
Қазақтың салт-

дәстүрлері



Шілдехана

 Шілдехана – өмірге келген нәрестенің 
құрметіне жасалатын той. Туған-туыстар, 

көршілер және алыс-жақын ағайындар 
Шілдеханаға жиналады да “бауы берік 

болсын” деп тілек айтып, шашу шашып 
келеді. Шілдехана мәні алғаш нәрестені жын-
періден қорғап, “күзету” деген сенімге саяды. 

Сондықтан оны “Шілде күзет” деп те 
атайды. Бұл ғұрыптың түпкі мәні бала мен 

ананы тіл-көзден сақтау, жын-
шайтандардан қорғау дегеннен туындаған. 



Тұсау кесу

Тұсау кесу – бала тәрбиесіндегі әдет-
ғұрып, ырым. Баланың аяғын жіппен 
немесе қойдың піскен майлы ішегімен 

тұсап, бала-шағалы, аяғы жеңіл, 
ақкөңіл адамға кескізеді. Тұсау кесу 

құрметіне тағам дайындап, 
көршілерді жинап, жеңіл-желпі 
құрмет көрсетіледі. Тұсау кескен 

адамға сыйлық беріледі. 



Сүйінші

Сүйінші – қуанышты хабар әкелушіге 

берілетін сыйлық. Дүниеге жас нәресте 

келгенде, келін түскенде, алыстан 

сағынған адам келгенде, жоғары атақ 

берілгенде, үлкен сыйлық алғанда 

қуанышты хабарлаушы адам сүйінші 

сұрайды, осы кезде бағалы зат немесе 

ақша берілуі керек.



Тоқым қағар

Тоқым қағар – қазақтың ескі дәстүрі 

бойынша, жас жігіт алғаш рет 

жолаушы жүргенде берілетін 

жолаяқ, кәде. Алыс жолға кеткен 

жігіт аман-есен келсін, тоқымы 

жерде қалмасын деген жақсы тілек 

білдіруге байланысты берген. Тоқым 

қағуға арнайы қой немесе қозы 

сойылады, болмаса қазы-қарта 

асылады.



Сыбаға

Сыбаға – қазақтың ежелден келе 

жатқан кәделерінің бірі. Соғым 

кезінде ауыл адамдары бір-біріне 

сыбаға берген. Сыбаға келген үй 

әкелген сыбағаға көрші-қолаңдарын, 

жақын туыстарын шақырады. 

Сыбаға әкелген табаққа тиісті 

сыйлығын салып қайтарады. Көбінесе 

отау үйдің адамдары қара 

шаңыраққа немесе жасы үлкен 

адамдарға сыбаға береді.



Байғазы беру

Үлкеннің кішіге, яғни балаға 

беретін сыйы. Жас ұл-қыз, 

бойжеткен, бозбала жаңа киім 

кигенде, жаңа зат алғанда аға, 

апа, ата-әжесінен, туған-

туыстарынан оған байғазы 

сұрайды. Олар байғазыға ақша, 

мал, мүлік, әйтеуір бір зат беріп, 

құтты болсын айтады.



Ауыз тию

Ақ дастархан үстіне келген 

дәмнен ауыз тиюге тиіс. Ал 

таңертеңгі астан міндетті 

түрде, ауыз тиеді.



Сәукеле кигізу

 Сәукеле әйел киімдерінің ішіндегі ең асылы ғана 

емес, оның жұбайлық өміріндегі елеулі кезінің 

естен кетпес ыстық сәті. Бұл аз болса 

келіншекке сәукеле кигізудің өзі бір ерекше 

салтанат. Бұған құда құдағилар шақырылады. 

Шашу шашылады. Ақ бата арналады. Сәукеле 

байғазысының бағасы да олқы болмайды. 

Сәукелелі келіншек ажарлы да базарлы көрінеді. 

Оны жұрттың бәрі көруге ынтық. Оның 

көрімдігі де соған лайық болу керек. Жас отау, 

сәукелелі келіншек, ойын сауық, көңілді күлкі 

жаңа өмірдің бақыт есігін ашқандай әсер 

етеді.



Жол беру

 Жол беру – қазақ халқының дәстүрлі әдет-

ғұрыптарындағы этикалық жоралғы. Жасы кіші адам

үлкенге бөгет жасамай, жол босатады, үй ішінде төрге

отырғызады, астан дәм татар кезде де осы әдеп

сақталады.



Ерулік беру

Ауылға басқа жақтан бір үй көшіп 

келсе, бауырларының бірі туған-

туыстарына жапсарлас келіп қонса, 

көрші-қолаң немесе жақындары 

жаңа үйге «ерулік» деп ас пісіреді, 

табақ тартып, қонақасы береді. 

Осылайша қазақтар танысын, 

танымасын бір-бірін бөтенсімей, өз 

ортасына тарта білген.



Қазан шегелеу

 Қазан шегелеу өздері жақсы танитын, әзіл-

қалжыңы жарасқан адамдар бір-бірінің 

үйіне бас қосып барып, «осы үйдің қазанын 

шегелей келдік» -дейді. Үй иесі әзілмен 

жауап қайырып: «жақсы болды ғой, қазан 

шегелегіш шебер іздеп отыр едік» деп 

қонақжайлық танытып, оларға қонақасы 

береді. Демек «қазан шегелеу» қонақ бола 

келдік деген ұғымды білдіреді.



Шаңырақ көтеру

 Жас отаудың алғаш рет шаңырағын көтерудің өзі 

қазақ үшін тағы бір қызықты, ерекше сәт. 

Қазақта отаудың шаңырағын албаты адам 

көтермейді. Бұған баласы көп, кәрі күйеу керек. 

Оны қос атпен болса да алғызады. Ыңғайлы жер 

болып, отау өте үлкен болса кәрі күйеу 

шаңырақты аттың үстінде тұрып көтереді. Бұл 

еңбегіне ол не ат мінеді, не түйе жетектейді. 

Бұған малды отауды көтерткен жақ береді. 

Әдетте киіз үйдің шаңырағын ер адамдар 

көтереді. 



Баланы қырқынан шығару

 Баланы қырқынан шығару - тіршілік цикліне 

қатысты атқарылатын рәсімнің бірі. Дәстүрлі 

ортада бала дүниеге келгеннен кырқынан 

шыққанға дейінгі алғашқы қырық күндік «өтпелі 

кезеңді» қауіпті, қатерлі санап, жаңа туған 

нәрестені шырақ жағып күзетіп, қасынан адам 

үзілмей бағады. Бала қырқынан шыққанша «сүт 

тырнағын», «қарын шашын» алмайды. Қырық 

күннен аман өткен нәрестені 

«қарақұлақтанды» деп қуанып, «қырқынан 

шығару» тойын жасайды.



Қыз ұзату 
 «Қыз ұзату» (салт, той). «Ұлын ұяға, қызын қияға

қондыру» ата ананың тілегі әрі парызы. Соның ішінде

қыз ұзату үлкен той, думан әрі қызық. Бұл күні ата ана

қуанады, әрі жылайды. Қуанатыны қыз өсірді және

оны құтты жеріне қондыруы, жылайтыны әрине

қимастық көңілі. Қызды алуға құда (тақ санмен) бес 

не жеті кейде одан да көп адам келеді. Мұның
ішінде бас құда, құдалар және күйеу жолдас

болады. Солтүстік және Орталық Қазақстанда тек ер 

адамдар барады. Құдалар әдетте кешкілік баруы

керек. Мұнда ойын сауық, құдалық рәсімдер мен 

кәде жоралар жасалады. Жақын адамдар құданы

үйіне шақырады. 


