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тұлғалардың есімдерін қоғамдық сана жатсынбай қабылдап, ондаған ғасырлар бойы үздіксіз 
бойына сіңіріп отырды. Қазақ тілінде  Əбубəкір, Омар, Осман, Əли, Мағауия, Сабит (Зəйд 
Ибн Сабит), Білəл (Білəл Хабаши), Абдулла, Əнес (Əнес ибн Малик), Сейіт (Саид ибн Амир) 
сынды ер сахабалармен қатар Қадиша, Айша, Фатима, Сафиия, Сүмейра, Айман сияқты 
сахаба аналардың есімдері арқылы жасалған кісі аттары қазақ тілінде де, түрік тілінде де өте 
жиі қолданысқа ие. Мысалы, қазіргі таңда Түркияда «Əли» атты 1674000 кісі, «Фатима» атты 
4199000 кісі, «Қадиша» атты 2 154000 кісі, «Айша» атты 3184000 кісі бар екен [9, 40].  
    Қазақ тілімен қатар түрік тілінде де діни танымдарға байланысты кісі аттары көптеп 
кезедеседі. Əсіресе, діни ай аттары, түн аттары, күн аттары, мейрам аттары, сүре аттары, 
періште аттары, топонимдер жəне т.б. байланысты кісі есімдері өте жиі қолданысқа ие. 
Мысалы, қазақ тілінде Рамазан, Қадір, Мейрам, Айтқұрман, Мəдина, Мəулет, Кəусəр, 
Мəлика сынды кісі есімдер бар болса, түрік тілінде Muharrem, Ramazan, Şaban, Ragıp, Kadir, 
Bayram, Bedriye, Medine, Merve, Binay, Rıdvan, Esra, Tarık жəне т.б. кісі есімдері күні бүгінге 
дейін қолданыста бар. 
    Қорыта келе айтарымыз, зерттеу объектіміз болып отырған қазақ жəне түрік 
халықтарындағы діни құндылықтарға қатысты кісі есімдерін салыстырмалы түрде талдай 
келе екі тілдегі ұқсастықтардың ерекше көп екендігін көруге болады. 
Екі тілде де бірнеше фонетика-лексикалық варианттары бар есімдердің көптігі анықталып, 
талдауда мүмкіндігінше беріліп отырды. Қазақ тілінде Алланың есімдері негізінен екі 
компонентті болып келсе, түрік тілінде негізінен тек компонентті екендігі анықталды. Қазақ 
тіліндегі екі компонентті есімдердің келесі сыңарлары көбіне төл түркі сөздері болып келсе, 
түркі тіліндегі екі компонентті есімдердің дені араб тіліндегі “Абдү” компоненті арқылы 
жасалғандығы зерттеу соңында сараланды. 
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      Түрік жұртының бай тарихы, географиялық жағдайы, əдебиеті мен өнері, этнологиялық 
ерекшеліктері «Диуани лұғат-ит-түрік» жəне «Құтты білікте» нақты тарихи-деректілік 
сипатпен танылған. «Диуани лұғат-ит-түрік» жəне «Құтты білік» жазба ескерткіштері тарихи 
тынысы тереңге тартқан өркениеттің биік мұнаралары десе де сияды. Түрік жерінің аумағы, 
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онда мекендеген ұлт-ұлыстардың сипаты, тарихы мен соған қатысты тарихи деректер, 
аңыздар жəне бірқатар тайпалардың түрік жеріне келуі мен қоныстануы, олардың шежірелері 
көзі ашылмай келген тарихи көмбе. Көптеген ұлыстардың, тайпалардың тіл ерекшеліктерін 
саралап, түркі тілінің бітімін түсіндіріп, тұрмыс салтын, əдет-ғұрпын баяндайды, сол кездегі 
ғұламалардың, тарихи адамдардың аттары мен өмірбаяндық деректерін, түркі халықтарының 
байырғы жырларын, мақал-мəтелдерін береді. Кітаптардағы осыған қатысты деректердің 
құндылығында шек жоқ [1, 52 б.]. 
    Махмұт Қашқари, Жүсіп Баласағұнның еңбектерінде өзекті бір рухани желі бар. Ол- Түрік 
елі, түрік өркениаты. XI ғасырдағы əйгілі жазбаларда ол рухты ұстанып əрі қарай гүлдену 
мақсатын өнер мен ғылым тілінде толғайды. Шығармаларда елдік дəстүр, халықтық рух, 
өнер- білім мұраттары айқындала түскен [2, 9 б.]. 
«Диуани лұғат-ит-түрік» жəне  «Құтты білікте» еңбектерін зерттеп насихаттаған белгілі 
ғалымдар көп. Олардың ішінде В.В. Бартольд, А.Н. Кононов, Н.А. Баскаков, А.Н. 
Самойлович, М. Хартман, К. Броккельман, Б. Аталай, С.Е. Малов, А.Б. Халидов, М.Ш. 
Шералиев, И. В. Стеблева, В.И. Асланов, Н.Т. Сауранбаев, С.А. Аманжолов, А.Н. Ысқақов, 
Ə. Құрышжанов, Ə. Ибатов, Н. Келімбетов, С. Муталлибов, З.Ауезова жəне тағы басқа 
көптеген зерттеушілерді атап өтуге болар еді. 
Махмұт Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегі бүкіл түркі халықтарының тіл мен 
мəдениетке ортақ тілтану энциклопедиясы болып табылады. Ал, Жүсіп Баласағұнның 
«Құтты білік» дастаны- Қарахан мемлекетінің саяси- əлеуметтік бағыт бағарын айқындайтын 
Ата заңы сипатында жазылған эпикалық- дидактикалық сарындағы көркем туынды [3, 360 
б.]. 
    Осы орта ғасырлық дереккөздері  қазіргі заманғы кешенді зерттеушіден үлкен 
жауапкершілікпен жүзеге асырылатын деректану жұмыстарын жүргізуді талап етеді. Орта 
ғасырлардағы түркі жазба ескерткіштерінің тілі жекелеген категориялар бойынша 
қарастырылғаны болмаса, арнайы салыстырыла зерттелмеген. Тіл тарихын зерттеу арқылы 
қазіргі түркі тілдерінің тілдік құрылымын анықтау, осы түркі тілдерінің белгілі бір дəуірдегі 
ескерткіштер тіліне қатысын анықтау – ең басты мəселелердің бірі болып табылады. 
Орта ғасыр жазба ескерткіштерін зерттеуде құсқа қиянат жасау,  құс атып алу сияқты 
ұғымдарға қарама- қарсы деректерді ұсынамыз. Жалпы Қазақстанда құстардың жалпы саны 
алты жүзден астам. Демек, алты жүзден астам құс атауы бар деген мағына білдіреді. Осыған 
орай құстарға қатысты теңеу сөздер, мақал- мəтелдер, тұрақты сөз тіркестері аз емес. 
Жалпы орта ғасыр жазба ескерткіштерінің өзінде- ақ отыздан астам құс түрлері тіркелген 
жəне сипатталған жəне жеткілікті көлемі де бар. Жануарлар əрдайым адамға жақын жəне 
өмірінде маңызды орын алған. Адам баласы құстардың мінез-құлқын зерттеп, олардың теріс 
жəне жағымды қасиеттерін саралап, оларды өзімен салыстыратын болған жəне де мұның 
барлығы түрлі тілдердің лексикалық қорында көрініс тапқанын көре аламыз. X-XI  ғасырлар 
тіл білімі тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге түркі мəдениеті тұрғысынан да маңызды 
кезеңдер болып табылады. Түркі халықтары ерте заманнан бастап аңшылықты кəсіп еткен. 
Уақыт өте ит жүгіртіп, құс салу түркілердің үлкен өнеріне айналған. Құс патшасы бүркіттен 
бастап, жұдырықтай шымшық, торғайға дейін танып біліп, түсін түстеп өзіндік атауымен 
ажырата білген. Мұның өзі осы саладағы лексемалардың қалыптасуына əсер етті. «Диуани 
лұғат-ит-түрік» сөздігінде kuş яғни «құс» сөзіне мынадай анықтама беріледі: “Жалпы құс 
атаулының атауы; кейін айырым сөздер қосылып бөлек- бөлек тарамдалып кетеді; 
urungkuş«ақ лашын құс», kara kuş«қарақұс», tewikuş«түйеқұс», yunkuş«тауыс», elkuş«ел құс, 
тазқара», kız kuş«қызғыш құс» (жүндерінің реңі бір түстен екінші түске құбылып тұратын 
құстың бір түрі), kılkuş«қыл құс» (ерте көктемде келетін, үйрекке ұқсас құстың бір түрі)- kıl 
kuyrukkuş«қыл құдзрық- қыл құйрық»,  angıt«қоқиқаз», ӧrdeк «үйрек», sanduvaç «бұлбұл», 
küzkünek«қаршығаға ұқсас құс» (самал жел жұтатын құс), kaşgalak «қасқалдақ»(үйректен 
кішірек су құсы), kargılaç «қарлығаш», sagızgan «сауысқан», sıgırçık«қараторғай», bagırlık 
«шүргей», togrıl «тоғрыл» (жыртқыш құс), keklik«кекілік», kuzgun «құзғын», karga«қарға», 
çagrı«лашын»(жыртқыш құстардың бір түрі), bodh «дуадақ», kugu «аққу», turna «тырна», 
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korday«құстың бір түрі», turumtay«тұрымтай», songkur «сұңқар», kökurçkün«көгершін», şahın 
«бүркіт, жыртқыш құс» т.б. 
    Тек қазақ қана емес бүкіл түркі халықтарының ортақ мұрасы болып табылатын Махмұт 
Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік»  жəне Жүсіп Баласағұнидың «Құтты білік» жазба 
ескерткіштері тіліндегі құс атауларына қатысты лексемалардың саны 69 (бірнеше лексема 
қайталанып келеді). Оның ішінде «Диуани лұғат-ит-түрік» сөздігінде 61, «Құтты білік» жазба 
ескерткішінде 29 құс атаулары кездеседі. 11 кестеге назар аударатын болсақ,  «Құтты білік» 
жазба ескерткішіндегі құс атауларының 8-і «Диуани лұғат-ит-түрік» сөздігінде кездеспейді, 
ал «Диуани лұғат-ит-түрік» сөздігіндегі 62 құс атауының 41-і «Құтты білікте» кездеспейді.  
Жазба ескерткіштерде Чағры, Тұғрыл, Доған, Тұрымтай, Қаракүш, Сұңқар, Лашын, 
Қарлығаш, Сандуғаш сынды т.б. қазіргі түркі тілдеріне ортақ антропонимдер көрініс тапқан. 
Ескерткіштерде құстар туралы көптеген теңеулер жəне мақал-мəтелдер берілген. Мысалы: 
«Диуани лұғат-ит-түрік» сөздігінде “Kuş kanatın, er atın” [4, 34 б.] бəйітіне қарсы Құтты 
білікте, 
“Er at boldı begler kanatı yügi 
Kanatsız kuş uçmaz ay begler begi”[5, 36 б.]. 
«Құс- қанатымен, ер- атымен немесе жолдасымен»[6, 40 б.], Қазақ тілінде: «əскер бектің 
қанаты мен құйрығы, оларсыз құс ұшпас-тағдыр бұйрығы» [6, 299 б.] деген сияқты қазақ 
халқында кездесетін мақалды атап көрсетуге болады. Бұл мақал- мəтелде «ер» сөзі жауға 
аттанып, майданға түскен ерді білдіреді, ал «құс- қанатымен» дегенімізде құстың қанатсыз 
биікке ұша алмайтындығын, құстың қанатсыз мақсатына жете алмайтындығын көре аламыз 
[7, 36 б.]. 
Қaзaқ этнонимінде орнитонимдерге бaйлaнысты бұрыннaн қaлыптaсқaн ұғымдaр мен нaным-
сенімдер жəне кейбір орнитонимдердің символдық мəнінің бүгінге дейін жойылмaй, 
сaқтaлуы aдaм мен тaбиғaт aрaсындaғы мызғымaс бірлікті көрсетеді. Сөзімізді рaстaу үшін 
төменде бірнеше құс aтaуының символдық мəнін aшып көрсетуге тырыстық. Aққу, Бұлбұл, 
Қaрлығaш, Сaндуғaш, Құрaлaй, Aқсұңқaр, Лaшын, Үкілі, Бүркіт, Сұңқaр, Қaршығa сынды 
орнитонимдердің метaфорaлық семaнтикaсынa aйғaқ болa aлaтын мысалдар көрсетілген [8, 
36 б.].  
Kugu- Аққу. Бұл құс атауы орта ғасыр жазба ескерткіштер тілінде ķavu//ķuķu тұлғасында да 
кездеседі. “Ķılıb ķurban ķavu өrdəк таvuķ ķаz” «аққу, үйрек, тауық, қаздар, сойылды»[8, 139 
б.]. Ал біздің зерттеу нысанымыз болып отырған «Диуани лұғат-ит-түріктегі» kugu тұлғасы, 
қазіргі түрік тілінде kuğu яғни көнеге жақын формасында кездеседі. Қазіргі түркі тілдерінде 
əр түрлі фонетикалық вариантта көрінеді. Мысалы, түрік т. kuğu  алт.қыр.т. – куу, қырғ.т. – 
аққуу,чув.т.- акаш, хақ.т. -  хуу, башқ.т.- аққош, құм.т. -  кув, түрікм.т. - -гув, аз.т. – гу//гу гушу, 
якут.т. – куба.  
Кейбір түркі түлдерінде бұл құс атауының алдында ақ анықтауышы қолданылады. Мəселен: 
қыр. –ақ қуу, ққал. – аққуу, ноғ. – ақ қув, қаз.- аққу. Махмұт Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-
түрік» еңбегінде «kugu kuşu» деп беріледі. Бесім Аталайдың аудармасы бойынша «аққу 
құсы» екі бəйітте кездеседі. Мысалы: 
«Диуани лұғат-ит-түрікте»: “Korday kugu anda uçup yumgın öter 
Kuzgun yanğan sayrap anın üni büter” [9, 324 б.]  
Қазақ тілінде: «қордай, аққу ұшып жиылып өтер, 
               құзғын, қарға сайрап содан үні бітер» [9, 56 б.]  
Жүсіп Баласағұнидың «Құтты білік» атты  еңбегінде «ķugu ķuşu» 8 бəйіт жолдарында 
кездеседі. 
«Құтты білікте»:“ ķaz ördek ķugu ķıl ķalıķıᶃ 
ķaķılayu ķaynar yoķaru ķoᶁı”[5, 69 б.]  
Қазақ тілінде: «қаз- үйрек, қыл, аққулар қалықтады, 
қиқулап биік-төмен шарықтады» [6, 145 б.]. 
Жазба ескерткіштер тілінде   «елу жасым мені де құрсауға алды, 
қарға түстес басымды қырау шалды» деп, 
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аққу құсының бұл шығармаларда қарияның жасының үлкендігін, шашының ағарып 
«қырауға», «басқа аққу қонды», «ақ құсқа айналдым» деп теңегенін көре аламыз. 
 Жалпы жазба ескерткіштерде, түске байланысты яғни, ақ түске балап,  сипаттайтындығы 
байқалады. Қазақ халқында аққуға байланысты көптеген теңеулер, мақал- мəтелдер 
кездеседі. Мысалы: «аққуды атпа, досыңды сатпа», «аққумен дос болсаң - жүрген жерің пəк 
болар», «өлеңге енсе, сөз сұлу, аққу жүзсе, көл сұлу», «ақ десең – қаз да ақ, бірақ аққу емес», 
«қарға қаралығын білсе, аққуға жоламас» сияқты мақал- мəтелдерді атауға болады. 
Аққу түркі халықтарында хакастарда, якуттарда, сахаларда, тофаларда, киелі деп саналған. 
Ə.Марғұлан «Мүмкін тарихи заманда аққу түркі тайпаларының бір тотемі болуға тиіс» деген. 
Аққуға байланысты тотемдік сенімдердің пайда болуы қағанатының бір құрамын Аққу 
тайпасы құрағандығынын көруге болады. Тіпті кейбір тайпаның атына да, ұранына да 
айналған. Бұған алтайлықтардағы Дьур-таг (бүркіт), тувалардағы қуу (аққу), хакастың бюрют 
(бүркіт) тайпалары дəлел [11,  218 б.]. 
Sanduvaç/sundılaç-Сандуғаш. Ежелгі түркі жазбаларында бұл сөздің бірнеше варианттары 
бар: сандавач, сандувач, сандуач.  Қазақ тілінде «сандуғашқа» байланысты мынадай мақал- 
мəтелдер қолданысқа ие: «сандуғашша сайрайды, сұржыланша шағады», «ұшқанда 
қарлығаш озар, сайрағанда сандуғаш озар» жəне т.б. басқа мақал-мəтелдер атап өтуге 
болады.  
Қазіргі түркі тілдерінде бұл сөздің екі фонетикалық варианты бар: тат. – сандугач жəне баш. 
– һандуғас. Тат.т.  –сандугач булуп сайрау, баш.т. – һандуғас һайрау тіркестері кездеседі. 
Сөздікте: sundılaç жəне sanduvaç формалдарында кездседі. Sanduvaç- бұлбұл, ал sundılaç-
пайызторғай деп қарастырылады. Махмұт Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегінде 
«sanduvaç» деп беріледі. Бесім Аталайдың аудармасында «бұлбұл құсы» 2 бəйітте кездеседі. 
Жүсіп Баласағұнидың «Құтты білік» еңбегінің түрік тіліне аудармасын жасаған Адэм 
Айдемирдің жұмысында 2  бəйіт жолдарында кездеседі.  Мысалы: 
«Диуани лұғат-ит-түрікте»: “senden kaçar sundılaç 
mende tiner kargılaç 
tatlığ öter sanduvaç 
erkek tişi uçruşur”[9, 529 б.]  
Қазақ тілінде: «Сенен құстар, кішкене пайызторғайлар қашып, безіп кетеді; 
Менде қарлығаш жайланып, тыншиды. 
Бұлбұл түрлі үн-əуенмен тəтті сайрайды; 
Ер мен əйел ұшырасады»[12, 588 б.]   
 «Құтты білікте»: “çeçeklikte sandugaç öter ming ünün 
okır surı ‘ibrîtünün hem künün” [5, 78 б.] 
Қазақ тілінде: «сандуғаш сайрады, 
                           бұлбұл əн салады» [9, 588 б.] 
Көптеген түркі тілдерінде бұлбұл сөзі əртүрлі фонетикалық варианттарда қолданылады: өз., 
қыр., ұйғ., қбал.,- булбул, қаз,- бұлбұл, түр. –bulbul, аз. – бүлбүл, түрікм, ноғ.- билбил, ққал. – 
булбул, құм. – бюлбюл. Бұл сөздердің сандуғаш варианты ең көне, таза түркілік болса керек. 
Ал бұлбұл сөзі орта ғасырда енген парсы сөзі. Қазіргі қыпшақ жəне оғыз тілдерінде бұлбұл 
сөзі кең қолданылып, əр түрлі мақал- мəтел, тұрақты тіркестерге ұйытқы сөз бола алады. 
Мысалы, өз.- булбул гуе «шешен адам», тур.т.- bulbulak oyi oynamaz «бұлбұл ертегімен 
асырмас», қаз.т. – бұлбұлдай сайрайды, бұлбұл дауысты, ққал.- бул-билдей сайрайды. Ал 
шығыс түркі тілдерінде «бұлбұл» мағынасында мүлде басқа сөз пайдаланылады: тув.т – 
айлаң кушкаш, алт.т. – тоорчык сөздері қолданылады. 
Kaz- Қаз. Қаз сөзі орта ғасыр мұрағатында кеңінен пайдаланылған. Біздің зерттеу нысанымыз 
болып отырған «Диуани лұғат-ит-түркте» “kaz kopsa өrdəк көlig igenur”, «қаз көтерілсе, үйрек 
көлге қожа болар»[12, 134 б.]  тұлғасында кездеседі. Қазіргі түркі тілінде бұл əр түрлі 
тұлғада көрініс береді: қыр., қаз.,ноғ.,тат.-қаз,түр.-kaz,баш.-каз,құм.,қбал.-къаз,алт, тув.-кас, 
ққал., ұйғ-ғаз,аз., түрікм.-газ, өз.-ғоз,хақ.-хас, якут.-хаос,чув.-хур. Ежелгі түркі жəне қазіргі 
түркі тілдерінде белсенді ұшырасатын қаз сөзі жалпытүркілік. Қазіргі қазақ, басқа да түркі 
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тілдерінде қаз сөзі көптеген тұрақты тіркестерге, мақал-мəтелдерге негіз болған. Мəселен, -
қаз мойын (арғымақ), -қаз дауысты т.б. сынды тіркестер кездеседі. «Көлде жүрген қоңыр қаз, 
қыр қадірін не білсін» деген мақал да осыған дəлел. 
Махмұт Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» еңбегінде «kaz» деп беріледі. Бесім 
Аталайдың аудармасында «қаз құсы» 14, Жүсіп Баласағұнидың «Құтты білік» еңбегінің түрік 
тіліне аудармасын жасаған Шериф Али Бозкапланның еңбегінде 1  бəйіт жолдарында 
кездеседі.Мысалы: 
«Диуани лұғат-ит-түрікте»: “kaz kopsa ördek köliğ igenür”[9, 104 б.] 
Қазақ тілінде:«қаз көтерілсе, үйрек көлге қожа болар»[12, 134 б.]   
«Құтты білікте»: “Kaz ördek kuğu kıl kalıkığ tudı 
Kakılayu kaynar yokaru kodı” [5, 72 б.]  
Қазақ тілінде: «қаз, үйрек, аққу жəне бізқұйрық қоршауды толтырды, 
                             олар бейбітшілік пен тыныштықта өмір сүрді» [6, 85 б.]  
Жазба ескерткіштерде байқағанымыздай, қаз жəне үйрек бірге ұшырасады. Яғни, қаз бен 
үйректің жақындығын жəне олардың бір-бірінің орнын басуға мүмкіншілік беретінін 
байқаймыз. Жалпы, мақал- мəтелдерде бір-біріне сый- құрмет немесе бір-біріне сенуге 
тұратындығын көре аламыз 
Жазба ескерткіштер тілінде, қазақ халқында «бұлбұлдың үні тəтті, тотының тілі тəтті», 
«бұлбұлға бау жақсы, кекілікке тау жақсы», «бұлбұл үнді, жылан тілді» сияқты т.б. мақал- 
мəтелдер қолданылып, айтылады. Орта ғасыр жазба ескерткіштері тілінде сандуғаш 
//сандугач, бұлбұл сөздері жарыса қолданыла береді.Қазақ тілінде «сандуғаш» деген 
бұлбұлдан басқа атауы Қазақстанның оңтүстік- шығыс аймағында кеңінен қолданылады. 
Қарлығаштың бір түрі. Ұясын жарқабақ, топырақты жарларға салатындықтан ел ішінде, 
ауызекі тілде «жар қарлығашы» деп те атайды [9, 587 б.]. 
Ördek-Үйрек еңбектерде “өrdək” деп берілген. “Kaz kopsa өrdək kөlig igenur”; Қаз қоnca көлік 
ігенұр – «Қаз тұрса, үйрек көлді жағалар; «қаз көтерілсе, үйрек көлге қожа болар» [12, 134 
б.]. Бұл мақал ел ішінен бір ұлық адам кеткеннен кейін, оның орнына одан төмен бір кісінің 
көтерілгенін меңзеп айту үшін қолданылады. Ал қазіргі түркі тілдерінде ежелгі түркілік 
өрдəк//өрдек тұлғалары əртүрлі көріністе таралған. Мысалы, түр.-ördek, түрікм.-өрдек, əз.-
өрдəк, ұйғ.-өдəк, өз.-урдак, қыр.-өрдөк, құм.-оьрдек, алт.-орток, хақ.-өдурек, тат.-урдəк, баш.-
өйрəк, қаз.- үйрек. Зерттеліп отырған жəдігеріміздегі өрдəк жалпытүркілік сөз. Қазіргі түркі 
тілдерінде көптеген тіркестерге, мақал-мəтелдерге ұйытқы болып кеңінен қолданылады. 
Мысалы, қазақ тілінде – шүрегей үйрек, жабайы үйрек, дала үйрегі, түрікм.т.- мейдан өрдегы 
«жабайы үйрек», қырғыз фольклорында куу ордек немесе жез канату ордөк тіркестері сияқты 
формалар өте көп. 
Жазба ескерткіштерде «қаздың» сипаттамасы сияқты, бұл бəйіт жолдарында  «үйрек» бірдей 
мағынада, қолданыста беріледі. Жалпы, аққу, қаз, үйрек секілді құстар татулықты, 
бейбітшілікті, махаббатты сүйетін құстар қатарына жатады. 
үйрек ұшып, қаз келді» жəне т.б. 
Karga- Қарға. Түркі халықтарында: хакастарда, туваларда, якуттарда, сахаларда да қарға деп 
саналған. Якут- сахалар қарғаны киелі санауымен қатар «жаһан құс» дейтін болған. Олар 
қарға үш жүз жыл өмір сүретін, көрікпелдігі бар, адам тағдырын билейтін құс деп сенген. 
Якуттардың көңғалас тайпасының ішіндесуор (қарға) деген ру болған [13, 99-111 б.]. 
Хакастарда «қарғаның ұясына тиме, киесі ұрады» деп түсінсе, тувалар қарғаны өлтіруге 
тыйым салған. Олар «қарға барлық туваны  қорғайды» деп сенген [14, 108 б.]. 
Қарға сөзінің түп төркіні, қарғаның шығаратын даусынан деп көрсетеді. Қарға туралы миф-
аңыздар алғаш ру пайда болған кезде тараған. Туыстық, жақындықты білдіргісі келгенде 
«қарға тамырлы қазақ» дейді. Бір- екі баласын барын «бір-екі қарға ұстап отырмыз ғой» деп 
сездірген. Жақсы көрген қызына (баласына) «қарғам-ау» деп əн шығарған [13, 1240 б.]. 
«Диуани лұғат-ит-түрікте»: “bir karga birle kış kelmes” [9, 26 б.] 
Қазақ тілінде: «бір қарға қыс əкелмес»  
 «Құтты білікте»: “kara çumguk ötti sıta tumşukınüni oglayu kız üni teg yakın” [9, 25 б.] 
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Қазақ тілінде: «қарға өзінің найзадай тұмсығымен əн салады,   
                           дауысы ерке қыздың даусындай жанға жақын»  
Жалпы жазба ескерткіштерде, түрлі еңбектерде «қарға» құсының ерекшеліктері жəне 
жағымсыз қасиеттері беріледі. Мысалы: қарғаның ұзақ өмір сүруі (кемінде 300 жыл), жылы 
жаққа ұшпайтындығы (қыстап қалатын құстардың бірі), оның балапанын сөйлеп үйретуге 
болатындығы, кез келген тамақты қорек ететіндігі (арам құстардың бірі) жəне өте ақылды, 
ұғымтал (адамның айтқан сөзін жаттап алатындығы), сақ құстардың бірі ретінде сипаттама 
беріледі [8, 213 б.].  
«Қыл құсы» ерте көктемде келетін, үйрекке ұқсас құстың бір түрі. Бектер ерте көктемде оны 
бір- біріне сауға қылады. Оны «қыл құйрық» деп те атайды. 
«Қасқалдақ» жайында сөз қозғайтын болсақ, үйректен кішірек су құсы. Жырда «мені көлде 
үйрек атушы деп көріп, білсе, қасқалдақ суға сүңгіп кетер». 
Асқар Егеубаев “М. Қашқарида кездесетін өлең, жырларды көркемдеп (өзінен-өзі үйіріліп, 
үндесіп, тіленіп тұрғандары болмаса), ақындықпен аударуға тырыспадық. Мағына, 
мазмұнын, тінін бұзбауға ұмтылдық. Осы жерде де, бұл егіз жолдың мəнін өлең заңдылығы 
мен көркемдік шартына бағындырсақ, əрқалай түсіндірер едік. Мысалы: «teң-: тең-» деген 
сөз ежелгі мəндерінің бірі «көл» деген ұғымда аса сирек қолданылады. Бұдан басқа бұл сөз 
«тең- бірдей»; «көкке ұшу; көтерілу», т.б. ұғымдарды да білдіреді. Өлең- жыр шарттарына 
жүгінсек, «мені көрсе үйрек көкке атылып ұшып көтерілер, темір бассыз жебемді көріп 
қасқалдақ суға батар, суға сүңгіп кетер» деген қисындырақ болар ма еді” деген еді. 
«Тоғрыл» сөздікте екі мағынада кездеседі. Бірінші «тоғрыл»- жыртқыш құс. Мың қазды 
өлтіріп, ішінен біреуін ғана жейді. Бұл сөз ер адамның есімі болып табылады десе, екінші 
«тоғрыл»- ет пен дəм- татымдылықтар тығылған ішек деп беріледі. 
Махмұт Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік»  жəне Жүсіп Баласағұнидың «Құтты білік» 
шығармалары тілін антропоөзектік тұрғыдан саралап, орта ғасырлық түркілердің 
дүниетанымы мен болмысын танытатын тілдік бірліктердің этномəдени мазмұнын ашу, 
халықтың жадында сақталып бүгінгі күнге жеткен салт-дəстүр, тұрмыс-тіршілік, мəдениетін 
сипаттайтын тілдік бірліктердің этнолингвотанымдық мазмұнын анықтау маңызды 
міндеттердің қатарына жатқызамыз.  
Зерттеу аясында орта ғасыр жазба ескерткіштер тілінде құс атауларының  өзгермей, сол 
қалпында қолданылатындығы қуантады. Бізге жеткен асыл, орта ғасырлық, түркі жұртының 
мақтан етерлік шығармаларының əр тақырыпта зерттелуі жəне жариялануы керек деген 
ойдамыз.  Қазақ тілінде не болмаса түрік тілінде тек жазылуы ғана емес, сонымен қатар 
сөздікте берілгендей анықтама немесе мақал- мəтелдерде құс атауларының кездесуі  
«жалпытүркілік этнолингвомəдени мазмұнға ие» деген мағынаны береді. 
Жалпы құстaр түркі жұртының тaнымындa ерекше орынға ие. Aйтaлық, қaрлығaш – 
берекенің, мейірімділіктің; aққу – мaхaбaттың, aдaл сезімнің; бaйғыз – жaмaндықтың, 
өлімнің; көгершін – тaтулық пен бейбітшіліктің; бүркіт – қaйсaрлықтың, еркіндіктің; ұлaр – 
тыныштық пен қaуіп- қaтерден aлaстaудың символы ретінде тaнылғaн. Сол себепті aтaлғaн 
құстaрғa «киелі құстaр» деп aтaу берген. «Көк құрaқ – көлдің сəулеті, құс пен aң – ердің 
дəулеті» деген, хaлықтың хaйуaнaттaрдың ішінде ең жaқсы көретіні – құстaр. Пaйдaсы 
болмaсa, зияны жоқ тіршілік иелері.  Адaмзaт бaлaсы сонау X-XI ғасырларда құстaрды 
жaқсылықтың нышaнынa бaлaғaн жəне жaлпы aдaмзaтқa қaтысты əсемдік пен сұлулық, 
нəзіктік, тaбaндылық пен төзімділік, мейірімділік пен мaхaббaт, адалдық пен татулықтың, 
қaйсaрлық пен бaтырлық жəне т.б. бейнелеуде молынaн қолдaнылaтын теңеу, 
метaфорaлaрдың негізгі иесі болып табылады. Жалпы алғанда «Диуани лұғат-ит-түрік» жəне 
«Құтты білік» ескерткіштері тіліндегі тілдік бірліктер, соның ішінде құс атаулары 
жалпытүркілік этнолингвомəдени мазмұнға ие. 
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Проблема ценностей современной молодежи приобретает особую остроту в условиях 
социально-экономической и духовно-культурной трансформации казахстанского общества, 
формирования новой политической и социально-культурной среды. Подобное 
преобразование сфер жизни влечет за собой переоценку ценностей, возникновение новых и 
девальвацию прежних устоев. Данный процесс требует особую значимость потому, что 
выражает как возможности, так и проблемы ближайшего будущего общества. 

Кроме интенсивных трансформаций в общественно-политической жизни страны, 
изменение ценностей молодежи обусловлено такими факторами, как глобализация и 
унификация ценностной системы с западной ментальностью и экспансия виртуальности. 
Последнее сказалось, главным образом, на современной молодежи, как на наиболее 
адаптивной и восприимчивой к новым технологиям социально-демографической группе. 

А. М. Коршунов, дает такое определение ценности. «Ценность – это не всякая 
значимость, а лишь та, которая играет положительную роль в развитии общества: она, в 
конечном счете, связана с социальным прогрессом» [1, 2]. 

С точки зрения Н.И. Лапина, ценности - это обобщенные представления людей о 
целях и нормах своего поведения, воплощающие исторический опыт и концентрированно 
выражающие смысл культуры отдельного этноса и всего человечества [3]. 

Известный американский социолог Н. Смелзер полагает, что ценности - это 
общепринятые убеждения относительно целей, к которым человек должен стремиться. При 
этом учёный подчёркивает, что именно ценности являются основой нравственных 
принципов человека, обосновывая «нормы или ожидания и стандарты, реализующиеся входе 
взаимодействия между людьми» [2]. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

