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Шежірешілдік қазақтың және оның ата 
тектерінің мәдениетінің  маңызды 

көрінісі.



Уақыттың сәттік тар шеңберінен шығып, 
болашаққа қарай ой жүгіртіп, оны сараптау 
қазақтың  дәстүрлі төл мәдениетінде де кең 

орын алған талпыныс. Бұл туралы 
С.Қасқабасов былай деп жазды: «Халық жақсы 

өмірді армандап, «алтын дәуір», «қой үсіне 
бозторғай жұмыртқалаған заман»,  не болмаса 
елді қиыншылықтан құтқаратын бір қайраткер 

туралы утопиялы әңгіме, аңыз шығарды. Ол 
әңгіме, аңыздардың басты кейіпкерлері –

өмірде болған». 



Аты аңызға айналған тұлғалардың бірі,  
ХV ғ. алғашқы қазақ хандары Жәнібек 
пен Керейдің ақылшысы болған, ақын  

және  философ Асан қайғы атанып 
кеткен – Хасен Сәбитұлы. 



Дәстүрлік уақытты талдағанда Асан қайғының  
заман мен болашақ, шындық, мәңгілік пен 

ғаріптік туралы айтқан  пікірлерінің  
амбиваленттік  сипатында жақсылық пен 
жамандық, мұрат пен болатындығын еске 

сақтаған жөн. 



Ру, қауым, тайпа, жүз – дәстүрлі көпшелілік 
әдептің іргетасы болғандығы даусыз. 

«У ішсең де, руыңмен іш» дейді халық мақалы. 
Қазақтың дәстүрлі рулық қоғамы туысқандық 

қатынастарға негізделгені де белгілі. 



Қазақтың дәстүрлі әдебіндегі индивидуалдық 
және қауымдық факторлардың арақатынасын 

қарастырғанда, оларды органикалық 
тұтастық немесе адамдық ынтымақтасудың 
көшпелілік тәртібі деп анықтауға болады. 



•Құлдықты көтермейтін тәкаппар ерлер мен осы 
тұйыққа тірелген жағдайдан шығу үшін жол 

іздеген ел даналарын жаңа мәдени қаһармандар 
деп қарастыруға болады. Сондай тұлғалардың 

бірі – Мұрат Мөңкеұлы еді.  Ә. Қодар атап 
өткендей,  Дулат пен Шортанбай сияқты Мұрат 

та сатқын қандастарын әшкерелеп, азаттық 
туын жеке-дара көтеру арқылы желбіретті.



Қазақтың әдеп жүйелеріне арналған еңбектерде 
XVII-XVIII ғасырлардың түйіскен шенінде қазақ 

халқының бірлігі ойдағыдай болмағаны 
расталады, оның тарихи себептері де жоқ емес. 

Көшпелі өркениет кезінде қазақ сай-саланы 
паналады, өзен-көл жағасын жағалады. 



Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Сырым 
Датұлы сияқты тұлғаларды халық өз дәуірінде 

елін, жерін шапқыншы жаудан қорғап қалу, 
халықтың бірлігін, ынтымағын нығайту, 
адамгершілік, парасаттылық, ата-баба 

намысын, дәстүр-салтын сақтау жолында зор 
еңбек сіңірген, әлеуметтік ақыл-кеңес берген 

билердің биі, көсем би деп қадір тұтады.



Этнографиялық деректер билердің 
көріпкелдікпен айналысқанын да дәлелдейді.  
Мысалы: түс жору, түс – көрінген елес, оның 

қандай мәнісі бар екенін шамалау – жору 
делінеді. Жора – халық пікірін жинаушы билер. 

Би – би төбеге әр рудан сайланған алқалар. 
Халықтың қақ ортасында жұмыс жүргізушілер. 



Дәстүрлі қазақ қоғамындағы 
барымтаның алуан түрлі себептері

• Біреудің ақ баталы жесірі яки некелі әйелі 
кетсе, біреу кісі өлтіріп, кісі өлтірген жағы 
тиісті құн төлеуден бас тартса; қыс 
қыстауына, жаз жайлауына біреулер 
рұқсатсыз қонса; ортаға түскен олжадан 
тиісті сыбаға берілмесе; тойға шақырылмай 
елеусіз қалдырылса; арнап келіп түскен 
қонаққа тиісті қонақасы берілмесе т.б.



Қазақы дүниетанымда жақсылық пен 
жамандық ұғымдары ақын-жыраулар 

шығармашылығында жан-жақты әрі көркем 
суреттелген. Бұл түсініктер таза поэзия 

аумағынан шығып, халық даналығы үлгілеріне, 
философиялық пайымдауларға айналған. 



Адам үшін оның өміріне мән беріп 
тұрған негізгі нәрсе – өз бойындағы 
адамшылықты жоймау, бүкіл өмір 

бойында адамға лайықты өмір сүру. 



Халқымыздың ұлттық дәстүрі бойынша, кісіні 
сыйлау, құрметтеу, оның кісілігін үйрену әрбір 
жастың парызы болып табылады. Үлкен кісінің 
алдынан қия өтпеу, үлкен адамға орын беру, оны 

төрге шығарып құрметтеу, оған сәлем беру, 
көңіліне қарау – адамгершілік борыш ретінде 

қалыптасқан дәстүрлер. 



Жер-Ана қазақтың саяси-әлеуметтік 
мәдениетінде ата-бабадан қалған басты 
мұра, аруақтар мекені деп бағаланған. 


