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«Тҥркітану мәселелері: заманауи мәселелері мен даму болашағы» 
шығарылымының жауапты редакторының алғы сөзі 

 
Қымбатты әріптестер! 

 
Сіздердің алдарыңызда түркітану мҽселелеріне арналған журналдың 

бірінші санының екінші томы..  
Түркітану – бұл ҽлемдік ғылым. Жаһандану заманында біз ортақ түркілік 

бірлігімізді – ортақ тарихымыз бен мҽдениетімізді ой сарасынан ҿткізуіміз 
қажет.  Ол барлық мүмкіндіктерімізді шоғырландырған кезде, соның ішінде 
ғылым саласында да бірігіп, бас қосқан кезде ғана жүзеге аспақ.   

Түркітанудың қазіргі жағдайы, оның ҿткені мен бүгіні түркі халықтарының 
тарихи тағдырымен, олардың ҽлеуметтік-саяси жағдайымен тікелей 
байланысты. Журнал санының басты идеясы ҿз беттерінде түркітанудың түрлі 
мҽселелерін кҿтерген ғалымдар кҿзқарастарын тақырыпқа сай шоғырландыру 
болып табылады. 

Аталған санда сіздердің назарларыңызға түркілердің тарихи-мҽдени 
мұраларын бағалау мҽселелері, олардың ҽлемдік мҽдениетке қосқан үлесі, 
кҿне түркі жазба ескерткіштерін поэтика жанры тұрғысынан сипаттау, 
ортатүркілік ескерткіш Жами ат-тауарих тілі жайлы зерттеулерді қамтитын 
мақалалар  ұсынылады.  

Тіл білімі саласында кҿне түркі жазба мұраларын аудару мҽселелері, 
славян тілдеріне қыпшақ тілінен енген сҿздер, қазақ тілін түркі тілдері жүйесінде 
дамыту, түркі тілдеріндегі «қонақжайлық» концептісінің когнитивтік кеңістігі 
мҽселелері жан-жақты қарастырылады. 

Ҽдебиеттану саласы бойынша мажар аңыздарындағы ғұндар мен сақтар 
бейнесі, түркі тотемдік ұғымдарындағы қасқыр бейнесі концепциясының 
эволюциясы, түркілік жҽне кельттік мифологиялардағы бірегей мотивтер мен 
персонаждар жайлы мҽселелер қамтылған. 

Сонымен қатар, оқырман назарына кейбір түркі елдеріндегі отбасылық 
қарым-қатынастарды реттейтін ережелерге байланысты ҽлеуметтік зерттеу 
нҽтижелері ұсынылады. 

Шығарылым соңында Амстердам университетінің профессоры, PhD 
докторы Ласло Марацтың орал-алтай тілдерін жүйелеуге байланысты шыққан 
жаңа кітабы жайлы мақала-ұсыным берілген. 

Ұсынылған мақалалардың авторлары – Қазақстан, Түркия, Венгрия, 
Нидерланды, Қытай, Ресей, Ҿзбекстан елдерінің ғалымдары. 

Біз журналымыздың осы саны түркітанушы ғалымдарымыздың аға буыны 
үшін де, осы саладамаманданып жүрген жас студенттер мен магистранттар 
үшін де қызықты болады деп үміттенеміз. Себебі бұл тҽрізді білім қоры жас 
ғалымдар үшін аса маңызды, ал түркітану ғалымының болашағы жастардың 
қолында екені сҿзсіз. 

 
Құрметпен, бас редактор,  

нөмердің жауапты редакторы Б.А. Ердембеков 
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Приветственное слово ответственного редактора выпуска 
«Вопросы тюркологии: современные проблемы и перспективы развития» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Перед вами второй том первого номера журнала, посвященный вопросам 

тюркологии. 
Тюркология – это мировая наука. В эпоху глобализации необходимо 

осмыслить тюркское единство, единство тюркской истории и культуры. Это 
возможно, если объединить усилия, в том числе, и в научной области. 

Современное положение тюркологии, ее прошлое и настоящее связаны с 
исторической судьбой тюркских народов, их социально-политическим 
положением. Основная идея номера состоит в тематическом объединении на 
его страницах воззрений ученых, представляющих различные вопросы 
тюркологии.  

В данном номере предлагаем вашему вниманию статьи, посвященные 
вопросам, связанным с оценкой историко-культурного наследия тюрков и их 
вклада в мировую культуру.  

Так, в области языкознания изучается язык произведений среденевековья 
(Жами ат-Тауарих), рассматриваются проблемы их перевода, исследуется 
когнитивное пространство  концепта  «гостеприимство» в тюркских языках, 
освещается вопрос о кыпчакских заимствованиях в славянских языках, 
осмысливается развитие казахского языка в системе тюркских языков.  

В области литературоведения описываются древнетюркские памятники 
письменности с точки зрения особенностей их жанровой поэтики, 
рассматриваются вопросы об образе гуннов и скифов в старых венгерских 
легендах, об эволюции тотемных образов у тюрков, об идентичности мотивов и 
персонажей тюркской и кельтской мифологии. 

В области социологии исследуются правила, регулирующих семейные 
отношения в некоторых тюркских странах. 

Завершает этот выпуск статья-представление, в которой презентуется 
новая книга профессора Амстердамского университета, доктора Ласло Мараца, 
посвященная классификации урало-алтайских языков.  

Авторами предложенных статей являются ученые из Казахстана, Турции, 
Венгрии, Нидерландов, Китая, России, Узбекистана. 

Мы надеемся, что данный номер будет интересен как для старшего 
поколения ученых тюркологов, так и для студентов и магистрантов, 
специализирующихся в этой области, так как мы убеждены, что такая 
библиотека важна, прежде всего, для молодого поколения тюркологов, ибо за 
ними будушее. 

 
С уважением, главный редактор,  

отвественный редактор номера Б.А. Ердембеков  
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Welcome word of executive editor of the issue  
«Issues of Turkic studies: current problems and prospects of development» 

 
Dear colleagues! 

 
Here is the second volume of the first issue of the journal dedicated to Turkic 

Studies. 
Turkic Studies is a world science. In the era of globalization, we need to 

understand the Turkic unity - our common history and culture. It is possible, if we 
combine efforts, including in the research field. 

The current situation of Turkic Studies, its past and present, are connected 
with the historical fate of the Turkic peoples, their social and political situation. The 
basic idea of the issue is to thematically combine on its pages the views of scientists 
from various fields of Turkic Studies. 

In this issue, we offer to your attention the articles related to the assessment of 
the historical and cultural heritage of the Turks and their contribution to the world 
culture, namely the description of ancient Turkic written works in terms of genre 
poetics, studying the language of ancient records such as Zhami‟ at-Tauarikh. 

In the field of linguistics, there highlighted the problems of translation of ancient 
Turkic written works, Kipchak borrowings in the Slavic languages, the development 
of the Kazakh language in the system of Turkic languages, cognitive space of the 
concept «hospitality» in Turkic languages. 

In the field of literary studies, there covered the issues about the images of the 
Huns and the Scythians in the old Hungarian legends, evolution of the concept of the 
wolf image in the totemic notions of the Turks, identical motives and characters of 
Turkic and Celtic mythology. 

Also, we present to the readers‟ attention the case study, concerning the rules 
governing family relations in some of the Turkic countries. 

And, at the end of the issue, there is article-introduction, which presents a new 
book by Professor of Amsterdam University, Dr. László Marácz on classification of 
the Ural-Altaic languages. 

Authors of the articles in this issue are scientists from Kazakhstan, Turkey, 
Hungary, the Netherlands, China, Russia, Uzbekistan. 

We hope that this volume will be interesting both for mature scientists 
specializing in the field of Turkic Studies and for the younger generation of 
turkologists, because they will make our future. 

 
Sincerely, 

editor in chief, executive editor of the issue B.A. Erdembekov 
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Тҥркі және кельт мифологиясындағы ұқсас  
мотивтер мен кейіпкерлер 

  
Аймұхамбет Жанат Әскербекқызы 

филология ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универсиеті қазақ 
ҽдебиеті кафедрасының профессоры. 010008, Астана қаласы, Қажымұқан кҿшесі, 11. E-mail: 
a_zhanat@mail.ru 
 
Тҥйін. Мақалада түркі жҽне кельт мифологиясындағы ұқсастықтар миф типологиясы жҽне 

дүниетаным бірлігі тұрғысынан қарастырылдады. Гиперборейліктер атанған бұл халықтардың 
«варварлар» ретінде тарихқа кіріп, күллі құрылықтағы мҽдениеттің бастауында тұрғанын тарих 
жоққа шығара алмайды. Бірсыпыра Еуропа халықтарының мҽдени тарихында айрықша орны бар 
кельттер мен түркілік рухани кеңістік арасындағы байланыстың арналары тарихтың терең 
қатпарында жатыр. Мифтанушылар осы уақытқа дейін ежелгі дүниетанымның ақиқатын іздей 
отырып, бірталай маңызды тұжырымдарға қол жеткізгені белгілі. Алайда бұл тұжырымдар 
толығымен миф құпиясын ашып, ондағы үндестіктерді түсіндіріп бере алды дей алмаймыз. Түркі 
мифологиясының ҽлемдік мифологиямен сабақтастығы, туыстастығы, ҽсіресе, кельт мифтерімен 
ұқсастықтар бұл халықтар мҽдениетінің тамырластығын аңғартады. Мақалада түркі жҽне кельт 
мифтерінің ортақ сипаттары салыстырыла талданып, тиісті қорытындылар жасалады. 
Тҥйін сөздер: гиперборей; мифология; ғажайып мекен; бақсы; друид; ҽлем ағашы; аруақ. 

 
Тарихи пайымдаулар бойынша, біздің заманымыздан бұрынғы VIII – V 

мыңжылдықтар арасында даңқы дҽуірлеген ҽйгілі түркілер мен  христиандық 
кеңістікте Иса пайғамбардың тууынан бес жүз жыл бұрын күллі Еуропаны 
даңқымен дүбірлетіп тұрған кельттер мифологиясындағы типологиялық 
ұқсастықтарды бір ғана жалпыадамзаттық таным ортақтығымен ғана емес, 
басқа жағынан да түсіндіру керек деген пікірдеміз. Сондықтан да бұл екі 
халықтың мифтеріндегі ортақ мотивтердің табиғатын таныту – басты мақсат 
болмақ. Бұл мақсатқа жетуде кҿне дүниенің даңқты екі халқының 
дүниетанымындағы ҽлем туралы жҽне сол тылсым ҽлеммен адамдарды 
байланыстырушы ғажайып болмысты қаһармандар, адам баласы ерекше ҿмір 
сүретін ғажап мекенге қоныстану туралы мифтік танымнан туындаған 
ҽңгімелерді мҽдени-тарихи даму, салт-дҽстүр, танымдық тұрғыда салыстыра 
талдап, тиісті қорытындыларға қол жеткізу міндетінің орындалуы тиіс. 

Ежелгі дүние жазбаларындағы «гиперборейліктер» (грек жазбаларында), 
шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 550-490 жж. ҿмір сүрген  ежелгі грек 
тарихшысы ҽрі георгафы Милеттік Гекатейдің «Грек тарихының фрагменттері» 
еңбегінде алғаш рет «кельт» деп аталған, еуропалықтар үшін «варварлар» 
болып танылған бұл халықтың мифтік танымдары кейіннен ирландықтар мен 
бриттардың мҽдени тарихына жалғасты. Ал, Еуразия құрлығының бҽріне 
табаны тиген, ҽу баста Алтайды мекендеген түркілердің  мҽдени кеңістігі 
ҽлемдік руханиятта ҿзінің салмақты орнын алды. Археологиялық қазбалар, 
түрлі саладағы зерттеулер нҽтижесі бұл аталған халықтардың ҿзара туыстығын 
жоққа шығармайды. Бұл жерде «гиперборейліктер» деген атауды, кҿне 
гректерше айтқанда, «солтүстіктегі беймҽлім таудың, сондай-ақ желдің арғы 
бетін мекен еткен ерекше ел» атын кельттермен бірге түркілер де иеленгенін 
айта кеткен жҿн. Желмен жарысқан жүйрік мініп, бес қаруын асынып, кҿшпелі 
һҽм жауынгерлік ғұмыр кешкен ерекше халықтардың мекені де ерекше. 
Арғықазақ мифологиясын егжей-тегжейлі зерттеген С. Қоңдыбайдың пайымына 
сүйенсек, олардың мекені сипатына қарай мифтік кеңістікті мегзейді (Kondybaj 
2003, B. 14). Біздің заманымыздан бұрынғы VІ-V бастап мыңжылдықтардан 
тарих сахнасына шықты делінетін баба-түркілердің мифтік танымы күллі 
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адамзаттық мҽдени кеңістікте орын алатынына ешкім де дау айта қоймас. Осы 
түркілермен ҿмір сүру салты, ғұрып-рҽсімдері, жауынгерлік рухы, рухани 
болмысы жақын келетін кельттерді жақындата түсетін тағы бір нҽрсе – бұл екі 
халықтың да гиперборейліктер болып аталуы.  

Қаһарлы жауынгерлердің, абыз-друидтардың елі болып саналған кельттер  
еуропа тарихы мен мҽдениетіне, ҿнеріне ерекше ықпал еткені белгілі. Ирланд 
сагалары, мифтері мен аңыздары, валлийлықтар мен бриттердің мифологиясы, 
рыцарлық романдар – бұлардың барлығы дерлік кельт мифологиясының 
«тұнығымен» сусынағаны мҽлім. «Жұмбақ ҿмір сүруші жандар» болып аталған 
кельттердің мифтік баяндары мазмұны жағынан аралдық жҽне құрылықтық 
болып бҿлінеді. Ал, түркілер мифологиясындағы  тұтас кеңістік су (телегей, 
теңіз, ағыны қатты ҿзен, бұлақ-бастаулар) жҽне шетсіз-шексіз дала болып 
сипатталады. Бұл жерде Ипполит Теннің мҽдени танымға ерекше ҽсер ететін 
факторлардың бірі ретінде географиялық ортаны атайтынын еске алған жҿн.  

Түркілер мен кельттер мифтеріндегі басты ұқсас сипат ретінде «Ғажайып 
мекен» жайлы мотивтерді айтуға болады. Негізі бұл мотив ҽлем халықтарының 
бірсыпырасының мифтерінде кездеседі. 

Сонымен, ұшы-қиырсыз ұлы кеңістіктен түркі тектінің іздегені – Жерұйық, 
қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын мекен. Жерұйық – түркі мҽдени 
кеңістігінде байлық пен ырыстың, бақ пен берекенің, азаттықтың, бақыттың 
мекені. Жерұйықты іздеуші жиһанкездің  тұлғасы тарихтағы Асан қайғының іс-
ҽрекетімен сабақтасып жатады. Бұл сюжеттің этноархаикалық негізі бар екеніне 
ҽбден сенуге болады. Мифологиялық ойлау дҽуіріндегі ерекше қасиетке ие 
тылсым мекен уақыт ҿте келе жайлы тұрмыс, құтты қоныс, тҿрт түлік малға 
құнарлы ҿріс сипатындағы реалды мекен түрінде трансформацияланады. Бұл 
туралы белгілі қазақ фольклортанушысы С. Қасқабасов: «Мұсылман 
мифологиясындағы жұмақтың сипаты фольклордағы Жерұйық, немесе бақытты 
арал сияқты. Онда, яғни жұмақта адам рахат ғұмыр кешеді. Бірақ қоғам мен 
сана дамып, болмыстың қайшылығы, ҿмірдің  қиындығы ҿскен сайын, адам 
баласы енді сол жұмақты енді жер бетінен іздей бастайды, ол рахат ҿмірді 
ҿлгеннен кейін емес, тірі кезінде кҿргісі келеді...», – дейді (Kaskabasov 2002, B. 
378-379).  

Кельт мифтерінің ирландық мҽдени жадтағы аралдық кеңістігін мекен еткен 
ілкі «тұрғынның» аңсары «уақыт тоқтап тұратын» ерекше бір аралға ауады. Ол 
арал – Аваллон. Кельттерден бриттерге жалғасқан мҽдени танымда 
қалыптастқан мифтік түсінік бойынша «Аваллон – ауыр  жараланған Артур 
корольді апарған мифтік арал» (Shirokova 2005, B. 127). Ол ҽлі күнге дейін 
сонда деп аңыз айтылатынын білеміз. 

Кельттер ҿздерінің мифтерінде «ҿткеннің жҽне болашақтың» даңқты королі 
деп таныған Артурды «Аваллонда» ұйқыда жатыр, халық қашан керек еткенде 
қайта оралады деп сенеді.  «Аволлон» – валли сҿзі: авал-алма; лон-арал 
дегенді білдіреді. Кельттер түсінігі бойынша адамдар о дүниеде тұрақтайтын 
ҿзге ҽлем. Бұл құпия ҽлемге ҽйгілі жауынгерлер, ақындар, билеушілер тірі 
кезінде де бара алады деп сенген. Аваллон алғаш рет Гальфрид 
Монмутскийдің «Бриттер тарихы жҽне даңқты король Артурдың шайқасынан 
кейін» («Британия корольдерінің тарихы») кітабында аталады. «Галфридтің 
сипаттауы бойынша, бақтардағы барлық ағаш бір мезгілде гүлдеп, жеміс 
беретін, алқапты суарудың еш қажеті болмайтын бұл ғажап аралда барлығы да 
ҿздігінен ҿсіп-ҿнеді. Мұнда мол егін, жүзімдер бар, Адамдар жүз, тіпті одан да 
кҿп жасайды. Аваллон – сондай-ақ Моргана ҽмір жүргізетін тоғыз апалы-сіңілілі 
феялардың  аралы. Моргана емшілік ҿнерін жетік меңгерген, ҿз бейнесін 
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ҿзгертуге жҽне «ауаны қанаттарымен тілгілеп» ұшу қабілетіне ие1.  Сондай-ақ 
«Донның үйі», Бақытты Арал да рухтың тұрағы деп біледі. 

Ежелгі мифтік түсінікте Жерұйық саналатын ғажайып  арал қарапайым 
адамдарға кҿрінбейді, ол тұманмен тұмшаланған немесе судың астында 
орналасқан. Бұл аралды жеті жылда бір рет кҿруге мүмкіндік бар, егер оған от 
тисе ол қайта жоғалмайды жҽне тірілер үшін жердегі жұмаққа айналады деп 
сенген. 

Кельттер мифологиясында ғажайып мекен қатарында айтылатын мекеннің 
біреуі – Донның үйі дедік. Мифтік таным бойынша «Донның үйі» – аралда 
орналасқан о дүниеліктер мекені. Ол тҿбелермен  қоршалған. Дон – осы 
кеңістіктің патшасы. Ең алғаш о дүниеге кеткен адам. 

Тир Тайнгер немесе Тир Тойнгире (Хай-Бразил) – Хай-Бразил тұрақтаған 
жер дегенді  білдіреді. Бұл да ғажайып мекеннің бір атауы. 

Кельт мифтерінен белгілі Мананнан Мак Лир («Теңіз ұлы») – ғажайып 
мекеннің королі. Ғажайып арбамен саяхаттайды. Үстіндегі жасыл жамылғысы 
жарықта түсін ҿзгерте алады. Екінші аты – Кернун (латынша  «мүйізді» деген 
мағынаны береді). «Лирдің (теңіздің) ұлы Маннан құдай –  су ҽлемімен 
байланысты о дүниедегі Тир Тоингир елінің ҽміршісі – жерде де де, суда да 
атқа мініп, яки арбамен жүретін болып бейнеленеді» (Shirokova 2005, B. 55). 

Кельттерде ғажайып мекеннің негізгі тұрғындары  – сидалар, яғни құдай 
тектес тіршілік иелері. Бір нұсқа бойынша олардың шығу тегі  Туатха де Дананн 
деген құдаймен байланыстырылады. Бұларды бриттар мен гэлдер 
мифологиясында феялар деп атайды. Бір қызық болжам – мифтанушы С. 
Қоңдыбай «Tuatha de Danann», яғни Дану тҽңірияның ұрпақтары деп саналатын 
Ирландияны жаулап алушы нҽсілер туралы «tuatha» сҿзі «тайпалар, рулар, 
ұрпақтар» дегенді білдіреді, бұл мағынаны қазақ тіліндегі «тұқым», «тұқыл», 
«түп-тұқиян», «түбір», «тек», «тұяқ» сияқты сҿздерге, сондай-ақ «туу», «туған», 
«туыс», «тумақ», «туажат» сияқты сҿздер...» деген тұжырымға тоқталады 
(Kondybaj 2004, B. 427). 

Түркілік Жерұйық – қазақ фольклорында Асан қайғының атымен 
байланыстыра айтылады. Халқына жайлы қоныс іздеген Асан абыздың 
саяхатының астарында қандай тұспал бар? Асан қайғы туралы баяндарда 
барынша реалды ҿмірге жақындаған Жерұйық – ҽу бастағы Рухани  тұрақ. 
Жоғарыда айтқанымыздай, мифтік танымның трансформациясы нҽтижесінде 
адам баласы тірідей кҿре алатын  қоныс Жерұйыққа айналады.  

Түркілер дүниетанымындағы ғажайып мекен қазақ ҽпсаналарында 
«Жерұйық», «Ҿтүкен», «Үш қиян», «Сарыарқа», «Жиделі-Байсын» сипатында 
кҿрініс береді. Бұл мекендер құтты қоныс болумен қатар, елдікті, егемендікті, 
киелілікті танытатын символдық атауларға айналған. Жерұйық ұғымына түркілік 
танымдағы тҽуелсіздік тығыз байланыстырылады. Рух мҽңгі тұрақ табар мекен, 
яғни адамзат баласы үшін мҽңгілік тұрақ  мифтік танымда ғажайып мекен 
ретінде сипатталады. Сондықтан да оның нақты қай жерде орналасқандығы 
белгісіз. Адам баласы ҿзінің тірлігінде осы мекенді іздеп, соны бір кҿруді 
аңсаумен жүреді.  

Ҿмірдің бастауы, қайнар кҿзі – жердің кіндігі осы Жерұйықта деген сенім 
адамзатқа ортақ мҽңгілік ҿмірдің нысаны болып табылатын Ҽлем ағашының 
орналасқан орны да сонда деген баянға жалғасады.  Ҽлем ағашы түркі 
мифологиясы мотивтерінен қазақ фольклорына Бҽйтерек түрінде келді. «Ол – 
мҽңгілік ҿмірдің бастауы жҽне кепілі. Шекті мен шексіздің, жарық пен 
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қараңғылықтың, фҽни мен бақидың, аспан мен жердің, тірі мен ҿлінің, тылсым 
мен тірліктің құдыретті де киелі дҽнекері» дейді ғалым Т. Жұртбай (Zhurtbaj 
2014, B. 6). Жеті қат жер астынан тамыр алатын Бҽйтеректің ұшар басы 
тылсым кҿкке барып сіңеді. Сҿйтіп ол мифтік танымдағы үш ҽлемді бір-бірімен 
жалғап тұратын дің болып табылмақ. Қазақ ертегілерінде Бҽйтеректің басында 
ұя салған Самұрық, яки Алып Қарақұс, ҿзінің балапандарын айдаһарға 
алдырып алады. Ҽйтеуір бір күні айдаһарды ҿлтіріп, балапандарды аман алып 
қалатын қаһарман кез болады. Ол осы еңбегінің ҿтеуіне құсқа мініп, кҿк 
кеңістігіне шығады. Сҿйтіп Адам баласы тынымсыз іздеген мҽңгілік мекеніне 
мегзейтін кҿк кеңістігіне қаһарман тірідей сапарлайды. Кельттердің Аваллоны 
сияқты түркілердің «мҽңгілік тұраққа айналар» Жерұйығына да құдай қалаған 
айрықша адамдар тірідей бара алады екен. Бұл сенім кейіннен «тірідей бейішке 
еніп кету» мотивімен ұласады.  

Кельттердің Аваллонына ұқсас грек мифологиясында айтылатын Елисей 
алаңын Гомер «шат шадыман» арал ретінде сеске алады. «О дүниедегі шат-
шадыман арал, бұған құдайға сүйікті болған қаһармандар барады. Ол  жер 
шарындағы батыстың бір қиырында делінетін Океан ҿзендерінің жағалауында 
орналасқан. Оған Кронос патшалық етеді. Геракл, Пелей, Ахилл, Кадм, сондай-
ақ бейбіт ниетті титандар осы мекенде. Ешкім егін екпесе де мол ҿнім алады. 
Ауру, қайғы деген атымен жоқ»2. Түркілердің Жерұйығы да халық танымында 
еш уайым, қайғысыз, «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жер». 
Шотландықтардың эльфтер мекен ететін аралы да осыған ұқсас сипатта. 
Олардың «Ҿлеңші Томас» (Alem halyktarynyn ertegіlerі 2005, B. 349-355) 
ертегісінде «ажалды пенденің аяғы баспайтын» мифтік мекенге келген Томас 
Лермонт «арт жағының қалың жыныс орман» екенін, алдына үш түрлі жол 
жатқанын» кҿреді. Оның бірі – тар, бұралаң жол, жиегіне ұйысып тікенек пен 
итмұрын ҿскен», эльф патшайымының айтуынша, бұл – ақиқат жолы; екіншісі – 
«даңғыл, күн нұрына малынған жол, жиегі – кҿк майса, алуан түрлі гүлдер», бұл 
– азғындық жолы. Үшіншісі – жүріске жайлы, «жұмсақ мүк басқан, екі жағынан 
сҽнмен иілген желектер кҿлеңке түсіріп тұрады», бұл – эльфтер еліне апаратын 
жол екен (Alem halyktarynyn ertegіlerі 2005, B. 351-352). Жеті жыл эльфтер 
мекенінде болған Томасқа патшайым сый ретінде сондағы бақта ҿсіп тұрған 
ағаштан алма ұсынады. Бұл алма жай емес – ақиқат сыйы, оны жеген соң тек 
шындықты ғана айту керек. Аваллондағы алма мҽңгі ҿмір сыйлаушы жеміс 
болса, Эльфониядағы  алма – ақиқат сипатын иеленген. Ал, Адам Ата мен Хауа 
ананың жұмақтағы тыйым салынған алманы жеуінің салдарынан олар жұмақтан 
қуылып, содан кейін жер бетіндегі адамзаттық жобадағы тіршілік бастау алады. 
Алма – білім ағашында ҿскен жеміс, оны жеу – ұлы ақиқаттың бүкпесіз 
ашылуына жол салады. Ал, абсолюттік ақиқатты білу адам баласының 
пешенесіне жазылмаған. Яғни пенде баласы білуі тиіс емес тылсым Құдырет 
иесіне ғана мҽлім болып қалуы керек. Діни танымымыздың ҿзегіндегі осы 
фҽлсапа миф «қабаттарына» жасырылған. 

Аваллонға тірідей бару мҽртебесіне ие болған Артур король болса, түркі 
ертегілеріндегі қаһармандардың бірнешеуі Жерұйық мекенге сапар шегеді. Ҿз 
мақсаттарына жеткен соң міндетті түрде кері оралу жолы тағы бар. Алып 
Қарақұстың (кейде Самұрық, Семір құс) кҿмегін алатын Ер Тҿстік, Жарты Тҿстік, 
Құйын батыр, Делдаш батыр, т.б. Жерұйық сипатының кейбірін бойына сіңірген 
мекендерге жету, онда тұрақтап қалу оңай емес. Фольклорлық хикая жанрына 
жататын «Мамай батырдың арманы» (ескерту: бұл баянның мҽтіні «Қазақ 
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ертегілері» жинағынан да кездеседі) хикаясында бас кейіпкер жезтырнақ жҽне 
перілермен кездеседі. С. Қасқабасов «Қазақ халқының ҽр түрлі мифтік 
(мифологиялық) мақұлықтар мен құбыжықтар туралы түсінігін барынша айқын 
бейнелейтін жанр хикая болып табылады» деген тұжырымға келе отырып, бұл 
жанрды «қарабайыр мифология» деп атауға келіспейді (Kaskabasov 2002, B. 
102). Бұл тұжырымммен толық келісе отырып, «ертегі де емес, қарабайыр 
мифология да емес» Мамай батыр туралы хикаядағы мотивтердің мифтік 
негізіне тоқталайық. Елсіз аралдағы жезтырнақты ҿлтіргеннен кейін Мамай 
батырдың есіне Құбажон деген жоны, ондағы Шыңырау деген құдығы түседі. 
Бұл – ҽрбір адамның санасына орныққан Жерұйықтың «микропішіні», яки бір 
пұшпағы түріндегі қоныс. Жезтырнақты ҿлтіргеннен кейін, ҽкелерінің кегін 
қайтарып, бір мұратына жеткен, ҿзінің «жерұйығына» жол аштым деп білген 
Мамай батырдың енді сол Құбажонды есіне түсіруі жай емес. Ажал ҽкелуші 
Жезтырнақ мерт болды. Яғни Құбажонға жол ашық. Алайда, батыр 
Құбажондағы Шыңырау құдықтың басына қосар тіккен пері қыздарына кез 
болады. Ҿзімен некелеспек болған пері қызының шартын орындай алмай, 
қалғып кетіп, қапы қалған батырдың арманы – мҽңгілік ҿмір мҽресіне жете 
алмауы. Ҿйткені фҽнилік ҿмір тұрақты емес, кҿшпелі. Перінің қызы Мамай 
батырдың  жолын ұзақ күтеді. Оның қартайып қалғанына қарамай, ұрпақ сүюді 
кҿксейді. Екеуі кездессе де қосылуға жол жоқ. Яғни, Құбажон мҽңгілік ҿмірдің 
кепілі болатын қоныс емес екен. Екі ҽлемді жалғайтын су ҽлемінің пішіні – 
Шыңырау құдық, ол да шарттың орындалмауы себепті ҿз міндетін атқара 
алмайды. Пері қызының шартының орындалмайтыны анық. Ҿйткені қалай 
болғанда да Мамайдың пешенесіне жазылмаған іс жүзеге аспақ емес. Сҿйтіп 
Мамай батыр «екі дүниеге де тҽн» тұлға болудан мүлде үмітін үзеді. Аваллонда 
тыныс тапқан, «ҿткеннің» жҽне «болашақтың» иесі Артур патша, Сырдарияның 
аяғына келіп, су үстіне кілем тҿсеп отырған Қорқыт – бұл екеуі де «екі дүниенің» 
де адамдары. В. Бартольд бақсылар сарынындағы «Ҿлі десем – ҿлі емес, тірі 
десем – тірі емес, Ата Қорқыт ҽулие» деген сҿздер Қорқыттың «тірілер 
арасынан алшақтап, ҿлмес қасиетке ие болған» (Bartol'd 2007, B. 118) 
болмысына деген сенімнен туындағанын атап кҿрсетеді. Мұсылмандық 
хикаяттардағы Қыдыр (Қызыр), Ілияс, Иса мен Мҽді пайғамбарлар туралы 
желілермен түркі дүниесінің Қорқыты мен кельттер мифінің қаһарманы Артур 
патша жайлы баяндардың ұқсастығы да осында. Мұндай ҽңгімелеулерді ҽлем 
фольклорында тұрақты кездесетін «таңғажайып құрлық ерекшеліктері», «басқа 
ҽлемге сапар» мотивтеріне  топтастыруға болады.  

Түркі жҽне кельт мифтерінің ұқсас қаһармандары – бақсылар мен 
друидтер.  

Мифтанушы ғалымдардың бірі И.Г. Садовская зерттеу еңбектерге сүйене 
отырып: «Друид – «друс» деген сҿзден шыққан, еменнің, яғни, барлық Еуропа 
халықтары, оның ішінде кельттер үшін киелі болып саналатын ағаштың ежелгі 
атауы. Осы киелі ағашпен ҿзінің қызметін, ҽрекетін байланыстырған жандарды 
«друидтер» деп атаған» деген пікірді келтіреді (Sadovskaja 2006, B. 273). Кейбір 
зерттеушілер бұл пікірді теріске шығарады. Себебі – «друс» грек сҿзі. Ал, 
кельттер ҿздерінің ерекше құрмет тұтар қасиетті адамдарын, яғни абыздарын 
грек сҿзімен атауы мүмкін бола қоймас. Бірсыпыра зерттеушілер тарапынан 
ұсынылатын пікір мынадай: «друид» сҿзі үндіеуропалықтарға тҽн, екі бҿліктен 
тұрады: күшейтпелі мҽн үстейтін «дрю» жҽне «вид» («білу»), сонда «терең 
білуші», «бҽрін білуші» мағынасында. Бұл туралы В. Широкова ҿз еңбегінде 
айтып ҿтеді (Shirokova 2005, B. 16).    



 

108 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(1.2) 2016                ISSN 2410-2725 

Томас Роллестонның сипаттауынша, друидтер «құдай мен адам 
арасындағы бірден бір делдал, оның қатысуынсыз ешкім құрбандық рҽсімін 
атқара алмайды» (Rolleston 2004, B. 14). Ол, сондай-ақ друидтер туралы 
философиялық, діни, ғылыми ақпараттарға Цезардің ерекше құрметпен 
қарағанын атап кҿрсетеді. 

Друидтердің міндеті мен кҿп салалы қызметінің «маг» сҿзімен сҽйкестігі  
мифологияға қатысты зерттеу еңбектерінде кҿп айтылады. Мұндай сипат түркі 
мифтеріндегі бақсы тұлғасын еске түсіреді. Кельт мифтеріне сүйенсек, алғашқы 
друидтер жерге Туатха де Даннан құдаймен бірге келген, яғни аспаннан түскен 
жандар деп саналады. Друидтер – ҿзінің ерекше күшіне табиғат пен адамды 
тҽуелді ететін, ҿзінің бейнесін ҿзгерту қабілетіне жҽне тылсым күшке ие 
жандар. Олардың болмысы қарапайым пенделерден мүлде бҿлек. 

Кельт мифологиясындағы друидтердің қызметін атап кҿрсетер болсақ, 
олар: 

– тылсым дүние мен рухтар ҽлемін адамдармен байланыстыратын ерекше 
қасиетке ие; 

–  олар түрлі рҽсімдерді, ғұрыптарды орындаушы;  
– олардың бойында болашақты болжайтын кҿріпкелдік қасиет бар, сондай-

ақ  олар мемлекет басқару ісіне де  белсенді түрде араласады;  
–  майдан даласындада ҿзінің тылсым күштермен байланысының 

арқасында жауға ең ауыр ҽрі шешуші сҽттегі соққыны беруші де осы друидтер. 
 Түркі халықтары мифологиясындағы бақсылардың болмысы, ҽрекеті, 

қызметі друидтермен барынша жақын.   
 – о дүние мен бұ дүниені жалғастырушы, адамзатқа жұмбақ тылсым күш 

иелерімен  тілдесе алатын, кҿк пен жерді «байланыстырушы» тұлға; 
 – данышпан абыз, дҽулескер күйші, жырау; 
–  болашақты болжау, барлық құпияны білу қабілетіне ие кҿріпкел. 
«Қазақтардағы барлық кҿреген, сҽуегейді бақсы дейді... Бақсылар 

сҽуегейлігін ҿздерінің жындары атынан айтады» деп жазады Ш. Уҽлиханов 
(Ualihanov 2010, B. 183). Түркі тектілер түсінігінде «Тҽңірмен тікелей жалғасып 
жатқан бақсының біржола ҿлуі мүмкін емес, – дейді фольклортанушы ғалым Ш. 
Ыбыраев, – ҿлген бақсының аруағы тіршілігіндегі жағдайынан асып түспесе кем 
түспейді. Керісінше, ҿлген бақсы құдайларға жақындайды, дердегі бақсылардың 
нағыз желеп-жебеушісіне, иесіне айналады. Атақты бақсылар о дүниеге 
кеткенде «пір», «ата», «киелі күш», «аруақ» деген ұғымдарға кҿшеді» (Ybyraev 
1999, B. 584). Бақсының не ҿлі, не тірі емес делінетін болмысы, екі дүниеге де 
тҽн болуы ұғымы осы сенімнен бастау алады.  Бақсылармен «туыс» друидтер 
туралы Франсуаза Лерудің еңбегінде жан-жақты  айтылған (Leru 2000,  B. 99).  

Бақсы мен друид – екеуі де Е. Мелетинский ҿз еңбегінде атап кҿрсеткен ілкі 
ата немесе мҽдени қаһарман болып табылады. Ілі кейіпкер немесе мҽдени 
қаһарман – ең ҽуелгі баба.  Олардың ажал табуы ҿте сирек. Тіпті ҿлді деген 
күнде де уақытша басқа жаққа кетіп, кейіннен қайта оралады деген сенім болған 
(Meletinskij 1986, B. 24). 

Мұндай тылсым күш дарыған ерекше жаратылысты адамдар Африка 
халықтарының, т.б. халықтардың мифтерінен кездеседі. Мифтің басты 
қаһармандары ретінде олардың орындары ерекше. Түркі халықтарында Қорқыт 
түрлі рҽсімдерді қобыздың кҿмегімен атқарады. Оның күйлерінің тууы туралы 
ҽпсаналар да бүгінге дейін сақталып жеткен. Қорқыт – түркі дүниесінде 
бақсылардың бабасы, пірі ретінде айтылатынын білеміз. Қорқыт туралы 
зерттеулерде оның осындай қасиеті мен қызметіне ерекше назар аударылады.     
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Түркі, кельт мифологиясындағы ортақ сипаттар бұл айтылғандармен 
шектелмейді. Түбі бір туыс деген ғылыми гипотеза бұл екі халық мифтерінің 
ұқсастықтарын кең түрде қарастыруды қажет етеді. Біз «ғажайып мекен», 
«Жерұйық», сондай-ақ ерекше жаратылысты, тылсым қасиетке ие қаһармандар 
– друид пен бақсы туралы қарастырдық. Адамзаттың мҽңгілік мұраты 
ғажайыпқа сене отырып, мҽңгілік ҿмірге қол жеткізу, елдік, елдік салт-сананы, 
жаратылыс құпиясын ерекше жаратылысты адамдар ҽрекеті таныту осындай 
ұқсас мотивтер мен кейіпкерлер арқылы айтылады. Мифті ежелгі дүниетаным 
деп қарасақ, мұндай ұқсастықтар заңдылығын салыстырмалы-типологиялық 
тұрғыда талдап, ілкі замандағы адамдардың ақиқатты тануға деген талпынысы 
түрінде зерделеуімізге болады. 
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Идентичные мотивы и персонажи тюркской и кельтской мифологии 
 

Аймухамбет Жанат Аскербеккызы 
доктор филологических наук, профессор кафедры казахской литературы Евразийского 
университета имени Л.Н. Гумилева. 010008 Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кажымукана, 11. 
E-mail: a_zhanat@mail.ru 

 
Аннотация. В статье аналогия тюркской и кельтской мифологии рассматривается с точки зрения 

единства мировоззрения и типологии мифа. История не отрицает, что этот народ, так 
называемые гиперборейцы, вошедший в историю как «варвары», стоит у истоков формирования 
культуры всего материка. Каналы связи между кельтским и тюркским духовным пространством, 
которые занимают особое место в истории культуры изрядного количества населения Европы, 
лежат в глубоких пластах истории. Известно, что до этого времени мифоведы искали истину 
раннего мировоззрения и сделали ряд важных выводов. Однако, эти выводы не смогли раскрыть 
всю тайну мифов и объяснить сходство в них. Взаимосвязь между тюркской и мировой 
мифологией, особенно, сходства с кельтскими мифами, показывают родство культуры народов. 
В статье сравниваются общие черты тюркских и кельтских мифов, излагаются выводы 
сравнительного анализа. 
Ключевые слова: гиперборей; мифология; прекрасная страна; баксы; друид; мировое дерево; 

дух. 
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Abstract. In article the analogy of the Turkic and Celtic mythology is considered from the point of view 

of unity of outlook and typology of the myth. Giperboreyliki is the people which have become history as 
«barbarians», history can't nullify his undertaking in culture of all continent. Communication channels 
between Celtic and Turkic spiritual space which hold a specific place in the history of culture of the fair 
population of Europe lie in deep layers of history. However, these conclusions couldn't reveal all secret 
of myths and explain a singarmonizm in them. The interrelation, a brotherhood between the Turkic 
mythology and world mythology, especially, of similarity to the Celtic myths, show relationship of culture 
of the people. In article common features of the Turkic and Celtic myths are compared, conclusions of 
the sravnitelnogy analysis are stated. 
Keywords: hyper Boreas; mythology; wonderful country; dollars; druid; world tree; spirit. 
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«Кҥлтегін» ескерткішін аударудағы сәйкессіздіктер 
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mail: berdibek_biyar@mail.ru 
 
Тҥйін. Мақалада «Күлтегін» ескерткіші аудармаларының мҽтіннен алшақтаған тұстары 

салыстырыла қаралады. Ҽр аударманың сҽтті, сҽтсіз шыққан жолдарын нақты мысалдармен 
бере келе, автор ҿз тұжырымын да келтіріп отырады. Аударманың неғұрлым мҽтінге жуық келуін 
мҽселе етіп кҿтереді. 
Тҥйін сөздер: кҿне түркі жазба ескерткіштері; аударма; мҽтін; алшақтықтар. 
 

1. «Кҥлтегін (кіші жазу)» мәтінін аударудағы алшақтықтар. Кҿне түркі 
жазба ескерткіштерінің ҽлемдік мҽдениет тарихында ерекше орын алатыны 
белгілі. Онда тұнып жатқан түркілік дүниетанымды айтпағанның ҿзінде, жазу 
мҽдениеті, тамаша ҽліпби түзілімі, шешен тіл, артық деп алып тастайтыны жоқ 
жұп-жұмыр тұтас мҽтін бар. Алғаш назарға ілігіп, зерттеле бастаған тас 
жҽдігерлердің 17 ғасырдан бері ғылым ҽлемінен түспей келе  жатқаны да осы -  
бірегейлігінен болуы керек. 

Ҽуел бастан құпия мҽтіндерді зерттеуге кіріспеген елдің ҿкілдері болмады: 
біреуі ҽділ бағасын берді; тарихы жұтаң енді бірі қызғаныш білдірді; 
евроцентристік, шовинистік, ұлтшылдық кҿзқараста келгендері де болды. 
Мұндай теріс пиғылдағылар жазуды «кҿшпелілерге» қимады, немесе жазудың 
шығу уақытын тым беріге тартып, мҽтіннің тасқа түскен кезімен теңестіріп 
тастады. Ал ғылыми шындыққа жету үшін, ешқандай да эмоциялық, саяси 
пікірлердің қажеті жоқ екені дҽлелденген нҽрсе. 

Қазақстанда түркітану ғылымы 50-ші жылдарға дейін қолға алынбады десе 
де болады. Қазіргі кҿзқарастар бойынша айтсақ, қазақ ғалымдарын түркітануға 
жібермей, қазақ тілінде жоқ диалектологияға бұрып, дауластырып қойған 
кеңестік-шовинистик саясат болса керек. 1941 жылы С.Е. Маловтың «К истории 
казахского языка» атты мақаласы түрткі болып, С. Аманжолов, Н. Сауранбаев, 
Ғ. Мұсабаевтар алғашқы ғылыми еңбектерін жаза бастады. Кейіннен қазақ 
түркітану ғылымына Ғ. Айдаров, А. Махмұтов, А. Есенғұлов, А. Аманжолов, М. 
Жолдасбеков, С. Қаржаубай сияқты жаңа толқын келіп қосылды.  

Бүгінгі күні түркітану ғылымы түбегейлі зерттеліп болды деуге болмайды. 
Ең алдымен, дүниенің тҿрт бұрышына шашылып жатқан кҿне жҽдігерлерді 
жинастырып, жүйеге келтіру жұмысы тұр. Екінші кезекте кҿне мҽтіндерді терең 
тілдік сұрыптаудан ҿткізіп, қазіргі тілге тҽржімалау мҽселесі бар. Біздің бұл 
мақалада қарастыратынымыз да осы – аудармалардың сапасы мен сҽттілігі 
туралы мҽселе. 

Қазіргі кезге дейінгі белгілі аудармаларға В. Томсен, В.В. Радлов (П.М.  
Мелиоранский), С.Е. Малов, Т. Текин, И.В. Стеблева, А. Плитченко, С.Г. 
Кляшторный, Ғ. Айдаров, А. Аманжолов, М. Жолдасбеков, Қ. Сартқожа т.б. 
аудармалары жатады. Сонымен бірге, кҿне түркі жазба мҽтіндерін 
тҽржімалауда, зерттеу барысында кҽдімгі ғылыми қателіктер де кездесіп 
отырады. Қазақстандық белгілі түркітанушы-ғалым А.С. Аманжолов ол жҿнінде 
былай деген еді: «Большинство прежних публикаций древнетюркских 
рунических памятников уже не удовлетворяет требованиям тщательного 
научного анализа, имеет место некоторое отклонение от оригинала. Отсюда 
происходят многочисленные ошибки и натяжки в лингвистической и тем более 
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в историко-культурной интерпретации древнетюркских текстов» (Amanzholov 
2001, B. 72). 

Еуропалық, ресейлік ғалымдарды айтпағанның ҿзінде, қазақ 
ғалымдарының аудармаларында ҿзара келіспеушіліктер кездеседі. Біз С.Е. 
Маловтың транскрипциясына сүйене отырып жҽне ҿзіміз де ішінара аудара 
келе, Ғ. Айдаровтың, А. Аманжоловтың, М. Жолдасбековтің, Қ. Сартқожаның 
аудармаларын салыстыра қараған едік (Orhonskie nadpisi  2001, B. 64). Мұндағы 
кҿздеген мақсат – түпнұсқадан алшақтап кеткен тұстарын атап кҿрсетіп, кҿне 
мҽтіннің неғұрлым дҽл берілуін қамтамасыз ету еді. Ал ондай алшақтықтар жоқ 
емес. Мҽселен, Қ. Сартқожаұлы былай деп ескертеді: «Бір ғана Ұйғырдың Ел-
етміш Білге қағанның үшінші ескерткішінің Селеңгі тасы, немесе Моюн-Чор 
ескерткіші мҽтініндегі 156 қатені Ҽлем ғалымдары күні бүгінге дейін бір ғасыр 
бойы қайталау, қате басумен түркология ҽлемінде адасып жүр. Күлтегін 
ескерткішінде 12 қате, Тоныкҿк ескерткішінде 11 қате тек қана аудармасынан 
тап болып отыр» (Zholdasbekov 2001, B. 118).  

Бір мақалада бүкіл жазба ескерткіштердің аудармаларын қарап шығу 
мүмкін еместігінен, біз Күлтегін кіші жҽне үлкен  жазуларын ғана қамтуды жҿн 
кҿрдік. Оның үстіне осы мҽтіндегі КТ(б) 37-ші жолда отча борча келті тіркесін 
ҽр ғалым ҽр түрлі аударғаны бұрыннан белгілі жағдай. Бұл жерде дауыстыны 
қою мҽселесіне байланысты туған қателіктер десек, кей тұстарда ҽр 
аудармашының қиялының ұшқырлығына байланысты қателіктер пайда болған. 
Ал ғылымда қиял мен эмоциядан шындық басым болуы керек екенін тағы да 
еске саламыз. Мҽселен, КТ(б) жазуындағы екінші жолдағы башлықық 
йүкүнтүрміс, тізлігіг сөкүрміс тіркесін М. Жолдасбеков «бастыны еңкейткен, 
тізеліні бүктірген» деп аударады (Orhonskie nadpisi  2001, B. 175). Ал мҽтіннен 
тікелей аударғанда, «бастыны жүгіндірген, тізеліні шҿктірген» болып шығады. 
«Жүгіндірген, шҿктірген» сҿздері түркі этнологика жүйесіне сай алынған, аса 
бейнелі сҿздер. Адам еңкеймейді, жүгінеді; түйені тізеден қағып шҿктіреді. Бұл 
жерде аудармасыз-ақ ҽдемі тұратын тіркес еді. М.Жолдасбеков ҿзі айтқандай: 
«…мы в ней (аудармаға – Б.Б.) стремились переложить древнюю поэтическую 
форму одного и того же языка на современную, сохранив точ-в-точь стиль 
структуру, поэтическую природу рунических строк» (Zholdasbekov 2001, B. 13) - 
демекші, аздап ҽсірелеу жоқ емес. Мұнда И. Стеблеваның тарихи шындықты 
түркіге тҽн тілмен баяндайтын мҽтіндерді «кҿркем шығарма» деп табатын 
пікірінің ҽсері байқалады. 

Қазіргі кезде ҿмір сүріп отырған ұрпақтың ең бірінші міндеті - ҿзіне дейінгі 
тарихты бұрмаламай, боямай, қаз-қалпында келесі ұрпаққа аманат ету. 
Ҿкінішке орай, қазіргі тарихты ҽркім ҽртүрлі арнаға салып жіберді: халық 
ҽндерін эстрадаға бейімдеп, адам танымастай құбыжыққа айналдырды; 
барымташы батыр болды; ақты қаралап, қараны ақтап шықты. Түркі халықтары 
үшін баға жетпес мұра болып табылатын руникалық мҽтіндер де осындай 
құнтсыздыққа ұшырағаны құпия емес. 

Сҿзіміз жалаң болмас үшін, бірнеше мысалдар келтіре кетейік. Күлтегін кіші 
жазуының бірінші жолы теңрі тег теңіріде болмыш түрк білге қаған… деп 
басталады. Бұл сҿздерді М. Жолдасбеков «Тҽңіріде тҽңіріден жаралған  түрк 
Білге қаған…» деп аударса, А. Аманжолов «Тҽңірідей кҿктен пайда болған түрк 
Білге қаған…» деп тҽржімалайды. Қ.Сартқожа «Тҽңір текті Тҽңірден жаратылған 
Түркі Білге-қаған...» дейді. Мҽтіндегі болмыш сҿзі қазіргі тілде болған ҿткен шақ 
есімшесі екені ҽмбеге аян. Оны жаралған, көктен пайда болған, жаратылған 
сҿздерімен алмастырмаса да, кҿрер кҿзге қонымды, мағынасы айқын емес пе?! 
(«Тҽңірідей тҽңіріден болған түрк Білге қаған…»). Мұнда аударма мҽтіннің 
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түпнұсқадан алшақ кетпеуі ҿз алдына, кҿне түркілердің сҿз саптауы, ауызекі 
сҿйлеу мҽнері сақталады жҽне бұл сҿз (болған) күні бүгінге дейін қолданыста 
жүр ғой… 

Сол сияқты, дҽл осы бірінші жолдағы …оғланым, бірікі оғушым 
будуным…деген үзіндіні Ғ. Айдаров «…ұлым, бір-екі жақын руым, халқым…» 
деп аударса, М.Жолдасбеков «…ұланым, біріккен ҽулетім, халқым…» деп 
қотарады. А. Аманжолов «…ұландарым, бірлескен елім, халқым…» десе, Қ. 
Сартқожада «...ұрпағым, ебтегі, иелігімдегі халқым...» делінген. С.Е. Маловта 
«…молодежь (вы), союзные мои племена и народы…»  деп берілген. 
Салыстыру мақсатында келтірілген үзінділер ішінде Ғ. Айдаров пен Қ. 
Сартқожаның аудармалары сҽтсіз шығып, мҽтін мағынасынан ауытқығаны анық 
байқалады. Біз студенттермен сабақ үстінде аударғанда, «...артымдағы іні-
жиенім, ұланым, бергі ағайыным, халқым, оңымдағы шад-апыт бектер, 
солымдағы тарқан-бұйырушы бектер...»  түрінде келіп, артымдағы, бергі, 
оңымдағы, солымдағы деген сҿздердің бір тип құрап тұрғанын байқадық.                   

Біздің кҿздеген мақсатымыз -  ҽр аудармашыға кінҽ тағу емес, қазіргі 
тілімізде сақталған сҿздер бола тұра, оны басқа бір синоним сҿздермен 
алмастырған тұстарын сынау. Ҿйткені синоним сҿздердің ҿздерінің эмоциялық-
экспрессивтік бояулары ҽртүрлі болып келетіні белгілі. Мҽселен, тағы да КТ(м) 
екінші жолындағы …бу сабымын едгүті есід, қатығды тыңла…тіркестерін 
алып қаралық. М. Жолдасбеков аудармасында «бұл сҿзімді мұқият тыңда, 
терең ұқ» түрінде берілсе, А. Аманжоловта «бұл сҿзімді жақсылап естіп, мұқият 
тыңда» түрінде берілген. Ал Қ. Сартқожа «бұл сҿзімді жақсы есті, қатты тыңда» 
деп береді. Біз ҿз тарапымыздан «бұл сҿзімді игі естіп, қатты тыңда» деп 
аударған болар едік. Себебі-едгү сҿзі қазіргі игі сҿзі екені кҿне түркі тілінің 
сҿздіктерінен белгілі. Ал қатты сҿзі бүгінгі күндері де «мұқият, жақсылап» 
сҿздеріне синоним ретінде қолданылады (М: Сабаққа қатты дайындал). Бұл екі 
сҿз де аударманы қажет етпейді. 

Аталған ескерткіштің (КТ(м)) үшінші жолында …ілгерү Шантуң йазықа тегі 
сүледім… деген сҿздер кездеседі. Мұндағы сүледім сҿзін А. Аманжолов «қол 
бастадым», екінші жерде «жорыққа шықтым» (Қ. Сартқожа да солай дейді) деп 
аударса, Ғ. Айдаров «соғыстым» дейді, ал М.Жолдасбеков «жауладым» деген 
сҿзбен береді. Шын мҽнінде сү «ҽскер, қол» мағынасын білдіреді. Сонда 
сүледім сҿзіне жоғарыдағы синонимдер ішінен «қол бастадым» тіркесі 
жуықтайды.  

Кіші жазудың тҿртінші жолындағы …бунча йірке тегі йорытдым… үзіндісін 
Ғ. Айдаров «сонша жерге жүргіздім» деген де, Қ. Сартқожа «жорық жасадым» 
деген. А. Аманжолов пен М. Жолдасбеков «сонша жерге дейін жорыттым» деп 
түпнұсқадан ауытқымай дұрыс берген. Бұл сҿз бүгінгі лексиконымызда да 
белсенді қолданылады.   

Тҿртінші жолда (КТ(м)) …бу йірде олурып, табғач будун бірле түзелтім… 
деген тіркестің түзелтім  сҿзін П.М. Мелиоранский «мүмкін ет өз ілтім 
шығар» деп ескертеді. А. Аманжолов бұл жолды «бұл жерде қоныстап, табғач 
халқымен байланыса түзілдім» деп тҽржімалайды. Ал Ғ. Айдаров «бұ жерде 
отырып, табғач халқымен дұрысталдым» десе, М. Жолдасбеков «(дҽл) осы 
жерде отырып, табғач халқымен табыстым» деп табады. Ал Қ. Сартқожа «бұл 
жерде отырып, Тавғач халқымен иық тіресіп қатар түздім» деп біршама дұрыс 
тҽржімалайды.  С.Е. Малов ҿз аудармасында «в этой (то) стране, засев (т.е. 
основавшись) я связал свою жизнь (и жизнь народа) с народом табгач» дейді. 
Бұл аудармалардың түпнұсқадан семантикалық жағынан ауытқып кеткенін 
дҽлелдеп шығуға болады. Тас жҽдігерлерде түркілер табғач халқымен 
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табысуды емес, керісінше іргесін аулақ салуды уағыздайды. Біз осы сҿйлемді 
былайша аударған болар едік: «бұл жерде (яғни, Ҿтүкен қойнауында) отырып, 
табғач халқымен бірге түзелдім (яғни, теңестім)». Мұнда автор табғач халқынан 
іргені аулақ салып, онымен терезесі тең ел болдым деген ойды айтпақ болған. 
Түзелдім сҿзі қазір де «бір қатарға тұрдым, теңестім» мағынасында 
қолданылып жүргені айтпаса да түсінікті. 

Аталмыш жолда (КТ(м) 5-жол) Алтун, күмүш, ісігті, кутай буңсыз анча 
бірүр табғач будун сабы сүчіг ақысы йымшақ ерміс деген сҿйлем бар. 
Осындағы ісігті сҿзін А. Аманжолов «есірткі» деп таныса, М.Жолдасбеков 
«дақыл», Ғ. Айдаров «ҿнім», Қ. Сартқожа «арақ» деп аударады. С.Е. Малов: «У 
народа табгач, дающего (нам теперь) без ограничения столько золота, 
серебра, спирта (или: зерна и шелка…) деп күмҽнді түрде екі ойлы аударған. 
Біздің ойымызша мұндағы ісігті сҿзінің түбірі іс «іс, жұмыс» мҽніндегі сҿз де, 
іс+іг қосымшасы арқылы туынды зат есім жасалып, «қолдан жасалған бұйым» 
мағынасын беріп тұр. Нақтырақ айтқанда, қолдан тоқылатын қытайдың кілемін 
айтып отыр. Сонда бұл сҿйлемнің баламасы: «Алтын, күміс, кілемді, қытайыны 
(жібекті айтады) мұңсыз сонша беретін табғач халқының сҿзі тҽтті, ақысы 
жұмсақ еді» түрінде, түпнұсқаға жақын, тіпті бірдей, болып шығар еді. 
Қытайлардың түркі халықтарын үнемі алдап, арбап келгенін бертінгі Абылай 
мен император арасындағы хаттардан да анық байқауға болады3. 

Сондай-ақ, тоғызыншы жолда …антақыңын үчүн ігідміш қағаныңын сабын 
алматын…деген сҿздер кездеседі. Мұндағы ігідміш сҿзін А. Аманжолов 
«мұның үщін ҿзіңді ҿрлеткен қағаныңның сҿзін қабылдамай» деп аударса, М.  
Жолдасбеков «алдандың» түрінде алып, поэзияға тҽн ұйқаспен береді:  
«Соның үшін алдандың, 
Қағаныңның тілін алмадың…». 
Қ. Сартқожа «осындай қалден кҿтерген қағанның сҿін алмадың» дейді. 

Ал ігід сҿзі кҿне түркі сҿздіктерінде «тҽрбиелеу» мҽніндегі қимыл атауы 
екенін ескерсек, ігідміш сҿзі тура мағынасында «тҽрбиелеген» болып шығады. 
Олай болса, бұл жолды «соның үшін (ҿзіңді) тҽрбиелеген қағаныңның сҿзін 
алмадың» деп оқу керек. «Тҽрбиелеген» сҿзін «ескерткен, ақылын айтқан», 
яғни «алдын ала айтқан, үгіттеген» түрінде қабылдаған жҿн. М. Жолдасбеков 
сабын сҿзін «тілін» деп аударғаннан келіп-кетер ештеңе жоқ сияқты 
кҿрінгенімен, «тілін алмау» тұрақты тіркесі кейін қалыптасуы мүмкін жҽне «сҿз 
саптау» тіркесіндегі сап «сҿз» лексикамыздан ҽлі де түсе қойған жоқ. 

Мақаламызда Күлтегін кіші жазуының аудармаларында кездесетін кейбір 
сҿздердің, сҿз тіркесі мен сҿйлемдердің сҽйкессіздіктерін талдап ҿттік. Бұл 
сҽтсіздіктер «Түркітануға кіріспе», «Кҿне түркі тілі» пҽндерін оқыту барысында 
кҿзге ұрып тұрады.  Ендігі кезекте кҿне мұраларды сақтау аясында жүргізіліп 
жатқан іс-шаралардың алғашқыларының бірі болып аударма мҽселесі тұру 
керек. Бізге шығыстық ой-ҿріспен сҽйкес келетін таза қазақша аудармалар 
қажет. 

2. «Кҥлтегін (ҥлкен жазу)» мәтінін аударудағы алшақтықтар. 
Мақаламыздың екінші бҿлімі Күлтегін үлкен жазуын КТ(б) аударудағы 
сҽйкессіздіктерді атап кҿрсетуге арналады. Кҿрнекті түркітанушы-ғалым М. 
Жолдасбеков 2001 жылы Астана қаласында ҿткен Халықаралық 
конференцияда былай деген еді: «Қазіргі міндет – руникалық жазбаларды 
текстологиялық тұрғыдан зерттеп, ондағы осы уақытқа дейін қате оқылып 
келген мҽтіндерді бір ізге түсіріп, канондық мҽтін жасау. Ҿйткені түркі 

                                                           
3
 100 құжат. - Алматы: «Санат», 1998 



 

115 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(1.2) 2016                ISSN 2410-2725 

жазуларын оқуда бұрынғы жҽне қазіргі ғалымдардың да жіберген кемшіліктері 
аз емес» (Zholdasbekov 2001, B. 65). 

Күлтегін үлкен жазуының А. Аманжолов аударған нұсқасының қолда 
болмауына байланысты, ендігі жерде Ғ. Айдаров, М. Жолдасбеков жҽне Қ. 
Сартқожаның аудармаларын салыстыра қараймыз. Мақаланың мақсаты – 
аударма авторларын негізсіз қаралау емес, кҿне жҽдігерлердің құнын қорғау 
екенін тағы да ескертеміз. 

Мысалы, Күлтегін үлкен жазуындағы бесінші жолда …йаблақ қаған 
олурмыс ерінч… деген үзінді бар. Оны М. Жолдасбеков «Жалтақ қағандар 
отырған екен» деп,  Ғ. Айдаров «нашар, жаман қағандар отырған екен» деп, 
Қ.Сартқожа «ҽлсіз қағандар (таққа) отырған екен» деп тҽржімалайды. Мұндағы 
«жалтақ», «жаман», «ҽлсіз» сҿздерінің семантикалары ҽртүрлі екен і белгілі. 
С.Е. Малов ҿз аудармасында «трусливые каганы» түрінде береді. Бұған сенсек, 
М. Жолдасбековтің аудармасы сҽтті шыққан деуге болар еді,  егер аудармашы 
(М.Ж.) осы мҽтіннің 39-жолындағы йаблақ кісі ер…алп ер бізіңе тегміш ерті 
сҿйлемін «Қорқынышты кісілер, алып кісілер бізге шабуыл жасады» деп 
қотарады да, 47-ші жолдағы йаблақ сҿзін «жаман» деп үшінші мағынада 
аударады (түрк будун адақ қамаштды, йаблақ болт(ач)ы ірті – «түркі 
халқының аяғы ҽлсіреді, (ҿзі) жаман қалжырады») деп үш түрлі аудармаса. Бұл 
пікірге сүйенсек, Ғ. Айдаровтың аудармасы шындыққа жақындайды. Болмаса 
йаблақ сҿзінің этимологиясын анықтауға тура келеді. 

Сондай-ақ, осы мҽтіннің оныншы жолында …бунча ісіг күчіг біртүкгеру 
сақынматы… деген үзіндіні С.Е. Малов «при этих обстоятельствах, не думая 
отдавать государству Табгач свои труды и силы…» деп тҽржімалаған. Ал М. 
Жолдасбеков «бейбіт күш-қуатын бергілері келмеді» десе, Ғ. Айдаров «сонда 
күш-қуатын сарп еткенін ойламады» деп береді. Қ.Сартқожа «мұншама күш-
қуатын беріп жүргеніне қапаланбады» дейді.Тас жазудағы кҿне сҿздер бұл 
жерде ешқандай аудармасыз-ақ түсінікті болып тұрса да, қазіргі тіл тұрғысынан 
ҽр аудармашы ҽр қилы келген. Мҽтіннен алшақ кетпеуді мақсат еткен адам бұл 
сҿйлемді «мұнша ісін-күшін (текке) беруге ойламады» (яғни, табғаштарға 
құлданып жұмыс істегілері келмеді) деп аударар еді. Мұндағы біртүкгеру сҿзі 
бертүк+геру  болып бҿлінеді жҽне -ғару, -геру барыс септігінің кҿне түрі екені 
мҽлім. 

Осы жолдағы, КТ(б) жазуының 10-жолындағы, мына үзіндіні алып қарайық: 
«түрк будун өлүрейін уруқсыратайын»,-тір ерміс…»  Бұл үзіндіні 
М.Жолдасбеков «Түрк халқы: «Қырылайық, жойылайық» десті…» деп аударса, 
Ғ. Айдаров «түрк халқы ҿлейік, тұқымсырайық деді» түрінде аударады. Ал Қ. 
Сартқожа «түркі халқы жойылып бара жатқанын, ұрпақсызданып бара жатқанын 
ойламады» деп, тҿл сҿді жойып жібереді. Түпнұсқаға жақын келетіні, ҽрине, Ғ. 
Айдаровтың аудармасы. Алайда оны «түрк халқы ҿлейін, ұрпақсыратайын 
деді» деген нақтырақ болатын сияқты. Себебі – табғашқа бағынышты 
болғанша, ҿлген артық деп тапқан еркін түркі халқы ҿз ойын осылайша 
білдірген. Оның үстіне осы мҽтіндердің ішінде «елсіретейік, қағансыратайық» 
деген сҿздер кездессе, қазіргі кезде де «қансырау, қансырату» сҿздері 
қолданыстан түскен жоқ. Бұл кҿне жұрнақ сырау  - «сұрау» сҿзінің қосымшаға 
айналған түрі деуге болады, яғни «бір нҽрсенің тапшы болуы, жетіспеуі, 
сұранысқа түсуі» деген мағынаны білдіреді. 

Үлкен жазудың 12-ші жолындағы …балықдақы тақықмыс, тақдақы 
інміс…деген үзіндінің аудармалары да қайта қарауды қажет етеді. Мҽселен, М. 
Жолдасбеков «қаладағылар ҿрлепті, таудағылар індепті» түрінде ұйқастырып 
береді. Қ. Сартқожа «қаладағылар тауға кетті, таудағылар сонда барып 
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қосылды» дейді. Ал Ғ. Айдаров «қаладағылар таудай болды, таудағылар 
тҿмендеді» деп, мүлде басқа мағынаға алып кеткен. Шындығында «қаладағы 
таулаған, таудағы індеген» болып шығуға тиіс. Ҿйткені, мұнда кҿптік жалғауы 
жоқ жҽне тек халықтың арлы-берлі араласып, Елтеріс қағанның маңына 
жиналғанын бейнелі сҿзбен беруге тырысқан («қаладағы тауға шықты, таудағы 
бекініс құрды»). Оның үстіне –мыс,-міс қосымшасы ҿткен шақ есімшенің «-ған,-
ген» жұрнағы екені ҽбден басы ашылған нҽрсе. Кҿптеген аудармашылардың, 
оқырмандардың,  студенттердің бір түсінбейтіні мынау: бұдан 14-15 ғасыр 
бұрынғы кҿне түркілердің тілі жас баланың тіліндей дамудың алғашқы 
кезеңдерін бастан кешіп жатқан еді; сондықтан ол сҿздердің барлығын қазіргі 
ҽдеби тілмен беру міндетті емес; кейбір ҿзіне тҽн ерекшеліктерін сақтап 
отырған жҿн. 

КТ(б) 13-ші жолда …түрк төрүсүн ычқынмыс будунық, ечүм апам 
төрүсінче йаратмыс, бошқұрмыс…  деген сҿздер бар. Аталған жолды М. 
Жолдасбеков «түрк йелігінен айырылған халықты ата-баба мекеніне қайта 
орнатты» деп аударса, Ғ. Айдаров «түркі йелігінен айырылған халықты ата-
бабам салтына қайта оралтты» деп табады. Қ.Сартқожа «түркі тҿрінен 
(ҿкіметінен) айырылған халықты ата-бабам тҿріндей қайта құрып, үйретті» 
деген. Мұнда соңғы аударма кҿңілге қонымды келеді. Біз ҿз кезегімізде ҽр 
сҿздің қазіргі кезде бар-жоғын ескеріп, түпнұсқадан ауытқымауды мақсат ете 
отырып, бұл жолдарды былайша аударған болар едік: «түрк тҿрүсүн (заңын) 
жоғалтқан халықты ата-баба тҿрүсүнше (заңынша) жаратқан, басқарған». Кҿне 
түркі тілі сҿздіктерінде төрү/туру сҿзі «заң, ереже» мағынасын беретіні 
бірауыздан дҽлелденген нҽрсе. Жоғарыдағы бірінші аударма (М.Ж.) төрүсүн 
сҿзін «йелік» деп, төрүсінче сҿзін «мекеніне» деп, елдің мекеннен ауып, қайта 
келуімен байланыстырған. Екінші аударма (Ғ.А.) төрүсүн сҿзін «йелік» (яғни, 
меншікті аймағы, жері) дейді де, төрүсінче сҿзін «салтына» деп түпнұсқаға 
біршама жақын келеді. Бұл жерде атамекен туралы емес, ел басқару заңдары, 
мемлекет туралы сҿз болып отыр.  

Аталған мҽтіннің (КТ(б)) 15-ші жолында теңрі йарылқадуқ үчүн іллігіг 
ілсіретміс, қағанлықық қағансыратмыс деген ҽсерлі сҿздер кездеседі. Осы 
жолды М. Жолдасбеков «тҽңірі жарылқағандықтан, елдігін ҽлсіретті, 
қағандығын қансыратты» деп аударса, Ғ. Айдаров «тҽңірі жарылқағаны үшін 
елін елдікті, қағандығын қағанды (еттік)» деп тҽржімалайды. Қ. Сартқожа  (тҽңірі 
жарылқағаны үшін, елдікті елсіретпеді, ел етті, қағандықты қағансыратпай 
қағанат құрды» деп қотарады. Үш аударманың да сҽйкес келмейтін жерлері 
бар. Біріншіден, мҽтіннің алғашқы бҿлімі Елтеріс қағанның істерін айтып 
тұрғандықтан, ҿткен шақ есімшемен берілген сҿздерді ҿзгертпеу керек; 
екіншіден, «ҽлсіретті», «қансыратты», «елдікті», «қағанды» деген сҿздер бұл 
жолда мүлде жоқ. Бары мына сҿздер: «тҽңірі жарылқағаны үшін, елдігін 
елсіреткен, қағандығын қағансыратқан». Мағынасы түркі тілді адамға 
аудармасыз-ақ түсінікті. Ашып айтсақ: «жеке елдердің елдігін (тҽуелсіздігін) 
жойған, яғни елсіреткен, бағындырған; қағанды (жеке қағаны бар) елдердің 
қағанын жойған, қағансыратқан». Бұл ащы болса да сол дҽуірге тҽн шындық. 
Ол кезде елді біріктірудің бір ғана жолы болған, ол – күш қолдану еді. 

Үлкен жазудың 16-шы жолында қаңым қағанға башлайу Баз қағанық 
балбал тікміс деген сҿйлем кездеседі. Осы сҿздерді М. Жолдасбеков «ҽкем 
қағанның басына Баз қағанның балбалы қойылды» деп аударса, Ғ. Айдаров 
«ҽкем қағанға Баз қаған бастауымен балбал қойылды» дейді. Қ. Сартқожа 
«ҽкем қағанға бас етіп Баз қаған балбалы қойылды» деген. Бұл арада тек 
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сҿздер ғана сҽйкес келмей тұрған жоқ, түркі елінің салт-дҽстүрі бұрмаланған. 
Атап айтқанда мыналар түсініксіз: 

1) қағанның басына сол қағанның ҿзін (яғни, Елтерісті) ҿлтірген Баз 
қағанның балбалы қойылған ба? 

2) ҽлде Елтерістің ең соңғы ҿлтірген қағаны Баз қаған болған соң, соның 
балбалы қойылған ба? 

3) ҽлде Елтерістің ҿлтірген жауларының бҽріне балбал қойғанда, Баз 
қағанның балбалы бірінші бастап тұр ма? 

4) ҽлде Елтеріс ҿлгенде, оның жауы Баз қаған бастап келіп, ҽлдекімнің 
балбалын қойған ба? Аудармаларды оқығанда осындай ҽртүрлі ойлар 
туындайды. Ал ғылымның міндеті ақиқатқа жету, бабаларымыз бұл сҿйлем 
арқылы қандай дҽстүрді айтып тұрғанын анықтау екені белгілі. 

С.Е. Маловтың тҽржімасына сүйенсек «в честь моего отца-кагана во главе 
(вереницы могильных камней) поставили «балбалом» (изображение) Баз-
кагана» дейді. Бұл нұсқа да жоғарыдағы күдіктерді сейілте алмайды. Еуропа, 
орыс ғалымдары да қателесуі мүмкін ғой… Сондықтан түркітанушы-ғалым 
ағалар,ең алдымен, ол қандай салт-дҽстүр екенін анықтап алып, аудармаға 
келсе, мұндай екіұшты пікір тумас еді. 

Аудармаларды салыстырып, сынап қана қоймай, ҿз жормалымызды да 
ұсына кетелік. Аударма «ҽкем қағанның басына Баз қағанның балбалы тігілді» 
болып келеді де, мағынасы бойынша Елтерісті ҿлтірген Баз қаған болуы керек 
деп есептейміз. Ҿйткені түркілерде ҿзі ҿлтірген емес, ҿзін ҿлтірген жаудың 
балбалын қою салты болған сияқты. 

Жиырма екінші жолда (КТ(б)) үзе теңрі басмасар, асра йір телінмесер, 
түрк будун, іліңін, төрүңін кем артаты? деген сұраулы сҿйлем бар. Осы 
сҿйлемді М.Жолдасбеков «тҿбеңнен тҽңірі баспаса, астыңнан жер 
айырылмаса, түрк халқы, ел-жұртыңды кім қорлайды?» деп аударады да, 
Ғ.Айдаров «үстіңнен тҽңірі баспаса, астыңда жер айырылмаса, түркі халқының 
ел-жұртын кім құртады?» дейді. Қ.Сартқожа да «кім құртады» деген ойға келеді. 
Мұндағы артаты сҿзі шынымен де «құртады», «қорлайды» мағыналарын бере 
ме? Ҽлде тағы да орысша аудармасына сүйеніп, ойланбай аударыла салған 
ба? Біздің ойымызша бұл сҿйлем «үстіңде тҽңірі баспаса, астыңда жер 
тілінбесе, түрк халқы, еліңнен, заңыңнан кім артады? (кім асады?)» деп 
тұрғандай. «Қорлайды», «құртады» деген емес, «қай халық сенен артық 
болмақ» деген ой айтылған деп ойлаймыз.   

Мақаланы қорыта келгенде, кҿне түркі жҽдігерлерін жинастыру, зерттеу, 
жүйелеу жұмыстарын жан-жақты жүргізу керектігі айқын байқала түсетіндігі 
анықталады. Ертеректе жарық кҿрген транскрипция, аударма, мҽтіндік, 
жанрлық еңбектерді сын кҿзбен қайта қарап, баға жетпес асыл мұраларымызды 
қателіктер мен бұрмалаушылықтан аршып алуға тиіспіз. Біздің жұмыс сол үлкен 
де жауапты жұмысқа қосқан азғантай үлесіміз деп есептейміз.  
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К кыпчакским заимствованиям в славянских языках 
 

Дыбо Анна Владимировна  
член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, профессор, заведующий Отделом урало-
алтайских языков Института языкознания Российской Академии наук. 125009 Российская 
Федерация, г. Москва, Б. Кисловский пер., д.1, стр. 1. E-mail: adybo@mail.ru. 

 
Аннотация. Ниже приводятся несколько новых этимологий славянских слов, ранее не 

рассматривавшихся в этимологической литературе как тюркизмы, но считавшихся «темными» по 
происхождению. На основании анализа их фонетических и морфологических особенностей мы 
приходим к выводу, что наиболее целесообразно трактовать их как тюркские, наиболее 
вероятно, кыпчакские, заимствования.  
Ключевые слова: этимология; тюркизмы; кыпчакские заимствования; славянские языки. 

 
1. Ранние заимствования. Следующие слова можно считать следами 

ранних южнославянско-кыпчакских контактов: 
Старославянский: ѧ тъхульница «монастырская гостиница» (Супрасльская 

рукопись), без этимологии. Очевидно, заимствовано из тюркского. Ср. др.-тюрк. 
jatuγ «спальные места», jatuq «войлочный лежник» (Clauson  1972, S. 887). Это 
производные от ПТ *jạt-  «лежать, спать» (тат., башк. jat-) (Räsänen  1969, S. 
192; Clauson  1972; Etimologicheskij slovar' tjurkskih jazykov (IV) 1989, S. 156-158). 
В качестве прототипа старославянского слова можно предположить отыменной 
глагол на -la от отглагольного имени на -qu: jat- «спать», jat-qu «спальное 
место», jatqu-la- «ночевать», от которого образовано уже славянское слово со 
значением «место для ночлега». 

Церковнославянский: курѣлъкъ «образ, подобие (в т.ч. икона)». Слово по 
нескольку раз встречено в русских церковнославянских памятниках: Афанасия 
Александрийского Слово на Ариан, сп. XVI в., Поучения Ефрема Сирина XIV в., 
Ио.Экз. Шестодн. XVII; все эти тексты исходно - болгарского извода, так что 
слово может восходить к южнославянской традиции. Имеется также русск.-
цслав. курилъ σχĩıημα, τύπος «форма (литейная)» (Вопросы и ответы св. 
Сильвестра и Антония. XVI в.), по-видимому, с севернорусским отражением ѣ  
как и. По словарю Фасмера (Fasmer (II), S. 425), темное слово. О.И. Прицак  
объяснял это слово как заимств. из дун.-булг. «köril- от kör- «смотреть». 
Пожалуй, можно уточнить происхождение слова: это тюрк. «körüg-lük "обзор, 
внешность, вид» (с др.-уйг. Irq Bitig, хорезм.-тюрк. Qutb) (Clauson  1972, S.  744; 
Etimologicheskij slovar' tjurkskih jazykov (III) 1989, S.  81). По фонетике оно вряд 
ли дунайско-булгарское, поскольку дунайско-булгарские заимствования в 
южно-славянские языки хорошо сохраняют *-g- (чиготъ σπαθάριος 'мечник» < 
*jigit, коуригъ «шафер, дружка» < *güde-gü, башк. kejäw «зять»). Вероятно, 
кыпчакское. Форма курилъ, вероятно, результат внутриславянского 
переразложения. 

2. Заимствования среднего периода (восточно-славянские). Рус. 
Бечева, Бечеву вин. ед. «канат для тяги судов» Книга Приходно-расходная 
Антониевского монастыря № 1, 1578 г., 83, в выражении ѣхали бечевою - 
Спафарий. Сибирь, 1675 г., 64; бечева «дорога вдоль берега, по которой идут с 
бечевой» - 1593 г.; бечевы вин. мн. ‛канат, толстая веревка» 1632 г.; 
производное бечевка «веревка» - с 1621 г. (Slovar' russkogo jazyka (I) 1975, S. 
182-183); диал. бéчевя́ «ровный берег реки, высокое место между двумя 
ручьями» и под. (значения восходят к ст.-рус., см. выше) (Slovar' russkih 
narodnyh govorov (II) 1965, S. 285). Укр. бечовя́, бичовя́ «веревка, припряжка 
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дополнительных коней, волов», бечíвка «веревка», блр. диал. бичéйка, польск. 
диал. bicz «веревка или жердь для припряжки третьего коня, шнурок мониста», 
kon na biczowie «припряженный конь». Формы с -и- (Dal' (I) 1955, S. 90), 
очевидно, следствие вторичного сближения с бич.   

Фасмер I 162 считает слово темным и отводит ряд малоправдоподобных 
этимологий (к тюрк. bag «лента‟, к перс. päč «изгиб, извилина», к тюрк. bästä из 

перс. производного к bänd- «вязать», к с-хорв. бje‶чва «вид чулка»).   

По-видимому, из тюрк. кыпчак. *bečeu¸ < *bečegü. Последнее имеет 
следующее происхождение. Письм.-монг. büči > калм. büči «тесьма, лента, 
завязка», халх. бүч «шнурок, тесьма, повязка», ордос. Bш‛tš‛i/e «лента, тесьма» 
(Mostaert 1960, 108b), бурят. бүшэ «тесьма, лента, шнурок, поясок, петля для 
пуговицы», диал. мэшэ «петля». Монг. форма в огласовке типа ордос. или 
бурят. заимствовалась в кыпчак. языки как *beče-, послужившее основой 
отыменного глагола с исходным значением «привязывать на бечевку», 
терминологическим - «припрягать дополнительно», от этого глагола и 
образовано *bečeu¸, послужившее источником рус., укр., польск. слов и, кроме 
того, чуваш. пичев «пристяжки», мар. печé «пристяжная лошадь», абаз. бачу 
«буксир». Значения русских форм указывают на заимствование из тюркских 
языков Поволжья в связи с практикой вождения судов бечевой против течения. 
В современных тюркских языках и диалектах мы имеем рефлексы этой основы 
в форме *meče-/müče- с характерным для ряда кыпчакских диалектов 
отражением начального b при заимствовании как m- (ср., например, рус. 
вершок > башк. мишук и под.): татар. мичә- «запрягать пристяжным» (Budagov 
(II) 1971, S. 272), (казан.) миче- «впрягать гусем‟, татар. мичеү «постромки», 
башк. мисәү «постромки», диал. (с развитием вставного n) минсәү «пристяжная 
лошадь‟ (Bashkort hojlashtarenen hүzlege (I) 1967, S. 151), нисәгән «пристяжная 
лошадь», нисәү «запрягать в пристяжку» (Bashkort hojlashtarenen hүzlege (II) 
1971, S. 183; ккал. мешеў «пристяжная лошадь, буксир», кумык. мечев/минчав 
(последнее - из башк.?) «взятие на буксир арбы, телеги (если обессилеет один 
из волов или лошадей)», уз. диал. мычав «буксир», мучав, мүчәв «помощник, 
подсобная сила» (Uzbek halk shevalari luγati 1971 , S. 185). Фонетический облик 
тюркских слов, скорее всего, указывает на распространение их из поволжских 
тюркских языков (но более поздних форм, чем заимствованная в вост.-слав.).   

Рус. Кобéль, уменьш. кобелѐк – cлово не предcтавлено в других 
cлавянcких языках, cпиcок абcолютно безнадежных этимологичеcких попыток 
(c кобыла, оcет. kabys [из западно-кавк.] (Menges 1979, S. 103), cр.-в-н. koppel 
«cвора cобак»..., критику (Trubachjov 1960, S. 28; Fasmer 1964-1973, S. 267); 
впервые отмечено в 1599 г. как наименование охотничьей cобаки: у 
гоcударевы царевы охоты у кобелей у меделянcкихъ; кобелѐк -  впервые в 
1673 (Slovar' russkogo jazyka (VII) 1975, S. 208). По-видимому, заимcтвование из 
cтаро-кыпчакcкого köbelek «паcтушья cобака, овчарка» (Bulg., adDurr., Houts., 
Abu H.) c поcледующим переразложением. Cтаро-кыпч. köbelek «паcтушья 
cобака, овчарка», кумык. köbelek «овчарка», тур. диал. göbelek «щенок» - 
производное c продуктивным отcубcтантивным cуффикcом -lag «имя по 
признаку» от тюрк. *köpek (c закономерным уcечением конечного 
гуттурального, вне завиcимоcти от того, являетcя ли -k cуффикcом): крх.-уйг. 
köpek «cобака» (Кутадгу Билиг), cр.-уйг. köpek «cобака» (Ибн Муханна), cтаро-
кыпч. köpek «крупная лохматая cобака», чагат. köpek «паcтушья cобака», тур. 
köpek «cобака», гаг. köpek «cобака», аз. köpäk «cобака», туркм. köpek «cобака, 
кобель», караим. (Крым/) köpe «cобака», кумык. göben it «дворовая cобака», 
ккалп. köpek «небольшая cобака», казах. köpek ijt «небольшая cобака», узб. 
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ko·ppäk «большая дворовая cобака» (Räsänen 1969, S.  291; Doerfer (III) 1967, 
S. 646-647; Etimologicheskij slovar' tjurkskih jazykov (V) 1997, S. 111-112; 
Sravnitel'no-istoricheskaja grammatika 1977, S. 189). Cр. также личное ханcкое 
имя Кобяк (Cлово о полку Игореве), алт. köbök личное имя, этноним (Radlov (II), 
S. 1315; Menges 1979, S. 102-105). Кирг. qara köbölök «злой дух, являющийcя в 
виде девушки, одетой в черный кементай, и c черной борзой cобакой» - 
вопреки ЭCТЯ, cкорее, к köbölök «бабочка» (cр. общеевразийcкий 
мифологичеcкий образ бабочки-злого духа), но нельзя иcключить и 
контаминацию c зафикcированным в cтарокыпчакcком названием cобаки; 
однако калм. köwlәg «борзая cобака» - не из кирг., а из cтаро-кыпч. Cр. попытки 
этимологизации тюрк. cлова из индоевр. у Гомбоца и Менгеcа. Первая попытка 
cвязать руccкое cлово c тюрк. (но c неcуффикcальной формой) (Menges 1979, 
S. 103). Приведенная этимология кажетcя предпочтительнее, чем из 
гипотетичеcкого *ко-бѣлый (Trubachjov 1960, S. 28-29), повторено в издании 
Фаcмера), тем более, что приводимое там же руc. диал. кобѐл свидетельствует 
против *ě. В предположении (Trubachjov 1960, S. 33) о том, что тюрк. köpek - 
иcточник руc. cобака, вызывает cомнение развитие начального cоглаcного 
(тюрки в Европе - не раньше IV в. н.э., причем cкорее булгары, у которых 
трудно ожидать палатализации; раccчитывать в это время на «cатемную» 
рефлекcацию гуттурального cложно). Тюрк. > иран. (Doerfer), но вряд ли в венг. 
kopó «cобака-ищейка» (вопреки Гомбоцу; к аргументации Дерфера добавим, 
что булгаризмы c гуттуральным cохраняют в венг. мягкий ряд: ökör < булг. *ökür 
< тюрк. *öküř «вол»). 

Рус. Колóк «роща у проточной воды», «участок крупного леса среди 

мелколесья». По Краснои колок (в качестве местного названия) Отводная книга 
1594 г. // Памятники южновеликорусского наречия. М., 1990, 45; диал. кóлок, -а 
и колóк, -á «роща, лесок в поле, степи; островок крупного леса среди 
мелколесья, болота; лесная поросль в овраге или распадке; сырое болотистое 
место в пади, поросшее кустарником» - новосиб., южносиб., амур., иркут., 
краснояр., горно-алт., забайк., том., омск., тоб., тюмен., челяб., вост., перм., 
урал., арханг., олон., самар., куйбыш., курск., костр., донск.; «прибрежная 
отмель, выступившая на морском мелководьи и поросшая камышом» - тер., 
астр., касп. (Slovar' russkih narodnyh govorov (XIV), S. 162-163). М. Фасмер 
(Fasmer (II), S. 294) полагал, что слово связано с рус. кол. Скорее, это 
заимствование из кыпчакских языков Волго-Уральского ареала: ср. башк. qulqɨ  
«роща». Тюрк. слово является производным с суф. -qu от общетюрк. *qōl 
«долина, русло реки» (Etimologicheskij slovar' tjurkskih jazykov (V), S. 195).   

Рус. Соколок: рус. диал. соколóк, сокóлик «кровяная жила большого 
перста; ямка под большим пальцем промеж двух сухих жил, куда нюхальщики 
сыплют табак из рожка»; далее, под влиянием народной этимологии с сóкол - 
сокóлик, соколéц «черная жила большого пальца руки; у лошадей ножная 
жила, из которой кровь пускают» (Dal' (IV) 1955, S. 262); неперестроенная 
форма фиксируется у Л.Е. Элиасова (Slovar' russkih govorov Zabaikal'jа 1980) 
соколáк, род.ед. соколáка «нижний сустав большого пальца, первая фаланга» 
(по примерам - место, из которого пускают кровь). 

По-видимому, заимствование из (незафиксированного) тюрк. soq-lag 
(производное с афф. места от тюрк. *suq «указательный палец» (др.-уйг. suq 
eŋräklärin «указательный палец» (мн. ч. вин. пад.), крх.- уйг. sūq eŋräk (~ erŋäk) 
МК; suq barmaq IM; чагат. (?) (Budagov 1869, S. 223) suq barmaq. Ст.-кыпч.: Abû 

H., Houtsma soq barmaq (Clauson 1972, 804a). C-B: алт. диал., шор. суккол (тел., 
шор.) (Radlov (IV), S. 753); сукол (Verbickij 1884, S. 308); сюг. cоγылыγ (< *soq 
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elik, последнее, видимо, из уйг. elik «палец»). Ю-В: лобнор. suq elik (Malov 1956, 
S. 107), узб. диал.: sъqqоl (Sadykov 1968, S. 13); (Андижан, Фарги) suqqol 
«указательный и безымянный пальцы‟. С-З: сиб.-татар. soq barmaq, soq parmaq, 
башк. huq barmaq, казах. suq qol (Räsänen 1969, S. 432). Исходная тюркская 
форма должна была бы означать «место у указательного пальца», т.е. 
промежуток между большим и указательным пальцами. Тюрк. u > o в  ряде 
кыпчакских языков (ср. татар. форму). Ср. у А.Г. Преображенского 
(Preobrazhenskij 1958, S. 350), где формы из В. Даля поданы под сокол.  
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Славян тілдеріне қыпшақ тілінен енген сөздер жайында 
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Академиясының Тіл білімі институтының Орал-Алтай тілдері бҿлімінің меңгерушісі. 125009 Ресей 
Федерациясы, Мҽскеу қ., Б. Кисловский бұр., 1 үй. E-mail: adybo@mail.ru. 

 
Тҥйін. Тҿменде этимологиялық ҽдебиеттерде тюркизмдер ретінде қарастырылмаған, алайда 

шығу тегі бұлыңғыр саналып келген бірқатар славян сҿздерінің жаңа этимологиясы жайлы 
баяндалады. Фонетикалық жҽне морфологиялық ерекшеліктеріне талдау жасай келе, біз ол 
сҿздерді түркі тілдерінен, оның ішінде қыпшақ тілінен енген сҿздер болуы ҽбден мүмкін екенігі 
жайлы қорытындыға келеміз.   
Тҥйін сөздер: этимология; тюркизмдер; қыпшақ тілінен енген; славян тілдері. 

 
On Kypchak borrowings in Slavic languages 
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Аbstract. Below are some new etymologies of Slavic words that were not previously considered in the 

etymological literature as Turkisms, but were considered to be of «dark» origin. On the basis of the 
analysis of their phonetic and morphological features, we come to the conclusion that the most 
appropriate thing is to treat them as Turkic, most likely, Kipchak, borrowings. 
Кeуwords: ethymology; Turkisms; Kipchak borrowings; Slavic languages.
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УДК 8204 
 

Тҥркі бітіктас жырларының әдеби-көркемдік сипаты 
 

Жетібайұлы Ҥрімжібай 
Іле педагогикалық унверситетінің профессоры. 835000 ҚХР, ШҮАР  Құлжа қ., Азат к-сі, 298. E-mail: 
ub.j@163.com 

 
Тҥйін. Мақалада «Күлтегін», «Білге қаған», «Тоныкҿк», «Онгин» жҽне «Күлі-шор» тҽрізді ежелгі 

түркі бітіктас жырлары жанр поэтикасы тұрғысынан қарастырылады. Ежелгі түркі бітіктас 
жырларында кҿтерілген тақырып, олардың жанрлық сипаты, композициялық құрылысы, образ 
сомдаудағы шеберлігі, фольклорлық сарынмен үндестігі тілге тиек етіледі. Автор ежелгі түркі 
бітіктас жырларының ҽдеби-кҿркемдік сипатын ашып кҿрсетуге құлшынады, бұл шығармалар 
кезкелген тарихи жырларда болуға тиісті кҿркемдік талаптарға толық сҽйкес келеді деген 
тұжырымға келеді. 
Тҥйін сөздер: түркі бітіктас жырлары; фольклорлық сарын; кҿркемдік сипат. 

 

Ежелгі Моңғұл үстірті мен қазақ сахарасында, Қытайдың батыс терістігі мен 
орта Азяда кезінде кҿптеген кҿшпенді ұлыстар мен тайпалық одақтар, ірі 
қағандықтар ҿмір сүрді, бірақ оларда жазба ҽдеби тіл дҽстүрі болмады. 
Заманымыздың 6 ғасырына келгенде осынау ұлы дала тҿсіне ежелгі түркілер ҿз 
билігін жүргізе бастады. Олар аса құдыретті күш ретінде Шығыс Азия мен Орта 
Азияның, Батыс Азия мен маңындағы аудандардың ҿркениетіне, дамуына 
белсене араласып, күшті ықпал жасаумен бірге, бірінші болып, түрік бітік 
жазуын тауып, ҿздерінің бай жазба тарихын, шұғылалы мҽдениетін кҿркем 
тілмен тас кітаптарға ойып ҿрнектеді, сҿйтіп, артына мҽңгілік мұра етіп 
қалдырды. Ежелгі түркілер жағынан қалыптасқан бұл жазба ҽдеби тіл дҽстүрі 
ұқсамаған тарихи себептерге байланысты із-ҿкшесін баса келген жазу 
түрлерінің ҿзгеруіне қарамастан, кейінгі түркі халықтары жазба ҽдеби тілі мен 
кҿркем ҽдебиетінің дамуына негіз болып қаланды.  

Алғаш, 1893 жылы, Дания ғалымы В. Томсен ежелгі түркі бітік жазуының 
жұмбақ сырын шешіп, түркітану ғылымының қалыптасуына жол ашқаннан 
қазірге дейін ҽр ел ғалымдары түркітану ғылымының түрлі салаларында, 
ҽсіресе құлпытас мҽтінін шешіп, оқу саласында ҿлшеусіз жұмыстар істеді. 
Сҿйтіп, ежелгі түркі жазба ескерткіштерін тану, оның тілін, ҽдеби, тарихи жҽне 
мҽдени мҽнін анықтауда мол табыстарға қол жеткізді. Десе де, ғасырдан 
ғасырды кҿктей ҿтіп бізге жеткен бұл ескерткіштердің ашылмаған жұмбақ 
сырлары, тереңдей зерттеуді күтіп тұрған мҽселелері ҽлі де ұшан-теңіз. Біз бұл 
мақаламызда жанр поэтикасы тұрғысынан, ежелгі түркі бітіктас жырларында 
кҿтерілген тақырып пен фольклорлық сарын, жанрлық сипат пен таным-
нанымдық негіз, композициялық құрылыс пен образ сомдаудағы шеберлік 
сынды мҽселелерді тілге тиек етеміз. Қысқасы, күллі түркі жазба ҽдебиетінің 
бастау қайнары болған, ежелгі түркі бітіктас жырларының ҽдеби-кҿркемдік 
сипатын ашып кҿрсетуге құлшынамыз.  

1. Бітіктас жырларындағы негізгі тақырып және фольклорлық сарын. 
Қазірге дейін Қытайдың солтүстігі, Моңғол үстірті, Сібірияның шығыс- оңтүстігі 
жҽне Орта Азияның ұлан-байтақ ҿңірлері мен Еуропаның шығыс аудандарынан 
ежелгі түрік бітік жазуында хатталған 500 ден астам жазба мұра байқалды. Бұл 
мұралардың зор бҿлігі құлыптастарға, тас ескерткіштерге ойып ҿрнектелген. 
Бұдан сырт, түрлі металдан, күйдірілген саз балшықтан жасалған бұйымдарға, 
сондай-ақ, ағаш кітаптар мен сапасы алуан түрлі қағаз кітаптарға 
жазылғандары да табылып отыр. Бұл мұралар ежелгі түркілердің жазба ҽдеби 
тіл мұралары деп қаралғанымен, олардың бҽрін түгелдей кҿркем ҽдебиет 
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деңгейіндегі авторы бар шығармалар деп қарауға келмейді. Тек бұлардың 
ішіндегі ҽйгілі қағандар мен батырларға, халық қадірлеген қолбасылар мен 
даналарға арнап тұрғызылған құлпытастарға ойып ҿрнектелген, батырлық-
эпостық жыр үлгісіндегі бір бҿлім туындылар ғана кҿркем ҽдебиет деңгейіндегі 
шығармалар деп қаралады. 

Демек, біз тілге тиек етіп отырған ежелгі түркі жазба ҽдебиеті  соңғы түрік 
қағандығы тұсында дүниеге келген, тұтас бір дҽуірді, яғни ежелгі түркі 
қағандығы құрылған 522 жылдан ежелгі түркі қағандығы жойылған 744 жылға 
дейінгі аралықта шынайы ҿмір сүрген тарихи тұлғаларды, нақтылы тарихи 
оқиғаларды, сол дҽуірдің тарихи шындығын негізгі арқау, басты тақырып ете 
отырып, кҿркем де мҽнерлі тілмен, тарихи реалистік үлгіде, батырлық-эпостық 
сарында, ежелгі түркі бітік жазуымен қаралы құлпытас (мҽңгітас) бетіне қашап 
ҿрнектелген қаһармандық ерлік жырлар шоғырын кҿрсетеді. Атап айтсақ, бұл 
жырларға «Күлтегін құлпытасы», «Білге қаған құлпытасы», «Тоныкҿк 
құлпытасы», «Онгин құлпытасы» жҽне «Күлі-шор құлпытасы» қатарлы тарихи 
ерлік жырлар шоғыры енеді. Бұл жырлар шоғырында кҿтерілген ҿзекті ой  қаза 
болған ҽйгілі тарихи тұлғалардың ел мен жері үшін жасаған жанкешті 
жорықтарына, асыл қасиеттеріне, ҿнегелі істеріне мадақ айту, мҽңгіге 
қалдырып, соңғы ұрпаққа жеткізу, оны үлгі етіп, елді береке-бірлікке шақыру, 
түркілік ерлік рухты ояту, сол арқылы ежелгі түркілердің ҿшкен үмітін қайта 
тұтандырып, құлаған шаңырағын қайта кҿтеру, елді егеменді ел, халықты 
қағанатты халық ету, сҿйтіп, қағандықтың ырысын шалқытып, бейбіт ҿмір 
орнату болып келеді. Ал тҽңірлік-шамандық наным-сенім  бұл жырлардың 
рухани негізі, танымдық, сана-сезімдік тірегі болады да, тҽңір, ұмай ана, киелі 
жер мен су қашан да ежелгі түркілерге медет беріп, шапағатын тигізіп отыратын 
құдіретті күш ретінде кҿрсетіледі.  

Қысқасы, бұл жырлардағы кҿтерілген тақырып пен ҿзекті ой, наным мен 
сенім, тарихи шындық пен тарихи оқиға, уақыт пен кеңістік ұқсас болып келеді. 
Десе де, бұл жырлардың композициялық құрылысы, ҽрбір жырдағы негізгі 
мазмұн, бас кейіпкер, яғни, тарихи тұлға, ойды бейнелеудегі кҿркемдік шеберлік 
алуан түрлі болып, негізгі тақырып пен ҿзекті ойды ҽр қырынан толықтап, 
кемелдендіріп отырады. Сҿйтіп, бұл жырлар шоғырынан ежелгі түркі қағандығы 
дҽуірінің кҿркем эпопиясы, тарихи галлерясы қалыптасады. 

Фольклор  жазу-сызуы болмаған бағы замандарда ҿмір сүрген халықтың 
ата-бабалары шығарып, пайдаланып, ұрпақтан-ұрпаққа аманат етіп, соңғы 
дҽуірге жеткізген рухани байлығы. Кезінде фольклордың араласпайтын саласы 
болмаған, ол халықтың рухани қажеттілігін түгелдей қанағаттандырып, бүкіл 
тіршілігінің ажырамас бҿлегі болған. Фольклор соңғы ұрпаққа кҿбінде ауызекі 
тілде сҿз ҿнері ҽрі мҽдени мұра түрінде жетіп отырған. Демек, фольклор 
авторы бар жазба ҽдебиеттен ҽлдеқашан бұрын пайда болып, ҿзіне тҽн кҿркем 
жүйе қалыптастырған сҿз ҿнері. Ал жазба ҽдебиет адамзат ҿркениеті белгілі 
дҽрежеде дамып, жазу тапқырланғаннан кейін, фольклор негізінде қалыптасып, 
фольклор негізінде ҿркендеді. Ондағы құнды шығармалардың барлығы да 
фольклордан қол үзіп, ҿзіндік даралық сипатымен бірден танылған емес. Қайта 
фольклорлық мұралардан нҽр алып, фольклорлық сарында жазылғандығы 
себепті аса жоғары кҿркемдік-эстетикалық ҿреге жете алған.  

Ежелгі түркі жазба ҽдебиеті де түрік бітік жазуы тапқырланғаннан кейін, 
бағзы замандардан келе жатқан түркілік фольклорлық дҽстүр мен түркі 
мҽдениетінің халықтық негізінде қалыптасты. Десе де, оған бағзы замандардан 
келе жатқан фольклорлық сюжеттер мен кейіпкерлер, батырдың ғашығын іздеуі 
мен мұратына жетіп оған үйленуі, ғажайып мақұлықтарға кез болып, оны жеңуі 
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қатарлы эпостық ҽңгімелеулер арқау болған жоқ, қайта шынайы ҿмірде болған 
тарихи тұлғалар мен тарихи оқиғаларды негізгі тақырып етіп алды. Басқаша 
айтсақ, түркі ҽдебиеті фольклорды шикізат есебінде емес, шығарманың ҿзекті 
идеясын кҿркемдік-эстетикалық ҿреге кҿтеруді іске асыруға тамаша мүмкіндік 
беретін басты құрал, тҽсіл ретінде пайдаланды. Сҿйтіп, ежелгі түркі жазба 
ҽдебиеті заман талабына сай, ҿз дҽуірі ҿте зҽру болып отырған ҿзекті идеяны 
батырлық эпостық дҽстүр аясында, эпикалық поэтикалық үлгіде, бірақ тарихи 
реалистік жаңа сипатта баяндауды сҽтті іске асыра алды.  

Түркі бітіктас жырларындағы тарихи тұлғалар бағзы замандардан келе 
жатқан эпостардағы батырлардың ғажайып туу, ерекше ержету мотивіне сай 
жырланған. Олар да ғажайып киелі күштерден жаралады, бұғанасы қатпай 
жатып жетім қалады, ерте ес жиып, алғыр да алыптық қасиеттері тез танылады. 
Бітіктас жырында, Білге қаған мифтік сарында тікелей тҽңірдің ҿзінен 
жаралады, Күлтегін жеті жасында, Білге қаған сегіз жасында ҽкеден жетім 
қалады, Күлтегін қаршадайынан батыр атанады, Білге қаған он тҿрт жасында 
Тардұш халқы үстіне шад болып, ел билеуге араласады. Ал Тоныкҿктің 
балалық, жастық шағы Табғашта ҿтеді, сонда тамаша тҽрбие алады. Күлі-шор 
эпостық ҽсірелеу сарыны негізінде «жеті жасында таутеке (атып) ҿлтіреді, тоғыз 
жасында азулы  қабанды (атып) ҿлтіреді». Демек, болашақ батырлардың 
бұлайша ғажайып тууы, жастайынан қиындық кҿріп ҿсуі, ҿзінің тегін адам 
еместігін ерте танытуы, біріншіден, болашақта ел тұтқасын ұстар ерлердің 
барлық қиындықты жеңе білетін, халықтың мұң-мұқтажын кҿріп ҿскен, ҿзі де 
соны басынан кешкен, ҽрі атадан балаға дарыған тектілігінің, арғы тегінен келе 
жатқан батырлық рухтың, табиғат сыйлаған зейін-зердесінің арқасында 
басқаларды ерте мойындатқан болуы қажет дейтін фольклорлық эстетиканың, 
халық үмітінің жырдағы кҿрінісі болса, екіншіден, тарихи шындықтың кҿркем 
шығармадағы нақты бейнеленуі болып табылады. Үшіншіден, бұл мотивтік 
сипат кҿбінде шығарманың кіріспе бҿлімі ретінде соңғы бҿлектерді 
байланыстыру ролін ойнап, жыр бастала салысымен-ақ бас кейіпкерді даралай, 
айшықтай кҿрсету қызыметін атқарады.  

Түркі бітіктас жырларында сол дҽуірдің тарихи реалдығын, қоғамдық- 
ҽлеуметтік зҽрулігін басты тақырып еткен, бірақ эпостық сарында қарама-қарсы 
қойып шендестіре жырланатын екі желі бар. Оның бірі  сонау түркі қағандығы 
құрылған тұстан бастап-ақ ежелгі түркілердің ішкі жҽне сыртқы себептерге 
байланысты қайта-қайта берекесі кетіп, торғайдай тозған, елдің елдігінен 
айрылып, сергелдеңге түскен, болашағы үшін «аһ» ұрған ашты зарын арқау 
етсе, енді бірі  қатал да аласапыранды заманда ереуіл атқа ер салған тарихи 
тұлғалардың елі үшін, елінің елдігі үшін жасаған ерлігін, жойқын жорықтарын, 
ҿшпес еңбегін фольклорлық ҿршіл рухта асқақтата жырлауды арқау етеді. 
Демек, бұның алдыңғысы сол дҽуірдің ғибаратнамасы, ашты сабағы, соңғы 
желіні ҿрбітудің негізі болса, ал келесі желі қоғамдық-ҽлеуметтік күрестің, елдің 
елдігін қорғау идеясының, ерлік-қаһармандық рухтың шығармадағы нақты 
бейнесі болып табылады. Бітіктас жырларында елдің береке-бірліктен 
айрылып, азып-тозған тұсы: түркі күллі қара халқы «қаның судай ақты, сүйегің 
таудай болып жатты. Текті ұлдарың құл болды, пҽк қыздарың күң болды»,  деп 
ашына жырланса, ал халықтың күңіренген күйзелісі: «-елді халық едім, елім 
енді қайда?! кімге ел құрғызамын?! қағанды халық едім қағаным қайда?! қай 
қағанға ісімді, күшімді беремін?!»,  деп шешендік сұрай арнауға ауысады. 
Осылайша, екінші желінің ҿрбуіне берік негіз қалайды.  

Бітіктас жырларындағы оқиғалар екінші желі негізінде ежелгі батырлық-
эпостық сарында, қаһарманның ел басына күн туып, тҿрт құбыла түгел жау 
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болған тұста, басын бҽйгеге тігіп, сұрапыл жорыққа аттануына байланысты 
ҿрбиді. Жас батырлар жойқын жорықтарда, арпалысты оқиғалар ортасында 
барған сайын тас түйін боп түйіліп, жау жағадан алған қан майданда ерен ерлік 
кҿрсетеді, ауыр да азапты сыннан ҿтеді. Олар «елсіреген, қағансыраған, құл 
болған, күң болған халқы үшін», «түнде ұйықтамайды, күндіз отырмайды, қызыл 
қаны тҿгіледі, қара тері ағылады». Ендігі жерде айбынды қолбасы ретінде ауыр 
қолды бастап, шығыста Шандоң жазығына дейін шеру тартып, мұхитқа аз 
жетпей қайтады; Түстікте тоғыз Ерсенге дейін қол бастап, Тибетке сҽл жетпей 
қайтады; Терістікте Қар жамылып, мұз Құрсанған ит жеккенге дейін барады. Ал 
енді бірде Алтайдан аса, Ертісті кеше қайысқан қалың жауға аттанады. Батыста 
құба құмды кҿктей ҿтіп, Инчу (Сыр) ҿзенін кеше темір қақпаға дейін барады. 
Сҿйтіп, «Тҽңірі жарылқағаны үшін елі барды елсіретеді, қағаны барды 
қағансыратады, жауын бойсындырады, тізеліні шҿктіреді, бастыны жүгіндіреді». 
Демек, түркінің ҿшкен үмітін қайта тұтатып, құлаған шаңырағын қайта кҿтереді, 
қағандықтың ырысын шалқытып, бейбіт ҿмір орнатады. Осылайша ҿршіл рухта 
жырланған батырлар барған сайын іріленіп, қаһарына іліккенді алмай 
қоймайтын баһадұр батырға, кемеңгер ақылшыға, қайырымды қағанға 
айналады. Міне бұл бітіктас жырларының эпостық сарында жырланған, 
оқыйғалардың басталуы, ҿрбуі, шарықтауы жҽне нҽтижесі бар, кемелді 
эпикалық шығарма екенін айқын танытады.  

Ежелгі түркі құлыптас мҽтіндері кҿп қырлы жазба мұра болып, жанрлық 
сипаты тұрғысынан реалистік үлгіде, эпостық сарында жырланған, тарихи-
батырлық жыр деп қаралады. Десе де, мҽтіндердің ҿн-бойында басқа 
жанрларға тҽн қасиеттер де кездесіп отырады. Бұның бірі, жырдың қаралы 
құлпытас бетіне ҿрнектеліп, жоқтау сипат алуы болса, енді бірі, тарихи 
тұлғаның ҿмірі жайлы толғаудың тарихи шындық негізіне құрылатын эссе 
сипатын алуы болып табылады. Бұның алдыңғысы тарихи-батырлық жырдың 
хатқа түсуінің салт-дҽстүрлік алғы шарты болса, соңғысы тарихи-батырлық 
жырларда кем болса болмайтын құрылымдық қасиет болып табылады. Ал 
құлпытас мҽтіндерінің жырға тҽн басты сипаты, тармақтарындағы буын 
санының тең болуы жҽне соңғы дыбыстардың үндесіп-ұйқасып келуінен емес, 
шумақтардағы сҿздердің айтпақшы болған ой жүиесіне қарай ритимикалық топ 
құрап, поэтикалық ырғаққа қарай қиысып келуінен кҿрінеді. Жалпы, жыр 
басынан аяғына дейін эпостық сарында оқиғаларды сыпыра жырлау үлгісімен 
жырланып отырады.  

Ескеретін нҽрсе, құлпытас  марқұм болған адамдардың қабырының 
басына, қойылатын ескерткішті, тас белгіні кҿрсетеді. Ғалымдар құлпытас 
орнату салтын аруаққа табыну нанымына байланысты, заманымыздан бұрынғы 
қола дҽуірінде, тіпті одан да бұрын қалыптасқан болуы мүмкін деп межелейді. 
Құлпытас орнату кейін дамып, ірі тарихи оқиғаларға да, киелі орындарға да 
орнатылатын болған. Сондай-ақ халыққа арналған келелі маңызға ие үндеу, 
заң-жарғы сипатты шығармалар да құлпытас үлгісінде мҽңгі тастарға ойып-
ҿрнектеліп, адамдар кҿп жиналатын жерлерге тұрғызылып, мҽңгілікке 
қалтырылып отырған.  

Құлпытас орнату ежелгі түркілерде қайтыс болған атақты тұлға аруаққа 
айналып, кҿктегі тҽңірге қарай «ұша барады», жебеуші күшке айналады деп 
қарайтын шамандық нанымға байланысты қалыптасқан дҽстүр болып, онда 
құлпытас қойудың байырғы халықтық дҽстүрі сақталумен бірге, отбасылық 
жоқтау сипатында емес, халықтық жоқтау сипатындағы тарихи-батырлық жыр 
хатталып, «елге жақын, тоғыз жолдың торабына» тұрғызылатын болған. Демек, 
бітіктас жырларында, қаралы орында қайғырудың міндетті түрде болатыны, 
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қазаны жоқтау терең ойлы, ҽсерлі де мұңды сҿздермен айтылатыны, сҿйтіп 
оның сезімге тікелей ҽсер ететін табиғаты, түркі бітіктас жырларында мақсат 
етіп алға қойылған үндеу-ҿсиет түріндегі ҿзекті оймен қабыстыра 
сабақтастырылып, тарихи-батырлық жырдың қоғамдық-ҽлеуметтік құны мен 
кҿркемдік- эстетикалық құнын тіпті де асқақтата түскен.  

2. Бітіктас жырларының құрылысы және образ сомдау шеберлігі. Түркі 
бітіктас жырлары тұтас бір дҽуірді жырлаған жырлар шоғыры ретінде, кҿтерген 
негізгі тақырыбының мазмұндық ерекшелігіне қарай, құрылысы жақтан сол 
тұста билікте отырған қағанның халқына арнаған үндеу-ҿсиетнамасы, ата-
бабаның ұлы еңбектері жайлы тарихи жыр, марқұм болған тарихи тұлға жайлы 
батырлық-ерлік жыр сынды үш бҿлімнен жҽне сол тарихи тұлғаның дүниеден 
ҿткені, оны жерлеу мен асын беру, бітіктасын бітіктеп, кешенесін орнату жайлы 
қосымша тарихи мҽліметтен құралады. Десе де, бұл мазмұндық, құрлымдық 
жүйе барлық жырларда бір ізділік сақтап, бір ғана үлгімен қайталанып 
отырмайды. Мысалы, Күлтегін мен Білге қаған құлпытасы жоғарыдағы 
мазмұндық-құрылымдық жүйені толық сақтаған кемелді тарихи поэма үлгісінде 
жырланса, Тоныкҿк пен Күлі-шор құлпытасы тек тарихи тұлғаның ҿзіне ғана 
арналған ерлік жыр үлгісінде жырланады. Ал Онгин құлпытасы тұтас бір 
ҽулеттің ерлік-батырлық жыры ретінде жырланады. Демек, ҽр бір жырдың ҿз 
құрлымы, ҿзіне тҽн баяндау даралығы бар болып, олар жалпы жырлар 
шоғырындағы біртұтас мазмұндық-құрылымдық жүйені тҿңіректей ҿрістеп, оны 
ҽр қырынан толықтап, кемелдендіріп отырады.  

(1) Жырлар шоғырының үндеу-ҿсиетнама бҿлімі, бітіктас жырларының 
басын біріктіріп, жырлар шоғырын қалыптастыруға негіз, арқау ретінде 
тартылған тарихи толғау болып, сол тұста тақта, билікте отырған Білге 
қағанның күллі ел-жұртына арнаған арнауы түрінде баяндалады. Ол «Кұлтегін 
құлпытасы» мен «Білге қаған құлпытасында» қайталанып беріледі. Онда ең 
ҽуелі, Білге қағанның түріктің іріген елін ұйытып, егеменді елдігін қайта орнату 
сынды алға қойған мұраты, сол мұратты іске асыру жолындағы арпалысты 
жорықтары, ақыры түркінің ҿшкен үмітін қайта тұтатып, құлаған шаңырағын 
қайта кҿтергені, қағандық ордасын Ҿтүкен тауына тіккені, сол жерде отырып, 
Табғаш халқымен байланысты түзегені, енді халықтың басына мұң-қайғы 
түспейтіні баяндалады. Осыдан кейін, түркі халқының ұзақ жылдар бойы бодан 
болып, азып-тозуы, құл болып, кұң болып сергелдеңге түсуі жҽне оның басты 
себептері егжей-тегжей талдап түсіндіріледі, ашына баяндалады. Соңында, ел 
басына күн туып, құрып-жоғалуға бет алған қиын сҽтте, Білге қағанның «тҽңір 
жарылқағаны үшін, ҿзінде құт болғаны үшін», түркі халқы үстіне қаған болып 
таққа отырғаны, жұтаған, азып-тозған елдің басын қосып, кедей халықты бай 
қылғаны, аз халықты кҿп қылғаны баяндалады. Білге қаған «бұл сҿзімде 
жалғандық бар ма?» деп, барша халыққа арнап сұрақ қояды. «Түрік бектері, 
халқы бұны тыңдаңдар! түрк халқын қалай жиып, елді қалай құрғанымды мұнда 
(құлпытасқа) қашадым, (сендердің) жаңылып, ҿлгендеріңді жҽне мұнда 
(құлпытасқа) қашадым. Қандай сҿзім болса да мҽңгі тасқа қашадым. Мұны кҿріп 
біліңдер, түріктің қазіргі халқы мен бектері» деп жар салады. «Сендер (жҽне) 
жаңыласыңдар ма?!» деп қайталай қатаң сұрақ қояды.  

Қысқасы, жырлар шоғырының толғау түрінде жырланған бұл бҿлімінде, 
дҽуір тірлігі, заман талабы, аласапыран ҿмірдің қаталдығы, халықтың хал-жҽйі, 
ашты зары, ел болашағы түгел қамтылады. Сҿйтіп толғау, біріншіден, ежелгі 
түркілерді күреске, береке-бірлікке, елдің елдігін қорғауға шақырса, екіншіден, 
елдің елдігінен айрылып азып-тозуы  қашанда береке-бірліктің болмауы, 
түркілік рухтың азғындап, алдап-арбауға түсуі салдарынан болатындығы, 
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сондықтан елдің санасын, намысын, арын, жігерін оятып, берекесіздік, 
опасыздық, пенделік келтіріп шығарған ауыр зардапты, ашты сабақты ғибрат 
етуге үндеу болып табылады. Үшіншіден, ең маңыздысы, осылардың бҽрін 
болашаққа ұсынар үлгі, айтылар ҿсиет ретінде жеткізу мақсат етіледі.  

(2) Жырлар шоғырының ата-бабаның ұлы еңбектері жайлы тарихи жыр 
бҿлімі, Ашына ҽулетінің ежелгі түрік қағандығын құру жолындағы бірнеше 
ұрпаққа жалғасқан күрескерлік рухын жырлауға арналады. Атап айтсақ, онда 
аңыздық-мифтік сарында, тарихи шежірелік үлгіде ежелгі түркі қағандығының 
200 жылға жуық тарихына, ҽйгілі қағандарының ҿшпес еңбектеріне жинақтай 
шолу жасалады. Бұл тарихи шежірелік жыр «Күлтегін құлпытасы», «Білге қаған 
құлпытасы» жҽне «Онгин құлпытасында» қайталанып берыледі, ол ҿз ішінен 
мынадай екі бҿліке бҿлінеді:  

Бірінші бҿлік, алғашқы түркі қағандығының құрылуы мен жойылуы жайлы 
жыр болып, ол шендестіре баяндалған екі желі бойынша ҿрістейді. Алғашқы 
желі, шамандық наным негізінде қалыптасқан, ҽлемнің жаралуы жайлы түркілік 
мифтік философиядан басталады. Жырда тҽңірдің, осы жалғыз жаратушының 
құдыретімен, «Кҿк пен жер жаралғанда арасында адам баласы жаралыпты. 
Адам баласының үстіне (оларды билеуге) ата-бабам Бумін  қаған, Естеми  
қаған отырыпты» дейді. Сҿйтіп, ата-бабаларының тҽңірдің қолдауымен 
жаралған, табиғатынан ақылды да парасатты, киелі де текті адамдар екендігін 
аңғартады. Олар тҽңірдің шапағатымен елін (алғашқы түркі қағандығын) 
құрады, заңын түзеді. Тҿңіректің тҿрт бұрышына жорық жасап, бастының басын 
игізеді, тізелінің тізесін бүктіреді. Түркі халқын бұрын-соңды болмаған бейбіт, 
жайма-шуақ заманға жеткізеді. Олардың бектері ақылды да іскер, табанды да 
ержүрек болады. Халқы қағанға адал қызмет етеді. Осылайша, елін ұзақ 
билеген білікті қаған дүниеден ҿтеді. Оның ҿліміне дүниенің тҿрт бұрышынан 
жоқтаушы-сықтаушы келеді. Келесі желіде, біліксіз қағандардың билікке 
отыруы, ішкі жақта берекесіздік, алауыздық орнауы, сыртқы жақта 
Табғаштардың кҿлгір саясаты салдарынан аға мен інінің, бек пен халықтың 
жауласқаны, ел етіп құрған елдігінен, қаған етіп қойған қағанынан айрылғаны, 
қысқасы, алғашқы түркі қағандығының жойылып, бодан болған күйзелісті 
тағдыры, 50 жылдай Табғашқа ісін, күшін бергені, ақырында күйзеле күңіренгені 
баяндалады. Қорытып айтқанда, бұл бҿлікте білікті қаған мен біліксіз қаған, 
бірлік пен берекесіздік, егемендік пен бодандық салыстырыла баяндалады да, 
қаған мен халықтың ортақ мақсат тҿңірегінде жұдырықтай жұмылуы, қағанның 
біліктілікпен ел билеуі, халықтың қағанға шексіз адал болуы ел іргесін баянды 
сақтаудың кепілі екенін ҿсиет ретінде ескертеді.  

Екінші бҿлік соңғы түрік қағандығының құрылуы жайлы жыр болып, онда 
ежелгі түркілердің екі кҿтерілісі жҽне Елтеріс қаған мен Қапаған қағанның ерлік 
жорықтары баяндалады. Бұл бҿлім, елдігінен айырылып, «аһ» ұрып, аңыраған 
халықтың соңғы түрік қағандығын құру жолында «Табағаш қағанға жау болған, 
жау болып қолдарынан түк келмей жҽне бағынған» алғашқы кҿтерілісінің сҽтсіз 
аяқтауынан басталады. Десе де, тағдыры талқыға түсіп, жойылып-жоғалуға бет 
алған түркілерді кҿктегі тҽңрі, киелі жер мен су жҽне жебейді. Ол «түркі халқы 
жоқ болмасын, халық болсын!»  дейді. Сҿйтіп, Елтеріс қаған бастаған екінші 
кҿтеріліс басталады. Кҿтеріліс хабары тез тарайды. Торғайдай тозып, тау мен 
тасты, қала мен даланы паналаған түркілер ҽр тараптан аттанып, Елтеріс 
тҿңірегіне жинала береді. «Тҽңірі күш-қуат бергені үшін, Елтерістің жасақтары 
бҿрідей, жаулары қойдай болады». Олар «ілгері (күн шығатын жаққа), кейін (күн 
бататын жаққа) жойқын жорықтар жасайды. Осылайша, түріктің құлаған қара 
шаңырағын қайта кҿтереді. Елді тҽңірлік наным мен дҽстүрге, содан туындаған 
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ата заңға қайта оралтады. Елдің Тҿліс, Тардұш деп аталатын бҿліктерінің 
басын қосып, оларға ябғы, шад шендерін беріп, қағандықтың керегесін жайып, 
уығын шаншады. Бұл тұста қағандықтың тҿрт қыбыласы түгел жау еді». Елтеріс 
47 рет жорық жасап, 20 рет шайқасқа түседі. Елі барды елсіретеді, қағаны 
барды қағансыратады. Ол осылайша ел құрып, заң орнатып барып дүниеден 
ҿтеді. Басына баз қағанның балбалы тұрғызылады.  

Елтеріс қаған қайтыс болғаннан кейін таққа інісі Қапаған қаған отырады. Ол 
билікте отырып елдің тынысын барынша кеңейтіп, ордасын зорайта түседі. 
Шығыста жасыл ҿзеннен Шандоң жазығына дейін, батыста темір қақпаға дейін 
жорық жасайды. Кҿгменнен аса Қырғыз жеріне дейін шеру тартады. Жалпы 25 
рет жорыққа аттанып, 13 рет шайқасқа кіреді. Түркілерден бет бұрып, кінҽлі 
болған тайпаларға жаза жорыққа аттанып, оларды қатаң жазалайды, бірақ елін 
билеуді қайтадан ҿздеріне береді. Осылайша түркілердің жері кеңіп, елі 
молаяды. «Ол кезде құл құлды болады, күң күңді болады, інісі ағасын, ұлы 
ҽкесін білмейтін» баяшат заман орнайды. Десе де, ел іші тыныш болмайды, 
түркі бектері мен елінің астамдығы, қас пен досты, қамқоршы мен қара ниетті 
айыра алмағандығы, қара басының қамын күйіттегені себепті, ауыр да апатты, 
күйзелісті күйге қайта түскені ашына баяндалады. Соңында «түркі халқы, ҿкін!» 

 деп толғана жар салады. Сендердің білімсіздігің, опасыздығың себепті, ағам 
қаған дүниеден ұшты»  дейді. Басына Қырғыз қағандығын балбалын 
тұрғызғанын айтады.  

Демек, бұл бҿлімде ағалы-інілі екі қағанның соңғы түрік қағандығын құру, 
оны аман сақтап қалу, елді еркін де ырысты ҿмірге жеткізу жолында жасаған 
жойқын жорықтары, ерен ерлігі, ақыл-парасаты, қысқасы олардың ұлы 
еңбектері жырланумен бірге, елдің астамдығын, ҿзімшілдігін, дос пен қасты 
айыра алмайтын аңғалдығын күйіне есіне салып, оларды береке-бірлікке, 
бірауыздылыққа шақырады. Оны болашаққа сабақ болатын ҿсиет етіп 
құлпытасқа қашап жазады. Жырда Елтеріс қаған  түркі қағандығын қайта 
орнатушы, түркі заңын қайта жасаушы, елді ата дҽстүрге қайта оралтушы ірі 
тұлға ретінде танылса, ал Қапаған қаған  оны жалғастырушы, түркілердің 
жерін кеңейтіп, елін молайтушы, елге бейбітшілік, молшылық орнатушы ірі тұлға 
ретінде танылады.  

(3) Жырлар шоғырының тарихи тұлға жайлы батырлық-ерлік жыр бҿлімінде, 
соңғы ұрпақтың ата-бабалары аманат етіп қалдырған ұлы істі одан ары 
жалғастыруы, елдің елдігін сақтап, оны одан ары кҿркейту жолындағы күресі, 
ауыр да азапты жорықтары, ерлігі мен батырлығы тарқата, егжей-тегжей 
жырланады. Онда марқұм болған тарихи тұлғалардың балалық шағы, жастық 
дҽурені, кемеліне келген азаматтық кезеңі, сондай-ақ, ҽр кезеңдердегі ерлігі 
мен батырлығы жеке-жеке, ретімен баяндалады. Алайда, олардың бар ҿмірі, 
ерлік жорықтары түгел баяндалмайды, тек олардың ҿміріндегі елеулі бұрылыс 
кезеңдері, ерлігін ҽйгілейтін шешуші жорықтары талдап алынады да, кҿбінде 
оны фольклорлық сарында тарихи тұлғаның ҿмір жасымен қоса ҿріп, 
сабақтастыра баяндайды. Бұл бҿлімнің негізгі мазмұны ҽрбір тарихи тұлғаның 
даралық қасиетін ҽйгілеуге арналады.  

«Күлтегін құлпытасы» мен «Білге қаған құлпытасында» ең ҽуелі, жаратушы 
жалғыз тҽңірдің еркімен Білге қағанның «іші ассыз, сырты тонсыз, бейшара, 
мүсҽпір халықтың үстіне таққа отырғаны» жайлы жалпы мҽлімет беріледі де, 
осыдан кейін Білге қаған мен Күлтегіннің «халықты тойындырайын» деп тізе 
қоса жасаған жорықтары, ерліктері, «жалаңаш халықты тонды, кедей халықты 
бай қылғаны», оларды «от пен судай» бір-бірімен жауықпас еткені, олардың 
ҿнегелі ҿмірі жинақтай жырланады да, осыдан кейін, Білге қаған мен Күлтегіннің 
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ерлік жорықтары жеке-жеке ретімен тарқата баяндалады. «Күлтегін 
құлпытасында» Күлтегіннің 16, 21, 26, 30, 31 жасқа келген тұстарында жасаған 
жорықтары баяндалумен бірге, «ел қорғаны  ер, ер қанаты  ат» дейтін 
эпостық қағидаға сай, Күлтегіннің соғыстағы ереуіл аттары да асқақатата 
жырланады. Бірақ бұл аттар қиялдан туған эпостық сарындағы тұлпарлар 
бейнесінде емес, батырдың серігі, кҽдімгі жорық аттары бейнесінде 
сүреттеледі. «Білге қаған құлпытасында» Білге қағанның 17, 20, 22, 26, 27, 
30,31, 32, 34, 38, 39, 50 жасқа келген тұстарында жасаған жорықтары, сондай-
ақ, Білге қағанның 19 жыл шад, 19 жыл қаған болып, ел ұстағаны жырланады. 
Соңында Күлтегін мен Білге қағанға арнап құлпытас орнатып, кешене 
тұрғызғаны жҽне оларға арналған шын мҽніндегі азалы жоқтау баяндалады. 
Қысқасы, «Күлтегін құлпытасының» батырлық-ерлік жыр бҿлімінде, Күтегіннің 
қаршадайынан ер, жалынды жастық шағында батыр, кемеліне келген 
азаматтық дҽуірінде баһадүр атанған алып тұлғасы сомдалса, ал «Білге қаған 
құлпытасының» батырлық-ерлік жыр бҿлімінде, Білге қағанның 14 жасынан 
бастап билікке отырып, шад болған, жалынды жастық шағында қол бастап, 
білікті қолбасы болған, таққа отырып, билік ұстаған тұста дана саясаткер, 
қайырымды қаған болған бейнесі сомдалады.  

«Тоныкҿк құлпытасында», ең ҽуелі, Тоныкҿктың балалық шағында 
Табғашта тҽрбие алып ҿскені, ол кезде түрік халқының табғашқа қарайтыны 
баяндалады да, осыдан кейін түріктердің екі реткі кҿтерілісі, соңғы кҿтеріліс 
үстінде, қан майданда батыл шешім жасап, Елтерісті таққа отырғызғаны, 
оғыздарды бағындыруы мен түркілердің Ҿтүкен тауына кҿшіп келуі, шығыста 
Шандоң қалаларына, солтүстікте Қырғыздарға, батыста он оқ Түркештерге, 
одан қиырдағы темір қақпаға дейін барған жорықтары баяндалады. Жырдың 
соңында, Тоныкҿктың ежелгі түркілердің үш ұрпақ қағанына ақылшы болғаны, 
түрік халқы үшін жасаған жорықтарының жемісі, оған болған бағасы, түркі 
халқына арналған үндеу-ҿсиеті баяндалады. Бірақ оның үндеу-ҿсиеті бҿлек 
мазмұн ретінде емес, жырдың қортынды бҿлігіне сіңіре, ұштастыра 
баяндалады. Сҿйтіп, Тоныкҿк жырында дала данасы Тоныкҿктың ел бастаған 
ерлігі, жанкешті жорықтары, кҿрегендігі, шытырманнан жол тапқан айласы, 
ҿнегелі ҿмірі жырланумен бірге, оның сұңғыла стратег, аса ірі саясаткер, 
парасатты соғыс маманы, шебер де айлалы қолбасы бейнесі сомдалады.  

«Күлі-шор құлпытасында» ең ҽуелі, Күлі-шорға Тоныкҿктың «апа тарқан 
шыған» атағын (шенін) бергені, Қапаған қаған елінде қартайып, бақытты 
болғаны, 80 жас жасағаны, кҿзі тірісінде боз ат мініп, сҽнді киініп жүретіні, ерлігі 
мен біліктілігі сондай үстем болғаны баяндалады. Осыдан кейін Күлі-шордың 
елінің елдігі үшін ереуіл атқа ер салған жау жүрек жорықшыдан білгір де 
айбынды қолбасыға кҿтерілген жорықтары, соңғы түркі қағандығы Тардұш 
бҿлімінің билеушісі болғаны баяндалады. Ол сан рет айқасқа түседі. Соңғы рет, 
80 жасқа келген дарабоз шағында «мен де (жау) жасағын тосайын»  деп, 
ұрандап жауға шабады. Бұл жолы ол қайта оралмайды, шайқас үстінде опат 
болады. Шығарма трагедиямен аяқталады. «Күлі-шор құлпытасындағы» ат 
бейнесі де, фольклорлық сарында, қарт батырдың сенімді серігі ҽрі құрметіне 
сай кҿлігі ретінде суреттеледі. Демек, Күлі-шор жырында Күлі-шордың жанкешті 
жорықтары, ерен батырлығы, білгір қолбасы, ел билеген даналығы 
жырланумен бірге, қартайып, 80 жасқа келгенше жауға шапқан дарабоз батыр 
тұлғасы сомдалады.  

«Онгин құлпытасында» ең ҽуелі, ата-бабалары Бумын қағанның алғашқы 
түркі қағандығын құру жолындағы ұлы еңбектері, ол қайтыс болған соң, елдің 
елдігінен айрылған берекесіздігі ашына жырланады ҽрі түрік халқы құрып, 
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жоғалуға айналғанда тҽңірдің қолдауымен қайта ел болғаны баяндалады. 
Осыдан кейін, Ел етміш ябғының ҿмірбаяны мен ерлік жорықтары жырланады, 
онда ҿзінің Қапаған қаған мен Елтеріс қаған елінде ержеткені, ныспысының Ел 
етміш ябғы, барлығы бір атадан тараған 65 ер екені, олардың түгел жауға 
аттанғаны сондай-ақ нақтылы жорықтары, ел мен қағанға адал қызмет еткені, 
қағанның адал қызмет еткендерге құрмет білдіріп, атақ-шен бергені, бүкіл 
ҽулеттің ұйымшылдығы, ҽкесінің жігер бергені үшін жауды жеңгені, ҿзінің елге, 
ел иесі қағанға адал болуы жайлы інілеріне, балаларына айтқан насихаты, 
ҿсиеті баяндалады. Соңында, дүниеден ҿткен тарихи тұлғаны жерлеу, оған 
арнап, кешене тұрғызып, құлпытас орнату жайлы мҽлімет беріледі. Қысқасы, 
«Онгин құлпытасында» жеке бір ғана тұлғаның ерлігін емес, тұтас бір ҽулеттің 
елдің елдігі үшін жасаған жорықтары, ерлігі, бірауыздылығы, елге, ел иесі 
қағанға адалдығы жырланады, оны үлгі етіп ұсынады. Сҿйтіп, ежелгі түркілерді 
қағанның тҿңірегіне топтасуға, береке-бірлікке, болашақ үшін күреске 
шақырады.  

Демек, түркі бітіктас жырларында шығармаға арқау болған тарихи оқиға мен 
тарихи шындық ұқсас болып келеды. Бұған қарап, оларды бірі-бірінің кҿшірмесі 
деуге болмайды. Ҿйткені, түркі бітіктас жырлары бір дҽуірде туылған ортақ 
тарихи оқиғалардың сілемін сақтай отырып, ҿзекті ой тҿңірегіндегі түрлі 
мҽселелерді түрліше қырынан кҿтереді. Сҿйтіп, бір-біріне ұқсамайтын даралық 
сипатқа ие туындылар жаратады, алуан түрлі образдар сомдайды.  

Түркі бітіктас жырларында Бумын мен Естеми, Елтеріс пен Қапаған, Білге 
мен Күлтегін, Тоныкҿк пен Күлі-шор жҽне Ел етміш ябғы қатарлы тарихи 
тұлғалардың кҿркем образы сомдалған. Бітіктас жырлары бұл образдарды 
сомдауда ежелгі ертегілерде, аңыздарда, эпостарда сан рет қайталанып 
келетін фольклорлық моделдерді, оның образ сомдау үлгілерін негізгі құрал, 
басты тҽсіл етіп алады. Бірақ тарихи тұлғаларды қиялдан туған бейне түрінде 
емес, ҿмірде болған, реалистік үлгідегі кҿркем бейнелер етіп суреттейді. 
Жоғарыда баяндағанымыздай, тарихи тұлғаның балалық шағы ежелгі 
эпостардағы батырлардың ерекше ержету мотивіне сай жырланады. Олар да 
бұғанасы қатпай жатып жетім қалады, ерте ес жиып, алғыр да алыптық 
қасиеттері тез танылады. Ал олардың кемеліне келіп, қас батырға айналған 
тұсы эпос қаһармандары сияқты оқиғалар ортасында, толассыз шайқастарда, 
үздіксіз жорықтарда сомдалады. Олар да «жау аз ба, кҿп пе?» деп сұрамайды, 
«жау қайда?» деп сұрайды, соған қарсы қол бастап, қаһарлана шабады. Олар 
шайқастағы зор жеңісі, сескенуді білмейтін жаужүректігі, алып қайраты, азып-
арығанды білмейтін қайсарлығы, елі үшін туып, елі үшін ҿлетін жанқиярлығы 
арқылы кҿзге түседі. Олардың толассыз жорықтардағы ерен ерліктері ҿздерінің 
ҿмір жасымен қоса ҿріліп, сабақтастыра баяндалса, ереуіл аттары эпостық 
сарында, бірақ қиялдан туған бейнеде емес, батырдың серігі, кҽдімгі жорық 
аттары бейнесінде сүреттеледі. Осылайша, оқиғалар ортасында шыңдалып, 
барған сайын іріленген тарихи тұлғалар, ендігі жерде ҿздерінің ерлігімен, 
атқарған ісімен, даралық характері мен болмысы бір-бірінен ҿзгеше тұлғаға, 
қайталанбас образға айналады. Бұл образдар жалпы жақтан қаған-батырлар 
(Бумын, Естеми, Елтеріс, Қапаған, Білге) образы жҽне қолбасы-батырлар 
(Күлтегін, Тоныкҿк, Күлі-шор, Ел етміш ябғы) образы болып екі топқа бҿлінеді. 
Бұлардың ішінде нағыз батырлар ретінде ерекше дараланып, оқшау кҿзге 
түсетін тұлғалар  Білге қаған, Күлтегін, Тоныкҿк жҽне Күлі-шор образдары 
болып, олар жалпы түркі ҽдебиетінде символдық түс алған образдар ретінде 
танылады. Ҽдетте, Күлтегін ерліктің, Білге қаған қайырымдылықтың, Тоныкҿк 
даналықтың, Күлі-шор қарт батырдың символы деп қаралады.  
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Қорытып айтқанда, түркі бітіктас жырлары кезкелген тарихи жырларда 
болуға тиісті кҿркемдік талаптарға толық сҽйкес келеді. Онда кҿркем 
шығарманың композициялық құрылысындағы барлық детальдардың басын 
біріктіретін тҽсілдер  шығарманың ішкі мазмұны мен сыртқы формасы, яғни 
сол дҽуірдің реалистік шындығы мен сол шындықты поэтикалық суреткерлікпен 
жеткізетін кҿркемдік ҿрнектер аса шеберлікпен ұштастырылған. Сол себепті, 
түркі бітіктас жырларын ата-бабаларымыздан бізге жеткен ҽдеби-кҿркем мұра 
деп мақтанышпен айта аламыз.  
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Аннотация. В статье рассматриваются такие древнетюркские памятники письменности как: 

«Кюльтегин», «Билге қаган», «Тонйукук», «Онгин» и «Кули-шор» с точки зрения жанровой 
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Аbstract. The article deals with such records of ancient Turkic writing as «Kultegin», «Bilge kagan», 

«Tonyukuk», «Ongin» and «Kuly Shor» from the point of view of genre poetics. The themes of ancient 
Turkic written records, their genre features, the composite structure and the skill of creating an image, 
similarities to the folk motifs are determined. The author tries to reveal the literary and artistic features of 
ancient Turkic written records, and comes to the conclusion that these works fully meet all the literary 
and artistic requirements to historical poems. 
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Когнитивное  пространство  концепта  «гостеприимство»  
в  тюркских языках 

 
Жилкубаева Амантай Шаймардановна 

доктор филологических наук, профессор кафедры казахского языка и литературы Восточно- 
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Аннотация. В статье  на богатом фактическом материале лексики питания  раскрывается 

национальная сущность концепта  «гостеприимство», который как нельзя ярко отражает 
национальную идентичность тюркских народов. Тюркский  народ очень высоко ценил и почитал 
еду. Они  понимали, что превыше всех ценностей, необходимых для жизни, стоит пища. Все свои 
лучшие качества: миротворчество, уважение к соседу,  почитание старших, добропорядочность, 
щедрость, мужественность, богатство и отношения между людьми - казах демонстрировал 
благодаря щедрому дастархану, то есть угощая гостей.  
Ключевые слова: концепт;  лингвокультурология; когнитивные модели; национальное бытие; 

гостеприимство. 
 

Введение. Пища – один из важных экологических факторов, 
обусловливающий жизнедеятельность и развитие человечества. Процесс 
принятия пищи не только жизненная необходимость, это бытовая культура, 
определяющая взаимоотношения людей в обществе, это нормы и правила 
поведения, принятые в этом обществе.  

В тюркском  быту угощение большого скопления людей связано как с 
радостью, так и со скорбью. Так, праздничный дастархан расстилается в честь 
таких событий, как свадьба, рождение ребенка (шильдехана), обрезание пут 
ребенка, сделавшего первые шаги и т.п. Другой вид дастархана относится к 
обычаям, связанным со смертью – поминки на седьмой, сороковой, сотый  дни, 
годовщина и другое. Наряду с этим не только обрядовая пища, но и 
сформировавшаяся система обычного принятия пищи выявляет древние 
нормы и принципы традиционных социальных отношений, а также их 
незыблемость. Образно выражаясь, порядок приема пищи представляет собой 
модель традиционной культуры отношений кочевников. Система питания, 
основанная на многовековых опыте и культуре народа, является 
динамической. Значение этого понятия настолько широко, что включает в себя, 
помимо продуктов, все, что пригодно в пищу, а также  способы приготовления 
пищи, церемонии и ритуалы приема пищи, различные приметы и запреты. 
Информация, которую несет концепт, имеет не только познавательное 
значение, она дополняется общими знаниями, однако не всякое наменование в 
языке следует считать концептом. До уровня концепта доходят только те 
факты, которые в реальной жизни для определенной культуры являются 
ценными и актуальными. Структура только одного концепта «еда», наряду  со 
значениями продуктов питания и   различных блюд, включает в себя понятия 
основа жизни, зажиточность, а также расширяется за счет этнографических 
понятий единство (единение), дружелюбие, достаток, щедрость.  Вхождение 
этих понятий в сложную семиотическую систему обусловливает их различные 
характеристики в разных концептах и объясняет, таким образом, их 
особенности и отличительные признаки, свойственные условиям бытования 
нации. Если обратить внимание на культурный аспект системы питания, то 
представляется очень важным то, какие продукты используются разными 
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народами для приготовления пищи, какие при этом используются технологии и 
какие традиции связаны со всем этим.  

Целью исследования является выявление лингвистических и 
этнолингвистических факторов, влияющих на формирование  и развитие 
лексики питания, являющейся одной из древних пластов  тюрккого языка. 
Также делается попытка ракрытия отражения  концепта гостеприимство и его 
когнитивной модели в тюркских языках.   

Методы исследования: описательный, когнитивный, структурно- 
семантический. 

Основное содержание. В любом обществе человек познает мир, 
окружающую среду благодаря способности мыслить. Язык же отображает 
результаты мышления посредством знаков. То есть, процесс познания 
осуществляется не за счет языка, это результат восприятия и мышления. 
Поскольку язык представляет собой значимый элемент сложного процесса 
познания, исследователи рассматривают различные языковые единицы в их 
связи с такими понятиями, как когнитивная семантика, концептуальный анализ, 
национальное понимание. 

Становится очевидным, что сейчас в процессе решения исторических 
проблем теории познания, сравнительного и сопоставительного анализов на 
основе языковых универсалий, а также в ходе выявления мотивированности  
языковых единиц формируется новая когнитивная теория, которая в недалеком 
будущем повлияет на систематизацию в  тюркском  языкознании научных школ 
и направлений. В этой связи А. Ислам заключает: «концепт в 
лингвокультурологии  является главным элементом национальной культуры, 
главной ячейкой в ментальном мире человека», это «...сохранившаяся в 
этнокультурном сознании определенной нации, небольшая, но глубокая по 
значению структура, передаваемая от поколения к поколению, хранящая 
многовековые понятия о реальной действительности, национальных 
культурных ценностях» (Islam 2004, S.15).  В человеческом сознании концепт 
выполняет универсальную функцию. Сегодня феномен концепта стал базовым 
понятием нескольких наук, его исследование, помимо этого, может вылиться в 
отдельную научную теорию. В данной теории концепт рассматривается как 
ментальное знание, содержащее лингвокультурную специфику, отраженную 
посредством языковых категорий. Термин концепт имеет неоднозначное 
толкование. В научный обиход он вошел в середине ХХ века. Однако еще в 
1928 году была опубликована статья С.А.Аскольдова «Концепт и слово», где он 
дает такое определение концепта: «мысленное образование, которое 
замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов 
одного и того же рода» (Askoldov 1997, S. 267). 

По мнению В.Н. Телия, «концепт – это все то, что мы знаем об объекте во 
экстенсии этого знания» (Teliya,1994, S. 97], то есть все абстрактные  признаки 
определенного предмета, составляют концепт. Мы придерживаемся 
дефиниции концепта, данной  в «Кратком словаре когнитивных терминов: 
«Концепт – термин, служащий объяснению единиц ментальных или 
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, 
которая отражает знание и опыт человека» (Kratkij slovar' kognitivnyh terminov 
1996, S. 90). 

Взяв за основу теоретические положения лингвистов о концепте, 
предлагаем следующую  характеристику концепта «гостеприимство» в 
тюркских языках.Бесспорно то, что развитие тюркских языков неразрывно 
связано с историей носителей этих языков. Очевидно, что сходство обычаев и 



 

137 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(1.2) 2016                ISSN 2410-2725 

традиций, особенностей быта и  хозяйствования кочевых народов, обитавших в 
Средней Азии и  Казахстане, в Центральной Азии, Восточной и Южной Сибири, 
у берегов Волги и Урала, оказало влияние и на их мировоззрение и язык. 
Поскольку казахи, каракалпаки, узбеки, киргизы, татары, башкиры, хакасы и 
другие тюркоязычные народы, кочевавшие в названных регионах, до обретения 
ими государственности имели общую историю. Одним из подтверждений тому 
является дошедшая до нас казахская пословица «Өзбек – өрістес ел, Қырғыз 
– қоныстас ел, Қарақалпақ – қарындас ел, Түрікпен – тамырлас ел, Татар-
башқұрт – тағдырлас ел» (буквально: «С узбеками имеем общие пастбища; 
киргизы – соседствующий народ; каракалпаки – как младшая сестра; туркмены 
– братский народ, имеем общие корни; с татарами и башкирами имеем общую 
судьбу»).  Остановимся наконец на объединяющей все тюркоязычные народы 
их природной черте - гостеприимстве.    

Гостеприимство – явление культуры, свойственное всему человечеству. В 
миропонимании родственных кочевых тюркоязычных народов оно, как 
достояние высокой культуры,  занимает прочное место и считается одним из 
древних явлений, связанных с религиозными воззрениями. О нем встречается 
немало сведений и мнений известных ученых и путешественников.  
Гостеприимство казахов подчеркивает И. Кастанье: казах последний фунт мяса 
предложит гостю, сам при этом оставаясь голодным. 

Этнокультурное содержание названного концепта раскрывают пословицы, 
бытовавшие в народном творчестве тюрков: «Қонақ келсе, құт келеді» («если 
придет гость, придет и богатство»), «Ума келсә қут келур», «Кісі келсе есің 
шықсын, есебін артынан санап ал» («если придут гости, ухаживай за ними, 
дай им все, не раздумывая; считать будешь потом»), «Қонақ табағыңа 
қарамайды, қабағыңа қарайды» («гость смотрит не на угощение, а на твое 
расположение к нему»), «Бір кҥн дәм татқанға қырық кҥн сәлем» (каз. «один 
день гостевания стоит сорока дней благодарности»). 

Доказано, что  язык является неотъемлемой составной частью культуры, 
ее лицом, воплощением духа народа, правдивым отражением особенностей 
характера нации. В связи с этим можно заключить, что содержание концепта 
«гостеприимство» тесно связано и с путешествиями, точнее, с дорогой. 
Известное в обиходе кочевников выражение «Ер азығы мен бөрі азығы 
жолда» («пища молодца и волка в пути») означает, что каждый путник волен 
останавливаться в любом ауле, чтобы получить пищу и кров. Опираясь на 
труды известных тюркологов и этнографов: Р. Карутца, К.Т. Карашаглы, С.А. 
Токарева, Ш. Уалиханова, А. Вамбери, Л.П. Потапова, Б. Залеского, Л. 
Гумилева, С. Муканова, Д. Катрана, - мы выявили ряд закономерностей, или 
правил относительно обычаев гостеприимства у тюркских народов, связанных 
с лексикой питания:   

Правило 1.  «Асың барда ел таны беріп жҥріп, атың барда жер таны 
желіп жҥріп»  («Когда есть еда, знакомься с новыми людьми; когда есть 
лошадь, знакомься с новыми землями»).   

Правило 2. «Құдайы қонақ» («случайный, или божий гость») – случайный 
гость, остающийся ночевать в любом доме. В народном понимании не принять 
незнакомого гостя – значит  не принять блага, посылаемого всевышним, 
отвернуться от него. Так, еще в древности ханы Касым и Есим в своде законов 
установили приказ, что дом, отказавший в ночлеге гостю, посланному богом, 
обязан платить штраф.    

- Правило 3. «Қырықтың бірі – қыдыр» – «один из сорока человек – 
Хызыр» гласит о том, что  независимо от возраста гостя, его надо встречать 
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так, словно это сам легендарный пророк Хызыр (Кыдыр),  приносящий 
встретившимся с ним счастье и богатство.  -   

Правило 4. «Бөлінбеген енші»  – «неразделенная часть, невыделенная 
доля». Угощение, предоставляемое гостю, у казахов принято называть таким 
образом, и любой путник, приходя в тот или иной дом, может требовать  
угощения, будучи уверенным, что ему причитается собственная доля.  

Правило 6.«Жел айдаса бармайсың, дәм айдаса қалмайсың» (буквально 
«ветер гонит - не идешь, но если гонит вкус к чужой пище – никуда не 
денешься, пойдешь»). Бывают случаи, когда человеку, уже потерявшему 
надежду куда-то поехать либо, напротив, даже не помышлявшему о поездке, 
неожиданно выпадает дорога. Он может оказаться  в гостях в знакомом или 
незнакомом доме, принимая все почести, подобающие ситуации. В связи с 
этим появилась пословица, гласящая  «таңғы асты қалдырма, тҥскі асқа 
телмірме, кешкі асқа қарама» («не отказывайся от завтрака, не предвкушай 
обеда, не жди ужина»). Путник, завернувший в дом спросить совета, как бы он 
ни торопился, не должен отказываться от угощения. По существующим 
понятиям «дәмнен ҥлкен емес» («ты не старше еды») и «қуыс ҥйден құр 
шықпау» («запрет на выход из дома не отведав пищи»), которым строго 
следуют и все современные казахи, человек, вошедший в чужой дом неважно 
по какой причине, не должен уходить, не попробовав в нем хотя бы 
символически вкуса пищи.  

Правило 7. «Табақ тарту» («преподнесение блюда с мясом»)– 
демонстрирует особую щедрость и радушие казахов к гостю, так как означает, 
что вне зависимости от возраста, уровня авторитета, происхождения гостя и 
т.п. хозяин оказывает ему уважение, угощает в соответствии с традициями. В 
обычае преподносить блюдо с мясом гостю можно найти отражение 
социальных установок, гендерных особенностей, психологических моментов.  
Каждое блюдо имеет своего адресата, мясо распределяется в соответствии с 
возрастом, типом родственнных отношений и т.п. и названия блюд  

Не случайно зарубежные ученые, исследовавшие этнографию тюркских 
народов, пришли к выводу, что одной из лучших сторон казахов является их 
гостеприимство. Неписаными правилами их жизненного уклада являются 
оказание учтивости гостю, расспросы о здоровье близких, домашнего скота, 
особое внимание к настроению гостя и выбору тем для разговоров. Об этом 
свойстве казахов говорится и в труде «Философское наследие казахского 
народа. Так проявляется прочно сидящее в сознании понятие, что в 
бесчисленных стадах, в священном казане и на священном дастархане есть 
специально выделенная доля гостя, который может нагрянуть в любое время 
суток. Напротив, в основе этого лежит важный воспитательный смысл.  

Наблюдая поле концепта «гостеприимство» у узбеков, можно заметить, что 
приготовление пищи для почетных гостей отражает гендерный подход.  
Следует отметить, что гендерные проблемы в современном языкознании 
привлекают пристальное внимание ученых. В связи с этим у А.Чекалиной 
находим, что гендер – это набор характеристик, определенных культурой 
общества, которые идентифицируют социальное поведение мужчин и женщин 
и отношения между ними (Chekalina 2006, S.30-31). 

Говоря о гостеприимстве казахов, нельзя не отметить, что существовала 
своего рода типология гостей. Различали три вида гостей: «құдайы қонақ» - 
«случайный (божий) гость», «арнайы қонақ» - «специально приглашенный 
гость», «қыдырма қонақ» - «приблудший, подгулявший гость. Привлекает 
внимание также следующий обычай, связанный с гостеприимством: входящий 
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в дом гость не должен что-либо жевать, ибо говорят, что «приходят, жуя что-
нибудь, к врагу; уходят, жуя, от друга». Считается, что жевать курт, сушеный 
творог или какое-либо другое угощение при выходе из дома – это хорошая 
примета.  Так, встречая гостя, хозяин открывает ему дверь и пропускает 
первым. А при уходе гость должен сам открыть дверь, так как если дверь 
откроет хозяин, это равносильно тому, что он выгоняет гостя.  

Таким образом, предложить гостю почетное место, самую вкусную еду, что 
имеется в доме, проявить к нему приветливость и радушие, ухаживать за ним  - 
все это относится к одной из древних традиций тюркских народов, бережно 
хранящих в духовном мировоззрении систему установлений «гость». 
Гостеприимство у тюркских народов не ограничивается приготовлением пищи и 
угощением гостя, оно демонстрирует качества, характерные для бытия целого 
этноса – щедрость, гуманность, прозорливость, гражданственность, 
семейственность, отзывчивость, хлебосольство. Бесспорно, что эти названные 
особенности бытия в языкознании находятся в ведении концепта 
«гостеприимство». 
 
 

Әдебиеттер тізімі/ Список литературы 

 
1. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность: антология. / Под ред. В.П. Нерознака. 
– М.: Академия, 1997. – С. 267-279.  
2. Жилкубаева А.Ш. Лексика питания в тюркских языках: лингвокультурологический аспект. - 
Усть-Каменогорск, 2012. - 292 с. 
3. Ислам А. Yлттык мҽдениет контексіндегі дүниенің тілдік суреті (салыстырмалы-салғастырмалы 
линвомҽдени сараптама): филол. ғылым. д-ры  ... дис. автореф. – Алматы, 2004. – 54 c.  
4. Карасик В.И. Модельная личность как лингвокультурный концепт [Текст] В.И.Карасик // 
Филология и культура: материалы ІІІ междунар. конф .– Тамбов, 2001. - Ч.2. - С.98-101.  
5. Краткий словарь когнитивных терминов / Под  общ. ред. Е.С. Кубряковой.- М.: Изд-во МГУ, 
1996. - 245 с. 
6. Телия В.Н. Культурно-маркированная коннотация языковых знаков как понятие 
лингвокультурологии. - М.: Альфа, 1994. - С. 71-72. 
7. Чекалина А.А. Гендерная психология. - М.: Ось 89, 2006. - 256с.  
  

Reference 
 

Askoldov 1997 - Askoldov, SA 1997, Concept and word, Russian slovesnost: anthology / ed. VP 
Neroznaka, Academy, Moskow, S. 267-279. (in Rus). 

Brief dictionary of the cognitive terms 1996 - Brief dictionary of the cognitive terms 1996, Publishing 
house MSU, Moskow, 245 p. (in Rus). 

Chekalina 2006 - Chekalina, AA 2006, Gender psychology, Os 89, Moskow, 256 p. (in Rus). 
Islam 2004 - Islam, A 2004, The language view of the national, cultural context in the cultural world 

(Comparative analysis linguocultural ed.) : filol. science. Dr...dis. autoref., Almaty, 54 p.  (in Rus). 
Jilkubaeva 2012 - Jilkubaeva, ASh 2012, Lexic of food in Turkic languages, linguocultural aspect, Ust-

Kamenogorsk, 292 s. (in Rus). 
Karasik 2001 - Karasik, VI 2001, Model personality as a linguocultural concept, Philology and culture: 

material III Intern. konf., Tambov. - S. 98-101. (in Rus). 
Kratkij slovar' kognitivnyh terminov 1996 - Kratkij slovar' kognitivnyh terminov 1996, Izd-vo MGU, 

Moskow, 245 s. (in Rus). 
Teliya 1994 -Teliya, VN 1994, Culturally marked connotation of linguo signs as a term of linguoculture, 

Alpha, Moskow, S. 71-72. (in Rus). 

 
Тҥркі тілдеріндегі «қонақжайлық» концептісінің когнитивтік аясы  

 
Жилкубаева Амантай Шаймардановна 

филология ғылымдарының докторы, С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазахстан  мемлекеттік 
университеті қазақ тілі мен ҽдебиеті кафедрасының профессоры. 070004 Қазақстан 
Республикасы, Ҿскемен қ., Қазақстан кҿш., 55. E-mail: dias_ai50@mail.ru 



 

140 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(1.2) 2016                ISSN 2410-2725 

Тҥйін. Қонақжайлық - адамзатқа тҽн мҽдени құбылыс. Орта Азия халықтарының қонақжайлығы 

мен қонақ күту дҽстүрінің  этнотерриториялық ерекшелігіне талай шетел жҽне орыс  
саяхатшылары  мен этнографтары тҽнті болған.  Мақалада қонақжайлық концептісінің  
когнитивтік ҿрісі түркі халықтарының тағам атаулары негізінде қарастырылады. 
Тҥйін сөздер: концепт; лингвомҽдениеттану; когнитивтік модель; ұлттық сана; қонақжайлық. 
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people  always   valued and esteemed food highly. They understood that food is above all necessary 
values for life. All the best qualities: peacekeeping, respect for your neighbor, respect for elders, 
integrity, generosity, courage, wealth and relationships between people – the Kazakh demonstrated by 
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Abstract. The article deals with object lacking elliptical sentences in the work of  Kadyrgali Kosymuly 
Zhalairi  «Zhami‟ at-Tauarikh».  The reasons of direct and indirect objects‟ omission are proved by means 

of linguistic facts. Also authors dwell on the fact that a text is the reason of incompleteness.  
Authors mention incompleteness of the complex sentences in the historical text as well. Examples are 
provided to prove incompleteness of complex sentences due to the context as noticed in simple 
sentences. Contextual elliptical sentences are one of the text formative devices. The correlation of the 
artifact‟s language with modern Kazakh is also pointed.  
Keywords: Elliptic sentences; contextual elliptical sentences; direct object; indirect object; historical 

text. 

 
«Zhami‟ at-Tauarikh», i.e. «Collection of chronicles» of the Kazakh scholar, 

historian, statesman Kadyrgali Kosymuly Zhalairi  who lived in the second half of the 
XVI century and at the beginning of the XVII century is considered to be a unique work 
in the cultural and spiritual history of the Kazakh people (Mingulov, Komekov, 
Oteniyazov 1997,  P. 3). Among Kazakh scholars this work was first studied by 
Sh.Ualikhanov. The scholar speaks about the language of the given work. According 
to the scholar work is written in Chagatai language that is kindred to Kyrgyz (Kaisak) 
and narrated in an imaginative manner. A poem  devoted to Boris is very 
understandable and written purely in Tatar language without Arabic, Persian words, 
some words and word combinations are still in use in modern Kazakh language 
(Valikhanov 1984, P. 244).  

R. Syzdykova‟s work «Language of Zhalairi‟s Zhami‟ at-Tauarikh» written in 1989 
has to be mentioned in this connection. Author in the given work writes about 
linguistic, grammatical, stylistic peculiarities of the chronicle, dwells on the remarks 
on writing and orthography and gives a transcribed text based on Arabic writing 
(Mingulov, Komekov, Oteniyazov 1997). 

Zh. Saduakasuly in his dissertation work titled «Structural types of mononuclear 
sentences in Kazakh language» refers to B.P. Ardentov‟s view on elliptical 
sentences which sounds as follows: «Even though some concepts and notions are 
considered in thought, they may not be given by specific words.  Parts of speech that 
are necessary for the completeness of the thought are considered to be in thought, 
they become known from preceding thought or meaning can be understood from the 
situation of mentioning them». He also refers to V.V. Babaytseva‟s words on the 
main criteria for incompleteness which according to her lies in not modifying the 
nature of the thought to be transferred, but rather depends on the context of the word 
within its structure. Noting that their views coincide with other scholars of Russian 
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and Turkic linguistics, based on this view he states that context and situation are one 
of the main signs of identifying incompleteness.      

To be precise, he comes to the following conclusion: notional incompleteness of 
the clause is noticed when it is out of context and situation, and only in case there is 
a possibility of finding out the word that can complement it and if it doesn‟t distort 
meaning when being used in clause, these sentences can be called elliptical 
sentences (Saduakasuly 1997, P. 26).  

We can notice incompleteness of elliptical sentences not only from omission of 
its principal part, but also through omission of any other part of the sentence. 
Moreover omission of the part of speech is related to the context, situation and 
stylistic purposes. Omission of objects is also connected with such situations. 

Two types of object occur in «Tauarikh», both direct and indirect object. Words 
functioning as direct object similar to the modern literary language are given in the 
explicit and implicit form of accusative case ending, is linked up to the part deriving 
from transitive verb, especially to the predicate (Kordabayev 1964, P. 82). 
Incompleteness of the sentence due to the lack of object depends on the verbal 
sentence. For the verb requires a noun or any other substantiated noun to be given 
in one of indirect cases except nominative and genitive, thus being linked to the 
nouns (Zhakupov 1999, P. 76). Object lacking elliptical sentences can be related to 
the preceding context and to the subsequent context. For example: 1. Андын соң 
Оғуз ол қыз ны қабул қылды уа дост тутды. 2. Ҿңгҽлер ге бермеді. 3. Нечүк кім 
худайны бірлеп білген ерді. 4. Хақ ға нийаз лық ерді – 1. Odan song Ogyz ol 
kyzdy shyn niyetimen kabyl etip dos kyldy (word-for-word translation: Afterwards 
Oghuz made friends with that girl sincerely accepting her as a friend). 2. Baskalarga 
bermedi  (word-for-word translation: Didn‟t give to anyone). 3. Oitkeni kudaidy bir 
dep bilgen edi (word-for-word translation: For knew that God is the one). 4. Bul 
hakka shyn berilgendik edi (word-for-word translation: It was a sign of complete 
devotion to the God). 2-sentence in the extract is the object lacking elliptical 
sentence. «Ҿңгҽлҽрге кімді бермегені» – «Whom he didn‟t give» is noticed by 
being adjacent from the preceding sentence. And the sentence is complemented as 
«Ҿңгҽлҽрге қызды бермеді» – «Didn‟t give the girl to others». Let‟s give some more 
examples from the artifact 1…Мыңар Байқу, шул қаум һушин ерді. 2. Уа оң қолны 
ол билүр ерді. 3. Чиңгиз ханда бу тҿрт бек ма‟лум турур. 4. Тҿрт мың лҽшкҽр 
білҽн Жочиға берді. – 1. Mynger Baiku, sol hushin kauymynan edi (word-for-word 
translation: Myngar Baiku was from that hushin community). 2. Ong kolyn ol biler edi 
(word-for-word translation: He would have ruled right-hand man). 3. Shyngys khanda 
bul tort bek aigili edi (word-for-word translation: These four beks (representative of 
the dominant class of feudal society in Central Asia) were famous in Genghis Khan‟s 
land. 4. Tort myng askerimen Zhoshyga berdi (word-for-word translation: He gave 
Jochi with the army of four thousand people). In the last 4-sentence mentioning 
whom he gave Jochi (four beks) is understood through preceding sentence. 
Sentence is complemented as «Тҿрт бекті тҿрт мың лҽшкҽр білҽн Жочиға берді» 
(Tort bekti tort myng askerimen Zhoshyga berdi/word-for-word translation: Four beks 
were given Jochi with the army of four thousand people). 

The lack of direct object in elliptical sentences can be defined not only by 
sentence, but by the adjacent sentence. For instance, based on «Tauarikh»: 1. Ҿкин 
Тарқақ уа Һамбақай ханны қаум татар аны тутыб аңа алыб батды лар. 2. 
Ақаларым менің атамның жадд ерді лер. 3. Күна сыз ҿлтүрді. – 1. Keyin Tarkak 
zhane Khambakai khandi tatar kauymy ony ustap ogan (Altan khanga) alyp bardy 
(word-for-word translation: Later Tatars caught Tarkak and Khambakai khans and 
gave him). 2. Agalarym mening atamnyng babasy edi (word-for-word translation: My 
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brothers were ancestors of my grandfather). 3. Kinasiz oltirdi (word-for-word 
translation: Killed him groundlessly). The last sentence here is used as elliptical. 1-
sentence reveals the one who was killed groundlessly. If to complement the 
sentence we will have the following sentence: «Тарқақ уа Хамбақай ханды кіна сыз 
ҿлтүрді». Therefore we recognize this sentence as a lacking sentence where direct 
object aimed at compressing the sentence impacted by the context.  

In sentences with intransitive verbs in dative, locative, ablative and instrumental 
cases indirect objects can be found from context. Sometimes indirect object can be 
given by one word in another adjacent sentence, and can be understood from the 
general content of the context (Zhakupov 1998, P. 63). Let‟s consider some more 
examples from «Tauarikh». 1. Қыз жауап берді. 2. Мен худай ны ешіткенім йоқ, 
білгенім йоқ, уа ликин сенің сҿзің дін уа форманың ге мути болайын, сен не 
десең, аны қылайын теді. 3. Оғуз айды. 4. Кҿңлүм тілеген сен турурсын, сені 
қабул қылдым теді, уа андағ фарманладым сеңе бір худайға иман келтүргіл уа 
мухиаб аңа болғыл. - 1. Kyz zhauap berdi (word-for-word translation: A girl 
answered). 2. Men kudaidi esitkenim jok, birak sening sozingnen shykpayin zhane 
buyriginga riza bolayin, sen ne deseng sony kylayin, - dedi (word-for-word 
translation: I have not heard of God, but I will obey your words and will be content 
with your order, I will do whatever you wish, - said). 3. Ogyz aitty (word-for-word 
translation: Oghyz said). 4. Kongilim tilegeni (zhalgyz) sen, seni kabyl ettim, - dedi, 
buyrygym da, otinishim de sol, kudaiga iman keltir zhane basyngdy iy, shynymen 
beril (word-for-word translation: what I really wish is (only) you, I accepted you, - 
said, my only order and request is believe in God and truly be devoted to him). From 
the first sentence of the given extract we can see whom girl answered. Sentence is 
complemented as «Kyz Ogyzga jauap berdi» (word-for-word translation: A girl 
answered Oghuz), at the same time this sentence denotes interrelation between a 
dialogue replica, and the way she answered can be understood from the content of 
other sentences within context. Indirect object in ablative case that is not given in the 
elliptical sentence, can occur in both adjacent and sentences that are divided by 
several clauses, also in the general content of the context. For instance:  1. Атасы 
Қара хан ҿз атасы Кҿр хан дын туған ғайат хуб сахиб жамал қызы бар ерді. 2. 
Аны Оғузға алды. – 1.Akesi Kara khan oz agasi Kor khannin ote ademi sulu kyzy 
bar edi (word-for-word translation: Kara khan‟s son, his brother Kor khan had a very 
beautiful daughter). 2.Sony Ogyzga aittyryp berdi (word-for-word translation: Married 
her to Oghuz). Last sentence is complemented by the word in ablative case given in 
the first sentence (Кҿр хан дын – Kor khannan (word-for-word translation: From Kor 
khan), i.e. by means of adjacent sentence. And the following examples point to 
distant connection: 1. Үчүнчі Қубылай хан ның (оғлы) Меңлуқан. 2. Бу һҽм Чабун 
хатун дын туғуб ерді. 3. Аның улуғ хатуны бар ерді. 4. Аты Қуту, қаум қонқырат. 
5. Алчы нойан ның оғлыдын туғуб ерді. 6. Аның үч оғлы бар ерді… – 1. Kubylai 
khannyn ushinshi uly Mengli khan (word-for-word translation: The third son of 
Kubylai khan, Mengli khan). 2. Bul da Zhabun khatunnan tugan edi (word-for-word 
translation: He also is a son of Zhabun khatun). 3.Onyng uly khatuny bar edi (word-
for-word translation: He had a senior wife). 4. Aty Kutui, kongyrat kauymynan (word-
for-word translation: Named as Kutui, of kongyrat origin). 5. Yelshi noyannyng ulynan 
tuyip edi (word-for-word translation: Father is a son of an ambassador feudal lord). 6. 
Onyng ush uly bar edi (word-for-word translation: She had three sons )… Based on 
the 6-sentence here we can see who is the father of her three sons from the 1-
sentence preceding it, i.e. complemented by Mengli khan. 

Indirect object in the instrumental case is often linked by the verbs coming in the 
meaning of reciprocal voice. Indirect object in the instrumental case can occur in 
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both adjacent and sentences that are divided by several clauses. Based on 
«Collection of chronicles»: 1. Сізлер кім мен дін соң мен буйурған йасақны 
бузмаңыз, ҿзге амал чықармаңыз уа тақы Чағатай бу йерде хазр түгүл дүр. 
2.Менің уасиатым ны аңа турүңүз. 3. Мубада кім мен кечкен дін соң менің 
сҿзүмні тақы мүлк де тамашамиши қылыңыз. 4. Сізлер һҽм андағ болуңуз. 5. Ол 
халат да бу сҿзлҽр ні тамам қылған (соң) һҽр екі оғлы білҽн, бір бірі білҽн 
қучақлашты лар. 6. Уа „да қылдылар. 7. Йана анларны қайтарды. 8. Ҿз улус 
мамлакат ларі не йіберді. 9. Ҿз лҽшкҽрі білҽн Нигиас таба йүзленді. – 1. Sizder 
menen song men buyirgan zhasakty buzbangyzdar, ozge amal shygarmangyzdar 
zhane tagy Shagatay bul zherde zhok edi (word-for-word translation: Afterwards me 
don‟t  dissolve the army I ordered, don‟t take any other measures and also there was 
no Shagatay here). 2. Mening osietimdi ogan zhetkzingizder (word-for-word 
translation: Tell him about my will). 3. Kenet men olsem, mening sozimdi tagi barine 
aityngdar (If I suddenly die, tell my words to others as well). 4. Sizder de solai 
bolyngdar dep (word-for-word translation: Wishing you will be like this too). 5. Ol 
zhagdaida bul sozdermen bitirgen song, ar eki ulymen, bir-birimen kushaktasty 
(word-for-word translation: In that situation finishing with these words they hugged 
each-other with both of his sons). 6. Duga kyldy (word-for-word translation: Prayed). 
7. Zhane olardy kaitardy (word-for-word translation: And sent them). 8. Oz ulys 
memleketterine zhiberdi (word-for-word translation: Sent them to their home 
countries).   9. Oz askerimen Nigiyas zhakka attandy (word-for-word translation: Set 
out to Nigiyas with his army). The 6-sentence which says «Уа‟да қылдылар» is 
incomplete. The adjacent sentence reveals with whom he prayed («уа‟да қылғаны – 
duga kylgany (word-for-word translation: prayed)», екі оғлы білҽн – eki ulymen 
(word-for-word translation: with two sons)).   

The degree of incompleteness of the pairs of complex sentence can be 
expressed by means of principal and subordinate parts of the sentence. It is defined 
either by means of the context within complex sentence or external context. 
Therefore incompleteness of complex sentences can also be seen from the context 
as in simple sentences. We can see it through examples in «Zhami‟at-Tauarikh» 
1.Уа аты, улағы уа келеурме туар қарасы анларның асайыш таба алмағай. 2.Ла 
чурм андағ атлары арыб, терісі қатыб ҿлгей. – 1. Zhane atyn, malyn zhane tuar 
karalaryna  (zhylkylarina) zhagday taba almasyn (word-for-word translation: May him 
not provide his horse and livestock). 2. Attaryn semirtip mine almasyn, kalzhyrap 
ondai attar aryp, terisi katyp olgei (word-for-word translation: May their horses be fat 
so that they cannot ride them, may these horses get tired and thin, and die from 
starvation). We can understand whose horses are mentioned in the 2-sentence from 
the sentence preceding it, i.e. theirs (анларның /olardyng (theirs)). The sentence in 
the second component of it is complemented by means of the preceding component 
as well, i.e. «attarynyng terisi katyp olgei» (word-for-word translation: may their 
horses die from starvation).  

1. Тағ түбүнде бір улуғ су ақар ерді. 2. Ол су йақасына туар қарасын йығар 
ерді. 3. Ол су ның йақасы толса, онда кҿңлі тынар ерді малым түгҽл деб. –  1. 
Tau tubinde bir uly su agatyn edi (word-for-word translation: There was a great water 
flowing next to the mountain). 2. Zhan-zhaktan malyn, tuar karasyn tau tubinen agyp 
zhatkan ulken ozen boyina zhinaitin edi (word-for-word translation: Used to gather 
his livestock all around along the big river flowing next to the mountain). 3. Ozen 
zhagasy tolsa, malym tugel dep kongili tynar edi (word-for-word translation: If the 
riverside gets packed, he would stay peaceful that his livestock is all there). The first 
component of the complex conditional clause here in the 3-sentence becomes 
complete as «what makes the riverside packed, i.e. livestock» by means of the 
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preceding sentence. Indirect object is omitted here. We can see adjacently linked 
contextual complex elliptical sentences from the given examples.  

Бу шараб, тарсур маст еткучіні кҿңүл йүзі білҽн кҿрмес уа йахшыларны уа 
мундақ маст қылурлар. Айтмас лар: йаман турур йа йахшы. Қолыны маст етсе, 
та тутмақ, алмақ һҿнер дін қалғай. Уа айағыны маст қылсалар, та шул харакат 
келмек дін қалғай. Уа кҿңлүні маст етсе, та кеңес андишасыны жауаб айта 
алмағай. Уа жүмлҽ хауас уилайат адрак ны шул ішлер дін йығыл ғай. Ҽгҽр 
шуны очмек дін чарасы болмаса, андағ керек, кім бір айда үч қатла маст 
қылғай. Нечүк шул үч дін ҿтсе, хата болғай.. Ҽгҽр бір айда екі хатла маст болса, 
йахшырақ. Уа ҽгір ҿзі ічмесе, андын йахшысы йоқ. – Karashylar ozderi sharap 
iship zharamas kylyktar zhasap zhane shekse, mas bolushyny kongil zhuzimen 
kormes zhane zhaksylardi mundai mas kylyktar etpes, zhaman turar alde zhaksy 
kolyn mas bolsa, sol kolyn ustai almas, onerden kalgai, ayagy mas bolganda, areket 
kyludan kalgai, kongili mas bolganda, kengesuge, zhauap kaitaruga hali bola 
almagai, barlyk konil-koyi sol isterden zhinalady (word-for-word translation: If working 
men drink wine, smoke and misbehave, they got drunk and good men wouldn‟t  
drink. A bad one can bear, but a good when gets drunk cannot stand. They want to 
distance themselves from art, any activity, when one is drunk he cannot even talk 
and all his mood depends on it). Eger sony ishuden bas tartuga sharasy bolmasa, 
bylai isteu kerek: bir ayda ush ret mas bolgai, oitkeni sol ush retten assa kata bolgai, 
eger bir ayda eki ret mas bolsa, zhaksyrak (word-for-word translation: If he is not 
able to refuse it, then he should do the following: drink wine three times in a month, 
for if he exceeds it‟s bad, if he gets drunk twice it‟s better). Eger ozi ishpese, onan 
zhaksysy zhok (word-for-word translation: It will be even much better if he doesn‟t 
drink). Here the last complex conditional clause «Ҽгер ҿзі ічмесе, андын йахшы сы 
йоқ – Eger ozi ishpese, onan zhaksysy zhok» is elliptical sentence. Direct object of 
the sentence (if not to drink what? – wine) occuring in the 1-sentence is distantly 
linked.  

Let‟s pay attention to the following extract. 1. Барс йыл алты йүз екіде уа ақи 
рҽжҽб айында. 2. Чиңгиз хан бу йылда елліг екіде ерді. 3. Уа нечүк аның 
йауқында найман ның падшаһы Тайан хан уа жами ҿнгін падшаһ лар аның білҽ 
бірге ерді. 4. Чиңгиз хан анлар ның барчасын урушуб қачурды. 5. Барча 
падшаһларны ҿлтүрді. 6. Анлар ның уотан лары(н), йуртлары ерді, аңа барды. 
7. Тайан хан ның тоқуз пайалы ақ туқы бар ерді. 8. Буйурды, аны тікді (61). – 1. 
Barys zhyly alty zhuz ekide, bastaldy razhab ayinda (word-for-word translation: It 
began in the year of tiger in six hundred and two, in razhab month). 2. Shyngys khan 
bul zhyly elu ekide edi (word-for-word translation: Genghis khan was fifty two this 
year). 3. Onyng uakytynda Naimannyng patshasy Tayan khan zhane barlyk ozge 
patshalar onymen birge edi (word-for-word translation: That time king of the 
Naiman‟s Tayan khan and other kings were together with him). 4. Shyngys khan 
olardyng barshasyn urysyp kashyrdy (word-for-word translation: Genghis khan made 
all of them run away after the battle). 5. Barshasynyng patshalaryn oltirdi (word-for-
word translation: Killed all their kings). 6. Olardyng otandary, zhurttary bar edi, ogan 
bardy (word-for-word translation: All of them had their motherlands, countries, went 
there). 7. Tayan khannyng togyz shashakty ak tuyi bar edi (word-for-word translation: 
Tayan khan had a white flag with nine fringes). 8. Buyirdi, ony tikti (word-for-word 
translation: Ordered, and it was set up) (56). «Буйурды, аны тікді» (Buyirdi, ony tikti 
(word-for-word translation: Ordered, and it was set up) within this context is elliptical 
sentence. We can see that several parts of the sentence are omitted. In order to 
complement the sentence we should pay attention to the context. Who ordered, 
whom he ordered, when he ordered? If to complement the sentence we‟ll have the 



 

146 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(1.2) 2016                ISSN 2410-2725 

following sentence: «Шыңғыс хан барыс жылы отандарына, жұрттарына 
бұйырды, оны тікті» (word-for-word translation: Genghis khan in the year of tiger 
ordered motherlands, countries, set up it).   

We can see that here subject, adverbal modifier, object are omitted. K.A. 
Mamatova distinguishes following features that are peculiar to contextual 
complementing: 

1. Occurrence of the uncompensated sentences in the context; 
2. Occurence of the speech forms in the sentence that are insufficient on the 

information level; 
3. Meaning is not transferred through words when the component denoting 

blankness of the syntactic order (object or the adverbial modifier) is insufficient on 
the information level;  

4. Occurence of the linguistic means capable of compensating syntactic aspects 
in the context. These issues can be seen from the work of Kadyrgali Kosymuly 
Zhalairi «Zhami‟ at-Tauarikh». 

Therefore, contextual elliptical sentences are one of the ways of integrating 
independent sentences into complex syntactic unit. We noticed it from the language 
of the artifact. We can even notice that language of the given artifact is closely 
connected with the modern Kazakh language.   
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Тҥйін. Мақалада Қадырғали Қoсымұлы Жалаиридің «Жами`ат-Тауарих» еңбегіндегі 

толықтауышсыз сҿйлемдер жайлы баяндалады. Тура жҽне жанама толықтауыштардың жоқ болу 
себептері лингвистикалық фактілер арқылы дҽлелденеді. Сонымен қатар авторлар мҽтіннің 
аяқталмауының себептерін нақты дҽлелдер арқылы тұжырымдайды. Авторлар тарихи мҽтіндегі 
толымсыз құрмалас сҿйлемдер жайлы баяндайды. Сҿйлемдердің толымсыздығын дҽлелдеу үшін 
жай сҿйлемдермен салыстыра отырып, мҽтін ішінен нақты мысалдар келтіреді. Контектілердегі 
эллиптикалық сҿйлемдер мҽтіннің форма тудырушы құрылымдары болып табылады. Сондай-ақ 
кҿне мұра тілінің қазіргі қазақ тілімен байланысы да қарастырылады. 
Тҥйін сөздер: эллиптикалық сҿйлемдер; контекстік  эллиптикалық сҿйлемдер; тура толықтауыш; 

жанама толықтауыш; тарихи мҽтін. 
 

Эллиптические предложения с отсутствующим дополнением  
в работе Жалаири Жами'ат-Taуарих 

 

Жуинтаева Замзагуль Нагашыбаевна   
кандидат филологических наук, доцент Карагандинского Государственного Университета им. 
Букетова. 100028 Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Университетская, 28. E-mail: 
Zamza_bota@mail.ru 
 

Жуманбаева Асем Иманбаевна 
кандидат филологических наук, доцент Карагандинского Государственного Университета им. 
Букетова. 100028 Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Университетская, 28. E-mail: 
Zhumanbaeva.asem@mail.ru 
 

Турсунова Мархаба Ахметкалиевна 
кандидат филологических наук, доцент Карагандинского Государственного Университета им. 
Букетова. 100028 Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Университетская, 28. E-mail:: 
T_marhaba@mail.ru 
 
Аннотация. В статье рассматриваются эллиптические предложения с отсутствующим 

дополнением в работе Кадыргали Koсымулы Жалаири «Zhami 'ат-Tauarikh». Причины отсутствия 
прямого и косвенного дополнения "доказаны с помощью лингвистических фактов. Также авторы 
подробно останавливаются на том факте, что текст является причиной незавершенности. 
Авторы также упоминают неполноту сложных предложений в историческом тексте. Приведены 
примеры, доказывающие неполноту сложных предложений в связи с контекстом, как замечено в 
отношении простых предложений. Контекстные эллиптические предложения являются одним из 
формообразующих устройств текста. Отмечается также соотношение языка артефакта с 
современным казахским языком. 
Ключевые слова: эллиптические предложения; контекстные эллиптические предложения; 

прямое дополнение; косвенное дополнение; исторический текст. 
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Аннотация. В статье осмыслен вклад Казахстана в развитие тюркской цивилизации, 

исследуются перспективы развития казахского языка в системе тюркских языков. На основе 
ойкуменической теории нации, концепций этносизма и этнолингвопанизма предлагается создать 
язык ортатюрк, систему усредненных языков для групп генеалогически родственных языков, 
усредненный мировой язык. Исследуется развитие национальных тюркских языков, языка 
ортатюрк и Тюркской цивилизации в контексте глобализации. В статье предлагается проект 
инновационного повышения социального статуса казахского языка посредством создания языка 
ортатюрк, который будет одним из мировых языков и одновременно будет близок к языку Абая. 
Ключевые слова: тюркская цивилизация; система тюркских языков; язык ортатюрк; 
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В самосохранение и развитие Тюркской цивилизации вносят вклад все 

тюркские народы. В данной статье будет рассмотрен вклад Казахстана в 
развитие Тюркской цивилизации и перспективы развития казахского языка в 
системе тюркских языков, Тюркской и мировой цивилизаций. 

Казахский народ внѐс и продолжает вносить огромный вклад в 
восстановление исторической памяти Тюркской цивилизации, в развитие 
интеграционных процессов в еѐ системе, в развитие взаимосвязей Тюркской 
цивилизации с другими цивилизациями в системе евразийских народов и 
мировой цивилизации. Казахский народ имел широкую систему контактов и 
взаимодействий со многими урало-алтайскими, индоевропейскими, китайскими, 
тюркскими, славянскими народами. Одновременно казахский народ достаточно 
устойчиво сохранял свои внутренние духовные ценности, свою культуру. Этому 
способствовало доминирование номадической компоненты в структуре 
культуры казахского народа, что позволяло подвергаться меньшему 
изменяющему влиянию внешних инокультурных социальных воздействий. 
Оседлое население чаще всего оказывается не способным уйти с территории, 
завоеванной агрессором, и подвергается сильному всестороннему 
социальному воздействию с его стороны, в ходе которого происходят большие 
изменения в его языке, культуре и мировоззрении. В отличие от оседлого 
населения кочевое население имеет больше возможностей уйти от удара 
агрессора, не стать завоеванным народом и в большей мере сохранить свой 
язык, свою культуру и мировоззрение. Казахский народ в большей мере, чем 
многие другие тюркские народы, сохранил тюркское ядро в системе своего 
языка. Это связано с тем, что казахский народ является крупнейшим тюркским 
народом с историческим доминированием номадической компоненты в своем 
составе. Этому способствовало и то, что казахский народ территориально 
находится в центре Тюркской цивилизации, в основном окружен тюркскими 
народами и, тем самым, в определенной мере защищен от нетюркских 
внешних воздействий. Казахский язык испытал воздействие многих вариантов 
тюркского языка - и кипчакских, и огузских, и карлукских, и алтайско-сибирских. 
Впитав в себя богатства этих вариантов тюркских языков, казахский язык в 
лексическом аспекте исторически оказался близким к большинству тюркских 
языков, и в этом смысле, среднетюркским. Это проявилось и в том, что язык 
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великого Абая (1845-1904), являвшийся региональным вариантом 
литературного тюркского языка «тюрки», оказался наиболее близким к 
среднетюркскому языку ортатюрк, нормативная система которого выявляется 
посредством методов математической и компьютерной лингвистики в ряде 
современных исследований (Karimov, Mutalov 1992; 1993; 1996; 2008). 

Идеи Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о единстве 
тюркских народов дали мощный духовно-интеллектуальный импульс 
тюркологическим исследованиям современных ученых и будут способствовать 
дальнейшим исследованиям последующих поколений ученых. Эти идеи 
вдохновляют ученых в сфере истории, этнологии, лингвистики, графемики, 
культурологии, политологии, социологии, экологии, геополитики и философии 
Тюркской цивилизации. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев внес 
большой вклад в формирование и развитие Тюркского совета, 
Межпарламентской Ассамблеи тюркских государств, Тюркской Академии и 
других интеграционных структур Тюркского мира. Н.А. Назарбаев создал 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Международный 
Центр алтаистики и тюркологии, в которых ведется много исследований, 
посвященных истории древних алтайцев, древних тюрков, современному 
состоянию и перспективам развития Тюркской цивилизации. Идеи Н.А. 
Назарбаева о единстве Тюркского мира являются актуальными, значимыми 
для развития тюркских народов, их языков, письменностей, культур, науки, 
системы образования и в целом развития Тюркской цивилизации. 

После достижения независимости Республикой Казахстан и казахской 
нацией делаются большие усилия для подъема внутригосударственного и 
международного социального статуса казахского языка. Принята и проводится 
в жизнь государственная программа по поддержке развития казахского языка 
как государственного языка страны. Созданы центры по обучению казахскому 
языку и традициям. Однако в этом направлении есть еще много трудностей и 
нерешенных проблем. Значительная часть делопроизводства в стране не 
ведется на государственном языке. Недостаточным для современного уровня 
развития мировой цивилизации является уровень развития терминологической 
системы казахского языка и объем информации, имеющейся на казахском 
языке. В межнациональной и в международной системе коммуникации 
казахский язык используется недостаточно активно. В этих функциях в 
основном используются русский и английский языки. В комплексе эти факторы 
понижают социальный статус и имидж казахского языка, создавая о нем 
ошибочное мнение, как о сугубо национальном языке, неконкурентоспособном 
«мировыми языкам». 

В Казахстане научные школы в сфере исторической, этнологической и 
лингвистической науки ведут борьбу с ненаучным мифотворчеством в сфере 
национально-государственной, этнической, языковой истории и пытаются 
создать научно-обоснованную концепцию истории Казахстана, Тюркской 
цивилизации, казахской нации, тюркских наций, других проживающих в 
Республике Казахстан наций, и их языков. Создаются соответствующие 
фундаментальные научные труды, индивидуальные и коллективные 
монографии, учебные пособия, научные и популярные книги, брошюры, статьи. 
Это способствует сохранению межнационального, межэтнического, 
межъязыкового и межконфессионального согласия в Республике Казахстан. 

Институт языкознания им. Ахмета Байтурсынова Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан является одним из 
ведущих центров лингвистических исследований Казахстана, одним из 



 

150 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(1.2) 2016                ISSN 2410-2725 

активных организаторов лингвистического направления научных исследований 
Республики Казахстан и Тюркского мира. В Институте 
проводятся фундаментальные и прикладные исследования широкого круга 
проблем казахского языкознания и тюркологии. Коллектив Института 
языкознания провел много исследований по фонетике, графемике, грамматике, 
лексикографии, лексикологии, культуре речи, ономастике, терминологии 
казахского языка, а также по прикладной лингвистике, интонациологии, 
этнолингвистике и истории литературного казахского языка. В Институте 
проводятся также исследования по тюркологии, диалектологии; 
социолингвистике, лингвокультурологии, когнитивной лингвистике, 
компьютерной и математической лингвистике и ряду новых направлений в 
языкознании. Институт играет ведущую роль в подготовке и издании 
многотомных, толковых, терминологических, орфографических, двуязычных, 
многоязычных словарей. Коллектив Института языкознания организовал 
плодотворную работу и выступил ядром общереспубликанского авторского 
коллектива фундаментального академического современного 15-томного 
словаря казахского языка. Этот словарь служит развитию не только казахского 
языка и казахского языкознания, но и развитию тюркских языков и тюркского 
языкознания. Поэтому ряд ведущих членов авторского коллектива этого 
словаря являются видными учеными-лингвистами не только Казахстана, но 
также и видными учеными Тюркского мира. Исследованию развития 
государственного языка, его статуса и соотношения с национальными, 
региональными, международными языками в Институте уделяется особое 
внимание. Руководство Института языкознания приняло активное участие в 
работе республиканской комиссии, которая занимается разработкой 
теоретических и практических подходов к переходу казахского языка с 
алфавита, основанного на кириллице на алфавит, основанный на латинице. 
Институтом языкознания подготовлены несколько вариантов казахского 
алфавита на основе латиницы, проделана большая научно-исследовательская, 
научно-организационная, просветительская, духовно-идеологическая работа, 
изучен региональный, тюркский локально-цивилизационный (Турция, 
Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан) и мировой опыт по этому 
фундаментальному вопросу в социальной, информационной, 
коммуникационной, духовной, языковой жизни народа Республики Казахстан и 
казахской нации. Институт языкознания содействует таким новым и очень 
важным в процессе формирования мировой информационной цивилизации 
направлениям в лингвистике как математическая и компьютерная лингвистика. 
Видный ученый Казахстана доктор филологических наук А.Х. Жубанов со 
своими учениками плодотворно работает в Институте языкознания и 
продолжает деятельность видного казахского ученого доктора филологических 
наук, кандидата физико-математических наук К.Б. Бектаева. В Институте группа 
исследователей во главе с член-корреспондентом Академии Наук Казахстана 
З.М. Базарбаевой разрабатывает интонациологию казахского языка, что 
способствует разработке интонациологии каждого из тюркских языков, что 
значимо для всего Тюркского мира. В Институте языкознания ряд ученых во 
главе с видным ученым-лингвистом Казахстана и Тюркского мира профессором 
А. Жунисбеком разрабатывают фонетику казахского языка, выдвигают 
значимые для всего Тюркского мира идеи по развитию исследований в сфере 
фонетики тюркских языков. 

Для прорывного ускоренного повышения социального статуса казахского 
языка в Республике Казахстан и мировом сообществе требуются оригинальные 
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нестандартные решения, так как стандартные решения не дают ожидаемого 
эффекта, несмотря на очень большие выделяемые средства, в сроки, 
требуемые стремительным темпом современной социальной жизни. 

В ходе проводимых нами исследований по усредненным языкам и языку 
ортатюрк (Karimov, Mutalov 1992; 1993; 1996; 2008) и в деле продвижения этой 
концепции как концепции, способствующей развитию всех тюркских языков 
(Karimov 2003 (1); 2003 (2); 2004; 2008), и, в частности, казахского языка и языка 
Абая (Karimov 2008), нам помогала духовная, научная и научно-
организационная поддержка таких видных ученых-лингвистов Казахстана, как 
К.Б. Бектаев, А.Х. Жубанов, А. Жунисбек, М.М. Малбаков, З.М. Базарбаева, 
О.Жубаева, К.Торели и многих других. 

Предки казахской нации, находясь в сердцевине Алтайской и Тюркской 
цивилизаций, и поэтому, будучи в значительной мере защищенными от 
воздействия нетюркских геополитических акторов, а также в течение 
тысячелетий живя с доминантой кочевого образа жизни, позволяющего 
избегать колонизированного состояния, смогли сохранить очень многие 
древние общетюркские компоненты в своем языке. Поэтому казахский язык 
будет в значительной мере близок, особенно, в лексическом плане, к 
среднетюркскому языку ортатюрк (Karimov 1995). 

Цель предлагаемого проекта - обеспечить научную основу для прорывного 
инновационного модернизационного повышения внутригосударственного и 
международного социального статуса казахского языка посредством создания 
близкородственного среднетюркского языка ортатюрк, имеющего 
потенциальные возможности для превращения в международный язык 
признаваемый ООН (Karimov, Mutalov 1992; 1993; 1996; 2008;  Karimov 2003 (1); 
2003 (2); 2004). Для достижения этой цели требуется решение следующих 
задач: 1) создать среднетюркский язык ортатюрк; 2) создать координированную 
и унифицированную систему алфавитов национальных тюркских языков и 
языка ортатюрк; 3) создать координированную терминологическую систему 
тюркских языков и языка ортатюрк (Karimov 1995); 4) развить информационные 
ресурсы на языке ортатюрк и национальных тюркских языках, в том числе на 
казахском языке (Karimov 2010). 

Языку ортатюрк можно придать статус понятного языка (Karimov 2012 (1); 
2012 (2)) в ряде государств Тюркской цивилизации. При осуществлении этого 
процесса преобразований в статусе языков для научного обоснования 
целесообразно использовать методику определения меры количественной 
близости национальных языков к языку ортатюрк (Karimov, Mutalov 1985). В 
других этнолингвистических локальных цивилизациях можно действовать 
аналогично. 

Среднетюркский язык ортатюрк в лексическом аспекте будет близок к 
языку Абая (1845-1904) - одного из последних классиков Тюркской 
цивилизации, писавших на региональном варианте литературного языка 
«тюрки», который был среднетюркским и общетюркским языком той эпохи. Этот 
великий язык Тюркской цивилизации в 1924 году был юридически превращен в 
мертвый язык, не имеющий социального функционирования в значимых 
сферах жизни общества и государства. На всех активных сторонников 
сохранения единства тюркского языка, тюркского народа и Тюркской 
цивилизации большевики навесили ярлык «пантюркист», объявили их 
«врагами народа» и жесточайшим бесчеловечным образом преследовали и 
уничтожали (Anshin, Alpatov, Nasilov 2002). Эта шовинистическая, отрицающая 
право наций на самоопределение акция, была осуществлена в ходе так 
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называемого «национально-государственного размежевания» произведенного 
посредством массового террора под руководством Сталина без выявления 
свободного волеизъявления народа Туркестана и тюркских народов. Но те, 
которые желали уничтожить и думали, что уничтожили языковое единство 
Тюркской цивилизации, ошиблись. Создание языка ортатюрк выступает как 
оживление великого тюркского языка «тюрки», выведение его из состояния 
«клинической смерти» с помощью современных методов математической и 
компьютерной лингвистики, современных средств информационной 
цивилизации. Это фундаментальное лингвистическое единство Тюркской 
цивилизации независимые тюркские народы смогут восстановить. 

Реализация предлагаемого нами проекта создания языка ортатюрк и 
совершенствования системы функционирования тюркских языков и 
письменностей выступила бы как фактор прорывного, инновационного, 
модернизационного социального развития государств и наций, входящих в 
Тюркскую, Центрально-азиатскую цивилизацию и мировой цивилизации. 

Для социально-экономического развития Казахстана выполнение данного 
проекта имело бы большое значение, так как позволило бы оперативно, без 
очень больших затрат собственных ресурсов, коллективными усилиями всех 
тюркоязычных народов и структур ООН, получать основную мировую 
информацию и передавать миру свою информацию на близкородственном 
мировом языке ортатюрк. Это подняло бы социальный статус и имидж 
казахского языка почти до уровня международных, мировых языков. В свою 
очередь, это привело бы к повышению и его внутригосударственного 
социального статуса. 

В случае отказа от данной программы возможны следующие негативные 
последствия: будет упущена стратегически важная историческая и 
геополитическая возможность самосохранения и успешного саморазвития 
Казахстана, казахской нации и казахского языка на основе опоры на 
сотрудничество и взаимопомощь родственных тюркских народов. Казахский 
язык, может быть, будет оттеснен из основных сфер социальной жизни такими 
международными, мировыми языками как русский, английский и китайский 
языки или подвергнется их очень сильному деформирующему воздействию. В 
результате этого, языковая, национальная и государственная идентичность 
населения Казахстана может испытать большие колебания и стать 
нестабильной в процессе глобализации и мощного воздействия нетюркских 
геополитических акторов. Это противоречит национальным интересам и 
национальной безопасности Казахстана и казахской нации. 

Казахстан вносит большой вклад в развитие Тюркской цивилизации и это 
открывает в свою очередь широкие перспективы для развития казахского языка 
в системе тюркских языков. 
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Қазақстанның тҥркі өркениетіне қосқан ҥлесі және тҥркі тілдері 
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Тҥйін. Мақалада Қазақстанның түркі ҿркениетіне қосқан үлесі жҽне түркі тілдері жүйесіндегі қазақ 

тілінің даму болашағы қарастырылады. Ұлттың ойкументтік теориясы мен этносизм жҽне 
этнолингвопанизм концепциясы негізінде генеалогиялық жақтан туыстас тілдердің орталама 
ҽлемдік тілі ретінде ортатүркі тілін құруды ұсынады. Ұлттық түркі тілдерінің, орта түркі жҽне Түркі 
ҿркениетінің жаһандану контексінде дамуы зерттеледі. Мақалада ҽлемдік тілдердің бірі болатын 
жҽне Абай тіліне жақын орта түркі тілін құру арқылы қазақ тілінің ҽлеуметтік статусын кҿтерудің 
инновациялық жобасы ұсынылады. 
Тҥйін сөздер: түркі ҿркениеті; түркі тілдері жүйесі; ортатүркі тілі; туыстас тілдер. 
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Abstract. The article reveals the contribution of Kazakhstan to the development of Turkic civilization, 
examines the prospects of the development of the Kazakh language in the Turkic language system. On 
the basis of oikumenic theory of the nation, the concepts of ethnosizm and ethnolinguapanizm, it is 
offered to create the language of Ortaturk, the system of averaged languages for groups of related 
languages and the averaged world language. The development of national Turkic languages, the 
language of Ortaturk and the Turkic civilization in a globalization context is investigated. The project of 
innovational increasing of the social status of the Kazakh language by means of creating the language 
of Ortaturk, which will be one of the world languages and will be close to the language of Abay is 
offered. 
Keywords: Turkic civilization; Turkic language system; Ortaturk language; kindred languages. 
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Abstract.  In the paper, some of the rules regulating the relationship between the bride and new family 

members (husband, mother-in-law, father-in-law, etc.) in Altai, Tuva and Anatolian Turks are examined 
in terms of their meanings and functions. Findings and comments concerning the rules designating 

traditional family structure of Altai and Tuvanian Turks also display the sources of rules regulating 
relations between the bride and new family members in the traditional life of Anatolian Turks. It is shown 
that the rules regulating relations between the bride and new family members consist of taboos, which 
the bride must abide. Rules and taboos are not bride-oriented only; they also, to some extent, concern 
the husband, mother-in-law and father-in-law. Mentioned taboos continue especially until first and 
second “peace” practices; after “peace” is established, these taboos are alleviated. It is observed that 
these rules and taboos are aimed at integration and unity among the temporary outsider (the bride) who 
comes from another household or tribe and members of the groom‟s household (husband, mother-in-
law, father-in-law, etc.). These rules are intended to ensure the peaceful continuation of relationships 
among these individuals. The article reveals that the rules, which regulate relations between the bride 
and new family members in traditional life of Altai, Tuva and Anatolian Turks, are, largely similar, and 
emerge from the same intellectual, spiritual and cultural ground. 
Key Words: Altai Turks; Tuva Turks; marriage; bride; taboo; rule.  

 

1. Introduction. Many practices and beliefs concerning the bringing of brides 
(mostly from other residential areas such as nomadic camps, villages, etc.) have 
developed among Turkic tribes.  These practices concern the bride‟s arrival from her 
paternal house to the house of her groom, the start of their new lives as well as their 
acceptance by their husbands and members of the husband‟s family and the 
normalization of relations between «insiders» of the groom‟s household and the new 
tribe members considered to be «outsiders», or «strangers». In the center of 
practices and beliefs which aim at abundance, fertility, well being, happiness, 
harmony and order, stands a bride who usually comes from outside and who is 
considered to be an «outsider» or «stranger». The bride is eventually accepted as a 
member of the family and tribe, but this takes time. Besides assigning to the bride 
liabilities and responsibilities, cited beliefs and practices present a list of behaviors 
(taboos) that she must avoid doing. In fact, these liabilities and avoidances (taboos) 
serve to regulate relations between the bride and her new family members. It would 
be incorrect to assume that traditions assign all responsibilities about family life to 
the bride only. Traditions, which govern the bride‟s attitudes and behavior towards 
her husband and his relatives have also dictated the nature of the husband‟s 
behavior toward his bride as well as that of his family members. Although 
prohibitions and avoidances are often the concerns of the bride, it is possible to talk 
about prohibitions and avoidances concerning the husband and his relatives. 
Traditions, which provide both parties with a list of avoidances and behavior 
patterns, allow them to continue through life and help bring about the unification of 
outsiders with insiders, as well as peaceful continuation of their relations. 
(Sagalayev, Oktyabrskaya 1990, P. 154). 

Aforementioned responsibilities and avoidances are extremely important for 
traditional societies that view the survival of their traditions of functional and 
meaningful thought and behavior patterns as essential in order to maintain 
harmonious familial and social life; abandoning or neglecting them would mean the 
breakdown of the familial and social order, which focuses on status and roles. While 
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responsibilities and avoidances retain their significance in traditional societies, they 
have gradually become weaker in societies that cannot maintain this structure and 
cannot focus on individuals without engaging in gender-based discrimination. The 
transformation that Anatolian Turks have undergone has also changed their official 
and non-official (traditional) institutions. The individual has emerged from the 
background. Because individuals, especially women, are equipped with rights and 
freedoms, perceptions of their roles and statuses have changed. Many indispensable 
things (sine qua non) have almost lost their significance for today's modern society. 
Responsibilities and avoidances (taboos), which regulate the relations between 
brides and new family members, are also among the traditional values that have 
almost lost their significance for Anatolian Turks. If the matter is approached in terms 
of Tuva and Altai Turks, it becomes obvious that these aforementioned societies, 
particularly Tsengel Tuvas, have done a better job at retaining their traditional 
structures than Anatolian Turks. Despite the fact that they were exposed to Socialist 
reforms, they retained their traditional structures. This suggests that that the 
responsibilities and avoidances based on the concepts of status and role aiming to 
regulate relations between the bride and new family members retain their 
significance. In the light of these observations, this study of the responsibilities and 
avoidances regulating relations between brides and new family members will be 
approached from the context of Altai, Tuva and Anatolian Turks and seeks to shed 
light upon their significance and functions. Review of their significance and functions 
requires a comparative study of the aforementioned groups within the framework of 
the subject in question. 

2. The Responsibilities and Avoidances Regulating Relations between 
«The Outsider» and «The Native». The bride who is mostly brought in another 
residential area is temporarily considered to be an outsider by the members of her 
new household and residential area. In other words, the bride is a stranger (literally 
«foreigner‟s daughter») until she is accepted as a real member of the new family. For 
a young woman, acquiring a different status by marrying gives her the opportunity to 
become a regular member of the new household which she joined; a certain time is 
required to do this and, during this time, she is required to obey particular rules and 
fulfill her responsibilities. These rules and responsibilities include: the bride should 
not talk to her husband‟s relatives (grandfather, uncle, father-in-law, mother-in-law, 
etc.); utter her husband‟s name or the names of his elderly relatives directly6, look in 
her mother and father-in-law‟s face7, appear or sit at places where men are present. 
These avoidances and prohibitions last a certain time and usually disappear after the 
«peace» or «acceptance» ceremonies, which consist of giving presents and treats. 
The young woman‟s giving birth to her first child is also of importance as it leads to 
the removal of many prohibitions and rules. The responsibilities assigned to the 
bride, however, continue throughout her married life. 

The rules that new brides living in the Tsengel region of Mongolia, or Tuvas, 
must obey are largely the same as the rules regulating relations between the 
«temporary outsider/foreigner‟s daughter» (bride) and «temporary insiders» 
(husband, mother-in-law, father-in-law, etc.) among Anatolian Turks as well as Altai 
Turks and Tuvas living in the Tuva Autonomous Republic. In Tsengel Tuvas, a new 
bride can neither walk around the house from the right side, nor can she step up to 

                                                           
6
 For the effects of the socialist reforms on traditional family structures and marriage traditions of Tuvas see: Biçe-ool 

1974. 
7
 The prohibition of not looking at her father-in-law's face for bride is not a situation specific only to Turks. Among The 

Nyakyusans who live in the fertile mountains of the Southern Africa, for brides and father-in-laws it is forbidden to 
raise eyes and look at each other (Wells 1984: 142).  
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the «tör» (the chief corner where venerable persons sit)».8 The person whom the 
bride must respect most in her new house is her husband and she must fulfill the 
following duties: When her husband enters the house, she must always meet him 
standing. She must get up earlier than her husband in order to open up the carpet 
door of her husband‟s chamber, and she must boil the water for tea. She must not sit 
down to eat at the table before her husband. She must not take off her dress in front 
of her husband and must keep the buttons of her dress fastened. She must not walk 
around inside the house with her head uncovered, and she must not push her 
sleeves up. When entering her husband's chamber, she must stop on the doorstep, 
never entering without her husband‟s approval. She may sit by the side of her 
husband's relatives only after she has obtained her husband's consent, and may not 
address her husband, mother-in-law, father-in-law, brothers-in-law or sisters-in-law 
by their names (Seren 2006, P. 65). A leading researcher of the traditional Tuva 
culture, M.B. Kenin-Lopsan, also highlighted the fact that directly uttering the names 
of the older family members is considered by the Tuvas to be disrespectful (Kenin-
Lopsan 2006, P. 56). 

The fact that the bride cannot address her spouse and his elder relatives by 
names is one of the most widely known rules of traditional Turkic peoples.9 This rule 
is not unique to Tuvas living in the Tsengel region of Mongolia and the Tuva 
Autonomous Republic. This rule is still observed among Altai10 and Anatolian 
Turks.11 Among Turkish tribes, the bride or a woman is prohibited to use the names 
of her husband and his elders, she must use other words to describe the person to 
whom she is referring or must resort to words resembling the names of the 
addressees. 

                                                           
8
 In his book, titled Traditsionnaya Kul‟tura Tuvintsev, mentioning their traditions of hospitality and yurt (tent) life, M. 

B. Kenin-Lopsan, who is known for his studies on traditional cultures of Tuvas, draws attention to the fact that the 
places in a tent (yurt) where women and men are allowed to sit are specified and women must not sit at the places 
which are specified for men and vice versa. We learn from the information Kenin-Lopsan gives us that the bride 
cannot sit where her father-in-law sits, and she cannot rest against his sleeping mattress nor can she touch his flint 
or knife (Kenin-Lopsan 2006: 37). The researcher also states that prohibitions are reciprocal, neither can the father-
in-law sit at the bride's place, approach the place where her bed is found, touch her bed. (Kenin-Lopsan 2006: 37). 
These kinds of avoidances also form the traditional life in Altai Turks:  
"A woman must not try to enter the house where one of her husband's elder relatives is. If she has to enter there, 
she cannot enter with empty hands; she must bring with her either “talkan” or butter. In the house of his husband's 
elder relatives, the bride can only sit by the door, which is the section for women. The rules prohibit a woman to step 
up to the first place of the house or to pass by the respected side of the fire. Besides, she cannot approach the men's 
section of the house even from outside of the house. The bride is prohibited to pass by the door of her husband's 
elder relatives.” (Sagalayev&Oktyarbskaya 1990: 153) 
9
 Presence of cited avoidance has been encountered in other peoples except Turks as well. Famous anthropologist 

Calvin Wells expressed an example of it: “Among Swazi‟s for a woman to utter the names of her husband's elder 
male relatives who are older than herself, even to use words containing syllables which are similar to these names in 
phonetic terms is a taboo.” (Wells 1984: 144) 
10

 The first scientist to dwell on the language specific to a woman in Altai Turks is A. N. Samoylovich. Samoylovich, in 
his article titled “Jenskie Slova u Altayskih Turkov” (“Woman Language in Altai Turks”)  which he published in 1928, 
in the third volume of Yazık i Litareatura, collected and recorded  forty two words from Altai women. Samoylovich 
sought the source of language that prohibits utterance of words specific to women (especially names of her husband 
and his relatives) in the tradition of exogamy. According to Samoylovich, because of prohibitions of speaking which 
exogamy tradition brings, a woman comes to use around her spouse the words that are considered foreign. The rest 
of a woman‟s language consists of native words (Samoyloviç 1928).  
11

 It is impossible to say that the mentioned taboo is seen only in South Siberian and Anatolian Turks. We come to 
know from the studies of N. F. Katanov that brides and grooms in the East Turkistan region cannot either address 
their father-in-law and mother-in-law by their names. The prohibition of uttering names directly also includes the 
prohibition for the bride not to look at the faces of father and mother in-law for some time: "Bride and groom cannot 
address their father-in-law by their names. The father-in-law calls the groom "Küy oğlum" (literally son in-law). For a 
month, the bride cannot look at the faces of her father and mother in-law and avoids them. After that period however 
serves them until they die.” (Katanov 2004: 29). “The bride cannot address her father-in-law by his name. If her 
father-in-law shares the same name with somebody else, then she cannot either address this person by his name. 
The bride calls groom‟s father “ekem” (father) and mother “anam” (mother). After the bride gets accustomed to her 
father and mother-in-law, she turns to them and doesn't cover her face any longer." (Katanov 2004: 55) 
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According to Sagalayev and Oktyabrskaya, brides in Altai must address their 
husbands and his elder relatives using such words as «aka» (elder brother), 
«abagay» (grandfather, grandfather‟s brother), or «eje» (elder sister). The bride is 
prohibited to use the private and personal names of these people. To address them, 
she must use words denoting their social positions rather than their personal names. 
This situation forces the woman to describe the addressees rather than calling them 
by their names. For instance, a young woman referring to her mother-in-law might 
say «the one who is wearing earrings». However, if the name of her mother-in-law is 
Sırga (earring), then the bride will have to say «the thing that is hanging from her 
ear» (Sagalayev, Oktyabrskaya 1990, P. 151). 

Restriction on the speech of the woman who cannot directly utter the names of 
her husband and his relatives12 does not only pertain to names. It has been noted 
that, among Anatolian Turks, the brides‟ communication for a certain period even 
with their husbands‟ relatives is rendered a taboo. In some cases, this taboo could 
last for years and could only be removed in return for presents given to the bride or 
with the permission of the father-in-law. For example, in Tahtaci Turkmens, until the 
bride is given something, she cannot speak with her husband‟s elder relatives 
neither inside nor outside the house.  

When the bride is asked something, she nods her head either up (meaning 
«yes») or down (meaning «no»).This situation typically lasts only for a short period. 
The elderly, by letting the bride kiss their hands give a gratuity or the promise to give 
a gratuity (Yılmaz 1948, P. 34). From the information Korkut Oğuz provides, we 
know that in the Chepnis living in the Aegean and Marmara regions, the bride who 
has just moved into the house, does not speak with either the grandfather, father-in-
law, uncle, or brother-in-law in the house. The bride behaves this way out of respect. 
A person who wishes the bride to speak to him or her must first offer her a present. 
The bride accepts this present by kissing the giver‟s hand and only then begins to 
converse with the giver of the gift. It has also been recorded that in the presence of 
some people, the new bride did not speak for months, even for years (Oğuz 2010, P. 
144). Ali Rıza Yalman (Yalkın), who is known for his studies on Turkmen and Yoruk 
tribes living in the south of Anatolia, has drawn attention to the prohibition of speech 
and its removal fashion within Yoruk tribes living in the Binboğa and Nurhak 
Mountains. According to Yalman, it is customary that the bride does not speak in her 
new house. Among the Yoruk tribes, this is called «gelinlik yapma». The bride does 
not speak with her mother, or father-in-law or brothers-in-law for a period that may 
last as long as ten years. In order to talk to the bride, household members must 
promise a suitable present to the bride (Yalman (Yalkın) 1977, P. 363). Setting out 
from Zübeyr Koşay‟s studies, Pertev Naili Boratav has also drawn attention to the 
«gelinlik etme» practice in the Ereğli (Konya), Erzurum, Kayseri, Kırşehir, Niğde, 
Sivas and Yozgat regions:   

«„Gelinlik etme‟, which is considered a marital custom in the regions of Ereğli 
(Konya), Erzurum, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Sivas, and Yozgat, is the rule that 
prohibits the bride to speak with household members or close relatives of her 
husband who are older than herself for a long time (in some situations, for years); 
She must answer questions with gestures or movements of the hand, head or eyes; 
she can pass her words to the elderly only through those younger than herself. The 

                                                           
12

 Until recent times in Anatolia women had addressed their husbands by saying “bey, ağa, efendi” while men usually 
had addressed their wives by saying “karı, hanım, hatun”. However, today couples usually address each other by 
their names; terms such as “bey, ağa, efendi, karı, hanım, hatun” leave their places to terms such as “canım, 
hayatım, aşkım”. 
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bride is freed from this prohibition by her father-in-law's permission and gratuity» 
(Boratav 1997, P. 188). 

According to a number of master theses that have been conducted in Turkey, 
the custom of the bride‟s silence and subsequent gift-giving allowing her to speak, or 
«söyletmelik verme» is noted, yet it is accompanied by the word «formerly»:  

«Formerly the bride would not speak with the mother and father-in-law at all. 
She would serve them all the time. She would get up very early in the morning so 
that she could pour water when her father-in-law washes his hands for ablution. 
Formerly the bride would not speak for a long time. After a while, they would give her 
«söyletmelik» so that she spoke. Formerly the bride would do «gelinlik». She would 
receive money as «söyletmelik», kiss the elderly‟s hands and then would speak» 
(Başçetinçelik 1998, P. 240). 

The sentences we quoted from this postgraduate study (which discusses 
periods of transition in Adana folk culture) also show that the bride's silence around 
her mother- and father-in-law (her doing «gelinlik») is not a situation seen very often 
among today‟s Anatolian Turks (who are rapidly separating from traditional culture 
and life style).The reasons for this will be discussed below. Another postgraduate 
study draws attention to the fact that such avoidances and prohibitions are not 
observed very often among Anatolian Turks. This study discusses common folk 
beliefs in the city of Elazığ, in the province of Baskil. It is stated that the brides do not 
speak with strangers or guests visiting their houses unless they are specifically 
asked about something, and that they take particular care to speak in a hushed voice 
when near their husband‟s male relatives. The following statement also appears in 
the study: «but this situation today is not observed, as after a short while the bride 
can speak with the other members of the family, eat at the same table as the others 
and can handle her child as she wishes» (Kıyak 2005, P. 29). 

The statements above show that the behavior of women before their husbands‟ 
elder relatives is not only limited to speaking. Other prohibitions accompany the rule 
of silence, such as the prohibition of brides to look at certain people directly in the 
face. Rules and prohibitions that concern (bind) married women among Altai Turks 
were discussed extensively by N. İ. Şatinova in her work titled, Sem‟ya u Altaytsev 
(Şatinova 1981). Şatinova‟s conclusions are included in Traditsionnoe Mirovozzrenie 
Turkov Yujnoy Sibiri: Znak i Ritual by A. M. Sagalayev and İ. V. Oktyabrskaya. At the 
very top of the list of rules and prohibitions, concerning married women is the rule 
that she must take care of her external appearance. When in the presence of her 
husband's elder relatives, a woman must keep the parts of her arms above her 
waists covered, must not expose her feet, and must cover her head. She must not 
breastfeed or comb her baby‟s hair in front of her husband‟s elder relatives. She 
must always be in «chegedek»13. She must never appear either in front or behind her 
husband‟s elder relatives in her house. She must stay in a position where she is 
facing them, while walking, she must not turn her back to them, and she must not sit 
at a place where they were sitting previously. She must avoid any kind of close 
contact with the elder relatives of her husband, and nothing is allowed to be given 
directly to them. Even when offering them tea she must leave it on the ground. A 
woman must not look her husband‟s elder relatives in the eyes. A woman must not 
speak in a loud voice and must not laugh. She must not become involved in others‟ 

                                                           
13

 Chegedek is also a symbolic attribute which expresses the woman‟s status in the society. Up until nowadays, the 

woman wearing a chegedek, in the Altai culture is recognized as a married woman, i.е. having a husband and some 
children. Chegedek is a long, vest-type sleeveless clothes that has been an obligatory garment for married women. 
Chegedek is prepared for the wedding day and is put on the girl in the course of her wedding ceremony.” 
(Chandyeva 2011, Р. 1005) 
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conversations, must not make jokes, and must not use unceremonious or ambiguous 
words in her speech. If she notices one of her husbands elder relatives coming, she 
must not try to greet him or her. These guests must be met by the husband. Every 
time her husband comes home or leaves home, she must meet him standing and 
must see him off (Şatinova 1981; Sagalayev, Oktyabrskaya 1990, P. 153). 

The rules and avoidances are not only limited to those cited above. As it is 
understood from the statements about Altai Turks (found in the fourth footnote of this 
article), it is also possible to talk about other rules governing Altai women's relations 
with their husbands' elder relatives. For instance, a woman who arrives on a 
horseback cannot tether her horse to the pole where her husband's elder relatives 
have tethered their horses, nor can she pass through the space between the house 
and the pole. A woman cannot touch the belongings of her husband's elder relatives. 
For example, she must never touch her father-in-law's rein, pipe, rope, rifle or knife. 
It is strictly forbidden for a woman to use a saddle or to ride a horse belonging to one 
of her husband's elder relatives (Şatinova 1981; Sagalayev, Oktyabrskaya 1990, P. 
153). 

Among Altai Turks, this «stiffness» between the bride and the elder relatives of 
her husband is partly removed, however, after the second «peace» (during which 
time the bride is allowed to pass by the elder relatives of her husband). The «peace» 
practice in Altai takes place when the bride is offering wine and snacks to the elder 
relatives of her husband in the presence of others (Sagalayev, Oktyabrskaya 1990, 
P. 152). The «peace» between the bride and the elder relatives of her husband is 
also encountered among Tsengel Tuvas in a slightly different fashion. In Tsengel 
Tuvas, obligations of the bride (who moves into her husbands house and is forced to 
behave ceremoniously toward the elder relatives of her husband) are alleviated only 
after the elder relatives of her husband offer her small presents, pray for her, and say 
«From now on do not be shy toward me, do not be timid, for now I am old, serve me 
bread and tea». Only after this process, can the bride uncover her face, serve tea to 
her father-in-law directly, lay out his cushion or sleeping mattress, or hold the stirrup 
when he mounts and dismounts his horse. Among Tsengel Tuvas, this ceremony, 
which is done to remove prohibitions toward the bride, is called «kennin soygalaar» 
or «hol alçıır» (Seren 2006, P. 65). The phrase «Do not be shy toward, do not be 
timid, for now I am old” which the father-in-law says during this practice, attracts 
attention to one of the reasons behind the prohibitions restricting relations between 
the bride and the father-in-law. This phrase emphasizes the fact that prohibitions 
restricting relations between the bride and the father-in-law do not only result from 
principles of social hierarchy; it also highlights the worry that relations between 
young brides and fathers-in-law who are not into advanced old age can occasionally 
have unwanted results. The conspicuous elements of this ceremony are little 
presents offered to the bride. It is stated above that, in Anatolia, too, the elderly 
members of the family who want the bride to speak with them give her presents. In 
this context, it is relevant to state that, from Siberia to Anatolia, bride-centric 
avoidances and prohibitions are practised in a similar manner. The roots of many 
avoidances and prohibitions among Anatolian Turks extend all the way to Siberia. 
The phrase «In poor families [in Kachin people], before the first «peace» after the 
wedding, brides do not appear before their husbands‟ elder relatives, or, when they 
run into each other, they [the brides]  cover their faces and crouch» (Sagalayev, 
Oktyabrskaya 1990, P. 152). This is cited by Popov (Popov 1885) in Sagalayev and 
Oktyabrskaya‟s work, which also explains the root of women‟s crouching and turning 
their backs when Anatolian women meet strange men in the street. The accounts of 
Sagalayev and Oktyabrskaya reveal that the aforementioned practice among 
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Anatolian Turks does not solely result from Islamic belief; Anatolian Turks are 
practicing a custom that they brought from Siberia and, along with the Islamic belief, 
they have carried it on for a long time.  

In traditional life of Anatolian Turks, relations between the bride and her 
husband‟s elder relatives are also based on prohibitions and avoidances for a certain 
period. These prohibitions and avoidances which consist of prohibitions and 
avoidances similar to Altai people and Tuvas, are maintained until a long time 
passes after the bride is brought to the groom‟s house; she gives birth to her first 
child and moving to her own house becomes the elder of her own house. The 
stiffness in bride‟s relations with especially her father-in-law comes to an end with 
the father-in-law‟s reaching into advanced old age. It also should be especially 
pointed out that these avoidances and prohibitions were in practice in a period during 
which «kaçgöç»14was still common, the brides married the men living with their 
parents; the bride was kept responsible for looking after her mother and father-in-law 
until they died. It is also possible to give the following examples to other avoidances 
that are seen mostly in rural areas today, concerning a woman or a bride among 
Anatolian Turks: while walking in the street the woman cannot walk before or next to 
her husband. If a married couple lives with the husband‟s family, the wife cannot eat 
at the same table together with her father-in-law and brothers-in-law until she has a 
child or children; moreover she cannot fondle her child as she likes in the presence 
of her father-in-law and brothers-in-law, cannot pick her child up even if he or she 
falls down, etc. (Kıyak 2005; Atmaca 2006; Kabataş 2006; Savaş 2007).  

As it was stated in the introduction section of the article, the avoidances and 
prohibitions do not solely concern the woman/bride, nor do they only assign 
responsibilities to her. The father-in-law and the elder relatives of husband‟s side of 
family have prohibitions related to the bride, and the groom has prohibitions related 
to his bride, mother-in-law, father in-law and the other elder relatives of his wife. For 
instance, in Tsengel Tuvas the husband and his elder relatives do not remain with 
the bride when she works or combs her hair lest she is ashamed. Again, in Tuvas 
father-in-law can neither sit at bride‟s seat nor approach the place where her bed is 
found, nor touch her bed (Kenin-Lopsan 2006, P. 37). Among Southern Siberian and 
Anatolian Turks married men cannot directly address parents of their wives by their 
names; they call their mother-in-law as «mother», father-in-law as «father». It is 
needless to say separately that this practice is also in use among other Turkic 
groups. Without referring any sources, we can state that avoidances and prohibitions 
that specify relations between the bride and father-in-law are also true for specifying 
relations between the grooms and mother-in-love. 

Among Turkish tribes, there are occasions, in which avoidances and prohibitions 
regulating relations between «natives» (the husband and his relatives) and 
«outsiders» (a woman and children) are broken. The words of Sagalayev and 
Oktyabrskaya, breaking the existing rules, bear a rather symbolic character: «when a 
difficult birth takes place, the woman is allowed to say the real name of her father-in-
law (in Khakas Turks) or to hold the hands of her husband‟s elder relatives. At 
moments when a life-threatening situation is undergone, the woman is allowed to 
violate the existent rules» (Sagalayev, Oktyabrskaya 1990, P. 154). 

It won‟t be right to confine alleviations or violations of some avoidances and 
prohibitions, which mainly concern the woman, and examples of which are given in 
the article, merely to dangerous situations which the woman or the bride 
experiences. As it has been expressed above, situations such as becoming 

                                                           
14

 The practice whereby some Muslim women veil their faces and avoid contact with men not related to them. 
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advanced into an old age for the mother-in-law and especially father-in-law, and 
having several children and becoming a good wife for the bride have become quite 
effective in alleviation and violation of avoidances and prohibitions concerning the 
bride. In Turkish tradition both the husband and the mother-in-law cherish humane 
sentiments toward the bride, following her giving birth to her first child, the existing 
love and humane feelings get even more intense. Beside being a wife, the woman 
who gains attribution of motherhood now becomes the elder of her house and loses 
the state of being «elkızı» (foreign‟s daughter) completely. 

3. Conclusion. The field researches and observations of the author have shown 
that mentioned avoidances and prohibitions, especially because of the change and 
transformation Anatolian Turks have undergone, let alone be alleviated, except at 
rural areas have almost disappeared.  This situation is perceived perfectly normal by 
young couples who were brought up in accordance with today‟s mentality and 
conditions while it is mostly interpreted as deterioration by aged individuals, 
particularly by old women, who live their lives in compliance with the role the tradition 
has molded for them. It is definitely not possible to say that all aged individuals 
regard this situation as deterioration. We should highlight the fact that there are aged 
individuals who welcome the disappearance of the mentioned avoidances and 
prohibitions as well as those who argue that every generation commits itself to the 
conditions and mentality of their time. When the reality of a woman who, along with 
the advent of the Republic, is equipped with rights and freedoms, when she gets 
education, attains her deserved place in the social and working life, gets rid of her 
dependence to a man as she gains economic independence, most often leads to a 
married life without father and mother-in-law, but with her husband and children, is 
taken into account; reprehensions of some aged individuals do not make any sense 
anyway. Cited avoidances and prohibitions, despite all changes and transformations 
undergone, still survive among social fractions in Anatolia, which sustain or try to 
sustain their traditional life style and in Altai and Tuva Turks, though not as strictly as 
before. Assessing the avoidances and prohibitions concerning a woman in Southern 
Siberia Turks and their recent situation, Sagalayev and Oktyabrskaya have written 
that today, understanding of «self-stranger» in the tradition of avoiding the elderly 
has lost its extremity, and these traditions having settled into the mythological 
subconscious, their main ideas having been forgotten, in later periods continued to 
remain as one of the important parts of the culture (Sagalayev, Oktyabrskaya 1990, 
P. 154).  

As a result, we can assert that avoidances and prohibitions in Altai, Tuva and 
Anatolian Turks, which regulate relations between the bride and new family 
members and which mostly concern a woman were meaningful and functional during 
periods when a traditional lifestyle was maintained; the knowledge about these 
avoidances and prohibitions passed onto new brides (in other words «outsiders») by 
especially mothers-in-law (that is «natives»); these rules were perceived by the 
individuals of traditional society as a requisite. However, because societies develop 
by being changed and transformed depending upon time and conditions, mentioned 
avoidances and prohibitions naturally lose their meanings and functions rapidly. 
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Алтай, Тува және Анадолының тҥркі халықтарының келін  

мен жаңа отбасы мҥшелері арасындағы  
қарым-қатынасты реттейтін ережелерін бағалау 

 
Мехмет Aча  

доктор, Балыкесир университеті түрік тілі мен ҽдебиеті кафедрасының профессоры. 10145 
Түркия, Балыкесир қ., E-mail: mehmetaca@balikesir.edu.tr 
 
Тҥйін. Мақалада Алтай, Тува жҽне Анадолының түркі халықтарының келін мен жаңа отбасы 
мүшелері (күйеуі, қайын енесі, қайын атасы, т.б.) арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін 
бірқатар ережелер маңызы мен қызметі тұрғысынан қарастырылады. Алтай жҽне Тува түркі 
халықтарының дҽстүрлі отбасылық құрылымын білдіретін, сонымен қатар анадолы түркі 
халықтарының күнделікті тұрмысындағы келін мен жаңа отбасы мүшелері арасындағы қарым-
қатынастарды реттейтін ережелер жайлы тұжырымдар мен талдаулар жасалады. Келін мен жаңа 
отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін ережелер жас келін бұлжытпай 
орындауы тиіс табулардан тұратыны анықталады. Ережелер мен тыйымдар тек жас келінге ғана 
емес, кей жағдайларда күйеу мен қайын ене, қайын атаға да қатысты болатыны жайлы 
баяндалады. Аталған тыйымдар ҽсіресе алғашқы жҽне екінші «бейбітшілік» орнатуға дейін 
сақталатыны, «бейбітшілік» орнағаннан кейін олардың жеңілдейтіні жайлы айтылады. Бұл 
ережелер мен тыйымдар басқа отбасы немесе ҽулеттен келген уақытша аутсайдер (келін) мен 
күйеудің туыстарына (қайын ене, қайын ата т.б.) да қатысты болып табылады. Бұл ережелер осы 
адамдардың арасындағы бейбіт қарым-қатынасты жалғастыру үшін қабылданады. Мақалада 
Алтай, Тува жҽне Анадолының түркі халықтарының дҽстүрлі ҿміреріндегі келін мен жаңа отбасы 
мүшелері арасындағы қарым-қатынастарды реттейтін ережелер кҿпшілік жағдайда ҿзара ұқсас 
болып келетіні жҽне бірыңғай зиялы, рухани, мҽдени негізден тарайтыны жайлы баяндалады.  
Тҥйін сөздер: алтай түркілері; Тува түркілері; неке; келін; табу; ереже. 

 
Оценка правил, регулирующих отношения между невестой и новыми 
членами семьи среди тюркских народностей Алтая, Тувы и Анатолии 

 
Мехмет Aча 

доктор, профессор кафедра турецкого языка и литературы Университета Балыкесир. 10145 
Турция, г. Балыкесир. E-mail: mehmetaca@balikesir.edu.tr 
 
Аннотация. В статье исследуются некоторые из правил, регулирующих отношения между 
невестой и новыми членами семьи (муж, свекровь, свекор и т.д.) у тюркских народностей Алтая, 
Тувы и Анатолии с точки зрения их значения и функций. Выводы и комментарии в отношении 
правил, обозначающих традиционную семейную структуру Алтайских и Tувинских тюркских 
народностей, также касаются источников правил, регулирующих отношения между невестой и 
новыми членами семьи в традиционной жизни анатолийских тюркских народностей. Показано, 
что правила, регулирующие отношения между невестой и новыми членами семьи, состоят из 
табу, которые невеста должны соблюдать. Правила и запреты касаются не только невесты; они, 
в некоторой степени, относятся к мужу, свекрови и свекру. Названные запреты особенно строго 
соблюдаются до первого и второго установления "мира". После того, как "мир" установлен, эти 
запреты смягчаются. Следует отметить, что эти правила и запреты направлены на интеграцию и 
единство между временным аутсайдером (невеста), который приходит из другой семьи или 
племени и членов семьи жениха (муж, свекровь, свекор, и т.д.). Эти правила призваны 
обеспечить мирное продолжение отношений между этими людьми.  
В статье делаются выводы о том, что правила, которые регулируют отношения между невестой и 
новыми членами семьи в традиционной жизни тюркских народностей Алтая, Тувы и Анатолии, 
являются во многом схожи и порожденыодинаковой интеллектуальной, духовной и культурной 
основой. 
Ключевые слова: алтайские тюркские народности; Тувинские тюркские народности; брак; 
невеста; табу; правило.  
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УДК 812.511.141 
 

«Ғажайып бұғы» 
Мажар аңыздарындағы ғұндар мен сақтар мәдениетінің іздері  

 
Мұқышева  Раушангҥл 

филология ғылымдарының докторы,Сегед университеті Алтаистика кафедрасының қазақ тілі 
лекторы. 6722 Мажарстан Сегед қ., Едьетем кҿш.,і 2. E-mail: roza55506@hotmail.com 
 
Тҥйін. Мажар мҽдениетінде ғұндар мен сақтарға қатысты кҿптеген жҽдігерлер сақталған. 

Mажарлардың ескі тарихи аңыздарында ғұндар мажарлардың ата-бабалары ретінде 
ҽңгімеленеді. Ғұндар мен сақтар туралы ескі мажар аңыздарының түркі халықтары, соның ішінде 
қазақтар үшін де маңызы зор. Сақтардан қалған керемет бай археологиялық ескерткіштер тек 
Азияда ғана емес, тарихи Мажарстанның кҿптеген аймақтарынан табылған. Мақалада орта 
ғасырларда мажар жылнамашылары жазып-қалдырған ескі аңыздардағы (Денеш Лендьелдің 
қазіргі мажар ҽдеби тілінде қайта жазған нұсқасында) ғұндар мен сақтардың бейнеленуі жҽне 
олардың XIX ғасырдағы мажар ақындарының шығармаларына да арқау болғандығы сҿз етілді.  
Тҥйін сөздер: мажар аңыздары; ғұндар; сақтар; Аттила; «ғажайып бұғы»; Анонимус; Шимон 

Кезаи. 

 
1. Кіріспе. Кҿн мажар аңыздарында мажарлар скифтер мен мен ғұндардың 

тікелей ұрпақтары ретінде баяндалады. Скифтер мҽдениеті  мажар 
топырағында қандай із қалдырған? Олардың аң стиліндегі зергерлік бұйымдары 
Мажар елі орналасқан Карпат ойпатында да молынан табылған. Аң стилінің 
далалық кҿшпенді ҿмір салтына байланысты туғаны белгілі. Кҿшпенділердің 
дүниеге кҿзқарасы, наным-сенімінен туған аңыз-ертегілерде олар осы аңдарға 
табынған. Қиял ҽлемінде суреттелген аңдар тотемдік сипатта болған. Оны жыл 
санауымызға дейінгі бірінші  мыңжылдықтың басынан  Ішкі Азиядан бастап 
Карпат ойпатына дейін созылған далада кҿшіп-қонған кҿшпенді тайпалардан 
қалған археологиялық қазбалардан кҿреміз. Мҽселен, Тува Республикасының 
Монғолияға жақын Аржан ауылының маңынан табылған скиф мҽдениетінің 
ескерткіштеріне ұқсас қола мен алтын бұйымдар, ат-ҽбзелдері орта Тиса 
аймағынан (Марошчапо, Вихаругра, Фүгҿд, Прүдь, Бешеньсҿг-Фокору) да 
табылды. Олардың Ішкі Азиядан келгені анық. Карпатқа дейін созылған далада 
атты кҿшпенділер осындай ат-ҽбзелдерін пайдаланған. Бұл стиль батысқа 
қарай жылжып, Қара теңіз жанындағы далалы аймақ, ал одан Карпат ойпатына 
дейін жеткен.  

«Аң стилін қалыптастырған халықтардың аты, ҿмір салты туралы жазып 
қалдырғын −  грек тарихшысы Геродот ( жыл санауымызға дейінгі 484-425 жыл). 
Ол Дунайдың  сағасынан Дон ҿзеніне дейінгі даланы Скифия деп атаған. 
Скифтер даласының Дон мен Еділ арасын сарматтар мекендеген. Одан 
оңтүстікке қарай созылған Орта Азия даласын сақтар, яғни азиялық скифтер, 
билеген. Геродот Скифияда жасаған кҿп халықты атайды. Дунайдың арғы 
бетінде сигундар, агатурстар  сияқты шығыс халықтары мекендеген. Оларды 
кҿптеген зерттеушілер Трансильваниядағы жҽне мажар алфҿлдісіндегі скиф 
заманында ҿмір сүрген халықтың туыстары дейді. Скифтердің тілі иран тілдері 
тобына жатуы мүмкін. Геродоттың пікірінше, сақтарға дейін Скифияда xимерлер 
ҿмір сүрген. Оларды Кавказдан оңтүстікке қарай жасаған жорықтарынан Қара 
теніз маңына қайтқан Ішкі Азия скифтері ығыстырған. Қазір осы Геродоттың 
айтқанынан асырып не айта аламыз? Біздің жыл санауымызға дейінгі 750 жыл 
шамасында Иран, Ішкі жҽне Орта Азия элементтерін біріктірген зергерлік 
ҿнерден классикалық, ерекше сипатты сақ мҽдениеті пайда болды. Оның 
ескерткіштері Кубань ҿзені маңындағы жазықта, Азау теңізі жҽне Днепр 
жағасындағы қорғандардан табылды. Ол зергерлік бұйымдардың бір бҿлігі жыл 
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санауымызға дейінгі алтыншы ғасырда Қара теңіздің солтүстік жағасындағы 
гректердің отардағы қалаларының, ең алдымен Олбиа шеберханаларының,  
скиф билеушілеріне арнап жасаған заттары болуы ҽбден ықтимал», – дейді 
Тибор Кеменцзеи (Kemenczei 2003, B. 12). Карпат ойпатында скифтердің заттық 
мҽдениетінің негізгі бҿлігі саналатын аң стиліндегі ҽшекей бұйымдар, қару-
жарақ жҽне ат ҽбзелдерінің бҿлшектері табылған. Тапиоселе, Матраселе, 
Сентеш-Векерцугта табылған археологиялық қазбалар − осының дҽлелдері. 
1964 жылы Трансильванияда Надьтарчада скиф мҽдениетіне қатысты тендесі 
жоқ заттар табылды. Олар − шаманның құрал жабдықтары (Kemenczei 2003, B. 
14).  

2. Мажардың тарихи аңыздарындағы  ғұндар мен сақтар. Ғажайып 
бұғы. Мажар ғалымдары Азиядағы сақтар мен сол замандағы Карпат ойпатын 
мекендеген халықтардың байланысы, тарихы туралы ертеден  айналысып 
келеді. Скифия, Трансильвания жҽне мажар алфҿлдісінен табылған 
археологиялық ескерткіштердің ұқсастығы туралы кҿптеген мақалалар, кітаптар 
жазылды. Орта ғасырлардың басынан бері сақтарды мажарлардың ұрпағы 
санаған дҽстүр бар болатын. Мажар жылнамашыларының ішінде бірінші болып 
Анонимус 1200 жылдар  шамасында жазған жылнамасында мажарларды 
скифтердің ұрпақтары деп атайды.   Мажарлардың Скифиядағы атамекені 
туралы жaзбаларды   

Шимон Кезаи 1282-85 жылдар аралағында жазған хроникаларында 
мажарлардың ғұндардан шыққандығы туралы аңызбен толықтырды. „Ғажайып 
бұғы» туралы аңыз осы тарихты бейнелейді. Бұлардың екеуінің де 
жылнамалары батыс-еуропалық үлгінің ізімен жазылған олардың ҿз тҿл 
туындылары. Мажар жылнамашыларының еңбегін Ласло Веспреми былай деп 
бағалайды: «Олар классикалық кҿшпенді замандағы атажұрт ұғымын нақтылап, 
Скифияны сипаттайтын классикалық қайнар кҿздерді (Exordia Scythia), 
халқымыздың ауыз ҽдебиеті дҽстүрін (тотем аң, ғажайып бұғы аңызы жҽне т.б.) 
шығыс-еуропалық саяхатшылар баяндамаларын, сондай-ақ Жаңа Отаңға 
қоныстану кезіндегі батыс жазбаларын, соның ішінде Регино деректерін, ҽлем 
жылнамалaрын ҿндеп, мажар тарихи хронологиясын жасауға барлық күш-
жігерін жұмсады» (Veszpremi 2005, B. 115).   

«Ғажайып бұғы» туралы аңыздың мажар ұлтының тарихындағы маңызы 
зор. Фодор Иштван мажарлардың ұлт ретінде қалыптасуының, сақталуының 
негізгі алғы шарттары ретінде мажар тілі мен этинкалық санасы дейді. 
Этникалық сананың манызды белгісі − шығу тек туралы түсінік дҽстүрі (Fodor, 
2006, B. 11). Mажарлардың шығу тектері туралы аңыздары − турул мен бұғыға 
байланысты аңыздар.  Мажар мҽдениетінде тотем аң-құстарға турул құс пен 
бұғы жатады. Турулдың тотемдік мағынаға ие болуы бұғыға қарағанда едҽуір 
кешірек, мажарлардың бергі тарихына қатысты болса керек деген пікірлер бар. 
Алайда мажар ғалымы Иштван Фодор мажар аңызындағы секілді ҽйелді  
ұрықтандырған құстан тараған қырғыз руы мен алғашқы бурят шаманы туралы 
аңыздарды алға тартып, мажар аңызының тарихы тереңде жатқандығына 
меңзейді (Fodor 2012, B. 35). Турул мажар аңыздарында Арпад ҽулетінің  шығу 
тарихына байланысты кҿрінсе, ғажайып бұғы мажар халқының шығу тегіне 
байланысты айтылған. Бұл аңыз мажар ұлтының қалыптасу кезінде VI-IX 
ғасырларда кҿптеген бұғыны қуу аңыздарының ішінен ерекшеленіп шыққан 
деген пікір бар (Fodor 2006, B. 11). Себебі бұғы соңынан қууға байланысты 
аңыздар тек мажарларда ғана емес, ҽлемнің кҿптеген халықтарында бар. Бірақ 
мажар ұлтының қалыптасқан уақытынан бастап ілесіп, бірге жасасып келе 
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жатқан аңызды мажар ғалымдары ҿз халықтарының шығу тегімен тікелей 
байланыстырады.  

2.1. Еуразия далаларының скиф мәдениетіндегі бұғы бейнелері. 
Мажар археологтары осы аңыз бен Монғолиядан Мажарстанға дейін созылған 
Еуразия далаларында табылған сақтар мҽдениетінің археологиялық мұралары 
арасынан байланыс табады. «Скифтердің археологиялық ескерткіштеріне 
деген қызығушылық 1928 жылы Мезокерестеш-Зҿлдхаломпустада жҽне 1923 
жылы Тапиосентмартон шетінде табылған алтыннан жасалған бұғы бейнелері 
табылған соң арта түсті. Бұл екі мұрада ескі скиф-грек ҿнерінің іздері кҿрінеді. 
Ҿмірі үшін жанталасқан аңның   бейнесі скиф мҽдениетіндегі алдыңғы азиялық,  
ирандық мотив саналады», - дейді Тибор Кеменцзеи (Kemenczei 2003, B. 13). 
Тапиосентмартон бұғысы − аяғын бауырына жиып, ұшуға, яғни желуге 
талпынған бұғы. Бұғының мұндай бейнесі сақтар мҽдениетінде жиі кездеседі.  

Бұғы бейнесі VIII ғасырдан кейін Қара теңізден солтүстікке қарайғы 
жерлерді скифтер, азиялық сақтар, сарматтардың ата-бабалары жҽне Еуразия 
далаларында мекен еткен  басқа халықтар арасында кеңінен тарайды. «Бұғы 
бейнесінің жиілігі шаруашылықта қолданылуы немесе басқа да материалдық 
себептерге байланысты емес. Менің пікірімше бұл құбылыстың себебін сол 
кездегі халықтардың наным-сенімінен іздегендер ақиқатқа бір табан жақын 
болады. Кҿптеген ғалымдар ұшып бара жатқан немесе көк бұғысының 
суреттелуі скифтер мҽдениетінде бұл жануардың тотемдік мҽнге ие 
болғандығынан деген ой айтады. Бұл пайымды тіл білімі иран тілді скифтер 
ҿздерін сака  (szaka) деп атаған, бұл сҿздің мағынасы  сақа  «бұғы» немесе 
«бұғылар елі» дегенді білдіреді деп қуаттайды. Алайда бұл пікірдің 
қарсыластарының да шындыққа саятын түсіндірме бере алмағаны рас. Бұғы 
бейнелерінің орасан зор аумақта таралуы, түр жағынан скифтер мен сақтар 
тұрған ҿнірлердегі бұл бейнелердің ҿте жоғары деңгейдегі ҿзара ұқсастығы таң 
қаларлық (Fodor 2006, B. 12).     

Ғалымның пікірінше скифтердің бұғы тектері туралы дҽстүрлі нанымдарына 
қатысты кейінгі уақытта да сахарада кең жайылған осы тотем жануардан  
ҿздерін тарататын аңыздар легі Христосқа дейінгі VIII-III ғасырларда, скифтер 
заманында, пайда болып, таралған: «Ол тек этникалық мағынадағы еуропалық 
жҽне азиялық скифтерде ғана емес, сондай-ақ даладағы жҽне орманды 
далалардағы халықтардың барлығында түгелдей дерлік болған. Жҽне оның кең 
таралуына сол кездегі жағдай, сол дҽуірдің алғашқы ғасырларында далалы 
жҽне орманды далаларда үстем болған атты кҿшпенділік ҿмір салты шешуші 
себеп болды. Осы шаруашылық тҽсілі қатысты түрде қысқа уақытта орасан зор 
аумақтың материалдық мҽдениетін таңқаларлықтай біркелкі етті, оны 
археологиялық қазбалар анық дҽлелдейді. Жаңа ҿмір салты тек материалдық 
мҽдениетті бір сипатты етіп қана қойған жоқ, сонымен қатар наным-сенімнің 
кҿптеген ұқсас белгі, элементтері де осы аумақтың ҽр түрлі халықтары 
арасында кең таралды. Міне сол кезде далада бұғының тотем ата-тек ретіндегі 
қасиеттелуі жалпылай сипат алып, соған байланысты аңыздар таралуы мүмкін» 
(Fodor 2006, B. 13).     

2.2. Мажардың тарихи аңыздарындағы бұғы бейнесі. Анонимус пен 
Кезаи Шимон жылнамалары. Біршама мажардың аңыздары мен жырлары 
мажар жылнамашыларының жазып қалдырғандары негізінде де  жазылды. 
Солардың бірі де бірегейі Аноним немесе Анонимус Бела корольдің (III Бела) 
аты белгісіз жазушысының туындыларының маңызы зор. Ол баяндаған осы 
жинақта келтірген Мажарлардың шығу тегі туралы аңызға назар аударайық:   
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«Кҿптеген ғасырлар бұрын адамдардың күнҽларының кҿбейгені сонша,  
қасқырлар сияқты ҿмір сүріпті. Құдай оларды жазалап жерге орасан зор топан 
су жіберіпті. Сол топан судан барлық адамдар қырылып, тек Нұх пен оның 
үйелмені қалған екен.  

Нұхтың үш ұлы болыпты: Шем, Кам жҽне Йафет. Осылардан топан судан 
соң жетпіс екі ру ел тарапты. Үш ұлдан тараған рулар жаһанның ҽр Француздар 
Йафеттің үлкен ұлынан тарайды жҽне Троя қаласы қираған соң бірінші болып 
Паннонияға келіпті дейді […]. 

Йафеттің кіші ұлынан Менрот деген  дҽу тарайды. Бұл дҽу Құдай тағы да 
топан су жіберер деп, барлық туыстарын жинап, солармен бірге орасан алып 
мұнара салуға кіріседі. Топан су қаптаса сол мұнараға шығып аман қалмақ 
болады.  

Бірақ мұнараны тұрғыза алмайды, себебі Құдай мұнара салушылардың 
тілін шатастырып жібереді. Тіпті туыстардың ҿзі бір-бірлерін түсінуден қалады. 
Сондықтан Менрот халқы ҽлемнін ҽр тарабына шашырап кетеді.  

Менрот ҿзі тілі шатасқан уақыттан соң Парсы еліне кетеді. Онда жүріп бір 
сұлу қызбен танысады, аты Енех (ана бұғы дегенді білдіреді) екен. Сол қызға 
үйленіп, ол дүниеге екі ұл ҽкеледі. Оның бірінің аты − Хунор, екіншісінің аты 
Мадьяр еді, солардан ғұндар мен мадьярлар тарайды» (Lengyel 1996, B. 7).  

Жылнамашы мажарларды ата жағынан − Інжілдегі Нұхтан, ана жағынан 
тотем жануар ене бұғыдан таратады, яғни екі наным-сенім христиандық пен 
пұтқа табынушылық араласып кеткен. Бұғыға байланысты мотив бұдан кейінгі 
кезеңдерде де мажарлардың аңыз ҽлемінде үзбей бейнеленіп отырады.  

Aнонимустан кейін Кезаи Шимон 1282-1285 жылдары жазған 
жылнамасында ғұндар туралы аңыздарды одан ҽрі толықтырады. Бірінші 
кітабында ғұн Аттиланың ҿліміне жҽне патшалығының жойылуына дейінгі 
тарихты, екінші кітабында мажарлардың Еуропаға қоныстануынан 1280-жылға 
дейінгі тарихты қамтыған.  

Кезаидың жазбаларында Еуропаға қоныс аударған мажарлардың ҿздерінің 
тектерінe байланысты екі ағайында Хунор мен Магорға жол кҿрсеткен, жаңа 
мекен тауып берген ғажайып бұғы туралы ҿздерімен  Шығыстан алып келген 
аңыздары да бар. Ол да біздің аударма жинағымызда келтірілді. Кезаи 
Шимонның аңызындағы жҽне Суретті жылнамадағы (Képes Krónika) жҽне 
Буда жылнамасындағы ғажайып бұғы аңыздары бір-бірінен азды-кҿпті 
ауытқығанына қарамастан, мазмұны жағынан ҿте ұқсас.     

«Шимон Кезаи Ғажайып бұғы туралы аңызды VI ғасырдағы равенналық 
эпископ Йорданестің тарихи еңбегіндегі ҽпсананы сол кездегі мажар халық 
ауыз ҽдебиетіне лайықтап жазған. Мажарлардың ғұндардан шыққандығы 
туралы аңызды кҿптеген ортағасырлық жылнама, Вена суретті жылнамасы, 
Буда жылнамасы, Янош Туроци жҽне Бонфини жылнамалары, сондай-ақ 
Иштван Вербҿцидің 1517 жылғы Мажар ақсүйектерінің дәстүрлі құқығының Үш 
кітабы (Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae) да келтіреді. 
Сҿйтіп бұл жылнамашы мажарлардың атамекені Скифия, ал тегі ғұн дегенді 
мажар ақсүйектерінің санасында тектілік ұғым ретінде қалыптастырды. 19 
ғасырда  дау-дамайға толы болса да, бұл таным кең тарады» (Kemenczei 2003, 
B. 13). 

3. Ғұндар және мажарлар  
3.1. Ғұндардҥң мажарларға қатысы туралы. Ғұндардың мажарларға 

қатысы қандай десек, ол туралы академик Анраш Рона-Таш былай дейді: 
«Христостың тууынан кейінгі 375-ші жылы ғаламат ҿзгерістер басталды. Сол 
кезде Еділді бір халық кешіп ҿтті, кҿп ұзамай оларды Еуропада ғұн атымен тани 
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бастады. Сҿйтіп далада иран дҽуірі аяқталады, олардан Шығыс Еуропа 
даласында иран тілді халық аландар жҽне біздің  ястарымыздың ата-бабалары 
бүгінгі осетиндер, қалды.  

Ғұндардын тілі ҽлі күнге дейін жұмбақ,  ғұн тілінен қалған үш-ақ сҿзден  
sztraba, medosz, kamon (sztraba – страба, қайтыс болған адамға берілетін ас, 
medosz, яғни mézsör - бал сырасы, kamon- тары сырасы) ешқандай байсалды 
тұжырым жасай алмаймыз. Ғұндар империясының негізгі күшін готтар 
құрағанын да білеміз. Аттила деген аттың ҿзі готтікі. Мажарлар осы кезде 
ғұндармен кездесуі ықтимал. Бұл байланыс аса тығыз болуы мүмкін емес еді, 
себебі ғұндар Карпат ойпатына кірген соң, кҿп ұзамай Еуропадағы ҽскери 
шайқастарын бастайды. 451 жылы Францияда, қазіргі Тулузда, Каталаунум 
шайқасы болады. Келер жылы Рим патшасы Лео папаны Римге қарай баса-
кҿктеп келе жатқан Аттиланы тоқтатуға жібереді. Лео папа Аттиланы тоқтатады.   

453 жылы Аттила күтпеген жерден қаза табады, империясы құлайды. 
Барлығы 80 жылға созылған ғұндардың даладағы билігі ҽп-сҽтте қирады. 
Алайда Аттила туралы аңыз қалды. Одан кейін тарихи шындыққа қатысы бар-
жоқтығына қарамастан,   барлық дала билеушісі Аттиланы ҿз бабасы тұтты. 
Бұл далалық дҽстүр мажарлар мен болгарларда да болып, Шыңғыс хан 
заманына дейін жалғасты.  

Ғұн империясының қалдықтары Кавказдан солтүстікке қарай ығысты, 
даланың келесі билеушілері түркілер болды.  

Аттиланың қазасынан кейін бірнеше жылдан соң, грек қайнар кҿздері жаңа, 
сол кезде ҽлі танылмаған халықтардың назарларына іліккенін жазады. Бұлар 
түрік тілді халықтар жҽне олар ғұндардың ұрпақтары екендіктерін дҽлелдеді 
де» (Rona-Tas 2008, P. 17).  

Ортағасырлық мажар жылнамашылары ғұн-мажар дҽстүрін сҿз еткенде 
мажарлардың ешқандай тҿл жазба ескеткіштеріне сүйенбеген, олардың тек 
батыстың ҽдеби дҽстүрінен (мҽселен, Нибелунгтер туралы  жыр) білгендерін 
негізге алған, алайда сол кездегі мажардың тарихи жырларында Аттила есімі 
аталуы мүмкін (Veszpremi 2005, P. 104-105).    

Ғұндардың тарихы мен мҽдениеті туралы сҿйлегенде Аттила туралы 
айтпай кетуге болмайды. Мажарларда эпос қалмаған. Біздің аударма 
жинағымыздағы ежелгі мажар аңыздарына үңілсек, ғұндар патшасы Аттила 
бейнесі ҽділетті, ержүрек, адал қаһарман ретінде суреттеледі. 

Мажардың тарихи аңыздарында Аттила бауыры Буданы Тиса мен 
Дунайдың аралығын мекендеген халықтың билеушісі етіп сайлайды. Осыдан 
кейін ҿзін күллі ғұндардың патшасы, бүкілҽлемдік қорқыныш, Құдай қамшысы 
деп атауды бұйырады.  

«Аттила қанды шайқаста жүргенде, Буда елдiң шығыс бҿлiгiн билеп тұрған 
едi. Екеуi патшалықты ҽдiлдiкпен бҿлiп алған болатын, бiрақ Буда адалдықты 
ұмытып, шекарадан асып кетедi. Оған қоса Сикамбрия қаласын бекiтiп, оған ҿз 
атын берiп Обуда  деп атайды. 

Мұны естiген Аттила дереу ҽскерiмен Сикамбрияға жетiп, туған бауырын ҿз 
қолымен ҿлтiредi. Буданың мүрдесiн Дунайға лақтырып жiбередi, Сикамбрия 
қаласын ҿз атымен атайды».  

3.2. XIX ғасырдағы мажар жазба әдебиетіндегі ғұн тақырыбы. Мажар 
ақыны Янош Араньның «Буданың өлімі» поэмасы. Мажар ҽдебиеті 
тарихында Аттила образына мажар ақын-жазушылары, тарихшылары  жиі 
айналып соғып отырған. Мҽселен, барокко заманында Аттила кҿптеген мажар 
қаламгерлерінің туындыларына арқау болды (Szörényi 2012, P. 99). 
Мажарлардың Аттила туралы эпостары қалмаған. Ал 19 ғасырдағы мажар 



 

170 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(1.2) 2016                ISSN 2410-2725 

ҽдебиeтінде романтизм ҿкілдері эпикалық жанрларды қайта тірілтуге тырысқан. 
Солардың бірі − Янош Арань. Ол Аттиланың тағдырына қатысты Буданың өлімі 
деген поэма жазды.  

Aрань Янош Мажар Ғылым Академиясының Надашди стипендиясын алуға 
Буда өлімі поэмасын жібереді. 1857 жылы граф Ференц Надашди бес мың 
форинтқа қор құрып, соған жиналған ақшаны мажар тарихына арналған 
поэмаларға бермек боп шешеді. Янош Аронь поэмасын ҽділ-қазылар алқасы 
тек қана жақсы бағалап қойған жоқ, ең таңдаулы эпикалық поэмалардың 
қатарынан орын алуға лайық деп шешеді. Ақынның мажарлардың жоғалтып 
алған ертедегі эпостарын қайта тірілтуге талпынысын жоғары бағалайды.    

Буда өлімінің қолжазбасында 1862 жылдың ақпаны мен 1863 жылдың 
наурызы арасында жазылған деген жазба бар. Ақынның мақсаты мажардың 
ескі тарихын жазу, аңғал ұлттық эпосты қайта жандандыру.  Ҽуелде Михаи 
Вҿрҿшмарти жҽне реформа уақытындағы романтиканың ізімен мажарлардың 
Еуропаға кҿшуі барысындағы шайқастарды суреттеуге талпынды. Сол кездегі 
тарих ғылымы ғұндар мен мажарлардың туыстығын мойындаса, Янош Арань 
соны ҿз поэмасымен бекітуге күш салды.      

Ол Анонимус, Кезаи, Туроцилердін ескі тарихи жазбаларын, Арнольд 
Ипоидін Мажар мифoлогиясын, Франция тарихшысы Тьерри Амаденің Аттила 
туралы зерттеулерімен егжей-тегжейлі танысты. Ақынды парсы шайыры 
Фирдоусидін Шах-намесі де шабыттандырды. Иран жҽне Тұран халықтарының 
бірнеше ұрпақтарының  бір-бірімен шайқасын ғұн-неміс күресімен салыстырды. 

Ҽуелде Янош Арань ғұндар туралы эпосты трилогия болады деп 
жоспарлады (Szauder 1961, P. 221). Бірінші бҿлім: Етеле (Аттила) жҽне 
Буданың ҿзара қақтығысы; екінші: Етеленің құдіретті билігінің бітетінін айтқан 
болжамдар жҽне ұлы Чабаның ер жетуі; үшінші: Етеленің ҿлімі жҽне ғұндар мен 
оларға бағынған халықтардың арасындағы қақтығыс, Чабаның  қашуы мен 
кейінірек қайтып оралуы болуы керек еді. Осы оқиғалардың қазығы  Аттиланың 
інісін ҿлтіруі жҽне осы үшін азап шегуі болып, Детренін сатқындық ҽрекеттері 
осы оқиғаларды жеделдетуі керек-ті. Трилогия мажарлардың жаңа қонысқа 
кҿшуімен, яғни  Чаба мажарларының қайтып оралуымен аяқталады деп 
кҿзделген.  

Алайда ақын діттеген мақсатына жетпеді. Тек бірінші бҿлім толық жазылып, 
Буда өлімі деген атқа ие болды.  

Буда патша інісі Аттиламен билігін бҿліседі: «Iнім сен қылыш бол, Мен таяқ 
болғаймын, Тҽңірім жақсылыққа жақсылық жолдайды». Алайда биліктен бас 
тарту тыныштыққа емес, екі ағайын елдің арасындағы араздыққа себеп болады. 
Етелеге кҿктен түскен белгі бар. Ол − ҽлемді билеуге түсірілген ғұндардың 
ғажайып қылышы. Бұл қылышты бір сиыршы тауып Етелеге тапсырады. Осы 
аңыз Йорданес жылнамасынының негізінде біздің аударма жинағымызда 
келтірілді.  Янош Арань поэмасында ғұндардың тҽңірі Етелеге құдіретті 
қылышты бергенде: «Бұл қылышпен жер бетіндегі халықтың бҽрін билейсің, 
бірақ ең алдымен сен ҿзінді билеуің керек»,- деген шарт қояды. Алайда Аттила 
бұл шартты орындай алмайды, оған ағасы Будданы ҿлтіруі дҽлел.  

Оқиғаның шиеленісуіне кезінде тұтқынға түскен гот Детренің екі ағайынның 
арасында араздық отын жағуы де себеп болады. «Ежелгі дұшпан ел болмас»,- 
дегендей, Детренің мақсаты күшті ғұн империясының құлауы болатын, ол 
мақсатына жетті де.  

Янош Арань Буда мен Аттиланың араздығын сҿз ету арқылы, мажар 
ұлтының бірлікке мұқтаждығын жеткізгісі келеді. Детренің аярлығын байқамаған 
ұлттың қаперсіздігін, жаудың қайдан келетінін аңғармағандығын сынайды. 
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Сҿйтіп поэмада Буданын салған қамалы ағайын араздығының қанына 
малынады. Дьҿндьвердін қарғысы қамал кірпіштерінің арасына қаланып 
қалады. «Hogy mily nagy az ország, s kicsiny az ő fészki− Аясы кең елімнің ұясы 
тар», − дейді Янош Арань (Arany Nd). Ұлтты құтқаратын – бірлік деген ой  − 
поэманың басты ойы.  

Поэманың алтыншы жыры  − Ғажайып бұғы. Ол осы аңыздар жинағында 
келтірілген аңыздың (бұғының соңынан қуған Хунор мен Магордың жаңа 
мекенді табуы) негізінде жазылған кҿркем туынды.  

Алғаш рет мажар аңыздарының негізгі қайнар кҿздеріне, жылнамалар 
(хроникалар) жҽне халық дҽстүріне,  XVIII ғасырда ағартушылық дҽуірінде 
назар аударыла бастады. XIX  ғасырда аңыздар ҿнер мен ҽдебиет сахнасының 
ортасында болды. Янош Арань, сондай-ақ Михай Вҿрҿшмартидің эпикалық 
жҽне драмалық шығармаларының, Шандор Петҿфи, жҽне Михай Томпаның  
кҿптеген поэмалары кҿне мажар аңыздарыныңың негізінде жазылды. Мор 
Йокаи, Кальман Миксат жҽне Геза Гардони секілді мажар классиктерінің тарихи 
романдары мажар аңыздары мен халық поэзиясынан бастау алды. Аңыздарды 
балаларға лайықтап жазуда Елек Бенедек жҽне Ференц Мора секілді 
жазушылар ерекше шеберлік танытты. Ақын-жазушылар халық ауыз 
ҽдебиетінің таза бұлағынан сусындады. Олар аңыздардың түпнұсқасын, 
жылнамалардың латын тілді басылымдарын, халық поэзиясының шынайы 
нұсқаларын пайдаланды.  

Қорытынды. Мажар аңыздарындағы ғұндар мен сақтар мҽдениетінің 
кҿрінісіне, оның мажар ҽдебиет тарихындағы орнына қатысты ойларымызды 
түйіндей келе, мына мҽселеге назар аударғымыз келеді. Мажар жазушысы 
Денеш Лендьел мажар этнографиясы мен ҽдебиеттануының назарына іліккен, 
мажар ұлттық мҽдениеті үшін маңызды саналатын аңыздарды таңдап, ҽуелгі 
түпнұсқа мҽтіндерді кҿркем ҽдебиеттің деңгейінде қайта ҽңгімелеген. Олар ‒  
мажардың кҿне тарихынан бастап Матьяш корольдің ҿліміне дейінгі аңыздар. 
Ал сол Денеш Лендьел жинағынан мажарлардың Азиядан басталып, жаңа 
Отандарына қоныстануы тарихын қамтыған тарихи аңыздар мажаршадан 
тікелей қазақ тіліне аударылып, жинақ ретінде жарық кҿрді (Mukusheva 2016). 
Осы жинақтағы  аңыздарда баяндалатын мажар халқының Азиядағы кҿне 
тарихы, кҿшпенді түркілермен бірге кҿршілес ҿмір сүрген уақыттағы тарихы, 
мен тағдыры қазақ оқырманынан едҽуір жақын. Денеш Лендьел кей тұстарда  
бір үлкен аңызға бірнеше шағын аңызды сыйдырып жіберген.  Алайда бүкіл 
жинақты бойлай бір стиль, бір эпикалық баяндау тҽсілі бар. Бұл 
аудармалардың ҽдебиеттану жҽне этнография ғылымдары үшін құндылығы зор 
екенін атап айтар едік.  

Ал осы аңыздарды ғалымдардың талдауы мҽселесіне келсек, түркітанушы 
Адам Молнардың редакторлығымен жүзеге асқан мажар халқының кҿне 
тарихы, діні жҽне халық дҽстүрі бойынша салмақты зерттеулер 2005 жылдан 
бастап «Ғажайып бұғы. Көне тарих, дін және халық дәстүрі» деген ғылыми 
басылым ретінде шықты.  Ҽзірге тҿрт томы баспа бетін кҿрді. Мажар ұлттық 
санасы, оның маңызды түсініктері, тіл, дҽстүр тарихы, аңыз дүниесі, наным-
сенімі − барлығы осы ғылыми жинақта егжей-тегжейлі зерттелген.  

Негізінен осы сериядағы зерттеулерді басшылыққа ала отырып:  
а) Mажар аңыздарының мажар халқының мҽдениет тарихындағы рҿлі жҽне 

олардың кҿркемдік ҽлемі туралы сҿз қозғадық; 
б) Сондай-ақ кҿне мажар жылнамарынан басталып, жазба ҽдебиет 

мұраларын талдай отырып, олардың арасындағы тарихи, дҽстүрлік сабақтасты 
анықтадық; 
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 в) Мажар ғылымындағы осы тақырыптың зерттелуі мен ғылыми ҽдебиетіне 
шолу жасап, ондағы негізгі ұстанымдарды мақаламызда зерделеп ҿттік.   

Мажар ғылымында бұл тақырыптарға том-том кітаптар, ғылыми зерттеулер 
арналған. Олардың ҿз алдына бҿлек тарихы бар. Бір мақалада осы ұшан-теңіз 
ғылымды түгелдей түгендеп шығу мүмкін емес. Алдағы уақытта  сол 
зерттеулерге тереңірек бойлайтын боламыз.  
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Аннотация: В венгерской культуре сохранилось много исторических памятников, касающихся 

гуннов и скифов. В древних венгерских легендах гунны считаются предками венгров. Старые 
венгерские легенды про гуннов и скифов очень важны как для всех тюркских народов, так и для 
казахов. Великолепные археологические сокровища скифов и гуннов были найдены не только в 
Азии, но и во многих местах в исторической Венгрии. В данной статье рассказывается об образе 
гуннов и скифов в старых венгерских легендах, написанных венгерскими летописцами в 
средневековьях (по версии Денеш Лендьел на современном литературном венгерском языке) и о 
том, как они нашли отражение в произведениях венгерских поэтов 19-го века. 
Ключевые слова: венгерские легенды; гунны; скифы; Аттила; «Прекрасный олень»; Анонимус, 

Шимон Кезаи. 
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Abstract. There are many references to the Hun and Scythian cultures in Old Hungarian legends. In 

these legends the Huns are considered to be the ancestors of the Hungarians. The old Hungarian 
legends about Hun and Scythian ancestors are also very important for Turks and Kazakhs.  Splendid 
archaeological treasures of the Scythians and Huns have been found not only in Asia, but also in many 
places in historical Hungary.  The aim of this article is twofold: it explores the role of the Huns and the 
Scythians in the old Hungarian legends as narrated in the modern literary version by Dénes Lengyel, 
based on medieval chronicles,  and  the light in which these ancient people appear in the poems of the 
19th century Hungarian poets. 
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Тотемдік ұғымдар мен фольклордағы Көк Бөрі образы 
 

Смағұлов Жандос  
филология ғылымдарының докторы, Е.А. Бҿкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
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Тҥйін. Түркі тектес халықтарға ортақ, ең үлкен маңызға ие болған тотем – Кҿк бҿрі. Ҿздерінің тегі 

деп санап келген түркі тектес халықтар, оның ішінде қазақ халқы қасқырды басқа хайуандардан 
ерекшелігі үшін аса қатты қадірлейді. Қасқырдың еркіндік сүйгіштігі, арланға тҽн кекшілдігі, ҿрлігі 
мен қайраты түркі халқын ҿздерін кҿк бҿріден жаралдық деуіне бірден бір айғақ  болды. Түркі 
генеологиялық мифологиясында халықты жау қоршауынан құтқаратын да, жорықтарда қол 
бастайтын да, дҽрменсіз сҽбилерді асырайтын да кҿк бҿрі не ұрғашы кҿк  қасқыр деп 
бейнеленеді. Халықтың тотемдік, мифтік дүниетанымында Кҿк бҿрі қасиетті  киеге айналды.  
Мақалада қазақ халқының тотемдік ұғымдары мен фольклорлық туындаларындағы Кҿк бҿрі 
образының сомдалу эволюциясы ғылыми тұрғыда қарастырылады.  
Тҥйін сөздер: түркі тілдес халықтар; қазақ халқы; тотемдік ұғымдар; фольклор; Кҿк бҿрі образы;  

қасқыр образының сомдалу эволюциясы.      

 
1. Кіріспе. Халқымыздың санасында «қасқыр», «бҿрі», «кҿкжал» 

түсініктерінің қалыптасуы - бірнеше ғасырлардың жемісі. Ҽр кезеңде ҿзінің 
мағынасын үстемелеп отырған бұл атау қазіргі күнде халықтың 
дүниетанымында жыртқыш аң ретінде ғана орнықпағаны белгілі. «Сырттан»,  
«арлан», «ит-құс», «ұлыма», «бҿрі» деген атауларға ие болған қасқырға «киелі 
аң» образында қарап кҿрсек, оның да тамыры тереңде екенін байқаймыз. 
Даланың тағылық заңына берік түз тағысына байланысты аңыз-ҽңгімелер, 
мифтер, шығармалар ҿте кҿп. Ҿздерінің тегі деп санап келген түркі тілдес 
халықтар, оның ішінде қазақ халқы қасқырды басқа хайуандардан ерекшелігі 
үшін аса қатты қадірлейді. Кҿк бҿрі  түркі мифологиясындағы киелі ұғымдардың 
қатарында болғандықтан, ҽлі күнге дейін ҽдебиетімізде ҿз маңызын 
жоғалтпауда.  

Қай халықтың болмасын ҿзінің шығу тегіне байланысты діни наным-
түсініктері болғандығы анық. Белгілі бір жануарға табыну ертеде қалыптасқан. 
Оның тотемдік ұғымдар деп аталатыны бҽрімізге аян. Ол ұғымдардың адамзат 
баласының сҽби түсінігінен туғандығын зерттеуші ғалымдарымыз да айтып 
ҿтеді. «Тотем» сҿзінің ғылым дүниесіне термин болып енгеніне екі ғасыр 
болғанымен, тотемдік сана тым ертеден келе жатқан, адамзаттың алғашқы 
сҽби кезінен пайда болған,  дүниежүзінің халықтарының кҿбінде бар мҽдени 
құбылыс», - дейді Қайрат Ғабитханұлы ҿзінің еңбегінде (Gabithanuly 2006, B. 
16).  

Түркі тектес халықтарына ортақ, ең үлкен маңызға ие болған тотем – Кҿк 
бҿрі. Қасқыр аталатын жыртқыштар тобына жататын аңның бүкіл түркілер 
қауымында Тҽңірлік құдіреттің деңгейіндегі касиетті ұғымға айналуының тарихи 
себептері бар. Жалпы «бҿрі», «қасқыр» дегенде, тағылық, ҿжеттік, қайсарлық 
сияқты ұғымдар ойымызға оралады. Демек, халықтың ертедегі санасындағы 
тҽңірі, жарылқаушы, жебеуші сондай қасиетттермен сипатталса керек. «Тегім», 
«туысым» деп сенген халық Кҿк бҿрі ұғымын «жарылқаушы», «қорғаушы», 
«демеуші» дҽрежесіне дейін кҿтеріп, оны ұранға қосқан. Оның не себепті «Кҿк 
бҿрі» аталуы жайлы Қ.  Ғабитханұлы ҿзінің «Қазақ мифологиясының тілдегі 
кҿрінісі» еңбегінде айтып ҿтеді: «Оның «Кҿкбҿрі» аталуы қасқыр түсінің 
кҿктігінен туған ұғым емес, қайта кҿктен келген кҿк аспанның бҿрісі – кҿктҽңірдің 
бҿрісі, киелі бҿрі деген түсініктен туған. Халық ішінде бҿрінің «Тҽңірдің серісі» 



 

175 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(1.2) 2016                ISSN 2410-2725 

аталуы сондықтан»  (Gabithanuly 2006, B. 31).  Яғни, тҽңір деген ұғым аспанмен 
астасып жатқанын байқаймыз. «Кҿк» деген тіркес «бҿрі» сҿзіне бір киелілік, 
құдыреттілік  дарытатындай.  

Қазақтың тотемдік ұғымдары мен  мифтері,  фольклорлық 
шығармаларындағы Кҿк бҿрі -  қасқыр образының сомдалу эволюциясының 
зерттелуі  ҽлі де болса кешенді түрде ғылыми тұрғыда жан-жақты 
қарастырылған жоқ. Ҽлем халықтарының ҽдебиетіне ортақ бейне болып 
табылатын қасқыр ұғымына байланысты ҽдеби туындылар рухани 
құндылықтарымыздың бір бҿлігі болып қана қоймай, қазірде де осы тақырыпта 
қалам тербеген жазушыларымызда ҿзекті сала ретінде ҿз маңызын жоғалтқан 
жоқ. 

2. Тотемдік дҥниетанымдағы Көк бөрі бейнесі. «Тотем» сҿзінің 
мағынасына үңілетін болсақ, «оның тегі», «туыс», «туысқан» деген мағынаны 
білдіретін бұл сҿздің тарихы сонау солтүстік Америкадағы оджбике деген 
тайпаның тілінен бастау алатындығын байқаймыз. Яғни «тотем» ұғымын 
Еуропаға алғаш ҽкелген англиялық саудагер, ҽрі аудармашы Джон Лонг екен. 
Осыған байланысты Қ. Ғабитханұлы ҿзінің еңбегінде былай деп жазады: «Ол 
ҿзінің ҽйгілі «Үндістерге саяхат естелігі» деген еңбегінде (еңбек 1791 жылы 
Лондонда басылған) алғаш рет тотем сҿзін қолданып, үндістердің  тотемдік 
наным-сенімі, тотемдік ғұрып-ҽдеттерімен таныстырған. Осыдан бастап 
«тотем» сҿзі тотемдік сананы білдіретін ғылымдағы ортақ терминге айнала 
бастады» (Gabithanuly 2006, B. 16). 

Тотемизм түсінігінің осы кезден бастап адам ҿмірінде үлкен маңызға ие 
бола бастағандығын басқа ғалымдар да шек келтірмейді: «Тотемизм ҽлемге 
кең таралған наным ретінде ҿзіне кҿп елдің ғалымдарының назарын аударған 
болатын. Мҽселен, оған зор мҽн беріп, жете зерттеп, құнды пікір айтқандардың 
ішінен Джон Мак-Леннан, Эндрю Ланг, Джеймс Фрэзер, С. Рейнах, В. Вундт, 
С.П. Толстов, Д.Е. Хайтун, Н.А. Алексеев жҽне Л. Расоний сияқты ғалымдарды 
атауға болады» (Ahmetov 2009, B. 249). Ҽділ Ахметовтың бұл ойымен 
келіспеске болмас. Себебі тотемизмге қатысты еңбектер іздегенде Джеймс 
Фрезер, С. Рейнах, Л. Рассонийдің есімдері ойымызға оралары анық.  

Жалпы тотем болып саналған жануарларға келетін болсақ, оларға 
жасалған қарым-қатынастың ҿзі ерекше болған екен. Оларды ҿлтіруге, жеуге 
тыйым салынған. Тотем болып табылатын жануардың терісін киіп жүрген. Тіпті 
халық ҿз ұранына қосып, «тҽңірінің» суретін байрақтарында бейнелеген. Бұл 
жайлы Зигмунд Фрейдтің «Тотем и табу» еңбегінде айтылады: «Многие 
племена пользуются изображением животных как гербом и украшают им свое 
оружие; мужчины рисуют изображение тотема на своем теле или татуируют его 
изображение на коже» (Freud's 1998, B. 122). Ал түркілердің тотемі Кҿк бҿрі 
болғанын ескерсек, бұл сҿзімізге Оғызнамадан алынған үзінді дҽлел бола 
алады: 
«Мен сендерге болдым қаған, 
Алыңдар жақ пен қалған 
Таңба бізге болсын белгі, 
Кҿк бҿрі болсын ұран» (Оғызнамадан). 
Сүйінбай ақынның мына жолдары да осыны меңзейді: 
«Бҿрі басым ұраным, 
Бҿрілі менің байрағым. 
Бҿрілі байрақ кҿтерсе, 
Қозып кетер қайдағым». 
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Жоңғарларға қарсы жорықта атақты Жҽнібек ханның бҿрі басы тігілген 
байрағы жау келердің алдында дүрілдеп немесе ерекше дыбыс шығарып, алда 
болар айқасты білдіріп отырған.  

Уақыт ҿте келе бҿрі нагуалға, яғни жеке адамдардың жебеуші рухына 
айналады. Ел аузында атақты Қаз дауысты Қазыбектің жиені Абақ керей 
Жҽнібектің, Есет батырдың жебеуші кҿк бҿрілері болған деген аңыз бар. Керей 
Жҽнібек ұйықтаған кезде үстінде екі бҿлтірік ойнап жүрсе, Есет батырдың езуін 
арлан жалап тұрады екен. Бұл жерде ел үмітін ақтаған батырлардың аруағын 
үстем етіп кҿрсету үшін оларды ең киелі ұғым кҿк бҿрімен байланыстырғанын 
айта кетпекпіз. Бұл батырлардың бойындағы ерен күш пен қайсарлық 
жоғарылап, Тҽңірінің ҿзінен бастау алып тұр. Ал, бҿрілер – сол Тҽңірінің ерекше 
ілтипатын жеткізуші.  

Қасқыр туралы наным-сенімдердің ел санасында терең бойлағаны сонша, 
ата-бабаларымыз бауыр еті – балаларына бұл «киелі жануардың» есімін беруді 
ҽлі күнге дейін үрдіс етіп келеді. Бұған ел арасында кең тараған Бҿрібай, 
Бҿріқұл, Бҿлтірік, Қасқыр, Қасқырбай, Бҿрі тҽрізді есімдер мысал бола алады. 
Түркі халықтарына ортақ мұра «Алпамыс батыр» жырындағы басты кейіпкердің 
ҽкесінің Байбҿрі аталуы да осындай үрдістің бір кҿрінісі болып табылмақ.  

1237-1238 жылы Алтынорда ҽскербасыларының бірі болған Бҿрінің, 1664 
жылы дүниеге келіп, кҿрсеткен ерліктерінің арқасында Матай елінің ұранына 
айналған Бҿрібай Жаубҿрі ұлының, алашты аузына қаратқан Бҿлтірік 
шешендердің есімдері де батыр, қайсар болсын деген ұғымнан туындаған. Ал, 
олардың атына заты сай болып ҿсуі сҿздің магиялық күшіне иланып, «баланың 
болашақ тағдырына азан шақырып қойған есімі тікелей ықпал етеді» деген 
сенімнің растығын дҽлелдегендей еді.  

Тотемизмнің жалпы сипаттарын Мұханмадияр Орынбеков «Қазақ 
сенімдерінің бастаулары» еңбегінде былайша топтастырады:  

1. Тотем туыс, жарылқаушы, кҿмектесуші, ата-баба тегі ретінде 
қарастырылады. Тотемге құдіретті, ғажайып қабілеттер беріледі, құрмет пен 
қорқыныш (үрей) сезімін тудырады.  

2. Тотемге тҽн ерекше атаулар мен рҽміздер қолданылады. 
3. Тұлға немесе топтың тотеммен немесе рҽміздік тұрғыдан 

сҽйкестендірілуі кҿрінеді. 
4. Тотемдік жануар немесе ҿсімдікке жақындауға, тамаққа қолдануға, 

ҿлтіруге тыйым салынады.  
5. Тотемдік салт-жоралар қолданылады» (Orynbekov 2002, B. 165). 
Тотемге табыну - ежелгі халықтың рухани қазығы. Мұндай наным-сенімдер 

түркі тектес халықтарда да белең алғандығы анық. Ең алғашқы тотемдік 
сенімдерге байланысты құнды пікір қалдырған ғалымдардың бірі Рашид-ад-дин 
екен. Оған Л. Рассонийдің еңбектеріне сүйенген Ҽділ Ахметовтың мына дерегі 
дҽлел болады: «Рашид-ад-диннің деректері бойынша, ол кезде түріктер, оның 
ішінде тҿрт тҿрттеген алты топқа бҿлінетін 24 оғыз тайпасының ҽр тобы, 
«қаршыға», «бүркіт», «сары бүркіт», «сұңқар», «ителгі», «лашын» секілді 
«онгандардың», яғни тотемдердің бірінің атымен аталып, құт-береке ҽкелетін 
ҽлгі онгандарды аулауға қатаң тыйым салған екен. Л.Расоний сонымен қатар ХІ 
ғасырда қырғыздардың кейбір рулары сиыр, жел, тасбақа, сұңқар, сауысқан 
болып аталғанын жҽне түріктер ҿздерінің арғы тегін бҿріден тарайды деп 
сенетіндіктен байрақтарына қасқырдың алтын бейнесін салатынын жҽне сол 
заманда жиі кездесетін Кҿкбҿрі, Құртқа, Бозғұрт, Үкі, Жылан, Аю, Тұрымтай, 
Аққұс, Бидай, Арпа секілді кісі есімдерінің бҽрі де тотемдік сеніммен 
байланысты қалыптасқанын сҿз етеді» (Ahmetov 2009,  B. 250-251). Бұл 
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деректен байқайтынымыз, тотемдік табынудың күштілігі сонша, адам 
есімдерінің ҿзі қасиетті саналған тотем-жануардың атымен аталған.  

Бұған халқымыздың «Қобыланды батыр» эпосындағы ақылды ҽрі ажарлы 
Құртқаның есімі дҽлел. Жырда ол кҿрінген кҿк аттыға ілесе бермейтін тектілігін 
танытты. Алтынмен ішін безеген, сырты күміс ақ отауын алып, қырық түйе 
қазына артып, қырық құл мен қырық күңін ертіп ұзатылып келе жатқан қыз 
Құртқа жол-жҿнекей кҿрегендігін де кҿрсетеді. Құртқа кҿрсеткен кҿкала биенің 
ішінде кейінірек Қобыландының жан серігі болған Тайбурыл жатыр еді. 
Тұлпарды іштен таныған қыз Құртқа батырға қанат болар мұндай сҽйгүлікті ҿз 
басынан биік бағалайды. Кейін сол бурыл құлынды қырық күн қулықтың, қырық 
күн қысырдың сүтін емізіп баптайды. «Ақыллың сенің қыз Құртқа, Патшаға бітсе 
болмай ма?» деп Қобыландыдай батырды тереңдігіне тҽнті еткен қазақ 
аруының бейнесі дараланып тұрды. Құртқаға «Ҽйел болдың, амал жоқ, егер 
еркек болғанда, болар ең жұртқа бір тұтқа» деген сҿз бекер айтылмаған.   

Түркі тектес халықтарына ортақ, ең үлкен маңызға ие болған тотем – бҿрі. 
Жалпы «бҿрі», «қасқыр» дегенде жыртқыштық, ҿжеттік, қайсарлық сияқты 
ұғымдар ойға оралады Демек халықтың бала санасындағы тҽңірі, жарылқаушы, 
жебеуші сондай қасиетттермен сипатталса керек. «Тегім», «туысым» деп 
сенген халық Кҿк бҿрі ұғымын «жарылқаушы», «қорғаушы», «демеуші» 
дҽрежесіне дейін кҿтеріп, оны ұранға қосқан. Оның не себепті «Кҿк бҿрі» 
аталуы жайлы Қ. Ғабитханұлы ҿзінің «Қазақ мифологиясының тілдегі кҿрінісі» 
еңбегінде айтып ҿтеді: «Оның «Кҿкбҿрі» аталуы қасқыр түсінің кҿктігінен туған 
ұғым емес, қайта кҿктен келген кҿк аспанның бҿрісі – кҿктҽңірдің бҿрісі, киелі 
бҿрі деген түсініктен туған. Халық ішінде бҿрінің «Тҽңірдің серісі» аталуы 
сондықтан» (Gabithanuly 2006, B. 31).  Яғни, тҽңір деген ұғым аспанмен астасып 
жатқанын байқаймыз. «Кҿк» деген тіркестің ҿзі «бҿрі» сҿзіне бір киелілік, 
құдыреттілік  дарытатындай.  

Ҽбсадықов Алмасбектің «Алаш ұраны жҽне бҿрі тотемі» атты зерттеу 
мақаласында ұранға қосқан «Алаш» сҿзінің осы бҿрі ұғымымен тығыз 
байланысты екендігін айтып, дҽлелдер келтіреді. Ҿздерін «Қасқыр тектес 
ұрпақтармыз» деп санаған кҿне түркі тектес халықтардың түсінігінде «қасқыр» 
ұғымының қаншалықты маңызды орын алатындығын атап ҿтеді. «Түркі тектес 
башқұрт (бас+құрт (қасқыр)) халқының атауында да «қасқыр» ұғымы орын 
алған. Қазақтың Кіші жүзінде «Қызылқұрт» деген ру атауы бар» деп жазады. 
(Abdysadikov 2001). 

Жауға шапқанда айтылатын ұранның мағынасы да кездейсоқ болмайды. 
Яғни, сарбаздардың рухын қайрап, жігерін жанайтын осы ұран болып 
табылады. Ұрыс үстінде ұранды айту арқылы ҿздерінің пірі санайтын тотем 
бабасын кҿмекке шақырған, жауласушы жақты жеңу мақсатында байрақ 
кҿтеріп, жауынгерлерді жігерлендірген.  

Қ. Халид ҿзінің еңбегінде ұран айтуға байланысты былай дейді: «Қазақ 
халқының «ұран» дейтін сҿзі бар. Рух беру, қыздыру, жиналу, қайрат беру 
мағынасында айтылады. ... Ҽр рудың ҿзіне тҽн ұраны болады. Егер ҿзге 
тайпалармен ұрыс-қақтығыс бола қалса, «Алаш, Алаш» деп шақырады (Khalid 
1992, B. 72). 

Ал А. Ҽбсадықов қазақ халқының ҿмірінде маңызды рҿлге ие болған осы 
«Алаш» сҿзінің бҿрі ұғымынан тарайтынын дҽлелдейді. ««Алаш» сҿзінің қасқыр 
ұғымын беретін мағынасының түзілуіне кҿшпелі моңғол-түркі тектес 
халықтардың кҿне түсінігі арқау болған. Оған Шыңғыс ханның арғы шыққан тегін 
баяндайтын кҿне мифтік аңыздың тікелей ҽсері бар деп есептейміз. Ол – 
моңғол тектес тайпалардың шығу тегін баяндайтын Алаң-Қоға (сұлу) туралы 
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кҿне миф». Не болмаса, «Моңғол тілінде қасқыр деген ұғым «чино, шина, 
шоно» деген сҿзбен беріледі. Алаң қоғаға сҽуле болып келіп жүрген тотем, 
аруақ – қасқыр. Осыдан барып түркі-моңғол тектес кҿшпелілер ҿздерін Алаң 
мен «шононың» ұрпағымыз деп танығанға ұқсайды. «Алаң» мен «шынның» 
кіріге бірігуінен «Алаш» сҿзі түзілген, «Алаш бабалары», «Алаш ұраны» сынды 
ұғымдар қалыптасқан» деген деректерде Алаш ұранының Бҿрі ұғымымен 
қаншалықты байланысты екендігін дҽлелдеп кҿрсетеді (Abdysadikov 2001).  

Қорыта келгенде, Кҿк бҿрі-қасқырдың тотемдік бейнесін халықтық ой-
санада мынандай образдық сипатта орнықты: 1. Қасқыр - туыс, ата-баба тегі. 2. 
Қасқыр - жарылқаушы, кҿмектесуші, қорғаушы, демеуші. 3. Оған құдыретті, 
ғажайып қабілеттер беріледі, құрмет пен қорқыныш (үрей) сезімін тудырады. 4. 
Адамдарға қасқырдың есімі берілді. 5.Қасқырға қатысты рҽміздер 
қолданылады, яғни байрақта кҿк бҿрінің бейнесі салынды, оны ұранға қосты. 6. 
Қасқырды ҿлтіруге тыйым салынды. 

3. Фольклорлық шығармалардағы көкбөрі образы. Бҿрілі байрақты 
кҿтеріп, Кҿк Тҽңіріге табынған кҿк түріктің ұрпақтары бүгінгі таңда да ҿздерінің 
рухани ҿмірдегі жеңістерімен ҽлемді сүйсіндіріп, жасампаз рухтың ҿлмегендігін 
паш етуде. Кең даланы ат тұяғымен дүбірлеткен түркілердің кҿкірек сарайы тек 
ерлік пен қайсарлыққа ғана емес, ғылым-білімге де толы екендігін шежіре-
жылнамалардан, ел қазынасы – фольклорлық мұрағаттарымыздан да кҿреміз. 

Түркі тайпалары мекен еткен ұланғайыр далада қасқырдан басқа да жан-
жануарлардың мол болуына қарамастан ең басты тотем етіп нақ осы аңды 
алуының ҿзіндік себептері бар.Тарихымызға үңілсек, Түрік қағанаты деген 
атпен ҽйгілі болған түркі тайпалары кейін жеке-жеке мемлекеттер құрып, 
ҿздерінің тарихын, ҽдебиетін қалыптастырды. Мифологиядағы кейіпкерлердің 
ортақтығын сол халықтың генетикасынан, ежелгі дҽуірдегі наным-сенімінен 
салыстыра қарап, айырмашылығын, басты ерекшеліктерін байқауымызға 
болады. Мифология саласы - алғашқы қоғам дҽуірінде ҿмір сүрген адамзат 
баласының наным-сенімдерінен бастау алған туындылар. Орталық Азия 
халықтарына ата-тегін білу – бағзы заманнан бері келе жатқан түркі 
халықтарына тҽн құбылыс. Ҿздерінің арғы тегі деп санаған жануарлардан 
тарағаны жҿнінде мифтер шыға бастады. Осы тұста түркі тектес халықтарда 
Бҿрінің ұғымының зор маңызды орын алғандығы анық. 

Кҿк бҿріні тотем тұту қырғыз, қарақалпақ, ҿзбек, тҽжік халықтарының 
ғұрыптық фольклорында да жан-жақты кҿрініс алады. Ҽсіресе, туысқан башқұрт 
елі ҿздерінің ұлттық атауын бҿрі тотемімен байланыстырады. Мҽселен, 
тибеттіктер ҿздерінің ата тегін еркек маймыл жҽне ұрғашы ракшасадан (орман 
перісі) таратады; монғолдар ҿздерін кҿк бҿрі жҽне маралдан таралдық деп 
санайды; телестіктер де қасқырдан жҽне ғұн патшасының қызынан тараймыз 
дейді; ал түріктер ғұн бекзадасы мен қаншық қасқырдан тарағанбыз деп келеді. 
Яғни кҿк бҿріден таралдық деген пікір осы бір ата тектен таратудан басталған. 
Мұндағы «Кҿк бҿрі» сҿзі еркін, азулы, адуынды деген мағынаны білдіреді. Кҿк 
бҿрі – түркі мифінде киелі ұғымның бірі. Қасқырды түркілер «бҿрі» дейді 
(монғолша – шино, чинно).  

Кҿне түркілер қасқырды Кҿк Құрт деп те атаған. Кҿк дегеніміз – кҿк түс, кҿк 
аспан. Ал түріктің «құрт» дегені қазақтың «құртылу» деген сҿзінің түбірі. Демек, 
кҿк бҿрі түркілердің тайпасын ажалдан аман алып қалған, кҿк аспандағы Кҿк 
Тҽңірісінің ҿзі жіберген ерекше қасиетті жануар.  Хакастың «Албынжы» 
эпосында Ах пуур (Ақ бҿрі) – Албынжы батырдың сенімді серігі болған деседі. 
Алтайлықтардың «Ақ Тойчы» деген батырлық жырында да ақ бҿрі Ақ Тойчы 
батырдың сенімді серігі болып кҿрсетіледі.  Башқұрт халқының атауы да бҿріге 
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табынудан шыққан деседі. Башқыр, Башқорт деген атау сҿзбе-сҿз алғанда «Бас 
бҿрі», «Арлан бҿрі», қасқыр үйірін бастап алда жүретін «Кҿкжал бҿрі» деген 
ұғымды білдіреді. Қырғыз дастандарында да ең даңқты батырларды «Кҿкжал 
бҿрілер» деп атаған екен. Ең жүректі, ең батыл, ең ҿжет адамдарды 
ҽзербайжандар «қасқырдың жүрегін жұтқан», «бҿрінің ұлы» деп дҽріптейді. Гҿҿк 
бҿри деген есім мұнда кең тараған. Түрікмендер мен ҿзбектерде той үстінде 
«Гҿҿк бҿріге» қыз ұзату салты да сол тотемге табынудан шыққан. Бҿрінің 
қайсарлығын, ҿжеттілігін ескере отырып, дүниеге мықты ұрпақ келтіру мақстаын 
кҿздеген болып табылады.  

«Қорқыт ата кітабы» деген эпоста оның кейіпкерлерінің ҿмірінде киелі, 
қасиетті қасқырдың маңызы үлкен екендігі айтып ҿтіледі. Бҿрі саха басылары 
табынатын ең қасиетті жануар болып табылады. Саханың аңыз-ертегілеріндегі 
желеп-жебеуші рухтың тоғыз ұлы қасқырларға ұқсайды.  

Тарих беттерін парақтасақ, ҿздерін осы қасиетті кҿне тотемнен тарадық деп 
санайтын Половшылар (қыпшақтар мен құмандар, яғни далалықтар) ордасы да 
бҿріге табынған. Орданың ханы Боняктың ҿзі осы қасиетті табынудың бас 
абызы болған. Генеалогиялық мифтерден, ел арасында кең таралған ырымдар 
мен ғұрыптардан, халықтық ем-домдардан, эпос пен шежірелерден қасқыр 
ұғымын кездестіруіміз кҿк бҿрінің түркі халықтарының фольклорында киелі 
жануардың қатарына жоғарғы Тҽңірлік құдіреттің деңгейіне дейін кҿтерілгенінің 
белгісі. 

Қасқырдың ҽртүрлі мүшелерін тұмар ретінде тағу Еуропа елдерінде де кең 
таралғандығын келесі мысалдар дҽлелдей алады. Қасқырдың азу тісін түріктер 
тұмар ғып таққан. Германия мен Францияда қасқырдың жағын тіл мен сұқтан 
сақтайтын қорғаныш ретінде есікке тақса, Сицилияда жылқыны тіл-кҿзден 
қорғау үшін қораға қасқырдың құйрығы мен ҿлі сауысқанды, жарқанатты ілетін 
болған. Ресейде де қасқырдың құйрығы кҿп аурудың алдын алады деп 
есептелген. Қасқырдың тісін, құйрығын зұлым күштерден қорғану үшін тағып, ҿті 
мен терісін емге жаратса, қасқырдың жарып кетуінен сақтану үшін 
пайдаланады. 

Қасқырды киелі деп табыну қазақ бақсыларының арасында да сақталған. 
Жебеушісін шақырып, бақсылық ҿнерінің шырқау шегіне жеткен кезеңде 
кҿмекке кҿкжал бҿрінің ененсі қаншық қасқырды, алты қарыс аш қасқырды, азуы 
ҿткір, ашулы жас қасқырды шақырады. Ал қазақтар малды бҽле-жаладан 
сақтайды деп жаңа қонысқа іліп қойған. Қасқырдың азуы мен тырнағын, жалы 
мен құйрық жүнін жас сҽбиді кҿз тиюден сақтайды деп бесік арқасына ілген. 
Яғни, бҿрі басы бейнеленген заттар билік пен ерліктің, ҿрлік пен тектіліктің 
нысаны болған. Бҿрі рухының қашан да желеп-жебеп жүретіндігіне сенген 
халықтың танымын байқатады.   

Жануарлар эпосының ішінде ең кҿп таралған, кез келген елдің 
фольклорлық туындыларында мол ұшырасатын кейіпкер  – қасқыр болып 
табылуы тегін емес. Шығармалардың басым кҿпшілігінде ол қоғам ҿмірінің сан 
қырлы аспектілерін ашатын, халықтың дүниетанымын ҿрнектейтін символ 
түрінде беріледі. Мҽселен, түркі халықтарының нанымында қақсыр – рудың 
тотемі немесе нагуал, қасқыр – Тҽңірі мен пенделердің арасын 
байланыстырушы күш немесе шаманның ие-қыласы, қасқыр – адам не 
сиқыршы ретінде сомдалады. Қазақ ертегілері, аңыз-ҽңгімелерінде қасқырдың 
тағылық сипаты, табиғи қылуасы асқан біліктілікпен суреттеледі. Алайда оның 
табиғаттағы қайсарлығы мен сақтығына қарамастан бірде ашкҿздіктің, бірде 
ақымақтықтың, бірде қорқаулықтың символы түрінде ҿріліп, тыңдаушысының 
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танымында жағымсыз ұғым тудыратын тұстары да аз емес. Осы жайттар 
қасқыр символикасының құрылымын аса күрделендіре түседі. 

Түркі халықтарының фольклорында қасқыр бейнесі түрлі жанрларда: 
ғұрыптық поэзияда, эпостық жырларда, паремеологияда, халықтық прозада 
алуан қалыпты кездеседі. Осы жанрлардың барлығында қасқыр негізінен үш 
түрлі түспен, атап айтсақ, кҿк бҿрі, ақ қасқыр жҽне қара қасқыр болып 
бейнеленеді. Қасқыр бейнесінің бұлайша ҿзгеріп отыруының символикалық 
мҽні зор. Табиғатта кҿк жҽне қара қасқырдың кездеспейтіні белгілі. 
Ғалымдардың мҽліметі бойынша олар қара-қоңыр (меланисті), сұр (хромисті) 
жҽне ақ (альбинос) түсті болады екен (Makridin 1978, B. 10). 

Халқымыздың мифтерінің барлығында дерлік бҿрі ілкі баба, жорықтардың 
сҽттілігін реттеуші, кҿктен келген кҿмекші ретінде беріледі. Мифологиялық 
сарындағы ертегілердің де негізгі арқауы – бҿрінің адамдарға тылсым сиқыр 
ҽлемімен байланысы тҿңірегінде ҿрбиді. Алайда, ертегілердің кҿпшілігінде 
қасқыр ақымақ, қаскҿй, қомағай хайуан ретінде суреттелетінін айта кеткен жҿн. 
Біз мұның себебін миф пен ертегінің жанрлық ерекшелігінен іздегенді жҿн 
кҿрдік. Бір кездегі тотемдік бабалар туралы мифтердің орнын кей жан-
жануарлардың пайда болуы туралы сыртқы түр-кейпіне не қимыл ҽрекетіне 
байланысты туындаған этиологиялық ертегілер басады. Тотемдік сенімнің 
жойылып, табиғи құбылыстар, жан-жануарлар дүниесі туралы жаңаша 
танымның қалыптаса бастауы соны ертегілерді дүниеге келуінің алғышарты 
болып табылады.  

Ертеден келе жатқан аңыз-ҽңгімелер, мифтердің едҽуір негізгі бҿлігін қытай 
жылнамаларынан кездестіретініміз анық. Сҽбетқазы Ақатайдың «Күн мен 
кҿлеңке» еңбегіндегі біздің эрамызға дейінгі ІІІ ғасырда ҿмір сүрген қытай 
жылнамашысы келтірген мына миф қасқыр, бҿрі ұғымдарының үлкен бір 
мемлекеттің пайда болуымен жиі байланыстыратынына дҽлел: «Ғұн 
шаньюйінің ҽйелі босанып, дүниеде теңдесі жоқ екі сұлу қызы туыпты. 
Бекзадалар бұл қыздарды құдай екен деп ойлап қалыпты. Шаньюйдің ҿзі де: 

- Мұндай аруларды адам баласының қолына ұстатуға бола ма? - деп 
қыздарын тҽңіріге бағыштапты. Шаньюй астананың солтүстік жағынан биік 
қамал соқтырып, екі қызын сонда ұстап, ҿзі күндіз-түні тҽңіріге жалбарынып, 
қыздарын қабыл алуын тілепті. Арада үш жыл ҿткеннен кейін анасы қыздарын 
қайтарып алмақ болады, Шаньюй уақыты жеткен жоқ деп, рұқсат бермепті. Осы 
оқиғадан кейін бір жыл ҿткен соң қасқырдың кҽрі арланы қамалды күндіз-түні 
торып жүріп, астынан апан қазып алып, ішіне кіріп, ұлып жатып алыпты. Қыздың 
бірі: 

- Атамыз бізді тҽңіріге табыс етемін деп осы қамалға қамап отыр. Мүмкін 
осы қасқырдың тҽңірімен байланысы бар шығар, - деп қасқырдың қойнына 
бармақ болғанда, екінші қыз шошып: Қасқыр – хайуан, ата-анаңды қорлама! – 
деп шыңғырып жібереді. Ҽлгі қыз айтқан сҿзге құлақ аспай, қасқырмен қосылып, 
ұл табады. Осы  ұлдан туғандар кҿбейе келе үлкен мемлекет болады» (Akatay 
2011, B. 73-74).  

Адамзат баласының қасқырды тҽңіріге балауын осы аңыздан 
байқауымызға болады. Бұл аңызда кҿне тотемдік сарынның тұтасқаны 
байқалады. Егер де шыңғыс ҽулеті туралы қазақ аңызында тотемдік субъект – 
сҽуле, нұр болса, ал мына ғұн жайындағы аңызда бҿрінің арланы еркек кіндіктің 
қызметін атқарып тұр. Ҽдетте рулар мен халықтардың тоғысуы салдарынан 
тотемдер бір-біріне араласады. Мұның ҿзінің себебі бар. Оны Сҽбетқазы 
Ақатай ҿзінің еңбегінде былай келтіреді: «Ғұн ордаларының орнын басқан түркі 
қағанаты тайпалық бірлестіктерді басып-жаншып, ҿзінің саяси ҿктемдігін 



 

181 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(1.2) 2016                ISSN 2410-2725 

орнатқаны белгілі. Осының нҽтижесінде ҽр түрлі тотемдерге табыну салты 
жойылып, саяси үстемдік жүргізуші тайпаның тотеміне бағынды. Ол тотем-
түркілердің үстемдік етуші ҽулеті Ашинаның пірі – Кҿк бҿрі еді. Кҿк бҿрінің 
суреті түркілердің соғыс жалауында желбіреді» (Akatay 2011, B. 74). 

Халқымыздың ертегілерінде қасқырдың бейнесі жан-жақты ашылады. 
Хайуанаттар кҿне ертегілерін аңдасақ, кейбіреулерінде ҿте кҿне заманды, 
жанды, жансыз табиғат турасындағы бұлдыр түсініктерді байқаймыз. Ондай 
ертегілер хайуанаттармен байланысты туған мифтік, діндік түсініктерді, ҽр 
хайуанды ғажайып сиқырлы сыры бар деп таныған тотемдік түсінікті аңғартады. 

Бұл жҿнде мифтік, діндік жҽне ұғым-нанымдар кҿп ертегілердің тууына түпкі 
себеп болғанын есте тұту қажет. Сол ретте қазақ халқының кейбір аң, құс, 
хайуанат жҿнінде ҿте ескі замандарда сол жануарларды ғажайып сиқырлы 
сыры бар деп таныған ескілікті, шалағай, бұлдыр ұғым-наным, жартылай діндік 
тотемдік түсінік бар екенін кҿреміз. Ертегілерден ғажайып күшіне, құдіретіне 
қатты сенгендіктен иланып, соларға табынғандық байқалады. 

Қазақ халқының ертегілерінде сенім-нанымдарға кҿп орын берілгендігі 
байқалады. Яғни, мифтік, тотемдік наным. Сондай аңның бірі қазақ ертегісінде 
қасқыр болады. Ондай ертегілерге «Қасқыр мен жігіт», «Сырттандар», 
«Сырттанның ажалы», «Ақ қасқыр», «Күйеу қасқыр», «Қасқырдың қамқорлығы» 
т.б. жатқызамыз. Бізге мҽлімі қазақ ертегісінің ішінде қасқыр екі түрлі 
ҽңгімеленеді. Бір түрінде, ең ескі түрінде, қасқыр ертегі ішінде ҽрі қасқыр, ҽрі 
адамзат баласына киелі дос болып бейнеленеді. Екінші түрінде қасқыр ҿзінің 
тағылық қаскҿй мінезімен суреттеледі.  

«Сырттандар» ертегісі былай басталады: «Бұрында бір байдың жалғыз 
баласы болыпты. Байдың қадірлі ұлы да, қызы да сол екен. Күндерде бір күн 
ҽлгі байдың баласы ұйықтап жатып, түс кҿреді. Түсінде бір қара қасқыр жейін 
деп, баланың аяғына аузын сала бергенде, бала шошып оянады. Сҿйтіп, бала 
осы түсті күн сайын кҿретін болады. Бала түнде ұйқы, күндіз күлкі кҿре 
алмайтын болады» (Fairy tales 1988, B. 55). Оқиға сҽуегей қарияның жоруымен 
байланысады. Оқиғаға қасқырдың, иттің, жігіттің сырттаны, аттың тұлпары 
араласады. Ертегіде қасқыр нақтылы айқын, қастан күш, адамға ҿш, 
зұлымдықтың жиынтық бейнесі болып кейіптеледі. Қасқыр сырттаны жалғыз 
баланы жемек болады. Баламен бірге оның ажалы бірге туғандай болады. Сол 
жігітпен бірге оның дос серігі болып, ажалына арашашы болып, құлын-тұлпар 
да қоса туады. Кейін жігітке жҽрдемші болып, ит сырттаны араласады. Сол ат, 
ит достығы арқылы қасқыр сырттаны жеңіліп, бала мен жігіт аман қалады да, 
үлкен сыннан жеңіспен ҿтеді.  Жігіттің сұлтаны, иттің сырттаны, аттың тұлпары, 
қасқырдың сырттаны тҿртеуінің талас, бҽсекесі туралы бұл мифологиялық 
сюжет басқа халықтарда кездеспейді. Хайуандарды пір тұту нанымы осы 
ертегіден де кҿрініс табады. Ертегіде қасқырдың сырттаны деген ұғымды 
қалыптастырған халықтың бҿріге деген құрметі, сенімі жатыр.  

«Сырттанның ажалы» ертегісі жол жүріп келе жатқан жолаушының 
кездейсоқ қасқырдың сырттанына кездесуінен басталады. «Күн кеш болып 
намаздыгер болғанда ҽлгі қасқырдың сырттаны бір ұлып жіберген екен елу 
шақты қасқыр жиылып қалады. Бейшара жолаушы шын ажалының жетуін білген 
соң кҿздің ұшында қарайған ағашқа қарай атын босатады. Сол шабыспен 
қасқырларға жеткізбей ағашқа барып, атын ағаштың түбіне қоя салып, ҿзі 
шыбын жанын қорғалау үшін үлкен ағаштың басына шығып кетеді» (Fairy tales 
1988, 62). Оқиға осылайша ҿрби келе, атынан, ҿзіне кҿмекке келген иттен 
айрылған жолаушының байға иттің сырттанын тауып берумен аяқталады. Бұл 
ертегіде қасқырдың зорлықшыл бейнесі сипатталған.   
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«Ақ қасқыр» ертегісінде жас жігіт жат үңгірдің ішінде ақ қасқырға, қаншық 
қасқырға үйленеді. Қасқыр күйеуіне қырық күнге дейін шыда, не кҿрсең де, 
кҿнбіс бол дейді. Қырық күнге дейін ол қасқыр кейпінде болады да, артынан 
ҽсем сұлу адамзат қалпына түседі. Елден асқан ақылды, асыл жар болып 
шығады. Сынына шыдаған ерін бақ-дҽулетке жеткізеді.  

«Күйеу қасқыр» деген ертегіде жас, сұлу қызды қасқыр күйеу болып алады. 
Басында, қызды айттыра келгенде, қара жорға ат мініп, қара құлын жарғақ киіп, 
қара түлкі тымағы бар, ҽлемде жоқ сұлу, сымбатты жалғыз жігіт болып, 
айттырып алып кетеді. Оңаша шыққан соң, аунап түсіп, кҿкжал қасқыр болып 
шығады. Бұл ертегі ҽйелдің халін қайғылы күйде суреттеумен қатар қасқырды 
адамға қатал, ерекше күш иесі  қылып сипаттайды. Киелі, сиқырлы жау етіп 
ұлғайтып кҿрсетеді. Яғни, бұл ертегіде адам затын құбылып алдайтын қас күш 
болып суреттеледі.  

Тотемдік наным кең етек алған кезде туындаған шығармаларда ілкі тек-ата 
аң болып табылды. Ол кҿктен нұр кейпінде түсіп, керемет қайсар, ҿжет 
ұрпақтың ата-бабасына айналды. Ал, жарық сҽуле-нұрдан аң емес адамның 
сомдалуы кейінгі жануарлар культінің аруақтар культімен ығыстырылған кезіне 
тҽн. Қасқырдың жол таба алмай қысылған шақта кҿмекке келуі де оның 
тотемдік кейпімен астасады. Ал жас нҽрсетені емізу мотиві бертінгі патриархат 
дҽуірінің жемісі. Мұнда қасқырдың ілкі – бабалық рҿлі толық жойылады. 
Баланың ҽке-шешесі кҿп жағдайда қарапайым адамдар. Алайда бала 
Құдіреттің қалауымен тірі қалып, ҽміршіге айналады. Мұнда қасқыр Құдіреттің 
жарлығын орындаушы. Қасқырды Тҽңірі иті деп қабылдайтын қазақ, тува, якут, 
грек жұртының мифтері де осы кезеңнің жемісі. 

Жыртқыш аңдар алдында табынып, оларды кие тұтса зиянын тигізбейді 
деген  ұғымның жойылуына табиғи заңдылық, адамзат қоғамының ілгері 
жылжуы себепші болды. Ҿйткені, адамдар хайуандарды туыс санап, ҿлтіруден 
қашқанымен олардың адамдарға тигізген залалы бҽсеңдеген жоқ. Осыдан 
келіп, қасқырлар туралы тотемдік наным кері ысырылып, фольклор сахнасына 
хтоникалық хайуанның кейпі шығады. 

Осындай нанымдар «қасқыр – адамға дос рух» жҽне «қасқыр – адамға қас 
рух» деген екі кҿзқарастың ҿрбуіне септігін тигізді. Адамға дос рух ретінде 
қасқыр мынадай қызмет атқарады: 

а) бақсыларға ие-қыла болып, бақсылық ойын кезінде жҽрдемдеседі. Адам 
жанына араша түсіп, аурудан айықтырар жолды кҿрсетеді. ҽ) ертегілерде бас 
қаһарманға жолығып, оны  мұратына жеткізеді, адал досына айналады. 

Ал қас рух ретінде ол мынадай қаскҿйлік жасайды: 
а) ликантроптар (кҿне гректерде), ағызмалдар (абхаздықтарда) адамдарға 

ауру жібереді. ҽ) жапандағы жолаушыларды ҿлтіріп, малды жарады. 
Тұрғындарды шығынға батырады. 

Осылайша, миф пен ертегілердегі қасқыр бейнесінің берілу барысындағы 
мынадай сюжеттік ұқсастықтарды атап ҿту керек: 

1. Қасқыр мен адам некелеседі. Мифте мұндай некенің нҽтижесіне 
бүтіндей бір халық дүниеге келіп, қуатты, іргелі елге айналады. Қасқыр жоғарғы 
сананың иесі ретінде бейнеленеді. Ал, ертегіде қасқыр мен адамның некелесуі 
шытырман оқиғалардың ҿрбуіне себепші болады. Мұндағы басты мҽселе 
олардан ұрпақ таратып, ҿсіп-ҿнгенін баяндау емес, ертегінің бас кейіпкерінің 
мақста-мұратына жету жолындағы кездескен қиыншылықтар пен 
тосқауылдарды жеңу ретін ҽңгімелеу болып табылады.  
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2. Қасқыр мен адам баласының одағы. Мифологиялық аңыздарда қасқыр 
қысылған халыққа кҿктен нұр кейпінде түсіп, ажалдан арашалайды. 
Жорықтарда қолды бастап, кҿшкенде жол кҿрсетеді.  

Адам санасының тотемдік түсініктен ада болуы хайуанаттар туралы 
ертегілердің мазмұнына да түбегейлі ҿзгерістерді енгізді. Табиғи 
құбылыстардың алдындағы қорқыныш бұлтын аздап серпе бастаған ата-
бабаларымыз бірінші орынға адамды, оның қайсарлығы мен амал-айласын 
шығарды. Халық санасындағы осындай ҿзгерістерге сҽйкес қасқырлар 
жайындағы ертегілердің де тҿмендегідей топтары пайда болды:  халық 
тұрмысынан мҽлімет беретін архаикалық ертегілер, ата-бабаларымыздың 
жаратылыс пен оның құпия сырлары туралы ой-қорытындыларының түйіні – 
этиологиялық ертегілер, сатиралық ертегілер. 

Архаикалық ертегілерде қасқырды анық хайуан етіп суреттейді. Оның ҿзіне 
тҽн мінез-құлқы, іс-ҽрекеті, адам баласына тигізетін зияны кҿрсетіледі.  
Ертегінің екінші тобы – этиологиялық ертегілерде қасқыр табиғатына ғана тҽн 
ерекшеліктер сҿз болады. Қасқырдың ел кҿңілін аударатын ең басты 
ерекшелігінің бірі – оның ұлуы. Дала тҿсін тітіркендіріп, түн қараңғысын 
жаңғырта ұлыған қасқырдың даусы адамға қорқыныш-үрей ұялатытына сҿзсіз.  

Оны ағылшын жаратылыстанушысы О.Тэннердің: «Специалисты точно не 
знают, что именно побуждает волков выть. Возможно так они подают сигнал 
отбившимся членам стаи, или предупреждают соседние стаи, что здесь их 
территория, или передают какие-то другие, не столь очевидные сообщения. 
Некоторые же полагают, что волки как и люди, просто поют, когда им этого 
хочется» деген ойынан кҿреміз (Tanner 1980, B. 62). Ал, қазақ халқының 
«Қасқыр неге ұлиды?» деген ертегісінде қасқырдың ұлу себебі былайша 
түсіндіріледі: «Халық деген кедейдің жалғыз ұлы бірнеше шҿп тамырын 
қайнатып, қасқырды ҿлтіретін дҽрі жасайды да оны жемтікке сеуіп, қораға 
жақын жерге тастайды. Қомағайлау біреуі келген бетінде арс етіп, жемтікті 
қауып ҿтеді де: «У-у-у», - деп мұрнынан шаншыла құлайды. Содан бері 
қасқырлар: «У-у-у», - деп ұлиды екен (Fairy tales 1988, B. 110). «Қасқырлар бір-
бірімен ұлып сҿйлеседі» деген ұғым қазақ халқында да бар. Мҽселен, 
«Сұрмерген» деген ертегіде қасқыр ұлу арқылы мергенді жейтінін ескертсе, 
«Ақымақ қасқыр» атты ертегіде «Бағлан қозымды ертіп келемін» деген қойға 
алданған қасқырдың ҽлі күнге дейін кеш болса ұлып, оны шақыратындығын 
баяндайды.  

4. Қорытынды. Бүкіл түркілер қауымы үшін «Кҿк Тҽңірі», «Кҿк бҿрі» 
сҿздері киелі, қадірлі де қасиетті. «Кҿшпенділер» деп аталған бабалардың 
кҿшіне енген бар қазақтың да жан жүрегінде сақталған, құранның аятындай 
жатталған ұғым екені анық. Кҿк бҿрінің тотемдік бейнесі халықтың рухани 
мҽдениетімен етене байланысты болды.  Кезінде жебеуші рух, нагуалға 
айналған Бҿрі түсінігі қазіргі уақытта да халықтың руханиятынан ажырап 
қалмады, ҽр түрлі наным-сенімдер, қасқырға байланысты адам есімдері, ру 
атаулары жыртқыш аң ретінде ғана емес, «киелі жануар» деп санауымызға 
себепші болады. Фольклорлық шығармаларда қасқыр образы қатысқан аңыз, 
миф, ертегілерде оны екі түрлі кейіпте кҿрсетеді. Бірі – адамға дос, екіншісі – 
адамға қас. Кҿкжал  аңның бойындағы қайсар қасиет ұлттық мінездің 
қалыптасуына дҽнекер болады. «Кҿк Бҿрінің ұрпағымыз» деген концепт күллі 
түркі жұртында мҽңгілікке орын тепті. Қасқыр халықтың діни наным-сенімін, 
дүниетанымын танытатын, бірде тотемдік тұлғада, бірде жыртқыштық кейіпте 
берілетін жан-жақты сомдалған, күрделі кейіпкер  болып табылады. 
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Мифтерден, аңыздардан, ертегілерден жан-жақты образы ашылып, 
эволюциялық түрғыдағы сомдалу функциялары анықталды. 

Осылайша қасқыр бейнесі бірте бірте дами қалыптасып, жазба  ҽдебиетте 
де кҿрініс тапты.  Қазақ ҽдебиетінде ерекше шеберлікті қажет ететін тақырыпқа 
айналды. М. Ҽуезовтің «Кҿксерек», М. Мағауиннің «Қасқыр-Бҿрісі» мен «Түйеші 
Қамбар»,  Ғ. Құлахметтің  «Үйірі жоқ кҿкжал»,  Д. Рамазанның  «Кҿкжал»,  А. 
Алтайдың  «Туажат» жҽне тағы да басқа шығармаларда Кҿк бҿрінің жеке 
кҿркем бейне ретінде жасалуына үңілсек, тотемдік-мифтік ұғымдар мен 
фольклордағы суреттелуінен кҿп ҿзгеріске түсіп, классикалық образ дҽрежесіне 
дейін кҿрінгенін байқар едік. Қазақ ҽдебиетіндегі жҽне ҽлем ҽдебиетіндегі 
қасқыр образының сомдалу эволюциясын салыстырмалық, типологиялық 
тұрғыда ғылыми зерттеу алдағы күннің міндеті. 
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Аннотация. Для всех народов турецкого происхождения тотем волка имеет огромное значение. 

Тюркские народы, в том числе, казахи, считают себя вышедшими от волков и уважают волка за 
его отличие от других животных. Волк – свободолюбивое, гордое, мстительное, сильное 
животное, и эти качества тюрки приписывают себе, тем самым, подчеркивая сходство с волком. 
В генеологической мифологии тюркских народов волк является освободителем вражеской 
засады, лидером войск, а также, опекуном детей-сирот. В тотемном, мифологическом восприятии 
народа волк стал святым и почитаемым животным.  
В статье рассматривается с научной точки зрения эволюция концепции образа волка в тотемных 
понятиях и фольклорных произведениях казахского народа. 
Ключевые слова: тюркоязычные народы; казахский народ; тотемные понятия; фольклор; образ 

серого волка; эволюция концепции образа волка. 
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A new book on the Ural-Altaic language classification: 
«Towards Eurasian Linguistic Isoglosses: the Case of Turkic and Hungarian» 

by Dr. László Marácz (International Turkic Academy, Astana, 2015) 
 

The book on the Ural-Altaic language classification „Towards Eurasian Linguistic 
Isoglosses: the Case of Turkic and Hungarian‟ confronts two approaches to linguistic 
correspondences in the Eurasian space. The first one is the postulation of genetic 
relations and the framing of relations on the basis of the classical binary branching 
family tree theory developed in the work of August Schleicher (1821-1868) in 
reference to the Indo-European languages. The alternative interpretation of linguistic 
correspondences in terms of the Sprachbund or linguistic area theory has been 
developed by the Prague School of which the two most important representatives 
were the Russian émigré linguists Nikolai Sergeyevich Trubetzkoy and Roman 
Jakobson (1896-1982). Before the linguistics affinities between the Uralic and Altaic 
languages are discussed let us first have a closer look at the hypothesis of the Indo-
European genetic language family (Morpurgo-Davies 1998, P. 285).  

The language family tree of Schleicher and his ideas on the Indo-European 
proto-language, hierarchies and naturalistic evolution (Schleicher 1850) were most 
visibly challenged in the twenties of the twentieth century by Nikolai Sergeyevich 
Trubetzkoy. According to him, these correspondences were the result of linguistic 
contact instead of linguistic genealogical relations. In order to accommodate this 
concept Trubetzkoy developed his theory of the Sprachbund, i.e. «linguistic area». 
The theory of linguistic area conceptualizes the diffusion of structural features across 
language and language family boundaries within a geographical area. Neighboring 
languages in a geographical space display lexical and grammatical parallels, 
because of a permanent, intensive contact between them and these parallels may 
cross genetic boundaries. The key words for areal linguistics were not «genetic», 
and «tree» but «net» and «chain».  

Contrary to Schleicher, Trubetzkoy argued that in order to account for the origin 
of the parallels between the Indo-European languages it is not necessary to assume 
an Indo-European Proto-language. These correspondences can also be due to 
permanent, intensive contact, mutual influence, borrowings or language mixing. The 
borrowings, i.e. the results of linguistic contact take place according to integrative 
rules as well. Trubetzkoy concluded that common structural features instead of 
lexical and morphological ones are the most important for establishing «genetic» 
relationships. A language family located between two other families can be 
interpreted as a link between the two, if it shares some structural features with its 
neighbors. TELI adopts  Sprachbund, linguistic or diffusion area in the sense of 
Campbell (Campbell 2006, P. 330-331) that includes not only defining structural 
features but also lexical and morphological characteristics: «The term linguistic area 
refers to a geographical area in which, due to borrowing and language contact, 
languages of a region come to share certain structural features - not only borrowed 
words, but also shared elements of phonological, morphological or syntactic 
structure». In terms of a theory of linguistic areas the shared features are referred to 
as isoglosses. Hence, isoglosses are the geographical boundary of certain linguistic 
features (Campbell 2006, P. 75, 251). 

The idea to postulate a tree diagram of descent for language family groups was 
originally put forward in the work of August Schleicher15. Already in his early work on 
the lexical and morphological connections between Indo-European languages the 

                                                           
15

 See for further discussion of Schleicher‟s ideas Morpurgo-Davies (1998, 170-171).  
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idea of «language hierarchy» played an important role. Note that this idea was 
widely shared in his age. In Schleicher‟s Die Sprachen Europas in Systematischer 
Uebersicht (Schleicher 1850, P. 1, 8-9) he clearly adhered to the idea of ranking 
languages according to the linguistic type. Schleicher (Schleicher 1850, P. 1, 8-9) 
assumed that languages with inflection were superior to agglutinative languages and 
these languages were in their turn superior to monosyllabic languages (Toman 1995, 
P. 197). Schleicher and his followers argued that related languages that were 
determined on the basis of lexical and morphological correspondences in which the 
«sound laws» in the sense of Jacob Grimm (1785-1863) could be attested were 
linked by these sound laws via intermediate stages; and finally all the languages and 
intermediate forms were derived from the so-called Ursprache, the original language, 
i.e. the proto-language. The application of Schleicher‟s theory to the Uralic/Finno-
Ugric linguistic family is rejected in TELI and a theory for Eurasian linguistic 
relationships between Uralic and Altaic languages, especially concentrating on 
Hungarian and Turkic is developed.   

Ural-Altaic: language family groups and linguistic categories. In the 
seventies of the nineteenth century the Uralic/Finno-Ugric language family was still 
considered to be related to the Altaic languages, especially to Turkic and Mongolic. 
All these groups and languages were originally included under the «supercategory» 
of Altaic. Only in the last quarter of the nineteenth century was there an attempt to 
establish the Finno-Ugric language family with the help of scientific argumentation 
(see Budenz 1886-1887). The German linguist Josef Budenz started the work on 
finding regular sound laws in order to reconstruct the intermediate levels of the 
Finno-Ugric language family and derive these from the Finno-Ugric original 
language, the Finno-Ugric «Ursprache‟. From the point of view of methodology 
Finno-Ugric linguistics closely followed methods that were developed in the 
nineteenth century by the German School of historical-comparative linguistics. Not 
only the assumption of a genealogical classification in the domain of the 
Uralic/Finno-Ugric languages - and I hasten to add Indo-European languages - is 
controversial but the assumption of a common Altaic language family is controversial 
as well. Campbell (Campbell 2006) also takes notice of this debate about the make-
up of the Altaic family group. His classification of the Altaic language family closely 
follows the so-called «micro-Altaic‟ family: Turkic, Tungusic, Manchu and Mongolian, 
to which some proposals also add Ainu, Japanese, Korean and others (Campbell 
2006, P. 345). However, the genetic relations and the hierarchical relations among 
these languages are not generally considered as proved (compare Sinor 1982, P. 
125). The Polish Turkologist Jankowski (Jankowski 2013, P. 445) summarizes the 
long discussion on the Altaic theory as follows: «… we may say that there are three 
basic opinions. One group of scholars share the traditional view of the genetic affinity 
of Altaic languages, represented by Ramstedt, Aalto, Poppe, Starostin, and so on. At 
present this traditional line of study has few supporters. Another group of scholars 
refute the Altaic theory using the arguments formulated by  Doerfer, Scherbak, and 
so on. There are still some scholars who share this view. It seems that most scholars 
active in Altaic follow… Altaic unity based on language contacts». In sum, this unity 
can have a kinship basis or not. Throughout TELI the practice will be followed that 
Altaic linguistics is simply the comparative research of Turkic, Mongolian and 
Tungusic. 

It has been observed by a number of scholars that there are «deep» Ural-Altaic 
linguistic correspondences. What to do with linguistic convergences between 
seemingly, unrelated language families? The research of the correspondences 
between Uralic and Altaic leads Campbell (Campbell 2006, P. 346) to claim that 
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Ural-Altaic is even a case of distant genetic relationship. Are these affinities 
instances of cognates that point at a genetic relationship; instances of copies that 
point at language borrowing, or instances of look-alikes that are due to mere 
chance?  

Sinor (Sinor 1982, P. 30-31) also argues against genetically determined Uralic 
and Altaic language families in similar vein as Trubetzkoy did against the postulation 
of a genetically determined Indo-European family. Sinor points out that common 
features alone are not suited to prove genetic relationships. They can be isolated 
phenomena and parallel phenomena does not have to originate from genetic 
relations (Sinor 1982, P. 126-127). In both cases, the Uralic and Altaic genetic 
language families are only hypotheses that await further proof. A research strategy 
that would first clarify the internal problems of the individual Uralic and Altaic 
language families is also treated with skepticism by Sinor.  

The research of the correspondences between Uralic and Altaic, interpreted by 
Campbell (Campbell 2006, P. 346) as a case of distant genetic relationship, is 
actually doing comparative research between the following groups: Samoyedic, 
Finnic, Ob-Ugric, Hungarian, Turkic, Mongolian and Tungusic. Following Sinor (Sinor 
1982), TELI assumes that these language groups display a clear pattern of internal 
cohesion and generally are considered categories that have been studied separately 
from each other. The idea of separate groupings within Ural/Finno-Ugric and Altaic is 
of course also reflected in the different layers and branching of the family tree model. 
Hence, the research pursued in TELI will study Ural-Altaic affinities in a framework of 
comparative research relying on the above linguistic categories. The following 
diagram displays the full taxonomy TELI operates with:   

Language categories of the Uralic and Altaic language groups 
Finnic, including Zyrian (Komi), Votyak (Udmurt), Lapp (Sami), Mordvin (Erzya, 

Moksha), Cheremis (Mari), Finnish, and Estonian;  
Ob-Ugric, including Vogul (Mansi),and  Ostyak (Khanty); 
Hungarian;  
Turkic, including Turkish, Ottoman Turkish, Azerbaijani, Turkmen, Karachay-

Balkar, Crimean Tatar, Cuman, Karaim, Tatar, Kazan Tatar, Mishar Tatar, Sagai 
Tatar, Lebed Tatar, Tobol Tatar, Bashkir, Kazakh, Kyrgyz, Uzbek, Sart, Eastern 
Turkic, Uyghur, Taranchi, Western Yugur (Yellow Uyghur), Old Turkic, Chagatay, 
Middle Turkic, Sakha (Yakut), Tuvan (Soyot), Tuba (Sojon), Khakas, Shor, Altaic 
Turkic, and Teleut;  

Mongolic, including Middle Mongol, Classical Mongolian, Buryat, Mongolian 
proper (Khalka), Oirat, and Kalmyk; 

Tungusic, including Even (Lamut), Evenki, Solon, Manchu, Anai (Gold), Orok 
and Ulch; 

Samoyedic, including Enets, Nenets, Nganasan, Selkup (Kojbal), and Sayan; 
Yukagir; 
Japonic, including Old Japanese and Japanese;  
Koreanic.   
TELI considers the alternative groupings of Uralic and Altaic in seven subgroups 

(and Japonic and Koreanic) outlined in the above diagram as the relevant levels of 
comparison (see especially chapter six and ten) and secondly I will check whether 
different, related lexical and morphological phenomena can be captured in terms of 
isoglosses. Convergences between languages in a geographical area are then not 
due to genetic principles a priori but rather are to be dealt with in terms of language 
convergences to be accounted for in a linguistic area framework that involves 
copying and borrowing of lexical and structural features as well. These 
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convergences may or may not neutralize a theory of genetic relations and cognates. 
It is well-known from historical records that the languages of the so-called Uralic and 
Altaic language groups have been spoken in the Eurasian/Central Asian spaces. 
These territories are language contact area‟s par excellence (Shirokogoroff 1970). In 
TELI, I will arrive at four isoglosses involving the different Uralic, Altaic, and Indo-
European language families. These isoglosses will define the ancestor of Hungarian, 
the so-called «Magyar-Ugor Proto-language» to be elaborated in part four of TELI.  

Vámbéry reinterpreted. The consequences of the Uralic/Finno-Ugric theory 
have been far-reaching, however. The Ural-Altaic relations and within this Eurasian 
«belt» the Hungarian-Turkic relations have been reduced to a case of borrowings, 
more or less accidental contacts in the course of history. That these relations are of  
a «deep» character on the level of the root and appear in lexical elementary 
domains, like kinship terms, body part terms and numerals have been neglected, 
suppressed or marginalized for «theoretical» reasons. TELI demonstrates that 
Hungarian-Turkic lexical and grammatical affinities had always a secondary position, 
as opposed to Hungarian-Finno-Ugric linguistic contacts. I have argued in part two 
and three of TELI that this theoretical premise has been unfounded, though. This 
side effect of the primacy of the Uralic/Finno-Ugric contacts has actually led to a 
series of incorrect hypotheses in the domain of Hungarian-Turkic contacts. Apart 
from neglecting the «deep» linguistic connections between Hungarian and Turkic 
also the hypothesis that the Volga-Bulgar and Hungarian linguistic contacts were 
mainly in the agricultural field of the lexicon are incorrect. Of course, it remains a vital 
question to be answered why the agricultural domain of the lexicon should not be a 
primary domain of the lexicon, including for example the lexical references to 
animals, like Hungarian ökör «ox», Chuvash văkăr, and Common Turkic (and 
Kazakh (!)) öküz. But even if this question is put aside that has been done in 
mainstream Uralic/Finno-Ugric it is easy to check from the Chuvash-Hungarian 
lexical correspondences that among this set of words there are a number of 
elementary basic roots, root words and roots that have nothing to do with agriculture, 
like Hungarian gyűrű „ring‟, Chuvash śĕrĕ, and Common Turkic (and Kazakh (!)) 
yüzük. But even more striking, the sound correspondences affecting the Turkic 
language family, that has been referred to in the literature as the «Lir» and «Shaz» 
alternation and refer on the one hand to the Chuvash-type of Turkic languages that 
matches with Hungarian, see the -r in both form, and on the other hand to the 
Common Turkic languages have never been considered as empirical evidence for 
Grimmian/Schleicherian divergence. Hence, it forced the setting up of a «straw man» 
called «West Old Turkic» leading to all sorts of new asymmetries and speculations in 
fact that have never been proved, like the fact that Hungarian is always the recipient 
-but never the donor-language, i.e. under all circumstances Hungarian has only 
borrowed from Chuvash (or one of its ancestors) and vice versa has been excluded.  

The idea that Eurasia includes a trans-Eurasian Ural-Altaic typological belt has 
been put forward by the Finnish Altaist Juha Janhunen, although there is a difference 
on the position of Hungarian in this belt between Janhunen and the Italian linguist 
Angela Marcantonio, specializing in Uralic/Finno-Ugric languages.16 Both scholars 
support the idea of a large trans-Eurasian typological belt of languages known as 
«Ural-Altaic» which compromises next to «Altaic» also Korean (Koreanic) and 

                                                           
16

 See the abstract „On the Position of Hungarian in the Ural-Altaic typological Belt‟ co-authored by Juha Janhunen 
and Angela Marcantonio in the booklet of the program abstracts of the conference „The Making of the Humanities IV: 
Connecting Disciplines‟, 16-18 October 2014, Royal Netherlands Institute in Rome, 
<https://www.dropbox.com/s/i6973c6g4dknjn3/makhum%20IV%20bookletFIN.pdf?dl=0., accessed at 10 October 
2014. 
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Japanese (Japonic). This is a position that TELI subscribes to. To conclude, let us 
consider again the «Ugric-Turkish War» and the position of Vámbéry in this 
discussion (see chapter one and four of TELI). Recall that the Ugric-Turkish War 
started in 1870 when Ármin Vámbéry published his book entitled Magyar és török-
tatár szóegyezések (Hungarian and Turkish-Tatar Cognates). This study on the 
Hungarian and Turkish-Tatar cognates started a series of polemical papers between 
on the one side members of the Hungarian Academy of Sciences Paul Hunsdorfer 
(Hunfalvy Pál) and Josef Budenz and on the other side Vámbéry himself. Although 
Vámbéry did not deny the mixed «Finnish» and «Turkish» character of the 
Hungarian language he argued however that “in the amalgamation not the Finnish-
Ugrian but the Turko-Tatar element predominated» (Vámbéry 1905, P. 480). Until his 
dead, Vámbéry remained convinced of the fact that Hungarian was a «mixed» 
language that was above all related to Turko-Tartar. Just before his dead in 1913 
Vámbéry repeated his point of view in a book that appeared after his dead A 
magyarság bölcsőjénél (At the Cradle of the Hungarians)  in 1914. Vámbéry‟s view is 
supported by the percentages of the words of Hungarian basic stock of Finno-Ugric 
origin only, of Turkic origin only, and of Turkic and Finno-Ugric origin only that are as 
follows: 33.1 percent, 32.7 percent, and 34.2 percent respectively, as put forward in 
his book A magyarok eredete (The Origin of the Hungarians) (Vámbéry 1882). 
Although, Vámbéry‟s collection of lexical Hungarian-Turkic parallels is more solid 
than the Budenz‟s one-sided, selective investigation of Hungarian and Finno-Ugric 
parallels both the Hunsdorfer/Budenz camp and the Vámbéry camp have in common 
that they assume that the Hungarian forms are derived from the Finnish or Turkic 
ones respectively, that is Hungarian is in all cases the recipient-language. Hence, 
this yields Vámbéry‟s concept of Hungarian being a «mix» Uralic/Finno-Ugric and 
Turkic language. In the light of the root system outlined in chapter three of TELI this 
would imply that there would be in fact no Hungarian roots, or to put it otherwise 
Hungarian would have no roots of its own. A conclusion extremely unlikely in the 
light of the organic root system uncovered in chapter three. The «mixing»-effect can 
also be explained by reversing the direction of borrowing, as is suggested in chapter 
eleven of TELI. If the ancestor of Hungarian, i.e. the Proto-Hungarian Ugor-Magyar 
language is the donor in both directions the lexical and other correspondences with 
Finnish and Turkic create the perception of a mixed language but in reality it is not.      
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