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Бул кундо казак одоби ті.іі коғамға жазбаша ж.ше ауыз- 
ша турде қызмет етсді. Шаршы тои алдымда снйлеуіпілер: 
үгітшілер мси насихатшылар, баямдамашылар мои жипалыстар- 
да шығып сөйлсуші шешсидср, радио мои толодидардан сөіі- 
лсушілер эдсбн тілдің ауы.чша түрін паіідалаішды. Мүиыц, бір 
жаі-ыііан, жазба адеби тілдоп, екішиі жағыпан, күиделікті тұр- 
мыста колданылатып ауызекі сеіілеу тіліпсп аііырмашылықта- 
ры мен өз зацдылыктары бар.

Бұл енбекте авторлар топ алдыида ауызша сейлеушілер- 
діи тіл тожірнбссін тікелсіі бакылап, зерттеу аркылы одеби тіл- 
дің ауызша туріиіц лексика-грамматикалык, көркемдік ж.шс 
орфоэпиялық нормаларын анкындайды, кейбір түстарда тіл 
мадениетін көтеруге көмектесетім ұсьшыстар жасайды.

Кітап қалың жұртшылықка, оның ішінде әсіресе үгітші- 
насихатшыларға, лекторлар мен окытушыларға, радио мен те- 
левизня кызметкерлеріие арналған. Соидан-ақ бұл ецбек ғы- 
лыми кызметкерлер мен жоғары оку орындарында казак ті- 
ліпде лекция оқитындар үшін де пайдалы болмак.
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АЛҒЫ СӨЗ

Барлық қоғамдық өзгерістердің шешуші факторы— 
адам факторын жандандыру партиямыздың бүгінгі 
тацдағы еқ басты саясаттарының біріне айналып отыр. 
Ал адам факторын жандандыру дегеннің өзі ең алды- 
мен адамныц өзіне эсер етіп, онын. бойындағы барлық 
қасиеттеріне жақсылық бағыт беру, ақыл-ой, күш-мүм- 
кіншіліктерінің бәрін ортак іске жегуіне ықпал ету 
болмақ. Бұл ықпал адам санасына қоғамдық өміріміз- 
дің түрлі салаларынан түрлі жолдармен жетіп жатады. 
Солардың бірі — идеологиялық эсер ету.

Бұл өзі, былай қарағанда, жаңа мэселе емес те. 
Идеологиялық эсер, ықпал ету жұмысы қоғамымыз өмі- 
рінің барлық кезеңдерінде жүргізіліп келеді. Бірақ бұ 
рын белгілі себептермен бұл жұмыстың тиімділігі өз 
дәрежесінде болмай келді. Бұл жағдайда КПСС Орта- 
лық Қомитетінің 1985 жылғы апрель Пленумында жа- 
салған баяндамасында М. С. Горбачев жолдас былай 
деп көрсетті: «Идеологиялық жұмыстың өмірмен ба- 
рынша тығыз байланысты болуы үшін элі бэрі бірдей 
істелген жоқ деп ойлаймын. Формализм мен ақылгөй- 
су бұрынғысынша бөгет болуда. Қөбіне-көп нұқсан бос- 
сөзділіктен, адамдармен ақиқат тілмен сөйлесе білмеу- 
ден өрбиді»1.

Осымен байланысты идеологиялық жұмыстағы бас
ты міндет ең алдымен оныц тиімділігін арттыру, адам- 
дар арасында жүргізілетіи насихат және үгіт жұмыста-

1 Горбачев М. С. Таңд. сөздер мен макалалар. Алматы, 1986.
21-6.
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рымыздыц осерлілігіие жсту болмақ. 1>ү.'і багытта луыз- 
піа үтіттің, қогам дамуыныц зацдарып, паргиямы.чдың 
ііикі жоне сырткы саясатыпың маіііп, коммупистік му- 
раттарды, социализмнің артықшылықтарын, алда тур- 
ран, атқарылуға тиісті міндеттерді марксизм-ленинизм 
ілімі иегізінде білгірлікгіен, өмірден алынған нақтылы 
фактілер иегізінде ақиқат, іиыидык, тілімен сөйлсудіп 
мацызы зор. «Ақылды да-'шыншыл сөздің орасан зор 
ыкпал күші бар сксидігі даусыз, — дсп атап керсспі 
бұл жөнінде М. С. Горбачев жолдас жасагап Совет Ода- 
ғы Ко.ммунистік партнясыныц XXVII съезіие КПСС Op- 
талық Комнтетініц Саясп баяндамасында. — Бірак, ол 
саяси, экономикалық жоне алеуметтік қадамдармен ұіи- 
тасқанда ғана оныц мацызы жүз марте еселенеді. Тек 
осылай еткенде ғана кісіні ығыр кылатын акылгөйлікті 
жоюға, үндеулер мен ұрандарды пақты ммір тыиысымен 
молықтыруға болады»2.

Міне осы айтылған кемшіліктердіц орнын толтыру- 
да, алға қопылған міндеттерді орындауда адамдар ара- 
сындагы насихат және үгіт жұмысында халқымыздыц 
ауызша әдеби тілін, шешендік өнерді пайдаланудыц ма- 
ңызы арта түспек. Біздің бұл еңбегіміз осы бір маңыз- 
ды мәселеге, яғни қазақтың ауызша әдеби тілініц, шс- 
шендік өнердіц кыр-сырын, олардыц практикада, насн- 
хат қүралдары — радиода, телевизияда, лекцияларда, 
шаршы топ алдында сөйленетін сөздерде көріну форма- 
ларын, қолданылу жолдарын т. б. зерттеуге арналып 
отыр.

Әдеби тілдің ауызша түрі қазақ тіл білімінде жүйелі 
түрде әлі зерттелген емес. Біздің бұл енбегіміз — кен- 
желеп келе жатқан осы салада жүргізілген алғашкы 
ізденістеріміз.

Казіргі кезде ішкі құрылысы жағынан да, әлеумсттік 
қызметі жағынан да барынша дамыған, ұлттық сипат- 
қа ие болған әдеби тілдердің қоғамға екі түрде қызмет 
ететіні белгілі: ж а з б а ш а жане а у ы з ш а. Соцғысы 
топ алдында сөйленетін сөздерде (орысша «публичная 
речь») жүзеге асады. Ал топ алдындағы сөздерге ар 
алуан митинг, жиналыс, конференция, мәслихат сиякты- 
лардағы жасалатын баяндама, жарыссөз, сұрақ, жауап-

2 Совет Одағы Коммунистік партпясы XXVII съезіпін материал- 
дары. Алматы, 1986. ПІ-б.
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тар; н.асихптшылардыц лекцнялары, үптшілердіц ;>цгі- 
мелері; жогары оку орыпдары ок.ытушыларыиик кафсд- 
радап ок,итып лекңиилары, жүргізетіп коіісультицпила- 
ры; мсктеп мүғалімдерінің сабақ түсіндіруі; студент- 
тср меи оқушылардың сабақта, смтихапда жауан 
беруі; ар түрлі салтанатты пемссс қаралы жиындарда 
айтылатын сөздер жонс радио мен тслевизиядап беріле- 
іі11 хабарлар жатады. Бұлардыц баршасы—ресмн сиші- 
ты бар, арі бслгілі бір олсуметтік мүдде көздсйтіп 
сөздер 3.

Ауызша сөздіц өзі екі түрлі болады: бірі — адамдар- 
дыц күнделікті тұрмыста бір-бірімен бетпе-бет («ауыз- 
ба-ауыз») сөіілссу актісі.нде жүзегс асатыны, екіншісі 
жоғарыда айтылған топ алдыпда сөпленетіндері. Алғаш- 
қысын орысша «разговорная речь» десе, соцғысын «пуб
личная речь» деп жүр. Қазақ тіл білімінде бұлардыц 
тұрақталған терминдері болмай кследі. Дегенмен біз 
күнделікті тұрмыста антылатын сөзді («тілді») «ауыз- 
екі сөз» деп, ал соңғыны «иіаршы топ алдындағы сөз» 
деп атасақ дейміз. Соңғыны көбінесе «шешендік сөз» 
деп атау да жоқ емес, алдыңғыиы «ауызекі сөйлеу 
(тілі)» деп атау да бар. Бұл екеуінің орнын ауысты- 
рып, ресмн емес, ауызба-ауыз сөйлесуді «сөйлеу тілі» 
деп, ал әдебн тілдің ауызша түрін «ауызекі тіл» ден 
атаушылық та орын алады.

Сөйтіп, күнделікті тұрмыста қолданылатын ауызекі 
сөз (тіл) беи топ алдында айтылатын ауызша әдеби сөз 
(тіл) екеуі екі белек құбЬілыс. (олардыд айырым бел- 
гілері, жалпы сипаттары туралы «Кіріспе» тарауда ай- 
тылады).

Бұл жұмыстың күрылымы мыиадай. Жоғарыда ай- 
тылды, ауызша әдеби тілде сөйлеудің жарқын бір көрі- 
нетіи түсы — шешендер сөздері. Сондықтан бұл ецбек- 
те шешендік сез бен шешендік өнер жайында баяндай-

3 Бүл жердсгі «сөз» термшіін орысша «речь» дсгспнің баламасы 
ретінде қолдаиым отырмыз. Әдетте «речь» дегеніміз — тілдің сөйлеу, 
қолдаиу актісіндегі көріиісі, яғші тілдіи тәжірибедс жүзеге асқан 
түрі. Мүны казақ тіл біліміпде бірде т і л  дем, еиді бірде с ө з  деи, 
кеііде тіпті с ө й л с у т і л і дсп те эр килы атап жүрміз. Біздіңше, 
осылардың ішінде сөз термииі көрсетілгси ұғымды дұрысырақ бере- 
тін тәрізді, өнткені қазақ тіліпде «сөз» — семаптикалык сыйымдылы- 
ғы кең атаулардың бірі. Сол көп мағынасынын бірі — айтылғаи 
ой скеиін ескердік.
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тын Г) ір тарау («111 с 111 е н д i к смз») усыиы.тды. Мұида шо- 
інсндік смадіц аіітылатын орныиа, камтитын мазмұпыші 
(такырыбына) ж;ше айтылу үніне карай топтасуы, ар- 
каіісысыпыц нзіне тан сииат-белгілорі (тілдік-стильдік 
тұрғыдан), шешендік сөздсрдіц өзгс функционалдық 
стильдерге қатысы (ортақ тұстары мен өзгсшеліктері, 
осері т. б.) сөз болады.

Шешендік сөзді танытатыидардың бір тобы және бу- 
гінгі олеуметтік өмірімізде пәрменді, кец сипат алын 
огырғандар — угітші-наспхатшылар, сондықтан бука- 
ралық үгіт-насихат тілі өз алдына шагын оңгіме болды.

«Шаршы топтың» ерекшс бір түрі — радио мен теле- 
визия. Бүхпардың тілі де негізінен ауызша аіітылу арқы- 
лы көрінеді, демек, мұның да өзіндік ерекшеліктері, 
жазба сіильдермен ортактық-алшақтықтары, жетістік- 
кемістіктері бар. Мұны зерттеу де казак, әдебн тілініц 
ауызша көрінісіи талдап-тану мақсатын көздейді. Бул 
«Радио мен телевизия тілі» атты тарауда сөз болады.

Ауызша әдеби стпльдер меы жазбаша стильдердіц 
ара қатыиасын, бір-біріне әсерін анкындау да осы ми- 
селегс кіреді. Әдеби тілдіц тек ауызша түрі емес, ауыз- 
екі сөіілеу тілінің де жазба стильдерге конымды-қоным- 
сыз ықиалының бар екендігі де карастырын отырған 
тақырыппен ұштасып жатады. Осы жайттарды анықтаи 
себебіи іздеу, дұрыс-бұрысын корсету максаты да өз 
алдына жеке көзделіп, бұл «Әдеби тілдің ауызша турі- 
нің жазба тілге қарым-қатысы» атты тарауда айтылды.

«Алғы сөз» бен «Кіріспе» тарауды жазған — Р. Сыз- 
дықова мен А. Алдашева.

«Шешендік сөз» тарауын жазған — Р. Сыздықова; 
«Бұқаралық үгіт-насихат тілі» тарауын жазған — 
3. Бейеембаева; «Радио мен телевизия тілі» тарауыи 
жазғаи — Қ. Неталиева; «Әдеби тілдіц ауызша турініц 
жазба гілге қарым-қатынасы» тарауын жазғаи — А. Ал
дашева.



I. КІРІСПЕ

ӘДЕБИ ТІЛДІҢ АУЫЗША ТҮРІ

Қазіргі қазақ әдеби тілі коғамға жазбаша және ауыз- 
ша түрде кызмет етеді. Жазба әдебисттіц дамуы, кітап 
шығару ісінің орасан өсуі, баспасөздің молаюы, ғылым- 
ныц бірқатар саласының қазақ тілінде зерттелуі, рес- 
публиканын. көптегеи аудандарында кеқсе-іс кағазда- 
рынын жергілікті халыктыц ана тілінде жазылуы, казак, 
мектептері мен жоғары оқу орындарын оқулықтармен 
және өзге де әр алуан кұралдармен жабдыктаудыц 
жолға қойылуы сияқты мәденп-олеуметтік шаралардыи 
кецінен жүзеге асуы казак, әдеби тілінің ж а з б а ш а 
түрде дамуына қандан жағдай жасаса, ауызша түрдс 
қолданылуына жасалған жағдайлар одан кем емес. Ец 
алдымен, әр түрлі жиын, жиналыс, конференция, мәсли- 
хаттарда баяндамалар мен ‘жарыссөздердіц казак тіліндо 
жүргізілуі шаршы топ алдында әдеби тілде с ө н л е у 
д ә с т ү р і н  қалыптастырды. Саясат, идеология, шаруа- 
шылык, ғылым, өнер т. б. такырыптарына арналған лек- 
циялар, көпшілік арасында жүргізілетін үгіт-насихат жұ- 
мыстары, мектептер мен жоғары оку орындарында сабак 
беру — осылардың барлығы да казактың әдеби тілініц 
ауызша түрін жандандырды. Радио мен телевизияның 
қазақ тілінде сөйлеуі жазба тіл мен күнделікті ауызекі 
сөіілеу тілінен өзгеше сөз тәжірибесін дүниеге келтірді. 
Бұл да — әдеби тілдің ауызша қолданылатын түріне 
жуык келетін сөз көрінісі.

Демек, әдеби тілдің ауызша түрі — өзінің атқаратын 
кызметі, тілдік-стильдік элементтерді пайдалану прин- 
циптері, кімдерге карата айтылатындығы (адресатта-
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ры) т. т. жагышш жазба тілдсіі де, ауызекі сөйлеу тілі- 
нсп /К' fx-viOK танылатын кұбылыс.

Ауызша адоби снздіц сыр-сішатын, бслгі,/іерін ажы- 
рату үшіп алдымон ауызокі сөіілсу тіліпіц табигатын 
танып-білу керек, өйткені бұл сксуініп бір-бірінеи срок- 
шеленетін тұстары да, ортақ белгілері дс бар.

Қазақ тіл біліміндс ауызекі сөіілеу тілі («ауызекі 
сөз») ауызша сөіілеу стилінің бір түрі ретінде қарасты- 
рылады. «Сөйлеу стиліи зсрттсгснде оның формасып, 
турін жоне стилін ескергсп жөн (моселсп, күиделікті 
тұрмыс такырыбы мен ғылыми тақырыпта сөйлеу үлгі- 
лері жанс жиналыстарда, радио мен телевизорда сәіі- 
леиген сөз)»1.

Ауызекі сөйлсу тілініц синтаксисін зерттеген Р. Эли- 
ров те сөйлеу тілін былайша тармақтайды: «Ауызша
тілі: 1) ауызекі сөйлеу тілі, 2) лекциялар тілі, 3) ше- 
шендік сөз болып бөлінеді... Радиохабарлар, телевизня, 
білім-ғылымды лекция арқылы иасихаттау жұмыста- 
ры қалыц жұртшылықты түгелдей камтиды... Бұл про
цесс ауызша тілдің қолданылу шеңберін кеңейте 
туседі»2.

Орыс тіл білімінде бір-біріне синоним болып қолда- 
нылып келген «устная речь», «разговорная речь» тер- 
миндері казіргі кезде тілдің («речь»-тің) жеке-жеке 
тармақтарының атауы ретінде жұмсала бастады. Бұған 
дейін бірқатар ғалымдар радио мен телевизиядан сөй- 
ленғен сөздің, лекторлар, үгітшілер, насихатшылар ті- 
лінің және күнделікті ауызекі сөйлеу тілінің басты және 
ортак бслгісі — олардың ауызша айтылуы (устность), 
сондықтан бұлардың барлығы да ауызекі сөйлеу тіліне 
жатады деп түжырымдап келгеи болатын. Мысалы, 
О. А. Лаптева: «Кодификацияланған тілдің ауызша түрі 
болмайды»3, — деп жазады.

Ал соцғы жылдардағы бұл мәселеге арналған ецбек- 
терде радио мен телевизия тілін, лекторлар мен үгітші- 
насихатшылар, сондай-ак баяндамашылар тілін әдеби 
тілдіц топ алдында айтылатын ауызша түрі (устная 
речь), ал күнделікті тұрмыстағы сөйлеу тілін ауызекі

1 Балашове М., Жанпейісов Е., Томанов М., Манасбаев Б. Казак, 
тілініц стіілпстіікасы. Алматы, J974. 16—17-6.

2 Амиров Р. Особенности синтаксиса казахской разговорной речи. 
Алма-Ата, 1972. С. 9.

3 Лаптева О. А. Русский разговорным синтаксис. М., 1976. С. И.
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соіілеу тик (разговорная речь) дсп сапаушылык Gap ’. 
Мүпыц нзіп одсбп ауызскі тіл (разговорный литератур- 
ііы Гі язык) дсгі атап, тілдіц бүл тшіііііп. зсрттсу объек- 
тісі ретінде үстіміздегі ғасырдыц (ІО—70-жылдарындагы 
сөйлеу тәжірибесін алады 4 5. Е. Земская ауызекі сөйлеу 
тіліпе тек қама одебп тілді тұтынушылардың (оныц 
ішінде кала тұрғындарының және .міидетті түрде орта 
немесе жоғары білімі бар адамдардыц) кунделікті түр- 
мыстағы еркін сөйлеу тәжірибесіп жатқызады б. Оныц 
үстіне бұл зерттсушіпіц классификацнясы боііынша до- 
рігер мен емделушініц, адвокаттар мен судьялардыц 
клпенттерімен сөйлесуі де әдебп тілдіц ауызіиа түрі 
болыгі танылады. Ауызекі сөйлеу тілініц экстралингвис- 
тикалық (тілден тыс) басты белгісі — сөіілеу актісініц 
еркіндікке (непринужденность) және бейресми сипатқа 
(неофициальность) кұрылуын атанды. Оның үстіне әдс- 
бп ауызекі тілді диалект мен карапайым сейлеу тілінеи 
(просторечие) бөлек дегі таниды 7.

Үгітші-насихатшылар тілінің, радио мен телевизия- 
дан сөйлеудіц күнделікті тұрмыстық сөйлеу тілінен 
тілдік және экстралингвистикалық сипаттары жағынан 
айырмашылықтары мен жақындасатын тұстарын 
Е. Земская мен Е. Ширяев дэлелдеп көрсетеді: топ ал- 
дында ауызша сөйлеу тілінің басты белгілері ретінде 
олар тақырыптың алдын ала белгілі болатындығы, со- 
ған орай сөплеушінің тексті жазып алатындығы немесе 
опша дайындалатындығы, сөйлеудің диалогке құрыл- 
майтындығы, сөйлеуші мен тыңдаушы арасында ресми- 
лік болатындығы т. б. ерекшеліктерді атайды да, ауыз
ша одеби тіл әдеби кодификацияланған тілдің ауызша 
формасы деп көрсетеді.

Демек, оны әдеби тілдің пәс стилі (сниженный 
стиль) деп карауға болмайды дейді. Бұл — тық пікір. 
Әдетте, күнделікті тұрмыстағы сөйлеу тілін нормалан- 
ған әдеби тілдің қарама-карсысына қойып, оған «әде- 
бн» деген атрибутты (сипаттаманы) таңбай қарау прин-

4 Земская Е., Ширяев Е. Устная публичная речь: разговорная или 
кодифицированная? //Вопросы языкознания. 1980. № 2.

5 Земская Е., Китайгородская М., Ширяев Е. Русская разговор
ная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981. 
С. 6.

6 Сонда. 13—14-6.
7 Сонда.
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НИІІІ басым боллтын. Эрине, күнделікті снйлеу тіліпіц 
одеби түрі, жаіі түрі болатыпдыгы бұрын мүлде аііты.і- 
мады деуге болмаііды. Мысалы, С. II. Ожегов: қааіргі 
кунде, сонет доуірінде, ада.мдар арасындагы тілдік қа- 
рым-қатынастыц жаңа түрі паііда болды, ол диалекті- 
лік тс, таза эдебн де (сіро, жазба әдеби дсгсні болар), 
карапайым да түр смес, оны кунделікті сөйлеу ті.іі 
(обиходная речь) деп атагап дұрыс болар дсп жазі аи- 
ды 8.

Бүгінгі таңда, халыктың жапгіай сауатты, омыц шпи
ле де орта, жоғары білімділер коғампыц басым коппіілі- 
гі болып отырган ксзінде жоне кала тұргындары баргаи 
сайын көбейе түскен кезецдс орыс тілі сияқты тілдердіц 
мұндай ерекше түрім (яғни тұрмыстық ауызекі сөіілеу 
тілініц әдеби формасын) көрсетуге болатын шыгар. ПІы- 
нында да қазір орыс коғамыныц тек интеллигент кауы- 
мы ғана емес, сауатты, моденистті өзге топтары да, 
оныц ішінде орта, жоғары білімі бар село ецбекксрлері 
мен өндіріс-техника мамандары да үй ішінде болсыи, 
ресми емес өзге де карым-катынаста болсын біршама 
нормалы, ортак үлгіде сөйлейтіндігін мойындау керек. 
Ал казак, тілінде сөйлсйтіндер кауымы үшін бұл таным- 
ды бұлжытпай көшіре салуға болманды: ең алдымен,
казак халқыныц күнделікті тұрмыстағы сөйлеу тәжіри- 
бесін нақты зерттеу керек, содан соң, оньщ жазба үлгі- 
ден, топ алдында айтылатын сөздерден ерекшеленетік 
белгілері мен жанасатын тұстарын айкындау кажет. 
Сөйлеу тәжірибесіне келгенде казактарды да бүгінгі 
қала тұрғындары (немесе интеллигенция мен инженер- 
техник кызметкерлер, жұмысшылар) мен ауыл адам- 
дары (колхоз-совхоз еңбеккерлерінің интеллигент уо- 
кілдерінен баскасы, үн шаруашылыгындағы қартаң 
адамдар) деп бөліп карастыру керек болады. Сөйлсу- 
шілердің жас мөлшеріне карай олардың ауызекі сойлеу 
дағдысыи аныктаудың да озірге моиі бар сиякты. Бірак 
кайткенде де күнделікті түрмыстык ауызекі сөйлеу тілі 
(мейлі оны әдеби деп аталық-атамалык) жазба одсби 
тілдеп де, топ алдында ресми түрде айтылатын сөйлеу 
үлгісінен де бөлек құбылыс (категория) екенін жоне де 
мойындау кажет. Ал топ алдында сөйленетін свздср

8 Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. 
М„ 1974. С. 334.
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(публичная речь) кодпфикацияланган одеби тілгс пеғіз- 
деледі, соныц нормаларына бағынады. Мупда копшілік- 
кч' ортактык, стапдарттык снпаттпр ауызскі сөйлсу 
тіліис қарағанда олдекайда күшті жоие міндетті сипат- 
та болады.

Біз бұл зерттсуіміздс казақтыц ауызша сөйлеу тілін 
(разговорная речь дегенді): әдеби сөйлеу тілі жоне 
ауызекі сөйлеу тілі деи аііырып караймыз. Алдыцгысына 
шаршы топ алдыпда еөйленстін, ресмилік сипаты бар 
тіл (сөз, сейлеу) тожірпбесін, соцгысыпа күндслікті қа- 
рым-қатынаста колданылатын, бейресми сипаттагы сөй- 
леу түрін жатқызамыз. Соцғысында кодифпкацияланғап 
әдеби тілдің бслгілері бар ма, бар болса, олар қандай 
шамада дегендерді әзірге мегізгі меже етпейміз. Сои- 
дықтаи біздіц «ауызекі сөйлеу тілі» деген термішіміз 
әдсби тілдіц жазбаша да, ауызша да түрінеп белек, 
адамдардыц күнделікті өмірде (үй ішінде нсмесе үйден 
тыс өзара қарым-қатынас актісінде: ойында, жүмыста, 
көшеде т. т. ситуацияларда) ауызба-ауыз сөйлесу үстін- 
де жұмсайтын тілін білдіретін болады. Мұныц эдеби 
тілден (оның ауьтзша түрінен де) ажыратылатын белгі- 
лері бар. Экстралингвнстикалық ерекшелігі, жоғарыда 
көрсетілгендей, коммуникативтік қызмет аясында (үйде, 
күнделікті тұрмыста қолданылатындығында), бейресми 
сипатында, ал тілдік белгілері, ең алдымен, еркіндікте, 
яғнн қалыптасқан тілдік-стильдік нормаларды сақтай 
бермейтіндігінде көрінеді. Ол еркіндіктіц банкалатын 
сәттері едәуір.

Ауызекі сөйлеу тілінің басты ерекшеліктерінің бірі— 
ондағы тілдік элементтердіц (сөздердің, тұлға-тосілдер- 
дің т. б.) ықшамдылығы. «Сөйлеу тілі өзінің табиғаты 
жағынан сөздерді түсіріп айтуға бейім (эллипсисті),— 
деп жазады А. М. Пешковскмй, — біз ретіне карай не- 
месе алдыңғы сөйлеушілердің сөзіне қарай түсіруге бо- 
латынның бәрін айтпай кетеміз, сөйтіп, ойымызды әрқа- 
шан барлық сөзді түгел аптып білдіре бермейміз»9. Сөіі- 
леу тілінің осы сипаты синтаксистік кұрылымда көзгс 
туседі. Бір мағынаны білдіретін көп компонентті еөз 
тіркестері ауызекі сөйлеу тілінде бір еөздің немесе екі 
сөзден кұралған сөз тіркесінің бопына сыйыстырылып 
жұмсалады. Мысалы, сөзге ұста — сөз сөйлеуге үстсі:

9 Лешковский А. М. Избранные труды. М , 1959. С. 58.
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киімге шсоср — киім гігі/ге шибер торізді параллельдер- 
дің алдыцгылары ауызскі сөіілсу тілі арқылы қалыптас- 
каи сөз тіркестері 1(|.

Бір ұғы.мды білдіретін күрделі атаудыц орнына осы 
ұғымды білдіре алатын ыкдиамды, үнемді форманы қол- 
дапу ауызекі сөйлеу тілінің лексикасында да кездеседі. 
Мысалы, «1959 жыл», «опыншы класс» деген күрделі 
атаулардыц орныиа, олардың ықшамдалғаи «елу то- 
ғыз», «оныншы» деген вариамттары қолданыла береді. 
Бұл тосіл кеііде баспасөз тіліне де әсерін тигізетініп кө- 
ругс болады: ...Нұрлыбай... сол «Коммунизм таңы» сов- 
хозында елу гоғыздың қоцыр кузінде өмірге келіпті 
(«Коммунизм жолы», 1984, 2 август). Ауылда қалып, 
механизатор болғысы келетінін Жақсыбек әкесіие 
оныншыда оқып жүргенде-ақ сездіргеп болатып («Со- 
цналистік Казақстан», 1981, 5 сентябрь).

Еркіндік бірқыдыру «сөз жасағыштық» эрскетті кү- 
шейтеді, яғни мұнда жацаша қолданылған (немесе жа- 
цадан жасалған) жеке сөз, тұлға-тосілдер орын алады, 
кейбір лексика-грамматикалық тұлға-тәсілдердің, эле- 
менттердін функционалдық жүгі арта түседі.

Ауызекі тілдің стильдік ерекшеліктерінің тағы бірі— 
оның эмоциялылығы. Осы сапа әсіресе сөйлем құрылы- 
мында айдынырақ байқалады. Өйткені «сөйлеуші пікір 
аіітып, катынас жасағанда, екінші жақтың оған кандай 
жауап кайтаратынын, әсіресе оның қарсы пікірде бо- 
луы мүмкін екендігін алдын ала ескеріп сез құрайды. 
Репликаның тек пікір білдіріп кой.май, тыңдаушының 
қарсы райын ескеріп, полемикалық сипат алуы сөйлем- 
ніц қүрылысына эсер етеді»10 11.

Осы сапаға орай көптеген ғалымдар ауызекі сөйлеу 
тілініц лексикасы мен фразеологиясына негізінен эмо- 
циялы-экспрессивті бояуы бар элементтердің пәс (сни
женные) түрлерін жаткызады. Мысалы, М. Н. Кожина 
былай ден жазады: «Сөйлеу тілінің сипатты бір белгі- 
сі — оған эмоцноналды-экспрессивті лексика тән, әсіре- 
се онда стнльді пәс ететін (төмендететін) тұрпайы сөз- 
дер н.емссе еркелетушілік, жақтырмаушылык және бас
ка да бағалауыш бояуы бар сөздер актив қолданыла-

10 Эміров Р. Ауызскі сөйлсу тіліиін синтаксистік срекшсліктері. 
Алматы, 1977. 12-6.

11 Соида. 6-6.
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ды»12. Осы иікірді баска зерттсушілердің дс қостаіітын- 
дыгы байкалады і3. Қазақ тіл біліміндеп квдқарастар 
да осыған жуық: «Сөйлеу тілініц қаранайым түрініц 
(?)14 15 16 лексикасының құрамына тұрпаііы сөздер мем фра- 
залар жопе кәсіби сөздср мен диалсктизмдер енсді»ІГі. 
Р. Әміров ауызекі сөйлсу тілінің лексикасына жергілік- 
ті тұрғындардыц кәсібіне, тіршілігіис байланысты свд- 
дерді, дналектизмдерді және өкіректеу, тәлімсу, сызы- 
лу, өлмелі, шам көру, еті тірі, қүиіырлану, сыңайы, бүр- 
таңдау, көңірсіту сияқты сөздерді жатқызады |6.

Ал «Қазақ тілінің толық түсіндірме сөздігінде», 
біздің байқауымызша, «сөйлеу тілі» деген белгімсп 
(«пометамен») төмеидегідей лексикалық топтар қам- 
тылған:

1) Жазба тілде кездесетін индиізидуалды-авторлык, 
немесе окказионалды қолданыстар: ауырықсыну* — ау- 
ырсыну, емдеухана — аурухана, айырша — иіаныилқы, 
алаңқы — алаңқай, балалайкеш — балалайкашы, қи- 
рыздыкгр — қарыздар, зиратнама — бейіт, қабір, жел- 
дік — желдеткіш.

2) Орыс тілінен енген сөздердің ауызекі сөйлеу тай
не, оның дыбыстық заңдылықтарына бейімделген тұл- 
ғалары: кардон — кортон, кәртөшке, картопия — кар
тон, кәстрөл — кастрюль, кәнки — коньки, кәресін — ке
росин, кәртішке — картонка, зәкір — якорь, кәмпит — 
конфет.

3) Әдеби тілде баламасы бар сөздердің диалектілік
сипаттағы фонетикалық варианттары: аңлы — аңды,
ажым — әжім, аңла — аңда, аңызғақ — аңызақ, балау — 
палау, барақ —■ парақ, қартамыш — қартамыс, кәрие —

12 Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М„ 1983. 
С. 210—211.

13 Калинин А. В. Лексика русского языка. М., 1978. С. 169; Де
нисов П. Н., Костомаров В. Г. Стилистическая дифференциация 
лексики и проблема разговорной речи //Русская разговорная речь. 
Саратов, 1977. С. 7.

14 Сөйлеу тілінің карапаиым турі дегені, сірә, ауызекі сөіілсу 
тілі болар, демек, сөйлеу тілінің (ауызша тілдің) әдеби және әдеби 
емес турі болатындығыи ашып көрсетпесе де, опы авторлар моііын- 
даііды деуге болады.

15 Балақаев М., Жанпейісов Е. т. б. Аталған еңбек. 16—17-6.
16 Әміров Р. Аталған еңбек. 7-6.
* Берілген қатарлардың алдынғысы «Сөздікте» сөйлеу тілі деп, 

екіншісі оиыи әдебн тілдегі эквивалент! рстінде көрсетілгеи.
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қария, қаала — айли, ибадат — пнсіГніг, кздір — қшііп, 
кдйттім — қийттым, зікіңОе — <)ікің()е.

4) Одеби тілде баламалapu Gap дпалсктпзмдер: қар- 
■жымыс — қарымта, кәдуіскі, кэдуілгі — кәдімгі, айым — 
әйел, ақтас — түйме, жер там — жер үй, жүмыстац -  
жүмыс істеу.

5) Әдеби тілде параллель колданылатын варнанттар- 
дыц бірінші сыцары: айгай — айқай, палуан — балцан, 
бірдемв — бірдеңе.

6) Араб-иарсы тілдерінен снгеп сөздердсн жасалпні 
төмендсгідсй дублеттердіқ бірінші сыцарлары: зады — 
задында. зэлім — залым, зәрезап — заразап, зиярат — 
зират, имарат — ғимарат, кзмалат — кәмслет, кэззәп— 
кәззап, кәзір — қазір, оісаһил — жаһіл, жаһүт — жақүт.

7) Кенбір архапзмдер: атүлтан — адъютант, асбаһа- 
ни, еммат — еқбск, жүмле — жүмлә, оісүбап — жауап.

8) Жазба түрінде кездескен орфографиялық кателер: 
ыждагат, жадаһат — іждағат, жөбііиенді — жәпіиенді.

9) Ауызекі сөйлеу тілінде колданылатын сөздср: 
әгор — егер, мәселеңки — мәселен.

10) Қандайлықты (қаншалықты), қандайша (қан- 
дай), қаңғымалау (қаңгыбастану), қапалау (ыстыққа 
шыдамау), жиырманшы (жиырмасыншы), жылаури 
(жыламсыра), зеңгірлену (биіктеу), қарапайымдану 
(қарапайым болу) т. б. снякты сөздер мен жасаиды 
етістіктер.

Бұл топтаулардан сөздік құрастырушылардың ауыз- 
екі сөйлеу тіліне тон элементтер ретінде жазба дүниелер- 
де кездесетін бір қолданар окказионализмдерді, кейбір 
жарыспалы, бірак, екеуі де одеби варианттардыц біреуін, 
хатка кате түскен жаңсак орфограммаларды көрсетуле- 
рі, біздіңше, дұрыс емес. Окказионализмдер тек кана 
бір жазушыда бір колданар сөздер ретінде кездесетін 
элементтер, олар жалпыхалыктык сөйлеу тіліне мүлде 
жат. Сондай-ақ айғай—■ айқай, палуан — балуан детса
де рдің бір вариантын әдеби емес деп тану да әзіргс дұ- 
рыс емес: мүндай жарыспалы катарлар казак тілінде 
едоуір, бұл жердегі варианттылык — одеби тілдің даму 
барысына тон құбылыс (егер варианттылык кұбылыс 
болмаса, одеби тілдің нормалану процесі, карама-кар- 
сы күштердіц күресі, яғни гілдің дамуы деген проблема- 
лар да болмас еді).
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Жогарыда көрсетілғен топтардыц біркатары шьш мо- 
іііидс ауызекі смйлсу тіліпіц элементтсрі. Анталык, орыс 
тіліпеп спгеп снздсрдіц ауызекі сніідсудс казак, тідініц 
фопетнкалык, зацдыл ыктарына бенімделген түлгаларын 
(зәкүн, зәкір, кәросін, кәнки т. б.) осылайіпа таныған 
дұрыс. Солап бола тұра казак, тілініц сөздік кұрамыида 
айтылуы бойынша қалыптаскап самауыр, бәтеңке, бо- 
жы, ауылнай, болыс, кереует, бөкебай тарізді 70-ке жу- 
ык орыс сөздеріиіц одеби норма ексиіп де есте тұтуы- 
мыз керек.

Сол сияқты балау — палау, барак, — парақ (қағаз), 
кәрие — қария, қайла — айла, кәдір — қадір сияқты қа- 
тарлардыц алдыңғылары ауызекі тіл элементтсрі деп 
танылғаны жөн, олардыц бір сыңары бұл күпдс ар 
түрлі сөздіктер және баска да жолдар аркылы колда- 
нылу изоглосы мен жиілігі де ескеріле отырып, яғни 
кодификацияланып, әдеби норма ретінде калыптасып 
калды, сондыктан екінші (алдыцғы көрсетілген) сыцар- 
лары ауызекі сөйлеу тілі элементтері болып есептелмек.

Қазақ тіліндсгі жарыспалы сөздсрдіц үлкен бір тобы 
араб-парсы тілдерінен енген сөздердеп жасалған. Ара
бизм, фарсизмдердің біркатары казак тіліне онын жазу 
нормасы калыптаспаған кезде және көбінесе ауызекі 
сөйлеу тәжірибесі аркылы, я болмаса ауызша одеби тіл 
аркылы енгендіктен, олардың бірнеше вариантта болып 
келуі—табиғи кұбылыс, Дегенмен төркіні араб-парсы- 
лык, дублсттердің де көпшілігі одебн тілде бірыңғайла- 
нып, нормаға түсті. Мысалы, б — п дыбыстық алмасу- 
лары аркылы жасалған (сөз басында) қатарлардыц кө- 
бінесе п дыбысымен айтылатын сыңарлары әдеби норма 
ретінде калыптасты: палау, пешене, пейіл, пенде, пақыр, 
пзтуа, пұл (мата) дегендер — әдеби норма, ал олардыц 
балау, бешене, бейіл, бенде, бақыр, батуа, бул вариант- 
тары — ауызекі сөйлеу тілінде колданылатын сөздер.

Жалпы варианттылык жазба тілге карағанда ауыз- 
екі сөйлеу тілінде олдеқайда күштірек сезіледі. Өйткені, 
жоғарыда айтылды, ауызекі сөйлеуде еркіидік бар, ол 
еркіндік «сөз жасағыштықка» жол береді. Оның үстіне 
сөнлсушініц өзі дағдыланған, орі айналасына (тыңдау- 
шыға) түсінікті диалектизмдерді колдануы заңды да, 
қолайлы да. Өзге гілдік кірме сөздерді ауызша айты- 
луыпа карай дыбысталуы жағынан «сындырып» колда-



ну да ауызекі тіл пракгикасыпда коп. орьш алады 
осылардыц барлыгы жарысналылыкты тудырады: сиіі- 
лоуші о ip до жоғаргы өзі калағлп парнаm гарды ж Маа
са, онді бірде олардыц әдеби эквішалет іерін қолдаиум 
әбдсн ықтимал.

Ауызекі тілде жарыспалылыкты туғызатын тагы да 
мынадап бір құбылыс байқалады: казіргі казак, адоби 
тілінде балмуздақ, теледидар, жагожай, снижай, сия 
бақ, қоліиатыр, азагүл, гүліиоқ т. б. тәрізді біркатар 
неологизмдер жасалып, кодификациялапын, жазба тіл 
үлгілерінде (оныц ішіиде көркем әдсбиеітс де) қолданы- 
ла бастады. Көрсетілген сөздердің терминдік, ресмплік 
сипаты басым болғандықтан, күнделікті сөіілеу актісім- 
де олардың орысша атаулары қодданылады, кей-кейде 
жаңа сөздердің жұмсалуы да мүмкіи. Мұндай фактілор- 
ді ауызекі сөйлеу тілінің нормасы деп бағалау үінін, 
олардың қолданылу жиілігі ескерілу керек.

Сонымен, ауызекі сөйлеу тілі қазақ тіл біліміндс 
жеке бір стильдік тармақ ретінде қарастырылыгі жүр. 
Дегенмен синтаксистік ерекшеліктері байыпты зерттел- 
ген бұл саланың (Р. Әміровтіц еңбектерін карацыз) бас
ка қабаттарды (морфология, лексика) колданудагы 
стильдік айырым белгілері, тілдік және экстралингвис- 
тикалық ерекшеліктері әлі де болса ажыратыла қойган 
жоқ. Өйткені белгілі бір стильді тану үшін оның тұрак- 
ты қалып алған сөздері мен сөз орамдарын, морфоло- 
гиялық-синтаксистік көрсеткіштерін білу керек болады. 
Және мұндай белгілер ішінара факт ретінде емес, жүпе- 
лі түрде пайдаланылатын, басқа стильдерде қолданылу 
өрісі тар элементтер ретінде каралуға тиіс. Осы тұрғыдап 
келгенде, ауызекі сөйлеу тіліне тән сөздерді ажыратуда, 
бір жағынан, стильдік топтастырудағы дәстүрліліктіц 
ізімен (кітаби-жазба стиль, сөйлеу стилі) бұғам эмо- 
ционалды-экспрессивті лексиканың пәс (сниженные) 
түрлерін (көтеріңкі, поэтикалық лексикаға қарама-кар- 
сы) жаткызу тенденциясы бар. Бұлайша топтастыру, 
екінші жағынан, ауызекі сөйлеу тілінің стильдік бслгі- 
сі — эмоциялылыкқа да байланысты торізді. Алаііда 
ауызекі сөйлеудсгі эмоциялық сапа үшін экспрессивтік 
лексиканың міндетті түрде қолданылуы шарт емес. Де
генмен сөйлеу актісінде белгілі бір сапаны, іс-әрекетті 
көрсету үшін бейтарап лексикадан гөрі олардыц экс-
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іфесспвті бояуы калыц сііііоііпмдорі колданылуга бейім- 
деу туриды. Бірак бұл жаііт эмоциоііалды-экспросспнтік 
лекепкапыц нас турлерін тала сніі.ісу тілі члсменттері 
ротіндс багалау'1'а мумкіидік бермсйді. Луызекі сойлсуғе 
там эмоцмялық сапаиы бейтарам сөздср мсн ксіібір мор- 
фологиялық тұлгаларды ауыспалы магынада, жаца рсц- 
мсм қолдапу да атқара алады.

Әринс, қазақша ауызекі сөйлеу тіліндс орыс тілінде- 
гідсіі вечерки (вечерняя газета), штормовка (штормо
вой костюм), попутка (попутная машина), дежурка (де
журная комната), маршрутка (маршрутное такси), под
собка (подсобное помещение), зачетка (зачетная книж
ка) торізді семантнкалык кондснсаттар (сығындылар)1Г, 
тек ауызекі сөіілеу тілі арқылы қалыптаскан сөздер бай- 
қалмайды. Жоғарыда көрсстілгсн сөздер—ауызекі сөіі- 
леу тілінің ерекшеліктері аркылы жасалып, орыс әдебн 
тілінің пормасына айналған элементтер. Дегенмен казак, 
ауызекі сөйлеу тілініц де тілдік қуралдарды пайдалану- 
да өз ерекшеліктері бары ацғарылады. Оныц экстра- 
лннгвпетикалық ерекшсліктері (сөйлеу актісінің еркінді- 
гі, бейресми сипатқа құрылуы, дналогт.ік форматы 
т. б.), сөз жоқ, ауызекі сөіілсу тіліне тән сөздер мен 
орамдарды, морфологиялық, синтаксистік тұлға-тәсі.і- 
дерді ажыратады. Сондықтан да ауызекі сөйлеу тілінің 
әсіресе лексикалық ерекшеліктерін танып-білу жәпе 
оған ғылыми талдау жүргізу бірқатар көмекші қуралдар 
мен одістерді (мысалы, магнитофонға жазып алу, ста- 
тистикалық әдісті қолдану т. б.) пайдалану арқылы 
ғана жүзеге асады.

Әдеби тілдіц ауызша түрлері, жоғарыда айтылды, сп. 
алдымен піаршы топ алдында ресми түрде айтылатын 
сөздер, одан қалды, радио мен телевизиядан сөйлене- 
тін сөздер. «Шаршы топ» — жалпы ұғым: ол «шаршы» 
(«төрт жақтан бірдеп қаптаған», «сансыз көп») болуы 
да мүмкін, «шағын» (аз адамдар тобы) болуы да ықтн- 
мал, бірақ қайткенде де шаршы топ алдында айтылатын 
сөздің үсынушы (айтушы) және қабылдаушы (тыңдау- 
шы) дегсн екі жакты орындаушысы болады, яғни мун- 
да тек сөйлеуші ғана емсс, тыцдаушы да катысады. Ол 17

17 Янко-Триницкая Н. А. Процессы включения в лексике и слово
образовании /Развитие грамматики и лексики современного русского 
языка. М., 1964.
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қатынасу диалог түріпде до болуы мүмкіп, соны.мен ка
тар кмбінссс «ішкі контакт» күшті болады: енйлеуіпі <-м 
снзіп шаршы топтыц колаііыпа жағатып отіп, япш о<-м 
тацдауда, образдар ірікгеуде, смп.тем кураетыруда ж-піе 
айтпақ ойының жадны комиознцпялык, құрылымын уіі- 
ымдастыруда тыцдаушылардыц бірден эсер алуы спяқ- 
ты шарттарға жауап бсретіпдеіі етуді көздейді.

Қазактыц сөз алеміндо бұрыннан да бар, қазірдс до 
кецінен қолданылатыи «шошендік снздср» дегенімі.ч 
шаршы топ алдындағы сөздердіц бірдоп-бір корініоі. 
Бізгс ауызша сакталып жстксн шошсндік мұралардын 
баріиасы бірдеіі зор олеумсттік мүддсні козден, когам, 
халық тағдырына осер стетін свздср бола бсрмеуі мүм- 
кін. Сырт карағанда кейбір шешендердіц сөздсрі жеке 
ада.мдарға, жеке уақиғаға, жеке бір мәселегс қатысты 
ғана болып көрінгенмем, саііып келгендс ол сөздсрдо де 
азды-көпті әлеуметтік үн болады. Мысалы, Тыныс кыз 
бен Ешнпяз жігіттің диалогіп 18 алсақ, мұида қыз «ор 
нәрсеніц сырты емес, ішіне үцілу ксрек» дсген идеяны 
шешен тіл.мен ұсыиады. Оныц сөзі сырт қарағанда, бол- 
машы жеке бастың жаііы сияқты көрінгснмсн, мұндаіі 
тақырыптардың да «элеуметтік» сигіаты бар, өйтконі 
тарбие, талант («жақсы адам», «жаман адам») т. б. 
жайындағы сөздер негізінен жеке адам үшін емес, көп 
үшін айтылады, ол сөздер «қызым, саған антам, келіиім, 
сен тыцда»-иың сыңайын танытады.

Ал қазіргі шешендік сөздер негізінен нағыз шаршы 
тогі алдында айтылатын сөздер. Ол «шаршы топ»: мос- 
лихат, мәжіліс (мысалы, сот мәжілістері), жиналыс, 
конференция, съезд, митингілерге катысатын ец азы он- 
даған, көбі жүздеген, мыцдаған адамдар; ор алуан лек
ция тыцдаушылар; жоғары оку орындары студенттері 
мен мектеп оқушылары; үгітші-насихатшылар сөзін 
тыцдаушылар; радио тыцдаушылар; телехабарларды 
көріп әрі тыцдаушылар.

Mine, бұл күнде социалистік коғамымыздыц модени- 
рухани өмірініц байи, толыға түсуіне байланысты адсби 
түрде ауызша сөйлейтін тұстар көбейгенін көреміз. Де- 
мек, шсшендіктің жалпы максаты олеуметтік ұйымдас- 
тырушы.іык, жәнс мәдени-агартушылык роль аткару 
болғандықтам, жаңа формациялардыц өміргс кслғсчі

18 Тымыс қыздыц тапкмрлығы//Жулды.т. 1983. Л'« I.



тустарында (Октябрь ренолкжнясынам ксГііпгі 20 30-
жылдардағм атакты трибум-клііраткерлерді еске ада
лин.) жаие сод жаңа қогамды ііыгаптып жаткам казірғі 
кезецде котам канраткерлері, идеологтер, опер, білім, 
ғылым қаііратксрдері шешсндікті мсцгсругс міндетті.

Бұл күндс шешендік сөздіц роліи көтсру--тіл мо- 
деииетін көтерудің бір шарты. Эсіреес одсби тілдіц 
ауызша түріи дамыту — бүгіигі казак қауымы үшін 
бірдсм-бір кажет іс-орекст, өіітксні соцты кездерде том 
алдыпда дүрыс, әссрлі, осем сойлсуге жөнді мои бсріл- 
меіі, босацсып кегкен жаііы бар. Ал түптси келгсидс, ка
зак халқы үіліп шешендік— тамыры терец, тарнхы 
үзак, өрнегі берік салынған кұбылые болатын. Бір жа- 
ғынан, кауымдық (қоғамдык) мүдделерді том алдында 
көздемтін жағдаіілардыц болуы, яғмм жср дауы, жссір 
дауы, құы дауы смякды дау-шарларды жмын алдында 
тешу, өлгенге көңіл айту, тірілерді мадактау торізді 
тұрмыстық сөздердіц де көбінесе ауыл адамдарынан, ту- 
ған-туыстардан кұралған үлкепді-кішілі коллектив ал
дында айтылуы, үлкендер мсм «аузы дуалылар» тара- 
пыман қара сөзбен (өлеңдетпеіі) айтылатын үлгі-өиеге, 
өсиет сөздердің де бір адамға емес, көмке арналатын- 
дығы қазақ өмірінде одебм тілдіц ауызша түрініц 
дамуына әрі ұзак уакыт сакталып келуінс ссбепкер 
болған. Екінші жағынаи, бұған бұрыи казактарда айтар 
сөзін жазып алып, текст бомынша сөйлеу достүрініц 
болмауы да көп эсер еткен. Де.мек, шсшендікті туғыза- 
тын және дамытатын факторлардыц күшті болғаидығы 
қазак халқыныц мәдсни-рухани өмірінде тіл өнсрін жо- 
ғары көтерген. Бұл фактіні кезінде казак тілін таным 
зерттеген орыс ғалымдары мен өзге де халыктар өкіл- 
дері ерекше атап көрсеткен болатым. Бірнешс түркі тілім 
катар зерттеген, көптеген европа халыктары тілдері меи 
классикалык көие тілдерді де жақсы білгем атакты 
ориенталист акад. В. В. Радлов (1837—1918) бірде: 
«Қазактардың тілі әуезді де әсем, шебер де шсміем, әсі- 
ресе сөз сайысына келгенде, олардың алғырлығы мем 
өткірлігі, тауып сөіілегіштігі таң калдырады... Қез келге- 
ні, тіпті окымаған караңғы казак, сөйлеп кеткенде, тіл- 
дің ондай күшін Европада тек француздар мен орыстар- 
дан бамкаіімыз... Ал казак, оцгіме шерте калса, сөздері
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мнлдір булақтаіі кұііылып, жаныца жайлы тмсді»111, 
деп жааса, таги бірде ол: «Қазак тіліиің тазалиғы мщ 
табш и.іиғы, сопдаіі-ак, кнп тарадгаіідыги иу.і тілдегі 
мұраларды меніц көбірек жшіаіі, огам одебиет пуска, ш- 
рыпан кұрастырған жинақтардыц тодық бір томын ар- 
науыма себеп бо.иды. Оныц үстінс казактыц басқа бау- 
ырластарына карағапда, сөзгс тапқырлығы мсп шсіііен- 
дігі де мағам эсер стті»19 20, — дсіі жазды.

1830—1831 жылдардағы Польша ұлт-азаттык кнтері- 
лісіпе катысушы поляк революционер! Адольф Янушке
вич (1803—1857) Сібірде жоне казак, жсрінде жер ау- 
дарылып жүргенінде жергілікті халыктыц тарихы, тур- 
мысы, мәдениеті, әдебиетімеп жақын танысып, тіліпе де 
назар аударған болатын. Ол да қазақтардыц одеон 
тілініц ауызша гүрініц соншама жоғары дәрежсде еке- 
нін айтады. Ол інісіне жазған бір хатыпда дауласқан екі 
қазақ туралы: «Ежелгі Грецняда немссе Римде болел, 
старшина Токымбай мен Беіісекеніц өзі лаврдыц ас- 
тында калған болар еді»21, — деп жазса, Густав Зелин- 
скинге жолдаған хатында АбаГідың әкесі Құнанбайды 
«табиғат оған кесек ақыл, ғажайып ес және жүйрік тіл 
берген»22 деп, шешен болғандығын айтады. Келесі хат- 
тарыныц бірінде қазақтың төкпе (импровизатор) акын- 
дарыныц айтысын тыңдап, таң-тамаша калған Янушке
вич: «Бұдан бірнеше күн бұрын өзара жауласкан скі 
партияның арасындағы кақтығыстыц куәсі болған еді.ч. 
Сонда Демосфен мен Цицерон туралы ғұмыры естіме- 
ген шешендерге таң қалып, кол сокканмын...»23, — дс/і 
келіп, әрі карай акындарды суреттейді.

Сөйтіп, казак, топырағында шешендік дәстүр кушті 
дамып келді. Оның практикасы болды, бірак бурыіі 
(біздің күндерімізге дейін) оның теориясы болған жок, 
яғни «Демосфен мен Цицерон туралы ғұмыры естімсген 
шешендердіц» өздері де, оларды түсіне, сүйіне тыцдау- 
шылар да бұл құбылыстың тарихын, түрлерін, тілдік- 
стильдік белгілерін, эстетикалық әсерін т. т. талдан,

19 Радлов В. В. Средняя Зарафшанская долина /Записки Русского 
географического общества. СПб., 1880. Т. 6. С. 70.

29 Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен... 
Киргизское наречие. СПб., 1870. Т. 3. С. 17.

21 Янушкевич А. Күидсліктер мен хаттар. Алматы, 1979. 32 6.
22 Сонда. 75-6.
23 Соида. 85-6.
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жүйолеп ггіпып-oi.ircu o.viec. Тіпті казірдіц нзіпде до 
казак 'ііліидегі шешендік опер гылымн тұрғыдап (тілі 
жағынан) зсрттеліп, нсгіздері салыііган жоқ. іЗізде но 
модспиет, «пор мнстнтуттарында, по «зге жогары оку 
орындарыида, халык университсттеріиде казак гілімдеіі 
шешсмдіктіц пегіздеріи тапытатыд арпайы курстар жөн- 
ді окьглмайды, опы оқытатын тұракты окулыгы, я бол- 
маса өзге көмскші құралдары жопе жоқ. Орыс тілінде- 
гідей «Школа молодого лектора», «Слово лектора» тэ- 
різді органдар да бізде әлі жоқ.

Әршіе, шсшендік туралы ілімді жасау оцап смсс, өйт- 
кені ол бірнеше ғылымиың нсгізінде зсрттелуі керек: 
бұған шешендік өнер рухани модеииеттіц бір бөлігі, 
әлеуметтік қызметтің бір турі болғапдыктан, философия 
ғылымының; шешендіктің құрылымып тапу үшін логп- 
каныц; оның тындаушыға стетім әсерін айыру үшіи пси
хология мен эстетиканың, этиканын; тілдік-стильдік бел- 
гілерін көрсету үшін лингвистиканыц қатысы бар. Ғы- 
лымның осы аталған салаларының тамымдары мен тео- 
рияларына сүйене отырып, қазақ иіешендік енерініц 
теориялық негізін салу, жалпы шешендікке (қай тілдегі 
болмасын) тән ортақ белгілермен қатар, ұлттык ерек- 
шеліктерін, әсіресе даму тарихы мен жолдарын айқын- 
дау алдымызда тұрған ғылыми міндеттердің бірі бол- 
мак.

Ұсынылып отырған бұл кітаптағы талдауларымыз 
бен таным-тұжырымдарымыз осы жолдағы ізденістіц 
тырнак алдысы деуге болады, оның өзінде де бұл енбек- 
тің неғізгі мақсаты қазақ әдеби тілінің ауызша түрін 
сөз мэдениеті (тілдік норма) қырынан карастыру бол- 
ғандықтан, шешендіктің жалпы категориялық сипатын 
(табиғатын) жан-жақты ашу мақсаты көзделмеді.

Әдеби тілдің ауызша түріне иек артатын сөйлеу тә- 
жірибесінің келесі салаларьг — радио мен телевизия. Бұл 
екеуінің сөз өрнегі бір (бірдей) емес. Ол айырмашылық 
радио мен телевизиянын. әрқайсысының қызмет ету тә- 
сілі, тыңдаушыларынын, бірдей еместігіне байланысты 
туады. Теледидарда визуалдылық (сөйлеушіні көзбен 
көріп отыру) сипат та болатындықтан, одан айтылатын 
сөзге мимика сияқтылар араласады, яғни сөйлеуші мен 
тыцдаушы контактісі жакындай түседі. Бірак. екеуі де 
кодификацняланған әдеби тілдіц нормаларына иек арт-
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қапмоп, жүзбе-жуз отырыи снйлсеу тортібіис, оньиі. ііпіи- 
дс нхызскі свйлсмдеғі сиякты еркіпдіккс псгізде.и-ді. 
Сөйтс тура радио мен телевизия тілін — жазба одеон 
тілдіц ауызша көшірмесі деуге де болмаііды, күндслікті 
тұрмыстык ауызскі сөйлеу тілініц көишілікке арпалг.ти 
песми түрі деуге де болмаііды. Демск, казак тіліидегі 
бұкаралык информация құралдарыпыц бұл түрлсрінід 
де тілі мен стилін зерттсу — алдағы ғылыми жұмыста- 
рымыздың бірі. Бұл орайда, біздіңінс, радио мсн тслс- 
визнядлн берілетін хабарлардың (аіітылатын сөздсрдіц) 
тіліне, бір жағынам, жазба дәстүр нормаларыныц (аіі- 
талык, хабарлардыц кеіібір түрлсрінс публицистика ті- 
лінің), екінші жағынан, ауызекі сөйлеу дағдысыныц 
әсер-ыкпалын көрсетіп, олармен ортактық-алшактык 
тұстарын ажырату кажет; көпшілік аудиторияға ұсы- 
нылатындықтан, радио мен телевпзия тілі мейлінше аіі- 
кын, дәл болуды көздейтіні мәлім, осы аііқындык тчі 
дәлдік қандай тілдік тұлға-тәсілдермен жүзеге асыры- 
латындығын айқындау да зерттеу обт3ектісі болуға тиіс; 
радио, телехабарлар тіліне экспрессия мен стандарт эле- 
менттердіц қатысуы және олардың арасалмағы жөнінде 
де бізде, казақ тіл білімінде әлі сөз болған жок-

Сөйтіи, радио мен телевизия — бұқаралық информа
ция кұралдарының пәрменді түрлерінің бірі. Олар ка- 
лың көпшілікке тек информация беруде ғана емес, тар- 
биелік жұмыстар жүргізу жақтарынан да аса беделді 
трибунаға айналып отыр. Сол тәрбиенің бір ұшы тілге 
де катысты. Айталык, радио мен телевизияныц сөз өрне- 
гінің, кейде тіпті дикторлардың сөйлеу техникасыныц да 
(дауыс ырғактары, сөзге екпін түсіруі т. б.) үгітшілср 
мен насихатшылардың, лекторлардың тіліне эсер етеді, 
Радио мен телевизия көп ретте әдеби тілдіц нормасын 
танытатын үлгі болып қабылдаиады. Бұған бірер дэлел 
келтірелік.

Радио мен телевизиядан сан алуан мамандык иелс- 
рініц, яғни диктор, комментатор, журналист т. б. осы 
сняқты дағдыланған адамдар емес, карапайым сөйлеу- 
шілердіц әцгімелсрі, олардан алынғаіг интервыолер бс- 
ріліп жатады. Бірақ осындай еркін әңгіменіц өзііідс 
сөйлеушілер жазба тіл дәстүрін көбірек сақтайды, өііт- 
кені радио мен телевизия хабарларыныц өзініц барлык 
жамрлары тіл жағыиан жазба нормаларға иек артады.
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Әр тур.іі мамаидык нелерііііц ралиодан сніілогои мыи.ч 
снздсріне пазлр аудара.іык:

1. Men Жобаныц барлмк пуіікпсрімен, асіресс мск- 
теп коллективтеріие катыстыларымен ыұкият танысып 
шыкты.м. Талай жыдғы ұстаздык. кызметімде жинактал- 
ған тожірмбсм боііышііа айтар болса.м, ондағы көрсетіл- 
ген накіы міндеттсрдіц жүзеге асуы, сөз жок, жеткііг- 
шектср торбиесі, олардыц білім еапасы бағытында же- 
місті жетістіктергс ие етпек... Енді алдағы уақыттағы 
міндетіміз — сүйікті партиямыз беи үкімстіміздіц бү.!і 
аялы камкорлығыиа іспен жауап беріп, еліміздің ерте- 
ңі, өміріміздің өркені— жае ұрпакка сапалы білім, 
сапалы торбис беруде жетістік биігінен көріну...

2. Совхоз комсомолецтері мен жастары мал шаруа- 
шылығына камкорлыкта да жақсы кырынан танылуда. 
Мал фермаларына келушілер қатары жыл сайыи көбене 
тусуде. Жас малшылар үетіміздегі жылғы мал кыстату 
науқанын үлгілі өткізуге лайықты ат салысты. Осы 
орайда өзім де қарамағымдағы сауын сиырлардың кү- 
нарлылығын кыс айларында кемітіп алмауға бар тәжі- 
рибемді, жастық жалыным мен жігерімді жұмсадым. 
Сауыншылар арасындағы социалнстік жарыстыц алғы 
шебінен көріндім.

Алғашқы контексте ауызекі сөйлеу тіліме тән бір- 
қатар элементтер бар: мысалы, «мектеп коллективтері 
туралы антылған пункттер» деген күрделі атау «мектеіг 
коллективтеріне қатыстылары» деп алдыңғыға кара- 
ранда, біршама ықшам тіркеске сиыстырылып берілгсн. 
Дегенмен осы контекстегі басқа сөздер мсн сөз тіркес- 
тері газет тілінен алынған. Мысалы: жемісті жетістік,
аялы қамқорлық, жетістік биігі, пакты міндеттер т. б. 
Екінші контекст газет тілінің лексикалык-грамматика- 
лық жүнесіне түгелдей бағындырылған. Мұнда термин 
сөздердің (мысалы: совхоз, комсомолецтер, соңиалистік 
оісарыс) колданылуы такырыпқа оран заңды болса, га- 
зеттік-публицистикалык стнльге тән -удаі-уде баянда- 
уыш формаларының және мал қыстату науқаны, жастық 
жалын мен жігер, алғы шеп тәрізді публицистикалык 
реңдегі орамдардыц көрімісі жазба нормалардыц («га
зет тіліиіц) ауызша осерлі («жаксы») сөйлеудің де кри
терий)' рстіиде танылатындығын көрсегеді. Бұл кон
тексте ауызекі сөйлеу тіліне тән сөздер мен стильдік
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бслгілер кездеспейді. О.тарды қо.тдаиуга болатып тус- 
тлрда да тсрмшідср мсн Р^смн роидегі снздер паііда.іа- 
нылгаи. М.кчүісп, қыс аіікіріик/и смое. қысги .кур,' А,- 
лар сді, сауын сиырлардың қунарлылыгын кеміту деу- 
діц орнына суттің азшоы.

Функциоиалдық стильдсрдіц ауызша және жазбаша 
түрлеріиіц лексикалык, курамыиыц ортақ болуы злц- 
ды сипат. Алаііда кітаби стильдер мен ауызша адебп 
тілдіц арасында коммуникативтік кызметі жагыпам аіі- 
ырмашылықтар бар. Ауызша сөйлегеиде тыцдауншга 
осер ету, аудитория,мен контактіні сақтау міндеттері тұ- 
рады. Сондықтан жазба тілдіц нормаларын сақтай оты- 
рып, информацияның (материалдың) такырыптык жанс 
басқа да ерекшеліктеріне ораіі ауызекі сөіілеу тілінің 
де заңдылықтарын пайдалану — ауызша эдеби тіл үшін 
қажетті куралдардыц бірі болып саналады. Әйтпесе тіл 
мүлде «қаңсып, құрғап» кетер еді 24.

Ауызша эдеби тіл мен ауызекі сөіілеу тіліне ортақ 
белгі — екеуінде де орфоэпиялық норманың бірдеіілігі, 
яғнн сөплеу актісінде сөздерді дүрыс айту заңдылықта- 
рыныц бірдеп қолданылатындығы. Бүл заңдылыктар 
казак, тілінің фонетикалық табиғатына негізделе қалып- 
таскан. Жазуда орфографиялық ережелерді қатаң сақ- 
тау кандай шарт болса, сөйлеуде орфоэпиялық кағида- 
ларды мықтап ұстау сондай міндет. Хат танитын сауат- 
ты адамның емле қатесін жіберіп жазуы қаншалыкты 
ыцғайсыз болса, сөздерді дүрыс айта (дыбыстай) біл- 
меуі соншалыкты оғаш іс болмақ. Сондыктан ауызша 
сөйлеушілерге, топ алдына шыкқан шешендерге соңғы 
талам --  казак тілінің орфозпиялык зандылыктарын сак- 
тау талабы қойылады. Бұл талапты осіресе жазба тіл- 
діц лексикалык-грамматикалык, құрылымына сүйенетін, 
алдын ала дайындалған текст бойынша сөйлейтіндер 
(көбіносе, орине, окып беретіндер) катты ескерулері 
керек.

Ауызша сөйлеу үстінде сөздер жеке-жеке емес, рит- 
мнкалык. топтар күрап, бір-бірімен кіріге айтылады25,

14 Костомаров В. Г. Разграничение терминов «устный», «разго
ворный», «письменный» и «книжный» //Проблемы современной фило
логии. М„ 1965. С. 176.

;5 Бул жайында мына ецбекте толы к айтылған: Сыздыңова Р. 
Сез сазы (сөзді дұрыс айту нормалары). Алматы, 1983.
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мұидаП жағдпйда снздер аралығындағы кмршілес дыбые- 
тгірдың нзғеріске уіпирайтыны молім.

Ауызша одеби тілде орыс тілінсп сиге» см.чдср, иегі- 
зінен, орыс орфоэпиясына карай дыбысталады, ал ауыз- 
екі сөйлеу тілінде мұнда сол еркіндік болуы мүмкін. 
Кірме сездердіц орфоэпиясындағы қиыидық оларға 
қазақ тілі қосымшалары жалғанғаи түстарда болады. 
Емлс ережслері бойынша жуан косымшалар кабылдаіі- 
тын бірқатар орыс сөздеріиің соцындағы дауыссыз ды- 
бысгыц жіңішкелігінс карай қазақша қосымшалардыц 
жіңішке болым айтылуы (жазуда: мағистральдыц, фес- 
тивальдыц, ғастрольдық, корольдық, королы, народы, 
токары, ал айтуда: магистральдіц, фестивальдіц, гаст- 
рольдік, корольдік, королі, норолі, токарі) — ауызша 
тілдіц орфоэпиялык нормасы, Керісінше, бұларды жа- 
зылуы бойынша жуан қосымшалармен айту нормадан 
ауьггқу болып саналмак.

Қазақ тілінің орфоэпиялык, зацдылықтары толык 
қамтылып көрсетілген сөздіктер 26, жеке анықтағыш құ- 
ралдар27 және мақалалардан 28 ауызша дұрыс сөйлеуге 
көмектесетін ережелер мен рекомендацияларды оқып 
біліп алуға болады. Бұларда негізгі кағидалармен ка
тар, жүйелі түрде кездесетін қателіктер мсн ауыткулар 
және олардың себептері, түзету шаралары сияқты жайт- 
тар да кеңінен әңгіме болады.

26 Неталиева Қ. Қазақ тілінің орфоэпиялык сөздігі. Алматы, 
1977; Дүйсебаева М. Қазак тіліңің қысқаша орфоэпиялык сөздігі 
(мектеп оқушыларына арналған). Алматы, 1981.

27 Сыздықова Р. Сөз сазы (сөзді дұрыс айту нормалары). 
Алматы. 1983.

28 Неталиева К. Қазак тілі орфоэпиясының кейбір мәселелері 
//Казак ССР ҒА-ның Хабаршысы. 1971. № 3; Неталиева К. Орфоэпия 
нормалары туралы/ / Тіл мәдениеті және баспасөз. Алматы, 1972; 
Сыздыкова Р. Г. К вопросу об орфоэпической нормализации казах
ского языка // Вестник АН КазССР. 1976. 7; Аралбаев Ж. Казак ор- 
фоэпнясы жайында бірер сөз // Сөз өнері. Алматы, 1978; Жүнісбе- 
ков Ә. Аурудың алдын алмаса... — Көрсетілген кітапта.



II. ШЕШЕНДІК СӨЗ

ШЕШЕНДІК ӨНЕР МЕН 
ШЕШЕНДІК СӨЗ ТУРАЛЫ ҰҒЫМ

Ең алдымен Ежелгі Греция мен Рим заманынан бері 
қарай көптеген халықтардыц мәдени-рухани өмір тір- 
шілігінде өнердіц бір түрі деп танылып келген риторика 
(грекше гһёіогікё), орысша ораторская речь немесе 
красноречие деп аталатын іс-әрекетті қазакша қалаіі 
айтқан дұрыс дегенді шешіп алу кажет. Өйтксні біздің 
қазақ филологиясында баяғыдан іиешендік сөз деп кел- 
геніміз оеы категорияны дәл білдіре ала ма деген сұрақ 
туады.

«Шешендік өнер» деген ұғым ең алдымен актінің 
(іс-әрекеттің, қимылдың) атауы, яғни «шешен сейлеу» 
дегенді білдіреді. Шешендікке әлеуметтік қызмет арт- 
қан Ежелгі Греция мен Рим қоғамынан бастап, көпте- 
ген Европа халықтары мен орыс, грузин, армян т. б. 
қауымьшда ш е ш е н с ө з (с ө й л е у) дегенді әцгіме ет- 
кенде, оныц қ о ғ а м д ы қ  к ұ б ы л ы с екендігіне, ягни 
тек шаршы топ алдында сөйленетін сөз (публичная речь) 
екеидігіне көціл аударады. Содан соң шешен сөзге коііы- 
латын талаптар — оның м ә н д і-м а з м ұ н д ы болуы, 
жұртка бір нәрсені әуелі т ү с і н д і р і п, содан соц бір 
нәрсе жайында о й л а н т ы п ,  немесе белгілі бір іс-әре- 
кетке ұ м т ы л д ы р ы п, ең ақырында тыңдаушыға 
жақсы эсер етіп а й ы з ы н к а н д ы р у, с ү й с і и д і р у' 
екендігі көрсетіледі.

Шеіиендік сөз дегеннің қазақ ұғымында қалыгітас- 
кан мазмұны қандай? Күні кешеге дейін қазақтың ше- 
шендік сөзін зсрттеп-танып, әңгіме еткендер бұл термин- 1

1 Апресян Г. 3. Ораторское искусство. М., 1972. С. 11 —12.
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ді қалаіі түсіпдіріп кедді? «ІПоіиондік еөздер» дегсн та- 
қырыпты арпаііы зерттеи, гылыми енбектіц бір тарауып 
жазгаи Ә. Мометопа да 2, қазактыц доетүрлі шешендік 
сөздерін ұзақ жылдар боііы жинаи, зерттси, зор еибек сі- 
ңіріп кслс жатқан Б. Адамбасв та й зііііц  диссертацнясы3 
мен кітаптарында мұііы халык ауыз одебиетініп, 
бір жанры деп таниды да, шсшеидік сөздорді фольклор 
мұралары аясында талдайды. Демск, бұлар шсшспдік 
өнерді е.адес, шешендер қолданғаи материалам, яғпи өт- 
кен дәуірлердегі шсшендер айтқан сөздердіц бізгс жетксн 
үлгілерін әңгіме етеді. Бұл орайдағы шешендік cm дегсн 
термин іс-эрекетті емес, сол әрекеттен туган матсриал- 
ды (текстіні) атауға жұмсалады. Кеіібір зсрттеушілер 
(Б. Ақмұканова) шешендік сөздсрді фольклордыц дн- 
дактикалық жанрына жататын шығармалар деп караіі- 
ды. Мораль айтып, ақыл үнрететін өлец сөзді термелер 
сияқты, мұнда да окиғапы суреттеу болмаііды, ой-пі- 
кір түніні болады, ол түйінніц өзі өлец сөздегідей үйқас- 
тырылып беріледі дейді де, зерттеуші қазақтың шеніеп- 
дік сөздерін даналық. сөздер, тапқыр сөздер (орысша 
мудрые слова, остроумие) деп түсіндіреді4.

Қазақтың шешендік сөздері көбінесе жеке адамдар- 
дың аттарына байланысты, солардың авторлығымсн ап- 
тылады. Зерттеушілер бүл орайда Асан қапғы, Жирен- 
ше шешен, Сырым Датұлы, Қаз дауысты Қазыбек сп- 
яқты, алдыңғыларының аты аңызға айналған. соцғыла- 
ры тарихи есімдер болып келетін адамдарды атайды. 
Бірақ бұлар айтты деген шешендік сөздердің өзі тұтас, 
әрі авторлығы еш күмәнсыз дүниелер емес. Егер казак- 
тын феодалдык қоғамындағы шешендік өнердің басты 
иелері ру басы — билер болды деген тұжырымды құн- 
тайтын болсақ, тарнхта аты белғілі, соңғы ғасырларда 
жасап өткен билердің сөздерін де осы категория аясын
да қарау керек болады. Сірә, Сәкен Сепфуллин «билер 
сөздері» деп талдаған материалдарды шешендік соз 
үлгілері ретінде танитын тәрізді. Зерттеуші феодалдык. 
коғамдағы ру басылары шешен, би атанған, олар ауыз- 
ша айтылатын заң ережелерін жақсы біліп, жадында 
сақтап, соларға сүйеніп төрелік, билік айтатыи болған

2 Қазак әдебпетініи тарихы. Алматы, 1948. 267—282-6.
3 Адамбаев Б. Казахское традиционное ораторское искусство и 

речи, связанные с именем Срыма: Автореферат дне... канд. паук. 1962.
4 История казахской литературы: В 3 т. Алма-Ата, 1968. Т. I. 

С. 153—156.
27



opі карсылаетарымеп ri.i күіпімен ‘генсеком дсйді де, О.ч 
Жомібек тұсі.шда нгкоп Асаііііап бастап, арғыи Байдалы 
бп, кыишақ Айткожа шспісн, арғын Алінынбай бп, аіі- 
дабод Торайғыр бп, жалайыр Бөлтірік би, ұлы жүз Толе 
би, беріш Есст би, шекті Мүңке би, шерксш Түрке би, 
таиа Нүркс билер аіітты дсгсн сөз-толғауларды кслті- 
реді 5. Мұнда келтірілген тскстср, інсшендердіц ауызша 
аптқап сөздеріиеп гөрі, формасы жагыпан жыраулардыц 
толғауларына көбірек ұқсайды, тіиті олардыц ішіпле 
Бұхар жыраудыц Абылаіі ханга аіітқан бір толгауы да 
жүр, ол арғын сүіііндік Бұхар жырау аптты деғсн см:і 
деп бсрілген 6. Ал шешеннің сөзі мен жыраудыц толғауы 
арасында айырмашылық болса керек. Рас. С. Сеііфул- 
лин аГпкандай, билердің «тіл күші.мен тецесулері» дс, 
билік, төрелік айтулары да белгілі бір әлеуметтік (ең 
болмағанда руаралық, ағайынаралық) оқиғаға, көбіне- 
се дау-дамайға байланысты, шаршы топтыц алдында 
өтетін актілер болғап. Бұл реттен билер сөздері біздіц 
тануымыздагы шешендік сөздерге жуыктанды.

Қазақтың дәстүрлі шешендік сөздерін зерттеуші әде- 
биетші ғалымдардығі, пікірлеріне қарағанда, шешендік 
сөздер көбіне-көп кара сөзбен айтылатын болған. Әдет- 
те оныц алғашқы бөлігінде сол сөзді туғызған ситуация 
(жағдай, оқиға, конфликт) баяндалады да, соңғы жа- 
ғында акыл-кеңес, түнін, шешім сияқтылар антылады, 
соңғысы шешенніц негізгі ойын қамтиды. Негізгі ой, тол- 
ғау сияқты ұйкасты-ырғақты формада ұсынылады 7.

Қазактыц шешендік сөздерін формасы мен мазмұны- 
на, стильдік құрылысына карай естірту, көңіл айту тә- 
різді қаратпа шешендік сөздер, үлгі-өнегв, нақыл сөздер 
(ораторские назидания) және шешендік айтыстар деп 
5өліп караған Б. Адамбаевтың зерттеулерінде 8, біздін- 
ше, екі нәрсе кемескі калған: бірі — шешендік сөз арна- 
латын аудитория кандай болуы керек: көпшілік пе, әлде 
бірер адамға карата айгылған сөздер де бүған жата ма? 
Естірту, бата, акыл сөз сияктылар ардайым көпкс аіі-

5 Сейфуллин С. Қазак әдебнеті. Билер сөздсрі. Алматы, 1965. 
Т. VI. 263—296-6.

6 Сонда. 278-6.
1 Ақмуқинова Б. Аталған кітап. 156-6.
8 Адамбаев сонғы ецбектерініи біріпде шешендік сөздср дсгспді 

мазмұтіына қарай: 1) шсшепдік арнау, 2) шсшспдік толғау, 3) шс- 
шсіідік дау дсп тара.мдайды //Халык, дапалығы. Алматы, 1976. 95-6.
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тыла мп? Егер бірср адамга нсмосо его іііпгыіі аудито- 
рпнга қаратыла аіітылғап снздер до шошоидік сө.з кате- 
горнясына жататы» болса, казак, гылымыида бұл құбы- 
лысты танудыц критсрпнлсрі баскашарак, болуы корок. 
Екіншіден, шсшендік сөз дегендердіц ішіндс мазмұны 
естірту, бата, ақыл аііту сияқты болып келстіпдерініц 
поэзиядан айырмашылығы қандай, плде сол поэзняііык. 
өзі шешендік сөз ден аталуы тиіс пс? Өіһкепі адебиет- 
шілер тарапынан қазақ фольклорыныц бір жанры дсп 
қаралатын шсшспдік сөздсрдіц дсні ұйкасты-ырғакты сөз 
толғауы, яғни өлец типтес (пе өлецнің өзі) болып кслс- 
тінін көреміз.

Әдебиет танушылардың бірқатары (М. Ғабдуллин) 
шешендік сөздерді фольклор үлгілері қатарында кара- 
манды9. Демек, қазақ топырағындагы шешсндік еөздер 
дсп негізінен ауыз одебиетінің бір жанрын ұғып келдік. 
Жоне бұл категорияны тек әдебиет танушылар ғама 
зерттеп келді. Тағы бір көціл аударар жайт — шсшеп- 
дік сөздердің тек ертерек дәуірлердегі көрінісі ғана сөз 
болып келді. Ал оны әдебиетшілер тарапынан соцғы 
ғасырларға, біздіц заманымызға, совет доуіріне орай- 
ластыра сөз ету жоққа тән. Бұған сапсақ, шешендік с«з 
фольклордың бір жанры ретінде соңғы доуірлердс да- 
мымай тоқтап қалған сала болып шығады.

Ал шындығында өте ерте замандардан бері өмір сү- 
ріп, біздіц дәуірімізге деГіін жетіп, бүгінгі мәденн-рухп- 
ни өмірімізден орын алып келе жатқан шешен сөйлсц 
дәстүрі (құбылысы, актісі) бар. Және ауызша сөйлеу- 
діц аясы ұлғайған сайын, шешен сөйлеудің де қажеттігі 
арта түсіп отыр. Біздің қазіргі социалнстік қоғамымыз- 
да шешендік өнердің көрінетін (қолданылатын) жерлс- 
рі әлдеқайда кеңіді: ол саяси-әлеуметтік өміріміздін
барлық саласында идеологнялық күрестің, коммунис- 
тік тәрбие мен оқу-ағартудың, заң мен ғылымныц, қоғам 
басқарудың ең бір пәрменді құралына айналды. Соны- 
мен қатар шешендік— ауызша жүргізілетін үгіт-насн- 
хат жұмыстарының бірден-бір құралы. Жиналыс, кон
ференция, съезд, симпозиум, семинар, диспуттарда да 
шешендік өнер өте-мөте кажет. Бұл күнде шешендікті 
радио мен телевизия да көрсетеді, өйткені бұларға жаз- 
ба тілмен катар ауызша сөйлеудің үлгісі ортақ. Демек,

9 Ғабдуллин. М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті. Алматы, 1974.

29



ауызша сніілеу модешіеті жалпы мо.чеппстіміздіц ажы- 
рамас бнлсгі болып отыр. Ал шешеіідік нііер тіл мн- 
деішсгіи кмтеретіп шарттардың біріпеп сападады. Mine, 
осындаіі құбылысты қалаіі атауымыз ксрск?

Біздіцше, «шсшендік сөз» дегси тсрминді бұрыпгы- 
сынша шешендік өнердіц іс жүзіпе асқап п а т и ж е с і н 
атауға калдыру керек, ягіш фольклор мұрасыпыц бір 
жанрып жонс қазіргі ксздс дс іпепісн аіітылған снзді 
осылапша атау керек те, шешсидік өнердіц, созге шебер- 
ліктіц өзін сол болса да өзгешелеу атау қажет. Бул 
ұғымға «шеіиендік» деген абстракт есімді тсліп, о.т 
«шешен сөіілеу» деген а к т і н і ц  атауы болса дсіімі.ч. 
Демек, әрі қараіі біз орыс гылымында «ораторское 
искусство, риторика, красноречие» деп жүрген категория 
сөз болған жерде «шешендік» деген бір ғана сөзді қол- 
данамыз. Ал «шешендік сөз» дсген тіркесті актініц иа- 
тнжесі, материалы дегенгс береміз.

ШЕШЕНДІК СӨЗДІҢ НЕГІЗГІ БЕЛПЛЕР1

Ежелгі Грецияда шешендік — өнердің бір түрі деи 
саналғаи да, оны поэзнямен жоне актерлік өнермен ұш- 
тастыра қарастырған. Сол дәуірде жазылған «О возвы
шенном» деген кітаптың бенмағлұм авторы рпторнка 
дегеніміз сөз туралы, яғнн поэзия мен шешендік туралы 
ғылым дейді. Аноним авторша, ритор әрі акын, орі сад 
шебсрі—шешен. Сондықтан Ежелгі Грецпяда риторика 
өнерін ақындар да, шешендер де игеруге тырысқан 10 *.

Ақындык пен шешендікті жанастыра сөз ету орыс 
ғылымында да болып кслді. М. В. Ломоносов басты на- 
зарды топ алдына сөпленетін шешендік сөздің көркемдік 
компоиснттеріне (поэтикасына) аударган. В. Г. Белин
ский поэзия шешендік сөздіц максаты емес, құралы деп 
таниды ". Поэзия мен шешендік сөзді шендестіре ка- 
растыру біздің күндерімізде де жок емес (Н. Асеевтің 
«Кому і’ зачем нужна поэзия?» деген, Н. Афонинніц 
«Искусство художественного слова» деген сцбсктсрін 
қарацыз).

Шешсндік пен ақындықты егіз опер деп карам әсіре- 
се казак, фплологнясында күшті. Зерттеуші Б. Адамба-

111 О возвышенном. М., 1966.
"  Апресян Г. 3. Ораторское искусство. М., 1972. С. 47. 
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ов: «Эдстто, казактыц ақыпы — шешен, шешсні — акіли» 
дсп тұжырымдай отырыи, тсшслдік емз жайыпдагы сц- 
бсгіпіц бір тұеыпда: «Шешсчідік сездер акындык сездер 
(өлсц-жырлар) мои кыркс.ч кара сездордіц (сртсгі, ицғі- 
мелердіц) алгашқы бөлінс бастауыи керсстетіп (?) ара- 
лык. жанр» дсгси пікір ұсынады І2. Сіра, бұл жсрде ав- 
тордың мақсаты шсшендік свздіц құрылымыпда иоэзия- 
ныц да, прозаныц да элементтсрініц бар болуын атау 
болса керск. Әйтпесе өлсц түріпде кслетін де, таза қара 
сөзбен айтылатын да шешсидік сөз үлгілері бар емес ле? 
Оньщ үстіпе талым бүл пікірін каузап, арі караіі накты- 
лы факіілермеи дәлелдемейді. Егср шешендік сыз үлгі 
лері аралық жанр болса, опыц ноэзнядан айырмашылы- 
ғы қандай, прозадан немец ерекшелснеді, аралық кате
гория болатын белгілері кандаіі дегендерді анықтаса 
керек еді.

Мұныц сыртыпда, шешендік сөз бсп поззпяны катар 
конып сөз еткенде, оңгіме негізінен казактыц бүрынғы 
шешендік сөздері туралы болу керек. Өііткені казіргі 
шешендіктіц қолданылар жерлері де, тақырыптары да, 
түрлері де бұрынғыдан (біздің шеінендік сөздер деп 
келген фольклорлык, мұралардан) өзгеше екендігі дау- 
сыз. Мысалы, музыка туралы кафедрадан сөйлейтін 
лектордыц сөзі мен Байдалы бмдіц сөздерін бір катар- 
дан карастыруға мүлде болмас еді.

Бұрынғы шешендік акындыкқа, шешендік сөз поэзня- 
ға қанша жақын келгенімен, сөз жок, олар эр белек ка- 
тегориялар. Бұларды жақыңдастыратын факторлардың 
бірі — көркемдеу тәсілдерінің ортақтығы, ауыстығы 
болса, екіншісі — шешен сөздіц де, поэзияныц да қо- 
ғаммыц әлеуметтік мүддесінен шығатындығы, үшінші- 
сі — екеуініц де тыңдаушыға псм.хологиялык эсер туғы- 
затындығы. Қазақтыц бұрынғы шешендік сөздері мен 
кейбір жыраулар мұрасыныц араласып кететіндігі де 
осыдан болар. Ал олардың бір-бірінсн айырмасы жөнін- 
де біз зерттеуші Г. 3. Апресянның мына пікірін қолдай- 
мыз: көркем сөз творчествосында такырыпты ойдан шы- 
ғару және оқиға өрісін ойша болжау дегендер орын 
алатын болса, шешендік сөзде олар болмауға тніс: ше
шен сөзінің өзегі (тақырыбы) тек кана ш ы н д ы қ  
б о л м ы с. Әсіресе қазіргі кездегі шешендік сөз, яғнн

12 Адамбаев Б. Халық даналығы. Алматы, 1976. 92-6.
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үгіі'ші-пасііхгітіпыпыц, лектордың, адіюкаттыц, прокурор 
дыц (crop сот ісі кдізакшл жүрсс), профсссордыц т. Г>. 
сөйлсғсн сшдері ііоэзияга коріпсу жаіуындямаііды. Одгиі 
соц, шсшсн — оз снзіпің орі анторы, орі рсжисссрі, .>рі 
орындаушысы, бірақ белгілі бір образ жасаушысы емес, 
бұл — шешендіктің театр өперіиен анырмасы.

Біз осы пікірлерді куаттаіі отырып, қазацтыц бұрыи- 
ғы шешеіідік сөзі меп ііоэзиясыііыц бір-біріне жакым- 
дыгымен қатар, үлкен аііырмасы барлығыи да баса аіі- 
тамыз. Жақындықтары, жоғарыда аііттық, көрксмдсу 
құралдары мен тосілдерін пайдалануда: скеуі де кнр- 
кемдеуіш элементтерге еркін жүгінеді, аллитерация меп 
ассонанс, ұйқас сияқтылар поэзияпыц да, шсшендік 
сөздіц дс неғізгі көркемдеуіш тәсілдері. Бірақ бұлар 
поэзия үшін басты шарт болса, шешсндік сөзде олар 
иіні келген тұста ғана қолданар құрал, шарт смес. 
Поэзия сөзді образ үшін де, ұйқас үшін дс, өлец сазы 
үшін де арнайы жұмсайды, ал шешегтдік сөзде бұл - 
тіпті де мақсат емес. Қерісінше, айтылмақ ойға (тақы- 
рыпқа) қатысы шамалы әдемі сөздер тізбегі, орынсыз 
ұйқасгар шешендік сөздің құнын түсірмесе, пайдасын ти- 
гізбейді.

Қазақтың бұрынғы шешендік сөздері көбінесе өлең- 
дердегідей ұйқасты-ырғақты болып құрылады. Мысалы, 
қыпшақ Арғынбай шешеннің мына сөзіне көңіл аудара- 
лық:

Жаксы айтасың, датқа13!
Жүйелі сөз жүйесіи табар,
Жуйесіз сөз өз несін табар.
Сен мал мен баска мактандың.— 
Байлық түбі — бакыл,
Казына тубі — акыл.
Атадан алтау тусаң да, бір 

жалғыздық бар.
Аска тойған кекірер,
Баска тойған кетілер.
Ешкі егіз тауып, койдан көп болмас, 
Ит сегіз тауып, малдан көп болмас. 
Қүлағым шұнақ болса, сұцқар 

шығармыи,
Қүйрығым шолақ болса, тұлпар 

шығармын.

13 Ритмикалык бөлінісі жақсы көрініп тұру үшіи, тексті әдсііі 
өлец сиякты етіп, жол-жолға тармақтап жаздык.
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Қудпіідың м;іггіті Оі']>сч”іin дсте иалвсы
жок. на,

(лпгш жібсрсіііп лесс пнлоеі жок. на!

(Текст Б. Адамбаевтыц «Халық дапалыгы* атгы кіта- 
бынан алыпды).

Эрине, бұл — поэзия үлгісі емес, өлсц емес. Мұнда 
өлеңге тон белгі— тармақтардыц буын сапы жағынап 
біркс лкілігі ж о к (тсксті тармақка бөліп жазуымыздыц 
өзі шартты екенін жогарыда көрсеттік): бір тармақ
7 буын, келесі біреулері 6 немссе 11, кеидс тіпті 12 буып 
болып келеді. Шешенніц бұл сөзіпде бслгілі бір ритми- 
калық бөліністер бар ексні сөзсіз. Ол бөліністер орі ұіі- 
қас арқылы (оісүйесін табар — иесін табар), әрі буын 
саны жағынаи жұптасып келетін компознцпялардыц кө- 
мегімен пайда болып тұр. Осындап ритмикалық-компо- 
зициялық топтасулар, бір жағынан, ауызша туған ше- 
шендер сөздерін сақтауға (жаттап алуға), ауызша 'la7* 
ратуға көмектессе, екінші жағынан, олар айтылған саз5’ 
ге көркемдік («шешендік») сипат береді. Шешендік ceb'j 
дерде өлеңнің ұйқас тәртібі сакталмайды: мұнда қазаі^ 
тын, дара өлеңінің а, а, 6, а ұііқасы да жок, толғаула||-| 
дың шұбыртпалы ұйқасы да жоқ, қазақ өлеңіне тәЦ 
,өзге де ұйқас суреттері табылмайды. Қысқасы, бұрынғ|іу 
шешендер сөздерінде де ұйқас бар, бірак ол өлсцдегі- 
дей қатаң тәртіппен келмей, «бейберекет» ұсыныладьі.' 
Осы тұрғыдан келгенде, қазақтыд бұрынғы шешендік 
үлгілері Ежелгі Русые вече (вещать — сөйлеу дегеннсиІ 
деп аталатын, жиындарда қолданылған шешендер сөзде][ 
ріне ұқсас келеді. Вечелерде шаршы топқа (халыққа) 
арнап сөз сөйлеудің ерекше дәстүрі болған. Мұндағы 
сөздің белгілі бір ретпен түзілген композициясы болуы- 
мен қатар, ол сөзде саяси программаны барынша айқын, 
дәл білдірулері шарт болған (вечелер Ежелгі Русь қа- 
лаларының жоғары билік органдары болғаны мәлім)14.

Ко.мпозициялық-структуралык жағынан да ө л е ң д і  
с өз  бен ш е ш е н  с ө з д і ц  үлкен айырымы бар: .ше
шендер сөздерінің алды-артында, ішінде түсіндірме- 
баяндау текстер болады (сгер шешендік сөз деп тұтас 
тексті алсақ, дұрысында солай алу керек, өйткеиі ше- 
шенніц айтқан сөзін комментарий тскссіз түсіну мүмкін

14 Ножин Е. А. Основы советского ораторского искусства. М., 
1981. С. 21.
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C M C C ) .  o.l К О М М С І П і і р і І І І . К ' ] )  Н І С Н і е Н Д І К  С М З Д ІЦ  гуу С с б с б і і і  
(«V.iы жүз Толе on, Kimi жу.і Ойтске on, Op ra ж\ 
Ормнмбет бпмен Каскакнл леғсн кнлгс даулы По, н.л 
сөіілссуге, Ліікыпкөлгс үіі тіктіріи, ел жшіалады»), me- 
тендер диалогының нэтнжесін («свіітіп, үш жүз Каска- 
көлді ортақ нандаланатып белый ыитымактасын, разы- 
ласып гаранты») т. т. білдірін отырады. Поэзияда мун- 
даіі түеіндірме баяндаулар болмаіітыпы бслгілі.

Дегенмен қазактыц бұрынгы шешсіідік сөзі мен бу- 
рынгы ноэзиясыныц композііцііясы мен нозтикаси 
жағынан жакындығы сдауір. Сомдықтан Байдалы бп си- 
яқты адамдардың орі жырау, арі би, орі шешси аталуы 
тегін емсс. Қазақтыц бүрыпгы ақыныныц барі шеніен, 
шешенініц борі акын болмаганымен, скеуіие де сода- 
шсберлік қабілеті күшті бо.іуы шарт болған. Оның үс- 
тіне бұрынғы дәуірлердегі шешсндік сөздер мен қазіргі 
кездегі шешендердім, сөйлсуінде көрксмдеуіш элемепг- 
терді пайдалану жолдарында, принциптерінде, мөлше- 
рінде үлкеп айырмашылық бар екенін айту керек. Ец 
алдымен, бұрынғы замандардан бізгс ауызша жсткен 
шешендср сөздерінде тексті комнозициялық жэне көр- 
кемдік жағьгнан курастыруда дастүрлілік, стандарттык 
басым болған. Атап айтканда, бұрынғы шешендік сөз- 
дерде жоғарыда көрсетілген ырғакты-ұпқасты құрылым- 
дарға көңіл бөлінеді.

Ритмнка-мелодикалық қүрьілым мен ор алуан парал- 
лелизмдср шешен сөзіне э.мошіялық өц береді, тыцдау- 
шы сезіміне эсер етеді, оны өлең сөз спякты жаттап 
алуға, ауыздан ауызға таратуға жеңілдік жасаііды. 
Бұл реттси карағанда, банырғы шешендік снздсрдің 
өзегі (түсіндірме, баяндау бөліктерінен баскасы) ди
дактика.! ык, толғауларга ұқсас келеді.

Екіншіден, бұрынғы шешендср аргументация мен 
карсы шабуылдың құралы рстіндс макал-мэтелдерғс, 
кэнігі сентенцияларға жмі жүғінеді. Мысалы, жас Сы- 
рымныц Малайсары биғе шешен тілмсн қанырган жауа- 
быныц мыиа бір үзіғіиде екі-үш макал-мотсл жүр: ІЛе- 
шем нысык болса, оііыц нссін айып көрдіціз? Әкем бп 
болмаеа да, би түсетін үй болыпты. ПІешем күндіз кед- 
ген жиырма кісіні, түнде келген жиырма кісіні реижіг- 
неп аттандырса, кырық кісі екен, қырықтың бірі қы<)ыр 
бегсн, онда қыдыр дарыган болар. Шалдыц үш түрі бо-
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,'іііды дсуілі еді: қсшымшр чки, қш)ірсі:і шал, қі>к)ырма 
шал. Ө:і ің  соның қайсьіаясың? (Макал-матсілер айы- 
рып корсстілді)ІГ|.

Қазіргі шешсндердің сөздеріндо бұл кнрсстілген дәс- 
түрлілік сақталмайды. Бұл күндс образдылық үшіп сөз- 
дердіц деніи ыргақты-ұіікасты етіи тоитастыру, мотиви
зация үшіи мақал-мотслдсрге иск артыи отырудыц қа- 
жеті де, қисыны да жоқ (бұлар жниіндс ксіііиірек пакты 
жонс толық айтылады).

Қазіргі ксздегі іііспісидік сездіц пегізгі белгілері, 
яғим оған қоиылатып шарттар мыпалар болмақ:

1 ) шешендік сөз бслгілі бір олеуметтік мопі бар та- 
қырыптағы ацгіме болуы керек;

2 ) оңгіме өзегініц долелі (аргумент!-) болу ксрск;
3) тыцдаушыға осер стстін эстетикалық қасиеті бо

луы керек;
4) тыцдаушылардың акыл-опы мен еркіие ықпалын 

тмгізіп, оларды белгілі бір іс-эрексткс ұмгылдыратын 
сөз болуы керек;

5) ачқындық пен түсініктілік, Аристотель аптқандай, 
шешендіктіц басты шарттарыныц бірі.

Біздің заманымыздағы шешепдік сөздердіц коммуни- 
кацияның өзге түрлерінен ажыратылатын белгілері мы- 
надай:

а) шешеидік сөз к ө п ш і л і к к е  к а р а т а а у ы з- 
ша т у р д е  айтылатын сөз, яғпи шаршы ток пен (ау
дитория мен) шешенніц жүзбе-жүз, тікслсп қарым-қа- 
тысы (тіл жағынан алғанда) болады да, шешен тыцдау- 
шыға тікелеп эсер ете алады;

6) шешен сөйлеп тұрған кезінде аудиторияның «қас- 
кабағын» сезіп, кажет жағдаііда сөзіне (сөплеуіне) же- 
келеген түзетулер енгізе а лады. «Шешен^-аудитория» 
арасындағы тоғыспалы реакция (обратная связь) тың- 
даушылардың шулап кстуі, реплика тастауы, мпмикасы 
арқылы жүзсге асып отырады;

в) шешенніц сөзі тыцдаушыларға тек сөз (тіл) ар- 
қылы жетіп копмайды, оған дауыс ырғағы, мимика, поза 
дегендер де қатысады. Қыскасы, Аристотель өзінің 
«Риторика» деген ецбсгіндс шешендік үш эле.менттен тұ- 
рады деііді: 1 ) сөйлсуші адам (піешен), 2 ) сөйлснетін 
сөз, 3) тыңдаушы топ (аудитория).

15 Осм мысал жәис алдыцғы келтірілгсндер Б. Адамбасвтыц 
аталған кітабыиан альшды.
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ШІІШЕНДІК СӨЗДЕРДІҢ ТҮРЛЕІ»!

ІІКмііендік сөздср мазмұны мен түрі жагыпап бірко.і- 
кі емес. Оныц үстіне бұд жерде де казакдъщ шсшепдігіп 
екі доуіргс бөліп қарау керек: бұрынгы помссс байыргы 
жәнс дазіргі. Советтік дәуіргс дсііінгі шсшеидік сөздср- 
діц түрлеріп одебист зсрттсушілсрі бірдо шешсндік ар- 
нау (еәлем, азіл, бата сөздор, слгс, жерғе, малга аіітыл- 
ған сын), шеіиендік толгау (амапат-ақыл, өсііет-паси- 
хат), шаиенОік day дегсн түрлсрге бнлсс |(і, окііпііі бірсү- 
лсрі иичисндік толгау жанс шешсндік day (айтыстир) 
дем жіктейді |7. Бұл топтастырулар шешеидіктіц форма- 
сына қараіі жіктеу, ал мазмүньша, яғни аптылатын ор- 
нына қарай қарастырылса, бұрыпғы шешсндік сөздсрді, 
біздіцше, 1 ) олеуметтік-саяси мазмұнды, 2 ) олеуметтік- 
тұрмыстық мазмұнды, 3) билік мазмұпды сөздср дси 
бөлуге болады. Бірінші тонка ел өмірі, халық тарпхы, 
хан-сұлтандардың ел басқару саясаты сияқтыларға ка- 
тысты айтылған сөздер жатады. Мысалы, Сырым есімі- 
не байланысты шешендік сөздердің біразы, біздіцше, 
мазмұны жағынан ел қамына, халық тағдырына қатыс- 
ты, злеуметтік мәнге ие сөздер. Жиренше шешенге тслі- 
ніп жүрген сөздер де сырт қарағанда жеке адамдардың 
(өз басыныц, ханныц, Қарашаштың) тағдыры, іс-арекс- 
ті сиякты болып керінгенмен, шын мәнінде ханныц сл 
тізгінін қалай ұстауы, кол астындағыларға қарым-ка- 
тынасы сияқты қоғам өмірін сөз ететін монологтер. Bi- 
рак, әрине, бұлардағы олеуметтік-саяси оцгіме өзінің 
тематикалық тұтастығы, айкындығы, мазмұны жағынан 
қазіргі осы типтес шешендік сөздермен тіпті де бірдеіі 
емес.

Қазактың байырғы шешендік сөздерінің дені соцгы 
екі топқа жатады. Әсіресе билік айтуға, дауласуға баіі- 
ланысты айтылған сөздер көзге түседі. Өйткені дауласу 
үшін де, ұтықты кесім айту үшін де ец алдымен қажст 
нәрсе — аргументтің болуы, бұл қазақша даулы аіітыс- 
тарда басты орын алған.

Қазіргі кездегі шешендер сөздері тақырыбьг, пакты 
мазмұны жоне айтылу тэсілдері (формасы) жағынан бүл
классификациядан олдекапда өзгеше келеді. Жанс шс-

1в Адамбаев Б. Аталғам кітагі. 95-6.
17 Мэметова Ә. Шешсидік еөздср /Казак әдсбметіиіц тарпхы. 

Алматы, 1948. 268-6.
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шеи турде сжі.теушілердш, тоитари: локторлар, үпти.и- 
паспхатпіылар, окытушылар т. б. кнбейғем енйин, іпс- 
шемдік сөздердіц жогарыдагы белғілсргс карай ажыра- 
тылуы да ұлғая түспск. Мысалы, казіргі партия немссе 
кәсіподак жиналысгарыпда сойленетін сөздсрдіц маз- 
мұны мсн баяидау стилі жоғары оку орпыпда болгілі 
бір гюинеіг студенттерғс окылатын лскциядаи өзгеіие 
болады. Бұл өзгсшслік тсрміптлогиядаи бастап, кейбір 
штамптарды колдануға дсйіи, такырыбынам бастап, 
сөйлсмдерді кұрастыруға дсйінгі арада байқалады.

Қазіргі кездегі шсшсндік сөздерді топтастырудыц 
ғылымн исгізіи оныц (шешендіктіц) әлеу.мсттік мондегі 
мәселелсрді шешуге, талкылауға, ойластырсға банла- 
нысты туатындығыпам шығарып, іздсстіру басым. Соған 
орай шсшсндік сөздер бірде а л е у м е т т і к-с а я с и 
күбылыстарды тілге тиек етсе, снді бірде а д а м г е р - 
ш і л і к п е п т ұ р м ы с-с а л т қ а  катысты проблема- 
ларды козғайды. Шешендік бір реттсрдс практикалык 
нәтижені көздейтін болса, келесі бір реттсрде таза тео- 
риялық монді болып келетіні де айтылып жүр.

Осылардыц барлығыныц негізінде зерттеуші Г. 3. Ап
ресян шешендікті екі салада топтастырады (род красно
речия, шід красноречия). Ол шешендікті м а з м ү н ы н а 
( жа н р  ын а) карай былайша жіктейді (по роду крас
норечия) :

1. Әдеуметтік-саяси мәндегі шешендік.
2. Академиялық шешендік.
3. Сотта айтылатын шешендік.
4. Әлеуметтік тұрмыста қолдамылатын шешендік.
5. Діии қызметте қолданылатын шешендік.
Сонымен қатар бұлардың әрқайсысының к а й ж е р-

л е р д е ж ұ м с а л у ы и а карай бөлінстін түрлерін 
атайды (виды красноречия). Олар:

1. Әлеуметтік-саясн мазмұнды шешендік сөздерге:
— олеуметтік-саяси және саяси-экономикалык тақы- 

рыптарға жасалатын баяндамаларды;
— конференция, съездердеғі есепті баяндамаларды;
— саясн сөзді;
— дипломаттык сөзді;
— саяси шолуды;
— эскери-патриоттык сөзді;
■— мнтингіде сөйлейтін сөзді;
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үгітші снзін жаткызады.
2 . Лкадемпялык, шешеіідік дсп:
— жогары оқу орындарындағы лекцияларды;
— і-ылыми баяндамаларды;
— ғылымн шолуларды;
— гылыми хабарламаларды атаііды.
3. Сотта қолданылатын шешендікке:
— прокурордыц айыптау сөзін;
— олеуметтік-айыптау сөздерді;
— адвокаттың сөзін;
— алеуметтік-қорғану сөзді;
— айыпкердіц қорғану сөзін жатқызады.
4. Әлеуметтік-тұрмыстык, шешендікке:
-  юбилейлерде айтылатын мақтау сөздерді;

— дастаркан басында айтылатын тостарды;
— қабір басында айтылатын аза сөздерін жаткы- 

зады.
5. Діни саланың шешендігіне:
— проповедыерді;
— соборда айтылатын сөздерді жатқызады 1В,
Бұл, сөз жоқ, осы күнгі шешендіктіц орыс тіліндсгі

түрлсрі. Мұны, әрине, казак, тіліне көшіре салуға бол- 
манды. Мысалы, казіргі казак тілінде эскери-патриот- 
тык, сөз, дипломаттык сөз, діни мазмұнда айтылатын 
сөздер жоқ немесе жокка тән. Өйткені көп ұлтты совет- 
тік армияда команда, үгіт-насихат, оқу т. б. жалпыга 
ортак тілде — орыс. тілінде жүргізілетіні мәлім. ІПетел- 
дерде казак, татар т. б. жеке халықтардың дипломатия- 
сы емес, Совет елініц дипломатиясы жүргізілетіндіктен, 
ол да бір ғана тілде — орыс тілінде және сол диплома- 
тиялық карым-қатынас жүргізіліп отырған елдіц тілінде 
байланыс болатындыктан, бұл салада да казак 
тілінде шешендік сөз қазір жок. Ал дінге келеек, казак- 
тар үстанатын мұсылман дінінің сөздері негізінен араб 
тілінде өтетіні белгілі.

Мазмұнына қарай (яғни жанрына карай) қазакгың 
осы күнгі шешендік сөздерін де:

1 ) олеуметтік-саяси мазмұнды,
2) о л е у м с тт і к - тұ р м ы с т ы к м а з м ұ н д ы,
3) білім-ғылымдык, мазмұнды,
4) ішінара сотта колданылатын сөздер деп карасты- 

руға болады. 18
18 Апресян Г. 3 . Ораторское искусство. М., 1972. С. 62—63.
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'Гүрлеріпе карай бвлініскс кетсек, Г. 3. Дпрссяи квр- 
сеткепдерге іісгізіпеіі косила отырып, мз тараііимыздан 
мыиадап пікір антамыз. Біз съезд, копференцияларда 
жасалатын саясн баяидамаларди а у и а ш а ш с ш с н- 
д і к с 6j з дегеннеп гврі к в и ш і л І к а л д ы н д а 
т е к с т  бон ы н ш а а и т ы л а т ы н (оқылатын) свз- 
дер (орысша публичная речь) дсп вз алдына бөлігі Ка
раганды жөн көреміз. Өйткені олар ауызша аГггыдман
ды, жазылғаи текст боііыніпа окылады. Оның үстінс 
бұларда ауызша аптылатып шешсндікке тон бслгілердің 
(айталык, тыцдаушыга эмоцнялык, пенхологпялык жа- 
ғынан асер ету, көркемдеуіш элсменттерді молынан пай- 
далану т. б.) болуы шарт емес, кенде гінті мумкін де 
емес. Жалпы орысша «публичная речь» дегсиді жеке 
терминмен атау керек. Оғап біз «топ алдында сөйлене- 
тін сөз» деген тіркесті ұсынамыз.

Эрине, осы күнгі шешеидік сөздердіц бірқатары 
(мысалы, лекциялар, үгітші-наснхатшылардыц сөздері, 
комментаторлардың антатын сөздері) алдын ала дайьш- 
далған текст (немесе тезис) бойынша аптылады, бірак, 
әптеуір көбінесе а и т ы л а д ы, оқылмапды, сондыктап 
мұндайда сөз жазба текстімен дәлме-дол түспеуі мүм- 
кін, шешен ыңғайына қарай ауызша осерлі, осем сөп- 
леудің кейбір элементтерін, яғни экспромт, импровиза
ция т. б. сияктыларды косып, жазылғанды біраз өзгер- 
тіп айтуы әбден ықтимал.

Сондықтан біз шешендікті топ алдында а у ы з ш а  
с ө й л е у г е, немесе алдын ала даііындалған текст бон- 
ынша көбінесе с ө й л е п  б е р у г е  (оқып шығуға 
емес) қатысты және текст бопынша оқылатын шаршы 
сөзге қатысты деп бөліп қарастырғанды жөн көреміз.

Біздіңше, осы күнгі қазақ тіліндегі мазмұнына ка
рай топтастырылған шешендік сөздердіқ жұмсалатын 
орындары мынадай:

Әлеуметтік-саяси мазмұндағы шешендік сөздерге 
үгітшілердің, саяси шолушылардың, радио мен телеви- 
зия шолушыларыныц сөздері, жиналыс, конференцпя- 
лардағы баяндамашылар мен шығып сөплеушілердіц 
сөздері жатады.

Әлеуметтік-түрмыстық мазмүнды шешендік сөздергс 
тойларда (әлеуметтік мәні бар юбилей сияктыларында) 
және өзге дс әлеуметтік мәні бар оқиғаларға байланыс-
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ті>і жаііы.іі'ап дастаркапдпрдьщ басымда айтылатып сн.;- 
дер, қаралы жнында: қабір бпсьшда, нлгаі адамиыц 
жетісіпде, кыркында, жы.іыпда -- кыокасы, «торкала 
тоіі, топырақты өлімдс» топ алдыида айтылатым снздер 
жатады.

Білім-ғылымдық мазмүнды шсшендікті көрсететін 
орындар: жогары оку орыидарының кафедралары, япш 
лскцнялар, гылым маселелеріпе ариалгап жииалыс, 
конфершіцииларда, талае-диспуттарда сөйленетін сш- 
дср, кафсдрадаи, радиодан, телсдидардан гылымныц 
белгілі бір саласыиа катысты өткізілетін оцгімелер, ха
ба рл а р т. б.

Сотта қолданылатын шешендіктің иелері прокурор- 
лар, адвокаттар, қоғамдық апыптаушылар мен қорга- 
нушылар, апыпкерлер болады. Қазак тілінде кеңсе жу- 
мыстары мсм сот істері жүретім аудандарда шешеидік- 
тің бұл түрі орын алады.

Енді шешендік сөздердіц осыланша бөлінгсн томта- 
рының әркансысына жеке-жеке токталаііык.

1 . Әлеуметтік-саяси мазмүнды шешендік сөздер. Бүл
күидегі идсологиялық жұмыстарда бұқаралық комму
никация күралдары: баспасөз, радио, телевизиялармсп 
катар, ауызша жүргізілетін үгіт-насихаттыц, жиналыс, 
конференцияларда сөйленетін сөздердің, саяси шолу- 
лардыц, олеуметтік-саяси такырыптарға окылатын лек- 
циялардыц орны айрықша. Бұлар көпшілік алдында 
сөйленетін шешендер сөздері болып табылады. Бүл 
реттен алғанда, шешендік сөз дегеніміз ауызша сөйлеу- 
діц а й ты л  у си па ты на (шешен, көркем, әсерлі 
т. т. дегендеп) карай берілген атау емес, орнына, макса- 
тына карай берілген, яғни көпшілікке карата сөиленген 
сөздіц атауы болып шығады. Зерттеуші Е. А. Ножин: 
шешен (оратор) деген терминді сөйлеушінің тілге ше- 
берлігін көрсету үшін емес, оныц әлеуметтік қызметін 
(яғни топ алдында сөйлейтіндігін) білдіру үшін колда- 
намыз дсп ашып аптады |9. Демек, бұл жерде шешендік 
сөз деген термин өзінің номинатив мағынасынан айры- 
лып, «көпшілік алдындағы сез» — «шаршы топ алдып- 
дағы сөз» (публичная речь) деген ұғымды білдіретін 
болып шығады. Олай болса, шешен түрде сөйлемссе дс, 
кез келген лекторды, жиналыста сөз алғандарды, ком- 19

19 Ножин. Е. А. Аталғам кітап. 4-6.
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мептаторларды «ніеіпсчі» дсп атаіітып бол а мыз («Бізден 
бұрыіпча шыгып свйлсгсп іпсііістмң созіие Караганда...» 
дстсіі сникты, .нітсуір снйлеушіго «ііісіпсп» лнуазымып 
береміз). Осыган ораіі, оның айтқан сезі дс «шсшендік 
сөз» деп аталуга тиісті болады. Әршіс, шаршы топ ал- 
дында сөйлснетін сөз осы атауга can болуы абзал: од 
олеуметтік моні бар такырыпты козгап, көркем, осерлі 
тілде тыцдаушы қауымға түсінікті стін усынылган свз 
болуы керек. Бірак, өкіпішке оран, іпаршы топ алдында- 
ғы сөздер ордаііым осы талаіггардыц үдссінсп шыға бср- 
мейді, осіресе соцғы шарттар (сөзіпіц оссрлі, көркем, 
айқын, тусінікті болуы) табыла бермейді.

Бұл топтағы шсшсндік сөздсрдін ор дауірге және 
қай таптыц мүддесін көздеуіне қараіі сппаттары, стиль- 
дер! жәнс әдістері ор түрлі болады. Қазақтыц бүрынғы 
шешендік сөздсрініц ішінде әлеуметтік-саяси мазмұнда- 
ғылары аз емес. Ертедегі қазақ қоғамында «батыр бо- 
лып қол бастау, көсем болып ел бастау оцаи емес, мұ- 
ныц борінен де ел тағдырыы шсшерлік сөз бастау 
киын» деп, халықтык мәні бар шешеидік сөздердің ро- 
лін жоғары бағалаған. Оның үстіне елдін тағдыры әр- 
дайым қылыштыц жүзімен емес, шешеннің тілімен де 
шешілетін тұстары болған. Сондықтан Теле би, Қаз 
дауысты Қазыбек би, Әйтеке би, Сырым Датұлыныц ел 
аузында сакталған шешендік сөздерінін негізғі такы- 
рыптары казак, қауымының немесе оны кұраған рулар- 
дыц әлеуметтік жай-жағдацы деп тануға болады. Айта- 
лық, XVIII ғасыр кайраткері Қазыбек бидің (өзге 
ныспылары: Қаз дауысты Қазыбек, Қаракесек Қазыбек, 
Келдібайұлы Қазыбек) казак елшілерініц құрамында 
калмақ донтайшысы Цевен-Рабданға барғанда айтқан 
шешендік сөзінің өзегі екі елдіц арасындағы әскери- 
әлеуметтік қарым-катынас екенін байкау қиын емес.

Әрі карай да тілдік-көркемдік жағынан талдауға 
қажеті болғандыктан, осы жерде атшы Қазыбек бала- 
ныц қалмақ ханына айтыпты дегсн сөзінің ел жадында 
сақталған толығырак нұсқасын келтірелік: «Қазак де
ген мал бақкан елміз, ешкімге соктықпай жай жаткан 
елміз. Елімізден кұт кашпасын деп, жерімізді жау бас- 
пасын деп, найзамызға үкі таккан елміз. Басымыздан 
намыс асырмаған елміз. Атаныц өсметі балаға, баланыц 
айтатын анты анаға, елімнен жаным садаға — ерлері-
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міздіц айтатын анты осындаіі. ДосымыдДы сақтаіі білғсп, 
днм-гүтын ақтаіі бі.ігеп елміз. Ецкейді дсп шалқгіи бер- 
мг, аскактагап хаидпрдыц ордасып таптаіі білтеп елміз. 
Атадан үл туса, құл боламын деп, қыз туса, куц бола- 
мын деп тумаГіды, ұл мсн қыз сеніц тұтқыныцда тұргап- 
да, оларды азат стпеіі сліміз тынбайды. Қатты болсац, 
темірдеи-ақ шығарсын. Сен темір болсан, мен квмір!- 
еріткслі кслгенмін. Көктс үшқан құс болсац, меп ілін 
түсер сүцқармын! Сен тоғай арасындағы кабан болсац, 
мсн жолбарыс! — алыскалы келгенмін. Жау тілегоіпд- 
жасыл беремін дсгеп, — табысқалы кслгенміи. Елімпіц 
шетіне опран салған өзіцсің. Өзіц табысатын болсац, 
онда шыныңмен бітім бер, болмаса ұрысқа шығар же- 
ріңді ант, шабыскалы келгенмін»20.

Қаз дауысты Қазыбектіц қазақ хандықтарыныц ұлы 
көрші — Россия мемлекетімен қарым-қатысына байла- 
нысты айтқан сөзі де (Өнерсіз өскен ел едіц, бірсу саған 
жау болса, паналауға жарайды мынау көрші орысыц, 
[сондықтан] орыспенен жауласпа») - олеуметтік-саясн 
мазмұндағы шешсндік сөз деуге болады.

Бұрынғы болсын, қазіргі болсын әлеуметтік-саясп 
мазмұнды шешендік сөздерге кайткенде де қоғамныц 
экономикасы, әлеуметтік-саяси өмірі, мәдениеті, оку- 
ағартуы, этикасы, тұрмысы жайында информация бо- 
луы шарт және ол информация хабарлау (баяндау) 
максагын көздемейді, соған қоғамның (оның тиісті мү- 
шелерінің) қатысын, пікірін, шешімін көздей айтылады. 
Сондыктан мұндай сөздерде көтеріп отырған (тілге тнек 
болып отырған) мәселеге қатысты ойлар, міндеттер үсы- 
нылады. Соңғылар талқылау объектісіне айналып, сын- 
ға ұшырайды, толықтырылады.

Бүгінгі күндерде біздің қоғамымызда орын алыи 
отырған әлеуметтік-саяси мазмұнды сөздердің форму- 
лировкалары айкын, қорытындылары негізді болуға тиіс. 
Орыс тіліндегі шешендік сөздердің бұл түріне зерттсу- 
шілср В. IL Ленннніц Россия Коммунистік партиясының 
(болыиевнктсрдіц) 1917 жылғы апрель конференция- 
сында жасаған баяндамасын мысал етеді21.

Саяси мазмұндағы сөздер де осы топка жатады. Қа-

20 Бүл текст Қаратаіі Биғожшшіц жимаған материалдарииан 
келтірілді//Казак әдебиеті. 1980. 28 ноябрь.

21 Апресян Г. 3. Аталған кітап. 64-6.
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за к. тілііідс жаца сипаттағы нлеуметтік-саясн мнзмүнды 
шеіііепдік сиздсрдіи оркендеп, отек жаііғап ксзі —соиет- 
тік доуір орііаіап алгашкы оижы.ідыктлрдиц тұсы бил
ды. Бұл жердс казак ецбекшілоріпе жаца қоғамныц, 
жаца саясаттын мәселелерін түсіндіру, пегізінен, ана 
тілінде жүргізілді. Сол ксзсцдегі ірі-ірі коғам қайрат- 
керлері, бір жағыиам, иісиісн-трибундар болғандығы 
мэлім. Түрі ұлттык, мазмұпы социалистік іпеіпспдікгіц 
жалпы совет еліидсгі өкілдері — орыс тіліпдс сөйлегсн 
Ф. Э. Дзержинский, А. В. Луначарский, М. И. Калинин, 
С. М. Киров, Д. С. Манунльский, Г. И. Петровский, 
П. П. Постышев, С. К- Орджоникидзе, Е. М. Ярославский, 
М. В. Фрунзе сияқты аса көрнскті партия мен үкімет 
басшылары болса, казак еліндс Т. Рыскүлов, Ғ. Мұрат- 
баев, С. Сейфуллин, Ә. Бенсонов, Т. Жүргспов, М. Әуе- 
зов, О. Исаев тәрізді кайраткерлер болды. Олар ор 
алуан жиналыс, съезд, конфсреицияларда, диспуттарда 
көпшілік алдында сөйлсп, Коммунистік партия мен жас 
Совет өкіметінің, жаңа соцналистік формацияның істері 
мен міндеттері, хал-жағдайы мен қиындықтары жөнін- 
де нақты фактілерді көрсетіп, күшті дэлелдср кслтіріп, 
айқын ұсыныстар жасады, сөйтіп, шешендіктіц нағыз 
үлгілерін танытты.

20-жылдарда Қазакстан Халық Комиссарлар Сове- 
тінің председателі болған Ораз Исаевты атакты жазу- 
шы Сәбит Мұқанов орысша тілге де, казақша тілге де 
шешен адам болатын деп еске алады 22. Бұл аталған 
қайраткерлердің сөздерінде риторикадан гөрі, айгыл- 
мақ ойдың мазмұнына, дәлеліне көңіл көбірек аудары- 
лады. Мысалы, белгілі әдебиетші галым Қажым Жұма- 
лиев замандастары жайында қалдырғак естелігінде: 
«Сәкен Сейфуллин сөз, сөйлемдерінің түрінен гөрі маз- 
мұнына көңіл бөлетіндігі, орашолактау қүрылған еөй- 
лемдерінде де терең мән жататындығы байқалды» 23 ден 
жазады.

Бұрын совет қызметінде болған Ешмұхамбет Алии 
деген қарт капраткер өзініц жерлесі Мұхтар Әуезов ту- 
ралы жазған естелігінде болашак ұлы жазушының тіпті 
балаң кезінің өзінде-ак казак сөзіне шеберлігімен көзге 
түскендігін жазады: 1920 жылы Семей қаласында Сібір

22 Мұқанов С. Есею жылдары. Алматы, 1964. 325-6.
33 Жумалиев К. Жансац жамдар. Алматы, 1969. 219-6.
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0,1 кo.'iік рсволюцпнлық комитетіиіц Үйымдастыру сье.й 
нтеді. Съезд Коммунистік партия мси Совет үкімстініц 
ішкі, еырткы саясатыиа арналады жанс онда Казак. 
Автопомиялық Советтік Социалмстік Ресиубликасыи 
кұру жөніндеп В. II. Ленин мен М. И. Калинин к,ол коіі- 
ған декретгі талқылапды. Съезд жұмысы екі тілде жү- 
реді- Каралған барлық моселслерді съезге қатыскаи 
казакгарға ана тілдеріпде түсіндіріп, айтып бсріп отыр- 
ған Мүхтар Әуезов болады. Жұртпіылық жас жігіттіц 
сөзге ұсталығына, сөзініц домді орі түсініктілігіие катти 
разы болады 24.

Содаи кеиінгі кезецдерде де көшпілік алдыпда сой- 
леу тәжірибесі арта береді. Белгілі галым одебиетші 
Е. Ысмайылов атақты жазушы орі ірі қоғам қапраткері 
Сокен Сейфуллиннің көпшілік алдында сөйлеген сөздері 
туралы былан дейді: «1931 жылы бір жиналыста да 
Сәкен өте қызық тапқыр сөйлепді. Баяидамашы Р. Жа- 
манкұловтыц поэзияны үсгірт гүсінстін тұриайы сында- 
рын іске алғысыз етіп сынап, өлтіре ажуалап, қайтып 
тұрмастай сұлатып салды. ...1936 жылы поэзия туралы 
бір жиналыста Сәкен сыншы I. Қабыловтыц бірқатар 
өлеңдері халықка түсініксіз стильде жазылады деген са- 
зін қатты сынға алды: «Поэзия дегеніц нәзік нәрсе, 
оныц терең сырын үғыну үшін жаттаулы ережені ғана 
білігі қоймай, көркем жырды түсінетін сезім куатын сау 
болғаны жөн», — деді. Мұныц бәрі сырттай карағанда 
асқан шешендік емес сиякты, бірақ ақынның логика- 
лык. ойы тапқыр да алғыр»25. Бұл жерде әлеуметтік- 
саяси мазмұнды шешен сөздерге ең алдымен кажет бел- 
гілер — логиканың күштілігі мен долелдердің мыкты- 
лығы үлкен роль ойнайтындығы, шешендіктіқ жаца за- 
мандагы сипаты біраз өзгергендігі көрінеді.

Ұлы Отан соғысы жылдарында әлсуметтік-саяси та- 
кырыпқа сөйлеген әрбір шешен халықтың патриоттық 
сезіміне күш косып, жауды жеңуге үмтылдыруды, ол 
үшін экономика, мәдениет, тәрбие т. б. салалардағы 
міндеттер мен нақтылы істерді апқын, әсем тілде айтып 
беріп жүрді.

Қазіргі кездегі злеуметтік-саяси мазмұнды шешеидік
2'' М. Ауэзов в воспоминаниях современников. Алма-Ата 19У? 

С. 316.
25 Ысмчйылов Е. Революционер акын /С. Сеііфуллші. Алматы 

1960. 1-т. 33—34-6.
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сөздср публицистика стилімен озектес деуге болады. 
Егор біз бұл тиитегі снздерді с а я с а г к а к а т ы с ты 
(политическая речь) б а я и д а м а л а р, ж и ы п-ж и и л- 
л ы с г а р д а ш ы г ы и с о іі л с г е и с н о д е р, ш о- 
л у л а р, м и т и и г і д е с ө ІІ л е т е  и с. « з д е р, ү г і т- 
ші л с р  с е з д е р і  деп өз ііиіпеи жопе ажырататын 
болсақ, қаіі-қайсысында да рссмилік үп болады. Қоғам- 
ныц әлеуметтік-саясн өмірінс катысты оцғімелсрді сөз 
етуде бір норсені с у р с т т с у  дсгсн болмаііды, опың 
есесіне т а л қ ы л а у, н і к і р а л ы с у орын алады. 
Соцғыларда антылған оіідыц далслі меіі (ягни аргумент 
пен) тыцдаушыныц психологиясыпа осер етстін элсмент- 
тер молырақ колданылады.

Ал үгітші-насихатшылар сөздерінде түсіндіру басым 
болып кследі де, тыцдаушыга эсер ететін тілдік-көркем- 
дік құралдарға нек арту тіпті күшгі болады, өйткені ла- 
тынша agitation (агитация — үгіт) сөзініц өзі «адамдар- 
дыц ой-санасын ояту» дсген мағынапы білдіреді, яғпи 
үгіттің мақсаты — адамдардыц он-санасын оятып ба- 
рып, белгілі бір іс-әрекетке ұмтылдыру ғон, ал насихат 
(орысша пропаганда, латынша propaganda) «түсінді- 
ру», яғни «белгілі бір көзқарастардыц, идеялардың не- 
месе саяси теориялардың мән-мәнісін, максатын айкып 
және әсерлі түрде айтып беру» дегенді білдіреді.

Біздің қоғамымызда социалпстік кұрылысты, комму
н и с т  кдеяларды, марксизм-ленинизм ілімін калыц бұ- 
қараға түсіндіріп отыру — кецінен орын алған, пәрмен- 
ді әрекеттердің бірі болғандықтан, үгітші-насихатшылар 
қолданатын шешендіктің де маңызы артып отыр.

2 . Әлеуметтік-тұрмыстык. мазмунды шешендік сөздер.
Бұл казак, қауымыныц бұрынғы дәстүрінде де орын 

алған болса, казіргі өмірімізде де аз кездеспейді. Әсіре- 
се, жоғарыда айтылды, адамзат қоғамыныц кай форма- 
циясында да болып жататын «торқалы той, тонырақты 
өлімдер» тұсында «дүйім жұртқа» көбінесе ауызша ар- 
налатын сөздер шешендік сөздердің осы тобын кұрайды. 
Әрине, «дүйім жұрт» әр сипатта болуы мүмкін: әлеумет- 
тік мүддемен (кажеттіктен) жиналған үлкен топтан бас- 
тап, шағын қонақтар тобына дейін. Бұл топтардың қай- 
қайсысына да карата айтылатын сөздер әдеби тілде, 
тыңдаушыларға эсер ететін түрде: не көтеріңкі пафоспен 
(тойларда, салтанатты жиындарда), пе мұңды өкінішпен
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(іізіілы  жныидарда) уеынылады. ЛАундаіі пкчііеидік сиз- 
дерғе ірі-ірі коғам, одебпет, «пор, гы. іым кайрат керлері- 
піц мүше.і жаска (қазіргі зпмапымызша санаіап «мү- 
шс.і жас» дегендеріміз адамныц жасы 50, GO, 70, M(J 
сияқты «дөцгелек» сандарға жсткен тұстары гой) то.і- 
ған юбнлейлеріне арналған салтаиатты мажілістсрде 
көбінесе ауызша айтылатын куттықтау-мадак. сыздсрді 
де жатқызуга болады. Сондай-ак замаиымыздыц ардпқ- 
ты ул-қыздарымсн қоштасқан аза сөздсрімізді атауга 
болады. Мысалы, қазақ халқыпыц ұ,іы псрзеиті Мухтар 
Әуезов кабірініц басында Ғабпт Мүсіремов аііткан аза 
сөзін алайык, бұл — қазіргі азаматтық-түрмыстык, маз- 
мұнды шешен сөздің нағыз үлғісі; үзінділер кслтірсііік:

«Бүгі!і біз ауыр қаііғының үстіндеміз. 1\өп ұлтты со
вет әдебисті үшін, ардақты ұлынан, асқар бслінен аіі- 
рылған қазақ халқы үшін бүгінгі күн — қаралы күн, 
азалы күн!

Бүгін барлық совет жазушыларыныц көздерінем еор- 
ғалаған жаетарынан гөрі азалы жүректерін жарын 
шыққан жалыны басым.

Аі‘ітпасыца амал канеы, бүгін біз дүніге жүзілік аты 
бар, енбекші момын елімізді дүниеге танытқан, әдебпе- 
тіміз бен модениетшіздіц әр саласында ортан қазығы 
болып келген атакты жазушымыз, мыцдаған шәкірті 
бар ұстазымыз, ірі ғалым, педагог, белгілі қоғам кан- 
раткері -Мұхтар Омарханұлы Әуезовке қош айтқалы 
келіп турмыз. Біз үшін бұдан артық ауыр сөз, бұдан 
артық айтпаса дерлік сөз жоқ еді!

...Бұдан былай біздің ара.мыздан бәріміздің ерекше 
қадірлейтін ардақтымызды көре алмайсыздар. Ол қазір- 
дің өзінде ортамызда тұрған жок, міне, алдымызда 
жатыр.

Бүгіп қазак. одебиеті көлдсиен. бір жұтқа ұрынған- 
дай. Баска мадактарын коспай-ак, Мұхтар Әуезов ле
генде ғана аузымыз толмаушы ма еді? Ойымыз да лық 
толатым. Бұл Мұхтар енді жок арамызда. Сағынар ке- 
зіміз, іздер кезіміз, жоктар кезіміз аз болмас, таба ал- 
маспыз бірак...

...Әдетке кірген сөзді айтпасац амал жоқ: қош бол, 
Мүхтар, баладай нозік жан, көркемөнердің өзіндей ка
тал сыншы, оділ жан! Үлкен аға!

...Қош бол, Мұхтар! Сеніц биік мұнараң жалғыз Ка-
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заксгипи;іп емес, барлык сонеч х;і.іык.тариныц биік кыр- 
қлларинап көріпіп тұрар! (лчііц оң Гжік муплраң— ең- 
беғің дүпис жүзіне түгел тнраган. Взіпе н.чі жо.і салған 
атакты еңбсгіц бүдап былай да тараіі бермск!»-'•.

Мүнда іігеіисп сөзге там бслп'лср түгсл: логика мен 
аргумент (орны тол мае казаныц өкінішін білдіру), олеу- 
меттік үн-мүддс (ұлы жазушыпы бүкіл халшктыц жоқ- 
тауы), тыцдаушыға эсер ететін тілдік аксессуар---бар- 
лыгы да аііқын көрінеді.

Қазақ халқыныц күнделікті түрмыста аіітылатын ше- 
шеидік сөздсрініц түп-тамыры аріде жаткапын білеміз. 
Жеке адамнан гөрі, қауымға карата амтылган, ллеумет- 
тік мон-мацызы бар бата-тілектср, жұбатулар (өлеңмен 
'берілгеннен басқалары) осы типтсгі шепіеидікке жата- 
ды. Қүнделікті өмірдің ар алуаи соттеріне баііланысты 
әсерлі, осем тілмсн сөз айту казак, кауымы үшіп конігі 
дүние болғандығына өтксн ғасырда халкымыздыц ті- 
лін, этнографиясын, мәдениетіп зерттеген В. В. Радлов, 
А. Янушкевич сиякты ғалымдар бірден назар аударьтп, 
атап кетксндігін жоғарыда аііттык.

Қазірде осы шешен сөплеу дәстүрі орі қараіі жал- 
ғасып, мәдсни өмірімізден мықтап орын алуға тиісті. 
Өйткені көпшілікке қаратып әлеумегтік мазмұнды сөз 
айтатьш еоттер мен орындар көбспді, олардың түрлері 
артты. Мысалы, үлкен жнындарда, юбплейлік салтапат- 
ты кештерде, дастарқанды тойларда, ұл үйленігі, кыз 
ұзатылатын той-томалақтарда тост-тілек айту да ше- 
шендікті талап ететін сәттердің бірі. Мұнда да тост 
айтушы жақсы тілек, адал ниеттерін осем, осерлі, одеби 
тілмен жеткізуге тырысады.

3. Білім-ғылымдық мазмұнды шешендік сөздер. Шс- 
шендіктің бұл түрі негізінен біздің заманымызға тән 
(әңгімс казак, тіліндегі шешендік жайыпда), ол а к а- 
д е м и я л ы к деп те аталады. Бұған жоғары оку орын- 
дарында окылатын лекциялар, ғылыми баяндама, ха- 
барлама, шолулар жатады. Академиялық шешендік 
сөздіц ең басты белгілері: аитылмақ опдыц нсгізді, дә- 
лелді болуы, логиканың күшті болуы, сөздіц біршама 
катац стильде айтылуы жоне ғылыми термипдердің мо- 
лынан орын алуы.

Шешендік сөздің бұл түріне жоғары оку орны ка- 26
26 Мүсірепов Ғ. Суреткср парызы. Алматы, 1970. 356—357-6.
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фодраларыида окилатын сабақ-локцпялар гаиа ом ос, 
наго до а\диторняларда аіітылатыи мазмуны білім-гы- 
лымга кап,юты снадор жатады. Пул локциялардыц басты 
мопі — білім моп гылым саласыиаи .хабар бору, гылы.м- 
ды таныту. Соган қарап, академиялық лскцияларда шо- 
шендік сипаттыц болуы шарт смсс сияқты көріпуі до 
мүмкін. Ал шындығында бұларға қоііылатып талаптар: 
оңгіме өзегінің нақтылыгы, тілініц барынша түсіиіктілі- 
гі жонс тыцдаушыларға эсер етіп, оларды қызықтыра- 
тындаіі болуы — шешсндік свздіц до үдссіпон шыгады, 
Қогамдық пәндсрден оқылатын лскцияларда тілдік-кнр- 
кемдеуіш элементтердіц келуі (осерлі тсцеулердіц, мо- 
тафоралар меи эпитеттердіц т. б. болуы) шешендік сн.т- 
дердіц белгілеріп қамтиды. Физика, химия, математика 
тәрізді ғылымдар бопынша оқылатын лскцияларда ғы- 
лыми информация мейлінше түсінікті тілмен ұсыиыла- 
ды, бүларда, әрпне, экспрессиялык элемснттер кемде- 
кем ұшырасуы мүмкін.

Академиялық шешендіктіц орыс қоғамындағы шо- 
берлері деп зерттеушілер Т. Н. Грановскийді, С. И. Со
ловьев гі, И. М. Сеченовті, К- А. Тимирязевті, Д. И. Мсн- 
делеевті, И. Т. Павловты, Е. В. Тарлелерді атаса, казак- 
тан Сәкен Сейфуллнн, Санжар Асфандияров, Мұхтар 
Әуезов, Әлкей Марғұлан, Құдайберген Жұбанов, 1\а- 
жым Жұмалиев т. б. сияқты тамаша ғалымдарды көр- 
сетуге болады. 1925—1928 жылдары Қазақтың халық 
ағарту пнститутында, 1927—1930 жылдары Ташкентгегі 
Қазак педагогика институтында, 1930—1937 жылдары 
Алматыдағы Қазақтың мемлекеттік педагогикалық 
институтының тіл-әдебиет факультетінде қазақ әдебнеті 
тарихы курсынан лекция оқыған Сәкеи Сейфуллинніц 
студенттерге осы пәннеи ғылыми мзліметтер ұсынуда 
сөз шеберлігін сыртқы әшекейлі шешендікпен емсс, 
«салмақты, тапқыр сөйлеуімен», айтпак ойыныц маз- 
мүпды, мәнділігімен көрсеткені мәлім. Казақтыц тұцгыш 
университетінде профессор болып лекция оқыған тарнх- 
шы С. Асфандияровтыц ауызша сөйлегенде сөзге шс- 
берлігін кейінгілер былайша еске алады: ч<Профессорда 
(С. Асфандияровта) тес қалтасынан алған бір жапырақ 
қағаз — лекцияның тақырыбы мен жоспарынан басқа не 
кітап, не конспект, тіпті тезис те болған жоқ»27.

27 Жүмалиев Қ. Аталған кітап. 194-6.
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Ұзак. жылдар бойы Қазақтыц мсмлокеттік ушіверси- 
тетінде профессор болып лекция окыган Мухтар Әусзов- 
тіц іііснісндііііі опы кмріп, тыцдағапдардыц барлығы 
атайды. Әсіресе одам толім алып, кафсдрадан сан рет 
лекциясыи тыцдаған шәкірттердіц бірі, кейіи өзі де га
маша шсшен профессор болып лекция оқып келе жатқан 
Зейнолла Қабдолов ұлы ұстазы туралы жазғандарыпда 
Мұхтар Омарханұлыныц шсшепдігіи арнайы атап көр- 
сетіп отырады: «Мұхацдай шсіисіі адамды оз басым 
гұмырымда көріп-білгси смесиін. Мінбсдс не кафедрада 
күркірегсн өзенше тасып, яки толассыз сіркірсгсп ақ 
жаңбырша төгіліп тұрушы еді. Жоне бір керемсті — 
Мұхацды енжар тыцдау мүлде мүмкін с.мсс. ӨГггкепі ол 
жазғанда ғаиа емес, ауызекі сөйлсген сөзде дс ғаламат 
суреткер болатын. Алысқа шабатын жүіірік алдымсн 
біраз кібіртіктеп барып көсіледі деседі ғой. Сол секілді, 
Мұхац да басында біраз барлау жасағаидай, немесс 
неден бастауды ойлағандан, кайта-кайта іркілс беріп, 
тамағыи кенеп, үздік-создықтау тұратын да бірер минут- 
тан кейін нөсерлете жөнелетін. О, енді бітті! Енді сіз 
уақыттың өткенін білмей каласыз, шсшенніц ой ағымы- 
мен жер-дүниені шарлап кете барасыз... Шешендік шек- 
сіз білімнен, терец ойдан, асқан парасаттан туатын мар
се! Мұхаңиың шешендігі ғұлама ғалымдығында жа
ты р»28.

Бұл жерде 3. Қабдолов Мұхацныц шешендігініц сн- 
патын да және жазушы-ғалымныц шешсндік жөніндс- 
гі ойларын да көрсете кетеді:' «Шсшен болу үшін адам 
кәдімгідей қанатты болуға тніс, — дейтін Мұхаң.— 
Қанат болғанда жай емес, парлап ұшатыи қанат болу- 
ға тиіс. Әйтпесе қанат тауықта да бар. Бірақ тауық пеи 
бүркіттің қанаттарында біраз айырма бар-ды. Демек, 
шешенге біткен қанат тауыққа емес, бүркігке тән тал- 
майтын, самғайтын қанат болуға тиіс29.

Мұхтар Әуезовтің тек университет кафедрасында F a - 
на емес, жалпы жазушылар жиындарында, ғылыми кон- 
ференцияларда екі тілде бірдей сөйлеген кездерінде де 
сан рет жұрт сүйсінер шешендік көрсеткенін ғалым Ыс- 
қақ Дүйсенбаев 30, жазушы Әбдіжоміл Нұрпейісов, ақын

28 Қабдолов 3. Таңд-. шығ. Алматы, 1983. 1І-т. 272-6.
29 Сонда. 273-6.
30 Дуйсенбаев Ы. Мұхтар Әүозов (макалалар, естсліктер). Алма

ты, 1974. 205-6.

4 -5 3 49



;>рі филолог Мұзафар О.іімоаі-в 21 т. б. ,»р кез a ran нтолі.
Студент кезіпде ірі-ірі талым- филологтердіц лсһиия- 

ларын кнп тыцдаган орі тек тыцдап коііман, оллрды 
танн жүрген зерделі шәкірт 3. Кабдолов және бір уста- 
зы Қажым Жұмалневтіц до акадечиялык шешендіктіц 
тамаша үлгісін көрсеткен адам скснін былаііша ееке 
алады: «Профессор емді ез машығымен агыл-гегіл тн- 
гіле жөиелді... Қолында бір жапырақ қагаз жок. Махам- 
бет өлецін жатка аіітып, теориялык талдауын табаи 
аузында қолма-кол жасап тұр. Тек Махамбет қана емес, 
каласа күллі казак, орыс адебисттерінің, дүнне жузілік 
классиканыц кез келген тұсынан онып-ойын алады да, 
сол аркылы өзініц түрліиіс теориялык толғамдары мсн 
түжырымдарын колға ұстатқандаіі әрі накты, орі затты 
дәлслдеп береді32.

Қысқасы, біздіп за.манымыздағы жоғары оку ориы- 
ныц окытушысы профессионал лектор болыгі саналады, 
ол — ғылым меп техниканың, әдебиет пен өнсрдіц 
табысгарыи тиісті аудитор»яға жеткізуші, насихаттау- 
шы адам. Ал лектордыц басты күралы — шешендік. Bi- 
рак бұл тнптегі шешендік сөздіц негізгі сипаты тілдік- 
көркемдеуіш элементтерден емес, айтылған ойдыц ка- 
жеттігінен, дәлелділігінен және информация беретін 
максатынан танылуға тиіс. Мүндағы аргумент макалда- 
тып-мателдетіп берілмейді, психологиялык эффект те 
сөздіц «сылдырап түрған өңкей келісімімен» емес, логіі- 
калық желініц күштілігімен, корытынды-түйінніц дэлел- 
д і л і г і м е н ж а с а л а д ы.

4. Сотта қолданылатын шешендік сөздер. Бұл маз-
мұнды шешендік сөздерді де екіге бөліп карастыру 
керек: феодалдык коғам түсындағы казактыц әдет-ғу- 
рып зацы бойынша жүргізілген дау-даманларда орын 
алғаи шешендік сөздер және біздің дәуіріміздегі сот 
жұмысында айтылатын айыптауіпылар мен қорғанушы- 
лардыц сөздері.

Бүрынғы билікте аііыптаушының да, қарсыласушы- 
ныц да, үкім айтушының да сөздерінде дәстүрлі стерео
тип модельдер: макал-мотелдер, конігі аиалог-салысты-

ІІіірпечсов Л. Слово об Ауэзове //М. Ауэзов в воспоминаниях 
современников. Алма-Ата. 1972. С. 141; Л.иімбаев М. Высокая вер
шина видна издалека//Там же. С. 206.

Кабдо.юв 3. Аталган к;гаи. 409-0.
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рул ар т. б. баеты роль аткараі ып болса, казіргі билікте 
(сотта) аіітылмақ ойдың лопіка.іы.іыгы, аргүмепттіц 
күштілігі, пікірдіц айқындығы басты орыига піыгады. 
Сөз жоқ, бұрынгы биліктсрде до логика мои аргумент 
шешуші роль атқарғаи, бірак осыларды білдірудс жүгі- 
нетін қүралы «ііісшсп» тіл, яғип ақыл үГіротер дидак- 
тикалык, жолдар, өмірдіц философиялық түйіндсрі — 
сентенция, мақал-мәтелдср, «бұрыпгылардыц айтқанда- 
ры» болыгі отырған. Оғап мысал ретіндо М. Әуезовгіц 
«Ецлік—Кебек» пьесасынап Еспембет пон Қобейдіц ай- 
тысын келтіруге болады:

Е с п е м б с т. Уай, тобыктыпыц баласы, матаіі-то- 
бықты болып тұрған күніңдс атыстыц, шабыстыц, праз
дника сылтау таба алмаіі, түпмедсйді түмедсіі қылып, 
бүл ісің алты алашқа ойгілі болған. Тобықты, шаялы- 
ғыңды қылдың ба, білегі жуапдыгыцды қылдын ба? 
Алалы жылқы, ақтылы койын жосылтып алдыц... Аіі- 
рандай аптап, күбідей пісіп жүргеніцде ан дер ажа, кой 
дер кожа болған жоқ... Жетіп отырған жесірімді бір 
тентегің ат сауырына салып әкетіп отыр. Ағайын, ұзын- 
да өшгі, кысқада кскті емессіц. Бітім сұрап, кісі сал- 
сам, бақайыңнан келтірмеисіц.

К ө б е й. Еспембет, сөзің шын... даудың карасын кв- 
бейтем деп, құлындағы сақау, құнандағы тісеуді осы 
сөздің үстіне әкеліп үйгенің лайықсыз...

Е с п е м б е т .  ...Мен тұщы етіме ащы таяқ тнді деп 
отырмын. Шолак, байталдың кұнрығындай тобыкты, өк- 
темдігіц асты деймін. Таскып судап кемеріңнен асып 
отырсыц сен.

К ө б е и. Еспембет, кеден неден болды, ксдергі не- 
ден болды деп отырсыц, мен саған бұл дауын орайсыз 
деп отырғаным жок,- Екі елдің сөзін екеуіміз ұстап кез- 
дескен соң, дәнекер болатын жағып қарастырайық 
дейім. Болмаса қой асығын колыца ал, қолайыца жақса 
сақа қон. Жақпаса билігіцді езің айт. Сайты аякқа ас 
құйып, сабынан қарауыл қарайтын болсац, мсн билік 
айтпаймын. Тағы антарым— тобықтыныц азды-көпті- 
гін сарапқа салар жер емес бұл. Көп болғанда кімнің 
басы кімнің қанжығасында жүр еді?... (М. Әуезов.
Шығ. 8-т. Алматы, 1969. 34—35-6.).

Mine, бул шағын үзіндіде екі жақтың да «уәкілі» өз 
онларын мейлінше шешен тілмен беруге күш салады,
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мупдл о/кір: түймеОейОі ryiicOcit қылу: істі алты a.unit- 
қа ліісілі my: и.іалы жылқы. иқты.іы қоіі: иіірашһііі пи
тан, күйідеіі nicy; ай дср ажа, қой дер қожи: жетіп огыр- 
ган жгсірді ат сауырына салып лкету; үзында өшті, қмс- 
қас)а хекті: қүлындагы сақау, қунандагы тісеу; гущи 
етіме ащы таяқ тиді; кеден неден Сюлды, кедергі нсбсн 
болды: кой асыгын қолыңа ал, қолайыңа жақса сақа қой: 
сапты аяққа ас құйып, сабынан қарауыл қарайтын; кім- 
нің басы кімнің қанжыгасында жур дсген сияқты мател- 
дер мен фразеологизмдерді, шолақ баиталбың қуііры- 
гындаи тобықты, тасқын судай кемерден асу торі.лл: 
образды теңеулерді молынан колданған. Бұлардын 
арасындағы сөз сайысы таиқырлықтыц жонс сөзді «сіл- 
теіі» білудіц күресін көрсетсді. Осы курсе аркылы бу- 
рынғы шешендер тыңдаушылардыц да «делебссіп коз- 
дырын/>, оларды осы тұстағы сөз творчествосына катые- 
тырады.

Билер айтысындағы шешендердіц сөздерін монолог 
дегеннен гөрі жарыс-диалог деп қарауға болады.

$

Қазіргі біздін, қоғамымызда жүргізілстіп сот жумы- 
сындағы прокурордың да, адвокаттыц да сөздерінде ба
га беру енпаты болады, сондықтан мұнда объективтілік. 
дәлелділік күшті болу керек. Сонымен катар сот Id 
адам тағдыры шешілетін жер болғандыктан, сол адам- 
ның өзін, іс-әрекетін (бүрынғы ецбегін, казіргі кыдмы- 
сын т. 5.) сипаттау басым болады.

Мам андар атап көрсеткендей, совет сотында, бүрын- 
ғы немесе қазіргі капиталистік елдердегідей емсс, про
курор мен адвокат өзара бір-біріне қарама-қарсы ту- 
рып, сөз сайысына түспейді, екеуі де шындыкка жетулі 
соттыц оділ үкімі шығуын көзденді. Сондыктан олар те; 
судьяларға ғана арнап емес, жалпы көпшіліккс де № 
рата, өзге дс жүртшылыктыц сана-сезіміие де осер сте- 
тіндсіі етіп сөіілеуді ойластырады (әсірссс ашык соттяр- 
да). Осы ссбептсн де бұл сәздердс нактылы объект (ка
рал ы п отырган іс мазмұны), айтылған пікірдін долелде- 
месі, корытындысы болуымен қатар, тыцдаушыларг: 
әсерлі болу максаты да қойылады. Осы тұргыдан ке.т 
генде судья мен адвокаттың сөздері бір-бірінсн сал взге 
шеленеді. Прокурор каралып отырған істі сипаттаудк.
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лныкталғап ф;ікті.'іергс бага беруді, ісі к . ; і ып отыр- 
гаи лдамға міисздсмс беруді максаі стіп кояды да, сн- 
зіп айыпкерді жлзалму нсмесе акта у турллы усыпнспеп 
аяқтайды. Сол себептсн дс, сіро, прокурордың сөзіидс 
бояулы, образды тілдік злементтердіц кем болуы оиыц 
шешендік сипатын төмендетиеііді. Ад адвокаттыц сөзін- 
де айыпкердіц бұрыигы ецбсктсріи баса көрссту, ягни 
оныц коғам алдындағы моральдык келбстін дұрысырақ 
етіп көрсетуге тырысу, сол арқылы опыц жазасын жеціл- 
дету немссе тіпті акта у макса ты көзделеді. Мупда сол 
себептеи тыцдаушыларға эсер етстін аіішыкты сөздер, 
аргументін күшейте тусетін макал-матслдор т. б. көбірек 
қолданылуы мүмкін. Осы айтылғаидарга мысалдар кел- 
тірелік.

Әйелін өлтірген X. дсген аііыпкердіц сотында Алма
ты облыстық прокуратураның бөлім прокуроры Шопа- 
нов Хайдар жолдастың сөзінен алынғаи мына үзінділер- 
ге назар аударалық:

«Жолдас судьялар! Бұл қылмыстык іс бойынша 
1952 ж. туған X. өзініц әпелін бірнеше жылдар бойы 
үнемі корлап, таяққа жығып, сабап жәбірлегені үшік, 
ақырында оны пышақтап өлтіргені үшін айыпталып сот 
алдында отыр. X. әрбір кылмыс әрекетін жасағанда, 
арақ ішіп мае болған. 1982—1986 жылдар ішінде X. он 
екі рет үй іші кикілжіңін сылтау етіп опелін сабағаны 
алдын ала тергеу процесінде аныкталғаи жпне осы сот- 
тың үстінде де толыктай аныкталып, тағылған аііып 
оның мопнына койылып долЦденді» (орі карай каралып 
отырғаи кылмысты істі толык сипаттайды) «...X. — аса 
ауыр кылмыскер. Ол бұрын сотталмаған. Өндірістік 
мінездомссі, семьядан тыс жағдандағы өмір жолы дұ- 
рыс өткені банқалады. Үнемі маскүнсмдік жолына түс- 
кендігі де байқалады... Сотталушыныц жеке басының 
жағдайларын, кылмыстын апрыкша ауыр, айуандықпен 
істелгенін сот құрамыныц ескеруін сұраіімын.

Сотталушыныц қылмысы Қазақ ССР Қылмыстық 
кодексініц 88-статьясыныц I бөлімі «Г» пунктімен дұ- 
рыс дәрежеленген деп есептеймін. Сот кұрамынан осы 
статьямсн Х.-ны айыптап, 15 жыл еркінен айыруға, 5 
жылға жер аударуға үкім шығаруды сұраймын».

Mine, мұнда прокурор анықталган фактілерге анқын 
етіп баға бсреді, айыпкергс мінездсме береді, сц соцын-
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Д;;і т;ш кодексіпе сүйспіп, соттан капдай үкім шыгарузи 
еурайтынын білдіреді. ІІрокурордыц бұл снзінде шеіііен 
діктің іі.ідік акееееуарлары (макал-мотолдер, айіиык ' ы 
сөздер т. б.) жокка тон, өііткеиі олардыц бұл сотте 
қажоті де жок. Лл бұл сөз казақтыц жатық, айкып т1' 
лімен аіітылғаи, функционалдық стильдіц белгілсрі* 
дұрыс сақтағаи.

Еиді адвокаттыц сөзіисн бірер мысал келтірслік.
Н. С. дсген аііыпксрдіц ісі каралған сотта Алматы 

облыстык, аднокаттар коллегиясыныц мүшееі Байтуон 
Ранымбек жолдастыц сөзін алсак, мұнда адвокат <«>сы 
қылмысты істің қозғалуына не себеп болған?» деіі сұр^Ь 
қоііып алады да, соны ашып көрсетеді:

«...Бірнеше күн боііы жүргізілген сот можілісі апык- 
тағандан, қылмысты істі қозғауға себеп болған— жан 
таппаіі жазылған арыз... Өздеріңізгс мәлім, арыз жүрг™ 
жерде ашу жүреді, сондыктан шыидык, оділдік, обт>ок- 
тнвтілік жағдайлар бола бермейді. Осыған байланысш 
тергсудс Кылмысты істер кодексініц 15—94-статья тар- 
тібі бүзылып, іс тек айыптау-каралау жолымен жүртеіі. 
Тергсу жөніндегі заң талабы бұзылған». (Адвокат арі 
карай осы айтқандарын фактілермен дәлелдейді). «... 
Қазакта макал бар: «Аққа қара жұқпайды» деген. Сот 
можілісінде ферма зооте.хнигі Б. И. мен бас зоотехник 
Т. И.-тардың тергеуде берген жауаптары дұрыс емес екен- 
діктері анықталды...» Адвокат сөзінің соңын: «Құрметті 
судья жолдастар! С. Н. алақандай арыздан шыққан 
айыпка сәйкес: 1) кызметінен босатылады, 2) 32 жыл
мүшесі болған КПСС қатарынан шығарылды, 3) дербес 
пенсионерліктен айрылды, 4) халық қалаулысы ретінде- 
гі аудандық, облыстық депутаттықтан щақырылып 
алынды, 5) денсаулыктан айрылды... X. колхозы колхоз- 
шыларыныц жалпы жиналысының қаулысына сойкес, 
көп балалы Батыр аналардың, соғыс ардагерлері мсн 
енбек ардагерлерініц өтінішіне сүйеніп, ...кұрметті 
судьялар, сот скамьясында отырған, он бала тәрбиелеп 
өсірген, жасы 60-тан асқан ауру пенсионерге, Қазақ 
ССР-іне сцбегі сіиген ауылшаруашылық ардагерінс сіз- 
дерден бас бостапдығын өзінде қалдыруды сұраймыр,— 
деп аяктанды.

Бұл текстің ішінде заң-сот ісіндегі шешендік сөзге 
қажет белгілср түгелге жуық бар: 1 ) сөз мазмұнында
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олсумсттік мои бор, япш орбір сот id социалист ік заи- 
дылыкты коргау максамимсп жүрғізілетііідіктеи, опда 
айтылатын сөздер түгс.тімен котам мүддссіи писапага 
алады, 2 ) тыцдаушыларга, осірссс айвшксрге үкім шы- 
ғаратын судьяларға эсер стетіи пакты долелдері (аргу- 
менттері) бар, 3) сол фактілер меи долелдерін эссрлі 
(гүрде жсткізетін тілдік кұралдар колдаиылган.

Әриие, қазіргі адвокаттардан ирдайым макалдатын- 
мотелдетіи отыру нсмесе кұлакка жағымды тистін ұй- 
қасты-ырғақты сөйлемдсрді, оцгіме такырыбына жанас- 
пайтын аіішыкты сөздерді (тсцеу, эпитет, метафоралар- 
ды) үнсмі қолдану талап етілмейді. Ец неғізгі керегі — 
сөздің жүйелілігі, логиканыц дұрыстығы. Дегснмен осы 
дэлелді, логикалы сөзді казактыц жатык тілімен, орайы 
келген тұста мақал-мотелдсрді, тапқыр сөздсрді, әсерлі 
эпитеттерді қолдана отырып жеткізсе, артык болмайды. 
Мысалы, жоғарғы сөзінде адвокат «арыз жүрген жерде 
ашу жүреді», «өтірік өрге баспайды», «акка кара жүр- 
мейді» деген мәтелдерді орынды пайдалаиған. Сол сияқ- 
ты жан таппай жазылған арыз, алақандай прыз, оісеген- 
ішкендік жоқ, айыптау ізімен кетті деген сиякты ұтым- 
ды фразаларды да жаксы келтірген. Мұмда тыңдаушы- 
ның назарын аударатын: көріп отырсыздар, атап айт- 
қанда, прокурор жолдас дұрыс айтты дегсн тәрізді 
қыстырма сөздер, қүрметті судья жолдастар! деген си
якты қаратпалар да бар. Бұлар казіргі замандағы сотта 
қолданылатын шешендік сөздердің кажеттіктері екенді- 
гі белгілі.

Әрине, біз сөздерді (текстерді) қазақ тілінде жүр- 
гізілетін сот ісіидегі прокурор мен адвокат сөздерініц 
эталон-үлгісі (қанткенде осындай болуға тиіс деп) ре- 
тінде емес, мысал ретінде келтіріп отырмыз. Сотта қа- 
ралған істің мазмұнына, қылмыстың түріне, дорежесіне 
т. б. қарай бұл мысалдардан өзгеше түсетін, шешендік 
жағынан «төмендеу» немесе «жоғарылау» келетіндері 
де болуы әбден ықтнмал. Бұл күнде Қазақстанның көп- 
теген аудандарында сот жұмысы казак тілінде жүргізі- 
летіндігін ескеріп, бұл моселені, яғнн казак, әдеби тілі- 
нің сотта қолданылатын ауызша түрін арнайы зерттеу, 
талдап көрсету керектігін айтуға болады. Бұл — алдағы 
міндеттеріміздің бірі болмак,-
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ШЕШЕНДІК С Ө З Д Щ  ТІЛДІК-КӨРКЕМДІК БЕЛЕІЛҒРІ

Қние Греция доуірінеп баетаіі, ор кездо, ;ір жерде 
шешеидікгі ниердің бір түрі деп сапаглпы молім. Оси 
perron карай, шешендік опер мен ііоэзиииыц, шсшендік 
шеберлік иен актсрлік творчествоныц ұксас жақтары 
мен айырмашылықтары да сөз болып келді. Соидыктан 
іпепіеіідік сөздіц «тал бойынан» табылатым көркемөиер- 
лік элемснттерді іздестіру орын алды. Мысалы, 
М. В. Ломоносов сц алдымен шешемдік сөздердіц көр- 
ксмдік жагына үлкен мои берді. Оныц «красноречие» 
дегснді «сладкоречис» деп атайтыны, тіпті орысша 
«красно говорить» деген тіркестіц өзі одемі сөйлеу (бул 
жсрдегі красно «кызыл» деген түсті смес, «одсмі, эсом, 
сұлу» дегенді білдіреді) дсгенді ацғартатындығы да 
бұған долел бола алады.

Біркатар теоретиктер шешендік сөздерде поэзия элс- 
менттері болуға тиіс дегенді айтады (мысалы: А. Ф. Ко
ни, Н. Асеев, Н. Афонин т. б.). Қазак маденпетінде де 
шешсндік сөзді фольклордың бір жанры деп қарау не- 
месе «казактың шешені—акын, акыны — шешен» деген 
сияқты тұжырымға келу (Б. Адамбаев) «шешендік—көр- 
кемөнер» деген концепциямен ұштасады.

Сөз жок, шешендік те, көркем творчество сияқты, 
адамзат коғамының рухани тіршілігінің жемісі, мәденп 
(идеологиялық) харекетініц бір түрі. Көркем творчество 
да (поэзия), шешендік те коғам мүшелерінің ой-сана- 
сына сөз арқылы эсер етуді көздейді. Поэзия, әсіресе 
казіргі поэтикалық туындылар қоғамға негізінен жазба 
түрде қызмет етсе, шешендік ауызша сөйлеу аркылы жү- 
зеге асады. Осыдан барып, орыстыц сот ісіндегі кайрат- 
кері әрі шешендіктің теоретигі А. Ф. Кони: «шешеидік 
те әдеби творчество, тек оныц ауызша айтылған түрі» 
деген қағида ұсынған болатын.

Демек, екеуінің де кұралы — сөз, тіл. Бірак поэзия- 
да сөз — тек ойды білдіру кұралы ғана емес, ол «өлең 
дүниесін» (ұйкас, өлшем, әуезділік т. б.) жасайтын «ку- 
рылыс материалы» да, ал шешендік сөзде сөз -  инфор
мация беруші, сол информацияны дәлелдеудің қаруы, 
айтылғаннан белгілі корытынды шығарып, ұсыныс (ре
комендация) туғызатын кұрал. Поэтикалық элемент- 
тердіц болуы — ө л е ң ү ш і н м а к с а т, ал ш е ш е н- 
д і к ү ш і н максат емес, к ұ р а л. Поэтика — өлецніц
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түтас боны, езі, ал ол— іпеіпендіктің тек күрамды бнлігі'. 
Снйтс түра шсшемдік тс тілдік-керксмдік күралдарды 
иаіідалаиады.

Шешендікте де романтикалық пафос, дирикадык сат- 
тер, импровизация тасілдері сияқты көрксмдік элемент- 
тер орын алады. Бұлар сөз аркылы жүзеге асады. Мұн- 
да да образдылық болу ксрек, өйтксні інеіпендік сөзде 
де тыңдаушыныц айызыи қаидырып, сүйіндіру сиякты 
эстетикалық максат көзделінеді. Лл тілдіц көркемдеуіш 
элементтсріне сөз-образ, эпитет, тецсу, метафора, ма- 
қал-мәтелдер, қанатты сөздср, цитаталар жататыны 
мәлім.

Шешсидік сөздердіц тілдік-көркемдік сипатын көрсе- 
туде де оларды екі топка бөліп қарау ксрек болады: бі- 
рі — әдебиеттанушылар фольклордың бір жанры деп 
карайтын бұрынғы (революцияға дейінгі) шешепдік саз- 
дер және қазіргілері. Қазақ ұғымында нағыз шешендік 
өнердіц үлгісі деп танылатыидары — фольклорлык му
ра ретінде сақталып келгендері. Халық танымы бүлар- 
ды поэзиядан белек караған. Рас, поэзняныц да, ше- 
шендік сөздердің де, әсіресе олардың әлеуметтік-саяси 
тақырыптарға арналғандарыпыц қоғамдық мүдде тала- 
бынан туатындығы жағынан, шаршы топтың алдында 
ауызша ұсынылатындығы жөнінен бір-біріне жуық келе- 
тін сәттері бар. Бірақ қосылмайды. Поэзия — адам ар- 
маныныц көрінісі, ол ойдан шығарылған, болмыстан 
тыс жайларды да сөз ете алады, ал шешендіктіц объек- 
тісі--тек қана болмыс, яғни өмір қажеттігінен туған 
әңгіме. Бұл — ішкі, мазмұндық айырымы. Ал сырткы— 
тілдік-көркемдік оформлениесі жағынаи бір-бірінен 
ажыратылатын белгілері айқын көрінеді.

Біріншіден, бұрынғы қазақ поэзиясы көбінесе 7— 8 
буынды немесе 11 буынды өлецдер болып келеді. Поэ- 
зияда елең өлшемінің сақталуы шарт. Бұрынғы шешең- 
дік сөздерде де өлшеммен топтастырылған үзіктер бола
ды (ол үзіктерді жасайтын амалдың бірі параллельдік 
құрылымдар екені мәлім). Мысалы, Қаз дауысты Қазы- 
бектің аталасы Бертіс бидің мына сөзін алайық (бұл 
сөзді ол абыройы асып бара жатқан Қазыбекті көре 
алмай айтыпты-мыс): Елден артылған акылыц болса, 
мақтан//Ынтымағы жұрттан аскан жақыныц болса, мақ-

1 Белинский В. Полное собр. сом. Т. 8. С. 506.
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тан//С(.'і!Іп. жасыц кіші ғой, аганыц алдыпап іпыгудан 
сақтап I.«Жұлдыз», 1981, Лі> 8, 191-6.). Мүида үш нара.і- 
дель күрылым бар, оларды жасап түргаи ақылың і'ли
са ~жақының болса ұйкастары, бұл ұііқас алдыцгы скі 
параллельді түзейді, ал үшінші мсн алдыцғылар миқ- 
тан, сақтан сөздері аркылы үйқасады. Демок, бұл үпі 
бөлік өлеммің үш  тармагы сняқты болып көріпеді, бірак 
бұларда өлец тармагындағыдай буын санының біркслкі 
өлшемі жоқ: 1 -бөлік 12 буын (5+5+2), 2 -бөлік 15 
буыи (3 + 4 + 5 + 2 ) , 3-бөлік 18 буыи (4+3+3+6+ 2). 
Бүл тармақтардағы тік сызықпеп корсетілгеп рігіми- 
калық топтасу суреті дс өлеидегідсГі біркелкілікті сакта- 
маііды. Осы тұрғыдам келгенде, казіргі кеіібір кітаптар- 
ға Бұхар жыраудың өлені дсп беріліп жүргсн мыиа жо.і- 
дар поэзия қатарына кірмейді:

Қаііғысыз үіікы үйқтаткан ханым-аіі!
Қайырусыз жыліш бақтырғап хамым-ай!
Қалыисыз катыи қуштыргап хапым-аіі,
Үш жүздеп уш кісіпі күрбам кы.псам.
Сонда калар ма екеи кайраи жаныи-ай -.

Бұл -..жырау Бүхардың толғауы емес, «сенатор» Бү-
хардыц шешендік сөзбеи келген жоқтауы: Мұнда өлең 
сияқты бес жол (тармақ) бар және әр тармақтыц на
шем! біркелкі— 11  буыннан. Бірақ бұл 11 буынды қара 
өлең емес: біріншіден, тармақ саны төртеу емес, бесеу, 
демек, ұпқас формуласы қара өлеңдегідей а, а, б, а емес, 
а, а, а, б, а, оның өзі жоктың қасында, өйткені алғашкы 
үш тармақ ханым-ай сөзінің қайталауымен ғана келген 
(ал поэзияда бұлайша бір сөздің ұйқас соңында қаііта- 
лап келгенінде оның алдындағы сөздер өзара ұйкас 
құрауы шарт), бұлардыц алдындағы ұйщтащан, биқ- 
тырған, қуіитырған, қайран сөздері өлеңге тән ұйқастан 
аулақ (ец соңғы қан, ған~ран  буындарының дыбыстык 
үндесуіи есептемссек). Екіншіден, мұнда әр тармактыц 
ритмикалық топтасуы қара өлең суретіне жатпайды: бүл 
жерде ритмикалық буын топтары алгашкы тармақта 
3+5+3, соцғы тармақта 2 + 4 + 5  тәртібімен келген, де
мек, бұл да қара өлеңнің буын тәртібін сақтап тұрган 2

2 XV—XVIII ғ. қазак поэзнясы. Алматы, 1982. 138- 139-6.
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жоқ. Та гы б ip мысал: Сыр боііында Омірбай шешсп де
геи өтіиті. О.і бала ксзінде улкеіідсрғе еріп, алые агаііыи 
аүлына барады. Келген аулымып. бір адамы:

— 'Гүріце қарасам, оііын баласысыц, ақсақалдарга 
еріп келгсиіціііи. монісі не?— деғспдс, болашак шсшен:

— Ер бала он екі жасында балиғатка жетсді//Әке- 
лер мсн көкслерге ергспнен нем кстсді?//Есті болып сш- 
кім де іштеи тумаііды//Игі жаксылардыц оцгімслерінен 
бір сабак жіп ілссм//маган сол да жстеді, — дсііді тац- 
даііы тақылдан 3. Мүпда да ұйкас аркылы кұрылған 
параллельдер бар (олардыц аралары кос сызықпсн
ажыратылып көрсетілді), бірак бул..- өлец емес: иарал-
лельдерде өлшем бірлігі жоқ, орі буын саны өте коп: 
1-тармақта 16, 2-тармакта 15, 3-тармакта 12, 4-тармак,- 
та 18, 5-тармақта 6 буын болыгі келеді.

Әрине, ертедегі қазақ поэзиясындағы 7— 8 буынды 
жыр өлшсмімен келген туындыларда осы өлшемнен 
асып кететін тармактар кездесе береді, бірақ қайткенде 
де бір шығар.маныц ұзыи ырғасында 7— 8 буынды жыр 
ағымы қатаң сақталады. Дсмек, шсшендік сөз — көбіне- 
се бір ұйкаспен келетін параллель бөліктерден тұратын 
қара сөз кұрылымды сөз үлгісі, бірақ бұл бөліктерде 
өлшемнің болуы жэне олардыц бірдей болуы шарт емес.

Екіншіден, ұйкас поэзия үшін басты шарт болса, 
шешендік сөз үшін, біздіцше, ол — көмекші құрал. Ұйкас 
арқылы параллель кұрылымдар жасалады, ал парал
лельдер шешендік сөздегі ойды берудід ец бір ұтымды 
түрі: мұндайда көбінесе баяндау, түйіндеу, түсіндіру, 
дәлелдеу сияқтылардың біркелкі (бірыңғай) тізбегі 
ұсынылады. Мысалы, Сыр бойында өткен Досбол бидің 
Ерден дегенге баласы өлгенде көңіл апткан сөзі: Өлме- 
се қайда кетті бұрынғыныц кәрісіЦӘлемді жалмап-жұт- 
са да өміріцде тоймаған кара жердің талысы!ЦЕрден-ау 
өткенге өкінбе, келмеске күйінбе//Өлім деген ұзақ жол- 
дың алысы //Өлмек — ак, тумак, — ақ, барлык жанның 
қабыр емес пс барысы?Ц\\үдайға мұнша наз қылатын- 
дай ашынасы ма ең әлде көз көрген танысы — деп келе- 
ді. Мұнда кос сызыкнен бөлінгсн топтардың соңындағы 
айырып көрсетілген сөздер ұйқас кұрап тұр. Бұл ұй- 
қасты үзіктер — шындыкты констатациялайтын парал
лельдер.

3 ӨмірбаГі шешен//Жүлдыз. 1983. № 1.
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Ел лузипам полонию шешсшііц, түгоншо піешешііц ow:i- 
дорі дон жлзы.іып гі.іы11ыи, жприяллпын жүргоп ои.чдор- 
Дін бірпзы то.іғау сняқты 1- 8 буынды, аралас ұіік.ааы 
өлец сияқты жазылыц келеді. Мысалы, XVIII ғасырда 
жасап бткен Байдалы шешеннід бір сөзін алайық:

Мьшау тұрған біздіц үй,
Дәулеті жоқ, үГпқыеыз.
Токсаи торғай камасаи,
Бірін кармам туткысыз.
Торге төсер кілем жок,
Сілкіп салар сілем жок,
Көрпс менен жастыктам 
Шеті бүтін бірі жок.
Мал дегенде токтылы ком,
Токтысын сойсам, жетпсмді,
Енесін сойсам, орны бітмсйді,
Атадам калғам кедейлік 
Аткыласам кетпейді4.

Мұны біз би Байдалының шешендік сөзі деп емес, 
жырау Байдалының кедейлік туралы толғауы деп та- 
ныр едік. Өйткені бұл әлеуметтік муддені көздей шаршы 
топ алдында айтылатын сөз емес, мұнда такырып та 
жалпы, шешендік сөздіц құрылымдык, тәртібі де сак- 
талмаған: кіріспе, қорытынды (ұсыныс, тілек г. б.) дс- 
гендер жок. Байдалының «Рулы елге жараскан Үлгі 
алатын ағасы» деп басталатын дидактикалық сөзі де, 
«Ер қартайды, мал тайды» деп басталатын Айғанымға 
(Уәлиханның жұбайы) айтқаны және біркатар өзге де 
«Байда,'іы би сөзі» деп беріліп жүргендер шешендік сөз 
катарында емсс, толғау ретінде, көбінесе дидактикалык. 
поэзия үлгісі деп танылғаны дұрыс дейміз. Ал, кері- 
сінше, оныц дауда бмлік айтқан мына сиякты сөздерін 
нағыз шешендік сөз улгісі деп қарау керек болады. Ұды 
жүз бен Орта жүз руларыныц арасындағы барымта ке- 
зінде жай түсіп өлген жылқышысынын құнын даулаіі 
келген Үлы жүз адамдарына Байдалы былай дейді: «Аіі- 
мен аталас емеспіз, күнмен баталас емеспіз, бұлтпен 
туысқанымыз жок, сол күні жауған жаңбырмен жуыс- 
қанымыз жоқ. Құдайға шақпағыңды шақ дегеніміз

•' Адамйаев Б. Күміс көмей, темір жак//Жүлдыз. 1983. № 0. 
163-6. Бүл спякты толғаулардың авторлары күңгіргтепіп, олардыц 
ортақ дүниегс айиалғамдығым дәл осы тсксті С. Сойфуллиимің Ор- 
мамбет бидш, сөзі дем бсргемдігінен де байкаймыз (кара: Сейфц.і- 
лин С. Шығ., Алматы, 1964. 281-6.).
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жоқ, білтецді ж а қ дсгеніміз жок, жы.ікыіпыцды коздеп 
ат дсгсіііміз жок.. Ііліиде жгііі туе in, тадаіі каска мен 
жайсац ел ген шыгар. Сол ар үаііа күдаіідаа кұа да улан 
алдың ба, Теле би? Мен кұдай үшіа кун телемеймін!»5— 
дейді.

Mine, мұнда шешендік сөздіц объектісі (ацгімс казы- 
ғы) — пакты оқиға, айтылған снздіц долелі (аргументі) 
бар, байлауы бар, бұл сөзді аіітқызып отырғаа шағын 
болса да олеуметтік (руаралык) карым-катынас мүддс- 
сі бар. Бұл тексте ұйкасқа құрылгап параллельдср де, 
ритмика да бар, бірак катан, буын өлшемі жок. Демек, 
бұл монолог — кұрылымы, тақырыбы, айтьглу мотнві 
жоне тілдік сипаты жағынан толғау (поэзия) смес, ше- 
шендік сөз.

Сірә, шешен деп, би деп (қазакта «би» титулына ие 
болғандар шешендік өнердіц дс иесі болуы шарт бол
тан) аталып жүргендердіц аузынан шыкты деген мұра- 
ның бәрі шешендік сөз бола бермейді. Бір ғаиа Баіідалы 
есіміне қатысты жарияланған текстердіц ішінде жоға- 
рыда көрсетілген толғаулар да, жай кара сөзбен келген 
дидактика — ақыл да, бата-тілек тс, жеке адамдарға 
қарата айтылған «аталық сөз» де табылады. Қаз дауыс- 
ты Қазыбек бпдіц (шешеннің) «қаламына» (долірек 
айтсақ, көмейіне) телініп жүрген туындылардың ішінде 
де шын мәнісіндегі шешендік сөздермен катар, дидак- 
тикалық сөз үлгісі, жұмбақтың шешімі сияқтылар кезде- 
седі. Мысалы, Байдалы бидіц он саусағын түгел санап 
шығып, осының түйінін шешіңдер дегенін: «Бір деген
саныңыз — бірлігі кеткен ел жаман, екі деген саныңыз— 
егесіп өткен ер жаман, үш деген саныңыз — үш тармак 
шідер түспеген асау ат жаман, төрт дегеніңіз — төсегі- 
нен безген жас жаман, бес дегеніціз — белсеніп келген 
жау жаман, алты дегеніңіз — асқынып кеткен дерт жа
ман, жеті дегеніціз — тау астында срі өліп, желек ас- 
тында қалған жар жаман, сегіз дегеніңіз — сейілмеген 
қайғы жаман, тоғыз дегеніңіз — торқальі тойда, топы- 
рақты өлімде қатыса алмаған дос жаман, он дегеніціз — 
ah дегенмеи она алмас, орнынан тұра алмас кәрілікке нс 
дауа бар» («Жұлдыз», 1983, № 10, 205-6.) деп шешеді. 
Бұл — бірден онға дейінгі сан есімдердің баскы дыбыс- 
тарына үйлестіре аллитерация тәсіліне берілген «заказ-

5 Сопда. 163—165-6.
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дыц» орындллуы: оұ.і жүрле шсшспдіккс емис, пкмінчі- 
діктіп. бір гағіа шарты кнркем тілго шпбсрлікті кнрсгту 
пар, ал см.ігс шоберлік— ақыпдардыц да, шсшеіідердіц 
де, тіпті коз келген адамиыц үлесі.

Үшіпшідсн, бұрынгы ііісшсіідік сөздердс ырғақ (рит
мика) күшті сезіледі. Ұзак сөздіц (сөйлеудің) белгіаі 
бір ырғаққа бөлінуінің ролі аіірыкша: ріпмикалық бн- 
ліктср іұтас оіідыц (мазмұипыц) микроүзікторін қүраіі- 
ды, ол үзіктер ие шағын сөіілем болын, пс алды-артын- 
дағы гіараллсльдермсн ұксас ксліп, жсңіл қабылдауга 
көмектеседі. Ырғақпсп айтылған сөздіц тыцдаүшы үшін 
эететнкалық осері күштірек болады: ол — сөзге оусзді- 
лік сипат береді. Сөйлеудегі ырғак. айтылмақ оііды тар- 
тіппеи ұсынудыц бір амалы сияқты. Мұндағы тәртіп деп 
отырғанымыз — сөйлемдсрдіц жпнактылыгы, ұксас кү- 
рылымдардыц ең кемі ексу болуы т. б.

Шешендік сөздердіц ритмикалық үзіктерге бөліиіи 
айтылуына көмектесетін тағы да ұйқас болады. Жаис 
ол ұйқас өлецдегідей көбінссе аяққы ұйқас (синтағма- 
ның соцғы сөздерініц ұйқасы) болып құрылады. Мыса- 
лы, Досбол шешеннің Ерден батырға арнаған мына сөзі 
бастан-аик. бір үйқаспен берілген (көрінеу туруы үшін 
әр ритмикалық үзікті бір жолға жаздық):

Ей, батыр Ерден!
Басьщды көтср жерден!
Құдайдан да кұдіреттімін дсп, мсйманац тасыи 

коткеи екенсің, кердең!
Мынды айдағаи әкең Сансызбай да кара 

жерге енген!
Оиы мына Шокай көзімен көрген.
Әулнс болсаң, әкеңді де, баланды да алып қалуға 

әлің капе келген?!
Көкті 5у кетереді,
Жүйрікті ду көтереді.
Өлі.мді ер көтереді
Ауырды нар көтереді —
Ер емес пе едің, нар емес пе едің талай құкайды 

көрген?!!
Тағы да айтамын басыңды көтер жерден!
Күнсыз беріп, пүлсыз алды, ■— нең бар сді кұдапға 

берген6/

6 Досбол мсн Шоқайдың Ердеыге көцілкос айта баруы //Жұлдьп. 
1983. № 1.
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Мулла а я к.к.ы ұпқаспсп катар, кей і уетардл ішкі ұй- 
к;іс та бар (бұлар нлецдердс де болады); қунсыз осріп, 
пулсьш а.и)ы... ер смес пе сОің, нар смсч: пс еаің... т. б. 
Mine, бүл шешепдік сөз үйкаспеп бәліиген ритмнкалык 
топтардан тұрады, бірақ өлсц смсс, өйтксні мұпда ыр- 
ғак болғанымеи, өлшем жок (ор топтын буып саны op 
түрлі).

Ұйқаснсн кслгсн шсшсндік монолог синтаксистік 
кұрылымы жағынан прозадан да срекшеленсді: мұнда 
үйкас талабы үшін одсттсгі сот тортібі (спитакспстік 
норма) бұзылып, инверсия, эллипсис кубылыстары орын 
алады. Мысалы, жоғарыдағы тексте «оліц қане келген», 
«ер емсс пе едің талай құкайды көргеп», «пси бар еді 
күдайға берғен» торізді инверсиялы күрылымдар бар. 
«Құдайдан да құдіреттімін дсн, мейманац тасып кет- 
кен екенсің, кердец» деген бөлікте эллипсис бар: мұнда 
жалғыт кердең сөзі «сен кердсң неме» нсмссс «сеи кер- 
децдеп кеткен немс» деген сияклы күрылымдардыц эл- 
липсисгеиген түрін танытады. Мүмдай синтакснстік 
ауытқулар шешеннің сөзін дұрыс, тез түсінуге бөгеттік 
жасаманды, өйткені тыцдаушы үшін опыц мотиві ай- 
қын: тыңдаушы оның ұйқастырылған, ырғақты топ
қүрап тұрған а.мал скенін сезінсді.

Фольклор мұрасы сияқты бізге жсткен шешендік 
сөздердің байырғы казак поэзиясына ұксас түсетін жоне 
бір тұсы — тілдік-көркемдеуіш кұралдарды пайдалану- 
да көрінеді. Көркемдеуіш элементтер: дәстүрлі және
контекстуалды эпитеттер мен теңеулер, троптыц түрлері 
(метафора, аллегория, метонимия, символ, синекдоха, 
гипербола сняқты) шешендік сөздерді де жай сөзден 
ажыратып тұратын тілдік белгілерден саналады. Сондай- 
ақ шешендік сөздер қайталау, шендестіру (антитеза), 
дамыту (градация) сияқты айшықтау тосілдеріне де иек 
артады. Бұлардыц баршасы — айтылмак оидың тыц
даушы психологиясына эсер ететін кұралдар.

Э п и т е т  — бояу. Айтылмақ ойдағы белгілі бір зат- 
тың, қүбылыстыц сыр-сипатын дәл әрі эсерлі етіп көр- 
сететін құрал. Бұрынғы шешендік сөздер эпитеттердіц 
кәнігі, дәстүрлі түрлерін еркін жоие жиі пандаланады. 
Бұлардың текстерінен екі рулы ел, асусыз ray, арылмас 
day, екі ауыз сөз, торқалы той, топыращты өлім, алалы 
эісылқы, ақтылы қой, қулындағы сақау, құнандағы тісеу
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еияқты туракты эіштетті тіркестерді габуға болады, 
Іі 1 ешепді к снздердегі эпптеттсрдіц депі аналитика,чық 
жолмеп жасалгап есімшелі қурылымдар Полый кідк-ді. 
Өііткені бұлар кәнігі эпнтеттсргс К а р а г а н д а  олдекаііда 
мол орі пакты ннформацияны камтиды. Мысалы, бірлігі 
кеткен ел, үіи тармақ шідер туспеген асау, желек ас- 
тында қалган жар; қайгысыз ұйқы уйқтатқан ханым- 
ай, қайрусыз жылқы бақтырган ханым-ай т. т.

Біздіц байқауымызша, аиықтауыш элсмснттердіц 
күрдслі түрлсрі шешендер сөздерінде жиірск кездесуі- 
нің бір себебі осында болса, скінші себебі бслгілі Г>ір 
өлшемді немесе құрылымды коііструкциялар түзу үініі! 
дс, экспрессивтік бояуды қалыцырак жагу үшін де ж:н 
йылма анықтауыштардың қолаіілы екендігінде. Мыс.алы, 
елден артылған ақылың болса, мақтан, ынтымагы оісүрг- 
тан асқан жақының болса, мақтан — дегенде көрсстіа 
ген күрделі анықтауыштардың орныпда жалаң квп жа 
не тагу еөздері тұрса, бұлардың информациялық сы- 
йымдылығы да үлкен болмас еді, экспрессивтік бояуы 
да солгын болар еді, әрі шешен сөздің өлшемдік қуры- 
лымы мен интонациясы да өзг-еше келер еді. Сіро, мұнд; 
соцғы талаптардың мәні аз болмас: ауызша айтылатыі: 
шешендік сөздің құлаққа жағымды естілуі үшіи белгі.т 
бір ырғақпен, өлшеммен келуініц ролі зор.

Турақты зпитеттер мен күрделі көркемдеуіш аиык- 
тауыштарды қолдану бұрынғы шешендік сөздердіц бар- 
лық туріне де тәи болса, қазіргі сөздердің тек көтеріңкі 
үнмен салтанатты не қаралы жиын-жиналыстарда сөГк 
ленетіндеріндс ғана орын алады. Мысалы, Мұхтар Әуе- 
зовті аза тугкан сөзінде I'. Мүсірепов ардақты үл, ки 
ралы күн, азалы күн, азалы оісүрек, ауыт сөз, әділ жан 
асыл мүра, газа жүрек сияқты дәстүрлі эпитетті тірксс- 
тсрді де, сөз ыңғайына қарай оралған: совет жазушьт 
ларының көздерінен соргалаған жастары, азалы жүрен
те рін жарып іиыққан жалыны; елін, жүртын, ой Щбегін 
сүйе білетін үлкен жүрек; Мухтардай мол, қүлашты еқ- 
бектер жазу борышы; орнын жоқтатпау парызы тнрізді 
жайылма анықтауыштарды молынан келтіреді. Соңгы 
типтегі көркемдеуіш құралдар бүгінгі шешендік сөздер 
үшін ец ұтықтылар, өйткені суреттеме элементтср орі 
шындыққа сай болуы керек, әрі тыцдаушыға эсер стс- 
тіндей бояулы болуы қажет, ал есімшемен пемесе -ц
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жұрпакды етістікпеи кслгеп жаііилма анықтауыштар 
кебіііссе осы мақсатты далірек нтейді.

Т с ц е у  — коріктеуіш элементтердіц ішіиде піеиісн- 
дік сөздер үшін ;>рі кажет, ;>рі дастүрлі құралдардыц бі- 
рі. Ол аргумент үшін де, осерлілік (эмоциялық-экснрес- 
сивтік смпат) үшім дс қолданылады. Ал аргумент — 
шешендік сөздердегі ошақтың үш бұтыныц бірі. Дәлелі 
осал шешендік сөз қанша көрікті аіітылса да, өз үдесі- 
нен шыға алмайды. Теңеу әсірссе қазақтыц достүрлі 
шешендік сөздерінде жүйелі түрде кездеседі және ол әр- 
дайым -дайі-дей жұрнақты түрімен гаиа смсе, «зге тә- 
сілдермен де жасалады. Тецсуді арнаііы зерттеушілер- 
дің айтуына Караганда, оның -дай, -ша жұрнақтарымен 
жасалуынан басқа, шығыс сентіктегі сөзі бар псмесе 
секілді (тарізді, іспетті), бейне, теқ дегеп сөздсрі бар 
құрылымдар түрінде де келеді1.

Шешендік сөздерде тұрақты теңеулер молырақ орын 
алады: болатын ер аталы ердің сөзіп ұғады, болмаіітын 
шіркін юрғайдай бүғады; түйенің тайлагы, баланың ой- 
нағындай мыналарың кім? алдыңда қыран бүркіттей 
қылаңдап мен келе жатқанда, артыңда қаргылы төбет- 
тей сүмеңдеп төрт биің келе жатқанда, кектен құдай, 
жерден құмай алар деп қорқып келесің бе; сөзді жұп- 
тап түйдектеп, бәйгі атындай шұлғисың.

Біздің тұсымыздағы шешендік сөздерде әцгіме маз- 
мұнына қарай қолданылған теңеулер болмаса, олар не- 
гізгі көркемдік құрал ретінде көп кездеспейді. Әсіресе 
дәстүрлі, тұракты тецеулерді (бәйгі атынОай, аш арыс- 
тандай, аққан селдей тәрізділерді) жиі қолдану шешен- 
дікті таньггудан гөрі, шешенсуді (яғни байырғы шешен- 
дік өнерге ұқсатып бағуды) көрсетеді, ал бүгінгі шешен- 
дік с ө з д і і і  сырткы әсерлілігінен гөрі, яғип М. Әуезовтің 
сөзімен айтсақ, «ернек жағынан орамды түрде» болуы- 
нан гөрі, оның әлеуметтік мәнділігі, аргументтін күшті- 
лігі, сөз түйінінің көпшілікке (ауднторняға) кажетті, 
пайдалы жағы басымырак талап етілетіндігі мәлім. 
Сондықтан бүгінгі лекторлардан, үгітшілер мен наси- 
хатшылардан, жиын-жиналыстарда сөйлеушілерден ше- 
шендік сөз элементтерініц дәстүрлі эпитет, тецеу тәріз- 
ділерін орынсыз көп қолдану талап етілмейді. Ал әңгіме 
мазмұнына қарай теңеулі құрылымдар пайдаланса, 7

7 Қоңыров Т. Қазак теңеулері. Алматы, 1978. ІІ-б.
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опыц жнііі бір баска. Мысалы, М. Оуезовтіц ІЯо'.* жм.ім 
нткізілгсн «Әдеби мура ж.же опы зерттеу» апы гы.іі,і- 
ші-теорпялык кіжферешиіяда смп.іеғсн корып.шді.і сч- 
зіндс‘ч мыиадай гецеулерді таиамыз: «Осыпдай існл-Оц- 
риядай мол дүниені букіл можіліс бон боіілап «ткен 
жаііымыз бар... Сондайлық мол мүхиттай одсбік-т... 
Идеялық жаңалық пен көркомдік іисбсрлік жаиалыгн 
қос өрімдей біте қаииасқан түрдо катар бағалансып...»

М с т а ф о р ц — байырғы шешендік сөздерде ец бір 
жиі кездесетін көркемдоуіш кұралдардыц бірі. Мысалы: 
ашу деген агын. су, алдын ашсац аркырар, ақыл деген 
дария, алдын тоссаң токырар; сен — темір де, мен — кв- 
лир, — сріткелі келгеммін, сен көкте үшқан құс болели, 
мен іліл түсер сұңқармын, сен токай арасындагы қшшн 
болсац, мен — жолбарыс, — алысқалы келгенмін; н.іія 
деген — ұзақ жолдың алысы; экең — асқар тау, шеиісң— 
аңқан бүлақ т. б.

Метафора да шындықтыц әр қырыи ауыстырып ба- 
лап атау аркылы ойды аіікыіідан тусу, доделдей түсу 
үшін қажет. Ал аГікындау мен далелдеу шешендікке 
қойылатын басты шарттардыц бірі. Оның үстіне мета
фора көбінесе пафосты тұстарда орын алады.

Қазіргі шешендік сөздерде де метафора еркін колда- 
нылады, бірақ оныц екі компонснтті дәстурлі түрлерінен 
гөрі (мен — тұлпар, мен — арыстан, мен талыспын, сен 
шөншіксің деген сняқты), бір компонентті типтері жиі- 
рек ұшырасады. Мысалы, Ғабит Мүсіреповтіц Казак- 
стан Жазушылар одағыныц II съезіиде сөіілеген сөзімде 
халық ақындарын кер тарландар деп ауыстырып аген
ды: Ак сақалды алыгі қартымыз Жәкең бэстаған Нуре- 
кең, Досскең, Есекең, Шәкец сияқты талаіі тері алын- 
ған, талаіі жсрді карыштаған кер тарландарымыз отыр 
міне! Екінші мысал: Кеніпгі толкын біз болсак, ...ба- 
бындамыз, қамшы кесті көбең көк, ер қашты топай торы 
емок, совет елініц ардактысы, баптаулысымыз * 9.

Мухтар Әусзов Жамбылдыц жуз жылдык мерекесін- 
де жасаған баяндамасында: «...Жамбыл ел өнсрініц бө- 
леуіндс, алтын бесігінде өскен. Әсіресс ел пүлагының

* Біз Оул сөзді үлы жазушы. та маша трибун Мухтар Әуезовтін 
конферешшяда Ө.ЧІМІҢ ауызша сөіілегенін ез қулағымызбсн сстігонді- 
гімізден, том алдыпда айтылатын ауызша шешендік сөзліц нагш 
үлгісі дсп ташімыз.

9 Мүсірепов Ғ. Суреткер парызы. Алматы, 1970. 131 —132-6.
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қийнар nip ктінен, мплОір nip теҚынынан тугап» деп, 
халықтыц снз оперт алтын бссікке, каппар бүлакка, 
опыц цнлдір таскыпыиа балаііды. Осы еозіпде Жа.мбыл- 
дыц өзін айтыс өнерінің дс ақты-бозды жүйрігі деи 
ауыстырып атаііды 10.

Жоғг.рыда айттық, метафора көбімесс салтапатты 
мәжідістерде, көтерідкі пафос араласатыіг тұстарда жиі- 
рек кездеседі де, ғылым-білімиен оқылатыи лскциялар- 
да, саяси-олеуметтік жиналыстарда жасалатыи баянда- 
маларда, сотта айтылатын айыптау не қоргапу сөзде- 
рінде кемде-кем ұшырасады.

Сөйтіп, шешендік сөздердіц озге сөздердеи тілдік- 
көркемдік жағынан ерекшеленетін белғілеріиіц бірі — 
әдебиет теориясында ажарлау, кұбылту (троп) деп 
аталатын зксгірессивтік құралдар: эпитет, теңеу, мета- 
форалардыц әдейі қолданылатындығы болып келсді.

Сонымен қатар эсерлілік куралы — а й пі ы к т а у- 
дың (фигураныц) түрлерін арнапы пайдалану да ше- 
шендік сөздердің күнделікті ауызекі сөГілеу тілінеп де, 
жазба үлгілер тілінен де ажыратылатын бслгілерінің 
бірі болады. Бұлардыц ішінде әсіресе синтаксистік п а- 
р а л л е л и з м — бұрыпғы үлгілерде де, қазіргі шешен- 
дер сөздерінде де жиі қолданылатын амал. Көбінесе 
белгілі бір өлшем, ырғак, ұйқас элементтерімен келетін 
байырғы шешендік өнегелер параллелизмнің қаіі түріне 
де бай келеді. Мысалы, Байдалы би айтыпты деген 
текстен: Апмен аталас емеспіз//Күнмен баталас емеспіз. 
Бұлтпен туысқанымыз жок//Сол күні жауған жаңбыр- 
мен жуысқанымыз жоқ деген үзікті алсақ, мұнда септік 
тұлғадағы сөздердіц бірдейлігі (аймен~күнмен; бүлт- 
пен~жаңбырмен), ұйқастырылған сөздердің колданы- 
луы (аталас — баталас, туысқанымыз ~  жцысқанымыз), 
модальдық біркелкілік — осылардыц барлығы парал
лель қатарлар түзіп тұр. Тағы бір мысал: Аз иені айта- 
ды? Көптен көрген қорлығып айтады//Көп нені айтады? 
Азға жасаған зорлығын айтады деген микротекст те 
мазмұн жағынан да, синтаксистік құрылым жағынан да 
толық параллелизмдер.

Эрине, параллель қатарлардыц әрдайым жоғарыда- 
ғыдай жеке сөплем болып құрылуы шарт емес. Әсіресе 
қазіргі шешендер сәздеріндегі параллелизмдерді сөйлем

10 Әуезов М. Әр жылдар ойлары. Алматы, 1959. 362 және 370-6.
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ішііідеі і жоке э.ісмемгтор жаслйды жопе олар үйкасі.ім 
гврі ноге белгілермсн түзіледі. Мыеалы, Г. Мүсіроінж- 
тің і\ л.і;ік.ст;ііі Жазушылар одагыпың II сьсзіндс снйле- 
гсн сызіисн: жат деп жасқанар//алыс деп ат жстпсс еіи- 
нәрсе жоқ, жолдастар...11 Немесе оныц 1943 жылы 
М. Әуемовтіц «Абаіі жолы» эпопеясы талқыланған жи
ма,1іыста сейлеген сөзінен: «Баяпдама «Абайдыц» шыи 
салмағыма ораіі бола алмады: сырты бар да, іші бос// 
амамы-мынаны тсріп айтуы бар да, байлауы жоқ, би
ты раццы... Мақтауыпда қуапыш//жамамдауыида коіііс 
жоқ».. .12 дегом үзіктсрді оқысақ, бұлардагы қос тік си- 
зык, арқылы көрсетілгсн параллельдер дыбыстық уіі- 
қасқа құрылмаған, семамтмкалық (ііиі босЦбаимщы 
жоқ) жоме грамматикалық (жасқанарЦат жетпес) бір- 
келкілік арқылы түзілген.

Параллель қатарлар шешен сөзіне, сц алдымем, тыц- 
даушы пснхологиясьша эсер ететін смпат береді: ол кө- 
бінесе қарама-қарсы полюстерді қатар қою арқылы 
(сырты ~  іші, қуаныш ~  кейіс) да жүзеге асып жатады. 
Параллель элементтер әрдайым толық қанды синтак- 
систік қүрылым болмай, жеке сөздер аркылы да, тіркес 
арқылы да жасалуы мүмкін. Мысалы: ...өліктің сәні, кө- 
ңілге дәрі емес пе... ердің құны, нардың пұлы... құнсыз 
бвріп, пүлсыз алды... оны істемесе тұрысатын жерін, 
ұрысатын ерін айтсын т. т. Дегенмен параллелизмдердіи 
түзілуіиде көбінесе ұйқас қатысатыны мәлім мсәне оның 
өлеңдегідей тек аяққы ұйқас болуы шарт емес, оныц 
үстіне параллель қатарлардың әрқайсысының ішінде скі 
не одан да көп сөздер ұйқасып келуі және ықти.мал, 
Мысалы, «Ардақтыларым едің аяулыЦсалмақтыларыя 
едің санаулы» дегенде, ардақтыларым~салмақтыла- 
рым, аяулы Цсанаулы сөздері өзара үйқасып тұр.

Жалпы ұ й қ а с—қазақтың ауызша жеткен шешендік 
мұрасының сипатты белгісінің бірі. Поэзиядағы ұйкас 
пен шеше.ндік сөздегі ұнқаста үлкен айырмашылык 
бар: соңғыда ұйқасатын элементтердің тұрақты орны 
жоқ жоне ұйкасатындар, жоғарыда айтылды, жекс 
сөз де, тіркес те, тіпті тұтас шағын сөйлем до 
болып кслуі мүмкін. Мысалы, Сыр бойында жа- 
can өткен Тыныс кыз деген ділмардың мына сөзін

11 Мүсірепов Ғ. Аталған кітап, 131-6.
12 Сонда. 159-6.
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гілайық: Қардан артык сшнлрсе жок, үстасни колыц- 
ды тоңОыраОы. Казанная кара еншарсе жок,— іиіілдс- 
гісін ішссң мсіііріцді қшиһ>іраі)і,і. Қара Онрік хаи ба- 
сында, ақ киіз аяқ астында смсс пе? Қыран құс қырым- 
ға, құзғын құс ырымги дегсп. Меніц ішімнің саралығы- 
на қарамай, түсімнің қаралыгына караган сіздіц көзі- 
ціз де көз емес, ағарып кеткс» бвз екен. К«зі сокырдан 
көңілі соқыр — ғаріп, есуастап ссірік — ғаріп! Сол есі- 
рік пен көцілі соқырдыц я бірі, я «пірі» болмасац не 
0тт і 13! ?

Бұл шешсндік монолоғ бастан-аяк дерлік жске сез- 
дердін, ұнқасымен жасалғап, мұпдағы аргумент анти- 
тезалык аналогтермен берілсе, тілдік шеберлік ұйқас 
аркылы көрінеді. Егер бұл ұйқастар болмаса, мұнда 
айтылмақ ой, аргумент, түйін дегендсрдіц бар болғапды- 
ғына қарамастан, Тыныс қыздыц сөзі шсшси қайырыл- 
ған жауап болмас еді.

Ұйқасты орайы келген тұста қазіргі шешендер де 
пайдаланады. Мысалы, Жамбылдыц 100 жылдық мере- 
кесіне жасаған баяндамасында М. Әуезов: «алып акын... 
төселген шеберлігін көсілте сермеп отыр» деп, көрсетіл- 
ген сөздерді ұйқастырады. Бірақ бүгінгі шешеннің сө- 
зінде қайткенде де ұйқас элементтердің болуы шарт 
емес. Бұл, сірә, қазақтыц байырғы шешендік өнер 
мен қазіргі шешендер тілінің бір айырмасы болса 
керек.

Поэзия тіліне тән айшықтаудың к а й т а л а у түрле- 
рі: ж а й қ а й т а л а у, а н а ф о р а  және э п и ф о р а  
тәсілі де шешендік сөздердің көркемдік белгілерінен 
саналады. Қайталанған элементтер белгілі бір ойға, 
айтпақ нәрсеге екпін түсіреді, көңіл аудартады. Мыса
лы, Қаз дауысты Қазыбек шешеннің көмейінен шықты 
деген мына сөзде әрбір констатацияның басында қайта- 
ланатын тіркесім әңгіме өзегі әр адамда әр түрлі қадір- 
қасиеттің болатындығына назар аудартады: Бір бала 
бар — атадан өте туады, бір бала бар — атаға жете туа- 
ды, бір бала бар — кейін қарай кете туады І4. Бұрынғы 
шешендік сөздерде қайталаулардын, барлық түрі де 
кездеседі. Мысалы, Жобалай бн атанған шешеннің мы-

13 Тыныс кыздың тапқырлығы//Жүлдыз. 1983. № 1.
14 Қаз дауысты Қазыбектіц Бертісханға айтқаиы //Жұлдыз. 

1984. № 3.
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н;і еозіііде «сондерде бір міп б;ір» дстеи еоплем фраза 
үіп кл іГі ;ір;і келеді: «Алаілу veil Қаратау,  ссшісрба бір 
мін пчр — асу бермеііеіцдср. Бділ, Ііртіс екі еу, ітн<)срі>с 
йір міы Pan — өткел бермеіісіңдср. Жонібек lieu Кеці ip- 
бай, сендерде d ip  мін бар — баск аға сөз бермеіісіцдер».

Қаііталаулардыц скішііі бір қызметі тагы бар: о,і 
созді рмт.мнкалык жағынан топтастырып, жнпақтайтии- 
дығы. Осындай жүктерді арта отырыгі, қайталау тасі.ііи 
бүгінгі шешендер до оссрлі, көрікті элемент ретінде 
11 а іі д а л а н а д ы. М ы с а л ьг:

«Үмьппау керек— қазақтың советтік әдебнетіне 
Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Беранже, Байрон, 
Вольтер сиякты ұлы ақындардан сабақ алып жүрген 
ақындар қосылды.

Умытпау керек— Эсхплден бастап, Шекспир, Моль
ер, Гюго, Горький, Гете сняқты ұлы драматургтерден 
еабак алатын драматургтер қосылды.

Умытпау керек — Диккенс, Флобер, Бальзак, Гюго, 
Толсто!!, Гоголь, Горький сиякты ұлы жазушылардан 
еабак. алатын ирозаиктер косылды»15.

М іне, Ғабит Мүсіреповтіц осы «ұмытпау керек» де- 
гснді кайталау аркылы казак совет әлебиетіне дүние 
жүзі әдебиетінен сусындайтын акындар, драматургтер, 
прозаик тер қосылды деген ойын баса айтады. Казіргі 
шешепдердің қанталаулары бүрынғыдай көбінесе катар 
сөйлемдерлі ғ а н а  камтымаіі, абзац немесе период деп 
аталатын ішінде бірнеше сөйлемі бар сннтакснстік ту- 
тастықгарда да көрінуі мүмкін. Мысалы, 3. Кабдолов- 
тың бір творчестволык конференцняда «Абан» эпопеясы 
туралы сөйлеген сөзінде «әдеби тілде квп сыр бар» де- 
ген сөйлемді үш рет кайталайды, бұл анафораныц ор- 
қайсысынан кейін жарты бетке жуық текст кетеді ле, 
оларда шешен жоғарыда айткан сөйлем-тұжырымын лә- 
лелдейді. Бұл дәлелдеудің өз ішінде жзне к а й т а л а н ы л а -  

тын элементтер бар (бүл ретте...). Иллюстрация түсі- 
ніктірек б о л у  үшін тексті толық келтірелік:

«Әдеби ті.іде көп сыр бар.
Әр халыктыц ана тіліндегі сыр мен снпат — икемді- 

лік, мөлдірлік, мазмұндылык. долдік, байлық, байсал- 
дылык. сүлулық т. б. — сол халықтың рухани тіршілігі-

' '  .'Tv;;v k ' o Г .  Лтадған кітап. 139-6.

70



ніц даму барысын, сапа-еезімініц шыркаіі шыккан биі- 
гін танытады.

Бүл реттс Әуеаовтің ті.іі m i тургьілас тиңОаулы ңа- 
зақ оісазциіыларының тілімсн иіргс халқымыздыц, социа- 
листік ұлтымыздыц сана-сезімііііц қазіргі жеткен биігін 
танытатын таразы, өлшсм!

Әдеби тілде көп сыр бар.
Әдебиет дегенпіц өзі нс норсс?
«Әдебиет деғен— тіл!— дсйді Гончаров. — Әдебиет 

деген елдің нені ойлайтыпын, нсні қажет етстінін, иені 
білгісі келетінін жоне мені білуге тміс скенін түгсл таны
татын 'ГІЛ.

Бұл ретте Әуезовтің тілі өзі тұрғылас таңдаулы қа- 
зақ зісазуиіыларынық тілімен біргс одебиетіміздіц өзін 
анықтап, соныц тереи мағынасын байыптан тұр.

Әдеби тілде кэп сыр бар.
Әдебиеттегі ұлттык пішін дегеннің өзі нс нәрсе?
«Ол, ең алдымен, ана тілі!— дейді Фадеев. — Ол әр 

халықтыц тек өзіне ғана тән өзгеше сөйлеу жүнесі, сөз 
рухы!..

Бүл ретте Әуезовтің тілі өзі тұргылас таңдаулы қа- 
зақ жазушыларының тілімен бірге социалистік реализм 
әдебиетіндегі күрделі проблемалардың бірі — ұлттық 
пішін мәселесін айқындар құралдың бірі...16

Сөз жоқ, қайталау — топ алдында аптылған сөзгс 
шешендік сипат беретін күшті құралдардыц бірі, ол айт- 
пақ ойдың бір қырына тыңдаушы назарын қазықтай 
туседі, сонымен қатар көркемдік-эстетикалық жүк те 
арқалайды. Қайталаудың қай түрі де: бір сөздің бір 
сөнлем ішінде қайталауы; сөздің не тіркестіц катар кел- 
ген сөйлемдер арасында қайталануы; абзанаралық қай- 
талаулар — шешен сөзін белгілі бір ритмикалық, син- 
тагмалық, периодтық топтарға ажыратады. Ал ауызша 
айтылған тұтас сөздің бөлікгерге, әсіресе интонациялық 
топтарға ажыратылып құрылуы тыцдаушы назарын ау- 
дартады, шешеннің айтпағын «рет-ретке бөледі», «тәр- 
тіптейді», рет-ретімен, тәртіппен ұсынылған дүние айқы- 
нырақ, түсініктірек болып жеңіл қабылданады, жеңіл 
қабылданған ой (сөз) тыцдаушыға лоззат береді.

Шешендік сөз үшін қажет айшықтау тэсілінің бірі— 
а н т и т е з а  (шендестіру). Бұл әсіресс бұрынғы ше-

16 Қабдолов 3. Аталған кітап. 369—370-6.
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тендер омздеріпдо жиірск кездеседі. Жогарыда ке.тіі- 
рідгеіі Тыныс кыздың ензі гүтасымеп аігппсзага к.үры.г- 
ran. ІІемесе Кпз дауысгы Қазыоекіің мемерееі Тідпіш: 
би сүйек жаңғыртайық дсп карындасын сұрағап арі ба
тыр, арі шешсн Шақіпакұлы Жоиібсккс өзініц атадаіі 
көптігін, Жонібектіц жалғыздығын мынадаіі антитеза 
арқылы шешен тілде білдіреді: Men қалыц қара тогаіі- 
мын, габылута оцаіімын. Сен жапанга біткен жалтыз 
шынарсыц, уакытың жетсс, сынарсың, орныцды қаіідан 
табармын?! (Мысал Б. Адамбаевтыц «Халық даналығы- 
атты кігабы бойынша келтірілді).

А л л и т е р а ц и я м ен  а с с о н а н с  — шешендср 
жиі колданатын ажарлау тәсілдері. Казак, ноэзиясы да, 
прозасы да көркем бұл амалдарға еркін жүгінеді, өііт- 
кені олар ауызша аптылған сөзғе дыбыстар жарасымып 
бітіреді, үнділік снпат береді, сөзді не өлеңді құлакқа 
жағымды естіртеді, жаттап алуға жецілдік туғызады. 
Дыбыстар біркелкілігі байырғы шешендік сөздерде кө- 
бінесе сөз басында жасалады. Мысалы, Атакозы ше- 
шеннің сөзі дегеннен: Қайтсем топтан торай шалдыр- 
маймын деп, қазақтық бір тапын дұшпанға алдырмаіі- 
мын деп, бір түнде тоғыз оянып, тоқсан толғанам: мен 
арык болмай, кім арық болады? («Жұлдыз». 1984. As 8. 
178-6.) деген үзікті алсак, мұнда бірнеше сөз т дауыс- 
сыз дыбысынаи басталып, аллитерация жасап тұр. Сөз 
иесі дыбыстар үнділігі үшін эпнтеттер мен жай аиык- 
тауыштарды таңдағанда, олардың анықталатын сөздср- 
мен бірдей дыбыстан басталатындарын алады. Мысалы, 
торқалы той, қоралы кой, жастың жайсаңы, екі рулы ел, 
ауыл аралас, қой коралас т. т.

Аллитерация мен ассонанс үшін сан есімдерді абст- 
ракциялап келтіру де шешендер колданар кәнігі тосіл. 
Мысалы, билік шешімін білдіруде осы әдісті пайдалан- 
ған үлі ілерді көреміз. Мұндайда сан атауының шын- 
дыққа дал келетіндігінен (дұрыстығынан) гөрі, сол 
шешімніц тыцдаушыға ететін әсері көбірек кезделеді. 
Мысалы, Hay дептін бн жоғалған ешкісінің құнын дау- 
лағанда, хан алдында төлеуін өзі антады: төлеуіне төрі 
ешкі, айыбына алты ешкі, басына косак, артына жетек, 
өзімен он үш ешкі, би акысы бір ат («Жұлдыз», 1984. 
Ле 8 . 179-6.). Мүндағы сан атауларыныц бәрі шындық- 
ка can келгендіктен емес (аныбы алты емес, бір не он
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болуы да мүмкін гоіі), кесіктің осерлі.іігі үшін кслтірі- 
лін гұ|).

Аллитерация мен ассонанс op coii,ісмніц баски с<->зде- 
рі арқылы да, жаіі ііс грамматикалық тіркестегі катар 
тұрған сөздср арқылы да жасалады. 'Голыктауыш, пы- 
сықтауыштар мсн соларға қатысты сөйлем мүшелері 
біркелкі дыбыстардам басталатын сөздер болып келсді. 
Айталык: Сенің құдыкка құлап, жырага жығылған ұры- 
қарыца кұн төлей бсретім мені кім дсн жүрсіп. — леген
де, толыктауыштар мен баяндауыштар аллнтсрациялы 
топ құрап тұр. ...Тіліцмсн алдап, тісіиді жасырып... деген 
үзіктегі параллель кұрылымдар да өзара аллитерация- 
ланып тұр. Мұидаіі мысалдарды ксзкслгсп шсшендік 
сөз текстерінен молынан келтіруге болады.

Дыбысгардыц бір унділігі аркылы сөздіц кұлаққа 
жағымды естілуіие казіргі шешепдер де көп көңіл бөле- 
ді: Баяндамашының таразысы оділ, талабы батыл... 
Есте жоқ ескі, сонау арғы жырақ жағасынан бүгінгі 
жақын жағасындағы жиегіне дейін можіліс кемесі жү- 
зіп өтгі дер едім... (М. Әуезовтің жиналыста сөнлеген 
сөзінен). Жаңарған ел, жасарған дүние — жаңа жыр 
күтеді. Казынасына қазына косып, кейінгі ұрпақка сын- 
шыл, талғампаз ұрпақка ұялмай ұсын дейді... (Ғ. Мүсі- 
реповтіц топ алдында сөйлеген сөзінен). ...Ол [Шыцғьіс 
Айтматов] кез келген керім қолдан келе бермейтін ке- 
реметтер жасады... Айтматов әлемнің бес кұрлығына 
бірдей ортақ биік бел үстіне кырғыздың алты қанат ақ 
үйін апарып тікті... [Барша окырман] ақ ордадағы шоң 
қырғыздың толағай ақылы мен парасатына кенелмей 
кетпейді, телегей сыры мен сезіміне тербелмен өтпейді 
(3. Қабдоловтың Шыңғыс Айтматовтыц 50 жаска толған 
мерекесіне байланысты Күркіреусу жайлауында өткен 
той үстінде айтқан сөзінен).

Біздің байкауымызша, аллитерация мен ассонанс 
қазақтын. қай дәуірдегі болмасын шеіпеидік өнеріиде ең 
басты, ең өнімді тілдік-көркемдік құрал болып келеді. 
Оған себеп болатын негізгі фактор — шешендік сөздің 
ауызша антылып, кұлакпен тыцдауға арналғандығында. 
Сірә, бұл амалдьщ казак, поэзиясы тілінде де мол орын 
алып келгені бұрынғы поэзияныц ауызша жырланып, 
кұлакпен қабылданғандығына тікелей байланысты. Ал
литерация мен ассонанс құбылысының бүгінгі казак,
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поэтпкасында сркін коздесуі— оиыц кнрксмдеудің лас
ту рлі амалынн апнллуыпап деп тапу кажет.

Егор оі:і ертедеи кс.іо жаткаи ауызша тешеіідік і-міср- 
діц бүгінгі тілімізге, опыц ішінде публицистика сиякты 
жазба жанрдың стиліне тигізген әсеріи атар болсак, еи 
алдымен ассонанстатып, аллитсрацнялатып сөз тузуді 
көрссгер едік. Мұныц медаль сиякты екі бсті бар. Оц 
беті — көрксмдеу куралдарын меіілінше пайдалану, сол 
арқылы ауызша да, жазбаша да сөзді қабылдаушыга 
әрі жагымды, әрі әсерлі етіп жеткізу, астыцгы бсті ма- 
ғынасы мен грамматикалық жүгі жағынап тіркесиейтііі 
сөздерді баскы дыбыстарыныц біркелкі келетіндіктеріие 
карай күштеп қосақтап, білдірмек ой мазмұнына пук- 
сан келтіруі. Бұл жағдай әсіресе бугінгі публицистика 
тілінде көзге гүседі. Әдеттс күнбе-кунгі баспасөз тілі 
қалыц оқырманға тек түсінікті ғана емес, сонымен катар 
әсерлі де болуыи діттейді. Өнтксні газет-жу риал да р, бір 
жагынан, үптші-насихатшы, информатор іспетті, яғни 
жазба түрде сөйлеуші шешендер десек те болар. Осы 
себептен көркемдеудің шешендерге тән арсеналы бүлар- 
дыц тілінде де молынан кездеседі. Әсіресе айдарлар 
(рубрнкалар) мен макалаларға ат коюда газет-журнал- 
дар ассонанс псн аллитерацияға жиі барады: «Сөзстан- 
ға саячат», «Жаныцда жүр жаксы адам», «Тәлімгерден 
тағл!лм->, «Окырман отауы», «Қилы-қилы қызықтар», 
«Әссмдік әлемінде» деп айдарлар аталса, «Тәжірибе 
тағлымы», «Тума талант», «Ежелден етене», «Жарыс 
жаца белеске бастайды», «Шымырлар шындаған шацы- 
рак» (физкультура институты туралы), «Озат болсан 
оза шли» деген спяқты макала аттарын кездестіреміз. 
Көбінес? рубрикалардың екі (кейде уш-төрт) сөзі де 
бастапқы дыбыстары біркелкі сөздер болып таңдалы- 
нады.

Бүл одісті текст ішінде де пайдалану публицистика- 
га жат емес. Оныц көпшілігі сотті де шығып жатады. 
Сонымен катар ассонанс пен аллитерация іздеу үстінде 
«асыра сілтеп» жататын жайлар да аз кездеспейді.

Өзге тілдердегі сиякты, казак, тіліндегі де шешендер 
пайдаллнатын тілдік күралдардың бірі — м а к а  л-м о- 
т е л д е р. Макал — белгілі бір халыктың замандар 
боны туйген дүннетанымының айнасы, кыска кайрылған 
«өмір философнясы», демек, тілге демеу, онға долсл
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болатын халык даналыгы. Сондықтан макал арқылы 
аналогия жасап, оііын аііқьшдау, пікірін долслдеу— 
шеіііонніц ұтымды адісі. Вұрыпгы шешепдік сөздсрде 
мақал-мәтелді келтіру — коііігі кұбылыс. Мысалы, Ай- 
туар шсшен айтыпты десен сөздеи «Ау, таксыр! Бұрын- 
ғыдан қалған свз кайда? «Қазаққа хап не, кара жерге 
халық ие» демеуші ме еді! Хапдығыцды бер де, жерді 
ал, хан болып тұрсапда, жерде нсц бар?» деген узікті 
алсақ, мүнда негізгі аргумент рстінде макал келтіріл- 
ген. Және бір мысал: Орта жүздіц «өкілі» Қаз дауысты 
Қазыбек билік айтута таласкан калган екі жүздіц 
билеріне: «Сендер атадан туысыцды білесіңдер де, өсие- 
тін үмытқан екепсіцдер. Аталарыц: «Ұлы жүзді колына 
кауға беріп, малға кой, Кіші жүзді колыпа пайза беріп, 
жауға қой, Орта жүзді колына қамшы беріп, дауға қой» 
дегені кайда?! Сүріпсем сүйср алдымда ағам, артымда 
інім бар, билік жөні менікі емес пе?» деп, өз сөзінің 
дәлелі мен түйініне «аталар сөзін» тірек етеді. Ал «ата- 
лар сөзі» дегеніміз де не макал, не мәтелге айналған 
дүниеліктер екені мәлім. Сонымен катар кейбір шешен- 
дердін айтқан түйіндерініц өзі мақалға, дәлелдерінік өзі 
мәтелге айналып кетіп отырған. Сол себептен бізге жет- 
кен кейбір шешендік үлгілер тұтасымен мақал-мәтелден 
түратын сияқты болып көрінеді, Мысалы, Балаби айтып
ты деген мына үзік: «Құнажын көзін сүзбесе, бұқа бұй- 
дасын үзбейді». Артымнан сен қумасац, алдымнан Нұра 
бумаса, менің Нұрада нем бар, Нұрадан ақкан жырада 
нем бар!» деген сөздерді түгелімен макал деуге болады: 
алдыңғы сөйлем — халық даналығы, соңғылар оқнғаға 
қарай табан аузында туған сөз болғанмен, кейін мақал- 
ға айналып кеткен сентенция.

Тыныс кызбен шешендік сайысына түскен Ешнияз 
деген жігіттіц мына бір шаи-шағын сөзінде екі мақал 
келтірілген: «Жаны күйген қарғайт деген тәңіріні», та- 
нымай қаппын өзіңдей бала әлдіиі. Өзіме өзім тілеп ал- 
дым бәлені, аңғармаппын-ау қыз сыйлау деген кәдені! 
«Ойнақтаған бота от басардың» кебі ксп, айта-айта жү- 
рермін Тынысжанныц сөзі деп» (Жұлдыз, 1983. № 1 . 
203-6.). Шешен бұл макалдарды өз қылығының жөнсіз- 
дігін дәлелдей түсетін аргументтіц аналогі ретіиде жұм- 
сайды.

Мақалдарды пайдаламудан қазіргі шешендер де тар-
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тыіібіпіды. М. Оусзов 1959 жылы идебн мұра жнніііді- 
нткеи копферепцняда еойлегеп қормтмнды ензіндо «ним- 
дікі легенде нгіз қар;і күшім бар» дегеп мақадды, .л;.- 
йырсы.з болгаи жазыцнаи кайырлы болған қыс артик. 
пара жегем билердсн қарғы тақкан ит артық» дсгоіі на- 
кыл сөзді, «орі итеріп, бері жығыи», «кұлап жаткан 
жсріиде кұлағынап тартын» сияқты мотсл-фрлзооло- 
гмзмдерді кслтірсді. Бірақ қазіргі шешендердіц сөздеріц- 
дс макал-мателдердсн гөрі қанатты еездер меи ціи  ата- 
л а рды  паіідаламу алдеқамда жпірск ксздеседі. Әоірто 
білім-ғылым және әлеуметтік-саяси такырыптардағи 
лекция, баяндамаларда өзгелердіц пікірлеріп цитата 
етіп келтіру әрі қажет амал, әрі бүгінгі шеіпендік снз- 
дердің сипатты белгілерініц бірінен саналады. Цитата 
да аргумент үшін паіідаланылады. Мысалы, Ғ. Мүсірс- 
пов «Абаіі» эпопеясы туралы 1943 жылы өткен жина- 
лыста сөйлеген сөзінде өз пікірлерін долелдеу үшіп бір- 
неше жерде В. Белпнскиндеи цитата алады: «Енді
«Лбай» романы туралы өзім не айтарға келетіы болсак, 
мен бұл романды сынаудан гөрі, терецірек түсінсем екен 
деген тілектен туған азын-аулақ ұғынғанымды ғана 
айтамын.

Атадты сыншы Белинский Пушкиннің «Евгений Оне- 
гиніпе» жазған сынын бьглай деп бастайды: «Шыны-
мызды айтсак, «Евгений Онегин» сняқты поэманы сын 
көзімен талқылауға едэуір жүрексінумен кіріскелі 
отырмын. Бұл жүрексінудің толып жатқан себебі де бар, 
Онегин ақынның журегін жарып, өзегін тіліп шыккан 
ецбегі. Алған геройында ақынның өз қара басы айны- 
май, бұлжымай, ашық-айқын көрініп тұратын аз еңбек- 
тердіц бірі осы. Мұнда ақынныц өз өмірі, ақынның өз 
жаны, өмірді қалай сүйетіндігі, акынның барлық сезімі, 
түсінігі, идеалы барынша толық берілген», — дейді.

«Абай» романы туралы да мен аз гана бурый, аз 
ғана өзгертіп, Белинскийдіц осы сөзін айтар едім (F. Му- 
сірепов. Суреткер парызы. Алматы. 1970. 159—160-6.).

Жазушы Ғабит Мүсірепов көлемі жағынан шагын 
осы сөзінде В. Белинскийден сегіз рет цитата келтіреді.

Цитата келтіру — казақтың шешендік сөзі үшін соиы 
кұбылыс, ол тек совет дәуіріндегі шешендер тілінен 
орын ала бастады.

Ауызекі сөйлеу түрінде көрінетін шешендік сөздерге
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тон стильдік амалдыц бірі — р п т о р и к а л ы к, с ұ - 
р а у л ы к, ұ р ы л ы м д a р д ы ц колданылуы. Ритори- 
калық сұрауга одстте жауаи күтіл.үіептіндігі молім, ол, 
негізінен сол айтылған oiira тыцдаушьшын, на.чарьш ау- 
дарып, екпін түсіру үшін қолданылады. Зсрттсушілсрдіц 
бірқатары, оныц ішіпдс біз де, Абайдыц кейбір «Қара- 
сөздерінде» риторикалык (шешсидік) сипат бар дсп та- 
бамыз. Шынында ұлы оппіыл ксіі тұстарда тыцдаушы- 
сымен бетпс-бет отырып, әңгімс шсртетін сияқты. Мыса- 
лы, «10-сөз» дсп аталатым нрозасында: «Бірсулер
қүдайдан бала тілепді. Ол баланы не қылады?... Балам 
орнымды бассын дсмек не дегсн сөз? Өзіцнсн қалған 
дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүииеніц қамын сен 
жемек пе едің? Өліп бара жатқанда, өзгеден қызғапып 
айтқаның ба? Өзгеге қнмаіітұғын сенің пе кылған ар- 
тықша орның бар еді? Баланың жақсысы — қызык, жа- 
маны — күйік, не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүииеде 
өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіцнің қылған 
иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит 
қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар 
болдың? (Әрі қарай тағы бір абзац осыланша түгелімен 
сұраулы сөйлемдерден тұрады)|7. Бұлардыц барлығы— 
риторикалық сұраулар. Автор тыңдаушысынан (оқушы- 
сынан) жауап тілемейді. Ол осы тәсіл аркылы антпақ 
ойына белгілі бір модальдық реңк береді. Егер бұлар 
хабарлы сөйлем түрінде берілсе, ол жай ғана констата
ция болар еді де, одан автордың өз замандастарының 
бала тәрбиелеуге келгенде «антппедагогтік қылықтары- 
на» наразылығы, ашынып-күйінгені көрінбес еді.

Риторикалык сұраулар бұрынғы шешендік сөздерде 
де орын алып келді. Мысалы, қазаға көңіл білдіруде 
айтылатын шешендік сөздердің бірінде: «Өлім — асусыз 
тау, — кімнің бауыры сау? Пұлсыз берді, кұнсыз алды,— 
оған не дау? Бізге аяулы, алушыға да қалаулы» — деп 
келсе, мұндағы сұраулар да стильдік максатпен келіп 
тур. М. Әуезов те Еспембет бидің сөзін «Кеден неден 
болды, кедергі неден болды?» деп риторикалык, сұраудан 
бастамай ма? Сірә, риторикалык сұраулы конструкция- 
лардың ең көп қолданыла.тын жанры, біздідше, інешен- 
дік сөздер деп білеміз. 17

17 Қунанбаев А. Шығ. скі томдық толык. жіш. Алматы, 1957. 
11-т„ 167-6.
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Ауызша одебн тілде іпешен снйлеудіц жлне бір тіл- 
дік ерекшслігі, біздіц баіікауымызша, к у |) м ;і ;і ;к 
с ө й л с м к о м и о п е н т т е р і н і ц жалгаулыксы.ч Г>;иі- 
лапысқан түрлерінің қолдапылуыида көрімеді. Мысалы: 
Әйеліңмен дос оол — берекең кіреді, азаматпен doc 
иол — қадіріңді біледі, білімдімен дос бол — ақыл-ке- 
ңес береді. Бұл шешендік дидактикада компонснттср 
арасыпда вйткені деген жалғаулық айтылмаған. Сырым 
Датұлыныц шешендік мүрасыпан келтірілгсп: «Би, m 
білсеңіз, «суатпын» деп мақтанбаңыз, су жиманы- 
суат, — басынан соқпақ кетпейді, «қазықпын» деп маіу 
танбаңыз, мүлік жаманы — қазық, — басынан тоқщ 
кетпейді. Бүйырғын деген шөп болады, жеген мал щ  
болады, — қауқары оісоқ болады» («Жұлдыз», 1984. .№8. 
176-6.) деген үзіндіде де нүктелі үтір қонылған алдыц- 
ғы сөіілемде өйткені деген шылау мен соңғы сөмлемде. 
бірақ деген шылау айтылман тұр. Абан прозасы тіліпіп 
де синтаксис саласындағы ерекшелігініц бірі — жіііі 
сөйлемдерді кейде жалғаулыксыз салаластыру болса, 
оның себебін шешендік дәстүрден іздестіру керек болар.

Сөйлемдерді жалғаулықсыз байланыстыру жалпы 
ауызша сөйлеу нормасына сай келеді, мұнда жалғау- 
лықтың орнына дауыс ырғағы кызмет ете алады: жал- 
ғаулық түсірілген тұс сәл тыныстаған интонациямен ай- 
тылады да, сол жер салаласа құрмаласқан сөйлемдердін 
«су айырығы» болып танылады. Бұл межені жазуда да 
көрсетуғе тура келеді: түсірілген жалғаулықтың орнына 
сызықша койылады.

Тек жалғаулықтар ғана емес, ауызша тіл нормасына 
белгілі бір сөйлем мушелерінің түсіріліп апрылу есебі-. 
йен сөзді ы қ ш а м д а у  тәсілі қайшы келмейді. Мыса-: 
лы, Сырымның мына сөзінде сызыкша тұрған жерде ол , 
деген бастауыш түсіріліп аптылған: Асусыз тауға кез- j 
дессеціз тізеціз калтырайтын болар, [сондыктан] таяқ j 
ұстацыч, — таяныш болады («Жұлдыз». 1984. Д® 8. і 
176-6.). Мұндай мысалды шешендер сөздерінің кай-кай- ' 
сысынан да келтіруге болады. Жалпы ық ша м д ы- і  
л ы қ  — шешендік сөзге қоііылатын талаптардыц бірі. 
Шешенніц сөзі кіріспесінен бастап, қорытындысына деп- 
ін мейлінше жинакы түрде ұсынылуы шарт. Көп сөзді- 
лік әдетте ойды шашыратып жібереді. Жазылған дүшіе- 
ні кайыра окып, шашырап кеткен оп желісін жалғасты-
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рын гиіуга болады, ал ауызша аіітылган спаде оіідаіі 
мүмкіндік полмаіп і.індык ran, аГп ылмак оііды білдірудс 
кнп свзбеп кнсі.іііі, іііаінирпцқилыкка жол беруге бо,і- 
маііды. Басы артық элементсіз, ықіиам келгеи сөз үлгі- 
сін қазақтын бұрынғы шсшепдік өнерінсн анық көруге 
болады. Сондықтам қазіргі шешендер дс мүмкіндігінше 
орынсыз тавтологиядан (ой оіілау, өте орасан т. б.), 
трафареттсрден (болып табылады, жеңіліске tie Оолды, 
торқалы той, қызу қарқын, екпінді еңбек т. б.) аулақ 
болуға қам жсулері керек. Әдетте трафареттер естір құ- 
лаққа эффсктісі күшті сияқты болып көріпеді, мүмкін, 
сондықтан да қазіргі шешендер мсн публицистика тілін- 
де етек алыгі кетксп майталман, саңлақ, ерен спякты 
сөздермен келген ерғашты тіркестердің бір себебі осын- 
дай сыртқы эффектіге (әсерлі көрініске) боі; ұрудан 
болар.

Міне, шешендік сөзді сипаттайтын нсгізгі тілдік-көр- 
кемдік (стильдік) белгілер осындай. Бұлардың әр текс- 
тің ішінде кездесуі әр қилы болады, ол шешен сөзінің 
тақырыбына (жанрына), мақсатына баііланысты. Мыса- 
лы, білім-ғылымға қатысты лекцияларда дәстүрлі эпи
тет, бояулы метафора, мақал-мэтел сияқтылар кемде- 
кем қолданылып, оның есесіне аудиторияға таныс ғылы- 
ми немесе саяси-әлеуметтік терминдер, әр алуан цита- 
талар, қайталау-пысықтаулар жиірек кездесуі мүмкін. 
Сондай-ақ бұрынғы үлгілер мен казіргі шешендер сөзде- 
рінің де стильдік сипаты бірдей емес: бізге фольклор
мүрасы ретінде жеткен шешендік сөздердіц көбінесе 
ұйқасқа құрылуы, ритмикалық топтарға бөлінуі, эпитет- 
тер мен метафораларды, теңеулерді жиі қолдануы, аргу
мент үшін мақал-мотелдерге көбірек жүгінуі көзге түсе- 
Ді.

Сөйтіп, қазақ халқының әлеуметтік-руханн дүниесін- 
де шешендік өнер ежелден орын алып келеді және 
шешендікті көрсететін сыртқы тілдік-стильдік белгілері 
айқын болды деп түйіндеуге әбден болады.

ШЕШЕНДІК СӨЗДЕРДІҢ КЕЙБІР 
Л ЕКСИКА-ГРАММАТИКАЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ

Шешендік сөз — ең алдымен, әдеби тілдің көрінісі, 
сондықтан оның лексикалық сөз тацдау принципі әдеби 
нормаға бағынады. Бұл — қазақтың байырғы шешендік
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сөз у.lri.iopіпе де, шешсндік сөздің қазірғі түрлеріііе до 
тоіі бс.тгі. Лексиканиц одеби тілдік нормасы күпде.тікті 
тұрмыстық қарапаііым свздерді, жоргілікті д.юмсчгі іор- 
ді, түрианы, дөрскі свздерді мсйліііше ком қолд.іну 
иріінціпіін ұстайды. Шешендер сөздсрі дс осы талаігппі 
шыгпды. Сірә, қазақтың эпостық жырлары, шсшеидік 
сөздері сияқты фольклор мұрасына жататын ірі туынды- 
лардыц тілім диалектіден жоғары тұрған тіл типі дсп 
таіштын болсақ, бұл пікірді осы үлгілер тіліаіц калыц 
көпшілікке, Қазақстанпың кең өлкссіпіц барлық түкпі- 
ріне бірдей түсініктілігі, ортақтығы дәлелдеііді. Егор, 
бұларда әдеби нормадан тыс элементтср оқта-тектс қол- 
даныла қалса, олар негізінен стильдік мақсат квзден 
келтіріледі. Мысалы, Өмірбай шешен дегеннің сөзііісн: 
«көз кіреуке, көңіл пае, кәрілік деген сор сксн» (Жүл- 
дыз. 1983. № 1. 202-6.) деген информация алсақ, мұпда- 
ғы пае сөзі таралу аумағы шағын диалектизм болғаны- 
мен, осы жерде оның не «төмен» деген әдеби баламасьш, 
не өзге синонимдерін келтіруге болмаііды, өнткені сөз 
ырғағы осы бір буынды элементті ғана қаланды. Екіп- 
ші бір мысал. Диалектолог мамандар көрім сөзі Қазак- 
станныц скі өлкесінде екі түрлі ұғымда жұмсалатын сөз 
ден табады, оның бір өлкедегі мәні — «жақсы, әдемі, 
сұлу», екінші бір аіімақтағы мағынасы — «жаман, көрік- 
сіз». Осы соңғы жергілікті мағынасын Тыныс қыздыц 
шешендігіи сынамақ болған Ешнияз акын здейі қолда- 
нады: — Тыныс-Тыныс! Мүсін-Мүсін! дегенге үріп ауыз- 
ға салғандай, жүзіктің көзінен өткенден, мөлдіреген жү- 
зімдей, ал қызыл нарт алмадай, көлдіц көркі аққудай, 
ай нұрлы албыраған ару — керім екен десем, қап-кара 
көрім скен ғой! Қатпыш қараны да дабыра, дақиырт 
еткен елде де кәз қалмаған екен-ау!— дейді нығырта 
(«Жұлдыз». 1983. № 1. 203-6.). Мұнда тіпті бір сөздіц 
фонетикалық-графикалық екі варианты екі түрлі стиль- 
дік кажеттікке асқан: керім — «әдемі, сұлу», көрім — 
«ажарсыз, ұсқынсыз».

Ал қазіргі шешендер сөзінде әдеби нормадан тыс 
элементтердің қолданылуы мейлінше сұрыпталып, олар 
негізінсн стильдік жүк арқалай ғана кәдеге асырылады. 
Әсіресе экспрессивтік бояуы күшті сөздер мен әжуа-сы- 
қақ үдесінен шығатын қарапайым немесе тұрпайы сөз- 
дср — стильдік пос (стилистически сниженные) сөздср
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жиірск ксздесуі мүмкін. Мысалы: «Тші-қунинның дыр 
бермесіндси гапа болса да, жакьш арада одсбпет тіді, 
қазак тілі дсгенді снз кылдяк.. «АбаГі» романы бұл жа- 
ғынан да гексеруиііге қаншама олқыдық кслтірстіи еді? 
Тіл, одсбиет маманы ден саналатын, дырдай атағы бар 
Есмағамбетке жалғыз осыныц өзі үлксн мін гоіі дейміп 
(Ғ. Мүсіреповтің «Абай» романы туралы 1943 ж. болған 
жиналыста сөйлсгсн сөзінсн. — Ғ. Мүсірспов. Суреткер 
парызы. Алматы, 1970. 158-6.). Әрбір сөзгс мои беріп, 
орнымен жұмсайтын асқан іпсбер жазушы Ғабнт Мүсі- 
репов «болмашы і-ана» жоне «үлкен, зор» сөздері тур- 
ганда тай-құнанның дыр бермесіндей жонс дырдай 
дегеп стильдік пос элемснттсрді одейі келтіргеіі, щрттеу- 
ші сөзі тұрғанда тексеруші тәрізді канцелярнзмді қол- 
дануы да тегін емес, осы қолданыстар стильдік мақсат- 
қа сай: олар автордың Мухтар Әуезовтей алыптың 
«Абай жолы» жайында әріптесінің жасаған баяндамасы 
мен айтқан пікірлеріне көңілі толмай, қынжыла ренжіп, 
таусыла білдірген ойын дәл беріп тұр.

Тағы бір мысал. Нұрмахан Оразбеков деген автор 
«Ажал араны» атты очеркінде (мұндай материалдарды 
лекция ретінде пайдалануға әбден болатындығын еске- 
ріп келііріп отырмыз) шағын бір абзацтыц ішіиде бір- 
иеше қарапайым, дөрекілеу, кемсіту мәні бар сөздерді 
әдейі пайдаланады: «Құрама Штаттардыц «қарадаи 
шығып хан болған», яғни сайлау таукыметін тартпай-ақ 
президент креслосына оңай қонжиган президент! Г. 'Гру- 
мэннің биік манеап ойында да жоқ кезде, Гптлердің 
қанды балақ қарақшылары бейбіт елімізғе туре тиген 
күннен екі күн өтпей жатып-ақ айтқан еөзі кеңінен мо- 
лім. «Егер Германия жеціп бара жатқанын байқасақ, 
Россияға көмектесуіміз керек, ал Россия жеңіп бара 
жатса, онда Германияға кө.мектесуіміз керек, сөйтіп 
олар бір-бірін мейлінше көп өлтірсін» деген болатын 
Трумэн 1941 жылы июньде. Бұл сөздерді талдап-таратып 
жатудыц қажеті жоқ. Мэселе мансапкұмардың бір ке
йген көлденең сөзінде емес, мәселе жазықсыз жандар- 
ды жаһаннамға жагіпай жөнслтетін тажал қаруыныц 
дәл осы пасық пиғылдыц өкімет басьгна өрмелеп жет- 
кен кезінде жасалуында. Онда да емес-ау, өйткені кан
та бықсытса да, бірдің аты біреу, мәселе империализм- 
нің жаңа дүниеге «ата дұшпан» деп қарайтын кордалы,
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НЛСрліеН НІІІІІСІІДІ.ІІГІІІДО. Өіһкеііі империи.пізмніц ТОІІЫМ- 
сыз тәбстіпіц нрісіп тарылтатын пак. социализм дүиікчг 
коммунизм пдсялары. Мумы цұлқыи-қүмар қа.гпі.іһі.шр- 
дың талаіі қол шоқпары тартынбай-ак, тарпынып аііт- 
қан («Жұлдыз». 1984. № 5. 158-6.).

Бұл микротскстегі қонжиган, көкігсн, бықсыгу сш- 
дері одеби нормадан тыс элсмситтср болғанмсн, орын- 
ды жұмсалыгі тур: олар тыпдауіпыпыц (окушыііыц)
имперпалистерге дсген жиіркснішті, жск кору сезімін 
туғызады, ал қанды балақ қарақиіы, туре тшо, қол шоқ- 
пар, қилталылар сияқты сөздср автордың (сондаіі-ақ 
тыңдаушы-оқуиіыныц да) идеологиялық карсыластаргз 
дегсн көзқарасыіг көрсетеді. Дсмск, бұл жердсгі снз 
тацдау стиль үдесінен шығып тұр. Мүндай мысалдарды 
нағыз шешен тілде жаксы сөйленген (не жазылған) 
сөздердіц қай-қайсысынан да табуға болады. Мұидаііда 
гәп шешенніц стильді сезініп, тілді соған бағыидыра 
жұмсай бі.лу шеберлігінде.

Шешен сөздері белгілі бір аудиторияға, құлакпен 
тыңдаушыларға арналатындықтан, мұнда каратпа сөз- 
дер көбірек орын алады. Олар кейде одағайлы, эпитетті 
болып та келеді: ей, батыр Ерден! қымбатты жолдастар! 
қадірлі достар! т. т. Шаршы топ алдындағы сездердін 
және бір белгісі — бұларда әр алуан модальдық реңк- 
тердіц күшті болуы, яғни шешен өзі білдіріп отырған 
ойына көзкарасын танытқысы келе ме, тындаушы наза- 
рын аударғысы келе ме — осындай мақсаттар кыстыр- 
ма сөздер, одағайлар, сұраулы орамдар мен сөйлемдер 
т. т. арқылы жүзеге асырылады. Иә (я), жоқ, ал сөздері 
де шешен тілінде модальдық қызмет атқара алады. Біз- 
дің байқауымызша, гой, шығар, керек, сияқты, деймін 
(дейміз) тарізді шылаулар мен жеке сөздер де мода ль
ды қ жук арқалап, топ алдында сөйленер сөзде актшзтеу 
жұмсалады. Ғ. Мүсіреповтіц жоғарыда аталған сөзінен 
мысалдар келтірелік: «Бүгінгі естік деген дәуірімізде 
басқа елдіц екі ғасыр артта қалған алац-бұлаң, балаикы 
опын қайталасак, одан ұялуға да керек қой деймін. 
Мұ.хтардан күтетініміз, тілейтініміз қаниіа көп бо.іса, 
ірі етіп, касиетті етіп бергеиін бағалағанда, аты «тоғыз» 
екен деп «;іак бастатқан тоғызды» ұсынбауымыз керск. 
Жазушы «тоғыз» сұрамайды... Ал осы қат-қабат, шы- 
тырман, бел-белес, өр-қияның бірінде қоғам ішіндегі
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тартыстаи тыс жатқан бір аңгімс бар ма? /Коқ. 1>;>рі дс 
сл ііиінің бн. ісу-билспу тұрмысынан туык, баргаи слііып 
асіуыііып, ііпіс.іепісе берстіп тартыс емес не?... Лл ел 
ішіндегі қоғамдық курсске Мухтар қалай қарағам? Me- 
ніқиіе, диалектикалық даму тсориясыиа да, слдіц өзіне 
тәндік шындығына да істелгси сшбір қиянат жоқ...» 
(Ғ. Мусірепов. Суреткср парызы. Ллматы, 1970, 159, 166, 
167-6.).

Қазіргі шсшендік сөздердс, тіпті оныц акадомиялық, 
саяси-бұқаралық, ғылыми түрлері былай турсыи, нафос- 
қа толы, көтеріңкі үнмен салтанатты жағдайда аіітыла- 
тындарыныц өзінде кәнігі эпитеттсргс нсмесе стереотип 
фразаларға көп жүгінбегенімен, олардың орын ала- 
тынын және бұл тәсілдің зрдайым ұтымды бола бермей- 
тінін айту қажет. Мысалы, кез келген ситуацияда тор- 
қалы той, еселі еңбек, іиабыт ишлқары, сүт тасқыны 
сияқты сырт қарағанда осерлі, ддемі, бірақ жауыр бол- 
ған сөз орамдарын жиі қолдану шешен тіл үдесінен 
шықпайды, керісінше, стандарттықты танытып қояды. 
Ал шариіы топ алдында жаттапды тілмен сөнлеу тың- 
даушыларын қызықтырмайтыны, еліктірмейтіндігі мә- 
лім.

* *
-і»

Лексика саласында сияқты, грамматпкалык тұлға- 
тәсілдерді қолдануда да шаршы топ алдындағы шешен- 
дік сөздер негізінен әдеби тіл нормасына сүйенеді, мұн- 
да да диалектілік, архаистік құбылыстардаи жоғары 
тұру принципі орын алады. Септе тура әдебн тілдің 
ауызша түрінің өзіне тән зацдылықтары бар екені және 
байқалады. Ол ерекшеліктер шешендік сөздердің ауыз
ша айтылуына, құлакпен қабылдауға арналғандығына 
байланысты. Сондықтан бұл тұста шаршы топ алдын- 
дағы сөз күнделікті ауызекі сөйлеу тіліне ұштасады.

Сонымен қатар шешендік сөз түрлеріне қарай олар- 
да белгілі бір грамматикалык. тұлға-тосілдердің актив- 
теу қолданылуы да орын алады. Мысалы, әлсуметтік- 
саяси мазмұнды сөздерде сапалық сын есім жасайтын 
-лық жұрнағының жиірек қолданылуы; осы күнде жал- 
пы әдеби тілде, оның ішінде публицистикада едәуір 
жанданған -гер, -хана аффикстерініқ де мұнда активтеу 
қызмет атқаруы; сан есіммен келген сөздердің көптік
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тұлгадт түрүы, абстракт ссімдердіц киптік жалғауыц 
қабылдаүы т. т. орыи алады. 13үл, бір жагыиан, шешеіі- 
дер смздсріне басііасоз б о н  п у б л и ц и с т и к а  т і л і п і ц ,  жалим 
жазба әдсбиеттіц қатты эсер стіи отырғанынан тугап 
құбылыс деуге болады.

Ауызскі сөплеуде бірқатар грамматикалық, асірссс 
синтакснстік амалдардың қызмстіп интонация, мимика 
сняқтылар атқаратыны молім. Сопдықтан одеттс сұрау- 
лык. шылаулар, сұраулық есімдіктср қатысыи жасала- 
тын сұраулы конструкциялардың орнына шепіендср ті- 
лінде (жалпы ауызша сөйлеуде) интомацмямен жаса.і- 
ғандары да орын алады (ілгеріде Абаіі «Қарасөздорі- 
нен келтірген Ел багу? Ғылым бағу? Бала багу? түрin- 
де жасалған сұраулы тіркестерге назар аударыңыз).

Ауызекі сөйлеу тіліне контекстік немссс ситуациялык 
эллинснстер тан екені бслгілі. Ауызекі дпалогтердегідсй 
болмағанмен, ауызша топ алдында сөйленетін сөздердс 
де әр алуан эллипстік құбылыстар болады. Ол әсіресе 
бұрынғы шешендік үлгілерде жүйелі түрде келеді. Мы- 
салы: Бір бала бар — [ол бала] атадан өте туады, бір 
бала бар— [ол бала] атаға жете туады... Сен — тем ip 
де, мен— көмір, [сол темірді] еріткелі келгенмін... Кар
дан артық еш нәрсе жоқ, [бірак; ол] ұстасаң қолыцды 
тоңдырады. Қазаннан қара еш нәрсе жоқ, [бірақ ол] 
ішіндегісін ішсең, мейіріңді қаидырады. Бұрынғы ше- 
шендік сөздерде салаласа құрмаласқан компоненттер- 
діц арасында жалғаулықтардың болмауы — жүйелі си- 
патта: ...бір түнде тоғыз оянып, тоқсан толғанам, [со.і 
себептгн] мен арық болмай, кім арык, болады... Өлім— 
асусыз тау, [сондықган] кімнің бауыры сау [дейсіқ]? 
[Жарагқан, қүдай] гіұлсыз берді, құнсыз алды, [сон- 
дықтан] оған не дау[ық бар]?

Қазіргі шешендср де орайы келген тұста текст ішінсн 
сөз қалдырып айта беруі мүмкін. Сондай-ақ белгілі бір 
стильдік мақсатпен (айталық, ой екпінін түсіру т. б.) 
келген инверсия түрлері де шешендер тілінен орыи ала
ды. Мысалы: Ұмытпау ксрек — казақтыц советтік одс- 
биетіне Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Беранже, 
Байрон, Вольтер сияқты ұлы ақындардан сабақ алып 
жүрген ақындар қосылды (Ғ. Мүсірсповтің Қазакстан 
Жазушылар одагыныц II съезінде сөйлеген сөзіпен.— 
Суреткер парызы. Алматы, 1970, 139-6.). Бұл сөйлемніц
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қалыпты сипі£іксіісіік курылысы: «...сабак алып жүрген 
акындар косылпшып умытиау керек •> туріпде болар сді, 
бірақ шсшсп у Мытищ/ керек дсгеп создсрді анафора ре- 
тінде орбір абзац-периодтың алдыпа шығарып (инвер- 
сиялап) осы сөздсргс логикалық екпін түсіреді.

ШЕШЕНДІК СӨЗДІҚ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕЕІ КӨРІНІСІ

Көркем одебиет поэзия мен проза жанрларына бөлі- 
нетіні мәлім. Шешепдік сөздіц казак, поэзиясыпа жа- 
қындығы, айырмашылығы, ортақ түстары жайында жо- 
ғарыда антылды. Бұрынғы казак, ноэзиясы, оныд ішіпде 
дидактикалык мазмұиды толғаулар мен кеіібір осы 
үндес шешендік монологтердің ұқсас түсетім соттері 
едәуір екендігі көрінеді.

Тұжырымдап айтсақ, олар мыиадай: екеуінде де
ұйқас элементі басым келеді; параллелизм дер орын 
алады; белгілі бір дәрежеде ырғак пен өлшсм қатыса- 
ды; екеуі де поэтика (көркемдеу) тосілдеріне иек арта- 
ды, яғни кәнігі немесе контекстуалды эпитеттерді, ме- 
тафораларды, теңеулерді еркін қолданады, макал-мә- 
телдер келтіріледі; екеуі де қайталау тәсілін жатсын- 
байды; ең бір көзге түсетіні — бұрынғы (тіпті казіргі 
де) казак, поэзиясы мен фольклор мұрасы ретінде жет- 
кеи байырғы шешендік сөздерінде дыбыс үіілесімі — ал
литерация мен ассонанс жиі колданылады (бұлар жө- 
нінде тиісті мысалдарымен жоғарыда айтылды). Сөйте 
тұра казак поэзиясы мен шешендік сөздері екеуі екі 
басқа категориялар екендігі де дәлелденеді: ұйқас—- 
өлеңнід негізгі шарты болса, ол — шешендік сөздіц ре- 
тіне карай (мысалы, параллельдер түзу үшін) қолдана- 
тын құралы (шарты емес); өлшем өлеңде катаң, жүиелі 
түрде келетін болса, шешендікте бепберекет, жүйесіз 
түрде кездеседі; мақал-мәтелдер поэзияда «кездейсоқ» 
дүниелер (өлең идеясы үшін олардыц болу-болмауы 
шарт емес), ал шешендік сөздерде бұлар ойды дәлелдеу 
(аргумент) үшін кажет негізгі қарулар. Ең басты айыр- 
машылык: поэзияның тақырыбы абстракт дүниелерге 
қатысты болуы да мүмкін, ал шешендік сөздің өзегі (та- 
қырыбы)— тек кана болмыс, емір шындығы. Поэзия 
көбінесе ақын (жырау) діттейтін пдеяны ұсынады, ал 
шешендік сөзді тудыратын — қоғам (қауым, ру, журт, 
топ) талабы, әлеуметтік мүдде.
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Коркем сөздіц бұл екі саласы бір-біріне катты осер 
етігі кс.ігепі жонс анык.. Кейбір зсрттс‘ушілсрдіц ексуіи 
ьеііде ажыратпаіі, казактыц акыны ілеімсн, шсіііоііі — 
ақыи деулері де, кейбір шешендік прозаиы өлец санаты- 
на қосып жіберулері де (мысалы, Бұхардың Абылай 
өліміме арнаған жоқтау сөзі) немесе бірқатар поэтика- 
лык дүниелсрді (мысалы, Байдалы акын тол га улары,и) 
шешендік сөз деп ұсынулары да осыдан, яиш поэзия 
мен шешендік сөздің бір-біріне эсер етіп, жуықтайтым 
сипатынан туған дсугс болады. Екеуі дс сөз өнері бол- 
ғандыктан, бұлардың айтылу, таралу әдістері ажыра- 
тылмаған кезеңдерде, яғнп ауызша айтылып, ауыздан 
ауызға таралған дәуірлерде бір-бірінс тнгізетін ықпалы 
күштірек болуы заңды. Ал қазіргі кезеңде, көркем сөз- 
діц өлең түрі жазбаша сипатқа әбден көшкен тұсыпда, 
қазак поэзиясы тілінде шешендік сөздің ізі, әсері бар 
ма дегенге келсек, біздіңше, мынадай пікірлер айтуга 
болады. Сөз жоқ, ізі де, әсер-ықпалы да бар. Өйткені 
достүр бар: қазіргі казақ поэзиясының арнасы да, негі- 
зі де казақтың тым ертеден келе жатқан поэзия үлгісі, 
ақын-жыраулар үлгісі екендігі даусыз. Сондыктан бү- 
рынғы щешендік пен өлең-жырларға тән ортақ поэтика- 
лык, кұралдар мен белгілердің көбін қазіргі поэзия да 
жатсынбайды. Айталық, ассонанс пен аллитерация, жо- 
ғарыда айттық, шешендік сөздің (және өлең-толғаулар- 
дыц) жиі қолданатын әсерлі құралдарының бірі болып 
келді (әсіресе ауызша жырланып, ауызша айтылатын, 
кұлақпен тыңдалатын сөз өнерінде мұның орны жазба 
поэзияға қарағанда айрықша екені даусыз). Осы дәс- 
түр көзбен оқып, көңілге ұялататын бүгінгі жазба поз- 
зияда да аз кездеспейді. Тіпті қазақтын. жазба поэзиясы- 
ның алыбы, көшбасшысы ұлы Абайдың өзі бұл әдісті 
молынан әрі еркін пайдаланған. Кейбір зерттеушілер 
көрсеткендей, аллитерация мен параллелизм соцғы д,>- 
уірлерде біркатар түркі поэзиясында өлең құрайтын 
шарттардан шығып, стильдік құралға айналғанын 1 біз 
де қаздқ поэзиясына қарап қостаймыз. Аллитерация2

1 Жирмунский В. М. Ритмико-синтаксический параллелизм кик 
основа древнетюркского народного эпического стиха //Вопросы язы
кознания. 19G4. № 4, С. 23.

2 Аллнтерацняиы А. М. Щербак былайша таниды: «Аллите
рация дегеніміз — сөз басындағы кез келген дыбыстыи нсмесс буып- 
НЫЦ у идее (біркелкі болып) келуі, сонымен катар әрбір елец тар-
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өлеңге оуезділік (құлақка жагымды үп үіілееіміи) берс- 
ді. Абай бұл тәсілдіц осы қасистін құбылтып иайдалан- 
ган: Өз үйіңде өзендсіі... Кісі алдында кірбсңдси... Бола 
қалдың бас асау... Жат мінсзсіц жабырқау... Жаи-жа- 
нуар, адамзат анталаса... Жайрацдасып жас кулер құр- 
бысымеи... Міне, бұл жолдарда айырып көрсетілген ды- 
быстар біркелкілік тудырып, өлецге үн үйлесімін беріп 
тұр. Бірақ Абайдың және қазіргі казак поэзиясыныц 
бүл тәеілді пайдалануында бұрынғы өлец-жырлармен 
және шешендік сөздермен салыстырғанда аиырмашылы- 
ғы бар. Соңғыларда дыбыс біркелкілігі көбінесе өлеңде 
қатар келген тармактардыц, ал шешен сөзінде парал
лель компоненттерінің басында келетін болса, Абайда 
(және казіргі өлецдерде) ол бір тармак аясында (ішін- 
де) кеңірек қолданылады. Мысалы: Сендірс ллмай, се
не алмай сенделеді... Құдай құмар қылыпты қалжыра- 
тып... Тастан түлкі табылар аңдығанға...

Екінші және басты айырмашылық — жазба поэзия- 
да аллитерацияның образ үшін де, белгілі бір сөздерге 
(идеяға) көңіл аударту үшін де қолданылатындығында. 
Мысалы, іиенді-шекпен сөзіне үндесу үшін акын өзге 
мәндес етістіктерді емес, сирек колданылатын шелтірей- 
тіп сөзін таңдайды; елді алып, Есілді алып дегеннен ке- 
йін аллитерация үшін өзге синонимдерді емес, есіреді 
сөзін қалайды. Бұл етістіктер тек дыбыс үйлесімі, әуез- 
ділік үшін емес, образ үшін де келтірілген колданыс- 
тар.

Қазіргі поэзия Абай түрлендірген және жатсынбаған 
бұл дәстүрді әрі карай жалғастыруда. Бұған мысалды 
кез келген ақыннан көптеп келтіруге болады. Айталык, 
Қуандық Шаңғытбаевта: Көкектің айы көктемім, Күлім- 
деп күмбез көкте күн. Жайкалған жасыл жапанға Қа- 
рашы нүрын төккенін. Көкектің айы күмбезім, Керілген 
дала кец кезім. Жайлаудың шағы жақындап, 
Жадырап жүрмін мен де өзім... Әрі қарай да:
мағының немесе шумағының басындағы бірінші буыныма карам бо- 
латын сапалық белгілердің үндесуі дс аллнтерацияға жатады» 
(.Щербак А. М. Соотношение аллитерации и рифмы в тюркском сти
хосложении. Народы Азии и Африки. 1961. № 2. С. 143). Біз де осы 
анықтаманы дәл деп танимыз. Әдетте біздің ассонанс дсп жүрге- 
німіз сөз басыидағы дауыстылардыц біркелкілігі де, аллитерация 
дейтініміз дауыссыздардаи басталатын біркелкілік. Ал шындығыи- 
да дауыссыздардың біркелкілігі де келесі дауысты дыбыстардыц 
бірдейлігімен камтамасыз етілсді.
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Кі-жекпц айы көк айым... бо.іыи кете береді. Кдібды- 
кнрім Ыдырыеов Жагадлп алма атаны Жаспып дсчі, 
Жогары түтпа бағакды Баспып деи, Жастыц да социнда 
жае Gap, Бастап да жогары бае бар — деген алты жод- 
дық шағын өлецінде екі-ақ дыбысты (ж, б) ойиатады: 
бұлар орі үн гармоннясып жасап тұрса, әрі стильдік жүк 
аркалап тұр.

Шеіпендер колданар құралдыц бірі — макал-мател- 
дер, бұл ораііда да шешендік сөз бен акындык сөз бір- 
біріне ықпалын тигізіп ксле жатқаиы байкалады. Шс- 
шендер сөздеріндегі мақал-мотелдсрдіц жүмсалу мак- 
еаты аііқын: ол айтылған ойды дәлслдейтін аргумент 
үшіи келтіріледі (осы күнгі цитаталардың сыңайласы 
ретінде), сондықтан мұнда мақалдар көбінесе өзгсртіл- 
мей алынып, «дегендей, деп айтқандай» сияқты дәнекер 
сөздермен келтіріледі. Ауызша туып, ауызша тарап кол- 
ген казак поэзиясы да мақалдарды көбінесе шешендер- 
ше пайдаланады. Ал Абай бастаған жазба поэзияда да 
макалдар колданылады, бірақ айырмашылық та бар. 
Мысалы, Абай халық қазынасында бар кэнігі макалды 
көбінесе сол қалпында келтіріп, «дегендейін» деп оііын 
дәлелдемейді, таңдаған мақалды өлеңге жымдастырып, 
кіріктіріп, сол арқылы айтпақ ойын білдіреді. Ол үшін 
макалдын калыптасқан түрін өлең талабына (өлшеміне, 
ұйқасына) карай сәл өзгертіп те жібереді. Мысалы, Екі 
кеме құйрыгын. Ұста, жетсін бұйрығың — деп, «күшіңді 
бытыратпа» немесе «колдан келмес іске ұмтылсац, на- 
тижеге жете алмассыц» деген идеяны макалдың өзі.мен 
береді. Оның: Кбайта келер есікті Қатты серіппе, жар- 
қын-ау («Қайтып кірер есікті қатты жаппа» мәтеліиің 
колданысы), Тілде сүйек, ерінде жиек бар ма («тілде 
сүйек жоқ»), Бейнвт көрмей, дэулет жоқ («бейнет түбі— 
зейнет») дегендерін осы катарға қосуға болады.

Эрине, жазба поэзия тілінде мақал-мәтелдерді өз- 
гертпей беру мүлде жоқ емес. Мысалы, Абайдың өзінен: 
Әуелден сұлу жайы бізге мәлім: «Жігітті жұрт мақтағсш 
қыз жсщтаган», «Ит маржанды не қылсын» деген сөз 
бар, С-эулесі бар жігіттер бір ойланар. «Бір тойган — 
шала бийлык,» деген казак Ет көрінсе қайтеді күйсей 
бермей, — деп келтірген жолдарды оки ала.мыз. Ал 
жалпы мақал-мәтелдерді поэзия тіліне өзгертпей катыс- 
тыру бұл күнде өнімсіз тәсілге айналған деуге болады.
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Шешендік үлгініц кнркем проза жпнрыпа катысьі, 
осері (не ортақ түстары) жаііыпн ксмсек, ец алдымен, 
масшіені екі түргыдан кдірастыру керек болиды: іііешен- 
дік сөз өнерін кеіііпкер аузында көрсету жаііы, екініиі- 
сі —шешендік сөз өрнсктерінің автордыц өз қолданы- 
сында орын алуы туралы.

Соңі-ы онжылдықтарда қазақ одебпетінс бірнеше 
тарихи романдар келді. Бұларда қазақ халқыныц XV— 
XVIII ғаеырлардағы тарихи күй-жағдайы, өмір-тіршілі- 
гі, саяси-рухани дүниесі суреттеледі. Демек, сол доуір- 
лердегі қазақтыц хандары мен қараларын, батырлары 
мен билерін сөплетеді. Mine, осы тұста қауымныц ақыл- 
гөй даналарын, ақылшы билерін өз стнльдерінде сөйле- 
ту — жазушының суреткерлік міндеті. Әбіш Кекілбаев, 
Мұхтар Мағауин, Софы Сыматаев сияқты қаламгерлер- 
дің қазақтың байырғы шешендік сөздерін жақсы ацга- 
рып, ізденіп еңбек еткендері байқалады. Мысалы, 
Ә. Кекілбаев «Үркерде» Тәуке ханның ақылшылары Кі- 
ші жүзден Әйтеке, Ұлы жүзден Теле би, Орта жүзден 
Қазыбек билерді сөйлетеді. Суреткер Әйтеке бндің «жа- 
рып айтатын», Қазыбек бидің «қазып айтатын», Төле 
бидіц «тауып айтатын» шешендГк өнерлерім мейлінше 
нанымды беруге ұмтылады. Қысқа қайрылған, табан ау
зында туған шешендік қайырымдардың үлгісін былай- 
ша береді:

Осы жолы да Әз Тәукені күллі қазаққа хан сайлап, 
сүпы Әжіні күллі қазаққа пір сайлап, жеті жарғының 
жосығын қабылдаған ұлы жиын аяқталғасын да жиыл- 
ған журт: «Ертең елге барғанда айта баралық. Үш би 
бізге не дейді екен? Соны естіп кеткіміз келеді», — деп 
тырп етпей тұрып алған-ды.

— Сонда үш биден не сүфайсыздар? — деген-ді хан 
Тәуке.

— Үш би бізге ең әуелі заман құлқынан үш ауыз сөз 
айтсын!...

Сонда төбенің басына қамшысын ұстап Теле шық- 
қан-ды.

— 0 , әлеумет, қалай осы, жылқы біткен көп кісіне- 
сіп кеткен жок па, әйел біткен көп кісімсініп кеткен жоқ 
па? — дсп қайта түсіп кеткен-ді.

Одан кейін төбеге Қазыбек көтеріліп, сонау көкжиек- 
ке қарап тұрып:
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Жы/іқы біткен квп кісінссс, сл шстіпе бір дүбір 
жетейін ден жүргеиі бол.масын, шіелдер көп кісімі-іисс, 
қадірлсріпіц втсіііи деп жүргсні болмасып! - дічі •и»іік;і 
қаііта косылган-ды.

Әптеке қамшысын көкке көтеріп:
— Ел шетіне дүбір жетсе, атыцныц жалы панац бо- 

лар, көк сауытыд — қатын, көк наіізаң — балац болар! 
деген-ді.

Қарақұрым халык, үн-түнсіз бастарыи шұлгыгаи-ды.
— Енді не сұрайсыцдар? — деген хан Тәуке.
— Енді үш би корілік пен жастық қақында не масли- 

хат қосады екен?
— Үй сыртында төбең болса, ерттеулі тұрған атыя 

ғой, ел ішінде қарняң болса, жазулы тұрған хатыц гоіі,— 
деген-ді Теле би.

— Жалтылдайды екен деп жастықты сөкпе — бәріц- 
нід шыққан тегід сол, қалтылдайды екен деп қарттықты 
сөкпе — ертедгі жетер шегіқ сол!— деген Қазыбек.

— Ар сатып алған атақтан тер сатып алған мал ар- 
тык, сақалын тосқан кәріден еңбегін тосқан бала ар- 
тык!— деген Әйтеке... (Ә. Кекілбаев. Үркер. «Жазушы», 
Алматы, 1981, 82—83-6.).

Эрине, бұл билер өз кезінде дәл осыларды айтты ма, 
жоқ па, кім білсін, өйткені бұл кысқа қайырымдардыц 
бірен-сараны болмаса, калғандары осы түрінде нак ось: 
билердің аузынан шығыпты деп жеткен емес. Бірақ би- 
кейіпкерлердің дәл осылай сөйлеуге тиісті екендіктері- 
не кәміл сенесіз, өйткені олар шешендік дәстүрдің бар- 
лык белгісін сақтап айтып тұр. Осы жазушы шешендік 
монологтід тұтаса келген ұзақ түрін де әсем әрі дұрыс 
береді. Мысалы, «Үркер» романының 89—90-беттерінде- 
гі Төле бпдің сөзі шешендіктің барша шарттары мей- 
лінше сақталып, барлық аксессуарымен берілген.

Өткен дәуірлердегі шешендік өнердің шынайы улгі- 
сін жазушы Мұхтар Мағауин де жақсы көрссткен. 
«Аласаиыран» романының кейіпкерлері тарихта атн 
мәлім билер дс, кейде тіпті әлеуметтік мәнді дңгіме коз- 
ғайтын өзіе қайраткерлер де мұнда шешен сөйлейді. 
Бұл жазушы да шешендік сөздід композициялық-тілдік 
белгілерін жаксы сезінеді. Мұнда шешендік үлгі тек 
шаршы топ алдында сөйлеген тұстарда ғана емес, хан 
мен би, би мен халық болып өзара сөйлескен диалог-
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терде дс берілгеп. Мыса.ты, Ораз-Мұхамед хапзада мен 
Томан бидіц дііадогі былаііша келеді:

- Бол сліді жальшдырмлй, — дсді нбден іпирыққан 
Ораз-Мұхамед.

— Тақсыр, кеше арғы атаца орнықты орда болған, 
бергі атаңа қаііыспас қорған болған, өз әкеце қайрау- 
сыз кара қапжар, берік түйінді берсн сауыт болған— 
мына біз едік! Ағасы Ондан оққа ұшқан соц, ата салты 
аяққа басылмасып дсп іиісін қолдадық, текті анадан 
туған талай сұлтанның кеудесін басып, Тоускслді хан 
көтерген — мына біз, жүз қаралы ақсүііек оулсті емес, 
мың сан қарашы халық! Иір мүйіз арқардыц тонатай 
құлжасын күлге лақтырып, қолайына жаққан қой асы- 
ғының өзін сақа сайлаған салуалы қауымныц оңтайын 
таппай оңған кім бар екен?!

— Қорқытасыц ғой... — деді Ораз-Мұха.мед кскете 
мырс етіп.

— Қорқытпаймын, қорқып отырмын, сұлтан нем,— 
деді Томан би тайсақтамаған қалпы. — Сұлтан ызға- 
ры — өткір сүңгінің жүзі, аламан жұрттың ызғары — 
үңірейген көрдің өзі, мен сол көрден қорқам. Хан ашуы 
— қара қылыш, қайтпай шапқанымен, кара орманды 
отап түгесе ала ма, халық ашуы — қаптаған өрт, жалы- 
ны жапандағы орданы шалса, оған адам жұғыса ала 
ма. Мен сол өрттен қорқам. Түйініміз бөлек болар — 
тілегіміз бір. Зор едім, қор болдым. Жау қуатын жарақ- 
ты бас дау қуып, далбағай киеді деп кім ойлаған. Мені 
алдыңа келтірген — анау айбары күшті бұкара жұртың. 
Мені ашына сөйлеткен — мынау айбыны сесті қарашы 
бегің... (М Мағауин. Аласапыран. «Жалын», Алматы, 
1981,64-6.).

Билер сөзін, шешендер үрдісін тыңдап, толім алып 
өскен, аузынан шыққан әрбір сөзі «дуалы» болуға тиіс- 
ті Тәуекел хан да, болашақ так. иелерінің бірі — Ораз- 
Мұхамед те сөзге келгенде «қара жаяу» емес, суыры- 
лып тұрады:

«—Би, сөзіңнің аяғын жұтып қойдыц!— деді Ораз- 
Мұхамед. — Жетісуды демедің ғой. Жетісу жаудың қо- 
лында қалса, жалайыр қалай жайламақ!? Онсыз да ел 
қыстап, камысына дейін қыркылған Шу бойына қалай 
сыяды? Жазда сыяр, қыста несін жейді!? Осыны неге 
ойламайсың? Аттан! Ал қайтадан ата жеріңді! Содан
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ооц ай г қоныстыц жайын. Жотісу ко.ідан шыкса, ог;ш| 
жалгыз жалайыр жазыкты ма? Жаііықтан тиксырш- 
сац, огап жалгыз аліпын айыиты ма? Жерін, тарыллы, 
конысыц қысқарды, оғаи мына сен, Гоман би, мыия сон, 
Қөкбөрі баһадур, тек сендер ғана емес, солында оты- 
ратын кыпшақ нен найман, оныцда отыратын аргьін, 
казір күн түбіне карай мацып бара жаткап, бірак Дол
ге жетпсп тоқтайтын алты олім мен он екі ата иаііу.ш. 
Қаратауды айнала көшіп емес, копыс аударып қана 
жүрген коцырат — өзегі бір, оты ортақ бүкгл казак,-  
боріц кінәлыеыц... Осыны ойлацдар!» (Аласапыран. 1-кіт. 
1981, 66-6.).

Қазактыц шешендік өнері тек бнлер аузында, шаршы 
топ алдында ғана смес, өзге тұстарда да көрінетіп бол- 
ран. Лйталык, кұрбандықка шалынатын боз қаскаға би
та кылған Ел Тұтар сұлтан да шешен: «Мә, тәңірім! Боз 
қаскаиыц қаны — азаматтың ары. Боз касканың еті- 
ақсақалдыц ниеті. Боз қасканыц сүті — ел-жұртымныц 
кұты. Нем — өзіц, Жер-ана, Су-ана! Ақ, адалға куат 
бер! Арам мен бүзыққа тұзақ сал! Бәтуа, бірлікке кел- 
гсн қарындас қауым өзіңнід жолыңа айтқан касиетті 
кұрбандықты кабыл ал!» (Сонда, 21-6.).

Орыо патшасы сарайына елшілікке келген Күл-Му- 
хамед те дипломатия тілі карабайыр болмасын сезеді, 
ол да өз доуіріндегі казак кауымыныц сөз өнері — ше- 
шендікті танытады:

«— Меніц ханымның қалауы сіздін ақ патшанын 
мүддесімен орайлас, — деді Күл-Мүхамед. — Русияныи 
канаты кең, ады.мы алымды, айбары зор. Әйтсе де Үнді 
мен Ауғанға керуен тартқан жоқ, Қызылбас пен Бұхар- 
ға шындап нек артқан жок. Кондыгердің Казылык таү- 
ды жайлаған өрісін тарылта алман, Хажы-Тарханға 
сүғынған колын кырқа алмай отыр. Күші толыскан 
сайьш жауы да көбейіп барады. Енді Бүхар көтерілсе, 
ноғай бұзылса, не болмақі? Керуенге кесілген жол ашы- 
лар. Жандаскан жау жағаласпай тынар ма? Тіземіз 
түйісіп, тілегіміз қабыеса, қазына өз аяғымен кс-лер, 
дұшнан өз аяғымен кетер. Келмесе барып алу қиынға 
түспес, кетиесе, айдап тастау киынга түспес. Акыр түбі 
ак патшаныц баплығы тасар, Русияныц мереиі асар!.. 
(Аласапыран, 11 кіт., 11-6.).

Мүида шешендер тіліне тон үйкасты параллельдер



де (керцен тартқан жоқЦіиыңдип иск артқан. жоқ: оап- 
а ы г ы  тасарЦмсрсйі асар), риторикалык сурнулар да 
(жандасқан жау жагаласпай тынир ми), аллнгерация 
қүбылысы да бар (жандасқан жау жағаласпай..., тізс- 
міз түйісіп, тілсгіміз қабысса...), осерлі эпитсттср де 
(Русияның қанаты кең, идымы алымды, айбары зор) 
шешендік шыраііын құбылта түскен. Соиымсн катар бұл 
текстер тек осы сияқты сырткы тілдік-стнльдік белгілер- 
мен ғаиа «шсшсн» емес, автор-псрсоиаждың айтпақ 
ойын дәл берстіндігімсн, диалог жслісіпс леи түсстіидігі- 
мен де ерекшеленеді.

Осындай шешен тілді сөйлемдерді жазушы С. Сыма- 
таевтың «Елім-ай» романынан да табамыз. Бұл аитор 
кез келген кейіпкерін тілмар сөйлетуге бар. Әйтеке, 
Қазыбек сияқты билер мен Жомарт, Есет батырлар бы- 
лай тұр.сын, Балайым келін, Зылиха қыз тәрізді «кара» 
адамдар да төгіліп сөйлейді. Бұл орайда жазушы кейде 
шектен шығып кеткен жоқ па деп те қаласыз. Өйткеиі 
күнделікті өмірде шешендікті кажет етпейтін (тіпті ол 
оғаш көрінетін) сәттер аз емес қой, суреткер осыны ор 
кез ескере бермейтін де тәрізді.

Шешендік өнердің нағыз иелері билерді сөйлетудіц 
көркем әдебиеттегі тамаша үлгісі Мұхтар Әуезовтіц 
«Еңлік—Кебек» пьесасында берілген. Мұндағы Көбей 
мен Еспембеттердің дау сөздері жоғарыда бірнеше жер- 
де мысалға келтірілді. Біздің байкауымызша, казак 
көркем әдебиетінде барлық кезеңде шешендік сөз үлгі- 
сін стильдік мақсатта (кейіпкерлер тілінде) пайдала- 
нып, бұл өнердід тілдік сыртқы формуласын мейлінше 
толық беру мақсаты бірдей қойылмаған тарізді. Деген- 
мен «Абай жолы» с і і я қ т ы  эпопея қазақтың шешендік 
сөз мәнерін көркем әдебиетте көрсетудіц тұцғыш ірі 
үлгісі дей аламыз. Абайдың өзі шаршы топ алдында да, 
шағын топ алдында да әлеуметтік мәні бар әңгіме қоз- 
ғай қалса, күнделікті ауызекі сөйлеу межесінен шығып, 
өзгеше үлгіде, шешендер дәстүрінде толғап кетеді. Со- 
нымен катар М. Әуезовтей ұлы суреткердің тілді, 
стильді сезіну кереметі сонда, Абай шешендігі бұрынғы 
фольклор мұрасынан таныс стандартты сактамайды. 
Абайдың өзі айтқандай, ол «ескі бише зарламайды» 
«өлең сөзі түзелген» ақынныц шешендік кара сөзі де ұй- 
қасты-ырғақты, мақалды-мәтелді текст емес, ең алды-
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мен ойға, логикага кұрылғап, бір оізіпде артыкдык lit 
кемдік жок моподопср. Мысалы, Абайдың «Са.тііка кш 
дауында» ара агаііын бип кесік аіігқан сөзін жазушы 
былай береді:

«— Уаіі, жағалай жұртым! Керсй—Найман едім! Ор- 
таца мсні қойыпсың. «Тетігімді тап, тынысымды бср» 
деп қойыпсың. «Сымға салдым, жарықшағыма жамау 
бол» дон сеніпсің. Арылып өтер жөнім бар... Әуелгі ту- 
йін — Салнқа қыз басы. Жақсы жол—- елге жора. Men, 
баяғыц нені желеу, нені жамау тапкаиын білемін. Жанч 
ұрішқ жаңа тілекпен келеді. Жас боп туып, жсіпестеіі 
күціреніп өтем деп келмейді. Жаца күп өзініц жііші 
жорасын, жаца тілегін жас көцілімен айтады... Огаи 
құлақ ілмеген елдіктің дауасын таппай, аласын тиоады. 
Бұл кыз болса: тағдыры бір жазалаған қыз. Теңінен 
айрылып, тілегінен кесілген. қыз. Ата-анасы, кайраи 
жұрты бір атаған орнынан жас көцілін тапжылтпаіі та- 
былған-ды. Бірак, бір өмірге екі өлім бұнырған тоцір 
тағдыры да жоқ. Сабатар тілегі сол қыз басына екін- 
ші өлімді қанды ноқта қып ұсынып отыр. Бұл ақ ноқта 
емес, қайта айтамын, — қан ноқта. Қыз өлімге бар, брі 
өмірге жоқ... Бір жанға скі күнмек — әділет емес. Бір 
қыздың екі сатылмағы жол емес. Алғашқыда саған бер- 
ген еркін, халық, енді қыздыд өзіне бересіц. Қыз басы 
Сыбаннан азат. Бұл — менің бірінші байлауым! (М. Әуе- 
зов. Шығ. V т., Жазушы, Алматы, 1968. 380— 381-6.).

Бұл айтылғандардың баршасы шешендік сөз үлгісі- 
ніц көркем әдебиетте, оның ішінде көбінесе тарихи шы- 
ғармаларда кейіпкерлерді сөйлету арқылы көрінген 
түрлері. Өз орнында жұмсалған шешендіктіц нағыз бай- | 
қалар ориы — драмалық шығармалар. Әсіресе ішінде | 
билер дауы, қоғам қайраткерлерінің топ алдындағы сө- 
зі, романтикалық драма, трагедиялардағы кейбір кейіп- 
керлердіц толғаныс-монологтері берілген ньесаларда 
драматург қазақтыц шешендік сөз өриегім еркін гіаііда- 
ланады, ол осы өнерге тән тілдік-көркемдік аксессуарды 
жадсы көрсетеді. Мысалы, Ғабит Мүсіреповтіц «Аман- 
гелді» пьесасында бас кейіпкер Амангелді Петроград 
советі жіберген кызыл туды қабылдап тұрып берғен ан- 
тын шсшендік үлгімен айтады:

А м а н г е л д і (ту алдына бір тізерлеп). Үміт көзің 
қараумсн талған, ата арманы балаға қарыз боп қалган,
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ецбекші казак, халқы, сенің алОықда, қорлық-зорлықтаи 
басқаііпі кнро алмаіі, құлазып жатқаи казак да,часы, се- 
іііц тоиырагыцды басыи тұрып. сскічііц куасі сцксіігеи 
кәрі, сенің алдыцда, келер күнніц армансыз жасы, сенің 
алдыңдй, жальшды тілек шықкан күнніц белгісіндей 
Кызыл ту, срнің алдыңда слдіц азат бостандығы үшін, 
буратаиа бұралқылықты жою үшіы, жетсе ңан, жетпе- 
се жанды атап ант етемін! (Ғ. Мүсірепов. Вес томдық 
шығ. II т. Жазушы, Алматы, 1973, 196-6.).

Мүнда ұйқасты параллельдер дс бар (қарауммн тал- 
ганЦқарыз бон қалган), қаііталаулар да (сенің алдыц
да), дыбыс үйлесімі дс (ескіиіц куасі ецкепген кәрі, бұ- 
ратана бурацқылық) — қысқасы, шешендік құралдар- 
дыц біразы кездеседі. Ант әсерлі, шешен тілде берілген.

Немесе «Ақан сері — Ақтоқты» драмасындағы Ақан- 
ныц монологтері нағыз шешен өрнектермен нақыштал- 
ған болып келеді. Бір ғана мысал:

Акан. ...
Аһ, ол ксзім!
Мың бүралып, жүз толқындап,
Келіп тұрған ән бар еді бойымда,
Басқа теуіп,
Бет-аузына түкіріп,
Көрместей боп қуып еді.м .маңымнан.
Жатсам түстен, тұрсам естен 
Шығармысың, өтеуі жоқ осы арман!
Көк жиекке көз салуға,
Әр төбеге бір шықтым.
Бул өмірден мағына іздсп,
Асау ойды әр кияға бір салдым.
Жөн таба алмай қүр сандалдым,
Әр аралға бір қамалдым,
Өмір — теңіз, таба алмадым өткеліи...
Айсыз түнде адасқан жан,
Қол бұлғағаи талай отты көрсем де,
Бұрылмадым, кете бардым —
Адасқанның алды жөн!
Әр аруаққа бір түнеумен,
Әр есікті бір кағумен
Арманда өткон көп өмірдіц
Өтсуі жоқ өкіиіші осы да... (соида, 87-6.)

Бұл, әрине, кіріспесі, негізгі ойы, сол ойдан туатын 
қорытындысы айқын, көпшілікті (тыңдаушыларын) бір 
іс-әрекетке шақырған, ұмтылдырған шаршы топ алдын- 
дағы нағыз шешен сезі болмаса да, өз ішінен күңіреніп,
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өзіне айтқан оііы бо.іа тұрып, сол іііешепдіктіп. ті.-ілік- 
етпльдік күралдарын меіі.ііппіе шсбер папдалаш ап, іыц- 
даушы ссаіміие күшті эсер ететіп соз у.ігісі, шімпічідік 
өнердің өмірдіц жине бір қырында кәрімісі деп тапимых 
Мүпдағы айырыгі көрсетілген сөз орамдары, бүкіл тскс- 
тің белгілі бір ырғақтық топтарға жіктеліп берілуі (ка
ра сөз бела тұра бұл мопологтіц әрбір ритмикалык-сші- 
тағматикалық тобы өлец тармақтары сияқты бір-бір 
жолға жазылғанына иазар аударыцыз), экспрсссішті 
эпнтеттер (қап-қараңғы тамұқ, асау ой, өтеуі жоқ ш- 
ніш т. б.}, метафоралар (өмір—тамұқ, өмір—теңіз) осы 
п і к і р і м і з д і р а ст а й ды.

М. Әуезовтің «Қарагөзіндегі» Сырымиыц мополог- 
толғаныстары, Т, Ахтановтың «Лнт» ньесасындағы Гө.ю 
бмдіц Қазанғап балаға берген батасы, хандарға аііткан 
ақылы, Әбілхайыр ханның кепке карата айтылған «Кер 
заманға кез боп тұрмыз мінекей, куні кеше қандаіі сдіи. 
қарындас» деп басталатын монологі, Төле бн мен Мыр- 
тык бмдіц айтыстары т. т. ауызша шешендік өнердін 
үлгісін сақтай, осерлі, көркем тілде ұсынылған (мүның 
бәрі өз алдына жеке зерттеуді кажет ететін кең такы- 
рып, біз бұл жерде тек шешендік сөз өнерініц көркем 
әдсбитте көріну түрлеріне мысал келтірүмен ғана шек- 
теліп отырмыз).

Ал шешендік сөз үлгісін көрке.м шығармада автор- 
дыц өз тілінде, өз баяндауында колдануы жайына кел
еек, оның да арнайы зерттеу объектісі екенін ескорте 
отырып, мынадап жалпы пікірлерді айтуға болады. Не- 
гізінен соңғы 60—70 жыл ішінде ғана калыптасып, бү- 
гінгі биік дорежеге (көркем әдебиеттің жанрлық дамуын 
танытуда) жеткен қазақ прозасы тілінің негізі, қапнар 
көзі, арсеналы — казактың ауызша тарап келген сан 
ғасырлық төл әдеби тілі мен халықтың ауыз әдебиеті- 
нің сөз үлгісі және халықтық сөйлеу тәжірибссі. Ал- 
дыңғы арналарға мол поэзия дүниесі мен билер, ке- 
ңесшілер, тапкырлар, қоғам қайраткерлері т. б. кал- 
дырған сөз дәстүрі (шешендік сөздер) жататыны молім. 
Демек, көркемдеу кұралдары болсын, осерлі, үтықты 
элемен гтерді таңдауда болсын, айтылмак ой мен оныц 
тілдік көрінісін бір-біріне сай етіп келтіруде болсын ка
зак корнем прозаеы өзінің кай жанрында да поэзия мен 
шешендік сөздердіц амал-тәсілдеріне, байлық-корына
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иск артады. Осы күпгс дсіііп ораны келген с.тпе автор 
өз баяндауында аллитерацнялы-ассомапсты сом тізбек- 
тсрін гіаіідалапудаіі, конігі метафора,аардаіг, эпитет, те- 
цсулсрдеи қашпаііды. Мысалы, Ғабпт Мүсіренов «Опи
рай өлкесін» осындай аксессуарлармен бастайды:

Тағы да таласыи келін, тагы да такасып келіп конып 
жатқан екі бай ауыл ақ үйлсріи олі тікксн жоқ еді. Жаз 
боны Құланөтнес псп Құдаймснденің ксц шиырыпа сы- 
Гіыса алмай, кундс қапат серпісіп, күндс қамшы сілтесіп, 
қақтығысып келгсн екі байдың аядай жсрге арқа тіре- 
сіп қонып жатқапдары жай да смес сияқты.

Алшақ жайласып, араласпай араз отыратын екі бай 
уәделесіп қойғандай, Майқұдық басына бүгін кешке 
жақын қатар келіп құлады. Бірінен-бірі іргесін айыра 
алмайтын дос ағайындарша, бір гапа бұлактыц басына 
иық тиісе конып жатыр... (Ғ. Мүсірспои, Тацд. шьіғ., 
II т., Алматы, 1955. 7-6.).

Әрпне, жазушы бұл жерде үлкеи ирозалык полотионы 
қайткенде де осылай бастасам деп алдына арнайы мак- 
сат қоймаған да болар, бірақ оқырмаііға бірдеи эсер 
етіп, құлағын елең еткізер сөз кұйылысы осылайша пле
тен төғілген.

Ораны келген тұста дегеннід мәні бар. Шешендік 
мәнер кез келген шығармада эрдайым орын таба бер- 
мейді. Ол көбінесе көтеріңкі стильдегі (тондағы) тұс- 
тарда немесе көтеріңкі үн бар жерде қолданылуға 
бейім. Мысалы, М. Әуезовтің «Абай жолы» зпопеясында 
не бір романтикалық үнге толы тұстар аз емес. Автор 
бүларды өз баяыдауымен бергенде, стилініц де өзгеше- 
леу келуін, әсерлі, эсем тілмен айтылуын көздейді, сү- 
йінген, шарықтаған ой-сезімін бейне бір шешендерше 
көсіліп, серпіліп, ауызша айтып отырғандай етіп білді- 
реді. Абай аулына Біржандай өиер алыбы келіп, ән мен 
жан сұлулыгына кенелтіп кеткен шақты Біржанныц ат- 
танып бара жатқандағы суреті.мен былайша береді:

«Сол кеште Барлыбай жазығындағы Құнанбай ау- 
лынан жан-жаққа шашырай тараған жастар топтары 
осы атырапта иін тіресіп отырған, талай жүздеген 
ауылдар үстінен, «шимандай» ел арасымен өтіп бара 
жатып, еркін, әсем ән шырқады. Біресе бұлбұл нақыс- 
ты, көп ырғақты «Жиырма бесті» созады. Бірде назды 
қоңыр, кең тынысты «Жанбота» шығады. Тағы бірде
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екпінді, өршіл, сегіз қырлы «Жамбае сипар» кегеді...
Бар.іык, срке, еркін оидері: «Ө.мір, өмір, сепі сүГклі! 

Әмші висрпаз, бойыцды кор, канат как,! Car, бы ксііщ 
низОы көңіл сыр ашады. Азат, асыл шып жүрек шер 
шағады». Кейде «Қайдасыц, таны, тап мсні, қшіірм 
жар, қалқатай, қасиетің асқан қара көзім!» дейді.

Қөрсйін өз сорымпші үстан алса...

Осыны айтып жатқан қыз қурбандыгы қандаи!
Түскепде еен есі.мс, сіі карағым,
Жортайын аш бөрідеіі та у жебслсп.—

дейтін жалынды жігіт ше? Немесс:
Ак боз үйдің сыртыпап аттамдырып,
«Кош, калкатай!» дсгеніи сстсн кстпес, —

дейтін опалы оісігіт қандайлық!.. (М. Әуезов. Шыг., 5-т, 
Алматы, 1968. 81-6.).

Әриае, мұндай текстерді таза шешендік сөз деп атау- 
ға болмайды, өйткені бұл жердегі автор толғаиысы 
шаршы топ алдындағы ресмп сөз емес, бұл жердс ше- 
тендер еөзіне койылатын кұрылымдық шарттар да жок 
(кірі-спе, негізгі ой, қорытынды тәрізді), бірақ сойти ту
ра бұл — шешен тілде берілген автор сөзі: окырман
эмоциясына эсер ететіи үн (тон) бар, шешендікке тэн 
стильдік тәсілдер бар (...қыз құрбандыгы қандаіі! 
...жалынды жігіт қандай! ...опалы жігіт қандай! сияктн 
қайталаулар; бұлбул нақысты, көп ырғақты, назды қо- 
ңыр, квң тынысты, екпінді өршіл, сегіз қырлы торізді 
эпитеттер; кадірлі жар, калкатай, қасиетің аскан кара 
көзім деген аллитерациялы түзілістер т. б. осыны таны- 
тады).

Қаз.іктыц ауызша шешендік дэстүрініц көркем аде- 
биетте автор тілінде колданылуы үлкен шеберлікті, жа- 
зушының стиль сырын жаксы түсіне білуін талап егеді. 
Ец негізгісі - -  шешендік өнерге тән сырткы тілдік бс.тгі- 
лерді куалап, онын жалгіы шығарманыц немесе микро- 
текстің стильдік үніне сай түспейтін етіп жазу каунінеи 
сак болуда. Өйткені кашанда да шешендік сөз ү.тгісі- 
тек ұйкасты-ырғақты, әсерлі сөздердің кұр жпынтығы, 
шоғыры болған емес, ец алдымен шешендік сөз монді, 
мазмұнды ойдың дұрыс, айкын, әсе.м түрдегі көрінісі
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болуга тміс. Ал қазіргі көркем проза түп тамырымсіі 
каншама астарласым жатса да, о і і ы ц  тілі бурыішан ко
ле жатқан коркем соз өисрініц жалац кошірмесі болуға 
тиісті емес. Мұны казак, жазушылары жаксы түсінін, 
бүгінгі қазақ көркем адебиет тіліи жазба фуикционал- 
дық стиль тұрғысынаи талаи етілстіи деңгейгс көтеріи 
отыр.

ШЕШЕНДІК СӨЗДІҢ ПУБЛИЦИСТИКА ТІЛІНЕ 
ӘСЕРІ МЕН ҚАТЫСЫ

Публицистика — жазба әдебист жанры. Свііте тұра 
ол — әдеби тілдің ауызша түріне ец жуық келетін жанр. 
Өйткені публицнстиканыц саяси-көрксм очерк, памфлет, 
эссе, репортаж тәрізді салалары информация берумен 
катар, оқырманға эсер ету, оиы иландыру, жиіркендіру, 
сүйіндіру т. б. сияқты мақсаттарды да көздсиді. Сон- 
дықтан мұнда да, ауызша шешендср сөзіидегідей, эмо- 
циялы-экспресснвті элементтерді тандап алу, құлаққа 
жағымды дыбыстар үйлесімін (аллитерация) жасау, ме
тафора, тецеулерді еркінірек қолдану, модальдық реңк 
беретін элементтерді (қыстырма сөз, сұраулы сөйлемдер 
т. т.) жатсынбау тәрізді құбылыстар орын алады. Әсіре- 
се текстіц композициялық-синтаксистік кұрылымы жа- 
ғынан публицистиканың жоғарыда аталған салалары 
мен топ алдында сөпленетін шешендік сөздер бір-біріне 
мейлінше жакындайды. Бұл сипат қазақ публицистика- 
сының алғашкы пайда болған күнінен бермен карай 
орын алып келеді деуге болады.

Абайдыц атақты «Қарасөздерінің» бірқатарын ка
зак публицистика жанрыныц алғашкы үлгілері деп 
танимыз. М. Әуезов «Қарасөздердің» бұрын казак әде- 
биетінде болмаған жаца жанр екенін алғаш көрсеткен 
еді: «Абайдың осы барлық «Қарасөз» дейтін мұралары 
көркем прозаның өзіне бөлек, бір алуаны болып қалып- 
танады. Бүлар сюжетті шығармалар емес. Бұрынғы 
жазушылар қолданған естегі, мемуар да емес. Стиль, 
мазмұн жағынан алғанда, осы шығармалар Абайдың 
өзі тапқан, бір алуан көркем сөздің түрі... [Бұлар аркы- 
лы] Абай өзініц көпшілік оқушы, тыңдаушысымен әңгі- 
мелеседі... сатылап отырып, үгіт-өспет асырады», — 
дейді ‘.

1 Әуезов М. Әр жылдар ойлары. 169—170-6.
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«Ө.;і таикап бір алуан кнрксм свздіц» бүл түрініц 
біркатарыи біз эссе, очерк, трактат, гылыми '-лтодтср 
деп танып, олардыц nominal ііуб.піціісщкалык стпльдо 
ұсынылганып айтамыз. Ал бұларды Абаіі, М. Әуозон 
айткапдай, оқушысымен оцгімелссу туріндс бсрсді ж;шс 
жай оңгіме емес, бір нэрсені түсіндірстін, бір нарос 
жайында ссндіретіп оцгімс болгапдықтап, олар оси 
мақсатпон ауызша аіітылатыи шешсидер мопологіне уқ- 
сас түседі. Прозаик Абай өзіііс дейіигі дәстүрлі шаікчі- 
дік сөз үлгісінеи көп пайдаланады. Бұл үлгіні жай ка- 
былдамайды, оныц белгілерін іштей сезіпс отырып, 
творчестволықпем, жаца тасілмен қолданады. Мысалы, 
«Бірінші сөзінің» композициясының өзі шаршы топ а.т 
дында айтылатын шешендік сөз кұрылысын танытады. 
Бұл бір беттік шағып текст Кіріспедсн былайша бас- 
тал ады :

Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіз- 
дік пе, әитеуір бірталай өмірімізді өткіздік: алыстык, 
жұлыстық, айтыстық, тартыстык. — оурешілікті көре- 
көре келдік. Енді ер ортасы жасқа келдік; қажыдык, 
жалықтық; кылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлау- 
сызын көрдік, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал снді 
қалған өмірімізді қайтіп, не қылып өткіземіз? Соны 
таба алмай өзім де қайранмын. (Абай Құнанбаев. Шы- 
ғармаларының екі томдық толық жинағы. II том, Алма
ты, 1957. 157-6.). Әрі қарай тыңдаушы (оқушы) наза- 
рын аударып әрі түсінуді жеңілдететін бөліктерге 
бөлінеді. Ол бөліктерді Ел багу? Мал багу? Ғылым 
багу? Софылық қылып, дін бағу? Балаларды багу? де
ген анафора ретінде келген бір тектес сұраулы тіркестер 
жасайды да, әрқайсысында негізгі ой үсынылады. Соц- 
ғы абзац кәнігі қорытынды болып аяқталады. Мұнда 
ауызша шешендік сөзге тән риторикалык сұраулар да 
бар, құрмалас сөйлем компоненттерін шылаусыз жа.т 
ғастыру да орын алған. Оның үстіне бұл шығарма түтас 
алғанда оқушысымен (тыңдаушысымен) ауызекі жаГі 
ғана әцгіме шерту тоиында берілген:

Мал бағу? Жоқ, [малды] баға алмаймын. Балалар 
өздерінше керегінше [малды] өздері бағар...

Балаларды бағу? Жок, [оларды] баға алмаймын. 
[Балаларды] Бағар едім, [бірақ] қалайша бағудыц мз- 
нісін де білмеймін, [оларды] не болсын деп бағам[ын],
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[баля.мярды I к nil ел го коса ii ы i;, к а іі ха рексткс косяйыи...
Бүл үзіпдідс шаршы жакша ішіпдсгі снздср түсірі- 

ліп берілгеи, бұл ауызша сәнлеудіц дұрылымы. Тіпті 
абзац басыпдаі'ы тіркестіц сүраулық магынасы тек да
на интонациямсн жасалгап, бұл да ауызша соплеу ак- 
тісінде ғана жүзегс асатым амал.

Әриие, Абайдыц ирозалық 4(3 шығармасы («Сөзде- 
рі») түгелімен осы тортіпгіен келгон публицистика — 
жазбаша шешеіідік сөз үлгісі емсс. Жапс топ алдымда 
ауызша сөіыісудің тәртібімен кслгсндсрініц өзі тілдік- 
көркемдік күралдарды паіідалапу жағынан бүрынгы на- 
ғыз «майы тамған» шешепдік сөздсрдсн өзгешс кследі: 
бұларда знсирессивтік бояуы қалыц эпитеттср жодка тән, 
кәнігі метафора, тецеулерғе де Абай көп жүгірмейді, 
аллитерациялы-ассонансты тізбектер дс жоқ. Тіпті бір 
қарағанда Абай «Қарасөздерінің» дені күндслікті тұр- 
мыста қолданылатыи жай ауызекі сөйлеу үлгісіне ұдсап 
кетеді. Өйткені автор, М. Әуезов айтқаіідай, прозасын- 
дағы білдірмек ойларын «тыцдаушымыц көңіліпе, кө- 
кейіне қонымды ету жағығі алдымен ойлайды. Айтпақ 
сөздері мен ойларын мысалдармен келтіреді». Сөйте 
тұра «Қарасөздер» қарапайым сөйлеу үлгісінде жазыл- 
ған «жайдақ тілді» туындылар емес, белгілі бір стиль 
кілтін тауып, жазба әдеби тілде ұсынылған дүниелер.

Қазақтың байырғы шешендік сөз мәнері тілдік-стиль- 
дік тұрғыдан қазіргі публицистикаға да әсерін тигізіп, 
ізін қалдырып келеді. Өйткені кеи сәттерде публицисти
ка шаршы топца жазбаша түрде үсынылған сөз іспет- 
тес болып келеді: бұларда да автор белгілі бір инфор
мация берумен датар, оқушысын бір нэрсе жайында 
сендіру, бір нәрсеге ұмтылдыру, эсер ету мақсатын діт- 
тейді. Ал сендіру үшін айтылмақ ойдыц айқын, түсінікті 
болуы көзделеді, бұл — тұтас текстің композиция жағы- 
нан жинады, рет-ретке келтірілгеп, «тортіптелген'» дұры- 
лымын талап етеді: сөз-текст кебіиесе кіріспе, негізгі ой 
және қорытынды бөліктерден тұрады (немесе осындай 
бөліктердіц нышаны бары байқалады); жоғарыда кел- 
тірілген Абайдың «Бірінші сөзіндегідей» абзац-период- 
тарға бөлінуі де мүмкін; оқушы психологиясына эсер 
ететін экспрессивті элементтердіц долданылуы да орын- 
ды; модальдыд дұралдар да публицистика үшін кажет 
дүниелер.
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Бұғап кпзіргі тблпцпстнкадаи мысал рстіпде жпзу- 
шы-журпалист Акселсу Сейдімбскоитіц «Сериср» атіы 
кітабыпа снген очерктерініц біреуінен мысал келтіругс 
болады:

...Тың дүбірі кең-байтақ қазақ даласын керногсн 
аламан бэйгесіне ұксас болатын. Осыпау тарихи атта- 
ныста шын тарландар суырылып алға шықты. Олар 
тусыраган құла түздс табанын тсісқа тигізбей, маңдайын 
күнге күйгізбей, хас жүйріктің қарымын танытты. Үлы 
дүбір пәйгенің ішінде тапырақ тарпаңдар да болды. 
Олар күн мен желге, күш пен торге шыдамай, шаң қи- 
уып қалды.

Тың төсіндегі ммллиондардың аламан бәйгесінсн а 
дегеиде-ақ суырылып шығыи, шабысынан таибаіі кс.іс 
жатқан тарландардың бірі — Владимир Абрамович Ди- 
тюк. Владимирдіц тарландығы оісер танабы, күн қабагы- 
на карамай, тұрақты карқыь ұстауымен дараланады. 
Бұл не дегеи сөз? Бұл — береке жорыгында жопай кез- 
деске.ч кедергілепге қарамастан, жыл сайын тың төсінсн 
тұрақты өнім алу деген сөз... (Сейдімбеков А. Ссрпср. 
Алматы, 1982. 115-6.).

Бұл шағын үзіндіде әсерлі эпитеттер де (кең-байтақ 
дала, аламан бәйге, тусыраган щүла түз, тапырақ тар
пан,), ұйқасты параллельдер де (табанын тасқа тнгіз- 
бейЦмаңдайын күнге күйгізбей; күн мен желЦкүиі пен 
тер; жер танабыЦкүн қабағы), ұтқыр метафоралар ла 
(аламан. бәйге, тарихи аттаныс, береке жорыгы), алли
терация мен ассонанс аркылы келген дыбыстар үйлесімі 
де (тусыраған құла түзде табанын тасқа тигізбей...; хас 
жүйріктің қарымы; тапырац тарлан; тыц төсі), ритори- 
калык сұрау да (бүл не деген сөз?), образды фразалар 
да (суырылып шықты, іиаң қауып қалды, шабысынан 
танбады, хас жүйріктің қарымын танытты) — қыскасы, 
шешендер қолданар аксессуарлар түгелге жуык бар. 
Бұл жерде публицист автор — «жазба шешен».

Эрине, публицистика, тіпті оның очерк, саяси памф
лет, эссе сияқты түрлерініц барлығы түгелімен осылай- 
ша «жазба шешендікті» анық көрсете бермейді. Шешен- 
дік айшықтарьг өте сараң байкалатын, көбінесе рссми 
хроника, ресми информация стилінде жазылатып да 
публицистика үлгілері көп екеніи айту кажет. Дегенмен 
баспасөз беттерінде жарық көретін кейбір шағын публи-
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цистикалық жазбаларда шеіпемдікке бон ұрушылық 
бар, бірақ о і і ы ц  баршасы орыпды, дилелді (мотпиті) 
бола бермейді. Публицистика тіліиіц басты мақсаты — 
айтылмақ ойдың, берілмек информацияныц айкын, тү- 
сінікті болуы. Сондыктап тілдік тұлга-тосілдердіц 
қолданысы ойды (мазмұнды) дұрыс білдіру мақсатына 
бағындырылуға тиіс. Оііды көмескілеп, түсіиігін ауыр- 
лататын немесе сол шығарма стиліне дәл түсисйтін тіл- 
дік элемеиттер қаншама ;>сем, айшықты болгапымен, 
окушысын сүйімдіріп, сезімінс эсер стией, корісіпшс, сөз- 
дің (текстің немесе микротекстің) «сырты жалтыр, іші 
қалтыр» болып шыққанын байқатып қояды. Мысалы, 
республикалық газеттердіц біреуінде жарияланған ма- 
қаладан мына бір микротексті келтірслік: Күннен күмге 
құба жон қырат шалқия (?) шалқарды (?) шабындыр- 
ған (?) шаруакер орақ та оңтүстік өціріндс. өрмек жү- 
зіяен элдеқашан-ақ ауыи (?), астық алқабын буыл- 
дыр (?) белеңніц (?) бөлек бір күйі кернегендеп... Мзуе- 
лі (?) маржан тұнған телегей толқын асыр (?) атырап- 
ты андыздаған (?) агрегаттардың дауылпаз (?) даланы 
дурліктірген дабылы аламан (?) астық айқасына атта
ше, ерен еңбекті ереуілдеткеи (?) бүгінгі білекті (?) 
бейнет алтын арнаның толағай (?) толқынындай төбе- 
ленген дариялы (?) дән қашанда көздің қуанышындай- 
ау... Ең алдымен, бұл сөйлемдердіц өзін түсіну қиын: 
сөздер сыртқы тұлғаны қуалап, топ-тобымен ассонанс- 
татып, аллитерациялатып келтірілген. Мұндағы «шал- 
қия шалқарды шабындырған шаруакер орак» деген тір- 
кес сырт қарағанда, құлақпен тыңдағаида, әдемі-ақ 
сияқты: ша-ша-иіа деген дыбыстардан басталатын төрт 
анықтауыш катар бой түзіпті, бірак. төртеуі де өз орын- 
дарында емес. Шалқия шалқар деген не? Шалқары 
егістік-ақ болсын, сонда оның шалқия анықтауышы не- 
ні білдіреді? «Шалқарды шабындыру» дегеиді қалай 
ұғамыз? «Шаруакер орақ» деген де «оцып тұрған» жоқ: 
шаруагер адам болса бір жөн, ал орак қалайша «ша
руакер» болады? Бүл сөйлемдегі «арнаныц» деген сөз 
астық алқабыныц «бай, мол» деген сипаттамасын бере 
алмайды, «буалдыр белең» тіркесі де сәтсіз, оған «бе- 
леңнің күйі» дегенді қоса оқығанда, он желісінен 
мүлде адасып қаласыз. Келесі сөнлемде де сұрақ белгісі 
қойылған сөздер жен-жосықсыз, тек басқы дыбыстары-
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иыц «аркасыпда» кадсгс асырылгап элсмепттер. Л\үн- 
даіі мыса.чдар газот-жүрналдардыц кай-кайсысынаіі д:; 
табыдады. Демск, инркемдіктің бір бояуым рлбаіісш 
«баттитып» жағып жіберу — шешендік дустүрді плііда- 
л а на білмсгендікті көрсетеді. Бүгінгі тацда да оссрлі, 
шешсн тіл керек, бірақ қашанда да шешсндіктің нсгізі- 
апкын ой мсн логикаиыц дұрыстығы ғоіі. Бұлар жоқ 
жерде сөздіц сырты қандаіі сылдыраи тұрса да, оиы 
тындаушы (оқуіиы) шешенніц сөзі деп қабылдамаііды.

Сөйтіп, тілдік-көркемдеуіш құралдарды паіідалапуга 
келгенде, публицистнканың памфлет, трактат, эссе пик
ты кейбір жанрларыныц (түрлеріпіц) шаршы тонка 
ауызша ұсынылатыи іиешендік сөздермен түйісетіп тұс- 
тары едәуір екені байқалады. Ол жакындык бұлардыц 
көпшілікке ресми түрде арналатын міндетінен шығады. 
Бұлар осы міндетке орай әсерлі, құлаққа жағымды, оны 
«тәртіпті» болуды кажет етеді. Әсерлілік сөз таидау 
(синоннмдердің экспрессивтік бояуы коюларын алу, 
реті келсе көне, снрек, жергілікті, карапайым элемент- 
терден кашпау т. т.) арқылы да, эпитет, теңеу, метафора 
сияқты көркемдеуіш құралдарды әдейі колдану аркы- 
лы да, әр алуан модальдык реңк беретін тұлға-тәсілдер- 
ді қатыстыру арқылы да жүзеге асырылса, ой айкын- 
дығы мен реттілігі текстің бір тектес абзац-периодтар- 
ға бөлінуі, қайталаулардың қолданылуы тәрізді амал- 
дармен жасалады.

Бүл күнде ауызша шешендік сөздің публицистикаға 
әсерімен катар, керісінше, баспасөз тілінің, көпшілікке 
арналған публицистикалық шығармалардың топ ал- 
дында ауызша айтылатын сөздерге күшті ықпалын тигі- 
зіп отырғаны байкалады. «Қазакта кара сөзге дес бер- 
меген», каламы да, көмейі де збден төселген кейбір 
жазушы, журналист, ғалым, комментаторлар болмаса, 
топ алдында сөйлеушілердің көпшілігі баспасөз, радио, 
телевизия тілдерініц үлгісіи көп пайдаланады, өііткені 
«көпшілік колды» сөз колданыстың эксперимент дала- 
сы да, «паспорт алып» өмірге (әдеби тілге) келетін 
орпы да, ең алдымен, газет-журналдар беттері, оған 
ілесе радио мен телевизия сияқты көпшілік коммунпка- 
циясы құралдары екені белгілі. Сондыктан қазіргі үгіт- 
ші-насихатшылар тілінен де, әр алуан лекторлар аузы- 
нан да лексика-фразеология саласында болсын, кеіібір
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грамматикалық тұлга-тосілдсрді колдануда болсым «га- 
зеттік» стерсотіштсрді сдауір кон сстиміз. Мысалы, то- 
лымды тартулир, ерен еңпск, галап Пеңгеііінен кврініп 
жүр, чемпиондық атақты жеңіп алды, майталман мал- 
шыларымыз бар, оптималды пайдалану үиіін күресеміз 
т. б. тәрізді таптаурын тірксстерді (штамптарды) лек- 
торлардың, үгітшілердіц, мұғалімдсрдің — кысқасы, 
көпшілікке арнап сөз сөйлейтіндердіц көбініц аузыиан 
естуге болады. Бұл достүр, әрине, ауызша әдеби тілдің, 
шешендіктіц түрлсне түсіп дамуына кедергі жасамаса, 
айтарлықтай табыс окслмейтімдігін аііту керек болады.

ШЕШЕН НЕНІ БІЛУІ КЕРЕК?

Шешен кім немесе шешендік өнерге кім ие бола ала- 
ды: талантты ма, талапты ма? Бұл қоғамдық құбылыс- 
қа назар аударғандардың бірқатары оны табиғи та- 
ланттан туатын өнердің түрі деп санайды. Мысалы, 
атақты Цицерон: шешендік — табнғаг берген каснет 
дейді (оның: әрбір ұрпақтыц тұсында дүниеге бір ғана 
шешен әрең келеді дегені де содан болар)1. Орыс тіліп- 
дегі шешендіктің тұңғыш теоретигі М. В. Ломоносов та 
шешен болудың бір шарты — табиғи дарын дейді. Таби- 
ғи дарынның жанға бітер белгісі тапқырлық пен есті- 
ген-білгенді жадында сақтау қабілеті болу 'керек деп 
санайды 2. Орыс шешендігінің ірі уәкілі орі теоретигі 
А. Ф. Кони де шешендік — «қара жаяу» қүбылыс емес 
екендігін ескертеді.

Шешендік — негізінен практикалық қажеттіктен 
туатын құбылыс. Сондықтан оның әр дәуірдегі, әр ха- 
лықтың тарихындағы қызметі, әлеуметтік моні, түрлері, 
иелері түрліше болады. Біздііі заманымызда шешендік— 
ілуде біреу пайдалана алатын, снрек қолданылатын 
өнер катеғориясы емес, керісінше, қоғамныц әлеуметтік, 
мәдени, рухани ө.мірі кецінен қажет етіп отырған, көп- 
теген мамандар мен әр алуан қайраткерлер ордайым іс- 
ке асырып келе жатқан іс-әрекет актісі. Мүмкін, сон- 
дықтан да шешендікті «өнер» деп атау іиартты деген 
пікірлердің3 жаны бар болар. Социализм дәуірінде, 
оның кемелденген казіргі кезеңінде шаршы топ алдында

1 Об ораторском искусстве. М., 1973. С. 43.
2 Сонда. 71-6.
3 Ножин Е. А. Основы советского ораторского искусства. М., 

1981. С. 6..
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сөйлсу түр жагыпа» да, can жағынан да алдекапда 
артты. Бул фактор шсшсидіктіц нзін дс, шспіендерді /к 
кобейтті. Демек, қазіргі адамдар табипі т.члаііттыц бар- 
жоғына қарамай-ак, оқып үйрену, тыңдагі үйрену, үздік- 
сіз жаттығу арқылы шешендік сөздің иесі бола алады. 
Осы жерде советтік қоғамымыздыц ірі мемлскет қаіі- 
ратксрі, әрі белгілі тілмар шешен болған А. В. Луначар
ский дің мына сөзін келтіру орынды: «Социализм адам- 
ға деие тэрбиесі, ақыл-оіі торбиссі, этикалық. эстетика- 
лык, торбие берумен қатар, өмірдің төрт қырына бірдсіі 
қатысты және мацызды міндст — тілді дамыту міндстін 
ұмытпауымыз керек дегенімде, социализм үшіи мұиыц 
мәні скі ссе зор екснін де баса айтамын. Екі ссс манді 
болатын себебі — социализм кезінде адамдардың нзара 
қарым-қатынасы мейлінше күшейеді, жеке адамныц то- 
мага түйык өзімен-өзі болуы жонылады....»4.

Бұл күнде шешендік-әлеуметтік мәні артқан көпте- 
ген құбылыстардың тек бірі емес, сонымен катар ол ец 
жогары талап қойылатын творчестволық іс-әрекет түрі. 
Шешендік — бұл да әдеби творчество, оның ауызша 
түрі (А. Ф. Кони). Шаршы топ алдында сөз айту — 
адамныц өз пікірін дауыстап білдіруі, ал радио (ол да 
шаршы топ алдында сөйлеу түрі ғон) — «кепке ауызша 
тарайтын газет» болғандықтан, бұлардың тілі де ец оде- 
би, ец сұрынталған, ең айкын, ең әсерлі тіл болуы ке
рек. Телевнзия да аудновизуалды (әрі көріп, орі тыидап 
отыратын) информация кұралы, сондықтан одан сөйлеу- 
шілерге де «шетінен шешен» болу талабы койылады. Де
мек, шешендік — қазір «топ алдында сөйлеу» дсген 
ұғыммен астарласып жатыр. Эрине, топ алдында түр- 
ліше сөйленуі мүмкін: әдеби норманы сактамай, эсера: 
элементтерді пайдаланбай, стильдік арнадан асып де- 
гендей олак, сауатсыз, әсерсіз сөнлейтіндер де болуы 
ықтимал. Сөз жок. мұндайларды «шешен» деп атау осы 
термннніц қай кездегі ұғымына да сай түспес еді.

Ал шешен қандай болуы керек? Ол нені білуі керек? 
Шешен неден сактануы кажет?

Ец алдымен, Ежелгі Рим дүниесіндегі іиешендіктің 
теоретигі Цицеронныц сөзімен айтсақ, шешен (оратор) 
үш нәрсенің: н е н і  айтудың, қ а й д а  айтудыи, ка
л а  й ш а айтудың — қамын жеуі керек. Бірінші шартқа

4 Об ораторском искусстве. М., 1973. С. 308.
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(нсні амту) жауам беру үпііп шешспдік снздіц кұрылым 
жағы11а11 жопе де уш тагамга тіролотінім бі.іу корок бо
лиды. Олар: кіріспе, нсгізп белім жопе корытыпды. Кі- 
ріспе — «дуйім жұртты» аузына қаратып алу үшін ка
жет. Негізгі бөлім—шешендіктіц қазығы, ол бслгілі бір 
тақырыптан хабар (информация) беру болады.

Екінші шарттыц (кайда аиту) орындалуы ушін, ұсы- 
нылатын информация тыцдаушылардың құрамына ла- 
ііық болуын көздеу кажет. Мысалы, бір такырыптың 
өзіне арналған сөз (айталык, лекция) жумысшы нс 
колхозшылардан құралган аудиторияда да, исмесс бас- 
ты тобы ғылым, я болмаса өнер кайратксрлсрі болып 
келетін коллективте де айтылатын болса, оларда келті- 
рілетін информациялык материалдыц мазмұны, көлемі, 
сипаты т. б. жағынан бірдеп болуы ордаііым мүмкін 
емес. Мұныц кан-кайсысында да «шектеи шыкиауды» 
(орысша «чувство меры» дегенді) оиластыру керек. Ай
талык, Азық-түлік программасы жөнінде сөйлейтіи ше- 
шен (баяндамашы, жиналыста шығып сөйлеуші, лек
тор, шолушы, үгітші т. б.) ең алдымен сөзін кімге арнап 
тұрғанын ескеріп, осы такырыпты өрбітетін, түсіндіре- 
тін, дәлелдентін, қорытынды шығарып, үсыныс айтатын 
информациялық материалды дұрыс таңдап алуы шарт: 
сол Азық-түлік програ.ммасын орындауға тікелей қаты- 
сатын коллективтер аудиториясында айтылатын әңгіме 
өзегі, келтірілетін мысалдар нақты өздеріне катысты 
болса, өзге аудиторияда, айталық, мұғалімдер немесе 
студенттер алдында баскаша болуы орынды.

Аудиториямен санасу тек такырып таңдау, матери- 
алдар сұрыптау жағынан ғана емес, тілдік-стильдік 
жағынан да болмақ.

Ең киыны, біздіңше, үшінші шарт (қалайша айту). 
Топ алдында сөйлеушінің тіліне көркемдігі, әсерлілігі 
жағынан «шешендік» сипат беретін де осы үшінші шарт
тыц дұрыс орындалуы. Шешен сөзін «әсем де эсерлі» 
етіп ұсынуы үшін, ең алдымен, аіітар сөзін стильдік 
ернеуден асырмауы, яғни стильдердіц әркансысына тән 
элементтер мен тэсілдерді шатастырмауы, араластыр- 
мауы керек. Айталық, белгілі бір мамандык иесі радио- 
дан не теледидардгн сөйлегенде, я болмаса жиналыста 
өз жұмысы жайында әцгімелегенде, «мен пәлендей же- 
қіске иг болдым», «мен полендсй іске ынтсілылық көр-
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ссттім» дсп реем и информация стплініц сиз орамын 
(жеңіскс не полу, ынгалыльщ корсету) пайдалаиуы 
орыиськз бол ар еді. Немесе көтеріңкі үнде, пафосней 
айтылатын информация мен жан баяидауда қолдаиыла- 
тын тұлға-тәсілдерді шатастыру да айтылар сөзді стиль 
ариасынап шығарып жіберсді.

Шешендер сөзі әсерлілік сипатыиа қарай үш түрлі 
болып кследі:

1) р а ц и о и а л д ы с т и л ь, бұл — айтылмак ой- 
дыц катан тортіппен, баііыпты талдаумен, «салкын кан- 
дылықпен» ұсынылуы; бұл мәнерде антылған сөздсрде 
эмоциялы-экспрессивті элемеиттер өте сирек қолданыла- 
ды;

2) т е м п е р  а м е н т т і, немесе р о м а и т и к а л ы к, 
б о я у л ы  с т и л ь ;  мұнда аудиторияның сезіміне эсер 
ететін, белгілі бір ассоциациялар тудыратын көркем- 
деуіш-бейнелеуіш элементт.ер көбірек болады, не бір 
«айшықты сөздердің» орынды жері де осындай роман- 
тикалық үндегі ауызша әңгімелер;

3) о р т а  н е м е с е  с и н т е т и к а  л ы к с т и л ь. 
Мұнда ретіие карай жоғарыдағы екі стильдің де эле- 
менттері қолданылады.

Міне, осы үш түрлі әуенде (әсерде) айтылатын сөз- 
дердіц ара салмағын айырмау, бірінің тұлға-тәсілдерін 
екіншісіне қолдану — қазіргі шешендер тілінде жиірек 
кездесетін қателердіц бірі. Аристотель айткандан, сөй- 
леушініц сезімі әцгіме өзегіне сай болуы керек: болмашы 
нәрсе жайында салтанатты мәнерде айтпас болар, не
месе ұяг нәрсе жайында сүйіне сөйлемес болар.

Көтеріцкі тон, калыпты тон дегендерді айырмаудын 
дәлелі ретінде казак, телевизиясынан сөйлеген бір ме
ха ннзатордың сөзін мысалга келтірепік: «Мен училище- 
ні бітіргеннен кейін темір тұлпарды тізгіндеп, ақ алтын- 
ды алқапта өнім молшылығын жасау жұмысымен айна- 
лысудамын». Мұнда өзініц ецбек жолын, мейлі тіпті та- 
бысты жолын жай баяндап отырған маман сөзініц көте- 
ріцкі үні (бояуы) орынсыз. Тіпті дәл осы жерде озат 
механизатор өзі туралы көгеріңкі стильде айтуы керек 
болған һүиніц өзінде мұндай «шабытты сөздерді» (те- 
мір тұлпарды тізгіндеп, ак алтынды алқапта, өнім мол- 
шылығы) бірінші жакта (мен...) қолданбаса керек еді: 
сөздіц зтикасы дегенді де сақтау керек кой. Бұл оңгіме-
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нің калыпты, банндау стнлінс саіі түрі: «мен учшіищені 
бітіріон соп„ комбаГш штурвалын устап (бұл да сил кө- 
теріңкі, тіиті жай баяндауда комбайнга отырып болар 
еді), мақтаны мол өндірумен (немесе өсірумен, жинау- 
мен) аііналысып келемін» сияқты берілсс керек. Сон- 
дай-ақ, мақта теру, я болмаса жүгері ору иауқаныиың 
қалай жүріп жатқанын баяндайтын ресми «Соңғы ха- 
барда» (радиодан берілген) мақта жинайтын комбайн, 
мақта, жүгері деген сөздердіц ориына олардың «кәгіл- 
дір кеме», «ақ ұлгіа», «дала аруы» дегем б а ғ а л а у ы  ш 
(оценочные) эквиваленттеріи қолдаиу да орынсыз, ол 
да стильдік кереғарлықты туғызады.

Радио мен теледидардан сөйлейтін қарапапым сцбек 
адамдарыныц аузынан «желпінген сөздерді» жиі сстиміз 
жане жай мнформациялық хабарларда көтеріңкі стильғе 
тән тәсілдер мен газеттік стереотиптсрдіц көбірек орыи 
алып жүргенін байқаймыз. Мысалы, радиодан берілген 
хабарлардыц бірінде: «пэленше мақта жинайтын ком- 
байндардың әзірлігін аяқтады» деген жап информация 
«пәленше... негізгі тужырымдар жасады» деп ұсынылды; 
тағы бірде: «пәлен ауданныц партия комитетінің секре- 
тары ауданының табыстары жөнінде үлкен толғаныс 
дсерімен былайша әңгімелейді» деп хабарланды {тол- 
рана отырып десе де болар еді).

Топ алдында ауызша айтылатын сөздердс, әсіресе 
радио мен телевизия хабарларында ресмн документтер 
мен публицистика стмлінің трафареттері көп қолданы- 
лады. Еселі еңбек (ету), сүбелі жетістіктер, табыс биі- 
гінен кәріну, биік деңгейден көріну, алдыңгы шептен 
көріну, жеңіс туғырынан көріну, мерейлілер қатарынан 
көріну, уйымшылдықпен өткізу, зор уйымшылдық кор
сету, '.^олдау табу, табысты еңбек ету, жан-оісақты әзір- 
лікпен келу, сыйлықты (немесе атақты) жеңіп алу, оісақ- 
сы көрсеткіштерге ие болу, тартымды табыстар, биік бе
леете р, қажырлы еңбек т. т. сияқты тіркестерді ауызша 
сөйлегенде кез келген сәтте жұмсау тек сырттай осем 
керінеді де, сөзгс стандарттық жазбалык сипат береді.

Біріншіден, жазба стиль және ауызша сөйлеу стилі; 
көтеріңкі патетикалық стиль және жаи баяндау стилі; 
сөздің тура (түпкі, өзіндік) мағынасы жоие ауыспалы 
мағынасы; номинатив атау және бағалауыштық атау 
т. т. осылар тәрізді қарама-қарсылықтарды шатасты-
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рыи, бірініц орнына біріи ж у м е а у т а н қ т ы ц  окі үпц,!Е 
оиы сыидырмай нс имен океліп түпіетірғеіімен бірдеіі.

Іікіііпіідеп, «калапша еніілеу» иысапасыіі і-.<-> tvy.r: 
келесі шарты — көп сөзділіктен сақтану. Құлақпеп тцц. 
дау, окуга қарағанда, адамды тез шаршататын акт. Кя 
сөзділік тыцдаушының зспінін шашыратыгі, усыш,іЗ|| 
отырған информацияны жпнақы, түгел жоне іііаишац 
қабылдауға үлкен кеселдік келтіреді, жалықтырып |§. 
бсреді, тсз шаршатады.

Үшіншіден, шешен жалпы сөздіц сыртқы жы.ітыра- 
ғынан кашуы керек, өйтксні стереотип фразалар, ұГіңде- 
ты-үндссті тіркестер тыцдар құлакқа оссрлі коріштні- 
мен, олар назарды негізгі ойдаи, мазмұннан аударыл 
жіберуі мү.мкін. Қазіргі кездегі шешен сөзінің құнды.чы- 
ғы оның тілініц жалтылында емес, оныныц жарқ стуіи- 
дс ғоГі.

Төртіншіден, шешен сөзініц ец бір монділігі — оныц 
тілінің түсінікті, айқындылығында. Ол үшін сөплсуші 
бүкіл халыққа (барлық өңірге) ортақ әдеби тілдік пор- 
маларды қолданумен қатар, көркемдеуіш кұралдарди 
да дұрыс пайдалана білуі керек. Мысалы, Аристотель 
поэзияда сүтті ақ деп айтуға болады, ал прозада (яғніі 
шешен сөзінде) ақ эпитеті сүтке келгенде мулле орыв- 
сыз болмақ дейді, өйткені сүттіц ақ екені онсыз да аян, 
ал поэзияда сүт сөзінің алдында келген ақ аныктауышн 
түсті білдіру үшін емес, образ үшін қолданылады. Con- 
да й орынсыз жұмсалған метафоралар да шешениіц не 
айтпағын көмескілеп жіберуі мүмкін. Мысалы, бірде біз 
радиодан: «пәлендей хабар облысымыздың көгінде ка- 
лықтап жүр» деген сөзді тыңдадық. Мұндағы мағына 
ауыстырып, метафоралап айтқан қалықтап жүр етістігі 
сөйлеушінің ойын түсініксіз етіп тұр: «хабар таралып 
кетті» дегені ме, «қанта-кайта көн таралды» дегені ме, 
әлде ол .хабардың «аяқ-қолы жерге тимеіі» күмомды, 
екі ұшты болғаны ма?

Шешен сөзініц айқындығы үшін қойылатын басты 
талаптыц бірі — орбір лексикалық элементтіц (жеке сөз 
немесе фразеологизмнің) мағынасын дол түсініп, өз 
орнында жұмсау. Мысалы, іргелі (?) комбайншы. зор 
тарту сыйлады (?), вокзалға сәйкес (Р^қарап) кала 
көркіне баға береді екен, каһарман (?) Бай.мұратов (уй 
салушы, құрылысшы адам жөнінде), ецбекке етене (?)
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берілу (бұл мысалдардыц барлыгы д;і Қазак радиосы- 
ныц «Соцгы хлбарлар» атты программасынаи алынды) 
дегсн тірксстер меи сөйлемдерде сурау белгісі койылгап 
свздер ш мағыналарында жүмсалмай түр, сондықтан ой 
да көмескі, анқын емес.

Бір микротексте (сөйлемдс не шағын абзацта) бір 
тұлғаны екі-үш рет қайталау немссе тавтологиялар 
(ойын ойнады, өте үлкен зор моні бар) да ой айқынды- 
ғына нұқсан келтіреді. Мысалы, телехабарлардан (же
не адамдардың сөйлеуінен) естілгеп: ...атаққа күрссіп, 
...атақты жеңіп алды; село орталыгында сауда орталы- 
ги орналасқан; суармалы жердің көлемі... гектар жерге 
кеңейтілді сияқты қолданыстар кұлаққа өте жағымсыз 
естіледі.

Қорытынды (алдағы міндеттер жөнінде)

Қазақ әдеби тілінің ауызша түрін, оның мэдениетін 
көтеруде алдымызда қандай міндеттер гұр дегенге кел
еек, бірінші кезекте бізге ғылымныи ш е ш е н д і к т а н у 
деген саласын жасау керектігін айтуға тура келеді. 
Одан соң. Өз ойын топ алдында ауызша айтып беруге 
қалың көпшілікті тәрбиелеуді колға алу қажет. Әсіресе 
қызмет бабына, мамандық сипатына карай жұрт алдын
да жиі сөйлеуге тиіс адамдардың — партия, совет қыз- 
меткерлері, лекторлар, үгітші-насихатшылар, судья, ад* 
вокаттардың жазып алып окудан гөрі, ауызша сөйлеуге 
дағдылануларын талап ететін кезең келді. Жасыратыны 
жок, қазір топ алдында екі ауыз сөздің өзін жазып 
алып оқып беру етек алып барады.

Ал ауызша айтылған сөз бен текст бойынша оқылған 
сөздің әсері бірдей емес. Оныц себебі тек тыңдаушы мен 
сөйлеуші арасындағы конгактініц олсірейтіндігінде ғана 
емес, ауызша сөз бен жазба тілдіц арасында айырма 
барлығында. Ауызша сөзде ойды білдірумен қатар, сөй- 
леушінің сол ойына қатысты сезімі, көзқарасы коса 
білдіріледі, онда логикалық, психологиялық акценттер 
мен паузалар орын алады, ягнп ауызша сөйлеудегі ин
тонация ұсынылып (айтылып) отырған ойдың түсінікті, 
әсерлі түрде жетуіне көмектеседі. Сондықтан да біздің 
заманымыздың ірі ғалымы әрі шешені И. Андроников 
топ алдында «сөзді ай  ту к е р е к» дейді. Бұл уағыз-
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даудыц қапиіалықты орынды сксніи опыц Пушкин, .Лср- 
моптон т. б. туралы теледпдардап жүргізстіп ;>іи'імелсрі 
көрсетеді. Кс-міко жақсы таныс, пеню дүркін суііііі тыц- 
дап келс жаткан бұл әцгімелер бұрыіпіаіі бслгілі жаіі- 
ларды әсем тілмен, ғажап артистікпен қаііталап аіітып 
беру смес, сөз иесінің ғылыми іздепістері, үлкеп жаңа- 
лықтары жайындағы әрі танымдық, орі ғылымдық моні 
зор материалды ұсыиу екепі аян. Бұл оцгімелерді тек 
қарапайым жұртшылық қана емес, ғалымдар қауымьі 
да сүйсіне тыңдап, есте қатты сақтайтындай стім көп 
мағлұмаг алады. Бұған шешенніц жүзбе-жүз отырып, 
ауызекі сөйлесуге тон бет-әлпетті құбылту (мимика), ар 
түрлі ым-ишара жасау (жест) дегендерді пайдалаиуы 
да, дауыс ырғағын құбылтып отыруы да, әңгімеге тыц- 
даушы назарын катыстыруы да, шешенміц іштей эмоцня- 
ға толы болуы да — осылардыц баршасы көмектсседі. 
Осы қасиеттер кеп ретте топ алдында сөйлеушілерден 
талап етілуі керек, өйткені ынтасыз, сезімсіз, шабытсыз 
айтылған сөздің мазмұны мен идеясы қаншама күнды 
болғанымен, тыңдаушыны қызықтырмайды, еліктірмен- 
ді, тіпті кейде жалпы құлақ койдырмайды.

Осы себептерден с ө з д і (ойды) а у ы з ш а а іі ту 
дәстүрін жандандыру бізге, казак, мәдениетіне, өте ка
жет. Тіпті шешен сөйлеу былай тұрсын, дұрыс сөйлсу- 
дің өзіне жөнді мән берілмей келе жатканын моііын- 
дауымыз керек. Атақты Цицеронның: «Латынша дүрыс 
сөйлей білу — табыс емес, ал сөйлей білмеу — масқара- 
лық, өиткені дұрыс сөйлеу, меніңше, жаксы шешенге тан 
касиеттен гөрі, әрбір римдікке тән касиет деп біле- 
мін», — дегенін 2000 жылдан кейінгі бүгінғі адамдарга 
да карата айтуға болар еді: шетімізден сауатты, көбі- 
міздің орта, жоғары біліміміз бар біздер үшін дұрыс 
сөйлеу — мақтан етер жетістігіміз емес, бойымызға 
сіңген қасиетіміз, парызымыз болмаққа керек.
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III. БҰҚАРАЛЫҚ ҮГП-НАСИХАТ ТІЛ I

Бүгінгі шешендердің бір тобы идеология майданы- 
ның қызметкерлері болса, шешендік өнердің өзі Комму
нист партияның идеологиялық қаруына айналып 
отыр. Идеология майданының қызметкерлері еңбекші- 
лердің маркстік-лениндік теорияны терең біліп, саналы 
турде оқып үйренуінде, олардың советтік патриотизм, 
пролетарлық интернационализм, еңбекке коммунистік 
көзқарас, қоғамдық белсенділік рухында тэрбиеленуін- 
де айрықша роль атқарып келеді.

Ton алдында ауызша сөйлейтіндер: үгітшілер мен
насихатшылар, баяндамашылар мен саяси хабаршылар, 
лекторлар партия мен үкіметтің қаулы-қарарларын, 
съезд, пленум материалдарын бұқараға жеткізушілер, 
советтік шындықты, оның қаркынды қадамын, жаксы 
істерімен ел кұрметіне бөленіп жүрген еңбек адамдарын 
насихаттаушылар. «Үгітші,—деп үйретті Ильич, бұқара- 
мен сөйлесе білегін, оны өзінің жігер отымен жалындан- 
дыра білетін халық шешені. Мұндай халық шешенінің 
сөзіне қалың бұқара үн қосады, оны революцияшыл 
топтың жігері қостап, қолдайды»1.

Үгіт-насихат жұмысының осындай жауынгерлеріне 
партия зор сенім артып, олардың жұмыстарына үлкен 
жауапкершілікпен қарап келеді. «Насихат, үгіт және 
ұйымдастыру жұмысы арасында тас дуалдар жоқ. Өзі- 
ніқ жігер отымен тыңдаушыларды жалындандыра біле- 
тін насихатшы мұнымен бірге үгітші де болып табыла-

1 Крупская Н. К. Лешш — насихатшы және угітші. Алматы, 
1956, 13 - 6 .
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ды. Теориями іске басшылыккн айнн.тдыра білетіи iij. 
енхатіиы, сәз жок, үііимдистыруіііыиыц жумысып жсці.і- 
детеді»2, ■— дсп В. И. Ленин атнп кнрсеткспіпдеи, yrjr. 
ші, наспхатшылардыц б исты маканы біреу. Од - ком- 
мунизмніц материалдык-техиикалық базасын жасауда 
коммуннстік сананы қалыптастыру, еңбекшілерді ком- 
мунистік саналылыққа торбиелсу. Бұларга казіргі тал- 
ғамы зор тыцдаушы кауымныц коятыи талибы да жо- 
ғары. Осы талап бпігінен көріну үшін бүгінгі лектор 
мен насихатшы, баяндамашы мен үгітші қандан бо.іуы 
керек, олардың шешендіктері мен шеберліктерініц сыры 
неде деген орынды сұрақ туады.

Лектордың шеберлігі меи шешендігі, сөз колдан; 
модениеті деген моселе казак, тіл білімінде ариаііы зсрт- 
теу объектісі болмағанымен, назардан тыс қалғаи жок. 
Ол туралы жазылған жеке кітапшалар мен макалалар 
бар 3 4. Бірен-саран аударма кітаптар да жок, емес І

Бұл еңбектер мен макалаларда үгітшілер мен паси- 
хатшылардың тіл мәдениеті, сөйлеу шеберлігі, комму
ниста сананы қалыптастырудағы ролі сияқты моселе- 
лер жалпылама сөз болады. Ал казак, тілінде сөіі.теіһіі 
лектордыц тілі, сөз колдану ерекшеліктері меи адеб» 
нормадан ауыткушылыктары т. б. сияқты үгіт-насихзі 
тіліне катысты көптеген мәселелер арнаны зертгелмеі 
келеді. Бұкара халықты «жігер отымен жалындандн- 
ратын» үгітшілердіц тілі мен шеберлігін зерттеу — бу- 
гінгі күннің актуальды моселелерініц бірі. Өйткені үгіт- 
шінің негізгі қаруы — тіл.

Әдеби тілдің дамуы, оның стильдерінің саралануьі, 
нормаларының қалыптаса түсуі ауызша сөйлеу тілінін

2 Сомда. 8-6.
3 Болганбаев Ә. Наспхатшыпыи шеберлігі жаііыпда. А.і.маи 

1972; Болганбаев Ә. Лекторлык өнер — шеберлік. Алматн, 1979. 
Нурмаханова Ә. Лектор тіліпің бсіінелілігі. Алматы, 1981: Байту® 
нов А. Наснхатшыныц тіл мадешюті // Соцналмстік Казакстам. 1959.
7 октябрь; Бесбаев М. Лектор өнсрі //Соцпалнстік Казакстан. 19Л- 
26 январь; Елеукенов Ш. Калшиш үгітші тілі туралы //Октябрь туи 
1961. 10 март; Қамбаров Қ. Үгітшініц тіл мәдениеті //Оитустік Ц 
закстаи. 1953. 12 нюнь: Өтепов К. Үгітшінін тіл мәдетшеті //Екпіи 
кұрылыс. 1956. 10 март; Сауринбаев /7 . Болотов Ж- Үгітшінін ™ 
моденисті туралы //Сошіалистік Қазакстан. 1958. 13 февраль; T'ft 
ғышбаев К. Үгітшінің тіл мәдошіеті //Бастауыш мектси. 1972. Лн>

4 Крупская II. К. Аталған сцбек; Ефимов А. Лектор смзініи »  
дсииеттілігі туралы. Алматы, 1961; Калинин М. II. Коммунисте 
тэрбне туралы. Алматы, 1949.



де кол да пылу сапасын китерді. «Луызекі снйлеу тілі мен 
лекция, банпдама ті.іін, ііублпнпстика.іык сн.чді ауызекі 
тіа дсп біртутне стпльдік тип ретіпде карағнііимызбе- 
нен»5 6, жұрт алдында ауызша снііленетіп сөз «зінің ат- 
каратын қызметі мсн қолданылу а я сына қараіі бірнеше 
топқа (ор тон бірпсше түргс) бөлінеді: саяси-алеумет- 
тік, академиялық (ғылыми), зац-сот істерінс баііланыс- 
ты, әлгуметтік-тұрмыстык, т. б. сөздер в. «Біз топ алдын
да сөйлегенде (жиналыстарда, радио мен теледидарда 
сөйлегенде, лекция оқығанда, сабақ берғенде т. б.) айт- 
пақ ойымызды күпделікті қарапайым ауызекі сойлеу ті- 
лімен емес, әдебн тілмен жеткізуғе міндеттіміз»7. Ауыз- 
екі сөнлеу тілі күнделікті өмірде адамдардың бір-бірі- 
ыен ауызба-ауыз сөйлесуінде жүмсалады, о.і негізінен 
диалогке кұрылады. Жұрт алдында сөйленетіи шешен- 
дік сөздің бір түрі — саяси-олеуметтік тақырыптағы 
үгітшілер мен наспхатшылардыц сөзі. Ол алдын-ала 
жоспарлы түрде жазбаша дайындалғаныменен, тыцдау- 
шыларына негізінен ауызша түрде ұсынылады. Оеыған 
орай, мұнда жазба тілдіц элементтері басым болады. 
Дегенмен ауызша айтылатын үгіт-насихат тілініц өзіне 
тән ерекшелігі де бар. Атап айтқанда мұнда:

1. Сөйлемдердің құрылысы ықшам келігі, пнформа- 
циялық жағы басым болады. Мысалы:

Меніц шопан болғаныма міне 15 жыл, әкемнің жо- 
лымен жүрдім. Екі үлкен балам мектеп бітіргелі отыр. 
Екеуі де қой шаруашылығында істемекші.

2. Аудиторияныц назарын аудару мақсатында бір 
сөздің, не бір тіркестің бірнеше рет кайталанып қолда- 
нылуы орын алады. Мысалы: Әр дәуірдің өз ерекшелі- 
гі, өз қайшылығы, өз проблемасы, өз геройы бар.

Халықтың игілігі және жер бетінде бейбітшілікті 
сақтау біздің нысанамыз болып келеді, болып отыр, әлі 
десолай бола береді.

3. Ауызша сөплеу стиліне сай сөйлем мүшелерінің 
орны ауысып қолданылуы мүмкін. Мысалы:

Совет адамдары жақсы біледі: бүкіл дүнмежүзілік

5 Әміров Р. Ауызскі сөіілеу тілінің синтаксмстік ерекшеліктері. 
Алматы, 1977. 8-6.

6 Апресян Г. 3. Ораторское искусство. М„ 1978. С. 82.
7 Сыздықова Р. Әдеби тілдіц статусы//Қазақ ССР ҒА-иың Ха- 

баршысм. 1979. № 6. 59-6.



тарпхн жецістерге жеткізгеи Ленин туы, Октябрь туы 
сенімді қолда.

4. Қыстырма. қаратна сөздер жиі кездсссді. Мыса.ін:
Біздіц тожірибемізді баска республикалар, тіпті інет

елдер де кецінен паіідалапады, ал біздіц өзіміз ксііде, 
былайша айтқанда, содан құр алақан қаламыз.

5. Оііды жеткізудіц тілден тыс көмекші құралдары: 
ым, мимика, пантомима, пауза т. б. колдапылады.

6. Свплемдерінің эмоционалды-экспресспвті боиүы 
күніті болады.

7. Луднториямеи қарым-қатынас (яғнм кері байла- 
ныс) күшті болады. Бұл — лекциямыц тыцдаушыларға 
қаншалықты эсер сткенін білугс жағдай жасайды.

8. Баяндамашының, лектордыц сөзі негізінен моно
лог түрінде келеді. Монолог сөз үнемі белгілі бір жос- 
парға құрылады да, логикалық жағына катац талап қоя 
отырын, тыцдаушыларға мәнерлі, әсерлі жеткізуді ка
жет етеді.

Жұрт алдында сөйлеу стилі адамның индивидуалдык 
ерекшелігімен: сөз қолдану мәдениетімен, айтайын де
ген мәселесін тыңдаушыларына жеткізу кабілетімен, 
өзін-өзі ұстауы жэне аудиторияны тарта алуымен бай- 
ланысты. «Стиль дегеніміз — автордың жеке басымыц 
өзіндік ерекшелігі, оның талантының көрінісі. Шсшен- 
дік стиль — сезіну тілі, сөйлеу мәнері, аудмториянын 
(тыңдаушылардың) сол сәттегі қас-қабағын аңдып, та- 
бан аузында сөзін басқаша құра алу қабілеті. Стиль- 
сонымен қатар шешендіктін, ішкі ырғағы, оның қаркы- 
ны, яғни сөздіц тез немесе баяу айтылуы, ойланып, са- 
бырмен айтылуы, екпіндетіп немесе сылбыр айтылуы»®.

Жалынды сөз жаршыларының сөйлеу стилі аудито- 
рияныц көңіл күйіне ықпал ететіндей, олардың қиналы- 
сы мен толқынысын туғызатындай әсерлі, көтеріңкі үн- 
ді, лебізді, бейнелі сөз орамдарына толы, эмоцнялық 
бояуы канық болғаны абзал. Сонда ғана аудиторнянын 
сенімі артады.

Бұқаралық үгіт-насихат жұмысы негізінен екі кезец- 
нен тұрады: 1) матерналды дайындау, 2) дайын мате- 
риалды жүртқа жеткізу. Дайындық кезінде көціл бөле- 
тін нсгізгі мэселелер мыналар: а) тақырып тацдау,
ә) материалды сұрыптау, анализ жасау, б) лекцияньщ 8

8 Апресян Г. 3. Аталған ецбек. 195-6.
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қүрылысы, жоспары, в) ссндіру, оііландыру тосілдері, 
г) лекцпяиыц тілі. Осылардыц іпііпде біз тек тілғе, 
стильге, сөз қолдану ерекшелігіне катысгы жайларды 
ғана сөз етеміз.

Лекцияның сәтті шығуы оиың құрылысына, алдын- 
ала жүргізілген әзірліктің саиасына да байланысты. 
Төселген шеілендср аз сөзбсн көп магьша білдіре оты- 
рып, лекцияныц матсриалдарым қысқаіиа тезис түрінде 
жазып алады. Тсзис — сақтық қор, стильдік мсктеп. Та- 
қырыпты жан-жақты әзірлеп жазып алу, біріишіден, ой- 
ды жинақтап, қорытындылауға мүмкіпдік жасаса, екін- 
шіден, тақырыпты толық меңгеруге себепші болады. 
Өткізетін әңгіменің тексін жасау оның мазмұнын бір 
ізге салып, жүіісге түсіру үшін ғана емес, сонымен ка
тар, үгітшініц тілін өткірлеп, керексіз «сөз тасқынын» 
бөгеу үшін де пайдалы. Жоспарлы түрде дайындалу 
сөздің логикалық байланысым сақтауға, ойлардың 
орынсыз кайталанбауына мүмкіндік жасаумен катар, 
такырыпты бірізділікпен меңгеруге жетелейді.

Лекцня негізінен үш бөлімнен: кіріспе, негізгі бөлім, 
корытындыдан тұрады. Қіріспеде лектор тақырыптың 
актуальдылығын, негізгі максатын түсіндіреді. Негізгі 

; бөлімде айтайын деген ойына толык токталады, лекция- 
і ның максаты айқындалады. Лектор не насихатшы ал- 

ған тақырыбының мақсатына жеткен соң, корытынды- 
лайды. Қорытындыны жаца фактілермен, баска елдер- 

I дегі жағдайлармен салыстыра отырып жасау тыңдау- 
і шылардың есінде ұзак сақталады. Лектордың корыту 

тэсілі де әр түрлі. Айталык, кейбір лекторлар айтылған 
ойын жинақтай, топтап корытады: Сонымен, біздің ал- 

'\ дымызда үш негізгі бсігыт тұр: бірініиіден, егіншіліктің 
I өнімділігі мен тұрақтылығын. арттыру, асіық иіаруаіиы- 
\ лығын нығайту. Екіншіден, жемиіөптің бсірлың түрлерін 

өндіруді көбейту үіиін қолда бар резервтерді неғұрлым 
толық пайдалану. Үшіниііден, мал шаруашылығын же- 
делдете дамыту бұл саланың өнімдерін өндіру мен да- 
йындаудың Азық-түлік программасында көзделген жос- 
парын орындау. Кей жағдайда аудиторияның өзін ка- 
тыстыра отырып аяктайды: Мінекей, жолдастар, ең бі- 
ріниіі кезекте істелетін істеріміздің ең ықиіамдалған ті- 
зімі осындай. Немесе: Осының бәрі, жолдастар, қатты 
йлаңдататыи нышандар, сондықтан бұған сіздердің бә-
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ріңіз і)с назар ицОарцги мінг)егтісізг)ср (Қазакстап ком- 
муппсі, 1982, № 11).

Лекция тыңдаушыларыныц көцілінен шығуы үшін 
орбір лектордың ссндіру, онландыру тосілі, баяпдау 
стилі болады. Мысалы: а) өмірдегі кездесстіи оқигалар- 
дан, фактілердси жалпы қорытыиды жасау (индуктивті 
одіе); о) бұрышіап долелденген белгілі фактілердси жс- 
келеген қорытынды жасау (дсдуктивті одіс); 
б) сұрақ-жауагі әдісі. Мысалы, В. II. Ленин сұрақ-Жіі- 
уап тасілін көп қолданған. Сұрақ қоя отырыіі кідіріс 
жасау аудиторияныц оплануына, айтылған норселсрді 
ой таразысына салып, ден қоюыпа, сұраққа жауап із- 
деуіне мүмкіндік береді. Мысалы, ал еиді «жузмықОыіу 
тар» дегеи не? Сыр жұрты мемлекетке жүз мың цент- 
нердің устіне куріш тапсырған коллективтерді осылап 
атайды (Қазақстан коммунисі, 1982, № 11). в) Төте 
сұрак кого әдісі арқылы да айтайын деген ойыца тын- 
даушылардың назарын бірден аударуға болады. Соны- 
мен кагар, беделді адамдарға сілтеме жасау да ссндіру 
тосілдерінің бірі.

Лекцияныц нәтижелі болуы лектордың алғашқы сө- 
зіне, сөйлеміне, мимикасы мен айту мәнеріне, дауыс 
ырғағына, тіпті жұрт алдында өзін-өзі ұстай, аудитория-: 
ны тарта алуына да байланысты. Әрбір насихатшынын! 
және орбір үгітшінің шеберлігініц өзі сол аудиторняға 
барынша жақсы эсер ете білуде, сөйтіп, ол үшін белгі.іі 
шындықты мүмкіндігінше неғұрлым нанымды, мумкін- 
дігінше оңай түсінілетін, мүмкіндігінше көрнекі жәве 
қатты есте қалатын ете білуде деген лениндік ескертпе- 
ні назарда ұстау кажет. Ал мұндай мүмкіндік тілдік то- 
сілдерді орынды қолданудан, әрбір сөздіц мағыішык 
ерекшелігіне терең бойлап, дұрыс жұмсаудан туады. 
Сондықтан, дайындық кезінде лектордың ең негізгі кө- 
ңіл бөлетін мәселесі — лекцияның тілі.

Жұрт алдында ауызша әдеби тілде сөйлеу оңай емес. 
Қныннан қиыстырып, айтушының тіліне жеңіл, тыцдау- 
шыларының жүрегіне жол табатын шеберлік пен шешен- 
дік эр лсктордың еншісіне тие де бермеуі мүмкін. Әіітсе 
де шеберліктің, шешендіктің негізі — сөзде, сөзді сөйле- 
те білуде, сөз маржанын тере білуде. Сөзді өзіпіц номи
натив мағынасында да, суреттеу арқылы келтірінді, 
ауыспалы мағынасында да қолдануға тіліміздіц мүм-
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кіншілігі ұшан-тсціз. Тақырыптың мнзмүиыпа, нудпто- 
рияның орекшелігіме карай, лектор казак тілііідегі ма- 
қал-мотслдсрді, канатты смздсрді иаіідалапу аркылы 
ойын көркем де мәперлі, образды да оіілы, өткір де 
ұтымды етіп жеткізе алады. Ол үшін тіл табиғатын, сөз 
қүдіретін жақсы түсініи, орынды жұмсай білу керек.

Жұрт алдында сөіілеген ксзде лектордыц ец бірінші 
көңіл бөлегін моселесі — аудиторияныц ерекшелігі. 
Лектор тыңдаушыларыныц ө з і і і  қалай тыцдагі отырға- 
нын үнемі қадағалап тұруы керек. Аудиторняны серпіл- 
тіп, лекцияны жан-дүпиесімен шын беріліи оқымайын- 
ша, лектордыц сөзі тартымсыз болыи шығады. Аудито
рия лектор баяндап тұрған материалды жан дүниесімен 
қабылдап, сезініп, оған ілссіп отыруы тиіс. Шебер дс 
шешен лекторлар лекцияға іштей сенімін, тұжырымын 
араластыра отырып тыңдаушыларды да сендіре, ойлан- 
дыра, өз ісіне кызыктыра алады. Ал егер лектор мате
риалды накышыиа, мәніне келтіріп айтпай, ойын жүйесіз, 
бір сарынмен, бір үнмен баяндаса, тындаушылар оған 
ілеспей, баска бір нәрсені ойлап кетуі мүмкін. «...егерде 
бұқараны меңгергіц келсе, онда жалынды жігермен іс- 
теу керек, егерде сен аудиторияға келгенде, өзіц соған 
қызығып келмесең, ұйықтағың келіп тұрса, онда дау 
жоқ, аудитория да сол сенің ыңғайыцмен кетеді. Аудито
рия ең сезгіш барометр болып табылатынын, онан сез- 
гіш ешнәрсе жоқ екенін сіздерге ашық айтуым ке
рек»9, — деп жазды М. И. Калинин.

Аудитория өзіңді жақсы тыңдауы үшін, әрбір с.өзің 
орынды, тіл табнғатына, тіл зацдылығына сай, дыбыс- 
тардыц үнді, әуезді болуымен катар, аудиторняны сый- 
лай, яғни айтайын деген ойыңа өздерін ортактастыра, 
тарта сөйлеу өте нотижелі. Партия ардагерлерініц бірі 
М. М. Эссен: ешбір шешенді Лениндей тыңдап көрген 
емеспіз. Ленин мінбеге шыққан кезде тіптен өзгеріп са
ла беретін. Бәрі де тұтас бір дүннедей жинақы, орын- 
орнымен. Бар күш дауысқа, оның жалтылдағаи өткір 
көзіне, болаттан соғылғандай мығым сөзіне жинактал- 
ған дейді (Социалистік Қазақстан, 1971. 26 январь).

Жақсы лекция аудиторняны еліктіріп, қызықтырып, 
өздерінің ойларындағы көптеген сұрақтарының шешімін 
табуға итермелейді. Мұндай лекция тыңдаушыларының

9 Калинин М. И. Аталған ецбек. 15-6.

119



жадышиі ұзақ сақталып, кнпшіліктіц белсеиділігіп арт- 
тырады, о.іарга рухани азық болын, адамдарга өмір су- 
руді үйретеді.

ЛЕКТОР ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ СИПАТЫ

Лекцмяға жан-жакты даііыидалған лектордыи ал- 
дында ең жауапты кезең — жұрт алдыиа шығыгі сніілеу, 
яғни даііын материалды жұртка жеткізу міндеті түріды. 
Бұд ироцсстіц ец жауапты, әсіресе киыи екепі тура.іы 
М. И. Калинин: «Үгіт жұмысындағы ең бір қиын шсе- 
ле—дүрыстап сөйлоіі білу. Шынында бұл—өте зор ж;ше 
өте киын маселе. Үгітші оііын жұртқа өзі ойлағанындаіі 
эсер қалдыратын етіп анық айтып беруге тиіс»І(), — де
ген еді.

«Үгіг-насихат жұмыстарында болсын, халыкка оде- 
биет, өнер арқылы эстетикалық тәрбие беру жұмысын- 
да болсын, үгітшінің және басқа модениет қызмегксрле- 
рініц айтқандары мен жазғандары тіл жағынан да мү.і- 
тіксіз болуға тиіс. Сонда ғана олардың игілікті іс-оре- 
кегі нәіижелі болмақ»* 11. Өйткені үгітші бұкара халык- 
ты коммунизм рухында тәрбиелеумен қатар, оларды 
мәденнетті де жақсы сөйлеуге баулиды.

Мәдениетті сөйлеу, біріншіден, лекн.ияның мазмұны- 
ныц терең, марксизм-ленинизм идеяларына сүйеиген, 
ғылым мен техниканың жаңалықтарымен толыклыры.т 
ған, күн тәртібіндегі актуальды , мәселелерге құрылуын 
көздесе, екіншіден, лектордың айтайын деген ойыныц 
ашық, айқын болуын талап етеді. Ал ойдың көрінісі — 
тіл. Тек тіл арқылы, оның тәсілдері арқылы айтайын 
деген ойыңды айқын да анық, әсерлі жеткізе аласың, 
яғни «ец негізгісі — «сөзді меңгере білу, баскаша аііт- 
канда тілді оның барша типі мен түрінде еркін пайдала- 
на білу»12.

Талғамы зор бүгінгі аудитория эр лектордан мол бі- 
лімді талап етумен қатар, әр сөздің мағынасына сай 
дүрыс қолданылуын, дұрыс айтылуын да байқап, нала
гала п отырады. Сондыктан жұрт алдына шығып сөйле- 
ген кезде, әр сөздіц қолданылу ерекшелігіне, орнына,

|п Калинин ЛІ. И. Аталған ецбек. 15-6.
11 Балақаев М. Казақ тілініи мәдениеті. Алматы, 1971. 3-0.
12 Искусство лектора. Вып. 1. 1973. С. 81.
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стильдік боиуыпа ка'гты коціл бо.ту керек. Соплсііетін 
сөз ә|) аудиторияииң ерекшслігіііе саіі болтаны дурыс.

Ауызіил снй.іеудің кай стиліпдс болмлсып, лектор 
қазақ тіліиіц сөз баіілығыи, сөздік қорын молынан пай- 
далануға тиіс. Тосел ген лекторлар бір сөзді қаііталай 
бсрмеіі, онымен м о идее, мағыналас сшюнимдерді кол- 
дану арқылы о і і ы і і  көркем дс накышты етін жеткізе ала- 
ды. «Синоним сөздср мен тізбсктср белгілі бір ұғымды 
әр түрлі жолмеп білдіріп, оііды бедерлеп, арнаулы бір 
затты не арнаулы бір құбылысты ор тұстан сипаттай- 
ды»13, Мысалы:

Қазір сіздің жердіц ұлан-баитак, жазирасынан кос
мос корабльдерініц гарышқа ұшып жатуында өзінше бір 
символикалық мәп бар. Бейнелеп аіітқанда, реснублика- 
ның өзі де космосқа қанат қақты (Қазақстан коммуни
ст 1982. № 7).

Лектордыц тілінде тек мондес сөздер ғана смес, ды- 
бысталуы бірдей мағыналары басқа-басқа омонимдер 
мен антонимдер, тақырыптың мазмұнына карай сирек 
қолданылатын пассив сөздер де кездеседі. Мысалы:

1982 жылы республнкада Советтердің тұракты комис- 
сияларын қатыстыра отырып, сессияларда карауға 30 
мыңнан астам мәселе әзірленді, депутаттардың белсен- 
ділігі мен іскерлігі артты, сессияларға 3 мыңнан астам 
сауал-сүрақ енгізілді, ал бұл 1980 жылдағыдан едәуір 
көп (Қазақстан коммунисі. 1982. № 7).

Әр дәуірдің өз сөзімен, өз үнімен сөплеу, әсіресе, та- 
рихи такырыптарды айтқанда өте нанымды шығады. 
Тақырыптың мазмұнына карай лектор тілінде шеттен ен- 
ген сөздер, неологизмдер мен терминдер де молынан 
кездесіп отырады. Мысалы:

Бастапқыда біз цехтағы өз мүмкіндіктерімізді тал- 
қыладық. Цех бастығы Э. Э. Мнникес, партбюро секре- 
тары А. М. Жұмабаев, жергілікті комитеттің председа- 
телі С. Г. Махухин активпен бірге әр сменамен, горно- 
войлармен, қосалқы службалармен әцгімелер өткізді 
(Қазакстан үгітшісі. 1982. № 17).

Лектордың айтайып дегеғі ойының образдылығы мен 
әсерлілігі, тілінің оралымдылығы мен халқымыздың 
«кымбаттан кымбат кені» асыл мұрасы — тұрақты сөз

13 Кеңесбаев I. Казак тіліпің фразсологпялык сөздігі. Алматы, 
1977. 609- 6.
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тіркесторін дс орыидм наіідалана алуымсп баплапис.ті,:. 
«Бсііііслсіі оссм сөіілей білу — адамныц, осіресо тон ал- 
дыиа шығатыи шеіпонпіц млдсннсгтілii'inin, элемоиті. 
Шешеннің басты кызмсті — сөйлеу ғоп. Өзге де іс-аре- 
кет спмқты, сөплеу де тыңдаушыға иеғұрлым күшті эсер 
етсс, согұрлым жстілс түседі»14.

Аіітайын дсгсп оііыңды беннелі де оссрлі жетківудіц 
бір жолы — эпитет пен тецсуді пайдалану. Адамньщ не 
заттыц, не табиғат кұбылыстарыныц өзгеше бслгілерін 
көрсету, олардың бейпесін окушылардыц кез алдыиа 
елсстету, ой қиялына осер ету үшін колданылатыи көр- 
ксм сөздердің бір түрі эпитет екендігі белгілі. Мысалы: 
Сұмпайы еыбыр емес, нағыз сырлы еыбыр (Қ. Мұхамст- 
жановтың Қазакетан жазушыларының VIII съезіндеті 
сөзінен). Мұнда сыбырдың өзін окушыға дәл, образды 
жсткізу жолында султаны, сырлы сын есімдеріи баян- 
дамашы орынды колдана білген. Айтайын деген ондыи 
ойнақы, образды болуында белгілі нәрсені белгісіз пор- 
семем салыстыру, тенеу аркылы да көзге елестету ерек- 
ше әсерлі болады. Қазак тілінде бұл тәсіл нсгізіиен -дай, 
-дей, -тай, -тей, -ша, -іие жұрнақтары арқылы жасала- 
ды. Мысалы: Повеете бір-біріне шынжыр бауындай жа.і- 
ғасып жатқан шымыр оқиға жоқ (С. Омаровтьщ Казак- 
стан жазушыларының VIII съезіндегі сөзінен).

Сөздін негізгі мағынасымен қатар лектор қажет жер- 
де оны ауыспалы, астарлы мағынада да қолданады. Сөз- 
дердің ауыспалы мағынада колданылуының тілімізде бір- 
неше түрі бар: метафора, кейіптеу, метонимия, синекдо
ха, символ, аллегортгя т. б. Айталык, лектор бір заттың, 
не құбылыстың сыртқы не ішкі бір белгісін ұқсастыру- 
дың негізінде метафоралық тәсілді қолданады. Мы
салы:

Әдебн процеске белсенді араласып, сыншылык кыз- 
метімен оған елеулі ықпал жасап келе жаткан сыншы- 
лар жасағын кеше ғана жетпіске толып, аксакалдар ка- 
тарына кірген Мұха.метжан Каратаев бастап келе жат- 
қанын біз рмзалыкпен аііта аламыз. «Жасақ» сөзінің 
негізгі номпнативті мағынасы билік иесінін төңірегіне 
топтаеқан жауынгерлер отряды, әскери ұііым І5. Ал

14 Кирсанов .4. В. Образность в речи лектора //Искусство лек
тора: Со. выи. 1. М., 1973. С. 114.

!5 Казак тілініи түсіндірме сөздігі. Алматы, 1978. 3-т. 713-5.



сыншылар жасагы дегопдегі жасақ сөзініц ауыс магы- 
насы «ілсгі, тобы» дегопді білдіріи түр. Ііомесе: Кслсшек 
кілті сртең қолына тиетін бүгінгі жис урпиқпи тлрбие- 
леуде эрбір аға буынның өтейтін, борышы көп дегендегі 
кілт сөзініц негізгі мағынасы «кұрал». Лл келешек сө- 
зімен тіркескендегі кілттің мағынасы басқа, ол «келе- 
шектің иссі» деген ауыс мағынада қолдапылыгі отыр.

Сөзді образды колданудыц бір тәсілі — метонимия. 
Метонимия дегеніміз бір заттыц пемесе кұбылыстың 
атауыныц екінші затка нс кұбылысқа, олардыц өзара 
іргелестігі, шектестігі неғізінде атау болып ауысуы және 
осыған орай, сөздіц ауыспалы магынада жұмсалуы ІВ. 
Сездің метонимиялық кұбылысы кобіне сөйлеу тіліне 
тән. Өйткені сөйлеген кезде шешен өзініц ойын ықшам- 
дап, кысқа айту мақсатында заттыц өзара арақатысы, 
орын ерекшелігіне қарай атын өзгертіп қолдаиады.

Лектор айтайын деген ойына орай кенде сөздерді 
әжуа, келеке, ирония мағынасында да пайдаланады. 
Мысалы: ...Қазақ драматургтерінің театрмен байланысы 
да үзілді: өзі режиссер, өзі драматург, өзі аудармашы, 
өзі актер — терт құбыласы тугел мықтылар шықты 
(жоғарыда көрсетілген Мұхаметжановтың сөзінен). 
Мұнда мықты сөзін колдану арқылы шешен «сегіз қыр- 
лы, бір сырлыларға» сырттай жаксы баға берсе де, іш- 
тей қарсы, ирония мағынасында алып отыр.

Троптың өзгеше бөлінетін бір түрі — синекдоха. Яғ- 
ни бүтіннің орнына бөлшегі, бөлшектің орнына бүтінді 
қолданып ауыс мағына жасау да лекторлардың тілінен 
кездеседі. Тақырыптыц мазмұнына карай лектордың ті- 
лінде астарлы мағына беретін аллегория да, ирония мен 
сарказм сияқты әсірелеудід түрлі элементтері де ұшы- 
расып қалады. Сөзді тура мағынасымен қатар астарлы, 
ауыспалы мағынада қолдану шешеннің сөзін мәнерлі 
де әсерлі, ойын көркем жеткізуге мүмкіндік жасайды.

Бұқаралық үгіт-насихат тілінде беннелі сөз тіркес- 
тері сөзді образды етіп жеткізуде ерекше роль атқара- 
ды. Қысқа, нақты, тұжырымды сөйлеуге баулиды. Сезі- 
міздің эмоционалды-экспрессивті бояуы күшті болады. 
Және айтылған пікір өмірдің көптеген кұбылыстарынан 
қорытылып жинақталған сөз тәрізді сипат алады.

Образдылық негізінен тұракты, бейнелі сөз тіркесте-
16 Аханов К■ Тіл білімінің псгіздері. Алматы, 1978. 109-6.
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pine топ. Фразеолоғизмдер құрылысы жағынан бірке.ікі 
емес. Сопдыкіап фразеолопізмдерді «образды.тыгы жоқ 
тұрақты с(-).ч тіркестері» жоне «образды тұракты сөз тір- 
кестсрі» деп бөліп қараған жөн сияқты. Сөйлеу тілінде 
колдапылатып фразалық тіркестердің экспрессішті 
бояуы, образдылығы басым да, қарапаным да болыи 
келеді. Мысалы: Әрбір кеңес, жиналыс сайын әдебиетте- 
гі лаилы тасқын-қарадүрсіндіктің қаптап бара жатқаны 
жайлы көп айтамыз, аиіынып айтамыз (Ә. Жұмабаевтыц 
Қазақсіап жазушыларының VIII съезіндегі сөзіиечі), 
Әсіресе Ақтөбе, Жамбыл, Шымкент, Талдықорган, Гурь
ев облыстарындагы оісолдастардың қүлағы мүкіс (Қа- 
зақстан коммунисі. 1982. № 7).

Сөйлеу тілініц фразеологиясы басқа стильдергс Ка
раганда варианттар мен синонимдерге өте бай болады. 
Сөйлеу тіліндегі фразеологиялық синонимдердің образ- 
дылығы және экспрессивті бояуы кушті болады. Бұл ку- 
былыс сөнлеу тілінің стиліне айрыкдіа бір эмоциоиал- 
ды рец береді.

Фразеологиялық варианттар деп образдылық маз- 
мұны бір, бірақ лексикалық-грамматикалық құрамы 
бір-бірінеи өзгешс тұрақты сөз тіркестерін айтамыз. 
Варианттар мақал-мәтелдердің арасында да көрінеді. 
Лектор мен баяндамашы тілінде кездесетін макал-мә- 
тел, қанатты сөздер—онды астарлы, беннелі жеткізудің 
бір жолы, тэсілі. Сол себепті де «тұз астың дәмін кел- 
тірсе, мақал сөздіц сәнін келтіреді», «мақал — сөздің 
мәйегі.>, «сөздің көркі — мақал», «мақалсыз сөз—таты.м- 
сыз аспен тең» деп халық тегін айтпаган.

ЛЕКТОР ТІЛІНІҢ ГРАММАТИКАЛЫК, СИПАТЫ

Лектор жұрт алдына шығып сөйлеген кезде, тек же- 
ке сөздсрдің мағынасына, стильдік қызметтеріне ғана 
көніл бөліп қоймай, сонымен катар, сөз таптарыиын, 
сөз тұлғаларының, сөйлем құрылысының алуан түрлі 
бөлшектерініц қиюын тауып қалыптасып тұруына, яғіш 
грамматикалық норманыц сакталуына да үлкен мон бе- 
руі керек. Өйткені үгіт-насихат жұмысы негізінен жұрт- 
ка ауызша формада жететіндіктен, сөйлеу кезінде адсбп 
тілдіц нормасынан орынды-орынсыз ауыткулар кездес- 
пеп коймайды. Насихатшы сөздердіц не сөз тіркестері-
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ііііі түрлсііу заңдылықгарьш, ғраммптикалык тұлғалар- 
дыц өзіис том ерекіііеліктсрін, стильдік рсцкін, қолдапы
лу аясын жақсы білгснімсн, ауднторпяныц, тыцдаушы- 
ларының білім дорсжссіпе карай жазба тілдің нормасы- 
нан ауытқи сөйлеуі дс мүмкін. Себебі мәденистті, ойлы, 
айқын сөйлеу тек әдеби тілдіц мормаларыи сірідей 
сірестіріп, бұлжытпай сақтау ғама емес, ол сөзді орынды 
қолдана отырып, ойды ойнақы бере білуде.

Жұрт алдында сөйлеуге төселген шебер лекторлар 
әдеби тілдіц нормаларын негізіпсн сақтай отырып, ай- 
тайын деген ойын әр түрлі тілдік тәсілдер арқылы бере 
алады. Айталық, стильдік мақсатқа орай мағыналас, 
мәндес сөздерді, мәидес косымшаларды қолдану, неме- 
се, сөздердің орнын ауыстыру, т. б. әдістерді орынды 
пайдалану арқылы тыңдаушыларын ынталандыра ала
ды. Мысалы, күнделікті баспасөз, радио, телехабарлар- 
дан, сондай-ақ лекторлардьщ тілінем бір түбірден тара- 
ран мәндес қосымшалы сөздерді жиі естиміз. Әсіресе зат 
есімнің кәсіпті, мамандықты білдіретін -иіы, -ші қо- 
сымшасы мен осы сөз табының -кер, -гер форманты, -у 
түлғалы қимыл есімі етістіктен зат есім тудыратын -ым, 
-ыс жұрнақтарымен жарыса қолданылады: еңбекіиі~ 
еңбеккер, жумысшы~жұм.ыскер, себепші себепкср, 
майданшы~ майдангер, қойылу~ қойылым, үйғару~  
уйғарым, қайтару ~  қайтарьім т. б. Мысалы:

1) Бұл—әр гектардың шығымдылығын арттыру, мей- 
лінше мол қайтарым, беруіне кол жеткізу, су, егіншілік 
мәдениетін ұдайы жетілдіру, 2) Екібастұз — Қөкшетау 
учаскесі Яіүктелімге қойылуға тиіс. 3) Халық дәулетін 
талан-таражға салу, алыпсатарлық, паракорлық жөнін- 
де әрбір бесінші іс көшпелі сот мэжілісінде қаралды, 
қылмыс жасалуына ықпал еткен себептер мен жағдай- 
ларды болдырмау жөнінде әрбір жетімші іс бойынша 
дербес ұйғарым шығарылды (Қазақстан үгітшісі, 
1982. № 17). Ал бұл параллельдердің арасын-
да мағыналық айырмашылық, стильдік рецктіц бар 
екенін тіл тәжірибесі, тілдегі қолданылу машығы шеше- 
ді. Осы тұрғыдан келгенде, біраз параллельдердің ма- 
ғыналық сараланудан өткенін баиқау қиын емес.

Айталық, еңбекші~ труженик, еңбеккер — трудящие
ся, қызметкер — работник, қызметші — рабочий т. б. 
Бұлардың әрқайсысы терминдік мәнде жеке ұғым ретін-
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де жүмсалыпады. Эсірс<£ етістіктсп зат ссім тудыратын 
-ым форманты тсрмипдік мапі бар а іаулар, абстракции 
жасауда -// тулгалы қимы.і есіміпе Караганда нііімді. 
Жарыса қолданылыіі жүрген тексеріс, қшыгыс, тақ<)и- 
ныс т. б. осы тигітес сөздердіц -у формантымен тсксерц, 
таңданц болып келген сыцарлары одеби норма, бірақ 
сөйлеу тіліндс көбіно -ыс косым шасымен келеді. Мыса- 
лы: тексеріс болды ма? (ауызша сөйлеу тілінсн). Тіл 
тажірибесінде бір форманттыц нс бір снздіц жиі қо.іда- 
нылуы оныц адеби тілдің нормасына анналуыпыц бір 
белгісі десск, -ыс, -ым қосымшасымеп келгеи туиірлес 
сөздсрдіц нормаға аііналуы сөзсіз. Моселеп, келтірі.ігсн 
мысалдардан байқағанымыздап, «Қазақстан коммупи- 
сі», «Қазақстан үгітшісі» журналдарында -// форман
ты ньщ ориына үнемі -ым, -ім қосымшалары қолданы- 
лып отырады. Тіпті қайтарым, жүктвлім, ұйгирым сөз- 
дері өз функциясында тұрған жоқ. Бірақ тілімізде ал- 
ғашында кұлакқа түрпідеп тніп, колданыла ксле тіпті 
қажетті сөзге аііналып жатқан фактілср де жок смсс. 
Өйткені әдеби тілдіц нормасы — қатып к.алған заиды- 
лык емес, тілдік норма әдеби тілдіц даму кезеңдерімен 
байланысты дамып, жетіліп отыратын процесс.

Бір түбірден тарап жарыса қолданылып жүрген мән- 
дес қосымшалы сөздердіц мүмкіндігінше ара жігіи та- 
уып, айырым мағынада саралап қолдаиу — тек тіл ма- 
мандарының, журналистердіц ғана емс-с, лекторлардың 
да көңіл бөлетін мәселесі. Өйткені мәндес сөздерді өз 
орнында, өз өрнегінде колдану тіл мәдениетін, тілдін 
икемділігін арттыратыны сөзсіз. Сол сияқты куэ сөзіне 
-гер-ді қосып куэгер сөзін, диқпн сөзіне -гер-іиі-лік-ті 
қосып диқсінгеріиілік деп сөз жасағанымызбенен, мағы- 
налық езгеріс жоқ. Тек сыртқы формасы ғана өзгеше. 
Сөз магынасы кажет стпейтін жерге, қосымшаны косып 
қолдануда грамматиканыц зацдылығына да сап емес, 
жацалык та емес. Бұл тенденция. Норма мен тенденция 
бір емес. Норма — норматнвті грамматикаларда, сөздік- 
терде бскітілген зацдылык, ал тенденция — жекелеген 
фактілердіц күнделікті тіл тожірибесінде жиі колданы
ла келе дағдыға айналуы.

Лектор тілінде ең жиі кездесетін кемшіліктердіц бі- 
р і— сөзге жалғанатын жалғаулардыц дұрыс аіітыл- 
мауы. Мәселен, зат есімніц көптік жалғауын алаііык.



Көмтік жалғаулары казак, тіліпде он. ал дымен коптік 
үғым тугы.чу у in in қоддапылатыпы белғілі. Ал ііорматнв- 
ті грамматпкаларда к н і і ті к  жалгауыныц өзіпе т;ш бір- 
неше ерекшеліктері кырсетілгсп. Айталык, «кыптік жал- 
ғау жалғанган сөз өзіне тікелсй қатысы бар баска сөз- 
бен (егерде соцғысы көпше түрде болса) бір жагынан, 
қиыстыру үшін, екінші жағынан, даралаидыру үшін 
қолданылады '7. Ал осы ереже үнемі сөіілсу тіліндс сақ- 
талына бермейді. Мысалы: 1) Сіздердің ішіңізде ақкө- 
ціл, гуманный жігіттер көи (теленизнн хабарларынан). 
Дүрысы — іштеріңізде деліиіп көптік жалғауымен ай- 
тылуы керек еді. Бұл жсрде әрқайсыларыңыздың іштері- 
қізде деген саралау бар. Сонымен қатар «аныктауышы 
есептік саннан болатын зат есімдерге көитік жалғауы 
жалғанбаса да, көптік ұғым туады» деген заңдылык та 
сөіілеу тілінде сақгалына бермеііді. 2) Біздіц Акбұлақ 
қой өсіруші жастар бригадасыида 12 қыз-келіншектер 
еңбек етеді. Бұл жердегі көптік жалғауы артық. Лектор 
тілінде сеитік жалғауларының да қолданылуыида ерек- 
шеліктер көп кездеседі. Мысалы: Семьяға жаксы тұруға 
мүмкіндік бермейді. Дұрысы — семьяның. Ғылымның 
кандидаттарын, ғылымның докторларын дайындап жа- 
тырмыз. Мұндағы ілік септігі артык. Мәселе жеке.теген 
ғылым салаларынан емес, жалпылама айтылуда. Сіз 
пәтер ақынан босатылмайсыз. Дұрысы — пәтер аңысы- 
нан болуы керек. Өйткені тәуелдіктіц үшінші жағынан 
соң -нан, -нен шығыс септігі қажет. Олардың кәпшілігі 
өкінішкс қарай, жергілікті жерде елеулі кеміиіліктер 
бар екендігін көрсетеді (Қазакстан коммунисі, 1982. 
№ 11). Бұл жерде ілік септігі қажет,

Синтаксис — сөз тіркесінің, сөйлсмнің құрылысын 
зерттейтін грамматиканың бір бөлімі. «Әдеби тілдің қай 
стилінде болмасын, оның бәріне тәи нәрсе — ой аиқын- 
дылығы, ол үшін сөйлем дұрыс құрылу керек. Осы та- 
лап тұрғысынан әдеби тілдің сөйлемдері әбден киюлас- 
тырылып, сөздері рет-ретімен орналастырылып, синтак- 
систік баска да тәсілдср белгілі қалыпка түсіріліп жа- 
зылады. Әдеби тілде жазып отырған не сөйлеп тұрғап 
кісі сөйлем кұраудыц бұл талаптарын да, тілдің оған 
керекті синтаксистік мүмкіншіліктерін де жақсы білуге 17

17 Қазіргі қазак. тілі. Алматы, 1954. 222-6.
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тиіс 1S. Сөіілеу тіліиін, сіштакснсі полспдеп жүііелі бола 
бермеііді. Өйтксні адамдар өзара к,арым-қатыііас жа- 
сауда біріне-бірі ор алуан нмір орекстіиіц жаііып і»з 
қылады. Ондаііда олар аіітпақ оііьш, пікірііі алдыи-нла 
онланбай-ақ айта береді. Тіпті оііын ойланып-толгаиып 
сөплегенмен, оныц сөйлем құрауында тілдік пормалар 
сақтала бермеуі мумкін. Сондықтан сөйлеу тілініц сіш- 
таксисі караиайым, сөнлемдері қысқа, көбіпесе толым- 
сыз болады.

Лектор тілінде сөйлем көбінесе толымсыз, шағын құ- 
рылғанымен, ор еөзі бір-бірімен қабысыіт, қиысып, баіі- 
ланысып тұруы қажет. Сөйлемніц бас мүшелері— бас- 
тауыш, баяндауыш болуы міндстті. Себебі бастауыш птн 
баяндауышсыз басқа тұрлаусыз мүшелермен толык сып
лем кұралмайды. Лектор тілінде бастауыш пен баян
дауыш көбіне есім сөзден келеді. Мысалы: Насихагиіы— 
партия окуы жүйесіндегі басты тұлга. Біздің ұлы мақ- 
сатымыз — коммунизм. Сөйлем мүшелерінің орны ауы- 
сып та қолданыла береді.

Сөйлеу тілінің ең бір өзіне тән ерекшелігі — қаратпа, 
қыстырма сөздердің көп болуы. Олар сөйлемнің басыи- 
да да, ортасында да, соңында да қолданыла береді. Мы
салы, лектор сөзінде жолдастар деген қаратпа жиі кез- 
деседі.

Лектор тілінде оқшау сөздерден ең жиі кездесетіні— 
кыстырма сөздер. Қыстырма сөздер сөйлемде айтылған 
ойға, оның айтылу амалына жазушының не сөйлеушінің 
қалай карайтынын білдіреді. Қыстырма сөздер сөйлем- 
дегі баска сөздермен байланыспай, белгілі сөйлем мүше- 
еі болмнй, олардан оқшау тұрады. Қыстырма сөздер 
сөйлемдегі басқа сөздерден пауза арқылы оқшауланып 
және ерекше интонациямеи айтылады '9. Лектор тілінде 
жиі кездесетін қыстырма сөздердің негізгілері мына- 
дай:

1. Қісінің көңіл-күйін, сезімін білдіретін қыстырма 
сөздер. Мысалы: Амал ңанша, басшылық ету өнері кез- 
келген жағдай жөнінде директивалық нұсқаларды то- 
ғытып, оңды-солды жолдай беруде емес деген қарапай- 
ым ақиқатты жұрттың бәрі әлі ұғынып болған жоқ. Өкі- 18 19

18 Б с і л а қ а е в  М . ,  Жанпейісов Е . т. б. Қазак тілініц етилпстпкасы. 
Алматы, 1966. 169-6.

19 Қазіргі казак, тілі. Алматы, 1954. 495~б.
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нішке қарай, Вашмпгтошіыц бұрынгы укімшілігі қарым- 
қатынасты дамытуда өзара түсінісгіккс жетуді тіііті де 
көздсгсіі жоқ.

2. Айтылған ойға нануды, жорамалдауды білдіретін 
қыстырма сөздср. Мысалы: Бэлкім, оларды таяудағы 
болашаққа туысқан елдер басшыларының коллективті 
түрде талқылағаны паіідалы болар. Әлбетте, біздіц со
циалист әрітестеріміз сияқты, Совет Одағы да бұл 
баііланыстардыц барлық жағынаи бірдей езара тиімді 
болуына ұмтылады. Сірә, программада біздің экономи- 
камыздыц құрылымында болған өзгерістсрді атап көр- 
сеткеніндеп, айқыіідаіі түскеп жөн болар.

3. Оіідыц айтылу амалын, тосілін білдіретіи қыстыр-
ма сөздер. Мысалы: Жалпыга мәлім, Қазақстан тек
ауыл шаруашылығы дамыған аймак қана емес, сонымен 
катар, өнеркосібі қарыштап өркеидеген республика. 
Басқа сөзбен айтқанда, әңгіме іс жүзінде партияның 
идеялық-теориялык, саяси-тәрбие, ұйымдастыру жоне 
шаруашылық жұмысыныц бірлігіие қол жеткізуде бо- 
лып отыр.

4. Айтылған ойға басқаның, нс айтушының пікірі 
тұрғысынан қарағандықты білдірстін қыстырма сөздср. 
Мысалы: Бір айта кететін нәрсе, кәсіптік-техникалық бі- 
лім беру объектілерінің құрылысым жүргізуде кептеген 
шалағайлықтар бар. Айта кету керек, алғашқы жыл- 
дарда оқу жұмысын жүргізу жөнінде тәжірибе жетіс- 
пейді.

5. Айтылған ойлардың өзара қатынасын білдіретін 
қыстырма сөздер. Мысалы: Қазақстанды алып қараңыз- 
даршы. Ол экономика мсн моденнсттің нағыз гүлдену 
кезеңін бастан кешуде- Алайда, практпкада, несін жасы- 
рамыз, социалистік міндеттемелер кейде төмеыде жа- 
салмай, оны жоғары орындар төбеден «тастайды».

6. Айтылған ойды жинақтап, қорьггып айтуды білді-
ретін қыстырма сөздер. Мысалы: Түйіп айтқанда, он
бірінші бесжылдықтың басты міндеті — халық шаруа- 
шылығын ұдайы өрлете дамыту. Жолдастар, тұтас ал- 
ғанда, көріп отырсыздар, Орталық Комитет біздің со
циалист елдермсн арадағы қатынастарымызды дамы- 
тып, тереңдету мүддесіне сай орасан зор көлемді жұ- 
мыс атқарды. Түптеп келгенде, ғылыми-техникалык 
прогресс ғылыммен тығыз байланысты дамнды.
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Қыстырма сөздср меп қыстырма тіркестср лсктордын 
өз хабарламасына көзқарасып, қатысып білдіре <ли- 
рып, тыцдаушыларыпыц тақырыпқа назарып аудар- 
тады.

Қазақ тілі қаншалықты бай, сөздік коры мол, тілдік 
тәсілдеріміз алуан түрлі болғанымен, тэжірибесі аз жас 
лекторлардыц тілінсн, баяидау мәперінен болсып ксм- 
шіліктер де кездеспей қалмайды. Атап айтсақ:

1. Сөздің тек сыртқы әдемілігіис, әуезділігіпе елік- 
теп ішкі мағыналық ерекшелігі слеусіз қалады. Такы- 
рыптыц мазмұнына, аудиторияныц құрамыпа карамаіі, 
құрғақ тецеулерді, ұрандарды қолдану — айтайьш деіен 
ойдыц сәнін келтірмсйді, әрін кстіреді.

2. Көгі сөзділік, түсінікті нәрсені қайгалап, қазбалап 
айту.

3. Ауызекі сөйлеу тілінің элементтерін көп қолдану. 
Кейбір лекторлардың «және де», «соиан соц», «тағы бас
ка» сияқты сөздерден бас алмауы да лектордыц сөз 
байлығының, сайып келгенде, дайындығының аздыгын- 
да. «Даярлықсыз сөйлеген кісіде батылдық, өзіне сенім 
болмайды. Сөйлеуге алдын-ала ұқыпты түрде дайындал- 
гаи кісі, не айтатынын, қалай айтатынын, тілдік а мал 
тәсілдерді қалай пайдаланатынын әбден көңіліне тоқып 
алған кісі қысталаңның құлы болмайды, өзін-өзі жақ- 
сы ұстап, еркін сөйлейтін болады да, тыңдаушыларын 
бірден өзіне тарта, еліктіре алады»20.

4. Жазба тілдің элементтерімен сөйлеу. М. И. Кали
нин айтқандай, «и болып қалған сөздерді», дайын фор
мул аларды көп қолдану. Газет-журнал беттерімдегі 
штамптардың лектор тілінде де көп кездесуі — осыпыд 
айғағы. Мысалы: табыс биігінен көріну, аскаралы мін- 
дет, уәде үдесінен шығу, ақ халатты абзал оюандар, се- 
нім биігінен көріну, уақыттан озу, т. б.

5. Аудиторияньщ, тақырыптың ерекшелігіне сай кел- 
мейтін түсініксіз, шет тілдік сөздерді, терминдерді шек- 
тен тыс көп қолдану да шешендіктің нышаны емес. Мұн- 
дай кемшіліктерден құтылудыц жолы көп. Әсіресе тө- 
селген шешендерден үйрену, іздену, жаттығу керек. Тыц- 
даушы қауым әрбір насихатшыдан нағыз шешендік 
талантты талап етпесе де, тіл заңдылығын сақтауды та- 
лап етері сөзсіз.

20 Балақаев М. Аталған еңбек. 64-6.
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Ү Г І Т Ш І Н І Ң  С Ө Й Л Е У  М Ә Д Е Н И Е Т І

Жұрт алдыыда ауызша әдеби тілдс сөйлеу оцай емес. 
Айтайын деген ойын қиыннан қныстырып, өзініц тіліме 
жеңіл, тыцдаушыларыныц түсінуінс оңай, көціліне қо- 
нымды етіп жеткізу эр насихатшыдаи үлксп шеберлікті 
талап етері даусыз. Сөздіц майын тамызатын шебсрлік 
пен шешендік ор насихатшыиың сишісіие тис де бермсуі 
мүмкін. Дегенмсн үгітшілер мен саяси хабаршылар лек- 
цияға жаи-жақты данындала отырып, өз сөзін тыцдау
шыларыныц ақыл-ой с с з і м і і і  еркін билеи алатыидай 
әсерлі де орлі жеткізуге тырысары сөзсіз. Ал әсерлі 
жеткізудіц сыры тек сөздер мен сөз тіркестерініц турле- 
ну, тіркесу зацдылықтарыи, грамматикалық тұлғалардың 
өзіне тән ерекшсліктсрін, әр сөздіц стильдік бояуын, ма- 
ғыналық түрленуі мен қолданылу аясын білумеп ғана 
емес, сөйлей білуге, сөйлсу техникасын жете меңгеруге 
де байланысты. Мәселеп, айтайын дегеп ойыц қаишама 
маңызды, сөздерің ойлы да образды болғаныменен, сөй- 
леу қағндаларын, орфоэпия зацдылықтарыц сскерме- 
сеқ — лекцияның сапасын төмемдетеді. Өйткені тіліміз- 
де әр сөздің, қала берді, әр дыбыстыц айтылу, бір-бірі- 
мен үндесу, ықпал ету заңдылығы бар. Дыбыстардыц 
жеке тұрғандағы айтылуы мен сөз, сөйлем ішіндегі кол- 
данылуы бірдей емес. Сөйлеу кезінде сөз ішіндегі ды- 
быстар жасалу орнына қарай, бір-бірімен ундесіп, ка- 
таддары ұяңданып, екпінге орай кейбірі түсіп қалып та 
немесе ритмикалық топ құрап бір ырғақпен айтыла 
береді. Бұл—тілдің табиғатымен қалыптасып, достүрге 
айналған зацдылығы. Сөйлеу кезінде сөздердің бір ыр- 
ғақпен айтылып, ритмикалық топ құраіітын түрлері меи 
жайттары Р. Сыздықованың «Сөз сазында» фАлматы, 
«Ғылым», 1983) тіл фактілерімен толық талданылған.

Қазақ тілінің әдемілігі, үнділігі, әуезділігі, халықтың 
сөйлеуге шешендігіне түрколог ғалымдар да кезінде өте 
көңіл бөлген еді. Мысалы, В. В. Радлов пен П. М. Ме- 
лиоранскийлер 21 қазақтар өзініц басқа туыстас халық- 
тарға қарағанда, сөйлеуге аса шебер, жүйелі сөзді ұна- 
татын шешен халық деп қазақтың ауыз әдебиетініц бай, 
сөйлеу мәдениетінің жоғары екендігін айтқан болатын.

21 Радлов В. В. Наречие тюркских племен... СПб., 1870. Ч. I ll; 
Мелиоранский П. М. Краткая грамматика казак-киргизского языка. 
СПб., 1894. Ч. I. С. 3.
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Әдеби тілдің сөіілеу пормасыи сақтау, тіркестіц буын 
жііііі , екпінін бұзбаіі, қіііоыіі тауын өзіиіц әссм до жп- 
тық оуенімен жеткізу — үлкен өнер.

Сөз өнері деген ұғымға сөздерді дұрыс таңдаи, сөіі- 
лемдерді шебер құру ғана жатпайды, солардың орқаіі- 
сысының қиюын тауып, өз әуенімеи, келістіріп аііту мсн 
оку да жатады 22. Сөз өнері, тіл өнері дегспдер сөздерді 
мағынасыиа can жұмсап, сөіілемдерді шебер құру ғана 
емес, сөйлеу мәдсниетініц жогары болуыпа да 
саяды.

Тіл мәденпетініц негізгі бір саласы — сөйлеу шде- 
нпеті оныц өзіне тән зандылықтары, сөйлеу нормасынан 
ауыгқулар, олардың иегізгі себептері деген маселе бу- 
гінгі күннің ең көкейтесті проблемаларының бірі бодып 
отыр. Әрнне, бұл саладан да құр алақан емеспіз. Сөйлеу 
нормасына құрылған сөздіктеріміз д е 23, ғылыми сңбек- 
теріміз2'1 бен мақалаларымыз 25 да аз емес. Сонымеи 
қатар қазақ әдеби тілінің сөйлеу мәдениетін, сөіілеу 
нормасын қалыптастыратын қазақ тілінің дәстүрі де, 
ғылыми, мәдени орындар мен сөйлеу тілінің шешендсрі 
дс жеткілікті. Соған қарамастан, жұрт алдында сөіілеу- 
шілер кібіртіктеп, дыбыстардың қырын сындырмай «сэ- 
қылдатып» айтатынының себебі неде? Сөйлеу тілінін 
мәдениеііп зерттеушілер мұндағы қателер мен сәтсіз- 
діктердің негізгі себебін: дыбыстардың бір-бі-
рімен үндесу заңдылықтарыи сақтамау, сөзді дурыс 
айту мен жазудың заңдылықтары бірдей емес екендігін 
түсінбеу, білмеу, білсе де мон бермеу және сөздердій 
еш дыбысын түсірмей бөліп-бөліп айту екендігін тіл 
фактілерімен дәлелдеп келеді. Ал мұндай кемшіліктер- 
діц лектор тілінде де кездесетіні сөзсіз. Саяси, одсби

22 Балақаев М. Аталғаи ецбек. 77-6.
23 Неталиева Қ. Казак, тілініқ орфоэппялык сөздігі. Алмагы, 

1977; Дүйсебаева М. Қазақ тілініц қыскаша орфоэпиялык сяздігі. 
Алматы, 1977; Дүйсебаева М. Қазак тілінің қыскаша орфоэішялык 
сөздігі. Алматы. 1981.

24 Балақаев М. Аталған еқбек; Дүйсебаева М. Казак одеон ті- 
лі орфоэпиясының кейбір мәселелері. Алматы, 1973; Сыздықопа Р. 
Сөз сазы (сезді дүрыс айту нормалары). Алматы, 1983.

25 Неталиева К,. Орфоэпия нормалары туралы //Тіл мэдсішсті 
және баспасөз. Алматы, 1972; Сыздықова Р. Орфоэппялык норма- 
лар жайлы //Өрелі өнер. Алматы, 1976; Аралбаев Ж- Қазақ орфо- 
эпнясы жайында бірер сөз//Сөз өнері. Алматы, 1978; Жексенба- 
ев Т. Қысқарған сөздер және олардық орфографнясы мсн орфо- 
эпиясы //Өрелі өнер. Алматьг, 1976. т. б.
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жоне өндіріс тақырыбы туралы сөйлспгсн үіп лектор- 
дың сөзіи тялдам қараганьшызда, олардыц негізінен 
орфоэпия зацдылықтарын сақгауга тырысатынын анга
ру қиыіі смес. Әсірссс, қ, к, г, а дыбыстарыныц алдыиаи 
келген н дыбысыныц ң-ға айналуы жақсы сақталады. 
Мысалы: Ал кейіңгі (кейінгі) жылдары бұл Жәйремнен 
басқа да мекемелер бірлесіп жұмыс істеп келеді. Бұ- 
рыңғы (бұрынғы) техникаға Караганда жоғары сапалы 
жетілген машиналар көптеп келе бастады. Ежелден эде- 
биетке, күйге, жырға, әңге (әнге) бай казак, халқыпың 
қобыз арқылы біздің заманымызға бірнешс күйі келіп 
жетті т. б.

Қатар келген екі дыбыстыц біріншісі дауысты а, е, 
ы, і немесе ж, з, й, л, м, н, ң, р, у сияқты дыбысгардың 
бірі болып, екіншісі қ, к дыбыстары болса, алдыңғы 
дыбыстардың әсерінен кейінгі қатац қ, к ұяцдап ғ, г-ге 
айналу заңдылығы да лекторлар тілінде көп жағдайда 
еақталатынын ацғардык. Мысалы: Осы гүнде (күнде) 
5 текшеметрлік қуаты бар экскаваторлар жұмыс істей- 
ді. Еңбек озаттары ғосқан (қосқан) үлес көп.

Қатар келген з, ш дыбыстарының да бір-біріне зее- 
рін лекторлар жақсы аңғарған. Мысалы: Ауыссу (ауыз 
су) деген үлкен проблема. Жәйремнің өзінің тұрғьшда- 
ры үшін ауыссу мәселесі шешілген.

Әдеби тілдің орфоэпиялык заңдылығын сақтауға ты- 
рысқанымен, лекторлар мен баяндамашылар, еаясп ха- 
баршылар тілінде кемшіліктер де кездеспей қоймайды. 
Мысалы, сөзді айтуда ш дыбысының орнына с дыбысын 
айту, өзге тілден енген сөздердің баскы дыбысын өзгер- 
тіп айту сияқты жасандылыкдар да жоіг емес. Мысалы: 
Әңгіме кеністерді (кеніш) құрғату, азайту жөнінде бо- 
латын. Бұл жерде ш дыбысыньщ с-ға айналып антылуы 
адеби тілдің орфоэпиялык заңдылығына сап емес. Сол 
сияқты: Білімін көтеріп баска ғалықтардан (халық) 
кем қылмауға барлық өмірін сарп етксн абзал азамат. 
Бүл сөйлемде сөйлеуші екі кате жіберіп отыр. Бірінші- 
ден, орфоэгінялық ережесі бойынша катар келген екі 
дыбыстың біріншісі дауысты а, е, ы, і немесе дауыссыз 
ж, з, й, л, м, н, ң, р, у дыбыстарыныц бірі болып, екінші- 
сі қ, к болса, олар ұяцдап г, ғ-ға айналуы керек. Сол се- 
белті де кемғылмау делініп қ дыбысы ғ-ға айналып, бір 
топта, бір екпінмен айтылуы керек еді. Екіншіден, ереже
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бопыпша л' орпімен бсрілгеіі араб-парсы создерінде аүыз- 
скі тілде Оұл дыбыс казакша қ дыбысыпа жуықтацкы|іаіі 
аіітилатыпыпа қарамастап, д- дыбысыпыц wain аііту нор
ма. Соіідықтан халықтардан, деліиін соадіц баски дыбы- 
сыііыц өзгермегені дұрыс.

Қатац дыбыстардың қырын сындырмай аііту да лек- 
торлардыц тілінде жоқ емес. Мысалы: Қызылқүм (дұ-
рысы — кызылғұм) өңірі біздіц тарихымызда ғұла.ма 
атамыз әл-Фарабидің өмірімеы байланыстылығымен де 
маңызды. Сөздің (дыбыстың) толық айтылмауы да кез- 
деседі.

1. Осы жағдайды пайлана (пайдалана) отырып, біз- 
дің еліміздің ұл-қыздарын осы кұрылысқа келуге ша- 
қырамыз.

2. Совет Одағы бейбітшілік сүйгіш елдерді қолдау- 
ды өз (өзінің) интернационалдық борышы деп білсді.

3. а, ә, е дыбыстарының бірінің орнына бірін колда- 
нып амту бар: а) Біздің казак, мадениетінің (мәдениеті- 
нің) орталықтарының бірі болып кслген Қызылқұм өні- 
рі өзіііің тарихы жөнінен өте қымбат, өте ыстык боа 
келеді. о) Ағайынды спортшылар жайлы (жәйлі) аііт- 
қым кедеді. б) Жәйрәмнің (жәйрем) өзінід тұрғындары 
үшіп ауыссу мәселесі шешілген.

Сол сияқты қысқарған сөздердіц айтылуы да бірізді 
емес. Тіліміздің заңдылығы бойынша баскы әріптерден 
қысқарып жасалған орыс сөздері орыс тіліндегідей ак- 
тылса: (СССР — эс-эс-эс-эр), ал қазақша түбірлерден 
қысқарған сөздер әріптердің жеке-жеке айтылу әуеніне 
карай емес, жазылған түрінде айтыла бсреді. Мысалы: 
АҚШ, айтылуы ақыш (а-қа-ша емес), СІ\ («Социалис- 
тік Қазақстан») — сықы (эс-қа емес) 26.

Ал лектор тілінде АҚШ—АҒШ деп қолданылганщй 
байқадық: Жуырда ғана АҒШ (дұрысы ақьии) Пакис
танка *Ф-16» истребительдерін, бомбардировщиктерініц 
үлкен бір тобын сатты.

Үгітшінің сөйлеу мәдениетінің жоғары болуы орфо
эпия кағидаларын сактап, дыбыстарды дұрыс айтумен 
ғана шектелмейді, сонымен қатар сөйлеу техникасын да 
жете білумен байланысты. Сөйлеу техникасы дегеніміз 
жұрт алдында ауызша сөйлеу кезінде лектордың өз да- 
уысын меңгеруі, ойды әсерлі жеткізудің тілден тыс

26 Сыздықова Р. Сөз сазы. Алматы, 1983. 62-6.
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көмекші кұралдарын орыпды паіідалана алуы. Өйтксні 
айтайып дсгеи опыи лектор бір тсмнтс, бір сарыпда ба- 
яндауы мумкііі смес. Тақырылтыц маамұпына қарай 
лектор өзіиіц ішкі тебірснісі мсн толқыпысьш, көзқара- 
сын көбінс дауыстың ырғағы, ым-ншара, қимыл қозға- 
лыспен жеткізіп отырады. Лектордың сөзін тыңдаушы- 
лары көздерімен көріп, құлақтарымен есту арқылы қа- 
былдайды. Сондықтан сөйлеуші ойын тек сөзбен 
ғана емес, «сезім тілімен» (язык чувств) де білдіре 
алады.

Тіл білімінде ойды жеткізудіц тілден тыс көмскші 
құралдарын паралингвистика ғылымы зерттейді 21. Па
ралингвистика (гректе: рага — «возле», «около» деген 
мағынаны білдіреді) ғылымы екі саладан тұрады: 1) ки- 
несика (грекше: kinesis «движение») және 2) фонация. 
Кинесика ғылымының негізгі зерттеу объектісі сөйлеу 
кезіндегі ым-ишара, қимыл-қозғалыс болса, фонация 
саласы — сөйлеу кезіндегі интонациялық ерекшеліктер- 
ді, дауыс ырғағын, паузаны т. б. қарастырады. Бұл 
екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Мәселен ым-ишара, 
қимыл-қозғалыс интонациямен сай келуі (не керісінше) 
керек.

Енді ойды мәнерлі жеткізудің тілден тыс көмекші 
құралдарына жеке-жеке тоқталайық.

Ым-ишара (жест). Ым-ишара атқаратын қызметі- 
не қарай екіге бөлінеді: 1) шартты, 2) шартсыз. ЬІм-
ишараның шартты түріне әскери құттыктаулар, әртүрлі 
үлттық дәстүрлер, мысалы, басты ию, кеудесіне қолын 
қою т. б. жатады. Ишараның бұл түрі кепшілікке түсі- 
нікті бола бермейді. Мысалы, бас июдің әр елде әр түр- 
лі мағынасы бар. Ым-ишараның шартсыз түрініц ұлт- 
тық, интернационалдық сипаты басым. Шартсыз ым- 
ишара негізінен көпшілікке түсінікті келеді. Өзінің ат- 
қаратын функциясы жағынан төртке бөлінеді:

1) нұсқау түрінде. Мысалы, лектор айтпақ ойын қо- 
сымша таблицаларды, көрнекі құралдарды т. б. нұсқагі 
көрсету арқылы толықтырып отырады;

2) құрметтеу, қошаметтеу мағынасында: қол қысу, 
әскери ізет, сәлем беру, бас ию;

3) ерекше көңіл аударту мағынасында. Лектор лек- 27

27 Савкова 3. В. Внеязыковые средства выразительности речи 
лектора. Л., 1983. С. 12.



цпяпын, басыпдл но ортасы мен аяғыида погізгі масел ere | 
тыцдауніыларыныц көціліп аудару мақсатыпда ым- | 
мшара жасаііды;

4) ритмді, бір ыргақты и тара. Лектордыц оз оііын 
бір ритммен, бір қалыппеи айтуы. Мұнда тыңдаушылар- ' 
ға лектордың логикасы емес, сөйлемнің аіітылу ритмі, 
ырғағы эсер етеді. Ым-ишараның олеуметтік сипатын 
лектор аудиторияныц құрамына қарай ескеріп отыруы 
тніс.

Мимика. Адамиың бет құбылысымың өзгеруі — 
ішкі жан дүниесінің қандай күйде екенініц айғағы. Қеіі- 
бір жағдайларда сөзбен айтпайтын нәрсені көцілмен, 
қимыл-қозғалыспен беруге әбден болады. Шешсндік 
өнердің шебері А. В. Толмачев: «Адамныц бет-жүзі— 
жаныныц айнасы. Онда сол адамның барлық сезімі, бір 
нәрсені жақсы не жек көргені, қуанғаны не қайғырғаны, ■ 
ашу-ызасы, айбаты, мейірімі көрініп тұрады. Шешешііц 
ойын аузын ашпас бұрын бет-жүзінен көріп біле ала- 
мыз» десе, адамныц көзі арқылы да көп нәрсені аңғару- 
ға болатынын К- С. Станиславский: «Ойыцызды дау- : 
сыңызбен, сөзбен білдіріңіз, ал жанарыңыз сөзбен жет- | 
кізе алмайтын ойыңызды толықтыра түссін» деген сді. | 
Адамныц ішкі дүниесін ерні аркылы да аңғаруға бола
тынын жазушы В. Г. Вересаев жаксы айтқан: «Кез
адам жаныныц айнасы дейді. Сөз бе екен! Көз алдам- 
шы, ол — жаныцды жасыратын бүркеме. Адам жаныныц 
айнасы — еріндері. Біреудің жанына үңілгіц келсе, ер- 
ніне көз таста. Қөз жанары жаркырап мейірім төгіп 
тұрған адамның еріндері өзіңді жеп қоярдай жырткыш 
кейіпте болуы мүмкін. Уылжыған жастың көзіндей бей- 
күнә жанарлы адамның ерні барып тұрған бұзақылык- 
ты, күнәкарлықты көрсетуі мүмкін. Көзге алданып қал- 
маңдар. Қөп адам көзге алданып қалады. Ал адамныд 
еріндері еш уақыт алдамайды»28.

Ым-ишара лекцияда екі жақты қызмет аткарады. 
Біріншіден, ойды үнемдеп, әсерлі, мәнерлі жеткізудіц 
көмекші құралы ретінде пайдаланылса, екіншіден, орын- 
сыз жиі қолданылған қимыл-қозғалыс тыңдаушылары- 
на кері эсер етеді. Тыңдаушылар лекцияның мазмұны- 
нан гөрі лектордыц қимыл-қозғалысына еріп кетеді. Сол 
оебепті де ым-ишара, қимыл-қозғалыс тақырыптың маз-

28 Вересаев В. Записки для себя//Новый мир. 1960. № 1.
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мұнымсін астярласып, максатын ашатындай қызмет ат- 
қарғапы дұрые.

Фонация. Моперліі сөйлсу модснпеті лектордыц да- 
уыс ыргагыпа, интонацшісыиа да байланысты. Өіітксні 
сөйлеу кезіндегі дауыстың сан түрлі құбылуы — адам- 
ның сол өзі баяндап тұрған мәселесіне катысыи, эмо- 
циясын, сезімін білдіретіні сөзсіз. Интонация лектордыц 
эр сөйлеміне жан беріп қана қойманды, оныц эмоцио- 
налдық бояуын күшейтеді. Интонация сөйлемді сан 
түрлі типтерге бөліп, әрқайсысы өз бояуымеи, көтеріңкі, 
лепті, жай, хабарлы түрде айтылады. Мысалы, А. П. Че
хов «әр сөздің айтылуына қарай мың мағынасы бар» 
десе, А. С. Макаренко: «Мұнда кел» дегенді окушыға 20 
турлі реңмен айтып жеткізгенде ғана өз ісімніц нағыз 
шеберімін деп есегітедім»29, — ден, сөздіц айтылу мәне- 
ріне, нақышына, интонациясына қатты көціл бөлгені 
белгілі. Сол сияқты Б. Шоу «не» сөзін айтуда 50 түрлі 
тэсілмен, «жоқ» сөзін 500 түрлі тәсілмен беруге болады 
деуі де—дауыс ырғағының маңыздылығының дәлелі. Сөй- 
лемнің интонациясына, айтылу ерекшелігіне көціл бөл- 
меу Ғ. Мүсіреповтің сөзімен айтқанда: «Ат жорғалан 
келе жатып шауып кетсе, желіп келе жатып, сүрініп 
кетсе, қалай көрер едік. Сөйлемнің ырғағын бұзу да 
соған үқсайды»30.

Ауызша сөйлеу мәдениеті сөйлеу темгіімен де байла
нысты. Шешенге тым тез сөйлеуге де, тым баяу айту да 
болмайды. Тез сөйлеген кезде тыңдаушылар лектордың 
ойын толық игере алмай қалса, тым баяу болса жалы- 
ғып кетеді. Сондықтан, лектордың айтпақ ойының мақ- 
сатына, мазмұнына карай сөз бірде баяу, бірде жылдам 
айтылуы тиіс. Хабардың тақырыбына карай дауыс кү- 
шін де өзгертіп отыру керек. Мәселен, әдеби хабарлар 
саяси хабарларға қарағанда көтеріцкі леппен айтыла
ды. Дауыстың қаттылығы аудиторияның көлемімен бай
ланысты болуы кажет.

Пауза. Сөйлеу кезіндегі пауза екі түрлі қызмет ат- 
қарады: біріншіден, сөйлеуші пауза жасау арқылы өз 
ойын жинактап, негізгі фактілерді қорытындылауға, ке- 
ректі фразаларды пайдалануға, тыңдаушыларының зейі- 
нін, ықыласын бағдарлауға мүмкіндік жасаса, екінші-

29 Макаренко А. С. Таңд. шығ., Алматы, 1955. 205-6.
3(1 Мүсірепов Ғ. Заман және әдебиет. Алматы, 1982. 90-6.
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деіі, ауднторияныц айтылған моселелерді сарапка салнп 
оіілапуыпа да жағдай жасаііды. Луызша сөіілсу кезіидс 
дауыс кідірісініц (паузапыц) мацызы зор. Ол тек тыііыс 
белгілерінің ғана ролін атқармайды, ол оііды монсрлі 
жеткізудің бірден-бір жолы, тәсілі болып табылады. 
Лектор паузаиы орынды пандалану арқылы сөздің, сөй- 
лемнің мағыпалық бояуын, змоцнялық күшін қоюлата 
түседі. Паузаны жиі қолдануға да болмайды. Опьің 
ұзақтығы сөйлеушінің сөйлеу темпіне байланысты бо- 
луы керек. Мәселен, лекцияныц басыида лектор аздап 
кідіріс жасайды. Бұл кідіріс ауднторияныц лектормен 
сырттай танысуына мүмкіидік береді. Егер лектор лок- 
циисын бірден бастап кетсе, оныц алғашқы сезі тыңдау- 
шыларға жетпей қалуы мүмкін. Бұл кідіріс лектордыц 
аудиториямен танысуына, олардыц көңіл-күйінің, ықы- 
ласының қандай екенін аңғаруына да қолайлы болады. 
Лектордыц дауыс ырғағының әр түрлі құбылуы, инто
нация, сөздің көтеріңкі не жай айтылуы, пауза, ым- 
ишара, қимыл-қозғалыстар лекцняның мән-мағынасы- 
мен астарласып, мақсатын ашатындай, тыцдаушылары- 
ның көціл-күйіне эсер ететіндей роль атқарғанда ғана 
орынды болмақ.

Сонымен, айтайын деген мәселесін тыңдаушыларына 
шашпай-төкпей өз мәнінде, байыпты да байсалды, тіл 
заңдылықтарына сай жеткізу — бүгінгі жалынды сөз 
жаршыларының негізгі де жауапты борышы. Оларға 
үлгі болар от ауызды шешендер мен шеберлер мектебі, 
сусындар білім бұлағы да жеткілікті. Тек тынымсыз 
еңбектенуге тиіс.

Өмірдің қай саласынан болмасын алуан түрлі инфор- 
мациялармен күнделікті қаруланып отыратын талғам- 
паз тыңдаушы қауымның алдында өз мәдениеті мен сөз 
мәдениетін қатар ұстап, шеберлік пен шешендіктің қыр- 
сырын жете меңгерген лектор ғана еңбекшілерді комму
ниста саналылыққа тәрбиелей алады.



ІҮ. РАДИО МЕН ТЕЛЕВИЗИЯ ТІЛІ

Совет халқының өмірінде оның мәдеииеті мен әде- 
биетінің, ғылымы мен техникасының қазіргі даму кезе- 
ңінде радио мен телевизияның алатын орны да ерекше, 
аткарар міндеті де үлкен. Олар қоғам өмірінің барлық
саласына игілікті әсер-ықпалын тигізіп келеді.

Совет Одағы Коммунистік партиясының XXVII съе- 
зіне КПСС Орталық Комитетінің Саяси баяндамасында 
бұқаралық информация кұралы жанында: «Бізде теле- 
визия мен радио қазіргі техникалық дорежете ие болып, 
тез дамып кследі. Олар информацияның, біздің адам- 
гершілік байлықтарымыз бен мәдениетімізді насихаттау 
мен орнықтырудың әмбебап құралы ретіиде өмірге бе- 
рік енді. Мұнда жақсылық жағына қарап өзгеріс жа- 
салғаны айқын көрініп отыр, теле-радиохабарлар алуан 
түрлі және қызықты бола бастады, қалыптасқан бірса- 
рындылықтан арылуға, көрермендер мен тыңдаушылар- 
дың алуан түрлі мүдделерін толығырақ ескеруге ұмты- 
лыс банқалады»1, — деп атап кәрсетілді.

Рационы В. И. Ленинніц «Қағазсыз, қашықтық 
дегенді білмейтін «газет» — деп атаған көрегендік сөзі 
қазіргі ұрпаққа кецінен мәлім.

Қазақ топырағында алғаш радиостудия 1930 жыл- 
дың 1 январында ашылды да, ал телевизия хабарын 
көріп тамашалағалы ширек ғасырдан асыгі барады. Тәу- 
лігіне берілетін радиохабар бұрын 3,5 сағат қана болса, 
қазір G7 сағаттан асып отыр. Республика тұрғындары-

1 Совет Одағы Коммунистік партиясы XXVII съезінің материал- 
дары. Алматы. 1986. 115-6.
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ныц 99 процснті торт програм,мадам алты тілде радио- 
хабар тыцдаіі алады 2. Олар: Алматыдан аралас бсрілс- 
тіи бірімміі программа, Алматыныц екішні ирограммаси 
«Шалқар», іәулік боііы берілетін «Маяк», Москваныц 
скінші программасы.

Республика халқының Орталық телевизияныц прог- 
раммасыи — 90,1 проценті, Қазақ тслевнзиясын -79,3 
проценті көріп тамашалайды. Ал Қазақ телевизпяеьшьщ 
хабарлары тәулігіне 7 сағаггаи 11,3 сағатқа дейін өсті3. 
Бұл антып отырғанымыз Алматыдам берілетіи рсспуб- 
ликалық хабарлар болса, оған қоса әр облыста жсргі- 
лікті материалдарға арналған радио және телевизия 
хабарлары тағы бар.

Бүгінгі күні Қазақ радпосы мен телевизиясы өзіпіц 
көп тармақты программаларында өмірдің сан түрлі са- 
ласына тікелей қатысты қоғамдық, олеуметтік, өндіріс- 
тік, саяси, ғылыми, мәдени,'әдеби тақырыптарға арнал- 
ған моселелерді тегіс қамтпды. Осы аталғандап көп 
салалы хабарларды Қазақстанныц көп ұлтты тұрғьшда- 
ры өздеріие кажет деп тапқан, әрі әркім жас мөлшері- 
не, мамандығына т. б. лайықты дүниелерді іріктеп, 
тыңдап және көре алады.

Радио мен телевизия хабарлары көп ұлтты кем, бай- 
так, отанымыздағы, ресгіубликадағы, бүкіл дүние жүзін- 
де болып жаткан жаңалыктармен ғана шектеліп коп- 
майды, тыңдаушы бұқараның білім дәрежесін жан-жак- 
ты көтеруге, ана тілін үйренуге, оның құпия сырын таіш 
білуге, жастарды жарқын болашақ үшін жан а я май 
адал еңбек етуге, еңбекқорлыққа, адалдыққа, Үлы 
Отанды қорғау ісіне, патриоттыққа тәрбиелейді.

Бұл, сөз жок, совет дәуірінде мәдени революция са- 
ласынан біздің халқымыздың қолы жетіп отырған нгі- 
лікті істіц бір бөлігі ғана.

Бұл тарауда радио, телевизиядан қазақша жүргізіл- 
ген хабарлар тілі және оларда әдеби тіл нормасына 
сәйкесті тіл мәдениетінің сақталу жайы қаралады. Бүл 
мәселе казак тілі фактісі негізінде жеке зерттеу объск- 
тісі де болған емес. Оны зерттеудің де өз қиыншылығы 
бар. Радио, телевизия тіліне арналған бұл тырнақалды

2 Рысбеков М. Кағазсыз шежіре//Қазак әдебисті. 1984, 4 маіі.
3 Смайылов К. Жоғары талапқа сай //Социалистік Қазакстаи. 

1984. 6 май; Шалахметов Ғ. Наснхаттың әмбебап кұралы //Соцна- 
лпстік Қазакстан. 1986, 7 май.
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шағыи ецбеғімізде аукымы меіі арнасы кец, күрдслілігі 
мсн қііыіідыгы мол осы мосслеге. кчпшілік иазарып ау- 
дартпақиыз.

Зерггеу объектіміз радио, тслевизия тіліне тікслей 
қатысты болғапдықтап, ец алдымеп республикалык, ра
дио мсн телевизияда қазақ тілімдс жургізілетін хабар- 
ларды, мүмкімдігінше көціл қоііып, жиі тыцдап отыр- 
дық. Одам басқа бірсыпыра материал Қазақ ССР Тсле
визия жоне радиохабарлары жөиіндсгі мемлекеттік ко- 
митетінің архивіисн алыиды.

Радио мен телевизияда бсрілетін хабарлардыц тақы- 
рыбы да ұшан-теңіз, халық өмірініц саи-саласын тегіс 
қамтиды.

Тарихи тақырыптарға арналғаи көп сериялы радио
фильм, радиоспектакль, телехабар, телефильм т. б. осы 
сияқты кец масштабты хабарлар бүл салаиың өскеніне, 
мазмұпыныц тереңдегеніие, жалпы казак радио, телеви- 
зия ісініц өте жоғары дәрежеге көтерілгеніпе толык 
дәлел бола алады. Тыц игерудің отыз жылдық мерскесі- 
не арналып, Қазак радиосы кызметкерлерінің дайыи- 
дауымен берілген 30 сериялы радиофнльм, Социалмстік 
Еңбек Ері, академик жазушы Ғ. Мүсіреповтің «Қазақ 
солдаты» романы бойынша жасалған 6 сериялы радио
спектакль, Алматы облысы, Талғар ауданынаи ұйым- 
дастырған «Жетіген» совхозында жеті күн» атты 7 рет 
жүргізілген телехабар, «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс- 
тің 40 жылдығына» арналған хабарлар сериясы, орыс 
және қазак, тілінде 40 сериялы видеофильм, «Замана 
бұлбұлдары» деп аталатын Қазақтың музыка өнеріне 
арналған киношежіре тарпхынан музыка зерттеушісі 
Жарқын Шакаримов өткізіп жүрген хабарлар, жазушы 
Ақселеу Сейдімбеков пен әнші Жәнібек Қәрменов, Илья 
Жаканов пен Қайрат Байбосыновтар жүргізіп келе 
жатқан халқымыздың ән өнері, халық композиторлары- 
ның творчествосы жайлы «Асыл мұра» деп аталатын 
зерттеу әңгіме-хабарлары жоғарыда айтылғандардыц 
бір бөлігі ғаыа. Мұндай хабарлардыц тізімін жалғасты- 
ра беруге, әрине, әбден болады. Республика бойынша 
экономикалық проблемаларға арналған Маңғышлақ, 
Бозашы, Екібастұз сиякты ірі өндіріс орындарынан ұй- 
ымдастырған хабарлар, Азық-түлік проблемасы, мелио
рация, ауыл шаруашылығы мен мал өсірудің көкентесті
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тақырыптарына қатысты хабарлар өз алдына бір типе. 
Бұлардан басқа «Тамаша», «Терме», «Литые», жаст;і|: 
үшіп бсрілстін «Көкпар», «Алтыбақан» сияқты ироғрам- 
малар халқымыздың асыға күтіп, сүйіп тыңдайтьш ха- 
барына айыалды.

Әр адамның, әр семьяныц күн сайын көріп, тыцдаг 
отыратын радио мен телевнзияда осы сияқты көп тар- 
мақты, сан-салалы хабарлардыц қан-қайсысынан да 
казак одеон тілініц, оның түрлі-түрлі стильдік ерекше- 
ліктерінің жұмсалу дәрежесі көрінеді. Радио, зсірш 
телевизия хабарларыи жүргізудегі тсхникалық құра.і- 
дарды пайдаланудық алатын орны ерекше. Ол турали 
өз алдына айтуға болады.

Қазіргі кезде казақ әдеби тілінің стилі4, оның ін іін д е  
жазба одеби тіл стилі болсын, ауызша сөйлеу тілі стил 
болсын олардың ара жігі ажырап, әр кайсысы ө з і н і і і е  

айқындалып, сараланды. Көркем шығармалар тіліш 
қатысты —• көркем әдебиет стилі (оныц ішінде шығар 
маның әр түрлі жанрына — роман, лирикалық өлецдер 
сатиралық әңгімелер, фельетон т. б. қатысты ерекше 
ліктср), ғылыми-зерттеу жұмыстары, ғылымның саи-са 
ласынан жазылатын окулықтар мен оқу құралдары- 
ғылыми стиль, іс қағаздары—■ кеңсе стилі, мерзімді бас 
пасөз тілі — публицистика стилі болып жіктелсе, ауыз 
ша сөйлсу стилі — ауызекі сөйлеу стилі (разговорныі 
стиль) және онымен салыстырғаида анағұрлым жоға 
ры саналатын ақындық, шешендік, академиялық ғылы 
ми стиль сияқты т. б. әдеби тілдіқ ауызша түрлеріі 
қамтиды.

Радио мен телевизия тілі әдеби тілдің публицистик; 
стиліне негізделеді. Бірақ радио, телевизия тілі публи 
цистикд стилініц негізгі арқауы — мерзімді баснасө: 
тілімен, яғни газет-журнал тілімен үнемі дәлме-дәл 
бірдей бола бермейді. Радио, телевизия тілінің публи 
цистикаға қарағанда өзіндік ерекшелігі бар. Оныц ат

4 Қазақ эдсби тілі стилі жайында: Балақаев М., Жанпейісов Е 
Томанов М., Манасбаев Б. Қазак тілінің стшшстикасы. Алматы, 1974 
Балақаев М. Қазақ әдеби тілі және омың нормалануы. Алмать 
5984; Сьіздықова Р. XVIII—XIX ғ. қазақ әдебн тілініқ тарихы. Алмг 
ты. 1984.

142



карар міидетіиіц арнасы да өтс кец. Жазба одсби тіл 
мен ауызша сөйлсу тіліпіц бір-бірімси жұптаса, қабыса 
көріпіс табуыпа осы радио, телсшізпя тілі  тольіқ долсл 
бола алады.

Публицистика стиліпде ауызша тіл элементтері бол- 
ғанымсн, негізінеи жазба тіл дәстүрі, жазба тіл үлгілері 
басым болады. Радио, телевизия тіліиід бұлардан бір 
ерекшелігі — онда жазба тілдіц дс, ауызша тілдіц дс, 
аудиторияда оқылар лекция, мсктед оқушыларына са
бан; жүргізу үлгілері (тслевизияда мектед оқушыларын 
қатыстыра отырып, алдыцғы қатарлы мұғалімдердің 
үлгілі сабақ жүргізу әдістері жиі көрсетіледі), концерт
ик программалар т. б. толып жатқад форма мен түр- 
лерді қамтиды. Дсмек, радио, телевизияда қазақ әдеби 
тілі стильдері элемеиттеріиіц қад-қадсысы болса да 
көрініс табады.

Айталық, Әдеби-драмалық хабарлар Бас редакция- 
сының «Алатау» радиокітапхадасы, «Жыр қаіінары», 
«Адам және уақыт», «Қазақстан радиотеатры» т. б. ре- 
дакциялардан берілген Ғ. Мүсіреповтің «Қазақ солда
ты» романы бодынша жасалған радиоспектакль, Шерхан 
Мұртазаевтың «Қызыл жебе» романынан үзінді, Саттар 
Ерубаевтыц «Мснід құрдастарым» атты романынан 
узінді, Фариза Ощ-арсынованыц «Туған ауыл» циклы- 
нан өлендері, С. Сейітов, Ә. Нілібаев, Ш. Сымаханұлы- 
ның өлеңдері сияқты көркем әдеби тіл нұсқалары —• 
керкем әдеби тілі стиліне жататын шығармалар.

Радио мен телевизиядан күнбе-күн бірнеше рет бері- 
летін соңғы хабарлар, «Миллиондардың лениндік уни
верситет!», «Насихатшылар трибунасы», «Семья және 
мектеп», «Депутат және өмір» т. б. осы сияқты хабар- 
ларды жүргізу — негізінде, публицистика стиліне жа- 
тады.

Жоғары класс оқушылары үшін — «Компас» радио
журналы, мектеп оқушылары үшін «Ойлан, тап», теле
визиядан СССР халық артисі Ермек Серкебаев жүргізе- 
тін музыка, опера өнерімен таныстыратын «Бастау» ха- 
барларыныд тілі ғылыми, ғылымн-публицистикалық 
стильге бір табан жақын.

«Планета тыпысы» деп аталатын программадан бе- 
рілетін Халықаралық тақырыпқа шолу, «Рауан» теле- 
хабарынан Қазақ ССР Ғылым академиясының акаде-
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миктсрі Ә. Маргұлаіімеи, Н. О. Базаповамсп тслеішзпя- 
да өткізгеп кездссу, ақыпдардыц өа олсцдеріп оқуы 
сняқты т. б. осындаіі хабарлардыц тілінде кмбіиесс 
ақындық, шешендік, академиялық гылыми стіілһдіц 
белгілері көбірек байқалады.

Өндіріс орындарынаи, шаруашылық басынап ұйым- 
дастырылатын хабарларда ауызша сөіілеу стилі көбірск 
көрініс табатын болса, өлсц, сөзі, музыкасы араласа 
жүргізілетін «Ұшқын» сияқты радиопрограммалардыц 
тілі өзіне бір басқа.

Тіл модениеті мәселесім соңғы жылдарда қол үзбсй 
зерттеп, бірнеше кітап шығарып жүрген проф. Б. II. Го- 
ловишііц 1980 жылы университеттердің филолоғ мамаи- 
дығын алушы студенттеріне оқу құралы ретінде жария- 
лаған еңбегінде — «Тіл стмльдерінің саны көп смсс, а.і 
сөйлеу стильдерініц саны өте көп және оларды сшкім 
санап шыққан да емес»5, — деген пікірініц дұрыстығыи 
қазақ тілі фактісі дс дәлелдей түсксндей.

Демек, ғылыми-техннкалық революция заманында 
радио, телевизияда берілетін өмірдің сан-салалы түрін 
қамтитын материалдар, солар арқылы жүргізілетін ха- 
барлар тілінен қазақ одеби тілі стилінің барлық түрі де 
кездеседі және көпшілік жағдайда бір хабарда бірнеше 
стіільдіц белгілері де бола береді. Мұныц өзі радио, те- 
левизияның бүгінгі күні атцарар міндетініц үлкендігін, 
ауқымының кецдігін тағы бір қырынан дәлелдеп түседі.

Радио, телевизия хабарларын дайындауда, олардн 
эфирге немесе зкранға шығару ісінде техникалық кү- 
ралдардыц алатын орны ерекше. Радиола ең алдымеи 
эфирге шығар материалды оцу, сөйлеу негізгісі болса, 
оған қоса оларды музыкамен көркемдеу, студняларда 
таза да анық жазу үлгілері, ең соңында барлығынык 
басын біріктіріп, монтаждау — эр хабар бойынша дер- 
лік аткарылатын күнделікті жұмыстар. Ал телевпзия 
болса, бул жұмысты ұйымдастырудың қиындығы радио- 
ға жазу жұмысынан да әлдеқайда күрделірек.

Телевизия хабарларының барлығы бірдей айтылмай- 
ды, яғнн сөйлеу арқылы ғана жүргізілмейді. Экраннан 
өтетін материалдар халыққа түсінікті әрі тартымды 
болуы үшін, ара-арасында көрсетіліп отыратын фотосу- 
реттер, кино, телекадрлардың (изображение), оларға

5 Головин Б. Н. Основы культуры речи. М., 1980. С. 269.
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косыміікі музыксіпыц үлкеп кө.могі б;ір. Бұлар— осы со
ланин неғізғі ерскіпсаіігііііц бірі. Демск, телевизияда— 
экран (изображение), кнріпіс, дыбыс смз сияқты үш 
түрлі шарттылық қатар жүрғізіліи отырады. Мұныц 
барлығы телевизияға тән құбылыстар.

Радио мен телевизия хабарларын бүгінгі күи талабы- 
на сай жүргізу — те.хникалық құралдарды орынды да 
жеткілікті пайдалануды керек етеді. 1984 жылы іске 
қосылған Алматы радио, телевизия хабарларын тарата- 
тын станция — Аппаратты студиялык, комплексте эр 
түрлі көлемдегі студиялар, монтаждауға арналған ап- 
параттар, репетиция залдары, фонетекалар, фильмоте- 
калар бар. Техниканыц ең соңғы жетістіктерімен жаб- 
дықталған бұл станцияның арқасында радио, телевизия 
хабарларыныц сапасы бүгінгімен салыстырганда олде- 
қайда жақсаратын болады, сондай-ак, тіл жүмсаудыц 
шеберлігін арттыру мен сөзді апқын да апық, көрікті 
дыбыстауға көмегін тигізеді.

Радио, телевизияда берілетін хабарларды дайындау 
здісі де, оларды жүргізу жолы да әр түрлі болады. Көп- 
шілік хабарлар: роман, повестіден үзінді, кысқа әдеби 
очерктер, ғылым мен техниканыц, мэдени-ағарту, бұқа- 
ралық-насихат сияқты т. б. жеке такырыптарға ықшам- 
далып жазылған қысқа әцгімелер. Мұндай материал- 
дар— бір адамның қаламынан шыққан, оларды окитыи- 
дар да не автордың өзі немесе радио, телевизия диктор- 
лары.

Сөз етіп отырған хабарлардың тағы бір түрлері ка- 
бинетте дайындалып, бірсыпыра қосы.мша материал- 
дар, ғылыми еңбектер оқылып, соларды негізге ала оты- 
рып жазылатын хабарлар эфирге немесе экранға шыға- 
тын болса, енді біреулері еңбек адамдарыныц жұмыс 
орнынап, станок жанынан, токтың басынан, мал ферма- 
ларынан, оқу-ағарту орындарыиан тікелей ұпымдасты- 
рылатын хабарлар. Бұлардың біріншісі — күиі бұрын 
даГіындалып, қағазға түсіріліп, жазу машинкасына бас- 
тырылған түрі, оны радио, телевизия дикторлары не ав- 
тордың өзі оқып беруі аркылы жүргізіледі. Ал екінші- 
сінде көбінесе-ақ хабарға қатысатыи адамдарды сөнле- 
ту, өзі туралы, өзі еңбек етіп отырған орта, коллектив, 
атқаратын жұмысы туралы интервью алу үлгісімен жүр- 
гізіледі. Бұл екі түрлі хабардыц сөйлеу үлгісінде, сти-
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-Iiидо :iііырмашылықтыц бар скспдіп бірдон байка.талы. 
Іэіріншісіпде, пегізінен, баопасна тілі сгп.іі—11\ Г>.111цпдчіі- 
ка, ал екіншіеіндо ауызскі чіл ү.тгісі басым бо.тары о-н- 
сіз. Эфирде немссс экранда сойлеген жұмысшы ма, ди- 
хан ба, мұғалім, окушы, дорігер мс мамапдыгына карай 
олардыц тіл ерекшсліктсрін дс, ана тілі пормасын сац- 
тау дорсжесін дс ацгарып, ажыратуіа обден болады.

Қазақ одеби тілініц коммуиикативтік фупкцмясыныц 
өсіп, қоғамға қызмет ететін аясыпыц ксцейічміінс оір- 
дсн-бір долел болатын сала — бүгінғі күигі радио, теле- 
визмя тілі, оныц сан-салалы хабарларында көрініп отир- 
ган әдебп тіл сгилі, оныц ор түрлі жанрлары, публицис
тика, ауызша сөіілеу стилініц исиіе алуан түрлері.

Басиадан шығатын шығармапыц окырмапынан эфир 
мен телсэкранға шығар хабардың тыңдаушысы мсн кө- 
рермені сан жағынан олдеқапда басым болуы да, омып 
сол қауымға тигізер әсері де көишілік жағдайда нтімді- 
рек келетіні де зацды құбылыс. Радио, телевизияда жүр- 
гізілетін хабарлардыц мацызы мен көлемінің үлкен, кі- 
шілігіне карамастан (қыска хабар, әдеби нұска, өпді- 
рістен, ецбек даласынан ұйымдастырар әр түрлі колем- 
дегі хабарлар т. б.), олардыц авторларына, ең алдымеи, 
хабардын мазмұны айқын, идеялық жағынан сауатты, 
көркемдік шеберлігі әдеби тіл дәрежесінде, демек, ана 
тілінде жұмсалатын сөздердіц лексикалық, грамматика- 
лык. нормаларын мұқият сактау талабы қатты коііыла- 
ды. Оларды казак әдеби тілініц ауызша сөйлеу, орфо
эпия зацдылықтарын бұлжытпай, мүлтіксіз сақтап, со- 
ғаи сәйкесті сөздерді анык та айқын айту мен оку мін- 
деті хабарды жүргізуші — дикторларға, кейде бұл іске 
катыс.ітын баскаларға да (автор, комментатор, репортер 
т. б.) қойылады. Қалай болғанда да радио, телевизия 
хабарларыныц мазмұны мен жүргізу жолында казак 
әдеби тілініц дәстүрлі заңдылыктарын сактау көздследі. 
Осындай талап дәрежесіндегі хабарларды өз іпеіпі.мін 
тапты, тыцдаушы кауымға толы к, жетті деуге болады. 
Сонда ғана радио, телевизия бүкіл халыктың сүйіи тыц- 
дайтын, үлкен эсер алатыи порменді модени куралы 
бол мак,.

Дикторлар, комментаторлар, өз жазғандарын омі- 
тын авторлар, лекторлар, шолушылар, репортсрлср — 
радио, телевизияда жүргізілетін хабарларды апа тілі-
146



нің орфозшіялык нормасыпа сойкесті бұкара кнпшілік- 
ке жеткізушілер. Бүлардыц сыртыида тілдіц ауы.зша 
сөйлеу иормасын көрсетстін концерттік программалар- 
дағы орыидаушылардыц өлсц тскстері, радио саласы- 
нан — радиотеатр, радиоспектакль, телевизиидагы сах- 
иа саласыиан — иьесалар орындау, казак тілінде бері- 
летін кино тскстері тагы бар.

Осыидап радио, телевизиядан казак, тілінде берілетін 
кыруар материалды тыцдаушылар меп көрсрмендерге 
жеткізушілерге, осірссе бүл екі салада тұрақты сөйлеу- 
шілер — дикторларға казак әдеби тіліиіц нормасыи сақ- 
тау түрғысынан коііылар міндет үлкеи.

Осы кездс, халыктың жаппап сауатты шаі-ында, дү- 
рыс сөіілеу, монерлеп оку мәденистіне талап та күшейді. 
Ол калыц бұкараныц күшті құралына да айналды. Қа- 
зір кез келген еңбек адамдары: малшы, сгініні, метал
лург, геміржолшы үлкен жиындарда, радио, телевизия- 
да үйымдастырған хабарларда сөйлеи, ецбектегі табыс- 
тары, оны үііымдастырудағы кенбір кездесіп калатын 
киындықтары жаіілы өз пікірлерін ортаға салын, айта 
алады.

Ал радио, телевизияда сөплентін кісілсрдіц, осіресе 
дикторлардыц даусы аизык, үні де кұлакка жағымды, 
дикциясы таза, тілдің үнділігі мен әуезділігін сақтап, 
арбір сөзді өз оуенімен аіікын да анық антатыи, одеби 
тіл заңдылыктарына соіікес, орфоэпиялык норманы сак- 
тап, дұрыс сөйлей білетін өз ісіміц маманы болуы абзал. 
Ол үшін окитын матерналдың идеясы мен мазмұнын 
кақсы түсініп, толык. мецгеріп, сөздердің жалпы және 
стильдік колданыстағы мағыналарын ажырата білгенде 
ғана жүргізетін хабарды бір сарында емес, тыцдаушы 
мен көрерменнің ішкі дүниесін козғаптындай, бірде кө- 
теріңкі, бірде басыцқы үнмсн нсмесе куанышты, қанғы- 
лы сезімді анғартатын табиғи дауыспен оқи алады. Бұл 
салада республикалык радио, теледикторларының үлкен 
тобы қалыптасты. Олар окыған әр саладан берілетін 
«атериалдар бірлі-жарым орфоэпиялык (ол туралы 
кейін сөз болады) кателерді антпағанда, негізінен, казак, 
здсби тілініц нормасын сактап окылатынын атаи көрсе- 
гуге болады. Олардың ішінен республикалык радио 
дикторы, осы өиерді 40 жылдан аса үздіксіз жалғасты- 
)ып келе жаткам Қазақ ССР-ініц халық артисі Әнуар-
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бок Байжапбасвтыц сцбсгін срокіпс ятаган орымды. 
Ол купле берілетін соцгы хабарлардаи баста и, үкімст 
пен партияныц қаулы-қарарларып, одеон шыгармалар- 
ды, ецбек озаты, ғалымдар мен өнер адамдары жмпіндо 
жазылған очерктерді әркайсысып, негізінен, одебн тіл 
нормаларын сақтап, өз дәрежесінде, өзіпіц стильдік 
ерекшсліктсрімен, әр сөзді, сөз тіркестсріп пакышыпа 
келтіріп оқиды.

Бір ауыз сөз — дикторлар моденметі жөнінде. Радио 
диктор іарын тыцдаушы қауым олар оқыған хабарды 
тыцдау арқылы ғана білетін болса, тслевизия днкторла- 
рын тыцдаумсн бірге телеэкраннан көріп отыратыны тағы 
белгілі. Сондықтан да телевизия дикторларына қоііылар 
талан көп. Біздің телевизия программаларын жургізстіи 
дикторларымыздың, негізінен, өз мамамдыктарын бір- 
шама меңгерген дикторлар болғанымен, өздерін ұстау 
мәнері оқып отырған хабардың мазмұнымсн қабыспай- 
тын да кездері болып қалады. Апталық, кейбір диктор
лар соцғы хабар, ауа райы жөніндегі мәліметті окыіі 
отырып, экранға жиі-жиі күле қарау, күлімсірей бсруді 
стильге айиалдырып жүр. Бұл жағынан оларға үлгі, 
өнеге боларлық Бүкілодақтық телевизия дикторлары- 
ныц мол тәжірибесі бар.

Радио, кейін телевизия ісінің кен құлаш жайып, өр- 
кендеуімен байланысты радио, телевизия дикторлары- 
нан басқа, бұл салада алғашқы жұмыс істей бастаған 
тұста мүлде болмаған қазак тіліиде хабар жүргізетін 
радио, телевизия тілшілері (республикалық, ор об.іыс- 
тағы — облыстық тілшілер), радио, телекомментатор- 
лары, спорт хабарларын жүргізуші — спорт шолушыла- 
ры, репортерлер сияқты мамандық иелері шығып, бұлар 
қазіргі кезде әрқайсысы әбден қалыптасқан түрақтн 
мамандық дәрежесіне көтерілді деуге болады.

Солардың ішінен өз мамандығын біршама мсңгергея 
қазак тілінде жүргізетін хабарды максатына саіі да- 
йыидай алатын, жазып алып та, кейде жазбай да өндіріс 
басынач бірден сөйлеп, дағдыланып ысылған, тілі де 
жатық республикалық, облыстык тілшілер, шолушылар, 
коммептаторлар, әсіресе спорт терминдсріне байланыс
ты кпыншылықтарыи игеріп, спорт алаңдарынан тіке- 
лей хабарлар жүргізе алатьгн спорт шолушылары- 
осы саладағы жаңа мамандық иелері.
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Қазак телевп зписыпыц хабарлярын жүргізсгіл теле
ком ментатор, тслсрепортер.тердің м.тгашкы тобында 
осы мамапдиктыц казак, тоиырагыпда калыитасуына 
көп ецбек сіціргси, өмірдеи ерте дс жастаіі ксткен мар- 
кум Совет Масғутонты Қазак телевнзняси тарихында 
ерекше атаііды. Лса сауатты, даііыпдыгы мол С. Масгұ- 
тов екі тілдс бірдеіі (қазақ, орыс тілдсріпдс) телеком
ментатор, телерепортер жұмысыи еркін де еауатты 
жүргізуді мсцгсрген, іскер аудармашы, эфпрде бірдсн 
тікелен аударып, комментария жасай беретіп еді. 
С. Масғұтовтыц ана тілін жазба түріндс дс, ауызша 
сөнлеу түрінде де сркіи игергси іскерлігіи кезінде 
М. 0. Әуезов өте жогары бағалағап болатын.

Көркемсөзде қолданылатыіг монолог, диалог снякты 
тэсілдер де радио, тслевизияда казак тілінде хабарлар 
жүргізуде әдіс регіиде біршама калыптасып келеді. Бұл 
түста С. Оразалин өткізген казак көркем одебист тілі 
өкілдеріпіц өздерімен сөйлесе отырып, творчестволық 
талдау жасау (Ғ. Мүсірепов, Ғ. Мустафин, II. Есенбер- 
лин, Ш. Айтматов, Т. Ахтанов т. б.) формаларын; казак, 
.халкының бап өнері, ән мен күпі, аса талантты халык 
композиторлары, халык акындары жайында, дәлірек 
айтканда моденп мол баплыкты насихаттауда біріпама 
калыптасып калған «Асыл мұра» хабары, онда халық 
акыны және композиторы — Кенен Әзірбаевтыц, халық 
композиторы — Мұхит әидері, казак ақын жазушыла- 
рының әндері сиякты такырыптарға топтастырып, жа- 
зушы Акселеу Сейдімбеков пен анші Жонібек Кәрменов 
жүргізген хабарлар; осындай мазмұнда өнер зерттеуші- 
сі —Жаркын Шакаримов, композитор Илья Жаканов 
пенәнші Қайрат Байбосыновтын, халык композиторлары 
ІҚаяу Муса, Үкілі Ыбырай т. б. дың өлең казынасы 
жайында терең толғаған хабарларды ерекше атаған ду- 
рыс. Бұл хабарларда жазушы, композитор, әнші маман- 
дар сөз етер такырыпты жан-жақты зерттеп, оған терен, 
бойлағандыктарын көрсете білсе, соған сәйкесті ана 
тілінің мол корыи еркін де жүйелі пандалану үлгісін 
көрсетті. Сондай-ак, жоғарыда айткан тілдік тәсілдер 
де осы хабарлардап анығырак көрініс танытады.

Міне осы антылғандардың барлығы тілдіц коғам- 
дық, функцноналдык, коммуникативтік функциясының 
ұлғаюына байланысты радио, телевизия тіліне енген 
жаца стиль, жаңа мазмұи деп тануға болады.
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РАДИО-ТЕЛ ЕВИЗИЯ TUI I НД ЕІТ КЕЙВІР 
ТІЛДІК TYJII АЛДРДЫҢ ЖҮМСЛЛУ МӘДР.ИИЕП

Күнбе-күн естіи, көріп отырраи радио, телевизия \а- 
барларындағы біз байкаған кеіібір тілдік тұлғалардың 
кәріиісін, одебп тіл нормасы тұрғысыиап жүмсалу маде- 
і іистіі і  сөз стпсстсн бүрын, бүгінгі куигі казак, алиби ri- 
лініц функционалдык колдаиысыныц бір белесін таиы- 
татын осы үлкси саланыц — өзіндік сгпл і»ді к срок тем irj 
бар екендігін апрыкдпа айтүға болады.

Бүгінгі күні қазак халкыныц модспп, ру.хаин нмірі- 
неіі үлкеи орын алып отырған, Коммунистік партинаыц 
жетекшілік нұсқауларын иасихаттаіітын сң иармсилі, 
нағыз бүкаралык кұралы •— радио, телевизняда бсрі.іе- 
тін хабарлардыц да түрі көп. Күніне бірнеше рст бсрі- 
летін соңғы хабарлардан бастап, әдеби, модспи, саяси, 
оқу-ағарту, сан-салалы өндіріс псн шаруашылықка бан
да нысты, спорт т. б. такырыптарға арналған моссле- 
лер — радио, телевизняда достүрлі жүргізілетіп хабар
лардыц негізгілері. Демек, радио, телевизия камтымаіі- 
тын, оныц көп салалы программаларына ілінбейтіп біз- 
дс вмірдің еш саласы жок. Осындан халык, ел өмірін 
жан-жакты қамтитын радио, телевизия хабарларында 
ана тілінің колданылу аясы да кең, коммунпкатіштік 
фуикциясы да үлкен.

Қазак әдеби тілінің функционалдык стильдері тұр- 
гысынан саралағанда, радио, телевизия тілі әдебн ті.т 
діц публицистика саласына жататыны дау туғызбантын 
моселе. Ол гылыми әдебиеттерде де бұрымнан антылып 
келе жатыр.

Публицистика стилініц негізгі арнасы — мерзімді 
баспасөз, күніне неше мыңдап жарык көріп жататын 
сан-салалы газеттер мен көп тиражды әр түрлі журнал- 
дар тілі болмақ. Ал радио, телевизия тілініц арналары— 
тек мұнымен ғана шектелмейді. Онда көркем одсби тілі 
стилі, оныц жанрлары, ғылыми стильдің, тіпті ксцсс, іс- 
кағаздары стилінің де, бұларға қоса ауызша сөіілеу 
стилінің, оныц да әр түрлі жанрларыныц белгілері бар.

Демек, казіргі кезеңдегі р а д и о ,  т е л е в и з и я ті- 
л і н і ц с т и л і — тек кана п у б л и ц и с т  и к а с т и- 
л і м е и ш е к т е л  і и к о й м а й д ы, онда казак, адсбн 
тілінің бүгінгі даму сатысындагы баска да ф у и к цно-
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н а л д ы к с т и л ь л е p i n t  ц, ауычша снплеу ті/п стн- 
ліиің, олардыц op турлі жанрларыпыи сипаты бар.

Радио, теленпзнида берілстіп кишиілік хабарлар 
болсып, мндіріс, шгіруаіиылык басьшаіі тікелей жургі.чі- 
летін арнаулы хабарлар болсыи айтылмак нсгізгі мосе- 
ле бірдсн басталып кетпей, оныц алдында радио тыцдау- 
шылар меи тслскврермсндоріне сол хабарлардыц мазмұ- 
нына тікелсй қатысты, кіріспс іспсттсс түсіиік беріледі. 
Телевпзия хабары болса, сол айтылгандардыц пақты к<->- 
рінісі, кобінесс тслеэкраипан қатар көрсстіліп отырады. 
Осы жайды байқау ушіп бір-скі хабардап үзінділср ксл- 
тіріп көрслік.

Журналист — тілші дайьшдаіі өткізген «Жайлау co
ni малымен» атты хабарда, жайлаудагы мал, ондағы 
еңбек адамдары — шопандар ецбсгін, олардыц тұрмы- 
сын айтгіастаи бұрыи, хабарын былай бастайды:

Жадыраған жаздың кемсліне келіп, толысып, толық- 
сыған шагы, бұл. Жаз еркесі шілде болса, жаз қызы- 
гы — жайлау. Жер беті мұнда көкорпй шалгын бәйиие- 
шек, түкті кілемдей қүлпырады. Тау бөктерінде, сай-са- 
лаларда, өзен бойы мен көгалбы жазықта — ақшаңқан 
киіз үйлер, шашырай жайылган қалың мал.

Иэ, жайлау сані қашан да малымен. Көктемде туган 
щылар есейіп жетіледі, қоң алады. Сол себепті шөбі 
шүйгін, суы кәусар шүрайлы эісайлау бүгінде малшы 
қауымының құтты мекеніне айналган...

Осыдан кейін биылғы республика шопандарыныц 
табысы, алынған қозы саны көрсетіледі...

Содан кейін ғана хабарға қатысып отырған шопан- 
ның ецбек барысы мен табысы, омы толғандырып жүр- 
ген баска да мәселелер жайында оңгімесін қозғайды.

Целиноград облысының меншікті тілшісінің Целино- 
градтагы «Казахсельмаш» заводынан ұйымдастырған 
хабары былай басталады:

Біз қазір Целиноград қаласындагы СССР-дің 50 
жылдыгы атындағы «Казахсельмаш» заводының бірініиі 
цехындамыз. Кең, жарық корпус іші қайнаған еңбек. 
Мүнда сіаноктарда дамыл жоқ, тоқтаусыз жүмыс ісгей- 
ді...

Содан кейін ғана сөз етіп отырған цехтағы ецбек ұп- 
ымдастыру моселелері мен еңбек тәртібі, шығатын өнім 
сапасы, оларды алушылардыц талап-тілегі жайында
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онгімежчілі. Жүмыс барыеында кездоеіп отырган кііыіі- 
шылыктар, оларлы болдырмаү шаралары жапннда да 
пакты сиз болиды.

Радио, тслеипзпнда кнпшілік хабарларды, исі ідітді, 
жоғарыдагы мысалдарда көрсстілгеидсГі даііыидыкпсн 
жүргізу — бұл салада стнльдік багыт алғанын ацгарта- 
ды. Жопе бұл тосіл хабардың мазмұиып аіиып, айқындай 
түсуге, тыцдаушы меи көрсрмсндсрге хабарды көру мсн 
тыцдауға психологиялық даііыидық жасауға, косымша 
маглұмат үстеуге мүмкіндік берсді.

Дсмек, осы спяқты қолдаиыстар публицистика стилі- 
ніц радио мен телевизия тіліндсгі көрінісініц бі]) ерек- 
шслігіп бапқатады.

Радио мен телевизияда күн саііын бірнеше рст бері- 
летін Соңғы хабарлар, «Қазақстам» информацнялық 
программасы мен жаңалықтар, «Қарышты Қазакстан», 
«Планета тынысы», «Миллмондардыц лениндік универ
ситет!», «Бүгінгі күннің өзекті мәселесі», «Семья жәие 
мектеп», «Партия тұрмысы», жоғары класс окушылары 
үшін «Өрендер», мектеп окушылары үшін «Шыпар», 
«Пионер серігі» радиожурналдары т. б. осындаіі нрог- 
раммалар бойынша жүргізілетін хабарлар тілінеп пуб
лицистика л ык стильмен қатар ғылыми, ғылыми-публи- 
цистикалық, академиялық ғылыми стильдердіц де бел- 
гілері банкалып отырады. Бұлардыц кай-каіісысынан 
болса да радио мен телевизия тіліне тән ерекшеліктер— 
әсіресе, жазба тіл мен ауызша сөйлеу тілінің кары.м-қа- 
тынасы, олардың үнемі жұптаса жұмсалу процесі көрі- 
неді.

Республикалық радио мен телевизия программала- 
рында романдардан үзінділер оку, анталык, Социа- 
листік Ецбек Ері, жазушы Ғ. Мүсіреповтің «Жат колын- 
да», Саттар Ерубаевтың «Менің құрдастарым», Казак 
ССР Мемлекеттік сыйлығыныц лауреаты Ш. Мұртаза- 
евтьщ «Қызыл жебе» романдарынан окылған үзінділер, 
М. Әуезовтің «Абай» романынан «Татьянаныц кыр- 
дағы әні» атты тарауын музыкамен көркемдей жүргізу, 
Казак, ССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаттары — 
Кадыр Мырзалиев, Фариза Оңғарсынова, Мұзафар 
Әлімбаев тағы баска да акын-жазушылардыц жаңа 
өлеңдерін оку, драмалық шығармаларды радио мен те- 
леэкранға ыңғанлап жүргізу, бүлардан баска негізгі



тақырып жс.іісіііе аркау стіп ; і з  да болса, тожірмбедс 
ксздссіп іітыи сонеттік нмі[) са.ггьніа, есмьяға жат
кылыктарды клтты сыпга алатын ортүрлі сықақ ацгімс- 
лср іюмссо ІІаспхат хабарлары ііас рсдакциясының 
«Көрсгеи» сатиралык, радножурналында жні бсріліп тұ- 
ратын Республнкалык халықгық бақылау комитетінің 
матерпалдары бойынша дайындалатын өндірісте, көп 
салалы шаруашылықта (мысалы, жол қатынасында, 
мал басын сақтан, өсіру т. б.) жол беріліп қалатын кем- 
шіліктср, ецбск тортібіп бұзушылар, бюрократизм, ко
рам мүлкіи талап-таражға салушылар жанындағы жеке 
фактілерді сынаіітын сатиралық оцгімслер —міне, осы 
сияқты хабарлар радио мен телсвизия тілі саласынан 
көркем әдеби тілі стилініц көрінісіи байқатары сөзсіз.

Радио мен телсвизияда жүргізілетін хабарлар шең- 
берініц кеддігі, соған сойкес өмірдіц сам түрлі қыры мен 
сырын қамтитын тақырыптардыц молдығы бұл салада 
осы сияқты көптеген функциялдық стильдіц белгілерін 
ажыратады. Мұның өзі кай-қай тілде болсын, соныд 
ішінде қазак тіліндегі жаңа сала — радио, телевизия ті- 
лінід, оныд түрлі-түрлі функционалдық стильдеріиің 
айқындалып, ажырап келе жатқандығын ацгартады.

Республикалык радио, телевизияныд казак тілінде 
жургізілетін хабарларыныд тілінде, оның күн ілгері бел- 
гіленген программалары бойынша берілетін түрліше ха- 
барлардың мақсаты мен мазмұнын ашатындай дәреже- 
де, қазақ әдеби тілінід нормасына сәйкесті сан гүрлі 
зандылыктарыныд, негізінен, сақталып келе жатканын 
атап айту орынды. Бірақ, сонымен қатар коғамның әр 
түрлі жүйесінен мыңдаған авторларды камтитын бұл 
үлкен салада жүргізілетін хабарларда — тіл мәденнеті, 
казак, тілі мәдениетінің сакталмай, әдеби тіл нормасы- 
нан ауыткитын бірлі-жарым фактілердің кездесіп кала- 
тын тұстарын айтпауға тағы да болмайды. Өйткені ра
дио, телевизияға лайықтап жазылатын үлкенді-кішілі 
мыңдаған мақалалар, очерктер, көркемсөз үлгілері, әд- 
гімелер, комментарий, репортаж авторларының білім 
дәрежесі, ана тілінің нормасына сай заңдылыктарын 
меңгеруі де әр түрлі болуы ықтимал. Соған коса үнемі 
жетіспей жататын уақыт тапшылығыныд да, көпшілік 
жағдайда, әсері болатынын байкау қиын емес. Бұлардан 
баска эфирде де, телеэкранда да казак, әдебн тілінің
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ауызшл сөйлсу иормасыиыц, баскаша пйтқаіідн орфо
эпия.іык. иормаііыц сакталмай, бүзылып пйтылатии 
(дпкторлар тараііынап кстетін, авторллр окыгап туьш- 
дыларда, комментатор, репортерлер тарапыікііі жібері- 
летін оофоэпиялык қатслср) тұстарды да ксздсстіріп 
қаламыз. (Бұл аіітылғандарга пакты фактілер радио, 
телевіізпя материалдарынан кеіііп кслтіріледі).

Қандай жағдаііда да радио, телевизпиіа жібсрі.іер 
хабарлардыц кай-кайсысыпа болса да (квлеміпе, маз- 
мұнына, түріне т. б. қарамастан) оларда аиа ті.ті пан
ды,чықтарыныц бұзылмауы, стильдік ерскшеліктер ш 
орнында жұмсалуы, сайыгі келгенде одеби тілдіц бояуы 
мен нәрініц сақталуы, сөз колданыетагы бнік талғамды 
ұстану, осыныц барлыгы бүгінгі күнгі жан-жақты да- 
мып отырған қазак одебп тілі нормаеыпа can келуі ккз- 
деледі де және ондай талап осы игілікті іскс үисмі ат 
салысып жүрген авторлар тобына, комментатор, репор
тер, тілшілерге т. б.ларға бірдей қойылады. Бұл аіітып 
отырғанымыз радно, телевпзия хабарларын данындауға 
койылатын бірінші талап болса, екіншіден, оларды эфпр- 
ге, телеэкранға шығаруда ауызша сөйлеу- - орфоэмия- 
лық норманың сакталуы — днкторларға, ез жазбаларын 
өздері микрофонға оқитын авторларға, теле, радиосиск- 
такльдерге катысатын актерлерге, өлец орындаупіы- 
ларға, хабарға қатысып, өмірдіц сан-саласынан ацгіме 
жүргізетін басқа да адамдарға қойылады. Осы айты.т 
ғандар сакталғанда ғана ана тілініц сөз жұмсаудағы 
байлығы артып, радио, телевизия тілі мәдениетіпіц са- 
пасы көтеріліп, айтудағы әуезділігі мен үнділігі толык 
сақталатын болады.

Р а д и о ,  т е л е в и з и я т і л і н д е к о л д а н ы л а- 
т ы н т е р м и н д і к м ә н і б а р с ө з д е р м е н с ө з 
т і р к е с т е р і н і ц  к ө р і н і с і. Совет өкіметі тұсымда 
қазақ тілінің қол жеткен үлкен табысының бірі дсп, ең 
алдымен, оныц функцпоналдық қызметініц ұлғаюы мен 
қолданылу өрісініц кеңеюін айтатын болеақ, осы процес- 
ті анығырақ та дэлірек танытатын сала — радио, теле
визия тілі, оның күнбе-күнгі жүргізіліп отыратын хабар- 
лары болады.

Ана тіліне еміп отыратын жаца мағынадағы сөздер, 
тың атаулар, аударма арқылы орыс тілінен немесе орыс 
тілі аркылы басқа тілдерден енген терминдер, термші-
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дік м;> 11 і Gap пптерлнциоіінлдык создер, ем.ч тіркестері 
книшілік колдаписыма баспаснзбсн катар осы радио, 
толічшзпя хабарлиры аркылы тараііды. ІЬір гана радио 
сөзімен аптылатыи, радио жүпесіпс тікслсй катысты 
радиохабар, радиогазет, радиожурнал, радиокоммента
тор, радиоқабылдагыш, радиомонтаж, радиопостановка, 
радиорепортаж, радиотеатр, радиотолқын, радиоторап, 
радиотрансляция сиякты бүрып тіліміздс жок, тын ма- 
ғынаны білдіретін создер соцгы 30—40 жыдда еніп, бу- 
гінгі күні терминдік моиі содгыпдан, күмбс-куп колда- 
нылып отыратын қатардагы еөздерге бір табан жакын- 
дап келеді. Бұл сөздер мсрзімді баспасөзгс Караганда, 
радиола әлдсқаііда жиі қолданылады да, олардыц тара- 
луы да осы саламен тығыз баііланысты болады. Соцгы 
жылдардың өзіндс радио сөзімсп жасалғап радиоәңгіме, 
радиофильм, радионүкте, радиоспектакль, радиоочерк, 
радиотыңдаушы сиякты жаца сөздер казак тіліпе сніп, 
орын теуіп келеді.

1978 жылы «Ғылым» баспасынан шыккан Казак, ті- 
лінің орфографиялык сөздігінде тікелей радио жүйссіне 
қатысты 58 сөз тіркелген болса, біз көрсетігі отырғаи 
бүл сөздер тобы Орфографиялык сөздікке енбеген. Де- 
мек, соңғы топтағы сөздердің жиі айтылуы кепінгі 
жылдарға көбірек қатысты. Бұл сөздердіц де танылып, 
қолданылуында радио, тслехабарларыныц өзіндік орлы 
бар. Осы сияқты термин, терминдік мәні бар сөздгрге 
қатысты мысалдарды ондап, тіпті жүздеп келтіруге бо- 
латын тіл фактісі бар, Бірак оның кажеті жоқ. Өпткені 
бұл — дау туғызбантын шындык,-

Біз бұл тұста тілгс жаңадан еніп отырған жоғарыда 
аталғандай термин, терминдік атаулар мен тіркестерді 
тіл қажетіне жаратып, бұқара халықка жеткізіп таны- 
туда, оларды тілде тұрактандыруда радио, телевизия- 
ның, онда жүргізілетін хабарлардың аткаратын роліне 
көңіл аударткымыз келеді. Осы тұрғыдан алый кара- 
ранда, казак, тіліне енген жаңа сөздер мен тіркестердіц 
радио, телевизия тілінде алғашкы көрінуі—радио, телс- 
визия ісінін өмірлілігімен байланысты, заңды кұбылыс.

Қазіргі кезде казак тілінің сөздік кұрамына енін 
отырған жанармай, жагармай, майдангер, тәлімгер, ав- 
тошеберхана, оісүрмелі автошеберхана, жаңбырлатқыш 
қондырғы, электрмен және газбен дән.екерлеуіиілер си-
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якты сгш түрлі см.чдор мен смч тіркестері баспаснч, асі- 
ресо радио, телевпзпя хабарлары аркылы сіціп, орпык- 
ты.

Қөбіиссс аударма арқылы епіп отырған өндіріске, 
іиаруашылықтыц түрлеріне, жалпы өмірдіц баска да 
салаларыиа қатысты жаца үғымды білдіретін, асіресе 
тыц тіркестср радио, телсвизия хабарлары тіліндс жмі 
ұшыраііды. Солардыц қатарында басқа тілден спад 
гілдік модель мен тілдің өз мүмкінілілігіи пайдалану 
арқылы панда болған — аграрлық-өнеркәсіптік комп
лекс, коллективтік-мердігерлік эдіс, агротехникильщ 
мерзім, орама простер, су тұшытқыш қондырғы. аішил- 
малы сумей жабдықтау, бірегей резервуар, электр сле- 
сарьлары. тексеру-өліиеу приборлары, проходкалиушы 
мамандар, қуатты қалқыма насос станциялары, тік дре
наж жүйесі, (су) жұмсақ шланглар (арқылы беріледі), 
жер асты скважиналарын жөндеушілер бригадасы, жүз- 
белі бүргылау қондырғысы, еңбекақы төлеудің нарядсыз 
жүйесі, қызмет көрсетудің прогресті эдісі, тозаң жүт- 
қыш цех, витаминді іиөп үны, жасыл балаусадан бри- 
кеттер әзірлеу с і і я к т ы  тіркестерді айтуға боладьг.

Бұлардан баска ана тілінің өз мүмкіндігін пайдала- 
нудан туған — еңбек ізбасарларын даярлау, жас жумыс- 
шы апталығы, алғы шептегілер, жарыс туын эісоғары 
үстау, дәнді және дәнді бүршақты дақылдар, отамалы 
дақылдар, қогамдық малдық берік жемшөп қоры, жа
рыс көіиін бастаушы, алдағы алар асу, көш басынан 
көріну, жүлдегерлердің көш басынан көрінуі, ел ырысын 
тасыту, табыстың тай қазанын тасыту, сүбелі үлес қосу, 
жүмысіиы әулеті сиякты жақаша құрылған сөз тіркес- 
тері тагы бар. Осылардыц дені тілде орнын тауып, ка- 
жетке жарап, сіцісіп кеткен қолданыстар.

Егіндіктен ескен леп!; Егін орағына қарқын мен са
па!; Түлеген тыңға 30 жыл!; Ел іші — өнер кеніші; Ән — 
көңілдің ажары; Екпінді айлыққа еселі қарқын! сиякты 
радио, телсвпзия хабарларын ұнымдастырудағы қажет- 
тіліктен туған ізденістер, экспресспвтік бояуы бар тір- 
кестср. Бұлардың да көпіиілігі — өздеріне тиесілі жүкті 
көтеріп тұрғаи жаңа тіркестер.

Соны ұғымды білдіретін жаца сөздер мен сөз тіркес- 
теріиіц ана тіліне үнемі үздіксіз еніп отыратыны, кеіібі- 
ріне жана мағына үстелу жолымеи толығатыны жоға-
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рыда келтірген ті.ідік материалдар ігстіііиде смз болды. 
Осы спя к, ты гы л ы м и одсбметте дау тугызбантын, беті 
ашық зацды құиы.іысты аііқыпдаіі ч уест in, соцгы күн- 
дердс тіл аремасыиан көрінгсн радио, тслевизия ісіне 
қатысты бір фактіні тағы да келтіругс болады. Жаңа 
үғымды білдіріи, қазақ тілінс сніп отырган бұл сөз — 
радио, телезизия хабарын тарататын жаца станциянын 
атына қатысты телемұнара сөзі. Ол телевизия, телеви
зор, телеқабылдагыиі сөздеріпде айтылатын теле бөлігі 
мен соңгы ксзде сирсктсу қолданыла бастағаи мүнари 
сөзінің бірігуі аркылы жасалғаи. Аудар.ма жолымен 
панда болған телемұнара сөзі телебашня сөзінс мағына- 
сы да саіі, толық балама да бола алады. Осы тұрғыдан 
қарағанда, бұл сөз сәтті жасалған жаца сөз ден айтуға 
болады. Оныц қаншалықты өміршең боларыи уақыт тезі 
көрсетеді.

Ал радио, телевизия хабарларында жиі көрініп жүр- 
ген сөз тіркестерінің бір түрі — газет фразеологизмдері 
деп аталып жүрген, жаца фразеологизмдер. Берекелі 
гектар, ақ маржан (күріш, бидаіі), дала кемесі (ком
байн), тотті түбір (қант қызылшасы), көгілдір от (газ), 
көгілдір экран (телевизор), күміс дән (күріш), шалқар 
шабыт, толағай табыс, қара алтын (көмір), жасыл орақ 
(шөп шабу, шалғы салу), алтын таулар, қызыл кырман, 
берекелі гектар, шыны айна (телевизор), дуг қамба 
(элеватор, мемлекеттіц астык коры), ел ыпысы (ас- 
тык), ауыл академигі (Ж. Қуанышбаев), еңбек шаміиы- 
рақтары, жібек жүн, ақ алтын, түлеген тың, балбармақ 
сауыніиылар, қазынальі түбек (Бозашы түбегінің мұ- 
найшылары), алып ине (телебашня), Алатаудың алқа- 
сы (Кәктөбе) сиякты тіркестер осы топка жатады. Бү- 
лардың ішінде ақ алтын (мақта), қара алтын (көмір) 
сияқтылары әріден колданылып келе жаткан тіркестер 
болғанымен, олардың көпшілігі-ак соңғы жылдарда кө- 
ріне бастаған қолданыстар. Бұл тпптес фразеологизм
дер де бір сөзді немесе бір модельді үнемі колдана бер- 
мей, тілдін образдылығын, баска да мүмкіндіктерін мо- 
лайту максатын көздеп, жаңа коммуникатнвтік тәсіл- 
дерді іздеуден шықкан тіркестер.

Табиғаты ауызша сөйлеу тілін беіпіелсйтін, сол са- 
ланы көріктендіретін колдаиыстардың ішінде шыны 
айна сиякты бірлі-жарымынан баскасы тілшілер, ком-
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мсптігг()р.'і;ір, репортерлер жүрпзепп радио, іс‘.кдни.чпя 
хабпрларыпда орпын тауып, белгілі мақсатікчі қо.ідан- 
гапда ranа тіл зацдыл ықтары мсн үндесіп жатады. Ьірақ 
үнемі олай бола бсрмсііді. Орындалган жоспар, нтқа- 
рылған іс, алда тұрган міндсттер жайын радио, тслсші- 
зиядан баяпдайтын мексмс басшыларыныц рсс.мп снзде- 
рінен осы түлғаларды теріс қолдапу фактілерін дс кез- 
дестіріи қаламыз. Бір-ақ мысал кслтірсііік: 198-1 жыл- 
дыц 10 дскабрінде бір облыстагы кызметкердіц рндмо- 
дан сөйлегсіі ресми сөзіпдс мал шаруашылыгыпдағы, 
сгіп шлруашылығындағы табыстарын айта ксліп, мблыс- 
тағы қант қызылшасы, жалпы қызылша дақылы хура
лы сөз сткенде, қант қызылшасы дсудіц орныиа ...цент
нер тәтті тубір алынды, ...центнер тәтті тубір ме.млекег- 
ке өткізілді, — деп аптқапын сстідік.

Бұл сняқты фактіні тсріс қолданыс деп тауыіт, зфир- 
ге немссе гелеэкранға жіберілмеуі абзал. Өііткені, ресми 
сөздерде, жазба тілде, іс қағаздарында қызылша диқы- 
лын, баеқаша айтканда қант қызылшасын тятті тубір 
деп айту тіл заңдылықтарына кайшы. Және мүндай 
қолданыстан тәтгі түбір сөзініц калыпқа (шта.мпқа) тү- 
сіп, қызылша, қант қызыліиасы атауын тілдсн ығысты- 
рып жіберуі де мүмкін. Сондықтан еөз етіп отырған тір- 
кестерді колдануда оларға стильдік өц беріп, белгілі бір 
мақсатпен жұмсау — дұрыстыкка саяды. Осындай шара 
орындалғанда ғана, сөз жұмсауға деген талап биіктеіі 
береді де, ана тілінің заидылыктары өзінін. табиғатыи 
сақтап қалады.

Соцғы ксзде, әсіресе кепінгі жиырма жылдыц төці- 
регінде, төрт түлік малға катысты кейбір атаулар мен 
сөз тіркестерін дұрыс қолданбау фактісі тәжірнбеде жні 
көріміп қалады және олар дағдыға айналып барады. Бүл 
белгілі бір авторға тағар кінә емес, негізінен публицис
тика стиліне той мерзімді баспасөзде де, радио, теле- 
визия хабарларында да бой көрсетіп келе жатқан қол- 
даныс.

Бұрын малды ірі қара (сныр, жылкы, түйе), уақ жан 
(қой, ешкі) деи, екігс бөлім топтан, одан орі жекелси 
жіктсйтін болса, қазір сиыр дсудің орныиа ірі муыізді 
кара мал, аналық сиыр; саулықтыц орнына аналық қой; 
жүз қон немесс жүз сиыр деудіц орнына жүз бас қой 
немесе жуз бас сиыр (соцғы күндерде радио хабарынан



аналық шошқа дегенді дс сстіп кіі.іг:іиымы:і бгір) сияк- 
ТЫ ТІрКОСГО]) ж II і ушырпіі I ЫІІ бо.іды.

Мал блғу, тнрт түлік мал ұетау — казпқ спякты \а- 
лықтың өтксп тарихыпдағы псгізгі ата косібі — күикө- 
ріс, тіршілік кәзі болса, сөздік корындағы абден тұрақ- 
талған атаулар, бсйнслі сөздср мси тұракты тірксстер- 
дің дені осы шаруашылықпен тьиыз байланысты. Сон- 
дықтам да болу корек, жоғарыда аталған сөздсрдің бұ- 
зыльш қолданылуы жайында мерзімді баспасөздс, асі- 
ресе Тіл модеішеті жоие баспасоз жайыпдагы ғылыми- 
практикалық коііферспциядағы 6 баяндамалар мои жа- 
рыссөздерде, оныц қарсацында жарияланган макала- 
ларда, корытындылау пікірлерде дс ксцінсн сөз болған 
еді. Соғаи қарамастан осы тіркестер сол калпында қа- 
лыптасып барады. Бұл фактілер радио, телеипзия ха- 
барларынан да кездесіп отырады.

Малға байланысты сүт сауу тіркссі жанында да осы- 
ны айгуға болады. Бул тіркестіц дурысы — бие сауу, 
түйе сауу, сиыр сауу, қой сауу. Ал сүт сауу тіркесі бұ- 
лардың барлығын ығыстырып, орыс тіліидегі надоить 
молоко дегеннен калька жолымен алынған баламасы. 
Өткен жылы шаруашылык бойынша әр сауын сиырдан 
үш мык, кг-ға жуық сүт сауылды (Радио, 9.8.1984 ж.). 
Өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда ор сиыр
дан сүт көп сауылды (Сонда). Бұлардан баска сүтке 
байланысты калька жолымен сиіп, колданыста журген 
сүт өндіру, сүт өндіру мен дайындау, сүт өндіру мен оны 
мемлекетке тапсыру сияқты тіркестер тағы бар. Осы 
тіркестер тілдік нормадан бірсыпыра ауыткуы болғаны- 
мен, бүгіигі күні жиі антылып, қалыптасыгі барады.

Малға катысты радио, гелевизия хабарларында кез- 
десетін мына төмендегідей колданыстар көрке.мдіғі, жа- 
тықтығы, тіл заңдылығына сәйкестілігі жағынан ешқан- 
дай сын көтермейтіндігін ашып айткаи орынлы. Мыса- 
лы: Қазақ айтады, балау деп, әртүрлі іиөп. Сол шөптің 
басын малга дүрыс пайдалансақ, малдың денсаулығына, 
ііикі қүрылысына, күйлі болуына көп эсер етебі. («Жан- 
лау соні малымен» деген хабгрдан). Таза ауада еркін 
жүрген малдың денсаулығы жақсарып, іиөпті жақсы

6 Тіл мәдснпеті жэне баспасөз //Баснасөз тілінің маденнсті жөнін- 
дегі ғылыми-мрактнкалық копферсшшяпыи материалдары. Алматы, 
1972.
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жсйОі і<чСспімі п.іга жстелеп» деғсн хпблрдап). Ссрцғн- 
(Һчі жүргсн сиырдық кутімі келгенін биііқау <һі аңаіі бо- 
лаОы. Ма.ніы (сиырды) кмбінесі гускс осйін сарі/еіиігг- 
кен жөн.

Озат малшылар тәжірибесін баяндайтын немссо сн- 
ыр сауу, опы күтс білу жайында калыц бұкараға арпп.і- 
ған оигіме-кеңесте отыгу, малды багу, малдың күтімі, 
мая жаю, қорага шыгару сияқты етене тіркестсрдіц .ха
бар даГіындаушы авторлар қаламына ілінбей, каіі-қаіі- 
дағы ма.ідың денсаулығы, сиырды серуендету снякты 
сіреспслердіц ілінуі — кім-кімді болса да кынжылтады. 
Оның үстіне көпшілік жағдапда сөіілем күрылысымыц 
да жатық болмаіі қалатыны тағы бар.

Осылар іспеттее сөзді теріс колдану, калька жилы- 
мен енген сөздердің ауызша сөйлеу тіліне де ілінін ке- 
тетін түстарын радио, телевизия хабарларынан байкап 
қаламыз. Осының дәлелі ретінде телехабарға қатыскан 
мектеп торбиешісі (телехабар, 5.6.1984 ж.) сөзінен мы- 
надан екі сөйлемді келтірейік:

Менің тэрбиелеуімдегі ересек балалар тобында 25 
бала бар. Балабақшада балаларымыздың тэрбиеленуіне, 
дгмалып, ойнауларына толық жағдай жасалған. Бұл 
сей.темдердегі көзге ұрып тұрған стильдік олкылыктар- 
ды аптпағанда, біз тэрбие сөзіне көціл аударткымыз 
келеді. Бірінші сөйлемдегі тәрбиелеуіміздегі сөзінің ду- 
рысы — мен тәрбиешілік ететін, мен тэрбиеіиі болып жу- 
мыс істеигін, екінші сөйлемдегі тәроиеленуіне дегснді 
тдрбиесіне, тәрбие ісіне сияқты қолданса, сөздің мағына- 
сы бұзылмас еді.

Кол жеткен табыс каншама комакты десек те, ол 
алдағы алар асуға а стар болмақ емес — снякты сөйлем- 
дегі болмақ еместің орнына бола алмайды деп айтса, 
ол кандай жатық болар еді.

Радио, телевизня хабарларында, кейбір очерктсрде 
кездееетін термин, орыс тілі арқылы казак тіліне бас
ка тілдерден снген шітернационалдық сөздер жайында 
жоғарыда арнаііы сөз болды. Біз бұл жерде бірлі-жа- 
рым болел да казак тілінде баламасы бар сөздер алын- 
бай, оныц орые тіліндегі атауымен айтылатын фактілер- 
дің кездссіи калатынына көңіл аударткымыз келеді. 
«Ауылым— анім» атты хабардың бірінде (телехабар. 
16.6.1984): Бүгінгі хабарымызда осы ауылда еткен



көше мерскееініц бірер эпизодын кмрермендср назарына 
ұсыпбакпьг:і, — дегеи снйлем автордын атынан айты.чя- 
ды. Осыидагы :-ти:юс) снзіпіц ориыпа бірер кпрінісін но- 
месе бірер узіндісін до.іі аіітатын болса, қай жағьшан да 
ұтымды болары сөзсіз.

Баяидауышы — сөз етіп отырган моселенің нағыз 
анық е.мес, күмонды, бслгісіздеу мағынаны білдірстін 
...болса керек (етістіктің са-се шартты раііы мен керек 
модаль сөзі) тұлгалы сөйлемдер радио, телевизия ха- 
барларыида стильдік ор беріп, өз орныида жұмсалғаи 
фактілер де жоқ смес. Соиымен катар сшкаидай кумоны 
жоқ, нақты мағынаны сөз етіп отырған тұстарда да осы 
тіркестерді қолдана беретін орыидар ксздссіп қалады. 
Айталык, Нлдің ардак тұтар астанасы — сол елдің өсуі 
мен өркендеуінің бедерлі бейнесі болса керек. ...Атақты 
ғалымдарымыз А. Н. Сызғанов,... т. б. ды Одак жұртніы- 
лығы жақсы білсе керек. Осылар сиякты аныктығына 
тыңдаушы күмонданбантын, көпшіліккс белгілі фактіні 
сөз еткенде, ондай сөйлемдердіц баяндауыіиын накты 
істі білдіретін тұлғаларда жұмсағанда (...бола алады, 
...жақсы біледі, сиякты) тартымды болары сөзсіз.

Тіл колданысында панда болған жаңа сөз, кейде сәт- 
ті тіркестер стильдік көріністе сонылығымсн байкала 
қалса, ондай тіркестерді кез келген орындарда жұмсай 
беру — мерзімді баспасөзде, көбінесе радио, телевизия 
хабарларында жиі ұшырайды. Сондай сөздердін бірі — 
тйталман сөзі. Соғіғы жылдарда, әсіресе осыдан бір- 
екі жыл бұрын, осы сөзді кез келген мамандыққа ка- 
тысты гпаулармен тіркестіре берудіц аркасында, оны 
кезекші сөзге айналдырып, қалыпка (штампка) салу 
фактісініц бар екендігі атап көрсетіліп, ондай теріс кол- 
даныс баспа бетінде жиі-жиі сынға алынган болатын7. 
Соның нэтнжесінде бұл сөзді бұрынғыдай кай жер бол
са, сол жерде талғамсыз жұмсай беру біршама тежелге- 
нін атап айтуға болады.

Соңғы кезде, әсіресе радио, телевизия тілінде жиірек 
қолданылып, активке айналып бара жаткан сөз тіркесі- 
нің бірі — паиі етті тіркесі. Мысалы: Жарыс көшін бас- 
таушы кировтық кеншілердің бүгінгі кеи еибек тынысын 
шахтаныц бас технологи Балтабай Жаппасов былайша 
паш етеді сиякты. Не.месе, Жарк ете калған жаксы тір-

7 Жазушы жзие сөз мадеішеті. Алматы, 1983. 66 - 57-5.
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костер, нмірдіц өзімеи плыиып аіітылған философия,іық 
он-талгнмдар, тапқыр тсцеулер алып адамныц тү.іга- 
сыл толықтырыи, парасатып пиіч етіп тур (газоттен).

Паш егті тіркесінің мағынасы мен мағыналық срок- 
шелігі көркем одебн нұсқадан мол мысалдар келтірі- 
ліп, Н. Уолиевтіц «Сөз мәдениеті»8 деген ецбегінде ке- 
цінеы талданады. Біз бұл жердс паіи етті тіркесініц 
мағыналық тұтастығын сактап, функционалдық стиль 
талабы тұрғысынан көзін тауып қолдануға мон бсрі.іу 
жағын баса аптқымыз келеді. Өпткені бұл тірксс соцғы 
хабарларда, ресми матсриалдарда (мысалы, саіілауға 
байланысты берілген соцғы хабардағы рссми сөзде — 
телевизия, 8.1.1985 ж.) жиі көріне беретін болды. Осы- 
тан Караганда оныц қазіргі кезде қалыпқа түсіп, кезек- 
шіге аііиалып кетуге бір табан ыцғайлы тұрганын 
ескерткіміз келеді.

Радио, телевизия тіліндс сөз туғызушы форманттар- j 
ды активтендіру, ана тіліндегі ғасырлар боны калыптас- ; 
қан мақал-мәтелдерді, идиома, фразаларды, образды 
жаңа тіркесімдерді орнын тауып колдануға ұмтылушы- 
лык журналистердің очерктерінен, тілшілер мен коммен- 
таторлар дайындаған матермалдардан көрінеді. Үлге- 
рім, басылым сияқты кейінгі мезгілде ана тілінде панда 
болып, калыптасып кетті деуге болатын сөздердің үлгі- і 
сімен сураным—Бұл машинаны (СЗС — 2,5) шетелдік j 
мемлекеттер де алады. Машинаға деген сураным өте j 
үлкен; орым — Орама престерді қолдану арқылы шап- | 
шаң жинау әдісі келесі орымды жақындата түсті; — си- 
яқты жаңа сөздерді атап айтуға болады. Сондай-ак, , 
бұрын балауса сөзі көбінесе сөз тіркесінің құрамында 
балауса құрақ, балауса көк сияқты айтылатын болса, ! 
оны заттык мағынада колдану арқылы — Жасыл иа- 
лаусадан брикеттер әзірлеу — сияқты қолданыста бұл 
сөзге жаңа мағына үстеліп тұр. Осылардың барлығы 
бұл салада сөз қолдануда ізденістіц бар екендігін дә- 
лелдей түседі.

Сол сияқты Ала білсең, оісер оісомарт; Мал өсірсең, 
қой өсір, кірісі оның көл-көсір; А на көрген тон пішер; 
Шәкіртсіз — ұстаз тул; Мал — баққанга бітеді; Ер есі- 
мі — ел есінде; Ерлік ешқашанда умытылмайды; Жа-

8 Уә.шев Н. Сөз мәденисті. Алматы. 1984. 33—36-6.
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мандық жатпайды, жақсылық қашпишіы; Дзстүрдің де 
озыгы мен тозығы Gap; Қырин қанигы талмийды си- 
яқты мақал-мотел, идиома, фразалар радио, тслевизия 
хабарларын көріктендіріп, тыцдаушы көпшіліктіц наза- 
рын аударары даусыз. Осыидай сәтті қолданыстармен 
қатар — Жылы сөз — жақсы ырыс (Радио, 9.8.1984) — 
дұрысы — Жақсы сөз — жарым ырыс; Aram қарап, іні 
жетілер (телехабар, 7.5.1984) — дұрысы— Агага қарап, 
іні эсер сияқты гұрақты тірксстерді бұзып қолдану фак- 
тісі де кездесіп қалады.

- у д а, -у д е т ұ л ғ а л а р ы н ы ц  қ о л д а н ы л у  ы 
жа й ын д а .  Шақтық мағынаны білдіріп, сөГглемнің 
баяндауышы қызметін атқаратын етістіктің -уда, -уде 
қимыл есімдері деп аталатын тұлғалары (жүргізуде — 
жүргізіп отыр, жургізіп келеді, жургізіп тур) қазақ әде- 
би тілініц қазіргі дамуы кезеңінде, әсіресе публицисти
ка стилінде әбдеи орнығып, белгілі нормаға аннал- 
Ды.

Бұл -уда, -уде тұлғаларының шақтық мағынадағы 
колданысы, соның нәтижесінде баяндауыш қызметін 
атқаруы — тілдің дамуы негізінде грамматикалық тұл- 
ғалардың функциясының кеңеюі арқылы кепін пайда 
болған. Бұл құбылыс — біріншіден, қазақ тіліиде пуб
лицистика саласының дамуымен банланысты болса, 
екіншіден, марксизм-ленинизм классиктері ецбектерін, 
иәдениет пен ғылым саласындағы мол эдебн нұсқаларды 
аудару процесінде орыс тілі әсерінен туған жаңалық- 
іар. -уда, -уде тұлғасы бірлі-жарым көркем әдебпет са- 
ласынан кездескені болмаса, негізінен публицистика 
саласында газет-журналдарда, партия-совет қаулы-қа- 
рар, деректерінде, сөз етіп отырған радио, телевизия 
тілінде өте өнімді форма.

-уда, -уде тұлғаларыныц радио, телевизпя тілінде 
жұмсалуын сез еткенде, сц алдымен, бұл тұлғаны белгі- 
іі мақсатпен, автордық айтайьін деген оііын баяндауда 
уйлесімін тауып, орынды қолдаыуды айтамыз. Радио 
кабарынан естіген мына мысал соның дәлелі: — Совет- 
гердің аткару комитеттері кәсіпорындардағы істіц жа- 
Зын карап отырады: өндірісті интенсивтендіру, кәсіп- 
)рындар меи цехтарды кайта кұру, техникамен қайта 
«арактандыру, энергетика, материал және финанс ре- 
:урстарын ұтымды пандалану, тортіпті нығайту, ецбек-
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шілердіц өпдірісгік жонс мадсіш тұрмыстык, жағдайла- 
рып жақсарту жөпіпдсгі шара.чарды жүлсгс исьіруби.

Радио, телсвизия хабарларыида бұл тұлғаларды үне- 
мі талғап қолдану жүііелі түрде іске аса бермсйді. 
Оларды жиі-жпі жұмсай беру, кейдс бір абзацтың ішін- 
де, мысалы, егін орағына арналып, радиодан берілгек 
бір хабарда (28.7.1984 ж . )— Семей облысында да егін 
орагы қыза түсуде; Бұл игілікті іс қазір один эрі жал- 
гастырылуда, — сняқты екі не үш рет қайталап аііту 
фактілері де кездесіп отырады.

-уда, -иде формасының одебн нормаға енуі бар да, 
оған белгілі бір стильдік мақсат қойып, жүпелі түрде 
жұмсау бар. Бұл модельді кез-келгеи жерге қойып аііта 
беруден, бір абзацтың ішінде бірнеше рет кайталаудап, 
біріншіден, омымен мағыналас басқа тұлғаларды («/'/- 
туда — айтып келеді, айтып отыр, айтып жүр) қолдану- 
дан ығыстырады да, екіншіден, бұл тұлғаны қалыпка 
(штампқа) айналдырады. Осылардыц барлығы жеке 
грамматикалық формаларды тілде орынды жұмсау, 
оларға стильдік өң бере қолдану ісіне нұқсан келтіреді. 
Демек, осы сияқты кемшіліктер тілдік тәсілдерді жұ- 
таңдатьш, тіл мәдениетін сақтау мен оны жетілдіру ша- 
раларына теріс әсерін тигізері сөзсіз. Бұл жап радно, 
телевизпя хабарларын тыңдаушы көпшілікті де қызық- 
тырман, мезі қылып, жалықтырып жіберері ықтимал.

-лық, -лік (-дық, -дік, -тық, -тік) тұлғалары. Қазақ 
тіліндегі -лық, -лік (-дық, -дік, -тық,- тік) жұрнақтары- 
ныц жаңа сөз туғызудағы алар орны өте үлкен. Бұл 
жұрнақ тіліміздегі неше алуан сөзге талғамай жалға- 
нып, жаца сөз тудыра береді. Атап айтқанда -лық, -лік 
жұрнағының зат есім, сын есім, сан есім, есімдіктерге, 
кейбір \стсу сөздер мен модаль сөздерге, тіпті етістік- 
терге, оның есімше формаларына жалғаиуы арқылы 
абстракт да, нақтылы да заттық, сындық ұғьтмды білді- 
ретін жаңа сөз жасалады — адамдық, оісақсылық, оқу- 
лық, зорлық, көрегендік, барлық, қуантарлық т. т. б.

Бұл сөз тудырушы жұрнақтардыц функцпясы. осіре- 
се Октябрь революциясынаи кейінгі ксзеңде ерекше 
активтенді. Мерзімді баспасөздің аса бір шапшацдык- 
пен дамуы, аударма әдебпет, оныц ініінде марксизм-ле
нинизм классиктері енбектерін қазақ тіліне аудару, осы- 
мен байланысты ғылым мен техника, өнер мен мәдени-
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етке, нмірдіц баска да салаларшна катысты термпндср 
мен термппдік м.іпі бнр снздердіц ana тіліпе мол еиу 
процесі осы жұрпнктыц жұмысып нктпвтсндіруте нсі із 
бодды. Соныц нотііжесінде -лық, -лік тұлгалы жаца 
сөздер тілгс енді де, олардыц басым кмншілігі тілден оз 
орнып гауым, сіңін кетті. Коммунисты партия, маркстік- 
лвниндік і.лім, коммунистік торбие, аі/Оандық комитет, 
дүниежүзілік соғыс, бесжылдық тапсырма, халықари- 
лық мэселе, социалисты мемлекет, мамандық алу т. б. 
лар осыиың айғағы.

Бүгінгі күні радио, тслсвизия хабарлары тілімде жо- 
ғарыда көрсетксн белгілі бір термнндік мағыііапы білді- 
ретін, казақ адебп гілінде қалыптасыи, нормаға айнал- 
ған -лық, -лік жүриақты атаулардан өзге мыиа сияқты 
тіркестер өтс жиі кездеседі: агротехникалық мерзім,
агротехникалық шара, сауагтылық деңгей, шетелдік 
мемлекеттер, іиетелдік қонақтар, мердігерлік әдіс, кол- 
лективтік-мердігерлік әдіс, жемшөптік брикеттер, аг- 
рарлық-өнеркәсіптік комплекс, әдеби-драмалық хабар- 
лар, конңерттік программа, халқымыздың үлттық жэне 
көркемдік қолөнері, қоғамдық мал, қогамдық жүмыс, 
семьялық экипаж, семьяльіқ звено, семьялық бригада, 
спорттық хабарлар, улттық тіл, үлттық мәдениет т. т. б.

Бұл іспеттес қолданыс----лық, -лік жұрнағы арқылы
жасалған сөз тіркестерімің осы салада жиілігін ерекше 
байкатады. Әрине олардың барлығы бірдей сатті қол- 
даныс та емес, тілде қалыптасыи кетер-кетпесі eKi- 
тал а й.

Радио, телевпзия тілінде сөнлем құрау тәжірибесін- 
де до осы тұлғаны орынды-орынсыз жұмсай беру — жиі 
ұшырайтыи жай. Мысалы, Жарыс көшін бастаушы ки- 
ровтық кениіілердің бүгінгі кең еңбек тынысын шахта- 
ныц бас технологы Балтабай Жаппасов былайша паш 
етеді. Осында өсірілген ешкігс «Советтік жүндес еиікісі» 
деген атак берілді. Жүндес ешкіміц семейлік тұқымы- 
ның осы бағытта өсірілетін басқа тұқымдарға Караган
да артыкшылығы бар (Семейде ешкі өсіруді дамыту ту- 
ралы «Табысты сала» атты телехабардан). Дегенмен 
жүн сорттылығына қарағанда, ең кымбат жүн біздің 
ақсеңгірлік иіопандардікі болды («Ақсеңгір» асыл тұ- 
қымды тәжірмбе шаруашылығы туралы телехабардан, 
Алматы облысы, Жамбыл ауданы).
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Жопірыда колтіргси сөйлемдердоғі кировгық кенші- 
лср, совсттік жундес сшкісі. ссмсйлік туқым, жүн сорт- 
тылыгм, ақссңгірлік шопандар -лық. -лік журиақты сн.ч- 
дерді жауапсыз, кала и болса, солаіі еркііі жұмсай беру- 
діц апғағы екені дау туғызбайды. Бұл сиякты қолдапыс 
әдеби тіл нормасыныц талғам талабынан алыста жа- 
тыр. Бұлаіі теріс жоне жаппан колдаиыска сауатты 
азаматтар тарапынан тежеу болмаса, аиа тілі зацды- 
лықтарына, оның табнғи, көне құбылыстарыиа нұқсап 
келсрі сөзсіз.

Айталық, қоғамдық мал — қоғам малы, улттық 
тіл — улт тілі, улттық мәдениет — улт мэдениеті, ақсең- 
гірлік шопандар—- Ақсеңгірдің шопандары., кировтық 
кениіілер — Кировтың кеніиілері сияқты қолданыстағы 
қоғам малы, улт тілі, улт мәдениеті, Лқсеңгірдің шопан
дары, Кировтың кеніиілері секілді изафет тұлғалы сөз 
тіркесін тілден ығыстырып жіберу қаупы туса, оған ко
са -лық, -лік жұрнақты сездердіц өзін штампқа айнал- 
дырары ықтимал.

Өпткені, -лық, -лік жұрнағы сөзге абстракт мағына 
үстеуге бір табан бейім тұрады. Соның нәтижесінде ол 
жаңа термин жасауға, әсіресе қоғамдық-саяси термин- 
дер туғызуда ерекше орын алады. Сондықтан да бұл 
жұрнақ ана тілінің қазіргі даму сатысында сөз тудыру- 
шылық функциясы ерекше ұлғайып, өте өнімді тұлғаға 
аиналды. Әсіресе осы жанды естен шығармай, бұл жұр- 
иақтыц қолданысын үнемі қадағалап отырған жөн.

Бұл—бұл ма, аталған форманы (-лық, -лік тұлғасын) 
орынсыз колданудыц фактілерін тіпті радио, телевизия- 
ға арналып жазылған шағын әдеби очерктерден де кез- 
дестіруге болады.

Әдеби-драмалық хабарлар Бас редакциясыныц 
«Алатау кітапханасы» деп аталатын сериясынан беріл- 
ген Серік Асылбековтіц «Ауылдағы қалалықтар» (19.8. 
1984) атты шағын әцгімесінің атауындағы -лық тұлға- 
лы қалалықтар сөзінің өзі (калька жолымен алынған 
городские (и ауле) сөзінің баламасы) тұрпапы айтыл- 
гандыкдан, бірден көңіл аудартады. Осы әңгімеде 
мынадап сөнлемдер бар: Кенжеш сол уәде бойынша 
таңертец жайырақ тұрып, жас та болса бүгінде бір сов- 
хоздың бас экономистік лауазымын атқаратындықтан, 
төңірегіне сыплы боп қалған жолдасы Темірхаиныц ал-
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дына түекі асыи дгіГіындгш ooprcmicMi кеііін,... құрбыеы- 
иыц үіііпе аяцдаи коледі. Кспжсчи то, Л.чма д;і осындагы 
селолық орта мсктептің мүіалнмалары оді. Іжеуі до 
орталық қалилардин тым шалғай жаткан бір малды 
ауылда кұдайдыц құтты күні, өздеріігіц аіітулары боіі- 
ынша, бір есіктсп кірігі, бір ссіктси шығып, жас өмірле- 
рін там-тұмдап өткізумен жатыр. Бір кездердсгі қали- 
лық қыздар—казіргі ауылдық келіншектер сүт қаткап 
күрсц шаііды сүйсіпс сорантап коным, бүгін солардың 
біразыныц басын катырып тастады.

Осы сөйлемдсрдегі бас экоңомистік лауазым, село- 
лык,: орта мектеп, орталық қалалар, қалалық қыздар, 
ауылдық келініиектер сиякты -лық тұлғалы сөз тіркес- 
тері өз орындарыи тауып, жұмсалып тұрған жок. Бү.і 
сөйлемдердегі үлкен кемістіктіц сыры — осындағы тір- 
кестерді орыс тіліндсгі главный экономист, сельская 
средняя школа, центральные города, городские девушки, 
сельские молодые женщины сиякты тұлғаларды орысша 
онлап, қазақ тіліне калька жолымен аударып алый, жа- 
за салудан болып отырған сәтсіздікте. Бұл тіркестердіц 
мағынасын бұзбан, аиа тілінде, тіл зацдылыктарына 
сәпкесті тұлғалармен баяндауға болар ма еді? Әрпне, 
болады.

Жоғарыда көрсеткен сөз тіркестерін (совхоздың) бас 
экономий, село (ауыл) орта мектебінің мүғалималары, 
қаладан келген қыздар, қаланың қыздары, ауылдың ке- 
ліншектері деп жазса, шығарманың тілі де жагык, оны 
радиодан естігеи құлакка да жаплы тиері анык. Бұл 
айтылғандардан басқа, осы сөйлемдерде стильдік олқы- 
лыктар да аз емес.

Совет Одағы Коммунистік партиясыныц XXVII със- 
зіне КПСС Орталық Комитетінің Саясн баяндамасында 
идеология кадрларыныц алдына ірі-ірі міндеттер қопы- 
лып, олардың жауапкершілігін арттыру талабы жүктел- 
ді. Онда: — «Бірақ біздің информация мен наснхат 
кұралдарымыз өз мүмкіндіктерін толық мөлшерде жү- 
зеге асырып жатыр деп антуға бола кояр ма екен? Әзір- 
ше болмапды. Әлі де сүреңсіздік аз емес, енжарлық 
жопылған жок, жацалықка керецдік аныккан жоқ. 
Жүртты уақиғаларды баяндаудағы сылбырлық, практп- 
каға еніп келе жатқан озық атаулы үшін күрестің үстірт 
көрсетілетіиі қанағаттандырмайды. Идеялық және эсте-
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тикалык кундылығы быллй турсын, тіііті к.арапапим 
та.ігамы да жок. кеіібір лдебп шыгармалардиц, ге.теші- 
зия программа.іарыныц, кішофпльмдер дорежесініц тм- 
мепдігі аді.і кепістік іугызады. ...Кемшіліктер ортак, 
бірақ жауаикершілік мақты, мұиы идеология кадрлары 
ұдайы есте уетауга тпіс», — екепдігі аталыи кврсетілді9.

Біздіц көздеп огырган негізгі нысанамыз — радио 
мен телевизня хабарларында ана тілі байлыгыи тілдіц 
ішкі даму зацдылықтарыиа сойкесті орынды пайдалану, 
тіл моденисті моселесі болғапымеп, партия съезі коііып 
отырган міндеттер меи талаптар иегізіиде, свз етіп отыр- 
ған «Ауылдагы қалалыктар» жанс осы снякты тағы бас
ка да одебн очерктердегі сөз жұмсау тәсілімен коса, 
олардыц мазмұныиа тікелей катысы бар бірер моселеге 
көңіл аудартпауға болмаііды. Өйтксні радио, телеви- 
зиядан бсрілетін хабарлардың, одеби очерктердіц маз- 
мұны мсн идеясым, оныц тілініц көркемдігінеи бөлігі 
қарауға әсте де болмайды. Олар бір-бірімен тығыз бап- 
ланысты.

Эфирде жиі беріліп тұратын сан-салалы такырыпқа, 
онын, ішінде осы сияқты жастар өмірінен алып жазылғаи 
қыска әңгімелсрді (аударма емес, туынды шығармалар- 
да) ұсынудағы мақсат жалац болмай, оны партия мен 
үкіметіміз көздеп отырған биік талаппен ұштастырып 
отырудың керектігі — өзінен-өзі түсінікті.

«Ауылдағы калалықтар» деген кысқа әңгіменің уақи- 
ға желісі — қалада өскен екі кыз өмірінің белгілі бір 
кезеңіне кұрылған. Қалада өскен екі қыз ауыл шаруа- 
шылығында ецбек ететін болашак мамандарға тұрмыс- 
ка шығып, ауылға барады, мектепте сабақ беріп, сонда 
тұрады. Ауыл мәдениетін белгілі дорежеге көтере алар 
ауыл интеллигенттері — екі жас семья елмен бірдей ең- 
бек етіп, аралас-құралас, тату-тэтті өмір сүріп жатады. 
Әңгіменіц соцында осы екі семьяның бірінің басшысы 
аспирантураға түседі де, калаға көшпекші болады. Ал 
калған екіншісі калайда қалаға ауысудың камы мен 
амалын армандайды.

Біздіц байтақ отанымызда ауыл-село мәдениетін кө- 
тсруге жаппай көңіл аударып жатқан тұста, тұрмыска 
жанлы үйлер мен мәдениет сарайларын, мектеп, ауруха-

9 Совет Одағы Коммушістік партнясы XXVII съезіиің матсрнал- 
дары. Алматы, 1986. 115-6.
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и;і т. б. салуға ерекшо ман бсріліп, бар мумкіидіктор 
пайдллапылып, турмые кажстіне банланмстм село тур- 
.гыіідарыііа толык, жагдай тугызыи, жастарды, осіресе 
мамам жастарды ауылдық жерге тұрактандыруды ксңі- 
нем насихаттап отырғаи кезецде, ауылға каладан кел- 
ген скі жас семьяныц орпығын, тұракдай алмай, қалаға 
жүгіруі бұл қысқа оцгімені сотті аяқталды деуғе долсл 
бола алмайды. Аізтордыц нендсй мэселе көтеріп, қандаіі 
үлгігс жастардың назарым аударым, қам мосслені баса 
насихаттағысы кслгсмі ашылмай, көмескілсніп, көлец- 
кеде калган.

Қа.чіргі қоғамдық өмірдегі ец іюрмснді бұқаралық 
наснхат қүралыныц бірі — радио, телевизии болса, олар- 
да берілетін баска хабарлармен катар қысқа одеби 
очерктердіц тіліиің тазалығы, мазмұпыиын актуальды- 
лығы мен идсясыиыц бүгінғі күн талабыиа сай кслуі— 
осылар өзара үндесін тапқанда ғана мыцдағаи тыцдау- 
шылар мен көрермендсрдің көцілінен шықгіақ.

Ал аткаратыи қызмсті үлкен, тілде өтс жиі қолданы- 
латын -лық, -лік жұрнағын тежеп, көбінесе терминдік 
мәні бар сөздердіц баламасына, сондай-ақ, стильдік мәп 
бере жұмсаған орынды. Олардың ориына тілдіц өзге 
мүмкіндіктерін кең пайдаланып, мағыналас баска тұл- 
ғалармен ауыстырып отырғанда, эфирде ұсынар зртүрлі 
хабарлардың көркемдік сапасы көтеріліп, тындаушы 
кауымныц көңіліне жол табары айқын. Сонымен катар 
бұл тұлғалардыц калыпка (штампқа) түсу каугіі дс 
азаяры сөзсіз.

«Әдеби-драмалық хабарлар» Бас редакциясы, «Ала
тау кітанханасы», «Адам және уақыт», «Жыр қайнары», 
«Ұлы Отам соғысындағы Жеңістің 40 жылдығына» ар- 
налған радиохабарларда каламы жаты к, белгілі ақын- 
жазушылардың туындылары—романдардан үзінді, есте- 
ліктері, талапкер жастардың өлеңдері, қысқа әңгіме- 
очерктері жиі беріліп тұрады. Бұл сала — акын-жазу- 
шылардың жаңа туындыларыи насихаттауда, Ұлы Отап 
соғысындағы жерлестер ерлігін көпшілік-бұкараға та- 
нытуда үлкен еңбек аткарып келеді. Осындай хабарлар- 
ды тыңдап отырғанда, оларды дайындау ісінде, осіресс 
жас авторлардын туындыларына көбірек камкорлык- 
тыц, рсдакциялык еткір каламның керектігі жоне олар- 
ға қс-йылар талапты күшейтудің кажеттігі сезіліп оты-

169



рады. Эфпрге шыгар одеон туындылардыц тілі таза да 
өткір, уақпға желісі мен оіі апқыпдыгы апық та тартым- 
ды болуы —- зацды ті.іек. Бірақ осы хабарлардыц бар
ды гы бірдеіі уақыт талабынан шыга бсрмейді.

Сөзіміз дәлелді болу үшін, «Әдеби-драмалық хабар- 
лар» Бас редакциясы, «Жыр қайнарынан» берілгеп 
Заида Елғондинованыц «Талдықорған» деген өлецінен 
мынадан бір үзінді келтірейік:

Гавриловка кыстагы өткен шағын.
Жаііыц бар жаксы атауға жарлы 

болған.
Бұл купле мөлдірейді бет монишгың
(Бет моишағы мөлдіремейді — дурысы —
Бет моншағы үзіледі).
Жетісудыц кенжесі —•

Талдыкорған.
(10.8.1984)

Осы келтірген үзіндінің не мазмұнында, не жырлау 
тәсілінде кандай көркемдік, өлең сөзге тэн қандай үлгі 
бар?! Сөз жұмсау одісінде де тыңдаушыны елең еткізер 
тарты.мды сөз, образды ой да жұтаң. Мұндай тартым- 
сыз, төмен қолды «өлеңдер» эфирге жіберілмегені дұ- 
рыс. Қазірғі кезде сын көтерер көркем шығармаға тап- 
шылық жоқ. Солардың ішінен көпшіліктің көңілінен 
шығар озық туындыларды іріктеп алуға әбден болады.

РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ ХАБАРЛАРЫНДА 
ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІ ОРФОЭПИЯСЫНЬІҢ САҚТАЛУ ЖАЙЫ

Радио, телевизия хабарларының тілін сөз еткенде, 
осы салада жүргізілетін хабарларды дайындаушы — 
журналистер, баска да авторлар, репортёрлер, коммен- 
таторлар, хабарға өндіріс орындарынан, ауыл шаруа- 
шылығының әр түрлі салаларынан, ағарту, мәдениет 
орындарынан қатынасатын еңбек адамдары, оқушылар, 
интеллигенттер т. б. тарапьшан сөздерді іріктеп панда- 
лану, сан-салалы терминдерді орынды жұмсау, тіл заң- 
дылықтарының талабына сәйкес сөйлем құра білу жа- 
йын тіл фактілерін келтіре отырып, жоғарыда сөз 
еттік.

Бұл жерде радио, телевизияда берілетін әр түрлі 
хабарларды эфирде, телеэкранда жүргізу процесінде қа-
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зак ;)деби тілі орфоэпии ніцынып. сакталуы, со,а зацды- 
лыкка соііксс дыбыстау жайы снз болмак.

Республика еибекшілерінің, орбір семі.яиып, жеке 
адамның күнбе-күш і өмір салтында рухани қажетіне 
айналып отырған радио, телевизия хабарлары, ондағы 
соңғы хабардан бастап, әдеби нұсқадан үзіыділер оқу, 
еңбек озаттарына арналған очерктер, радиосцспировка, 
өлец орыидау, концерт программаларын жүргізетіи — 
конферансье, әр түрлі комментариіілер тагы басқа ха 
лық өнерініц сан-саласын камтитын хабарлардың қай- 
капсысы болса да (олардың көлемінің үлксн, кішілігінс, 
мазмұнына, мацызына қарамастан), казак, әдеби тілі- 
ніц орфоэпиялық заңына сәйкесті дыбысталуы, айтылуы 
керек. Бұл — оеы үлкен іске гікелеп катысуіпылардып, 
бәрінен бұлжытпай орындауды талап ететін зацды құ- 
былыс,

Ауызша сөйлеу тілініц негізгі стильдері радио, теле- 
возня тілінен көрініс тапты. Олар — радио, телевизияда 
үнемі беріліп отыратын Казак, ССР Жоғарғы Советініц 
сессияларында, партня комитеттерінін коиференцияла- 
рында, республикалык, ғылыми, ғылыми-практикалық, 
творчестволық конференциялардағы жасалған баянда- 
малар, қаулы-қарарлар, митинглердегі сөпленген сөз- 
дердің үлгілері, әр түрлі пәннен жүргізілетін лекциялар, 
консультациялар, театрға жаңадан келген жас артис- 
терден бастап, сахна шеберлерініц қатысуымен жүргізі- 
летін радиотеатр, радиосиенировка, телеснектакльдер, 
әр түрлі саладан (опера, филармония, көркемөнер ан- 
самбльдері т. б.) орындалатын өлец текстері, диктор- 
ла]), комментаторлар, репортерлер, журналистер, ғы- 
лым, ендіріс, шаруашылық орындарынан қатысатый ав- 
торлар жүргізіп отыратын т. б. хабарлар.

Бұл хабарларда, негізінен, казак, тілінің орфоэпиялык, 
нормасы сақталып отырғаныи атап айту орынды.

Сонымен катар казак тілінде жүргізілетін радио, те
левизия хабарлары тіліиде сөздерді теріс дыбыстау, 
әдеби тілдің орфоэпиялык, заңдылыктарыныи, сақтал- 
май калатын тұстары да бар. Ондап кемістіктер радио, 
телевизия тіліне құлақ түріп, көңіл аударып, күн сайын 
тыңдап, көріп отыратын қауымға анық байқалады.

1984 жылдыц декабрь айында болып өткен «Соңғы 
жылдардағы казак, көркем шығармаларының тілі» ту-
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рнлы Қазакстап Жазушылар одагы, Қазак. ССР Ғылым 
акадсмнясыиыц Ті.і білімі институты мен М. О. Oye:wis 
атыпдагы Одсбнст жопе опер ііпстнтуттарыііып. бірігіп 
өткізғоп творчестволык, конференцняда Соцпалистік Нц- 
бск Ері жазуніы Ғ. Мүсірепов, Қазақ ССР Ғылым ака- 
демиясыныц академпгі, Тіл білімі институтыныц дирек
торы Ә. Қаіідаров, филология гылымыныц докторы 
М. Базарбаевтардыц баяндамаларында жопе жарыссөз- 
ге шығып сөйлеген белгілі жазуінылар— Тахауи Акта- 
нов, Шоиа Сма.чанұлы, Мұхтар Шахановтардыц сөзде- 
рінде де радио, телевизия тіліиде сөз қолданумен қатар, 
оны тіл зацдылықтарыиа сәйкес айтуда да қателіктер 
меи кемістіктсрдіц бар екеидігін атап көрсеткеп бола- 
тын.

Радио, телевизия хабарлары тілінде, онда беріліп 
жүргем саи-салалы хабарлардағы қазақ әдебн тілі ор
фоэпия нормасының бірлі-жарым сақталмай, бұзылу 
фактілерін талдағанда, бұрыннан аіғгып жүргенімізден, 
үш түрлі жағдайда нормадан ауытқушылыктың бар екс- 
ні байқалды.

Әдеби тілдс қалыптасқан тұрақты нормасы бар сез- 
дерді бүзып аііту, оларды жергілікті тіл ерекшеліктері- 
мен ауыстырып жұмсау. Мұндай фактілер көбінесе әр 
анмақтан, жергілікті өндіріс, шаруашылык орындары- 
нан ұйымдастырған хабарлардан, тіпті бірлі-жарым 
фактілер жергілікті корреспонденттер тілінен де байқа- 
лып калады. Дүз биеден дүз құлын, дүз сиырдан дүз 
бұзау, дүз қырық орындық (аурухана), бір мың тоғыз 
дүз, дүз процентке орындау, дүзеге асыру (дұрысы— 
жүз биеден жуз қулын, жүз сиырдан жүз бүзау, жүз қы- 
рық орындық (аурухана), бір мың тоғыз оісүз, жүз про
цент орындау, жүзеге асыру) сняқты қолданыстар 
осыған жатады. Тігіті кей кезде кейбір білімді, алдыцғы 
қатардағы интеллигенттер тілінен де осы сипаттас орфо- 
эпиялық қателерді естіп қаламыз. Жастарға арналған 
«Ұшқын» радиопрограммасынан (18.11. 1984 ж.) Қазақ- 
станда өткен совет композиторларының фестивалі тура- 
лы сөйлеген бір маманның сөзінен — до/сеңіс, тың джер, 
джаңалық, мәдени джетістік (дұрысы — жеңіс, тың 
жер, жаңалық, мәдени жетістік) дегенді де естідік. 
Мұндай қателер сөйленген сөзді тыңдауға теріс осерін 
тнгізеді, ііл жұтаңдығыи аңғартады.
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Бұл жерде airmail кетуге болмайды, бірлі-жарым 
болен да орыс тілінсп пемесе орыс тілі аркылы басқа 
тілдсрден енген тсрминдік моні бар сездср мен иптерна- 
циоиалдық терминдердің де, жер-су, кісі аттарыныц 
да бұзылып айтылатып тұстары баііқалып қала бе- 
реді.

Тіпті тілге стене сіціп, күнбе-күн өте жиі қолдамылып 
жүрген концерт (сөз скпіпін бірішиі буыпдағы о-ға тү- 
сіріп а ату — телев.— 11.4.1985 ж.), бригада (сөз скпінін 
соцғы буындағы а-ға түсіріп айту — радио — 3.3.1985, 
3.4.1985 ж.), кәмпәзитор, әнсәмбль (телсв.— 1.6.
1985 ж.), шахта, шахмат, шахтаіиылар (сөз екпінін скін- 
ші буындағы а-ға түсіріп аііту — телев.- -  2.6.1985 ж.) 
дұрысы — концерт, бригада, ансамбль, композитор, 
шахта, шахмат, шахташылар снякты сөздердіц екні- 
нін теріс қойып айту фактісін естігі каламыз. МұндаГі 
қатс радио, телевизиядан сөйлейтін білікті мамандар 
тілінен дс байқалып қалады. Бұл сияқты кемістіктер— 
өз ісіне немқұрайды қарау, көгітеген косымша құрал- 
дарды қарап отыруды әдетке апналдырмаудан шы- 
ғады.

Радио, телевизия тіліндегі орфоэпиялық қателердіц 
дені ана тілі орфоэпия ережелерін жеткіліксіз мец- 
герудің салдарынан сөздерді қалай жазылса, ажырат- 
пай солай оқу, ауызша сөйлеуде бүзып айтуға, яғни орфо- 
графияның орфоэпияға тигізер әсеріне байланысты. Бұ.і 
типтес қателер радио, телевизия хабарларында жиі ксз- 
деседі.

Ондай орфоэпиялық қателердің бастылары ең алды- 
мен, қазақ тілінің сингармонизм заңын жете білмеген- 
діктен жіберіледі. Осы заңдылықтан шығатыи Көкше- 
тау, өндіріс, көркемсөз, өнер, өнер саңлақтары, өнер қай- 
раткерлері, көл-көсір, көрермен, цулын, үлес, қорық 
сияқты ерін үндестігі анық көріиетін сөздердің өзі Көк- 
шөтау, ендүріс, көркөмсөз, өнөр, өнөр саңлақтары, өнөр 
қайраткерлері, көл-гөсүр, көрөрмен, қүлұн, үлөс, қорүқ 
болып айгылудың орнына, жазудағыдай дыбыста- 
лады.

Бір сөздіц ішіндегі немесе сөздер тіркесініц ортасын- 
да катар келген екі дыбыстың бір-біріне тигізетін әсері- 
нің салдарынан өзгертіп айтуды тілейтін, Талдықор- 
ган, Жезқазган, К.ызылцога, Мойынқұм, Еңбекшіқазақ,
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Қызылқум, Ақ Жаиық, Бииқоныс, Марқакөл еиякты ге- 
огрлфпялық атаулар, қылқалим, қіч.іқалам шсбсрлсрі, 
жез киік, іиаңқойыз, қылқоиыз, балқарагай, ақчық, «Ал- 
ғабастың» ақиыгы, шекара, к&көніс, онкүндік, ол кезде, 
сонымен қатар, әрқайсысы, келв қалды сиякты өте жиі 
айтылатын сөздер де — Талдыгорған, /Қсзқазпін, Қы- 
зылгоға, Мойуңғүм, Еңбекшігазақ, Қызылгүм, Аг Жай- 
ық, Байғоиүс, Марқагөл, қыліалам, қылгалам шеберле- 
рі, жез гиік, шақғобүз, қылғобүз, балғарагаи, ағиық, 
«Алғабастың» ағиығы, шегара, көгөнүс, оқгүндүк, ол 
гезде, сонымең ғатар, әр ғайсысы, келе ғалды болыи 
антылудыц орнына жазудагыдай, оған қоса бөліп-бөліп 
айтылады.

Сол сияқты қатар келген скі дауысты дыбыстыц бірі 
сөплеу актісінде түсіріліп аіітылатын болса: Қара өт- 
кел, көре алмады, ала алмады, бара алмады, тура алма- 
ды, дүние-ай сияқты сөздер К,арөткөл, көралмады, 
алалмады, баралмады, туралмады, дүнүйай болып, бір 
дауысты дьтбыс түсіріліп аптылғанда ғана бұл сөздер 
естір құлакқа жағымды тиеді. Оныц орнына жазудағы- 
дап екі дауыстыны сақтап аптқанда, олар бір-бірімен 
жуыспан, бытырап қалады. Соныц салдарынан тілдіц 
ауызша дұрыс сөйлеу зацдылығы мүлде бұзылады.

Бұл сияқты орфоэпиялық өрескел қателер өлең тек- 
сінде эстетикалық талғамға теріс әсерін тигізеді. Биік 
өнерімеи жұртшылықтың кұрметіне бөленіп жүрген өте 
шебер оншілердің бірі ән гексіндегі дүние-ай дегенді 
дол осылай дүние ай деп бөліп, екі сөз түрінде орындап 
жүр. Дұрыс айтылуы — дүнуйай. Қатар тұрған екі да- 
уыстыныц алдыңғысы сусып, түсіріліп айтылмауының 
салдарынап, өлец жолындағы бір буын артып кетеді де, 
өлеи нақышы бұзылады. Мұндай ана тілінің заңды кұ- 
былысының бұзылуына тек өлең орындаушы ғана кінәлы 
ма? Осы қатені өлең орындаушыға көрсетіп, ескерту 
жасау — өлецді жазып, эфирге шығару процесіне қаты- 
сып жүрген канша мамандардыц бірінің ссіне келмеуі 
қ а л а й ?

Тағы бір онші: Ақ көгеріиін... сен вдің дегендегі сен 
едің сөзін бөліп, ортасына үлкен пауза қойып, сен едің 
деп орындайды. Бұл да сөздерді бұзып айтудыц бір түрі.

Халыктар Достығы орденді Қазақтыц Құрманғазы 
атындагы мемлекеттік академиялық халық аспаптар



оркестрініц 50 жылдығына арнадгаи мерекелік коіічертте 
(телехабар— 20.1.1985 ж.) конферансье «Хи.юіқ ані 
Сүршацыз» (дурысы — Сүршигыз),— деп жариялаі апиіі 
естідік. Mine, мұныц барлығы сөз қадіріи кстірср, өрес- 
ксл қатслср.

Радио, телеівнзин хабарларында сөздерді бұзып ай- 
тудыц тағы бір фактісі — сөйлемпіи баяндауышы қыз- 
мстіиде жұмсалатын-ды, -ді жұрнақты етістіктіц жедел 
өтксн іпақ, ауыспалы осы шақ формаларын аптуға бай- 
лаиысты: ...мәселе қарады, мәселе қарайды. Эфпрде не- 
месе телсэкранда хабар оқушылар (дикторлар да осы 
тұлгадап көи қате жібереді) осындай формаларды ма- 
ғынасыиа қарай ажырата алмай, соныц нәтпжесінде 
(сырт көзге олар біркелкі тұлғалар сияқты) маселе қи- 
райт(ы) деп окудыц орнына көбіне қарайды ден 
окиды.

-ды, -ді жұрнағымен жұмсалатын ...мәселе қаралды, 
конференция ашылды, ...ауыспалы қызыл ту тапсырыл- 
ды, ...кэмек көрсетілді, ...айтылып берілді сияқты радио, 
телевизия тілінде өте жиі ұшырайтын тұлғалар да көбі- 
несе тсріс оқылады. Осыларды ажырата білу тіл та- 
биғатыныц құпия сырына терец бойлауды, ұқыптылық 
пен білгірлікті тіленді.

Радио мен телсвизия хабарлары, осіресе жасөспі- 
рімдер мен мектеп оқушылары ушін лексикалық қорын 
байытар, тіл ұстартуға үлкен септігін тигізер, тәрбиелік 
мәні бар сала екенін әсте де естен шығаруға болмайды. 
Сондықтан да радио, телевнзия хабарларына қатысып 
отыратын мектеп оқушылары тіліне де, оны жүргізетін 
мамандар тіліне де ерекше көңіл бөлу, хабарды дайын- 
дау кезіндс қате айтқан сөздерін түзету, сүіітіп олардың 
ана тілі сөздерін дыбыстауда қатеге жол берілмегенде 
ғана мыцдаған көрермен окушы жастарға үлгі болары 
анық. Әсіресе, радиодан берілетін «Қешкі ертегілерді», 
соцғы кезде телевизия программасынан өз орнын алып 
келе жатқан «Кел, балалар, көрелік!» сияқты хабарлар- 
ды балаларға түсінікті тілмен сөнлету арқылы, оларда 
орфоэпиялық заңдылықтардың сақталуына көңіл бөліп, 
үнемі қадағалап отыру абзал. Өйткені, бұларды жүргі- 
зуде де бірлі-жарым қатенің ұшырап отыратынын естіп 
қаламыз.

Ана тілінде жүргізілетін хабарларды тілдің орфо-
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эниялых. зиңдылықтнрыпа сопкесті лита білу ушін, тек 
лекспкллық байлыкты мецгеру жеткіліксіл. Огап коса 
тілліц фонетика слллсын (дыбиетардыц аіітылу зацды- 
лықтарын), грамматика жүііесіп толық меңгергенде га
ма сөздердіц мағынасын ажыратып, ауызша дүрыс сөй- 
лсуге толык мүмкіндік бсреді. Ол үшіи сөз радио, теле- 
внзня тілі туралы болып отырғандықтан, ец алдымсн 
осы салада сцбек ететін журналистер, комменгаторлар, 
репортерлер, радио, тслевнзия днкторлары өз ма.ман- 
дықтарын үнемі жетілдіріп, тіл баплығын молантып, 
сөзді орынды жұмсан, ауызша дүрыс сөіілеу ісінде білі- 
мін үнемі толықтырып отыру — бүгінгі күнніц өмір 
талабы.

Бұл игілікті іске, осы салада ецбек етіп жүрген кадр- 
лардың мамандығын жетілдіруге Қазак, ССР Телевизия 
және радиохабарлары жөніндегі мемлекеттік комитеті 
тарапынан үнемі қамқорлық керек. Опдап қамқорлык— 
білім көтеретін курстардың жұмыстарын одан әрі же- 
тілдіру, консультациялар ұнымдастыру, радио, телеви- 
зпя хабарларында бой көрсетіп қалатын сөз жұмсауда- 
ғы, сөздерді ауызша дұрыс сөйлеудегі кателерді үнемі 
бакылап отыру, ол қателерді кызметкерлер арасында 
талкылауды әдетке айналдыру болуға тиіс. Сонда ғана 
бұл жалпыхалықтық іс нәтижелі болмақ.

ҚОРЫТЫНДЫ

Радио, телевизня ісі біздің республикамызда кең 
канат жайып, көп ұлтты республика халыктарыныц 
сүніп тыңдап, көріп тамашалайтын күнбе-күнгі қажетті 
құралына айналды.

«Информацияныц, біздіц адамгершілік байлыктары- 
мыз бен мэдениетімізді насихаттау мен орнықтырудып 
әмбебап құралы ретінде»10 Қазак радио, телевизиясы 
өмірдің барлык жактарына, атап айтқанда: идеология- 
лык, бұқаралык-саяси кызметті жетілдіру, тікелей ең- 
бек коллективтерінде, бригадаларда, фермаларда идея- 
лык тарбие жұмысын жаксарту, еңбекші бұкараны 
марксизм-ленинизм дүниетаным мен коғамдық кұбы- 
лыстарға тагітық көзкарасты дәйектілікпен калыптасты- 
руға, оларды советтік патриотизм мен социалистік ин-

10 Совет Одағы Коммунистік партиясы XXVII съезінің мате- 
рналдары. Алматы. 1986. 115-6.
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тернационализм, СССР халықтарыпыц мызғымас туыс- 
қандык достыгы рухында торбиелеу, советтік өмір 
салтып папымды насихаттау, жсткішиек ұрнақтыц аза- 
маттық калыитасуына қамқорлық жасау, жастардыц 
жоғары идеялық-адамгершілік қасиеттеріи қалыптас- 
тыру, көп ұлтты социалистік мәдениеттің жетістіктеріп 
белсепді иасихаттау ісіне белсене араласып, үлкен міи- 
деттер атқарып кследі.

Октябрь революциясына дейіи мүлде жоқ сала — ка
зак тілінде радио, телевизия тілі дүниеге келді. Демек, 
қазақ одеби тілінің өзіндік ерекшелігі бар соны саласы 
дамыды. Бұл саламен байланысты радио, телевизия 
журналистері, комментаторлар, шолушылар, репортер- 
лер, днкторлар т. б. мамандар қалыптасты.

Қөркем әдебиет, мерзімді баспасөз, ғылыми, мәденн 
т. б. еңбектер оқушылар үшін — оқу үшін болса, радио, 
телевизия тілінің өзіне тән ең басты ерекшелігі — оныц 
хабарлары тыңдаушыға, көрерменге арналуында. Сон- 
дықтаи да жазылған сөз бен опы дыбыстаи айту, де
мек, жазба тіл мен ауызша сөйлеу тілінің қабысып, бір- 
лікте жұмсалуы — радио, телевизияға тән құбылыс. 
Осымен байланысты оған қойылар талап та екі түрлі 
болады: біріншісі — радио, телевизияға жүргізілер ха- 
барларды дайындауда сөздерді орынды қолдану болса, 
екіншісі — оларды қазақ әдеби тілінід орфоэпиялық 
нормасына сәйкес ауызша дұрыс айту, дыбыстау. Осы 
негізде радио, телевизия тілінің өзіндік ерекшеліктері 
бар әртүрлі функционалдық стильдері қалыптасып 
келеді.

Берілген хабардың пэрменділігі мен тиімділігі, оның 
тілінің құнарлығына тығыз байланысты, яғни қазақ 
тілініц бай лексикалық корын, тұракты фразалық, идио- 
малық тіркестер мен мақал-мәтелдерді көздеген мақ- 
сатка лайықты, неғұрлым орнын тауып пайдаланғанда 
ғана жүргізілетін хабардың сапасы көтеріліп, тыңдау- 
шы көпшіліктің көңілінен шығары сөзсіз. Бір сөзді не 
бір тұлғаны орынды-орынсыз жиі қолдаиа беруден, ол 
қалыпқа түсіп, кезекші сөзге айналып кетеді. Ондай 
факт радио, телевизия хабарларын тыңдап, көріп отыр- 
ған бұқара көпшілікке теріс әсерін тигізіп, хабардық да 
маңызын төмендетеді.
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V. ӘДЕБИ ТІЛДІҢ АУЫЗША ТҮРІНІН. 
ЖАЗБА ТІЛГЕ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ

ЖАЗБА СТИЛЬДІҢ АУЫЗША ӘДЕБИ Т1ЛГЕ 
ЫҚПАЛЫ

Қазақ әдеби тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызмет 
ететін аялары кеңейіп, көбейген сайын, оның стильдік 
тармақтары да тілдік-стильдік ерекшеліктері жағынан 
күрделене түсті. Қазақ әдеби тілі функционалдық тар- 
мақтарының (ғылыми, ресми іс қағаздары және газет- 
тік-публицпстикалық стильдер) жәнс әдеби тілдіқ ауыз- 
ша формасының стнльдік белгілерін, зақдылықтарын 
танытатын тілдік негізгі және қосалқы (факультатнвті)1 
құралдары қалыптасып сараланды.

Соңғы кезецде әдеби тілдің ауызша түрі әлеуметтік- 
қоғамдық мәыі, қызмет ететін салалары жағынан аса 
маңызды сипатқа ие болып отыр. Өйткені әдебн тілдің 
ауызша гіайдаланылатын тұстарынын, өзі сан салалы: 
мектеп оқушысының сабақта жауап беруінеп бастагі, 
арнаулы мзжілістер мен конференцияларда, съездер мен 
форумдарда сөйленетін сөздерге дейін (баяндамалар, 
жарыссөздер т. б.) әдеби тілдің ауызша түрі арқылы 
жүзеге асады. Яғни үгітші-насихатшылардыц, лектор- 
лардың қызметінде, телевизия және радио жүйесінде, 
докумеіггалды кино саласында, жиналыстар мен мәжі- 
лістерде, сондай-ақ жоғары оқу орны студенті мен окы- 
тушысының, мектеп оқушысы мен мұғалімпіц арала- 
рындағы ресми коммуникативтік актіде пайдаланылатын 
тіл — баршаға бірдей ортақ қызмет ететін, белгілі бір 
нормаға түсіп, қырналған әдеби тіл, Сондыктан да әде- 
би тілдің ауызша түрі мен жазба тіл үлгілеріндегі не-

1 Гальперин И. Р. К проблеме дифференциации стилей речи 
//Проблемы современной филологии. М., 1965. С. 68—71.
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гізгі сөздік кор меп грамматпкалық жүііс-кұрылым 
ортақ, бірыдғай болын кслсді. Дегспмсіі ауызша одеои 
тілдіц өз зацдылықтары мен ерекшсліктері, біркатар 
өзіндік стильдік амал-тосілдері бар. Тілдіц лексикалық 
байлығы меи грамматикалық тұлға-тәсілдерін мецгеруі 
жағыыан бірдеіі, бірыдғаіі болғанымен дс, ауызша әдебп 
тіл жазба тілдіц ауызшаланған көшірмесі болмауға 
тиісті. Ал өз тілдік-стпльдік ерскшеліктеріп ажыратуі а, 
өз алдьша таралатын сапа-белгілсрін тануға ауызша 
әдеби тілдід тілден тыс сипаттары да негіз бола алады. 
Яғни сөйлеудің ресми сипатта өтетіндігі, тақырынтын. 
алдын ала белгілі болып, оған сөйлеушініц күні бұрын, 
жоспарлы түрде дайындалатындығы (тексті жазып 
алуы иемесе онды, пікірді ойша әзірлеуі), сөнлеуде дна- 
логтік ситуациями д міндетті еместігі жоне т. б. экстра - 
лингвистикалық сигіаттарының өзі ауызша әдебн тілдіц 
өз тілдік-стильдік зандылықтарын топтастырады.

Әдебп тіл ауызша жұмсалатын салалардыц ішіндс 
қоғамдық-әлеуметтік қызметі, мәні мен мацыздылығы 
жағьшап ең салмақты тарамдары — үгітші-насихатшы- 
лар тілі мен радио-телевизия тілі. Әдеби тілдіц ауызша 
түрінің басты-басты стмльдік-тілдік зандылықтарыи, 
ерекшеліктсрін негізінен осы салалар арқылы тамьш 
білуге болады.

Әдетте әдеби тіл межелері күнделікті тұр.мыстық 
ауызекі сөйлеу тіліне қарама-қарсы қойылып, саралана- 
тыны белгілі. Бірақ әдеби тілдің ауызша түрініц күрделі 
сипатыкыц өзі сонда — оның жазба тілге де, күндслікті 
тұрмысга қолданылатын ауызекі сөйлеу тіліне де ұшта- 
сып жататын стильдік белгілері мол.

Моселен, ауызша әдеби тіл мен күнделікті тұрмыс- 
тық сөйлеу тілінің ортақ белгілерінід бірі — сөіілеу 
актісініц ауызша түрде болуы, ауызшалық. Сондықтан 
да бұл екі саланың кай-қайсысында да казақ тілі ды- 
быстық-фоиетикалық жүйесінін айтылу заңдары, орфо- 
эпиялық нормалары бірдей дәрежеде сақталуы керек. 
Коммуникативтік акт ауызша өтетіндіктен, сездін тың- 
даушысына өтімді, нанымды болуын көздеу, белгілі бір 
пікірді, көзқарасты мойындату, дәлелдеу т. б. мақсатта- 
ры жағынан бұл екі саланың эмоционалды әсерлілігі 
тәрізді стильдік белгілері де қиюласып келеді. Бірақ 
олардыц эмодиялы экспрессивтік сапа үшін тілдік құ-
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ралдарды мецгеруі эр түрлі; күндслікті түрмыстық ау- 
ызекі сөйлеу тіліндс, дпалогтік қарым-қатыннста калаіі- 
да эсер ету, сендіру, иландыру, дәлелдеу мақсаттары 
үшін диалогтік сөйлеудің ерекшеліктері (ықшам құры- 
лымдар, лексмкалық, грамматикалық тұлғалардың қай- 
талана жұмсалуы, диафрагмалық эдістер жэнс т. б.) 
және басқа да амал-тәсілдер қолдаиылатын болса, ау- 
ызша әдеби тілдіқ эмоциялылығы, экспрессивтілігі— 
пікірді дәлелдеу, тыңдаушыиыц әсерін туғызу қызметі— 
негізінен тек әдеби тілдің мүмкіндіктері арқылы (тілдің 
синонимикалық жүйесін, тұрақты тіркестер мен қанат- 
ты сөздерді т. б. пайдалану арқылы) жүзеге асырыла- 
ды.

Сондай-ақ, әдеби тілдің ауызша түрі мен жазба 
стильдердің бір-біріне ықпал жасайтын заңдылықтары, 
бір-бірінен айқын ажыратылатын экстралингвистикалық 
және тілдік айырым белгілері де бар.

Мәселен, радио мен телевизия арқылы жүзеге аса- 
тын сөз (әдеби тілдің ауызша түрі) бен газеттік-публи- 
цистикалық стильдің (әдеби тілдің жазба түрі) арасын- 
да бірқатар тілдік ортақ белгілер бар. Бұндай ортақ 
белгілердің болуы — заңды құбылыс; өйткені бұл сала- 
лардыд экстралингвистикалық міндеттері де ортақ. 
«Баспасөз, телевизия мен радиохабар тарату жұмысы 
саяси айқындылығымен, нысаналылығымен, материал- 
дарының мазмұн тереңдігімен, жеделдігімен, информа- 
циялық байлығымен, жарқындығымен және ұғымдылы- 
ғымен ерекшеленуге тиіс»2.

Осындай партиялық-саяси міндеттер аткаратын ра
дио мен телевизия және мерзімді баспасөз белгілі бір 
информацияны дәл, мерзімінде жеткізуді және беріл- 
ген хабардыд жалад болмауын, оның документті-факто- 
графиялығын дэлелдеуді, айтылған пікірге, информа- 
цияға сендіруді, аудиторияның, оқырманныц айқын көз- 
қарасын қалыптастыруды көздейді; яғни бұл салалар- 
дың негізгі функциялары — информация беру жэне экс
прессии^ түрде эсер ету3. Үгітшілер мен насихатшылар 
жұмысына да тыддаушының белгілі бір әсерін туғызу 
талабы айрықша қойылады.

2 Совет Одағы Коммунистік партиясы XXVII съезініц материал- 
дары. Алматы, 1986. 213-6.

3 Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. М., 1981. 
С. 21.
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Мерзімді баспасөз бсн радио-телсвизия салалары 
і іі ік і  жапрлық тармақтары жагыпан да уқсас келсді. 
Яғии радио-телевизия тілі мен газеттер тілі — казак 
әдеби тілі газеттік-публицистикалық стилініқ екі ыдгаіі- 
дағы, екі түрдегі формалары, сондықтан да оларда 
қолданылатын негізгі сөздік қор мен грамматика/чық 
тұлға-тосілдср бірдеп, бірыцғай болып отырады.

Радио-телехабарлар тілі мен мерзімді баспасөз ті- 
ліне ортақ, стильдік байлаулы сипаттағы тілдік тұлға- 
лардыц бірі -уда/-уде баяндауыштық формасы. Бұл 
тұлға — мерзімді баспасөз тілінде информация беру, пі- 
кірді, хабарды тұжырымдап жеткізу қызметіпе бағыт- 
талған, публицистикалық стильдік рең алып қалыптас- 
қан, жазба тіл арқылы тұрақталған форма. Сондыктан 
да -уде!-уде тұлғалары кунделікті тұрмыстык, ауызекі 
сөйлеу тілінде, көркем әдебиет жанрында қолдапыла 
алмайды.

Радио-телевизия меи мерзімді баспасөздіц негізгі 
сөздік кұрамы да ортақ болып келеді: бұл екі тармақта 
қоғамдық-саяси мәнді термин сөздер мен тіркестер, бел- 
гілі бір публицистикалық-стильдік реңі қалыптасып ор- 
ныққан сөздер мен сөз орамдары жоғары жиілікпеп 
қолданылады.

Бірақ, әдеби тілдің аталған түрлерінің сөз қолтаиыс- 
тары мен сөйлем құрылыстары барлық жағдапда да 
теңбе-тец болып отырмайды.

Мәселен, радио-телехабарлар жанрларының бірқата- 
ры, сондай-ақ газеттерде жарияланатын очерк, репор
таж, макала т. б. тәрізді жанрлар ең алдымен оқушыға 
(тыңдаушыға) қалапда эсер ету мақсатын көздеуі тиіс. 
Тілдік каттаулардың ішінде, әсіресе лексика мен син
таксис салаларының экспрессивтілікті беру қабілет-қыз- 
меті аса жоғары екендігі мәлім. Сондыктан да газеттср 
тілінде эксгірессивті-әсер ету функциясына негізінен 
лексикалық единицалар мен синтаксистік тұлғалардың 
эмоция туғыза алатын барлық мүмкіндіктерін пайда- 
ланады. Осы мақсатта жеке бір стильдік әдіс ретінде 
газет тілінде сөздерге жаңа мән үстеп, тыңнан экспрес- 
сивті өң жамап, неше алуан эмоционалды астар беріп 
қолдану мейлінше дамытылған. Жака мағынамен, тың 
экспрессивті бояумен жұмсалатын сөздер және өзге де 
тұлға тәсілдер —■ осы стильдің өзіне тән жеке қолданыс

181



ү.ігісі. Соидықтан да жазба тілдіц «снз сантлуып», свз 
колдаиу пормаларьш ауызша одсбп тілге ордамым епді- 
ре бсруғе болмайдш.

Бірақ ауызша әдеби тілдіц қазіргі таралып отырған 
өрістсріидс — үгітші-насихатшылар тіліидс дс болсын, 
сондай-ақ радно-телехабарлар тілінде дс болсып, — жаз- 
ба тілге, оныц ішіндс газет тіліне өтс-мөтс бой ұру, 
еліктеу дағдысы орын алып отыр. Бұл жайттың біриеше 
объектнвті себептері бар.

Мерзімді баспасөз — ец алдымен, қоғам мүшелерініц 
баршасына бірдей бағытталған үлкен трибун; ол қоғам- 
дық-пар'і иялық, әлеуметтік-экоиомикалық, шаруашы- 
лық, модени салаларынан толымды да мазмұнды инфор
мация тарататын жане қоғам мүшелерін бслгілі бір 
мұрат-мүддеге ұйымдастырып, партнялық-саяси идея- 
лар мсн проблемаларды, бағыттарды дәлелдеп, насихат- 
тайтын, үгіттейтін бұқаралық информация құралдары- 
ныц ішіндегі ең маңызды түрі болып саналады. Осы тұр- 
ғыдан да мерзімді баспасөз тілі қоғам мушелеріиіц 
тілдік қарым-қатынасына елеулі эсер етеді. Күнбе-күн 
қолға устап, танысатын идеологиялық әрі информация- 
лык, құрал — газеттердің сөйлеу тілі мен өзге де стиль- 
дік тармактар үшіи аса беделді ролі бар. Мәселен, 
А. И. Ефимов публицистикалық лексиканың көркем әде- 
би шығармаларда таралғандығын, күнделікті ауызекі 
сөйлсу тіліне де енгендігін, тіпті кейбір сотта сөйлене- 
,тін сөздердің де газеттің тілдік нормасына сәйкес келе- 
тіндігін айта келіп, бұның негізгі себебі «газеттердіц 
әдеби тілдіц басты үлгісі болып қалыптаса бастағанды- 
ғында болып отыр»4, — деп көрсетеді.

Сонымен қатар, қазақ эдеби тілі жүйесіндегі орны 
тұрғысынан қарағанда да, газеттік-публицистикалық 
стиль әдеби тіл функционалдық стильдерініц ішіндегі 
аса маңызды тармаққа айналып отыр: бұл стиль қазіргі 
казак әдеби тілінің эволюциялық ерекшеліктерін, да- 
муындағы бағыт-бағдарларды толық, эрі жинақты түр- 
де таныта алатын және қазақ әдеби тілі нормаларының 
негізгі заңдылықтары мен талаптарын қалыптастыру- 
шы, «заңдандырушы», басты тармаққа айналды. Әдеби 
тілді тұтынушылардың мерзімді баспасөз тілін жатық,

4 Ефимов А. И. История русского литературного языка. Изд. 3-е, 
М„ 1971. С. 184.
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образды соіілсп, дұрыс жазудыи басты ориентирі сгіп 
ұсі'ануыш>іц да бір себсбі осығаи баіілапысты.

Одебп тілдің ауызша түрдсті коммупикатиетік кыз- 
метініц кецеюі — ауызша түрдс радио-тслеьизияда, үгіт- 
наснхат жұмыстарында, жиналыс-можілістсрдс және 
баска да тустарда пайдаламылуы жазба тіл, әдсби тіл- 
діц кітаби стильдсрі толық қалыптасып сараланғаннап 
ксйінгі ксзсцде өте-мөте дамыды. Яп-іи сөз колданыста- 
ғы, грамматикальгқ тұлға-тосілдсрді жұмсаудағы, тілді 
бепнелі, оссрлі стігі ұсынудағы пормалык. талагітарды 
таратушы жпие тілді тұтынушылардыц баршасына да 
бірдей міндсттеуші жазба стильдер; бұныц өзі жазба 
тіл улгілерініц ауызша одебіі тілде сөіілеудіц сөз қолда- 
нысына сөйлем құрылысыиа белгілі бір ықпалыиыц 
болуьшыц тағы бір себебін көрсетеді.

Көрксм одебиет стилініц жалпы халықтық тілдіц 
барша байлығын сақтаушы, образды, көркем, шешеи 
сөплеуге торбиелеуші ролі жоғары екендігі белгілі. А.і 
соцғы ксзецдерде адеби тілдің табиғатын, нормалану 
децгейін таныту қызметі жағынан жазба тіл үлгілерініц 
ішінде мерзімді баспасөз тілі доминанттық дэрежеге кн- 
теріліп отыр. Бұл жайында бірқатар зерттеушілер меіі- 
лінше айқын жазады 5.

Сондықтан да өзге стильдік тармақтарға сөз колда- 
ну, грамматикалық, орфографиялық нормаларды сақтау 
және лингвостилистикалық нормаларды қадағалау жак- 
тарынан мерзімді баспасөз тілі көп ретте жеке бір үлгі 
ретінде пайдаланылады. Әсіресе мерзімді баспасөз тілі- 
ніц сөз қолдану дағдысы өзге салаларда, бір жағынан, 
дурыс, модениетті сөилеудіц, екіншіден, жатык, бейнелі, 
әрі образды жазудыц межесі ретінде қабылдаңады. 
Бундай жантты ғылыміг стиль үлгілерінен дс, кейде кор
нем әдеби шығармалар тілінен кездестіруге болады.

АУЫЗША ӘДЕБИ ТІЛГЕ ҚОЙЫЛАТЫН 
НОРМАТИВТІ-СТИЛ ИСТИКАЛ ЫҚ ТАЛАПТАР

Жоғарыда көрсетілгеніндей, . қоғамдық-әлеуметтік 
міндеттері мен қызметтері бір мүддеге бағытталғандық- 
тан, радио-телевизия мен мерзімді баспасездің информа-

5 Горбачева'і К. С. Вариантность слова и языковая норма. Л., 
1978. С. 6; Харлицкий М. С. Употребление фразеологизмов в газет
ной речи: Автореферат дне... . канд. наук. М., 1976. С. 12.
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ция беру, экспресспвті түрдс эсер сту фупкцияларьша 
қараіі топтасып қалыіггасқаіі стильдік баіілаулы едини- 
далары (сездік құрамы мен грамматпкалық тұлга-тасіл- 
дері) ортак болып кследі. Апығырак аптканда, радио-те- 
лехабарлар тілінің көпшілігінде газеттер тілініц сөз кол- 
дану дағдысы мен морфологиялык тұлғаларды жұмсауы, 
сейлем кұрауы тікелен пайдалаиылады. Радио-телеви- 
зия хабарларыныц экспрессивті қызметіне, яғнп хабар- 
дың тыңдаушысына мейлінше өтімді, осерлі болып, белгі- 
лі бір пікірін туғызу мақсаты үшіп күнделікті тұрмыс- 
тық ауызекі сөйлеу тілініц, болмаса көркем одебпет тілі- 
нің образдылық, бейнелеу құралдарын, амал-тәсілдерін 
стильдік мүддемен нгеру жолдары сирек ұшырасады; 
бұл мақсатта да негізінен газет тіліидегі образды, экс- 
прессивті тұлға-тәсілдер пайдаланылады. Бірак барлық 
жағдайда да бірдей газеттік-публицистикалык стильдіц 
сөз қолданыстағы, грамматнкалық тұлғаларды жұмсау- 
дағы стнльдік заңдылықтары ауызша әдеби тілдің тіл- 
ден тыс және тілдік-стильдік ерекшеліктерімен қабысып, 
үйлесе бермейді. Мәселен, газеттік-публицистикалық 
реңді образды қолданыстарды ауызша әдеби тілдіц кай 
тармағында болсын, радио-теле.хабарлар тілінде иемесе 
үгітші әңгімесінде, жиналыс-мәжілістерде сөйленген сөз- 
дерде жұмсау ауызша әдеби тілдің образдылығын, бей- 
нелілігін емес, керісінше, қасаң, сіреспе тілге кұрылған- 
дығын көрсетеді. Өйткені мерзімді баспасөз — ар- 
бір қоғам өкіліне ең жакын информация көзі; әр оқыр- 
ман олардыц сан алуан түрімен күнбе-күн таны- 
сып, өзіне қажетті мәлімет-информацияны, жаңа- 
лық хабарларды осы саладан алады; сондықтан 
газет тілі оқырманға өте таныс болып келеді де, олардыц 
өзге салаларда жұмсалуы жаттандылық ретінде қабыл- 
данады. і

Радиодан берілетін хабарлар тілінде мына- 
дай бір құбылыс айқын көрінеді: мұнда дұрыс, айқын, 
мәдениетті, басқаға түсінікті сөйлеу үшін арнайы маман 
емес (журналист емес) адам мерзімді баспасөз тілінің 
және басқа да функционалды стильдердің тілдік құрал- 
дарын пайдаланып сөйлейді; ал нақ осы тақырып жаз- 
ба тіл элементтерінен гөрі күнделікті тұрмыстық ауызекі 
сөйлеу тілінің заңдылықтарымен берілсе, анағұрлым 
жатық, табиғи бояулы болып шығар еді. Бірақ көпшілік
184



жагдайда радио-тслсхабарлар тіліисп, ксіідс үгітші-па- 
спхатшылар тілімон дс төмендсгідей сөз қолданыстары 
мсіі свіілсм құрылыстары жиі ұшырасады:

1. Бүл жолдар, бізге, ауыл ецбеккерлеріые өзгешс 
ссрпіліс акелді деп айта аламын. Біздің елімізді бурын- 
ғыдан да гүлденгеи, қуатты елгс аііііалдырыіі, совет 
адамдарынын өміріне материалдық жағынаи дәулетті де, 
руханп жағынан бан стуге бағытгалған көреген мницпапі- 
валар орбір сцбеккердіц жүрегіндегі ойды қозғап, ерсп 
еңбекке құлшыидыра түсіп, қарқыиға қарқын қосып, 
табыс биігінен табылуға жігерлеидіруде (сауыишы сө- 
зімен).

2. Мен Ұлы Отан соғысыиыц ардагеріміи. Жасым- 
мыц ұлғайғанына қарамастан ецбектеи қол үзбей жүр- 
мін. Кнп жылғы еңбегім жоғары бағаланып, Октябрь 
Революциясы орденімен наградталдым. Күріш өсіруде 
ірі табыстарға жетіп, Жақаев атыидағы жүлдеге не бол- 
дым. Мұның бәрі жаңа жетістіктерге құлшындырады. 
Жарыс көшінде әрқашанда алда болып келемін. «Сац- 
лақтар саптан шықпайды» деген сөз бар. Еңбек арда- 
гері, адылшы-ұстаз бола жүріп, дақылды тағы да бітік 
өсірдім. Қарамағымдағы 45 гектар ал капка орақ т\сті 
(күрішші сөзіиен).

Осындай ауызша сөйленген сөз үлгілері жазба ті.т- 
дік текстерге айрықша жақын; өйткені мұнда ауызіпа 
сөйлеудің белгілерін (мысалы, эмоциялылығын) тапы- 
татын тілдік құралдар мүлде аз; оның есесіне «өзгеіие 
серпіліс, ерен еңбек, қарқынға қарқын қосу, табыс биі- 
гіиен табылу, жаца жетістіктерге құлшындыру, сацлак- 
тар, ірі табыстарға жету, жарыс көшіи бастау, бітік өсі- 
ру, алғы шеп» тәрізді жазба публицистикалық стиль 
нышаны бар сөздер мен сөз орамдарыыа кец жол беріл- 
ген. Бұл қолданыстар ауызша әдеби тілдің лингвости- 
листикалық нормасын төмендетеді; бұндай ауызша сөз 
үлгілері бірыдғай хабарлау, мәлімет беру, нейтралды 
түрде баяндау дәрежесіиде ғана қалады.

Сөйтіп, газет тілі сөз қолдану үлгісінің басқа стиль- 
дік аялардағы көрінісі әрдайым да нормативті-стилпс- 
тикалык талаптар деңгейінен табыла бермейді. Өйткені 
газет тілінің сөз қолдану үлгісі — мерзімді баспасөз ті- 
лінде жұмсалатын әдеби нормалы кез келген лексикалык
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единиц.і емес, газет тіліпіц стпльдік мүддсеіне багып- 
дырылгап, пакты «газеттік», публпцпстпка.тык түрдс 
ка.тынтасқап, сти.тьдік байлаулы создер мсн сш тіркес- 
тері. Олардыц стильдік еппаты экспрсссивті эсер ету 
функцнясыиа қараіі қалыптасады. Осы функциясыиа 
жопе баска да стильдік срскшсліктсріне байламысты га
зет тілінде төл тілдік лскспкалық еднницаларды жаца 
семантпкамен, тың экспрсссиялық рсц үстсп қолдану 
күбылысы бар. Мосслсіі, қадам (бесжылдықтың қарыиі- 
ты қадпмы), дүбір (дала дүбірі), биік (еңбек биігі), 
әусн (астықты дала әуені), саңлақ (еңбек саңлақтары), 
тарлан (тарлан механизатор), оісалын (жарыс жалыны), 
соны серпін, цақыттан озгандар, топ жаргандар және 
басқа да сан алуан сөздер мен сөз орамдары газет ті- 
ліиде тыц ссмантикамен, тосын тіркесімдермеи эмоцио- 
налды мақсатта қолданылады. Бұл — газет тілініц пуб- 
лпцистикалық образдылық жасаудағы ец өнімді жолда- 
рының бірі. Яғни қадам, дүбір, саңлақ, тарлан, жалын, 
эуен т. б. сөздерінің жаца семантикасы — газет тілініц 
стильдік табиғатынан туған образдылық. Бұл лексика- 
лык единнцалардыц жаца мағыналары және олар ар- 
қылы жасалатын тың тіркестер — газет тілінің стйльдік 
баплаулы құралдары; сондықтан да оларды бейнелеу- 
көркемдеу элементтері ретінде өзге тармақтар қабылдай 
алмайды. Айталық, газет материалдарының басым көп- 
шілігінде негізгі тақырыптары мен мазмұны жағынан 
қоғамның экономикалық-шаруашылық мәселелері кеңі- 
нен қатпылады. Бұл материалдарда бесэісылдықтың қа- 
рышты қадамы, уақыттан озгандар, соны серпін, жарыс 
көшін бастап келеді, тарлан механизатор т. б. деп кол- 
дану сгильдік мақсат-мүдделер жағынзн аса қажетті. 
Ал нақ осы тақырыптар бойынша лекция оқитын үгітші 
немесе насихатшы тілінде бесжылдықтың қарышты қа- 
дамы, соны серпін т. б. орамдарын пайдалану ауызша 
эдеби тілдің лингвостнлистикалық нормасына нұқсан 
келтіретін жаттандылық, жасанды образдылық болып 
шығады.

Публицистикалық стильдік реці қалыптасқан «газет- 
тік» сөздер мен сөз орамдарыныц бірқатарын өзге сала- 
лардан да кездестіруге болады. Осындай лексикалық 
единицалардыц бірі «майталман» сөзі. Бұл сөздің «қа- 
жы.майтын, талмайтып, қиыпшылыктан мойымайтын,
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та банды»0 ұгымдарып беретіи алғашқы магынасыпың 
өзіпдс дс экспроссннтік сапа бар. Газет тілі осы экспрсс- 
сішті бояуып одап орі мецгсрік, «мийталман» сөзіп 
«озат, тәжірибелі, үздік, шебер, сілдыңгы қатарлы, та- 
лантты» т. б. ұғымдарының образды баламасы ретіндс 
қолданады. Бірақ бұл лсксикалық едиішцаның қолданы- 
сы газет тілініц стильдік нормасыиа ақау түсіретіп 
штамп кұбылысқа айналды. Өиткені майталман сөзі га
зет өрісіпде 60-қа жуық сөздермен тіркеседі6 7, мысалы, 
майталман шопан, майталман металлург, еңбек майтал- 
маны, майталман бииіі, астық тасі/ майталманы, прог
ресс майталманы, өнер майталманы, тасымал майтал- 
мандапы т. б. Тіркссімділігіпіц артуынан жоғары жиі- 
лікпен қайталанып, экспрессивті бояуыи жоғалтқан бұл 
лексикалык едиііицаның қолдапысы — штамп құбылы- 
сына тәп фактілердің бірі.

Соған қарамастан «майталман» сөзіпің газет беттс- 
ріиде тудырған образды семантикасы көркем әдебист 
стилі мен ғылымп стиль үлгілсріпе де таралганып бай- 
қауға болады. Бұның өзі мерзімді баспасөз тілінің 
стильдік табиғатын түсінбеудің және оны сөзді шебер 
жұмсаудың үлгісі ретінде ұстанудыц тағы да бір долелі 
бола алады. Мысалы:

1. Ғылыми стильде: Түркі тілдерінің майталман ше
бер! В. В. Радлов ұзақ ізденудіц нотижесінде... Күлтегін 
ескерткішіндеғі руникалық жазудыц тұңғыш аударма- 
сын жасады (Білім және ецбек, 1983, 9, 21-6.).

2. Көрксм одебиетте: Айнала араныц ұясындай гу- 
гу: — Керемет кой. Майталман әншілердіц өзі бүйтіп 
айта алмайды. Қайран дауысты қор қылып жүргенін 
карашы! (Т. Сәукетаев. Жанартау, Алматы, 1983, 49-6.).

Сондай-ақ бұл колданыс радио-телехабарлар тілі- 
нен де жиі ұшырасады: Өз ісініц майталманы Ә. Ногай- 
баев облыстык, республикалык. байкаудыц бірнеше дүр- 
кін лауреаты атанды (радиохабардан).

Экспрессивті-әсер ету функциясы үшін газет тілі об- 
раздылық жасаудыц өзге де мүмкіндіктерін тілдің сипо- 
нимикасын, лексика-фразеологиялық байлықты оптп- 
малды түрде пайдаланады, сонымен катар өз қорыи, өзі-

6 Қазак тілініц түсіидірме сөздігі. Алматы, 1961. ІІ-т, 122-6.
7 Неталиева К. Сыныи бұзып, сырыи кстірмесек... //Қазақ аде- 

бпсті. 1982. 6 январь.
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іііц арпайы фразеологпзмлсріп де қалыптастырыи оты- 
рады. Мысалы, адам жанының арашашысы, ақ желеңОі 
аСкшл жандар, Бостандық аралы, ақ алтын, тсмір тұл- 
пар, су маржаны, мәдениет ошагы, бесініиі мұхит, отты 
мамандық жане т. б. Бұл типтсс тұрақты сөз орамдары- 
ныц газеттегі жасалу мақсаты — объективті шындықты, 
өмірді керкемдікпен таныту емес, белгілі бір документті- 
фактографиялық шындыктыц, фактініц, оқиғаның әсср- 
лі, бепнелі, образды жазылуыи, қалаііда оқырмапға эсер 
ету қызметін көздеу. Демек, ақ алтын, су маржаны, бс- 
сінші мұхит, қара алтын, темір түлпар т. б. тәрізді газст- 
тік образды орамдардың көркем эдебиет тілінде образды 
элемент ретінде таралуы аса шектеулі. Бірлі-жарым 
колданылуының өзі, жоғарыда айтылғанындай, мерзімді 
баспасвз тілінің стильдік дағдысын сөзді шебер, бейнелі 
қолдану үлгісі ретін танудыц нәтижесі. Мысалы,

Мына темір тұлпар аман болса, вокзалдан өзім кар- 
сы алып, өзім шығарын саламыи. Тек келстін күніңді 
бұрын хабарлап, телеграмма сал (М. Қабанбаев, Қала 
және қыз бала. Алматы, 1984, 116-6.).

Мерзімді баспасөз тілінің бұл типтес сөздер мен сөз 
тіркестерін, сондай-ақ өзгс де тұлға-тәсілдер мен құры- 
лымдардың нақты бір стильдік реқ, тұрақты сипат қа- 
лыптастыруында өз стильдік ерекшеліктері меи заңды- 
лықтары бар. Мысалы, «Еңбегіне қарай — қурмет пвн 
дсщқ!», «Кызыл ту — озаттарға!», «Бар жақсы — бала- 
ларға», «Баспасөз — баріиаға» т. б. тәрізді эллипсис 
конструкциялар 8 — мерзімді баспасөз тілінің стильдік 
мазмұн-мақсатына қарай жасалған құрылымдар. Бұл 
құрылымдардың эсер ету, оқырманның назарын аудару 
қызметі аса күшті, сонымен катар ықшам формалы бо- 
луы жағынан тілдің үнемдеу зацдарына тұспа-тұс ке- 
леді. Жазба тілде эллипсис конструкциялардың экс- 
прессивті қызметін негізінен графикалық белгілер (тире, 
леп белгісі) арқылы танып білуге болатын болса, ауыз- 
ша әдеби тілде «Еңбегіне қарай — қурмет пен даңқ» 
т. б. тәрізді конструкциялар қолданылғанында, бұл сапа 
қалайда бәсең түрден сезіледі. Сондықтан ауызша әдеби 
тілде эллипсис конструкциялардың толық құрылымды 
эквиваленттерін пайдалану тиімдірек: бұл ең алдымен,

8 Демесинова Н. X. Развитие синтаксиса современного казах
ского языка. Алма-Ата, 1974. С. 33—35.
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тыцдаушыга ауызша сшілепгеи сөздіц апқын, түсшікті 
мазмұнмен жстуіп дс арттырады.

Сыітііі, тақырыбы, мазмұиы үидсс, псгізгі міндеттсрі 
мен функциялары жагыпан мүдделес келгенімен де, 
жазба етильдердіц барша тілдік-құрылымдық сипатта- 
ры ауызша эдеби тілгс әрдайым да тұспа-тұс келс бер- 
меііді. Жазба тілдің сөз қолдаиу дағдысын мецгерудс 
әсірссе лингвостилистикалық норма межслері сақталуы 
керск, өйтпейіише ауызша әдеби тілдің стильдік және 
нормалық табиғатына елеулі нұқсан келеді.

Алайда жазба тілдің, мәселен мерзімді баспасөз 
тіліміц, стильдік сапа белгілерінің ішіиде ауызша әдебп 
тілдін, образды бейнелі болыіт кслін, тыңдаушыға, аудп- 
торняга эсер ететіндей дәрежегс көтсріліп, лпнгвостн- 
листпкалық нормалары, тілдік белгілері мен стильдік 
әдістерінің қалыптасуына ықпал жасайтындай ерекшс- 
ліктері баршылық.

Қазіргі қазақ әдеби тілінің газеттік-публицистика- 
лык стилі — жалпыхалықтық тілмен, көркем әдебист 
стилі.мен тығыз байланыстағы күрделі сипатты стиль.

Мәселен, экспрессивті-әсер ету функциясы үшін өз 
образдылық қоры, тұрақты лексмкасының шеңбері жет- 
кіліксіз; сондықтан да газет тілі көркем эдсбиет стилі- 
нің көркемдеу-бейнелеу, образдылық тудыру әдістеріи 
белгілі бір стильдік «өңдеуден» өткізіп пайдаланып оты- 
рады. Газеттердің очерк, мақала, репортаж, памфлет 
т. б. тәрізді жанрлары құрылым жағынаи да, сөз қол- 
дануы жағынан да көркем эдебиет стиліне өте-мөте жа- 
қын келеді; өйткені бұл жанрлық түрлерде белгілі бір 
шындықты, фактіні баяндаумен бірге, оны дэлелдеу, 
әсерлі етіп жеткізу мүддесі басым болады.

Газет тілінде экспрессивті-әсер ету қызметі үшін тіл- 
дің синошшикалық жүйесін пайдалану өте күшті; әсіре- 
се тұрақты фразалық тіркестер, образды орамдар, қа- 
натты сөздер газет жанрларының кай-қайсысында да ке- 
ңінен жұмсалады, олардың қолданысы хабардың бейнелі 
түрде жазылып, белгілі бір эсер қалыптастыруын арт
тырады.

Көркем әдебиет стпліне тән амал-әдістердің ішінде 
газеттер тілі экспрессмвті-әсер ету қызметіне орай әсіре- 
се дыбыстарды үндестіріп колдану тәсіліне, сөйлем құ- 
рылымын синтаксистік қайталаулар мен параллельдерге
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құруга (ксііде штсрсиялы түрдо бсруге), соиднй-ақ, ті.і 
қорымдагы эмоционалды-эксирессніт локспкнпыц и;к 
(сниженная) түрлерін жоне ішінара дналсктизмдерді, 
архапзмдер мен окказнопалнзмдсрді эмоцпялы бояумеп 
жұмсауга жііі бой ұрады. ІІІым мэнінде бұл амал-тәсіл- 
дер — газет тілінің осер ету, белгілі бір нублицистика- 
лық мазмұнды тақырыптыц толымдылығын, жатықты- 
лығыи арттыру мақсатыида найдаланатып ец басты 
стнльдік зацдылықтары-тосілдсрі болып табылады. 
Ал бұл адіс-тасілдердің қай-қай түрін де ауызша сөііле- 
нетін сөздің экснрессннтілігі қызметіие найдалэнуға ;>б- 
ден болады.

Дыбыстарды үндестіріп, үіілестіріп жұмсау әдісі — 
қазак фольклорына, шсшепдік жанрға тон иегізгі белгі. 
Коммумикативтік қарым-қатынас ауызша дамыған ке- 
зецде с«з басындағы дауысты немесе дауыссыз дыбыс- 
тардың бір ырғақпен үндесігі келуі, аллитерациялар мен 
ассонанстар — әсерлі, шешсп сөйлеудіц жоне тыңдаушы 
эмоцпясын туғызудыц ең басты тәсілдерініц бірі болды. 
Сондықтан да өткен ғасыр ақып-жыраулары шығарма- 
ларында, фольклор үлгілсріиде, шешендер сөзінде сөз- 
діц басқы дыбыстарын үндестіріп айту құбылысы жиі 
ұшырасады.

Бұл әдіс қазіргі газеттік-публицистикалық стильге 
кең таралып отыр. Әсіресе кез келген газет жанрлары- 
ныц тақырыптарына дыбыстар ундесуін қолдануға жаи- 
жақты жол беріледі; бұндағы мақсат оқушы назарын 
калайда сол текске аударуға бағытталады. Мысалы: 
Сертке сай серпін, Маңдай тердің майданы, Өркені өскен 
Өскемен, Жастық жанартаулары; Кірме жолда кідіріс 
жоқ; Үлға луғат; Егіюкай срлері т. б. (СҚ. 1985. 18 сен
тябрь). Сол сияқты бас мақала, репортаж, очерк, мака
ла т. б. жанрлардың құрылымында да аллитерациялар 
мен ассоианстар жиі пайдаланылады; мысалы, келер 
күндерге немел үміт артты; ауылдың парасатты перзент- 
тері еңбек майданында ел даңқын ертеңге көтеріп альт 
барады; жарыс жалауы оюогары; бәсеке бәйгесін қызды- 
ру; үздік істің үлгісі; даңгайыр дала дүбірі; жастар қи- 
мылы жанартау жалынындай (ЛЖ, 1981. 30 пюнь). Ды- 
быстық жағынан үндескен сөз орамдары мен сөйлемдер 
нейтралды реңді сөздермен, терминдермен алмасып 
келіп, бейнелілік, образдылық өрнегін қалыптастырады.
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Сейгіи, дыбыетардыц оусидссгігі, үйлесімділігі — га
зет эксііросснясы үшіи пайдаллнылатыи псгізгі амал- 
одістсрдіц бірі. Аляііда аллитсрацнилар мен ассонапе
тарды өтс жиі қолданып, талғамай жұмсау нәтижесіпде. 
стильдік иормадап тысқары тұратын жайттар да кездс- 
сіп отырады. Жалпы, дыбыстарды үндсстіріп, үйлестірін 
қолдаиуда екі түрлі жай бар скспдігі белгілі: оның бірі - 
естілуі оссрлі, бірақ опмсн, мағыиамен байланыссыз; 
екіншісі— мағыианы ашатын, айқындай түсетін үидес- 
тік, бұл — дыбыстардың эстетикалық функциясы 9 10.

Газет тілінде мағыналық та, экспрссспвтілік те қыз- 
мет атқармайтыи, тек дыбыстардыц жалац үйлесімділігі 
ғана кәрінетін, сол себспті де газет тілініц стильдік нор- 
масын бұзатын фактілер жоқ смес |0.

Дегзимси қазіргі газсттік-публицистикалық стильде 
өріс алыа отырған бұл тәсілді радно-телевпзия хабарла- 
рыныц кеіібір жапрларында, үгітші-насихатшы жұмы- 
сыида эсер ету мақсаты үшін одан әрі дамыта түсуге 
болады. Өйткені дыбыстар үндесуіпіц түп төркіні, табп- 
ғи сипаты — ауызша тіл, шешендік сөз; халық ауыз әде- 
биетініц қорында қазіргі үгітші оцгімесіне, насихатшы 
лекциясына зор көмек бсре алатын, үпренуге болатып 
сан алуан дыбыстар үйлесімінен құрылғаи үлгілер бар. 
Бірак, мұнда жеке сөздердід немесе сөз тіркестеріпіц 
мағынасына айтылмақ ойдыц мазмұны мен логпкалыгы- 
на нұқсаи келтірілмеуі қажет.

Газет стилі эсер ету, сендіру мақсаттарын жүзегс 
асыру үшін көркем әдебиеттің өзге де стильдік жолда- 
рын түгелдей меңгеруге ұмтылады. Мысалы, бір такы- 
рыгіқа арналғаи газет материалыныц екі түрлі жанрда- 
ғы көрінісін салыстырып көрелік:

1. Алматының «Қапрат» командасы СССР Кубогы 
жолындағы жарыстың кезекті кездесуінде Винницаның 
«Нива» командасын өз алаңында қабылдады. Ойынныц 
15-минутында Куклев соққан доп алматылықтарға жеціс 
әкелді. Сонымен «Қайрат» Кубок жолындағы кезекті 
онынын Киевтің «Динамосымен» өткізеді (СҚ, 1984, 14 
ноябрь). Бұл — хабар беруге бағытталған стандартты, 
стильдік дайын сөздермен, терминдермен жазылған ин-

9 Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М., 1977. С. 89.
10 Сыздықова Р. Әсем сөз — әсерлі сөз//Мәденнет және тұрмыс. 

1982. № 6.
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формации жанрыныц үлгісі болса, иақ осы тақырып 
кслссі бір жапрда (очерк — «Kino тсцбіл домчи на?». 
ЛЖ. 1982. 28 апрель) корнем оде®нет үлгісімен жазы- 
лып, өзгеше құрылған, өГггкені бұндагы көзделген 
мақсаттың негізгісі - - информация беру емес, оқушыныц 
пікірін туғызу, көзқарасыи қалыптастыру. Очеркте кор
нем эдебиет стилінс топ эмоция жасаіі алатын амал-тә- 
сілдердіц бірқатары қамтылған; бұны төмендегі үзінді 
таныта алады:

«...Тзңбіл доп әуелеп кеп, төрешінің алдына топ ете 
түеті де, жасыл алаң төсінде шиыриіықталып, іиыр ай- 
налып қалды. Әлденеге риза болмаған сыңаііда төреші 
допты жерден іліп алып, кеудрсіне қыс.ып көрді, содан 
соң екі аяғымем кезекпе-кезек қақпақылдады-ай кеп... 
Айтқандай-ақ жаңа доп ана бұрышка бір, мына бұрыш- 
қа бір шоршып, бірде торпедолық, бірде қайраттықтар- 
дың алғында кетіп жатты. Жанкүйерлердің де екі көзі 
төрт болып, алац ортасында қақпақыл боп маза тагіпай 
ойнақтаган теңбіл доп пен жсійдақ шапқылсіумен пе 
теңбіл доиқа жете алмай, не онымен еркін «келісе ал
май» жүрген ойыншыларға қадала қалған... «Торпедо- 
ныц» қақпасына қарай бағыт алар ма деп үміт артып 
отырған доп кенет жұрттың көзін бақырайтып қойып, 
А. Убыкнн қорғаған қақпаға қарай домаласын кеп,.. 
Аііып алаңына жетер-жетпесте допты кейін қайырамын 
деп кұлшына сілтеген... Талғаевтың аяғы ауа қапты. 
Сәтіпде өз орнынан табылатын кутаисилік орталық ша- 
буылшы Мераб Мегреладзе жұлдыздай ағып кеп, допты 
көкірегімен іліп әкетсін.

Мына доптыц сиқыр екенін, өздеріне ғана бағынуға 
тиіс екенін сезген қайраттықтар қаміиыны бассын кеп. 
Доп сонау Ю. Шадиевтің аяғынан шығып, бірде А. Лочу- 
дыц, бірде С. Мищенконың аяғына желімдей жабысып, 
алда жүрген С. Стукашов, Е. Пехлеваниди, В. Глади- 
лиииің ашылуын күтумен ұзақ салпақтады. Кездесудің 
екінші кезеңінде жарақатынан әлі айыға қоймаған Ва
хид Масудовты жас ойыншы Фанас Сәлімов ауыстырға- 
сын-ақ алацға бір өзгеріс енгендей жанкүйер қауымныц 
тыныеы кеңіп жүре берсін. Бұл әлде В. Масудовтың да, 
Е. Пехлеванидидің де, тіпті команда капитаны В. Глади- 
линнің де жасыл алаңда босқа далақтап, не жеңіске, не 
жеціліске улес қоса алмай жүргенде тың ойыншы кел-
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гендіктеіг Ос, немесе кеше гама СССР-діц жлсөсиірімдер 
кұрамасыпда табысты оймагап бозбаладан уміт күтксн- 
діктеи бе експ, айтеуір трибупадағылар жан біткендей 
гуілдей қозғалып, үміттерін үрлей түсті.

...Әуелегі келе жатқан сиқыр доп алацсыз, сшкім елей 
бермейтін ылдым-жылдым Фамастың мацдаГіын өзі ксп 
тапты. Өзінен әлдеқаида сидам қорғаушылардан биікке 
секіргеи Фанас қақпаныц сол жақ түсын бүлк еткізді... 
(ЛЖ, 1982. 28 апрель).

Көлсмді очерктсн алынған бұл үзіндіде көрксмдік, об- 
раздылык беретін сан алуан амал-тосілдер бар; дыбыс- 
тар үйлесімділігі де (теңбіл доп төраии алдына... топ ете 
түсті; ишыршықталып, шыр айналып; үміттерін үрлей 
түсті; торда тулаған теңбіл доп т. б.), әсіреее ауызекі 
тұрмыстық тілде эмоциялылықты өте-мөтс кушті жеткі- 
зе алатын баяндауыш құрылымдары (қақпақылдайды- 
ай кеп, домаласын кеп, кеңіп о/сүре берсін, қақпаны тағы 
да көздесін, іліп әкетсін.), эмоционалды-экспрессивті 
рецді лексика-фразеологиялық едмницалар (аяғы ауа 
қапты, екі көзі төрт болып, оісұлдыздай ағу, ылдым-жыл
дым, қамшы басу, жайдақ шапқылау т. б.), теңеулер 
мен мегафоралар, зпитеттер де еркін түрде қолданыл- 
ған. Бірнеше түрлі көркемдік-бейнелеу құралдарьш бір 
очерк бойына сыйыстырып, қолданудағы мақсат—белгі- 
лі бір фактіні егжей-тегжейлі бая?ідай отырып, оныц 
актуалдылығын, қажеттілігін, проблемалығын дәлелдеу. 
Бір қарағанда өн бойында алуан түрлі көркемдеуіш кұ- 
ралдардың көптігінен көркем әдебиет үлгісі торізді бо
лып көрінгенімен, публицистикалық жанр екенін көрсе- 
тетін нышандар да бар: ол — материалдың документті 
фактіге құрылуы, соған орап конкретті-номинативтік 
лексиканың, газет терминдерінің қолданылуы және т. б.

Сөйтіп, газет жанрларында көркем одебиет стилі меи 
қазак шешендік сөзінің экспрессивті-әсер туғыза алатын 
барша тілдік-стильдік белгілері еркін қолданылып оты- 
рады. Осы мақсатта синтаксис саласының да экспрес- 
сивтілікті беру қабілетін пайдалану едәуір орын алады. 
Бұны төмендегі контекстен байқауға болады:

«Ол кезде Одағымыз он эісасқа толар тұс еді. Оты- 
зыншы жылдардың басында отыздан жаңа асқан Мух
тар Әуезов оңтүстіктің Тулкібас ауданына келген. Қа- 
ратаудын оң қапталындағы қаз-каз ңадам басқан, жа-
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на тірлік жасап жатқап жас шаруашылықтарды кызы- 
ға көргеп. Лспан сүйген Ллитауы илысган ирийлшшр 
ацылдарОы иралш ин. Сміітім, «Білсккс білек», «Іздср > 
атты әцгімелер жазғаи. Сонда сауыс-сауыс тауларға 
көз таетап, Майлыкент жолымеіі келе жатым, тоғыз қа- 
бат торқа топырақ астында жатқан ежелгі камалдар- 
дыц орныиа ойлана қараи, осынау оңтүстік өлкесіне 
тағы да қаита оралармын-ау деп күбірлеген болар.

Бұл өзі, шым мәніндс, сжелгі, шсжірслі аіімақ қоіі, 
ағайын. Қаратау мен Сыр, Арыс бойларында нешеме 
кенттер болған. Жиырмасыншы жылдардыц бас кезіндс 
мұнда жертөле үйлер, жатаған топырақ тамдар көп еді, 
бұл өлкеиіц бар байлығы шіренген шенеуніктердің күй- 
мелеріне тоғытылыгі жатқан.

Шымкент облысында қала аз смес, ағайын. Түркіста- 
ны қандай! Арысы мен Сарыағашы, Лсцгірі мен шағала- 
лы теціз жағасындағы Шардарасы қандай! Ал Кента- 
уын ұлы Мұқаң «Қаратау тәжі» демеп пе еді?!

Сіз «Өскен өркен» кейіпкерлерінің нағыз бүгінгі ізба- 
сарларының көпшілігімен жоғарыда таныстыңыз.. Міне, 
біздің замандастарымыз осындай, агайын.

Шымкент облысында 23 мыңға жуық комсомолец 
СССР құрылуының 60 жылдығы құрметіне жылдық жос- 
парын ноябрьдің алғашқы жартысында орындағаны ту- 
ралы рапорт берді. Цифрлар да осылай жалғаса берер. 
7 мыңнан астам комсомолец СССР құрылған күні, яғни 
30 декабрьде екі жарым жылдық жоспарды орындағаны 
туралы рапорт бермек... Өркені өскен өңірде эпопеялар 
жалғаса береді, ағайын». (ЛЖ. 1982, 17 декабрь).

Оқырман бұл тексті публицистикалық шығарма ре- 
тінде қабылдайды. Өйткені мұнда нақты кісі аттары мем 
фамилиялары, жер-су атаулары, мамандық-кәсіп, дәре- 
же атаулары, мекеме, ұйым аттары, қоғамдық-саяси жә- 
не тарихи даталар толық сакталған; фактіні баяндау, 
мәлімдеу қызметі негізінен қоғамдық-саясм терминдер- 
ге, сандык моліметтерге т. б. сүйенілген. Бірақ бұл текс
те, сонымен қатар, көркем әдеби шығарманыц де айрык- 
ша «лебі» бар, оны: а) аллмтерацмялар мен ассонанстар 
— аспан сүйген Алатауы алыстан арайланар; Одагы- 
мыз он жасқа толар тұс; шырайлы Шымкент ишһары; 
ә) ннверсиялы сөйлемдер; б) ауызекі сөйлеуде көрінетін 
каратпа сөздіц (ағайын) экспрессиялық жүкпен матери-
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алдыц «н боііыпда о.тдспсиіс рст каіітадапуьг, и) жоғары 
пафосты рсплпка-еніілемдср — - Туркістины қандаы!
ШирОарисы қан<)ш'і! т. б. аркылы таішмыз. Кала 
кент~ шаһир синонимдік қатарларыныц зкспрессиялық 
реңді конт, шаһар сыцарларыныц жұмсалуы да, одебн 
нормадан тыс кәдуілгі, там сөздерінің пайдаланылуы 
да, тұрқы өзгертіліп қолданылган «шенеунік» сөзі де--  
көркем әдсбиет стплінің ықпал-nccpi. Бұл колдаиыстар 
бір ғана мақсатқа бағыпдырылғап: ол — окырманныц
эмоциясыіі — сезіміи туғызу.

Алаііда экспрессннті түрдс эсер етуді арттыру көзде- 
ліп, публицистикалық тақырып-сюжет бірыцғай көркем 
әдебмет стилінің үлгі-тәсілдеріие құрылса, онда бұЛ 
стильдердіц арасында аііырмалар да болмас еді. Сон- 
дықтан да газет тілінің компознциялық кұрылымын та
ну қажст; яғнп газет тілінде информация беретін жопе 
басқа да «газетгік» тілдік құралдар (мысалы, қоғам- 
дық-саяси терминдер, газеттік фразеологизмдер, публи- 
цпстикалық нышанды стандартты орамдар) мен экс
прессия құралдары әрдайым, белгілі бір композициялык 
жүйеде алмастырылып отырылады. Сондыктан да газет 
тілі барлык жағдайда өзінің функционалды-стильдік 
белгілерін толық сақтайды. Мұнда басты назар казак 
әдеби тіліндегі осы күрделі саланың үгіттеу, насихаттау, 
ұйымдастыру, ықпал ету қызметтеріне пайдаланатын 
тілдік құралдардың мецгерілу жолдарына аударылуға 
тиіс.

Эсер туғызу максатында газет бетінде жиі пайдала- 
нылып жүрген тілдік қабаттардың бірі — эмоиионалды- 
экспресснвті лексиканың пәс түрлері (сниженная эмо
ционально-экспрессивная лексика). Бұл кабаттың эмо- 
ционалды-экспрессивті бояуы аса қанык болғандықтан, 
ол тілдің стпльдік жүйесіндегі ауызекі тұрмыстық тіл- 
ге тән тұрақты элементтер ретінде топтастырылып 
жүр п. Бұлай топтастырып бағалауда «кұрғақ қасық 
ауыз жыртады», «соқырға таякұстаткандай», «құлақетін 
жеу», болмаса «өкіректеу», «тәлімсу», «сызылу», «ша.м 
көру», <?еті тірі», «кұшырлану», «сыңаны», «бұртаңдау», 
«көцірсіту» т. б. сәздер мен сөз тіркестерінің экспрес-

11 Балақаев М., Жанпейісов Е., Томанов М., Манасбаев Б. Қ;і- 
зақ тіліпің стнліістіікасы. Алматы, 1974. 90-6.; Әміров Р. Ауызекі сөіі- 
леу тілімің срекшеліктері. Алматы, 1977. 7-6.
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синті бояуы озіл-сыкак, қарапаііым мондс болатындығы 
басты межегс а.-іыиады. Бұмың нзі — аталгаи создср 
одебп тілден тыс тұргаи беііиорма эломеиттср дегем свз. 
Алаііда эмоцііоналды-экспресспвгі лексиканыц нос тур- 
лер! мен қарапайым сөздер теңбе-тец, барабар ұғымдар 
емес. Жоғарыда аталған, ауызекі сөйлеу тілі элемент- 
тері болып танылатын сөздер, шындығында да, өздерінің 
бептарап рецді баламаларына қарағанда, ауызекі сөй- 
леу тілінде қолдануға бейімірек кследі. Бірақ олардың 
ауызекі тұрмыстық тілде қолданысының өзі дпалогтік 
карым-қатынас, сөйлеуші мен тыңдаушыныц білім дең- 
геііі, оңгіме тақырыбы, мазмұны жоне басқа да экстра- 
лингвистпкалык, мотнвтерге тікелен бағынышты. Эмо- 
ционалды-экспрессивті лексиканың пәс түрлері — әдеби 
тілдің нақты элементтері. Егер коммунпкатнвтік кыз- 
метке түсуі жағынан саралар болсак, эмоционалды-экс- 
пресснвті реңді пәе сөздер мен еөз орамдары, фразалар— 
көркем әдебиеттің ең мәнді, қанық бояулы образдылык, 
көркемдік кұралдарының бірі. Сондай-ак бұл қабат оде- 
би тілдіц ең негізгі функционалды тармағы — газеттік- 
публицистикалық стильде де емін-еркін жұмсала алады. 
Шын монінде публицистикалық жанрларда — эмоцпо- 
налды-экспрессивті сөздердің әсіресе пәс топтарын пай- 
далануда айқын бір стильдік максат көзделеді. Олардың 
біркатары терминдік мәнде жұмсалады; екінші бір 
түрлері бағалауыш (оценочная) кызмет атқарады; үшін- 
ші бір пәс реңді эмоционалды-экспрессивті сөздер мен 
тіркестердің қолданысы публицистикалық образды жа- 
сауға бағытталады. Олар, көбінесе саяси мазмұнды, ха- 
лықаралық саясат тақырыптарына арналған очерк, сая
си памфлет жанрларында жиі жұмсалады; өиткені бұл 
жанрларда баяндалып отырған оқиғаға, шындық факті- 
ге автордың өз көзқарасы, өз авторлық позициясы өте- 
мөте кәрініп, факт, оқиға қоғамдық-әлеуметтік, саяси 
тұрғыдан бағалануы қажет.

«Уәде кұны және сенім дағдарысы» атты саяси 
памфлетте (ЛЖ- 1980. 19 январь) материалдың құры- 
лымы мен сөздік құрамы экспрессивті-эмоционалды рец- 
ді пәс лекснкалық-фразеологиялық топтарға негіздел- 
ген. Бунда бірыцғай газеттік, немесе қоғамдық-саяси 
терминдер жоқтың қасы; ал пәс бояулы сөздер мен сөз 
тіркестерін жұмсауды материалдын тақырыбының өзі,
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мазмұны, қоггімдық моиі айрықша талан стеді; соидык- 
тан да олардыц колдаиысыида фуіікшіопалды максат- 
ты.іық бар. Материалда жұмсалган -жсиреесинті рецді 
создер мен сөз тіркестерініц максатты түрде қолданыл- 
ғаиыиа газет тілі стандартам сөздері, коғамдық-саясн 
терминдер арқылы берілу үлгісімен салыстыру аркылы 
көз жеткізугс болады:

Моселен, «1979 жылы июль аііында үкімет басыпа 
келғен президент Рейган телевизия аркылы ұзақ сөз 
сөйледі» деген бейтараи информация «Уодс күиы >к;шс 
сенім дағдарысы» атты саяси намфлетте былайша беріл- 
ген: «Өткен жазда шілденіц қайнаған күндерініц біріп- 
де орбір американныц үйіне президент Рейган келді..., 
көгілдір экран арқылы уагыз аііта бастады»; немесе осы 
материалда «Президент мәлімдемесінде көп моселе 
анықталған жоқ. Осынау ұзак сонар жауаитың тобык- 
тай түйіні «советтік катер» деген доктрина болы и» 
деген бейтарап мәлімег аталған материалда былайша 
берілген: «Сүйексіз тіл осылай сүпреңдеді. Осынау үзақ 
сонар жауаптың тобықтан түйіні — Картерге дейін де 
талай көкімелер айткан, Картерден кейін дс талай «көк 
мылжындар» айта бермек «соғ.еттік катер» деген...». Бүл 
контекстерде колданылған пәс рецді эмоционалды-экс- 
прессивті сөздердің публицистика жанрын, бір жағынан, 
әзіл-сықақка кұрып, «қарапайымдап» көрсегуі де мүм- 
кін. Бірак калайда олардың қолданысының мақсаты— 
эсер туғызып, үгіттеп, наси.хаттап, фактіні дәлелдейді. 
Жалпы, газет тілінде, әеіресе саяси мазмұнды матери- 
алдарда эмоционалды-экспрессивті лексиканың пэс 
түрлері жан-жақты пайдаланылады, олардыц бірқата- 
ры, жоғарыда аталып өткенінден, фактіні, окиғаны, көз- 
карасты саясн-идеялык тұрғыдан бағалау кызметіне ка- 
тысады. Мысалы, жандайшап (НАТО-ның жандайша- 
бы), тобыр (мнлитаристік тобыр), қоліиоқпар сөздері- 
нің пәс реці нақ осы максатта жұмсалады.

Эмоционалды-экспрессивтік лексиканың пәс түрлері- 
ніц келесі бір тобы — қоғамдық-саяси терминдік кыз- 
метке катысады: бопса — доктрина, қолжаулық — ма
рионетка, оканталаса қарулану — гонка вооружений, 
жанталаса қарулануды ауыздықтау — предотвращение 
гонки вооружений, эскери желік — военная авантюра 
және т. б. Ғылыми-техникалық терминдер жүйесінде
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эмоціииіа.іды-экспресспнтік лексика пыц тсрмшідік м ли
де жумсалуы снрск үшырасатыи бо.аса, когамдық-саяси 
тер.хіппдсрлің ксй тұстарда змоцноналды-■зксирсесішті 
лексика қирыиап алынуы ғазспік-публпцпстнкалик 
стильдіц негізгі мақсат-міндеттсріме орайласады. Тер- 
мимдік мағына иеленгем желік, Попса, қолжаулық, ауыз- 
дықтац т. б. сөздер түпкі эмоциоігалды-экспрессиялылы- 
ғын сақіаіі отырып, номинативтік қызметпен қатар, ба- 
ғалауыш функция да аткарады; ал бұл, тугітеп келгеіідс, 
матерпалдың әсерлі жеткізілуін, мазмұидылыгын, ин- 
ф о р м а ц 11 я л ы к, тол ы м д ы л ы ғ ы н а р тт ы р а д ы.

ҚОРЫТЫНДЫ

Газеттік-публицистикалық стиль — қазақ одеби тілі 
функцпоналды стильдерінің ішіндс тілден тыс ерскше- 
ліктері мен тілдік-стильдік белгілері жағынан күрделі 
тармақтардың бірі. Бұқаралық информация құралдары- 
ныц ец парменді түрі ретінде мерзімді баспасөз әдеби 
тілді тутынушылардың барлық тобын да қамтиды. Экст- 
ралингвистикалық міндеттері тұрғысынан (үғітші, на- 
сихатшы және ұйымдастырушы) қоғам мүшелеріне 
менлінше ықпалды мерзімді баспасөз өзінің тілдік- 
стильдік ерекшсліктерімен, нормалық заңдылықтарымен 
де тілді тұтынушыларға эсер етеді. Сондай-ақ өзге 
стильдік тармактардыц. әсіресе казіргі қазақ әдеби тілі 
ауызша түрінің тілдік-стильдік, нормалық белгілерінің 
қалыгітасуыиа да мерзімді баспасөздің ықпалы байка- 
лады. Сондықтан баска салалардың, оның ішінде ауыз- 
ша одеби тілдіц тілдік-стильдік айырым тұстарын, нор- 
маларын және баска да сын-сипаттарын зерттеуде оны 
газеттік-публицистикалық стиль ерекшеліктерімен са- 
лыстыра караудың бірқатар мәні бар; бұндай талдауда 
ауызша әдеби тілдің күнделікті тұрмыстық ауызекі сөй- 
леу тіліпен де, жазба тілден де айырмаланатын тұста- 
ры, нормалары одан әрі анкындала түседі.

Ауызша әдеби тілге койылатын басты талап — сөзді 
әсерлі етіп жұмсау. Топ алдында шешем сөйлеудің қо- 
ғамдық-элеуметтік моні, жауапкершілігі аса жоғары. 
Сондыктан да әсерлі, жұмсалғаи сөзде, ец бастысы, ай- 
тылмак он-пікірдіц логикалыг ына, мазмұнына, ииформа- 
цияныц дэлдігі мен анкындылығына нұксан келмеуге 
тиіс. Сонымеи қатар сөзді бейнелі, әсерлі қолдану, линг-
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пости,листики,іық норма — жалац образдылыктам, аоіро 
адеміліктеи дс алшақ ұтым.

Ауызіпа одсби тілдіц эксирсссиитілігін жапдапдьіра- 
тын, табиғи, ауызшалық сипат үстейтін, оныц тілдік- 
стильдік бслгі-құрылымдарына осер сте алатын потсн- 
циалды көздсрдід бірі — күнделікті тұрмыстык, ауызскі 
сөйлеу тілі дс, екііпнісі—• көркем әдсбиет тілі. Әдсбп тіл 
ауызша түрдс пайдаланылатыны қай-қан тармакта Да 
болсыы, көркем одебист стилініц көрксмдік-бсГпіслсу 
құралдарып, лексика-фразеологиялық единица.'! а рды 
иеше алуан эмоциоиалды астармеи жұмсау әдістерін, 
эпитет, метафора, теңеу т. б. тәрізді троптыц сан килы 
түрлеріи пайдалану аса ұтымды, осындап стильдік 
амалдар терең игерілген ауызша сөйленген сөз қалайда 
тыңдаушысына өтімді, нанымды да әсерлі болары дау- 
сыз. Көркем әдебиет пен күнделікті тұрмыстық ауызекі 
сөйлеу тілінің стильдік сапаларын дәл, орнымен, белгілі 
бір стильдік мақсатта игеру, сайып келгенде, әдебп тіл- 
дің ауызша түрін норма талаптары, сөз мәдеииотінің 
проблемалары тұрғысынан қарағанда, жоғары децгсйден 
танытары анық.
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