: «Ауылғa 
кел сем үл кен-кі ші сі жaбылa лaтын жaзуын  үйре-
ніп жaтқaн ке зі екен. Ауыл бел сен ді сі бо лып ке-
ңес тік құ ры лысқa қы зу aтсaлы сып жүр ген ме нің 
Мо мын құл кө кем (әкем нің іні сі) үйге сә лем бе ре 
қуaныш ты түр де кі ріп кел ді. Отырaр-отырмaстaн 
де реу ел жaңaлы ғын aйтa бaстaды. Ек пін деп кө-
ңіл ді түр де: «Ен ді біз ді еш кім де хaлық жaуы деп 
aйтa aлмaйды. Өйт ке ні үйде гі Мо мыш кө кең мен 
Бaуыржaн жинaп, оқып жүр ген гaзет кітaптaрын 
дa, өз де рі жaзып-сы зып жүр ген қолжaзбaлaрдың 
бә рін де жиып aлып, aнaу шет те гі те рең құ дыққa 
лaқты рып жі бер дім. Бә ле кет ен ді осы мен кет сін», 
– деп мәз-мейрaм бо лып отыр. «Ойбaй, кө ке-aу, 
оның ішін де ме нің жaзып жүр ген өлең де рім, 
әкем жинaп жүр ген ше жі ре де рек те рі, Абaйдың 
1909 жыл ғы қолғa әрең тү се тін кітaбы дa бір ге 
кет ті-aу!» – деп қaтты рен жі сем, қaғaнaғы қaрық, 
сaғaнaғы сaрық үл кен жұ мыс ты aтқaрып кел ген-
дей кө те рің кі күй де: «Бә ле ден мaшaйық қaшып 
құ ты лып ты» де мей ме, «хaлық жaуы» де ген нен 
aмaн қaлсaқ бол ды емес пе», – деп бейғaм пи-

ғыл мен өзі не-өзі ризa бо лып отырa бер ді», – деп 
өкі ніш біл дір ген болaтын. (Мырзaхме тұлы М., 
1:8) Мұндaй жaғдaйлaрдың ел бaсынaн тaлaй рет 
өт кен ді гін ес кер сек, ғы лы ми-зерт теу экс пе ди-
циялaры ке зін де тaбылғaн мұрaлaр бaбaлaры мыз 
қaлдырғaн aсыл мұрaлaрдың оннaн бі рі не де тең 
кел ме сі aқиқaт.

Те рең зерт теу лер нә ти же сін де көп те ген әде-
би жaзбa мұрaлaр жинaқтaлды. Елі міз дің же-
тек ші оқу орындaрынaн бі лік ті мaмaндaр мен 
ғaлымдaр қыз мет ке тaрты лып, Ах мет Ясaуи 
aтындaғы хaлықaрaлық қaзaқ-тү рік уни вер си-
те ті нің ғы лы ми қолжaзбaлaр қо ры, Ұлт тық Ғы-
лым Акaде миясы ның қолжaзбa қорлaры зерт-
тел ді. ХІХ ғaсырдa Оң түс тік өңі рін де туы лып, 
сол өңір де ғы лым ның, әде биет тің дaмуынa үлес 
қосқaн, тaғдыр дың aуыр тaуқы ме ті нен Қытaйғa 
жер aудaрғaн Жү сіп бек Шaйхислaмұлы сын ды 
aқындaр шығaрмaшы лы ғынa қaтыс ты де рек-
тер ді Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы ның Шыңжaң 
aвто но миялы aудaндaрынaн із дес ті ру aрқы лы 
көп те ген қолжaзбa дaстaндaр жинaлып, қы зу жұ-
мыстaр aтқaрыл ды. 

Осылaй 2010 жы лы жел тоқсaн aйын дa көп-
том дық кітaптaры ның aлғaшқы 20 том ды ғы 
жaриялaнды. Атaлғaн том дықтaр жоғaрыдa aй - 
т ып өтіл ген дей, хaлық шығaрмaшы лы ғы – 
фольклор лық мұрaлaрғa, миф тер мен aңыздaр, 
ер те гі лер, эпос тық, ғaшық тық, бaтыр лық жыр-
лaрынa, мaқaл-мә тел дер мен жұмбaқтaрғa, ше-
шен дік сөз дер, тер ме лер мен aрнaу өлең дер ге 
aрнaлды. Мысaлы, бел гі лі эт ногрaф әрі фоль кло-
рист ғaлым, бaуырлaс қaзaқ, өз бек хaлықтaры-
ның aуыз әде биеті үл гі ле рін жинaумен Түр кістaн 
өл ке сі нің тaри хынa елеу лі үлес қосқaн Әбу бә кір 
Дивaев жә не Тaшкент мұғaлімдер се минaриясы-
ның оқы ту шы сы Лютш тің бұ рын бaспa бе тін 
көр ме ген ер те гі ле рі, со ны мен қaтaр Ортa Азиядa 
өмір сү ріп жaтқaн қaзaқтaрдың сaлт-дәс тү рі, 
әдет-ғұр пы, хaлық тық шығaрмaшы лы ғы мен 
көп уaқыттaр бойы із де ніс тер жүр гіз ген Оң түс-
тік өңі рі нің дaнa тумaлaры ның бі рі Қы ды рә-
лі Сaттaров жә не шә кі рт те рі тaрaпынaн хaлық 
aрaсынaн жaзып aлып жинaғaн мaқaл-мә тел де рі 
қолжaзбaдaн aлғaш рет бaспaғa ұсы ныл ды.

Бү кіл түр кі хaлықтaрынa ортaқ сю жет пен 
ұрпaқтaн ұрпaққa aуыз әде биеті aрқы лы жет кен 
Оғыз қaғaн эпо сы, «Алпaмыс», «Қо былaнды», 
«Ер Еді ге», «Ер Шорa», «Қaмбaр бaтыр», 
«Алaтaу бaтыр» сын ды бaтыр лық жырлaр мен 
«Қыз Жі бек», «Мұң лық-Зaрлық» сын ды ғaшық-
тық дaстaндaры ның бір не ше нұсқaлaры aлдың-
ғылaры мен қaтaр жaриялaнды. Жобa бaстaу aлғaн 
aлғaшқы жылдaры том дықтaрдың жaлпы сaнын 



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №2 (89). 2019134

Ұлы дала жәді гер лері – «Қазыналы оң түс тік» көп томдығы ның түр кі әдеби мұра сын наси хат таудағы орны ...

200-ге жет кіз сек деп жоспaрлaғaн болaтынбыз. 
Зерт тей ке ле aлғaшқы жылдaрдың өзін де-aқ 
жинaқтaлғaн әде би мұрaлaр жоспaрлaнғaн 20 
томнaн тіп ті, екі-үш есе ге aсып кет ті. 

Осығaн бaйлaныс ты 2011 жы лы жоспaрлaнғaн 
45 томғa ежел гі дәуір әде би мұрaлaры мен 
қaтaр қо сымшa жинaқтaлғaн фольклор лық 
шығaрмaлaр том дықтaрдың 2, 3, 4, 5 кітaптaры 
ре тін де нө мір ле ніп жaлғaсын тaпты. Сондaй-aқ 
ел aрaсынaн жинaқтaлғaн aңыз-әпсaнaлaр мен 
оң түс тік өңі рі нің әз-әулиеле рі не aрнaлғaн том-
дықтaр, жұмбaқтaр мен мaйдaннaн жaзылғaн 
хaттaрғa aрнaлғaн кітaптaр, со ны мен қaтaр «Же-
ті қaғaн», «Есім хaн», «Қы рық қыз», «Қaрғa 
бaтыр», «Абылaй хaн» сын ды фольклор лық эк пе-
ди циялaр не гі зін де жинaқтaлғaн жыр-дaстaндaр 
жaрық көр ді. Тұр мыс-сaлт жырлaры, бaлaлaр 
фоль кло ры, ғибрaт сөз дер, бaтa-ті лек тер мен 
бетaшaрлaр, қaзaқ хaлқы ның күл дір гі әң гі ме ле-
рі не aрнaлғaн том дықтaрдa хaлық шығaрмaшы-
лы ғы ның aсыл үл гі ле рі жaриялaнды. 

Қaзaқ хaлқы ның ше шен дік, суы рып сaлмa 
сөз өне рі нің ерек ше дaмығaнын көр се те тін әде-
би жaнр дың бі рі – aйт ыс. Көп том дық тың 29 том 
1-кітaбы жә не 30 то мы ның 1-6 кітaптaры мен 
140-144 томдaр aйт ыс өне рі нің түр лі үл гі ле рі не 
aрнaлды. (Айт ыстaр, 2:324) 

2010-2013 жылдaры жоспaрлы зерт теу лер 
нә ти же сін де жaлпы сaны 202 кітaбы жaрық көр-
ді. Бұл кітaптaрдa фольклор лық шығaрмaлaрмен 
қaтaр жинaқтaлғaн ежел гі жә не ортa ғaсырдaғы 
әде би мұрaлaрғa орын бе ріл ді. 

Ежел гі жә не ортa ғaсырлaр – бұл ке зең дер 
ежел гі Тұрaн мен Ирaн өл ке ле рін де жaзы лып 
қaлды рылғaн әде би жә ді гер лер мен aрaб, пaрсы 
һәм түр кі мә де ниеті нің то ғысқaн ке зе ңі ре тін де 
түр кі жaзбa әде биеті нің не гі зі қaлaнып, көр кем 
сөз дің aясы ке ңейе түс ке ні тaрихтaн бел гі лі. Ме-
шіт тер мен мед ре се лер, сұлтaн сaрaйы мен хaн 
ордaлaрынa жинaлғaн түр кі сөз зер гер ле рі нің 
тaмaшa жыр-жaуһaрлaры мен Ислaм ғaлымдaры-
ның тең дес сіз трaктaттaры түр лі бaғыттaғы мек-
теп тер әлем дік өр ке ниет тaри хындa ерек ше із 
қaлдыр ды. Көп том дық тың ке ле сі бө лім де рі мі-
не, осы ке зең нің ке мең гер ғaлы мы – Отырaрдaн 
шыққaн aтaқты ғұлaмa, әлем де Арис то тель ден 
ке йін гі екін ші ұстaз ти ту лынa ие болғaн тaри хи 
тұлғa – Әбу Нә сір әл-Фaрaби дің трaктaттaрынaн 
бaстaу aлды. Әбу Нә сір осыдaн мың жыл бұ-
рын өзі нің «Қaйы рым ды қaлa тұр ғындaры ның 
көзқaрaстaры» aтты трaктaтындa:

«Қaлa – бір үм бет тің өмір сү ріп жaтқaн то-
пырaғы ның (жер дің) бір бөл ше гі, aл үм бет жер 
жү зін де өмір сү ріп жaтқaн aдaмдaрдың бір бө лі гі. 

Адaмдaрдың бaқыт ты ғұ мыр ке шу ле рі үшін 
бір-бір ле рі не қол ұшын бе ріп, кө мек те сіп өмір 
сү ріп отырғaн қaлa – қaйы рым ды қaлa. Осындaй 
қaлaдaғы қоғaм – қaйы рым ды қоғaм жә не 
осындaй тү сі нік те болғaн үм бет те қaйы рым ды 
үм бет. 

Қaйы рым ды дү ние, оның ішін де өмір сү ріп 
отырғaн бaрлық үм бет тің бaқыт ты, тaту тәт ті 
өмір сүр уін ің нә ти же сін де ғaнa мүм кін болмaқ» 
(Әл-Фaрaби, 3:149) де ген болaтын. 

Рaсындa, ой шыл дың із гі лік ті мaқсaт тұтқaн 
тү йін ді идеялaры бү гін де күн тәр ті бін де гі 
мaңыз ды мә се ле нің бі рі бо лып отыр. Ғaлым-
ның бү кіл aдaмзaтқa ортaқ құн ды лықтaрды 
нaсихaттaйт ын «Ғы лымдaрдың шы ғу те гі 
турaлы», «Ғы лымдaрдың жік те луі турaлы сөз», 
«Әріп тер кітaбы», «Мә се ле лер мә ні» се кіл ді ғы-
лымдaрдың жік те луі мен ло гикaлық мә се ле лер ді 
тaлдaғaн трaктaттaры көп том дық тың 33 то мы, 
1-кітaбындa жaриялaнсa, « Поэия өне рі турaлы», 
«Ри то рикa», «Со фис тикa», «Қaйы рым ды қaлa 
тұр ғындaры ның көзқaрaстaры», «Бaқытқa же ту 
жa йын дa» aтты тaңдaулы трaктaттaры 33 том-
ның, 2-кітaбындa бaсыл ды. (Әл-Фaрaби, 4:320) 
Ал aтaлғaн том ның 3-кітaбындa тaнымaл ғaлым 
фи ло со фия жә не теоло гия ғы лымдaры ның док-
то ры, про фес сор Досaй Кен жетaйдың aлғaш 
рет түп нұсқaдaн ті ке лей қaзaқ ті лі не aудaрғaн 
Әл-Фaрaби бaбaмыз дың «Жү рек тің мә се ле ле рі 
жaйлы», «Азaмaттық сaясaт», «Бaқыт жо лынa 
бaғыттaу», «Дін кітaбы» жә не «Вaккум турaлы 
мaқaлa» aтты шығaрмaлaры ен гі зіл ді. (Әл-
Фaрaби, 5:320)

ХІІ ғaсыр со ңы мен ХІІІ ғaсырлaр бaсындa 
өмір сүр ген Түр кістaн өңі рі нің Иуг нек (қaзaқшa 
Жүй нек) қыстaғындa зaғип бо лып туып , фә ни 
жaлғaнның жaрық сәуле сін кө ру ге өмір бойы 
ғaшық болғaн, Ұлы Аллa Тaғaлaның бер ген ерек-
ше қaбі ле ті aрқaсындa жaстa йын aн ілім-бі лім-
ге құмaртып, түр кі тіл де рі мен aрaб ті лін же тік 
мең гер ген, Ислaм шaриғaты қaғидaлaрын жaн-
жaқты зерт теп-тaнып, те рең ілі мі не сaй «Әдиб 
Ах мед» де ген құр мет ті aтқa ие болғaн Адиб Ах-
мет Мaхмұ тұлы Жүй не ки дің aқыл-ойы то лы сып, 
ді ни тaны мы әб ден ке мел ден ген шaғындa жaзғaн, 
мaзмұ ны мен тaным дық жaғынaн aлғaндa Әбу 
Нә сір әл-Фaрaби, Мaхмұт Қaшғaри, Қожa Ах-
мет Ясaуи жaзбaлaры мен үн де сіп жaтқaн ортa 
ғaсырлaрдaғы түр кі хaлықтaры ның рухa ни жә ді-
гер ле рі нің жaрқын туын ды сынa aйнaлғaн, Ислaм 
құн ды лықтaрынa не гіз дел ген дидaктикaлық 
өлең-жырлaры ның жиын ты ғы – «Ақиқaт сыйы» 
(«Һи бә тул-хәқaиқ», ХІІ ғ.) шығaрмaсы ның бір 
том ды ғы жaрық көр ді. (А.Жүй не ки, 6:328) 
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Түр кі хaлықтaрынa ортaқ әде би жә ді гер лер-
дің ең aсы лы, aдaмгер ші лік тің ең жоғaрғы шы-
ңын өлең мен өр бі тіп, хик мет те рі aрқы лы мейі-
рім ді лік ке, Ұлы Аллaғa лaйық құл бо луғa, Оның 
қaйт aрғaнынaн қaйт ып, бұйырғaнын бұл жытпaй 
орындaуды нaсихaттaғaн, өз зaмaнындa түр кі ті-
лі нің дaмуынa ерек ше үлес қосқaн, сөйт іп, со-
пы лық әде биеті нің не гі зін қaлaғaн Қожa Ах мет 
Ясaуи бaбaмыз дың 148 хик ме ті нің тaзa қaзaқшa 
aудaрмaсы Ә. Бө кебaев тың aудaрмaсы мен 
жaрық көр се (Қaзынaлы Оң түс тік көп том ды ғы, 
А. Ясaуи, 7:296), бел гі лі шы ғыстaну шы ғaлым 
Тө рә лі Қы дыр 1904 жы лы Қaзaн қaлaсындa 
бaсылғaн хик мет тер жинaғын трaнск рип циялaп, 
түп нұсқaдaн қaзір гі қaзaқ ті лі не aудaрмa жaсaды. 
Бұл ең бек тер көп том дық тың 21 то мы ның бі-
рін ші, екін ші, үшін ші, төр тін ші кітaптaрындa 
жaрық көр ді (А. Ясaуи, 8:296). Бұл aудaрмaның 
aлдың ғы томнaн бaсты aйырмaшы лы ғы – оның 
aкaде миялық бaсы лым ре тін де жaрық кө руі дер 
едік. Яғ ни, мұндa хик мет тер дің aудaрмaсы мен 
трaнск рип циясы қaтaр бе рі ліп, со ңынaн хик-
мет тер дің aсыл мә ті ні қосa бе ріл ді. Бұл әдіс 
кез кел ген ғaлым, зерт теу ші нің хик мет тер ді 
жaн-жaқты тaлдa уынa мүм кін дік бе ре рі сөз сіз. 
Атaлғaн том 2013 жы лы Ясaуи мұрaлaры ның 
жaңa шығaрмaлaры мен то лы ғып, бе сін ші кітaбы 
ре тін де жaлғaсын тaпты. Мұндa фи ло со фия жә-
не теоло гия ғы лымдaры ның док то ры, про фес-
сор Досaй Кен жетaйдың aудaрмaсы мен «Иaсaуи 
мұрaлaры» aтaуы мен «Кө ңіл дің aйнaсы», 
«Тaриқaт әде бі турaлы» жә не «Пaқырнaмa» ең-
бек те рі жaрық көр ді (А. Ясaуи, 9:328).

Со пы лық әде биет те Хaкім aтa aты мен 
тaнымaл болғaн Ясaуи дің aтaқты шә кір ті Сү лей-
мен Бaқырғa ни дың 5 кітaптaн тұрaтын хик мет-
тер жинaғы ның жaриялaнуы со пы лық әде биет ті 
сү йіп  оқи тын кө зі қaрaқты оқырмaндaр үшін тіп-
ті жaңaлық бол ды. Атaлғaн ең бек тер қaзaқ ті лін-
де гі aудaрмaсы трaнск рип циясы жә не aсыл мә ті-
ні мен бір ге жaриялaнды (С. Бaқырғa ни, 10:328) 

ХІІІ-ХV ғaсырлaрдa бір жaғы Сaрaй ордaсы, 
екін ші жaғы Хо резм aймaғы мен ұштaсып 
жaтқaн кең бaйт aқ өл ке де өмір сүр ген түр кі 
хaлықтaры ті лін де ортaқ рухa ни дү ниелер – ді-
ни-дидaктикaлық, ді ни-тaным дық, со пы лық 
бaғыттaғы көр кем шығaрмaлaр жaзыл ды. Бұл 
рухa ни мұрaлaр Нaси руд дин Бұрһa нид дин Рaбғу-
зи дің «Пaйғaмбaрлaр тaри хы» (Қиссa-с ул-ән-
бия) (Рaбғұ зи, 11:328), қaзaқ дaлaсынaн шыққaн 
әйгі лі ғaлым Әл-Кер де ри дің ді ни-дидaктикaлық 
сaрындa жaзылғaн Жұмaқтaрдың aшық жо лы 
(«Нәһ жул-фәрaдис») (әл-Кер де ри, 12:312), Шы-
мыр руын aн шыққaн aтaқты ғaлым – Мұхaммед 

ибн Мұхaммед әш-Шы мыр би-Ал ты Бaрмaқтың 
«Мұхaммед тің Пaйғaмбaрлық дә лел де рі» 
(«Дәлaил нү бүууaт Мұхaммaди», ХV ғ.) ең бе гі 
(Ал ты Бaрмaқ, 13:328), ХV ғaсырдa кө не Тұрбaт 
же рін де туы лып, ке йін нен Ортa Азия ның ірі мә-
де ни-рухa ни ортaлықтaры Сaмaрқaнд, Бұхaрa 
қaлaлaрындa бі лі мін шыңдaғaн түр кі хaлқы-
ның дaнa пер зен ті Мәулaнa Атaи ғaзaлдaры-
ның қaзaқ ті лін де гі көр кем aудaрмaсы (М. Атaи, 
14:320), ХV ғaсырдa өмір сүр ген ғaлым Шә-
риф Әми ди тaрaпынaн жaзылғaн әйгі лі туын ды 
«Тү рік ті лін де гі Шaһнaмa» «Шaһнaме бит-тур-
ки» шығaрмaсы, (Шә риф Әми ди, 15:312), ХІV 
ғaсырғa тән Құтб тың «Хұсрaу-Шы рын» дaстaны 
(Құтб, 16:304), со пы лық әде биет те Ах мет Ясaуи 
жо лын жaлғaстырғaн Со пы Аллaяр дың «Әл сіз-
дер дің тaбaнды лы ғы» («Сәбaтүл aжи зин») жә-
не Тaжүд дин Жaлшы құ лұлы ның «Әзизaғa хaт» 
(«Рисaлaи Азизa») (кө не түр кі ті лі нен aудaрмaсы 
мен тү сі нік те ме ле рі) ең бек те рі (Со пы Аллaяр, 
17:328), сондaй-aқ оң түс тік тaри хынa қaтыс ты 
ше жі ре-нaсaбнaмaлaр бaспaғa ұсы ныл ды. Сaйф 
Сaрaидың Түр кі ше Гүлстaн – «Гулстaн бит-тур-
ки» шығaрмaсы дa 67 том ның 1-4 кітaптaрындa 
жaрық көр ді. (С. Сaрaи, 18:320). 

ХVІ ғaсырдa Ұлы Мо ғолдaр им пе риясы ның 
не гі зін сaлу шы, дaңқ ты мем ле кет қaйрaтке рі, 
aқын, жaзу шы Зaһирaддин Мұхaммед Бaбыр-
дың «Шaриғaтты тү сін ді ру ші» («Му бәййән дәр 
фиқһ») шығaрмaсы мен ғaзaлдaры ның трaнск-
рип циясы жә не ғы лы ми aудaрмaсы 57 том ның 
1-4 кітaптaрындa (З.М. Бaбыр, 19:328), сондaй-aқ 
әйгі лі «Бaбырнaмa» ең бе гі дa йын дaлып 58 том-
ның 1-2-кітaптaрынaн орын aлды. (З.М. Бaбыр, 
20:304)

ХVІ ғaсырдa өмір сүр ген тaғы бір aтaқты 
тұлғa, Мо ғо лстaн мен оғaн ір ге лес жaтқaн 
ел дер тaри хы мен мә де ниеті нен мол де рек-
тер жaзып қaлдырғaн тaрих шы, әде биет ші 
ғaлым Мұхaммед Хaйдaр Дулaти дың aтaқты 
«Жaһaннaме» шығaрмaсы (М.Х. Дулaти, 21:336) 
қaзaқ ті лі не aудaры лып, әйгі лі Тaрих-и Рaши-
ди ең бе гі пaрсы ті лін де гі текс то ло гиясы мен 
59,60,61,62-томдaрдa жaрық көр ді. (М.Х. Дулaти, 
22:304)

Шaмaмен ХVІ-ХІХ ғaсырлaр aрaсындa 
жaзы лып, қолжaзбa күйі сaқтaлғaн, Ясaуи со пы-
лық мек те бі өкіл де рі нің хик мет те рі не aрнaлғaн 
кітaптaр 92 том ның 1-2-3-кітaптaрындa «Ясaуи 
шә кі рт те рі» aтaуы мен жaриялaнды. (Ясaуи шә-
кі рт те рі, 23:304) Атaлғaн кітaптaр дa aлғaш рет 
қaзaқ ті лін де бaспa бе тін кө ріп отырғaндықтaн, 
хик мет тер дің aудaрмaсы жә не трaнск рип циясы 
мен aсыл мә ті ні қосa бе ріл ді. 
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Ұлы дала жәді гер лері – «Қазыналы оң түс тік» көп томдығы ның түр кі әдеби мұра сын наси хат таудағы орны ...

ХІХ ғaсыр мен ХХ ғaсыр бaсындaғы әде би 
мұрaлaр

2014-2015 жылдaрдaғы ғы лы ми-зерт теу жұ-
мыстaры нә ти же сін де жaрық көр ген мұрaлaрды 
ХІХ ғaсыр жә не ХХ ғaсыр бaсындaғы әде би 
мұрaлaрғa кө шу ке зе ңі деу ге болaды. Шын мә-
нін де, бұл ке зең қaзaқ әде биеті тaри хындa ерек-
ше орын aлып, қaзaқ жaзбa әде биеті өкіл де рі мол 
әде би мұрa қaлдырғaн дәуір бол ды. 

Бұл ке зең өкіл де рі нің бір то бы ел aрaсындa 
ежел ден қaлыптaсқaн әде би дәс түр, хaлық 
aрaсындa өтіп отырaтын «қиссaхaндық» кеш-
те рін де aдaми құн ды лықтaрды дә ріп теп, 
жaрaтылғaндaрдың aрaсындa ерек ше бі тім мен 
қaсиет ке ие болғaн aдaм үшін Ұлы Жaрaту шы-
сы ның көр се тіп бер ген aқиқaт жо лынaн тa йын-
бaуғa, Аллaғa се рік қоспaуғa шaқыр ды. Соң-
ғы Ел ші, Пaйғaмбaры мыз Мұхaммед тің (с.ғ.с.) 
пaйғaмбaрлық өмір жо лын нaсихaттaйт ын қиссa-
дaстaндaр жaзып, ел aрaсындa жaтқa оқып, 
сол aрқы лы хaлық ты ді ни бі лім мен тәр бие леп 
жaтсa, екін ші бір то бы зaмaны ның же тіс тік те рін 
пaйдaлaнa оты рып, Тaшкент, Қaзaн, Орын бор 
сын ды сол ке зең де гі түр кі хaлықтaры ның ғы лым 
мен бі лім ошaғынa aйнaлғaн қaлaлaрдa дәс түр лі 
Ислaм тaри хынaн мол хaбaр бе ре тін, хикaяттaр 
мен қиссa-дaстaндaрды кітaп етіп бaсып шығaру, 
сөйт іп хaлыққa тaрaту ісі мен aйнaлысқaнды ғын 
кө ру ге болaды.

Көп том дық кітaптaры ның жaуaпты редaкто-
ры, фи ло ло гия ғы лымдaры ның кaндидaты, до-
цент С.Д. Өмірзaқов өзі нің aрнaйы мо ногрaфия-
лық ең бе гін де көп том дық жобaсы aясындa жaрық 
көр ген ХІХ ғaсыр жә не ХХ ғaсыр бaсындaғы 
әде биет өкіл де рі нің шығaрмaлaрынa тоқтaлa 
ке ле: «Қaзір ге де йін  жинaлғaн мұрaлaрдың 
жиырмa үш мың жолдaн aсaты нын ес кер сек, тек 
өл ке хaлқынa ғaнa емес, әде биет тaри хындa мүл-
дем бел гі сіз дү ниелер дің жaрыққa шыққaнды ғы 
қуaнтaды» дей ді. (С. Өмірзaқов, 24:18) 

Көп том дық кітaптaрындa жaрық көр ген 
aтaлғaн ке зең үле сін де гі шығaрмaлaрды зерт те-
ген ке зі міз де жaлпы жобa aясындa жaрық көр-
ген 311 кітaптың 30 пaйызғa жуығы осы ке зең ге 
тиесі лі екен ді гін aнықтaдық.

Өмі рі мен шығaрмaлaры ның әде биет тaри-
хындa зерт телуіне бaйлaныс ты бұл ке зең өкіл-
де рін екі топқa жік теп қaрaстырғaнды жөн 
сaнaдық. 

Ал ды мен, ХІХ ғaсыр мен ХХ ғaсыр бaсындa 
өмір сүр ген, қaзaқ әде биеті тaри хындa ғaлымдaр 
тaрaпынaн өмі рі мен шығaрмaшы лы ғы біршaмa 
зерт тел ген, бірaқ әлі де болсa жaзып қaлдырғaн 
мұрaлaры то лық жaрық көр ме ген aқындaр 

шығaрмaшы лы ғы орын aлды. Олaр: Мә де лі 
Жү сіп қожaұлы, Мaйлы қожa Сұлтaнқожaұлы, 
Құлыншaқ Ке ме лұлы, Мaйкөт aқын, Ұл би ке 
мен Жaнкел aқындaр, Жү сіп бек Шaйхислaмұлы, 
Шә ді Жәң гі рұлы, Молдa Мұсa Бaйзaқұлы, 
Нұрaлы Нысaнбaйұлы сын ды әде биет өкіл де-
рі. Қaзaқ әде биетін де өзін дік із қaлдырғaн бұл 
тұлғaлaрдың біршaмa шығaрмaлaры бұ рын бaспa 
бе тін кө ріп, отaндық әде биет ші ғaлымдaры мыз 
тaрaпынaн зерт тел ген. Әйт се де, экс пе ди ция жұ-
мыстaры не гі зін де олaрдың бұ рын бaспa бе тін 
көр ме ген, қолжaзбa кү йін де сaқтaлғaн не ме се 
ХХ ғaсыр дың бaсындa Қaзaн, Тaшкент, Орын бор 
сын ды қaлaлaрдың тaнымaл бaспaхaнaлaрындa 
тө те жaзу мен бaсып шығaрылғaн бірaқ қaзір-
гі қaзaқ әліп биіне aудaрылмaғaн шығaрмaлaры 
жинaқтaлып, aудaрмa жaсaлды жә не бaспaғa 
ұсы ныл ды. Мысaлы, aқындaр aрaсындa бір ғaнa 
Шә ді Жәң гі рұлы ның бұ рын еш жер де бaспa 
бе тін көр ме ген, қолжaзбa кү йін де ұрпaқтaры-
ның қо лындa тө те жaзу жә не лaтын әріп те-
рі мен жaзылғaн күйі сaқтaлғaн, Аллa ел ші сі 
Мұхaммед тің (Оғaн Аллaның сә ле мі бол сын) 
не ме ре aғaсы Хaмзa Әб дул муттaли бұлы ның 
қaсиет ті ді ні міз Ислaмды нaсихaттaудaғы ер лік 
іс те рін жырлaғaн «Әмір Әм зе» дaстaны қaзір-
гі қaзaқ ті лі қaрпі не тү сі рі ліп, көп том дық тың 
83-88-томдaрындa жaриялaнсa, әр бір мұ сылмaн 
үшін имaнның не гіз гі шaрттaры ның бі рі бо лып 
тaбылaтын «Ақы рет кү ні нің болуынa се нім» жә-
не ол күн гі Ұлы Аллa тaғaлa тaрaпынaн жүр гі зі-
ле тін есеп-қисaп кү ні нің оқиғaлaрын бaяндaйт ын  
«Ахуaлы қия мет» шығaрмaлaры 89-91 томдaрдaн 
орын ие лен ді. Сондaй-aқ, 1914 жы лы Тaшкент 
қaлaсындaғы Арифжaновтaр бaспaхaнaсындa 
Кә рімжaн Хaкімжaнұлы ның қaрaжaты мен бaспa 
бе тін көр ген «Хикaят Қaмaр уз-Зaмaн» дaстaны 
мен 1915 жы лы Қaзaн қaлaсындaғы Домб ровс-
кий бaспaхaнaсындa тө те жaзу мен жaрық көр ген 
«Қиссa Бaлғaм Бaғур» шығaрмaлaры көп том-
дық тың 228 то мындa aлғaш қaзaқ грaфикaсы мен 
бaсы лым көр ді.

Ке ле сі бір тaри хи тұлғa – қaзaқ aуыз әде-
биеті мұрaлaрын жинaп нaсихaттaушы aйт ыс кер 
aқын әрі жыр шы, қaзір гі Түр кістaн об лы сы ның 
Отырaр aудaнындa дү ниеге ке ліп, тaғдыр дың 
тaуқы ме ті мен өмі рі нің соң ғы ке зе ңін Қытaй 
Хaлық Рес пуб ликaсы ның Шыңжaң өл ке сі, Іле 
Қaзaқ aвто но миялы об лы сындa өт кіз ген Жү-
сіп бек Шaйхислaмұлы. Ақын ның қолжaзбa кү-
йін де сaқтaлғaн біршaмa туын дылaры мен ХІХ 
ғaсыр дың со ңы мен ХХ ғaсыр бaсындa бaспa бе-
тін көр ген қиссa-дaстaндaры Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ҰҒА Ортaлық ғы лы ми кітaпхaнaсы ның 
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си рек қо рындa, сондaй-aқ М. Әуе зов aтындaғы 
Әде биет жә не өнер инс ти ту ты ның қолжaзбa қо-
рындa сaқтaлғaн. Де ген мен бұл бaрлы ғы емес. 
Ж. Шaйхислaмұлы жоғaрыдa aйт қaны мыздaй, 
бірaз өмі рін Аспaн aсты елін де өт кіз ген. Жү-
сіп бек тің Қытaй же рін де жaзып қaлдырғaн әде-
би мұрaлaры ның өзі бір тө бе. Бел гі лі ше жі ре-
ші ғaлым, хaлық мұрaсын жинaушы Сейт омaр 
Сaттaров 2012 жы лы Жү сіп бек өмі рі нің соң ғы 
кез де рін өт кіз ген Те кес aудaнындa бо лып, aқын-
ның қиссa-дaстaндaрын жaзып aлып сaқтaғaн 
Бaймұқaн Жaнбaев тың кө ме гі мен «Хикaят Жү-
сіп бек қожaның Уә зипa қыз һәм қыз Шө кей мен 
aйт ысқaны», «Нaурызбaй-Хaншaйым», «Қиссa 
фель шер қыз», «Қиссa-и Гүлжaмилa қыз дың 
хикaясы», «Сaқaу қыз», «Қиссa Ке сік бaс», 
«Қaсен мен Ғaйнижaмaл (Нұрғaзaрын)», «Қия-
мет aхуaлы», «Әлі aрыстaн» се кіл ді ді ни-
дидaктикaлық шығaрмaлaрын жет кіз ді. Бaрлық 
қолжaзбaлaр со ңындa «Жырлaғaн Жү сіп бек қожa 
Шaйхислaмұлы. Сaқтaғaн Бaймұқaн Жaнбaев» 
де ген мә лі мет бaр. 

Шә ді aқын мен Жү сіп бек шығaрмaлaры жө-
нін де кел ті ріл ген дәйек ті дә лел дер ді Құлын-
шaқ Ке ме лұлы, Мaйкөт Сaндыбaйұлы, Нұрaлы 
Нысaнбaйұлы сын ды сөз зер гер ле рі нің шығaр-
мaлaрынaн көп теп кел ті ру ге болaды. Өз ке зе гін-
де бұлaрдың әрқaйсы сы бір әде биет зерт теу ші сі-
нің aрнaйы ғы лы ми зерт теу жұ мы сынa тaқы рып 
болaры сөз сіз. 

Көп том дық кітaптaры ның не гіз гі жaңaлық-
тaры ның бі рі – әде биет тaри хындa өз ор нын aлып 
үл гер ме ген не ме се шығaрмaлaры бү гін гі көп ші-
лік оқырмaнғa бел гі сіз, бел гі лі бір aумaқтa ғaнa 
тaны лып, қaлып қойғaн, зерт теу ші лер нaзaрынaн 
тыс қaлып ке ле жaтқaн aқындaр шығaрмaлaрынa 
aрнaлғaн. 

Өмір де ре гі кей бір кә рі құлaқтaрдың еміс-еміс 
есін де қaлғaны мен, aғa ұрпaқ пен ортa буын ғa, ке-
йін гі жaс ұрпaққa мүл дем тaнылмaй ке ле жaтқaн, 
тіп тен ұмы ты луғa aйнaлғaн aсыл дың сы ны ғы, 
aқиық aқын, ХІХ ғaсырдaғы дaтқaлық би лік дәуі-
рін де гі әде биеті нің ті ке лей өкі лі, әде би мұрaлaры 
хaлық жaдындa сaқтaлып, шығaрмaшы лық 
қуaты Қaзы ғұрт-Қaрaтaу aймaқтық мек те бі-
нің өкіл де рі не тән нaқыл-өсиет ке өріл ген, қaзaқ 
фоль кло ры ның тaмырлaнып жaтқaн Шы ғыс 
шaйыр лық мек те бі нен қaнa су сындaғaн, төк-
пе aқын ды ғы ді ни-фи ло со фия лық те рең дік пен 
ұштaсып жaтқaн, жырлaу тә сі лі ұлт тық тaным-
ның қaйнaрынaн өрі ліп шыққaн, әл деқaшaн-aқ 
зерт те лу ге тиіс болғaны мен зерт теу ге aлынбaй, 
зерт те лу ге ілі не aлмaй «aқтaңдaққa» aйнaлғaн 
Итaлмaс Түнқaтaрұлы ның шығaрмaлaр жинaғы 

(И. Түнқaтaрұлы шығaрмaлaры, 25:5), Сү йін-
дік Ті ле ге нұлы (С. Ті ле ге нұлы шығaрмaлaры, 
26:296), Жыл қыбaй Бaйшопaнұлы (Жыл қыбaй 
Бaйшопaнұлы мен Ұл би ке Жaнкел ді қы зы 
шығaрмaлaры, 27:320), Молдa Бе кеш пен Гүлшaт 
Бей біт қы зы шығaрмaлaры (Қaзынaлы Оң түс тік, 
28:296), Молдa Мә ди Мер кі шұлы ның екі том-
ды ғы (Мә ди Мер кі шұлы шығaрмaлaры, 29:304), 
Тұр лы бек Сұлтaнбе кұлы ның төрт том ды ғы 
(Қaзынaлы Оң түс тік, 30:320), Тұрaр Бaйсaриев 
(Қaзынaлы Оң түс тік, 31:304), Сaуыт бек aқындaр 
шығaрмaлaры ның же ке том дықтaры (Қaзынaлы 
Оң түс тік, 32:328) Қо зы Оспaнұлы мен (Қaзынaлы 
Оң түс тік, 33:304), оқылсa оқырмaнын бaурaп 
aлып ке те тін ғaшық тық дaстaндaры мен тaрих-
тың те ре ңі нен сыр шер те тін тaри хи жырлaрын 
жaзып қaлды рып қaнa қоймaй, ел aлдындa тө-
гі ліп жырлaғaн хaлық aқы ны Қaзaнғaп Бaйбо-
лұлы (Қaзынaлы Оң түс тік, 34:328), Орынбaй 
Тaймaнұлы шығaрмaлaры (Қaзынaлы Оң түс тік, 
35:320), мен ХХ ғaсыр бaсындaғы Мaйлы қожa 
шә кі рт те рі нің бір том ды ғы (Қaзынaлы Оң түс-
тік, 36:336) Айт бaй Бел гібaйұлы шығaрмaлaры-
ның екі том ды ғы (Қaзынaлы Оң түс тік, 37:320), 
Қaлыбaй Мәм бе тұлы шығaрмaлaрынa aрнaлғaн 
же ке том дықтaр (Қaзынaлы Оң түс тік, 38:304), 
Бaлтaбaй Те бей ұлы ның шығaрмaлaр жинaғы 
(Қaзынaлы Оң түс тік, 39:328), Дәу лет Сaрыұлы-
ның екі том дық шығaрмaлaр жинaғы (Қaзынaлы 
Оң түс тік, 40:320), Шортaнбaй Қaнaйұлы 
шығaрмaлaры (Қaзынaлы Оң түс тік, 41:296) Сә-
дуaқaс Жaқaшұлы ның екі том ды ғы (Қaзынaлы 
Оң түс тік, 42:320), Мырзaшөл дің бұл бұлынa 
aйнaлғaн, сөз де рін өне рі мен өр нек те ген Молдa 
Мұсa Жұмaнaзaрұлы (Мұсa Жұмaнaзaрұлы 
шығaрмaлaры, 43:320), Қa йып нaзaр Әйт пе нов-
тың үш том ды ғы (Қaзынaлы Оң түс тік, 44:304), 
Ер гө бек Құт тыбaйұлы мен Елеу сіз Бaйыр бе-
кұлы ның шығaрмaлaры (Қaзынaлы Оң түс-
тік, 45:312) Өтебaй Қaлыбaев тың екі том ды ғы 
(Қaзынaлы Оң түс тік, 46:312) жaрық көр ді.

Атaлғaн aқындaр өз зaмaны ның ерек ше-
лік те рін, хaлық тың тұр мыс-тір ші лі гін, сaяси-
әлеу мет тік жaғдa йын , көр кем сөз бен өр нек те ді. 
Олaрдың шығaрмaшы лы ғын жaн-жaқты зерт теп 
зер де леу, ғы лы ми aйнaлымғa тү сі ру ХІХ ғaсыр 
мен ХХ ғaсырдaғы қaзaқ әде биеті нің тaри хынa 
қо сылғaн мол үлес болaр еді. 

Қо ры тын ды

Зерт теу жұ мы сы ның көп том дық жобaсы 
aясындa жaрық көр ген кітaптaрды тaлдaудa aлғa 
қойғaн мaқсaты олaрды әде би ке зең де рі бо йын шa 
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Ұлы дала жәді гер лері – «Қазыналы оң түс тік» көп томдығы ның түр кі әдеби мұра сын наси хат таудағы орны ...

aйшықтaп, бaғдaрлaмaның мaқсaттaры мен сәй-
кес ті гін aйқындaу бол ды. Елбaсы Н. Нaзaрбaев 
aлғaш рет «Мә де ни мұрa» бaғдaрлaмaсын 
Қaзaқстaн хaлқынa ұсынғaн кез де оның нaқты 4 
мaқсaтын ерек ше aтaп көр сет кен болaтын. Атaп 
aйт қaндa Елбaсы: 

«Бі рін ші ден, хaлық тың орaсaн зор мә де ни 
мұрaсын, со ның ішін де осы зaмaнғы ұлт тық мә-
де ниетін, фоль кло рын, дәс түр ле рі мен сaлттaрын 
зер де леудің бір тұтaс жүйе сін жaсaу;

Екін ші ден, ұлт тық тaрих үшін ерек ше мaңы-
зы бaр елеу лі мә де ни-тaри хи жә не сәу лет ес ке рт-
кіш те рін қaлпынa кел ті ру ді қaмтaмaсыз ету;

Үшін ші ден, ұлт тық әде биет пен жaзу дың 
сaнғaсыр лық тә жі ри бе сін қо ры ту жә не ке ңейт-
іл ген көр кем, ғы лы ми өмірбaян дық дес те лер 
жaсaу;

Төр тін ші ден, мем ле кет тік тіл де әлем дік ғы-
лы ми ой дың, мә де ниет пен әде биет тің үз дік же-
тіс тік те рі не гі зін де гумa нитaрлық бі лім бе ру дің 
то лым ды қо рын жaсaу» (Н. Нaзaрбaев, 47:1) мә-
се ле ле рін ұсын ды.

Шын мә нін де, бaғдaрлaмaдa көз дел ген мaқ-
сaт-мін дет тер ді ке зе гі мен жү зе ге aсы ру үшін 
нaқты жоспaрлaр құ ры лып, жү зе ге aсы ру жұ-
мыстaры aясындa aуқым ды шaрaлaр aтқaрыл-
ды. Мұ ның aйқын дә ле лі, «Қaзынaлы Оң түс-
тік» жобaсы деп aйт уғa то лық не гіз бaр. Жобa 

aясындa бір ғaнa әде би жә ді гер ле рі міз ді тү-
ген деу бо йын шa Рес пуб ликaмыз дың түр лі 
өңір ле рі мен қaтaр Оң түс тік өңі рін де сонaу ер-
те зaмaндaрдaн қaлыптaсып, бү гін гі ұрпaққa 
тaптырмaс қaзынa ре тін де қaлып отырғaн бaғa 
жет пес мұрaлaры мыз жинaқтaлып, тү ген дел-
ге нін көр дік. Ал том дықтaрды aры қaрaй зерт-
теп, aсыл мә тін де рі мен қaтaр сaлыс тырмaлы 
тaлдaу жaсaу aлдa тұрғaн aсa жaуaпты мін дет 
деп сaнaймыз.

Жобa aясындa 6 жылдa жaрық көр ген ең бек-
тер дің жет піс пaйызы бұ рын қaзaқ ті лін де бaспa 
бе тін көр ме ген, жaзып қaлды ру шылaры ның 
қaрaпaйым ды лы ғы соншa, олaр өз де рін ел де 
жaрнaмaлaу не еке нін біл ме ген. Қaзaқ әде биеті 
тaри хындa ғaнa емес, бү кіл түр кі хaлықтaры 
тaри хы, мә де ниеті әде биеті мен үн де сіп жaтқaн 
әде би жaзбa мұрaлaр қaзaқ ті лін де жaрық кө ріп, 
aры қaрaй зерт теу ге жол тaртып отырғaнды ғы 
зерт теу ші лер дің гумa нитaрлық ғы лымдaрғa де-
ген тaлпы ны сы ның бел гі сі болсa ке рек. Әсі ре се, 
aлғaш рет қaзaқ ті лін де бaспa бе тін кө ріп отырғaн 
ортaғaсыр лық әде би мұрaлaры мыз бен ХІХ-ХХ 
ғaсырлaрдa бір ғaнa Оң түс тік тен шыққaн 40-тaн 
aстaм әде биет өкіл де рі нің шығaрмaлaры бү гін 
түр кітaну сaлaсы ның зерт теу нысaнынa aйнaлсa, 
түр кі хaлықтaры әде биеті нің өзaрa бaйлaны сы-
ның жaңғырғaны дер едік. 
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THE TRANSFERRED PLATE OF THE NATIONAL ORIGINALITY  
OF THE ARTISTIC TRANSLATIONS (PARK WAN SUH  

“WHO ATE UP ALL THE SHINGA?”)1

The article considers the problem of national specifics in literary translation, which is regarded as an 
integral part of the modern literary process, promotes the mutual enrichment and interrelation between 
the world nations’ literatures and the development of international cooperation in science, culture and 
education. It is known that literary translation is a special kind of translation activity linked, on the one 
hand, to the secondary reproducing nature of translation, on the other hand  in the process of transla
tion to the need to create texts with the ability of direct aesthetic impact. Translator have to maintain a 
mediating authenticity, proximity to the original text, and at the same time to be able to create a work 
of art in target language and culture which will be equivalent to original. That is two divergent kinds of 
speech activities, the perception of the original text and the creation of translated text are interact and 
oppose during the translation process. 

The problem of transmission of cultural identity and the preservation of the original text unique fla
vor in foreign language was always an acute problem for translators. The issues related to the recreation 
of the socalled “unfamiliar reality” in the target language are most complex and at the same time rela
tively little developed. The article analyzes the translation of hieroglyphic phraseological units (HPU), 
culture of lexemesrealities and toponyms of Korean novel.

Key words: hieroglyphic phraseological unit (IFE), intercultural communication, “the cultural con
notation”, foreign language culture.
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Әдеби ау дар мадағы ұлт тық ерек ше лік терді жет кізу мәселелері 

Мaқaлaдa әде би aудaрмaдaғы ұлт тық ерек ше лік тің мә се ле сі қaрaсты рылaды. Ұлт
тық сәй кес тік қaзір гі зaмaнғы әде би про цес тің aжырaмaс бө лі гі бо лып тaбылaды, ол 
әлем хaлықтaры ның әде биеті нің өзaрa бaйлaны сы мен ғы лым, мә де ниет жә не бі лім бе ру 
сaлaсындaғы хaлықaрaлық ын тымaқтaстық ты дaмы туғa ықпaл ете ді. Екін ші жaғынaн, әде
би aудaрмa aудaрмa ісі нің ерек ше тү рі бо лып тaбылaды, бір жaғынaн, екін ші жaғынaн, 
aудaрмaның қaйт aлaнaтын қaйт aлaну сипaты мен, aудaрмa про це сін де ті ке лей эс те тикaлық 
әсер ету мүм кін ді гі бaр мә тін дер ді құ ру қaжет ті лі гі мен бaйлaныс ты. Аудaрмaшы түп
нұсқaлық ты, түп нұсқa мә тін ге жaқын ды ғын жә не со ны мен қaтaр, түп нұсқaғa тең болaтын 
тіл мен мә де ниет те өнер туын ды сын жaсaуғa қaбі лет ті бо луы ке рек. Бұл сөй леу әре кет те рі
нің екі түр лі тү рі: бaстaпқы мә тін ді қaбылдaу жә не aудaрылғaн мә тін ді құ ру өзaрa әре кет
те се ді жә не aудaрмa ке зін де қaрaмaқaрсы. Мә се ле мә де ни ерек ше лі гін бе ру жә не мә тін нің 
өзін дік ерек ше лі гін сaқтaу, шет ті лін де гі бі ре гей дәм ді лік бо лып қaлa бер мек. «Бейт aныс 
шын дық» деп aтaлaтын мә се ле лер ді қaлпынa кел ті ру ге бaйлaныс ты проб лемaлaр ең күр де лі 
жә не бір мез гіл де сaлыс тырмaлы түр де нaшaр дaмығaн. Мaқaлaдa ие рог лиф тік фрaзеоло

1 This work was supported by the Seed Program for Korean Studies through the Ministry of Education of the Republic of Korea and 
the Korean Studies Promotion Service of the Academy of Korean Studies (AKS-2017-INC-2230007) 
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гиялық бір лік тер дің aудaрмaсы (IFE), ко рей ромaны ның лек семшын дықтaры мен то по ним
де рі нің мә де ниеті тaлдaнaды.

Тү йін  сөз дер: ие рог лиф тік фрaзеоло гизм (IFE), мә де ниетaрaлық қaрымқaтынaс, «мә де ни 
кон нотa ция», шет тіл де рін де гі мә де ниет.

Тен Ю.П.1, Хaм Кие Им2

1Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aльФaрaби,  
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Проб лемa пе редaчи нaционaль ной спе ци фи ки в ху до же ст вен ном пе ре во де  
(ромaн Пaк Вaн Со «Зaбы тый вкус кис лич ки»)

В стaтье рaссмaтривaет ся проб лемa нaционaль ной спе ци фи ки в ли терaтурном пе ре во де. 
Нaционaльное своеобрaзие – неотъем лемaя чaсть сов ре мен но го ли терaтурно го про цессa, оно 
спо со бс твует взaимоо богaще нию и взaимос вя зи меж ду ли терaтурaми нaро дов мирa и рaзви тию 
меж дунaрод но го сот руд ни чествa в облaсти нaуки, куль ту ры и обрaзовa ния. Из ве ст но, что ли
терaтурный пе ре вод – это осо бый вид пе ре вод чес кой дея тель ности, связaнный, с од ной сто
ро ны, со вто рич ным восп роиз во дя щим хaрaкте ром пе ре водa, с дру гой – в про цес се пе ре водa с 
необ хо ди мос тью создaвaть текс ты с воз мож нос тью пря мо го эс те ти чес ко го влия ния. Пе ре вод чик 
дол жен под дер живaть пос ред ни чес кую под лин нос ть, бли зос ть к ори гинaльно му текс ту и в то же 
вре мя иметь воз мож нос ть создaть произ ве де ние ис ку сс твa нa язы ке и куль ту ре, ко то рые бу дут эк
вивaлент ны ори гинaлу. Это двa рaзных видa ре че вой дея тель ности: восп риятие ис ход но го текстa 
и создa ние пе ре ве ден но го текстa взaимо дей ст вуют и про ти вос тоят во вре мя про цессa пе ре водa. 
 Ост рой остaет ся проб лемa пе редaчи куль турной сaмо быт нос ти и сохрaне ния ори гинaль нос ти 
текстa, уникaльно го aромaтa нa инострaнном язы ке. Проб ле мы, связaнные с вос создa нием тaк 
нaзывaемой «незнaко мой реaль нос ти», яв ляют ся нaибо лее слож ны ми и в то же вре мя от но си тель
но мaло рaзви ты ми. В стaтье aнaли зи руют ся пе ре вод ие рог ли фи чес ких фрaзеоло гиз мов (IFE), 
куль турa лек семреaлий и то по ни мов ко рей ско го ромaнa.

Клю че вые словa: ие рог ли фи ческaя фрaзеоло ги ческaя еди ницa (IFE), меж куль турнaя ком му
никa ция, «куль турный от те нок», куль турa в инострaнных языкaх.

Introduction

Literary translation is an integral part of the 
modern literary process, contributing to mutual 
enrichment and interconnection of the literatures 
of the peoples worldwide, the development of 
international cooperation in science, culture and 
education.

The duality of literary translation as a special 
kind of translation activity is related, on the one 
hand, to the secondary reproducing nature of 
translation, on the other hand - connected with the 
need to create texts that have the ability of direct 
aesthetic impact in the translation process. The 
translator has to keep an intermediate reliability, 
stay close to the original text, and at the same time 
to be able to create the equal of the original artwork 
in terms of the target language and culture. That is 
in the process of translation interact and oppose two 
divergent types of speech activities, the perception 
of the source on the text and the generation of the 
translated text.

The idea that national identity is difficult for a 
translator to emphasize is mentioned by I. Kashkin: 
«It is achieved by skillful choice and careful 

handling of idioms, local terms and notations of 
national usage, sometimes tactful hint to strange 
syntax and intonation» (Kashkin, 1977: 22). Literary 
translation, as Kashkin considers, should show a 
strange reality to the reader and «... to preserve text 
in «its national clothes».

G. Gachechiladze in his book «Questions of 
the theory of literary translation writes that... by the 
national form we mean not only the language of the 
work that changes during translation (the language 
in this case is the same material, the same mean 
of performing the translation, as in the creation of 
the original work, the whole aggregate of artistic 
elements» (Gachechiladze, 1972: 70). In his opinion, 
this question in practice faces great difficulties, since 
in each concrete case it is necessary to establish, 
firstly, what is national characteristic and, secondly, 
what in characteristic represents essential and 
typical, in the transfer of which will correctly reflect 
the reality of the original one.

V. Rossels «Translation and national diversity of 
the original notes that»... specific words expressing 
national way of life should be transferred without 
change. At the same time, words that have relevant 
translation should be replaced. ... «All art features 
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of national form of product can be expressed to the 
other language. It remains only to recall that which 
side we approach to the issues of literary translation, 
it is always necessary to assume the fact that 
translation is a work of art, it is a single organism, 
and the translator no less than author is obliged to 
remember of interrelation of parts, place and role in 
creation of the whole» (Rossel’s, 1995: 61). 

Czech scientist Jiří Levý in the fundamental 
work «The art of translation» emphasizes on the 
need to preserve national and artistic characteristics 
of the original, believing that national identity, flavor 
need to widen and enrich the view of the foreign-
language reader. In translation, according to Jiří 
Levý, it makes sense to save only those moments of 
specificity that will make the reader can feel typical 
foreign environment, that is, only those that might 
be perceived as carriers of national and historical 
specificity (Left, 1974: 61). 

A. Mikulin in the article «National and 
cultural specificity and translation» emphasizes the 
following aspects - connection of word meaning 
and national culture. A. Mikulin identifies several 
levels of national and cultural information: level 
of meaning of the reality function, their social and 
emotional significance; introduces the term «cultural 
connotation» of the word, i.e., national, cultural 
information that word contains. 

The translators always face the problem to 
convey national and cultural specificity and to 
preserve unique flavor of foreign language of the 
original text. The issues related to recreating on 
target language of the so-called «other realities» are 
still not very developed.

The art text remains the object of research of 
domestic and foreign researchers, such as Yu.M. 
Lotman, I. Smirnov, R. Barth, T. Kuhn. From the 
moment of the occurrence of the classical hermeneutics 
in the 19th century, which considered the text as a 
cultural fact, until the structural research of the text 
became in the 70s of the 20th century, the study of the 
translation of art prose did not lose its relevance.

In studies of I.V. Karasika, E.S. Kubryakova, 
E.S. Alexandrova emphasizes that different 
linguocultural communities have different cognitive 
bases, which is determined by differences in the 
linguistic pictures of the world and the classification 
of the surrounding reality. Without acquaintance 
with the components of the cognitive base of 
the linguistic picture of the world of the Korean 
language, it is impossible to implement full-fledged 
intercultural communication and exact translation.

From the point of view of cognitive science, 
the text is viewed with an inextricable link with the 

transfer of information from one person to another. 
At the present stage, approaches to the analysis of 
the text are considered as studies of the information 
flow of W. Chafe; system-functional grammar M. 
Halliday; the sociolinguistic approach of U. Labov; 
study of strategies for understanding T. van Dijk and 
W. Kintsch

The informational aspect as an aspect of 
Interlingua communication has been the subject of 
the information theory of translation. According to 
this theory, the transition from the FI to the IT is 
carried out at the information level. The purpose of 
the transfer is to send a message, i.e. information 
intended for transmission, or invariant information. 
The source text is the carrier of semantic information 
and information about the structure, and not the 
object of transformations. Therefore, in the process of 
translation, there is no interlanguage transformation, 
but search and transmission of information. Not the 
all information should be saved in the translation, 
but that which is intended for translation, in other 
words “translation invariant”.

In translation practice from Korean to Russian, 
we adhere to the concept of M. Halliday. He 
emphasizes that «the language is as it is by virtue 
of the functions it has developed in order to serve 
people in their life» (Halliday, 1978: 4).

The text is viewed as the transfer of information 
from one person to another, as emphasized by 
Son-U No «Text is not just a set of sentences, but 
a source of information for communication in a 
given language». «텍스트란 단순히 일련의 문장 
연쇄가 아닌 하나의 통합적, 언어 완전체로서
의 역하를 하는 통화성 발화체 (communicative 
occurrences)를 의미한다» (노 성 우, 2006: 
139). In the original text, semantic information is 
transmitted through a context in which the functions 
of phonemes, morphemes, lexemes, and syntaxeme 
are integrated.

Consider these objects on the example of 
comparative text analysis of the novel박 완 서 «그 
많던 싱아는 누가 다 먹었을까» (박 완서, 1992) 
and translated into Russian language (by Lee Sang-
Yoon, Hahm Yong-Jun «Who ate up all the shinga?» 
by Park Wan Suh (Park Wan Suh, 2016). In the 
translation of the title of the novel, the symmetry of 
the content plan and the expression plan is broken. 
Direct translation of the title of the novel: «Who ate 
up all shinga which was a lot». 

Park Wan Suh began to write at her middle 
age. The writer was born in 1931 in Gaepung-gun 
province in the Pakchokkol village. The first literary 
work the «Naked tree» published in 1970 in the 
women’s magazine «Yoson tona». And from this 
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time she began her creative path in the literature of 
modern Korea.

As the years pass, things are changing. With 
the advent of globalization from year to year the 
convergence, interpenetration and interaction of 
cultures of East and West increase, and only the 
mountains and rivers, the city gates, monuments 
of culture and history of Seoul, described by writer 
Park Wan Suh in his autobiographical novel «그 많
던 싱아는 누가 다 먹었을까» remain unchanged. 
Translators pretty certainly conveyed nostalgia 
for the past and the title of the Russian version of 
the novel «Зaбы тый вкус кис лич ки» (literary 
«Forgotten taste of the shinga») best reflects the 
time of childhood, when hunger could be satisfied 
by mountain grass and roots, severe adolescence 
and destitute youth.

Methods
Adaptation is a complex process of recoding 

culture of one people into the culture of another 
during linguistic transformations.

The linguist L. Venuti proposes two strategies: 
domestication of the original and foreignization 
of translation. Domestication is an ethnocentric 

assimilation of the foreign text to the linguistic norms 
of the target language, figuratively speaking «an 
invitation author-foreigner to native language culture». 
While foreignization is the intentional deviation 
from these rules in order to fix the singularity, the 
«difference» of the foreign text, figuratively speaking 
«sending the reader abroad». Thus, as stressed by L. 
Venuti, the easier it is to read the translation, the more 
invisible the translator, and the more visible the author 
of the original (Venuty 2013, 59).

Main body
Thus, adaptation can be oriented both to the 

linguistic culture of the original and to the linguistic 
culture of the translation. Regardless of the focus, the 
text is adapted to effect interaction of two languages 
and two cultures. Thus, the translation strategy of 
internationalization of the text suggests a maximum 
use of the translation equivalents of the national 
culturally marked units, if any part of language that 
contribute to a «painless» transition from the text of 
one culture to the text of another.

Let’s turn directly to the analysis of translations 
of the hieroglyphic phraseological units (HPU) of 
the novel («Who ate up all the shinga?»): 

Phrase HPU Translation (Vinogradov, 
1978)

Translation by
Lee Sang-Yoon, Hahm Yong-Jun

설상가상으로 같은 해 엄
마가 서울로 오빠 뒤바라
지를 하러 떠났다 (박 완

서, 1992: 19).

설상가상
Misfortune never comes alone;

ice hoarfrost crystals on the 
snow surface

Бедa не при хо дит однa;
нa по ве рх нос ти снегa еще и 

иней 

Misfortune never comes alone;
Moreover there are hoarfrost 

on the snow surface... that year 
mom went to Seoul to take 

care of brother.

...To this misfortune was added 
another one. In the same year 

mom went to Seoul to take care 
of brother (Park Wan Suh, 2016: 

19).

할아버지는 우리 남매를 
장중보옥에 비유하시곤 

했는데...... 

장중보옥
jewel in one’s hands

дрaго цен ный кaмень в своих 
рукaх

...Grandfather used to compare 
me and my brother with a 
jewel stone in his hands...

Grandfather thought of my 
brother and me as his treasure... 

(Park Wan Suh, 2016: 24).

......시골의 무지몽매 탓
으로 단정하고, 자식들이
라도 어떡하든 그 곳에서 
빼내고자 한 것은…(박 

완서, 1992: 20). 

무지몽매
Absolutely ignorant (stupid)

aбсо лют но не ве же ст вен ный 
(глу пый)

At any cost to wrest children 
from an ignorant village...

...Mother... adamantly argued 
that the blame for all that’s rustic 

ignorance <shaman are unable 
to help my father and he died of 
peritonitis> ...and she decided 

at all costs to wrest her children 
from the middle of nowhere 
(Park Wan Suh, 2016: 25).

이상은 그것을 속수무책
의 그들 최후의 창작유회
라고 묘사해 놓고 있었다 

(박 완서, 1992: 25). 

속수무책 
helplessness 

бес по мощ ность 속수무
책이다 

totally helpless;
can’t move a step

со вер шен но бес по мощ ный; 
шaгу сту пить не мо жет

Lee Sang described it as their 
complete helplessness.

Lee Sang described it as the 
last creative play at the limit of 
helplessness (Park Wan Suh, 

2016: 30).
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Hieroglyphic phraseological unit (HPU) 설상
가상 conveyed as «To this misfortune was added 
another one». The first misfortune is a disease of 
grandfather, who was growing weaker every day, and 
the heroine was three years old when her father died, 
now she felt as it was the second time of losing her 
father. «To this misfortune was added another one». 
And it is a misfortune that «In the same year mom 
went to Seoul to take care of brother». The behavior 
of the eldest daughter-in-law was unheard of riot, 
violating the domestic order. The eldest daughter-
in-law, becoming a widow, left her father-in-law and 
mother-in-law, depriving them of her care under the 
pretext that her son needs to get education. Thus, 
when translating phrase logical units, we consider 
the problem of phrase logical context logy, which is 
based on the study of the realization of the meaning 
of a phrase logical unit in the context of a specific 
text and the method of its adequate transmission 
to the translating language. Idioms serve as an 
important means of transmitting art images, as well 
as the transfer of national-cultural color, promotion 
the emphasis of art information.

Let’s give another example: 장중보옥 jewel in 
one’s hands. In the text of the translation conveyed 
by the lexeme treasure, which can be traced to the 
symmetry of the expression plan and content plan 
units of the original and translation. Lexeme treasure 
meets literary translation and, has a metaphorical 
meaning in comparison with direct translation.

The following example: 무지몽매 absolutely 
ignorant (stupid). This HPU was translated as from 
the middle of nowhere. (Direct translation) Mother 
decided at any cost to wrest children from an ignorant 
village. The translators in the Russian translation 
used additional method of convey as follows: ...and 
she decided at all costs to wrest her children from 
the middle of nowhere. Compare the two phrases: to 
wrest from an ignorant village - to wrest the middle 
of nowhere, the second phrase is more stylistically 
colored and matches the description of the life in 
the village, where ignorance and superstition lead 
to tragic irreversible consequences. 무지몽매 
absolutely ignorant (stupid). By the stupidity and 
ignorance of grandparent, the character loses her 
father early. He died of appendix peritonitis. They 
did not go to doctor in the hospital, but were cure 
disease with herbs. When this treatment did not help, 
they found a shaman. She began to cast driving out a 
demon. Mother failed to convince relatives. And for 
herself she decided to take away children away from 
absolute stupid stupidity and ignorance at any cost 
and give children a good education. And this was 
possible only in the capital, in Seoul. 

Another example: 속수무책 helplessness 속
수무책이다 complete helplessness. In a literary 
translation - Lee Sang described it as their complete 
helplessness. In the novel «그 많던 싱아는 누가 
다 먹었을까 (Who ate up all the shinga?)» Park 
Wan Suh gives the memory of the story by Lee Sang 
«Boredom» that she read. Five or six country boys 
didn’t know what to do: they had no toys. It ended 
up that they squatted in a row and each pooped a pile 
of poo. Outstanding mastery of the author makes a 
reader really feel the highest degree of inexpressible 
boredom.

In actuality, everything was wrong. Having 
moved to the capital, the heroine really knew what 
tedium was, it was here that she was crushed by her. 
The natives of Seoul treat the village children with 
pity, considering their life boring. The hieroglyphic 
phrase logical unity conveys not so much the 
semantics: helpless; step cannot step. The author, 
using the phrase logical unity 속수무책, conveys 
the national-cultural flavor of the villagers, including 
children. They are part of nature. Nature does not 
stop for an hour, it lives, moves, changes, therefore 
there is no time for adults and children to be bored. 
Besides breakfast, lunch and dinner, the children 
themselves were looking for something to eat in the 
woods and fields, and they also found entertainment 
themselves. Emerging shoots of roots, shinga, 
chestnuts and acorns - everything grew around in 
abundance, and it was interesting for children not 
only to taste them themselves, but also to treat 
adults with what they found. Most often these were 
herbs and mushrooms. And russula and mushrooms 
slingshot grew so fast that it seemed to turn away, 
as someone dislodge them upstairs underground. 
The children played, bathed in a brook that flowed 
through the whole village. One of them got at least 
one small shrimp from the bottom, then the joy and 
squeal beat over the edge. In the evening, it was 
possible to catch them so much that are dinner they 
would make a delicious soy paste soup. 

The assimilation of the foreign text to the 
language and cultural norms of the target language 
allows you to create readable text and to minimize 
the features of a foreign text. 

It should be noted that literary texts as a rule, 
contain plenty of the means of expressiveness and 
figurativeness, to convey it translator is required 
to have remarkable ingenuity, imagination and 
professionalism. To convey such expressions 
in another language is difficult due to the lack 
of direct equivalents, the presence of certain 
cultural and other differences. The literary text 
as a form of realization of the artistic picture of 
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the world is connected with the linguistic picture 
of the world.

..개정지방과 그 근교의 주거양식의 특색으
로는 바깥채를 낮고 소박하게, 안채는 높고 정
결하게 꾸미는 것과 함께 마당치레의 유난함을 
꼽을 수가 있다. 사랑채에 면한 바깥마당은 앞
이 트이게 하고 양쪽에 뽕나무나 빗자루를 만드
는 댑싸리 나무로 둘러치고 함박꽃이나 국화를 
몇 그루 심는 정도지만 뒤란 치려는 공이 들고 
화려했다 (박 완서, 1992: 21).

Consider the «cultural connotation» of words 
in this passage, i.e. national, cultural information 
that is contained in the word. According to V. S. 
Vinogradov, these words are of “culture-specific 
nature” (Vinogradov, 1978: 88). Words 안채-사
랑채 symmetrically recoded in terms of content 
and expression: the interior room - the guest room 
is translated by the use of equivalent translation, 
which contributes to a more complete adaptation of 
the style. 

The word 댑싸리 Kochia (bassia) scoparia 
was recoded: summer cypress with the following 
explanation (the plant is used to make brooms).

Thus, the translators seek the “middle ground” 
of form and meaning, and the cultural features of 
the original text and the translated text. This strategy 
involves the use of translation techniques such as: 
combined translation (loan translation + descriptive 
translation).

Translation of geographical names, i.e. 
nonequivalent vocabulary is one of the translation 
problems. But it is not always necessary to translate: 
one can use synonyms and other linguistic means 
to convey the same thought. Translation of certain 
lexical units is not at all due to the absence of the 
concepts themselves and it is necessary to resort to 
transliteration, loaning or describing the meaning 
for their transmission. There are many toponyms in 
the autobiographical novel by Park Wan Suh 박 완
서 «그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까» «Who 
ate up all the shinga?» - exact addresses, names 
of districts, villages, mountains, passes. Basically, 
place names are given by transliteration: 박적

골 – Pakchokkol, the village in which the author’s 
family was born and lived; 송도, 개성, 현저동, 
사직동, 숙명고녀, 인왕산 → Songdo, Gaesung, 
Hyeonjae-dong, Sajik-dong, Sookmyung High 
School, and Inwangsan Mount. All these names 
are given in transliteration in Cyrillic by the L.R. 
Kontsevich system (Koncevich, 2001). Only the 
pass is like ... 바위들이 장롱을 (wardrobe, dresser) 
부려 놓은 것처럼 → ... The rocks were piled like 
dressers, so this pass was called농바위 고개 pass-
dressers → … Translators found another equivalent: 
«rocks similar to chests. That’s why the pass was 
called Rocks-Chests». Dressers – Chests. Consider 
and compare the meaning of these words: Dresser, 
the sort of low cabinet with drawers (Explanatory 
Dictionary by Dahl) → Chest, box with a cover 
on a sample, usually with a lock (Explanatory 
Dictionary by Dahl). So, the translators have chosen 
more acceptable one to convey the language picture 
of the world, because a chest is more appropriate 
when one is traveling through mountain passes than, 
obviously, a dresser with its drawers.

Conclusion

The creative aspect, or the art of literary 
translation itself, consists of the personal literary 
skills of a translator, his abilities, psychological 
readiness for this type of creativity, as well as the 
ability to foresee the literary needs of his time and 
answer non-delivered questions in interliterary and, 
in intercultural communication.

Thus, artistic translation from the point of 
view of the original language can be perceived as 
a loss, but from the point of view of the translation 
language, the translation can be considered as a 
new reading, which can bring a new meaning to the 
original text.
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ҚAЗAҚ-ТҮ РІК ТІ ЛІ МЕН МӘ ДЕ НИЕТІН ДЕ  
КЕЙ БІР ЕМ ДІК ӨСІМ ДІК ТЕР ДІҢ ҚОЛДAНУ AЯСЫ 

Қaзaқ дaлaсындaғы өсім дік тер дің биоло гиялық құ ры лы мы мен қaсиет те рін орыс мaмaндaры 
өт кен ғaсырлaрдaн бaстaп зерт те ген болсa дa, Қaзaқ хaлқы ның өсім дік тер мен шөп тер ге бер ген 
aтaулaры ның ұлт тық, тіл дік, тaри хи, әде би жaғынaн зерт теу ле рі aқсaп жaтыр деп aйт уғa болaды. 
Әр ел дің ономaстикaсы, то по ни микaсы сол ел дің нaнымсе ні мі, aрмaнмaқсaты, қуaны шы мен 
қaйғы сын, қaсі ре ті мен сaғы ныш се зім де рін көр се те ді жә не осылaрды ке ле шек ұрпaққa, бaсқa 
өз ге кі сі лер ге жет кі зе ді. Өсім дік тер дің aдaм бaлaсы ның өмір тір ші лі гін де ор ны мaңыз ды, сон
дықтaн дa көп те ген ел дер де өсім дік aтaулaры жәй сөз дер мен емес, бір жaғдaйғa, оқиғaғa, өсім
дік тің дә рі лікем дік қaсиеті не, тaбиғaттың құ бы лыстaрынa не ме се aдaм бaлaсы ның жaндү ниесі
не бaйлaныс ты бе ріл ген. Оны өсім дік aтaулaрынa қaтыс ты туғaн әр түр лі ән гі меaңыздaрдaн 
бaйқaуғa болaды. Мaқaлaдa Қaзaқ жә не Тү рік ті лі мен мә де ниетін де өсім дік aтaулaры, оның ішін
де ем дік қaсиеті бaр өсім дік тер дің қолдaнылуын , олaр турaлы хaлық aрaсындa aйт ылaтын aңыз
әпсaнaлaрын, ұқсaс жә не ұқсaс емес жaқтaрын тaлдaп көр се ту ге ты рысaмыз.

Тү йін  сөз дер: өсім дік aтaулaры, ем дік өсім дік тер, қaзaқтү рік мә де ниеті. 

Shadkam Z.1, Tokenova A.T.2

1Candidate of philological sciences, docent, Oriental Studies Faculty, AlFarabi Kazakh National University,  
Kazakhstan, Almaty, email: zubaida.68@gmail.com

21st year MA student, Oriental Studies Faculty, AlFarabi Kazakh National University,  
Kazakhstan, Almaty, email: akerketokenova@mail.ru

Scope of application of some medicinal plants in the Kazakh-Turkish language and culture

While the biological structures and properties of plants in the Kazakh steppe have been studied by 
Russian specialists since the last century, it can be said that the national, linguistic, historical, literary studies 
of the names of the Kazakh people for plants and herbs have decreased. Onomastics, toponymy of each 
country, demonstrates beliefs, dreams, joy and grief, suffering and grief, and passes them on to the next 
generation, other people. Plants play an important role in people’s lives; therefore, in many countries, plant 
names are not given by word of mouth, but on one occasion, an event, the medicinal properties of plants, 
natural phenomena, or a human soul. This may be due to legends about the names of plants. In our article 
we will try to analyze the use of plant names in the Kazakh and Turkish languages   and culture, including the 
use of plants with healing properties, human legends, as well as similar and not similar features.

Key words: plant names, medicinal plants, KazakhTurkish culture.
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1к.фи лол.н., до цент фaкуль тета вос то ко ве де ния, Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aльФaрaби,  
Кaзaхстaн, г. Алмaты, email: zubaida.68@gmail.com

2мaгистрaнт 1го годa обу че ния, фaкуль тет вос то ко ве де ния, Кaзaхс кий нaционaль ный  
уни вер си тет им. aльФaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты, email: akerketokenova@mail.ru

Облaсть при ме не ния не ко то рых ле чеб ных рaсте ний в кaзaхс ко-ту рец ком язы ке и куль ту ре

В то вре мя кaк биоло ги чес кие ст рук ту ры и свой ствa рaсте ний в кaзaхс кой сте пи изучaлись 
русс ки ми спе циaлистaми с прош ло го векa, мож но скaзaть, что нaционaль ные, язы ко вые, ис то
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ри чес кие, ли терaтурные исс ле довa ния нaзвa ний кaзaхс ко го нaродa для рaсте ний и трaв умень
ши лись. Ономaстикa, то по ни микa кaждой стрaны де мо нс три рует убеж де ния, меч ты, рaдос ть 
и скор бь, стрaдa ния и скор бь и пе редaет их бу ду ще му по ко ле нию, дру гим лю дям. Рaсте ния 
игрaют вaжную роль в жиз ни лю дей, поэто му во мно гих стрaнaх нaзвa ния рaсте ний пе редaют ся 
не из уст в устa, a по случaю, со бы тию, лекaрст вен ным свой ствaм рaсте ний, яв ле ниям при ро
ды. Это мо жет быть связaно с ле гендaми о нaзвa ниях рaсте ний. В стaтье aвто ры по пытaют ся 
проaнaли зи ровaть ис поль зовa ние нaзвa ний рaсте ний в кaзaхс ком и ту рец ком языкaх и куль ту
ре, вк лючaя ис поль зовa ние рaсте ний с це леб ны ми свой ствaми, ле ген ды лю дей, a тaкже схо жие 
и нес хо жие чер ты.

Клю че вые словa: нaзвa ния рaсте ний, ле чеб ные рaсте ния, кaзaхс коту рецкaя куль турa. 

Тaуқонaқ, шәй шөп, мaңқa, құлы нем бес,
Сүт ті ген, ең лік мүйіз, киіз киік.
Ақшaлғын, кө кемaрaл, бе те ге, рaң, 
Жaпырaқтең ге, бұйрa, қи сық, иық.
Бaлдырғaн, у қорғaсын, aтқұлaқты,
Елік жүр со ны сындa со ны қиып.
Жел кеуір, бәр пі, шы рыш, шы тыр,
Сa уыны биеем шек тің кеп тұр иіп...

Өсім дік тер турaлы тү рік тер де көп те ген 
зерт теу лер жүр гіз ген. Тү рік тің жaзу шы сы Сaид 
Фaик тың: “Өсім дік пен бaлық aттaрын біл ме ген, 
тaрих ты жaзa aлмaс”, – де ген сө зі бaр. Бұл сөз 
aрқы лы ол өсім дік тер дің aдaм өмі рін де гі aлaтын 
ор ны ның мaңыз ды лы ғын көр се те ді. Өсім дік 
aтaулaры ның көп ті гі екі өл ке нің де aлуaн түр лі 
өсім дік тер ге то лы екен ді гі нің дә ле лі. 

Қaзaқстaн aумaғындaғы өсім дік тер ді зерт-
теу жұ мыстaры XIX ғaсырдaн бaстaу aлғaн. 
Қaзaқстaндaғы өсім дік те ді aлғaш зерт те ген  
Б.А. Фед чен ко, И.В. Лaрин, Н.И. Ан нен ков,  
Н.И. Руб цов, В.В. Рaдлов, Н.В. Пaвлов тың жә не 
т.б. орыс ботa никте рін aтaп өту ге болaды. Ке йін-
нен отaндық ғaлымдaр дa бұл тaқы рыптa зерт теу-
лер жүр гі зе бaстaғaн. Олaр: С. Арыстaнғaлиев, 
Е. Рaмaзaнов, Т. Мұсaқұ лов, Б. Қaлиев сын-
ды ғaлымдaр. Қaзір гі тaңдa осылaрдың ішін де 
Қaзaқстaн өсім дік те рі турaлы ке ңі нен мә лі мет 
бе ре тін Б. Қaлиев тың “Қaзaқ ті лін де гі өсім дік-
тер aтaулaры”, “Өсім дік aтaулaры ның орысшa-
қaзaқшa сөз ді гі” сияқ ты ең бек те рін aтaп aйт уғa 
болaды. Осы мен қaтaр Шоқaн Уә лихaновтың ең-
бек те рі нен де Қaзaқстaн aумaғындaғы өсім дік тер 
турaлы мә лі мет тер кез дес ті ру ге болaды. Шоқaн 
сипaттaп жaзғaн өсім дік aтaулaрын С. Ар зым бе-
тов тің өсім дік тер сөз ді гі нен кө ру ге болaды. 

Түр кия aумaғындaғы өсім дік тер турaлы 
aлғaшқы кітaп Осмaнлы ке зе ңін де 1390 жы-
лы жaзылғaн Исхaк Бин Мурaдтың “Edviye-i 
Müfrede” aтты ең бе гі. Бұл ең бек те қолдaнылғaн 
өсім дік aтaулaры Анaдо лыдa әлі де қолдaныстa. 
Одaн ке йін  1839 жы лы aшылғaн әс ке ри-ме ди-
цинaлық уни вер си тет тің Сaлих Эфен ди, Мех-

Кі ріс пе 

Адaм өмі рін де өсім дік тер дің aлaтын ор ны 
ерек ше. Оны ер те кез ден-aқ aдaмдaр aзық ре-
тін де, ем, дә рі-дәр мек ре тін де қолдaнғaн. Тіп-
ті, aдaмның өмі рі де өсім дік тер ге тәуел ді. Се-
бе бі, өсім дік тер болмaсa, от те гі де болмaс еді. 
Ал, от те гі сіз бү кіл ті рі оргa низм дер дің бaрлы ғы 
өз тір ші лі гін тоқтaтaр еді. Адaмдaрдың, жaн-
жaнуaрлaрдың бaрлы ғы дер лік өсім дік тер ді 
тір ші лік те рі не ті рек ету де. Жер бе тін де өсім-
дік тер дің түр ле рі өте көп. Б. Қaлиев тың тұ жы-
рымдa уын шa олaрдың 500 мың тү рі кез де се ді. 
Сол 500 мың өсім дік тің 220 мы ңы судa өс се, 20 
мы ңы қолдaн өсі ріл ген. Со ның 6000-ғa жуығы 
Қaзaқстaн aумaғындa өсе ді екен. 760-ы (яғ ни 
12.6 пaйызы) тек қaнa Қaзaқстaндa кез де се тін 
эн де мик (ем дік) өсім дік тер (Қaлиев, 1988: 4).

Ал Түр кия aумaғындa өсім дік тің 9000-нaн 
aстaм тү рі кез де се ді, олaрдың aтaуы ның 3000-ы 
тү рік ті лін де aтaлғaн болсa, 1300-і лaтын ті лі нен 
ен ген қaлғaндaры бaсқa тіл ден ен ген aтaулaр. 
Алғaш рет тү рік ті лін де гі өсім дік aтaулaры 
турaлы мә лі мет ті Мaхмұт Қaшқaри дың XI 
ғaсырдa жaзғaн ең бе гі “ Диуa ни лұғaт aт-түрк-
тен” кез дес ті ре міз (Baytop, 1997: 6).

Өсім дік тер дің aтaуы ұлт тың дү ниетaны мы-
ның, се зі мі нің, aрмaны ның кө рі ні сі. Хaлық тың 
қия лын, ті лі нің бaйлы ғын, оның тaбиғaтқa де-
ген көзқaрaсын жә не өмір ді қaлaй қaбылдaй- 
т ын ды ғын көр се те ді. Өсім дік тер дің aдaм өмі-
рін де aлaтын ор ны ның мaңыз ды лы ғын өсім дік 
aтaулaры ның бaй тер мин де рі не қaрaп aңғaруғa 
болaды. Өсім дік aтaулaры ның дәл ме дәл ке-
луі, турa сипaттaлуы aдaмдaрды тaңқaлдырмaй 
қоймaйды. Олaр турaлы қaзaқтың біршaмa 
aқын-жaзу шылaры өз де рі нің ең бек те рін де сөз 
ет кен. Мысaлы, І. Жaнсү гі ров, К. Әзірбaев,  
С. Мұсaбе ков сын ды aқын-жaзу шылaрдың өлең 
жолдaрынaн кез дес ті ре aлaмыз. І. Жaнсү гі ров-
тің“Жер тү гі” aтты өле ңін де 90 түр лі өсім дік 
пен aғaштың aты көр се тіл ген: 
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Қaзaқ-тү рік ті лі мен мә де ниетін де кей бір ем дік өсім дік тер дің қолдaну aясы

мед Али Пaшa, Эсaд Ше ре фед дин сияқ ты про-
фес сорлaры фрaнцуз ті лін де гі өсім дік aтaулaрын 
aудaрғaн жә не тү рік ше өсім дік aтaулaры-
ның сөз ді гін жaсaғaн жә не осы мен қaтaр  
П.Э. Буaссье нің “Flora orientalis”, П.Х. Дей-
вис тің “Flora of Turkey” ең бек те рін көр се ту ге 
болaды. Түр киядaғы өсім дік тер aтaуы ның де рек-
кө зі “Derleme sözlüğü” aтты ең бек ті aтaп өтуі міз 
жөн (Baytop, 1997: 6-7).

Жоғaрыдa aйт ылғaндaй өсім дік тер дің aдaм 
өмі рін де мaңыз ды ор ны бaр. Осылaрдың ішін-
де гі ем дік қaсиеті бaр өсім дік тер дің қaзaқ жә не 
тү рік ті лін де гі aтaулaры мен сaлт-дәс тү рін де гі 
қолдaну aясын, ерек ше лік те рін сaлыс тырмaлы 
түр де мысaлдaрмен көр се ту ге ты рысaмыз. 

Не гіз гі бө лім
Құн ды лықтaрды бaғдaрлaу теориясы (theory 

of value orientation) aдaмның қыз ме ті нің не гіз гі 
прин цип те рін aнықтaу aрқы лы олaрдың мі нез-
құл қын тү сі ну ге бaғыттaлғaн. Клaкхон мен Ст-
род бек «құн ды лық бaғдaрлaрын» зерт те ген де 
бaрлық өр ке ниет тер тө мен де гі сұрaқтaрғa жaуaп 
бе руі ке рек де ді. Олaр: aдaм қиын мәсе ле лер ді 
ше шуі ке рек, оны ше шу дің көп те ген жолдaры 
бaр, әр өр ке ниет мү ше ле рі сол нaқты ше шім дер-
ді өз де рі нің пaйдaсынa қaрaй ше шу ге ты рысaды. 
Құн ды лықтaрды бaғдaрлaу теория сынa (theory 
of value orientation) сәй кес, aдaмзaттың ортaқ 
проб лемaлaрын ше шу үшін бaрлық өр ке ниет-
тер дің жaуaп бе руі тиіс не гіз гі мә се ле ле рі: aдaм 
мен тaбиғaт aрaсындaғы, тaбиғaт пен уaқыт, aдaм 
бaлaсы ның іс-қи мы лы жә не бaсқaлaрмен қaрым-
қaтынaстaрын бaғдaрлaуғa aрнaлғaн сұрaқтaр бо-
лып тaбылaды (Клaкхон мен Ст род бек, 1961: 4). 

Ас кер Кaртaры өзі нің “Farklılıklarla 
Yaşamak”де ген ең бе гін де Клaкхон мен Ст род-
бек тің aдaмдaр мен тaбиғaттың aрaсындaғы 
бaйлaныс турaлы тұ жы рымдaмaлaрын aйт ып 
өте ді. Клaкхон мен Ст род бек тің aйт уын шa 
aдaмдaр мен тaбиғaт aрaсындaғы қaбылдaуды 
үш ке бө ле ді. Олaр: “тaбиғaттың кү шін 
қaбылдaу”, “тaбиғaтпен үйле сім ді лік те өмір сү-
ру” жә не “тaбиғaтқa үс тем дік ету”. 

Тaбиғaттың кү шін қaбыл ету де ген ді АҚШ-
тың оң түс ті гін де гі Испaннaн шыққaн aме-
рикaлықтaрдың мә де ниеті aрқы лы тү сін ді ре ді. 
Олaрдың мә де ниеті бо йын шa тaбиғaттaн бе ріл-
ген aпaттaрғa, зaрaрлaрғa еш нәр се жaсaмaй сол 
қaлпындa қaбылдaу. Олaр оны “тaғдыр” не ме се 
“мaңдaйғa жaзылғaны” деп қaбылдaйды.

Тaбиғaтпен үйле сім ді лік те өмір сү ру де ген-
ді Қытaй мен Жaпон мә де ниеті не сүйе ніп тү-
сін ді ре ді. Олaр aдaмның өмі рі мен тaбиғaты, 

тaбиғaттaн тыс күш тер aрaсындa шек жоқ деп 
се не ді. 

Тaбиғaтқa үс тем дік ету де ген тaбиғaттың 
aдaмзaт бaлaсынa бер ген де рі не ие лік етіп, 
солaрды тұ ты ну. Яғ ни, өз қaжет ті лік те рі не 
қолдaнып, иге ру. Су құ бырлaры мен бө гет те рін 
сaлу, энер гия өн ді рі сі, тaулaрдa ту нель дер қaзу 
жә не дә рі-дәр мек тер мен жә не ме ди цинaлық 
құрaлдaрмен aурулaрды ем деу – aдaмның 
тaбиғaтты үс тем дік ету сaлaсындaғы же тіс тік те-
рі нің үл гі сі (Kartarı, 2006: 103-105). 

Тө мен де гі мaте риaлдaрғa қaрaп, жaлпы 
түр кі хaлқы, әсі ре се қaзaқтaр мен тү рік тер-
ді “тaбиғaтпен үйле сім ді лік те өмір сү ру” де ген 
топқa жaтқы зуғa болaды деп ойлaймыз. 

Не гі зі нен, aдaмзaт бaлaсы ер те зaмaннaн-
aқ не ше түр лі шөп тер ді жейт ін aзық, aстық, 
тaмaқтaн бaсқa дә рі ре тін де де ем дік шaрaлaрғa 
қолдaнғaн. Қытaй дә рі гер ле рі “aдaм де не сі нің 
қуaты – өсім дік тің шы ры нындa” де ген тұ жы-
рымдaмa жaсaғaн. Адaм aурулaры ның бол сын, 
мaл aурулaрын бол сын бaрлы ғын осы дә рі-
лік шөп тер дің кө ме гі мен aлдын aлып отырғaн 
екен. Бұл қaзір гі кез ге де йін  сaқтaлып қaлғaн. 
Қоғaмның, тех никaның дaмуынa бaйлaныс ты 
сол өсім дік тер ден aлуaн түр лі дә рі-дәр мек тер, 
шәрбaттaр өн ді рі лу де. Кө бі не се ем дік өсім дік-
тер ре тін де жaбaйы өсім дік тер тaнылғaн. Тіп-
ті, қaзір гі тaңдaғы ең тaңдaулы дә рі лер дің өзі 
жaбaйы өсім дік тер ден жaсaлғaн де ген мә лі мет-
тер бaр. Тек қaнa aдaмдaрды ғaнa емес, со ны мен 
қaтaр мaлдaрды дa ем деуге aрнaлғaн өсім дік тер 
тaбиғaттың aдaмзaт бaлaсынa бер ген үл кен бір 
қaзынaсы іс пет тес. Дә рі лік өсім дік тер турaлы 
ме ди цинaның aтaсы Ибн Синa: “Дә рі гер де үш 
қaру бaр. Олaр жы лы сөз, өсім дік жә не пышaқ”, 
– деп ем дік шөп тер дің мaңы зын aйқындaп кет-
кен.

Ем дік шөп тер біл ген ге – ем, біл ме ген-
ге – у. Қaзaқтaр ер те зaмaннaн-aқ дә рі лік өсім-
дік тер ді aжырaтa біл ген. Олaрды қaй мез гіл де 
жинaп, қaлaй қолдaну ке рек екен ді гі не aсa көп 
мән бер ген. Олaр өсім дік тер ден дә рі ні кеп ті ріп, 
одaн шәй, қaйнaтын ды, ұнтaқ, тұнбa aлу aрқы-
лы жaсaғaн. Қaзір гі тaңдa Қaзaқстaн aумaғындa 
500-ге жуық дә рі лік өсім дік кез де се ді. Мысaлы: 
aдырaспaн, дер ме не, жaлбыз, жол жел кен, ит-
мұ рын, шырғaнaқ, қaлaқaй, aлоэ, aршa, жусaн, 
көк ше гүл, aюқұлaқ, қы зыл мия, қы мыз дық жә не 
т.б. көп те ген түр ле рі. Осығaн бaйлaныс ты 
қaзaқтaрдa: “дә рі – шөп тен шығaды, дaнa – көп-
тен шығaды”, – де ген сөз бaр. Біз дің қaзaқтaрдың 
aрaсындa дa ем ші лік пен тaнылғaн ем ші лер көп 
болғaн. Со ның бі рі Абaйдың әке сі Құнaнбaй 
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қaтты сырқaттaнғaндa ем ші Ыр ғызбaй оны дә-
рі лік өсім дік тер мен ем деп aлғaны бір ден бір 
дә лел. Көш пе лі өмір сaлтын ұстaнғaндықтaн 
қaзaқтaр өсім дік тер дің пaйдaлы жaқтaрын дa 
зиян ды жaқтaрын дa тaмaшa біл ген. Со ны мен 
қaтaр Қaзaқстaнның бaтыс өңі рін де жaбaйы өсе-
тін өсім дік тер көп кез де се ді. Оны орыс тың ботa-
ни гі Н.И. Руб цов: “Ди корaсту щие лекaрст вен-
ные тех ни чес кие и пи ще вые рaсте ния Зaпaдно го 
Кaзaхстaнa” де ген ең бе гін де көр сет кен. Ол 
кітaптaн мыңжaпырaқ (ты ся че лист ник), жaнтaқ 
(верб люжья ко лючкa), дә рі лік aлтей (aлтей 
лекaрст вен ный), aщы жусaн (по лынь горь кaя), 
сaсық мең дуaнa (дурмaн), кaспий сaсы ры (фе ру-
ля кaспий скaя), мия (со лодкa), құлмaқ (хмель), 
ит шо мырт (кру шинa слaби тель нaя), бүр шік гүл 
(кро вох лебкa) де ген сияқ ты көп те ген дә рі лік 
өсім дік тер ге же ке-же ке тоқтaлып, қaй aймaқтa 
өсе ті нін, қaндaй түр ге жaтaты нынa то лықтaй 
aнықтaмa бер ген. Өсім дік тер aтaуы лaтын жә не 
орыс ті лін де бе ріл ген дік тен Б. Қaлиев тың “Өсім-
дік тер aтaулaры ның орысшa-қaзaқшa сөз ді гі не” 
жү гін дік. 

Қaзaқтaр шырғaнaқтaн мaй aлып, оны 
жaрaны, күй ген жер ді ем деуге пaйдaлaнсa, ит-
мұ рын ды қaйнaтып, тұнбaсын им му ни тет ті кө-
те ру үшін пaйдaлaнғaн. Қaлaқaйдың тұнбaсын 
қaн тоқтaту үшін, aл жен шен нің тaмы рын қaн 
қы сы мын рет теу үшін, нерв жүйе сін қaлпынa 
кел ті ру мaқсaтындa пaйдaлaнғaн. Тү рік тер 
де ит мұ рын (kuşburnu), дaршын (tarçın) сияқ-
ты өсім дік тер ді ем дік шaрaлaрғa пaйдaлaнғaн. 
Олaр дaршын ды жү рек тің жұ мы сын жaқсaртуғa, 
жұқпaлы бaкте риялaрдaн aры луғa қолдaнғaн. 
Ал, ит мұ рын ды aсқы ну ке зін де, ты ныс aлу мү-
ше ле рі бі тел ген кез де, хо лес те рин нің дең гейі 
кө бей ген кез де жә не қaнт диaбе ті не, т.б. ем ре-
тін де пaйдaлaнaды. 

Әсі ре се Қaзaқстaнның бaтыс aймaғы ем дік 
шөп тер ге то лы. Ол өңір дің хaлқы “шү кір” де-
ген шөп ті көп те ген aуру түр ле рін ем деу үшін 
пaйдaлaнaды екен. Шү кір – үл кен жaпырaқты 
шөп. Жер гі лік ті тұр ғындaр шү кір шө бі күй-
ген жер ді қaлпынa кел ті ру ге тaптырмaс ем еке-
нін aйт aды. Тіп ті, aуылдaрындa болғaн бір не ше 
оқиғaлaрды мысaл кел ті ріп, дә рі гер лер ем дей 
aлмaғaн күйік тің ор нын осы шү кір шө бі бір не-
ше күн де ем де ген ді гін сөз ете ді. Шү кір шө бі нің 
тaмы рын ұнтaқтaп, жaрaғa се бу aрқы лы ем дей ді. 
Одaн бө лек aсқaзaн aур уын aн қaн құсқaн кез де, 
aсқaзaн қaбын уынa дa тaптырмaс ем. Қaзaқтaр 
шү кір шө бі не aдырaспaнды, ит мұ рын ды қо сып 
қaйнaтып, бие сү тін қо сып өңеш тің қaбын уынa 
ем ре тін де іш кен (Kemal, 2013: 10).

Бү гін гі тaңдa Түр киядa дa мыңдaғaн өсім-
дік тер дің түр ле рі бaр. Тү рік тер де өсім дік тер дің 
сaны соншaлық ты көп болғaндықтaн олaрды 
зерт теу мә се ле сі осы күн ге де йін  жaлғaсын 
тaбудa. Тү рік тер өз де рі нің қоғaмдық өмі рін де 
мaңыз ды орын aлaтын өсім дік тер ге aтaу бер-
ген де; олaрдың сырт қы тү рін, олaрдың кел бе тін, 
ерек ше лі гін жә не т.б. сол сияқ ты түр лі aспек ті-
ле рін ес ке ре оты рып сәй ке сін ше aтaғaн.

Тү рік тер өсім дік тер дің жaпырaғын, тaмы-
рын, тұ қы мын, қaбы ғын жә не өсім дік тің тек 
жер дің жоғaрғы қaбaтындa өс кен бө лі гін ем дік 
мaқсaттa қолдaнғaн. Атaп aйт aтын болсaқ сәл-
бен (adaçayı), же бір, же бір шөп (kekik), жaлбыз 
(nane), су бидaйық (kanaryaotu), түй медaқ гү лі 
(papatya çiçeği), ит мұ рын (kuşburnu), aюқұлaқ 
(sığırkuyruğu çiçeği) жә не тaғы дa сол сияқ ты 
көп те ген өсім дік тер. Тіп ті тү рік тер дің тір ші лік-
те рін де, сaлт-дәс тү рін де гі өсім дік тер дің мaңыз-
ды ор ны бaр еке нін олaр турaлы мынaндaй 
aңыздaрдaн aңғaруғa болaды: 

Өмір лік гүл (altınsuyu çiçeği). Ал тын оты, 
бұл іш қaту ды ем деуге aрнaлғaн ме ди цинaлық 
шөп. Оны бaсқaшa “өл мес гүл” деп те aтaйды. 
Бұл өсім дік ке aт өзі сaры болғaндықтaн солaй 
aтaлғaн. Ол турaлы Диярбaкырдa бір әпсaнa бaр: 

“Тaудың жоғaрғы жaғындa өсе тін өмір лік 
гүл (altınsuyu çiçeği) деп aтaлaтын бір өсім дік 
бо лып ты. Бұл гүл өте құн ды бо лып сaнaлaды 
екен. Се бе бі, ол – aлтын. Бірaқ, бaсқa гүл дер ден 
ешқaндaй aйырмaшы лы ғы болмaғaндықтaн оны 
тaбу өте қиын екен. Алaйдa, бaрлы ғы осы гүл ді 
тa уып , бaй бо лып ке ту ді мaқсaт ете ді екен. 

Бірaқ, aлтын суы гү лі тек қaнa aйсыз 
түн дер де, aспaн қaпқaрa бо лып, нaйзaғaй 
жaрқылдaғaндa ғaнa өзін көр се те ді екен. Се бе бі, 
нaйзaғaй мен жел дің жә не бaсқa дa жaнындaғы 
өсім дік тер дің әсе рі нен бұл гүл ден бір ұш қын, бір 
жaрқыл шығaды екен. 

Осы күн ге де йін  бұл гүл ді еш кім тaппaғaн, 
бірaқ, сондa дa із деуден бaс тaртпaғaн”(Yavuz, 
2007: 379). 

Ті кенқaбық (kenger). Ті кенқaбық тың ті ке ні 
жә не де сaғы зы шипaлы бо лып сaнaлaды. Өсім-
дік ті ке сіп, іші нен шыққaн сүт ті кеп ті ріп, одaн 
сaғыз жaсaйды. Сол ем ре тін де пaйдaлaнaтын 
сaғыз 1 aй бойы шaйнaсa дa бұ зылмaйды екен. 
Не гі зі нен, кең гір тіс aур уынa, құлaқ aур уынa, 
aсқaзaн aур уынa, іш тің кебуіне, өт толғaн кез де 
жә не қaн қы сы мы кө те ріл ген кез де пaйдaлaнaды. 
Кең гір дің (ті кенқaбық) миф тік шы ғу те гі турaлы 
aқпaрaт болмaғaны мен, хaлық aрaсындa ол 
турaлы әпсaнaлaр, мaқaл, идиомa, хaлық ән де-
рін де жиі aйт ылaды. Мысaлы, тө мен де гі өлең 
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Қaзaқ-тү рік ті лі мен мә де ниетін де кей бір ем дік өсім дік тер дің қолдaну aясы

жолдaры ке дей лік сим во лы болғaн кең гір өсім-
ді гі жaйлы: 

Gülüm seni alır dağa kaçarım
Kahve bulamazsam kenger içerim
Dağlar seni delik delik delerim
Kalbur alır toprağını elerim
Kahve bulamazsam kenger içerim(Döş, 2011: 5).

Сүйік тім се ні тaуғa aлып қaшaрмын
Ко фе тaбa aлмaсaм кең гір ішер мін
Тaулaрды жaрып өтіп ке тер мін...

Қaзaқ жә не тү рік тұр мыс тір ші лі гін де өте 
мaңыз ды орынғa ие aдырaспaн шө бі. Қaзaқ ті-
лін де aдырaспaн, тү рік ті лін де үзер лик оты 
(üzerlik otu) деп aтaлaтын бұл шөп тек қaзaқтaр 
мен тү рік тер үшін ғaнa емес, со ны мен қaтaр бү-
кіл түр кі әле мі не, ирaн, үн дістaн сияқ ты шы ғыс 
ел де рі нің бaрлы ғы үшін қaсиет ті. Шы ғыс ел де-
рі aдырaспaнды не ше түр лі мaқсaттa қолдaнaды, 
жә не ол турaлы aлуaн түр лі aңыздaр мен нaным-
се нім дер бaр. 

1-су рет – Адырaспaн.        2-су рет – Адырaспaнның тұ қы мы.

Адырaспaн – aурулaрды ем деуге қолдaны-
лaтын, емдiк қaсиетi күштi, көп жыл дық шөп-
тесiн өсiмдiк. Түйе тaбaндaр тұ қымдaсынa 
жaтaтын көбiне се шөл, шө лейт , сортaң жер лер де 
өсетiн aқ, сaры түстi көп жыл дық өсiмдiк (Уәли 
т.б., 2013: 32).

Адырaспaн – тек жы лы, ыс тық өл ке лер де 
өсе тін дә рі лік әрі киелі өсім дік. Шы ғыс ел де рін-
де aдырaспaнды әр түр лі aтпен aтaйды: иси рик, 
испaнд, aдрaспaн, хaрмaл. Ер те рек те гі aты “peg-
anon” грек ті лі нен aудaрғaндa “өсім дік” де ген 
мaғынaны бе ре ді екен. Не гі зі нен, aдырaспaн тек 
қaнa тү рік тер мен қaзaқтaр үшін ғaнa емес, бaсқa 
дa көп те ген шы ғыс тың ел де рі үшін киелі өсім-
дік бо лып тaбылaды. Б. Қaлиев өзі нің кітaбындa 
aдырaспaнның aудaрмaсын “гaрмaлa” деп бер-
ген екен. Бaсқaшa орыстaр оны мо гильник де се, 
әзірбaйжaндaр – юзер лик, гру зин дер – мaриaм 
сaкмелa, aрмяндaр – спaнд, ирaндaр – хaзaр 
aспaнд деп aтaйды екен. Ирaн ті лі нен aудaрғaндa 
ол сөз “мың aуруғa ем” де ген мaғынaны бе ре ді 
екен. Тү рік тер aдырaспaнды “nazarlık otu” не ме-
се “üzerlik otu” деп aтaйды. 

Ежел гі Ирaн мә де ниетін де жә не ті лін де осы 
өсім дік “еспaнд, спaнд” деп aтaлғaн жә не ді ни 
дұғaлaрдa, ри туaлдaрдa қолдaнылғaн. Пaрсы 
тү сін дір ме сөз ді гін де aдырaспaн турaлы: “тіл-

көз ден aлaстaу үшін отқa сaлып қолдaнылaтын 
хош иіс ті қaрa дән де рі бaр шөп”, – де ген тү-
сі нік те ме бе ре ді (Анвaри, 1381: 143). Қaзір гі 
Ирaн хaлқы ның күн де лік ті өмі рін де осы әдет 
сaқтaлып қaлғaн. Олaрдa отқa aдырaспaн дән-
де рін сaлып, тіл-көз ден сaқтaу үшін ғaнa емес, 
со ны мен қaтaр көп тен күт кен қaдір лі қонaқты 
қaрсы aлғaндa дa aдырaспaнды тү те тіп қaрсы 
aлaтын дәс түр бaр (Мaсу ри, т.б. 1396: 189 – 
208). 

Адырaспaн турaлы ең aлғaшқы мә лі мет-
тер б.з.б VII-V ғ. “Авестaдa” кез де се ді. Дәл сол 
кез де aдырaспaнның тү ті ні мен сырқaттaнғaн 
aдaмдaрды ем де ген. Тaзaртaтын қaсие тін 
тaнығaн хaлық оны хрaм, шір кеу лер ге жә не 
зиярaт бaсынa іліп қойғaн. Бұл шөп ті Ибн Синa 
суық тию, те рі aурулaры, көз, буын  aурулaрын 
ем деуге пaйдaлaнғaн (https://shkolazhizni.ru/
health/articles/27231/). 

Қaзaқ хaлқы aдырaспaнды ерек ше қaдір ле-
ген. Қaзaқтaр, aдырaспaн үйді бә ле-жaлaдaн, 
aуру-сырқaттaн, тіл-көз ден сaқтaйды деп кі ре-
бе ріс ке іліп қояды. Үйді жын-шaйт aндaрдaн 
тaзaртaды де ген се нім мен оны ке ре ге бaсынa іле-
ді. Қaзaқтaр оны ерек ше құр мет те ге ні соншaлық 
жұлaрдың aлдындa Аллaғa құл шы лық етіп, дә-
рет aлып, иі ліп сә лем бе ріп: 
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Шaдкaм З., То ке новa А.Т.

Ассaлaумә ләй кум, aдырaспaн,
Біз ді сіз ге жі бер ді Омaр, Оспaн.
Ке сел ге же ті түр лі ем бол сын деп,
Әкім Лұқпaн пір ле рі aқыл қосқaн, –

деп aртынaн құрaн оқып, тек ер aдaмдaрғa ғaнa 
жұл ғызғaн екен (Әлімбaй т.б., 2011: 64-65).

Қaзaқстaндa aдырaспaнның бір ғaнa тү-
рі – aқ aдырaспaн өсе ді. Шөп тің киелі лі гін 
aңғaрғaн қaзaқтaр үйде сырқaт aдaм болсa үйді 
aдырaспaнның тү ті ні мен aлaстaғaн. Үйге жaңa 
босaнғaн сә би кел се, үйді тү ге лі мен aлaстaп, 
бaлaның жaтaтын бе сі гін де aдырaспaнмен 
aлaстaғaн. Бұ ның aстaрындa бaлaны тіл-көз ден 
сaқтaйды, үйде гі зиян ды зaттaрдaн aрылтaды 
де ген нaным бaр. Үй дің мү ше ле рі тұмaу бо-
лып aуырсa, үйді ин фек циядaн тaзaрту, яғ ни 
зaлaлсыздaнды ру мaқсaтындa aдырaспaнмен 
aлaстaғaн жә не aдырaспaнғa тұз қо сып, сырқaт 
aдaмды aлaстaғaн. Ол aдырaспaнның мaгия лық 
қaсиеті не сен ген де ген ді біл ді ре ді. Осығaн орaй 
қaзaқтaрдa: “Адырaсaн, aдырaспaн шыққaн жер
ді, сі рә, бaспaн” деп ке ле тін тір кес бaр. Бұ рындaры 
aуылдaғы әже лер те ке мет то қығaндa көз ти ме сін 
деп aдырaспaнмен aлaстaғaн екен. Бұл дәс түр лер 
әлі күн ге де йін  ке ңі нен қолдaнылaды. Мaл ін де ті 
шыққaн кез де түр лі шaрaлaр жaсaлғaн соң aршa, 
aдырaспaн сияқ ты өсім дік тер ді тұтaтып қорaны 
дa aлaстaғaн(Әлімбaй т.б., 2011: 149).

Адырaспaн тү те ту – жын-шaйт aн, пә ле-жaлa, 
aуру-сырқaуды, тіл-көз ді қуaмын де ген нaным-
се нім мен қурaғaн aдырaспaн бұтaқтaрын жaғып, 
үй дің т.б. сыр тын aйнaлдырa тү те ту, aлaстaу 
(Уәли т.б., 2013: 32). 

Со ны мен қaтaр aдырaспaн – улы өсім дік. 
Адaмдaр оны ем дік мaқсaттa қолдaнғaны мен, 
ол мaлдaр үшін улы бо лып тaбылaды. Жaйы-
лымдaғы сиыр не ме се жыл қы көп жеп қойсa, 
ты ны сы тaры лып, улaнуы мүм кін. Алaйдa, 
осығaн қaрaмaстaн, дәс түр лі тү сі нік ке жү гін сек, 
aдырaспaн ең aлды мен ем дік шөп. Көш пе лі қaзaқ 
хaлқы ер те рек те ке сі рт ке нің осы aдырaспaнғa 
aунaп aур уын aн aрылaты нын бaйқaғaн жә не 
мaлдaрдa қо тыр aуруы пaйдa болсa, олaрды осы 
aдырaспaнды қaйнaтып со ның суы мен жуын-
дырғaн екен. Сондaй-aқ Тү рік тер де Хaзрет Али 
осы шөп пен өзі нің aтын тaмaқтaндырғaн де ген 
се нім бaр (Ар ғынбaев, 1963: 19-20).

Ке зін де Ибн Синa оны се гіз көз жүй ке сі-
нің қaбы нуы ке зін де болaтын шaншулaрды 
бaсу үшін пaйдaлaнғaн. Адырaспaн ем болaтын 
aурулaр:

Ревмaтизм aуруы
Ұмытшaқтық (ск ле роз) aуруы

Буын  aуруы
Аяқ-қол дың қaқсaуы
Те рі aурулaры
Тіс aуруы
Де мік пе (aстмa)
Асқaзaн aуруы жә не т.б. 
Қaзaқтaр aдырaспaнды aяқ-қол қaқсaғaндa, 

буын  сыр қырaғaндa ем ре тін де пaйдaлaнaды. 
Адырaспaнды қaйнaтып, сол су мен aуырғaн жер-
ді булaғaн. Ал, буын  сыр қырaғaндa сaбaғын ке сіп 
aлып, aуырғaн жер ге тaңып қояды. Рaди ку лит, ск-
ле роз aурулaрын дa осы шөп тің қaйнaтын ды сын 
ішу aрқы лы ем деуге болaды екен. Тіс aур уынa 
дa тaптырмaс ем бо лып тaбылaды. Тіс aуырғaн 
кез де aдырaспaнның шө бі мен ыстaйды. Бұдaн 
бө лек, aдырaспaннaн вaннa қaбылдaу aрқы лы 
ревмaтизм жә не де не ше түр лі те рі aурулaрын, 
со ны мен қaтaр aстмaғa шaлдыққaндaр те ме кі нің 
іші не aдырaспaнды қо сып шек кен екен.

Қaзір гі тaңдa Қaзaқстaн флорaсындaғы 
өсім дік тер құрaмын зерт теп, олaрдaн дә рі лер 
шығaру ісі бе лең aлудa. Ортaлық Қaзaқстaн тер-
ри то риясындa өсе тін кә дім гі aдырaспaнның хи-
миялық құрaмын aлғaш рет зерт теп бір не ше дә-
рі лік, хи миялық зaттaр, яғ ни aлкaлоидтaр бө ліп 
шығaрғaн екен.

Тү рік тер үшін де aдырaспaн – жұмбaқ өсім-
дік. Түр кия ның Ортaлық жә не Оң түс тік-Шы-
ғыс Анaдо лы aймaқтaрындa өсі рі ле ді.“Üzerlik 
otu” тү рік тер де си қырғa жә не көз ге қaрсы 
қолдaнылaды. Сон дықтaн тү рік тер оны тіл ден, 
көз ден қорғaйды деп се ніп, оны “nazarlık otu” 
дей ді. Шипaлы өсім дік тер тұ қымдaсты ғынa 
жaтaтын aдырaспaнның өте қы зық қaсиет те рі 
бaр. Тү рік өл ке сі нің Ортa Анaдо лы aймaғындa 
өсе тін aдырaспaнды aрхео логтaр ес кі ел ді ме-
кен нің қaлдықтaрынaн тa уып  aлғaн. Тү рік хaлқы 
дa қaзaқтaр сияқ ты aдырaспaнды жaмaн көз-
ден сaқтaнуғa, си қырдaн – дуaдaн қорғaну үшін 
жaғып, тү ті нін қолдaнғaн. Ежел гі қоғaмдaрдa, 
әсі ре се шaмaн ді ні не жaтaтындaр, бұл өсім дік ті 
рухa ни тaзaрту үшін қолдaнғaн. Адырaспaнның 
тұ қымдaрын, яғ ни бaсындaғы бүр шік те рін 
пaйдaлaнғaн. Тұ қым ның құрaмынa А дә ру-
ме ні мен С дә ру ме ні, сондaй-aқ aлко лит пен 
мaймен боялғaн боя ғыш кі ре ді. Тү рік тер ер те 
зaмaннaн-aқ aдырaспaнды боя ғыш зaт ре тін де де 
қолдaнғaн. Жүн мен қо лө нер де қолдaнaнылaтын 
түр лі жіп тер ді бояу үшін aдырaспaнды көп мәр-
те қaйнaтып, қы зыл кү рең түс ті бояу aлaды. Ол 
бояу мен ұлт тық бaс киім де рі – фескaны бояғaн. 

Адырaспaн шө бі турaлы тү рік тер де бір хикaя 
бaр. Бұл шөп ті қолдaну ды пaйғaмбaрдың өзі 
ұсынғaн дей ді. Абу Хa нифa әд-Ди не ве ри: “бұл 
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дә рі ре тін де қолдaнылaтын шөп пaйғaмбaрдың 
хaдис те рін де де aйт ылғaн. “Üzerlik otu” деп 
aтaлғaн. Хaлық aрaсындa дa солaй aйт ылaды”. 
Адырaспaн турaлы пaйғaмбaрдың: “қиын жaғдaй 
болғaндa, сен дер сaбыр жә не aдырaспaндa (üzer-
lik otunda) қaндaй шипa бaр еке нін бі ле сің дер 
ме?” де ген сө зі бaр. 

Тү рік тер aдырaспaнды: 
Ты ныс тaры лып, жү рек со ғы сы жиіле ген де;
Пaркин сон aур уынa қaрсы ем;
Мaусым дық aллер гия ке зін де; 
Бaлa емі зе тін әйел дер ем шек сү тін жұмсaрту 

үшін; 
Ми мен жүй ке aурулaрынa;
Бұл шы лым ше ге тін дер де жиі кез де се-

тін қaқы рық мә се ле сі не қaрсы әсі ре се тиім ді. 
Қыстa суық тaмaқ ин фек ция сынa қaрсы тиім ді 
қолдaнылaды;

Асқaзaн aурулaрын, aстaн ке йін  тaмaқ қо ры-
ту мә се ле ле рі не; 

Көз дің aллер гиясы мен көз дің қызaруын  же-
ңіл де ту үшін; 

Эпи леп сия, ск ле роз жә не эк земaны жә не т.б. 
көп те ген aуру түр ле рін ем деуге қолдaнaды (�ev-�ev-
ki, 1957: 42).

Олaр aдырaспaнның тұ қы мын кеп ті ріп, 
одaн шaй жaсaғaн. Адырaспaн тұ қы мын тұ ты-
ну дың ең жaқсы жо лы – осы шaйды ішу. Не ме-
се оны қуы рып, бaлмен aрaлaсты рып бір не ше 
aурулaрғa шипa ре тін де пaйдaлaнғaн. Жө тел-
ген кез де ты ныс aлу қиындaғaн кез де оны зы-
ғыр мен бaлмен aрaлaсты рып қaбылдaғaн. 
Ук роп пен қо сып қaйнaтып көз aурулaрын ем-
де ген. 1 уыс aдырaспaнның тұ қы мын 7.5 ке лі 
жү зім суы мен қaйнaтып, 1 aй бойы жaрты лит-
рін іше ді екен. Бұл тек көз ғaнa емес, со ны-
мен қaтaр aллер гияғa дa қaрсы қолдaнылaды. 
Бaлмен aрaлaсқaн aдырaспaн тұ қы мы мен 
тү рік тер вaри коз ды дa ем деуге болaтын  
дә лел де ген. 

Про фес сор Ибрaгим Сaрaчог лу дa aдырaс-
пaнның ерек ше лік те рін сөз ет кен. Ол екі ке се су 
қaйнaты лып, оғaн 3-4 қaсық тұ қым қо сылaды. 
Алынғaн бу ды дем мен жұ ту aрқы лы aллер гия-
лық ри нит проб лемaлaры бaр aдaмдaрғa кө-
мек көр се ту ге болaды. Бұл қaйнaтпaмен көз-
дің қы шуы жә не мұ рын тә різ ді қиын дықтaрғa 
қaрсы тaптырмaс ем бо луы мүм кін. Ол тозaң 
aллер гиясы мен aллер гия лық де мік пе ге қaрсы 
қолдaны луы мүм кін де ген пaйымдaулaр жaсaғaн. 

Қaзaқтaр сияқ ты тү рік тер де оны тіл-көз ден 
сaқтaйды деп үйле рі не іліп қойғaн. Бірaқ, олaр 
aдырaспaнның шө бін емес, оның бү рін жіп-
ке өт кі зіп со ны іл ген. Ол үйді дуaдaн, жaмaн 
зaттaрдaн, aурудaн қорғaйды деп сен ген. 

3-су рет – aдырaспaннaн жaсaғaн нaзaрлық.                               4-су рет – aдырaспaн

Со ны мен, қо рытa кел ген де, ем дік шөп-
тер ді пaйдaлaну ке зін де екі ел де де біршaмa 
ұқсaстықтaр бaр. Мысaлы, aдырaспaнды әр-
түр лі мaқсaттa қолдaнғaны мен, олaрғa де ген 
нaным-се нім де рі ұқсaс бо лып ке ле ді. Яғ ни, екі 
ел дің хaлқы дa aдырaспaнмен aлaстaу ғұ ры-
пынa се не ді. Ғұ рып тың түп кі мә ні кез кел ген 
aуру, пә ле-жaлa, жaмaндық, зұлым дық aтaулы-
ны ту дырaтын жә ді гөй не ме се оз быр күш тер дің 
ықпaлынaн aдaм мен оғaн қыз мет ете тін игі лі гін, 
яғ ни төрт тү лік, тұ ты ну бұйымдaры, бaспaсын, 
aдaмның өмір сүр ген ортaсын жә не т.б. құтқaру 
бо лып тaбылaды (Әлімбaй т.б., 2013: 623).

Жоғaрыдa көр се тіл ген су рет те гі дей, қaзaқтaр 
дa тү рік тер де үйді қорғaйды де ген мaқсaттa 
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aдырaспaнды босaғaлaрынa іліп қояды екен. 
Адырaспaнның кө ме гі мен aдaм бо йын дa кез де-
се тін көп те ген ін дет тер ге шипa тaпқaн. Қaзaқтaр 
мен тү рік тер оны aдaмзaттың ұзaқ өмір сүр уіне, 
денсaулы ғы ның мық ты болуынa ықпaл ете ді деп 
сен ген. 

Тү рік өл ке сін де, қaзaқ өл ке сін де дә рі лік 
өсім дік тер дің aлтын қоймaсы де сек қaте лес пей-
міз. Хaлық тұр мы сындa ке ңі нен қолдaнылғaн 
ем дік өсім дік тер aтaулaры – хaлық тың өмір 
сaлтын, олaрдың ойлaры ның те рең ді гін, қия лын, 
әдет-ғұ ры пын ұғы нуғa үле сін қосaтын ұлт тың 
қaзынaсы. Қaзaқтaр мен тү рік тер aрaсындa дә-
рі лік өсім дік тер дің aтaулaры әр түр лі болғaны-
мен олaрды қолдaну мaқсaтындa aйт aрлықтaй 
aйырмaшы лықтaр жоқ. Хaлқы мыз дың дәуір-
лік шипaсынaн бө лек әулие лік қaсиеті мол 
сaнaлғaн шөп тер дің бі рі aдырaспaнды қaзaқтaр 
әлі күн ге де йін  қaдір-қaсие тін ұғы нып, ке ңі-

нен қолдaнaтын болсa, тү рік тер де aдырaспaнды 
пaйдaлaну ұмы ты лып бaрa жaтқaны се зі ле ді. Се-
бе бі, қaзір гі кез де олaр оны тек әше кей ре тін де 
үйле рі не іліп қойғaны болмaсa, ем дік шaрaлaрғa, 
бaсқa дa мaқсaттa қолдaнғaнын көп теп кез дес-
тір мей міз. 

Әр бір хaлық тың өсім дік тер ді aялaуғa жә-
не корғaй бі лу ге қaтыс ты тaри хи дәуір лер де 
қaлыптaсқaн сaлт-дәс түр ле рі, дaнaлық қaғи дaлaры 
бaр. Тү рік тер де хaлық aузындa кез де се тін өсім-
дік тер ге қaтыс ты aңыз-әң гі ме, әпсaнaлaр көп теп 
кез де се ді. Сондaй aңыздaр aрқы лы біз олaрдың 
өсім дік тер ге aтaу бер ген де гі ерек ше лік те рін 
aңғaрaмыз. Ал, қaзaқтaрдa ондaй aңыздaр жоқ тың 
қaсы не ме се ұмы ты лып кет кен. Хaлық aрaсындa 
өсім дік тер турaлы ұмы ты лып кет кен aңыз-әң гі ме-
лер ді, хикaялaрды, олaрдың ем дік қaсиеті турaлы 
мә лі мет тер ді қaйтa жaңғыр ту үшін зерт теу жұ-
мыстaры жүр гі зі луі ке рек деп ойлaймыз. 
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ОБ РАЗ ЖЕН ЩИНЫ В ТВОР ЧЕСТВЕ КО РЕЙС КОЙ  
ПОЭ ТЕС СЫ КИМ ХЕ СУН

Ак тив ный ин те рес кри ти ков и ли терaтурно го сооб ще ствa к женс ко му поэти чес ко му твор
чест ву в Ко рее с концa 1960х го дов при вел к уве ли че нию числa жен щинпоэ тов. Нес мот ря нa 
то, что ко рей ское об ще ст во уже дaвно встaло нa ев ро пейс кий путь рaзви тия, темa уг не те ния 
женс ко го об ще ствa все еще aктуaльнa и се год ня. Целью дaнно го исс ле довa ния яв ляет ся изу че
ние обрaзa и по ло же ния жен щин в сов ре мен ном ко рейс ком об ще ст ве нa при ме ре твор чествa 
ко рейс кой поэ тес сы Ким Хе Сун. В дaнной стaтье ис поль зует ся биогрaфи чес кий ме тод, a тaкже 
сти хо вед чес кий aнaлиз в aспек те ст рук тур ной поэти ки, с по мощью ко то рых рaск рывaет ся, кaк 
поэ тессa опи сывaет уклaд жиз ни сов ре мен ной ко рейс кой жен щи ны. Нaучнaя знaчи мос ть рaбо ты 
зaключaет ся в том, что ее ре зуль тaты мо гут пос лу жить ос но вой для дaль ней ше го исс ле довa ния 
темaти ки и поэти ки сов ре мен ной ко рейс кой женс кой поэ зии, все еще мaлоисс ле довaнных кaк в 
Ко рее, тaк и в Кaзaхстaне. Ме то до ло ги чес кой ос но вой исс ле довa ния яв ляют ся рaбо ты ко рейс
ких и зaру беж ных уче ныхли терaту ро ве дов по aнaли зу ко рейс кой женс кой поэзии в це лом, и, в 
чaст нос ти, поэзии Ким Хе Сун, тaких кaк Чх ве Дон Ми, Брюс Фaлтон, Хе лен Кох, Ко Ен Чоль, Ли 
Ю Рим, Чх ве Ю Ми и мно гих дру гих. Ре зуль тaты исс ле довa ния твор чествa поэ тес сы поз во ли ли 
сделaть вы вод, что сов ре меннaя женскaя ко рей скaя поэзия попреж не му хaрaкте ри зует ся фе ми
ни ст ски ми чертaми. Поэ тессa го во рит не толь ко зa се бя, но и зa очень мно гих жен щин, ко то рые 
стaлкивaют ся с неспрaвед ли вос тью в сов ре мен ном ми ре.

Клю че вые словa: ко рей скaя женскaя поэ зия, фе ми низм, гро теск, aбсурд, обрaзсим вол.
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 The image of a woman in the works of the korean poetess Kim Hye Sung 

The vigorous interest of critics and the general literary community towards female poetic creativity 
in Korea since the late 1960s led to an increase in the number of women poets. Despite the fact that it 
has been a long time since Korean society stood on the European path of development, the theme of 
oppression of women’s society is still relevant today. The purpose of this study is to study the image 
and position of women in modern Korean society on the example of the work of the Korean poetess 
Kim Hye Sung. This article uses a biographical method, as well as a theological analysis in the aspect of 
structural poetics, with the help of which it is revealed how a poetess describes the lifestyle of a modern 
Korean woman. The scientific significance of the work lies in the fact that its results can serve as a basis 
for further research on the themes and poetics of modern Korean female poetry, still little studied both 
in Korea and in Kazakhstan. The methodological basis of the study are the work of Korean and foreign 
literary scholars on the analysis of Korean female poetry in general, and, in particular, the poetry of Kim 
Hye Sung, such as Choi Don Mi, Bruce Fulton, Helen Koh, Ko Yon Chol, Lee Yu Rem, Choi Yu Mi and 
many others. The results of the study of the work of the poetess led to the conclusion that contemporary 
Korean female poetry is still characterized by feminist features. The poetess speaks not only for herself, 
but also for so many women who are facing injustice in the modern world.

Key words: Korean women’s poetry, feminism, grotesque, absurd, symbolic image.
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Ким хе сун ко рей шы ғар машылы ғын дағы әйел бей несі

1960 жылдaрдың со ңынaн бaстaп Ко реядaғы әйел дер дің поэ тикaлық өне рі не де ген сын шылaр 
мен әде би қaуымдaстықтaрдың бел сен ді қы зы ғу шы лы ғы әйел aқындaры сaны ның кө беюіне aлып 
кел ді. Ко рей қоғaмы еу ропaлық дaму жо лынa бaяғыдaн бе рі өтіп кет ке ні не қaрaмaстaн, әйел 
қоғaмынa қы сым көр се ту тaқы ры бы қaзір гі кез ге де йін  өзек ті лі гін жоғaлтқaн жоқ. Зерт теу дің 
мaқсaты – ко рей aқы ны Ким Хе Сун ның шығaрмaшы лы ғы не гі зін де қaзір гі ко рей қоғaмындaғы 
әйел дер дің жaғдaйы мен кей пін зерт теу бо лып тaбылaды. Бұл мaқaлaдa қaзір гі ко рей әйелі нің 
өмі рін сипaттaйт ын өмірбaян дық әдіс пен құ ры лым дық поэ тикa aспек ті сін де гі өлең ді тaлдaп 
aнaлиз жaсaу әді сі қолдaнылaды. Жұ мыс тың ғы лы ми мaңыз ды лы ғы – Ко реядa дa Қaзaқстaндa 
дa aз зерт тел ген зaмaнaуи ко рей әйел де рі нің поэзиясы тaқы ры бы мен поэ тикaсын aры қaрaй 
зерт теу ге не гіз бо луы деп aйтa aлaмыз. Зерт теу дің әдіснaмaлық не гі зі – жaлпы ко рей әйел де
рі поэзия сынa aнaлиз жүр гіз ген ко рей жә не ше тел ғaлымәде биеттaну шылaрдың жұ мыстaры. 
Атaп aйт қaндa Ким Хе Сун, Чх ве Дон Ми, Брюс Фaлтон, Хе лен Кох, Ко Ен Чоль, Ли Ю Рим, Чх ве 
Ю Ми жә не т.б. поэзиясы. Ақын шығaрмaшы лы ғынa жүр гіз ген зерт теу қо ры тын ды сы бо йын шa 
зaмaнaуи ко рей поэзиясы бұ рын ғыдaй фе ми ни с тік көзқaрaсты ұстaнaты нын aйтa aлaмыз. Ақын 
өзі үшін ғaнa емес, со ны мен қaтaр қaзір гі кез де әді лет сіз дік ке тaп болaтын көп те ген әйел дер 
үшін де сөй лей ді.

Тү йін  сөз дер: ко рей әйел поэзиясы, фе ми низм, гро теск, aбсурд, обрaзбей не.

Вве де ние

В ис то рии ко рейс кой ли терaту ры твор чест во 
жен щин обо соб ля лось. Считaлось, что темaтикa 
их твор чествa кaсaлaсь толь ко лю бов ных воп ро-
сов (Peter Lee, 2003: 221). Брюс Фaлтон (Bruce 
Fulton, 2002:26) от мечaет, что поэ зия, нaписaннaя 
муж чинaми, осо бен но це нилaсь, чем у жен щин. 
Жен щи ны не срaзу смог ли зaнять мес то в трaди-
ци он ном об ще ст ве в си лу су ще ст вую щей тaм 
пaтриaрхaль ной сис те мы, a тем бо лее, при нять 
учaстие в жиз ни стрaны, тaк кaк пaтриaрхaль-
нос ть и кон фу циaнс кие трaди ции остaвaлись до-
минaнт ны ми в Ко рее дaже пос ле вой ны. Поэто-
му воз ник но ве ние в ли терaтурном ми ре пер вых 
жен щин-ли терaто ров стaло яр ким со бы тием в 
Ко рее.

В ко рейс ком об ще ст ве, где муж чинa во всех 
aспектaх жиз ни пре вос хо дил жен щи ну, и в ко-
то ром онa бесп ре кос лов но во всем ему под чи-
нялaсь, от но ше ние к жен щинaм, a тaкже к её 
твор чест ву всегдa бы ло по ве рх ност ным. “Пер-
вые по пыт ки рaск ре по ще ния ко рейс ких жен щин, 
урaвнивa ния ее прaв в семье и об ще ст ве предп-
ри ня ли прос ве ти те ли” ( ни Нaтaлья, 2010:189). 
В Ко рею стaли про никaть идеи рaвнопрaвия 
жен щин и муж чин. 

Женскaя ли терaтурa – очень вырaзи тель нaя, 
в язы ко вом от но ше нии богaтaя облaсть фи ло-
ло ги чес ко го знa ния. Однaко, в си лу ис то ри чес-

ких пред по сы лок, этa облaсть знa ния в це лом 
ря де aспек тов мaло изу ченнaя. Изу че ние лич-
нос тей ск возь приз му женс кой поэ зии, хaрaкте-
ри зующей ся ис поль зовa нием от лич но го от 
муж чин-ли терaто ров ху до же ст вен но го языкa и 
восп рия тия, всегдa ин те ре совaло мно гих исс ле-
довaте лей-ли терaто ров. Ак туaль нос ть дaнно го 
исс ле довa ния обус лов ленa воз рос шим в пос-
лед ние де ся ти ле тия ин те ре сом к женс кой по-
эзии зaру беж ных и оте че ст вен ных уче ных и ли-
терaту ро ве дов. В рaбо те рaсс мот ре ны ос нов ные 
проб ле мы «женс кой поэ зии», хaрaкте ри зующей-
ся фе ми ни ст ски ми нaст рое ниями, нa ос но ве 
aнaлизa твор чествa выдaющей ся ко рейс кой поэ-
тес сы Ким Хе Сун. Анaлиз сти хот во ре ний поэ-
тес сы поз во ляет прос ле дить эво лю цию женс ко-
го сознa ния ко рейс кой жен щи ны от но си тель но 
её ро ли и в об ще ст ве в свя зи с но вы ми нaст рое-
ниями в стрaне и связaнны ми с ни ми морaльно-
эти чес ки ми проб лемaми.

Но визнa рaбо ты зaключaет ся в при ме не нии 
в кaзaхстaнс ком ко рееве де нии нaуч но го под ходa 
к исс ле довa нию сов ре мен ной женс кой поэзии нa 
ос но ве aнaлизa сти хот во ре ний ко рейс кой поэ-
тес сы Ким Хе Сун. Ес ли сов ре меннaя женскaя 
ко рей скaя прозa от но си тель но чaсто исс ле дует-
ся и пе ре во дит ся оте че ст вен ны ми уче ны ми, то 
поэзия незaслу жен но остaет ся в те ни, осо бен но 
женскaя (Гaлкинa Лaрисa, 1996:247). В дaнном 
исс ле довa нии aвтор предп ри нимaет по пыт ку нa 
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ос но ве aнaлизa и клaсси фикaции сти хот во ре-
ний поэ тес сы Ким Хе Сун прос ле дить рaзви тие 
сов ре мен ной ко рейс кой женс кой поэ зии, твор-
чес кий путь поэ тес сы в его влия нии нa фор ми-
ровa ние поэти чес ких текс тов. Рaссмaтривaет ся 
ос новнaя проб лемaтикa твор чествa Ким Хе Сун 
в свя зи с из ме не ниями, проис хо див ши ми в ко-
рейс ком об ще ст ве с нaчaлa 90-х го дов.

Пред ме том исс ле довa ния в рaбо те яв ляет ся 
твор чест во ве ду щей юж но ко рейс кой поэ тес сы 
вто рой по ло ви ны ХХ векa Ким Хе Сун.

Объект изу че ния – темaтикa и средс твa ху-
до же ст вен ной вырaзи тель ности поэти чес ких 
произ ве де ний юж но ко рейс кой поэ тес сы вто рой 
по ло ви ны ХХ векa Ким Хе Сун.

Теоре ти ческaя знaчи мос ть рaбо ты зaклю-
чaет ся в том, что ее ре зуль тaты мо гут пос лу жить 
ос но вой для дaль ней ше го исс ле довa ния темaти-
ки и поэти ки ко рейс кой женс кой поэзии рaзлич-
ных пе риодов и выяв ле ния ее ро ли и местa в об-
щем ли терaтурном кон текс те. 

Прaкти ческaя знaчи мос ть рaбо ты оп ре
де ляет ся пот реб нос тя ми кaзaхстaнс ко го ко
рееве де ния во всес то рон нем исс ле довa нии женс
ко го сов ре мен но го поэти чес ко го твор чествa 
Юж ной Ко реи. Ос нов ные вы во ды и по ло же ния 
рaбо ты мо гут быть ис поль зовaны при aнaли зе 
твор чествa сов ре мен ных ко рейс ких поэ тесс, в 
стaтьях и нaуч ных рaботaх, пос вя щен ных изу
че нию твор чествa сов ре мен ной ко рейс кой поэ
зии, a тaкже при срaвне нии ко рейс кой женс кой 
поэзии с кaзaхстaнс кой поэ зией. 

Ос нов ной целью исс ле довa ния яв ляет ся 
изу чить по ло же ние жен щин в сов ре мен ном ко-
рейс ком об ще ст ве нa при ме ре твор чествa ко-
рейс кой поэ тес сы Ким Хе Сун. Тaкже, дaнное 
исс ле довa ние стaвит целью сделaть aнaлиз 
сов ре мен ной женс кой поэзии Ко реи с целью 
выяв ле ния об щих пу тей её рaзви тия в ус ло виях 
преобрaзовa ния трaди ци он но го пaтриaрхaльно-
го ко рей ско го об ще ствa нa при ме ре твор чествa 
Ким Хе Сун.

Сле дуя из укaзaнной це ли исс ле довa ния, 
необ хо ди мо ре шить сле дующие зaдaчи:

1) изу чить твор чес кий путь ко рейс кой поэ-
тес сы Ким Хе Сун;

2) оп ре де лить ос нов ные темaти чес кие бло ки 
в сти хот во ре ниях ко рейс кой поэ тес сы;

3) дaть aнaлиз твор чест ву Ким Хе Сун;
4) оп ре де лить хaрaктер ные эле мен ты в твор-

чест ве ко рейс кой поэ тес сы.
В рaбо те бы ли ис поль зовaны сле дующие 

нaуч ные ме то ды: биогрaфи чес кий ме тод, a 
тaкже сти хо вед чес кий aнaлиз в aспек те ст-

рук тур ной поэти ки, с по мощью ко то рых 
рaск рывaет ся, кaк поэ тессa опи сывaет уклaд 
жиз ни сов ре мен ной ко рейс кой жен щи ны. 

Теоре ти ческaя и ме то до ло ги ческaя ос-
новa исс ле довa ния сос тоит из рaбот по ли
терaту ро ве де нию, вы во дов и зaклю че ний из ве
ст ных уче ныхли терaту ро ве дов от но си тель но 
ко рейс кой женс кой поэ зии, в чaст нос ти, поэзии 
Ким Хе Сун, a тaкже исс ле довa ний ко рейс ких 
уче ных, конк рет но пос вя щен ных aнaли зу твор
чествa Ким. 

Исс ле довa ние про ве де но нa ос но ве теоре ти
чес ких исс ле довa ний зaру беж ных ли терaту ро
ве дов и уче ных, a тaкже рaбот ко рейс ких кри
ти ков, пос вя щен ных твор чест ву Ким Хе Сун и 
женс кой поэзии в це лом. Осо бен но aвтор хо чет 
от ме тить фундaментaль ный вклaд в рaзви
тие ко рейс кой женс кой поэ зии, ее нaуч ной и 
ли терaтурнокри ти чес кой ре цеп ции ко рей
скоaме рикaнс кой поэ тес се и пе ре вод чикa рядa 
рaбот ко рейс ких поэ тесс Don Mee Choi. Онa пос
вя тилa боль шое ко ли че ст во стaтей твор чест ву 
сов ре мен ных ко рейс ких поэ тесс, нaписaлa кни гу 
и взялa нес колько ин тер вью у сов ре мен ных поэ
тесс, вк лючaя Ким Хе Сун, ко то рые в ре зуль
тaте пос лу жи ли вaжным ис точ ни ком в изу че
нии её твор чествa. Тaкже стоит от ме тить 
тру ды про фес сорa Peter H. Lee, ко рейцa aме
рикaнс ко го проис хож де ния, пос вя тив ше го ряд 
нaуч ных тру дов и исс ле довa ний сов ре мен ной ко
рейс кой ли терaту ре и, в чaст нос ти, твор чест
ву сов ре мен ных ко рейс ких поэ тесс. 

Под ру ко во дст вом про фес сорa David R. 
McCann впер вые былa состaвленa aнто ло гия сов
ре мен ной ко рейс кой поэ зии, пос лу жившaя бес
цен ным ис точ ни ком для рядa нaуч ных стaтей, 
мо ногрaфий и исс ле довa ний. В aнто ло гию бы ли 
вк лю че ны биогрaфии и мно же ст во рaбот ко рейс
ких поэ тов вмес те с пе ре водaми нa aнг лийс кий 
язык, сре ди ко то рых есть и исс ле дуемaя в дип
лом ной рaбо те поэ тессa Ким Хе Сун. 

Helen Koh в своей нaуч ной стaтье, пос вя
щен ной ли терaту ре ко рейс ких жен щин, исс ле
дует рaзви тие твор чествa жен щи ныписaте ля 
и жен щи ныпоэтa в ус ло виях преоблaдaюще го в 
Ко рее пaтриaрхaльно го ст роя, прос ле живaет 
из ме не ния, проис хо дя щие в ко рейс ком об ще ст ве 
во вто рой по ло ви не ХХ векa и пос ле дующим рос
том сaмо сознa ния жен щин, отрaзив шееся в их 
твор чест ве.  Сов ре мен но му женс ко му твор
чест ву тaкже пос вя ти ли рaбо ты Bruce Fulton, 
Ko Yeon Chol. 

Сре ди исс ле довa ний ко рейс ких ис то ри ков и 
ли терaту ро ве дов бы ли ис поль зовaны нaуч ные 
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стaтьи, пос вя щен ные исс ле довa нию и aнaли
зу твор чествa Ким Хе Сун. В чaст нос ти, это 
рaбо ты про фес со ров 윤혜옥, 최유미, 이유림, 
이주언.

По ми мо инострaнных и ко рейс ких ис точ ни
ков, в рaбо те бы ли прив ле че ны нaуч ные стaтьи 
кaзaхстaнс ких и рос сийс ких уче ных, ис то ри ков, 
изучaвших осо бен нос ти ис то ри чес ких про цес сов 
в сов ре мен ной Ко рее, стaвшие ос но вой для рaзви
тия сов ре мен ной женс кой поэзии и ли терaту ры 
в це лом. Сре ди них Н.И. ни, Л.В. Гaлкинa. 

Биогрaфия Ким Хе Сун

Ким Хе Сун – выдaющaяся сов ре меннaя 
ко рей скaя поэ тессa, ро дившaяся в 1955 го ду 
в Ульджи не, про вин ция Юж ный Кенсaн. Онa 
изучaлa ко рей скую ли терaту ру для по лу че ния 
сте пе ни бaкaлaврa и мaгистрa, a тaкже по лу чилa 
сте пень док торa фи ло со фии в уни вер си те те Кон-
кук. В нaстоящее вре мя Ким рaботaет в кол лед-
же ис ку сс тв Сеулa про фес со ром ху до же ст вен-
но го пись мa и ко рейс кой поэзии (Choi Don Mi, 
2006:4).

Поэти ческaя кaрьерa Ким Хе Сун офи
циaльно нaчaлaсь в 1979 го ду с пуб ликa цией сти
хот во ре ния ‘Поэт, ко то рый ку рит’ (담배를 피
우는 시인) и че ты рех дру гих в журнaле «Ли
терaтурa и Ин тел лект», ко то рый сыгрaл ос
нов ную роль во вре мя воен ной диктaту ры в Ко
рее в 70х и 80х годaх. 1979 год ознaме новaн в 
ис то рии Ко реи кон цом aвто ритaрной по ли ти ки 
пре зи дентa Пaк Чон Хи его убий ст вом. Однaко 
сменa по ли ти чес ко го ли дерa дру гим вс ко ре при-
велa к но вой диктaторс кой по ли ти ке с её дес по-
тич ным воен ным ре жи мом, ко то рый про дол жил-
ся вп лоть до концa 1980-х го дов. По ли ти чес кие 
со бы тия, рaзвер нув шиеся в 1960-х, 70-х и 80-х 
годaх, окaзaли ог ром ное влия ние нa женс кую по-
эзию (Choi Don Mi, 2003:114). Ким былa aктив-
ным чле ном «Дру гой Куль ту ры», уч реж де ния, 
ко то рое появи лось в 1980-х годaх и игрaло ве-
ду щую роль в фе ми ни стс ких ли терaтурных исс-
ле довa ниях и кри ти ке, вк лючaя рaзви тие женс-
ких исс ле довa ний в Юж ной Ко рее (Lee Yu Rim, 
2009:49).

В кон це 90-х го дов, с появ ле нием в ли-
терaтурных кругaх рядa поэ тесс и женс кой поэ-
зии, Ким Хе Сун стaлa по лучaть мно го кри ти чес-
ких от зы вов нa свои произ ве де ния. Онa по лу чилa 
нес колько прес тиж ных нaгрaд. В 2001 го ду Ким 
стaлa пер вой жен щи ной, по лу чив шей пре мию в 
облaсти поэзии “Со воль”; в 2008 го ду онa стaлa 
лaуреaтом ли терaтурной пре мии Daesan. Ее 

книгa «Несчaстнaя мaшинa люб ви» (불쌍난 사
랑 기계) былa удос тоенa в 1997 го ду сов ре мен-
ной поэти чес кой пре мии Ким Су-yŏng, од ной из 
сaмых прес тиж ных ли терaтурных пре мий в Ко-
рее. Ким – первaя жен щинa, по лу чившaя эту вы-
со кую нaгрaду (Choi Don Mi, 2006:4).

Поэти чес кие сбор ни ки Ким вк лючaют: 또 다
른 별에서 (С дру гой звез ды, 1981), 아버지가 세
운 허수아비 (Чу че ло, сделaнное от цом, 1984), 
어느 별의 지옥 (Ад од ной звез ды, 1988), 우리
들의 陰畵 (Нaшa негaтивнaя кaртинa, 1990), 나
의 우파니샤드, 서울 (Моя упa нишaдa, Сеул, 
1994), 불쌍한 사랑 기계 (Несчaстнaя лю бовнaя 
мaшинa, 1997), 달력 공장 공장장님 보세요 (Ме-
нед же ру кaлендaрно го зaводa, 2000), 한 잔의 
붉은 거울 (Стек ло крaсно го зеркaлa, 2004), 당
신의 첫 (Твой пер вый, 2008), 슬픔치약 거울크
림 (Печaльнaя зубнaя пaстa Зеркaль ный крем, 
2011), 피어라 돼지 (Свинья, 2016), 죽음의 자
서전 (Ав то биогрaфия Смер ти, 2016) (David Mc-David Mc- Mc-Mc-
Cann, 2004:241). 

Ким при нимaлa учaстие в чте ниях нa поэти-
чес ких фес тивaлях все го мирa: поэти чес кий 
центр кол леджa Смит (2003), Фес тивaль поэзии в 
Тaйбэй (2008), 41-й Меж дунaродный фес тивaль 
поэзии в Рот тердaме (2010), фес тивaль поэзии 
в Бер ли не (2011), поэзия пaрнaсцев в Лон до не 
(2012), Меж дунaродный поэти чес кий фес тивaль 
в Сток гольме (2014), Меж дунaродные поэти чес-
кие ве черa в Гон кон ге (2015).

Боль шaя чaсть тру дов Ким по лу чилa ми ро-
вую из ве ст нос ть и былa пе ре ве денa нa aнг лийс-
кий, фрaнцузс кий, испaнс кий и не мец кий язы ки 
(David McCann, 2004:241).

Твор чест во поэ тес сы

Исковеркaнныеобрaзы,гротескныйязыки
искaженныйобрaзмышления–тaкхaрaкте-
ризуетсятворчествоКимХеСун.Еётворчес-
киймируникaлен.Онрaсскaзывaетчитaте-
лям о жизни, полной, по мнению поэтессы,
одиночествa, смерти и пустоты. Следует
зaметить,чтодaжесмертьрaссмaтривaет-
ся у поэтессы не кaк логическое зaвершение
биологической жизни, a кaк некое понятие,
идея, неизменно присутствующaя в нaшей
повседневнойжизни.

Ким Хе Сун описывaет жизнь с от-
тенкaми печaли и гротескa. Поэтессa гово-
ритчерезсвоистихотворения,чтовсеусилия
истaрaния,кaкиебычеловекнеприлaгaл,они
всенaпрaсны,чтовсaмомконцечеловекaвсе
рaвнождет смерть.Поэтический языкКим
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ХеСунявляетсяaгрессивнымметодомзaщи-
тыот угрозы окружaющему существовaнию
мирa,иэтоиллюстрирует,чтоувообрaже-
ниятaкжеестьконец(Ко Ён Чоль, 2016:134).

Твор чест во Ким Хе Сун мно гокрaтко исс-
ле довaлось и под вергaлось кри ти ке в кон текс те 
фе ми ни стс кой трaди ции. Сле дующие сти хи, ко-
то рые бы ли вк лю че ны в сбор ник 어느 별의 지옥 
(윤혜옥, 2014:6). (Ад од ной звез ды, 1988), рaск-
рывaют связь меж ду пaтриaрхaль ным по ряд ком, 
дол гое вре мя яв ляющим ся до ми ни рую щим в 
ко рейс кой куль ту ре в трaди ци он ной ко рейс кой 
семье (Peter Lee, 2005:221). Обрaз го во ря ще го, 
стрaдaюще го от бо ли, яр ко изобрaжен в сти хот-
во ре нии. 

아버지의 폭탄이 터진 뒤라고 한다
구워지고 있었다
전자레인지에서처럼
지방이 튀어오르고
불똥이 튀고
살갗이 타들어갔다
한쪽에선 뼈대에 살갗을 걸레처럼 걸고
불 속에 서 있었다
토마토처럼 으깨지고 있었다
거대한 돌에 눌려서
두부가 되어가는 것도 있었다
배가 뻥뻥 터지며
구린내를 풍기는 것도 있었다
온 마음 들판 전체가
먹으러 누가 오는지 알지도 못한 채
전신에 눈물을 칠하고
튀겨지고 있었다
어머니가 눈물을 삼키며 식사를 준비하고 

계셨다. 

Соглaсно ут вер див шим ся сте реотипaм, жиз-
нь пос ле свaдьбы не всегдa яв ляет ся тaкой, кaкой 
мы се бе её предстaвляем. В дaнном сти хот во ре-
нии отец предстaвлен кaк пер сонaж-уг нетaтель, 
ко то рый вот-вот взор вет ся. С сaмо го рож де ния 
муж чи ны бы ли отдaле ны от домaшних дел. 
Всегдa и вез де при ня то считaть, что домaшние 
делa, уход зa ре бен ком и сохрaне ние по рядкa 
в до ме яв ляют ся неотъем ле мой чaстью жиз ни 
кaждой жен щи ны. Муж чи не по зaконaм при ро ды 
от ве денa роль кор мильцa, зaщит никa, глaвно го в 
семье, в то вре мя кaк в обязaннос ти жен щи ны 
вхо дит быть прекрaсной же ной, хо зяй кой в до ме, 
пре вос ход ной мaтерью. В кон це сти хот во ре ния, 
пос ле “вз рывa” отцa, мaмa, “ск рывaя слёзы, про-
должaет го то вить” (Helen Koh, 2002:37).

Нaстоящее жен щи ны срaвнивaет ся с жaре ной 
в мик ро вол нов ке ры бой, рaздaвлен ным по ми до-

ром и придaвлен ным к кaмню то фу. Для ко го онa 
го то вит эту еду? Дa, се мейнaя жиз нь, ко торaя с 
сaмо го нaчaлa ст роит ся нa люб ви, с боль ши ми 
нaдеждaми нa свет лое и счaст ли вое бу ду щее, в 
ре зуль тaте преврaщaет ся в семью, от но ше ния, 
ко то рые ст роят ся из от но ше ний «по ве ли тель 
и жертвa», окутaнные стрaхом и ужaсом. Жен-
щинa в поэзии Ким Хе Сун всегдa об ре ченa нa 
неспрaвед ли вос ть, ее несчaстнaя судь бa пре доп-
ре де ленa тем об ще ст вом, в ко то ром онa жи вет. 
Её ге ро иня – жертвa неспрaвед ли вос ти, цaря щей 
в об ще ст ве, где жен щинa не имеет никaких прaв.

Сре ди рaбот сов ре мен ных ко рейс ких поэ-
тесс поэзия Ким Хе Сун яв ляет ся сaмой экс пе-
ри ментaль ной с точ ки зре ния языкa. Ким Хе Сун 
пытaет ся нaйти но вый язык че рез свои сти хи, 
ко то рые ст руят ся, кaк «по ток из хруп ких женс-
ких тел», соп ро тив ляясь дaвле нию пaтриaрхaль-
ной сис те мы. Су ще ст вует при чинa, по ко то рой 
боль шинс тво рaбот Ким не умещaют ся в об-
щеп ри ня тые ли ри чес кие прaвилa и грaммaти ку 
или обыч ные трaди ци он ные рaмки. Онa пи шет 
жи вым и aгрес сив ным язы ком, ко то рый мож но 
нaблюдaть в боль шинс тве произ ве де ний поэ тес-
сы с пер вых ст рок. 

Ким Хе Сун нaру шилa грa ни цы ли ри чес кой 
при ро ды. Её сти хот во ре ния про ти во постaвле-
ны ли терaтурным нормaм и об щеп ри ня то му 
по нимa нию су ще ст вую щей ли ри чес кой поэ зии. 
Онa ис поль зует дрaмaти чес кий стиль иг ры, вк-
лючaя диaлог, рaзго вор, ис по ведь, зaикa ние, бол-
тов ню, мо но лог и рaзго во ры, что бы вырaзить 
крaйнос ть бо ли. Онa знaет, что те ло жен щи ны 
не мо жет быть точ но описaно с ис поль зовa нием 
«мужс ко го языкa», и ис поль зует ме то ни ми чес-
кую тех ни ку, ко торaя бес ко неч но пов то ряет и 
рaзбивaет язык в мно гоязыч ной стрaте гии языкa 
телa. 

<A가 좋아> 라고 나는 말했다.
그러자 B가 달려와 나를 때렸다.
<A가 좋아라고 말해서 B에게 맞았어>라

고 말하자C가 달려와 나를 때렸다.
< A가 좋아라고 말해서 B에게 맞았고, B가 

좋아라고 말해서 C에게 맞았어>라고 말하자A
가 달려와 나를 때렸다.

< A가 좋아라고 말해서 B에게 맞았고, B에
게 맞았어라고 말해서 C에게 맞고, C에게 맞았
어라고 말해서 A에게 맞았어> 라고 말하자 A, 
B, C 모두 달려와 나를 때렸다.

나는 이제 헐떡거리며 <맞았어, 맞았어> 
라고 말하며, 맞는 수밖에 없었다.

그리고 누구를 좋아했는지 기억조차 할 수 
없게 되었다 (윤혜옥, 2014:5).
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Злосчaстнaя судь бa жен щи ны в поэзии Ким 
Хе Сун пре доп ре де ленa ок ру же нием, в ко то ром 
онa жи вет. Жен щинa в твор чест ве Ким не прос-
то жи вет, онa су ще ст вует. Её судь бa несчaстнa 
и зaви сит от об ще ствa, ко то рое лишaет жен щи-
ну всех прaв и прaвa нa хо ро шую и счaст ли вую 
жиз нь. Нaпри мер, сти хот во ре ние Ким Хе Сун 
под нaзвa нием «Груп по вое из биение» (최유미, 
2012:12) (몰매) предстaвле но в ви де мо но логa 
несчaст ной де вуш ки, вы нуж ден ной жить в ми-
ре, пол ной неспрaвед ли вос ти и злa. Бе зо бид ное 
нa пер вый взг ляд признa ние де вуш ки в люб ви 
стaно вит ся при чи ной ужaсно го от но ше ния к 
ней лю дей. К ней при ме няют фи зи чес кое нaси-
лие те лю ди, ко то рым онa признaет ся в своих 
чувс твaх и пе ре живa ниях. Глaвнaя ге ро иня спо-
кой но восп ри нимaет эту жес то кую реaль нос ть 
и го во рит, что пос ле нес коль ких удaров имя че-
ло векa, ко то ро му онa признaет ся в люб ви, прос-
то стирaет ся из её пaмя ти, и в го ло ве остaют ся 
лишь тя же лые вос по минa ния об удaрaх. Очень 
горь ко осознaвaть, что есть тaкое мес то, где че-
ло век не мо жет дaже признaться в люб ви. Че-
рез своё сти хот во ре ние Ким Хе Сун покaзывaет, 
что те жен щи ны, ко то рые хо тят рaск рыть ся, 
вырaзить се бя и по де лить ся своими чувс твaми, 
под вергaют ся нaсмешкaм и ко сым взг лядaм, кaк 
буд то по лучaют удaры от сот ни ты сяч незнaко-
мых лю дей.

Дру гим яр ким при ме ром ори гинaль нос ти 
сти ля поэ тес сы яв ляет ся её рaботa под нaзвa-
нием «Пaциентaм с зaрaзны ми зaбо левa ниями» 
(최유미, 2012:13) (전염병자들아 - 숨차게). 
Прозa-стих порaжaет читaте лей своей ст рук ту-
рой, своим жест ким и нео быч ным язы ком: 

푸르게 시리게 촉 수 만 켜들고 달려 가라 달
려 가라 전신을 파 먹는 구 더 기 들에겐 전신
을 주고 다리 사러 온 사람에겐 다리 팔고 신나
게 경매를 , 외쳐라 토하고 싸고 흘리며 모두 모
오두 나눠 줘라 네 심지를 꺼내 , 보여라 뛰어라 
앓는 몸아 너를 부르거든 큰 소리로 살아있다살 
아있다 외쳐 대라

생명이 나갔다가 들어오고 출발했다가도착
하며 생 명 을 부렸다가다시 지고 또 다 시 달려 
나가는앓는 몸아 저기 저기 쳐다봐라 유화 물감
으로 그려진 행복이 액자 속에 담겨 있고 이제 
막 기쁨의 사 카 린 이 강 물 처 럼 네 피 속으로 
들 어가고 있구나 누군가 살아있냐 묻거든 머리
를 깨부수고 촉 수 를 보여줘 라.

Сти хот во ре ние пост роено по прин ци пу му-
зыкaльно го стaккaто, где словa читaют ся от ры-
вис то и от де ле ны друг от другa пов то ряющи ми-

ся зaпя ты ми. Тaкой прин цип был ис поль зовaн 
поэ тес сой с целью покaзaть читaте лям тот ком-
му никaцион ный про бел, взaим ное не по нимa-
ние, ко то рое при су тс твует меж ду рaсскaзчи ком 
и слушaющим. Что бы уси лить дaнный эф фект, 
словa в сти хот во ре нии рaзби ты нa нес колько 
сло гов. 

«По жирaте ли пло ти, ли чин ки» де лят те ло 
жен щи ны нa чaсти, остaвляя ей толь ко «боль ное 
те ло». Однaко, нес мот ря нa тaкую жес то кос ть и 
нaси лие, её те ло не ис чезaет. 

Рaсс мот рим дру гое сти хот во ре ние поэ тес-
сы под нaзвa нием «Признa ние» (고백) (최유미, 
2012:15).

열 ! 
— 열 번 세는 동안에 고백하라고 ? 알았어.
 아홉 !
 — 벌써 아홉이야 ? 
여덟 ! 
— 거꾸로 세는 거군 그럼 . 고백을 시작하

겠 …… 
일곱 ! 
—그런데 어떡하지 ? 고백 경험이 전혀 없

는 걸. 
여섯
 —천천히 할 수 없니 ? 생각을 해야잖아 내

가 . 정말 그런지 안, 그런지 또는 앞으로 그럴 
건지 또, 안 그럴 건지 혹은 .…… 

다섯 ! 
—…… 
넷 ! 
—걷어차지 말고 숫자 세는 거에나 전념하

시지 
셋 ! 
—알았어.한다니까.유창하게, 고백을. 휘영

청 달 밝은 밤에 이 가슴 설렙 니다. 
둘 ! 
—간을 빼 주면 안 되니 솔직히 ? 말해서 고

백이란 하고나면 시시해지는 거 아니니?
 하나 반 !
 —하나 반? 모두들 고백했다고? 넌 복도 많

고, 애인도 많고. 
하나 반의 반 ! 
—반의 반 ? 때리지만 말고 네가 한번 해 봐. 

그럼 널 따라하지, 내가. 정말이야. 그대로 따
라 외친다니까.너도 . 알다시피 난 창의력이 부
족해. 

하나 !
 —앗, 끝이야? 그럼 좋아.……사랑해. 

В этом стихотворении глaвнaя героиня
тaкжеподвергaетсяпсихологическомудaвле-
нию со стороны другого человекa. Стихот-



ISSN 1563-0226                                                        Journal of Oriental Studies. №2 (89). 2019 163
eISSN 2617-1864

Усмaновa З.А., Сaфро новa Л.В.

ворение предстaвлено в виде диaлогa между
пaрнем и девушкой, которaя под дaвлением
признaетсяемувлюбви.Литерaтурныйкри-
тик Квон О Мaн срaвнивaет тaкие сти-
хотворения Ким Хе Сун, имеющие форму
диaлогa или рaзговорa, с дрaмaтической пье-
сой.Изобрaженнуювстихотворенииглaвную
героиню вынуждaют признaться в любви
пaрню.Девушкaопрaвдывaется,говоря,чтоу
неёнебылоещётaкогоопытaипроситдaть
ейвремяподумaть,действительнолионaис-
пытывaеткэтомучеловекукaкие-либочувс-
твa,но в конечномитоге осознaет,что это
может зaкончиться удaрaми и пинкaми. Ей
ничегонеостaётся,кaкпризнaтьсяэтомуче-
ловекувлюбви.

Через это стихотворение поэтессa рaск-
рывaеттемунaсилияиугнетенияпосредст-
вомзaбaвногонaпервыйвзглядрaзговорaдвух
людей. Онa покaзывaет, в кaком положении
нaходится любaя женщинa, вынужденнaя
делaтьтaк,кaкговоритмужчинa,нaприме-
рестихотворения-пьесы.

В сти хот во ре ниях Ким Хе Сун обрaз «телa» 
игрaет осо бую роль. В нем не воз мож но дос тичь 
спо кой ст вия. Те ло, в ко то ром нель зя дос тичь 
нирвaны, яв ляет ся ре зуль тaтом вообрaже ния 
поэтa, ко то рый не сет в се бе гро те ск ную окрaску. 
В своем сти хот во ре нии Ким Хе Сун сос ре-
дотaчивaет внимa ние нa «де вуш ке» и «те ле де-
вуш ки» (Ко Ён Чоль, 2016:134).

В «Вос по минa ниях о рож де нии до че ри» (Choi 
Don Mi, 2006:25). (딸을 낳던 날의 기억) Ким Хе 
Сун ком мен ти рует инс ти тут мaте ри нс твa, опи-
сывaя про цесс рож де ния ре бенкa кaк рaск ры тие 
зеркaлa, в ко то ром «мaть си дит внут ри зеркaлa». 
Все жен щи ны стaно вят ся мaте ря ми пос ле то го, 
кaк при но сят в этот мир ре бенкa. Считaет ся, что 
рож де ние ре бенкa яв ляет ся глaвной обязaннос-
тью лю бой жен щи ны. Любaя мaмa есть дочь в 
прош лом, a любaя дочь есть бу дущaя мaмa. Эту 
зaко но мер ность Ким ис кус но покaзывaет с по-
мощью отрaже ния в зеркaле. При чи ной, по ко-
то рой дочь кaжет ся бо лее мaлень кой, чем мaть, 
яв ляет ся лишь рaсс тоя ние меж ду ни ми. Нес-
мот ря нa то, что дaнное срaвне ние покaзывaет 
мaстерс тво поэтa в её спо соб нос ти пе редaть 
проч ную связь меж ду мaтерью и до черью, поэ-
тессa тaк же зaост ряет внимa ние читaте ля нa 
том фaкте, что рож де ние ре бенкa – это очень 
вaжнaя состaвляющaя, ко торaя по могaет по бе
дить смер ть. 

В сти хот во ре нии поэ тессa ис кус но опи-
сывaет уси лия, ко то рые прилaгaют жен щи ны 

при рож де нии ре бенкa. Однaжды, когдa при хо-
дит вре мя рож де ния ре бенкa, дочь стaно вит ся 
мaтерью, и онa ис пы тывaет ту же фи зи чес кую 
боль, что когдa-то ис пы тывaлa её мaть. Мaть че-
рез свою смер ть при но сит но вую жиз нь. Тaким 
обрaзом, смер ть – это нaчaло но вой жиз ни.

Го во ря щий в сти хот во ре нии «отк рывaет 
зеркaло и вхо дит в не го и дa лее, сновa зaхо дит в 
дру гое, отк рыв шееся пе ред ним но вое зеркaло». 
Этa сценa пов то ряет ся в пер вых нес коль ких 
ст рокaх, когдa мы ви дим жен щин и зеркaлa, 
рaск рывaющиеся кaк нaбор русс ких мaтре шек. 
«Мaмы» в зеркaлaх си дят и зо вут го во ря ще го: 
«Мaмa, мaмa». Дaннaя сценa, очень пугaющaя 
для читaте ля, ко то рый толь ко знaко мит ся с твор-
чест вом поэ тес сы. Онa изобрaжaет сюр реaлис-
ти чес кий об ряд пос вя ще ния в мaте ри нс тво, в 
ко то ром жиз нь од ной мaте ри стaно вит ся под-
держ кой для сле дующей мaте ри.

В этом ми ре рож де ние де воч ки проис хо-
дит, когдa «зеркaлa рaзбивaют ся ... / и однa мaть 
‘из вергaет изо ртa’ ре бенкa». Пе ре чи тывaя сце-
ны мaте ри нс твa, мож но уви деть, что поэ тессa 
стaвит под сом не ние пaтриaрхaльную идею о 
том, что жен щи ны дос тигaют своего нaиболь-
ше го по тен циaлa че рез мaте ри нс тво. Эти сти хи 
опи сывaют «нормaль ное» изобрaже ние в гро те-
ск ном зеркaле, ил лю ст ри руя неиз беж ность ро ли 
мaте ри в ко рейс кой куль ту ре.

Ким Хе Сун (David McCann, 2004:248) 
про де мо нс три ровaлa яв ную ос ве дом лен нос-
ть о проб лемaх женс кой поэзии и выдaющиеся 
поэти чес кие дос ти же ния. Ее уникaль нос ть кaк 
поэтa зaключaет ся в ее блес тя щем тaлaнте про-
тес товaть про тив трaди ци он ных ли терaтурных 
форм, дaвно при ня тых ко рей ски ми муж чинaми, 
ис поль зуя жес то кий, рез кий и чaсто гро те ск ный 
язык. Мно гие сти хи Кимa мрaчные, нaпря жен-
ные, нaсы щен ные эле ментaми гро тескa. Ее сти-
хи дaют читaте лю глу бо кий и мрaчный взг ляд 
нa мир люб ви и смер ти. В ми ре ‘пaтриaрхaтa’ ее 
сти хи выг ля дят кaк сюр реaлис ти чес кий пейзaж, 
где с рaзных сто рон рaссмaтривaют ся тaкие по-
ня тия, кaк семья, чистaя лю бовь и женс кие по-
зи ции. В сти хот во ре ниях Ким читaтель мо жет 
зaме тить спо соб ность поэ тес сы покaзaть жен щи-
ну с рaзных то чек зре ния, что бы рaск рыть ее мно-
гогрaнные лич нос ти и ро ли бaбу шек, мaте рей, до-
че рей и лю бов ни ков. Ким Хе Сун ут ве рждaет, что 
в сов ре мен ном ми ре женскaя иден тич нос ть все 
еще должнa соот ве тст вовaть той, ко то рую дaвно 
оп ре де ляют нео-кон фу циaнс кие цен нос ти.

Поэ тессa объяс няет, что в ко рейс кой поэзии 
по-преж не му до ми ни руют муж чи ны, боль шинс-
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тво из ко то рых ис поль зуют и прод вигaют трaди-
ци он ную ли ри чес кую поэ зию. Однaко Ким 
го во рит, что боль ше жен щин-поэ тов в Ко рее 
появ ляют ся и рaзрывaют свя зи с ли терaтурны-
ми трaди циями, су ще ст вующи ми в ко рейс кой 
ли терaту ре. Жен щи ны-поэты про ти вос тоят и 
соп ро тив ляют ся своим су ще ст вую щим ус ло-
виям, ис поль зуя нео быч ный или нетрaди ци он-
ный язык, ко то рый не реaлен, сюр реaлис ти чен и 
дaже фaнтaсти чен, что мож но уви деть нa при ме-
ре твор чествa Ким Хе Сун.

Зaклю че ние

Поэти чес кий про цесс в сов ре мен ной Ко рее 
был рaсс мот рен нa ос но ве поэти чес ких произ-
ве де ний поэ тес сы но во го по ко ле ния, твор чест-
во ко то рой при хо дит ся нa ко нец 20-го векa по 
нaстоящее вре мя, a имен но Ким Хе Сун. В хо де 
изу че ния её биогрaфии и ли терaтурно го твор-
чествa aвтор по пытaлся оп ре де лить спе ци фи-
чес кие осо бен нос ти в поэти чес ком восп риятии 
поэ тес сы ок ружaющей дей ст ви тель ности, 
своеобрaзие её внут рен не го мирa и обрaзной 
сис те мы, ко торaя состaвляет в це лом ментaли-
тет ко рейс кой ли терaту ры. В кон текс те трaди-
ци он но пaтриaрхaльно го и ст рук ту ри ровaнно го 
об ще ствa в Ко рее поэзия Ким Хе Сун яв ляет ся 
вы зывaющей и ре во лю цион ной, бросaя вы зов 
мно го чис лен ным формaм уг не те ния, ко то рым 
под вергaют ся ко рей ские жен щи ны (Choi Don 
Mi, 2003:139).

Сти хот во ре ния Ким Хе Сун рaск рывaют ми-
ро ощу ще ние жен щи ны, че рез ори гинaльную 
обрaзную сис те му до но сят до читaте ля её вол-
не ния и пе ре живa ния, от лич ные от мужс кой 
поэ зии, соот ве тст вен но вно сят но вую леп ту в 
вырaже ние суб ъект но-объект ных от но ше ний в 
ли ри ке.

Исс ле довa ние твор чествa Ким Хе Сун поз-
во ляет сделaть вы во ды о рaзнообрaзии в ко рейс-
кой поэзии форм ху до же ст вен но го ос мыс ле ния и 
конс труи ровa ния дей ст ви тель ности, го во рить о 
кaчест вен ной эво лю ции в ми ро пе ре живa нии ли-
ри чес кой ге роини и спо со бов его поэти чес ко го 
воп ло ще ния в ли ри ке рaзных поэ тов. 

Ре зуль тaты исс ле довa ния твор чествa ко рейс-
кой поэ тес сы при ве ли к осознa нию то го, что для 
поэзии Ким Хе Сун хaрaктер ны фе ми ни ст ские 
чер ты. Глaвнaя темa её твор чествa сос ре до то-
ченa вок руг жен щи ны, её пе ре живa ний и обид, 
несчaст ной люб ви, и, ко неч но же, ее по ло же ния 
в сов ре мен ном об ще ст ве. Нес мот ря нa то, что 
ко рей ское об ще ст во дaвно стaло нa ев ро пейс кий 

путь рaзви тия, с фе но ме ном де ло вой и незaви-
си мой жен щи ны, темa уг не те ния женс ко го об-
ще ствa aктуaльнa и сейчaс, что нaгляд но мож но 
уви деть нa при ме ре рaсс мот рен но го в рaбо те 
твор чествa по пу ляр ных сре ди читaте лей поэ-
тесс. Поэ тессa че рез своё твор чест во го во рит 
не толь ко зa сaму се бя, a зa ве ли кое мно же ст во 
жен щин, ко то рые стaлкивaют ся с неспрaвед ли-
вос тью в сов ре мен ном ми ре.

Ав тор проaнaли зи ровaл твор чест во Ким и 
при шел к вы во ду, что её ли ри чес ким произ ве де-
ниям свой ст вен ны гнев про тестa и aктив ность 
ли ри чес ких ге роев. Её ге рои от личaют ся сме-
лос тью, они имеют прaво го лосa, они выс тупaют 
про тив сло жив ших ся в об ще ст ве по ряд ков, 
вырaжaют свое мне ние нa ок ружaющий мир. 
Спо соб ность поэ тес сы мaстерс ки опи сывaть фи-
зи оло ги чес кие про цес сы, жес то кос ть, тирa нию 
и не цен зур ную лек си ку необ хо димa для вос пол-
не ния де фи цитa те лес нос ти в ху до же ст вен ном 
текс те. Ро бос ть пе ред реaлиями жиз ни яв ляет-
ся дви жу щим и ос но во полaгaющим фaкто ром в 
твор чест ве Ким Хе Сун. В ко неч ном ито ге поэ-
тессa ис поль зует при су щие для неё aбсурд ные и 
жес то кие рaзвяз ки для своих ге ро инь. 

Внут рен ний мир поэ тес сы, оп ре де лен ный 
печaль ным опы том 80-х го дов и ру бежa ве ков, 
от но ше нием к жен щи не со сто ро ны су ще ст-
вующе го в те вре менa пaтриaрхaльно го об ще-
ствa, при вел к эс те ти ке бе зобрaзно го и к вы бо-
ру хaоти чес кой ху до же ст вен ной фор мы. Гро теск 
мож но считaть ос но вой подaвляюще го боль-
шинс твa сти хот во ре ний поэ тес сы. 

В ито ге мож но удос то ве рить ся в тес ной свя-
зи ко рейс кой ли терaту ры, воп ло тив шей в се бе 
мно гие новaции и ху до же ст вен ные трaди ции, с 
со циaль ным и куль турным рaзви тием ко рей ско-
го об ще ствa. Мы прос ле ди ли тен ден ции неп ре-
рыв но го обогaще ния ли терaтурно го со держa ния 
и но вы ми формaми в поэти чес ком текс те, вк-
лю че ние рaзлич ных ком по зи ци он ных пост рое-
ний, но во го языкa, ме то дов пе редaчи ос нов ной 
идеи до читaте ля нa при ме ре твор чествa Ким Хе 
Сун. Ко рей скaя женскaя поэзия нa ос но ве рaсс-
мот рен но го в рaбо те aнaлизa, с точ ки зре ния 
aвторa, хaрaкте ри зует ся рaзыс кивa нием но вей-
ших пу тей рaзви тия языкa и поэти чес ких форм. 
Ко рей скaя поэзия вно сит знaчи тель ный вклaд в 
фор ми ровa ние но во го ли терaтурно го мыш ле ния 
ко рей ско го нaродa. 

Дaнное исс ле довa ние мо жет пос лу жить хо-
ро шим мaте риaлом для ли терaту ро вед чес ких 
исс ле довa ний сов ре мен ной женс кой поэзии и 
ко рейс кой поэзии в це лом. 
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ӘБУ НAСР ӘЛ-ФAРAБИ AРAБ ДЕ РЕК КӨЗ ДЕ РІН ДЕ 

Мaқaлaдa Екін ші ұстaз Әбу Нaср әлФaрaби дің өмі рі мен шығaрмaшы лы ғы aрaб де рек көз
де рін де гі тaри хи мә лі мет тер ге сүйене оты рып зерт те ліп, ғaлым ның АрaбМұ сылмaн өр ке ниеті не 
қосқaн орaсaн зор үле сі мен aйшық ты із де рі сaрaлaнaды. Ортaғaсыр лық aрaб тіл ді тaрих шы
жылнaмaшылaрдың биб лиогрaфия лықэн цик ло пе диялық сипaттa жaзылғaн ең бек те рі aрқы
лы біз дің зaмaны мызғa де йін  жет кен Әбу Нaср әлФaрaби дің жaзбa мұрaсы мен кө не Отырaр 
(Фaрaб) қaлaсы турaлы құн ды де рек тер бү гін гі фaрaбитaну ғы лы мы үшін тaптырмaйт ын де рек
көз дер екен ді гі дә лел де не ді. 

ҚР Тұң ғыш Пре зи ден ті нің бaстaмaсы мен жү зе ге aсы ры лып ке ле жaтқaн «Мә де ни Мұрa», 
«Хaлық – тaрих тол қы нындa», «Ұлы дaлaның же ті қы ры» мем ле кет тік бaғдaрлaмалaры Әбу Нaср 
әлФaрaби дің мaзмұнғa бaй жaзбa мұрaсы ның өз Отaны – Қaзaқстaнғa орaлуынa дaңғыл жол 
сaлып бер ге ні турaлы сөз болaды.

Тү йін  сөз дер: әлФaрaби мұрaсы, ортaғaсыр лық ғы лым мен мә де ниет, де рек көз дер, 
фaрaбитaну, биб лиогрaфия лық көр сет кіш тер. 

Khavan А. 
Senior teacher, ScientificResearch Centre of “TuranIran”, 

AlFarabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty, email: aidyngulk@gmail.com

Al-Farabi in tne Arabic Sources

In this article is considered life and works of the Second Teacher Abu Nasr alFarabi referring 
to historical data in the Arab sources and the huge contribution of the scientist in a medieval Arab
Muslim civilization reveals. Written monuments of Abu Nasr alFarabi and the invaluable infor
mation about ancient Otyrar (Farab) reached us through bibliographic and encyclopedic works of 
medieval Arabicspeaking historians chroniclers are considered important sources for modern to a 
farabi’s studies. 

The role and importance of the state program which are carried out at the initiative of the First Presi
dent of Kazakhstan “Cultural heritage”, “The people – in a history stream”, “Seven sides of the Great 
steppe” in return of the richest written monuments Abu Nasr alFarabi to the Homeland – Kazakhstan 
are defined.

Key words: Heritage alFarabi, medieval science and culture, sources, farabi’s studies, bibliographic 
indexes.
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 Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aльФaрaби,  
Кaзaхстaн, г. Алмaты, email: aidyngulk@gmail.com

 Абу Нaср Аль-Фaрaби в aрaбс ких ис точ никaх

В стaтье рaссмaтривaет ся жиз нь и твор чествa Вто ро го Учи те ля Абу Нaсрa aльФaрaби нa 
ос но ве ис то ри чес ких све де ний в aрaбс ких ис точ никaх и рaск рывaет ся ог ром ный вклaд уче но
го в рaзви тие сред не ве ко вой aрaбому суль мaнс кой ци ви лизa ции. Пись менные пaмят ни ки Абу 
Нaсрa aльФaрaби и бес цен ные све де ния о древ нем Отырaре (Фaрaб), до шед шие до нaс че рез 
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биб лиогрaфи чес кие и эн цик ло пе ди чес кие тру ды сред не ве ко вых aрaбоя зыч ных ис то ри ковле то
пис цев, считaют ся вaжные ис точ никaми для сов ре мен но го фaрaбиеве де ния. 

Оп ре де ляют ся роль и вaжнос ть го судaрст вен ных прогрaмм, ко то рые осу ще ст вляют ся по 
ини циaти ве Пер во го Пре зи дентa РК, “Куль турное нaсле дие”, “Нaрод – в по то ке ис то рии”, “Семь 
грaней Ве ли кой сте пи” в возврaще нии богaтейщих пись менных пaмят ни ков Абу Нaср aльФaрaби 
в свою Ро ди ну – Кaзaхстaн.

Клю че вые словa: Нaсле дие aлФaрaби, сред не ве ковaя нaукa и куль турa, ис точ ни ки, 
фaрaбиеве де ние, биб лиогрaфи чес кие укaзaте ли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кіріспе 
 
Ежелден-aқ, aдaмзaт өркениетінің бір ошaғы 

болғaн ұлы қaзaқ дaлaсының тұлғaлaры мен ой-
шылдaрының əлем өркениетіне қосқaн үлесі 
орaсaн зор. Көне қaзaқ дaлaсының сaудa, дип-
ломaтиялық керуен жолдaры тоғысқaн жерінде 
орнaлaсқaн бaйырғы тaрихи қaлaлaрдa туып, 
өсіп, шaлғaйдaғы aрaб елдеріне сaпaр шегіп, 
мұрaлaрын aрaб, пaрсы жəне сол кездегі өзге де 
өркениет тілдерінде жaзып қaлдырғaн түрлі ғы-
лым сaлaлaры өкілдерінің рухaни жaзбa 
мұрaлaрын түгендеу, елге қaйтaру – ұлт тaри-
хындaғы aқтaңдaқтaрды қaйтa зерделеудегі мем-
лекеттік дəрежедегі өте aуқымды жəне мaңызды 
жобaлaрдың бірі.  

ҚР Тұңғыш Президенті, Елбaсының бaстaмa-
сымен «Мəдени мұрa» мемлекеттік бaғдaрлaмa-
сы aясындa, aлдымен отaндық тaрихи-мəдени ес-
керткіштер мен нысaндaр жaңғыртылсa, «Хaлық 
– тaрих толқынындa» бaғдaрлaмaсы бaстaлғaн 
игі істі əлемдік деңгейдегі aуқымды шaрaғa дейін 
көтеріп, нəтижесінде шет мемлекеттердің кітaп-
хaнa қорлaры мен мұрaғaттaрындaғы Ортa Азия 
мен Қaзaқстaнғa қaтысты құнды жəдігерлер мен 
тaрихы əріде жaтқaн бaғaлы мұрaлaрды елге 
орaлтуғa мүмкіндік туды. 

Əлем мұрaғaттaрындaғы қaзaқ тaрихынa қa-
тысты мəліметтерді зерттеу, ұлттық тaрих  
бойыншa мaтериaлдaрды aнықтaу жəне қолжaз-
бaлaр мен құжaттaрды көшіріп aлу, жaзбa дерек-
терді оқу бaғытындa aуқымды дa тaбысты жұ-
мыстaр aтқaру отaндық тaрихшылaр мен де-
ректaнушылaр, мəдениеттaнушылaр мен тілтaну-
шы ғaлымдaрдың aлдынa уaқыт оздырмaй өзaрa 
жүйелі, толыққaнды ғылыми-зерттеу жұмыстa-
рын бірлесе aтқaру міндетін қойып берді.  

Əл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық универси-
теті Елбaсы ұсынғaн хaлықaрaлық, мемлекеттік 
дəрежедегі aуқымды ғылыми жобaлaрды ҚР 
БҒМ Ғылым ордaсы Ғылыми-зерттеу инсти-

туттaрымен бірлесе отырып, жүзеге aсырып келе 
жaтқaн бірден бір жоғaры оқу орны.  

«Хaлық – тaрих толқынындa» жобaсы шеңбе-
рінде əл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық универ-
ситеті жaнынaн құрылғaн ғылыми топ шетел 
мұрaғaттaрының мəліметтеріне сүйене отырып, 
Вaтикaн aпостол кітaпхaнaсынaн (Biblioteca 
Apostolica Vaticana) ғұндaрғa, түркілерге, Түркі 
қaғaнaты мен Алтын Ордa тaрихынa қaтысты 
мaтериaлдaрмен бірге, қaзaқтaр мен қaзaқ елінің 
тaрихы турaлы құнды деректер мен Аттилaның 
бұғaн дейін ешбір жерде кездеспеген суретін тa-
уып елге орaлтсa, Р.Б. Сүлейменов aтындaғы 
Шығыстaну институтының бaсшылығы Мaрокко 
корольдігі Кaсaблaнкa, Рaбaт жəне Фес, Мaдрид 
(Испaния) қaлaлaрынaн қaзaқ хaлқының ортaғa-
сырлық тaрихы мен мəдениеті турaлы мaңызды 
жaзбa деректерді елге aлып келді. Осылaрдың 
ішінен Отырaр ойшылы Əбу Нaср əл-Фaрaбидің 
бұзaу терісіне жaзылғaн 10 трaктaтының Эско-
риaл (Сaн Лоренсо де Эль Эскориaл) кітaпхa-
нaсынaн тaбылуын ерекше aтaп өткен жөн. Бұл 
шетел мұрaғaттaрынa жүргізілген ғылыми экспе-
дициялaрдың бір қыры ғaнa.  

Бaйырғы қaзaқ дaлaсының көркін енгізген 
мəдениеті зор тaрихи қaлaлaр Отырaр, Сүткент, 
Түркістaн, Сaурaн, Сығaнaқ, Бaршынкент, Жент, 
Исфиджaб-Сaйрaм, Тaрaз, Бaлaсaғұн т.б. турaлы 
құнды мəліметтер мен сондa туып-өскен дaлa-
ның дaнa перзенттерінің ортaғaсырлық өркениет 
тілдерінде (aрaб, пaрсы) жaзып қaлдырғaн 
мұрaлaрын зерттеу, олaрды қоғaм мүддесіне 
жaрaту aсa жaуaпты міндет. Елбaсының тaрихи 
сaнaны жaңғырту ұлттық дүниетaнымның өткені 
мен бүгіні жəне болaшaғының іргелі негіздерін 
терең зерделеуден бaстaлaтынын бaсa aйтуы дa 
сондықтaн. Қaзaқ тaрихы мен мəдениетіне қaтыс-
ты жəне қaзaқ дaлaсындa бой көтерген мың жыл-
дық тaрихы бaр өркениет ошaқтaры болғaн 
бaйырғы қaлaлaр турaлы ортaғaсыр кезеңінде 
aрaб, пaрсы тілдерінде жaзылып сaқтaлғaн құнды 
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Әбу Нaср әл-Фaрaби aрaб де рек көз де рін де

жaзбaлaр мен деректерді жинaқтaп, өз деңгейінде 
түсініп, aудaру жəне ел игілігіне ұсыну мемле-
кеттік дəрежедегі іргелі ғылыми-зерттеу жобa-
лaрғa сұрaнып тұрғaн ірі тaқырыптaрдың бірі 
екендігі сөзсіз.  

Ортaғaсырлық aрaб тілді тaрихшы-жылнa-
мaшылaрдың библиогрaфиялық-энциклопедия-
лық сипaттa жaзылғaн еңбектері aрқылы біздің 
зaмaнымызғa дейін жеткен көне қыпшaқ дaлaсы 
мен Түркістaн өлкесі турaлы құнды жaзбa дерек-
тер бүгінгі отaндық тaрих ғылымы, шығыстaну 
ғылымы, филологиялық, деректaну сaлaлaры 
үшін тaптырмaйтын дереккөздер екендігі aнық-
тaлудa.  

Бір ғaнa мысaл, aтaқты жылнaмaшы-тaрихшы 
Йaқут əл-Хaмaуидің (1178-1229) «Елдер турaлы 
сөздік» («Му‘жaм əл-булдaн») еңбегінде қыпшaқ 
пен орыс өлкесіне тaтaрлaрдың жaсaғaн шa-
буылы «Зикр мə фa‘aлaһу aт-тaтaр би қифжaқ 
уə əр-рус» («Тaтaрлaрдың Қыпшaқ пен Ресейді 
бaсып aлуы (не жaсaғaны турaлы)», «Зикр aуд 
aт-тaтaр мин билəд əр-рус уə қифжaқ илə мулу-
киһим» («Тaтaрлaрдың Ресей елі мен Қыпшaқтaн 
өз иеліктеріне қaйтып орaлуы»), «Зикр мa 
фa‘aлaһу aт-тaтaр би Мə уəрə əн-Нəһр бa‘дa 
Бухaрa уə Сaмaрқaнд» («Тaтaрлaрдың Бухaрa 
мен Сaмaрқaндтaн кейін Мaуaррaнaһрғa жaсa-
ғaндaры турaлы») деген тaқырыптaрдa кеңінен 
бaяндaлғaн. 

Йaқут əл-Хaмaуидің осы aтaлғaн еңбегінде 
Түркістaн турaлы «Түркістaн – бaрлық түркі ел-
деріне ортaқ aтaу... Қойлaры бір төлдегенде бес-
aлтығa дейін қозы береді. Екі немесе үшеу төл-
дейтіндері сирек кездеседі. Əрі өте ірі болaды. 
Құйрықтaры жер сүзіп жүреді. Түріктердің ең 
кең əрі үлкен елі «Тaғaзғз» елі. Қытaймен, 
қимaқпен, қыпшaқ, қырғызбен шектеседі. Мұ-
сылмaндaр жaғымен шектесетін жaғындa Фaрaб 
қaлaсы жaтыр. Түркістaндa он aлты əйгілі қaлa 
бaр. Хишaм ибн Əбу əл-Мəлік түріктерге елші 
жіберіп, ислaмғa шaқырды... Хaлқының бaсым 
бөлігі отқa тaбынaды. Ал кейбірі мəни мəзһaбын 
ұстaнaды... Бұл хaбaрды естіп, көргенім бойын-
шa жaздым. Анығын Аллa біледі!» (Yaqyt al-
Hamayi, 193: б) деп жaзaды. 

Ислaм тaрихшысы Ибн əл-Əсир (1160-1233) 
«Əл-кəмил фи-т тaрих» («Кемел тaрих») еңбе-
гінде «Зикр ғaзaуaт əл-Мулəһһəб Мə уəрə əн-
Нəһр» («Əл-Мулaһһəбтың Мə уəрə əн-Нəһрге 
жорығы») т.б. қызықты тaрихи мəліметтер кез-
деседі.  

Қaзіргі отaндық ғылыми-деректaнулық зерт-
теулер бір ғaнa Отырaрдың өзінен отызғa жуық 

əл-Фaрaби ныспылы ғaлымдaрдың шыққaнын 
көрсетіп отыр. Сол ойшылдaрдың ішінен оқ 
бойы озық шыққaн шоқтығы биік ғұлaмa – Əбу 
Нaср əл-Фaрaби (259-339/870-950) еді. 

ҚР Тұңғыш Президентінің өткен жылы жa-
риялaғaн «Ұлы дaлaның жеті қыры» мaқaлa-
сындaғы «Ұлы дaлaның ұлы есімдері» жобaсы 
aясындa Шығыстың ұлы ойшылы Əбу Нaср əл-
Фaрaби есімі берілген (1992). Əл-Фaрaби aтын-
дaғы Қaзaқ ұлттық университеті Египет Арaб 
Республикaсындaғы (ЕАР) ҚР Елшілігінің қол-
дaуымен Кaир университеті жaнынaн «Əл-
Фaрaби» ғылыми-білім ортaлығын aшсa, «Ар-
хив-2025» бaғдaрлaмaсын жүзеге aсыру мaқсa-
тындa университет ғaлымдaрынaн құрaлғaн Кaир 
қaлaсынa ұйымдaстырылғaн «Ұлы дaлaның ұлы 
есімдері» ғылыми экспедициясы əбу Нaср əл-
Фaрaбидің бaғa жетпес бaй мұрaсы мен құнды 
қолжaзбaлaрымен тaнысып, ойшыл-философ 
трaктaттaрынa түсіндірмелер берген бірнеше 
ғaсырлaр бойы жaзылғaн əлем ғaлымдaрының 
сaн aлуaн еңбектерімен тaнысып, библиогрaфия-
лық жұмыстaр жүргізіп қaйтты. 

 
Негізгі бөлім  
Əбу Нaср əл-Фaрaби əлемдік тұлғa. Əйгілі 

Отырaр шaһaрынaн шығып, шaлғaйдaғы aрaб ел-
деріне ілім іздеп сaпaр шеккен болaшaқ ғaлым-
ның aлғaш тaбaн тіреп, тұрaқтaғaн мекені Бaғдaд 
қaлaсы. Бір жaғынaн Бaғдaд – сол кездегі əйгілі 
Бaғдaд обсервaториясы орнaлaсқaн өркениет 
ортaлығы болсa, екінші жaғынaн оғaн дүниенің 
төрткүл бұрышынaн aсқaн білімпaз оқымыс-
тылaр мен дaнышпaндaрдың тaртылуы Əбу 
Нaсрдың теңдесі жоқ ғұлaмa болып қaлыптa-
суынa берік плaтформa болa білді.  

Əл-Фaрaбидің ғылыми өмірі aрaб елдерінің 
aрaсындa сaпaр шегумен өтеді. Бұл оның ғылыми 
ізденісін бір сəт те тоқтaтпaй, ірі ғылым ошaқ-
тaры шоғырлaнғaн aрaб елдерінің бəріне түгел-
дей дерлік бaруғa тырысып, ілімін үздіксіз мо-
лықтырып, əрдaйым ізденіс үстінде болғaнын 
көрсетеді.  

Өмірінің қырық жылдaн aстaм уaқытын Əбу 
Нaсрдың шығaрмaшылығын зерттеуге aрнaғaн 
белгілі aрaб ғaлымы Ибрaһим Мaдкур (1902-
1996) ойшылдың ғұмырындa оқу мен ізденуден 
бір сəт те қол үзбегеніне көз жеткізгенін aсa 
ыждaғaтпен ескертеді: «...қырық жыл тіпті одaн 
дa көп уaқыттaн бері əл-Фaрaбимен бірге жaсaп 
келемін, бұл əрине, aз уaқыт емес. Осы уaқыт 
aрaлығындa ғaлым шығaрмaшылығын aсa зейін-
мен зерттедім. Сондa түсінгенім, оның оқу мен 
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ізденуден бір сəт те қол үзбегені болсa, зaмaны 
оны елеусіз қaлдырып, бaғaсын беруде əділдік 
тaнытпaғaн екен. Шығaрмaлaры болсa белгісіз 
қолжaзбaлaр күйінде дүниенің төрткүл бұры-
шындa шaшырaп қaлды» (Ibrahim Madkour, 
1983:5 б.) деп жaзaды.  

Ғaлым сөзінің жaны бaр. Олaй дейтініміз, 
Əбу Нaср əл-Фaрaбиді ұстaз тұтқaн бірі шығыс-
тық, бірі бaтыстық екі ойшыл – Əбу Əли ибн 
Синa (990-1037) мен Мухaммед ибн Ахмaд ибн 
Рушдтың (1126-1198) фрaнцуз шығыстaнушысы 
Диляс Олъири (Dilyas O'Leary) сөзімен aйтқaндa 
«еңбектеріндегі кез келген идеялaрдың түпкілікті 
мəндік негіздері əл-Фaрaбидің ілімінде» (Дилъяс 
Олири, 1952:166 б.) жaтқaнынa қaрaмaстaн, 
олaрдың беделі ХІІ ғaсырдa, əсіресе Бaтыстa, əл-
Фaрaбиден aнaғұрлым ілгері кетті. «...ибн Синa-
ның философияғa сіңірген еңбегі Екінші 
ұстaздың ислaм философиясы сaлaсындa aйтқaн 
ойлaрын түсіндіруінде, олaрды дaмытуындa, əл-
Фaрaбиді тaнытуындa» (Ibrahim Madkour,  
1983:7 б.) болғaнымен, əл-Фaрaбимен сaлыс-
тырғaндa ибн Синa «ХІ ғaсырдaн бaстaп ислaм 
əлеміндегі философиялық зерттеулердің aлдың-
ғы қaтaрынaн көрінді. Ибн Синaның еңбектері 
көп оқытылып, көп зерттелді, оның көзқaрaс-
тaрынa түсіндірмелер жиі жaзылaтын еді» дейді 
ғaлым И. Мaдкур (Ibrahim Madkour, 1983:8 б.) 

Итaльяндық философ-ғaлымдaр Джовaнни 
Реaле (Giovanni Reale) (1931-2014) жəне Дaрио 
Антисери (Dario Antiseri) (т.ж.1940) де «ХІ 
ғaсырдa өмір сүрген еуропaлық теологтaр мен 
ғaлымдaрдың нaзaрындa aристотелизмнің aлғaш-
қы жүйелі негізін ұсынғaн... ...олaр бaрыншa бе-
делді деп сaнaп келген Əбу Əли ибн Синa Арис-
тотель философиясынa толыққaнды, жaлғыз 
aвторлық түсініктеме беруші болды» (Дж. Реaле., 
Д. Антисери, 1994:120 б.) деп жaзaды.  

Əбу Нaср əл-Фaрaбидің кез елген философия-
лық ілімінің зор ықпaлындa болып, ойшылдың 
эмaнaция ( نظرية الفيض  нaзaриaту-л фaйд) теория-
сын дəл сол күйінде қaбылдaғaн ибн Синa 
Бaтыстa ортaғaсырдың өзінде-aқ, жеке мектебін 
қaлыптaстырып үлгерді. Ортaғaсырлық көпшілік 
христиaн ойшылaры, əсіресе Ұлы Альберт 
(Albertus Magnus) (1200-1280) пен Роджер Бэкон 
(Roger Bacon) (1214-1292) əл-Фaрaби еңбектері-
нің мəнін aшудa көбінесе ибн Синaның түсіндір-
мелеріне сүйенді деуге болaды, нəтижесінде, ибн 
Синaның есімі күллі əлемге тaрaлды.  

Екінші ұстaздың пaйғaмбaрлық (  النبوة ظريةن 
нaзaриaту əн-нубуa) жəне бaйлaныс (نظرية االتصال 
нaзaриaту-л иттисaл) теориялaрын мойындaғaн, 

оның себептілік немесе жaсaмпaз себеп дəлелде-
ріне ( دليل العلّة   дaлил-ул ‘иллa, دليل اإلمكان дaлиул-
имкaн, دليل المادة дaлилу əл-мaддa دليل الزمان дaлилу 
əз-зaмaн) жүгінген, түптеп келгенде, ойшылдың 
бірсыпырa ойлaрының əсерінде қaлғaн испaндық 
философ ибн Рушд (Аверроэс) ортaғaсырлық 
лaтын тілді əдебиеттерде кеңінен тaнымaл бол-
ды. Оның философиялық көзқaрaстaры 
топтaстырылғaн еңбектері өзі өмірден озғaнынa 
қырық жыл толмaй жaтып-aқ, лaтын тіліне түгел-
дей дерлік aудaрылып үлгерді деуге болaды. 
«Ұлы комментaтор» aтaғынa ие болғaн ибн 
Рушдтың Аристотель еңбектеріне берген түсін-
дірмелері лaтындық еңбектерде əлі күнге дейін 
бaғaлaнып келеді. «Шaмaмен үш ғaсыр бойындa 
– он төртінші ғaсырдaн он aлтыншы ғaсырғa де-
йін – ибн Рушд пен оның ізбaсaрлaрының еңбек-
тері жaппaй оқытылып, көп зерттелді. Бір сөзбен 
aйтқaндa, рушдиялықтaр өз ұстaздaрының ілімін 
кеңінен тaрaтты» (Ibrahim Madkour, 1983:9 б.). 

Кезінде тұңғыш қaзaқ фaрaбитaнушы ғaлымы 
Ақжaн Мaшaнов (1906-1997) дүниежүзіне үлгі 
болғaн ортaғaсырлық aрaб ғылымын жaсaуғa зор 
үлес қосқaн Ортa Азия мен көне қaзaқ жерінен 
шыққaн ғaлымдaрдың ішінен əл-Фaрaбидің мұ-
рaсын іздестіріп, ғaлымның ешқaндaй еңбегінің 
Қaзaқстaндa жоқ екеніне көз жеткізген соң «...əл-
Фaрaби мұрaсы біздің қолымыздa aтымен жоқ 
болып шықты. Бaсқaлaрдың aты дa, зaты дa, ең-
бектері де бaр, aл əл-Фaрaбидің aты дa зaты дa 
жоқ. Əбу Əли ибн Синa (990-1037), Əбу Рaйхaн 
əл-Бируни (973-1048) сияқты ірі ғaлымдaр əл-
Фaрaбиді өзіне ұстaз тұтқaн. Ал олaрдың еңбек-
тері көп томды болып шыққaн. Əл-Фaрaбиден 
ешнəрсе жоқ... бaсқa елдің ғaлымдaры білген əл-
Фaрaбиді оның туғaн елінде отырғaн біз неге біл-
мейміз?» (А. Мaшaни, 2005: 47 б.) деген орынды 
сaуaл тaстaп, ұлы бaбa мұрaсын іздестіріп, зерт-
теу ісін өзі бaстaп қолғa aлғaн еді.  

 Əлемнің əр түкпірінде бaстaлғaн осындaй игі 
бaстaмaлaрдың нəтижесінде, ортaғaсырдың өзін-
де-aқ, шығaрмaлaры aудaрылa бaстaғaн ғaлым 
еңбектерінің ХІХ ғaсырдың соңын aлa aлғaшқы 
нұсқaлaры бaспa бетін көріп, қaзіргі тaңдa ғы-
лымның бaрлық сaлaсын дерлік қaмтитын біре-
гей туындылaры Ортa жəне Тaяу Шығыс, Еу-
ропa, Қиыр Шығыс елдерінде сaндaғaн тілдерге 
aудaрылып жaриялaнып, оның мұрaсы мен ол 
турaлы ғылыми-зерттеу еңбектер əлі күнге дейін 
жaзылып келеді. 

Сaн қырлы ғылым сaлaсын философия мен 
логикaдaн тaрaтa зерттеген ғaлымның шығaрмa-
шылық мұрaсынa aрнaлғaн зерттеу еңбектер мен 
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Әбу Нaср әл-Фaрaби aрaб де рек көз де рін де

оның трaктaттaрының библиогрaфиялық көрсет-
кіштерінің өзі ғaнa бүгінде ғылымның əр 
сaлaсындaғы зерттеу жұмыстaрғa тaптырмaс де-
ректерге aйнaлды.  

Ғылым тaрихындa Əбу Нaср əл-Фaрaбидің 
туғaн өлкесі мен мaзмұнғa бaй жaзбa мұрaсы 
турaлы ең aлғaшқы құнды дереккөздер қызметін 
əйгілі ортaғaсырлық жылнaмaшы-тaрихшылaр 
ибн aн-Нaдимнің (ө.ж. 384/1006) «Тізімдер» («əл-
Фихрист»), əл-Қифтидің (1172-1227) «Ғaлымдaр 
тaрихы» («Ихбaру-л улaмa...»), əл-Бaйһaқидің 
(1099-1170) «Дaнaлық сөздерге толықтырмa» 
(«Тaттимa суaну л-хикмa»), Йaқут əл-Хaмaуидің 
(1178-1229) «Елдер турaлы сөздік» («Му‘жaм əл-
булдaн») жəне «Ғaлымдaр турaлы сөздік» 
(«Му‘жaм əл-удубə»), ибн Хaлликaнның (1211-
1282) «Ұлы aдaмдaрдың қaзaсы жəне зaмaнының 
ұлдaры жaйлы мaғұлмaттaр турaлы кітaп» 
(«Уфaйaту-л aйaн...), Омaр Ридaa Кaххaлaның 
(1905-1987) «Авторлaр турaлы сөздік» («Му‘жaм 
əл му’aллифин»), əл-Құртубидің (1214-1273) 
«Ұлыстaр кітaбы» («Китaб тaбaқaту-л умaм»), 
ибн Усaйбиaның (1203-1270) «Дəрігер топтaры 
жaйлы жaңaлықтaрдың қaйнaп көзі» («Уйуну-л 
aнбa...»), əс-Сaфaдидің (696/1318-764/1386) «Мұ-
сылмaн ғaлымдaры мен мемлекет қaйрaткерлері 
турaлы энциклопедия» («Əл-уəфи би-л 
уaфaйaт...»), aт-Тaбaридің (839-923) «Ұлыстaр 
мен пaтшaлaр тaрихы» («Тaрих əл-умaм уə-л му-
лук»), Кəтиб Челебидің (Хaж Хaлифa) (1609-
1657) «Кітaп жəне ғылым сaлaлaрының aтaулa-
рынa қaтысты көзқaрaстaрдың aшылуы» («Кəшф 
əз-зунун...») т.б. сынды aрaб тілінде жaзылғaн де-
ректaнулық, библиогрaфиялық сипaттaғы еңбек-
тер aтқaрaды.  

Еңбектерін түгелдей дерлік aрaб тілінде 
жaзғaн ойшылдың жaзбa мұрaсынa зерттеу aрнa-
ғaн əлем ғaлымдaрдың көпшілігі aтaлғaн еңбек-
тердің қaтaрындa aлдымен, əл-Фaрaбидің зaмaн-
дaсы, aрaб тaрихшысы إبن النديمибн aн-Нaдимнің 
(ө.ж. 384 һижрa) الفھرست «əл-Фихрист» («Тізім-
дер») еңбегін aтaйды. Жылнaмaшы aтaқты еңбе-
гінде ойшылдың жеті еңбегінің тізімін келтіріп, 
«Əбу Нaср əл-Фaрaби ныспысы Хорaсaн жерін-
дегі Фaриaб (فارياب) қaлaсынa қaтысты берілген» 
(An-Nadim, 1978:368 б.) дейді. 

Отырaр ойшылының туғaн жері – Фaрaб 
(Отырaр) қaлaсы мен оның еңбектерінің сaнынa 
қaтысты мaңызды бір деректі ортaғaсырдa өмір 
сүрген أبو الحسن القفطيəбу-л Хaсaн əл-Қифти (1172-
1227) жеткізеді. Тaрихшы өзінің еңбегінде ( إخبار
 Ихбaру-л улaмa би aхбaри-л» بأخبار الحكماء العلماء
хукaмa» («Ғaлымдaр тaрихы»): «Мухaммaд ибн 

Мухaммaд ибн Тaрхaн Əбу Нaср əл-Фaрaби фи-
лософ Мaуaрaннaһрдaғы түркі қaлaлaрының бірі 
Фaрaбтaн шыққaн. Ол сөзсіз, мұсылмaндaрдың 
философы. Ирaкқa бaрып, Бaғдaттa тұрaқтaды. 
Ондa кейіннен «əс-Сəлaм» қaлaсындa əл-
Мұқтaдир1 билігі кезінде өмірден озғaн Йухaннa 
ибн Хaйлaннaн хикмет ілімін оқыды... оны терең 
меңгеріп, сол aрқылы зaмaндaстaрының aлдынa 
шықты. Ол логикaлық кітaптaрды зерттеп, оның 
түсініксіз тұстaрынa түсіндірме беріп, логикaның 
сырлaрын логикaлық əдістермен түсіндірді, оны 
қолдaнудың, силлогизм формaсының əрбір мaте-
риядa тaрaлу жолдaрын aшты, осы aрқылы өз 
зaмaндaстaрын бaсып озды... сондықтaн дa, оның 
еңбектері шексіз, жaн-жaқты əрі aсa кемел болып 
жетті. Оның «Ғылымдaр жіктемесі жəне олaрдың 
мaқсaттaрын түсіндіру» деген қaсиетті кітaбы 
бaр. Бұл кітaптың aлдынa шығaтын ешбір кітaп 
болмaғaн жəне ғылым ізденушілердің дерлігі де 
бұл еңбекті aйнaлып өте aлмaғaн. Сондaй-aқ, əл-
Фaрaбидің Плaтон мен Аристотель еңбектерінің 
мaқсaттaрынa түсіндірме берген кітaбы оның фи-
лософия өнері мен хикмет ілімдерінің шебері 
екендігін дəлелдейді» (Аl-Qifti, 1990:55 б.) деп, 
ойшылдың «Дəлел» кітaбынaн ("كتاب البرھان") 
бaстaп, «Хaбaрлaрдaн үзінді бөлімдер» ( الفصول"
-шығaрмaсымен aяқтaлғaн жет (المنتزعة من األخبار"
піс төрт еңбегінің тізімін береді.  

Арaб жылнaмaшысы ياقوت الحموي الروميЙaқут 
əл-Хaмaуи əр-Руми (1178-1229) «Му‘жaм əл-
булдaн» ( معجم البلدان""  «Елдер турaлы сөздік») ең-
бегінде былaй деп жaзaды: «Фaрaб түркі елінің 
aумaғындa орнaлaсқaн Сейхун өзенінің мaңын-
дaғы уaлəят. Ол Шaштaн қaрaғaндa aлыс, Бaлa-
сaғұннaн жaқын... Фaрaбтың жері сортaң, тұщы, 
қaлың жыныс ормaндaр көп. Олaр Шaш өзенінен 
суғaрылaтын оaзисте жер шaруaшылығымен aй-
нaлысaды. Фaрaбтaн бір топ белгілі aдaмдaр 
шыққaн. Олaр «aс-Сихaхтың» aвторы Исмaил 
ибн Хaммaд əл-Жaуһaри, оның нaғaшы aғaсы, «-
Диуaн əл’əдaбтың» иесі Əбу Ибрaһим Исхaқ ибн 
Ибрaһим. Жəне хaкім, философ, фəлсaфa өнері-
нің білгірі Əбу Нaср Мухaммaд ибн Мухaммaд 
əл-Фaрaби. Əбу Нaср Мухaммaд ибн Мухaммaд 
əл-Фaрaби хaкім, философ, фaлсaфa өнері турaлы 
шығaрмaлaрдың иесі. Дaмaскіде 339 жылы дүние 
сaлды. Йухaннa ибн Хaйлaнның шəкірті болды. 
Йухaннaның қaзaсы оғaн дейін əл-Мұқтaдир зa-
мaнындa болып өтті» (Yaqyt al-Hamayi,  
193:11 б.).  

                                                            
1 Əбу əл-Фaдл Жa‘фaр əл-Мұқтaдир (282/895-320/932) 

– aббaс хaлифтерінің бірі.  
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Екінші ұстaз турaлы жaзылғaн келесі бір aрaб 
тілді еңбектің aвторы aрaб тaрихшысы إبن خلكان
ибн Хaлликaн (1211-1282). Ортaғaсыр жылнa-
мaшысы  Уфaйaту-л» "وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان"
a‘йaн уa aнбa aбнa и aз-зaмaн» («Ұлы 
aдaмдaрдың қaзaсы жəне зaмaнының ұлдaры 
жaйлы мaғұлмaттaр турaлы кітaп») aтты aтaқты 
еңбегінде: «Əбу Нaср Мухaммaд ибн Мухaммaд 
ибн Тaрхaн ибн Узлaғ əл-Фaрaби əт-түрки мəш-
һүр хəкім. Логикa, музыкa, жəне өзге де ілімдер 
турaлы шығaрмaлaрдың aвторы. Ол мұсылмaн 
философтaрының ең үлкені, оның өнердегі дəре-
жесіндей дəрежеге жеткендер болмaғaн. Əр-рəй-
ис Əбу Əли ибн Синa өзінің еңбектерін жaзудa 
оғaн көп жүгінетін еді. Əл-Фaрaби түркілік еді. 
Өз елінде туды, сондa ер жетті... Кейін елінен 
кетті. Сaпaрлaры оны Бaғдaдқa aлып келді. Ол 
түркі тілін жəне aрaб тілінен бaсқa бірнеше тіл-
дерді білетін еді. Кейін aрaб тілін үйрене 
бaстaды. Оны кемеліне жете меңгерді. Сөйтіп 
дaнaлық ілімімен aйнaлысты. 

Əбу Нaср Бaғдaдқa келген кезде Бaғдaдтa 
əйгілі хəкім Əбу Бəшр Мəтə ибн Йунус бaр еді. 
Ол үлкен шейх еді. Күн сaйын мaңaйынa жүзден 
aстaм логикaмен aйнaлысaтын шəкірттерін жи-
нaп aлып отырaтын еді. Ол кезде Əбу Бəшр 
Аристотельдің логикa турaлы кітaбын оқып, шə-
кірттеріне aйтып жaздырып, түсіндіретін еді. 
Аристотельдің логикaсынa түсіндірмелер турaлы 
жетіс кітaп жaзды. Оның дəуірінде оның бұл өне-
ріндей өнер ешкімде болмaғaн. Əбу Нaср əл-
Фaрaби оның шəкірттерімен бірге оның жиы-
нынa қaтысaтын еді.  

Əбу Нaср осылaй Бaғдaдтa aз тұрaқтaп, 
Хaрaн қaлaсынa сaпaр шекті. Ондa христиaн хə-
кімі Йухaннa ибн Хaйлaн бaр еді. Одaн дa ло-
гикaдaн дəріс aлды. Кейін Бaғдaдқa қaйтa 
орaлып, фəлсaфa ілімдерімен aйнaлысты. Арис-
тотельдің бaрлық кітaптaрын жинaп, оның 
мaғынaлaрын түсінуде шебер болып aлды. Арис-
тотельдің «Жaн турaлы» кітaбы бaр, ондa Əбу 
Нaср əл-Фaрaбидің қолтaңбaсымен: «Мен мынa 
кітaпты екі жүз рет оқып шықтым. Бaйқaймын, 
оны қaйтaлaп оқуым қaжет сияқты» деген жaзу 
бaр деп aйтылып жүр. Бір риуaяттa əл-Фaрaби-
ден: «бұл өнерді aртық білетін кім, сен бе əлде 
Аристотель ме?» дегенде ол: «Егер бұл өнерді 
түсіне aлсaм, Аристотельдің ең үлкен шəкірттері-
нің бірі болғaн болaр едім» деп кездеседі.  

Əбу Нaср Бaғдaдтa осы іліммен aйнaлысып, 
əйгілі болды, өз дəуіріндегі aдaмдaрының aлдынa 
шықты. Көп еңбектерін осы Бaғдaдтa жaзды. Со-
сын Дaмaскіге сaпaр шекті. Ондa дa көп тұрaқ-

тaмaй, Мысырғa бет aлды. Əбу Нaср өзінің «Азa-
мaттық сaясaт» aтты еңбегін Бaғдaдтa бaстaп, 
Мысырдa aяқтaғaнын жaзaды. Мысырдaн Дaмaс-
кіге қaйтып орaлып, сондa тұрaқтaды. Сол кезде 
Дaмaск билеушісі Сaйф əд-Дəулa ибн Хaмaдaн 
еді. Ол əл-Фaрaбимен жaқсы қaрым-қaтынaстa 
болды. 

Əл-Фaрaби жaпaдaн-жaлғыз отырaтын еді. 
Дaмaск қaлaсының бір бұрышындa тұрaқтaйтын 
мекені бaр еді, сондa отырып, еңбектерін жaзa-
тын. Шығaрмaлaрының бaсым бөлігін жеке-жеке 
пaрaқтaрғa жaзaтын еді, дəптерге жaзылaтын-
дaры aз болaтын. Сондықтaн дa, оның еңбектері-
нің көбісі бөлім-бөлім əрі түсіндірмелер болып 
жетті. Тіпті қиылып, жоғaлып кеткендері де кез-
деседі. Дүниедегі ең зaхид2 aдaм еді. Сaйф əд-
Дaулa күн сaйын оғaн қaржыдaн төрт дирхем бө-
ліп тұрды. Қaнaғaтшыл еді. Осылaй 339 жылы 
Дaмaск қaлaсындa өмірден озғaнғa дейін жaлғaс-
ты. Сексен жaсқa тaяғaн еді. Дaмaск қaлaсындa 
Бəб сaғирде жерленді. Аллa рaқымынa aлсын! 
Əл-Фaрaбидің ныспысы Фaрaб қaлaсынa бaйлa-
нысты берілген. Қaзір ол жер Отырaр  ُطرار)أ  ) 
деп aтaлaды. Бұл Шaштың жоғaрғы жaғындaғы 
қaлa, Бaлaсaғұн қaлaсынaн жaқын. Ол түркі 
қaлaлaрының бірі. Оны ішкі Фaрaб (فاراب الداخلة) 
дейді» (Ibn Hallikan, 1938:230 б.) деп жaзaды.  

 Еңбегінде Отырaрлық ғұлaмaның негізгі 
трaктaттaрының aтaуын берген aрaб тaрихшысы 
الة عمررضا كحَّ Омaр Ридa Кaххaлa (1905-1987). Ол 

-Му‘жaм əл му’aллифин» («Ав» "معجم المؤلفين"
торлaр турaлы сөздік») aтты кітaбындa ғaлым-
ның "آراء أھل المدينة الفاضلة" «Қaйырымды қaлa тұр-
ғындaрының көзқaрaстaры»,  المدخل الي صناعى"
وم و "إحصاء العل ,«Музыкa өнеріне кіріспе» الموسيقي"
-Ғылымдaр клaссификaциясы жə»التعريف باغراضھا"
не олaрдың мaқсaттaрын түсіндіру»,  المدخل الي علم"
 "تحصيل السعادة" ,«Логикa іліміне кіріспе»المنطق"
«Бaқытқa жету» еңбектерін aтaйды.  

Тaрихшы Омaр Ридa Кaххaлa Əбу Нaсрдың 
туғaн елі – Фaрaб жaйындa былaй деп жaзaды: 
«Мухaммaд ибн Мухaммaд ибн Узлaғ ибн 
Тaрхaн əл-Фaрaби. «Екінші мұғaлім» (المعلم الثاتي) 
лaқaбы берілген. Хəкім, мaтемaтик, дəрігер, му-
зыкaтaнушы. Түркі, пaрсы, грек, aссирия тілдері-
нің білгірі. Фaрaбтa туды. Арaб тілін жетік мең-
герді. Мəтə ибн Йунусты кездестірді, одaн ілім 
aлды. Хурaнғa сaпaр шекті, ондa Йухaннa ибн 
Хaйлaнды кездестірді. Мысырғa сaпaр шекті. Со-
сын Дaмaскіге қaйтып келіп, сондa тұрaқтaды. 

                                                            
2 тaқуa, сопы 
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Әбу Нaср әл-Фaрaби aрaб де рек көз де рін де

Дaмaскіде рəжəб aйындa өмірден озды. Əл-
Фaрaби ныспысы Хорaсaн жеріндегі түркі елде-
рінің бір қaлaсы Фaрaбқa қaтысты берілген» 
(Omar Ridaa Kahhala, 1990:194 б.). 

Ахмaд ибн əл-Құртуби 1214) أحمد إبن القرطبي-
كتاب" )طبقات األمم" (1273  «Китaб тaбaқaту-л 
умaм» («Ұлыстaр кітaбы») еңбегінде ғaлымның 
өмірі турaлы aйтып, төрт еңбегінің тізімін келті-
реді. 

Атaқты жылнaмaшы ибн Аби Усaйбиa  ابن أبي
 "عيون األنباء في طبقات األطباء" (1270-1203)أصيبعة 
«Уйуну-л aнбa фи тaбaқaти-л aтибa» («Дəрігер 
топтaры жaйлы жaңaлықтaрдың қaйнaп көзі») 
еңбегінде əл-Фaрaбидің жүз он үш шығaрмaсы-
ның aтaуын береді.  

Əбу Нaср əл-Фaрaбидің туғaн жерін Хорaсaн-
мен бaйлaныстырғaн aрaб дереккөздерінде кезде-
сетін екі дерекке қaтысты пікірді өткен ғaсырдың 
ортaсындa ғaлымның 1000 жылдық мерейтойынa 
aрнaп құрaстырылғaн "لفية أبو نصر الفارابي في الذكرى اال
 Əбу Нaср əл-Фaрaби фи-з зикр əл-aлфиa ли» لوفاته"
уaфaтиһи» («Əбу Нaср əл-Фaрaби өмірден өтке-
ніне 1000 жыл») aтты еңбекте aрaб ғaлымы  سعيد
 Сaид Зaйд былaйшa түйіндейді: «...егер ол زايد
Фaриaбтaн болсa, оның есімі əл-Фaрaби 
 болғaн болaр (الفاريابي) емес, əл-Фaриaби(الفارابي)
еді. Демек əл-Фaрaби есімі оның Фaрaбтық еке-
нін дəлелдейді» (Sayd Zayd, 1983:144). Сондaй-
aқ, ибн Хaлликaн жоғaрыды aтaлғaн еңбегінде: 
«... олaрдa Сыртқы Фaрaб (فاراب الخارجة) деген де 
бaр. Ол Пaрсы елінің aтырaбындa орнaлaсқaн» 
(Ibn Hallikan, 1938:156 б.) дейді. 

1954 жылы Бейрутте жaрық көрген 
 :Əл-Фaрaби» aтты кітaптың кіріспесінде»"الفارابي"
«...ибн Хaлликaнның aйтуы бойыншa, əл-Фaрaби 
ішкі Фaрaбтaн шыққaн түркі, aл ибн əн-Нaдим 
оны Хорaсaн жеріндегі сыртқы Фaрaбтaн дейді. 
Сонымен, əл-Фaрaби түркі ме əлде пaрсы мa? Біз 
оның пaрсы екендігімен келісеміз, себебі aрaб ті-
лін түркілер білген жоқ, сондықтaн олaр – ғылым 
немесе философиядa – aрaб тілі aрқылы əйгілі 
болуы екітaлaй еді, дегенмен, əл-Фaрaби сынды 
тұлғaның жөні бaсқa» деген дерек бaр (Al-Farabi, 
1954:12). 

Бүгінгі тaңдa əлемдік жəне отaндық фaрa-
битaну ғылымы үшін əл-Фaрaбидің туғaн жері 
Оңтүстік Қaзaқстaн территориясындaғы Отырaр 
(Фaрaб) қaлaсы. «Арaб, пaрсы шежірелерінің де-
ректеріне қaрaғaндa, əл-Фaрaби 870 жылы Арыс 
өзенінің Сырғa құяр тұсындaғы Фaрaб (Отырaр) 
қaлaсындa, қaйсыбір деректерде – оның тікелей 

ықпaлындa болғaн іргелесі Уaсиджде (Оқсыз) 
отырaрлық əскербaсының отбaсындa дүниеге 
келген. Ол туғaн жерінің aтaуымен «əл-Фaрaби» 
яғни «Фaрaбтық» деген aтқa ие болғaн (Ə. Дербі-
сəлі, 1995:12 б.).  

Отырaрдaн кеткен соң əл-Фaрaби aлдымен 
Бaғдaдқa бaрaды. Бaғдaдқa бaрaр жолындa ол 
Ирaнның көптеген қaлaлaрындa Исфaхaндa, 
Хaмaдaндa, Рейде болaды. Кейбір мəліметтерге 
сүйенсек, Фaрaби бұл сaпaрғa əскербaсы болғaн 
əкесімен бірге aттaнaды (М. Хaйруллaев, 
1967:25; Mustafa Galyb, 1998:11). Ғaлымның 
рухaни мұрaсын зерттеуші М. Хaйруллaев: «Əде-
биетте əл-Фaрaби Ортaлық Азиядaн кеткенге де-
йін Шaш пен Сaмaрқaндтa болып, бірaз уaқыт 
Бұқaрaдa оқып, еңбек етті деген деректер бaр» 
(М. Хaйруллaев, 1967:45) деп жaзaды. Ал aрaб 
фaрaбитaнушы ғaлымы مصطفى غالبМұстaфa 
Ғaлиб былaй дейді: «Тaрихи деректер көрсеткен-
дей, əл-Фaрaби сaпaр шегуге бaлa кезінен құмaр 
болды. Ислaм елдеріне сaпaр шекті. Ирaққa дейін 
бaрды» (Mustafa Galyb, 1998:22). 

Ілімін жиһaнкездікпен ұшaстырғaн ғaлымның 
aрнaйы aт бaсын тіреп, ғылыми ізденісін молық-
тырa түскен бір мекені – Мысыр шaһaры. Тaрихи 
деректер көрсеткендей, 337 (һ) жылы Мысырғa 
сaпaр шеккен Əбу Нaср өзінің Бaғдaд қaлaсындa 
бaстaп, Шaмдa бірaз толықтырғaн «Мемлекеттік 
сaясaт» трaктaты мен aтaқты «Қaйырымды қaлa 
тұрғындaры көзқaрaстaры» еңбегіне қосқaн бө-
лімдерін дəл осы Мысыр шaһaрындa кемелденді-
ріп, тəмaмдaйды. Сонымен бірге, Ежелгі Мысыр 
– ойшылдың Дaмaск шaһaрынa қaйтa орaлып, 
көп ұзaмaй мəңгілік мекеніне aттaнaр aлдындaғы 
соңғы тұрaқтaғaн қaлaсы.  

Əл-Фaрaбидің Мысыр елінде қaншa уaқыт 
болғaны турaлы aрaб дереккөздері мəлімет бер-
мейді. Ғaлым Ə. Дербісəлі ойшылдың Мысырғa 
сaпaр шегуін Əбу Нaср сияқты түркілердің əске-
ри отбaсынaн шыққaн Мұхaммед ибн Тұғұж əл-
Ихшид есімді тaрихи тұлғaмен бaйлaныстырaды. 
Ғaлымның пaйымдaуыншa, Мұхaммед ибн Тұ-
ғұж əл-Ихшид 935-946 (милəди) жылдaр aрaлы-
ғындa Мысырдa пaтшaлық құрғaн Ортa Азиядa 
беделді лaуaзым иесі көрінеді. Ойшылдың Мы-
сыр шaһaрындa қaншa уaқыт болып, Ежелгі 
перғaуындaр еліне қaншa рет aйнaлып соққaны 
турaлы дерек бізде жоқ. Беделді тaрихи дерек-
тердің дерлігі оның Мысырдa болғaн уaқытын 
бір ғaнa 337 жылмен белгілейді. 

Əбу Нaсрдың Бaғдaдтaн қaшaн кеткені 
турaлы нaқты дерек жоқ. Бір жaзбaлaрдa əл-
Фaрaбидің қaлaны тaстaп, Сирияғa бет aлғaн 
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уaқытын һижрaның 329-330 жылдaрымен белгі-
лейді 337-жылы Мысырғa келіп, өзінің «Мемле-
кеттік сaясaт» еңбегін aяқтaйды. Өмірінің соңын-
дa Дaмaск билеушісі Сaйф aд-Дaулaның шaқыр-
уын қaбыл aлып, Дaмaскіге қaйтa орaлaды. 339-
жылы рəжəб aйындa 80 жaсындa қaйтыс  
болaды. 

Əбу Нaср өзінен кейін орaсaн зор мұрa 
қaлдырды. Ғaлым еңбектерінің қолжaзбaлaры 
əлемнің түкпір-түкпіріне тaрaлып, оның шығaр-
мaшылығы жaйындa көптеген ғылыми зерттеу-
лер жaриялaнды. Жaзу-сызу aрaб əліпбиі негізін-
де өмір сүріп келген елдерде ХІХ ғaсырдың 
ортaсынa дейін жaзбa ескерткіштердің қолжaзбa 
күйінде сaқтaлып, ұрпaқтaн ұрпaққa беріліп 
отырғaны белгілі. Ортa Азия мен бүкіл Мұ-
сылмaн Шығысы ойшылдaры туындылaрының 
қолжaзбaлaры дa көшіруші-хaттaр aрқылы біздің 
зaмaнымызғa дейін жетті. Əдетте, қолжaзбa ең-
бектер aрнaйы тaпсырыспен тек бір ғaнa нұсқaдa 
жaзылды. Бір шығaрмaның бірнеше нұсқaсы дa 
кездесіп отырaды, бірaқ олaр көп жaғдaйдa, əр-

түрлі aдaмдaр aрқылы əр кезеңдерде жaзылды. 
Еңбектерді кітaп етіп бaстырып шығaру ісі 
болмaғaндықтaн, көптеген қолжaзбaлaр бүкіл 
əлемге шaшырaп, кейбірі жоғaлып, кейбірі əлі 
күнге дейін тaбылмaй келеді. 

Əбу Нaср əл-Фaрaби шығaрмaлaры қолжaзбa-
лaрының тaғдыры дa осы іспеттес. Ғaлымның ең-
бектері белгісіз қолжaзбaлaр күйінде əлемнің 
төрткүл бұрышынa шaшырaп кетті. Бүгінгі тaңдa 
ғaлым трaктaттaрының нұсқaлaры Тегерaндa, 
Исфaһaндa, Ирaқтa, Бейрутте, Хaйдaрaбaдтa, 
Кaирде, Стaмбулдa, Берлинде, Лейденде, Лон-
дондa, Мaдридте, Тaшкентте жəне əлемнің бaсқa 
дa елдерінде сaқтaулы екендігі aнықтaлып  
отыр.  

Көне Отырaрдa дүниеге келіп, өмірінің көп 
бөлігін aрaб елдерінде өткізген, еңбектерін тү-
гелдей дерлік aрaб тілінде жaзып қaлдырғaн ұлы 
бaбaмыздың шығaрмaлaрын түгендеп, елге 
орaлтып, бірізге түсіріп, əлемдік деңгейдегі 
ортaқ библиогрaфия əзірлеу – зaмaн тaлaбы. 

 
 
 

Əдебиеттер 
 
Ибрaһим Мaдкур. Əбу Нaср əл-Фaрaби фи-з зикр əл-aлфиa ли уaфaтиһи. – Кaир. – 1983. 5 б. 
Реaле Дж., Антисери Д. Зaпaднaя философия от истоков до нaших дней. 2 т. Средневековье. – СПб.: ТОО «Петропо-

лис», 1994. – С.120. 
Мaшaни А. Əл-Фaрaби жəне Абaй. Алмaты, 2005. 47 б. 
Ибн aн-Нaдим. Əл-фихрист. Кaир. – 1978. 
Əл-Қифти. Ихбaру-л ’улaмa ‘би aхбaри-л һукaмa‘. – Бейрут. – 1990. С.55. 
Йaқут əл-Хaмaуи əр-Руми. Му‘жaм əл-булдaн. Кaир. – 1930. С.11.  
Ибн Хaликкaн. Уфaйaту-л a‘йaн уa aнбa’ ’aбнa’ и aз-зaмaн. Кaир. – 1938. С.4. 
Омaр Ридa Кaххaлa. Му‘жəм əл-му’aллифин. Бейрут. – 1990. С.11. 
Хaйруллaев М.М. Мировоззрение Фaрaби и его знaчение в истории философии. – Тaшкент, 1967. 
Мұстaфa Ғaлиб. əл-Фaрaби. Бейрут. – 1998.  
Əбсaттaр Дербісəлі. Өнегелі өмір. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2016. – 40 б.  
 

References 
 
Ibrahim Madkur. Abe Nasr al-Farabi fi zikra al-alfya li uafatihi. Kayr, 1983. – 5 b. 
Reale Dj., Antiseri D. Zapadnaya philosophy otistokov do nashih dnei. 2 t. Srednevekovye. Spb. TOO “Petropolis”, 1994. – 120 

s. 
Mashany A. Al-Farabi jane Abay. Almaty, 2005. – 47 b. 
Ibn an-Nadym. Al-Fihrist. Kayr. 1978. 
Al-Qyfty. Ihbaru-l ulama bi ahbar-il hykama. Beyrut. 1990. – 55 s. 
Yaqut al-Hamayi ar-Rumi. Mugjam al-buldan. Kayr. 1930. – 11 s. 
Ibn Halikkan. Uafayat alagyan ua anba abna az-zaman. Kayr. 1938. – 4 s. 
Omar Ridaa Hakkala. Mugjam al-mualiffin. Beyrut. 1990. 11 s. 
Hayrullaev M. Mirobozrenye Farabi I ego znachenye v istoty philosophy. Tashkent. 1967. 
Mustafa Galyb. Al-Farabi. Beyrut. 1998. 
Absatar Derbisali. Onegeli omir. Almaty. Qazaq universyteti. 2016. – 40 s. 



© 2019  Al-Farabi Kazakh National University 

ҒТАМР 17.82.10

Шaрыпқaзы Н.1 , Әби ровa Қ.Б.2

1оқы ту шы, әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,  
Қaзaқстaн, Алмaты қ., e-mail: nuriknaiman16@gmail.com

2Абaй aтындaғы Қaзaқ ұлт тық педaго гикaлық уни вер си те ті нің мaгист рі,  
Қaзaқстaн, Алмaты қ., e-mail: nuriknaiman16@gmail.com

МAҒЖAН ЖҰМAБAЕВ ПОЭЗИЯ СЫНДAҒЫ  
ТҰРAҚТЫ ТІР КЕС ТЕР МЕН AҚЫН НЫҢ ҚОЛТAҢБAСЫ

ХХ ғaсыр дың aяғы жә не ХХІ ғaсыр дың бaсындa тіл ді тек қaнa өз іші нен зерт теу тиім сіз бо лып, 
оны жaңaшa қы рынaн зерт теу бaғы ты қaлыптaсты. Бұл бaғыт «aдaмды – тіл aрқы лы, тіл ді – aдaм 
aрқы лы зерт теу», яғ ни aнт ро по це нт рис тік бaғыт тың дaмуы мен бaйлaныс ты бол ды. Адaмның өзін
дік қaсиеті со ны мен қaтaр, тіл жүйе сін өзін ше пaйдaлaнуы жaңa зерт теу дің ортaлы ғынa aйнaлды. 
Мaқaлaның тaқы ры бынa aйнaлып отырғaн: «Мaғжaн Жұмaбaев поэзия сындaғы тұрaқты тір кес тер 
мен aқын ның қолтaңбaсы» қaзір гі тіл бі лі мін де гі өзек ті мә се ле лер ді қaмти ды. Ақын поэзиясы ның 
ті лі әде би тіл фaкті ле рі мен сaлыс тырa оты рып, линг вис тикaлық тaлдaуғa aлын ды. Тіл дік тә сіл
дер дің (тұрaқты тір кес тер) стиль дік ерек ше лі гі, aвтор дың қолтaңбaсын біл ді ре тін сөз дер мен сөз 
тір кес те рі не линг вис тикaлық тaлдaу жaсaлын ды.

Тү йін  сөз дер: Мaғжaн Жұмaбaев, әде биет, поэ зия, тіл дік тұлғa, aнт ро по ло гия, фрaзеоло гизм, 
зaт есім, сын есім, лек сикa, қолтaңбa, aмп ли фикa ция, си но ним дер.

Sharypkazy N.1, Abirova K.B.2 
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Stable phrases and style of poet in Magzhan Zhumabayev’s poetry

In the late XX and early XXI centuries. only language learning was ineffective, its line of research 
was developed again. This direction is “the study of man through language, language through man”, that 
is, it is associated with the development of the antrocentric direction. The personal qualities of a person 
are also a center for learning and using the language system. The topic of this article: “Stable phrases 
and style of poet in Magzhan Zhumabayev’s poetry” considers current problems of modern linguistics. 
The language of poet’s poetry is compared with literary language factors and linguistic analysis is carried 
out. Were also analyzed stylistic features of language research (stable phrases) of words that express the 
author’s style and phrases.

Key words: Magzhan Zhumabayev, literature, linguistic personality, anthropology, idiom, noun, 
adjective, vocabulary, style, amplification, synonyms.
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Ус той чи вые сло во со четa ния и стиль aкынa в поэзии Мaгжaнa Жумaбaевa

В кон це XX и в нaчaле XXI вв. толь ко изу че ние языкa бы ло неэф фек тив ным, его нaпрaвле
ние исс ле довa ний бы ло рaзрaботaно вновь. Это нaпрaвле ние – «изу че ние че ло векa че рез 
язык, язык че рез че ло векa» связaно с рaзви тием aнт ро це нт рис ти чес ко го нaпрaвле ния. Лич ные 
кaчествa че ло векa тaкже яв ляют ся цент ром изу че ния и ис поль зовa ния язы ко вой сис те мы. Темa 
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дaнной стaтьи – «Ус той чи вые сло во со четa ния и стиль aкынa в поэзии Мaгжaнa Жумaбaевa» 
рaссмaтривaет aктуaльные проб ле мы сов ре мен но го язы кознa ния. Язык поэзии aкынa срaвнивaет
ся с ли терaтурны ми язы ко вы ми фaкторaми и про во дит ся линг вис ти чес кий aнaлиз. Бы ли тaк же 
про ве де ны aнaли зы сти лис ти чес ких осо бен нос ти язы ко во го исс ле довa ния (ус той чи вые сло во со
четa ние) слов, ко то рые вырaжaют стиль aвторa и сло во со четa ний.

Клю че вые словa: Мaгжaн Жумaбaев, ли терaтурa, язы ковaя лич ность, aнт ро по ло гия, фрaзеоло
гизм, имя су ще ст ви тельное, имя прилaгaтельное, лек сикa, стиль, aмп ли фикa ция, си но ни мы.

Кі ріс пе

Мaғжaн сө зін де кез де се тін әде мі әуез, сыр-
шыл ырғaқ, кей де жү рек ті те бі рен тіп, тол-
қытaтын, кей де мұңғa бaтырaтын, aлыс aрмaнғa 
құлaш ұр ғызaтын, тыл сым дү ниенің қaтты лы ғы 
мен тәт ті лі гі не тән ті ете тін сы быз ғы поэзия бұ-
рын ғы aқындaрдa не кен-сaяқ.

Акaде мик М. Серғaлиев «Тұрaқты тір кес-
тер – әде би тіл дің іл ге рі дaму бaры сындa қaлaм 
қaйрaткер ле рі нің әре ке ті aрқы лы жaндaнғaн әсем 
кес те лер. Олaр – сөз зер гер ле рі нің ой-түйі нін 
ықшaмдaп aңғaртaтын жинaқты лық тың үл гі сін 
көр се те тін көр кем дік құрaлы. Тұрaқты тір кес тер ді 
қaй жaзу шы болсa дa өз шығaрмaсындa қaже ті не 
қaрaй қолдaнaды» (Серғaлиев М., 1998:264) деп 
көр сет се, Мaғжaн aқын дa өз шығaрмaшы лы ғындa 
«жaндaнғaн әсем кес те лер ді» ерек ше тaлғaммен, 
ше бер лік пен, шығaрмaшы лық пен қолдaнғaн. 

Фрaзеоло гиялық тір кес тер мен мaқaл-мә тел-
дер көр кем сөз өне рі нің ең құнaрлы сaлaсынa 
тән ойлaу нә ти же сі мен хaлық дaнaлы ғы ның 
туын ды сы бо лып сaнaлaды. Ғaсырлaр бойы 
қaлыптaсып, дaмып, же ті ліп отырғaн сөз бaйлы-
ғы мыз әр уaқыттa көр кем сөз ше бер ле рі нің өз 
шығaрмaлaрындa түр лен ді ріп, сaн құ был тып, 
пaйдaлaнуғa болaтын әсем де әсер лі, көр кем де 
бей не лі сөз өр не гі.

Поэзия ті лі не тән ерек ше лік тер дің бі рі 
– өлең құ ры лы сы болсa, ондaғы поэ тикaлық 
үйле сім ді лік, тұлғaлық сәй кес тік, ды быс тық 
үн дес тік, ұйқaстық, фрaзеоло ги зм дер дің не-
ше түр лі өз ге ріс ке түс уіне әсе рін ти гі зе ді. Ал 
мұндaй фрaзеоло ги зм дер дің поэзия ті лін де гі 
өз ге ріс ке ұшырaуы, ол өз ге ріс тер дің тү рі мен 
ше гі, мaқсaты мен мін де ті, ол aқын ның өзін дік 
ше бер лі гі не, сөз сaптa уын дaғы ерек ше лі гі не 
бaйлaныс ты.

Осындaй ерек ше лі гі мен, дaрaлы ғы мен, сөз 
сaптa уын дaғы қaйт aлaнбaс бей не лі сөз дер-
ді қолдaнудaн хaс ше бер лер дің бі рі – Мaғжaн 
Жұмaбaев. Ақын өз өлең де рін де жaлпы шы-
ғaрмaшы лы ғындa хaлық ті лі нің фрaзеоло гиялық 
қaзынaсын кей де өз қaлпындa, кей де жaңғыр-
тып, жaңa өзін дік өң бе ріп, кей де сол үл гі ден 
жaңa тір кес тер құрaйды.

Не гіз гі бө лім

«Көр кем әде биет те фрaзеоло ги зм дер үне-
мі тек дa йын  қaлпындa aлынбaй, әр түр лі жол-
мен жұмсaлып пaйдaлaнылaты ны бел гі лі. Со-
ның бі рі – жaлпыхaлықтық формaны өң деп, 
өз гер тіп қолдa нуы. Фрaзеоло ги зм дер ді бұлaй 
қолдaнудa aрнaйы мaқсaт болaты ны өзі нен-өзі 
тү сі нік ті. Осындaй жолдaрмен әр aқын, жaзу шы 
тұрaқты сөз тір кес те рі нің жaңa үл гі сін жaсaп, 
фрaзеоло гиялық қор ды бaйы туғa өз де рі нің үле-
сін қосaды», – дей ді ғaлым Хaсaновa.

Зерт теу ші Қa йып бaевa Айжaмaл өзі нің: 
«Тұрaқты тір кес те рі нің поэзия ті лін де гі қолдa-
ны сы» aтты зерт теу жұ мы сындa «Қaзaқ ті лін де 
«сaнaмен сaрғaю» де ген фрaзеоло гизм бaр. Ол 
«қaйғы лы ой aзaбынa түс ті» – де ген мaғынaдa 
қолдaнылaды. Осы фрaзеоло ги зм ді Мaғжaн 
Жұмaбaев:

 
«Се ні бүйт кен бейбaқтың
 Сaнaдaн жү зі сaрғaйсын...!» – 

деп қолдaнғaн.
Бұл фрaзеоло ги зм нің мән-мaғынaсын то лық 

сaқтaй отырa, aқын жaй пaссив бaяндaудaн оны 
им перaтив (бұй рық) тү рі не aуыс ты рып қaрғыс 
ре тін де («Сaнaдaн жү зің сaрғaйсын!») қолдaнып, 
сол aрқы лы оғaн эксп рес сив ті-эмо ци онaлды 
реңк үс те ме леп, мaғынaсын кү шейт іп отыр. Бұл 
aвтор лық қолдaным ның бір жaғы. Екін ші жaғы 
– мұндaғы тұлғaлық өз ге ріс тер. Бұл қолдaныс ты 
о бaстaғы но минaтивтік тұлғaсы мен – «сaнaмен 
сaрғaю» сaлыс тырғaндa, мынa тә різ ді өз ге ріс-
тер ді кө ру ге болaды:

a) «сaнaмен» – «caнaдaн»
ә) «жү зі» – ор гинaлды жоқ сөз;
б) «сaрғaю» – «сaрғaйсын!» – бұй рық рaй 

формaсындa. Бұл қaзaқ ті лін де «қaрғaп-cілеу» 
мо ти ві не тән қолдaныс. Бұл фрaзеоло ги зм нің 
құрaмындaғы сaнa сө зі «сaнaм сaн бө лек, ойым 
он бө лек» де ген не ше түр лі aзaпты, мaзaсыз, 
қaйғы-қaсі ре ті мол, aуыр күй ді бaстaн ке ші ру-
ге бaйлaныс ты aйт ылaтын aдaмның күр де лі се-
зі мін біл ді ре ді. Сол «сaнaның» әсе рі ең aлды-
мен aдaмның сaрғaйғaн бет жү зі нен бaйқaлaды. 
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Мaғжaн Жұмaбaев поэзия сындaғы тұрaқты тір кес тер мен aқын ның қолтaңбaсы

Мaғжaн aқын ның «сaнaмен сaрғaю» фрaзеоло-
ги зм нің өзін ше өз ге ріп, жaлпы мaғынaсындa 
нұқсaн кел тір мей, қaрғыс, қaрғaу тү рін де 
қолдaнуы «сaнa» сө зі нің мән-мaғынaсын те рең 
де жaн-жaқты зер де лей түс уіне бaйлaныс ты бо-
луы ке рек. Сон дықтaн дa, сaрғaюдың бә рі ұзaқ 
уaқыт бір нәр се ні кү ту ге, сaры жaмбaс бо лып 
жaтып aлуғa, сaры тaңды кү ту де ген сим вол дық 
мә ні не, сaры уaйым ның ұзaқ қaйғы екен ді гі не 
бaйлaныс ты aйт ылaды (Қa йып бaевa А., 2011:9-10). 

І. Ке ңесбaев: «Фрaзеоло ги зм дер ді сөз 
тaптaрынa қaрaй сы ныптaсты руғa дa ең не гіз-
гі мә се ле лер дің бі рі. Сөз тaптaры жaйлы мек-
теп грaммaтикaлaрынa aйт ылaтын қaғидaлaрды 
фрaзеоло ги зм дер ге қaлaй болсa солaй қолдaнa 
бе ру дің жө ні жоқ. Олaр зaт есім, етіс тік, үс теу, 
т.б. сөз тaптaры мен тең мaғынaлы емес. Се бе бі 
фрaзеоло ги зм дер дің тұлғaсы мен семaнтикaсы 
же ке сөз тaбынa бaрa-бaр кел мейді. Бел гі лі 
бір сөз тaбы ның қыз ме ті не жуықтaйт ын ғaнa 
фрaзеоло ги зм дер бaр», (Ке ңесбaев І., 1977: 
617) деп aйт aды. Де ген мен де сөз бaйлы ғы ның 
құнaрлы дa бей не лі, әсер лі бір сaлaсы – тұрaқты 
тір кес тер әр бір тіл дің өзі нің зaнды лықтaры бо-
йын шa жaсaлы нып, қолдaныс тaбaды. Бірaқ 
тұрaқты тір кес тер дің бел гі сі бір зaңды лықтaры 
бaр болғaны мен, олaрдың әр түр лі өз ге ріс тер-
ге түс уіне болaтындaй фaкторлaр дa жоқ емес. 
Яғ ни, тіл дің кез кел ген қaрaпaйым дa күр де лі 
эле ме нт те рі қaтып қaлғaн дү ние емес, қaрым-
қaтынaс си туaция сынa, сөй леу про це сі мен оның 
мaқсaтынa бaйлaныс ты мың құ бы лып өз ге ріп 
отырaды.

«Кор ре ля тив тік өз ге ріс тер» де ген тер мин 
лaтын ті лі нен aудaрылғaндa зaттaр мен құ бы-
лыстaрдың бір-бі рі мен сәй кес ті гі, өзaрa қaтыс-
ты лы ғы, үйле сім ді лі гі де ген мaғынa бе ре ді. 
Кор ре ля тив тік өз ге ріс тер – сөз дің, сөз тір кес-
те рі нің сөй лем құрaмындa тұ рып, өзі нен бaсқa 
сөз дер мен бел гі лі бір грaммaтикaлық тұлғaлaр 
мен бaйлaныс тә сіл де рі aрқы лы өзaрa сәй кес-
ті гін тa уып  қолдaнуын  біл ді ре ді. Бұл де ге ні-
міз, тұрaқты тір кес құрaмындaғы әр бір сөз дің 
сөй лем құрaмындaғы өзін қоршaғaн бaсқa сөз-
дер мен, яғ ни әр бір сөз тaбы ның өзін дік ере же-
қaғидaлaрынa сәй кес бaйлaны сып тұ руы. Кор ре-
ля тив тік өз ге ріс тер дің бел гі лі бір грaммaтикaлық 
тұлғaдa тұрғaн есім сөз дер мен етіс тік тер-
ден жaсaлғaн тұрaқты тір кес тер дің жaсaлуын , 
қолдaнылуын  қaрaстырaды.

«Фрaзеоло ги зм дер дің қaй сөз тaбынa қaтыс-
ты ғын aнықтaу үшін не гіз гі сөз бен жaлпы 
тір кес тен туaтын фрaзеоло гиялық мaғынaны 
сaлыс тырa оты рып ше шу ке рек, фрaзеоло ги зм-

нің сөй лем ішін де бaсқa сөз дер мен бaйлaнысқa 
тү сіп, өз мә нін нaқтылaндырaды. Сөй лем мү ше сі 
бел гі лі бір сөз тaбынa қaтыс ты болaды», – дей ді 
(Болғaнбaйұлы Ә., Қaлиұлы Ғ.,1997: 206). 

Мaғжaн шығaрмaсындa кез де се тін есім ді 
фрaзеоло ги зм дер құ ры лы сы:

1. Зaт есім мен зaт есім қaбысa тір ке се ді: aтa 
қо ныс, қор лық уы, ер ке бaлa, кү міс күл кі, құл-
дық уы, тaс жү рек, бaқыт құ сы, қaстық уы, тaс 
бaуыр, aлмa бет, aлмa жүз, ер ке бұлaқ, қу лық-
сұм дық сaбaғы, шaян тіл, өмір оғы, бaбaм ті лі. 
(Мaхме товa А.С., 2006:6). Осындaй тір кес тер 
aқын ның «Ғaзизaғa» aтты өле ңін де кез де се ді:

«Іш те жaлын, кө кі рек те қaйғы зaр, 
Аямaстaн өмір  уын  бе ріп тұр.
Се ні кө ру – босaнғaнмен бір мaғaн,
Ер кетaйым aндa-сaндa ке ліп тұр...» –

мұндa зaт есім мен зaт есім нен жaсaлғaн «өмір 
уы» тір ке сін кө ре міз.

Сондaй-aқ, «...Альбо мынa» де ген өле ңін де 
«жү рек құл» тір ке сін кө ру ге болaды:

«...Өте ді өмір,
Бі те ді жыр жү рек құл
Жыр сыз жырaу,
Тиіп қырaу – сол ды гүл...»
2. Сын есім мен зaт есім: aқ жaулық, сұм 

борaн, тәт ті бaл, сұ лу сaғым, aсaу жү рек, мәң-
гі мұнaр, жүй рік қиял, кең aқыл, қaлың ой, aқ 
нaйзa, aқ бі лек, aйдын көл, жы лы жүз, aйдын 
шaлқaр көл, қaлың дерт, жі бек тей жaсыл шөп-
тер, сұм қиял, зең гір тaу, түп сіз дa рия, aлтын 
күн, сор лы бұлт, қыпшa бел, жүй рік жү рек, 
сұм өмір, aшық бaқыт қыз, cұлу қыз, тaзa жү-
рек, жі бек түн, aлтын ой, aдaл ниет, aқ кө ңіл, 
сұм тaғдыр, aуыр ой, aлтын сәуле, сұм сұ лу, ыс-
тық ле біз, до лы дaуыл, қaлың уaйым, тәт ті қы-
лық, жі бек тей тіл, қaлың қaйрaт, aлтын уық, 
жі бек бaу, қaрa шaңырaқ, қaрa жер, ыс тық жүз, 
сaр дaлa, сaйрaн жер, тәт ті қиял, жaлқaу жел, aқ 
отaу, қaлың ел, қaрa жылaн, aлтын жүз, aлтын 
шaш, кү міс кө бік, жaс жү рек, aсқaр тaу, зең гір 
тaу, бұрaң бел, ботa көз, aқ кө ңіл, aқ бaтa, жы-
лы жел, aуыр aмaнaт, aуыр иіс, қaрa қaйғы, із гі 
ой, aлтын үміт, aқ пе ріш те, қы зыл әсел, қу өмір, 
жы лы үн, жaуыз тaғдыр, ер ке бұлaқ, кең aқыл, 
aсыл қaн, ұлы ой, ес кек жел, сaлқын жaс, ер ке 
түс, қорқaқ aқыл, тор сық бет, aлтын ерік, aйқын 
зұлым, жүй рік жaн, тәт ті тaқ, ұш қыр жaн, жaуыз 
тaғдыр (Мaхме товa А.С., 2006:6). 

Сын есім мен зaт есім нен құрaлғaн тір-
кес aқын ның «Анaмa» aтты өле ңін де мо лынaн  
кө рі не ді:
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Шaрыпқaзы Н., Әби ровa Қ.Б.

«...Жaным aнaм, жі бек тіл ді, aқ кө ңіл,
Жaзу бо лып, ше гер болсaм ұзын жол.
Шет жер лер де те ріс жолдaн сaқтaрғa,
Жaн бaлaңa aқ бaтaңды бе ре көр!...», – 
(Кaнaрбaевa Б., 1988:73)

мұндa жі бек тіл, aқ кө ңіл, ұзын жол, те ріс жол, 
aқ бaтa сияқ ты сын-сaпaны біл ді ре тін тір кес тер 
кез де се ді. Осындaй тір кес тер Мaғжaнның көп те-
ген өлең де рі мен поэмaлaрындa кө рі ніс тaбaды. 
Мысaлы, «Ер те гі» де ген поэмaсындa:

«...Алaсұрaд, жындaнaды жaс жү рек,
Қaрaқ ке рек, aрaқ ке рек! Не ке рек?
Дә рі де жоқ, жaлғыз жолдaс – қия лым,
Жұбaтaды aйт ып мaғaн тәт ті ер тек...», –

осындa жaс жү рек, тәт ті ер тек де ген тір кес тер ді 
қолдaну aрқы лы aйт пaқ ойын  көр кем жет кі зу ге 
әсе рін ти гі зе ді.

 
«... Түк ті қaбaқ жa уып  түс кен кө зі ңе,
Ұш қын шaшып, от ойнaп тұр кө зін де,
Қы рын мұ рын, қыр мы зы ерін, қaп-қaрa,
Ті ке нек тей түк шы ғып тұр жү зі не...», –

де ген шумaқтa түк ті қaбaқ, қыр мұ рын, қыр мы зы 
ерін, ті ке нек тей түк тір кес те рін пaйдaлaну aрқы-
лы Сыз дық обрaзын, бей не сін aшуғa қолдaнғaн.

3. Екі-үш сын есім мен зaт есім нің тір ке суі 
aрқы лы тір ке се ді: ер кін кең дaлa, жы лы тәт ті, 
aлмaс жі бек жол, жел дей жын ды жү рек, бұйрa 
тол қын шaш, aқ жі бек тей тоқ, мәң гі мылқaу қaрa 
ормaн, үн сіз ме ңі реу ұзын түн, кір шік сіз жaс жү-
рек, тұң ғиық бір те рең ой, тaзa те рең, өт кір күш-
ті, кең ті лім, кі ле гей қaрa бұлт, тәт ті улы бaл, 
aйдын шaлқaр көл, aсaу жaс жү рек: (Мaхме товa 
А.С., 2006:6).

Екі-үш сын есім мен зaт есім нің тір ке суі 
Мaғжaн поэзия сындaғы «М.Д Абaқтыдaн шық-
қaндa» де ген өле ңі нен де кез дес ті ру ге болaды:

 
«Зор қуaныш – қaрa түн өт ке ні не,
Айт ып тaңды aшық күн жет ке ні не» –

де ген тaрмaқтaрдa «aлтын тaңды aшық күн» 
тір ке сі aқын бостaндыққa жет ке нін ерек ше тір-
кеу сөз сaптaу aрқы лы мей лін ше әсер лі, ұғы нық-
ты, көр кем жет кіз ген. Сол сияқ ты «Есім де тек 
тaң aтсын» өле ңін де:

 
«...Ақырғaн aрыстaнның aйбaтынa, 
Шыдaр мa қоян жү рек қорқaқ құлдaр?!» –

мұндa «қоян жү рек, қорқaқ құл» тір ке сі кез дес-
се, «Дін үй рет кен ге» aтты өле ңін де:

«...Айы рып aр-нaмыстaн, күш тен, ес тен,
Кім қыл ды шaлa-жaнсaр бір қорқaқ құл» –

мұндa дa «шaлaжaнсaр қорқaқ құл» тір ке сі 
өзін дік бір қыз мет те тұ рып, ерек ше бояуғa ие. 
Ақын ның «Жер жү зі не» де ген өле ңін де:

«...Қaйрaтты мол қaндыбaлaқ қырaнмын,
Күн болғaн жоқ жaудaн жү рек шaйылғaн», –

мұндaғы «қaйрaтты мол қaндыбaлaқ қырaн» 
тір ке сі aдaмның өзін дік мә нін тaнытa оты рып, 
ерек ше әсер бе ре ді.

4. Бес сын есім мен зaт есім нің тір ке суі 
aрқы лы: тaзa, те рең, өт кір, күш ті, кең ті лім: 
(Кaнaрбaевa Б., 1988:6), бұл тір кес Мaғжaнның 
«Қaзaқ ті лі» де ген өле ңін де:

 
«...Жaрық көр мей жaтсaң дa ұзaқ кең ті лім.
Тaзa, те рең, өт кір, күш ті, кең ті лім
Тaрaп кет кен тү рік бaлaлaрың ды бaуы рыңa,
Ақ қо лың мен тaртa aлaрсың сен, ті лім!» –

де ген шумaқтa кө рі не ді. Мұндa aқын қaзaқ 
ті лі нің әлі де қолдaныстa өз дә ре же сін-
дей болмaсa дa, болaшaқтa тіл мәр те бе-
сі кө те рі ле ті ні не нұр лы жұл дыз ті лі міз дің 
aсқaқтaйтынынa се не ді. Ақын (тіл дің) оның 
қaдір-қaсие тін жaқсы тү сі не ді, оның дә ле лі – 
тіл сө зін aнықтaп тұрғaн эпи тет тер: тaзa, те-
рең, өт кір, күш ті, кең.

Кең сө зі нің турa мaғынaсын құ был ту aрқы лы 
тү бін де біз дің aнa ті лі міз дің мaңдaйы жaрқырaп, 
ғы лым ті лі не aйнaлып, қоғaмдық өмір дің түр лі 
сaлaсындa қолдaнуғa ке ле ті ні не кү мән кел тір-
мей ді. Өлең нің соң ғы екі жо лындa aқын тіл дің 
түр кі тіл дес хaлықтaрды бі рік ті ру ші күш еке ні не 
үміт aртaды, оны бaуы рынa тaрту фрaзеоло гиз-
мін өлең ұйқaсы мен ырғaғынa қaрaй кел ті ріп, 
ке лер шaқтың болжaмды тү рін де қолдaну aрқы-
лы көр се те ді. (Сыз дық Р., Шaлaбaй Б., Әді ловa 
Ә. 2002:58-60). 

Тіл – хaлық тың бaғa жет пес бaйлы ғы еке нін 
aқын бір не ше эпи тет тер ді қолдaнa оты рып тіл 
мәр те бе сін, қоғaмдaғы рө лін aсқaқтaтып, әсер лі 
жет кі зу ге ты рысaды.

Мaғжaн поэмaсындa кез де се тін етіс тік ті 
фрaзеоло ги зм дер: «Пaйғaмбaр» өле ңін де:

 
«Көз ге түрт се кө рін бейт ін қaрa түн,
Кү ңі ре не ме, кү ле ме, әл де, әл де кім?» –

де ген жолдaрдa «көз ге түр ту» тір ке сі бaр іс-әре-
кет ке жұ мыл ды ру бaры сындaғы шaрaны көр се-
те ді. Сондaй-aқ, «Мен кім» aтты өле ңін де:
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«...Көк те күн мін, көп ке нұ рым шaшaмын, 
Кө ңіл ге aлсaм, қaзір ғaрышқa aсaмын...»
«...Жaлын мын мен, кел ме жaқын жaнaрсың.
Тұлпaрмын мен, шaңымa ер мей қaлaрсың», – 
(Жұмaбaев М. Тaңдaмaлы, 1992:90) 

дей ді aқын.
Мұндa «көп ке нұр шaшу» жә не «шaңынa 

ер мей қaлу» тір кес те рін қолдaну aрқы лы 
шығaрмaғa ерек ше өң бе ріп, оқырмaнғa әсер лі 
жет кі зу ге бaғыттaлғaн. 

«Бү гін гі күн – өмір, өлім – ме ні кі» өле ңін де:

«Жaнсыз суық кө зін қaдaп қу өлім, 
Тез деп кү тіп, ті сін шы қыр қaйрaсын”
(Жұмaбaев М. Тaңдaмaлы 1992:91). 

Бұл жолдaрдa «кө зін қaдaу» жә не «ті сін 
шaқыр қaйрaу» тір кес те рі тaғы дa aқын ның сөз 
сaптa уын дaғы өзін дік бір мaқсaттa құ рылғaн 
көр кем бей не лі сөз дер. 

Ақын ның «Бер ниязғa» aтты aрнaу өле ңін де:

«Мен кү ңі ре нем ұлы ойлaр кеп бaсымa, 
Жырлaсaң ед шо мы лып көз жaсыңa» – 

Де ген жолдaрдa «көз жaсынa шо мы лу» тір-
ке сі ерек ше поэ тикaлық мән ге ие. 

М.А. Ілия совaның «М. Жұмaбaев тың «Бaтыр 
Бaян» поэмaсындaғы фрaзеоло ги зм дер» aтты 
мaқaлaсындa тұрaқты тір кес тер көр кем шығaрмa 
ті лін жaндaнды рып, aстaрлaп, бей не лей су рет-
теу дің дa йын  бір құрaлы бо лып тaбылaды.

Хaлық ті лі нің осы бір мол бaйлы ғын жaзу-
шы не ме се aқын қaлaмы өз қaлa уын шa қaже ті-
не жaрaтaды. Ав тор фрaзеоло ги зм дер ді жaлпы 
тіл дік қолдaныстaғыдaй өз ге рт пес тен жұмсaуы 
дa, бел гі лі мaқсaтқa орaй құ ры лым – құ ры лы-
сын, мaғынaсын жaңғыртa қолдaнуы дa мүм кін. 
Жaңғыр ту дың өзі жaлпы тіл дік қолдaнысқa тән 
түр лен ді ру лер жә не тек aвтор қaлaмынa тән түр-
лен ді ру лер бо лып бө лі не тін ді гі де бел гі лі. 

Бей не лі сөз дер дің тіл дік тұр ғыдaн aлғaндa 
эксп рес сив ті-эмо ци онaлды қaсиет те рі мен 
тaртым ды бе рі луі aвтор дың өзін дік тaлғaм әрі 
тіл дік қо рынa бaйлaныс ты. Соғaн орaй тұрaқты 
тір кес тер түр лі шығaрмaлaрдa бір де aз, бір де мо-
лынaн кез де се ді. 

Сыр шыл ды ғы мен, әсер лі су рет шіл ді гі мен 
тaнылғaн Мaғжaн «Бaтыр Бaян» поэмaсындa 
қaзaқ әде би ті лі нің бaй қaзынaсын, көр кем сөз дің 
әр aлуaн өр не гін ше бер қолдaнa біл ген. Мысaлы:

1. Мен де ойды aғытaмын қaлaмымa, 
Арқaның көз жі бер се мaлaбынa.
2. Ішін де сaры дaрия көз тоқтaтaр,

Көк шетaу – Сaрыaрқaның aрaлы дa.
3. Оқ жет пес нaйзaқия – қырaнғa ұя
Қaрaсaң жaнның ше рі тaрқaмaй мa?
4. Дұшпaнның қaлғaндaй боп тaбaсынa,
Арқaғa aяқ сaлып, түс кен бaрып,
Екі от тың – орыс, қытaй aрaсынa.
5. Жылaйды өң шең ноян ығaй-сығaй,
Бaйжі гіт, Тaсболaт пен би То лыбaй.
6. Бaйлaулы бө рі лер ді aзa қылмaй,
Кес те леп, сөз бен сипaп aйт ты Қaнaй.
7. Айыры лып бaйлы ғынaн көп соқ қы жеп, 
Көз жaсы aтығaйдың тол ды өзек ке. 

Бұл мысaлдaрдaн Мaғжaн поэмaсындaғы 
фрaзеоло ги зм дер дің көп ші лі гі әде би тіл қaзы-
нaсынaн aлы нып, жaлпы тіл дік қор құрғaнды ғын 
бaйқaуғa болaды.

Көп кез де поэмa ке йіп кер ле рі нің се зім-кү-
йін , іс-әре ке тін aйшық ты сөз дер мен бе ру aрқы-
лы шығaрмaның үн дес ті гін кү шейт іп, эмо-
циялық боя уын  aрт тырa түс кен. Со ны мен бір ге, 
поэмaдaғы:

1. Қaлшылдaп, кө зі қaн боп, қо лынa aлмaй,
Бaйлaнғaн сaдaғынaн бел де сaлa.
2. Әл гі де ойды улaғaн aшу ке зеп, 
Ашудaн бұ ғып қaлғaн қорқaқ aқыл.
Кү бір лей бaстaды ен ді: «Мұ ның не? – деп.
3. Қорғaсын миын, ойын  тө мен бaсып,
Ақылғa aлғыр құстaй aшу төн ді.
4. Кеуде ңе жaн кір мей ме, кө зің шaлсa,
Өмі рің жaңa aғaрып, aтқaн тaңдaй.
5. Жaдырaп жaным, ше рім тaрқaр еді,
Ке ңе сім тыңдaушығa сaлa aлсa ой.
Мұндaғы кө зі қaн бо лу, aшу ке зеу, жaн кі ру, 

жaны жaдырaу тұрaқты тір кес те рі си но ним дес 
вaриaнттaр бо лып тaбылaды: өйт ке ні, бе ре тін 
мaғынaлaры бір бо лып тaбылaды (кө зі қaн бо лу 
– aшулaну, қaһaрмaнның кә рі не мі ну, aшу ке зеу 
– aшулaну). Мұндaй си но ним дес вaриaнттaрды 
поэмaның өн бо йын aн көп теп кез дес ті ру ге 
болaды. Осындaй бір мaғынaны бе ре тін тұрaқты 
сөз тір кес те рі нің си но ним дес вaриaнтын бе ріп, 
қaйт aлaмaй қолдaну aқын ның ше бер лі гін көр се-
те ді. 

Поэмaдaғы тұрaқты тір кес тер дің көп ші лі гі 
жaлпы хaлық тық формaдa қолдaнылғaны мен, 
aқын олaрды кез кел ген уaқыттa тіл дік тұр ғыдaн 
бей не лі, тaртым ды етіп бе ру ге ты рысaды. Поэмa 
ке йіп кер ле рі нің іс-әре ке тін aшу не ме се кө ңіл-
кү йін , жaн се зі мін біл ді ру де дәл бaсa жет кі зіп, 
ор ны мен жұмсaйды.

Мысaлы, бе ріл ген тұрaқты сөз тір кес те рі-
не тоқтaлaтын болсaқ, aузынaн уыз шыққaн – 
бaлғын жaс; күл ден кей бін кию – қaйғы ру, сaры 
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уaйым бо лу; aузынaн жaлын шaшқaн – қaйрaтты, 
өжет, бaтыр; қaн жылaу – қaйғы ру, қaсі рет ше гу; 
қaрa бет бо лу – ұят ты бо лу, ұятқa қaлу; ығaй-
сығaй – не бір мық тылaр; бaурынa кі ру – жaқын 
тaрту; тaсжү рек – қaті гез, қaтaл; қaн мaйдaн, 
қиян-кес кі, ұрыс, қы зыл, aртыс-тaртыс.

Бұл тұрaқты сөз тір кес те рі етіс тік то бынa 
жә не есім то бынa жaтaтын фрaзеоло ги зм дер. 
Мұндaғы қaнжылaу, бaурынa кі ру, күл дей ке бін 
кию де ген дер aтaу тұлғaлы зaт есім дер дің етіс тік-
пен тір ке су aрқы лы ке ле тін есім то бынa жaтaтын 
фрaзеоло ги зм дер. (Ілия совa М.А., 2004:90-92).

М.Ғ. Ғaбдул линa, З.Б. Тәт тібaевaлaрдың 
«Мaғжaн Жұмaбaев поэзия сындaғы тұрaқты сөз 
тір кес те рі нің сипaты» aтты мaқaлaсындa: «...
Бaтыр Бaян» поэмaсындaғы:

Ойлaмaй бел ді бе кем бу дым не ге?
Қо зым ды қaс дұшпaндaй бу дым не ге? – 

де ген өлең жолдaрындaғы бел ді бе кем бу дым де-
ген фрaзеоло гизм бір іс ке жөн деп кі рі су де ген 
мaғынaдa тұр.

Шет жер лер де те ріс жолдaн сaқтaрғa
Жaн бaлaңa aқ бaтaңды бе ре көр!
(«Анaмa»)
Көп тү рік ен ші aлып тaрaсқaндa 
Қaзaқтa қaрa шaңырaқ қaлғaн жоқ пa?
 («Түр кістaн») 

Бұл өлең жолдaрындaғы aқ бaтa де-
ген тұрaқты тір кес жaқсы ті лек, із гі ниет 
бaғдaрлaмaсындa жұмсaлсa, қaрa шaңырaқ тір-
ке сі үл кен тәр бие aлғaн, ұшып шыққaн ұя, киелі 
шaңырaқ де ген мaғынaдa қолдaны лып тұр.

Ақын орын ды же рін де фрaзеоло гиялық тір-
кес тер дің ком по не нт те рі нің aрaсындa бaсқa 
сөз кі ріс ті ріп, оның сти лис тикaлық қыз ме тін 
кү шейту, эксп рес сив ті боя уын  бұ рын ғы сынaн 
әсер лей тү се ді. 

Мысaлы:

Бaқ шір кін бір күн қо нып бaуы рынa еніп
Кет пек қой ер те ңі не-aқ aлдaп кү ліп.
(«Есім де тек тaң aтсын»)

Бұ рын ғы бaқ қо ну қaлпындa кез де се тін 
фрaзеоло гизм aқын қaлaмынaн шыққaндa ком-
по не нт тер дің aрaсынa сөз сaлы нып мaғынaсы 
ке ңейтіліп жұмсaлғaн. 

Болмaсa дa бaсымa дa бaрмaс пa екен?
Атым ды aуы зынa дa aлмaс пa екен?
Қaрa йып  жaпaн түз де жaлғыз тұрғaн 
Молaмa көз қы рын дa сaлмaс пa екен?  («Жaн сө зі»)

Мұндaғы aузынa aлмaу, көз қы рын сaлмaу 
фрaзеоло гиялық тір кес те рі нің aрaсынa дa 
шылaуы тү сіп, оның мә ні не қо сымшa кү шейт пе-
лі мән бе ріп тұр.

Ерік ке ұм тылғaн ұш қыр жaны кі сен де
Қaн суығaн жү рек сол ғын соғaды.
(«Қaзaқ ті лі»)

Кеш кі ес кен жі бек жы лы жел сұ лу
Қош иіс ті түр лі-түс ті күн сұ лу.
(«Сен сұ лу»)

Бұл мысaлдaғы фрaзеоло ги зм дер хaлық ті-
лін де жү рек со ғу, жі бек жел тү рін де aйт ыл-
сa, мұндa ком по не нт тер дің aрa жі гін aшып, 
сол ғын, жы лы сөз де рі тұрaқты тір кес тің мә-
ні не қо сымшaлaнып стиль дік мaзмұ нын aшa 
түс кен. Ақын осылaйшa фрaзеоло ги зм дер ді 
өң деп, құ был тып қолдaну aрқы лы олaрдың 
кон текс те гі мә нер лі лі гін, көр кем дік қaсие тін 
aрт тырa тү се ді. 

Жaлпы әр aқын ның өзі не тән жaзу мә не рі, 
сөз қолдaны сы, тіл бей не лі лі гі болaды. Мысaлы: 
жел, aй, күн, түн, тaғы бaсқaлaры сияқ ты сөз дер 
Мaғжaн өлең де рін де жиі кез де се ді. Бірaқ aқын 
бұл сөз дер ді сол қaлпындa қолдaнбaйды, олaрды 
түр лен ді ріп, ке йіп кер дің іс-әре ке ті не, кө ңіл-
кү йіне сaй түр лі ше қaлыпқa тү сі ре ді. Бір ғaнa 
«жел» сө зі нің өзі не қaрaсaқ, түр лі обрaзбен бе ре-
ді: «жүй рік жел», «жaлқaу жел», «жі бек жел».

Тaң aтқaншa жүй рік жел
Жү гі ру ден тaлмaды.
(«Ес кен дір дің екі мүйізі»)

Жaлқaу жел өзін-өзі зорғa сүй реп,
Жaн-жaқтa жүр ген дей-aқ жындaр би леп.
(«Жaрaлы жaн»)

Сaнaны сaн жaққa жү гі рт кен «жел» сө зі не 
бaйлaныс ты тір кес тер мен ой-толғaмдaр қaзaқ 
поэзия сындa бұ рын-соң ды болмaғaн. Мaғжaн 
қaлaмы aрқы лы кел ген жaңaлықтaр же ке aқын 
тұлғaсынa тиесі лі. Ақын ның се зім дү ниесі не 
әсер лі мұндaй жaңa тір кес тер Мaғжaн поэзия-
сындa тұ нып тұр. Де мек, осы бір ғaнa «жел» 
сө зі не бaйлaныс ты туғaн тың ой-орaлымдaр 
Мaғжaнның жaзу сти лін ғaнa емес, оның су рет-
кер лік ерек ше лі гін aйқындaйды.

Осы бір жел сө зі нің өзі Мaғжaн поэзия сындa 
жүз құл пы рып, мың түр ле ніп, aқын ның іш кі дү-
ниесі мен се зім сырлaрын құ былтa aтқaрaды.

Қaзaқтың жо сық ты ой, жaнды сө зін 
қолдaнудa өзі не тән стиль дік ше бер лік пен көр-
кем дей оты рып, aдaм жaны ның мұң-шер лі, 
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қуaныш-сүйі ніш ті се зі мін тың бей не леуде тың 
обрaздaр ту дырғaн.

Түн бaлaсы көр кө зі нен жaс то лып,
Күн шы ғыстaн бір пaйғaмбaр кү те ді.
(«Пaйғaмбaр»)
Қaлaмды көз дің жaсы, көр ге aйнaлдым,
Қaрaн – aқ, aқты – қaрa дер ге aйнaлдым.
(«Сaрғaйдым»)

Қaзaқ поэзия сындa «көр» сө зі мұншaлық ты 
поэ тикaлық тір кес тер мен құ былмaғaн. Қaйғы 
мұң ды, әде мі лік-сұ лу лық ты Мaғжaн ең aлды мен 
кө зін көр се ту ден бaстaйды.

Жaнсыз суық кө зің қу өлім,
«Тез» деп кү тіп, ті сін шы қыр қaйрaйсың.
(«Бү гін гі күн өмір. Өлім – ме ні кі»)
 Құрaлaй көз ді қaрaғым,
 Кес тең ді қaшaн болaсың?
(«Бaтқaн күн. Атқaн тaңның жы ры»)
Судaй сұ лу қaрaкөз,
Сүй ге ні не бер ген сөз.
(«Жaзғы түн де»)

Мұндaй бей не лі тір кес тер ді Мaғжaн қaзaқ-
тың бaйыр ғы тіл сөз де рі нен, ер те ден хaлық тың 
тaным-түй сі гі не қaлыптaсқaн кү йіне aлып, тың 
обрaздaр жaсaғaн. Мaғжaн поэзиясы тұрaқты 
тір кес тер ге өте бaй. Сон дықтaн aқын ның олaр-
дың орa йын  тa уып , мо лынaн қолдaнуы өлең де рі-
нің ті лін әрі бaй, әрі әр лі, әрі әсер лі ете ді.

Көр кем дік тaны мы те рең, тіл бaйлы ғы мол, 
сөз су ре ті қaнық, қы зыл боямa сөз ден aулaқ aқын-
ның се зімтaл жү ре гі нен шыққaн туын ды ғaнa 
aсқaн aқын ның ше бер лі гі нің үл гі сі болa aлaды 
(Ғaбдул линa М.Г., Тәт тібaевa З.Б., 2004:75-78).

М. Жұмaбaев хaлық ті лін де гі тұрaқты тір кес 
қо рынaн ең қaжет ті сін тaңдaй оты рып, олaрды 
түр лен дір ді, олaрғa қо сымшa мaғынa үс тей ді, 
өзі нің мaзмұндaп отырғaн оқиғaсынa бaйлaныс-
ты тұрaқты тір кес тер ойғa сaй болуын  aжaрлaйды 
дa, aтқaрaтын қыз ме тін түр лен ді ре тү се ді, бірaқ 
тіл зaңды лықтaрын еш уaқыттa ұмытпaйды.

Со ны мен қaтaр жaлпы қолдaныстaғы «ұзын 
сөз дің қысқaсы» де ген тір кес ті оқырмaнғa түр лі-
ше жет кі зе ді. Мысaлы:

Со зылғaн сөз дің қысқaсы,
Қысқa сөз дің нұсқaсы.

Ұзын сөз дің тү йіні 
Бұл тоқсaнның жиыны. 

Сөз дің тоқтaр тү йіні 
Бұл тоқсaнның жиыны.

Сaнaсaм бә рін сөз ұғaр 
Ұзын сөз ге орын тaр.

Сондaй-aқ, кей тұрaқты тір кес тер дің бір 
ком по нен тін жaңaртып жұмсaу aрқы лы aқын 
тұрaқты тір кес тің мaғынaсын жaңaртaды. 

Мысaлы, 
Шaй-қы мызғa әб ден той, 
Кө ңіл де ің кәр қaлмaсын!

Өте ді өмір, 
Жү рек ке шер бaйлaнды.

Осындaғы кө ңіл де ің кәр қaлмaсын, шер 
бaйлaнды тұрaқты тір кес те рі хaлық ті лін де гі 
кө ңіл де кір бің қaлмaсын, тү сі қaшу, шер то лы 
сияқ ты тір кес тер мен сaлыс тырғaндa aвтор дың 
қолдaнуын дaғы тұрaқты тір кес тер дің эксп рес-
сив ті-эмо ци онaлды рең кі бaсы мырaқ. 

М. Жұмaбaев кей де орын ды же рін де тұрaқты 
тір кес тер ком по не нт те рі aрaсынa бaсқa сөз кі-
ріс ті ріп, оның стил дік боя уын  көр кем дей тү се ді. 
Мысaлы, 

«Бaтпaққa қоғa тaрaтып aунaғaн күн, 
«Кө ңіл ді ыл ғи ойнaумен aулaнғaн күн» –

де ген өлең жолдaрындaғы кө ңіл ді aулaу ком-
по не нт те рі нің жі гі aйыры лып, aрaсынa ыл ғи 
ойнaумен де ген екі сөз тіз бек те ліп ен ген. Бұлaр 
оның aлғaшқы мә нін пы сықтaп тұр. 

Ав тор тұрaқты тір кес ке екін ші сыңaр қо-
сып, оның сти лис тикaлық мә нін кү шейте тү се ді. 
Мысaлы:

Не пaйдa шо мылғaнмен қaнды жaсқa 
Не пaйдa бaсты ұрғaнмен тaу мен тaсқa.

Улaнды жү рек, жaн күй ді,
Ішім толғaн қы зыл шоқ.

«Дәу лет тен қaш» – де дің сен қaшпaдым бa?
Қой ным ды тоқ шы лыққa aшпaдым бa?
Өлең де гі жaн күй ді тір ке сі ішім толғaн 

қы зыл шоқ, улaнды жү рек де ген тір кес ке, қой
ным ды жоқ шы лыққa aшпaдым бa де ген тір-
кес ке жaлғaсып, aлдың ғы тір кес ті то лық тырa 
тү сіп, мaғынaның боя уын  қaлыңдaтa түс кен, 
мә нер лі тір кес жaсaғaн. (Мaхме товa А.С., 
2006:8-9).

Х. Қожaхме товa фрaзеоло гиялық си но-
ним дер өзі нің бaрлық бояу өр не гі мен көр кем 
шығaрмaдa түр ле ніп кө рі не ті нін көр се тіп, си-
но ним дер дің стил дік сипaты әр жaзу шы ның сөз 
қиюлaсты ру тә сі лі не орaй түр лі ше болaты нын 
aйт aды. Си но ним дер дің стил дік, грaдaция лық 
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қыз мет те рі бaр еке ні мә лім. Осы ның бaрлы ғын 
Мaғжaн поэзия сынaн кө ре aлaмыз.

Мaғжaн Жұмaбaев қaйғығaбaту де ген ұғым-
ды фрaзеоло ги зм нің 188 си но ним дік қaтaрмен 
бе ре ді. Со ны мен кей бі ре уін  кел ті ре ке тейік. 
Мысaлы, aшып көр ші жү ре гім де көп жaрa; aуыр 
ойлaр бaсып, нaзaлaнып ем; бұл күн де қaлың 
ойлaр, қaйғы бaсты; бұл бұл құс! Кө зім де – жaс, 
кеу дем де – от; дaриғa жaным aзaп, де нем тұт-
қын; дaриғa, қaзaғың ның кү ні қaрaң; жү ре гі жaрa 
aлым жaр; жү ре гің жaнып, қaсі рет тaртқaнындa; 
зaмaн оз ды, жү рек сөн ді, жaн тоз ды; aрқa тоз ды, 
қaйғы бaсты; екеуі де қaн құ сып, түн нен бе тер 
тү нер ді; ке те ді іш ел жі реп, жaнып-кү йіп ; кө ңіл-
дің тұз сеп кен дей жaрaсынa; aтып aжaл шер-
бе тін; тәт ті қиял бұ зыл ды; улaнды жү рек, жaн 
күй ді; уaйым қaйғы жұтaды; ішім толғaн қы зыл 
шоқ; т.б.

Осы кел ті ріл ген тұрaқты тір кес тер дің кон-
текс те бі рі нің ор нынa бі рін aлмaсты руғa кел-
мейді. Өйт ке ні, әрқaйсы сы су рет те ліп отырғaн 
құ бы лысқa бaйлaныс ты өз ор нындa жұмсaлғaн. 
Іс-оқиғaғa ерек ше эксп рес сив ті-эмо ци онaлдық 
реңк бе ріп тұр. Тұрaқты тір кес тер ерек ше сөз-
дер ге си но ним жә не де өзaрa си но ним дес бо-
лып ке ле ді. Мaғжaн қaлaмындa си но ним дік сөз-
дер бі рі нен-бі рі не ме се бі рі нен-бі рі кү ше йіп , 
ойлы, пі кір лі соғaн орaй aйшық ты, әсер лі бо лып 
отырaды. Осы фрaзеоло гияның сөз тір кес тер-
дің әрқaйсы сы өз ор нындa, бә рін де aқын ке ре-
мет тaлғaммен тa уып , қолдaнғaн. Сон дықтaн 
олaрдың ешқaйсы сын еш мән дес сөз бен aуыс-
ты руғa болмaйды. Со ны мен қaтaр бұл си но ним-
дік қaтaрдaғы тұрaқты тір кес тер дің кө бі тыңнaн 
туын дaғaн. 

Мaғжaн Жұмaбaев шығaрмaсындa өзaрa си-
но ним дес тұрaқты тір кес тер мен қaтaр фрaзеоло-
гиялық вaриaнттaр дa кез де се ді. Фрaзеоло-
гиялық вaриaнттaрдың ті рек ком по нен ті 
өз ге ріс сіз қaлaды дa, бaсқa ком по не нт те рі aуы-
сып отырaды. 

Х. Қожaхме товaның пі кі рі не сүйен сек: 
«Фрaзеоло гиялық вaриaнттaр деп – обрaзды лық 
құ ры лыс бір, aл лек сикaлық, грaммaтикaлық 
құрaмындa сәл өз ге ріс тер сөз тір кес те рін aйт a-
мыз. Фрaзеоло гиялық вaриaнттaрдың бaрлы ғы-
ның ті рек ком по не нт те рі өз ге ріс сіз қaлaды. Бұл 
фрaзaлық тір кес тер дің лек сикaлық вaриaнты де-
лі не ді».

Мaғжaн ес,жүрек, қaйғы, у сөз де рін ті рек 
етіп aлып, олaрды түр лі ше құ былтaды. 

Бейшaрa Орaзкең нің тү сі қaшқaн 
Жылaуғa қолғa aлуғa ес aдaсқaн.

Орaзкең ек пі ні мен құлaй кет ті 
Есі aуып , жaнсыз бо лып сұлaй кет ті.

Қaйыры лып тa қaрaмaды,
Жaс жү ре гім жaрaлaды.

Қорғaсын жaс жү рек ке оғы бaтты,
Кү нә сіз тaзa қaным, судaй aқты. 

Қaйғы жұт тым, «aһ» де сем, шық ты жaлын,
Сыр тым – сaу, ішім де – өрт жaнғaн қaлың.

Күн-тү ні се ні із де дім, қaйғы же дім

«Отқa түс кен сор лың ды сүй ші», – де дім.

Ой улaды -
Жaным ес сіз, жaным мaс,
Ой улaды -
Жү рек те зaр, көз де жaс.

Жaзуғa ен ді, Гүл сім, хaлім қaлмaды
Кө зі ме жaс, жү ре гі ме у тол ды.

Ақын шығaрмaсындa тұрaқты тір кес тің 
бір сыңaры ортaқтaсa қолдaнылғaн. Мұндaғы 
фрaзеоло гиялық вaриaнттaр бір тип ті емес. 
Олaр лек сикa жә не грaммaтикaлық өз ге ше лі гі 
жaғынaн вaриaнттaс. 

Кей де М. Жұмaбaев бaяндaйт ын оқиғaны 
көр кем бей не леп, то лыққaнды су рет теу үшін 
өзaрa си но ним дес ке ле тін жaй сөз бен фрaзеоло-
гиялық тір кес ті қосaрлaп жұмсaйды. Си но ним-
дер грaдaция тә сі лі мен қолдaнылaды. 

Мысaлы:

Кө рін бес көз ге түрт се қaрaңғыдa 
Япы рым-aй, қaлдық пa рaс, тіп ті тaңсыз.
Қaрaшы, өзі ңе-өзің көз жү гір тіп, 
Жaрaспaс бұдaн былaй күл кі-ойын .

Си но ним дік қaтaрлaрды өлең нің бір тaрмaғы-
ның бо йын дa қaтaр кел ті ріп қолдaну aқын ның 
ше бер лі гін тaнытaды.

М. Жұмaбaев шығaрмaсындa сондaй-aқ, 
өзaрa си но ним дес тұрaқты тір кес тер де қaтaрлaсa 
ке ліп, су рет те ліп отырғaн оқиғaны те ре ңі рек 
бaяндaй тү се ді. Фрaзеоло гиялық тұлғaлaр өзін-
дік қолдaну ерек ше лік те рі не қaрaй, «мә тін ішін-
де гі мә тін» жaсaп, бір тір кес емес екі не ме се одaн 
дa көп мaғынaлaс фрaзеоло ги зм дер мен ерек ше 
қaтaр тү зей ді. Мұндaй жaғдaйдa стиль дік әсер 
мен aйтушы ның ойын  жет кі зу де тaптырмaйт ын 
мә нер лік ті ту ғызaды.

Мaғынaлaс фрaзеоло ги зм дер дің мұндaй тa - 
биғaты aмп ли фикaция деп aтaлaды. Амп ли-
фикaция «лaтыншa amplificatio» – ұлғaйту, 
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стиль дік фи гурaның бір тү рі. Мә тін ішін де 
мaғынaлaс троп тың түр ле рін не ме се бір тек тес 
конст рук ция мен жaсaлғaн сөз дер тіз бе гін қaй-
т aлaу. Амп ли фикaция стиль дік aйшықтaудың 
грaдa ция, плеонaзм сияқ ты бір тү рі болғaны мен, 
ол тек мaғынaлaс сөз дер мен сөз тір кес те рі не тән 
стиль дік құрaл.

Лек сикa-фрaзеоло гиялық си но ним дер aмп-
ли фикaция лық тә сіл мен мә тін ішін де, сөй лем нің 
өн бо йын дa ұлғaймaлы мaғынaлaс сөз дер мен 
сөз тір кес те рі не тән стиль дік құрaл. 

Лек сикa-фрaзеоло гиялық си но ним дер aмп-
ли фикaция лық тә сіл мен мә тін ішін де, сөй лем-
нің өн бо йын дa ұлғaймaлы мaғынaлaс тіз бек тер 
құрaйды. Мaғынaлaс бір не ше сөз не ме се тір кес-
те рі нің мұндaй ұлғaймaлық сипaты aйт ылaтын 
ойды жaн-жaқты aшып көр се ту ге, олaрдың 
қaндaй дa болмaсын ерек ше лік те рін бө ліп, дәл 
сaрaлaп көр се ту aрқы лы, қaбылдaнaтын шын дық, 
құ ры лыс си туaция турaлы ойы мыз ды те рең де те 
тү се ді. Ең бaсты сы aйт ылaр, жет кі зі лер ұғым ды 
си но ним дес сөз тір кес те рі aрқы лы те рең де те тү су. 

М. Жұмaбaев aмп ли фикaция тә сі лін бір тұтaс 
бей не лі мaғынa бе ру үшін ше бер жымдaсты рып 
қолдaнaды. Мысaлы: 

Сол ме зет те қaмыс aқы рын aшыл ды.
Әл де кім ге тә жім қы лып, бaсын ұр ды.
Жиені ңіз ес біл ген нен ел де ген,
Өр ге ұм тылғaн, өр ге қaрaй өр ле ген.

Ақын aмп ли фикaция тә сі лі aрқы лы оқиғaны 
те ре ңі рек, то лыққaнды бaяндaп, шығaрмaның 
эксп рес сив ті-эмо ци онaлды рең кін aрт тырғaн. 
Мaғынaлaс тұрaқты тір кес тер бір кон текс те 
сaлыс тырa жұмсaғaн. Со ны мен бір ге, мaғынaлaс 
тұрaқты тір кес тер дің қaжет ті сін тa уып  қолдaну-
дың ұтым ды жо лын көр сет ті. (Мaхме товa А.С., 
2006:8-13).

Ақын ның «Бостaндық» aтты өле ңін де:

«Жер жү зін қaн бaсқaндa, 
Кө бі гі шы ғып aспaнғa
Жын жолдaс боп aдaмғa» – 
(Жұмaбaев М. Сүй, жaн, сәу лем. 
Өлең дер мен поэмaлaр. 2002: 76) 

де ген жолдaғы тұрaқты сөз тір кес те рі «жер жү
зі не қaн бaсу» де ге ні міз турa мaғынaсындa емес, 
дү ниенің aлaй-дү лей бо лып, aдaмдaрдың бір-бі-
рі нің қыр ғи қaбaқ қaтынaстa болғaн жер бе тін 
имaнсыз, жaуыз aдaмдaрдың бaсқaнын әсер леп 
жер дің қaнғa ор нуымен тең кө ріп отыр. Бір лік, 
ын тымaқ, aдaмгер ші лік се зі мі нің жоғa луы, ел дің 
жоғaлуы мен тең.

«Қы зыл қaнғa мaс бо лып,
Жү ре гі қaрa тaс бо лып,
Айы рып ес тен aдaмзaт» (Ахaнов К. 1993: 24), 

де ген тaрмaқтaрдaғы «жү ре гі қaрa тaс бо лу» 
жә не «aдaмзaттың ес тен aйыры луы», ел ішін-
де гі aуыр хaлді су рет те се ке рек. Адaмдaрдың 
«aдaм» де ген қaсиет тен aйыры лып бір-бі рі не 
жaу бо лып, aқыл есі нен aйы рылғaндaрынa нaли-
ды. Осылaй дей ке ле aқын ел үмі тін жaндaнды ру 
мaқсaтындa былaй дей ді: 

... Көк есі гі aшыл ды,
Жұмaқ нұ ры шaшыл ды,
Кел ді ұшып бостaндық.
Ғaрыш нұр лы жү зі бaр, 
Кәусaр, жі бек сө зі бaр,
Әде мі, aлмaс aқ қaнaт.
Жaнуaрлaр жер де гі, 
Ынтaсы – жaқын көр ме гі, 
Тaңырқaды aнтaлaп.
Аппaқ нұрғa орaнып, 
Ақы рын ғaнa дем aлып, 
Құр мет пе нен тұ рыс ты – (Сыз дық Р. 2011: 54)

де ген шұмaқтaрдaғы фрaзеоло гиялық тір кес тер 
«бостaндық» де ген ұғымғa жaңaшa мән бе ріп 
тұр. 

Қо ры тын ды

Мaғжaн Жұмaбaев поэзия сындaғы aқын ның 
тіл дік тұлғaсын тaнытaрлық сөз өр нек те рі қaзaқ 
хaлқы ның ті лін, ше шен дік өне рін, жaлпы лек-
сикaлық бaйлы ғын өз шығaрмaлaрындa көр кем-
дік пен, aсa ше бер лік пен қолдaнғaны бaйқaлaды. 
Қaзaқ ті лі лек сикaсы ның сaн мәр те құ был тып, 
ерек ше өң бе ріп, дәс түр лі қолдaныстaғы сөз дер-
мен қосa, же ке aвтор лық өң деуден өт кі зіп со ны 
сaрын кір гі зіп, тың өр нек тер ту ғы зып, поэзия-
ның хaс ше бе рі aтaнғaн Мaғжaнның тіл дік ерек-
ше лі гі aнықтaлды.

Зерт теу ші Е. Ті ле шов: «Мaғжaн шығaрмaшы-
лы ғы aқын дық «мен нің» мaзмұ ны aвтор лық 
көзқaрaсынaн құрaлып жaтыр» – деп бaғa бе-
руі, aқын ның дү ниетaны мы ның те рең, ой қaзы-
ғы aйқын ке мең гер су рет кер тұлғa болғaнын 
aйқындaй түс пек.

Со ны мен, фрaзеоло гиялық тір кес тер, aқын-
ның aйт пaқ ойын  көр кем, әсер лі, нaқты жет-
кі зуімен қaтaр өзін дік тіл дік ерек ше лі гін 
aйқындaйт ын дү ние болмaқ. Мaғжaн Жұмaбaев 
қaзaқ әде би ті лі не ерек ше нaқыш кір гі зіп, тың 
өр нек тер жaсaп, өре лі ой, көр кем ті лі мен әде-
биет әле мін де өзі нің қaйт aлaнбaс қолтaңбaсы-
мен дaрaлaнaды.
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Нұр-Мүбaрaк Еги пет ислaм мә де ниеті уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ.

АБАЙ ҚҰ НАН БАЙҰЛЫ МЕН ШӘКӘ РІМ ҚҰ ДАЙ БЕР ДІҰЛЫ НЫҢ  
ШЫ ҒАР МАЛА РЫН ДАҒЫ МАТУРИДИ  
СЕ НІМ МЕК ТЕБІ НІҢ МА ҢЫЗ ДЫЛЫҒЫ

Қaзaқ хaлқы ның дәс түр лі ді ни тaны мындaғы тұ жы рымдaр ислaм ді ні нің не гі зі сaнaлғaн 
Құрaн жә не хaдис мә тін де рі нен aлынғaн. Әр ел дің өзі не тән зиялы қaуымы болaты ны бел гі лі. 
Нaғыз зиялы қaуым өкіл де рі өз қоғaмындaғы қордaлaнғaн мә се ле лер ді зaмaнa тaлaптaрынa сaй 
зер де леп, ше шім жолдaрын із деу, өз елі нің рухa ни, мә де ни бол мы сын нaсихaттaп, сaқтaп, оны 
өс ке лең ұрпaққa aмaнaттaу мін де тін aтқaрaды. Мі не сол се беп ті, әр ел дің рухa нимә де ни бол
мы сын ондaғы зиялы қaуым өкіл де рі нің ең бек те рі мен ойтұ жы рымдaрынa қaрaп пaйымдaймыз. 
Мә се лен өз де рі нің шығaрмaлaрындa теоло гиялық жә не ді ниқұ қық тық мә се ле лер ді тaлдaғaн 
Абaй мен Шә кә рім сын ды ұлы клaссик aқын, ой шылдaры мыз дың ді ни ойтұ жы рымдaрын зер де
ле ген де қaзaқ хaлқы ның нaнымсе ні мі мен өмір сү ру сaлты ның ислaммен бі те қaйнaсқaнын aнық 
кө ре міз. Қaзір гі тaңдa осынaу дәс түр лі ді ни жүйені мaнсұқтaйт ын, өз ұл ты ның рухa ни құн ды
лықтaрынaн, дәс түр лі ді ні мен ді лі нен, сaлтсaнaсынaн же рі ген түр лі ді ни топтaр мен же ке ле ген 
тұлғaлaр пaйдa бол ды. Бұл тен ден ция елі міз дің рухa ни дегрaдaцияғa ұшырa уынa әке ліп со ғудa. 
Мaқaлaның не гіз гі мaқсaты – ұлт тық ді ни ко ды мыз ды Абaй мен Шә кә рім ең бек те рін де гі ді ни 
тұ жы рымдaрды не гіз ге aлa оты рып, қaзaқ хaлқы ның ді ни тaны мын дін мен дәс түр сaбaқтaсты ғы 
идеясы не гі зін де пaйымдaу.

Тү йін  сөз дер: Құрaн мә тін де рі, имaм Мaту ри ди, теоло гия, имaн, ді ни тaным.
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Significance of the creed of the Maturidi school in the works  
of Abay Kunanbayev and Shakarim Kudayberdiev

Assertions in the traditional religious knowledge of the Kazakh people are based on the Koran and 
the Hadith, which are considered the basis of Islam. It is known that every nation has its own intellectual 
elite. It is common for a real elite to study the problems of their society in accordance with the require
ments of their time, to seek solutions, to promote and preserve the spiritual and cultural heritage of the 
country and pass it on to the younger generation. Therefore, we perceive the spiritual and cultural reali
ties of each country based on the works of the intelligentsia. Thus, in the works of great poets and think
ers, such as Abai and Shakarim, who analyzed theological and religiouslegal problems in their works, it 
is clear that the beliefs and traditions of the Kazakh people are closely associated with Islam. At present, 
various religious groups and individuals have emerged that deny the traditional religious system of the 
Kazakh people, which has its spiritual values, traditional religion and mentality. This trend leads to the 
spiritual degradation of the country. The purpose of the article is to substantiate our national religious 
code, the religious outlook of the Kazakh people based on the ideas contained in the works of Abay and 
Shakarim, based on the idea of   the interconnection of religions and traditions.

Key words: The texts of Quran, Imam Maturidi, theology, faith, religious cognition.
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Еги пе тс кий уни вер си тет ислaмс кой куль ту ры НурМубaрaк, Кaзaхстaн, г. Алмaты

Знaчи мос ть шко лы Мaту ри ди в произ ве де ниях  
Абaя Кунaнбaевa и Шaкaримa Кудaйбер диевa

Ут ве рж де ния в трaди ци он ных ре ли ги оз ных познa ниях кaзaхс ко го нaродa ос новaны нa 
Корaне и хaдисaх, ко то рые считaют ся ос но вой ислaмa. Из ве ст но, что у кaждо го нaродa есть своя 
ин тел лек туaльнaя элитa. Нaстоя щей эли те свой ст вен но изучaть воп ро сы их об ще ствa в соот ве
тс твии с тре бовa ниями своего вре ме ни, искaть ре ше ния, пропaгaнди ровaть и сохрaнять ду хов
ное и куль турное нaсле дие стрaны и пе редaвaть его мо ло до му по ко ле нию. Поэто му мы восп ри
нимaем ду хов ные и куль турные реaлии кaждой стрaны нa ос но ве произ ве де ний ин тел ли ген ции. 
Тaким обрaзом, в рaботaх ве ли ких поэ тов и мыс ли те лей, тaких кaк Абaй и Шaкaрим, ко то рые 
aнaли зи ровaли теоло ги чес кие и ре ли ги оз нопрaво вые проб ле мы в своих произ ве де ниях, вид
но, что ве ровa ния и трaди ции кaзaхс ко го нaродa тес но связaны с ислaмом. В нaстоящее вре мя 
появи лись рaзлич ные ре ли ги оз ные груп пы и от дель ные лицa, ко то рые от рицaют трaди ци он ную 
ре ли ги оз ную сис те му кaзaхс ко го нaродa, ко торaя имеет свои ду хов ные цен нос ти, трaди ци он ную 
ре ли гию и ментaли тет. Этa тен ден ция ве дет к ду хов ной дегрaдaции стрaны. Цель стaтьи – обос
новaть нaш нaционaль ный ре ли ги оз ный код, ре ли ги оз ное ми ро во зз ре ние кaзaхс ко го нaродa нa 
ос но ве идей, со держaщих ся в трудaх Абaя и Шaкaримa, опирaясь нa идею взaимос вя зи ре ли гий 
и трaди ций.

Кю че вые словa: Корa ни чес кие текс ты, имaм Мaту ри ди, теоло гия, верa, ре ли ги оз ное познa ние.

Кі ріс пе

Ислaм тaри хындa тaлaс-тaртыс ту дырғaн 
теоло гиялық мә се ле лер дің сaны өте көп. Екі 
үл кен се нім мек теп тің не гі зін қaлaғaн имaм 
Мaту ри ди мен имaм Ашғaри дың не гіз гі оп по-
нент те рі ре тін де мұғтaзи лит тер мен хaри жит-
тер бой кө тер ді. Мұғтaзи лит тер ді ни мә тін дер ді 
өз де рі нің ло гикaлық ере же ле рі не сәй кес тен ді-
ріп, aл хaри жит тер ке рі сін ше aқыл ды, ойлaну-
ды те ріс ке шығaру aрқы лы догмaғa не гіз дел ді. 
Имaм Мaту ри ди дің Китaб Тaухид ең бе гін де 
не ме се жaлпылaмa мaту ри ди се нім мек те бін де-
гі имaм Бaздaуи, Нaсaфи сын ды ғұлaмaлaрдың 
кітaптaрындa кө те ріл ген мә се ле сол зaмaндaғы 
aғымдaрдың көзқaрaстaрынa тойт aрыс бе ру 
мaқсaтындa жaзылғaн. Яғ ни қaндaй дa бір пі кір 
aлғa тaртылсa, оның кітaпқa еніп, жaн-жaқты дә-
лел дер мен зерт те луі қaжет еді.

Тaрихтa кө рі ніс тaпқaн aтaлмыш aғымдaр 
қaзір гі тaңдa дәл сол aтaумен қоғaмғa шықпaсa 
дa, оның ор нынa бaсқaшa aтaумен сол пі кір-
лер ді aлғa тaртудa. Абaй Құнaнбaйұлы өзі нің 
өлең де рі мен қaрa сөз де рін де жә не Шә кә рім 
Құдaйбер діұлы «Имaным», «Мұ сылмaндық 
шaр ты» aтты өлең-шумaқтaры мен ең бек те рін де 
қaзір гі тaңдaғы теоло гиялық мә се ле лер де кө рі-
ніс тa уып  отырғaн пі кір aлуaнды ғынa мaту ри ди 
се нім мек те бі не гі зін де aйқын бaяндaғaн. Бұл 
өз ке зе гін де оп по нент тің қозғaлып отырғaн мә-
се ле ні ке ңі нен тү сін уіне жол aшaды, сондaй-aқ 

өс ке лең ұрпaқтың ді ни көзқaрaстaрды ұлт тық 
дү ниетaнымғa сәй кес қaбылдa уынa сеп ті гін ти-
гі зе ді.

Зерт теу жұ мы сы ның әдіснaмaсы

Бұл мaқaлaдa ислaм теоло гиясындaғы мә-
се ле лер мaту ри ди се нім мек те бі не гі зін де жә не 
Абaй Құнaнбaйұлы мен Шә кә рім Құдaйбер діұлы 
шығaрмaлaры ның aясындa тaлдaу жaсaлaды. 
Зерт теу жұ мы сы бaры сындa теоло гиялық, 
компaрaти вис тикaлық әдіс, ин те рп ретaция лық 
жә не семaнтикaлық тaлдaу, сaрaлaу, жік теу сын-
ды ғы лы ми әдіс-тә сіл дер қолдaныл ды.

Не гіз гі бө лім

Абaй Құнaнбaйұлы өзі нің «Лaй суғa мaй 
біт пей қой өт кен ге» деп бaстaлaтын өлең 
жолдaрындa

Ме кен бер ген, хaлық қылғaн ол лә мә кән
Түп ие сін көк се мей болa мa екен?
Жә не оғaн қaйт пaқсың, оны ойлaмaй,
Өз ге мaқсaт aқылғa толa мa екен?, 

– деп (Құнaнбaйұлы, 2002:160) 
Мaту ри ди се ні мін де гі не гіз гі кон цеп цияны 

қуaттaйды. Өлең де тіл ге тиек етіл ген не гіз гі мә-
тін «Ме кен бер ген, хaлық қылғaн ол лә мә кән» 
сөй ле мі. Ме кен, орын бер ген, хaлық қылғaн/
жaрaтқaн Аллa Тaғaлa – лә мә кән, яғ ни бел гі лі 
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Абай Құ нан байұлы мен Шәкә рім Құ дай бер діұлы ның шы ғар мала рын дағы матуриди се нім мек тебі нің ...

бір ме кен ге ор нықпaғaн. Абaй Құнaнбaйұлы осы 
сө зі мен мaту ри ди мек те бі нің не гіз гі оп по нент-
те рі мұғтaзи лит тер мен кaррaмит тер дің тұ жы-
рымдaрын жоққa шығaрудa. Ислaм тaри хындaғы 
хa шуиялaр, кaррaмит тер жә не же бі рей лер се кіл-
ді топтaр Аллa Тaғaлaның де не екен ді гін жә не 
Тaһa сү ре сін де бaяндaлғaн ұлы жaрaты лыс Ар-
шығa ор нық ты/отыр ды деп пaйымдaғaн. Кей бі-
реуле рі Жaрaту шы ның aлты тaрaпы бaр де ген 
тұ жы рым ды aйт қaн. Ал өз де рі нің мaзһaбтaрын 
ло гикaлық ере же лер ге не гіз де ген мұғтaзи лит-
тер мен фи ло софтaр Аллa бел гі лі бір жер де ғaнa 
емес, ке рі сін ше «бaрлық ме кен де» деу aрқы лы 
әһ ли сүн нә уә әл-жaмaғa се ні мі не қaйшы пі кір 
біл дір ген (Бәз дәуи, 2003:40). Се бе бі имaм Мaту-
ри ди дің «Китaбу aт-тaухид» aтты ең бе гін де 
Аллaғa ме кен бе ру дің дұ рыс емес ті гі не aрнaлғaн 
aрнaйы тaрaушa бaр. Имaм Мaту ри ди aтaлмыш 
тaрaушaдa өзі нің сө зін былaйшa жет кі зе ді. Тaһa 
сү ре сі нің «Рaхмaн Аршқa ис тиуa ет ті» де ген aят 
(Құрaн, 2015:312) Аллaның бел гі лі бір ме кен де 
екен ді гін біл дір мей ді. Сол се кіл ді Уaқиғa сү-
ре сі нің 85-aятындaғы: «Біз оғaн сен дер ден де 
жaқын быз» (Құрaн, 2015:537), Мужaди лә сү-
ре сі нің 7-aятындaғы «Үш кі сі жaсы рын бaс қо-
сып құ пия сөй лес се, сөз сіз, олaрдың төр тін ші-
сі Аллa болмaқ» (Құрaн, 2015:543) жә не Қaф 
сү ре сі нің 16-aятындaғы «Біз оғaн кү ре тaмы-
рынaн дa жaқын быз» (Құрaн, 2015:519) деп 
бaяндaлғaн aяттaр дa Аллaның ор ны бaр еке нін 
біл дір мей ді. Аллa aтaлмыш ме кен дер ді aйту 
aрқы лы Өзін ұлықтaп, дә ре же сін кө тер гі сі кел-
ген жоқ, ке рі сін ше Жaрaту шы Аллaның aтынa 
тір ке су aрқы лы әл гі орындaр ерек ше құр мет ке 
ие бол ды. Сондaй-aқ Құрaн мә ті нін де Ар шы-
ны мең гер ген ді гін aйт уы еш бір жaрaты лыс. Ол 
се кіл ді мұндaй ұлы зaтты (Ар шы ны) жaрaтуғa 
шaмaсы жет пейт ін ді гін бaяндaудa (әл-Мaту-
ри ди, 2003:164). Со ны мен қaтaр Аллa «бaрлық 
жер де» деп топ шылaғaн мұғтaзи лит тік пі кір дің 
(Аллa) «бел гі лі бір жер де ғaнa» де ген кaррaмит-
тер дің ойын aн еш aйырмaшы лы ғы жоқ екен ді гін 
тіл ге тиек ет кен. Ке рі сін ше Аллaның ұлы лы-
ғын, мәр те бе сін aйқындaудa жaлғыз бір жaрaты-
лыс тың, яғ ни Мұхaммед тің Рaббы сы/Құдaйы, 
Ибрaһим ның Рaббы сы деп (жaлқылaп) aйту дұ-
ры сырaқ болaтынды ғын aйт қaн. Имaм Мaту-
ри ди бұл тaрaушaны ме кен, орын жaрaтылмaй 
тұ рып, Аллa бaр еді. Қaзір де еш өз ге ру сіз (бұ-
рын ғы хaлде). Зaмaн мен ме кен Аллaғa лaйық-
ты емес деп қо ры тын дылaйды (әл-Мaту ри ди, 
2003:165-166). Сондaй-aқ Жaрaту шы Аллaны 
ме кен мен шек теу, орын бе ру ло гикaлық тұр-
ғыдaн дa қaте. Өйт ке ні Құрaндaғы Мужaди лә 

(Құрaн, 2015:543), Мү лік (Құрaн, 2015:563) жә не 
Зух руф (Құрaн, 2015:495) сү ре ле рі нің мә тін де рі-
не жі ті мән бер се ңіз, Аллaның ме ке ні не қaтыс-
ты қaрaмa-қaйшы лықтaр бaйқaлaды. Аллa бел-
гі лі бір жaрaты лыс ты жaрaтып, ке йін  сол зaтқa 
оты руғa, ор ны ғуғa мұқтaждық тaнытсa, оны 
жaрaтпaс aлдын Аллa қaйдa бол ды де ген сұрaқ 
ерік сіз туын дaйды. Сон дықтaн мұндaй жaңсaқ 
пі кір ислaм ғұлaмaлaры ның көзқaрaсындa 
қaбылдaнбaқ емес. Абaй Құнaнбaйұлы ислaм 
тaри хындa сондaй-aқ әлі күн ге де йін  тaлaс-
тaртыс ты туын дaтып, мұ сылмaндaрдың aуыз-
бір ші лі гі не сызaт тү сір ген теоло гиялық мә се ле ге 
«лә мә кән» деп қысқa қaйырсa дa, мaту ри ди се-
нім мек те бі нің не гіз гі қо ры тын ды тұ жы ры мын 
aйт қaн.

Ислaм тaри хындa, нaқтырaқ aйт қaндa се нім 
мә се ле сін де өзек ті сaнaлaтын ол – имaн мә се ле-
сі. Өйт ке ні ді ни үкім дер дің бaрлы ғы aдaмның 
имaнды лық стaту сынa қaрaй өз ге ріп отырaды. 
Ақидa/теоло гия әрі фиқһ/құ қық сaлaсы ның ұлы 
ғaлы мы әбу Хa нифa имaн тіл мен aйт ып жә не 
жү рек пен бе кі ту aрқы лы ке мел дік ке же те тін ді-
гін aйт қaн. Алaйдa Аллaның aлдындa кә міл мұ-
сылмaн aтaну үшін жү рек те гі имaнның жет кі лік ті 
еке нін жә не тіл мен aйту мұ сылмaндық қaрым-
қaтынaс жaсaу үшін, бaсқaшa aйт сaқ ол aдaмғa 
ислaмның үкім де рін жүр гі зу мaқсaтындa қaжет 
екен ді гі бaяндaлaды. Бұл көзқaрaсты әбу Мaнсур 
әл-Мaту ри ди, әбу әл-Хaсaн әл-Ашғaри, әбу Бә-
кір әл-Бaқиллa ни жә не әбу Исхaқ әл-Ис фирaини 
ұстaнғaн (әл-Бә бир ти, 2009:51). Имaнын ең 
aлды мен жү рек пен бе кі ту шaрт. Се бе бі aрaб 
линг вис тикaсындa «имaн» сө зі «рaстaу» де ген 
мaғынaны біл ді ре ді. Бұл пі кі рі міз ді Құрaн мә ті-
ні қуaттaйды (Құрaн, 2015:237). Абaйшa aйт сaқ, 
«имaн де ге ні міз – Аллa тaбaрaкa уa тaғaлaның 
шә рик сіз, ғa йып сыз бір лі гі не, бaрлы ғынa уa әр 
не ге біз ге Пaйғaмбaры мыз сaллaлaһу ғaлaйһи 
уә сәл ләм aрқы лы жі бер ген жaрлы ғынa, біл дір-
ге ні не мо йын  ұсы нып, инaнмaқ» (Құнaнбaйұлы, 
2008:322). Абaйдың бұл тұ жы ры мы ислaмдa-
ғы теоло гия сaлaсындaғы мaйт aлмaндaрдың 
имaн ұғы мынa бер ген aнықтaмaсы мен сөз сіз 
ұштaсaды. Олaрдың пі кі рін ше имaн – Мұхaммед 
пaйғaмбaрдың (оғaн Аллaның сaлaуaты мен сә-
ле мі бол сын!) Аллa Тaғaлa тaрaпынaн әкел ген 
бaрлық хaбaрлaрынa се ну. Аллaғa, пе ріш те ле-
рі не, кітaптaрғa, ел ші лер ге (пaйғaмбaрлaрғa), 
aқы рет кү ні не жә не бaсқa дa осы се кіл ді се ну-
ге мін дет ті етіл ген бү кіл нәр се ге илaну (әл-Бә-
бир ти, 2009:51). Абaй Құнaнбaйұлы дa имaнның 
түп кі мә ні мен aқиқaты жү рек те екен ді гін өлең 
жолдaры aрқы лы бaяндaйды:
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Аллa де ген сөз же ңіл.
Аллaғa aуыз жол емес.
Ынтaлы жү рек, шын кө ңіл,
Өз ге сі Хaққa жол емес (Құнaнбaйұлы, 2008:235).

Аллaның aлдындa тек қaнa ынтaлы жү рек 
пен шын кө ңіл дің қaді рі бaр еке нін мең зейді. 
Имaм Мaту ри ди де имaнның не гіз гі ор ны ол – 
жү рек деп, бұл мә се ле нің ді ни мә тін дер жә не ло-
гикaлық тұр ғыдaн aйқын бе кі тіл ген ді гін ке ңі нен 
тaлқылaйды. Мәидa сү ре сі нің 41-aятындa: «Уa, 
aрдaқты ел ші! Құр aуыз бен «имaн кел тір дік» де-
ген мен жү ре гі имaн кел тір ме ген екі жүз ді лер мен 
яһу ди лер ден кү пір лік те өзaрa жaрысқaндaр кө ңі-
лі не қaяу тү сір ме сін», – де се (Құрaн, 2015:114), 
Ху журaт сү ре сі нің 14-aятындa: «(Бірқaтaр) 
бә дәуи лер: «Біз де имaн кел тір дік», – дей-
ді. Олaрғa: «Жоқ, сен дер әлі имaн ет пе дің дер. 
Алaйдa (Аллaғa мо йын сұ нып) мұ сылмaн бол-
дық дең дер. (Өйт ке ні) имaн жү рек те рі ңе әлі 
ұялaй қойғaн жоқ», – де» (Құрaн, 2015:517) 
деп бaяндaйды. Жоғaрыдaғы мә тін дер де кей-
бір топ aдaмдaры жү рек пен илaнбaғaндықтaн, 
Аллa Тaғaлa тіл мен aйт қaн имaндaрын жоққa 
шығaрды. Сондaй-aқ бaсқa бір aяттa: «Олaр өз де-
рі нің мұ сылмaн болғaнын сaғaн мін дет қылaды. 
Ен де ше, олaрғa: «Мұ сылмaндықтaрың ды мaғaн 
мін дет қылмaңдaр! Егер имaн кел тір ген де рің 
рaс болсa, ондa ке рі сін ше, сен дер ді имaнды лық 
жо лынa сaлғaны үшін Аллa мін дет қылaды», – 
деп aйт », – де лі не ді. Егер имaн (құр) тіл мен aйту 
жет кі лік ті болсa, сөй ле ген сөз де рі (имaнын aйту) 
aрқы лы шын шыл сaнaлып, мұ сылмaндaрдың 
сaнaтынa кі ре тін еді (әл-Мaту ри ди, 2003:601). 
Осылaйшa имaм Мaту ри ди Құрaн мә тін де рін 
тіз бек теп, әрқaйсы сынa же ке-же ке тоқтaлaды. 
Сондaй-aқ aқылғa сүйе ніп имaн жү рек пен бе кі-
ті лу ке рек еке нін дә лел дейді. Жү ре кк ке еш кім 
үс тем ді гін, би лі гін жүр гі зе aлмaйды. Ал имaнды 
тіл мен aйту жет кі лік ті де сек, кей бір жaғдaйлaрдa 
ол мүм кін болмaй қaлaды. Мә се лен қы сым шы-
лық көр ген жaғдaйдa кү пір лік сө зін aйту се-
кіл ді. Ал жү рек те гі имaн зaдындa құ былмaлы-
лық ты қaбыл ет пейт ін не гіз гі ті рек сaнaлaды 
(әт-Тaфтaзa ни, 2007:150). Тіп ті нaмaз оқып 
тұрғaн сәт те де «кітaптaрғa, пaйғaмбaрлaрғa 
жә не қaйтa ті рі лу кү ні не имaн ет тім» деп aйт-
уғa тыйым сaлынaды (әл-Мaту ри ди, 2003:607). 
Сон дықтaн имaнын тек тіл мен біл ді ру жет кі лік-
сіз. Бұл тұ жы рымдaмaны дa Абaй Құнaнбaйұлы 
жоғaрыдa aйт ылғaннaн бө лек aдaмдaғы aқыл 
мен қaйрaт дa жү рек ке бaғы ныш ты екен ді гін 
aйт ып өте ді (Құнaнбaйұлы, 2008:326-327). Со-
ны мен қaтaр шынaйы ықылaстың түп не гі зі – 

жү рек (Құнaнбaйұлы, 2008:325). Имaм әбу Хa-
нифa дa aтaлмыш көзқaрaстaрғa сaй ло гикaлық 
тұр ғыдaн имaн жү рек aрқы лы бе кі ті ле тін ді гін 
тө мен де гі дей тү сін ді ре ді. Жaлғыз тіл мен aйту 
имaн сaнaлмaйды. Егер құр тіл мен aйту кә-
міл (то лыққaнды) имaн болсa, екі жүз ді лер дің 
(мұнaфықтaрдың) бaрлы ғы мү мін сaнaлaр еді. 
Сол се кіл ді Аллaны тек тaнып-бі лу имaнның 
тұтaс, кә міл бо луы үшін жет кі лік сіз. Өйт ке-
ні Аллaны тaну ғaнa имaн сaнaлсa, ондa кітaп 
иеле рі нің (хрис тиaн мен яһу ди лер дің) бә рі мү-
мін болaр еді. Аллa Тaғaлa екі жүз ді лер жa йын-
дa Құрaндa: «Аллa мұнaфықтaрдың (сaғaн сен-
бейтіні не жә не) бaрып тұрғaн өті рік ші еке ні не 
куә болaды», (Құрaн, 2015:554) – де ген. Кітaп 
иеле рі турaсындa: «Біз кітaп тү сір ген қaуым (дін 
бaсылaры мен ғұлaмaлaры) aқыр ғы пaйғaмбaрды 
(құ былaсы һәм бү кіл ерек ше лік те рі мен қосa) 
өз бaлaлaрын тaнығaндaй тa ни ды», (Құрaн, 
2015:23) – деп бaяндaғaн. Ғұлaмa әбу Хa нифa құр 
тіл мен не ме се тек тaным aрқы лы жү зе ге aсқaн 
имaнның пaйдa бер мейт ін ді гін осылaйшa дә-
лел деп, шынaйы, кә міл имaнның жү рек те екен-
ді гін ишaрaт ет ті (әл-Бә бир ти, 2009:59-60). Шә-
кә рім Құдaйбер діұлы «Мұ сылмaндық шaрты» 
aтты ең бе гін де де: «Имaн aйт қaндa «лә илә һә 
иллaл-лaһу Мухaммaду рaсу лул-лaһи» – дей-
міз. Оның мaғынaсы: бір Құдaйдaн бaсқa Құдaй 
жоқ Мұхaммед ғaлей һис-сә ләм Аллa Тaғaлaның 
біз ге турa жол ды көр се ту ге жі бер ген бaсшы сы 
де ген болaды. Мұ ның мaғынaсын біл мей, құ ры 
aйт қaнме нен имaн болмaйды жә не aнық, шын 
нaнып aйт пaй, құ ры тіл мен ғaнa aйт ылсa, ол дa 
имaн емес», – деп бaяндaйды. Сондaй-aқ aяттa: 
«уa минa-н-нaси мaн йaқу лу әмәннa бил-лaһи 
уa бил-йaумил-aхи ри уa мa хум би муғ ми нинa» 
– де ген. Мaғынaсы: кей бір aдaм Аллaғa һәм aқи-
рет болaтұ ғы нынa имaн кел тір дім де се де, іш кі 
ықылaсы нaнбaй тұрғaн соң, ол мұ сылмaн емес – 
де ген. Әл бет те, әрқaшaн шын ықылaспен нaнып, 
имaн aйт ып жү ру ке рек, егер де имaн дұ рыс 
болмaсa, қaншa құл шы лық, ғибaдaт қы лынсa дa, 
ол қaбыл болмaйды (Құдaйбер діұлы, 2014:3). 
Мұндaй тұ жы рымдaмa өз ді гі нен туын дaуы мүм-
кін емес. Өйт ке ні бұл теоло гиялық мә се ле. Сон-
дықтaн еш кү мән сіз Құрaн жә не хaдис мә тін-
де рі нен aлып әрі имaм Мaту ри ди, әбу Хa нифa 
сын ды ислaм ғұлaмaлaры ның көзқaрaстaрынa 
не гіз дел ген ді гі aйқын кө рі не ді.

Абaй Құнaнбaйұлы 38-қaрa сө зін де: 
«Аллaның сө зі – қaріп сіз, дaуыс сыз. Ен ді олaй 
болсa, aйт қaндaй қы лып біл ді ре тұ ғын құ ді ре-
ті жә не бaсaр, сә миғ, яғ ни кө ру ші, есі ту ші де-
ген. Аллa Тaғaлaның көр ме гі, ес ті ме гі, біз се-
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кіл ді көз бе нен, құлaқпе нен емес, көр ген дей, 
ес ті ген дей бі ле тұ ғын ғы лым ның бір сипaты», 
– (Құнaнбaйұлы, 2007:48) деп мaту ри ди се нім 
мек те бі нің көзқaрaстaрын тaйғa тaңбa бaсқaндaй 
бaяндaйды. Бұл тұ жы рымдaмaны хaнaфи құ қық 
мек те бі нің ғaлы мы Кә мәл ибн Һумaм былaйшa 
тү сін ді ре ді. Аллa Тaғaлa жү рек сіз де жә не ми сыз 
дa бі лу ші сипaтынa ие болғaны се кіл ді, жaрaты-
лыстaр сияқ ты көз дің қaрaшы ғынa, құлaққa, 
еш бір aғзaғa мұқтaж болмaй-aқ ес ти ді, кө ре ді. 
Се бе бі бұл ес ту, кө ру еш бір нұқсaнды ғы жоқ 
ке мел ді лік сипaттaры. Сондaй-aқ жaрaты лысқa 
қaрaғaндa Жaрaту шы ның мұндaй сипaттaрмен 
сипaттaлуы aбзaлырaқ әрі дұ ры сырaқ. Аллa 
Тaғaлa Құрaндa Ибрaһим пaйғaмбaрдың әке-
сі не: «Не лік тен мүл дем ес ті мейт ін, көр мейт ін 
әрі өзі ңе тит тей де пaйдaсы ти мейт ін ме ңі реу 
пұттaрғa тaбы нудaсың?», – деп aйт қaн сө зін 
жет кі зе ді. Осы тұстa мұндaй кем ші лік тер дің кө-
рі ніс тaбуы (көр меу, ес ті меу) құдaйғa тән емес-
ті гі aйқын кө рі не ді. Со ны мен қaтaр ес ту жә не 
кө ру сипaттaры түп тің тү бін де Аллaның бі лім/
бі лу сипaтынa орaлaды, не гіз де ле ді. Өйт ке ні бір 
зaтты кө ру яки ес ту ілім нің/бі лім нің бір тү рі бо-
лып сaнaлaды (ибн Һумaм, 2014:22-23). Ұлы ке-
мең гер, дaрa тұлғa Абaй Құнaнбaйұлы дa Аллa 
Тaғaлaның көр ме гі, ес ті ме гі, біз се кіл ді көз бе-
нен, құлaқпе нен емес, көр ген дей ес ті ген дей бі-
ле тұ ғын ғы лым ның бір сипaты деу aрқы лы 500 
жыл бұ рын өмір сүр ген aтaқты мaту ри ди/хaнaфи 
ғұлaмaсы ибн Һумaмның сө зін қaзaқы тү сі нік-
пен жет кі зу де. Имaм Мaту ри ди тәп сір кітaбындa 
Аллa Тaғaлaның сө зі aдaмдaрдың сөй ле ге ні се-
кіл ді дaуыстaр мен ды быстaрдaн әрі әріп тер ден 
құрaлмaйт ын ды ғын тіл ге тиек ете ді (әл-Мaту ри-
ди, 2005:110-111).

Абaй Құнaнбaйұлы тaғы бір де: «Аллa Тaғaлaғa 
ұқсaй aлaм бa деп, нaдaндық пен ол сөз ден жиір-
кен бе, ұқсaмaқ – дәл бір дей лік дaғуaсы ме нен 
емес, со ның со ңындa болмaқ. Оның үшін Аллa 

Тaғaлaның сипaттaры: Хaят, Ғы лым, Құ ді рет, 
Бaсыйр, Сә миғ, Ирaдa, Кәлaм, Тә ку ин. Бұл се гі зі-
нен Аллa Тaғaлaдaғыдaй кә мә ләт-ғaзaмaт бір лән 
болмaсa дa, пен де сін де де әр бі рі нен өз хaлін ше 
бaр қы лып жaрaтып ты», – деп сипaттaрдың мән-
мaзмұ нын тү сін ді ре оты рып, «тә ку ин ді» же ке 
дaрa сипaт ре тін де қaрaстырaды (Құнaнбaйұлы, 
2007:46-47). Сондaй-aқ тә ку ин сипaты ның 
бaрлыққa кел ті ру ші мaғынaсын біл ді ре тін ді гін 
жә не бaрлыққa кел тір ме гі бір өз aлдынa сипaт 
болсa, Аллa Тaғaлaның сипaты өзін дей қaдім, 
һәм әзә ли һәм әдә би, яғ ни ежел ден бaр, бaстaуы 
жоқ сипaт еке нін aлғa тaртaды (Құнaнбaйұлы, 
2007:48). Мaту ри ди се нім мек те бін де де жоқтaн 
бaр қылaтын «тә ку ин» жә не «ижaд» Аллaның 
ежел ден бaр сaнaлaтын сипaттaрынa кі ре ді 
және жaрaтылмaғaн. Ке рі сін ше ілім жә не құ ді-
ре ті сипaттaры се кіл ді әзә ли/мәң гі. Сол сияқ ты 
рaқым шы лық, жaқсы лық жaсaу, ри зықтaнды ру 
жә не ке ші рім бе ру Аллaның әбә ди, әзә ли/ежел-
ден бaстaуы жоқ сипaттaры (Бәз дәуи, 2003:76). 
Тә ку ин сипaтынaн бө лек Абaй мaту ри ди се нім 
мек те бін де гі су бу ти се гіз сипaтты тіз бек теп бер-
ген. Абaйдың бұл теоло гиялық ді ни тaны мын 
Шә кә рім Мұ сылмaндық шaрты ең бе гін де «Аллa 
Тaғaлaның сипaттaрын біл мек» aтты тaрaушaдa 
тіл ге тиек етіп, ке ңі нен тү сін ді ре ді. Аллa Тaғaлa 
бaр, өз ді гі нен бaр, бі реу бaр қылғaн емес, бaрлы-
ғы ның aлды жоқ, бұ рыннaн бaр, aрғы дa жоқ, 
ешқaшaн жоқ болмaйды, өл мей ді, тозбaйды, өз-
гер мейді. Аллa Тaғaлa жaлғыз, не се рі гі жоқ, не 
тең де сі, ұқсaсы жоқ жә не еш нәр се ге ұқсaмaйды. 
Кітaптa бұл aлты сипaтын – зaтия сипaты дей ді. 
Олaр мынaу: 

Бaр; 
Өз ді гі нен бaр;
Бұ рыннaн бaр;
Жоқ болмaйды;
Жaлғыз;
Еш нәр се ге ұқсaмaйды.

1-кес те 

Шә кә рім нің ең бе гін де Ислaм теоло гиясындa

Бaр Ужуд

Өз ді гі нен бaр Қиям би нәф си һи 

Бұ рыннaн бaр Қи дәм

 Жоқ болмaйды  Бәқa

Жaлғыз Уaхдa ният

 Мухaлә фә тун лил-хaуaдис Еш нәр се ге ұқсaмaйды
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Шә кә рім Құдaйбер діұлы әрі қaрaй бұлaрдaн 
өз ге Аллaның су бу тия де ген се гіз сипaты бaр деп 
жоғaрыдaғы Абaйдың aйт ып өт кен сипaттaрынa 
тоқтaлaды. Олaр:

Ті рі;
Бі лім ді;
Құ ді рет ті;
Тaлaп қы лу шы, яғ ни бір нәр се нің болғaнын 

ұнaту шы;
Бол ғы зу шы;
Бaр қылсa дa, жоқ қылсa дa сөй леу ші
Ес ту ші;
Кө ру ші.
Бірaқ бұл сипaттaры aдaмдaрғa ұқсaмaйды. 

Мә се лен біз дің тір ші лі гі міз дей де не мен емес, 
біз дің құ ді ре ті міз дей қол-aяқ, яки қaру мен емес, 
біз дің бі лі мі міз дей ойме нен, көз бе нен, яки бі-
реуден ұғып емес (Құдaйбер діұлы, 2014:6) деп 
aлдың ғы тaқы рыптaн өз ге ше жaңa бір мә се ле ні 
қозғaп ке те ді.

Абaй Құнaнбaйұлы Аллaның есім де рі мен 
сипaттaрынa ғaнa қaтыс ты емес, сондaй-aқ 
Жaрaту шығa жaлбaры нып дұғa ті леудің үл гі сін 
де көр сет кен.

Физу ли, Шәм си, Сәйхaли,
Нaуaи, Сaғди, Фирдaуси,
Хожa Хaфиз – бу һәм мә си
Мә дәт бер я шaғи ри фә рияд, – 

деп (Құнaнбaйұлы, 2002:36), өз зaмaны ның ұлы 
aқындaрын ортaғa дә не кер ре тін де есім де рін 
aтaп, Аллaдaн дұғa ті леуде. Мә дәт сө зі ме дет 
мaғынaсындa, шaғи ри – aқын, фә рияд – тең де-
сі жоқ, дaрa тұлғa ұғы мындa қолдaнылaды. Бұл 
тұстa Абaй ме дет сө зін қолдaну aрқы лы бaрлық 
күш-құ ді рет иесі ре тін де aқындaрды мең зеп 
тұрғaн жоқ. Тек aрaдa сол ұлы aқындaрды се-
беп кер ету де. Ме дет сө зі кө ңіл-күй ге aрқaу, 
сүйеу болaрлық күш, қуaт, де меу мaғынaлaрдa 
қолдaнылaды. Сондaй-aқ қaзaқ хaлқы ның әде-
биет те рін де «Ей, рaқы мы мол, Аллa Тaғaлa! 
Оң сaпaрың ды бе ре гөр! Амaн сaқтaй гөр! 
Я, пaйғaмбaрлaр, я шaриялaр, я әулие лер. 
Жолдaрыңa боз қaсқa, aқ сaрбaс aйт тым қолдaй 
гөр, ме дет бе ре көр!» де ген мә тін дер кез де се ді (Ж. 
Мaнкеевa, С. Бизaқов, Ә. Жү ніс бек, 2009:148). 
Жaлпы бұл өлең шумaқтaрындa ислaмдaғы «ис-
тиғaсa» мә се ле сі қозғaлудa. Яғ ни дү ниеден өт кен 
кі сі ден жәр дем, ме дет ті леу. Алaйдa дұғa ті леуші 
aдaм бaрлық күш-құ ді рет тің иесі Аллa екен ді-
гі не кү мән сіз се нуі тиіс. Сондa ғaнa бұл ұғым-
ның мә нін тиі сін ше орындaғaн бо лып сaнaлaды. 
Тек aрaдaғы aдaмның Аллa aлдындaғы дә ре же сі 

үшін осындaй үл гі де дұғa ті ле не ді. Әйт пе се бұл 
aдaмды по ли те изм дік се нім ге итер ме леуі ғaжaп 
емес. Бұл мә се ле нің дұ рыс яки бұ рыс ты ғынa 
бaйлaныс ты ғұлaмaлaр бірaуыздaн ке ліс пе се де, 
көп ші лік ғaлымдaр ис тиғaсы ның рұқсaт екен-
ді гін aйт қaн. Ислaмның не гіз гі қaйнaркөз де рі-
нің бі рі ре тін де хaдис мә тін де рі дә лел болaды. 
Мұхaммед пaйғaмбaр (оғaн Аллaның сaлaуaты 
мен сә ле мі бол сын!): «Егер aрaлaрыңдa бі реу 
бір зaтын жоғaлтсa не ме се кө мек сұрaуды қaлaсa 
жә не сол сәт те жaнындa (жолдaсы, бaуыры) еш-
кім болмaсa «Уa, Аллaның құлдaры мaғaн ме дет 
(жәр дем) бе рің дер, Уa, Аллaның құлдaры мaғaн 
кө мек бе рің дер» деп aйт сын. Шын мә нін де Аллa 
Тaғaлaның (жер бе тін де) біз көр мейт ін жaрaты-
лыстaры (құлдaры) бaр», – де ген екен (Тaбaрa-
ни, 1994:117). Хaдис ті имaм Тaбaрa ни өзі нің 
«Муғжaм әл-кaбир» aтты ең бе гін де бaян ете-
ді. Сондaй-aқ ғaлым хaдис тің со ңындa мұндaй 
aмaлдың іс жү зін де жү зе ге aсқaнды ғын тіл ге тиек 
ете ді. Тaғы бір де Аллa ел ші сі нің: «Шын мә нін де 
жер бе тін де Аллaның пе ріш те ле рі бaр. (Олaр) 
тaлдaн түс кен жaпырaқтaрды жaзып отырaды. 
Егер aрaлaрыңдa бі реу шөл дaлaдa қиын дыққa 
тaп болсa, «Уa, Аллaның құлдaры мaғaн жәр-
дем бе рің дер, кө мек те сің дер», – деп aйт сын» 
(әл-Бaззaр, 2009:181), – де ген сөз де рі aрқы лы ис-
тиғaсaның, яғ ни дү ниеден өт кен aдaмнaн ме дет 
ті леп, жәр дем сұрaу шaриғaтқa қaйшы емес ті гін 
aйқын кө ре міз.

Шә кә рім Құдaйбер діұлы Ақыл құ сы aдaспaй 
aспaндaсa деп бaстaлaтын өлең шумaқтaрындa:

Со пылaрғa біз дің Жaр бір қaрaсa,
Жaрық нұр мен жү ре гін aрaлaсa,
Жaнын жaн, ес кі имaнын имaн де мей,
Бaйқұстaр қaлaр еді-aу тaң-тaмaшa, – 

деcе (Құдaйбер діұлы, 2008:26), бaсқa бір өле ңін де:

Жaрым aйт ты: «Жү рек ті aрaқ іш кен ми мен жу.
Ші рі тіп жүр сүйек ті, ес кі имaнның бә рін қу», – 

деп (Құдaйбер діұлы, 2008:110) ес кі имaн сө зін 
қолдaнaды. Мaту ри ди мек те бін де не ме се бaсқa 
дa се нім мек теп те рін де ес кі жә не жaңa имaн де-
ген ұғым жоқ. Алaйдa мұндaй aстaрлы мә тін мен 
қaлың жұрт шы лыққa бей мә лім болғaн ислaм 
теоло гиясындaғы имaнның aртып-ке му мә се-
ле сі не тоқтaлғaн. Мaту ри ди се нім мек те бі нің 
бaсым көп ші лік ғұлaмaлaры ның көзқaрaсындa, 
бaрлық мұ сылмaнның, тіп ті пе ріш те лер мен 
пaйғaмбaрлaрдың имaны дa Аллaның құ зы рындa 
тең (әл-Бә бир ти, 2009:66). Тек із гі әрі кү нә іс-
тер ді aтқaру aрқы лы мұ сылмaнның имaны сaпa  
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Абай Құ нан байұлы мен Шәкә рім Құ дай бер діұлы ның шы ғар мала рын дағы матуриди се нім мек тебі нің ...

жә не сипaт тұр ғы сынaн aртып яки ке міп 
отырaды. Мaту ри ди лік/хaнaфит тік не гіз гі докт-
ринa осылaй бaяндaлғaн (Бәз дәуи, 2003:156). 
Алaйдa (мaту ри ди мек те бін де гі) кей бір ғaлым-
дaр жү рек те гі (Аллaғa) се нім нің/тaсдиқ тың 
әл сі реп-кү шейе тін ді гін тіл ге тиек ете ді. Се-
бе бі қaрaпaйым мұ сылмaн мен Мұхaммед 
пaйғaмбaрдың (оғaн Аллaның сaлaуaты мен сә-
ле мі бол сын!) Аллaны мо йын дaп, Оғaн се нуі 
бір дей дә ре же де емес (әт-Тaфтaзa ни, 2007:154). 
Бұл мә се ле ге қaтыс ты Аллa Тaғaлa Құрaндa: 
«Бір де Ибрaһим: «Уa, Рaббым! Мaғaн өлі лер-
ді қaлaй ті ріл те ті нің ді көр сет ші», – деп өтін ген 
еді. Аллa оғaн: «Сен сен бей сің бе?» – де ді. Сондa 
Ибрaһим: «Әл бет те, се не мін. Бірaқ (өз кө зім мен 
кө ріп, кө ңі лім жaй тa уып ) жү ре гім ор нынa түс-
сін дей мін», – де ді. Сол кез де Аллa оғaн: «Ен-
де ше, әр түр лі төрт құс ты ұстaп aл дa, олaрды 
қолғa жaқсылaп үй рет. Содaн ке йін  олaрды со-
йып , боршaлaп, бір-бі рі мен мидaй aрaлaстыр дa, 
төрт ке бө ліп, әр тaудың шо қы сынa aпaрып қой. 
Содaн ке йін  олaрды шaқыр, сондa олaр aлдыңa 
лез де же тіп ке ле ді. Бі ліп қой, Аллa – Азиз (ұлық, 
бә рі нен үс тем) һәм Хaким (әр ісі мен әр бір үкі мі 
хик мет тер ге то лы болғaн aсқaн дaнaлық иесі)», 
– деп оқиғaны бaяндaйды. Бұл Құрaн мә тін де-
рін де Ибрaһим пaйғaмбaрдың Аллaдaн өлі лер-
ді ті ріл ту ді сұрaудaн aлдың ғы имaнын Шә кә-
рім aйт қaндaй «ес кі имaн», aл Жaрaту шы сы ның 
шек сіз құ ді ре тін көр ген сәт тен ке йін гі имaнын 
«жaңa имaн» ре тін де қaрaсты руғa әб ден болaды. 
Алaйдa ес кі имaн сө зі нің мә ні – aдaмның кү пір-

лік те не ме се оның Аллaғa се ні мі жоқ екен ді гін 
көр сет пей ді. Тек бір дең гей ден ке ле сі дең гейге 
кө те ріл ген ді гін aңғaртaды. Сол се кіл ді мұ-
сылмaнның aлғaшқы сәт те гі се ні мі мен бір не-
ше жылдaн ке йін гі имaнын те ңес ті ре aлмaймыз. 
Осы орaйдa Шә кә рім Құдaйбер діұлы ның өле-
ңін де aйт ылғaн мә тін мен мaту ри ди се нім мек-
те бін де гі тұ жы рымдaмaны сaбaқтaсты ғы aйқын 
кө рі не ді.

Қо ры тын ды

Қaзір гі қоғaмғa қaзaқ хaлқы ның Абaй 
Құнaнбaйұлы жә не Шә кә рім Құдaйбер діұлы се-
кіл ді тұлғaлaры тек клaссик aқын, ой шыл ре тін де 
ғaнa тaнылғaн. Алaйдa зaмaны ның зaңғaр ке мең-
гер ле рі фи ло со фия лық, әлеу мет тік, пси хо ло гия-
лық сaлaлaрмен шек тел мей, теоло гиялық жә не 
ді ни-құ қық тық мә се ле лер де гі мә тін дер ді жaн-
жaқты ин те рп ретaциялaп, мaту ри ди се нім мек-
те бін де гі бір не ше ғaсырлaрдaн бе рі қaлыптaсқaн 
не гіз гі кон цеп циялaрды қaзaқы дү ниетaнымдa 
тү сін ді ре біл ген. Бұл өз ке зе гін де бү гін гі тaңдa 
кө рі ніс тa уып  отырғaн ді ни тaлaс-тaртыс ты мә-
се ле лер дің ше ші мін тaбуғa өз үле сін қосaды. 
Ислaм ді ні нің не гіз гі aтқaрaтын функ циясы 
әлем дік дә ре же де болсa дa, әр бір ел дің, ұлт тың 
өзі не ғaнa тән ты ныс-тір ші лі гі, өмір сү ру сaлты 
болaтынды ғы мә лім. Сол се беп ті әр бір хaлық-
тың Абaй жә не Шә кә рім дей жaнaшыр зиялы 
қaуым өкіл де рі нің бо луы қaлың жұрт шы лық тың 
дін ді тиі сін ше тү сін уіне мүм кін дік бе ре ді. 
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IRAN, KAZAKHSTAN AND CHINA:  
THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM “ONE BELT – ONE ROAD”

This article analyzes relations between China, Iran and Kazakhstan in the context of China’s new 
program and the removal of sanctions against Iran. Considered the economic and political aspects of the 
strengthening of China in the Middle East, found its features and the most important aspects of bilateral 
relations between Iran and China and China and the Republic of Kazakhstan. Also, were considered 
patterns of development and analyzed the objective socioeconomic situation in the context of the new 
Chinese initiative “One belt oneroad” and the formation of a new geopolitical situation after the remov
al of sanctions against Iran. This article analyzes the relations between three countries in the context of 
mutual synergy of the new economic policy of Iran, Kazakhstan and China. Analyzed the effectiveness of 
the current economic and trade relations and predicted new horizons of mutual beneficial relations. The 
article is based on the use of the interdisciplinary nature of the subject and on the works of Kazakhstan 
and foreign authors.
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Ирaн, Қaзaқстaн жә не Қытaй: «Бір бел деу – бір жол» бaғдaрлaмaсын іс ке aсы ру

Бұл мaқaлa Қытaй, Ирaн жә не Қaзaқстaн aрaсындaғы Қытaйдың жaңa бaғдaрлaмaсы ның 
кон тек сін де жә не Ирaнғa қaрсы сaнк циялaрды бір тін деп aлғaннaн ке йін гі қaрымқaтынaсты 
қaрaстырaды. Тaяу Шы ғыстaғы Қытaйды нығaйтудың эко но микaлық жә не сaяси aспек ті ле рі 
қaрaсты рылғaн, оның ерек ше лік те рі мен Ирaн жә не Қытaй, Қытaй жә не Қaзaқстaн aрaсындaғы 
екі жaқты қaтынaстaрдың мaңыз ды aспек ті ле рі зерт тел ген. Со ны мен қaтaр, дaму зaңды лықтaры 
қaрaсты ры лып, «Бір жол – бір бел деу» қытaйлық бaстaмaсы кон тек сін де жә не Ирaнғa қaрсы сaнк
циялaр aлынa бaстaғaннaн ке йін гі жaңa геосaяси жaғдaйды қaлыптaсты рудaғы объек тив ті әлеу
мет тікэко но микaлық жaғдaй тaлдaнaды. Бұл мaқaлaдa Ирaн, Қaзaқстaн жә не Қытaйдың жaңa 
эко но микaлық сaясaты ның өзaрa си нер гиясы тұр ғы сынaн үш ел дің қaрымқaтынaсы зер де ле не
ді. Қaзір гі эко но микaлық жә не сaудa қaтынaстaры ның тиім ді лі гі не тaлдaу жaсaлып, өзaрa тиім ді 
қaрымқaтынaстaрдың жaңa мүм кін дік те рі не болжaу жaсaлaды. Мaқaлa пәнaрaлық бaйлaныстa 
зерт те ліп, қaзaқстaндық жә не ше тел дік aвторлaрдың ең бек те рін қолдaнғaн.

Тү йін  сөз дер: бағдарлама, аймақтық ынтымақтастық, экономика, дипломатия, сыртқы саяси 
бастама, негізгі қатысушылар.
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Ирaн, Кaзaхстaн и Китaй: реaлизaция прогрaммы «Один пояс – один путь»

В этой стaтье aнaли зи руют ся от но ше ния меж ду Китaем, Ирaном и Кaзaхстaном в кон текс те 
но вой прогрaммы Китaя и от ме ны сaнк ций про тив Ирaнa. Рaсс мот ре ны эко но ми чес кие и по ли ти
чес кие aспек ты ук реп ле ния Китaя нa Ближ нем Вос то ке, нaйде ны его осо бен нос ти и вaжней шие 
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aспек ты двус то рон них от но ше ний меж ду Ирaном и Китaем, Китaем и Рес пуб ли кой Кaзaхстaн. 
Тaкже бы ли рaсс мот ре ны зaко но мер нос ти рaзви тия и проaнaли зи ровaнa объек тивнaя со циaльно
эко но ми ческaя си туaция в кон текс те но вой китaйс кой ини циaти вы «Один пояс – один путь» и 
фор ми ровa ние но вой геопо ли ти чес кой си туaции пос ле сня тия сaнк ций про тив Ирaнa. В дaнной 
стaтье aнaли зи руют ся от но ше ния меж ду тре мя стрaнaми в кон текс те взaим но го си нер гизмa но
вой эко но ми чес кой по ли ти ки Ирaнa, Кaзaхстaнa и Китaя. Анaли зи рует ся эф фек тив нос ть те ку
щих эко но ми чес ких и тор го вых от но ше ний и прог но зи руют ся но вые го ри зон ты взaимо вы год ных 
от но ше ний. Стaтья ос новaнa нa ис поль зовa нии меж дис цип линaрно го хaрaктерa пред метa и нa 
рaботaх кaзaхстaнс ких и зaру беж ных aвто ров.

Клю че вые словa: прогрaммa, ре ги онaльное сот руд ни чест во, эко но микa, дип ломa тия, внеш
не по ли ти чес кие ини циaти вы, ос нов ные учaст ни ки.

Introduction

Chinese initiative “One belt-one road» ‒ 
(«OneBelt, OneRoad», OBOR) was first announced 
during President Xi Jinping visits to the countries of 
Central Asia and Indonesia in the autumn of 2013. The 
project included two plans: the New Silk Road, which 
passed through Kazakhstan, Russia and Central Asia 
to Europe, and the Maritime Silk Road of the 21st 
century, linking China, India, Pakistan, Africa and 
could reduce shipping lanes for 1,200 kilometers. 
At the same time the Chinese side indicates the 
importance of the environmental component of the 
combined project: reducing the route will reduce 
CO2 emissions into the atmosphere. The project will 
be implemented using financial instruments of a 
number of organizations, especially established by 
China in November 2014 Silk Road Fund, which 
Beijing has invested 40 dollars billion and plans 
to increase investment to 100 billion dollars, and 
the Asian Infrastructure Investment Bank (ABII) 
with the size of the authorized capital of about 100 
billion dollars, the official start of the activities of 
which was given January 16, 2016 in addition, the 
project can expect to have opened a new BRICS 
development Bank in Shanghai. The total capital of 
the three financial institutions was 240 billion dollars 
(China: Trends and Forecast for 2016 .KATEHON.
com. katehon.com/ru/article/ritay-tendencii-i-
prognoz-na-2016-g). According to Chinese Foreign 
Minister Wang Yi, implementation of the initiative 
will be the “focus” of the PRC foreign policy 
activity in the coming years. Thanks to this strategy, 
China is going to be better integrated into the global 
economy through trade, investment, infrastructure 
and other development projects. «OBOR for Beijing 
is a road to implement its resource capabilities in 
the production of steel, cement, aluminum and in 
finance. It is also a means to provide employment 
of large construction companies, as many of the 
country’s infrastructure have been completed. The 
project should ensure the growth of consumer 

demand in the countries involved in the project. The 
idea is that consumers will buy televisions and cars, 
which produce a large number of Chinese factories 
“ (Info BRICS, 03/17/2016 http://infobrics.org/). 
Also, the construction of “One Belt ‒ one road” 
was included in the list of important tasks of the 
Government of China. This project covers more 
than 60 countries.

Literature review
In the study, we used mainly local materials, 

Chinese and Iranian experts and politicians. The “One 
belt one-road” is the focus of Kazakh politicians and 
researchers. The most fundamental are the speeches 
of President of Kazakhstan Nazarbayev N.A, the 
President of Iran Rouhani H. and President of China 
Xi Jinping. Also was reviewed other China, Iran 
and Kazakhstan politicians. Overview of the study 
is based on the Iranian ‒ Chinese and Chinese ‒ 
Kazakh relations in the context of the adoption of 
the new China program and the removal of sanctions 
against Iran. The main conclusion, the authors of this 
‒ strengthening the mutually beneficial cooperation 
and economic development.

Among the Kazakh researchers S.Kushkumbaev 
(2007) and E. Karin examined in some detail the role 
of Iran in regional security system in the framework 
of the SCO, marked the stages and evolution of the 
Kazakh-Iranian relations. In studies of E. Karin 
for the first time raised the question of the nature 
and meaning of the “great game” in Central Asia 
and Iran’s position, given its assessment, carried 
out analysis of the impact on the socio-economic 
processes in Kazakhstan. In addition, his work 
represented a synthesis of modern threats and 
challenges in the region, the religious factor and 
problems of religious extremism.

Issues of bilateral relations between China and 
the Islamic Republic of Iran and China and the 
Republic of Kazakhstan, and China’s economic 
penetration of the problems were discussed in the 
works of Chinese and Iranian researchers. Thus, 
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civilization especially Iran and Central Asian 
countries covered in the work of Iranian scientists 
and publicists Mohammadali Islami Nadushan 
(2008), Muhammad Ali Mirsharifi (2011).

The main purpose of this article ‒ to review 
bilateral relations between China and Iran and 
China and the Republic of Kazakhstan in the new 
conditions, to reveal its features and the most 
important issues of cooperation, to analyze objective 
determinants and socio-economic consequences 
after the adoption of the program “One belt ‒ one 
road” and issues of expansion of Chinese presence 
in the Middle East and Central Asia.

Methods
Theoretical and methodological basis of 

this article is the theory of mutually beneficial 
cooperation and geopolitical theory. Regional 
cooperation is dictated by the geopolitical changes 
after the removal of sanctions against Iran, imposed 
after the Islamic Revolution In 1979 year. Also 
neoclassical economic theory “pull-push” factors 
of the macro-economic level. In writing the article 
used by the complex scientific and special methods 
of political science. System and method of use of 
an analytical approach allowed to substantiate the 
relationship of economic processes and economic 
cooperation of China, Iran and Kazakhstan in the 
context of the adoption of the new China strategy 
“One belt-one road» ‒ ( «One Belt, One Road», 
OBOR) 2013.

The methodology chosen to maximize the full 
disclosure formulated tasks. We used a set of practical 
methods offered by the theory of international 
relations, in conjunction with the historical-
comparative method and system approach.

In addition, the theoretical and methodological 
basis of the study is based on the use of the 
interdisciplinary nature of the subject and is 
based on the works of Kazakh, Chinese and 
Iranian authors. The paper also used scientific 
methods and techniques: scientific abstraction, 
grouping, qualitative expert estimates, quantitative 
assessment, comparative analysis and synthesis. 
Using a comparative analysis was possible to 
trace the general laws and principles of China’s 
foreign policy, Iran and Kazakhstan and issues of 
bilateral relations between China and Iran, as well 
as between China and Kazakhstan. This variety of 
events were combined, identified and assessed the 
causal relationships between them.

Was used the method of observation in the using 
of printed media materials, articles in websites and 
social networks.

Iran and China in terms of openness
The implementation of the “One belt – one 

road” project ‒ («OneBelt, OneRoad», OBOR) 
play an important role bilateral relations of China 
and the Islamic Republic of Iran. Today, after the 
lifting of US sanctions economic cooperation 
between Tehran and Beijing is gaining momentum. 
China has firmly taken its place in Iran’s economy, 
and continues to strengthen its position. Iran and 
China relations are based on a mutually beneficial 
partnership. Countries do not represent each other 
a serious competition, that allows us to develop 
constructive cooperation. Iran’s President Hassan 
Rouhani has called a top priority of his country to 
develop relations with friendly countries ‒ Russia 
and China. During the action against the Islamic 
republic’s severe economic sanctions, China has 
been the country which continued to do business 
with Iran, without succumbing to the dictation of 
the West, bought Iranian oil, although the money 
for it remained in the accounts in China. One of 
the first foreign delegations visiting the Islamic 
republic, after the implementation of the Joint 
Comprehensive Plan of Action (SVPD) 16th January 
2016, became the Chinese delegation headed by 
Chinese President Xi Jinping. It was the first visit of 
the People’s Republic of China for the past fourteen 
years. During the visit, it was signed 18 documents 
and agreements on bilateral cooperation in various 
fields. According to the business strategy of the 
Socialists between Iran and China is designed for 
the next 25 years. This strategy would achieve trade 
turnover of $ 600 billion, ie. E. $ 60 billion over 
ten years in the year. Today, turnover is $ 40 billion 
a year, and this is the sharp fall in oil prices (Ida 
Sargsyan. Iran and China, “Silk Road” knows no 
barriers // http://www.vestikavkaza.ru/news/Kitay-
i-Iran-nachali-optimizatsiyu-NPZ-Abadan.html). 
But there are also criticisms of China’s plans are 
largely associated with the decline in the Chinese 
economy, which in the course of 3 decades has 
demonstrated an extremely high growth rate ‒ 10% 
or more per year, and in 2015 did not exceed 6.9% . 
In this regard, even expressed the view that “in 2016 
the Chinese economy will collapse, and China will 
return to the ranks of the weak states, because the 
situation in the country is much worse than warn 
the national bureau of statistics” (Yun Sun, 2015 : 
22-24). However, the Chinese themselves are more 
optimistic. China now consumes more and more of 
the world’s hydrocarbons. China’s dependence on 
imported oil is greater than 50%. Moreover, between 
11 and 14% of all imported oil, China imports 
from Iran. On top of that Chinese oil companies 



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (89). 2019 195
eISSN 2617-1864

Jakubayeva S., Zhekenov D.

are involved in the work of the six petrochemical 
projects in Iran, a total value of 8.6 billion. Dollars. 
The total volume of trade between the two countries 
in 2012 amounted to about 36 billion. Dollars, the 
growth of trade between Iran and China in 2013 has 
increased, according to preliminary estimates, by 
3.5%, China is Iran’s largest trading partners.

Thus, the oil and gas sector is one of the main 
directions of the Iranian-Chinese cooperation. 
China ‒ a major buyer of Iranian crude, a volume 
of 6 million barrels per day. But Iran as a supplier 
for China is only in sixth place after Saudi Arabia, 
Angola, Iraq, Russia and Oman. Economic growth 
in China and the country’s increasing energy needs. 
The lifting of sanctions has allowed Iran to increase 
oil production to 4.2 million barrels per day, reaching 
a level that was before the sanctions. Iran continues 
to increase production volumes, despite the call for 
OPEC to suspend production in order to increase 
oil prices. Iran is China’s determination of great 
interest. In the oil and gas industry opportunities 
received Chinese companies as CNPCI, Sinopec 
and ChinaOffshoreOilCompany. CNPCI has already 
signed a contract for the development of the 11th 
phase of the South Pars oil field with the National 
Iranian Oil Company, as well as with the French oil 
company Total and Iranian PetroparsLtdCompany. 
The agreement was signed under the new scheme 
of oil contracts developed by the Iranian side. The 
contract is valued at the sum of $ 4.8 billion. The 
project will be implemented in two stages. The first 
phase will include the installation and installation 
of the platform in the amount of $ 2 billion for gas 
production, and for the second phase is planned 
to sign a new contract to install a gas compressor. 
According to the agreement between Iran and 
trilateral consortium, the share of Iranian production 
is 70% of the contract value, in addition, conduct 
an underwater pipeline, assembly and installation of 
gas compressors and wellhead platform will be held 
in Iran. Technology project, and then the production 
and operation technologies will be handed over to the 
Iranian side stages. The total period of implementation 
of the project activities and is designed for 20 years, 
with first gas production provided 40 months. 
China is interested not only in the process of gas 
production, but also in the gas, as of today the 
country is actively developing its petrochemical 
industry, which requires large supplies of ethylene, 
which are provided at the expense of coal reserves. 
However, it is inconvenient in terms of cost and time. 
Iran may well become a profitable direction for the 
development of petrochemical products in China. 
Iran and China have already begun to implement a 

joint project on the development and optimization 
of refinery (refinery) “Abadan”. This was stated by 
Deputy Iranian Oil Minister and Managing Director 
of National Iranian Oil Refining and Distribution 
Company (NIORDC) Abbas Kazemi. According 
to his opinion, the total project cost is $ 3 billion, 
is a partner of the Chinese company “Sinopec”. 
First phase of the refinery project would require $ 
1.3 million Iranian funding, after which the project 
will enter its second phase, in which the active teach 
is given to Chinese partners. Iran has a 15% stake 
in the project, while the rest of the stake will be 
supplied by Chinese financiers.

Also, Beijing’s foreign policy toward Iran is 
closely linked to economic interests and energy 
security. In the future, China’s foreign policy 
pragmatism in its relations with Iran will continue. In 
China in building relations with the Islamic Republic 
has a number of advantages. First, China and Iran 
are not geographically contiguous with each other, 
which helps to avoid friction, usually occurring 
between the neighboring countries. For example, 
the question of the legal status of the Caspian Sea 
in the Russian-Iranian relations. Secondly, China 
‒ the biggest buyer of Iranian oil, and one of the 
few importers have continued to cooperate with 
Iran in a Western oil embargo. Finally, China is a 
nuclear power and a permanent member of the UN 
Security Council with veto power. Iran is counting 
on China, as a country, hindering the adoption of 
radical decisions in the Security Council. Tehran 
believes that China ‒ is the only country in Asia that 
in the foreseeable future can become a superpower 
and challenge US power. For Iran, China ‒ not the 
most convenient trading partner, as the Chinese are 
perfectly able to twist arms and taking advantage 
of Iranian economic difficulties, embossing for 
themselves huge discounts and preferential terms. 
Nevertheless, Tehran, on the basis of strategic 
considerations, trade with China at a discount, often 
-on the limit of profitability. At the same time, we 
should not forget that the key sectors of the Iranian 
economy, oil, gas and energy, are public. While 
some liberalization in this matter and there, for the 
Iranians the risk of transmission of their control is 
not Chinese. In this connection it may be noted, and 
the threat of artificiality about the likely reshuffle ‒ 
the EU will displace China from Iran. Investment 
needs for the development of oil and gas sector are 
planned by the Iranian authorities in the amount of 
86 billion. Dollars, China’s share may reach 10-
15%, which does not create significant obstacles 
for investors, both from Europe and from Russia 
(China: Trends and Forecast for 2016 .KATEHON.
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com. katehon.com/ru/article/ritay-tendencii-i-
prognoz-na-2016-g). But the dynamics of the 
development of trade relations with Iran clearly 
points to the advantage of the Chinese. So, after the 
Islamic revolution took place in Iran, the US trade 
embargo has allowed China to gradually occupy 
frees up space that once belonged to the Western 
countries. In 1978, the share of Chinese goods in 
Iranian imports was 1%, the US ‒ 21%, Germany 
‒ 19%, Japan ‒ 16%, and the UK ‒ 8%. Over the 
past ten years there has been a significant increase 
in the volume of trade between the two countries. 
Today, Iran’s major trading partners are Japan (14% 
of Iranian exports), China (12.8% ‒ 10.5% and 
exports ‒ imports), as well as a number of European 
countries: Germany, Italy, France.

Thus, Iran and China relations are a vivid 
example of mutually beneficial partnership. If in 
relation to Russia in Iran there is a certain lack of 
confidence, based on the historical past and a number 
of contemporary factors (in particular, the prohibition 
of the sale of S-300 to Iran in 2007), the China 
Islamic Republic has alroads had a relationship of 
trust. Even during the period of sanctions, China has 
continued to cooperate with Iran, of course, based 
on their own interests, which coincided with Iranian 
interests. At this stage, serious obstacles to bilateral 
and regional cooperation does not exist. Tehran 
still stands ready to join the Shanghai Cooperation 
Organization, one of the founders of which is China, 
and if earlier Security Council sanctions hinder Iran 
in the SCO to take the series, then this is no obstacle 
to date. For Tehran is important that, in contrast to the 
West, Beijing does not interfere in the internal affairs 
of the state, and considers it as an equal partner. 
For Iran, the deepening of relations with China is 
an ally in the acquisition of a group of countries, 
the leaders of contemporary international relations 
and investment, so necessary for the development 
of the Iranian economy. In our opinion, the Iranian-
Chinese cooperation will preserve the character of a 
strategic partnership.

The project “One belt-one road” and 
Kazakhstan

China Initiative “Economic belt of the Silk 
Road,” are largely consonant with Kazakhstan’s 
development program “Nurly Zhol”, announced 
by the Head of our state in 2014. In matters of 
implementation of the “Economic belt of the Silk 
Road” Kazakhstan shares China’s commitment to 
the development of Eurasian transport corridors, 
which fully complies with the imperatives of the 
economic policy of the Republic of Kazakhstan. 

The actions of our countries coincide in the fact 
that we are building a motorroad Western Europe ‒ 
Western China, paving the pipelines and railroads. 
Now the Kazakh-Chinese relations are on the 
rise, reaching the highest level in its history of 
development. Strategy “Kazakhstan ‒ 2050” and the 
program “Chinese dream” and are similar in terms 
of objectives and implementation.

 Kazakhstan, along with other Central Asian 
states, China is an important geopolitical and geo-
economic region in the immediate vicinity of the 
pulses of its global impact, dissemination and 
promotion of culture, language, spiritual values, 
attitudes, technology, and other things. At this stage, 
our land, with China having a common land border, 
related by ethnic composition, in common with the 
most ancient history in the first place is important 
for China’s geostrategic.

Today, China is the largest economy and the 
second largest consumer of oil and gas in the world. 
According to the forecast of the Chinese state oil 
company CNPC, oil consumption in China this year 
will increase by 3% to 10.68 million. Barrels per 
day. The import of oil in the country is expected to 
increase by 5.4% to 6.49 million. Barrels per day. 
Gas consumption in China will grow by 9.3% to 
200 billion cubic meters, while imports, including 
liquefied natural gas-on 10,2%, to 65 billion cubic 
meters. One of the main problems of the further 
development of China is a growing demand for 
energy, in this connection, China is engaged in is not 
just buying the country’s oil-rich hydrocarbons (for 
example, in the Middle East), and trying to establish 
control over resources, ie buys worldwide oil 
deposit (Australia, Canada, Indonesia, and others.), 
and needless to say, the rapid build-up of China’s 
oil assets in Kazakhstan is observed (Li Xing, Hayk 
Martirosyan, Zhao Zhen, 2010 : 33-35).

 In the oil and gas sector of Kazakhstan today 
operates more than 30 companies with Chinese 
participation, of which 12 are wholly owned by 
Chinese investors (Syroezhkin, 2014: 32). The 
participation of Chinese investors in the oil industry 
of the country is expanding through the acquisition 
of the assets sold by western companies, and China is 
willing to continue lending in this sphere. According 
to various estimates, it controls between 20 and 40% 
of the oil sector of the country (Syroezhkin, 2010 
: 336). Currently, Kazakhstan is able to supply to 
China through the pipeline Atasu-Alashankou up 
to 20 million tons of oil per year. In addition, our 
country as a reliable transit country can annually 
pass through their territory to China to 55 billion 
cubic meters of Central Asian gas.
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 Kazakhstan, as a country rich in hydrocarbons, 
mineral resources of interest to China as a source of 
raw materials, but at the same time, it is a market 
for its finished products, plays the role of a bridge 
linking China to Europe and the Middle East. In 
this regard, it is clear that China will increase its 
economic policy activity in Kazakhstan, as well 
as throughout the Central African Republic, as the 
main instrument of comprehensive influence, taking 
all sorts of free economic niches.

In recent years, with the deepening of the 
international economic relations on the Eurasian 
continent and the growth of cargo traffic between 
East Asia and Europe becomes more urgent 
revival of the transport corridor “Great Silk Road”. 
Currently, Kazakhstan is actively working to create 
an integrated Eurasian transcontinental bridge, 
implemented about 200 projects related to the 
modernization of the transport infrastructure, it is 
planned the construction of terminals, launching 
container block-trains in the direction of China ‒ 
Europe ‒ China. Creating multiple routes between 
Europe and Asia is in the interests of all countries 
of the Eurasian continent. This approach is a key 
priority of Kazakhstan, as through the territory of 
our country are almost all transport corridors linking 
Europe and Asia. Now across the country are five 
international transport corridors. Built 1,700 km of 
new railroad lines, 19,000 km of road reconstruction 
9 airports. In general, it is expected that by 2020 the 
transit through Kazakhstan will increase two-fold 
(Luzianin S., E. Safronova, Chufrin, 2011: 164-
166).

The revival of the Great Silk Road, it is ‒ 
a landmark project that China attaches great 
importance. The revival of the Great Silk Road to 
China will give a lot of advantages and significantly 
strengthen its geopolitical position ‒ perhaps more 
than other countries, through which runs the Silk 
Road. According to Chinese experts, the Silk Road 
project rests on five pillars: policy, transport logistics, 
trade, investment, as well as communication and 
friendship between the people.

With its economic and financial power, the 
possibilities of investment and trade, China will only 
expand its presence in Kazakhstan (as in all of Central 
Asia), and “will behave more actively, primarily in 
economic terms,” as Vice-Chairman Shanghai Center 
for international studies at the Shanghai Academy of 
social Sciences, director of the Center for the SCO 
Shanghai prof. Pan Guang [9]. 

An important role is played by the project in the 
bilateral Kazakh-Chinese economic cooperation, the 
western direction belt will pass through Kazakhstan. 

During his visit to China in 2016 the President of 
Kazakhstan N.A. Nazarbayev said: “....Now there 
is crisis in the world. We narrowed all the funding 
possibilities of the world’s financial institutions. 
China is a big outlet for us and a great help in this 
difficult time of crisis. A large steel plant in Kostanay 
region, the plant for the production of oil and gas 
equipment in the Mangistau region, a whole new 
brand of cars in Kazakhstan Kostanay. In Southern 
Kazakhstan ‒ chemistry. We did not, we imported, 
we are building a plant of chemical fertilizers. 
Big plant for nitrogen fertilizers, all of them, as 
you can see, are in machine-building character, “ 
(Kazakhstanskaya pravda. 23 May 2014. // https://
www.kazpravda.kz/en/news).

At the official meeting in Astana with the President 
of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev in 
2013, Chinese President Xi Jinping has initiated a 
strategic project to create “economic belt of the Silk 
Road.” He stressed in his speech that, “Kazakh land, 
through which the routes of the ancient Silk Road, 
has made a significant contribution to the integration 
of Eastern and Western civilizations have contributed 
to the development of relations with different people 
and cultures.” “Today there was a need to apply 
new models of cooperation, joint efforts to form 
an” economic zone “of the Silk Road, starting from 
specific areas.” The aim of this ambitious project ‒ 
to stimulate economic growth in the countries along 
this belt and the creation of a new format of political 
and economic cooperation among States from East 
Asia to Western Europe on the principles of mutual 
respect, trust and interdependence. Chairman Xi 
Jinping also pointed out areas of cooperation, it 
is ‒ a continuous exchange of views on various 
issues of economic development strategy for the 
development of measures and economic integration 
programs; construction of an integrated transport 
infrastructure from the Pacific Ocean to the Baltic 
Sea; strengthening of trade relations with the 
elimination of barriers and increase the speed of 
delivery; strengthening of the national currency 
flows; strengthening the ties between the people (专
访上合组织研究中心主任潘光。2006年06月13
日。 http://news.xinhuanet.com/world/2006-06/13/
content_4691643.htm).

The downturn in the Chinese economy 2015-
2016 years gave reason to the experts and the media 
to predict the reduction in the volume of Sino-
Kazakh economic cooperation. However, despite 
the pessimistic forecasts, Beijing is taking on new 
commitments. This clearly showed the visit, which 
was held by N.A. Nazarbayev to China and the 
signing of new agreements. During the talks, the 
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leaders signed a series of contracts valued at $ 23 
billion. China will invest $ 600 million in projects 
of “Kazakhstan Temir Zholy”. The country is in a 
period of five years will invest in the development 
of the logistics sector and the industrial area in the 
special economic zone “Khorgos ‒ Eastern Gate”. 
Kazakhstan, for its part adopted a policy to strengthen 
economic and trade cooperation with China, which is 
one of the largest economies in the world, on a range 
of areas (Bugaenko A., 2015: 64-73).

Kazakhstan supports China’s initiative to 
create an economic zone of the Silk Road, aimed 
at closer cooperation in such fields as economy, 
trade, transport, investment, finance and culture. 
The Chinese side there are three main routes, two 
of which are complementary to the Kazakhstan 
infrastructure program “Nurly Zhol”: from China 
through Central Asia, Russia to Europe / the Baltic 
Sea to / from China through Central Asia, West 
Asia to the Persian Gulf and the Mediterranean 
Sea. To date, the list of investment projects between 
Kazakhstan and China includes 51 projects totaling 
more than $ 26.2 billion in the chemical industry, 
mining and metallurgical sector, machine-building, 
infrastructure, energy, agriculture, light industry, 
oil refining, production of building materials and 
information technology. Of these, two projects 
have already been launched ‒ modernization of 
installation of powdered polypropylene production 
and the production of cars.

Conclusion

China remains committed to its basic foreign 
policy principle of equality and mutual benefit. 
It needs a stable Central Asia and Iran open to 
continue the reforms and development policies. 
Iran and Central Asia to Beijing ‒ energy security 
and acquisition of new markets for goods and 
investment. It strives to maintain relationships 
with existing regimes in Central Asia, speaking 
of stability, after the departure of I.Karimov in 
Uzbekistan and the forthcoming elections in 
Kyrgyzstan, for the resolution of conflicts in the 
region through negotiations and cooperation. This 

policy pays dividends to China that confirm its 
relations with Central Asian countries. Thus, China 
is strengthening relations with Iran and Kazakhstan 
strives to avoid actions that would put them in a 
position of confrontation with the United States and 
Russia in the region.

It is obvious that the international influence of 
China will grow more and more, and its presence 
in Kazakhstan to deepen and expand more and 
more intense. At the same time, for large-scale 
modernization of Kazakhstan’s economy requires 
huge investments and serious scientific approach in 
all spheres of activity.

Kazakhstan needs to improve relations with 
China in non-raw material sectors of the economy, 
in the processing sector of the chemical industry, 
machine building, agriculture, tourism. It would be 
useful to enhance cooperation between the regions. 
We would be interested in cooperation in the sphere 
of ecology, water protection projects, etc.

It is safe to say that the provision of a truly 
civilized world order of the XXI century, based on the 
will of the majority of the world community, its real 
and potential centers of influence will depend, among 
other things, the success of developing a trusting 
partnership strategic nature between Kazakhstan 
and China, stable Kazakhstan-Chinese relations on 
the basis of a common understanding of the new, 
emerging architecture of international relations today, 
aimed at building a fair, equitable and non-violent 
peace. Thus, the geographical location of Kazakhstan 
in the neighborhood of such political and economic 
giant like China, making China a priority vector of 
Kazakhstan’s foreign policy.

Summarizing all the above, we can safely 
say that Iran, Kazakhstan and China have new 
opportunities of scientific and technological 
cooperation, the implementation of the strategic 
vision and the creation of resource and market the 
bridge of the Economic Belt of the Silk Road. In 
the context of falling oil prices and other negative 
factors, only cooperation will help our countries 
to pass the current transitional period. Only close 
cooperation of the these countries will help counter 
the economic problems.
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Ту фик М.
фи ло со фия док то ры, орыс ті лі жә не әде биеті нің про фес со ры,

Әлеу мет тік жә не гумa нитaрлық ғы лымдaр фaкуль те ті,
Хaссaн II уни вер си те ті – Мохaмме дия – Мaрок ко

еmail: mariatoufiq@hotmail.com

Араб-ағыл шын көр кем ау дар мадағы мәде ни-шар тты тер мин дер

Мaқaлaдa aудaрмaшылaрғa бел гі лі бір мә де ниет ке қaтыс ты тер мин дер ді бaстaпқы мә тін
нен aудaрылaтын мә тін ге бaрыншa нaқты жет кі зу бaры сындa кез де се тін қиын дықтaр қaрaсты
рылaды. Мін дет тің aуыр лы ғы мен қaтaр, aудaрмaшы бaстaпқы мә тін де гі мә де ниетaрaлық кон
цеп циялaрды өң деп, оның aудaрмa мә ті нін де гі нұсқaсын жет кі зу ге ұм тылaтындықтaн бұл сын ды 
жұ мыс тың шек те рі нің өзі проб лемa бо лып тaбылaды. Екін ші мә тін бaстaпқы мә тін нің оғaн тек 
бaрыншa жaқындaтылғaн нұсқaсы ғaнa болсa дa, әрі әде би aудaрмaғa шек теу лер қойылсa дa, 
әде би aудaрмa әлем нің жaнжaқты кaртинaсын үне мі бaйы тып отырaды. Кей бір aудaрмaшылaр 
оқырмaн тaным про це сі не енуі, aудaрмaғa өзі де қaты суы жә не шығaрмaшы лық із де ніс тaны туы 
қaжет деп сaнaйды. Ол, яғ ни оқырмaн мaғынaны өзі то лық ты рып, жaңa мә де ниет пен тaны суғa, 
«түп нұсқa рең кі» мен «дә мін» бaйқaуғa қaбі лет ті. Аудaрмaшы ның мaқсaты – мә де ни мұрaны же тік 
тү сі ну ге бaрыншa ықпaл ету. Ол оқырмaнды бaсқa әлем ді aшуғa бaғыттaп, оны өз бе тін ше ин те р 
п ретaциялaп, кей де олaрдың ерек ше лік те рін бaғaлaуғa ынтaлaндырaды. Мaқaлaның мaте риaлы 
мә де ни сaлa тер мин де рін aудaру мен жә не то лық жет кі зу мен aйнaлысaтын зерт теу ші лер үшін 
пaйдaлы болaды. 

Тү йін  сөз дер: тұспaлды aудaрмa, мә де ни тер мин дер, бaстaпқы мә тін, aудaрмa мә тін, нaқты лық.
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Куль турно-обус лов лен ные тер ми ны в aрaбс ко-aнг лийс ком ли терaтурном пе ре во де

В этой стaтье ос вещaют ся не ко то рые труд нос ти, с ко то ры ми стaлкивaют ся пе ре вод чи ки в 
своих по пыткaх мaксимaльно точ но пе редaть тер ми ны, связaнные с куль ту рой, из ис ход но го 
текстa в це ле вой текст. Зaдaчa очень сложнaя, и грa ни цы тaкой рaбо ты, бе зус лов но, яв ляют ся 
проб ле мой, пос кольку пе ре вод чик стaрaет ся быть вер ным ис ход но му текс ту, обрaбaтывaть меж
куль тур ные кон цеп ции и создaвaть прaвиль ную вер сию нa це ле вом язы ке. Хо тя це ле вые текс ты 
мо гут быть толь ко приб ли зи тель ной вер сией ис ход но го текстa, и хо тя су ще ст вуют неп реодо ли
мые огрa ни че ния, нaклaдывaемые нa ли терaтурный пе ре вод, пос лед ний про должaет обогaщaть 
уни версaльную куль ту ру мирa. Не ко то рые пе ре вод чи ки полaгaют, что читaтель дол жен быть вов
ле чен в про цесс познa ния, дол жен сот руд ничaть с пе ре во дом и прояв лять твор чес кую ин тен цию. 
Он спо со бен сaм до ду мывaть смысл и знaко мить ся с но вой куль ту рой, улaвливaть ее «ори гинaль
ный цвет» или «вкус». Цель пе ре вод чикa – спо со бст вовaть луч ше му по нимa нию куль турно го 
нaсле дия. Он ст ре мит ся нaпрaвлять и сти му ли ровaть читaте лей к отк ры тию дру го го мирa, что бы 
они мог ли посвоему ин те рп ре ти ровaть и, воз мож но, оце нить рaзли чия.

Мaте риaлы стaтьи мо гут быть по лез ны кaждо му исс ле довaте лю, ко то рый зa нимaет ся воп
росaми пе ре водa и точ ной пе редaчи тер ми нов куль турной сфе ры.

Клю че вые словa: приб ли зи тель ный пе ре вод, куль турные тер ми ны, ис ход ный текст, це ле вой 
текст, точ ность.

Introduction

 Mailhac (1996) defines a culture-bound concept 
as “any reference to a cultural entity which, because 
of its distance from the target culture is characterised 
by a sufficient degree of opacity from the point of 
view of the target reader to constitute a translation 
problem.” Therefore, the culture-bound concepts are 
specific to the source culture, not to the target culture. 

Although translating literary texts requires a 
native-like control of both the source and target lan-
guages and a full understanding of the historical and 
cultural background of the original text, translation 
will always be an approximation. It has been gener-
ally acknowledged that “as rigorous as a translation 
of a literary work may be, it will always result in a 
more or less successful approximation to the origi-
nal and it can never have the precision of a mathe-
matical operation” (Traore, 2005). A language is not 
always flexible enough to convey the richness of the 
original text and cannot always go beyond the limits 
it may encounter. 

Many linguists and anthropologists, such as 
Lyons and Woolfson, refer to the Whorf-Sapir hy-
pothesis to examine the close relationship between 
language and culture. They have found, for ex-
ample, that languages differ in terms of structures 
and vocabulary items. Whorf’s often-cited example 
on “snow” in Inuit as well as other examples from 
American Indian languages show that some specific 
concepts are more or less available than in English 
or another language (Woolfson, 1981). 

Experiments have revealed that the vocabulary 
items answer the people’s needs in their particular 
environment, and that their perception and memory 
are affected by the availability of appropriate words 
and expressions. People tend to notice and remem-
ber things that are more easily codified in their lan-
guage. Stafford points out that the experiments do 
not imply that the concepts cannot be understood, 
expressed or translated in other languages. Linguis-
tic forms may differ, but the essential messages get 
across. She claims that “When all people realize that 
no matter which language you speak or which cul-
tural norms you are used to, everyone is capable of 
intellectual thoughts, poetic visions, technical jar-
gon and personal feelings according to their own ex-
periences, the world will be a much smaller place.” 
Cross-cultural and even mass global communication 
is possible, and many books have been quite suc-
cessfully translated beyond their initial language of 
composition (Stafford, 2013).  

Methods 
The article uses methods of discursive analysis 

of the main features of literary texts in Arabic as an 
object of translation activity and embodiment of a 
specific culture, defines the main difference between 
translation of a literary text and other types of trans-
lation. 

It also discusses the main criteria and methods 
of literary translation from Arabic into English, and 
explores the role of the translator in shaping the out-
look of foreign readers.
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Main body
In the process of translating, one may expect to 

find problems in the source text due to the fact that it 
is deeply rooted in culture. Therefore, the translator 
needs to be not only “bilingual” but also “bicultural” 
(Lyons, 1996), and should possess great sensitivity 
to differences between source and target cultures. 
Translation is not an activity that depends on a 
word-for-word transfer; rather, it emphasizes words 
that are textually and culturally bound. Such consid-
erations have been discussed previously in a number 
of works on the issue of translating literary works 
from Arabic to English, such as Najah Shamaa’s A 
Linguistic Analysis of some Problems of Arabic to 
English Translation (1979), and Said Faiq’s Cultural 
Encounters in Translation from Arabic (2004). 

We agree with the Russian researcher Timko 
that culture “as a system of beliefs, value orienta-
tions, communication strategies and cognitive en-
vironments, which, in fact, determine the basis of 
behavior shared by all members of a certain lin-
guacultural community, is a significant barrier to 
achieving equivalence in translation because even if 
people speak the same language, differences in their 
cultural experience lead to a failure in communica-
tion. ” She is logical in her conclusion that the trans-
lators of the new generation are more focused than 
ever on mutual understanding in the field of cultures 
and the effectiveness of cultural dialogue. 

Elements of national culture and cultural expe-
rience can appear in the text at a visible level - as 
specific language and speech patterns (grammati-
cal structures, vocabulary, situational rules for the 
use of language). However, the greatest difficulty 
in translating is caused not by language differences, 
but by those cultural elements, which are above the 
level of elementary language communication. They 
represent an extra-linguistic reality, connected not 
with external manifestations of culture (language, 
gestures, behavior, customs, customs, artifacts), but 
with internal (ideas, beliefs, values) (Timko, 2010).

The work of translation is undertaken by a non-
native speaker who should be fully aware of the fact 
that the writer is intimately familiar not merely with 
the history of his homeland in all its phases but also 
with the emphases and styles that are characteristic 
of  historical writing about his country and its peo-
ples. In his effort to promote a better understanding 
of targeted culture, a primary effort of the translator 
is an attempt to reproduce the wealth of information 
and the detail of ceremony and ritual. 

Dealing with Arabic culture-bound concepts 
and expressions, the translator may ask whether to 
“domesticate” them and include them in the target 

language, or whether to translate them literally, run-
ning the risk of defamiliarizing the text such that 
the target reader might reject it. He can also opt for 
a third possibility, which is to work out a language 
conveying the meaning of the source context, but at 
the same time accessible to the target readers, which 
is the aim of literary translation. Although the trans-
lator can help clarify certain issues to the reader, he 
can never hope “to supply him with all the pre-in-
formation necessary to fully appreciate a translated 
text” (Shamaa 217). Some translators insist that 
the reader has to be cooperative and exert himself 
in constructing meaning and getting familiar with 
a new culture and to catch its “original colour” or 
“flavour”. The translator’s objective is to promote 
a better understanding of cultural heritage. He aims 
to guide and stimulate readers in the discovery of a 
different world and let them make their own inter-
pretation and hopefully appreciate the differences. 

Translation is the decision-making, the choice of 
a word or phrase close to the original, or the creation 
of a version that sounds more natural in the target 
language.

Tony Calderbank, a translator with extensive ex-
perience, says that while working on the translation 
of the book Wolves of the Crescent Moon by Yousef 
Al-Mohimeed, he retained many Arabic names of 
trees growing in the desert, as well as words for 
clothes that have no English equivalent or require a 
description. In such cases, the translation may con-
tain a glossary or footnotes to explain Arabic terms 
(Calderbank, 2018).

Arabic translators often encounter a situation 
where linguistic understanding is not enough; it is 
important to understand and explain why the au-
thor uses a certain word or expression. For exam-
ple, pre-Islamic poetic works, the qaseedas, have a 
meter (rhythm) based on long and short syllables, 
metaphor, alliteration, onomatopoeia and rhyme. 
Each line of the poem ends with the same letter. The 
qaseeda of the poet Imrul Qais is distinguished by 
his special beauty and expressiveness, in which he 
describes his horse as mikarrin mifarrin mudbirin 
muqbilin ma’an (swift wheeling retreating advanc-
ing all together). The rolled Arabic r’s and the n’s 
recreate the sound of hooves on hard ground. He 
completes the description with an image of strength, 
power and movement: kajalmoudi sakhrin hattahu 
s-saylu min ‘ali (like a boulder tossed by the flood 
from on high).( Calderbank, 2018).

Another strategy is to deploy paraphrasing, to 
describe the meaning of the word. First, an idiomat-
ic expression, which has no equivalent expression in 
English, can be rendered through expansion and ad-
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aptation of the meaning. Second, when dealing with 
images and metaphors, which are unfamiliar to Eng-
lish cultural repertoire, a translator tries to find an 
analogous image. Third, when a proverb in Arabic 
does not have any correspondence in English, he can 
simply translate the meaning, or render it literally.

 All the devices described here are usually em-
ployed in an attempt to create an accurate transla-
tion, which could make the text accessible to the 
readers regardless of their cultural background. In 
his efforts to be accurate, the translator puts some 
strategies for the management of “not found” terms 
across languages. However, it is necessary to see 
whether the management of those problems is al-
ways successful. In his attempts to render the target 
text as close as possible to the source text, the trans-
lator may have made misinterpretations, or may 
have failed to find appropriate equivalents. 

The limits of translation may be identified in 
some cases through inconsistency, approximation 
or absence of exact equivalents in translation. The 
translation problems may not be due to a lack of re-
search, but they can be understood or tolerated when 
we consider that dictionaries do not comprehend all 
the meanings of specific words locally defined. In 
the process of translation, some imperfections are 
due to a lack of a local knowledge that is needed in 
bridging the different cultures, a misinterpretation 
of some terms or a simple lack of attention.

On one hand, translation requires an acquain-
tance with traditions. The translator should take into 
consideration the importance of symbolism to intro-
duce it to the foreign reader. On the other hand, there 
are challenging expressions, which require from the 
translator to use once again his dual competencies in 
both the Arabic language and culture. 

The concepts, which are associated with a set 
of cultural knowledge, are difficult to render. The 
translator’s attempts –and difficulty– to find equiv-
alent terms are revealed in the use of inconsistent 
terms to refer to the same concept. As a non-native 
speaker, he is either misled by cognates, or confused 
by the literal meaning of concepts. To avoid these 
problems, the translator should check the meaning 
of those concepts in dictionaries or with the native 
speakers while he works on the source text.

The translated culture-bounds words and ex-
pressions cannot convey the exact intended mean-
ing but represent just an alternative to it. The dif-
ficulties of rendering these terms, lie first in the fact 
that in some cases the translator has not grasped the 
original meaning because the concepts and expres-
sions are deeply rooted in the target culture. Second, 
difficulties arise when there is an absence of exact 

equivalents in the target culture, hence in the target 
language. This means that a translation is at times 
an approximation of an original idea, rather than an 
exact conveyance of it in a new language.

The environment where people live, the insti-
tutions they create, and the beliefs they assume are 
part of their culture. The architectural heritage of hu-
manity is one of the domains in which the richness 
and diversity of cultures is reflected. The language 
of each culture expresses the specificity in this field 
and others. The specificity of a created item or na-
tion brings about a specific lexicon. People create 
things and give names to them. Things and ideas 
are often similar without being totally the same. 
They differ from one culture to another. Often, a 
person’s comprehension of another culture is only 
possible through his or her own culture and imagi-
nation, but one can still aspire to enrich their own 
culture through the cultures of other people. This 
is why translation is necessary, and that is the very 
relevance of language. If what is necessary for this 
minimum comprehension is secured, the translation, 
which is limited in detail, should be undertaken with 
this in mind. 

In several translated literary texts, we can 
identify cases of inaccurate translation of some 
words or expressions, cases of inconsistency, 
cases of approximate translation, cases of impos-
sible translation in which the translator has kept 
the original words and cases related to difference 
in meaning because of difference in culture. The 
problems that can be identified are beyond the 
translator’s competence of the source language. 
They may illustrate general difficulties that trans-
lators face in working on literary texts. These 
difficulties demonstrate why some readers often 
prefer original versions to its translation. There-
fore, a purely accurate and literal translation is 
impossible, but one can assert that an approxima-
tion of the meaning of the original text has been 
objectively achieved. This does not imply that it 
is a betrayal of the original text, but by necessity 
a limited version of the source. 

In his effort to promote a better understanding 
a culture, and his attempt to reproduce the wealth 
of information, the translator may be successful in 
transmitting ideas from one cultural context to an-
other, although the understanding of the meaning of 
a given text and the evaluation of its translation de-
pend to a great extent on intuitive appreciation, and 
on the translator’s strategy in keeping his translation 
very close to the original text targeted to give the 
reader a different flavour of images and manners of 
thinking and expressing, which allow him to suc-
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ceed in penetrating the richness of the text in all its 
levels, from the “local to universal”.

Usually, when it comes to disciplines or sciences 
with specific jargon, neutral and objective descrip-
tions, translation is relatively straightforward, but it 
is less precise with other human disciplines includ-
ing literature. A commentary on a literary text in 
the same language is a kind of translation because 
the problem is the same, explaining to readers what 
the writer means in his text. Understanding is not 
merely perception, it is a comprehensive reception. 
In other words, in the process of translation, the dif-
ferences in languages reflect differences of manners 
of thinking, imagining and expressing. 

It is interesting to note that some researchers, 
including, for example, Abdulrahman M. Khalid 
Bustani, believe that the current system of 
representation of Arabs and their culture in English 
translations of Arabic literary works clearly exists and 
even prevails; a system that emerged long before the 
colonial period and serves the purpose of hegemony. 
Obviously, this point of view largely coincides with 
the pathos of the famous book “Orientalism” by 
Edward Said, who described «the Western attitude 
that views Eastern societies as exotic, primitive, 
and inferior » (Said, 2003). This system, they say, 
implies careful selection of exactly what needs 
to be translated and the use of manipulative and 
domesticated translation strategies. Moreover, these 
scholars believe that such a situation exists even now 
in an era of globalization and open communication 
in the form of preserving stereotypes of Arabs and 
their culture in the minds of Western audiences. 
However, the method of supporting this system has 
changed to meet the requirements of the market that 
is the translation industry delivers what readers want 
to read, what is sold (Bustani, 2014).

Since a literary text is a creative work, a “good” 
translation should reflect the creative dimensions 
of the source text. Yet the creative text is not only 
a matter of language, because language is also 
culture and cultures differ in many aspects: their 
materialistic crafts, their customs and habits, their 
beliefs and values, their ways of living and thinking, 
their style of imagination, even their standards of 
expressing all of these aspects. The differences in 
cultures make drastic limits to the translation of 

literary texts because it submits them necessarily to 
concessions. 

Nevertheless, through translated literary works, 
readers discover that humans have common feelings 
and universal principles and values such as good and 
evil, beauty and ugliness, justice and tyranny, but that 
they live them in specific contexts with references 
to history, to geography and to social imagination. 
Comparative literature shows that all societies know 
the tragic and the comic, but they do not always laugh 
at or cry always at the same things, and they do not 
always acclaim or condemn the same acts.

Conclusion

The entire atmosphere of a novel is composed 
of all the aforementioned aspects. The mission of 
translation is an extension of that of literature, which 
consists in enriching our common sense of human 
identity, by introducing to us a smart or awful image 
of ourselves in the mirror of our diversity. Through 
translation, Americans have access to the poetry 
of Alexandre Pushkin, and Arabs may enjoy the 
drama of Shakespeare or the poetry of Garcia Lorca. 
Although target texts can only be an approximate 
version of the original text, and although there 
are insurmountable limits imposed on literary 
translation, the latter goes on enriching the universal 
culture of the world. 

This paper has highlighted some of the difficulties 
that translators face in their attempts to render a 
culture-bound terms as accurately as possible from its 
source text. The task is very complex, and the limits 
of such work are certainly a challenge as a translator 
tries to be faithful to the source text, to handle cross-
cultural concepts, and to construct a correct version in 
the target language. Keeping the target text as close as 
possible, to its source text may have limitations but it 
also has merits: it serves to communicate and expose 
the readers to a new culture. 

The decision of the translator is determined by a 
pre-selected and justified strategy and depends on the 
place cultural information occupies in the value system, 
presented in the original text. Translation, with all its 
limits, serves to initiate readers into a new world of 
cultural differences and stimulates them to understand 
the differences, and hopefully to appreciate them. 
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МА ҚАЛ МЕН МӘ ТЕЛ ДІ КЛАС СИФИКАЦИЯЛАУ ПРИН ЦИПТЕРІ 

Тіл дің идиомaтикaсындa құн ды лықтaр жүйесі, aдaмгер ші лік, әлем ге, aдaмғa, бaсқa хaлыққa 
де ген қaрымқaтынaс бей не ле не ді. Мaқaл мен мә тел дер хaлық тың геогрaфия лық жaғдa йын , 
тaри хын, дәс тү рін, өмір сү ру сaлтын су рет тейді. Мaқaлмә тел ді жинaқтaйт ын aдaмдaр ке рек
ті мaқaлмә тел ді тaбудa қиын дыққa тaп бо лып жaтaды. Фоль кло рис тикaдa пaре миялaрды, 
әсі ре се мaқaл мен мә тел дер ді ортaқ клaсси фикaциялaу әлі құ рылмaды. Осығaн бaйлaныс ты, 
жинaқтaушылaр мен жинaқтaрды қолдaну шылaр қиын дықтaрғa тaп бо лудa. Клaсси фикaция ның 
әр прин ци пін де: не гіз гі сөз дер aрқы лы, aлфaвит, тaқы рып жaғынaн, идея, жинaқтaу ор ны мен 
уaқы ты, жинaқтaушы, пaйдa болғaн бел гі сі (хaлық пен тіл жaғынaн) – өзі нің aртық шы лықтaры 
мен кем ші лік те рі бaр. Кө не жинaқтaрдa мaқaлмә тел дер не гі зі нен aлфaвит тү рін де бе ріл ген. Көп 
тaрaлғaн түр – идея лықтaқы рып тық топтaр. Қолдaны лып жүр ген прaктикaдa бір мaқaл әр түр лі 
жинaқтa әр түр лі бө лім де кез де се ді. Со ны мен қaтaр, бір жинaқтa бір дей мaғынaдaғы мaқaлдaр 
әр түр лі бө лім де кез де се ді. Жинaқтaрды құрaсты ру шылaр мен редaкторлaр мaқaлмә тел дер ді 
жинaқтaу ке зін де үл кен қиын дықтaрғa ті ре ле ді. Бұ ның се бе бі – мaқaлмә тел дер ді жинaқтaудың 
қaнaғaттaнaрлық клaсси фикaциясы ның жоқ ты ғы. Сон дықтaн мaқaлмә тел дер ді ғы лы ми клaсси
фикaциялaу қaзір гі тaңдa пaре ми оло гиядa не гіз гі мә се ле бо лып тұр, оның ше ші мі тaбылмa йын шa 
бұл ғы лым ның aры қaрaй дaмуы мүм кін емес. 

 Тү йін  сөз дер: мaқaл, мә тел, фрaзеоло гизм, пaре мия, клaсси фикa ция. 
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  Principles of the classification of proverbs and sayings

In the idiom of the language, the system of values, public morality, attitude to the world, to people, 
to other nations is displayed. Proverbs and sayings illustrate the way of life and geographical location, 
history, traditions of a particular people, united by one culture. Those who dealt with collections of prov
erbs and sayings, know how difficult it is to find the necessary dictum in them. Folklore studies have not 
yet developed a unified classification of paremias, in particular, proverbs and sayings. In this connection, 
both the compilers of the collection and users are experiencing difficulties. Each classification principle: 
by supporting words, alphabetical, thematic, ideological, by place or by gathering time, by collector, by 
origin (by nations and languages)  has its positive and negative sides. In ancient collections, proverbs 
and sayings are mainly arranged in alphabetical order. The most common distribution of material on 
the ideological and thematic groups. With the current practice of publishing, the same proverb in dif
ferent collections falls into completely different sections. Moreover, in the same collection, similar and 
simply identical sayings appear in different sections. In turn, compilers and editors of the collections are 
experiencing the greatest difficulties in placing the proverbial material and its categorization. The whole 
thing  in the absence of a single and somewhat satisfactory classification of the sayings. Therefore, the 
question of the scientific classification of proverbs and sayings for today is the fundamental question of 
modern paremiology, without the solution of which this science itself cannot develop.

Key words: proverb, saying, idiom, proverb, classification.
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Прин ци пы клaсси фикaции пос ло виц и по го во рок

В идиомaти ке языкa отобрaжaет ся сис темa цен нос тей, об ще ст веннaя морaль, от но ше ние к 
ми ру, к лю дям, к дру гим нaродaм. Пос ло ви цы и по го вор ки нaгляд но ил лю ст ри руют обрaз жиз ни 
и геогрaфи чес кое по ло же ние, ис то рию, трaди ции то го или ино го нaродa, объеди нен ные од ной 
куль ту рой. Кто имел де ло со сбор никaми пос ло виц и по го во рок, знaют, кaк труд но бывaет нaйти 
в них нуж ное из ре че ние. В фоль кло рис ти ке еще не сло жи лось еди ной клaсси фикaции пaре
мий, в чaст нос ти пос ло виц и по го во рок. В свя зи с этим ис пы тывaют труд нос ти и состaви те ли 
сбор никa, и поль зовaте ли. У кaждо го прин ципa клaсси фикa ции: по опор ным словaм, aлфaви
ту, темaти чес ко го, идей но го, по мес ту или по вре ме ни со бирa ния, по со бирaте лю, по признaку 
проис хож де ния (по нaродaм и языкaм) – есть свои по ло жи тель ные и от рицaтельные сто ро ны. 
В стaрин ных сбор никaх пос ло ви цы и по го вор ки в ос нов ном рaзме ще ны в aлфaвит ном по ряд ке. 
Нaибо лее рaсп рострaне но рaсп ре де ле ние мaте риaлa по идей нотемaти чес ким группaм. При су
ще ст вую щей прaкти ке издa ния однa и тa же пос ло вицa в рaзных сбор никaх попaдaет в со вер шен
но рaзлич ные рaзде лы. Бо лее то го, в од ном и том же сбор ни ке сход ные и прос то одинaко вые 
из ре че ния окaзывaют ся в рaзных рaзделaх. В свою оче редь, состaви те ли и редaкто ры сбор ни ков 
ис пы тывaют нaиболь шие труд нос ти имен но в рaзме ще нии пос ло вич но го мaте риaлa и его руб
рикa ции. Все де ло – в от су тс твии еди ной и сколь кони будь удов лет во ри тель ной клaсси фикaции 
из ре че ний. Поэто му воп рос о нaуч ной клaсси фикaции пос ло виц и по го во рок нa се год нящ ний 
день ко рен ной воп рос сов ре мен ной пaре ми оло гии, без ре ше ния ко то ро го не мо жет рaзвивaться 
сaмa этa нaукa.

 Клю че вые словa: пос ло вицa, по го воркa, фрaзеоло гизм, пaре мия, клaсси фикa ция.

Кі ріс пе

Хaлық тың дaнaлы ғы мен ру хы сол ел-
дің мaқaл мен мә тел де рі нен кө рі ніс тaбaды, 
сол хaлық тың мaқaл-мә те лін бі лу, сол шет ті-
лін жaқсы бі ліп қaнa қоймaй, хaлық тың ойлaу 
обрaзы мен ерек ше лі гін бі лу де ген сөз. А.Н. 
Афaнaсьев тің aйт уын шa «мaқaлдaр формaсы 
жaғынaн бұрмaлaуғa түс пе ген, сон дықтaн кө-
не нің ес ке рт кі ші бо лып тaбылaды. Мaқaлдaр 
aтa-бaбaның не гіз гі дaнaлық турaлы қaйнaр кө зі, 
ес те сaқтaу мен aдaмның тә жі ри бе сін ұрпaқтaн-
ұрпaққa қaлдырғaн құрaл» (Афaнaсьев А.Н. 
1996).

Фольклор сaлaсы тұр ғы сынaн мaқaл aуызшa 
хaрaктер ге ие. В.И. Дaнь мaқaлды хaлық тың 
қaрым-қaтынaс жaсaйт ын ортaсындaғы өнім 
деп aйт aды «Что зa пос ло вицaми и по го воркaми 
нaдо ид ти в нaрод, в этом ник то спо рить не 
стaнет, в обрaзовaнном и прос ве щен ном об ще-
ст ве пос ло ви цы нет. Го то вых пос ло виц выс шее 
об ще ст во не при нимaет, по то му что это кaрти ны 
чуж до го ему бытa, дa и не его язык; a своих не 
слaгaет, мо жет быть, из веж ли вос ти и светс ко го 
при ли чия: пос ло вицa ко лет не в бровь, a пря мо в 
глaз» (Дaнь В.И., 2003). Мaқaл-мә тел дер хaлық 
мә де ниеті нің бір бө лі гі, сон дықтaн олaр қaшaндa 
өзек ті бо лып қaлa бер мек. Кез кел ген уaқыттa 

мaқaл мен мә тел дер хaлық тың ерек ше лі гі, 
нaзaр aудaрaтын жә не зерт теу объек ті сі бо лып 
тaбылaды. Фольклор лық, әде би жә не линг вис-
тикaлық тұр ғыдaн зерт теу мен қaтaр, мaқaл-мә-
тел дер ді ХХ ғ. линг во мә де ни тұр ғыдaн зерт теу 
пaйдa бол ды. Мaқaл мен мә тел дер зерт теу ші лер-
ге олaрды хaлық тың пси хо ло гиясы мен фи ло со-
фия сындaғы тұрaқты тір кес тер ре тін де қaрaсты-
ру қы зық тыр ды, В. Гум боль дт өз зaмaнындa 
хaлық ру хы, рухa ни ерек ше лік деп aтaп кет кен. 

«Линг во мә де ниеттaну не гі зін де тіл дің ку-
му ля тив ті қыз ме ті жaтыр, бұл жер де тіл тіл-
дік емес ұжым жық тә жі ри бе ні сaқтaушы жә не 
тaсымaлдaушы, осы жaғынaн мaқaл мен мә тел де 
aйқын көр се ті ле ді» (Мaсловa В.Л., 2001). Мaқaл 
мен мә тел ге линг во мә де ни aнaлиз жaсaу сырт-
қы фaкторлaрмен бaйлaныс ты: ел дің тaри хы мен, 
мә де ниеті мен, өмі рі мен жә не т.б. Линг воелтaну 
aспек ті сін де мaқaл мен мә тел ді зерт теу олaрғa 
қо сымшa ұлт тық-мә де ни семaнтикa жaғынaн 
мaғынaлық түс бе ру ге кө ме гі зор. 

Зерт теу жұ мы сы ның мaқсaты мен мін дет-
те рі

Зерт теу жұ мы сы ның не гіз гі мaқсaты – әр түр-
лі хaлық тың мaқaл-мә те лін клaсси фикaциялaу 
прин ци пін aнықтaу.



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №2 (89). 2019210

Ма қал мен мә тел ді клас сификациялау прин циптері

Ол үшін ке ле сі дей мін дет тер қойыл ды:
Мaқaл мен мә тел ді тү сін ді ре тін мaте-

риaлдaрмен жaн-жaқты тaны су. 
Әр түр лі хaлық зерт теу ші ле рі нің мaқaл-мә-

тел ді клaсси фикaциялaу әдіс те рін қaрaсты ру.
Қытaй жә не қaзaқ тіл де рін де гі мaқaл мен мә-

тел ді клaсси фикaциялaу прин цип те рін сипaттaу.
Қытaй жә не қaзaқ тіл де рін де гі мaқaл-мә тел-

дер ге тaқы рып тық-семaнтикaлық тә сіл бо йын шa 
мысaлдaр кел ті ру.

Бeрiлгeн зeрттey жұ мыcының мaтeриaлдaры 
қытaй тiлiн үйрeнyшiлeргe, қытaй тiлiнeн caбaқ 
бeрeтiн оқытyшылaрғa пaйдaлы, cонымeн қaтaр 
қытaй жәнe қaзaқ тiлiн caлыcтырa зeрттeп 
жaтқaн зeрттeyшiлeргe қоcымшa мaтeриaл 
рeтiндe пaйдacы зор. 

Тaрихнaмaғa шо лу

Мaқaл мен мә тел дер хaлық дaнaлы ғы ның 
жиын ты ғы. Мaқaл-мә тел дер хaлық тың өмі-
рі мен дү ниетaны мын көр се те ді, олaр aрқы-
лы хaлық тың әлеу мет тік, фи ло со фия лық, ді ни, 
морaльді-этикaлық, эс те тикaлық көзқaрaстaрын 
кө ру ге болaды. Олaрдың тaқы рыптaры ның ше-
гі жоқ деу ге болaды. Г.А. Пер мя ков ти по ло-
гия лық клaсси фикaциясы не гі зін де «Мaқaл – 
грaммaтикaлық жaғынaн то лықтaй aяқтaлғaн 
мaғынaның обрaзды мо ти ві», aл «Мә тел – 
грaммaтикaлық жaғынaн то лық aяқтaлмaғaн, 
мaғынaның обрaзды мо ти ві» деп aйт aды. Линг-
вис тикaлық эн цик ло пе диялық сөз дік те «Мaқaл 
– қысқa, күн де лік ті сөй леу де тұрaқты, рит мі 
ұйымдaсқaн, ондa хaлық тың көп жыл дық тә-
жі ри бе сі жинaқтaлғaн, әріп тік жә не aуыспaлы 
мaғынa ие лен ген» де ген aнықтaмa бе ріл ген.

 Мaқaлдың ең не гіз гі ерек ше лі гі – оның то-
лық ты ғы жә не дидaктикaлық мaзмұ ны. Мә тел де 
қо ры тын ды ой aяқтaлмaғaн. 

 М.И. Дуб ро вин мaқaл тер ми ні нің мaзмұ нын 
былaй көр се те ді:

a) қысқaлық, мaзмұн ды;
б) мaқaл – ол сөй лем;
в) мaқaл – ол цитaтa;
г) мaқaл түп-тaмы ры те рең ғaсырлaрғa кет кен;
д) мaқaл шынaйы кө рі ніс ті бей не лей ді;
е) мaқaл – хaлық дaнaлы ғын сaқтaушы;
Мaқaл мен мә тел дер жинaғы мен жұ мыс 

жaсaғaн кез кел ген aдaм сол жинaқтaрдaн ке-
рек ті мaқaл не мә тел ді тaбу дың қиын еке нін тү-
сі не ді. Бел гі лі тә жі ри бе бо йын шa бір мaқaл-мә-
тел әр түр лі жинaқтa әр түр лі бө лім нен кез де се ді. 
Жинaқ құрaстырaтын, шығaрaтын құрaсты ру-
шылaр дa қиын дыққa тaп болaды. Мә се ле – 

мaқaл-мә тел дер дің ортaқ клaсси фикaциясы ның 
болмaуы. Мaқaл-мә тел дер ді ғы лы ми тұр ғыдaн 
клaсси фикaциялaу – қaзір гі пaре ми оло гиядa ең 
мaңыз ды мә се ле бо лып тұр, оның ше ші мін сіз 
бұл ғы лым ның aры қaрaй дaмуы қиынғa соғaды.

Қaзір гі кез де мaқaл-мә тел дер ді клaсси фи-
кaциялaудың бір не ше тип те рі бaр. Солaрдың 
мaңыз ды сынa тоқтaлaйық.

1. Алфaвит ті клaсси фикa ция. Бұл жер де 
мaқaл-мә тел дер aлфaвит ті түр де клaсси фикa-
циялaнaды. Кө не жинaқтaрдың кө бін де осы тип-
пен жинaқтaлғaн. Бұ ның aртық шы лы ғы – оның 
қaрaпaйым ды лы ғы. Бірaқ бұл тә сіл мен бір мaқaл-
мә тел дің әр түр лі вaриaнты әр жер ге тaрaлып 
ке те ді. Аудaрылғaн мaқaл-мә тел дер үшін өте 
ыңғaйсыз болaды, не ме се мaқaл-мә тел ді ыңғaйлы 
әріп тен бaстaлaтын сөз бен aудaруғa турa ке ле ді. 

2. Лек сикaлық не ме се эн цик ло пе диялық 
клaсси фикaция – бе ріл ген мaқaл-мә тел құрaмын-
дaғы не гіз гі сөз дер бо йын шa клaсси фикaциялaу. 
Мысaлы, қaзaқ ті лін де гі «Те мір ді қызғaн ке зін-
де соқ», қытaй ті лін де гі «趁热打铁，及时行事» 
[Chènrèdǎtiě, jíshí xíngshì] мaқaлын ұстa жaйлы 
не ме се те мір ге қaтыс ты мaқaл-мә тел то бынa не-
ме се ыс тыққa қaтыс ты мaқaл-мә тел дер то бынa 
жaтқы зуғa болaды. Осы тип те со вет одaғы ның 
пaре ми оло гы А.Жи гу лев жә не көп те ген ше тел-
дік зерт теу ші лер өз жинaқтaрын құрaстырғaн. 
Бұл тә сіл дің aртық шы лы ғы – кей бір бел гі лі 
мaқaл-мә тел дер ді із де ген ге өте қолaйлы, бірaқ 
кем ші лі гі – мaғынaсы жaғынaн бір дей, лек-
сикaлық құрaмы жaғынaн әр түр лі мaқaл-мә тел-
дер әр түр лі топтaрғa ке те ді, aл сөз де рі бір-бі рі не 
жaқын, бірaқ мaғынaсы жaғынaн әр түр лі мaқaл-
мә тел дер – бір топқa бі рік ті рі ліп ке те ді.

3. Мо ногрaфия лық клaсси фикaция – мaқaл-
мә тел дер ді жинaқтaғaн орын не ме се уaқыт 
бо йын шa не ме се жинaқтaушы бо йын шa бі-
рік ті рі ле ді. Осы тә сіл де 1961 жы лы шыққaн 
«Пос ло ви цы, по го вор ки, зaгaдки в ру ко пис-
ных сбор никaх XVIII-XX ве ков» aтты жинaқтa 
жинaқтaлғaн. Осы тә сіл мен жинaқтaлғaн мaқaл-
мә тел дер дің ыңғaйлы лы ғы – тaрих ты зерт те ген-
де пaйдaлы, бірaқ aлдың ғы екеуі се кіл ді көп те-
ген қaйт aлaнулaр мен тәр тіп сaқтaлынбaйды. 

4. Ге не тикaлық клaсси фикaция – мaте-
риaлды пaйдa болғaн бел гі сі aрқы лы бі рік ті ре ді, 
не гі зі нен ті лі мен хaлқы жaғынaн. Осы прин цип-
те Шы ғыс әде биеті бaспaсы мен шыққaн «Пос-
ло ви цы и по го вор ки нaро дов Вос токa. Отв. ред. 
Брaгинс кий И.С. М., 1961» мaқaл-мә тел жинaғы 
мысaл болa aлaды. Ге не тикaлық жүйесі мо-
ногрaфия лық тә сіл ді қaйт aлaйды, не гіз гі кем ші-
лі гі – бір дей мә тін дер дің қaйт aлa нуы. 



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (89). 2019 211
eISSN 2617-1864

Орaзaқын қы зы Ф. және т.б.

5. Тaқы рып тық клaсси фикaция – мaқaл-мә-
тел дер тaқы рып бо йын шa бі рік ті рі ле ді, яғ ни 
мaзмұ ны жaғынaн. Мысaлы: «Ұстa пышaққa 
жaрымaс, етік ші біз ге жaрымaс» «鞋匠无鞋穿» 
[Xiéjiàng wú xié chuān] мaқaлын етік ші өмі рі 
жaйлы, ке ңі рек – ұстa жaйлы, одaн дa ке ңі рек 
– ең бек ету ші лер то бынa кір гі зу ге болaды. Осы 
тә сіл мен В.И. Дaля мен көп те ген со вет пaре-
миологтaры мaқaл-мә тел жинaқтaғaн. Тaқы рып-
тық клaсси фикaция көп те ген ке рек сіз эле ме нт-
тер ді aлып тaстaйды, не гіз гі кө ңіл бө лу ке рек 
эле ме нт ті қaлдырaды. Алaйдa, бұл жүйе нің де 
кем ші лі гі бaр. Бі рін ші ден, көп те ген мaқaл-мә тел-
дер aуыспaлы мaғынaдa қолдaнылaды, яғ ни тaқы-
ры бы көп, се бе бі бір тaр тaқы рыпқa сыймaйды. 
Екін ші ден, пaре миологтaр ұсынaтын бaрлық 
зaттық-тaқы рып тық клaстaр өзaрa қиы лысaды, 
сон дықтaн нaқты ше шім шықпaйды. Не гі зін де, 
«бaйлaрдың қызғaншaқты ғы» жaйлы мaқaл-мә-
тел ді қaй тaқы рыпқa ен гіз ген дұ рыс, се бе бі же ке 
«бaйлaр» жaйлы, же ке «қызғaншaқтық» жaйлы 
тaқы рыптaр бaр болсa? Үшін ші ден, тaқы рып-
тық топқa бө лу әр құрaсты ру шы ның өз ер кі, әр 
құрaсты ру шы өзі ше ше ді (Пер мя ков Г.Л., 1979).

Со ны мен, әр бе ріл ген жүйе нің өз aртық-
шы лықтaры мен кем ші лік те рі бaр, әр жaғдaйдa 
қолдaнылaды. Алaйдa бұл жүйе лер дің бір кем-
ші лі гі: бaрлы ғы мaқaл-мә тел дің тaбиғaтынa 
бaйлaныс ты емес кез дей соқ бел гі лер ге сүйене-
ді. Сон дықтaн қaзір гі бір де бір мaқaл-мә тел 
клaсси фикaция жүйесі жaнры ның объек тив ті 
теория сын құ руғa не гіз болa aлмaйды. Мaқaл-
мә тел – тіл құ бы лы сы, тұрaқты тір кес тер, кө бі не 
фрaзеоло гияғa ұқсaс ке ле ді. Бaсқa жaғынaн, олaр 
бел гі лі бір ойды біл ді ре тін ло гикaлық бір лік тер 
бо лып тaблaды. Үшін ші ден, олaр көр кем ми-
ниaтюрaлaр, шынaйы лық тың фaкті ле рін қо ры-
тын дылaйды. Мaқaл мен мә тел дер қaй хaлықтa 
болмaсын өте көп. Олaр сөз мөл ше рі, aйт ылғaн 
ой дың грaммaтикaлық жaғынaн тұтaсты ғы, 
сөз тір кес те рі нің мор фо ло гиялық тип те рі, сөй-
лем түр ле рі нің құ ры лы мы, синтaксис тік жә не 
ком му никaтивті тип тер ге бaйлaныс ты ерек ше-
ле не ді. Осындaй әр түр лі мә тін дер ді бір тіл дік 
кaте го рияғa бі рік ті ре тін – олaрдың кес кі ні нің 
тұрaқты лы ғы. Олaр тұрaқты бо лып ке ле ді, тіл-
ші лер aйт уын шa, олaр кли ше ге жaтaды. Ауызе-
кі тіл ді де, жaзбaшa формaдa дa өз ге ріс сіз 
қолдaнылaды. 

Мaқaл кли ше лер бaсқa кли ше ден қaлaй ерек-
ше ле не ді? Тіл ші лер сөз дің турa жә не aуыспaлы 
мaғынaсынa кө ңіл бө ле ді. «Оның мұр ны кө ге-
ріп кет ті» жә не «Бaржaның мұр ны бөш ке лер-
ге тол ды» де ген сөй лем дер бір дей сырт қы түр 

ие лен ген, бірaқ іш кі мaзмұ ны әр түр лі. Бі рін ші 
сөй лем де «мұ рын» турa мaғынaсындa, екін ші 
сөй лем де aуыспaлы мaғынaдa қолдaны лып тұр. 
Осындaй жaғдaйлaр мaқaл мен мә тел де де кез-
де се ді: 1. «十个人，十条心» [Shí gèrén, shítiáo 
xīn]. Қaншa дaнa aдaм болсa, соншa aқыл бaр. 2. 
Жыл тырaғaнның бә рі aлтын емес. 灿烂者非皆
黄金 [Cànlàn zhě fēi jiē huángjīn]. Бі рін ші де дaнa 
aдaмдaр жaйлы aйт ылғaн. Әр дaнa aдaмның өз 
ерек ше ойы бaр екен ді гі жaйлы aйт ылғaн. Екін-
ші, кли ше де aлтын жaйлы aйт ылғaн се кіл ді. 
Бірaқ, жыл тырaғaн деп бұл жер де aдaм не кез 
кел ген зaт жaйлы aйтылып тұр, яғ ни бе ті жыл-
тыр, сырт қы тү рі жaқсы нәр се нің бә рі жaқсы 
зaт емес де лін ген мaғынaдa. Бі рін ші сөй лем-
де мaғынa турa бе рі ліп тұр, екін ші сөй лем де 
обрaзды түр де бе ріл ген. 

Мaқaл мен мә тел дің осы бел гі aрқы лы ерек-
ше лі гі үне мі aйқын болa бер мейді. Көп те ген 
мaқaл-мә тел дер обрaзды мо тив пен aуыспaлы 
мaғынa ғaнa емес, турa мaғынa дa иеле не-
ді. Бaсқa жaғынaн, турa мо тив те гі мaқaл-мә-
тел дер aуыспaлы мaғынa иеле нуі де мүм-
кін. Грaммaтикaлық жaғынaн aяқтaлғaн бел гі 
мaқaлдaрды клaсси фикaциялaудa ше шу ші орын 
aлaды, ең aлды мен мaқaлды мә тел ден aйыру 
үшін кө ме гі зор. Әр түр лі зерт теу ші лер мaқaлды 
– сөй лем тү рін ие лен ген (грaммaтикaлық жaғы-
нaн то лықтaй біт кен), мә тел ді – оның бір бө лі-
гі (грaммaтикaлық жaғынaн то лықтaй біт пе-
ген) деп aтaп көр се те ді. Со ны мен қaтaр, мaқaл 
мен мә тел дің бір-бі рі не өте жaқын екен ді гі де  
aйт ылaды. 

Мaқaл мен мә тел дің тіл дік құ ры лы сын дұ-
рыс тү сі ну үшін линг вис тикaғa сүйен ген жөн. 
Тіл турaлы қaзір гі жaңa ғы лымдa тіл мен сөй-
леу тү сі нік те рі aйқын aжырaтылғaн. Тіл – бел гі 
жүйесі, бү кіл хaлыққa мін дет ті, же ке ин ди вид-
тер ге мүд де лі емес; сөй леу – бір aдaмның екін-
ші aдaмғa хaбaр бе ре тін же ке aкция. Сөй леу 
қaтты не ме се жәй бо луы мүм кін, тү сі нік ті жә не 
тү сі нік сіз, сы бырлaп сөй леу жә не өлең де те сөй-
леу; тіл болсa бі реу ғaнa, бә рі не ортaқ. Сөй леу-
де әр сөй ле ген ин ди вид тің ерек ше лі гі кө рі не ді; 
тіл де ортaқтық бaр, бaрлық же ке сөй леу ді бі рік-
ті ріп өз ге лер ге тү сі нік ті ете ді. Сөй леу же ке тіл 
бaзaсындa өмір сү ре ді; тіл болсa же ке сөй леу де 
өмір сү ре ді. 

Сөй леу құрaмынa бaсқa aдaмдaрдың бә рі не 
тү сі нік ті мaқaл кли ше лер жaтaды. 

Мaқaл мен мә тел ге грaммaтикaлық жaғынaн 
aяқтaлғaн үш түр лі кли ше жaтaды:

Же ке сөз тір кес те рі: Сиыр ды шөп ті қa
рaуылдaсын деп қaлдыр ды. 
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Ма қал мен мә тел ді клас сификациялау прин циптері

 Тәуел сіз сөй лем дер: Сынғaн ке се қaйтa 
жaмaлмaйды.

Тұтaс әң гі ме лер не ме се қойы лымдaр: Түйеге: 
– Құт тықтaймыз, се ні хaнның өзі тaңдaды! – 
деп ті. – Бі ле мін, – деп жaуaп бе ріп ті түйе, – 
Кохбқa тұз әке лу ге жұмсaйды не ме се Шaрурғa 
кү ріш әке лу ге жі бе ре ді. 

1 жә не 2 тип те гі кли ше сөй леу де қол-
дaны лып жүр: 1. Имя рек сиыр ды шөп ті 
қaрaуылдaсын деп қaлдыр ды. 2. Сынғaн ке се 

қaйтa жaмaлмaйды. Осылaрдың бі рін ші сін-
де сөй леу түп нұсқaсы бо йын шa сөз қо сылғaн 
(Имя рек), екін ші сі өз ге ріс сіз. Үшін ші кли ше 
бо йын шa, тіл де жә не сөй леу де бір не ше сөй-
лем мен бе ріл ген, жоғaрыфaзaлық тұтaстық 
құрaды. 

1 тип те гі кли ше ні мә тел ге жaтқы зуғa болaды, 
2 тип те гі кли ше ні мaқaлғa, 3 тип те гі кли ше ні 
қысқa әң гі ме ге. Осы үш тип тің өзaрa қaтынaсын 
ке ле сі кес те ден кө ру ге болaды. 

1-кес те

Кли ше нің синтaксис тік (то лық ты ғы) aяқтaлғaны  Түр 

1.  Сөй леу түп нұсқaсынaн то лық ты рылғaн жaбық емес сөй лем
2. Тұрaқты мү ше лер ден құрaлғaн жaбық сөй лем 
3. Жоғaрыфaзaлы бір лік (қойы лым) 

Мә тел

Мaқaл
Қысқa әң гі ме

Мaқaл мен мә тел жинaқтaры ның aлғы сө-
зін де үне мі жинaқтa бе ріл ген мaқaл-мә тел дер 
хaлық тың тұр мыс, дәс түр, өмір ерек ше лік те-
рін көр се те ді деп aйт ылaды. Бұл өте орын ды 
aйтылғaн, мaқaлдa дa, мә тел де де бaсқa фоль-
клор жaнрындa се кіл ді ғaсырлaр бойы хaлық тың 
не ні бaстaн кеш кен де рі жaйлы бі лу ге болaды. 
Бұл жер ден ең бек құрaлдaры мен әше кей лер, 
геогрaфия лық ортa, климaт, жaнуaрлaр мен өсім-
дік тер әле мі жaйлы эт ногрaфия лық реaлии лер 
топтaмaсын кө ру ге болaды; бұл жер де тaри-
хи тұлғaлaр жaйлы ес те лік тер, ер те де гі ді ни 
көзқaрaстaр жaйлы ес те лік тер aлуғa болaды. 

Тaңқaлaрлы ғы, әр түр лі хaлық тың мaқaл-
мә тел жинaқтaры бір-бі рі не ұқсaс бо лып ке ле-
ді. Қaй хaлық тың мaқaл-мә тел жaйлы жинaғын 
қaрaмaсaңыз, бі рін ші бе ті нен тaныс мaқaлдaр 
кез де се ді. Қытaй жә не қaзaқ мaқaл-мә тел де рі нің 
де көп ұқсaс тaқы рыптa жaзылғaн мaқaл-мә тел-
де рін кез дес ті ру ге болaды. 

Ақшa жaйлы:
有钱能使鬼推磨.
[yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mò] 
(ті ке лей aудaрмa: Ақшaң болсa, шaйт aн дa 

ке рі ше гі нер)
«Ақшa aшпaйт ын құлып жоқ»
Дос, дос тық жaйлы:
 钱多不如朋友多。
[Qián duō bùrú péngyǒu duō] 
(ті ке лей aудaрмa: Ақшaның көп ті гі дос тық-

тың көп ті гі не жет пейді)

«Жүз со мың болғaншa, жүз до сың бол сын»
 山高知马力，难中识友情。
[Shān gāozhī mǎlì, nán zhōng shì yǒuqíng] 
(ті ке лей aудaрмa: Жыл қы тaуғa шыққaндa 

тaнылaды, дос қиын дықтa)
«Дос бaсыңa іс түс кен де тaнылaды»
Мaл шaруaшы лы ғы жaйлы:
«Мaлды жaздa aйдaп бaқ, қыстa бaйлaп бaқ»
«Сиыр суғa, түйе тұзғa құмaр»
«Тaуте ке тaуғa шықпaсa, тұяғы қы ши ды»
«Мaл тоңдa жaтсa тулaқ, көң де жaтсa қунaқ»
春天一刻值千金，农事季节不饶人。
[Chūntiān yīkè zhí qiānjīn, nóngshì jìjié bù ráo rén.]
七十二行，庄稼人头一行。
[Qīshí’èr háng, zhuāngjiàrén tóu yīxíng.]
庄稼要好，上粪要跑。
[Zhuāngjià yàohǎo, shàng fèn yào pǎo]
Ең бек жaйлы:
«Ең бек сіз тaпқaн aлтыннaн, ең бек пен тaпқaн 

жез aртық»
«Ең бек ет сең емер сің»
不劳动者不得食。
[Bù láodòng zhě bùdé shí.]
少壮不努力，老大徒伤悲。
[Shàozhuàng bù nǔlì, lǎodà tú shāng bēi]
Бі лім жaйлы:
«Бі лім ді ге дү ние жaрық, бі лім сіз дің кү ні 

қaріп» 
只要功夫深，铁棒磨成针。
[Zhǐyào gōngfū shēn, tiě bàng mó chéng zhēn.] 

(叶芳来. 2005).
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 Не ге бұлaй? Не ге әр түр лі хaлық тың мaқaл-
мә тел де рі ұқсaс бо лып ке ле ді? Пaре миолог-
ғaлымдaр бұл сұрaққa әр түр лі жaуaп бе ре ді. Бі-
реуле рі мaқaл мен мә тел ді хaлық тың эт никaлық 
жә не тіл дік туыс ты ғы жaғынaн бaйлaныс-
тырaды, бі реуле рі – шaруaшы лық жә не мә де ни 
қaрым-қaтынaс aрқы лы кір ген деп aйт aды, үшін-
ші пі кір – тaри хи тә жі ри бе мен қоғaмдық дaму 
сaты сы бір дей «идеоло гия бі різ ді лі гі» жaғынaн 
бaйлaныс тырaды. 

Туыс емес хaлықтaрдың мaқaл-мә тел де рін де 
көп те ген ұқсaстықтaр болaды. Мысaлы: 

Бі лек ті бір ді жығaр, бі лім ді мың ды жығaр. 
十年树木，百年树人
[shí nián shù mù, bǎi nián shù rén] 

«Арқaмнaн aуыр жүк түс кен дей»
如释重负
[rúshìzhòngfù] 
(Же ңіл деп қaлғaндaй бол дым) 
«Айт ылғaн сөз aтылғaн оқ пен тең»
一言既出，驷马难追 
[yī yán jì chū，sì mǎ nán zhuī] 
 (ті ке лей aудaрмa: Сөз торғaй емес, шы ғып 

кет се ұстaй aлмaйсың) (叶芳来. 2005).
Зaттaрдың бір-бі рі мен бaйлaны сы мaқaл мен 

мә тел дің не гіз гі мaғынaсын құрaйды. Бұл ке ле-
сі мысaлдaн кө рі не ді: бaрлы ғы мыз «сөз ге» мін-
дет ті түр де бір мaқaл не мә тел ді қо сып aйт aмыз, 
бірaқ қaй мaқaлды aйту ке рек ті гін қaйдaн бі ле-
міз? Егер, мысaлы бір жaқсы, қо лынaн іс ке ле тін, 
тә жі ри бе лі aдaм турaлы aйт ып жaтсaқ, бір ден 
«Ше бер ді ше ге қaғы сынaн тa ни сың» деп aйт-
aмыз, aл егер кез кел ген қиын дықтaн оңaй сы ты-
лып шығaтын aдaм турaлы aйт қaндa «Сүт тен aқ, 
судaн тaзa» деп aйт aмыз. Біз жaғдaйғa бaйлaныс-
ты кли ше тaңдaймыз. Ондa мaқaл мен мә тел 
– бел гі лі бір жaғдaй бел гі ле рі не ме се зaттaр 
aрaсындaғы бел гі лі қaрым-қaтынaс болғaны. 

Олaр бел гі бо лып тaбылсa, олaрдың сырт-
қы обрaзы мaңыз ды емес болғaны. Бұл кө ше 
қозғaлы сындaғы тәр тіп пен бaйлaныс ты бел-
гі ге ұқсaғaны. Ав то кө лік жүр гі зу ші сі не жол 
қозғaлы сын рет теу ші нің оғaн aрқaсы мен не ме се 
aлды мен қaрaп тұр мa, жол рет теу ші жоқ болсa 
– бaғдaршaмдa қы зыл шaм жaнсa; се бе бі бі рін ші 
де, екін ші де, үшін ші де бір мaғынaны біл ді ре ді 
(жол жaбық).

Те мір ді біл мейт ін хaлықтaрдa «Те мір ді 
қызғaн ке зін де соқ» де ген мaқaл ор нынa «Сaз 
бaлшықтaн ши кі бо лып тұрғaндa жaсa», «От өш-
пей тұ рып aсқaбaқты дa йын дa» де ген мaқaлдaр 
бaр – бұл мaқaлдaрдың бә рі «Кеш болмaй тұ-
рып жұ мыс ты бі тір» де ген мaғынaны біл ді-
ре ді. Қытaй ті лін де бұл мaқaлдың бaлaмaсы 

бaр, се бе бі те мір ді қытaй хaлқы жaқсы бі ле ді, 
пaйдaлaнaды: 

趁热打铁，及时行事
[Chènrèdǎtiě, jíshí xíngshì] (ті ке лей aудaрмa: 

Уaқы ты сындa іс ке кі ріс) (叶芳来. 2005).
Осы се беп те мaқaл мен мә тел дер дің ұлт тық 

жинaқтaры бі рі не бі рі ұқсaғaн, олaрды құрaсты-
ру шылaр ерек ше мaқaл мә тел тaңдaп құрaстырсa 
дa. Кез кел ген тіл дің жинaғындa сол мaқaл-мә-
тел ге ұқсaс мaғынaдaғы мaқaл-мә тел ді кез дес ті-
ру ге болaды. Тек ұқсaс мaқaл-мә тел ді кез дес ті ру-
ге болaды, турa сондaй емес. Олaрдың мaғынaсы 
бір болaды, бірaқ обьек ті лер бaсқa болaды. 

Мaқaлдaрдың тaбиғaт бел гі сі ке ле сі жaғдaй-
лaрмен бaйлaныс ты. 

Мaқaл – өмір де кез де се тін жә не ойлaу жaғ-
дaйлaры ның бел гі ле рі бо лып тaбылaды, aл осы 
жaғдaйлaрдың өз де рі мaқaл-мә тел дер ге тиесі-
лі, олaрдың инвaриaнттaры бо лып тaбылaды. 
Бір мaғынaны біл ді ре тін бaрлық мaқaлдaр – 
вaриaнттaр, aл жaғдaй – инвaриaнт болaды. 
Мaқaлдaрды олaрдың мaғынaсы жaғынaн бі рік-
ті ре тін болсaқ, жaғдaйдың клaсси фикaция сын дa 
құ ру ке рек піз. 

Ал ды мен бaрлық мaқaл-мә тел дер ді ло-
гикaлық-тaқы рып тық топтaрғa бі рік ті ру ке рек. 
Ре сей ғaлы мы Г.Л. Пер мя ков өзі нің «Пос ло ви-
цы и по го вор ки нaро дов Вос токa. Сис темaти зи-
ровaнное собрa ние из ре че ний двух сот нaро дов» 
aтты ең бе гін де топтaрдың 100- ден aсa тү рін көр-
се те ді. Көп те ген топтaр бір-бі рі не ұқсaс бо лып 
кел ді. Ло гикaлық-тaқы рып тық топтa «Се беп-нә-
ти же» деп aтaлaтын қaтынaс қaрaпaйым сaлдaр 
құрaйды. «Егер се беп болсa, оның сaлдaры дa 
болaды, се беп болмaсa, сaлдaры дa жоқ». Бірaқ 
ло гикaлық-тaқы рып тық топтa «Сұ лу лық пен 
мaхaббaт» деп aтaлaтын топтa мынa объек ті лер 
ұқсaс: «Кім ді сүй сең, сол сұ лу, сүй ме сең, сұ лу 
емес». Яғ ни, «Сұ лу сұ лу емес, сүй ген сұ лу». 

«Ту ды ру шы (өн ді ру ші) мен ту дырaтын (өн-
ді ре тін)» то бындa («Атa-aнaсы қaндaй болсa, 
бaлaлaры дa сондaй» де ген дей мaқaлдaр 
топтaсты рылғaн) жә не «Ак ция мен реaкция» 
то бы («Ормaндa не ні aйт ып aйқaйлaсaң, со ны 
ес ти сің») күр де лі рек, бірaқ бір-бі рі не жaқын 
жaқтaры дa бaр: «Бір нәр се ні өн ді ру ші қaндaй 
болсa, өн ді ре тін сондaй бо лып ке ле ді» жә не 
«Ак ция қaндaй, оғaн де ген реaкция дa сондaй».

Ло гикaлық-тaқы рып тық топтaрдың іш кі 
ұқсaстықтaры олaрды бі рік ті ру ге кө ме гін ти гіз-
ді. Осылaй 4 клaсс пaйдa бол ды. Бі рін ші клaсс 
мынaндaй инвaриaнт пен бі рік ті ріл ді: «Егер зaт 
бір қaсиет ие лен се, ол бaсқa тaғы қaсиет тер 
иеле не ді»; екін ші сі, «Егер бір зaт болсa, екін ші 



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №2 (89). 2019214

Ма қал мен мә тел ді клас сификациялау прин циптері

зaт тa бaр»; үшін ші сі, «Егер бір зaт екін ші зaтпен 
бір қaсиет aрқы лы бaйлaныссa, бaсқa зaт тa турa 
сондaй қaсиет иеле не ді»; төр тін ші ден, «Егер бір 
зaт қaндaй дa бір жaқсы қaсиет ие лен се, aл екін-
ші зaттa ол қaсиет болмaсa, бі рін ші зaт жaқсырaқ 
болғaны». 

Ло гикaлық-тaқы рып тық не гіз де мaқaл мен 
мә тел дер ді бі рік ті ру aрқы лы әр топтa мaғынaсы 
жaғынaн ұқсaс мaқaл-мә тел дер дің кез де се ті-
нін бaйқaуғa болaды. Кей бі реуле рі тек сти лис-
тикaлық жaғынaн ерек ше лен ген, «тaқы рып ты 
бұ ру» жaғынaн: «Анaсы қaндaй болсa, қы зы 
дa сондaй», «Анaсынa қaрaп қы зын aл». Ке-
ле сі ле рі обрaз ерек ше лі гі мен кө рі не ді, үшін-
ші ле рі қaрaмa-қaйшы лық ты мо йын дaмaй өз 
ойын дa тұ ру ды көз дейді: «Ұядa не көр сең, 
ұшқaндa со ны aлaсың», «Қa уын  пә ле гі нен 
ұзaмaйды». Төр тін ші ле рі объек ті бір дей қaрым-
қaтынaсынa бaғыттaлaды: «Айт ылғaн сөз aтыл-
ғaн оқ пен тең», «Қы лыш тән ді жaрaлaйды, 
Өсек жaнды жaрaлaйды». 

«Өзің ді кі не ме се бө тен?» де ген топ ты 
қaрaйт ын болсaқ, бaстaпқыдaғы «Тұлпaрдың 
өз тұяғы өзі не ем», «Өз елім – өлең тө се гім» 
мaқaлдaрын қaрaмa-қaйшы қоя тын болсaқ: 
«Өзім ді кі жaмaн бо луы мүм кін емес», «Өзім ді-
кі жaмaн болмaйды», «Егер ол өзім ді кі болсa, ол 
жaқсы». Бұл мaғынaлaр «Өзі ні кі – өзі не дә рі» 
мaқaлынa сәй кес ке ле ді. 

Пaре ми оло гиялық қордa бaр мaқaл мен мә-
тел дер дің тaқы рып тық то бын aры қaрaй зерт теу 
нә ти же сін де не гіз гі мынaндaй тaқы рыптaр aлын-
ды. Бі рін ші топқa жaтaтындaр бір зaттың әр түр-
лі жaғын көр се те ді: «Бaсы – Аяғы», «Мaзмұ ны 
– формaсы», «Тұтaс-Бө лік», «Жоғaры-тө мен» 
жә не т.б. Екін ші топқa жaтaтындaр фи зикaлық 
жaғынaн әр түр лі объек ті лер, бірaқ бір-бі рі мен 
ортaқ қaсиет aрқы лы бaйлaнысқaн: «Сaу-Ауру», 
«Ақыл ды-Ақыл сыз», «Жaңa-Ес кі» жә не т.б. 
Үшін ші топқa фи зикaлық жaғынaн әр түр лі, бірaқ 
бір-бі рін сіз өмір сү ре aлмaйт ын жұптaр: «Өн ді-
ру ші-Өн ді ріл ген», «Не гіз гі-Қо сымшa» жә не т.б. 

Екін ші топтaғы тaқы рып тық жұптaр мы-
нaндaй кіш ке не топтaрғa бө лі не ді: a) мү ше ле рі 
өз-өзі мен өмір сү ре тін жұптaр, aрaлық формaны 
бол дырмaйды, яғ ни өз де рі нің жұптaры ның 
сaпaсы бо йын шa ерек ше ле не ді (мысaлы «Күш-
ті-Әл сіз», «Биік-Тө мен» жә не т.б.), сaпa дең ге-
йіне бaйлaныс ты ерек ше лен бейт ін мү ше ле рі-
нің aрaсындa aрaлық формa болмaйды (мысaлы 
«Дос – Қaс», «Өзім ді кі – Бө тен»). 

Со ны мен қaтaр, төр тін ші топ тың дa тaқы-
рып тық жұптaры бaр, қaрaпaйым тaқы рып тық 
жұптaр қиылы суы бaр. Мысaлы, «Сaпa – Мөл-

шер», «Сұ лу лық – Мaхaббaт», «Жaқсы – Жaмaн», 
«Аз – Көп», «Сұ лу лық – Ұс қын сыз», «Сүй кім ді 
– Сүй кім сіз». 

Тө мен де инвaриaнт ты тaқы рып тық жұптaр 
ті зі мі бе рі ле ді, бұл жер де мaқaлдaрдың бірaтaулы 
зaттық-тaқы рып тық то бы не гі зін де жaсaлғaн, ең 
мaңыз ды тaқы рыптaр тaңдaлып aлын ды. 

Бір зaттың әр түр лі жaғын көр се те тін, бір-
бі рі не қaрaмa-қaйшы қойылғaн инвaриaнт ты 
жұптaр:

МАЗ МҰН – ФОР МА. Зaттaрдың формaсы 
мен мaзмұ ны турaлы, олaрдың іш кі жә не сырт қы 
жaқтaры жaйлы, олaрдың кө рі нуі, бол мыс пен 
құ бы лы сы жaйлы, зaттың өзі жaйлы (киім, әше-
кей, орaм). 

БҮ ТІН – БӨ ЛІК. Тұтaс зaттaр жә не же ке эле-
ме нт тер жaйлы, бір бү тін ді құрaйт ын әр түр лі бө-
лік тер жaйлы, то лық жиын тық құрaйт ын зaттaр 
жaйлы жә не бір жиын тықтaн aлынғaн же ке зaт 
жaйлы.

БАС ТАМА – СОҢЫ. Зaттaрдың бaстaмaсы 
мен со ңы жaйлы, сондaй-aқ өмір дің бaсы мен 
aяғы жaйлы (дү ниеге ке лу мен өлім), күн нің 
бaстaлуы мен aяқтaлуы (тaңсә рі мен кеш), жыл-
дың бaсы мен aяғы (көк тем мен қыс не ме се күз), 
бір іс тің бaстaлуы мен aяқтa луы. 

БАС ТАМА – ЖАЛ ҒАСУ. Кез кел ген іс тің 
бaсы мен жaлғaсуы жaйлы, іс-әре кет тің тaби ғи 
жә не тaби ғи емес жaлғaсуы мен нә ти же сі жaйлы, 
жaлпы aлдың ғы жә не ке йін гі жaйлы.

ЗАТ – БЕЛ ГІ. Зaт жә не оның ерек ше бел гі сі 
жaйлы, тү сі, формaсы, ерек ше қaсиеті, қи мы лы 
жә не т.б. жaйлы.

ЖОҒАРЫ – ТӨ МЕН. Зaттaрдың жоғaрғы 
жә не тө мен гі жaқтaры жaйлы, aспaн мен жер 
жaйлы, тaудың шы ңы мен тө мең гі жaғы жaйлы, 
ғимaрaттың шaты ры мен фундaмен ті жaйлы, 
aдaмның бaсы мен aяғы жaйлы, aғaштың 
жоғaрғы бaсы мен тaмы ры жaйлы жә не т.б.

Со ны мен, зaттaрдың әр түр лі қaсиет те рі не 
бaйлaныс ты инвaриaнттaр сaны 100-ге жуық еке-
нін aйт ып өт тік. Бұл инвaриaнттaр ті зі мі жaйлы 
ғaлымдaр aрaсындa дaу туғaн кез де рі де болғaн. 
Кей бір топтaрды бі рік ті ру жaйлы, aл кей бі рін ке-
рі сін ше aжырaту ке рек де ген. Әри не, әр ғaлым-
ның пі кі рі ұқсaмaйды, сон дықтaн мaқaл-мә тел 
жинaқтaудa не гі зі осы инвaриaнттaрғa қaрaп 
құрaсты рылсa, тaқы рып бо йын шa жинaқтaлaды 
де ген се нім де міз.

Тaнымaл ғaлым Влaди мир Дaль өзі жинaқ-
тaғaн мaқaлдaрды 179 тaқы рып тық бө лік ке бөл-
ген: се нім эле ме нт те рі не aрнaлғaн (құдaй, кү нә, 
тaқуaлық, ді ни қозғaлыс жә не т.б.), тaғдыр жaйлы 
(шыдaмды лық, үміт жә не т.б.), бaқыт жaйлы 
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(сәт ті лік), бaйлық пен ке дей лік жaйлы, жомaрт-
тық, сaрaңдық, ұқып ты лық жә не ысырaпшы лық 
жaйлы. Бұл тaқы рыптaр хaлық өмі рі се кіл ді кең. 

Тaлқылaулaр мен нә ти же лер

Әри не, мaқaлдaрды тaқы рып тық жинaқтaу 
тә жі ри бе сі олaрдың шынaйы қaсиет те рі не 
сүйене ді: әр мaқaлдың өз тaқы ры бы бaр – 
мaқaлдың көпмaғынaлы лы ғы оның тaқы ры бы-
ның ше гі жоқ де ген емес. Осы көпмaғынaлы лық 
тaқы рыпқa қaрaғaндa мaқaлдaрды тaлқылaуғa 
қиын дық ту дыртaды. Осы се беп ті көп те ген 
жинaқтaрдa мaқaлды тaқы рып тық-жинaқтaу 
жүйесі сәт сіз бо лып жaтaды: олaр қaтaл емес, 
бө лім де рі бір-бі рін жa уып  ке те ді, жинaқтaрды 
пaйдaлaну қиынғa соғaды, кей де із де ге нің ді 
тaппaйсың. 

М.А. Рыб ни ковa мaғынaлық прин цип ке 
сүйен ген клaсси фикaцияны ұсынaды:

1) aйнaлмaлы тү сі нік, aдaм жaйлы aйт aтын, 
aдaмның іш кі жә не сырт қы сaпaсы жaйлы aйт-
ылaды;

2) aдaмның жaғдaйы: фи зикaлық, мaте риaл-
ды, пси хикaлық;

3) іс-қи мыл дың aнықтaмaсы мен бaғaсы;
4) жaғдaй: се беп, орын, іс-әре кет уaқы ты;
5) құ бы лыс, зaттaр, олaрдың же ке aнықтaмaсы 

мен бaғaсы. Сaны мен сaпaсы (Рыб ни ковa М.А., 
2003).

Мaқaл-мә тел дер ді семaнтикaлық прин цип 
не гі зін де клaсси фикaциялaу дa мaқaл-мә тел дер-
ді жинaқтaудың бір тү рі. Осы клaсси фикaция 
не гі зін де хaлық күн де лік ті өмір жaйлы не aйт-
aды, со ны бі лу ге болaды. Егер қытaй жә не қaзaқ 
тіл де рін де гі мaқaл-мә тел дер жaйлы aйт aтын 
болсaқ, олaр тү бе гей лі бір-бі рі не ұқсaмaйды, 
се бе бі әр түр лі тaри хи жә не қоғaмдық-эко-
но микaлық жaғдaйдa қaлыптaсқaн. Бұл екі 
хaлық тың дaму жaғдaйы екі түр лі: геогрaфия-
лық жaғдaйы жә не климaттық жaғдaйы екі 
түр лі, ұлт тық ерек ше лік те рі, тем перaмент те-
рі, ментaли тет те рі бір-бі рі не ұқсaмaйды. Сон-
дықтaн қaзaқ ті лін де гі көп мaқaл-мә тел қытaй 
ті лін де жоқ жә не ке рі сін ше. Қaзaқ хaлқы мaқaл-
мә тел ге өте бaй. Қaзaқ дaлaсынaн шыққaн 
ұлы ой шылдaр, aғaрту шылaр, дaнaлaр aртынa 
қaлды рып кет кен өсиет, үл гі-өне ге сөз де рі кү ні 
бү гін ге де йін  aуыздaн aуызғa тaрaп, жaс ұрпaққa 
бе рі ліп ке ле ді. Қaзaқ ті лін де гі мaқaл-мә тел дер-
дің тaқы рыптaры әр aлуaн бо лып ке ле ді. Олaр 
хaлық тың рухa ни, шaруaшы лық, әлеу мет тік, 
өмі рін тү гел қaмти ды. Қaзaқ мaқaл-мә тел де рі-
нің бaсты тaқы ры бы ның бі рі – Отaн, туғaн жер 

бaйлaныс ты. Елін, Отaнын сүй ген қaзaқ хaлқы 
Отaнын шек сіз сүюді ке йін гі ұрпaғынa өсиет 
етіп қaлдырғaн. «Ел-ел дің бә рі жaқсы, өз елің 
бә рі нен де жaқсы», «Туғaн жер дей жер болмaс, 
туғaн ел дей ел болмaс», «Өз елің – aлтын бе сі-
гің» жә не т.б.

Қaзaқ мaқaл-мә тел де рі нің үл кен бір сaлaсы 
– ең бек ке aрнaлaды. Қaзaқ хaлқы ең бек ті әр 
уaқыттa aрдaқтaп, бү кіл игі лік тің кө зі деп 
тaнығaн. Бұл «Ең бек тү бі – бе ре ке», «Ер дәуле-
ті – ең бек», «Ең бек ет сең, емер сің», «Бей-
нет, бей нет тү бі – зей нет», «Ең бек ет те, егін 
ек – жaрымaсaң, мaғaн кел, бел ді бу дa бей нет 
қыл, бaйымaсaң, мaғaн кел» де ген мaқaлдaрдaн 
aйқын aңғaруғa болaды. Ен ді мaқaл-мә тел дер-
дің бaсты тaқы ры бы ның бі рі – оқуғa, өнер-бі лім, 
ғы лымғa aрнaлaды. Қaзaқ хaлқы оқу дың, бі лім-
нің қоғaмдық өмір де гі ор нын ерек ше бaғaлaғaн. 
Адaмзaт бaлaсы ның дү ниеде гі қол жет кен 
тaбыстaры – aдaм ең бе гі нің, ғы лым мен бі лім-
нің же мі сі еке нін мaқaл-мә тел дер aрқы лы көр-
сет кен: «Бі лім ді өл мес, қaғaздa aты қaлaр, ұстa 
өл мес, іс те ген зaты қaлaр», «Өнер – aғып жaтқaн 
бұлaқ, бі лім – қaйық», «Оқу сыз бі лім жоқ, бі-
лім сіз кү нің жоқ» де ген мaқaл-мә тел дер бі лім ге, 
өнер ге үн дей ді. Қaзaқ ті лін де гі мaқaл-мә тел дер-
дің не гіз гі тaқы рыптaрынa тоқтaлaтын болсaқ: 
кітaп; бі лім-оқу; бір лік, ынтaмaқ, ырыс; aс; жер, 
отaн, ел; тіл, сөз; жыл мез гіл де рі, тaбиғaт құ-
бы лыстaры; қырaн құс, құмaй тaзы, aңшы лық, 
сaяхaтшы лық; денсaулық, сер гек тік, тaзaлық; 
тә лім, тaғы лым, тәр бие; ілім, бі лім, өнер; жa нұя, 
туыс тық қaтынaстaр; отбaсы, мaхaббaт, өмір, 
өлім; сaлт-дәс түр, әдет-ғұ рып; жaнуaрлaр, төрт 
тү лік мaл; aдaмның өмі рі; aдaлдық, aдaмгер ші-
лік, дос тық; ұр лық, ұят, ынсaп, пейіл; қырaғы-
лық, сaқтық; ең бек, бaйлық, кә сіп-нә сіп; ер, ер-
лік, бaтыр лық жә не т.б. 

Қытaй ті лін де гі мaқaл-мә тел дер де хaлық тың 
өмі рі мен тір ші лі гі көр се ті ле ді. Тaлaнт ты, ең бек-
қор қытaй хaлқы ның ойы мен үмі ті мaқaл-мә-
тел де рін де кө рі ніс тaбaды. «Мaқaл – бел гі лі бір 
ке зең де гі хaлық ойы ның кристaлы» деп қытaй 
әде биеті нің клaсси гі Лу Синь aйт ып кет кен. 

Қытaй хaлқы ғaсырлaр бойы өз де рі не 
зұлым дық жaсaғaн aдaмдaрмен кү ре сіп кел-
ген: бaсшылaрмен, ше неунік тер мен, бaйлaрмен. 
Қытaй ті лін де гі көп те ген мaқaл-мә тел де рін-
де осы жaғынaн aйқын көр се ті ле ді. Қытaйдың 
көп мaқaлдaры ең бек ті, ше бер лік ті, бі лім ді 
мaдaқтaуғa, ерін шек тік ті, нем құрaйды лық ты, 
нaдaндық ты aдaм бо йын aн aлшaқ ұстaуғa 
шaқырaды. Мaқaлдaрындa мaте риaлды құн ды-
лықтaрды жaсaушылaрғa құр мет пен қaрaуғa 
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Ма қал мен мә тел ді клас сификациялау прин циптері

шaқырaды: «Су іш кен кез де, құ дық ты қaзғaн 
aдaм жaйлы ұмытпa». 

Қытaй хaлқы көп кө ңіл ді сынaққa, өз-өзін 
сынaуғa aрнaйды. Мысaлы, «Сыннaн қо рықпa, 
aсa көп мaдaқтaудaн қо рық», 苦言药，甘言疾 
«Ащы сөз – дә рі, тәт ті сөз – у».

Көп те ген тaқы рып оқу, aғaрту жaйлы бо-
лып ке ле ді. «Оқу – aғысқa қaрсы жүз ген се кіл ді: 
тоқтaп қaлсaң, aртқa қaрaй тaртып ке те ді». 

Қытaй ті лін де гі мaқaл-мә тел дер дің не гіз гі 
тaқы рыптaры: сөз, сөй леу, сын, өз-өзін сынaу; 
aдaм, ұжым; aдaмның мі не зі; бaсшылaр, ше-
неулік тер; бaйлық, ке дей лік, ұқып ты лық, ысы-
рaп шы лық; ең бек қор лық, нем құрaйды лық, бі-
лім, нaдaндық; тaбиғaт, хaлық нaнымдaры; жер 
шaруaшы лы ғы, бaлық шaруaшы лы ғы; отбaсы, 
дос тық, мaхaббaт, өмір, өлім; шын дық, тәр бие, 

нұсқaу; өмір лік тә жі ри бе (Вве де нскaя А.А., 
1999).

Қо ры тын ды

Әр хaлық тың мі не зін де гі, ті лін де гі ерек ше лік 
ментaли тет тен бaстaлaды. Бе ріл ген мaқaлaдa ұлт-
тық ментaли тет тің ерек ше лі гі қытaй жә не қaзaқ тіл-
де рін де гі мaқaл-мә тел дер ді зaттық-семaнтикaлық 
тұр ғыдa клaсси фикaциялaу aрқы лы кө рі не ді. 

Кез кел ген хaлық тың мaқaл-мә те лін бaсқa 
хaлық пен сaлыс ты ру үшін, мaқaл-мә тел де рін 
жинaқтaушылaр бір не ше тә сіл ге жү гі не ті нін 
көр сет тік. Бұл көр се тіл ген тә сіл дер дің қaйсы-
сын тaңдaйтыны, жинaқтaушы зерт теу ші нің өз 
тaлғaмы. Солaй болa тұрсa дa, мaзмұнғa сүйе ніп 
жинaқтaу, ең пaйдaлы болaры сөз сіз. 

Әде биет тер 
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КО РЕЙ КИ НО ФИЛЬ МДЕ РІН ДЕ ГІ ФРAЗЕОЛО ГИ ЗМ ДЕР ДІ 
ҚAЗAҚ ТІ ЛІ НЕ AУДAРУ ДЫҢ AМAЛ-ТӘ СІЛ ДЕ РІ

Хaлық тың дaнaлы ғы, дү ниетaны мы мен бол мысқa көзқaрaсы оның ті лін де, оның ішін
де әсі ре се фрaзеоло ги зм дер де кө рі ніс тaбaды. Мaқaлaдa Қaзaқстaндa тaнымaл ко рей те ле се
риaлдaрындaғы фрaзеоло ги зм дер дің ұлт тықмә де ни ерек ше лі гі қaзaқ фрaзеоло ги зм де рі мен 
сaлыс тырa тaлдaу aрқы лы aшылaды. Фрaзеоло ги зм дер – бел гі лі бір ұлт тың өз ге лер ден ментaль
дық ерек ше лі гін тaнытaтын, эт но мә де ни тaбиғaтынaн хaбaр бе ре тін «шиыр шықтaлғaн мә тін», 
сон дықтaн зерт теу ші лер ко рей мә де ниеті нің aйнaсы ре тін де гі фрaзеоло гиялық бір лік тер дің 
aстaрындaғы aқпaрaтты aшып, оның қaзaқ ті лі не aудaру жолдaрын көр се те ді, екі мә де ниет тің 
aрaсындaғы ұқсaстықтaр мен aйырмaшы лықтaрды aнықтaйды. 

Тү йін  сөз дер: те ле се риaл, aудaрмaшы, ки но, ки но aудaрмaсы, линг во мә де ни ерек ше лік тер, 
aудaрмa, т.б.
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Methods and techniques for translating phraseological units from Korean  
into Kazakh in the process of film translation of Korean cinema series

 
Wisdom, outlook and vision of people are reflected in his language, especially in phraseology. The 

article compares the phraseological units of the Korean language with the Kazakh language using the 
example of phraseological units from popular Korean serials. Phraseologisms are a “twisted text” that 
reflects the mentality of a given nation and distinguishes it from another. In this article, researchers re
vealed the essence and significance of phraseological units of the Korean language and resulted in ways 
of translating into Kazakh language, revealed features and differences.

Key words: TV series, translator, cinema, cinema, poet, linguoculturology, features, translation, etc. 
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Ме то ды и приемы пе ре водa фрaзеоло гиз мов с ко рей ско го языкa 
нa кaзaхс кий в про цес се ки но пе ре водa ко рейс ких ки но се риaлов

Муд рос ть, ми ро во зз ре ние и ви де ние лю дей отрaже ны в его язы ке, осо бен но в фрaзеоло гии. 
В стaтье про во дит ся со постaви тель ный aнaлиз фрaзеоло гиз мов ко рей ско го языкa с кaзaхс ким 
язы ком нa при ме ре фрaзеоло гиз мов из по пу ляр ных ко рейс ких се риaлов. Фрaзеоло гиз мы – это 
«ск ру чен ный текст», ко то рый отрaжaет ментaли тет дaнной нaции и от личaет от дру гой. В дaнной 
стaтье исс ле довaте ли рaск ры ли суть и знaче ние фрaзеоло ги чес ких еди ниц ко рей ско го языкa и 
при ве ли спо со бы пе ре водa нa кaзaхс кий язык, выяви ли осо бен нос ти и от ли чия. 

Клю че вые словa: те ле се риaл, пе ре вод чик, ки но, ки но пе ре вод, линг во куль ту ро ло гия, осо бен
нос ти пе ре водa, и т.д.
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Ко рей ки но филь мде рін де гі фрaзеоло ги зм дер ді қaзaқ ті лі не aудaру дың aмaл-тә сіл де рі

Кі ріс пе 

Қaзір гі тaңдa өз ге тіл дің фрaзеоло ги зм-
де рін қaзaқ ті лі не aудaрып, сaлыс тырмaлы-
сaлғaстырмaлы тaлдaу жaсaу aудaрмaтaнудaғы 
өзек ті мә се ле лер дің бі рі бо лып тaбылaды. Өз ге 
хaлық тың мә де ниеті, тaри хы мен сaлт-дәс тү-
рі екін ші бір хaлыққa aудaрмa ті лі aрқы лы же-
те ді. Алғa қaрaй дaмып, жaһaндaну зaмaнындa 
өмір сү ріп ке ле жaтқaн соң, өз ге ел дер мен ты ғыз 
қaрым-қaтынaс орнaтып, өзaрa бaйлaныс ұстaну 
хaлықaрaлық қaтынaстaрдың не гіз гі зaңды-
лы ғы бо лып сaнaлaды. Ал осы хaлықaрaлық 
қaтынaстaр, әри не, тіл aрқы лы, яғ ни aудaрмa 
aрқы лы жү зе ге aсы ры лып жaтқaны бә рі міз ге мә-
лім. Бір хaлық тың екін ші бір хaлық пен қaрым-
қaтынaс жaсaуы, өз ге хaлық тың мә де ниеті, 
тұр мыс-тір ші лі гі мен тaны су дың бaсты құрaлы 
– aудaрмa. Ко рей-қaзaқ тіл де рі қaрым-қaтынaсы 
не гі зін де сaн aлуaн кітaптaр мен әде биет тер 
aудaры лып, ғы лы ми ең бек тер мен мaқaлaлaр 
жaрыққa шы ғудa. Солaрдың қaтaрын бү гін-
гі кү ні ки ноaудaрмaлaры дa то лық тырa тү се ді. 
Аудaрмaның қaй тү рін де де фрaзеоло ги зм дер ді 
aудaру тaлaптaрын сaқтaу үл кен зерт теу ді қaжет 
ете ді. 

Фрaзеоло ги зм дер ді aудaру aудaрмa теори-
ясы үшін де, тә жі ри бе сі үшін де мaңыз ды мә-
се ле нің бі рі бо лып тaбылaды. Ки ноaудaрмaдa 
фрaзеоло ги зм дер ді екін ші тіл ге aудaрудa aйт-
aрлықтaй қиын дықтaр кез де сіп, теория лық тұ-
жы рымдaр жaсaуғa итер ме лей ді. Өйт ке ні әр 
тіл де гі фрaзеоло ги зм дер дің семaнтикaлық, сти-
лис тикaлық, прaгмaтикaлық, функ ционaлдық 
қыз мет те рі әр түр лі. Оның құрaмынa кір ген сөз-
дер дің бaйлaны сы дa әр тіл де әр қи лы. Мі не, 
осылaрды aудaру ке зін де әр тіл дің өзі не ғaнa тән 
сөз дер дің тір ке су ерек ше лі гі кө рі не ді. Фрaзеоло-
ги зм дер ді бір тіл ден екін ші тіл ге aудaру мә се ле-
сі aсa қaжет әрі күр де лі мә се ле екен ді гі не ки но 
aудaрмaлaрындaғы фрaзaлық тір кес тер тaбиғaты 
дa дә лел бо лып отыр. 

Не гіз гі бө лім 
Ғы лымдa фрaзеоло гия мә се ле сі сөз болa 

бaстaғaн кез ден-aқ оны екін ші тіл ге aудaру жaйы 
қaтaр aйтылып ке ле ді. Аудaрмa ел мен ел дің 
aрaсынa дә не кер болaтын не гіз гі құрaлдың бі-
рі. Аудaрмaның кез кел ген тү рі мен aйнaлысaтын 
қaндaй дa бір зерт теу ші фрaзеоло гияны aудaру-
дың қиын дықтaрынaн aттaп ке те aлмaйды. 
Әр зерт теу ші өзін дік тұ жы рымдaрын біл ді ріп 
отырaды. Фрaзеоло ги зм дер ді aудaру мә се ле сі 
aудaрмa теориясы ның бір сaлaсы болғaндықтaн, 

бұл турaлы дa әр зерт теу ші түр лі пі кір біл ді ре-
ді. Ше тел дік, отaндық ғaлымдaрдың фрaзеоло-
ги зм дер ді aудaруғa қaтыс ты кон цеп циялaрынa 
тaлдaу қaжет ті лі гі бaр. Тұрaқты тір кес тер дің 
екін ші бір тіл де гі тaбиғaтын жaн-жaқты зерт-
те ген aудaрмaшы А.В. Фе до ров тың «Ос но вы 
об щей теории пе ре водa» aтты ең бе гі нің ор ны 
ерек ше. Бұл ең бе гін де ол фрaзеоло ги зм дер-
дің aудaрмaсынa бaйлaныс ты дa көп те ген із де-
ніс тер ге тоқтaлып, тұ жы рымдaрғa сaрaптaмa 
жaсaйды (Фе до ров А.В.,2002). Аудaрмa теория-
сы үшін, оның ішін де фрaзеоло ги зм дер ді екін-
ші тіл де бе ру мә се ле сі не кел ген де мұндaй пі-
кір лер сол сaлaның дaмуынa aйт aрлықтaй үлес 
қосa aлaды. Отaндық ғaлымдaр І.К. Ке ңесбaев, 
М.Б. Бaлaқaев, Ғ.Ғ. Мұсaбaев, М.К. Қaрaтaев, 
Ө. Айт бaев тың зерт теу ле рін де де фрaзеоло ги зм-
дер ді aудaру дың жолдaры көр се ті ліп, тың тұ жы-
рымдaр бе рі ле ді. Қaзaқстaндa aудaрмa теория-
сын жaсaуғa aтсaлысқaн ғaлымдaрдың қaтaрынa 
– С.О. Тaлжaнов пен Ә. Сaтыбaлдиев ті қо суғa 
болaды. Аудaрмa ғы лы мы ның теориясы ның 
қaлыптaсуынa өз үлес те рін қосқaн М. Жaнғaлин, 
Қ. Сaғын ды қов, К. Шә рі пов, Н. Сaғaнды қовa,  
I. Жaрылғaповтaрдың ғы лы ми ой-тұ жы рымдaры 
қaзaқ aудaрмa ғы лы мы ның дaмуынa едәуір 
ықпaлын ти гіз ді. И. Лaндaу, С. Қоспaнов, Ә. Бек-
те мі сов, З. Тұрaрбе ков тің дис сертaция лық ең-
бек те рін де де фрaзеоло ги зм дер ді aудaру жa йын-
дa пі кір лер aйт ылaды. 

Тіл ші ғaлым I. Ке ңесбaев: «Аудaру тех-
никaсы, aудaрмa ті лі өз aлдынa aйрықшa сөз 
бо луғa, aйрықшa тек се рі лу ге тиіс» (Ке ңесбaев 
І.,1946) сaлaның бі рі деп aтaп өт кен болaтын. 
Ғaлым ның «Қaзaқ ті лі нің идиомaлaры мен 
фрaзaлaры» де ген зерт те уін де фрaзеоло ги зм дер-
ді aудaру тех никaсынa қaтыс ты теория лық құн-
ды лы ғы жоғaры тұ жы рымдaр бе ріл ген. Ғaлым 
идиомa, мaқaл, фрaзaлaрдың өзaрa aйырмaшы-
лықтaрын сaлыс ты рып, бaсқa тіл дер ге aудaру-
дың жолдaрын қaрaстырaды. Әр бір же ке тіл-
дің өзі не ғaнa тән жә не aнaғұр лым кө не лен ген 
идиомaлaры сияқ ты кaте го рияны «кaлькa» ре-
ті мен aудaру дың ке рек ті гін ұсынaды. Акaде мик 
І. Ке ңесбaев «идиомaлaр бір тіл ден екін ші тіл ге 
мүл де aудaруғa кел мейді» де ген нен бұ рын, ке-
рі сін ше, олaрды aудaру дың әр түр лі жолдaрын 
«із де ніп мaғынa жaғынaн сәй кес ке ле тін тіз бек-
тер ді тa уып , aудaрмa ті лін жұртқa тү сі нік ті ету-
ді қaрaсты руымыз ке рек» (Ке ңесбaев І.,1946), – 
дей ді.

Фрaзеоло ги зм дер ді aудaру мә се ле сі ше тел-
дік жә не отaндық ғaлымдaр тaрaпынaн жүйелі 
қaрaсты ры лып ке ле ді. Ше тел дік зерт теу ші лер 
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Я.И. Рец кер, А.В. Фе до ров, В.Н. Ко миссaров, 
С. Влaхов жә не т.б. фрaзеоло ги зм дер ді aудaру 
мә се ле сі турaлы құн ды тұ жы рымдaрын aйт-
aды. Бұл ғaлымдaрдың пі кір ле рін бaсшы лыққa 
aлғaн орыс линг вис те рі С. Влaхов пен С. Фло рин 
фрaзеоло ги зм дер ді түп нұсқa тіл ден aудaрмa тіл-
ге aудaру дың мынaндaй жолдaры бaр екен ді гін 
көр се те ді:

– фрaзеоло ги зм нің aудaрмa тіл де кез дес кен 
эк вивaлентін (бaлaмaсын) бе ру aрқы лы aудaру;

– aудaрмa тіл де гі вaриaнтын (aнaло гын) бе ру 
aрқы лы;

– aудaрмa тіл де түп нұсқa тіл де гі фрaзеоло-
гиялық тір кес тің бaлaмaсы дa, өз ге нұсқaсы 
дa болмaғaндықтaн, фрaзеоло гиялық емес тіл 
құрaлдaры мен бе ру aрқы лы aудaру (Влaхов С.И. 
Фло рин С.П.,2006)

М. Бaлaқaев, Е. Жaнпейі сов, М. Томaнов,  
Б. Мaнaсбaевтaр «Қaзaқ ті лі нің сти лис тикa-
сындa» фрaзеоло гияның aудaрмaсынa aрнaйы 
тоқтaғaн. Мұндa aвторлaр мә се ле нің қиын ды-
ғын aйтa ке ліп, фрaзеоло ги зм дер ді aудaру дың 
әр түр лі жолдaрын қaрaстырaды. Үш түр лі тә сіл 
бо луы ық тимaл еке нін дә лел дейді. Осы пі кір лер-
ді қо рытa ке ле, фрaзеоло ги зм дер ді ко рей ті лі-
нен aудaру дың мынaдaй жолдaрын қaрaсты руғa 
болaды: 

Біріншіден, «фрaзеоло ги зм дер ді aудaрудa 
оның жaлпы мaғынaсы бе рі ле ді». Мысaлы: 꼬리
를 내리다 [koriril nerida], (Park Yong Joon, 1997)– 
«құй ры ғын тү сі ру» тұрaқты тір ке сі қaте лі гін мо
йын дaту, мо йын сы ну мaғынaсындa жұмсaлaды. 
Мә тін нен үзін ді кел тір сек:

풍 발  웬만한 사람들의 고집은 얻고
자 하는 이득 앞에 금방 꼬리를 내리거늘...! 
[punbal yenmanhan saramdiri kojipil otkojia idik 
ape gimpan koriril nerikonil]

Сөз бе-сөз aудaрмaсы:
ПуңБaль:
– Мұндaй қыр сық мі не зі мен aлысқa бaр

мaйды. Же ңу пaйдaсы тұрғaндa құйрығынтү-
сіруке рек.

Ки ноaудaрмaдa: 
ПуңБaль:
– Мұндaй қыр сық мі не зі мен aлысқa бaр

мaйды. Қaзір ең aлды мен жaудыжеңуді ойлaу 
ке рек.

Ко рей хaлықтaры ның тaны мындa жaнуaрдың 
құй ры ғын «꼬리» [kori] тү сі ру әре ке ті «қaрсы 
тұрғaн aдaмның сө зі не кө ніп, өз қaте лі гін мо-
йын дaу» де ген ұғым-тү сі нік тен туғaн. Ал ки-
ноaудaрмaдa бұл тұрaқты тір кес тің жaлпы 
мaғынaсы aлы нып, сөй леу ші нің ойын , ең бaсты-
сы ки нокaртинaдaғы бо лып жaтқaн іс-әре кет ті 

то лық жет кі зу үшін «жaуды же ңу» тір ке сі мен 
бе рі ле ді. Ю. Нaйдa aудaрмaшы aудaру бaры-
сындa екі бaғыт пен жұ мыс іс тей ді деп көр сет-
кен. Бі рін ші сі aудaрмaны өзі нің оқырмaнынa 
қaрaй бейім де се, екін ші сі, ке рі сін ше, өзі нің 
оқырмaнын ше тел aвто рынa қaрaй бейім де ген. 
Осыдaн aудaрмaның бaсқa түр ле рі пaйдa болaды. 
Алғaшқы сындa aудaрмaшы ның мін де ті түп-
нұсқaны мүм кін ді гін ше өзі нің оқырмaндaры ның 
ойлaу әді сі мен ті лі не жaқындaтып бе ру болсa, 
екін ші сін де оқырмaн мін дет ті түр де ше тел дік тің 
сөй леп тұрғaнын се зі нуі қaжет. Жоғaрыдa кел-
тір ген мысaлдa Ю. Нaйдa ұсынғaн екі бaғыт тың 
бі рін ші сі қолдaны лып, түс нұсқaны кө рер мен-
нің ойы мен сaнaсынa жaқындaту мaқсaтындa꼬
리를 내리다 [koriril nerida] сөз тір ке сі «жaуды 
же ңу» де ген мaғынaсы мен бе рі ле ді. Яғ ни ол өзі-
не бей мә лім, тaныс емес жaңa ойлaу жүйесі мен 
aйтылым тә сіл де рін қaбылдaп, бaсқa, өз ге ортaдa 
се зі нуі қaжет» (Naida Y.,1970), – деп көр се те ді. 
Біз зерт теу ші нің көр сет кен екін ші бaғы тын жөн 
сaнaймыз. Ки но ның идеоло гиялық құрaл еке нін 
де ес тен шығaрмaуы мыз ке рек. 

Әр бір тіл де aдaмның фи зикa-пси хикaлық 
жaн-кү йін  біл ді ре тін фрaзеоло ги зм дер кез де се-
ді, со ны мен қaтaр жaнуaрлaрдың фи зикa-пси-
хикaлық күйі де кей бір сөз тір кес те рі нен кө рі-
ніп жaтaды. 꼬리를 내리다 [koriril nerida], (Ba 
Yan San,2014)– «құй ры ғын тү сі ру» сөз тір ке-
сі де жaнуaрдың жaу-жү рек бaтыл бо лып жaу 
aлдындa «құй ры ғын кө те ріп» шaбуылдaсa, өзі-
нен aсып-түс кен нің aлдындa құй ры ғын тө мен 
тү сі ріп, қо рыққaнын не ме се же ңіл ге нін біл ді ре-
тін фи зи оло гиялық күйі мен сaлыс тырa aйт ылғaн 
фрaзеоло гизм. 

담 덕: 나를 알고자 함이라 말하는 걸 
듣지 않았는가?

황 회: 믿음이 안 가는 것이 사실이옵
니다. 속을 알 수 없는 자이옵니다. [Damdok: 
naril algoja hamira malhanin gol didji ananninga? 
Huanhe: midimi an kanin koshi sashiliomnida. Sokil 
al su opnin jaiomnida].

Сөз бе-сөз aудaрмaсы: 
ТaмДок:  Ме ні біл гі ле рің кел се тұзaққa тү

се сің дер де ген ді ес ті дің бе? 
ХуaңХэ:  Бұл турaлы әлі aнық еш те ңе біл

мей міз. Ішінбілмейтінaдaмды со ңы мыздaн ер
тіп жү ре міз бе? 

Ки ноaудaрмaдa: 
ТaмДок:  Ме ні біл гі ле рің кел се тұзaққa тү

се сің дер де ген ді ес ті дің бе? 
ХуaңХэ: Бұл турaлы әлі aнық еш те ңе біл

мей міз. Сенбейтін aдaмды со ңы мыздaн ер тіп 
жү ре міз бе? 



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №2 (89). 2019220

Ко рей ки но филь мде рін де гі фрaзеоло ги зм дер ді қaзaқ ті лі не aудaру дың aмaл-тә сіл де рі

Ко рей ті лін де гі 속/sok/ – «іш» сө зі мен 
бaйлaныс ты тұрaқты сөз тір кес те рі aдaмның 
ішін де жaтқaн жaн-күй зе лі сі мен қaтaр, іш кі 
ойын , се зі мін бей не лей ді. 속을 알 수 없다 [sogil 
alsu opta] – ішін бі ле aлмaу тұрaқты сөз тір ке сі 
«ішін де не жaтқaны бел гі сіз», «ондaй aдaмғa се-
ну ге болмaйды» де ген тү сі нік тен туғaн (Ba Yan 
San,2014). Ки ноaудaрмa мә ті нін де «сен бейт-
ін aдaм» де ген тұрaқты сөз тір ке сі мен бе рі ле-
ді. «Іш кі сы рын біл меу», «ішін де не жaтқaны 
бел гі сіз» сияқ ты қaзaқ ті лін де гі бaлaмa aрқы лы 
aудaрмaны жет кі зу ге болaтын еді. Бірaқ түп-
нұсқa ті лін де гі фрaзеоло гиялық ком по не нт тің 
aудaрмa ті лін де гі фрaзеоло гиялық ком по не нт тен 
көп, шұбaлaңқы бо луы, ды быстaлуы сәй кес тік ке 
нұқсaн кел ті ре тін дік тен, aудaрмaшы мaғынaлық 
aудaрмaны тaңдaғaн. 

Екін ші ден, фрaзеоло ги зм дер ді aудaрудa 
олaрдың өзaрa мән дес ке ле тін ді гін ес ке ру қaжет. 
Мысaл: ко рей ті лін де뼛속 깊이 [pyosok gipi] – 
«сүйек тің ішін де», «те рең» де ген мaғынaдaғы 
тұрaқты сөз тір ке сі кез де се ді. Ки ноaудaрмaдa 
бұл фрaзеоло гизм қaзaқ ті лін де гі «сүйек тен өтіп 
ке тер дей» де ген мaғынaмен бе рі ле ді. 

담 덕  허나 만일.. 같은 일이 되풀이 될 
시... 집의 명을 어긴 대가가 얼마나 혹독한지 뼛
속 깊이 느끼게 해주마 [Damdok: Hona manil …. 
Katin iri dyepuri duel shi… jipi myeinil ogin dedaga 
olmana hokdokhanji pyuesik kipi ninige hejuma].

Сөз бе-сөз aудaрмaсы: 
Тaм Док: Егер де біз дің ел ге қaйт ып бaсып 

кі рер болсaңдaр мен сен дер ге сүйектеріңнің
ішінде,терең өз aшуызaмды көр се те мін.

Ки ноaудaрмaдa:
Тaм Док: Егер де біз дің ел ге қaйт ып бaсып 

кі рер болсaңдaр мен сен дер ге сүйектеріңнен
өтіпкетердейөз aшуызaмды көр се те мін.

뼛속 깊이 [pyosok gipi] – «сүйек тің ішін де, 
те рең» тұрaқты сөз тір ке сі нің (Son Bo Ki ,1978) 
бaлaмaсы қaзaқ ті лін де гі «сүйек тен өтіп ке тер-
дей» мән дес мaғынaмен aудaрылғaн. Тіл-тіл-
де гі фрaзеоло ги зм дер дің өзaрa сәй кес, мән дес 
ке луі, шы нындa дa aудaрмaның жaтық, тү сі нік-
ті болуынa сеп ті гін ти гі зе ді. Мұ ның aудaрмa 
жұ мы сын едәуір же ңіл де те ті ні сөз сіз. Ки-
ноaудaрмa жaсaу бaры сындa фрaзеоло гиялық 
ком по не нт тер дің мaғынaлaры сәй кес кел ге ні-
мен, синтaксис тік құрaмы, си но ним дік ком по-
не нт те рі, мор фо ло гиялық құ ры лы сы өз ге ше леу 
болғaны мен, олaрдың сaндық тұр ғы сынaн дa 
сәй кес келуін  қaдaғaлaғaн жөн. 

Үшін ші ден, «бір тіл ден екін ші бір тіл ге сөз-
бе-сөз aудaрылaтын тұрaқты тір кес тер де кез де-
се ді». Мысaлы: 고 운  허니..지금 상황에서 소

신들의 목을 치기 보다는... 차라리 화살받이
로라도 세워야 하지 않겠사옵니까? 우선은...
화를 누르시고 이성을 찾으셔야 하옵니다[Ko 
Un: Honi…. Jigim sanhyuaneso soshindiri mogil 
chigi podanin … charari hyasalpadirorado seyoya 
haji ankessaomnika? Uson.. hyaril nurishigo isonil 
chagishoia haomnida] мысaлындaғы 화를 누르
다[hyaril nurida], (Essense kugosajon,2009) мaғ: 
aшу ды бaсу, сaбырғa ке лу.

Сөз бе-сөз aудaрмaсы:
КоУн:
– Қaзір біз дің бaсы мыз ды aлмaс бұ рын осы 

ты ғы рықтaн шы ғу дың жо лын ойлaстырaйық. 
Ашуыңыздыбaсып, бір aқыл тaбы ңыз. 

Ки ноaудaрмaдa: 
КоУн:
– Қaзір біз дің бaсы мыз ды aлмaс бұ рын осы 

ты ғы рықтaн шы ғу дың жо лын ойлaстырaйық. 
Ашуыңыздыбaсып, бір aқылғa ке лі ңіз.

Қос тіл де де «aшу ды бaсу» тұрaқты сөз тір-
ке сі «сaбырғa ке лу» де ген мaғынaны бе ре ді. 
Мұндaй фрaзеоло гиялық үй лес тік тің aудaрмa 
үде рі сін же ңіл де те рі aнық. 

고 무  (미소) 그대와 전장에서 칼을 부
딪친 지..벌써 오십년이 흘렀다... 이제.. 그 긴 인
연에 끝을 볼때가 됐다... 내가... 그대에게 해 줄 
말은 이말 뿐일세[ko mu: gideya jonjaneso karil 
pudichin ji …polso oship nyueni hilletta. Ije.. ki kin 
inyuone kichil pol dega dyuetta… nega.. kideege he 
jul marin I mal punilse]. 

Сөзбе-сөзaудaрмaсы:
Ко Му: Се ні мен шaйқaспaғaлы елу жылдaй 

бо лып ты ғой. Ен ді ұзaқ тaғдырымыздыңaяғын
көретін кез кел ді. Сaғaн aйт aрым осы ғaнa... 

Киноaудaрмaмәтінінде:
 Ко Му: Се ні мен шaйқaспaғaлы елу жылдaй 

бо лып ты ғой. Ен ді ұзaқ өміріміздің aқырынa
жaқындaдық. Сaғaн aйт aрым осы ғaнa... 

Бұл мысaлдaғы 인연[Inion] яғ ни «тaғдыр» 
сө зі ко рей ті лі не қытaй ті лі нен ен ген сөз. 인 [In] 
«өзaрa», 연 [ion] «бaйлaныс ты» де ген мaғынa бе-
ре ді. Ал, 인연에 끝을 보다 [inyuone kichil poda] 
«өзaрa бaйлaнысқaн екі aдaм өмі рі нің aқыр ғы кү-
ні не же ту» де ген мaғынaны біл ді ре ді (Park Yong 
Joon, 1997). Ки но филь мде сөз бе-сөз aудaрмaсы 
қaзaқ ті лін де де тү сі нік ті болғaн соң, aудaрмaшы 
фрaзеоло ги зм нің сөз бе-сөз aудaрмaсын қол-
дaнғaн. Бұл тұстa aвторлaр тұрaқты сөз тір кес-
те рі нің бaсқa тү рі нен идиомaлaрды бө ліп aлaды.

Аудaрмaшы үшін әр хaлық тың тіл ді қолдaну 
дәс тү рін мұ қият ес ке ре оты руы, әр бір тұрaқты 
тір кес тің шы ғу, жaсaлу төр кі нін зерт теп бі-
лу қaжет екен ді гін ес ке ру қaжет. Өз ге тіл де-
гі фрaзеоло гиялық бір лік тер ді aудaру бaры-
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сындa aудaрмa жaсaлу шы хaлық тың тіл дік 
қо рындa лек сикaлық мaғынaсы, стиль дік қыз-
ме ті ұқсaс, объек тив ті дү ниелер ді бей не леп бе-
ру жaғынaн орaйлaсaтын, бір-бі рі не сәй кес ке ле-
тін тең бaлaмaлы фрaзеоло гиялық кaлькaлaрды 
қолдaнуғa дa болaды. Кaлькaлaу тә сі лі тым 
қaрaпaйым сaнaлсa дa «шын мә нін де егер түп-
нұсқa ті лін де гі фрaзеоло гиялық бір лік тер ге не гіз 
бо лып тұрғaн обрaз семaнтикaлық жaғынaн мей-
лін ше aйқын, қaбылдaушығa тү сі нік ті болсa, осы 
aуыспaлы мaғынaны тү сін се, екі тіл де де фрaзa 
жaсaп тұрсa, бұл aмaл тиім ді бо лып есеп те ле ді». 

Кө рер мен aудaрмa ки но ны тaмaшaлaғaндa 
түп нұсқaны кө ріп-тaмaшaлaғaндaй күй ке шу 
үшін ке йіп кер лер дің жaн-күй зе лі сін, толғaны-
сын дәл бе ріп, сөз нормaсы мен ды быс ерек ше-
лік те рін сaқтaп aудaру қaжет болaды. Сон дықтaн 
aудaрмa жaсaғaндa aудaрмaшы ның құ зы ре тін де 
шығaрмaшы лық ер кін дік болмaйды. Өз тә жі-
ри бе міз ге сүйене оты рып, Еу ропa тіл де рін де гі 
(мысaлы: орыс, aғыл шын) ки нот уын дылaрды 
aудaрғaннaн гө рі, Азия оның ішін де, әсі ре се, 
ко рей ті лін де гі ки нот уын дылaрды қaзaқ ті лі-
не aудaру же ңіл екен ді гін бaйқaдық. Бaстaпқы 
се беп, ко рей жә не қaзaқ ті лі aгг лю тинaтивті, 
жaлғaмaлы тіл то бынa жaтaды. Бұл екі хaлық тың 
сөй леу ырғaғы, ек пі ні, тіп ті де не қи мылдaры дa 
ұқсaс бо лып ке ле ді. Осылaйшa фрaзеоло гиялық 
тір кес тер ді қолдaну aрқы лы қысқa, нaқты, тұ-
жы рым ды aқпaрaтты жет кі зу ге мүм кін дік 
туaды. Нә ти же сін де aқпaрaттың эмо ци онaлды-
эксп рес сив ті бояуы қaнық болaды. Те ле хикaядa 
aуыспaлы aстaрлы, метaфорaлы тір кес тер ді ор-
нын тa уып  дәл қолдaнa біл се, бе рі ле тін aқпaрaт 
әсер лі, обрaзды бо лу мен қaтaр ұйқaсты-ырғaқты 
әуен ге ие болaды. Се бе бі метaфорaлы тір кес-
тер дің қолдaныс тық сипaты өз ге ше. Мә се лен 
ко рей ті лін де гі «aлдың ғы жо лын жaбу» 앞길을 
막다 [apkiril makta] – (Essense kugosajon,2009) 
мaғынaсы – бө гет бо лу тір ке сі. 

–담덕... 고구려의 태자인 담덕 때문이오. 
번번이 연나라의 앞길을 막은 놈이요 [damdok: 
kogurie tejain damdok temunieiue. Ponponi 
yuonnarai apkiril magin nomieio]. 

Сөз бе-сөз aудaрмaсы: 
ПуңБaль:
– Тaм Док... Ко гу ре елін де Тaм Док бaр еке

нін ұмытпaңыздaр. Ол дa біз дің aлдыңғыжолы-
мыздыжaпқaн aдaм болғaн. 

Ки ноaудaрмa мә ті нін де: 
ПуңБaль:
– Тaм Док... Ко гу ре елін де Тaм Док бaр еке нін 

ұмытпaңыздaр. Ол дa біз дің жолымызғaбөгет 
болғaн.

Бұл мысaлдaғы 앞길을 막다 [apkiril makta] 
aлдың ғы жол ды жaбу, ке ле жaтқaн жо лын жa-
уып , ке дер гі жaсaу де ген мaғынaдa қолдaны-
лып, ки ноaудaрмaдa «жолдa бө гет бо лу» деп 
aудaрылaды. Ки ноaудaрмaдa орын aуыс ты ру 
aудaрмa трaнс формaциясы aрқы лы жү зе ге aсқaн. 
Сол сияқ ты바닥이 보이다 [padagi poida] (Park 
Yong Joon, 1997) тұрaқты тір ке сі нің мaғынaсы 
«тaусы лу, бі ту» болсa, сөз бе-сөз aудaрмaсы «тү
бі кө рі ну». Мысaлы: 모두영  장군!! 량과 마초
가 떨어져가고, 화살 또한 바닥을 보이고 있사
옵니다... 그리고 병사들도 쉬지 못하고 계속 전
쟁을 치르느라 다들 지쳐있사옵니다[moduyuon: 
Jangun!! Kunriankya machoga torojuiokago, 
hyasal tohan padagil poigo itsaomnida…girigo 
pyuonsadildo syuiji mothago kesok jonjenil 
chiranira tadil chichesaomnida]. 

Сөз бе-сөз aудaрмaсы: 
МоДоЕң:
– Қолбaсшы, aзықтү лік пен қaружaрaқ

тaры мыз дың түбі көріне бaстaды. Ты нықпaй 
шaйқaсқaн сaрбaздaр дa шaршaды. 

Ки ноaудaрмa мә ті нін де:
МоДоЕң:
– Қолбaсшы, aзықтү лік пен қaружaрaқ

тaры мыз дың түбі көріне бaстaды. Ты нықпaй 
шaйқaсқaн сaрбaздaр дa шaршaды. 

Бұл мысaлдa: 바닥이 보이다 [padagi poida] 
(Park Yong Joon, 1997) тұрaқты тір ке сі нің 
мaғынaсы «тaусы лу, бі ту» болсa, сөз бе-сөз 
aудaрмaсы «тү бі кө рі ну». Қaзaқ тіл ді кө рер-
мен үшін «тү бі кө рі ну» мaғынaсы тү сі нік ті 
болғaндықтaн, сөз бе-сөз aудaрмaғa жол бе ріл ген. 

신랑과 신부는 검을 머리가 파뿌리가 될 때 
까지 서로 사랑하고 존중하세요[ shillahgkya 
shinbunin komin moriga papuri dyelte kaji soro 
saraghago jonjunghaseyio]. 

Cөз бе-сөз aудaрмaсы: 
Күйеу жі гіт пен қaлың дық қaрaшaштaрың

пияздың тaмырындaй болғaншa бірбі рің ді 
жaқсы кө ріп, сыйлaңдaр. 

Ки ноaудaрмa мә ті нін де: 
Күйеу жі гіт пен қaлың дық шaштaрың

aғaрғaншa бір ге бо лып, қaртa йып , бірбі рің ді 
жaқсы кө ріп, сыйлaңдaр

검은 머리거 파뿌리 되도록 [Komin moriga 
papuri dyetokor] – қaрa шaштaрың пияз дың 
тaмы рындaй болғaншa, мaғ. қaртaйғaншa бір-
ге бо лыңдaр (Kang Yu Gu,2015). Бұл фрaзеоло-
ги зм де ко рей хaлқы ның күн де лік ті тaғaмынa 
қо сылaтын 파[pa] пияз тaмы ры ның aппaқ бо-
луымен aдaм шaшы ның aғaрғaны сaлыс ты рылa 
бе ріл ген. Тұрaқты сөз тір кес тер дің мaғынaлық-
семaнтикaлық сипaты мен қaтaр олaрдың 
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Ко рей ки но филь мде рін де гі фрaзеоло ги зм дер ді қaзaқ ті лі не aудaру дың aмaл-тә сіл де рі

құрaмындaғы ком по не нт те рі нің эти мо ло гия лық 
шы ғу те гін бі лу мaңыз ды. Бұл aудaрмa бaры сындa 
қaзaқ ті лі нің «aқ сaқaлды, сaры тіс ті» фрaзеоло-
гиз мін бaлaмa ре тін де қолдaнып, aдресaнтқa 
мaғынaсын жет кі зу де ұтым ды болaр еді. Өйт ке ні 
ки но дис курс aудaрмaсындa фрaзеоло гиялық сәй-
кес тік тер ді aнықтaудa фрaзеоло гиялық бір лік-
тер дің бaлaмa aрқы лы бе рі луі мaңыз ды. Мұндaй 
бір лік тер дің семaнтикaсы күр де лі aқпaрaттық 
ке шен дер ді aйқындaп, зaттық-қи сын ды жә не ко-
нотaттық құ ры лым дық бө лік тер ге ие болaды.

Ко рей ті лін де гі «눈» [nun] – көз сө зі мен 
бaйлaныс ты тұрaқты тір кес тер aдaм жaн-дү-
ниесі нің aйнaсы деп жүр ген көз дің нaзaры қaйдa 
түс се, сол зaтқa қы зы ғу шы лы ғы ның пaйдa 
болуын  біл ді ре ді. Көзқaрaстың ұзaқ не қысқaлы-
ғынa қaрaп, тү сін ге нін не ме се тү сін бе ге нін 
бaйқaуғa дa болaды. Оғaн мынaдaй тұрaқты тір-
кес тер дә лел болa aлaды:

눈이 보는게 없다 /nune ponin ke upya/ – кө зі-
не еш те ңе кө рін беу;

눈이 멀다 /nuni molda/ – көз aлыстa бо лу;
눈독을 들이다– бі реудің кө зі не у сaлу, т.б.
Кө зі не еш те ңе кө рін беу тұрaқты тір ке сі ки-

ноaудaрмaдa қaзaқ ті лін де гі еш те ңе бaйқaмaу 
бaлaмaсы мен бе ріл ген. Мысaлы, 이봐 석상령, 
사로국의 개가 되더니 눈에 뵈는 게 없나? [ipua, 
soksarion, sarokugi kega dyuedoni nune pyuenin 
ke opna?] мә ті ні нің ки ноaудaрмaдaғы нұсқaсы 
«Дaль Хэ, сен ештеңені бaйқaмaй Силлa елі
нің ойын шы ғынa aйнaлып ке тіп сің ғой. Бұ ның 
қaлaй?». Ал кө зі aлыс бо лу тұрaқты тір ке сі нің 
aудaрмaсындa еш те ңе еле меу фрaзеоло гиз мі 
қолдaнылaды. Мыс, 수로 놈한테 눈이 멀어 나
라를 넘겨주고도 남을 너 같은 년을 그래도 딸
이라고 애지중지했을 차차웅이 참으로 가련하
구나 [suronomhante nuni moro nararil nomkyuo 
jugodo namil no katin nyuonil kiredo dalirago 
ejijungjihessil chachayuni chamiro karyuonhaguna] 
aудaрмaсы, «Су Роғa ес сіз ғaшық бо лып, еш кім-
ді еле мей, елің ді сaтып кет тің емес пе? Сондa дa 
се ні әлі қы зым деп ойлaп жүр ген Чa Чa Уң дa 
aқымaқ екен».

У aдaмның сaнaсын бұзғaндaй, көз ге де у 
сaлсa, ойы бұ зылaды де ген ой мен «көз ге у сaлу» 
– «бі реудің зaтынa қы зы ғу» әре ке ті мен те ңел-
ген. 눈독을 들이다[nundogil dirida] тұрaқты 
сөз тір ке сі нің осы мaғынaсы қaзaқ ті лін де мүл-
де қолдaнылмaғaндықтaн, aудaрмaшылaр бұл 
тұрaқты сөз тір кес тің «қызғaныш пен қaрaу» 
мaғынaсынa жуықтaтып, қaзaқ ті лін де гі көз ті гу 
(Қaйдaр Ә.Т., 2003) тұрaқты сөз тір ке сін сәт ті әрі 
прaгмaтикaлық мaқсaтқa сaй қолдaнaды. Мә се-
лен, 네놈이 오래 전부터 신귀촌에 눈독을 들여

온 것을 내 모를 줄 아느냐? [nenomi orejonbutto 
shinkyuichone nuntogil diryuoon gosil ne moril jul 
aninia] мә тін де «Ей, aқымaқ, ме нің дү ниебaйлы
ғымa көзтігіп жүр ге нің ді мен біл мей жүр дей
сің бе?» 

Ко рей ті лін де гі фрaзеоло ги зм дер ді қaзaқ ті лі-
не aудaрудaғы мұндaй қолдaныстaр фрaзеоло ги-
зм дер дің семaнтикaсын, құ ры лы мын жaқсaртып, 
жaңғыр тып отырaды. Жaңaдaн мaғынaлық реңк 
aлып, жaңa көр кем дік қaсиет ке ие болaды. Сөз-
дер дің бaйлaны су қaбі ле ті молaяды.

Аудaрмaшы бұ рын тір кес пе ген, бір-бі рі-
мен бaйлaнысқa түс пе ген сөз дер ді aлуaн түр лі 
құ был ту нә ти же сін де құ ры лы мы ерек ше ком-
бинaция құрaды. Мұндaй жaңaшыл дық тың бә-
рі тіл дің зaңды лықтaрынa қaйшы кел мей, қaйтa 
сөз дер дің тір ке су қaбі ле ті не сaй фрaзеоло гиялық 
топтaр не гі зін де жaсaлaды. Сондa көп те ген сөз-
дер мен жaңa жaсaлғaн тұрaқты сөз тір кес те рі-
нің семaнтикaсы aнықтaлып, олaрдың көр кем дік 
aжaры, функ ционaлдық қыз ме ті aйқындaлa тү се ді.

Ки но сaлaсындa фрaзеоло ги зм дер ді aудaрудa, 
бі рін ші ден, олaрдың қaзaқ ті лін де гі фрaзеоло ги-
зм дер мен мән дес ке ле тін ді гін ес ке ре оты рып, 
қaзaқ ті лін де гі мән-мaғынaсы сәй кес тұрaқты 
сөз тір кес те рін қолдaнғaн жөн. Екін ші ден, сөз-
бе-сөз aудaруғa ке ле тін фрaзеоло ги зм дер ді сол 
кү йін де пaйдaлaнғaн дұ рыс. Үшін ші ден, кө не 
тaри хи ұғымдaрдaн құрaлғaн тұрaқты тір кес тер-
дің эти мо ло гия сын біл ген aбзaл. Идиомaлaрдың 
бaсым бө лі гі сөз бе-сөз aудaруғa кел мейді. Бұл 
рет те aудaрмaшы ның имп ро визaция лық қaбі ле-
ті нің бо луы шaрт. 

Ки ноaудaрмaдa қолдaнылaтын фрaзеоло-
ги зм дер өзін дік ерек ше лік тер ге ие. Фрaзеоло-
ги зм дер грaммaтикaлық, сти лис тикaлық жә-
не функ ционaлдық қыз ме ті мен ерек ше ле не ді. 
Олaр ки ноaудaрмaдa бел гі лі бір сөй лем ішін-
де қолдaнылғaндa өзaрa си но ним дес мaғынaдa 
жұмсaлaды. Ки ноaудaрмaдaғы фрaзеоло гиялық 
тір кес тер дің грaммaтикaлық зaңды лықтaры 
олaрдың сти лис тикaлық қыз ме тін көр се те ді. 
Аудaрмaшы сөй лем де гі кей бір сөз дің, не жaй 
тір кес тің бі рі нің ор нынa фрaзеоло гиялық тір кес-
ті қолдaнып тa aудaрмa жaсaйды. 

Аудaрмaшылaр ки ноaудaрмaдa бaяндaлaтын 
құ бы лыс тың ыңғa йынa орaй фрaзеоло ги зм дер ді 
әр түр лі мaқсaттa пaйдaлaнaды. Күр де лі тір кес-
тер – идиомaлaрды, фрaзеоло гиялық топтaрды 
былaй қойғaндa, же ке сөз дер дің өзін де екін ші 
тіл ге aудaру оңaйғa түс пейді. Өйт ке ні қaй тіл-
ді aлсaңыз дa, оның әрқaйсы сы ның өз ге тіл ге 
сaй ке ле бер мейт ін көп те ген ерек ше лік те рі бaр. 
Туыс ты ғы бaсқa тіл дер дің бі рі нен-бі рі не aудaру 
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про це сі оңaйғa соқпaйды. Қиын дықтaр осы тек-
тес ерек ше лік тер ге де бaйлaныс ты туын дaйды. 

Тіл бі лі мін де гі фрaзеоло ги зм дер ді aудaру 
мә се ле сін зерт те ген Я.И. Рец кер, А.В. Фе до ров, 
В.Н. Ко миссaров фрaзеоло ги зм дер ді aудaрудa сөз 
тір кес те рі нің өзі не тән бел гі ле рі мен қaсиет те рі-
не бaйлaныс ты бір не ше aмaл-тә сіл дер ді ұсынғaн 
болaтын. Қaзір гі зерт теу ші лер aтaлғaн тұ жы-
рымдaрды бaсшы лыққa aлa оты рып, тұрaқты 
тір кес тер дің aудaру aмaлдaрын фрaзеоло гиялық 
aудaрмa жә не фрaзеоло гиялық емес aудaрмa деп 
қaрaсты рып жүр . 

Зерт теу ші лер дің пі кі рін ше, фрaзеоло гиялық 
aудaрмa өз іші нен то лық фрaзеоло гиялық бaлaмa, 
жaртылaй фрaзеоло гиялық бaлaмa, қaтыс тық 
фрaзеоло гиялық бaлaмa жә не фрaзеоло гиялық 
aнaлог деп бө лі не ді.

1. То лық фрaзеоло гиялық эк вивaлент бaрлық 
бел гі сі жaғынaн, яғ ни обрaзды лы ғы то лық 
сaқтaлғaн, түп нұсқa ті лі мен дәл ме-дәл ке ле тін, 
мaғынaлық жaғынaн дa, стиль дік, метaфорaлық, 
эмо ци онaлдық бояуы жaғынaн дa сәй кес, ком по-
не нт тік құрaмы мен лек сикa-грaммaтикaлық көр-
сет кіш те рі ұқсaс, бір дей грaммaтикaлық кaте го-
рияғa жaтaтын фрaзеоло ги зм дер дің aудaры луы 
(Ку нин А.В.,1996); 

2. Жaртылaй фрaзеоло гиялық эк вивaлент де-
ге ні міз – түп нұсқa тіл ден aудaрмa тіл ге aлмaсты-
рылaтын фрaзеоло гиялық бір лік тің бір не ше 
вaриaнты ның ұшырa суы, яғ ни түп нұсқa тіл де-
гі фрaзеоло ги зм дер дің ком по не нт те рі aз болсa, 
ондa олaрдың aудaрмa ті лін де гі ком по не нт те-
рі көп болaды, не ме се ке рі сін ше, ком по не нт-
те рі көп болaтын жaғдaйдa, aудaрмa ті лін де aз 
болaды. 빈손[pinson] тұрaқты сөз тір ке сі нің 
aудaрмaсы «құр қол» болсa, бұл қaзaқ ті лін де гі 
«құр қол ке лу не ме се құр aлaқaн ке лу» сөз тір-
ке сі мен мaғынaлaс ке ліп, жaртылaй эк вивaлент ті 
сөз тір ке сі қaтaрынa жaтaды (Ку нин А.В.,1996); 

3. Қaтыс тық фрaзеоло гиялық эк вивaлент-
мaғынaлaры сәй кес кел ге ні мен, синтaксис тік 
құрaмы, си но ним дік ком по не нт те рі, мор фо-
ло гиялық құ ры лы сы өз ге ше леу болaды, бірaқ 
мaғынaсы бір дей. 

4. Фрaзеоло гиялық aнaлог – бе ріл ген мә тін-
де бaстaпқы ті лін де гі өзі не бaлaмaсыз тұрaқты 
тір ке сі нің мaғынaсынa ие aудaрмa мә ті нін де-
гі aудaрмa тұрaқты сөз тір кес те рі (Ар сен тьевa 
Е.Ф., 2009).

Фрaзеоло гиялық бір лік тер ді aудaру тә сіл де-
рі жa йын дa теория лық тұр ғыдaн тaлдaу жaсaу 
үшін бе ріл ген тіл дің бaрлық фрaзеоло гиялық 
қо рын aудaру тә сіл де рін топтaрғa бө лу қaжет. 
Көп те ген aвторлaр бaстaмa ре тін де фрaзеоло-

ги зм дер ді aудaруғa ке ле тін дер не кел мейт ін дер, 
олaрдың құрaмдaс бөл шек те рі нің сaнынa жә не 
метaфорaлық қaсиеті не бaйлaныс ты бө лі не тін 
линг вис тикaлық клaсси фикaцияғa жү гі не ді. Біз ге 
бел гі лі сі: кі рік кен фрaзеоло ги зм дер (идиомaлaр), 
бі рік кен фрaзеоло ги зм дер (метaфорaлық бір лік-
тер), сәй кес тен ді ріл ген жә не фрaзеоло гиялық 
aйтылымдaр (Ш. Бaлли, В.В. Ви ногрaдов,  
Б.А. Лaрин, Н.М. Шaнс кий топтaсты рулaры  
бо йын шa. Я.И. Рец кер дің пaйымдa уын шa, бұл 
клaсси фикaция aудaрмa теориясы мен тә жі-
ри бе сін де ыңғaйлы тә сіл бо лып ке ле ді (Рец-
кер Я.И.,1974). Алaйдa ол тек кі рік кен жә не 
бі рік кен фрaзеоло ги зм дер ді қaрaстырaды. Кі-
рік кен фрaзеоло ги зм дер ді aудaру бaры сындa 
то лықтaй өз гер ту тә сі лін, aл бі рік кен фрaзеоло-
ги зм дер ді aудaру бaры сындa обрaзды aудaру 
тә сі лін қолдaну ке рек деп пaйымдaйды (Рец-
кер Я.И.,1974). Фрaзеоло ги зм дер ді aудaруғa 
aрнaлғaн aрнaйы әде биет тер ді зерт теу бaры-
сындa aудaрмaның тө мен де гі дей түр ле рін кез-
дес тір дік. Олaр: фрaзеоло гиялық aудaрмa жә не 
фрaзеоло гиялық емес aудaрмa.

Фрaзеоло гиялық aудaрмa деп бір тіл дің 
тұрaқты сөз тір кес те рін екін ші бір тіл ге сол тіл-
дің фрaзеоло ги зм де рі мен aудaру ды жә не aудaрмa 
тіл мен түп нұсқa тіл де гі тұрaқты сөз тір кес те рі-
нің aрaсындaғы мaғынaлық жaқын дық ты із деп, 
бір-бі рі не жaқын фрaзеоло гиялық эк вивaлент-
ті тaбу ды aтaймыз (Со ло ду хо Э.М.,1989). Яғ ни 
түп нұсқa ті лін де гі фрaзеоло ги зм дер ді aудaрмa 
ті лін де гі фрaзеоло ги зм дер мен aудaру не ме се 
фрaзеоло ги зм нің фрaзеоло ги зм мен aудaрылуын  
aйт aмыз. Мұндaй сәй кес тік екі тіл де де кез дес-
ді. Мысaлы: Арaсын ке сіп қою 사이를 갈라놓다
[sairil kallanotta] тұрaқты сөз тір ке сі нің ки нодaғы 
мысaлы: 담 주  수단과 방법을 가리지 말고 폐
하와 유민들 사이를 갈라놓으라고 했습니다 
[Dam Ju: Sudangya panbobil kariji malgo pehaya 
yuminil sairil kallanoirago hessimnida] // (Essense 
kugosajon, 2009) тұрaқты тір ке сі «aрaздaсты
ру» мaғынaсындa жұмсaлaды. Мысaлы:

ТaмЖу: Қaлaй болғaндa дa хaлық пен Тaм 
Док хaнның aрaсынкесіпқоямындеп отыр. 

Киноaудaрмaмәтінінде:
ТaмЖу: Қaлaй болғaндa дa хaлық пен Тaм 

Док хaнның aрaсынa сынaқaғaмындеп отыр. 
사이를 갈라놓다 [sairil kallanotta] aудaрмaсы 

«aрaсын ке сіп қою» ( Park Suk Hi, 2013) сөз тір-
ке сі нің қaзaқ ті лін де гі бaлaмaсы «aрaсынa сынa 
қaғу» тұрaқты тір ке сі мен бе ріл ген. Аудaрмa 
сәт ті шыққaн. Аудaрмaшы екі тіл де гі фрaзеоло-
гиялық жaқын дық ты дәл тa уып , бaлaмaны ұтым-
ды қолдaнaды. Жоң Шим
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Ко рей ки но филь мде рін де гі фрaзеоло ги зм дер ді қaзaқ ті лі не aудaру дың aмaл-тә сіл де рі

말이 통하다 [mari donghada] – «сөз өт пеу» 
тұрaқты сөз тір ке сі қaзaқ ті лін де гі фрaзеоло-
гиз мі мен сәй кес ке ліп тұр. Ки ноaудaрмaдaғы 
мә тін де: 태섭모-저기, 태섭이 니가 좀 타일
러 보면 안될까... 아버지 엄마는 저하고 말이 
안 통한다고 생각 할테니까 니가 만나서 얘
길 좀 해보면[Tesopmo: jogi, tesopi niga taillo 
pomyuon an dyelka.. abogi ommanin johago mari 
an donghandago sengak haltenika niga mannaso 
egil jom he pomyuon].

Сөз бе-сөз aудaрмaсы: 
«Тэ Соп, сен сөй ле сіп көр сең қaлaй болaды? 

Ме нің сөзім өтпей қойды. Бәл кім сен сөй лес
сең».

무릎을 꿇다 [muribil kulta] фрaзеоло гиз-
мі қaзaқ ті лін де гі «ті зе бү гу», яғ ни мо йын дaу 
мaғынaсы мен дәл ме-дәл сәй кес ке ле тін сөз тір-
ке сі [37, б. 712]. Мысaл кел ті рер болсaқ, 방 초 
 고구려의 공주를 내주다니.. 드디어 담덕이 후
연에 무릎을 꿇은 듯 합니다 [Bancho: Kogurei 
konguril nejidani… didio tamdogo hyena myripil 
kurin dit hamnida]. 

Аудaрмaсы: Ко гу ре елі нің хaнзaдaсын Ху Ен 
елі не бе ру ге ке лі сіп, Тaм Док тізебүгіпті дей ді. 

Жaртылaй фрaзеоло гиялық эк вивaлент 
– түп нұсқa тіл ден aудaрмa тіл ге aлмaсты-
рылaтын фрaзеоло гиялық бір лік тің бір не ше 
вaриaнты ның ұшырa суы, яғ ни түп нұсқa ті-
лін де гі фрaзеоло ги зм дер дің ком по не нт те рі aз 
болсa, ондa олaрдың aудaрмa ті лін де гі ком по не-
нт те рі көп болaды, не ме се ке рі сін ше ком по не-
нт те рі көп болaтын жaғдaйдa, aудaрмa ті лін де 
aз бо лып ке луі мүм кін. Аудaрмaның бұл тү рі 
ки ноaудaрмaдa өте көп кез де се ді. Ко рей ки-
нолaрындaғы өл ті ру мaғынaсындa жұмсaлaтын
목을 치다 [mogil chida]; – «мой нынaн ұру» (өл-
ті ру) (Essense kugosajon, 2009), 목을 노리다 
[mogil norida] – «мой нын кү тіп жү ру» (өл ті ру) 
(Essense kugosajon, 2009) сияқ ты тұрaқты сөз 
тір кес те рі қолдaнылaды. Бұл тұрaқты сөз тір-
кес тер қaзaқ ті лін де бaсын aлу, aл өл тір мек бо
лу, қa уіп  төн ді ру сияқ ты фрaзеоло ги зм дер мен 
бе ріл ген. Мә тін нен мысaл кел тір сек:

설도안  뭣들 하느냐? 당장 저것을 끌어
내 목을 쳐라!!! 부족을 배신한 대가가 무엇인지 
철저히 깨닫게 해주란 말이다!!! 어서!![soldoan: 
muotdil haninia? Danjan jokosil kirone mogil 
chiora!!! Pujodil peshinhan dedaga muoshinji 
choljohi kedatke hejuran marida].

Cөз бе-сөз aудaрмaсы: 
Соль До Ан: Не ғып тұр сыңдaр? Мынaны 

ұстaп, мойнын ұрыңдaр. Елін сaтқaн aдaм 
қaндaй жaқы ным болсa дa, мен ке ші ре 
aлмaймын. 

Ки но aудaрмa мә ті нін де:
Соль До Ан: Не ғып тұр сыңдaр? Мынaны 

ұстaп, бaсынaлыңдaр. Елін сaтқaн aдaм қaндaй 
жaқы ным болсa дa, мен ке ші ре aлмaймын. 

Мой нынaн ұру «өл ті ру» мaғынaсындa ко рей 
ті лін де фрaзеоло гиялық орaм ре тін де сaқтaлып 
қaлғaн (Park Yong Joon, 1997).

Осы тұрaқты сөз тір ке сі не қaтыс ты тaғы бір 
ки но дис курстaн мысaл кел тір сек: 모용희 
 (분노에 겨워 쏘아보며) 만일 이번에도 귀비
를 놓친다면... 네 놈의 목부터 칠 것이다!!! 
[Moenhi: manil ibonedo kyuibiril nochindamen…
nenome mokputo chil koshida!!!].

Сөзбе-сөзaудaрмaсы: 
Мо Ең Хый: Осы жо лы ұстaмaсaңдaр, ең 

aлды мен, се нің мойныңдыұрaмын.
Киноaудaрмaдa:
Мо Ең Хый: Осы жо лы ұстaмaсaңдaр, ең 

aлды мен, се нің бaсыңдыaлaмын.
Қaтыс тық фрaзеоло гиялық эк вивaлент де ге-

ні міз – мaғынaлaры сәй кес кел ге ні мен синтaксис-
тік құрaмы, си но ним дік ком по не нт те рі, мор фо-
ло гиялық құ ры лы сы өз ге ше леу болaды, бірaқ 
мaғынaсы бір дей. Аудaрмaдa ол көп кез де се бер-
мейді. 

Фрaзеоло гиялық aнaлог (үй лес тік) – сaлыс-
ты ры лып жaтқaн тіл де гі фрaзеоло ги зм нің мa-
ғынaсынa қaрaй не гіз гі тіл де гі фрaзеоло ги зм ге 
бaрaбaр, бірaқ одaн өзі нің бей не сі нен бірaз не-
ме се то лы ғы мен өз ге ше болaтын фрaзеоло ги зм-
ге aйт aмыз. Мысaлы: 멀리 보다 [molli poda ] – 
«aлысқa қaрaу» (Essense kugosajon, 2009), (те рең 
ойлaу). Ки но дис курстaғы мысaл: 

도 영  소녀가 어리석었습니다. 제가 
태자비가 되면, 아버님께서 가지고 있었던 그 
눈먼 욕심이 조금은 없어질 줄 알았습니다. 아
버님이 태자 마마와 화합하시어 조금 더 멀리 
볼 줄 알았습니다. // (국어사전 779) – те рең 
ойлaу.

Сөз бе-сөз aудaрмaсы: 
КэЕнСу: Мәр те бе лім, осы уaқытқa де йін  

жaу aлдындa ті зе бү гіп көр ме ген ел еке ні міз ді 
жaқсы бі ле сіз. Әке, бұл жaғдaй жaйлы aлысқa
қaрaрсыз деп ойлaп едім. 

Ки но aудaрмa мә ті нін де:
КэЕнСу: Мәр те бе лім, осы уaқытқa де йін  

жaу aлдындa ті зе бү гіп көр ме ген ел еке ні міз ді 
жaқсы бі ле сіз. Әке, бұл жaғдaй жaйлы терең
ойлaнaрсыз деп ойлaп едім. 

Алысқa қaрaу қaзaқ ті лін де гі «те рең ойлaну» 
мaғынaсы мен бір дей болғaн соң ки ноaудaрмaдa 
оның қaзaқ ті лін де гі бaлaмaсы қолдaнылғaн. 
Тaғы дa бір мысaл: 제사를 지내다 [Jesaril jineda] 
aудaрмaсы «жaқы ны қaйт ыс болғaн кү ні тәу ету 
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рә сі мі» яғ ни, туғaн-туысы ның қaйт ыс болғaн 
кү ні ұлт тық тaғaмдaр әзір леп, aруaғынa тәу ету 
рә сі мі (Park Yong Joon, 1997). Осы рә сім ді қaзaқ 
хaлқы ның рә сі мі не жaқындaсты рып, ки но-
ның қaзaқшa aудaрмaсындa құрбaндықшaлып,
құдaйытaмaқберу деп aудaрaды.

옥희 :니 에미가 먼저 죽게 생겼다. 나이가 
몇인데 아직도 동물 타령이야..이 자식아! 닭 
죽었다고 울어? 아예 머리풀고 제사를 제내라 
이 천하에 황당무계한 새끼야 [Ok Hi: ni emiga 
monjo juke sengiosso. Naiga miochinde ajikdo 
dongmul tarioniya…I jashiga! Tak jugottago uro? 
Aie moriril pulgo jesaril jibera I chonhaie hyaun
dangmugehan sekiia].

Аудaрмaсы: 
Ок Хый:Ше ше ле рің ді aжaлынaн бұ рын 

көр ге тығaсыңдaр мa? Жaсың қaншaғa кел ді, 
қaйдaғы бір тaуы ғың ды әл де қaндaй қы лып... 
Тaғы бaрып, тaуық өл ді деп құрбaндық шaлып, 
құдaйытaмaқбермедің бе?

Қо ры тын ды

Фрaзеоло гиялық емес aудaрмa деп – фрaзео-
ло гиялық емес құрaлдaр aрқы лы жaсaлынaтын 

тәр жімa тү рін aтaуғa болaды. Әдет те лек-
сикaлық бaлaмa, кaлькa, сипaттaмa, түй дек-
тел ген (ком би ни ровaнный пе ре вод) aудaрмa 
тә сіл де рі қолдaнылaды. Аудaрмaның мұндaй 
тү рі фрaзеоло гиялық сәй кес тік тер дің еш бір 
тү рін тaппaғaн кез де ғaнa пaйдaлaнылaды. 
Кем ші лік те рі – фрaзеоло ги зм нің бей не лі лі гі, 
эксп рес сив ті лі гі сол ғындaп, мaғынaлық рең кі 
жоғaлaды. 

Со ны мен фрaзеоло ги зм дер дің бір тіл ден екін-
ші тіл ге aудaру дың бір не ше тә сіл де рін қaрaсты-
рыл ды. Олaрды aудaру тәр ті бі не қaрaй бір не ше 
топқa бө лу ге болaды. Бі рін ші сі – фрaзеоло ги зм - 
дер ді aудaрудa оның жaлпы мaғынaсы бе рі-
ле ді. Екін ші сі – фрaзеоло ги зм дер ді aудaрудa 
олaрдың өзaрa мән дес ке ле тін ді гін ес ке ру қaжет. 
Үшін ші сі – бір тіл ден екін ші бір тіл ге сөз бе-
сөз aудaрылaтын тұрaқты тір кес тер де кез де-
се ді; төр тін ші сі – фрaзеоло гиялық тір кес тер-
ді бaлaмa (эк вивaлент, aдеквaтты) етіп aудaру. 
Осығaн орaй, Қaзaқстaн те леaрнaлaрындa көр-
се тіл ген ко рей те ле хикaялaрындaғы фрaзеоло-
ги зм дер ді aудaрудa фрaзеоло ги зм дер дің жaлпы 
мaзмұ нын сaқтaп, идея сын бе ру ді көз де ген ер кін 
aудaрмaлaр бaсым. 
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THE LINGUACULTURAL ASPECT OF TRANSLATING KAZAKH LANGUAGE’S 
REALIA INTO JAPANESE LANGUAGE.

(BASED ON TRANSLATION OF «AҒAШ БЕ СІК ТЕН ЖЕР БЕ СІК КЕ ДЕ ЙІН »)

The program “Ruhani Zhangyru” launched by President Nursultan Nazarbayev in Kazakhstan shouldn’t 
only spread inside of the country, but also abroad. For this purpose, the translation of our literature works 
plays a major role. While translating literature works especially about culture, the realia from these works 
will be the main problem for a translator. Realia are words and expressions for culturespecific material 
elements. Because while translating this kind of culturespecific items there frequently occurs a problem 
when the target language lacks a suitable equivalence for realia in the source language. In this work, we 
will discuss some strategies of translating realia from the Kazakh language to the Japanese language by real 
examples. And will make some analysis for how the cultural overtones maintained during this process. 

Key words: translation, realia, equivalent, strategies of translation, culture, linguacultural.

Борaнку ловa С. 1, Сә бік Е. 2

1aғa оқы ту шы, әлФaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,  
Қaзaқстaн, Алмaты қ., еmail: borankulovasamal@gmail.com

21 курс мaгистрaнты, әлФaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,
Қaзaқстaн, Алмaты қ., еmail: sabik.yergul09@gmail.com

 Қaзaқ ті лін де гі реaлий лер ді жaпон ті лі не aудaру дың линг во мә де ни қы ры 
(«Ағaш бе сік тен жер бе сік ке де йін » кітaбын aудaру не гі зін де)

Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев тың «Болaшaққa бaғдaр: рухa ни жaңғы ру» бaғдaрлaмaсы aясындa қолғa 
aлы нып жaтқaн жұ мыстaр тек ел іші мен ғaнa шек те ліп қaлмaй, әлем ге өзі міз ді тaны ту бaғы тындa 
дa жұ мыс жaсaлуы тиіс. Өз ге ел ге елі міз ді тaны тудa aудaрмa қыз ме ті нің aлaтын ор ны aйрықшa. 
Мә де ниет ке бaйлaныс ты шығaрмaлaрды aудaрудa, осы шығaрмaлaрдa қaмтылғaн реaлий сөз дер
ді aудaру aудaрмaшы үшін aуыр сынaқтaрдың бі рі бо лып сaнaлaды. Өйт ке ні, бұндaй жaғдaйдa 
түп нұсқaдaғы бел гі лі бір ұғымғa aудaрмa ті лі нің тіл дік қо рынaн сәй кес бaлaмaның шы ғуы қиынғa 
соғaтын жaғдaйлaр жиі орын aлып отырaды. Бұл жұ мыстa ұлт тық мә де ни құн ды лықтaры мыздaн 
тaмыр aлып жaтқaн қaзaқ ті лін де гі реaлий сөз дер дің жaпон ті лі не aудaры лу мә се ле ле рі мен aудaрмa 
бaры сындaғы ұлт тық бояу дың сaқтaлу қырлaры нaқты мысaлдaрғa сүйене оты рып қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: aудaрмa, реaлий сөз дер, бaлaмa, aудaрмa стрaте гиялaры, мә де ниет, линг во мә де ни.

Борaнку ловa С.1, Сaбик Е.2 
1стaрший пре подaвaтель, фaкуль тет вос то ко ве де ния, Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aльФaрaби,  

Кaзaхстaн, г. Алмaты, email: borankulovasamal@gmail.com
2мaгистрaнт 1го годa обу че ния, фaкуль тет вос то ко ве де ния, Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет  

им. aльФaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты, email: sabik.yergul09@gmail.com

Линг во куль ту ро ло ги чес кий aспект пе ре водa реaлий кaзaхс ко го языкa нa японс кий язык
(нa при ме ре пе ре водa кни ги «Ағaш бе сік тен жер бе сік ке де йін »)

Зaпу щеннaя в Кaзaхстaне Первым Пре зи ден том РК Нур султaном Нaзaрбaевым прогрaммa 
«Рухa ни жaңғы ру» должнa рaсп рострaнять ся не толь ко внут ри стрaны, но и зa ее пре делaми. Для 
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этой це ли пе ре вод кaзaхс ких ли терaтурных произ ве де ний игрaет вaжную роль. Пе редaчa по
доб ных ли терaтурных произ ве де ний вы зывaет ряд труд нос тей, в осо бен нос ти пе ре вод реaлий. 
Реaлии – это словa и вырaже ния, обознaчaющие пред ме ты или яв ле ния, хaрaктер ные для той или 
иной куль ту ры, не имеющие aнaло гов в дру гих языкaх. При пе ре во де тaко го родa спе ци фич ных 
лек сем чaсто воз никaет проб лемa, когдa у це ле во го языкa от су тс твует под хо дя щий эк вивaлент 
словa ис ход но го языкa. В дaнной рaбо те выяв ле ны не ко то рые стрaте гии пе ре водa реaлий с 
кaзaхс ко го языкa нa японс кий, ос но вывaясь нa реaль ных при мерaх. Бу дет про ве ден aнaлиз то го, 
кaк куль турные осо бен нос ти сохрaняют ся во вре мя про цессa пе ре водa.

Клю че вые словa: пе ре вод, реa лии, эк вивaлент, стрaте гии пе ре водa, куль турa, линг во куль ту
ро ло гия.

Introduction

Language is not only the communication tool 
but also the national image. Because the roots of the 
language are strongly connected with the culture of 
the nation that who speaks in this language. Inside 
of this, there are some words or phrases that only 
belong to this nation and directly related to this na-
tion’s lifestyle, traditions, and customs. We call these 
words realia in the theory of translation. These words 
also called noun equivalent words. Barkhudarov 
explained realia as blow, “The main challenge that 
translator faces in the process of translation is when 
a reference in the source language is made to a situ-
ation absent in the experience of the group of peo-
ple speaking in the target language, when the source 
language contains so-called realia” ( Barkhudarov, 
1975: 94). 

The notion of realia is a new concept in transla-
tion theory. The word “realia” (plural noun) comes 
from Latin, in which it originally meant “the real 
things”. According to the dictionary definition, 
realia are “any objects of material culture” (Yefre-
mova, 1986: 185). The Bulgarian translators Vlahov 
and Florin have significantly contributed to the con-
ceptualization of realia, coined the modern sense of 
the word. In their view, realia are carriers of national 
and historical overtones, which are denoting the ob-
jects typical for the life of one nation and alien for 
another (Vlakhov & Florin, 1986:7). Because of the 
lack of suitable equivalents in the target language, it 
will be a big translation challenge faced by transla-
tors and requires a specific approach in this process. 

Although realia are called noun equivalent 
words, translation studies can make it possible to 
translate this kind of cross-cultural notions with 
some translation strategies. The famous translation 
theorist Lawrence Venuti who introduced two strate-
gies named domestication and foreignization to the 
field of translation studies in 1995 and formulated 
them in their modern sense. By domestication, the 
source text becomes more accessible for the target 
language reader, it reads more fluently (Venuti, 1995: 

16). In Venuti’s view, this is rather dangerous as it 
provides the target-language reader with the narcis-
sistic experience of recognizing their own culture in 
a cultural “other”(Venuti, 1995: 16). So the foreign 
flavour of the original text will be lost in translation. 
Foreignization, on the other hand, “entails choosing 
a foreign text and developing a translation method 
along lines which are excluded by dominant cultural 
values in the target language” (Jeremy, 2010: 145). 

Both of these strategies have their advantages 
and disadvantages. Domestication lay stress on ac-
ceptableness while foreignization considers foreign 
flavour. So the strategic choice is depend on transla-
tors needs. Nevertheless, a literary translation can 
be considered acceptable if the translated text is as 
faithful to original as possible. Venuti also supported 
the strategy of foreignization in literary translation, 
because it provides target language readers with an 
“alien reading experience” (Venuti, 2008: 16). The 
translation should not only convey the meaning of 
the source language text, but also the spirit of the 
original work. If the source language text’s national 
flavour changed, and become more similar to target 
culture during the translation process, it means the 
translation will have failed to accomplish its pur-
pose as a social service (Barsaqbaeva, 2017: 27).

The translation must convey expressive content 
accurately - this is the most important requirement 
( Qulmanov, 1996: 215). Therefore, the readers can 
get more accurate comprehension of text. To com-
prehend a text means it’s a certain appearance on 
the human brain or a right stimulus to brain thinking 
(Bilalov, 1996: 161). So the translation of realia is a 
test of translation ability. Because included meaning 
of every realia is a new concept for target language 
readers, at the same time the pointed object of realia 
also an unfamiliar substance. If the translation made 
the readers association suitable for that subject, it 
means it is a successful translation.

Classification of realia 
There is a wide variety of realia in every na-

tion’s language. So when conducting a research 
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project, it will be a great way to classify them in a 
different group. It ensures the translation process 
go smoothly. As for the classification of realia, the 
different researcher has a different version. Inside 
of them, the Nedergaard-Larsen’s classification is 
a comprehensive and basic one. Nedergaard-Lars-

en considered realia as an extralinguistic culture-
bound problem in translation and divided realia 
into four main categories: geography, history, 
society, and culture (Nedergaard（Larsen, 1993: 
210-211). And they also divided into smaller sub-
groups.

Table 1 – Classification of realia (Nedergaard-Larsen 1993)

Geography, etc.

Geography
Meteorology

Biology

mountains, rivers
weather, climates

flora, fauna

Cultural Geography regions, towns, roads, streets, etc.

History Buildings monuments, castles, etc.

Events wars, revolutions, flag day (in the U.S.A)

People well-known historical characters

Society Industrial level (economy) trade and industry, energy supply, etc.

Social organization defence, judicial system, police, prisons, local and central 
authorities.

Politics state management, ministries, electoral system, political 
parties, politicians, political organizations

Social conditions groups, subcultures, living conditions, problems

Way of life, customs housing, transport, food, meals, clothing, articles for 
everyday use, family relations.

Culture Religion churches, rituals, morals, ministers, bishops, religion 
holidays, saints

Education school, colleges, universities, lines of education, exams

Media TV, radio, newspapers, magazines

Culture, leisure activities
museums, works of art, literature, authors, theatres, cinemas, 
actors, musicians, idols, restaurants, hotels, nightclubs, cafes, 

sports, athletes

Despite it is a comprehensive table, it also 
needs some improvement. For example, we can 
change the “Way of life, customs” from social 
category to culture category. Or change “education 
and media” from culture category to social 
category. Thus after Nedergaard-Larsen, there 
are many researchers made a few adjustments 
and provided their own version. Such as realia 
are based on their features roughly classified 
by Vlahov and Florin as follows: geographical 
realia, ethnographic realia, socio-political realia 
(Vlakhov & Florin, 1986: 51-55). In our research 
paper, we primarily lay stress on the translation 
strategies of ethnographic realia. According to 
the theory of Vlahov and Florin, the ethnographic 

realia also divided into four smaller subgroups, 
(Vlakhov & Florin, 1986: 52-55) they are: 

1. Life: food, drinks, clothing, household goods, 
transport and other products; 

2. Work: employees, tools and forms of work 
organization;

3. Art and culture: music and dance, musical 
instruments, folklore, theatre, performers, 
performers, holidays and games, mythology;

4. Unit of measure and monetary 
measurement;

There is one more classification provided by 
researcher Jurgita Mikutytė. His classification 
is similar to Vlahov and Florin’s but more 
far-reaching. He distinguishes six different 
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types: (Mikutyte, 2005: http://www.llvs.
lt/?recensions=29)

1. Geographic realia;
2. Ethnographic realia;
3. Public and political realia;
4. Situational realia;
5. Intertextuality;
6. Proper nouns;
Inside of them, the ethnographic realia are 

subdivided into eight subgroups as follow:
1. Mode of life: food, drinks, public 

institutions, clothing, footwear, jewellery, 
accommodation, furniture, dishes, transport;

2. Work: work people, implements, work 
organization;

3. Arts and culture: music, dances, musical 
instruments, theatre, artists, folklore, mythology;

4. Customs, rituals;
5. Festivals, games;
6. Ethnic objects: 
7. Measurements and money;
8. Religion;
The book «Ағaш бе сік тен жер бе сік ке де-

йін » /Agash besikten jer besikke deiyn/ (from 
birth to death) that chosen by us to do our research 
included all the traditional Kazakh customs 
performed through the course of Kazakh person’s 
entire life from birth to death. For example: 
customs, rituals, festivals, national games, mode 
of life, etc (Nusipoqasulı & Japarulı, 2011:2). So 
the abundant ethnographic realia from this book 
will be our research object. And the classification 
by Jurgita Mikutytė the most suitable version 
for us. 

Strategies of translating realia 
We live in a different society, we have different 

culture and different perspective on the world. 
For the reason that it won’t be an easy task for 
translators to introduce the realia from one culture 
to another. In Barkhudarov’s opinion, the absence 
of special meaning in the form of a word or a set 
of expression in the words of a particular language 
doesn’t mean that it is impossible to convey the 
concept by linguistic means of the language. Even 
though a concept might be lost in a particular 
language system, it is always possible to express 
the meaning of the contents using a range of means 
(Barkhudarov,1975: 96). 

In Aixela’s view, “translation is a complex 
rewriting process” (Aixela, 1997: 52). And this 
process needs translators to making a decision in 
troublesome cases. Venuti held the same opinion 
with Aixela, stating that “translation never 

communicates is an untroubled fashion because 
the translator negotiates the linguistic and cultural 
differences of the foreign text” (Venuti, 2000:468). 
Rendering of foreign linguistic and cultural 
differences into target culture raises requirements 
for the translator to employ different strategies. 
There is no doubt in the process of translating realia 
posses as many problems as linguistic units. So 
different proposals of treating realia are suggested 
by linguistic, scholars and translation theorists. 
In our research paper, we made a comparison 
between seven different translation strategies listed 
by Leppihalme (Leppihalme, 2001: 139-148). 
They are direct transfer, calque, cultural adaption, 
superordinate term, explicitation, addition, and 
omission.

1. Direct transfer: It means to use the source 
language words either unchanged or they are adapted 
graphemically, phonetically or morphologically. So 
this strategy also called loan or transfer (Nedergaard-
Larsen, 1993: 224) Direct transfer often used in 
personal and place name’s translation. According to 
Barsakbayeva, in the process of translation, some 
translators tend to preserve the look of the original 
word. It is not the weakness of translators, instead 
to avoid to let the original text put on Kazakh’s hat, 
and transfer them in Pushkin’s word. (Barsakbayeva, 
2017: 23). So the value of this strategy is to preserve 
the original colours of the source culture.

As methods of direct transfer strategy, we can 
use transcription and transliteration these two types 
of techniques. Transcription is the conversion of 
the characters of one language to the characters of 
another language according to the pronunciation 
of the target language. This method is widely used 
in the translation of many neologisms and terms. 
Numerous international terms and new words 
have included in the list by this method. And a 
transliteration is the transmission of the letters of 
a source language using the letters of the target 
alphabet. (Vlakhov & Florin, 1986: 208). It should 
be pointed out that one of the most common ways 
of translating realia is transcription. The biggest 
advantage of transcription is the maximum laconism 
that is characteristic of transcription. The product of 
transcription is as a rule followed by an explanation 
or footnote. (Ketevan & Mariam, 2014: 13) On the 
existence of differences in the alphabet between 
Kazakh and Japanese language, we prefer to use 
transcription more in our translation process. For 
better understanding, this strategy is illustrated by 
examples in table 2. 
Table 2 – Examples of transcription applied in translating 
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realia in «Ағaш бе сік тен жер бе сік ке де йін »

Strategy Source Text (Kazakh language) Target Text (Japanese language)

Direct transfer
(Transcription)

 Құрт /hurt/ クルト/kuruto/

Бaуырсaқ /bauirsah/ バウルサック/baurusakku/

 Шол пы /Sholpi/ ショルプ/syorupu/

Ал тыбaқaн /altybahan/ アルトバハン/arutobahan/

2. Calque: In linguistics, a calque is actually a 
phrase or word borrowed from another language by 
literal, word-for-word translation. The term calque is 
borrowed from French means to copy. We use the verb 
to calque when speaking about borrowing a phrase 
or word from another language while translating its 
components so as to create a new lexeme in the target 
language. (http://translatorthoughts.com/2016/05/
calque/). Different from transcription, calque is not 
a simple mechanical operation in translating source 

text. Compared with transcription, calque considered 
as an optimum method of translation. Because as a 
result of transcription, pseudowords that have no 
meaning in the lexicon will be created. (Ahmetova A. 
B., 2014: 48-49). The strategy of calque has a major 
advantage which is the application to implicature, 
another concept of pragmatics, which is defined by 
Baker (1992: 223) as “what the speaker means or 
implies rather than what he says”. This strategy is 
illustrated by examples in table 3. 

Table 3 – Examples of calque applied in translating realia in «Ағaш бе сік тен жер бе сік ке де йін »

Strategy Source Text (Kazakh language) Target Text (Japanese language)

Calque

Кін дік ше ше /kindik sheshe/ へそ母 /hesohaha/

 Сүт aқы/sut ahy/ 母乳費/bonyu hi/

 Қыз қуу/hyz huu/ 女を追いかけ/onna　wo oikake/

3. Cultural Adaptation: Is a strategy that 
makes use of so-called functional equivalents, “the 
unfamiliar is replaced by the familiar” (Leppihalme, 
2001: 142). This strategy is often used in subtitling, 
humour and children’s literature since readers must 
respond quickly to subtitles, children usually need 
more domestication in order to understand the 

text fully and humour usually requires something 
familiar to be funny (Leppihalme, 2001: 142). 
However, the use of cultural adaptation is argued 
to create a problem with credibility (Nedergaard（
Larsen, 1993: 231). In other words, the colours in 
the original culture may be distorted. This strategy 
is illustrated by examples in table 4.

Table 4 – Examples of cultural adaptation applied in translating realia in «Ағaш бе сік тен жер бе сік ке де йін »

Strategy Source Text (Kazakh language) Target Text (Japanese language)

cultural adaptation

Бе сік /besik/ ゆりかご /yurikago/

Сә лем де ме /salemdeme/ 贈り物/okurimono/

 Тұмaр /tumar/ お守り/omamori/

 Бетaшaр /betashar/ 披露宴/hirouen/
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4. Superordinate term: The use of strategy 
superordinate term leads to less detailed and specified 
information and results in a kind of flattening of the 
text (Leppihalme, 2001: 143). In other words, it means 
to use hypernyms instead of specific hyponyms. As a 
result of this strategy, although readers can understand 

the text roughly, the specific object referred in the 
original text will be ignored. Substituting specific 
names for general categories explicitation, when the 
concept becomes clear to the reader but the local 
colour is lost. (Nedergaard（Larsen, 1993: 227). This 
strategy is illustrated by examples in table 5.

Table 5 – Examples of superordinate term applied in translating realia in «Ағaш бе сік тен жер бе сік ке де йін »

Strategy Source Text (Kazakh language) Target Text (Japanese language)

superordinate term
Ит жей де/it jeide/ 新生児服 /shinseijifuku/
Сәуке ле /saukele/ 帽子/boushi/
Қор жын /horzhyn/ 鞄/kaban/

5. Explicitation: The strategy of explicitation 
clarifies an incomprehensible notion. As a method 
of strategy is to use long and understandable 
phrases or a sentence inside the text to give an 
explanation. The strategy aims at removing so-
called culture bumps and is thus reader-friendly 
(Leppihalme 1994: 115). By using this strategy 
may irritate readers, if they feel it is superfluous 

and it also usually lengthens the text and may not 
decrease the flattening of the text (Leppihalme, 
2001: 143). Moreover, some emotional association 
of the original realia are lost and the translator 
must interpret which ones are context important 
to retain in the given text (Nedergaard‐Larsen, 
1993: 218). This strategy is illustrated by 
examples in table 6.

Table 6 – Examples of explicitation applied in translating realia in «Ағaш бе сік тен жер бе сік ке де йін »

Strategy Source Text (Kazakh language) Target Text (Japanese language)

Explicitation 

Шіл дехaнa /shildehana/ 新生児と母のための小さな宴会 /shinseiji to haha no tame 
no chisana enkai/

Еру лік /erulik/
引越しをしてきた新しい隣人の家に持っていく食べ
物/hikkoshi wo shitekita atarashii rinjin no ieni motteiku 

tabemono /

Кө ріс aйту /koris aitu/ 親しい人を亡くした人を慰めながら泣く/shitashii hito wo 
nakushita hito wo nagusamenagara naku/

6. Addition: The distinctions between explici-
tation and addition are vague (Leppihalme, 2001: 
143). A translator’s notes, prefaces, postscripts and 
glossaries, in other words, explanatory additions 
placed outside the text belong to this group (Lep-
pihalme, 2001: 144). however, some publishers 
and editors do not like this kind of additions. Since 

explanatory footnotes suggest academic writing to 
readers and therefore contrary to what readers ex-
pect from a literary translation (Leppihalme 1994: 
143). But many researchers are more likely to use 
the strategy of explicitation than the strategy of ad-
dition. This strategy is illustrated by examples in 
table 7.

Table 7 – Examples of addition applied in translating realia in «Ағaш бе сік тен жер бе сік ке де йін »

Strategy Source Text (Kazakh language) Target Text (Japanese language)

Addition 

Тыш тымa жеу /tishtima zheu/ テシトマで配るお菓子を食べる /teshitomade kubaru okashi 
wo taberu/

Бaйғaзы сұрaу/baigazy surau/ 新しく買ったものにバイガズを請求する/atarashiku 
kattamononi baigazu wo seikyu suru/

Киіт сaлу/kit salu/ 息子又は娘の姑と舅にキットを贈る/musuko mataha musume 
no syuutome to syuutoni kitto wo okuru/
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7. Omission: It means the realia from the 
original text are not translated at all, instead 
omitted in the translation process. Contemporary 
literary translators tend to consider omission the 
last resort and it is often considered contrary to 
ethical norms of literary translating (Leppihalme 

1994: 144). The omission can be used to avoid 
the need to translate some problematic realia and 
sometimes only some of the details are lost when 
detailed specificity is not necessary. (Leppihalme, 
2001: 145). This strategy is illustrated by examples 
in table 8.

Table 8 – Examples of omission applied in translating realia in «Ағaш бе сік тен жер бе сік ке де йін »

Strategy Source Text (Kazakh language) Target Text (Japanese language)

Omission 

Бе сік жaбдықтaры: жөр гек, жaстық, қолбaу, көр пе, 
тү бек, шү мек жә не тaғы бaсқaлaрдaн тұрaды. /besik 
zhabdihtary: zhorgek, zhastih, holbau, tubek, shubek 

zhane tagi bashalardan turady/

ゆりかごの用具としては枕、布団などがあ
る。/yurikagono yougu toshiteha makura, futon 

nadoga aru/

Қaзaқ хaлқы шол пы, бі ле зік, жү зік, сөл кебaй сияқ-
ты сән дік бұйымдaрдың кө бін кү міс тен жaсaғaн. /
kazakh halhy sholpy, bilezyk, zhuzyk, solkebai, siahty 

sandyk buiymdardyng kobyn kumisten zhasagan/

カザフ人は多くのブレスレット、指輪など
装飾品を銀で作った。/kazafujin ha ookuno 

buresuretto, yubiwa nadono sousyokuhin wo ginde 
tsukutta/

Discussion 

The following are the discussion points needed 
to be made for the use of each of the strategies;

Direct transfer 
We can translate “құрт /hurt/”, “бaуырсaқ /

bauirsah/” these words to “クルト/kuruto/”, “バウ
ルサック/baurusakku/” according to their pronun-
ciation by transcription method. They will become 
Gairaigo (loan word) in Japanese language and be 
written in Katakana. But in order to make them un-
derstandable for the readers, it also needs to add 
some extra information to explain them. Because it 
is hard to access the definition of these words by dic-
tionaries. Therefore, our suggestion is to apply the 
strategy of direct transfer and explicitation together. 

Calque
In Japanese culture, they don’t have a notion of 

“Кін дік ше ше” /kindik sheshe/ (a woman whose 
position is roughly equivalent to a foster mother 
without religious or legal complications. In the past, 
it was the woman who cut the baby’s belly button). 
“Кін дік” can be translated to “へそ”, and the “ше-
ше” is “母”. So we can use the strategy of calque 
to create a new word “へそ母” by word-for-word 
translation. 

Cultural adaptation
The “Бе сік /besik/” is a Kazakh traditional 

cradle made from trees which has its own specific 
structure and function. And in Japan also has the 
same baby’s bed “ゆりかご /yurikago/” used for 
the same purpose. In order to make the translation 

understandable for Japanese readers, we can use “
ゆりかご” that familiar to them as a translation of 
“Бе сік”. So the strategy of cultural adaptation is 
approximate to the strategy of domestication lay 
stress on acceptableness. Nevertheless, the image of 
“Бе сік” can’t be maintained in an original way.

Superordinate term
The “Ит жей де/it jeide/” is the first cloth for a 

newborn baby which is sewed from soft cloth and 
made the seams outwards. And it usually prepared by 
the “Кін дік ше ше”. By the strategy of superordinate 
term, the “Ит жей де” can be translated to “新生
児服 /shinseijifuku/” to convey the meaning of 
baby clothes. In this process, the specific hyponym 
replaced by the hypernym without giving details. 
But the cultural overtones of “Ит жей де” have been 
lost.

Explicitation
The “Шіл дехaнa /shildehana/” is a small 

gathering of friends and relatives for pleasing the 
newborn baby and his mother. According to the 
strategy of explicitation, the word “Шіл дехaнa” 
should be explained and translated to “新生児と母
のための小さな宴会 /shinseiji to haha no tameno 
chisana enkai/”. It means “A small gathering that 
organized for newborn baby and his mother”. 
So the strategy of explicitaion gives translators 
an opportunity to make an unfamiliar concept 
comprehensible.

Addition 
The “Тыш тымa жеу /tishtima jeu/” is a tra-

ditional ritual that is performed when the first 
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time let the newborn baby sleep in the “Бе сік /
besik/”(cradle). In the middle of the “Бе сік”, there 
is a hole for storing the faeces of a baby. And the 
Kazakh people have a tradition to enter some sweets 
from this hole and let others catch from the under-
neath to eat them. The sweets called “Тыш тымa /
tishtima /”. If we translate “Тыш тымa жеу /tishti-
ma jeu/” to “To eat Thishtima”, the readers maybe 
have a misunderstanding to consider “Тыш тымa /
tishtima /” as a name of food. So depending on the 
strategy of addition, we can add some information 
to avoid this kind of misunderstanding. Therefore, 
the translation can be “テシトマで配るお菓子を
食べる /teshitomade kubaru okashi wo taberu/”. I 
means “To eat the sweets distributed when the time 
of Thishtima”.

Omission 
There is a long sentence to explain what kind 

of equipment included inside of the “Бе сік /
besik/”(cradle) as “Бе сік жaбдықтaры: жөр гек, 
жaстық, қолбaу, көр пе, тү бек, шү мек жә не тaғы 
бaсқaлaрдaн тұрaды. /besik zhabdihtary: zhorgek, 
zhastih, holbau, tubek, shubek zhane tagi bashalardan 
turady/”. There are six types of equipment included 
like “zhorgek”, “pillow”, “holbau”, “blanket”, 
“tubek”, “shubek”. But in Japanese translation “
ゆりかごの用具としては枕、布団などがあ
る。/yurikagono yougu toshiteha makura, futon 
nadoga aru/” only the “pillow” and “blanket” 
have been translated to “枕” and “布団”, and the 
others omitted. When a sentence contains too much 
complicated clauses that hard to express by one 
sentence, a translator will omit several details if they 
don’t have too much impact on the integrity of the 
entire sentence. 

Conclusions

Even though realia are called noun equivalent 
words, it is also possible to translate them with 
the help of these seven strategies listed above. 
Comparing the advantages of these seven different 
strategies, we can find out that strategies of cultural 
adaptation, superordinate term, explicitation, and 
omission are the same as domestication. Because 
they are aimed at avoiding intercultural conflict and 
to make the translation acceptable for target language 
readers. And the strategies of direct transfer, calque, 
and addition are the same as foreignization. As a 
result of applying these strategies, although the 
source language text becomes less comprehensible 
to the readers of the target language, it indicates the 
translator’s respect to the source language culture. 

For choosing the most suitable strategy to translate 
the realia, it needs to understand the contextual 
meaning of the original text. And it also depends 
on a translator’s experience, so it will be better if 
the translator who is familiar with the culture of the 
source language. Although these strategies made the 
process of translating Kazakh realia into the Japanese 
language possible, the cultural overtones couldn’t 
be able to maintain in all of them. Being faithful to 
our purpose to introduce Kazakh traditional cultures 
to Japanese people, we need to lay more stress on 
the cultural colour of the translated text in the target 
language. It requires us to carry out our translation 
activities under the concept of foreignization which 
considers the foreign flavour. For this reason, the 
strategies of direct transfer, calque, and addition will 
be our main tools. For ensuring comprehension, we 
also draw support from the strategy of explicitation. 
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ХИН ДИ ЖӘНЕ ҚА ЗАҚ ТІЛ ДЕ РІН ДЕГІ  
ФРАЗЕОЛО ГИЗ МДЕРДІҢ СӘЙ КЕС ТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

Бұл мaқaлaдa хин ди жә не қaзaқ тіл де рін де гі фрaзеоло ги зм дер ді теория лық тұр ғыдaн сaлыс
ты ру aрқы лы фрaзе оло ги зм дер дің мaғынaлық сәй кес тік те рі мен ерек ше лік те рі сaрaлaнды. Линг
вис тикaдa фрaзеоло гияның жaлпы мә се ле ле рі ұзaқ уaқыт бойы ке ңі нен қaрaсты рыл ды, бірaқ 
олaрдың бә рі нaқты ше шім қaбылдaды деп aйту мүм кін емес. Екі бaйлaныс ты емес тіл дер дің 
идиомaлaрын зерт теу сaлыс тырмaлы түр де си рек кез де се тін объект бо лып тaбылaды. Біз дің 
зерт теу тaқы ры бынa ке ле тін болсaқ, әдет те хин ди жә не қaзaқ тіл де рін сaлыс тырмaлы тaлдa уынa 
aрнaлғaн жaриялaнғaн жұ мыс жоқ. Зерт теу дің өзек ті лі гі хин ди жә не қaзaқ тіл де рі нің фрaзеоло
гиялық бір лік те рі нің лек си косемaнтикaлық жік те луі қaрaсты рыл ды, бaйлaныс нүк те ле рі жә не 
олaрдың ұлт тықмә де ни ерек ше лік те рі aнықтaлды. 

Жұ мыстa хин ди жә не қaзaқ тіл де рін де көп те ген мә лі мет тер, екі жaқты жә не тү сін дір ме сөз
дік тер, сондaйaқ әде би шығaрмaлaрдaн үзін ді лер қолдaнылғaн. Кез кел ген тіл дің фрaзеоло ги зм 
 дер жүйесі осы нaқты тіл дің иесі бо лып тaбылaтын бел гі лі бір хaлыққa тән әлем нің линг вис
тикaлық бей не сін бей не лей ді. Сон дықтaн, фрaзеоло гиялық бір лік тер, бaсқa лек сикaлық топтaрғa 
қaрaғaндa, тіл дің линг вис тикaлық жә не мә де ни ерек ше лік те рі мен сим во ликaсын қaмти ды. Бірaқ 
ге не тикaлық шы ғу те гі не қaрaмaстaн әлем нің бaрлық тіл де рін де көр се ті ле тін жaлпы гумa нистік 
идеялaр мен прин цип тер бaр.

Тү йін  сөз дер: фрaзе ло гизм, тұрaқты тір кес, идиомa, хин ди, қaзaқ.
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The Problem of the Conformity of Phraseological Units of Hindi and Kazakh Languages

This scientific work discusses the etymological correspondences and differences in the system of 
phraseological units of Hindi and Kazakh languages through comparative analysis from scientific and 
theoretical positions. In linguistics, the general problems of phraseology have been widely considered 
for a long time, but it cannot be said that all of them have received a specific solution. Basically, the 
phraseological units of a specific, separately taken language are considered. The study of phraseological 
units of two unrelated languages is a relatively rare object of research. As for the topic of our research, 
there is no published work devoted to the comparative analysis of Hindi and Kazakh languages. In the 
course of the research the lexical and semantic classification of phraseological units of Hindi and Kazakh 
languages is made, the points of contact and their national and cultural features are revealed. The work 
used a large number of primary sources in Hindi and Kazakh languages, bilateral and explanatory dic
tionaries, as well as literary works. In the system of phraseological units of any language reflects the lin
guistic picture of the world, inherent only to the people – the native speaker of the language. Therefore, 
phraseological units, like no other lexical group, contain linguistic and cultural features of the language, 
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its specificity and symbolism. But there are also general humanistic ideas and principles, the linguistic 
design of which is inherent in all languages   of the world, regardless of their genetic origin.

Key words: phraseology, stable expression, idiom, Hindi, Kazakh.
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Проб ле мы соот ве тс твия фрaзеоло гиз мов хин ди и кaзaхс ко го язы ков

В дaнной рaбо те рaссмaтривaют ся эти мо ло ги чес кие соот ве тс твия и рaзли чия в сис те ме 
фрaзеоло гиз мов хин ди и кaзaхс ко го язы ков пос редст вом срaвни тель но го aнaлизa с нaуч но
теоре ти чес ких по зи ций. В линг вис ти ке об щие проб ле мы фрaзеоло гии ши ро ко рaссмaтривaют
ся в те че ние дол го го вре ме ни, но нель зя скaзaть, что все они по лу чи ли конк рет ное ре ше ние. 
В ос нов ном, рaссмaтривaют ся фрaзеоло гиз мы конк рет но го, от дель но взя то го языкa. Изу че ние 
фрaзеоло гиз мов двух не ро дст вен ных язы ков – срaвни тель но ред ко вст речaющий ся объект исс
ле довa ния. Что кaсaет ся те мы нaше го исс ле довa ния, то вооб ще нет ни од ной опуб ли ковaнной 
рaбо ты, пос вя щен ной срaвни тель но му aнaли зу хин ди и кaзaхс ко го язы ков. В про цес се исс ле
довa ния состaвленa лек си косемaнти ческaя клaсси фикaция фрaзеоло ги чес ких еди ниц хин ди и 
кaзaхс ко го язы ков, выяв ляют ся точ ки соп ри кос но ве ния и их нaционaльнокуль турные осо бен
нос ти. В рaбо те ис поль зовaно боль шое ко ли че ст во ис точ ни ков нa хин ди и кaзaхс ком языкaх, 
двус то рон ние и тол ко вые словaри, a тaкже от рыв ки из ли терaтурных произ ве де ний. Сис темa 
фрaзеоло гиз мов лю бо го языкa отрaжaет линг вис ти чес кую кaрти ну мирa, при су щую толь ко нaро
ду – но си те лю дaнно го языкa. Поэто му фрaзеоло гиз мы, кaк никaкaя другaя лек си ческaя группa, 
зaключaют в се бе линг во куль ту ро ло ги чес кие осо бен нос ти языкa, его спе ци фи ку и сим во ли ку. 
Но есть тaкже об ще гумa нисти чес кие идеи и прин ци пы, ко то рые нaхо дят свое отрaже ние во всех 
языкaх мирa незaви си мо от их ге не ти чес ко го проис хож де ния.

Клю че вые словa: фрaзеоло гизм, ус той чи вое вырaже ние, идиомa, хин ди, кaзaхс кий.

Кі ріс пе

Кез кел ген тіл де кө кей ге қо ным ды, көр-
кем, aлуaн түр лі фрaзе оло ги зм дер кез де се ді. 
Алуaн түр лі фрaзео ло ги зм дер мен тұрaқты тіз-
бек тер ді хaлық орын ды пaйдaлaнaды. Мaқaл-
мә тел дер мен қaтaр тұрaқты сөз тір кес те рін де 
қaстер лей сaқтaп ке ле ді. Тіл дің өзі не тән ұлт-
тық қaсиеті бaр жә не әр хaлық өзі нің ұлт тық 
қaсиет те рін ұмытпaй, күн де лік ті өмір де тұрaқты 
қолдaнaды. Сол қaсиет ке фрaзеоло ги зм дер де 
жaтaды. Кез кел ген тіл дің бaйлы ғы турaлы 
aйт қaндa фрaзеоло ги зм дер ді aтaп қaнa қоюғa 
болмaйды, яғ ни біз сөз бaйлы ғын зерт тейт ін тіл 
бі лі мі сaлaсын лек си ко ло гия деп aтaсaқ, тұрaқты 
сөз тір кес те рін зерт тейт ін сaлaны фрaзео ло гия 
деп aтaу әб ден орын ды. Тіл дің бaйлы ғын, ұлт-
тық қaсие тін, сaлт-дәс тү рін, бол мы сын, ді лін 
көр се те тін үл кен бір сaлa – фрaзео ло ги зм дер. 
Фрaзео ло ги зм дер біз дің ті лі міз дің бө лін бейт ін 
бір бөл ше гі бо лып тaбылaды. Фрaзео ло ги зм дер-
ді күн де лік ті өмір де қолдaну дың се бе бі әде би 
сөй леу жә не aйт aтын сөз ді жұмсaқ етіп жет кі зу. 
Фрaзео ло ги зм дер дің өзі не тән мaғынaлық ерек-
ше лік те рі болaды.

Фрaзеоло ги зм дер дің же ке сөз ден, бaсқa дa 
ұқсaс кaте го риялaрдaн aйырмaшы лы ғы көп жә не 
өте қы зық. Тү йін дей aйт қaндa, фрaзеоло ги зм дер-
дің бір не ше сипaты болaды. Бі рін ші сі – тұрaқты-
лық; екін ші сі – сөз ге кү шейт пе лі мән үс теу, 
үшін ші сі – тaсaлaнғaн мaғынaсы болaтынды-
ғы. Фрaзеоло ги зм дер ді зерт теу дің қиын ды ғы дa 
осындa.

Фрaзеоло гия – тіл де гі тұрaқты тір кес тер ді 
зерт тейт ін линг вис тикaның бір бө лі мі. Фрaзеоло-
гия, тұтaстaй aлғaндa тіл де бір не ме се бір не ше 
жaзу шы ның ті лін де, же ке көр кем шығaрмa ті-
лін де жә не т.б. тұрaқты тір кес тер жиын ты ғы 
бо лып тaбылaды. Фрaзеоло гияның не гіз гі бір-
лі гі – бұл тұрaқты лық, яғ ни фрaзеоло ги зм дік 
тіз бек ті лік. Бұл қaйт aлaнaтын тіл дік бір лік, екі 
не ме се бір не ше мaңыз ды сөз ден тұрaтын, оның 
мә ні мен құ ры лы мы тұрaқты сөз дер ден тұрaды.  
(Болғaнбaев Ә., Қaлиұлы Ғ., 1997)

Фрaзеоло гизм – зaмaнaуи фрaзеоло гиялық 
жүйе нің не гіз гі бір лі гі, aл бір лік күр де лі, көп өл-
шем ді, сөз дер дің жaлпы сaнынaн жә не әсі ре се 
фрaзaлaрдaн aйырмaшы лы ғы қиын, сон дықтaн 
фрaзеоло ги зм ді фрaзaлaрдaн aжырaту қиын. 
Әр түр лі зерт теу ші лер фрaзеоло ги зм нің тү сі ні-
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гін әр түр лі түр де тү сін ді ре ді. Тaлaй жылдaрды 
aртқa қaлды рып, тіл дің ең қaжет ті фaкті ле рін 
не гіз ге aлып, өз ге де ғұлaмaлaрдың aтaқты ең-
бек те рін ес ке ре оты рып, фрaзеоло ги зм дер өз 
aлдынa бір бө лек линг вис тикaның сaлaсы еке-
нін бaсa aтaғaны мыз дұ рыс. Шу де ген де aйт a- 
ты ны мыз: фрaзеоло гияның сыр-сипaтын сөз 
етіп қозғaғaндa, оның тіл сaлaлaрынa, тіл дің 
мaғынaлық бөл шек те рі не ешқaндaй қaты сы жоқ 
деп еш кім де aйт пaйды. Тіл дің сол бөл шек те рі-
нен тү бі рі aйырмaсын, бaс бел гі ле рін бір сөз бен 
түй ген де мынaдaй жaйт  ес ке рі ле ді: 1) мaғынa 
тұтaсты ғы (бел гі лі бір ФБ ішін де гі сөз дер 
бaстaпқы мaғынaсынaн бір жолa не ме се ішінaрa 
жaртылaй aйры лып қaлaды дa, бә рі бі рік кен тір-
кес бір тұтaс мaғынa бе ре ді); 2) тір кес тиянaқты-
лы ғы (бел гі лі бір ФБ-нің ішін де гі сөз дер бір-
бі рі мен ты ғыз бaйлaнысaды, олaрдың орын 
тәр ті бі aнық жә не нық бо лып ке ле ді, бaрлық 
жaғдaйдa, яғ ни, кез кел ген бір тұтaс тір ке су өз 
қaлпын сaқтaйды); 3) қолдaну тиянaқты лы ғы 
(бел гі лі бір ФБ әрдaйым, еш бір aйнa-қaте сіз, 
өлең де гі қaйырмa тә різ ді өз гер мей қaйт aлaнып 
қолдaнылaды). Әдет те зерт теу ші лер дің ойын шa 
бұл aтaлғaн кри те рий лер дің бі рін – бaсты, ше-
шу ші, екін ші сін – кө мек ші не қо сымшa, үшін ші-
сін – қосaлқы, яғ ни, жaлғaушы ре тін де aтaйды. 
Бірaқ тa бұл сияқ ты пaйымдaулaрдың дұ рыс-
бұ ры сын aтaмaй-aқ өзі міз бaсшы лыққa aлaтын, 
не гіз гі, ең не гіз гі прин цип aтaлғaн үш кри те-
рий дің тұтaсты ғын aлaмыз. Осы үш кри те рий ді 
бір-бі рі нен бө ліп-жaрмaй, тұтaсы мен бaсты не-
гіз ет кен де ғaнa ФБ-нің ерек ше бел гі ле рін бі ле 
aлaмыз. Яғ ни үш кри те рий ді жүйелі түр ге сaлып, 
фрaзеоло гияның не гі зі aшық, дер бес объек ті сін 
aнықтaй отырa сaлыс тырaмыз. 

Хин ди жә не қaзaқ фрaзеоло ги зм де рі нің 
aудaру бaры сындaғы сәй кес тік мә се ле сі

Үн ді фрaзеоло ги зм де рін қaзaқ ті лі не 
aудaру дың не гіз гі әдіс те рі ке ле сі екі қaрaмa-
қaрсы жaғдaйлaрды тaлaп ете ді: Бі рін ші жaғдaй 
– то лық бaлaмaлы лық. Бaсқaшa aйт қaндa, 
семaнтикaсы мен сипaттaу әдіс те рі нің бір-бі рі-
мен то лықтaй ұқсaс бо луы. Бұғaн фрaзеоло ги зм-
дер дің aз ғaнa то бы кір ге ні мен, тіл дер де өз де рі-
нің ор нын aнық ұстaнғaн. То лық бaлaмaлы лық 
бір дей турa мaғынaны, бір дей грaммaтикaлық 
формaны, бір дей сти лис тикaлық бей не ні, бір-
дей турa aудaрмaны тұрaқты сөз тір ке сі нің не гі-
зі не кі ре тін бір дей бей не ні тaлaп ете ді. Мысaлы 
ке ле сі үн ді фрaзеоло ги зм де рі нің қaзaқ ті лін-
де то лық бaлaмaлaры бaр: अपने पाओं पर आप 
कुल्हाड़ी मारना – Өз aяғынa өзі бaлтa шaбу; आग 

में घी डालना – Отқa мaй тaмы зу; मुख खोलना – 
Ау зын aшу; मुख दिखाना – Бе ті-жү зін көр се ту; 
जल्दी का काम शैतान का काम – Асыққaн шaйт-
aнның ісі; दांत पीसना – Ті сін қaйрaу; आसमान 
सिर पर उठाना – Аспaнды бaсынa кө те ру; चल 
बसना – Дү ниеден өту; पहाड़ टूटना – Тaуды 
қопaру; समय तांग होना – Уaқыт тың тaр бо-
луы; आग लगाना – Арaсынa от жaғу; आंखों में 
धूल झोंकना – Көз ге құм шaшу; आकाश पाताल 
का अंतर – Арaсы жер мен көк тей; आसमान से 
गिरना – Аспaннaн тү су; आकाश से बातें करना – 
Аспaнмен тіл де су; किसी के लिए कुआं खोदना – 
Бі реуге ор қaзу; पांचों उंगलियों एक से नहीं होती 
– Бес сaусaқ бір дей емес; मुंह में लेना – Ау зынa 
aлу; मुंह से निकल जाना – Ау зынaн шы ғып ке ту; 
कहना से करना कठिन – Айту оңaй, іс теу қиын; 
आंख दौरान – Көз жү гір ту; अपने पैरों पर खड़ा 
होना – Өз aяғынa тұ ру; ज़बन तलवार से ज्यादा 
तेज है – Тіл пышaқтaн өт кір; आंखें बंद होना – Көз 
жұ му (өлу); आंख होना – Кө зі тү су; मौत के मुख 
से खींचना – Өлім aузынaн құтқaру; मुख से दुध 
कि गांधी आना – Ау зынaн aнa сү ті кет пе ген; दूर 
से सलाम करना – Алыстaн сә лем де су; द्वार खुला 
होना – Есік aшық бо лу. 

Со ны мен бір ге, бір дей мaғынaлы, бірaқ лек-
сикaлық ком по не нт те рін де aйырмaшы лықтaры 
бaр фрaзеоло ги зм дер жaртылaй бaлaмaлы 
фрaзеоло ги зм дер бо лып есеп те лі не ді, өйт ке-
ні aудaрмaшы үшін бұл жaғдaйдa бaсты мaқсaт 
– мaзмұн ды дұ рыс жет кі зу бо лып тaбылaды. 
Мысaлы, एक तीर से दो शिकार – Екі қоян ды бір 
оқ пен aту, कुछ नहीं से थैला भला, नहीं मामा से 
खाना, मामा अच्छा – Қaнaғaт қaрын той ғызaр; 
अल्लाह को प्यार होना – Жaқсы құдaйғa дa ке рек; 
नाम बड़े दर्शन छोट े – Атынa зaты сaй болмaу; 
एक तंदुरुस्ती नजरि हिमत – Денсaулық – зор 
бaйлық; अपने किए का फल पाना – Не ек сең, со-
ны орaсың; अपनी गली में कुत्ता शेर – Өз ге ел де 
сұлтaн болғaншa, Өз елің де ұлтaн бол; 

Бі ре гей обрaзды не гіз болмaғaн жaғдaйдa 
aнaлогтaр пaйдaлaнылaды: घर की खाद की चोरी 
का गुड़ मीठा – Қолдa бaрдa aлтын ның қaді рі жоқ; 
आदमी दो दिन का मेहमान है – Адaм бұл дү ниеге 
қонaқ; बिना सेवा मेवा मिलता नही ं– Ең бек сіз өн-
бек жоқ; हथेली पर दही नहीं जमता – Игі лік тің 
ер те ке ші жоқ; एक सड़ी मछली सारे तालाब को 
गांधी कर देती है – Бір қaрын мaйды бір құмaлaқ 
ші рі те ді; घर घोडा नकस मोल – Мaл се мі зі күз де, 
Дос aдaлы түз де бел гі лі; ऊंची दुकान फीका पकवान 
– Айдaғaны бес еш кі, ыс қы ры ғы жер жaрaды; 
बिना आग के धुन नहीं होता – Жел тұрмaсa, шөп-
тің бaсы қи мылдaмaйды; अकेला चना भाड़ नहीं 
फोड़ सकता – Жaлғыз дың үні шықпaс, Жaяу дың 
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шaңы шықпaс; (सत्य पराकाष् सिन्ह “मुहावरे एवं 
लोकतंत्र” नई दिल्ली, 2001).

Екін ші жaғдaй – бaлaмaсыз дық. Бұл aудaру 
үр ді сін де сaлыс ты ры лып жaтқaн мә де ниет тер де 
қaндaй дa бір тү сі нік тер дің сәй кес кел меуі се бе-
бі нен туын дaйт ын қиын дық. Де ген мен, нaқ осы 
aйырмaшы лықтa бір хaлық ты бaсқaдaн ерек ше-
лен ді ре тін, бел гі лі бір хaлық тың өзін дік шы ни 
ұлт тық бол мы сы жaсы рын жaтaды. Бaлaмaсыз 
тұрaқты сөз тір кес те рін aудaру ке зін де гі мә се-
ле лер ді ше шу бaры сындa aудaрмaшығa ерек ше 
нaзaр aудaрып, бі лім нің үл кен қо ры мен қaтaр, 
өзі нің туғaн мә де ниетін өте жaқсы бі ліп, тү сі ну-
мен бір ге бaсқaны кін де біл ген aбзaл. 

Бaсқa тіл де жоқ, бірaқ қaрaпaйым обрaз не-
ме се тіп ті обрaзсыз бе ріл ген фрaзеоло ги зм дер 
үшін ті ке лей aудaрмa не ме се кaлькaлaу оңaй 
жә не қa уіп сіз aмaл бо лып тaбылaды. Фрaзеоло-
гиялық кaлькa – тіл дің фрaзеоло гиялық қо рын 
бaйыту aмaлдaры ның бі рі бо лып ке ле ді. 

Су рет тел ген не ме се тү сін ді ріл ген aудaрмa. 
Аудaрмaның бұл тә сі лі нің не гі зі фрaзеоло ги зм-
дер ді ер кін сөз тір кес тер мен не ме се жaй сөз дер-
мен aудaру. Аудaрмaның бұл тү рін де тү сі нік сіз 
обрaздaрды тaлдaғaн кез де ритм нің, үн де су дің 
жә не формaның қысқaлы ғы тіп ті жоғaлып ке те ді, 
бұл орaйдa қоғaмдық мә де ни, тaри хи жә не ұлт-
тық ерек ше лік тер ге то лықтaй тү сі нік те ме бе ру 
қaжет ті лі гі туын дaйды, сон дықтaн aудaрмaшығa 
эн цик ло пе диялық бі лім қaжет болaды. 

Фрaзеоло ги зм дер ді aудaру бaры сындa ұлт тық 
мә де ниет ке жә не әр бір хaлыққa тән ұлт тық өз ге-
ше лік тер ге бaйлaныс ты сaлыс ты ры лып отырғaн 
мә де ниет тер aрaсындa туын дaйт ын мaңыз ды 
ерек ше лік тер мен шиеле ніс тер ді бaйқaймыз.  
Яғ ни әр түр лі хaлықтaрдың ұлт тық өз ге ше лік те-
рі солaрдың тіл де рін де гі фрaзеоло ги зм дер aрқы-
лы кө рі не ді (мысaлы, үн ді лік тер дің жә не қaзaқ 
хaлқы ның дaнaлы ғы, шыдaмды лы ғы, мо мын ды-
лы ғы жә не бaтыл ды ғы).

Тө мен де фрaзеоло гиялық түй дек (идиом)  
жә не фрaзеоло гиялық тір кес (идиом емес фрaзaлaр) 
кaте го риялaры то лы ғырaқ тү сін ді рі ле ді. 

Фрaзеоло ги зм дер дің ерек ше лі гі не бaйлaныс-
ты мынaдaй бір сұрaқ туaды: ФБ-ге тән 
семaнтикaлық өз ге ше лік тің мә ні сі не де? Бұл мә-
се ле жaйлы то лық тоқтaм бaсқa тіл дер дің фaкті-
ле рін то лық қaмтудaн туын дaйды. Жaлпылaй 
aйт қaндa, ФБ-лер дің (со ның ішін де әсі ре се 
идиомaлaр) мaғынaсы тaри хи тұр ғыдaн aлғaндa өз 
құрaмындaғы ком по не нт тер ге ешқaндaй дaусыз 
aпaрaты нынa кү мән ту ғызбaйды. Бұл пaйымдaу 
бір түр лі кө рі нуі де мүм кін, бірaқ бaсқaшa тұ-
жы рым, топ шылaуғa жол жоқ. Фрaзеоло гиялық 

мaғынa тіл жүйесі нен бө лек ке те тін тү сі нік 
емес. Оның сы рын, жaсaлу төр кі нін сол бұ рын-
ғы тіл құ бы лыстaры ның іші нен із деу қaжет. Сөз 
қолдaныстaры ның пaйдa бо лу се бе бін тіл дің 
өзі нің зaңдaрынaн, яғ ни экс трaлинг вис тикaлық 
фaкторлaрдaн қaрaсты ру ке рек. Фрaзеоло гиялық 
түй дек мaғынaсы ның төр кі нін тaну aнaғұр лым 
қиын. ФБ-лер дің (яғ ни идиомдaрдың дa) бір ден 
пaйдa болa қоймaғaны, зaмaн өз гер ген сa йын  
бір те-бір те бaрып қaлыптaсқaны, тұрaқты ер-
кін тір кес тер дің не гі зін де жaсaлғaны еш бір кү-
мән кел тір мей ді. Олaр сол уaқыттaғы нaқты өмір 
шын ды ғынa, хaлық тың бaйыр ғы кез де гі ұғы-
мынa, ой-сaнaсынa дәл ке луі де сөз сіз. Қоғaмдық 
фaкторлaрғa, тіл дің іш кі зaңды лықтaрынa 
бaйлaныс ты бел гі лі бір сөз тір ке сі нің не гіз гі, ті-
ке лей мaғынaсы мен туын ды, бей не лі мaғынaсы 
aуыс-түйіс өз ге ріп отырғaн. Хро но ло гия лық 
жaлғaс бол сын, болмaсын, туын ды мaғынa, яғ ни 
фрaзеоло гиялық мaғынa екін ші ке зек те бер тін 
ке ле өр бі ген. Осыдaн ке ліп, идиомдaрдың жә не 
бaсқa дa тұрaқты тіз бек тер дің тіл де өмір сү руі – 
олaрдың эксп рес сив қыз мет aтқaруынa ті ке лей 
бaйлaныс ты де ген қо ры тын ды туaды.

Осы тұстa aйт aр тaғы бір жaйт  бaр. Туын ды 
мән-мaғынa не гіз гі ұғымнaн ке ліп шығуын ың түр лі 
жо лы бaр. Бір де тіз бек ішін де гі сөз дің семaнтикaсы 
өз ге қолдaнысқa еніп, тaсaлaнa өз гер се, бір де сол 
нaқты лы ФБ-нің өзін де тұ рып-aқ қо сымшa aрқы лы 
(де ривaция түр де) өз ге ріп отырaды: aл кей уaқыт 
бел гі лі бір мaғынa екін ші бір ұғымғa қaрaмa-қaрсы 
келуін ен бaрып туын дaйды. 

Сөз дер дің фрaзеоло гиялық түй дек то бы 
бол сын, фрaзеоло гиялық тір кес то бы бол сын, 
еке уіне де ортaқ қaсиет – тиянaқты лық. Бұл 
екеуі нің де ком по не нт те рі өзaрa бе кем орынғa, 
бел гі лі тәр тіп ке ие бо луы шaрт; ком по не нт тер 
бө тен сөз дер ге жaнaспaй, олaрдaн бо йын  aулaқ 
сaлып, өзі нің aрнaулы сөз де рі мен үйір лес ке-
ле ді. Фрaзеоло гиялық түй дек пен фрaзеоло-
гиялық тір кес тер тіл де гі қолдaны лу сә ті не қaрaй 
бaғзы уaқыт бі рі нің ор нынa бі рі жү ріп, aуы сып 
отырaды. Бұл екеуі нің кей рет те ше гін бел гі леп, 
aжырaтып aлу дың өзі қиын. Мә се лен: «ज़मीन 
दिखाना»; «झपट पड़ना» (кү лін көк ке ұшыр ды, 
жер мен-жек сен бол ды), «ख़ुशी से फूल उठना»,दिल 
बाग-बाग होना (жер ден же ті қоян тa уып  aлғaндaй 
қуaнды), «कलेजा खाना,करने की तरह चुभना» (сaлы 
суғa ке тіп отыр, сaнын со ғып қaлды, бaрмaғын 
шaйнaп қaлды), «कलेजा कांपना», “प्राण सूखना” 
(тө бе шaшы тік тұр ды) де ген тіз бек тер дің бә рі де 
бей не лі (дә лі рек aйт қaндa, туын ды) мaғынaғa ие 
бо лып тұр. (ओम परकाश गुप्त करति “मुहावरा-
मिमानसा, दिल्ली, 2014)
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Хин ди және қа зақ тіл де рін дегі фразело гиз мдердің сәй кес тік мәселелері

Егер де фрaзеоло гиялық түй дек, фрaзеоло-
гиялық тір кес сөз дер «трaнс формa ция» өз ге ріс-
те рі нә ти же сін де пaйдa болaды де сек, осыдaн 
туaр тaғы бір ерек ше лік ті бaйқaймыз. Ол – ФБ-
лер ді өз ге (құ ры лы мы бө лек) тіл ге aудaру мә се-
ле сі. Бұл жө нін де гі прaктикaдa бел гі лі бір сөй лем 
ішін де гі сөз дің aлды мен лек сикaлық мaғынaсын 
ес те тұтaмыз. Осы тұр ғыдaн пaйымдaсaқ, бaлaмa 
(эк вивaлент) де ген мен тең дес (aдеквaт) де ген нің 
aрa сaлмaғын aжырaтa қaрaу мaқұл. Мә се лен, 
«हाथ पर रखना बैठकर» сияқ ты ны екі қо лын қу-
сы рып оты ру деп aудaру ды әр кім-aқ қолдaйт ын 
болaр. Осы із бен «हाथी को भी न देखना» де ген ді 
көр мес піл ді де көр мес де мей, көр мес түйені 
де көр мес де ген aнaғұр лым ұтым ды емес пе? 
Олaй болсa, «राई का पर्वत बनाना» не ме се «तिल 
से तार बनाना» де ген ді түй ме дей ді түйе дей ету 
де сек, кім кү мән кел ті ре ді?

Сaн aлуaн тіз бек тер нaқты қолдaну ре ті не 
қaрaй бір де фрaзеоло гизм, бір де ер кін тір кес 
рең кін де ке ле бе ре ді. Мысaлы, «आंख रखना» – 
көз қы рын сaлды де ген тір кес ті сөз ішін де «उसने 
कभी कभी अंख रखना» (aуық-aуық көз қы рын 
сaлып қо йып  отыр ды) дейт ін болсaқ, ер кін тір-
кес болaды дa, «मेरे बेटा पर अंख रखो» (бaлaмa 
көз қы рың ды сaлa жүр) де сек, тұрaқты тір кес 
боп шығaды. Сол сияқ ты «आंसु बहाना» де ген нің 
турa мaғынaсы «кө зі нен жaс aқты» болсa, aуыс 
мaғынaсы – «қaсі рет шек ті», «опық же ді» де ген 
сияқ ты aуыс мaғынaлaры бaр.

Ер кін тір кес тер үне мі эксп рес сив мaғынa бе-
ре бер мейді. Бел гі лі бір тіз бек тің әр бір мү ше сі 
кез кел ген бaсқa бір сөз бен емін-ер кін жaлғaсa ке-
ле, әр aлуaн лек сикa-грaммaтикaлық тұлғaлaрғa 
ие болaды. Бaсқaшa aйт қaндa, ер кін тір кес сөй-
леу про це сін де қaтaң ме же де ген ді біл мейді. Өз 
мaңындaғы бaсқa сөз дер мен қaрым-қaтынaсқa 
тү сіп, лек сикa-семaнтикaлық жә не сти лис-
тикaлық тұр ғыдaн жaңғы рып отырaды. Тұрaқты 
тір кес ішін де гі сөз дер бұлaйшa «ер кін» қи мылдaй 
aлмaйды; сөз дің лек сикa-грaммaтикaлық өрі сі 
«тaбиғaты жaлқы» тір кес ке тәуел ді болaды. Сөз 
тіз бек те рі өз ге ше бір лек сикa-грaммaтикaлық 
«қaлыпқa» тү сіп, осы тұлғaдa тұ рып қaнa бел-
гі лі бір семaнтикa-сти лис тикaлық қыз мет aт-
қaрaды. Алaйдa семaнтикa-сти лис тикaлық жa - 
ғы «жі лік тің мaйлы бaсы» екен деп тұ жы рым 
жaсaуғa болмaйды. Тұрaқты сөз тір ке сі нің грaм-
мaтикaлық тұлғaсы мен ды быстaлу жaғынa мән 
бер меу әбес тік болaр еді. Бұлaрдың бә рі де өзaрa 
бір-бі рі мен бaйлaнысқaн, бі рін сіз екін ші сі өмір 
сү ре aлмaйт ын құ бы лыстaр.

Қaзір гі зaмaнғы тіл бі лі мі, жоғaрыдa aйты-
лып кет кен дей, «линг во мә де ниеттaну» aтты 

жaңa сaлaны бел сен ді түр де қaрaсты рудa. Бұл 
сaлaдa тіл тек қaнa бaйлaныс құрaлы ре тін де 
ғaнa емес, со ны мен бір ге ұлт тың мә де ни ко ды 
ре тін де қaрaсты рылaды. Егер тіл дік бір лік те 
мә де ни aқпaрaт болсa, ондa екі се миотикaлық 
жүйені (тіл мен мә де ниет) бaйлaныс тырaтын 
жә не олaрдың өзaрa бaйлaны сын су рет теу ге не-
гіз болaтын кaте го рия қaжет. В.Н. Те лияның пі-
кі рін ше, ол мә де ни кон нотaция (бұл тер мин ді 
ол 1993 ж. ен гіз ген). Мә де ни кон нотaция – бұл 
мaғынaның де нотaтивті түр де не гіз дел ген aспек-
ті ле рін мә де ниет кaте го риясындa тaлдaу.

Екін ші лік aтaудa не гіз гі мaғынaны тү сін ді ру-
дің әр хaлық үшін aйрықшa бей не лі – ұқсaту мехa-
низмі болaды. Мысaлы, егер қaзaқ хaлқындa қой 
мо мын дық ты, жaсқaншaқтық пен ұялшaқтық ты 
біл ді ріп, яғ ни қойдaн жуaс мaл болмaйды. Сон-
дықтaн, мо мын, жуaс кі сі турaлы «Қой aузынaн 
шөп aлмaс» де се, хин ди ті лін де де сол қaсиет тер-
ді біл ді ріп «भेड़ बना लेना» де ген фрaзеоло ги зм де 
бей не лен ген, aл aқымaқтық мaймыл, түйе жә не 
ұлу мен бaйлaныс ты фрaзеоло ги зм дер де кө рі ніс 
тaпқaн, мысaлы, «बन्दर के हाथ आईना» (турa aуд. 
мaймыл дың қо лынa aйнa тү су) не ме се «बन्दक्यने 
अदरक का स्वाद» (турa aуд. мaймыл зім бір дің дә-
мін қaйдaн біл сін) екеуі нің де мaғынaсы, aқымaқ 
aдaмның қо лынa бaғaлы зaттың тү суі, бірaқ оны 
қaлaй қолдaну ке рек екен ді гін біл меуі.» बन्दर को 
मिली हल्दी की गांठ पंसारी बन बैठा» (турa aуд. 
мaймыл дың қо лынa кур кумaның бө лі гі тү сіп, 
өзін дү кен ші се зі нуі) бұл мaқaл кіш кентaй ғaнa 
нәр се тa уып , өзін бaй деп ойлaйт ын aдaмдaрғa 
aйт ылaды. बन्दर बाँट (турa aуд. мaймыл дық 
үлес) қaты сы бaр, делдaл aдaмның бә рін өзі 
жеп ке ту тү рі. Түйеге жә не ұлуғa бaйлaныс ты 
« ऊंट के ऊंटरना» (мaғ. aқымaқ, aқыл сыз бо лу); 
« उल्लू बनाना» (мaғ. aқымaқ бо лу), « उल्लू की 
दुम फाख्ता» (aқымaқ aдaм) жә не т.б. Сон дықтaн 
дa, кон нотaтив ті мaғынaдaғы ерек ше лік тер, бі-
рін ші ден әр түр лі хaлық тың өзі не тән мә де ни 
эт ногрaфия лық ерек ше лік тер мен тү сін ді рі ле ді. 
(बद्रीनाथ कापुर “लोकभारती मुखिवाश कोश”, नई 
दिल्ली, 1979)

Мысaлы, бір жaнуaрды әр түр лі ұлттaр 
жоғaрыдa кел ті ріл ген дей әр қи лы қaсиет тер-
мен бaлaмaлaуы мүм кін. Екін ші ден, тaби ғи-
климaттық (эко ло гиялық) жaғдaйлaрдың ерек-
ше лік те рі мен тү сін ді рі ле ді. Бір тіл ден екін ші 
тіл ге aудaру үр ді сі ке зін де осы ерек ше лік тер ді 
ойдaн шығaрмaй, пaрaпaр бaлaмaлaрды тaңдaу 
қaжет.

Қaлыптaсу ерек ше лік те рі не қaрaй фрaзaлық 
түй дек тер ді мынaндaй түр лер ге бө лу ге болaды. 
Бі рін ші сі – құрaмындaғы сөз дер ді же ке aлғaндa 
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әде би тіл де кез де се тін фрaзaлық түй дек тер. 
Оғaн мысaл ре тін де «मुख खराब होना» – бұл ды 
сaтпaйы бо лу (aртық сөй леу), «आंग आंग दिलाना 
होगा» – aйшы ғы aйнaлып жү ру (шaршaп, то зып 
жү ру), «घिसा पिसा» – aқ үйлі бо лып ке ту (aзып-
то зып ке ту), «हुकुम चलाना» – же дел бе ру (нұсқaу 
бе ру), «सांप के मुख में पड़ना» – мел ше сі нен сү-
зу (бел ше сі нен бaту). Екін ші тү рі – құрaмындa 
әде би тіл де кез дес пейт ін сөз де рі бaр фрaзaлық 
түй дек тер: «चप्पा चप्पा छान डालना» (жaқсылaп 
ті міс кі леу), «चाटते बातते लाराना» (шaғыс ты ру); 
қaзaқ ті лін де мaш бо лып іс теу (бір ле сіп іс теу), 
пыш бо лу (қaтып, се міп қaлу), шұрқaн сaлу 
(шaтaқ шығaру).

Жоғaрыдa aйт ылғaн кри те рий лер ге сүйене, 
не ме се, тіп ті, тaбaн ті рей оты рып, бү кіл қaзaқ 
ті лі мен хин ди ті лі құрaмындaғы ФБ құ бы-
лыстaрын ең не гіз гі үл кен екі aрнaғa бө ле міз. 
Оның бі рін ші сі фрaзеоло гиялық түй дек тер, екін-
ші сі фрaзеоло гиялық тір кес тер деп aтaлaды. Бұл 
топтaрды дәс түр лі тер мин aтaулaрынa сaй тү сін-
ді ре тін болсaқ, фрaзеоло гиялық түй дек ке идиом 
сипaтындaғы фрaзеоло ги зм дер ді жaтқызaмыз.

Хин ди ті лі мен қaзaқ тіл де рін де, бaрлық бaсқa 
тіл дер де гі сияқ ты, фрaзеоло гиялық түй дек емес 
(идиом емес), фрaзеоло ги зм дер өте көп. Бұлaр 
дa идиом се кіл ді орын тәр ті бі жaғынaн тұрaқты. 
Бірaқ, мaғынaлық тaсaлaну, тaсaлaнбaуы, яғ-
ни құрaмындaғы сөз де рі өзі нің турa мaғынaсын 
сaқтaуы, сaқтaмaуы жaғынaн фрaзеоло гиялық 
түй дек тің фрaзеоло гиялық тір кес тен елеу лі 
aйырмaсы бaр. 

Бұл екеуі де бел гі лі сөз тіз бек те рі: түй дек 
то бындaғы сөз дер өзі нің же ке тұрғaндaғы не-
гіз гі мaғынaсынaн aйры лып қaлaды дa, өзaрa 
жымдaсып, бір ғaнa не гіз гі фрaзaлық мaғынaны 
біл ді ре ді. Бaсқaшa aйт қaндa, түй дек ішін де-
гі ком по не нт тер өзі нің бaстaпқы лек сикaлық 
сипaты мен семaнтикaлық қaсие тін жоғaлтaды 
дa, сырт си қын ғaнa сaқтaйды. Сөйт іп, оның 
ком по не нт те рі ширaлa ке ле, не гіз гі бір ке сек, 
фрaзеоло гиялық бір лік тұрпaтындa болaды. 
Синтaксис тік қыз ме ті де – бір тұтaс: кө бі не дер-
лік, сөй лем нің нaқты лы бір ғaнa мү ше сі дә ре же-
сін де жұмсaлaды. 

Со ны мен, фрaзеоло гиялық түй дек ке (идиом) 
мынa тә різ ді фрaзеоло ги зм дер жaтaды: Жaны 
күй ді, ит aрқaсы қияндa, тaлaғы ның би ті бaр, 
жү ре гі нің тү гі бaр, жү рек жұтқaн т.б. Хин ди ті-
лін де гі «अक्श के तारे तोडना» (мaғынaсы мүм кін 
емес іс жaсaу), «दिल थोंक कार» (мaғынaсы ер-
лік пен, бaтыл дық пен); «शैतान का कान काटना» 
(мaғынaсы өте қу, пы сық бо лу); «हवा हो जाना» 
(мaғынaсы қaшып ке ту); «पेट में चूहे कूदना» 

(мaғынaсы қaрны aшу); «उल्टी गंगा बहाना» (қыр-
сық іс жaсaу), т.б. сияқ ты фрaзеоло ги зм дер де 
фрaзеоло гиялық түй дек қaтaрынa кі ре ді. (अशोक 
कौशिक ग्नेश शर्मा “मुहावरा लोकोकति कोश”, 
दिल्ली, 1990)

Қо ры тын ды

Сөз дің қысқaсы, бұл жaйлы проб лемaлaр 
қы руaр. Фи ло логтaрдың нaзaрынaн тыс қaлмaй- 
т ын мә се ле – осы aудaру прин цип те рі мен прaк - 
тикaсы. Қо рытa aйт қaндa, тиянaқты тіз бек 
әрдaйым фрaзеоло гизм болa бер мейді, aл фрa-
зеоло гизм тиянaқты тіз бек болмaсқa шaрaсы 
жоқ. 

Сa йып  кел ген де aйт aры мыз, тиянaқты тір - 
 кес тер (фрaзеоло ги зм дер) – тіл ішін де өз зaңды-
лықтaрынa сәй кес өмір сү ре тін aйрықшa кaте го-
рия. Олaрдың әр aлуaн ірі лі-ұсaқты ерек ше лік-
те рі мен aйы рым бел гі ле рін сaрaлaй зерт тейт ін 
дер бес пән – фрaзеоло гия.

Фрaзеоло ги зм дер – ті лі міз дің бө лін бес бір 
бөл ше гі. Өзі нің кө не ле ну жaғынaн дa, тұлғa, 
мaғынa тұрaқты лы ғы жaғынaн дa, стиль жaғынaн 
дa олaрғa тән ерек ше лік тер бaр. 

Фрaзеоло гиялық сәй кес тік тер ді зерт теу үл-
кен тә жі ри бе лік қы зы ғу шы лық пен ерек ше лі не-
ді. Фрaзеоло гиялық бір лік тер не ме се фрaзеоло-
ги зм дер деп әдет те тұрaқты сөз тір кес те рін, 
яғ ни идиомaлaр, мaқaл-мә тел дер жә не бaсқa дa 
aуыспaлы мaғынaлы сөз тір кес те рін aйт aмыз. 
Вербaльды қaрым-қaтынaс ке зін де фрaзеоло-
ги зм дер дің рө лі зор, өйт ке ні олaр бел гі лі бір 
aқпaрaтты жет кі зіп қaнa қоймaй, со ны мен 
қaтaр ре цеп тор дың се зі мі не жә не ой-қия лынa 
әсер ете ді. Көп те ген aвторлaр мен ше шен дер 
өз шығaрмaшы лық мә тін де рін күт кен нә ти-
же ге же ту мaқсaтындa осындaй құрaлдaрмен 
қaнық тырaды. Бұл әсер ді aудaрмaдa дa сaқтaу 
дұ рыс екен ді гі мә лім, фрaзеоло ги зм дер ді тиіс-
ті түр де aудaрмaғa тү сі ру aудaрмaшы ның бaсты 
мaқсaттaры ның бі рі бо лып сaнaлaды. Фрaзеоло-
гиялық бір лік тер ді aудaру бaры сы біршaмa қиын-
дықтaрмен бaйлaныс ты, сон дықтaн aудaрмaшы 
фрaзеоло гиялық сәй кес тік тер дің бaсты түр ле рін 
жә не олaрды қолдaну дың не гіз гі әдіс те рін бі луі 
қaжет. Әр тіл дің зaңдaры, өзі не лaйық ерек ше-
лік те рі бaр; олaрды зерт тейт ін фо не тикa, мор фо-
ло гия, синтaксис, лек сикa, семaсиоло гия тә різ ді 
тaрaулaры бaр. Фрaзеоло ги зм дер бұ рын ды-соң-
ды ең бек тер де, кө бі не, осы лек сикa тұр ғы сынaн 
зерт те ліп кел ге нін дип лом жұ мы сындa aтaп кет-
тік. Со ның өзін де де екі тіл ді сөз дік тер де ил лю-
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Хин ди және қа зақ тіл де рін дегі фразело гиз мдердің сәй кес тік мәселелері

стрaция ре тін де сөз бол ды. Бaсқaшa aйт қaндa, 
«Қaзaқ ті лі нің фрaзеоло гиялық сөз ді гі» aтты ең-
бек те гі қы руaр фaкті лер дің кей бі рі оқу лықтaрдa 
т.б. мысaл ре тін де ғaнa жол-жө не кей aйтылып 
кел ді. Ре во лю циядaн бұ рын ғы, ре во лю циядaн 
ке йін гі қыр қын шы жылдaрғa де йін  тиянaқты 
сөз топтaры, тіп ті түр ко ло гия кө ле мін де де 
зерт теу ші лер дің aрнaулы теория лық объек ті сі 
болғaн жоқ-ты. Ке йін гі 10-15 жыл ішін де түр-
кі тіл де рін де фрaзеоло гия проб лемaлaры жaн-
жaқты тек се рі ліп, тың ойлaр ғы лы ми жұрт-
шы лық тaлқы сынa тү су де. Бұдaн тысқaры 
құ ры лы мы бө лек өз ге тіл дер жa йын дa ке ле лі 
кон цеп циялaр кез де се ді. Хин ди жә не қaзaқ тіл-
де рін де әр түр лі фрaзеоло ги зм дер сaн aлуaн жә-
не екі тіл де де бaлaмaсы бaр фрaзеоло ги зм дер ді 
турa мaғынaсындa aудaруғa, aл турa бaлaмaсы 
жоқ фрaзеоло ги зм дер ді aнaлогтaр aрқы лы жет-
кі зу ге болaды. Хин ди ті лін де фрaзеоло ги зм дер 
турa қaзaқ ті лін де гі сияқ ты күн де лік ті өмір-
де жиі қолдaнылaды. Хин ди жә не қaзaқ тіл-
де рі фрaзеоло гиялық қорғa өте бaй тіл дер дің 

қaтaрынa кі ре ді. Тіл бі лі мін де фрaзеоло гияны 
зерт теу өте мaңыз ды, әрі қaжет ті. Олaрды 
зерт теп, топтaсты ру шет тіл де рін мең ге ру ші-
лер үшін aсa мaңыз ды кө мек екен ді гі рaс. Тіл-
дің ұлт тық ерек ше лі гі мен хaлық тық тә жі ри бе 
тұрaқты сөз тір ке сін де жaрқын жә не ті ке лей 
кө рі ніс тaбaды. Бір тіл дің тұрaқты сөз тір кес-
те рі нің семaнтикaсындaғы ұлт тық қaсиет тер ді 
aйқындaу бұл тұрaқты сөз тір ке сін бaсқa тіл-
де гі aнaлогтaрмен сaлыс ты ру aрқы лы ғaнa жү-
зе ге aсы ры луы мүм кін. Екі тіл де гі тұрaқты сөз 
тір кес те рін де гі ортaқ бел гі лер ді тaбу мә де ни 
тіл дік өз ге ше лік ті тү сі ну ді же ңіл де те ді. Хин ди 
ті лі мaте риaлдaрын зерт теу қо ры тын ды сы бо-
йын шa тіл дің өзі не лaйық ұлт тық қaсиеті оның 
бaрлық тaрaулaрынaн бaйқaлaты ны мә лім. Екі 
тіл дің фрaзеоло гиялық қо рын зерт тей ке ле, тіл 
қaзынaсынa жaтaтын қaт-қaбaт тір кес, тіз бек тер-
ді хaлық орын ды пaйдaлaнaты нынa кө зі міз жет-
ті. Олaрды сaлыс тырa қaрaсты ру aрқы лы әр мә-
де ниет тің өз ерек ше лі гі мен қaсие тін aжырaтуғa 
болaды. 

Әде биет тер
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КӨР КЕМ ШЫҒAРМAЛAРДЫ AУДAРУ  
БAРЫ СЫНДA КЕЗ ДЕ СЕ ТІН РЕAЛИЙ ЛЕР ДІҢ КӨ РІ НІ СІ

Аудaрмaның қaй сaлaсы болмaсын, мысaлы, көр кем aудaрмa, ілес пе aудaрмa, ғы лы ми 
aудaрмa, жaрнaмa aудaрмaсы бел гі лі бір ұстaным мен пос тулaттaрғa бaғынaтын, со ны мен қaтaр 
aудaрмaшы ның же ке шығaрмaшы лық ерек ше лі гін де қaпер ге aлaтын күр де лі шығaрмaшы лық 
туын ды ре тін де тaнылaды. Ал көр кем aудaрмaның хaлық тың рухa ни дү ниетaны мы мен, бол мыс
тір ші лі гі мен aстaрлaсa бaйлaны сып жaтaты ны тaғы бaр. Се бе бі көр кем aудaрмa – көр кем әде биет 
жaнрын бaсқa тіл де бaяндaйт ын aудaрмa тү рі, өз aлдынa бaсыбaйлы же ке шығaрмaшы лық ең бек. 
Ол әлем ді мә де ни жә не тіл дік тұр ғыдa мең ге ру дің көр кем дік құрaлы, aдaмзaттың ойсaнaсы ның, 
бі лімтaны мы ның әм бебaп жә не зaмaнaуи кө рі ні сі. Аудaмa ісі – теория лық не гі зі бaр, әде би жә не 
тіл дік мін дет тер ді ше шу ге бейім ғы лым сaлaсы ның бі рі. Ал көр кем шығaрмa aудaрмaсы де ге ні міз 
түп нұсқaлық шығaрмaның көр кем дік ру хын бaсқa тіл де дәл, сәй кес, шынaйы, сaпaлы жет кі зе бі
лу өне рі, шығaрмaшы лық бе лес тің бір кө рі ні сі. 

Аудaрмa бaры сындa, әсі ре се көр кем aудaрмaдa кез де се тін күр де лі мә се ле лер дің бі рі – 
реaлий лер дің кө рі ні сі мен олaрдың обрaздық түртү сі мен көр кем дік сомдa луы. Реaлий лер – 
«өмір, мә де ниет, тaри хи дәуір, әлеу мет тік жүйе, мем ле кет тік құ ры лым, яғ ни бір ұлт тың өзін дік 
ерек ше лі гі, оның бaсқa ұлттaрдaн өз ге ше лі гі нің» бір тү рі ре тін де де тaнылaды.

Мaқaлaмыздa Бер ді бек Соқпaқбaев тың қaзaқ ті лін де жaзылғaн «Ме нің aтым Қожa» по ве сі нің 
тү рік жә не орыс тіл де рі не aудaрылғaн нұсқaлaрынaн реaлий кө рі ні сін aудaру мә се ле сі қaрaсты
ры лып, реaлия ұғы мы ның линг вис тер мен aудaрмaшылaр тaрaпынaн ұсы нылғaн кей бір топ
шылaулaры мен ұсы ныстaрын қaрaсты рып сaрaлaуғa тaлпы ныс жaсaдық.

Тү йін  сөз дер: aудaрмa теориясы, реaлия кө рі ніс те рі, Бер ді бек Соқпaқбaев, бaлaлaр әде биеті, 
Ме нің aтым – Қожa.
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Reflection of the realities in the translation of fiction

Regardless of what a translation is, for example, literary translation, simultaneous translation, scien
tific translation, translation is recognized as a complex creative work, subject to certain positions and 
postulates, as well as the translator’s personality. It is also true that fiction is primarily associated with the 
spiritual world view and way of life of people. Because literary translation is a kind of translation, which 
is a genre of fiction in another language, selfmotivated creative work. It is an artistic tool for cultural and 
linguistic study of the world, a universal and modern manifestation of human thought, knowledge and 
understanding. Folk science is a theoretical basis, one of the fields of science capable of solving literary 
and linguistic problems. And the translation of an artwork is a kind of artistic expression, which is the 
mastery of the artistic spirit of the original work in another language, accurate, true, qualitative.

One of the most difficult problems in translation, especially in literary translations, is the emergence 
of realities and artistic composition. Realities are also known as “life, culture, historical epoch, social 
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system, state structure, that is, the uniqueness of one nation, its uniqueness for peoples”. The article pro
vides a story by Berdibek Sokpakbayev written in Kazakh “My name is Skin” translated into Turkish and 
Russian, the question of reality in translation, the concept of reality, the views of linguists and translators, 
some of the assumptions made in an attempt to analyze and consider the proposals. 

Key words: translation theory, realities, Berdybek Sokpakbayev, children’s literature, My name is 
Kozha.
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Отрaже ние реaлий в пе ре во де ху до же ст вен ной ли терaту ры

Незaви си мо от то го, что тaкое пе ре вод, нaпри мер ху до же ст вен ный пе ре вод, синх рон ный 
пе ре вод, нaуч ный пе ре вод, он признaет ся слож ной твор чес кой рaбо той, под чи нен ной оп ре де
лен ным по зи циям и пос тулaтaм, a тaкже ин ди ви дуaль нос ти пе ре вод чикa. Вер но и то, что ху до же
ст веннaя ли терaтурa в пер вую оче редь связaнa с ду хов ным ми ро во зз ре нием и обрaзом жиз ни лю
дей. По то му что ху до же ст вен ный пе ре вод – это своего родa пе ре вод, ко то рый яв ляет ся жaнром 
ху до же ст вен ной ли терaту ры нa дру гом язы ке, сaмо мо ти ви рующей ся твор чес кой рaбо той. Это 
ху до же ст вен ный инс тру мент куль турно го и линг вис ти чес ко го изу че ния мирa, уни версaльно го и 
сов ре мен но го прояв ле ния че ло ве чес кой мыс ли, знa ний и по нимa ния. Нaроднaя нaукa – теоре
ти ческaя ос новa, однa из облaстей нaуки, спо собнaя решaть ли терaтурные и язы ко вые проб ле
мы. И пе ре вод ху до же ст вен ной рaбо ты – это своего родa ху до же ст вен ное вырaже ние, ко то рое 
яв ляет ся овлaде нием ху до же ст вен ным ду хом ори гинaль ной рaбо ты нa дру гом язы ке, точ ном, 
ис тин ном, кaчест вен ном.

Од ной из сaмых слож ных проб лем в пе ре во де, осо бен но в ху до же ст вен ных пе ре водaх, яв
ляет ся появ ле ние реaлий и ху до же ст веннaя ком по зи ция. Реaлии тaкже из ве ст ны кaк «жиз нь, 
куль турa, ис то ри ческaя эпохa, со циaльнaя сис темa, го судaрст веннaя ст рук турa, то есть уникaль
нос ть од ной нa ции, ее уникaль нос ть для нaро дов».

В стaтье aнaли зи рует ся по вес ть Бер ди бекa Сокпaкбaевa, нaписaнaя нa кaзaхс ком язы ке, «Ме
ня зо вут Кожa», пе ре ве денaя нa ту рец кий и русс кий язы ки, с точ ки зре ния воп росa реaлии в пе
ре во де. Исс ле дуют ся вз гля ды линг вис тов и пе ре вод чи ков, сделaны по пыт ки проaнaли зи ровaть и 
рaсс мот реть пред ло же ния.

Клю че вые словa: теория пе ре водa, реa лии, Бер ды бек Сокпaкбaев, детскaя ли терaтурa, Ме ня 
зо вут Кожa.

Кі ріс пе

Көр кем шығaрмa әлем әде биетiне енуi 
aудaрмaсыз мүмкiн болмaғaн жә не aудaрмa түп-
нұсқaсыз болмaйды. Сон дықтaн бұл екi әде би 
құ бы лыс бір ғaнa қaтынaстa тұ руғa мін дет ті. 
Аудaрмa проб лемaлaры өзек ті мә се ле лер дің бі рі. 
Қaндaй хaлық болмaсын те рең мaғынaлы туын-
дылaрын aудaру қaзір гі кез де гі сұрaнысқa ие іс-
тер дің бі рі екен ді гі мә лім. Түп нұсқaдa қaндaй дa 
бiр ұлт тың aқы ны ның туын ды сы болсa, ұлт тық 
сипaты бaрыншa нaқты, бе делдi болсa, ондaй 
жaғдaйдa оны бaсқa тiлге aудaру, aудaрмaшыдaн 
үл кен жaуaпкершiлiкпен қaтaр тaлaнт ты дa тaлaп 
етедi. Со ны мен бір ге aудaрмaшы лық өнер бі лік-
ті лік ті, тә жі ри бе ні, бі лім ді тaлaп етедi. Аудaрмa 
– ұлтaрaлық жә не мә де ниетaрaлық бaйлaныс тың 
бір тү рі.

Аудaрмaшы ның не гіз гі мін де ті – оқырмaнғa 
түп нұсқaның мaзмұ нын қaрaпaйым әрі тү-

сі нік ті жет кі зіп, жұ мы сын же ңіл де ту бо лып 
тaбылaды. 

Аудaрмa – бір тіл де гі мaзмұн ды екін ші бір 
тіл ге нaқты, то лық қaйт aлaп тү сін ді ріп бе ре тін 
тіл дік қи мыл. Тіл ғaлымдaры ның де рек те рін не-
гіз ге aлa оты рып, әлем де 2796 тіл дің бaр еке нін 
ес ке ре оты рып, aудaрмaның соншaлық ты мaңыз-
ды еке нін бі ле міз. Аудaрмa әрдaйым қоғaм, 
қaуым, ұлттaр aрaсындa тә жі ри бе aлмaсу құрaлы. 
Аудaрмa сөй лем, көр кем-әде биет, ғы лымдaры-
ның aжырaмaс бір бөл ше гі бо лып тaбылaды. Со-
ны мен қaтaр, ұлттaрды рухa ни жaғынaн дaмы ту-
дың күш ті құрaлы іс пет тес. Аудaрмa ұлтaрaлық 
мә де ниет тің бір сaлaсы, ұлттaр aрaсындaғы үзіл-
мейт ін үр діс тің бі рі. Адaмдaр aудaрмa aрқы лы 
бір-бі рі мен қaрым-қaтынaстa болaды. 

Мaте риaлдaр мен ғы лы ми тә сіл дер
Мaқaлaдa 30-дaн aсaтын де рек көз дер ді қол - 

дaнылғaн, ондaғы мaте риaлдaр мұ қият сaрaп-
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Көр кем шығaрмaлaрды aудaру бaры сындa кез де се тін реaлий лер дің кө рі ні сі

тaудaн өт кі зіл ді. Ғы лы ми ең бек тер ге жүр гі зіл ген 
тaлдaулaрдың нә ти же сін де ірік тел ді, кон тент-
сaрaптaудaн өт кен мә лі мет тер қо ры тын ды тұ-
жы рым жaсaуғa қолдaныл ды. Қaзaқ жә не тү рік 
тіл де рін де сaлыс тырмaлы түр де реaлий лер дің 
семaнтикaлық құ ры лы мы мен топтaсты ры луы 
жaн-жaқты зерт тел ді.

Жұ мыс тың мaқсaты: қaзaқ-тү рік тіл де рін-
де гі реaлий лер дің лек сикa-семaнтикaлық құ ры-
лы мы ның қaлыптacуы мeн жaсaлу жолдaрын 
сaлыс тырмaлы түр де aнықтaу жә не сипaттaу. 
Атaлмыш мaқсaтқa же ту үшін тө мен де гі дей мін-
дет тер қойыл ды: 

– Қaзaқ-тү рік тіл де рін де гі реaлий лер дің лек-
сикa-семaнтикaлық сипaтын тaлдaу;

– Қaзaқ жә не тү рік тіл де рін де гі реaлий лер дің 
жaсaлу ерек ше лік те рін aшып көр се ту; 

– Екі тіл де гі реaлий лер дің aйырмaшы-
лықтaры мен ұқсaстықтaрын aнықтaу; 

– реaлий лер дің aудaрмaдaғы бе рі лу қырлaры 
«Көр кем шығaрмa» не гі зін де тaлдaуғa aлы нып, 
сaрaлaу.

Әде биет ке шо лу
Мaқaлaны дa йын дaуғa қолдaнылғaн әде-

биет тер дің то лық ті зі мі 31 ең бек тен тұрaды. 
Зepттeу жұ мыcының aлдынa қoйылғaн мaқcaт 
пeн мiндeттepдi жүзeгe acыpу бapыcындa  
А.В. Фе до ров, М.Л. Алек сеевa, М. Бе кер,  
С. Влaхов, С. Фло рин, Ф. Жaле, Б.М. Ті леубер-
диев, З.Н. Жуын тaевa, М.А. Тұр сы новa, А. Ыс - 
қaқов, Ғ. Қaйдaров сын ды ғaлымдapдың eңбeк-
тepi бaсшы лыққa aлын ды.

Не гіз гі бө лім
Реaлияны aудaру – ұлт тық жә не тaри хи бі ре-

гей лік ті трaнс формaциялaу үл кен жә не мaңыз ды 
мә се ле нің бө лі гі бо лып тaбылaды, ол aудaрмa 
теориясы ның тәуел сіз пән ре тін де пaйдa болуынa 
не гіз де ле ді. Тaри хи шо лу жaсaуғa ұм тылмaстaн, 
aудaрмa сaлaсындa осы мә се ле нің дaмуы мен 
бaйлaныс ты кей бір фaкті лер ді ғaнa ұсынaмыз. 
Реaлия жa йын дa, ұлт тық ерек ше лік тер дің кө-
рі ні сі, нaқты кө рі не тін эле ме нт тер турaлы, тек 
50-ші жылдaрдың бaсындa ғaнa aйт ылa бaстaды. 
Монa Бе кер өзі нің «In Other Words» де ген 
кітaбындa aудaрмaшылaр жaйлы: «As translators, 
we are primarily concerned with communicating 
the overall meaning of a stretch of language. To 
achieve this, we need to start by decoding the units 
and structures which carry that meaning» (Бaкер, 
2011:30). «Аудaрмaшылaр ре тін де біз ең aлды-
мен тіл дік ке ңіс тік тің жaлпы мaғынaсын жет кі-
зу ге мүд де лі міз, бұғaн қол жет кі зу үшін біз ең 

aлды мен, мә тін нің не гіз гі ойын  жет кі зе тін сөз-
дер мен құ ры лымдaрды aудaруы мыз ке рек» деп 
жaзғaн болaтын.

Азиядa «aудaрмa» де ген ұғым уaқыт пен 
ке ңіс тік ке бaйлaныс ты өз ге ріп отыр ды. (Ен-
син гер 2000:223-34). Manipulation theory of 
literary translation was produced in Europe in the 
late 1960s while the concept of manipulation was 
officially confirmed in the late twentieth century. In 
The Manipulation of Literature: Studies in Literary 
Translation, Hermans wrote: “All translation 
implies a degree of manipulation of the source text 
for a certain purpose” (Гермaнс, 1985:11).1960 
жылдaрдың со ңындa Еу ропaдa көр кем-әде би 
aудaрмa теориясы пaйдa бол ды, aл мa ни пу ля-
ция тұ жы рымдaмaсы ХХ ғaсыр дың со ңындa 
рес ми түр де мaқұлдaнды. Гермaнс «Әде биет ті 
мa ни пу ля циялaу: әде би aудaрмaлaрды зерт теу» 
кітaбындa былaй деп жaзды: «Бaрлық aудaрмaлaр 
бел гі лі бір мaқсaтқa бaйлaныс ты, бaстaпқы мә-
тін мa ни пу ля циялaнaды». Аудaрмa теориясы 
жә не прaктикaсы сaлaсындa жұ мыс іс те ген 
С.И. Влaхов жә не С.П. Фло рин дер дің пі кі рін-
ше, реaлия сөз дер дің aудaрмaсы екі рет шaрт ты: 
қaғидa бо йын шa реaлия сөз дер aудaрылмaйды 
(сөз дік тәр тіп бо йын шa) жә не қaғидa бо йын-
шa ол aудaру тә сі лі мен (кон текс те) жет кі зі ле ді. 
(Влaхов, 2012:26)

Many scholars agree with the fact that language 
is an expression of culture and individuality of its 
speakers and have, hence, deeply examined cultural 
terms, as well as the problems involved in their 
translation when there is a lack of equivalence 
between two languages and cultures. (Фернaндез, 
2012:2) «Реa лия» тер ми ні нің ке ңі нен қолдaныстa 
болғaнынa қaрaмaстaн осы күн ге де йін  линг вис-
тикa, линг воелтaну, aудaрмaтaну ғы лы мындa 
дa реaлияны aнықтaудың жет кі лік ті кри те рийі 
жоқ. Ұлт тық реaлиялaрдың мә ні жaйлы мә се ле 
қозғaлмaды де сек те болaды. Көр кем aудaрмa 
теориясы мен сы ны жaйлы, линг воелтaну 
турaлы кей бір туын дылaр мен aудaрмaтaнудa  
(А.И. Фе до ров, Г. Гaче чилaдзе, В. Рос сельс,  
А.С. Ермaғaнбе товa, С. Влaхов, Ж.А. Жaқы пов,  
С.И. Фло рин, Г.Д. Томaхин) ғaнa реaлий лер қaндaйдa 
бір линг во мә де ни қaуым өкіл де рі нің тұр мы сын, 
мә де ниетін, сaлты ның aйрық шы лы ғы жa йын дa 
тү сі нік бе ре тін сөз дер ре тін де қaрaсты рылaды. 
Реaлиялaр де ге ні міз – ұлт тық ко лоpит тің 
aйыpық шы лы ғы мен бaйлaныс ты сөз деp бо лып 
тaбылaды. Мұндaй сөз дер мaғынaсы ның ұлт-
тық-ком по не нт теpі бap сөз деp бо лып тaбылaды. 
Олaрдың ұлт тық aйы рық шы лы ғы формaсынaн 
ғaнa емес, мaзмұ нынaндa бaйқaсa болaды.  
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Аудaрмaтaну ғы лы мындa реaлий лер ді aнық-
тaғaн кез де олaрдың ре фе ре нт те рі нің ұлт тық рең-
кі не (ко ло рит), со ны мен қaтaр олaрды біл ді ре тін 
сөз дер дің aудaру ке зін де тaнылaтын эк вивaлент-
сіз ді гі не нaзaр aудaрылaды. Ұлт тық не ме се 
тapихи ко лоpит тің иесі болғaндықтaн реaлий-
лер дің бaсқa тіл дер де эк вивaленті болмaйлы жә-
не бaсқa тіл дер ге турa aудapылмaйды. Pеaлий-
лер – бір хaлық тың өмір сaлтынa, мә де ни, 
әлеу мет тік жә не тaри хи дaмуынa бaйлaныс ты 
нысaндaрды aтaйт ын сөз дер не ме се сөз тір кес-
теpі бо лып тaбылaды. Олaр бaсқa ұлттaрғa тaныс 
емес. Реaлий лер ұлт тық ко ло рит бел гі ле рін тaсу-
шылaры болғaндықтaн өз ге тіл де олaрды жет-
кі зе тін сөз дер, тір кес тер жоқ болaды. Солaйшa 
олap «жaлпы не гіз» тaлaптaрынa сүйен ген 
aудaрмa ере же ле рі не бaғынбaй, ерек ше тә сіл-
ді қолдaну ды қaжет ете ді. Реaлий лер де кө рі ніс 
тaбaтын ұғымдaр ұлт тық сипaтқa ие болa оты-
рып, эк вивaлент сіз лек сикaдa мaте риaлдaнaды: 
«реaлий лер өз ге әде биет те, өз ге тіл де жоқ 
ұғымдaрды біл ді ре ді. Олap мә де ниет тің же ке-
ше лен ген мә де ни эле ме нт теpіне жaтaды, өйт ке ні 
олap тек қaнa А мә де ниеті не тән бо лып, В мә де-
ниетін де кө рі ніс бер мейді. Реaлий лер өз ге тіл ге 
aудaрылмaйды, aнa ті лін де гі эк вивaлент тер ден 
бaсқa шет ті лін де бaрaбaрлық сөз дер, тір кес-
тер ге қaтынaсы жоқ. Ұлт тық-aрнaйы семaлaры 
сөз дің лек сикaлық мә ні нің құ ры лы мынa ене ді. 
Егер сөз дің мaғынaсын сөз дік ре фе ре нт ке қaты-
сы бaр мaғынa де ген ұғым ды ес ке ре тін болсaқ, 
ондa реaлий лер де сөз aрқы лы aтaлaтын зaт, құ-
бы лыс пен ті ке лей қaтыспaй, синг ни фикaт, яғ ни 
ре фе рент aрқы лы қaтынaсaды де ген ді біл ді ре ді. 
Pеaлий лер – сөз дер дің де нотaтивтік (зaтты бел гі-
лейт ін) мaғынaсынaн тыс, ког ни тив тік мән ге ие. 
Әр түр лі тіл дер де сөз дер дің лек сикaлық мән де-
рі нің кон нотaтив тік ком по не нт те рі нің дәл кел-
меуі түр лі суб ъек тив ті-мaғынaлық лaкунaлaрдың 
пaйдa болуынa се бе бін ти гі зе ді. Суб ъек тив ті-
мaғынaлық лaкунaлaр екі тіл дің кон текс ті ле рін-
де әр түр лі тіл дер дің сөз де рін объек тив ті-зaттық 
мә ні бо йын шa ғaнa емес, құрaмдaс эле мен-
ті-суб ъек тив ті-мaғынaлық мән де рін, aйтушы-
ның ойын дaғы нәр се ге суб ъек тив ті көзқaрaсын, 
реaкция сын, aссо циaттaрын біл ді ре тін мән де рі 
бо йын шa сaлғaсты рылaды. Сөз дер дің суб ъек-
тив тік – мә тін дік мaғынaлaры фон дық бі лім дер-
ді жү зе ге aсы ру мен бaйлaныс ты болaды. Суб-
ъек тив ті-мaғынaлық мән дер сөз дің лек сикaлық 
мaғынaсындaғы фон дық бі лім дер ді біл ді ре-
ді. Фон дық бі лім сөз дің лек сикaлық фо ны сөз 
мaғынaсы ның ерек ше мә ні ре тін де бaйқaлaды. 
Линг воелтaну ғы лы мындa сөз семaнтикaсы но-

минaция құрaлы ре тін де кө рі не тін ло гикaлық 
ұғым ның бір лі гі ре тін де шaмaлaнып: ұғым ның 
кө ле мін құрaйт ын семaнтикaлық үлес сaны-
ның aзды ғы ның, тіл иеле рі нің жaппaй үй рен-
шік ті сaнaсындaғы мә лі мет тер дің сөз-ұғымғa 
қaтыс ты лық жиын ты ғы ре тін де шaмaлaнaтын 
лек сикaлық фон ның aрқaсындa aдaм зaттaрды 
жік тейді (олaрды тa ни ды, aтaйды). Лек сикaлық 
фон же ке мәр те бе ге ие бо лып тaбылaды, өйт ке ні 
сөз дер дің тіл дік, объек тив тік мән де рі кон текс те 
қо сымшa aтaулы мaғынaлaрмен – суб ъек тив ті 
мән де рі мен (қон дыр ғылaрмен), aйтушы ның сөй-
леу ин тен циялaры, жaғдaйды бaғaлaуы, қaтынaс 
нормaлaрын бі луі сияқ ты ше бер лік тер мен то-
лығaды.

Көп те ген ғaлымдaр тіл-бел гі лі бір ұлт тың 
мә де ниеті мен бі ре гей лі гін біл ді ре ді, сон дықтaн 
aудaрмaшылaрдың мә де ни тер мин дер ді те рең 
үй рен ге ні жөн, соғaн бaйлaныс ты екі тіл мен мә-
де ниет тер aрaсындaғы aудaрылмaйт ын сөз дер-
ді aудaруғa бaйлaныс ты мә се ле лер ді ғaлымдaр 
те рең зерт те ді. Реaлия – зaт, елтaну ғы лы мы-
ның шекaрaлaрындa дa кең мaғынaны біл ді ре ді. 
Кей бір кез дер де ол тіл дік емес aқиқaтты лық тың 
рaлия-сөз шекaрaлaрынa сыймaйды; реaлия – бе-
ріл ген тіл дің лек сикaсы ның эле мен ті ре тін де бір 
бел гі ні біл ді ре ді. Осы мә се ле ні нaқтылaу үшін 
В.Д. Анд реев, В.Г. Гaк, Б.И. Ре пин осы ұғым ды 
дәл деу ге ты рысaды. Сондa «реa лия» тер ми ні мен 
бір ге «реaлия-сөз» тер ми нін қолдaнaды (Лaты-
шев, 2001:30).

Реaлий лер дің грaммaтикaлық формaсы, ең 
aлды мен оның қaй сөз тaбынa жaтaты нынa 
бaйлaныс ты, әр түр лі грaммaтикaлық кaте-
го риялaрғa жә не қaлыптaсу мүм кін ді гі мен 
бaйлaныс ты. Зерт теу лер көр сет кен дей, реaлия 
сөз тaбы ре тін де тер мин сияқ ты жү ре ді не ме се 
көп жaғдaйлaрдa – зaт есім болaды. Бұғaн дә-
лел ре тін де Н.В. Го голь дің «сөз дік те рін» aйтa 
кет сек болaды, сондaй-aқ, Дж.Кaвaбaтaның 
шығaрмaлaр жинaғынa қо сылaтын жaпон сөз де-
рі нің ұқсaс ті зі мін де болгaр жә не орыс ті лін де-
гі aудaрмaлaрғa қaтыс ты бірқaтaр ес кер ту лер де 
кез де се ді.

Vlakhov and Florin seem to have been the 
first ones to coin the term realia to refer to cultural 
elements, and the term has now been generalized 
and is frequently used to refer to objects, customs, 
habits, and other cultural and material aspects 
that have an impact in shaping a certain language. 
(Кердa, 1986:246) Влaхов пен Фло рин, ең 
aлғaшқылaрдың бі рі бо лып, мә де ниет эле ме нт-
те рін бел гі леу үшін «реa лия» тер ми нін aлғaш 
ен гіз ді, ен ді бұл тер мин жaлпылaнып, кө бі не-
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Көр кем шығaрмaлaрды aудaру бaры сындa кез де се тін реaлий лер дің кө рі ні сі

се объек ті лер ді, әдет-ғұ рыптaрды, әдет тер мен 
бaсқa дa мә де ни жә не мaте риaлдық aспек ті лер ді 
бел гі леу үшін қолдaнылaды. Алaйдa aудaрмaдa 
бұндaй сөз дер дің aудaрылaты нынa кү мән кел-
тір ген ғaлымдaр дa бaр, мысaлы Пуер то Ричaн: 
“Translating has shown me, quite definitively, that 
the transference between two cultural identities 
is impossible.” (Пуер то, 1991: 157) «Аудaрмa 
мaғaн екі мә де ни бі ре гей лік ті сәй кес тен ді ру-
дің мүм кін емес екен ді гін көр сет ті» деп жaзғaн 
болaтын. Kültür bir topluma özgü yaşayış biçimi-Kültür bir topluma özgü yaşayış biçimi-
ne ilişkin var olan her şeyin bir toplamı ve bütün 
haline gelişidir. Gelenek ve görenekler, giyinme ve 
ifade biçimleri,inanışlar, yeme-içme alışkanlıkla-
rı ve değer sistemleri her topluma özgü ve biricik 
olan kültür kavramı ile vücut bulur. (Тaш, 2017:5) 
Ең aлды мен реaлий дің тер мин мен ұқсaсты ғы 
көз ге тү се ді. Көп те ген лек сикaлық бір лік тер-
ге қaрaғaндa, тер мин дер деп дәл ме-дәл нaқты 
aнықтaлғaн тұ жы рымдaмaлaрды, нысaндaрды, 
құ бы лыстaрды aйт aмыз. Бір сөз бен aйт қaндa, 
олaр бірқaлып ты, си но ним де рі жоқ сөз дер, кө-
бін де бaсқa тіл ден ен ген бо лып тaбылaды; 
олaрдың ішін де мaғынaлaры тaри хи шек теу лі 
болaтындaры дa бaр. Мұ ның бә рін де реaлий лер 
турaлы aйтылуғa болaды. Со ны мен қaтaр, осы 
екі сaнaттың қиылы сындa тер мин мен реaлий-
лер ді бір-бі рі нен aжырaту қиынғa со ғуы мүм кін, 
со ны мен қaтaр тер мин дер жә не реaлий лер ге де 
жaтaтын сөз дер де бaр. А.Д. Швей цер де «тер-
мин реa лия» де ген aтaу дa бaр. Тер мин – aрнaйы 
ғы лым ның эле мен ті, көп жaғдaйлaрдa aтaулы 
сөз функ ция сын aтқaрaды; бaсқa жaнрдaғы мә-
тін де кез дес кен жaғдaйдa бел гі лі бір сти лис-
тикaлық ере же лер ге сaй бо лу үшін сол жaнрғa 
қaрaй бейім де ле ді. Реaлий лер кө бі не се көр-
кем әде биет пен бaйлaныс ты, сон дықтaн әде би 
шығaрмaлaрдaғы бел гі лі бір хaлық тың тaри-
хын, әдет-ғұр пын т.б. бі ре гей лік те рін жет кі зу-
дің бір тү рі бо лып тaбылaды, aл ғы лы ми мә тін де 
реaлий лер жиі қaрaпaйым тер мин дер дің рө лін 
aтқaрaды. Тер мин, әдет те бел гі лі бір зaттың 
aтaуы ре тін де тaрaлaды. Ол кез кел ген хaлық тың 
ті лі не сі ңіп ке те ді. Тер мин нен «Ұлт тық тәуел ді-
лік ті» тaлaп ету ге болмaйды, оның қaй хaлықтa 
пaйдa болуынa қaрaмaстaн, ол бү кіл aдaмзaттың 
мен ші гі бо лып тaбылaды. Ал реaлий лер болсa 
әрқaшaндa өзі пaйдa болғaн хaлыққa тиесі-
лі. Реaлий лер дің тер мин дер ден өз ге ше лі гі, 
бaсқa тіл ге ену бaры сындa aудaрылaтын тіл-
дің нормaлaрынa, әдет те рі не бaғынбaй, кө бі не 
әде биет не ме се бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры 
aрқы лы бaсқa тіл дер ге ене ді. Айтa кет сек, кей-
бір реaлий лер тер мин болмaғaны мен ке ңі нен 

тaрaлып тер мин дер сияқ ты жиі қолдaнылaды. 
Бірaқ мұндa дa, жоғaрыдa aйт ылғaндaй, олaрдың 
қолдaну aясынa бaйлaныс ты болaды. Тер мин-
дер дің реaлий лер ден aйырмaшы лы ғы шы ғу те-
гін де. Тер мин дер кө бі не се бел гі лі бір зaттaрды 
aтaу үшін жaсaнды түр де пaйдa болaды (құ ры-
лыс мaте риaлдaрды aтaу үшін кө бі не се лaтын 
жә не грек тіл де рін де гі сөз дер пaйдaлaнылaды) 
не ме се бaр сөз дер ді сaнaлы түр де өз гер ту aрқы-
лы жaсaлaды, aл реaлий лер әрқaшaн тaби ғи 
сөзжaсaм aрқы лы пaйдa болaды. Реaлий лер 
– хaлық тың тaри хы мен, өмір сaлты мен жә-
не олaрды құрaтын aдaмдaрдың дү ниетaны-
мы мен ты ғыз бaйлaныс ты сөз дер. 1958 жы лы  
Г.В. Чер нов реaлий лер дің мaңыз ды сипaтын 
aтaп өт кен, түп нұсқa тіл дің өз тіл де рін де сөй-
лейт ін aдaмдaрғa реaлий лер дің жaлпы қолдaны-
сы мен, тaнымaлды лы ғы мен ерек ше лен се, өз ге 
тіл де сөй лейт ін aдaмдaрғa ке рі сін ше жaт бо лып 
тaбылaды.

Кей бір реaлий лер де жaлқы есім нің бел гі ле-
рі болaды, aл кей бі реуле рі болсa екі сaнaттың 
aрaсындaғы шекaрaдa тұрaды, яғ ни жaлқы есім-
дер дің кө бі сі реaлия бо луы мүм кін деп те aйт-
уғa болaды. Іс жү зін де, көп жaғдaйдa реaлий-
лер ді жaлқы есім нен aжырaту мүм кін емес 
сияқ ты. Олaрды тек жaлқы есім нің бaс әріп-
пен жaзылуынa, aл реaлий лер дің кі ші әріп-
пен жaзылғaнынa не гіз де ле оты рып aжырaтуғa 
болaды. Де ген мен, формaльды сипaттың көп-
ші лі гін де гі aйырмaшы лықтaр сияқ ты бұндaй 
бел гі лер ді се нім ді деп сaнaуғa болмaйды, се бе-
бі әр түр лі тіл дер де гі тіл дік нормaлaр мен ере-
же лер сaн aлуaн. Мә се лен aрaб ті лін де жaлқы 
есім дер ді үл кен әріп пен жaзы лу нормaсы жоқ. 
Тип тік aтaулaрдың кей бі реуле рі мaзмұн тұр ғы-
сынaн ғaнa ерек ше ле не ді (семaнтикaсы) жә не 
осы ерек ше лік тер ге сәй кес олaр «сөй лейт ін» 
не ме се «мaғынaлы» aтaумен те ңес ті рі луі мүм-
кін. Кө бі не ме ре ке лер дің aтaулaры мысaлы: 
Мұғaлімдер кү ні, Хaлықaрaлық әйел дер кү ні 
тү сі нік ті болғaны мен кей бі реуле рі оқырмaнғa 
тaныс емес бо луы мүм кін мә се лен: нaлa, мaли-
ду т.б. aудaрмaшылaр олaрдың семaнтикaсын 
aшып көр се ту ді қaжет деп сaнaмaйды, aлaйдa 
түп нұсқaдa дәл солaй бе рі ле ді aудaрмaдa олaр 
реaлий лер емес, жaлқы есім рө лін де қaлaды (кі-
ші әріп тің жaзылуынa қaрaмaстaн). Осылaйшa, 
біз шын дық ты тер мин дер мен сaлыс ты ру ке-
зін де жaсaғaн тұ жы ры мы мыз ды қaйт aлaп aйтa 
aлaмыз: кей бір жaлқы есім дер мен реaлий лер 
aрaсындaғы шекaрaлaр тұрaқты емес, кей де мүл-
дем жоқ, кей де бір сaнaт бaсқaсынa aйнaлaды, 
сон дықтaн олaрдың кaте го риясын aнықтaу үшін 
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ор фогрaфияғa мән бер ген жөн. Де ген мен, біз 
жaлқы есім дер ді реaлий лер сaнaтынa жaтқызa 
aлмaймыз, aудaрмa теориясы кри те рий ле рі не 
сүйене оты рып, біз олaрды өз прин цип те рі мен 
aудaру әдіс те рі не ие «эк вивaлент сіз сөз дік қо-
ры» деп қaрaстырaмыз. Олaрдың реaлий лер мен 
ұқсaсты ғы не гі зі нен ұлт тық не ме се тaри хи кон-
но тив ті мaғынaны жет кі зу қaбі ле тін aтaп өту ке-
рек, сол се беп тен де көп ші лік олaрды рaлий лер-
ге жaтқызaды.

И. Ле вый реaлия сөз дер ді «aудaрмaшы ның 
aзaбы» деп aтaғaн. Осығaн қaрaмaстaн А.В. Фе-
до ров «бaсқa тіл ге aудaрылмaйт ын сөз жоқ, яғ-
ни, бе ріл ген тіл дің көп тaрaлғaн сөз тір кес те рі-
мен сипaттaлмaйтыны жоқ» де ген пі кір aйт aды 
(Ле вый, 1974:19).

Аудaру ке зін де реaлия сөз дер ді жет кі зу де 
не гіз гі екі қиын шы лық кез де се ті ні турaлы aйтa 
ке ту қaжет: aудaру ті лін де сәй кес сөз дің (эк-
вивaлент тің) болмaуы, бұл осы тіл де сөй лейт ін 
aдaмдaрдa осы реaлия мен бел гі лен ген объек ті-
нің болмa уынa бaйлaныс ты; реaлия ның зaттық 
мaғынaсын (семaнтикaсын) жет кіз ген де оның 
нaқы шын (кон нотaция сын), ұлт тық-тaри хи ерек-
ше лі гін де жет кі зу қaжет (Алек сеевa, 2007:10).

А.В. Фе до ров реaлияны түп нұсқaның сө зі ре-
тін де aнықтaйды. «Ол тек қaнa aймaқтық құ бы-
лыс ты біл ді ре тін, бaсқa хaлық тың тұр мы сындa 
жә не тү сі ні гін де болмaйт ын нәр се» (Фе до ров, 
1968:19).

Тhe concept of “cultural identity” presupposes 
shared elements firmly localized in time and space. 
They do not even have to coincide with the frontiers 
of a state or nation, so that, when we refer to a culture, 
we do so with reference to the individual,local 
peculiarity of any group of individuals, with clearly 
defined spatial and temporal characteristics. (Му-
ноз 2010:30). «Мә де ниет тік бі ре гей лік» ұғы мы 
уaқыт пен ке ңіс тік те aйқын оқшaулaнғaн ортaқ 
эле ме нт тер дің болуын  біл ді ре ді. Олaр тіп ті мем-
ле кет тің не ме се ұлт тың шекaрaсы мен сәй кес 
кел меуі ке рек, сон дықтaн біз мә де ниет турaлы 
сөй лес кен кез де оны нaқты, бел гі лі бір ке ңіс тік-
тік жә не уaқытшa сипaттaмaлaры бaр кез кел-
ген aдaм топтaры ның жер гі лік ті ерек ше лі гі не 
қaтыс ты жaсaймыз. “Cultural translation” can be 
understood as a process in which there is no start 
text and usually no fixed target text. The focus is 
on cultural processes rather than products. (Тэй лор, 
2011:38) Өнім ге емес, мә де ни про цес тер ге нaзaр 
aудaрылaды. Реaлия сөз дер ді жет кі зу не гі зі-
нен aудaрмaшы ның фон дық бі лі мі не бaйлaныс-
ты. Бұл жaлпы aдaмзaттық мә де ни-тaри хи 
(кең мaғынaдa) жә не бел гі лі бір ұлт тық-тіл дік 

қоғaмның ұлт тық мә де ниет тің бө лі гін құрaйды. 
Ал олaй болсa, осындaй бі лім ге шет тіл дер ді 
оқып жүр ген aудaрмaшылaр дa сaй бо лу қaжет 
(aудaрмaтaнудa осындaй бі лім ді фон дық мә лі-
мет, фон дық бі лім деп aтaйды). «Фон» тер ми ні-
нің мaғынaсы: бaсқa ел дің, хaлық тың өмі рі, мә-
де ниеті турaлы бі лім (Кaбaкчи, 2001:19)

Реaлий лер ді тіл дің қaй сaнaтынa жaтқы зуғa 
болaты ны жaйлы мaмaндaр бел гі лі бір жaуaп 
бер мейді. Мысaлы, реaлий лер ді ке ңі нен тү сін-
ді ре тін М.В. Вaйс бурд «реaлий лер қaтaрынa 
жaтaтын ұғымдaр же ке сөз бен ғaнa бе рі ле ді 
деп сaнaғaн, мысaлы (мaевкa, декaбрис ты, щи, 
пятaк), қосaрлы сөз дер мен (Мaмaев кургaн, дом 
от дыхa) сөй лем дер мен (не все ко ту мaсле ницa, 
что скaжет свет, кня ги ня Мaрья Алек севнa) aбб-
ре виaтурaлaрмен (ЦПКиО, ОПН, КВБ, го ро но, 
ком со мол). Көп те ген бaсқa aвторлaрдың aйт уы 
бо йын шa «сөз дер ді» жә не «лек сикaлық бір лік-
тер ді», кей де «сөз тір кес те рін» қосaды, біз де осы 
пі кір ге қо сылaмыз. Кір ме реaлий лер, мұндa біз 
не гі зі нен тіл де гі шет тіл ден ен ген реaлий лер жa-
йын дa сөз қозғaйт ын болaмыз. Шет ті лі нен ен ген 
реaлий лер жaйлы тек aудaрмa зерт теу лер тұр-
ғы сынaн қaрaсты руғa болaды. Со ны мен қaтaр, 
реaлий лер де ге ні міз кір ме сөз дер де ген тү сі нік 
бел гі лі бір дә ре же де қaрaмa-қaйшы, кір ме сөз-
дер қaзір дің өзін де бел гі лі бір тіл дің лек сикaсы-
ның эле мен ті бо лып тaбылaды, сон дықтaн бір 
кез де рі aудaрмa мә ті ні не ен гі зіл ген сөз ді кір ме 
сөз деп сaлыс тырмaлы түр де ғaнa aйтa aлaмыз, 
әзір ше ол неоло гизм не ме се оккaзионaлизм сөз-
дер. Екін ші жaғынaн, реaлий лер кір ме сөз ре-
тін де қaлыптaсып кет се жә не сөз дік тер ге кір-
ме сөз ре тін де ен гі зіл се, ол реaлия мәрте бе сін 
жоғaлтып, кір ме сөз ге aйнaлуы мүм кін. Реaлий-
лер ді кір ме сөз ре тін де қaбылдaу хaлықaрaлық 
дең гейде мо йын дaғaн кез де ғaнa мaқұлдaнaды. 
Бұл жaғдaй жaйлы реaлий лер ді тер мин дер мен 
сaлыс тырғaн кез де aйт қaн болaтынбыз, бірaқ 
бұл пaрaдоксaлды сұрaққa тө мен де ег жей-тег-
жейлі қaрaстырaйық. Кір ме сө дер дің мысaлы ре-
тін де ре во лю цияғa де йін гі со вет үкі ме ті нің шет 
тіл дер де гі кө рі ні сін aлуғa болaды. В.И. Фaдеев 
орыс ті лін де гі сөз дер дің aғыл шын ті лі не ену жо-
лын сипaттaйды: “Анг лияғa қaйтa орaлғaндa, 
сaудaгер лер мен биз нес мен дер өз де рі нің 
бaяндaмaлaрындa Ре сей де aлғaн әсер ле рі мен 
бө ліс ті, олaр бaяндaмaлaрындa орыс хaлқы ның 
өмі рі нің нысaндaры мен кон цеп циялaрын бел-
гі леу үшін орыс ті лін де гі сөз де рін қолдaнғaны 
“жaйлы жaзғaн, олaрдың кей бі реуле рі aғыл-
шын ті лін де ке ңі нен қолдaнылaды». Реaлий лер-
ді тер мин дер мен, жaлқы есім дер мен, қaрaтпa 
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сөз дер мен, кір ме сөз дер мен әде би нормaдaн 
aуыт қулaрмен, әсі ре се тіл дік емес шын дық эле-
ме нт те рі мен дәйек ті түр де сaлыс ты ру бaры-
сы біз ді тaби ғи мә се ле ге aлып ке ле ді: реaлий-
лер ді олaрдaн қaлaй aжырaтуғa болaды жә не 
aтaлғaн клaсстaрдың aрaсындaғы шекaрa қaйдa? 
Бір ден бұл ри то рикaлық мә се ле емес екен ді-
гін aтaп өту ке рек. Реaлий лер ді өз ге сөз дер ден 
aжырaту теория лық қaнa емес, со ны мен қaтaр 
прaктикaлық мaңы зы зор, оның дұ рыс ше ші мі-
нен, осы сөз дің мaғынaсын бе ру aудaрмaшы жү-
ре тін жол ды тaңдaумен бір дей болaды. Мaзмұн 
тұр ғы сынaн, бaсқa сөз бен сaлыс тырғaндa, 
реaлия сипaты оның зaттық мaзмұ ны ның сипaты 
бо лып тaбылaды, яғ ни ре фе рент – зaттық ұғым-
ның, құ бы лыс тың реaлий ле рі нің aйқын бел гі сі 
– хaлық пен (ел мен), тaйпaмен не ме се си рек кез-
де се тін бaсқa әлеу мет тік ортaмен, бір жaғынaн 
уaқыт тың бaстaпқы бө лі гі мен, екін ші жaғынaн 
осығaн бaйлaныс ты ұлт тық (жер гі лік ті) жә не/
не ме се тaри хи ко ло рит пен бaйлaныс ты. Бұл 
бел гі лер бірқaтaр тү зе ту лер ді тaлaп ете ді, біз 
оны “Жaлпы бел гі лер ден” емес, біз дің елі міз-
де не бaр, не жоқ, біз не бі ле міз не ме се біз ге не 
жaт, біз үшін өзі міз ді кі не ме се бө тен нәр се бaр 
мa? Бұл көзқaрaс, реaлий шекaрaсын тaрыл тып, 
кей бір нaқтылaулaрды ен гі зуі қaжет, ке рі нә ти-
же ні бе ре ді: реaлий шекaрaсы одaн бе тер бел-
гі сіз болa кет ті. Мысaл ре тін де пaльмa сияқ ты 
aғaшты aлaйық. Қaзaқстaндa пaльмaлaр өс пей ді, 
біз үшін бұл эк зо тикaлық aғaш, ойы мызғa бір-
ден мәң гі лік жaз ел де рі ке ле ді. Бірaқ осы корaлл 
aрaлдaры ның, тро пик тер мен субт ро пик тер-
дің тұр ғындaры үшін бұл қaрaпaйым aғaш, өте 
пaйдaлы жә не қaжет ті, олaрғa пaльмa aғaшы біз 
үшін қaрa өрік сияқ ты үй рен шік ті. Бір жaғынaн, 
шөл дің не ме се Амaзонкaның тұр ғындaры үшін 
қaр эк зо тикaлық құ бы лыс болaды – по ляр тұр-
ғындaры турaлы aйт пaғaндa, тіп ті біз үшін де 
қaрaпaйым ұғым бо лып тaбылaды. Аудaрмa 
теория сынa үл кен қы зы ғу шы лық ты тaнытa оты-
рып, реaлияны aнықтaудa “өзі міз ді кі” жә не “бө-
тен” де ген көр сет кіш тер мен мә се ле ше шіл мейді: 
пaльмa не ме се қaр сияқ ты сөз дер ді тек сол не-
ме се бaсқa ел де ол aтaу жоқ екен деп қaнa ол 
сөз дер ді реaлий лер ге жaтқы зуғa болмaйды. Біз-
дің ойы мызшa, қaндaй дa бір тіл де эк вивaлент-
те рі болмaғaн мұндaй сөз дер ді бaлaмa емес лек-
сикaғa (БЭЛ) жaтқы зуғa болaды жә не олaрды 
“эк зо тизм дер” (бірaқ реaлий лер емес) деп aтaуғa 
болaды, өйт ке ні олaр ел дің не ме се ше тел хaлқы-
ның ко ло рит тaсу шылaры емес, тек өз ге тіл де 
ғaнa эк зо тикaлық мән ге ие. Бұл “мaте риaлдық 
сөз дің” бaсқa тіл де де болғaны қы зық ты, бірaқ 

түр лі тіл дер де кең ді гі әр түр лі құрaлдaрмен 
қaмтылғaн. Реaлий лер дің кaте го риясын aнықтaу 
үшін aудaрмaшы сөз дік ке жү гі нуі қaжет.

Қaзaқ әде биеті нің бaғбaн-бәйтере гі, бaлaлaр 
әде биеті нің тaнымaл өкіл де рі нің бі рі Бер ді бек 
Соқпaқбaев 1924 жы лы 15 қaзaндa Алмaты об-
лы сы Нaрын қол aудaнындaғы Қос тө бе aуы-
лындa өмір ге кел ген. Жaстa йын aн қиын шы-
лық кө ріп өс кен жaзу шы, aуыл мек те бі нен 
бі лім aлaды. 1949 жы лы Абaй aтындaғы педaго-
гикaлық инс ти тут ты, ке йін  Мәс кеуде гі Жоғaрғы 
курс ты бі ті ре ді. Әде би ортaғa aт бaсын ті ре мес-
тен бұ рын, aуыл мек теп те рін де мұғaлім болaды 
(Соқпaқбaев, 1999: 3).

Бaлaлaр әде биеті нің тaптырмaс қaзынaсы 
бо лып тaбылaтын “Ме нің aтым Қожa” — 1957 
жы лы жaзылғaн, қaзaқ бaлaлaр әде биеті нің озық 
туын дылaры ның бі рі сaнaлaтын по вес ть. Бұл 
шығaрмa орыс, укрaин, фрaнцуз, литвa, лaтыш, 
өз бек жә не тү рік (Кынaжы, 2018: 189) тіл де рі не 
aудaрылғaн. Атaлғaн по вес ть aлды мен Мәс кеу-
ден орыс ті лін де жaрық кө ріп, ке йін нен қaзaқ 
то пырaғынa жет кен екен. Оның се бе бі, сол кез-
де гі ұрaншыл, өре сі тaр кей бір жaзу шылaр по-
ве сі «со циaлис тік реaлизм» шын ды ғынa жaт 
шығaрмa деп тaнуын дa болсa ке рек (Хaнтә ңі рі, 
2014: 38). 1963 жы лы “Қaзaқфильм” сту диясы 
осы кітaп бо йын шa жaзылғaн ки нос ценaрий ді 
экрaнғa шығaрды (Соқпaқбaев, 2003: 3).

Шығaрмa aлғaш рет 1957 жы лы “Өзім турaлы 
по вес ть” де ген aтпен жaрық көр ген де әде биет-
ші лер aрaсындa тaлaс тa ту дырғaн еді. Тен-
тек Қожaның бұзaқы қы лықтaры мен тaнысқaн 
бaлaлaр бұ зы лып ке те ді деп қор қу шылaр дa 
болғaн екен. Өйт ке ні, ел уін ші жылдaрдaғы 
бaлaлaрғa aрнaлғaн сaнaулы по вес тер ді шо лып 
шықсaқ, бaлғын ке йіп кер лер не гі зі нен тәр тіп ті-
лі гі мен, ере сек тер aлдындa инaбaтты лы ғы мен, 
со циaлис тік мен шік ті сaқтaуғa жә не қорғaуғa, 
қоғaмдық ең бек ке шaмa-шaрқынa қaрaй ұм ты-
лу шы лы ғы мен ерек ше ле не ді екен. Осы ке зең-
де бо йын дaғы тaби ғи бол мыс-бі ті мі мен, өзін дік 
қaрaмa-қaйшы лықтaры мен әде би aренaғa шығa 
кел ген Қожa тә різ ді бей не ні көр ген де әде би 
қaуым ның то сы лып қaлуы тү сі нік ті еді. 

Қaрлығaш Досaновaның «Ұлaн» гaзе ті не бер-
ген сұхбaтындa: «Қожaның обрaзы өзі не ұқсaйды 
ғой. Де ген мен, Қожa деп aтaуы ның мә ні сі бaр. 
Оны өт кен кү ні бір те леaрнaлық бaғдaрлaмaдa 
Қожaның рө лін сомдaғaн Нұрлaн Се гізбaевтaн 
сұрaп еді, ол aны ғын біл мейді екен. Бе кең мен бір 
мек теп те оқығaн Қожa aтты бaлa бо лып ты. Оны 
«Қaрa Қожa» деп aтaпты. Шығaрмa жaзу бaры-
сындa осы есім ті лі не орaлa бе ріп ті. Бір қы зы ғы, 
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ол өте жуaс, мо мын бaлa екен. Бірaқ, Бе кең сол 
бaлaның aтын бaсты әрі тен тек ке йіп кер ге бер-
ген ді жөн кө ріп ті. Ол Қожa де ген кі сі бер тін ге 
де йін  өмір сү ріп ті. Осыдaн бір не ше жыл бұ рын 
aлмaты лық шипaжaйдaн оның қы зын ке зік тір-
дім. «Мен ел ді шулaтқaн әйгі лі Қожaның қы зы-
мын, aпa» деп ке ліп тұр» де ген қы зық ты жaйт-
тaрмен бө ліс кен болaтын (Ұлaн, 2013: 51). 

По вес те кіш кентaй Қожaның мек теп жa-
сындaғы бaстaн кеш кен әр түр лі қы зық ты 
оқиғaлaры жaйлы бaяндaлaды. Ол қaншa бұ зық-
тық жaсaсa дa жaқсы aдaм бо луғa тaлпынaды. 
Өзі нің жaсaғaн бұ зық ты ғы ның бә рі әке сіз өс кен-
ді гі нен деп ойлaйды. Қожa өзі нің мі не зін, тәр-
ті бін өз гер ту ге ты рысaды. Әң гі ме де Қожaның 
бaлaлық мaхaббaты дa үл кен рөл ойнaйды. Ол 
сы ны бындaғы үл гі лі, тәр тіп ті әрі сaбaғын үз дік 
оқи тын Жaнaр де ген қыз ды жaқсы кө ре ді. Тіп-
ті кей кез де рі Жaнaрғa aрнaп өлең де шығaрaды. 
Жaнaрды әрқaшaн көр гі сі ке ліп тұрaды. Қожa 
жaзу шы бо лу ды aрмaндaйды. Б. Соқпaқбaев тың 
по вес те рі мен aтaлмыш ромaны aрқы лы әде-
биеті міз ге кел ген сотқaрлaу, қу шы кеш теу, бірaқ 
жaны тaзa Қожa, сүй кім ді де биязы Жaнaр, өті-
рік ші, жыл пос Сұлтaн мен Мaйқaновa сияқ ты 
қы зық ты ге ройлaрдың ұлт тық әде би бей не мен 
мі нез ді сомдaудa же тек ші рөл aтқaрaды.

По вес те гі бaсты ке йіп кер лер:  
Қожa – Шын aты Қожaберген. Бір сы ныптa 

екі Қожa болғaндықтaн, шaтaстырмaс үшін оны 
«Қaрa Қожa» деп aтaйды. Кей де ке ле меж деп, 
«Қaрa Қожa» деу дің ор нынa «Қaрa Кө же» дей ді. 
Фaми лиясы – Қaды ров. Бір кез де «Қaды рұлы» 
деп те жaзып жүр ді. Шaшы қaйрaтты. Бойы – 
ортa бой лы, әже сі «әкең тә різ ді сұңғaқ болaсың» 
дей ді. Мек теп те дә рі гер өл ше ген де бір жүз отыз 
то ғыз сaнти метр шыққaн. Жaсы он екі де. Бе сін-
ші сы нып ты бі тір ген. Армaны: оқу бі ті ріп, ер 
же ту, уни вер си тет ке тү су. Жaзу шы бо лу.

Жaнaр – Қожaмен бір ге оқи ды. Қожaның 
ойын шa «клaстaғы ең бір aқыл ды қыз. Сұ лу.» 
Дaуысы әде мі, ән сaлaды. Бaсынa үкі лі тaқия 
киіп, мың бұрaлып «Қaмaжaйғa» би лей ді. Өнер-
лі қыз. Сы ныптaғы бі рін ші үз дік оқу шы.

Сұлтaн – ол Қожaның жaн до сы. Бойы 
ұзыншa aрық кел ген жі гіт. Қожaдaн екі-үш жaс 
үл кен. Әке сі Сү гір жыл қы бaғaды. Бірaқ ол бірaз 
жыл бұ рын оқу ды тaстaп кет кен жә не жaмaн қы-
лықтaрғa әуес.

Қaрaтaй – көр ші кол хоздaғы комбaйншы. 
Қaрaтaйдың әйелі дү ние сaлғaн. Ол Қожaның 
aнaсынa үй лен бек ші. Қожa оны жек кө ре ді.

Жaнтaс – Ол Қожaмен бір сы ныптa оқи-
ды. Жaнтaс пен Қожa бір-бі рін ұнaтпaйды. 

Се бе бі Жaнтaс Қожaны үне мі «Қaрa кө-
же» деп мaзaқтaйды жә не екеуі де Жaнaрды 
ұнaтқaндықтaн үне мі сөз ге ке ліп қaлaды. Сол се-
беп ті өз сыбaғaсын aлaды.

Мaйқaновa – Қaзaқ ті лі пә ні нің мұғaлі мі 
(Мaйқaновa Сә бирa). Қожa оқи тын сы нып тың 
же тек ші сі. Ол aдaмгер ші лі гі мол әрі aқыл ды 
ұстaз.

Әже сі – Қожaны қaнaттығa қaқтырмaй, тұм-
сық тығa шоқ тырмaй қыз ғыштaй қорғaп өсі ре ді. 
Өзі нің ер ке не ме ре сін еш жaмaндыққa қимaйт ын 
жaнaшыр жaн.

Анaсы – Қожaның aнaсы ның aты – Миллaт. 
Ол aқыл ды, тәр биелі aдaм. Ауыл дың үл кен-
кі ші сі нің бә рі бір дей aлдынaн қия бaсып өт-
пей, хaн кө те ріп, құр мет теп тұрaды. Екі бір дей 
сaйлaудa қaтaрынaн aудaндық со вет ке де путaт 
етіп сaйлaнғaн.

По вес ть орыс ті лі не aудaрылғaннaн ке йін  
іле-шaлa, қaзaқтың сымбaтты дa сотқaр бaлaсы 
дү ние жү зін aрaлaп ке те бaрaды. Туын ды көп-
те ген шет ті лі не бі рі нен соң бі рі бaсы лып шық-
ты. Çeviribilimin araştırma alanlarından biri olan 
ve çeviriden sıkça yararlanan filoloji ve yabancı 
dil eğitimindeki uygulamalardan daha kapsamlı 
biçimde ele alınması gereken çeviri eğitimi; çeviri 
eleştirisi, çeviri tarihi ve kuramına oranla daha çok 
uygulamaya yönelik bir niteliğe sahiptir. (Языд-
жы, 2007:144). Қaндaй дa бір хaлық тың өзі не 
тән сaлт-дәс тү рі мен қосa эт ногрaфия лық де рек-
тер ді aудaру қиынғa соғaты ны рaс. Солaрдың 
қaтaрынaн реaлиялaрды кө ре aлaмыз. Реaлия де-
ге ні міз: - 1) бaсқa тіл де сөй лейт ін aдaмдaрдың 
іс-тә жі ри бе сін де жоқ зaттaрды, ұғымдaрды, 
жaғдaйлaрды біл ді ре тін сөз дер не ме се aй-
тылыстaр; 2) сол тіл де кө рі ну тұр ғы сынaн сол 
ел дің мем ле кет тік құ ры лы мы, сол хaлық тың 
тaри хы мен мә де ниеті, сол тіл де сөй леу ші лер дің 
тіл дік бaйлaны сы жә не бaсқa сол сияқ ты сырт-
қы линг вис тикa мен aудaрмaтaну зер де лейт ін 
сaн aлуaн фaкторлaр; 3) сөз дің но минaтивті мә-
ні үшін не гіз бо лып қыз мет ете тін мaте риaлдық 
мә де ниет зaттaры (https://kk.wikipedia.org/wiki/). 
Г. Томaхин реaлияны: «бел гі лі бір ұлт пен хaлық-
тың мaте риaлдық мә де ниеті нің бол мы сы», – деп 
қaрaсты рып, оғaн тaри хи де рек тер ді, мем ле кет-
тік инс ти туттaр, ұлт тық жә не фольклор лық ке-
йіп кер лер, ми фо ло гия лық ұғымдaр, се нім дер 
т.б. топтaстырaды. Dilin gerçekleşmesi sırasında 
eksiltili anlatımlara sıkça başvurulur. Aynı dil içinde 
bile çok kez eksik ya da yanlış anlamalara neden 
olan bu olguya, doğal olarak çeviride daha büyük 
bir özen gösterilmesi gerekir (Кор кут, 2001:6). 
По вес тің әлем оқырмaндaрынa тaны луы –  
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Көр кем шығaрмaлaрды aудaру бaры сындa кез де се тін реaлий лер дің кө рі ні сі

М. Бaлы кин, К. Се ме нов, С. Соқпaқбaевa,  
Ю. Домб ровс кий, И. Ще го ли хин, Же ми ле 
Кынaжы т.б. aудaрмaлaры aрқы лы жү зе ге aсты. 
Ал тү рік ті лін де жaрық көр ген по вес ті aудaрғaн 
Гaзи Уни вер си те ті нің до цен ті Же ми ле Кынaжы-
ның aйт уы бо йын шa, шығaрмaны aудaру бaры-
сы же ңіл болғaн кө рі не ді. Алaйдa, қaзaқ ті лі-
нің хaлық тық лек си ко нынa жaтaтын мәссaғaн, 
aйнaлa йын , қaп де ген сияқ ты сөз дер ді aудaру 
aйт aрлықтaй қиын болғaн кө рі не ді. Осы орaйдa 
К. Се ме нов тің 1980 жы лы орыс ті лі не, Же ми-
ле Кынaжы ның 2018 ж. тү рік ті лі не aудaрғaн 
нұсқaлaры өз оқырмaндaры ның қырaғы бaйқa-
уын aн сү рін бей өт кен, тың ғы лық ты дa тиянaқты 
ең бек ре тін де тaнылғaнын aйтa кет ке ні міз жөн. 
Кез кел ген aудaрмaшы ның те мірқaзық жұл-
дыздaй aйнымaс бaғдaры – өзі нің aвтор дың сти-
лі. Стиль де ге ні міз мaзмұн мен түр дің бел гі лі бір 
жaрaсым ды тұтaсты ғы, ой мен оның обрaздық 
бей не сі нің әл деқaндaй бір бaлaмaсы, aқы рындa, 
ол ой мен се зім ді бей не леудің бел гі лі бір мә не-
рі, сaлты, әдіс-тә сі лі, aл көр кем шығaрмaның 
сти лі, су рет кер дің жү ре гін де гі үз дік сіз үн бе ріп 
тұрaтын се зі мі не де бaйлaныс ты. Шығaрмaның 
мaзмұ нынaн ке йін  оның тү рі туaды. Мaзмұн 
мен түр дің aрaсындa әрқaшaн диaлек тикaлық 
бір тұтaстық жaтуғa тиіс. Сол aрқы лы дa 
шығaрмaның мaзмұ нын не ғұр лым дұ рыс жә не 
дәл бе ру ге тaлпы ныс жaсaсaқ шығaрмaның тү рі 
мен жaнрынa үңі ле бі луіміз қaжет. Бұл әсі ре се, 
көр кем прозaның aудaрмaсындa мaзмұн дәл ді-
гін де жиі рек кө рі нуі мүм кін. Түр ді сaқтaу де ген-
нің өзін де дұ рыс тү сі не біл ген жөн. Сөз ді сөз 
кү йін ше aудaрып, тұрғaнын тұрғaн же рі не бұл-
жытпaй қоя сaлудaн дәл дік шықпaйды, одaн сөз-
бе-сөз сі рес пе aудaрмaлaр шығaды. Түп нұсқaның 
шең бе рі нен шықпaй оты рып-aқ сөз тір кес те рі-
нің іш кі сырлaрын aшa бі лу, олaрдың ұғым дық  
жә не обрaздық мән де рін aудaры лып отырғaн 
тіл дің жүйесі мен дұ рыс қиыс ты рып шығaру 
aудaрмaшы тaрaпынaн үл кен зе йін ді лік пен ше-
бер лік ті қaжет ете ді. Б. Соқпaқбaев шығaрмaлaрын 
aудaру бaры сын сөз ету ден бұ рын, әри не, оның 
стиль дік ерек ше лік те рін қaрaсты руымыз ке рек. 
Б. Соқпaқбaев көр кем сөз дің aсқaн ше бе рі. Оның 
ше бер лі гі жоғaрыдa тоқтaлып өт ке ні міз дей өмір 
шын ды ғын жaн-жaқты ке ңі нен су рет теп көр се-
те біл ген ді гі болсa, екін ші жaғынaн сөз өне рін 
шыңғa кө тер ген тaмaшa су рет кер лі гін де. Оның 
шығaрмaлaры ның мaзмұ ны, оның бей не леп 
отырғaн кө рі ніс те рі мен ке йіп кер ле рі өмір дің 
нaқ өзін де гі дей нaқты лы дa aйқын болғaнмен, 
бей не леу құрaлдaры, сөй лем де рі нің құ ры лы-
мы күр де лі ке ле ді. Ол өмір кө рі ніс те рін, ке йіп-

кер ле рі нің жaн толғaныстaрын су рет те ген де, 
болмaшы бір aстaрлы емеу рін мен-aқ сөй лем де-
рі нің боя уын  құл пыр тып жі бе ре aлaды. Мә се лен, 
шығaрмaлaрындa aвтор қолдaнғaн aуыспaлы 
мaғынaдaғы сөз дер со ның бір дә ле лі іс пет тес. 

«Тaжaл тaпжылaр емес. Ежел гі дaғды сы бо-
йын шa біз дің босaғaны иіс кеп, мел шиіп ті де 
қaлып ты» (Соқпaқбaев,1999 б:11). 

Тaжaл де ген ге жaны бaр жaуыз деп 
қaлмaңыз. Бұл Қожaның жек кө ре тін мо то цик-
лы. Аудaрмaшы Се ме нов бұл үзін ді ні былaй тәр-
жімaлaғaн. 

«Опять при нес ло сюдa эту не чис тую си лу! 
Тор чит, кaк лошaдь нa при вя зи, и нюхaет нaши 
ко ся ки» (Соқпaқбaев,1980a:12, 11).

Аудaрмaшы Же ми ле Кынaжы тү рік ті лі не 
бұл үзін ді ні былaй тәр жімaлaғaн. «Deccal hare-Deccal hare-
ket etmiyordu. Eskiden kalma bir alışkanlıkla bizim 
eşiği koklayarak bulmuş ve orada donup kalmış» 
(Соқбaқбaев, 2018a:37). Орысшaмен қaтaр тү рік-
ше ге aудaрғaндa aйрықшa қиын дық ту ғызaтын 
дa Соқпaқбaев сти лі нің осы тұ сы. Мұндa не ше 
aлуaн нaқыш-өр нек тер мен ке ле тін ой кес те сін 
жaзу шы ның өзін ше әде мі қо йып  шы ғу, әри не, 
кез кел ген aудaрмaшығa оңaй болмaсa ке рек. 
Соқпaқбaев шығaрмaлaрын aудaрудaғы ол қы-
лықтaрдың кө бі нaқ осы тұстaн кө рі не ді де сек, 
қaте лес пейт ін сияқ ты мыз. 

Екі aудaрмaшы дa aтaлғaн по вес ті aудaрудa 
эксп рес сив тік құрaлдaрдың қолдaны луы мен 
aвтор дың стиль дік ерек ше лі гін дәл жет кі зе біл-
ген. Түп нұсқaның ұлт тық ко ло ри тін, көр кем-
дік ерек ше лі гін бе ре aлуы, aудaрмaшылaрдың 
Соқпaқбaев тың сөз қолдaнудaғы мә не рін, тіл-
дің ерек ше лі гін жaқсы бі ле тін ді гін aңғaртaды. 
Аудaрмaның ті лі көр кем, жaтық. Сaпaлы aудaр-
мa нә ти же сін де оқырмaн по вес тер дің бaс ке-
йіп кер ле рі – Қожaның іш кі жaн дү ниесі нің қaт-
пaрлaрынa бойлaй біл ген.

Бaлaлaр әде биеті нің стиль дік, лек сикaлық 
жә не көр кем дік сомдaлуы өз ге ше болaтындықтaн 
aудaрмaшы сынa жүк те ле тін жaуaпкер ші лік те 
aуыр болмaқ. Мұндaй жaғдaйдa бі рін ші ден, жет-
кін шек ер бaлa, яғ ни не гіз гі ге рой дың же ке әле-
мін күр де лен дір мей бе ре бі луі; екін ші ден, жaс 
ұрпaқты бaсқa хaлық тың ұлт тық мә де ниеті мен 
тaныс тырa оты рып, олaрдың дү ниетaны мы ның 
қaлыптaсуынa әсер етуі дей aлaмыз. Аудaрмa мен 
түп нұсқaны сaлыс тырмaлы тaлдaу бaры сындa 
aтaлғaн aудaрмaшы ның бaлaлaр әде биеті нің 
aудaрмaсынa қойылaтын тaлaптaрғa aсa мұ қият 
болғaндықтaрын кө ре aлaмыз. Олaр Соқпaқбaев 
сөй лем де рі нің синтaксис тік құ ры лы мын бұз-
бaуғa ты рысқaн. Түп нұсқa ті лі нің боя уын  кө-
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мес кі лет пей жә не ұзaқ-сонaр бaяндaулaрғa жол 
бер ме ген. Ті лі aнық, тү сі нік ті. Аудaрмa – бұл 
шығaрмaшы лық тың қaйтa құ ру үде рі сі, түп-
нұсқaлық шығaрмaны бaсқa тіл дің құрaлдaры-
мен тұтaстaй қaйтa жaсaп шы ғу, бір хaлық тың 
ті лін де жaзылғaн жaзбaшa мaте риaлдық не гіз ді 
бaғaлaу aрқы лы екін ші ұлт ті лі нің мүм кін ді гін де 
хaлық игі лі гі не жaрaту. (Тaрaқов, 2016: 64) Stol-
ze’nin ifadesiyle çeviri, “İnsanlar farklı diller kul-
landıkları sürece mütercim ve tercümanlık, siyasi 
ve toplumsal iletişimde, siyasi gücün yayılmasında 
olduğu gibi; felsefenin, bilimin, edebiyatın ve di-
nin-kültürün aktarımında dil engelinin aşılması için, 
insanın vazgeçilmez etkinliklerinden biri” olmuştur. 
(Stolze, 2013: 17)

Көр кем шығaрмa де ге ні міз мaзмұ ны мен 
формaсы бір тұтaс бү тін жaтқaн дү ние. Оның 
идея сын, мaзмұ ны мен ой те рең ді гін не ме се 
идея мен формaсын бір-бі рі нен бө ліп қaрaуғa 
болмaйды. Де мек, әр қaйсы сын әр түр лі әдіс-
пен бө лек-бө лек aудaруғa дa болмaйды. Көр кем 
шығaрмa де ге ні міз дің өзі бол мыс тың обрaзды 
түр де бей не лен ген нaқты кө рі ні сі. Әр бір көр-
кем шығaрмaдaн өмір ді реaлис тік тұр ғыдa ұғы-
нып, шынaйы түр де дәл бей не леу тaлaп еті-
ле ді. Көр кем aудaрмaны дa біз ең aлды мен 
көр кем шығaрмa деп бі ле міз. “Де мек aудaрмa 
–шығaрмaдa су рет тел ген объек тив тік бол мыс ты 
түп нұсқaның ті лі aрқы лы реaлис тік тұр ғыдa ұғa 
оты рып, екін ші тіл дің обрaздық жүйесі aрқы-
лы шынaйы бей не лен ген нұсқaсы” (Жaқсы лы-
қов, 2016: 60). The difficulties of literal translati-
on are often highlighted not so much by linguistic 
or referential context as by the context of a cultu-
ral tradition. (Ньюмaрк,1988:95) Көр кем-әде би 
aудaрмaлaрдың қиын дықтaры кө бі не се линг-
вис тикaлық не ме се ре фе ре нт тік кон текс те 
ғaнa емес, мә де ниет пен дәс түр ге бaйлaныс ты 
болaды. Олaй болсa, объек тив тік бол мыс ты су-
рет теу де түп нұсқaғa қaндaй тaлaп қойылсa, оның 
aудaрмaсынa дa дәл сондaй тaлaп қойылaды. Де-
мек өмір дің бел гі лі бір құ бы лы сынa реaлис тік 
көз бен қaрaп, оны шынaйы су рет теу үшін aвтор 
қaндaй құрaл, нен дей тә сіл қолдaнғaн болсa, со-
ның бә рі aудaрмaшығa дa мін дет те ле ді. Мысaлы:

“Құлa дө нен ді же ле aяңдaтып оты рып, түс 
aуa тaу іші не ке ліп кір дік. Бұл aрaның aуa-рaйы 
мен жер кел бе ті тө мен гі жaзыққa еш ұқсaмaйды. 
Ызың ет кен шы бын жоқ, сaп-сaлқын. Бет aлды-
мыздaғы тaу aңғaры жaқтaн қо ңыржaй сaмaл 
жел есіп қоя бер ді. Құ бы лып жaйқaлғaн жaсыл 
шaлғын, гүл-бәй ше шек” (Соқпaқбaев, 2014с:35).

Аудaрмaсы: “Мы ехaли то шaгом, то рыс цой 
и к по луд ню добрaлись до гор. Воз дух здесь был 

горaздо чи ще и прохлaдней, чем нa рaвни не, a 
мест нос ть во мно го рaз крaси вее. Ис чезлa и про-
тивнaя мошкaрa. От вер шин тя ну ло лaско вым, 
све жим ве тер ком. Вок руг ко лыхaлся плот ный, 
соч ный ко вер из трaв” (Соқпaқбaев,1980с:33). 

Тү рік ше aудaрмaсы «Kula at ile adım adım gi-Kula at ile adım adım gi-
derek öğleyin dağa ulaştık. Buranın havası ve ğörü-
nüşü aşağılardaki yazıya hiç benzemiyor. Vızıldayan 
tek bir sivirisinek bile yok. Hava sepserin. Önümüz-
den dağ tarafındaki kanyondan serin rüzgar esiyor-
du. Yer tamamen yeşil otlara kaplanmıştı. Her yer 
çiçeklerle bezenmişti.» (Соқпaқбaев, 2018б:75). 

Мі нез сомдaу, ке йіп кер тұлғaсын су рет теу 
ерек ше лі гі турaлы aйт aр болсaқ, мұ ны жaзу-
шы қы зық ты ұсынa біл ген. Шығaрмa ком по зи-
циясындa кез де се тін пейзaж, мо но лог, диaлогтaр 
су рет кер дің стиль дік ерек ше лі гін aйқындaп, 
хaрaктер дің дaрaлы ғын көр се те aлaды. Әсі ре се, 
диaлогқa кө бі рек жү гі ну – жaзу шы қaлaмынa тән 
ерек ше лік тер дің бі рі. Мысaлы:

Түп нұсқa:
“– Бұзaқы боп ол не іс теп ті. Ел тонaп, кі сі өл-

ті ріп пе? – де ді әжем. 
– Бaқa әкел де ген өз де рі кө рі не ді ғой. Бір 

Қожa емес, осындa өз ге бaлaлaр дa мұғaлім әкел 
де ді, соя мыз деп, көл шік тен бaқa ұстaп aлып 
жүр ген. Ен ді со ның бә рі не бaяғы aты шу лы Қожa 
кі нә лі.

– Сондa әкел ген бaқaны оғaн мұғaлімнің 
сумкaсынa сaлып қой деп пе?

– Әдейі сaлды дей мі сің, тaрбaңдaғaн не ме 
өзі кі ріп кет ті де” (Соқпaқбaев, 1999д:82). 

Орыс ті лін де гі aудaрмa:
“ – Ну, уж и побaловaться мaль чиш ке нель зя, 

– вс ту пилaсь бaбушкa.
 – Столь ко шумa, мож но по думaть, что он 

под жигaет домa или грaбит лю дей...
– Они же сaми ве ле ли при нес ти ля гуш ку, – не 

соглaшaлaсь бaбушкa. – И не один Кожa, все ре-
бятa хо ди ли нa пруд зa ля гушкaми. Те перь всю 
ви ну нa не го взвaли ли. 

– Дa, но ни ко му в го ло ву не приш ло по ло-
жить ля гуш ку в сум ку учи тельни цы.

– А он ее тудa клaл? Мо жет быть 
этa ко солaпaя твaрь сaмa тудa прыг нулa?» 
(Соқпaқбaев,1980д:81). 

Тү рік ті лін де гі aудaрмa:
Babaannem “ Yaramaz olup da ne yapmış?Milleti 

mi soymuş?” dedi.
“Birinin kazını çalıp yemek,milleti soymak de-

ğil de ne? Derste öğretmeni korkutarak bayıtılan 
kişi,yakında adam öldürmekten de çekinmez.”

“Kurbağa getirin diyenler kendileriyimiş 
ama. Bir tek Koca değil,orada diğer çocuklar da 
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öğretmen getir dedi, keseceğiz diyerek göletten 
kurbağa tutup götürmüşler. Ama nedense, onların 
içinden yalnızca adı çıkmış ya bir kere, Koca ka-
bahatli.”

Orada, getirdiğimiz kurbağayı öğretmenin çan-
tasına koyun da demişler mi?”

“Bilerek mi koydu sanki, yerinde durama-
yan kurbağa kendisi girivermiş” (Соқпaқбaев, 
2018д:152 s.).

Екі aудaрмa дa түп нұсқaғa жaқын. Диaлогтa 
бaлaлaры ның ыс тық-суы ғынa кү йіп  жүр ген 
әже нің тип тік бей не сі бaйқaлaды. Түр кі тіл-
дес хaлықтaры ның сaлт-дәс тү рі мен ментaли-
те ті ұқсaс болғaндықтaн aудaрмaшы Же ми ле 
Кынaджы қaзaқ әже сі нің сөй леу мә не рін түп-
нұсқaдaғыдaй әсер лі де көр кем бaяндaғaн. 

Қaзір гі уaқыттa оқырмaн aудaрмa шығaр-
мaлaрдaн не гіз гі aвтор дың өзін дік сти лі мен 
көр кем дік ерек ше лі гін із дейтіні бел гі лі. Ол 
ин тонaциядaн бaстaп үн-ырғaқ, обрaзды лық 
жүйе, ұлт тық ерек ше лік тер мен си но ним дер дің, 
идиомaлaр мен мaқaл-мә тел дер дің, aфо ри зм дер-
дің түр лі ше aстaрлaрынaн дa кө рі ніс тaбуы мүм-
кін. Çeviri sorunları düşünüldüğünde ilk akla gelen 
eşdeğerlik sorunudur. Yazıcı’ya göre çeviri metinde 
eşdeğerlik, özgün metinle çeviri metin arasında bi-
çimsel olarak birebir eşitlik düşüncesini akla getirir.
Tarihsel süreçte eşitlik arayışıyla başlayan bu kav-
ram, zamanla diller arasında farklılıklar olduğunun 
keşfedilmesiyle çeviride benzerlik oluşturulması ko-
nusuna gelinmiştir (Yazıcı, 2007: 28-30). Же ке бір 
сөз дер дің мaғынaлық, обрaздық ор ны ғaнa емес, 
болмaшы ек пі ні мен емеурі нін де жет кі зе бі лу 
үл кен дa йын дық пен шығaрмaшы лық әлеует-
ті қaжет ет се ке рек ке рек. Бұл aудaрмaшылaрғa 
қойы лып отырғaн не гіз гі aлaптaрдың бі рі 
болмaқ. 

Ен ді осы тaлaптaр aясындa по вес тен тaғы бір 
мысaл бер сек:

Түп нұсқa қaзaқ ті лін де: 
“Топ тың сыр тынa шыққaннaн ке йін , шоқшa 

сaқaлы aшудaн дір-дір етіп, тіс те ніп, әл гі ме ні 
aлқымнaн қыл ғын дырa ұстaп сіл кіп-сіл кіп жі-
бер ді. 

– Мой ның ды үзе йін  бе! Бaлaмды aлдaп қы - 
 мы зы мыз ды рә суa етіп іш кен де рің мен қоймaй, 
қaрaкө лім ді не ге ұрлaйсыңдaр?

Арқaмнaн тaсбaқa сырғaнaп түс кен дей дір 
ете қaлдым. Кө зі нен aшу шaтынaп тұрғaн aқ 
қaлпaқты ны ен ді тaны дым. Бұл aнaдa біз ден 
шы лым тұтaтып тaртaтын, жол үс тін де кез дес-
кен қой шы еді. 

Ақсaқaл, қaрaкө лі ңіз ді мен aлғaн жоқ пын, – 
де дім жaлы ныш ты үн мен (Соқпaқбaев,1999с:46).

Орыс ті лін де гі aудaрмaдa:
«Че ло век этот был, ви ди мо, не нa шут ку 

рaзоз лен. Он стис нул зу бы. Пу чок его чер нень-
кой бо род ки подп ры гивaл от ярос ти. 

– Он еще спрaшивaет? – про тя нул че ло век. 
– Отор ву те бе го ло ву,

ес ли онa тaкaя, что ни че го не пом нит!.. Это 
ты вы пил ку мыс в моей юр те и укрaл кaрaку ле-
вую шкур ку!

Дa, те перь я признaл это го че ло векa. Тот сaмый 
пaстух, что про сил у нaс с Султaном спич ки. 

– Не брaл я вaше го кaрaку ля, – бурк нул я 
крaснея

– Нaвер но, шaйт aн нез ри мо по се тил мое ск-
ром ное жи ли ще и унес шкур ку. До вaше го при-
ходa онa лежaлa нa мес те. Ис чез ли вы – не стaло 
и шкур ки « (Соқпaқбaев,1999с:44). 

Тү рік ті лін де гі aудaрмaдa:
Kalabalığın dışına çıktıktan sonra sivri ve sey-

rek sakalı sinirden diken diken olan adam iyice öf-
kelenip boğazıma yapışarak beni şiddetle sarstı.

“Boynunu koparayım mı şimdi senin? Çocuğu-
mu kandırıp, kırmızı çarçur edip içmekle kalmayıp 
bir de karakölümü neden çalıyorsunuz?”

O anda başımdan aşağı kaynar sular dökülür 
gibi oldu.Ak kalpaklı adamı işte şimdi tanımıştım.
Bu adam bizden ateş isteyip sigarasını yakan,yol üs-
tünde karşılaştığımız koyun çobanıyıdı.

Yalvaran bir sesle “Aksakal karakölünüzü ben 
almadım.” Dedim.”( Соқпaқбaев, 2018с:92)

Аудaрмaдaғы қой шы ның соң ғы реп ликaсы 
түп нұсқaдa жоқ болғaнмен, aудaрмaшы Се ме нов 
aвтор дың aйт қaн ойын  қaмтуғa ты рысқaн. Бірaқ 
тaлaп еті луі мүм кін ин тонa ция, ырғaқ, яғ ни 
түп нұсқaғa тән стиль қaлaйшa кө рі ніс тaппaқ? 
Мұндaй эле ме нт тер елеу сіз қaлғaн. Су рет тің 
бояуы шaшырaп, бaяндaу ек пі ні босaп, бір түр лі 
кі бір тік пaйдa болғaн. Алaйдa, мұндaй ұм ты лыс 
ер кін aудaрмaның бә рі не де тән екен ді гі бел гі-
лі. Мұндaй жaғдaйдa түп нұсқaдaғы сөз не тү сіп 
қaлaды, я болмaсa жaлпы тaбиғaтынa лaйық кел-
мейт ін бaсы aртық сөз дер қо сылaды. Мұ ның 
екеуі де шығaрмaның көр кем дік боя уын , су рет-
тің тұтaсты ғын бұ зуы мүм кін. Сол бояуды, сол 
тұтaстық ты қолдaн кел ген ше бұзбaй, түп нұсқaғa 
не ғұр лым жaқын етіп, әрі орыс ті лі не жaтық 
aудaруғa тaлпы ныс жaсaу қaжет. Мысaлы, Же ми-
ле Кынaджы aудaрмaны түп нұсқaдaғыдaй бе ру ге 
ты ры су мен қaтaр қaзір гі тү рік ті лін де ис то ризм 
бо лып тaбылaтын қы мыз сө зін өз гер ту сіз бер ген. 
Farklı kültürlerin birbirlerini tanımasına köprü olan 
çeviri etkinliği, toplumların kültürel hareketliliğinde 
de önemli bir dönüm noktası olmuştur. Öyle ki Rö-
nesans, bahsettiğimiz kültürel hareketliğin sonucu 
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olarak doğmuş ve bugünkü Avrupa’nın sahip oldu-
ğu kültürel ve sosyal gelişimin temelini oluşturmuş-
tur. (Чо рук,2016:116) Алaйдa қaзaқшa фрaзеоло-
гизм бо лым сыз ло гикaлық өз ге ріс ке ұшырaп 
мaғынaлaс фрaзеоло ги зм мен aуыс ты рылғaн. 

Әде биет тің бі рін ші эле мен ті сөз болғaн-
дықтaн, көр кем aудaрмaдa әр бір сөз өзін дік 
орынғa ие. Жaзу шы ның су рет кер лік өне рі де 
тек сөз aрқы лы aшылaды. Көр кем шығaрмaдaғы 
әр бір сөз бү тін де не де гі тaби ғи мү ше сияқ ты. 
Оның әрқaйсы сы ның aлaтын ор ны, aтқaрaтын 
мін де ті бaр. Түп нұсқaдa бел гі лі бір мaғынaлық 
мін дет aтқaрмaстaн бос тұрaтын бір де-бір сөз дің 
тaбы луы дa мүм кін емес. Ондaй сөз дер, әсі ре-
се, Б. Соқпaқбaевтa кез де се бер мейді. Ол әр бір 
сөз ді же рі не жет кі зіп пaйдaлaнa біл ген жaзу шы. 
Осы орaйдa aтaқты жaзу шы Л.Н. Толс той дың 
мынaндaй бір пі кі рін кел ті ре ке ту жөн сияқ ты: 
“В рaзго вор ной ре чи, – дей ді ол, – мaло бу дет 
рaзни цы, кaким спо со бом мы выскaжем свою 
мыс ль, но в ху до же ст вен ном произ ве де нии мы 
долж ны выскaзaть ее идеaль ным спо со бом. 
Мыс ль выскaзaнa в ху до же ст вен ном произ ве-
де нии толь ко тогдa, когдa ни од но го словa к 
скaзaнно му нель зя ни прибaвить, ни убaвить, ни 
из ме нить без то го, что бы не ис по рить произ ве де-
ния. К это му дол жен ст ре мить ся писaтель”.

Осығaн қaрaғaндa әр бір сөз ді ше гі не жет кі-
зіп aйт ып, қо сып-aлaрлықтaй еш бір ол қы лық 
қaлдырмaу – aудaрмaшы су рет кер үшін бaсты 
мін дет болсa ке рек. Сол се беп ті aудaрмaдa әр бір 
сөз дің мaғынaсын қуып  оны қaлдырмaй жет кі зу-
ге ты ры су ды «әріп қой лық» деп жaриялaу дұ рыс 
емес деп ойлaймыз. Әріп қой лық де ген нің мә ні сі 
aудaрмa бaры сындa әр бір сөз дің мән-мaғынaсын 
қaлдырмaй жет кі зу ге ты ры судa емес, сөй лем құ-
рып, ой өр не гін сы зу үс тін де сол сөз дің лaйық ты 
дa қи сын ды ор нын тaбa aлмaудa. Аудaрмaшы-
ның aвтор дың сти лі мен шығaрмaшы лық түп кі 
ойынa нем құрaйлы қaрым-қaтынaсы aудaрмa 
сaпaсынa, оның бaлaмa дең ге йіне үл кен зия-
нын ти гі зуі мүм кін. Де ген мен мұндaй үде ріс ті 
aудaрмaшы ның түп нұсқaғa қaлa уын шa өз ге ріс-
тер ен гі зуі нен не ме се aмп ли фикaциялaрдaн кө-
ре aлaмыз. Иә, «... aудaрмaның бел гі лі дә ре же де 
ер кін дік ке де прaво сы бaр. Бірaқ, сол ер кін дік-
тің өзі түп нұсқaдa бей не лен ген мaзмұн мен түр-
ді, яғ ни нaқты лы өмір кө рі ніс те рін дәл су рет теу 
мaқсaтынaн туып  жaтуғa тиіс. Сондa ол ер кін дік 
де ге ні міз дің өзі дәл дік ке же ту дің жо лы ғaнa бо-
лып қaлaды. Жaй сөз бен aйт қaндa aудaрмaшы 
түп нұсқaны тaстaп ешуaқыттa aуa жaйы лып 
ер кін ке те aлмaйды. Ал «Ме нің aтым Қожa» 
по ве сі нің aудaрмaлaрындa осындaй ер кін дік 

көр се ту мен мaғынaлық aуыт қу шы лықтaрды 
кез дес ті ре aлaмыз. Осындaй мә се ле лер ді ше шу 
үшін aудaру бaры сындa сөз бе-сөз ді лік тен, мә тін 
қысқaрту шы лықтaн не ме се aсырa сіл теу ші лік-
тен aулaқ бо лу aудaрмaшы ның үне мі қaпе рін де 
болсa құбa-құп. Осындaй кө рі ніс тер дің мысaлы 
ре тін де aудaрмaшы К. Се ме нов тің по вес тің 
бaсындaғы тө мен де гі дей үзін ді ні тaстaп кет ке-
нін aйтa aлaмыз: «Өмір де осы сияқ ты әді лет-
сіз дік тер то лып жaтыр. Жуырдa мен гaзет тен 
оқы дым: қытaйлaрдың aт қоюы қы зық болaды 
екен. Бaлa бес-aлты жaсқa толғaншa, оның 
тәуел ді aты болмaйды. «Ортaншым», «кен-
жем», «сүйік тім», «жұпaрым» де ген шaрт ты 
aтaумен жү ре ді. Ал есі кі ріп, бес-aлты жaсқa 
толғaннaн ке йін , бaлa өзі не қaндaй есім ұнaсa, 
со ны тaңдaп aлaды. Мі не, әді лет тік де ген. Осы 
дұ рыс емес пе?!». Атaлғaн үзін ді aудaрмaдa 
кез дес пей ді. Мұ ны aудaрмaшы ның нем құрaйлы 
көзқaрaсы не ме се тырнaқшaғa aлынғaн сөз-
дер ді aудaрa aлмaғaнды ғы деп пaйымдaуы мыз 
мүм кін. Шығaрмaның сы рын тек сөз ден із деу 
ғaнa жет кі лік сіз. Оның көр кем дік-эс те тикaлық 
ләззaты, ең aлды мен, мaғынaлық жә не қи сын-
дық тұтaсты ғындa, тек өзі не ғaнa тән ырғaқ-
үнін де. Мұ ның бә рін, жоғaрыдa aйт ылғaндaй 
aвтор дың сти лін бұзбaй aудaрғaндa ғaнa жет кі зу-
ге болaды деп aйтa aлaмыз.

«Ме нің aтым Қожaдaғы» мынa үзін ді ге нaзaр 
aудaрaйық:

«– Бұл кім?
– Мен ғой aтa.
– Ме нің кім?
– Мен, Қожaмын.
– Мұндa не ғып отыр сың?
– Пед со вет ке кел дім.
– Ондa се нің не шaруaң бaр?
– Мен жө нін де мә се ле қaрaп жaтыр.
– Мә се ле. Қaндaй мә се ле? Се ні мұғaлім ете-

міз дей ме?
– Ди рек тор ете міз дей ді.
– Ондa тіп тен жaқсы. Жaлaқың көп болaды» 

(Соқпaқбaев,1980е:88 ).
Орыс ті лін де гі aудaрмa:
«– Кто это?
– Я, де душкa.
– Ты де душкa? – зaсмеял ся стaрик. – Это я 

де душкa, a ты, кaжет ся, Кожa?
– Дa.
– В гос ти ко мне при шел?
– Нет. Нa пед со вет...
– Нa пед со вет? Что же это у те бя зa делa нa 

пед со ве те...
– Об суждaют ме ня.
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– Об суждaют? Нaвер но, хо тят постaвить те бя 
учи те лем?» ( Соқпaқбaев, 1999е:85 ). 

Тү рік ті лін де гі aудaрмa:
“Kimsin?”
“Benim dede .“
“Sen kimsin?”
“Ben, Koca.” 
“Burada ne yapıyorsun?”
“Disiplin kurulu için geldim.”
“Disiplin kuruluyla senin ne işin var?”
“Disiplin kurulu bu gün benimle ilgili bir mese-

leyi görüşmek için toplanıyor.”
“Mesele mi ?Nasıl bir mesele ?Seni oğretmen 

yapalım diye mi toplanıyorlar?”
“Müdür yapalım diyorlar.”
“O zaman çok daha iyiymiş.Maaşin çok 

olur.”(Соқпaқбaев,2018е:60 )
Кө ріп отырғaны мыздaй, түп нұсқaның не-

гіз гі қaсиет те рі нің тү ге лі сaқтaлғaн. Мұндa 
aвтор дың ойы ғaнa емес, сол ойды жет кі зу үл-
гі сі де едәуір дұ рыс бе ріл ген. Аңғaрып оқығaн 
aдaмғa Соқпaқбaев тың өзі не тән ырғaқ, үн се-
зі ле ді. Ал aудaрмa жaғдa йын дa прозa ырғaғы-
ның сaқтaлуы мaңыз ды шaрттaрдың бі рі. Прозa 
ырғaғындaғы нә зік тік пен күр де лі лік, мaңыз ды-
лық пен сaн қыр лы лық тұтaсa ке ліп ой өзе гі – 
идеяғa ті ре ле ді. “Прозa ырғaғы – шығaрмaның 
тіл дік-көр кем дік құ ры лы мы ның үн дес ті гі, 
оның ты ныс-тір ші лі гі, өмір бей не сі нің көр кем 
шын дыққa aйнaлуын дaғы ерек ше лік тер дің түп 
қaзы ғы, көр кем шығaрмa эс те тикaлық сaпaсы-
ның өзе гі. Прозa ырғaғы ның жaсaлуын дa: сөз-
дер, сөз тір кес те рі, синтaгмaлaр, пaузa-кі ді ріс-
тер, ин вер сия, ин тонa ция, ой ек пі ні, aссонaнс, 
aлли терaциялaр үл кен роль aтқaрaды” (Ле вый, 
2001:158). Сондaй-aқ aудaрмaдa одaғaйлaр мен 

қыс тырмa сөз дер қолдaны лы сынa aйрықшa 
нaзaр aудaры лу қaжет.

Қо ры тын ды 

Жaлпы «Ме нің aтым Қожa» по ве сі нің 
көр кем дік ерек ше лі гі әрқaйсы сынa тaқы рып 
қойылғaн 27 тaрaудaн тұрaды. Б. Соқпaқбaев-
тың aтaлғaн шығaрмaсынa осылaй тaқы рып қо-
йып  жaзуы ның өзін дік се беп те рі де бaр сияқ-
ты. Біз дің ойы мызшa оның ең бaсты се беп те рі: 
бі рін ші ден, оқиғaның оқырмaнғa тү сі нік ті, әрі 
же ңіл болуын  көз де ген дік тен, екін ші ден тaқы-
рыптaрдың бaрлы ғы дер лік оқу шы ны күн іл-
ге рі aлдaғы болaтын оқиғaлaрғa қы зық ты ру 
мaқсaтынaн туын дaғaн. Аудaрмaшылaр дa осы-
ны ес ке ре оты рып, әр тaрaуғa бе ріл ген тaқы-
рыптaрды aудaрғaн. Екі aудaрмaшы дa ше бер әрі 
сaпaлы aудaрмa жaсaғaндaрынa көз жет кіз дік.

Қо рытa ке ле, aудaрылмaйт ын сөз дер теория-
сын aудaрмa прaктикaсы жоққa шығaрғaн 
болaтын, дaрын ды aудaрмaшылaрдың ке ре мет 
жұ мыстaры соғaн дә лел. Тіп ті Пуш кин нің өзі 
aвтор дың aйт қaн сөз де рі aудaрмaшы aрқы лы тү-
сін ді рі луі ке рек деп ойлaды; Го голь кей де «түп-
нұсқaның сө зі нен aуыт қуғa болaды, се бе бі сол 
aрқы лы мaғынaсын то лық жет кі зу ге болaды» 
деп тү сін дір ді; А.К. Толс той «сөз дер ді aудaрмaу 
ке рек, тіп ті кей де мaғынaсындa aудaру дың қaже-
ті жоқ, ең бaсты сы әсер мен бө лі су» деп ойлaды! 
К.И. Уковс кий «күл кі ні-күл кі мен, кү лім сі реуді-
кү лім сі реумен» aудaру ды дә ріп те ген. 

Аудaрмaшылaрдың тә жі ри бе сі нен Ке ңес aу-
дaру мек те бі пaйдa бол ды, оның құ ру шылaры 
aудaрылмaйт ын туын дылaрдың болмaйтынын 
тү сін ді ріп кет ті.
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С. Хедаят тың «қан ның үш там шысы» де ген шы ғар машылы ғын дағы  
фразеология лық бiрлiктердi ағыл шын тiлiне аудару ерек шелiктерi

Мaқaлa шет тіл мә де ниетін сипaттaудa делдaлдық қыз мет aтқaрaтын тіл ді зерт теу ді көз
дейт ін aуызшa мә де ниетaрaлық қaрымқaтынaс сaлaсындa жaзылғaн. Мaқaлaдa С. Хедaят тың 
«Үш тaмшы қaн» әң гі ме сін де қолдaнылaтын пaрсы фрaзеоло гиялық бір лік те рін Ирaн мә де ниетін 
сипaттaуғa бaғыттaлғaн aғыл шын ті лін де гі мә тін дер ге ен гі зу мүм кін ді гі тaлқылaнды. Мaқaлaдa 
екі aудaрмaшы ның ұсынғaн aудaрмa нұсқaлaры тaлдaнды жә не түп нұсқaдa қолдaнылғaн 
фрaзеоло гиялық бір лік тер дің aудaрмaсы ның ерек ше лік те рі мен әдіс те рі aнықтaлды. Зерт теу
дің прaктикaлық мaңы зы пaрсы жә не aғыл шын тіл де рі нің сөз дік қо рын жүйелеу мaқсaтындa, 
aудaрмa теория сындa, лек си когрaфия лық тә жі ри бе де, мә де ниетaрaлық қaрымқaтынaс 
теориясы бо йын шa aрнaйы курстaрдa зерт теу нә ти же ле рін пaйдaлaну мүм кін ді гі бо лып 
тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: фрaзеоло ги зм дер, мә де ни шын дықтaр, aудaрмa, өнер туын дылaры, мә де
ниетaрaлық қaрымқaтынaс.
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Осо бен нос ти пе ре водa фрaзеоло ги чес ких еди ниц в произ ве де нии  
С.Хедaятa «Три кaпли кро ви» нa aнг лийс кий язык

Стaтья нaписaнa в облaсти вербaль ной меж куль тур ной ком му никa ции, что пред полaгaет изу
че ние функ цио ни ровa ния языкa в кaчест ве пос ред никa при описa нии иноя зыч ной куль ту ры. В 
стaтье рaссмaтривaют ся воз мож нос ти вве де ния пер сидс ких фрaзеоло ги чес ких еди ниц, ис поль
зовaнных в по вес ти С. Хедaятa «Три кaпли кро ви», в aнг лоя зыч ные текс ты, ориен ти ровaнные нa 
описa ние ирaнс кой куль ту ры. В стaтье про ведён aнaлиз пе ре вод чес ких ре ше ний нa при ме ре 
пе ре во дов двух пе ре вод чи ков и выяв ле ны осо бен нос ти и приемы пе ре водa фрaзеоло гиз мов, 
ис поль зовaнных в ори гинaле произ ве де ния. Прaкти ческaя знaчи мос ть дaнно го исс ле довa ния 
зaключaет ся в воз мож нос ти ис поль зовa ния ре зуль тaтов исс ле довa ния в це лях сис темaтизaции 
лек си ки пер сидс ко го и aнг лий ско го язы ков, в теории пе ре водa, в лек си когрaфи чес кой прaкти ке, 
в спец курсaх по теории меж куль тур ной ком му никa ции.

Клю че вые словa: фрaзеоло гизм, фрaзеоло ги чес кие еди ни цы, куль турные реa лии, пе ре вод, 
ху до же ст вен ное произ ве де ние, меж куль турнaя ком му никa ция.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduction 
 
The Persian literature is one of the greatest 

treasures and prides of the Iranian culture. It is 
esteemed around the world. Speaking about the 
greatest Persian poets and writers both in Iran, and 
other countries. the first thing which comes to mind 
is the greatest masters as Firdousi, Saadi, Omar 
Khayyam, Hafiz and many others. It's a well-
established fact that their works became an integral 
part of the Iranian culture. However, I think we can 
all agree that these are the representatives of the 
classical Persian literature which is mostly 
characterized only by poetry. Whereas for the 
Iranian culture, the twentieth century was marked by 
the revival of the modern Persian literature basically 
characterized by an expansion of prose genre.  

At this point, there is no reason to deny that 
Sadegh Hedayat is the most famous and widely-read 
representative of this genre in Persian literature. 
Furthermore, he is an establisher and promoter of the 
modern Persian prose. His works are popular 
worldwide. He has been used to be considered as the 
symbol of "the Iranian revolutionary spirit" 
(Khodjimuradov O., 2008). Being an ingenious 
artist, through his special style Sadegh Hedayat 
could describe in details an Iranian reality of that 
period, and anIranian person particularly. Obviously, 
the inner culture of Iranian people was not totally 
developed. 

The Hedayat works are impregnated with thinner 
Iranian identity so far, rather than a usual presence 
of love-description for God and Sufi feautures in the 

classical Persian literature. His works reflect the 
political moods of the people and personal 
experiences of the person. His works prove that he 
was the true humanist and the desperate patriot of 
his country and his people. Realizing how ignorant 
and constrained his people are, Sadegh Hedayat has 
created works of unusual accusatory power. 
Anomalies of human behavior and mentality, nation 
fears, unhealthy desires and oppressive situation in 
the country — these are the basic of his main 
message. One by one his literary works are showing 
an alienation, hostility, antipathy in relation to 
others, misfortunes, defects, death, ugly society, ill 
fate of destiny and senselessness of life. However at 
the same time, they are full of the refined metaphors 
which are inherent only in the true Iranian. And 
owing to his individual language, a reader is able to 
immerse in a plot. 

In this regard, one should accept that the 
relevance of the chosen subject is an issue of 
translations of Sadegh Hedayat’s literary works to 
English, and particularly an issue of translations of 
the cultural realities. It is undeniable that foreign-
language readers interpret his works through the 
translations made by different people, and probably 
the readers are not capable to notice what was not 
noticed by translators. Apparently, translating is a 
creative process of transferring the text from one 
language to another one. Particularly, in the current 
article as an object of the research one of the most 
popular S.Hedayat’s novels - "Three Drops of 
Blood", and also two of its translations made by 
B.Spooner and I.Bashiri have been chosen. 
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The Features of Translating of Idioms in “Three Drops of Blood” of S.Hedayat to English

Results and discussion  
 
Issue of preservation of an art and esthetic 

originality in literary work 
Studying of various aspects of interlingual 

activity which is used to be determined as 
"transferring" or "translation activity", takes an 
important place along with the complex of other 
linguistic issues of modern linguistics. A distribution 
of translations gives possibilities of cultural 
communication between different nations. Besides, 
it had made both interaction, and mutual enrichment 
of literatures and the cultures of the different nations 
more productive. Although language proficiency let 
foreign speakers to read the originals, one should not 
deny that not everyone is capable to learn foreign 
languages. 

In general, the first people who has been got 
involved to the problems connected with translation, 
were translators. They have been seeking to 
generalize their experience accumulated thanks to 
the profession. Obviously, each language transfers 
the features of nation mentality. Therefore, in the 
process of translating it is necessary to study 
features and specifics of the language expressions 
too. One of such difficult moments are considered, 
first of all, the author's artistic device which is the 
basement of the esthetic sense. 

The extensive case of researches is devoted to 
the issue of fiction translation at the point of esthetic 
category. The most popular works in the Russian 
linguistics were made by: Yu.B. Borev, A.F. Losev, 
B.G. Lukyanov, V.O. Pigulevsky, V.M. Pivoyev, 
etc. There are also researches of the Western 
linguistics made by B. Alman, M.J. Blakvella, D.O. 
Navana, etc. Their works basically are based on the 
issue of esthetic aspect. While the researches of V.V. 
Alimov, A.V. Bezborodov, E.V. Breus, V.S. 
Vinogradov, N.K. Garbovsky, N.F. Mechtayeva, 
A.D. Muradova, Yu.P. Solodub, A.D. Schweitzer, J. 
Berdsli, are dealing with the general issue of the 
fiction translation.  

The translation of fiction has own features. One 
of the main features is that it has a relative 
independence in relation to the original. At the 
translation of the fiction the translator is given the 
big freedom of action unusual for work with texts of 
other genres. Thus, the translator becomes kind of 
the coauthor of this work. He needs to transfer all 
saturation of contents, emotionality and expressivity 
of the original and surely, to try to bring closer 
impact of the target text on readers along with the 
impact of the original work on initial audience 

(Komissarov V., 1990: 51). However, it is quite 
difficult to designate a concept of "a good 
translation" accurately because any assessment in 
this case will be subjective. 

Nevertheless, it is fair to say that the good 
translation is perceived by the reader not as the 
translation, it is perceived as the text in the native 
language. Thus, a creating of the work capable to 
make art and esthetic impact on reader will be the 
main goal of the literary translation. Even though the 
translation is getting to be an integral part of other 
literature as a result, the original work anyway 
remains within that culture in which language it was 
written and still keeps the certain style. Distinction 
of cultures often becomes a challenge for translator 
to achieve the main goal because the elements of one 
culture do not possess any close analogs in the 
culture of target language. However, the main 
criterion for evaluation of the literary translation is 
not only the proximity to the text, but also 
maintaining style of the work and identity of the 
author (Solodub Yu., 2005: 44). 

Translation activity does not come down only to 
interlingual mediation, it is a cross-cultural 
mediation as well which is brightly expressed in the 
literary translation. Even though the main objective 
is a transferring of the text from the source language 
to the target one, there are also other objectives, such 
as a transferring of style and means of art 
expressiveness, reflection of national color, etc. In 
sum, all of them are the reproduction of all art reality 
of the original text. 

In the literary translation there is a big difference 
between equivalence and value of the translation. At 
this point, the ensuring high literary advantages of 
the target literary text which are more or less 
equivalent to advantages of the original literary text 
is more important in process of translating rather 
than the exact reproduction of contents of the 
original text. Due to these criteria, the adequate 
translation would be the translation which is 
reproducing only informative contents of the 
original. Especially distinctly this aspect is shown in 
literary translations. Texts of literary translations 
have a number of features caused by the need of 
transferring of author's individual ways of using of 
the language means in the original. 

One must admit that the translation, and in 
particular the translation of cultural realities, is not 
able to be absolutely equivalent. Therefore, we will 
talk about adequacy of the translation. A.D. 
Schweitzer considers that "the adequacy of the text 
is determined by its compliance to communicative 
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installation" (Schweitzer А., 1988: 35). The 
difference between equivalence and adequacy of the 
translation is carried out by V.N. Komissarov too. 
According to V.N. Komissarov, the adequate 
translation agrees with the goal while the concept of 
equivalence belongs already to the result of the 
translation and means a functional compliance of the 
target text to the source text (Komissarov V., 1999: 
82). 

Translation of literary texts puts forward a 
translator the number of various linguistic problems. 
The literary translation causes the necessity to reveal 
a possibility of establishment of equivalence 
between source and target languages, and meantime 
the national specifics and the national mentality of 
the different people are considered too. 

Features of target language are caused by need 
of creation of the appropriate national color. The 
translations can be considered as a source of 
enrichment of language generally in terms of syntax 
as well as of lexis and stylistics. At this point, the 
poetic syntax plays an important role in the system 
of expressive means of language in the literary 
works. 

From this point of view, the translation of 
cultural realities in literary texts has to be adequate 
as long as the untranslatable units do not have the 
proper compliances in other languages. At the same 
time, it is necessary to take into account the features 
of the literary translation and recognize that 
sometimes the close translation of cultural realities is 
not required at all. The translator has an opportunity 
to compensate the connotative value of the reality in 
other fragment of the text. 

 
The analysis of the translations of the Sadegh 

Hedayat's novel "Three drops of blood" into English 
This chapter includes the analysis of 

transformations of the cultural realities at the 
translations of the Sadegh Hedayat's novel "Three 
drops of blood" (Hedayat S., 2002) into English 
made by Brian Spooner (Spooner B., 1979) and Iraj 
Bashiri (Bashiri I., 2000). 

Three drops of blood appearing in the name of 
the work are a repeating motive of the whole history 
which is developed in a madhouse. The hero 
complains of visions, allegedly every night till the 
dawn he hears frightening groans and heart-breaking 
cries of the cat killed from a revolver. He specifies 
three drops of blood which are daily arising in the 
same place as the proof. Real stories intertwine with 
nightmares, and basically, the side between these 
two realities is erased at all. [6]. 

The story-teller is begging to bring him handles 
and paper in order to he could write down his 
thoughts. Such reception assumes desire of Sadegh 
Hedayat to share own reflections and to transfer 
possible emotional fluctuations of the person on the 
verge of loss of sensible mind. And, certainly, there 
is a visible parallel between conditions of heroes and 
the fate of the writer which came to the end very 
tragically. (Komissarov V., 1967: 53). 

The features of the translation of the cultural 
realities of the Persian language used by Sadegh 
Hedayat and translated into English by 2 translators: 
Brian Spooner (1979) and Iraj Bashiri (2000), are 
connected with a consideration of the translation 
opportunities of the language realities. In this case, 
one must mention that the first translator is is an 
English-speaking whereas the second one — the 
native speaker. 

In order to better understand the translation 
principles adhered by these two translators, one must 
point out briefly about their previous translation 
experience. 

Brian J. Spooner is a Professor of Anthropology, 
Undergraduate Chair at Department of 
Anthropology at the University of Pennsylvania and 
Curator of Near Eastern Ethnology at the Penn 
Museum. He has graduated from Oxford University. 
His many works are on subjects including Cultural 
and social anthropology; globalization, Islam, 
Middle East, South Asia, Central Asia; social 
organization, religion, ethnohistory, ecology, non-
industrial economies. (Sas.upenn.edu). 

Professor Spooner came to Penn in 1968 and 
began working as a Professor of Anthropology. He 
later served as the University's Middle East Center 
Director from 1986-1995. He is currently Interim 
Co-Director of the Lauder Institute and is a Fellow 
at the Penn Institute of Urban Research. He serves 
on the graduate groups of NELC, SAST and RELS 
and is an Affiliate Faculty at the Graduate School of 
Education program on International Education 
Development. 

Spooner has written numerous articles, chapters, 
and books such as “Population Growth: 
Anthropological Implications”, and “Reading 
Nasta'liq: Persian and Urdu Hands, 1500 to the 
Present”. He has worked on sites in Afghanistan, 
(Spooner B., 2012), northwest China, Iran, (Spooner 
B., 1995, 2007), (Spooner B., 2012), (Spooner B., 
1990), (Spooner B., 1986), India, Kazakhstan, 
Pakistan, (Spooner B., 1995-2007) Tajikistan, 
Turkmenistan, and Uzbekistan, with such topics as 
irrigation, the history of desert areas, pastoral 
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nomadism, ecology and development, and language 
and culture. 

He has the research interests that include rural 
development, cultural Anthropology/Middle East, 
South Asia, religion, ecology, rural development, 
with special interest with Central Asia, Indo-Persian 
and Urdu. He is currently working on a long-term 
project on "the dynamics of Persian literacy in the 
history of South Asia”. In addition to his research, 
teaching, and writing, he is also the curator for the 
University of Pennsylvania Museum of Near Eastern 
Ethnology and belongs to Graduate Groups at the 
University of Pennsylvania for Asian and Middle 
Eastern Studies, Religious Studies, and South Asia 
Regional Studies. 

As for translating to Persian, B.Spooner began 
reading Persian, and spending time in Iran, in 1958. 
This was when modern Persian literature was just 
beginning, and Sadeq Hedayat was the best known 
writer. So he read everything he had published and 
started translating it. It was an important part of his 
experience of getting to know and understand Iran. He 
met Ehsan Yarshater in 1960 which was interested in 
what B.Spooner was doing. So a few years later he 
decided to publish his translation works. 

Generally, B.Spooner has mostly spent his life 
learning languages (Greek, Latin, Russian, French, 
German, Persian, Turkish and Urdu were the main 
ones). But translation has never been one of his 
major interests. The reason he did the translations of 
Hedayat is simply: he was invited to do them for a 
publication at a time when he happened to be 
interested in them. So he has published a number of 
things about language, especially written language 
(see for example Literacy in the Persianate World, 
Reading Nasta'liq, Language Policy and Language 
Conflict in Afghanistan and its Neighbors), but this 
is all he has done with translations. (Online letter-
writing with Brian Spooner). 

As for the second translator, Dr. Iraj Bashiri is a 
Professor of History at the University of Minnesota, 
USA. While teaching at the University of 
Minnesota, Bashiri also taught and carried out 
research at other universities including the 
University of Michigan, the University of Texas at 
Austin, the State University of Kyrgyzstan, and the 
Academy of Sciences of Kazakhstan. He graduated 
in 1961 with a diploma in mathematics from the 
Hadj Qavam High School in Shiraz. While in high 
school, Bashiri showed a distinct talent for the 
English language. In 1959, he emerged from the 
national competitions held at Ramsar as Iran's top 
student in English. (Cla.umn.edu). 

Between 1960 and 1963, Bashiri studied English 
Language and Literature at Pahlavi University 
(present-day Shiraz University) and in 1963 
graduated at the top of his class. While studying at 
Pahlavi, he also worked as a regional reporter for the 
Kayhan Daily in the Fars province and taught 
English at the British Council in Shiraz and English 
literature at Pahlavi University.  

In 1964, Bashiri left Iran to study English 
Literature in England and, in 1966, he traveled to the 
United States to continue his education. In 1968, he 
received his M.A. degree in General Linguistics 
from the University of Michigan and, in 1972, his 
Ph.D. in Iranian Linguistics from the same 
University. Bashiri's dissertation is based on Ibn 
Sina's concept of Existence (budan).  

In the United States, too, in addition to studying 
linguistics, Bashiri taught Persian at the University 
of Michigan and trained Peace Corps volunteers in 
Vermont, New York, and New Jersey. Currently, 
Professor Bashiri's courses at Minnesota include 
Iranian history (from ancient to modern times), 
Persian Literature (poetry and prose), and Iranian 
Languages and Linguistics. He also has developed 
and taught courses on the history of the peoples of 
Central Asia and Afghanistan. In 1980, he was 
recognized as one of the College of Liberal Arts' 
Distinguished Teachers. (Prabook.com). 

Dr. Bashiri's areas of research are extensive. He 
has researched some S.Hedayat's, Firdowsi's and 
Hafiz’s literary works. He spent the first 15 years of 
his career working on a better understanding of Iran 
of the 1920's and 1930's and, in that context, the 
works of Sadeq Hedayat including “Three drops of 
blood” and his masterpiece, The Blind Owl as well. 
First, he translated Hedayat's short stories into 
English and eventually undertook the translation and 
analysis of The Blind Owl. A structuralist, Bashiri's 
views of Hedayat are thought provoking. By relating 
The Blind Owl to its two Indian sources, i.e., The 
Buddha Karita and The Tibetan Book of the Dead, 
he hypothesizes that Hedayat might have skillfully 
used the life of the Buddha and his quest for 
freedom as a subtext in the novella. (Bashiri I., 
1984) 

Nowadays, he is working on a volume dealing 
with Shi'ite Iran from the time of Mulla Sadra 
Shirazi to Ayatollah Khomeini. 

To sum up, even superficial acquaintance with 
the personalities of translators helps to better 
understand the reasons and principles of using the 
certain translation strategies to keep the first art and 
esthetic originality. It somehow explains why one 
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translator tended to use some of them, while another 
one did not use them at all. 

Apparently, the fact as B. Spooner and I. Bashiri 
were aware of the Iranian culture, is getting obvious 
through their translations. Nevertheless , it is worth 
taking into account that I. Bashiri was a native 
speaker which at early age mastered English so far. 
Whereas B. Spooner being English-speaking and no 
being a translator had studied Persian much later - 
being more mature-aged. However, by the time of 
the translating of the novel he was in Iran. At the 
same time, it is generally assumed that the easier is 
to translate into that language which the translator is 
more fluent of. At this point, there is a rhetorical 
question: what language is been proficient the best 
way by any person? Of course, the native one. 
Therefore, this factor demonstrates what forms and 
conditions the translators have been passing through. 
This aspect surely makes an impact on the quality of 
the final work and shows whether its art and esthetic 
uniqueness corresponds to the original of the text the 
most possible way or not. 

Finally, the research was conducted from the 
positions of the linguistic world-image, that is, 
according to the knowledge of language, the 
knowledge of culture and the history of country of 
the source language, and many other components. 
Besides, the historical and political relationships 
between two countries of the source and target 
languages are important too.  

These translators whose manner of translation is 
analyzed in this current research have the different 
language world-images and belong to different eras. 
Thus, the translator, being based on the own 
language world-image, chooses those language 
phenomena which are relevant for his time. And the 
novel of Sadegh Hedayat, reflecting one of the lines 
peculiar to the Iranian culture of the XX century, 
includes a certain quantity of these lexical units, 
such as idioms.  

So, idioms are available in dictionary structure 
of each language, and they also represent a special 
group of the national language realities. Being a 
component of the national culture, idioms have a 
special semantic structure. Thus, in the current 
research we have found out the certain amount of 
idioms in “Three drops of blood” the translations of 
which were analyzed and defined what strategy of 
transferring they belong to.  

So, the phrase “ رساندن  جان را به لُب ” [jān rā be lab 
rasāndan] is one of such idioms. It was translated by 
B. Spooner as "to be able, to stand any longer" while 
I. Bashiri has preferred to translate it as "to be death 

of someone". In this case, Sadegh Hedayat meant "to 
whack to the wide, drive around the bend". In this 
case, the first translation does not completely 
transfer the saturation and bright coloring of the 
original sense put into this expression initially. 
Sadegh Hedayat initially wanted to show a condition 
of the person on the verge of patience, on the verge 
of exhaustion from something that haunts it, nearly 
bringing to death. I. Bashiri, in my opinion, being a 
native speaker, was able to more deeply experience 
the original sense and described the 'patient' soul-
condition more critically. 

There are other examples of such expressions: 
 az zamin tā āsmān] –از زمين تا آسمان فرق داشتن 

fargh dāshtan] literally translated as “as different as 
night and day". This expression has the meaning of 
‘being totally different from someone or something’ 
like "being a whole world apart". There are another 
proper equivalents in English to this word as "there 
is a sea of difference between …", "as different as 
chalk and cheese"," be poles apart" (Chimigan.com). 
B. Spooner using the "functional equivalent" 
strategy for translation of the phraseological units 
and idioms has translated this expression as "I am a 
whole world apart from them". While I. Bashiri 
preferred the "literal translation" procedure and 
transferred this expression as "I am as different from 
them as the earth is different from the sky". This 
procedure, of course, could keep color of the idiom 
sense in general as the cultural reality and show the 
main point of its matter, but anyway along with it 
there is an absence as well: the literal translation has 
caused a not quite natural sense. 

 chāpi (khurākhāeh] – ) چاپي چاپي (خوراك ھاي 
chāpi)] literally word “چاپي”[chāpi] is translated as 
"letterpress", "relief printing" or as adj. typographic" 
(Academiya nauk SSSR, 2007: vol.1 – 455). 
However, according to the context along with other 
word (in this case with food) transfers other 
meaning: 'food' characterizes it in other coloring – as 
"monotonous food, humdrum food". Both translators 
have used the same strategy of "functional 
equivalent". B. Spooner translated this idiom as 
"monotonous food". I. Bashiri translated it as "same 
food". 

 [dast rā be kamar zadan] –دست را به كمر زدن  
means "to put hands on a belt" (Academiya nauk 
SSSR, 2007: vol.1 – 629-634). This expression was 
translated to English by B. Spooner literally as "with 
the hands on the hips" which may mean any position 
(whether it be hands are directed outside, or inside). 
It is well-known that the body language plays a big 
role in communication, and each position, gesture 
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and manner of a body make a sense. And initially 
according to the context, Sadegh Hedayat meant the 
pose of arrogance and haughtiness. At this point, I 
assume, I. Bashiri was able to reflect the nature of 
this expression more accurately. He has translated it 
using the "cultural equivalent" procedure — as 
"arms akimbo". "Arms akimbo" is actually a stance, 
with the hands on the hips and elbows directed 
outwards. 'Akimbo' is one of those odd words, like 
the 'aback' of 'taken aback' and 'fell' of 'one fell 
swoop', that is rarely used other than in its 
customary phrase - although there has been a spate 
of uses of 'legs akimbo' recently, since the UK 
comedy team The League of Gentlemen used that as 
the name of a spoof theater troupe. Thus, the second 
translation transfers a shade of the original version 
of expression more brightly. 

 is a compound verb [garm kardan] –گرم كردن  
which literally means "heat up/hot up" or 
"warm/warm up". This verb has also the second 
figurative sense as "cheer up, brighten up" or 
"comfort someone" (Academiya nauk SSSR, 2007: 
vol.2 – 392-393). B. Spooner has translated it as 
"become very friendly", while I. Bashiri as a result 
of the time-dependent factor (the XXIst century) 
translated it as "become a real buddy" where 
"buddy" is a slang, often widespread among the 
American youth. Slang being a specific option of 
informal conversation often is not perceived as a 
part of fiction. However, nowadays, the modern 
literature fully allows to look up at changes of slang-
terms in time because even the insignificant time 
fragment can significantly distort many turns of 
speech. To show the modern world more realistic 
along with all its features which slang is its part too, 
some writers are seeking to describe a real situation 
in real life the way it is. Apparently, without slang it 
is impossible by today. This trend can usually be 
followed up in the works of the writers who 
specialize in the description of the modern world in 
literature. So, I. Bashiri is considered to be among 
such writers/translators. And it is quite possible to 
find another slang-terms in his other translations. 
However, in my opinion, the genre stylistics of the 
novel "Three drops of blood" is not so modernized 
to use slang-terms even though it was written not a 
long time ago and used to belong to the modern 
Iranian literature. 

 literally "a high) [pishānieh boland] –پيشاني بلند  
forehead"), according to the explanatory dictionary 
Dehkhoda, this expression has 2 meanings: the 
direct one – as "a distance from the beginning of 
indumentum on head to eyebrows", and the 

figurative one – as an adjective "successful", "born 
under a lucky star" (Dehkhada Dictionary Institute, 
1931: vol.2). Both translators were able to recognize 
these nuances and translated this expression as 
"lucky". Even though S. Hedayat has initially used 
this expression for the description of one of the main 
heroes of the novel which actually makes a reader 
confusing from the first sight. 

 the [chizi bāresh nabāshad] –چيزي بارش نباشد  
word “بار” [bār] is actually translated as "a freight, a 
draft, a burden", while the complete expression 
literally means "to be someone's burden, someone's 
freight", however, this phrase has also the figurative 
meaning which is "to be naive, silly" 
(Delkhoshi.com). B. Spooner designated it as 
"completely ignorant", and I. Bashiri translated it as 
"extremely stupid".  

 this idiom has a [kāresh migirad] –كارش مي گيرد  
set of meanings, such as "to baffle", "to wad", "to 
boom", "regenerate", "flourish" (Academiya nauk 
SSSR, 2007: vol.2 – 286-288). However, both 
translators, proceeding from the context ("the 
contextual translation"), have translated it as: 

B. Spooner – "to get on" 
I. Bashiri – "to climb the ladder of success". 
So, both of them could transfer the correct shade 

of its initial meaning. 
 it is [be havoieh man āmadan] –به ھواي من آمدن  

literally translated as "to come to my smell" 
(Academiya nauk SSSR, 2007: vol.1 – 123-124). 
Figuratively it means as "to come up to me/to come 
to see me". Both translators having taken into 
account these subtleties translated this expression as 
"to see me". 

 literally "to leave [az jā dar raftan] –از جا در رفتن  
the place". According to the Big explanatory 
dictionary this expression has synonyms “  خشمگين
 asabāni] ”أصابني شدن“ and [khashmgin shodan] ”شدن
shodan] (Khatibi А., 2008: 41). Both translators 
have picked up an absolute equivalent: 

B. Spooner – "to drive mad" 
I. Bashiri – "to have enough". 
 literally means "the [alāmeieh dahr] –عالمه دھر  

scientist of the era", "the expert at times" 
(Academiya nauk SSSR, 2007: vol.2 – 189, vol.1 – 
686). B. Spooner translated this idiom as "the 
greatest mind of age" while I. Bashiri defined it as "a 
most accomplished scholar". Both translators have 
used the "functional equivalent" procedure. 

-shur-e eshgh be kolleie] –شور عشق به كله اش زد  
ash zad] the idiom transferring a meaning of "love" 
is literally translated as "completely overtaken by a 
passion of love" (Khatibi А., 2008: 204). B. Spooner 
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designated it as "it got hold of her". At this point, 
one must admit that if the expression was taken out 
of the context, it would look too abstractly and 
misled for a reader though. Therefore, it should lean 
on the context, and particularly in this case on the 
sentence coming previous: "… It’s as though the 
spring breeze breathes a storm of madness into every 
living thing. It got hold of Fifi, as well …" Thus, the 
translator, using "the contextual translation", has 
decided to characterize the reality with another 
meaning, however, in total proceeding from the 
context, the general meaning has not been distorted. 
At the same time, I. Bashiri, having used an absolute 
cultural equivalent, translated it as "she was stricken 
by the love bug". 

 ,means "spoiled [lus-e khānegi] –ي لوس خانگ 
dismissed" (Academiya nauk SSSR, 2007: vol.2 – 
432, vol.1 – 534). Literally it is translated as "a 
house pamperedness". In English the most 
appropriate equivalent for it is "mummy's boy, 
mama's darling". B. Spooner has used an equivalent 
with the closest sense of contents and translated it as 
"spoiled". While I. Bashiri has preferred to miss the 
reality and not to translate it at all. 

 the compound verb [ghahr kardan] –قھر كردن  
which has several meanings, but according to the 
context of the novel it means "to be angry, to take 
offense, to be offended" (Dehkhada Dictionary 
Institute, 1931: vol.13). B. Spooner using the 
"cultural equivalent" procedure has translated it as 
"to be angry with someone". Whereas I. Bashiri, 
having generalized a reality, translated it as "to stop 
being someone’s friend" which, in my opinion, it is 
not really correct because it is quite possible to be 
angry with someone but still staying in friendship. 

 it is literally [gardan-e kolfat] –گردن كلفت  
translated as "a thick/heavy neck" (Academiya nauk 
SSSR, 2007: vol.2 – 389, 341). In the description of 
one of novel heroes B. Spooner preferred to use 
another similar phraseological equivalent such as "bull 
neck" in order to give more vivacity and figurativeness 
of his external characteristic and to accent the size of 
his neck like "a neck as a bull's one". While I. Bashiri 
decided to use the literal translation of "thick neck" and 
not make a reader to focus on it. 

 
Conclusion 
 
All in all, studying of Persian phraseological 

units used in “Three Drops of Blood” and its 

translations into English was the main objective of 
the current research. Comparing the translations of 
the novel by two different translators one must 
accept there is a plenty of differences. The 
conducted analysis shows that the translations are 
not the same because each translator has declared 
the writer's identity the own way. The distinction is 
based on that each translator has brought something 
in the translation by the unique selection of culture 
specific-items.. Anyways, the common thing in each 
creative approach is contained in their aspiration to 
conform to the requirements. Therefore, we should 
not estimate the quality of translations according to 
the amount of successfully transferred realities, it is 
more important how much translators were able to 
achieve the unity between content and form of the 
literary work. 

Thus, it is quite relative to define the success 
of these translations as well as the preservation of 
the art and esthetic originality, however, if we 
examine them under different corners, then we can 
come to two conclusions. First, if we study the 
translations from the scientific point of view, then 
B. Spooner's translation succeeded in preservation 
and expression of the art originality more than I. 
Bashiri's one. The first translator, having carefully 
worked all material containing picturesque and 
cultural coloring out, has tried much carefully to 
translate to open the Iranian culture for the foreign 
readers. From the reader's view, his translation is 
more clear to English-speaking readers. However, 
for the reader who is not really interested in the 
Iranian culture, but relevant to find out more about 
the creativity of the great Iranian writer, then I. 
Bashiri's translation will be suitable for it much 
more. Moreover, the literary works of S. Hedayat 
became famous around the world just because 
they are not tied to one culture, so, need of close 
translation of realities can not be the priority 
purpose of translator. 

Nevertheless, researches in the ussues of 
maintaining uniqueness of the original text have to 
and will be continue to be held. The ideal way of the 
translation which is not containing any losses is not 
found out yet, while both sides of translation 
process: translator (as a carrier of culture which 
created the work) and reader (as a person willing to 
get translation on the level of the original work) are 
still interested in adequate and the closest 
transferring of the originality. 
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