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Журналдын сауда маркасы, брэңді жвне зксклюзивті матери- 
алдары ‘ЖИЗНЬ' Баспагерлік компаниясы* ЖШС-нің меншігі 
болып габылады Қолжазбалар қайгарылмайды. Редакция 

усынылған материалдарды өз қалауынша пайдалану 
қуқына ие Мәтін мен фотоматериалдарды қайталап 

басқанда міңдетті турде журналдың аты көрсетілуі тиіс. 
Жарнамалық жарияланымдар мен модульдердің мазмуны 
үшін жарнама беруші жауапты Авторлардың көзқарасьі 

редакцияның пікірі болып саналмайды

“ЖИЗНЬ" Баспагерлік компаниясы” ЖШС

“Евразия” сақтандыру бюрхыиың 

қызметін пайдаланады

”Мен кіммін?”, ”Қайдан келдім?”, “Қайда барамын?”, 
"Мунда қаншапықты ұзақ боламын?”, “Дәл қазір неге 
осындай күйдемін?”...

Оқырмандарымыздың есінде болса, өткен жылғы 
сандарымызда Капердің еңбектерін жариялай отырып, 
осындай сұрақтардың астарына үңілген болатынбыз. 
Расында да, бір сәт сезімнің бораны мен толқыны басылып, 
әлдеқайда шегі мен қиыры жоқ тылсым кеңістіктің 
табалдырығына тіреліп, жалған апдында жаныңды 
жалаңаштап, жүрегіңді қажаған сауалдарыңды қоясың... 
Аспанға үңілесің. “Жауабыңды білсем де айтпаймын” 
дегендей жұлдыздар жымыңдайды. Сылдырап аққан бұлақ 
та сені қинаған сұрақтардың жауабымен қоса ағып, алысқа 
кетеді. Терезеңнің апдынан бір шындықты шырқағысы келген 
бозторғай үні естіледі...

Иә, иә адам баласы жаралғапы осы сұрақтардың ұштығына 
жете алмай, жүрегінің түкпіріне үңілумен келеді...

Қарап жүріп адами қалпын, рухани дүниесін жоғалтып 
алғандар қаншама! Тірегінен айырылып, тірліктің құлы болып, 
ішкі дүниесі қара түнекке айнапып, өзін-өзі жегі құрттай жеп, 
көз апдыңца өшіп жатқандар қаншама?! Мұндайлар кұрсаулы 
торға, рухани қақпанға өзі барып түскендер емес пе екен деп 
те қаласың кейде?!

Журнапымызды парақтаған азамат ең апдымен оның 
беттерінен өмірдің мәнін іздесін, оның шуағын таңдай 
білсін деп жылылықпен көркемдедік. Тіршілігіміздің сәулелі 
тұстарының бояуын қанық қылып беруге тырыстық. Мұның 
бәрі жоғарыда айтылған сұрақтардың салмағын жеңілдетпек 
болған ниеттің нәтижесі.

Жыл жаңадан басталғанда көкейге лықсып келетін ойлар аз 
емес. Жаңа жыл қарсаңында өткен жылда болған оқиғаларға 
ой тастап, келер жылдан күтетін, бітіруге тиістілерін қағазға 
түсіретінмін. Бір қызығы, Жаңа жылда жаңа параққа сөз 
толтырғандай, өмірді жаңадан бастап кететіндей сенімде 
болатынмын. Жылдар өте, күнделік жазу қапса да, өткен 
жылғы қуанышты күндерді еске алып келер жылдың қэрымына 
қалтыратын істерді ойша таразылау жаңаша қырынан 
танылып, қажеттілікке айналғандай болды. Кейде ойлаған 
нәрсе оңынан тусіп, сәті келіп жатса кейде кей жобалардың 
ауылы алысқа ұзап кететіндей. Ондайда адамның ойланғаны 
емес, құдайдың бұйыртқаны болады деген сездің жаны бар 
ма деп қаласың.

Жасымызға жыл қосып, ескі жылдың қуанышы мен өкінішін 
артқа тастап Мешін жылы Тауыққа төрден орын босатып 
әне-міне дегенше 2005 жыл есік қақты. Ескі жылды артқа 
тастап, жаңа жылға қадам басқан сайын, сол жылдардың 
қателігі мен салмағы, жауапкершілігі келер күндерде 
алдыңнан шығады екен. Оны ескі жылмен бірге шығарып 
сапа алмайды екенсің...

Жә-ә, көңілге мұң ұялататын жолдарды доғара тұрайықшы. 
Құпиясы мен қуанышы қатар желген жүйріктей келіп жатқан 
жаңа жылдар қуантсын! Жаңа жылымыз ізсіз кетпей Өмірімізге 
шаттық пен мән сыйлап, өрісіміз кеңейіп, өсе берейік.
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Ата салт-асыл дәст

ҚАЗАҚ ХАПҚЫНЫҢ 
ТУЫСТЫҚ АТАУЛАРЫ

Қазақ халқының салт-дәстүрі бойынша азаматтың 
үш жүрты болады. Олар -  ағайын, яғни, өз жүрты, 
нағашы жүрты және қайын жүрты.
Бүл үшеуі де жанашыр, сүйеніш, қорғаны болып 
саналады, Халықта “ағайын жүртың -  күншіл, нағашы 
жүртың -  сыншыл, қайын жүртың -  міншіл” деген 
сындарлы сөз бар. Бүл тегін айтылмаған.
Осы үш жүртқа қатысты “ағайын”, “туыс", “ілік”, 
“жамағайын”, “жекжат”, “жүрағат”, “қүдандалы” 
дегендей туыстық атаулары айтылады.
Қазақтар үш жүзге, тайпаларға, руларға бөлінгенімен 
бірін-бірі бөтен санамайды. “Қарға тамырлы 
қазақпыз”,— деп жақын тартып жүрген.
“Сүраса келе қарын бөле шығамыз” деп аты-жөнін, 
іліктік қатынасын да сүрастырып, біліп отыру 

дәстүрге айналған.
Қазақта осындай туыстық, іліктік қатынастардың 
көптеген атаулары және оның соған лайық жол- 
жоралары да бар. Өкінішке орай кейінгі үрпақтар 
ол дәстүрді біле бермейді, Бүл еңбекте халықтың 
сол әдет-ғүрыптық, дөстүрлік атауларын көпшілікке 

таныстыруды жөн көрдік, /

Ата — әкенің әкесі, ел-жұрт “ақсақал” деп 
қурмет түтады. Мүндай кісілер төрден орын 
алады, әрқашан құрмет көрсетіледі. Оның жо- 
лын кесіп өтуге болмайды. “Ауылыңда қартың 
болса жазып қойған хатпен тең”— дегендей 
ақсақал ел ұйтқысы, батагөйі, ақылшысы, 
қамқоры болып есептеледі. Жастар атадан 
бата алуға тиіс. “Аталы ел баталы”— деген 
мақал бар. Атаның айтқаны кейінгіге заң. “Ата
— балаға сыншы” — дейді халық.

Дәстур бойынша сол елге, ауылға кел- 
ген адамдар алдымен атаға сәлем беруге 
тиіс.

Әже — әкенің шешесі. Ел іші, от басының 
бүтіндігін ойлайтын — ел анасы. Ол салт- 
дәстүрді сақтап, кейінгі жастарға от басының, 
дастархан берекесінің, абысындардың бірлігін 
сақтайтын тәрбиеші әрі ақылгөйі, тілеуқоры 
деп есептеледі. Ұлы мен келіні әжесінің тап- 
сырмасы мен өтінішін сөзсіз орындауы керек. 
Қазақ халқының заңы бойынша әжені де, ата- 
ны да әрбір адам танысын, танымасын сәлем 
беріп, құрмет көрсетуге тиіс. Бұл кісілер тек 
өз ұрпақтары ғана емес, жалпы елге ата, әже 
болып есептеледі.
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Әке-шеше, ата-ана — өзіңді өмірге әкелген 
ерлі-зайыпты адамдар. Әр ұл мен қыз ата-анаға 
мәңгі қарыздар. Ұрпақтары бұл адамдарды ай- 
рықша сыйлауга, қүрметтеуге тиіс. Оларға қар- 
сы келуге, ренжітуге, айтқанын орындамауға 
болмайды. М ұхамбет пайғамбардың 368- 
хадисінде “ата-анасын ренжіткендерді Алла 
тағала жақсы көрмейді” деген. (“Парасат” N 
11. 1992 ж). Ә сіресе, ананың жолы мүлде 
бөлек. Ананың ақ сүті адам баласы үшін аса 
қасиетті. Ананың өз балаларына “ақ сүтімді 
ақтады” деуі үлкен баға.

Жақсы ата-ана — ер мен әйел ұрпақтың, 
елдің мақтанышы.

Ақылды ердің ішінде 
Алтын ерлі ат жатар.
Ақылды әйел ішінде 
Алтын бесікті ұл жатар — 
деген мақалда тәрбиелік мағынасы зор 

көрегендік жатыр. Халық тілінде жанүя басы
— ер адамды “отағасы”, әйел — ананы “жүбайы”, 
“зайыбы”, “әйелі” деп сыпайылап атайды. Әйел- 
дер өзі түскен жердің адамдарының аттарын 
атамайды. Бүл тәрбиелік пен сыпайылықтың 
белгісі, әрі халық дәстүрі де солай үйретеді.

Бала — ата-анадан  тараған ұрпақтар 
бала яғни “үл”, “қыз” деп аталады. Балалы 
үй, бақытты үй деп бағаланады. “Балалы үй 
базар, баласыз үй — қу мазар”— деген дана 
халқымыз. Ұрпақтарын ата-бабаларымыз “із-

басарым”, “мұрагерім”, “қолғанатым”, “азама- 
тым”, “көз қуанышым”, “бақытым”, “қызығым” 
деп еркелеткен және оларды көпсінбеген.

Ата-ана өз балаларын тәрбиелі, енегелі, 
өнерлі, саналы, білімді етіп есіруге міндетті. Қа- 
зақта “балаңды бес жасқа дейін хандай кетер, 
он бес жасқа дейін құлдай жұмса, он бестен 
әрі онымен досыңдай ақылдас”—деген ғибратты 
қағида бар. Балалар да оларды сыйлауға, құр- 
меттеуге тиіс. “Адамдарға біз ата-аналарына 
жақсылық жасауды бұйырдық”—деп жазылған 
Құран Кәрімде (344 бет, 1991 жыл).

Ұл — шаңырақ иесі, ұрпақ жалғасы деп 
есептеледі. Қыз басқа елдің болашақ келіні, 
анасы. “Қыз — ер іс”, “қыз — қонақ” деп туған- 
туыстары оларды аялап, мәпелеп осірген. Қызға 
қатты сәз айтылмауға тиіс. “Кім де кім үш қыз 
өсіріп, тәрбиелеп, бой жеткізіп, құтты орнына 
қондырса, оның сыйлығы жаннат”— деген (Мү- 
хамбет пайғамбар 602 хадис). “Ұл—орындағы 
ту, қыз — ұшатын қу” (аққу) деген сез бар. 
Ырым бойынша бала туғанда ұлды “ат ұстар” 
қызды “кейлек тігер”, “қырық жеті” деп тұс- 
палдап атаған,

Қыз — бір рудың ұзатылған қызы жас, 
кәрілігіне қарамастан сол елдің адамдары, 
туыс-туғандары оны “қыз” деп атап дәріп- 
тейді. Үлкендер оны “қызымыз” деп, кішілер 
“апай” деп ерекше сыйлауға, сәлем беруге 
тиіс. “Қыз” еліне еркелеп келіп, еркіндеп сөй- 
лейді, туған-туыстарына базынасын айтады, 
назданады. Үлкен-кішілер оның сезін тыңдап, 
құрмет керсетеді. Қыз кейде еліне “төркіндеп” 
келеді. Бұл оның ерекше келуі болып саналады. 
Мұндайда төркіндері сый-сияпат жасап, мал, 
қымбат заттар беріп риза етіп аттандыруы шарт. 
Қыз еліне бір-ақ рет торкіндеп барады жэне 
бүл оның парызы болып саналады.

Арғын руының Жылқыайдар тайпасында 
Солтан деген кісін ің әйелі, Найман қызы 
Ақбикеш атты анамыз 3—4 жыл бойы бала 
көтермепті. Сол кісі еліне төркіндеп барып, 
езінің жақын сіңілісі Мақпалды өз күйеуіне 
екінші әйелдікке сұрап қолқа салыпты. Кейін 
Ақбикеш те, Мақпал да көп құрсақ көтеріпті, 
одан тараған ұрпақтар күні бүгінге дейін 
“Ақбикеш”, “Мақпал” балалары деп аталып 
келеді.

Қыз ауыл ақсақалдарымен, жас болса 
ағаларымен қатар, әйелдерден жоғары отырады. 
Жеңгелеріне әмір бере сейлеп, айбат керсетуге 
де хақы бар. Жеңгелері оны мойындап, айтқанын 
көтеруге тиісті. Қыздың сыбағасы — төс, орны
— төр, жолы үлкен деп есептеледі. Қызға кәрі 
жілік, өкпе тартылмайды.

Тұңғыш, ортаншы, кенже бала. Қазақ 
халқы бірінші туған баланы “тұңғышым”, одан 
кейінгілерін “ортаншы”, ең соңғы туғанын “кенже” 
деп атайды. Олар ержетіп, әскен кезде ата-
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Ата салт-асыл дэст

ана түңғыштары мен ортаншыларын үйлен- 
діріп жеке отау тігіп, енші беріп бөлек шығарады 
да, кенжесі өз қолында қалады. Ол әке-шешесін 
бағып-қағуға міндетті. Әке мүрасы сол кен- 
же үлға қалады да, оның үйі “ қ а р а ш а ң ы р а қ ” 

(яғни үлкен үй деген мағынада) деп атала- 
ды. Басқа балалар ол шаңырақты қүрметтеп, 
қарайласып, әке-шешесінің сыбағасын беруді 
де үмытпауы қажет.

Немере — үлдың баласын “немере” дейді. 
Немере ата, әже үшін өте ыстық. Көбінесе, 
олар тұңғыш немересін бауырына салып, “өз 
балам” — деп өсіреді. “Немере етін жеп, сүйеғін 
береді”—деген де бар.

Шөбере — немеренің баласы, Қарт адамдар 
үшін бұл ұрпақтың орны мүлде бөлек. Олар 
қазақ дәстүрі бойынша кішкентай шөберенің 
алақанынан су құйып ішеді. Шариғат бойынша 
шөберенің қолынан су ішкен адамға о дүни- 
еде жеңілдік жасалады. Шөберенің баласы 
“шөпшек”, шөпшектің баласы “немене” деп 
аталады. Жеті атаның соңы неменемен аяқ- 
талса керек.

Аға, Апа — бір әке-шешеден туған (немесе 
туыстың) жасы үлкен жігіт- аға, қыз- апа деп 
аталады. Екеуінің де жолы үлкен деп есеп- 
теледі.

Жеңге — ағаның әйелі. Жасы үлкендер 
үшін “келін” , кішілер үшін “жеңге” деп ата- 
латын бүл адамның тәлім-тәрбие үшін орны 
бөлек, Ол әсіресе, өзінен кіші қайнылары мен 
қайынсіңлілері үшін, әзіл қалжыңы араласа 
жүретін сүйкімді де сыйлы. Жеңге кайны- 
лары мен қайынсіңлілерін өз атымен атамай 
оларға өзінше “сы рғалы м ”, “ш аш баулым” , 
“ерке бала” , “мырза ж ігіт”, “бойжеткенім”, 
“күлім-көзім” деп ат қояды. Кейде ерсі мінез- 
деріне қарай күлкілі ат қоюы да мүмкін. Мүның 
бәрі сыйластықтың белгісі ретінде қаралады. 
Қайны мен сіңлі жеңгелерінен сыр жасырмай, 
онымен ақылдасып отырған. Жеңге бұлардан 
төмен отырады.

Жеңге бұрын қыз бен жігітті таныстыру мен 
табыстыруда үлкен тәрбиелік қызмет атқарған. 
Оларға махаббат кұпияларын үйреткен. Сол 
қызметі үшін олар қыз, жігіттен сыйлық та 
алатын болған. “Қалмады қол-да жүзік, белде 
белбеу, жеңгесін қызды ауылдың сыйлай-сый- 
лай”-  деген өлең осындайдан туған.

Қайын іні, қайын сіңлі — жеңгелері үшін 
күйеуінен кіші ұл “қайын іні”, қыз “қайын сіңлі” 
болады. Бүларды жеңгелері әрқашан еркелетіп 
үстайды. Олар да жеңгесін ерекше сыйлап, 
қадірлеуі керек. Оның жақсы ісін куйеуі, ата- 
енелері алдында мақтап қойғаны жөн. Бұлар 
әзіл, қалжыңы жарасқан сыйлас, сырлас болуы 
керек.

Іні, қарындас, сіңлі — өзімен бірге туған 
жасы кіші үл-ағасы мен апасы үшін “іні”, қыз

бала “қарындас” не “сіңлі” деп аталады. Олар 
аға, апаларын сыйлап, айтқанын орындап, 
ақылын тыңдап жүруге тиіс, отырғанда аға, 
ападан төмен отырады. Олардан бүрын асқа 
қолын салмайды. Жеңіл-желпі шаруаны да 
солар атқаруы керек.

Ағайындылар — бірге туған ағалы-інілі, 
апалы-сіңлілерді бір сөзбен “ағайындылар” 
деп атайды. Ағаның балалары оның інісіне 
іні, қарындас болып есептеледі, ал інінің ба- 
лалары ағасына бала деп есептеліп, олар 
оны “әке” деп атайды.

Ағайын, туыс — бір рудың адамдары бір- 
біріне ағайын, туыс деп саналады. Бұлар 
б ір-б ір імен жеті атаға дейін қыз алыспайды. 
“Туысы бірдің — уысы б ір” деген сөз бар.

Келін — інінің, баланың әйелі “келін” деп 
аталады. Бүкіл ауылдағы жолы кіші адам да 
осы келін. Дәстүр бойынша ол өзінің күйеуі- 
нен үлкендердің бәріне орнынан түрып, иіліп 
сәлем жасауға тиіс. Мұндай жасты ел “ибалы", 
“әдепті” келін деп жақсы көрген. Жаңа түскен 
келінді бөтенсітпей құрметтеп, сыйлап, жаңа 
ортаға тарта білуі, тәрбиелеуі керек. Қателігі- 
не кешіріммен қараған жөн. Қатты сөз айтып, 
жекуге мүлде болмайды. Ата-ене оған жылы 
сөйлегені жөн. Қазақ халқы “жақсы үйге түс-
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кен келін — келін, жаман үйге түскен келін
— келісап” деп мақалдаған. Бүрын жаңа түскен 
келін бір жылға дейін өз үйіне баруға рүхсат 
етілмеген. Мүның тәрбиелік, халықтық мәні бар. 
“Келіннің — аяғынан, қойшының — таяғынан’ 
деген ырым да келін үшін үлкен сын.

Қалыңдық— күйеуге атастырылған, бірақ 
өз үйінде отырған бойжеткенді осылай атайды. 
Қазақ оны “оң жақта отырған қыз” дейді.

Ағаеке — өзін әкелуге қүда болып барған 
адамды келін “ағаекем" деп атайды. Оны басқа 
қайнағаларынан гөрі жақын тартып, өкпе-назы, 
өтініші, шаруасы болса соған айтады. Ағаекесі 
оны жерге қалдырмай қабылдауға тиіс.

Абысын — ағайынды ж іг іттерд ің  әйел- 
дер ін  “абы сы н ” деп атайды . Олар өзара 
сырлас, м үңдас болады, б ір іг іп , ынтымақ- 
ты жүмыс істейд і. Б ір -б ір ін ің  өкпе, назын, 
әз іл-қалж ы ңын кектемеуі керек. Қ азақта 
“Ағайын тату болса  ат көп, абысын тату 
болса  ас көп” деген сө зд ің  ф ило -соф ия- 
лық мағынасы  осы ндайдан  шыққан.

ө м і р  к . 2 .

Бөле — апалы, сіңлілі қыздардың баласы 
бір-біріне “бөле” болады. Бүл жақын туыс, ілік 
деп есептеледі. Олар да нағашы-жиенді адам- 
дар сияқты бір-б ір імен әзілдесіп ойнайды. 
Нағашыларына барғанда екеуі бірігіп кетеді. 
Олар тату жүреді. “Екі аяқтыда бөле тату, төрт 
аяқтыда бота тату”— деген осыдан шыққан. Ең 
жақын бөлелер бір жанүядан өрбіген қыздардың 
балаларын “қарын бөле” дейді.

Бажа — апалы, сіңлілі қыздардың күйеу- 
лері бір-біріне “бажа” болады. Бажа бажаны 
көрсе басы қышиды”—дегендей олар да бірін- 
бірі көргенде әзілдесіп қалады. Олар өздерін 
бөтенбіз деп есептемейді, қолдан келгенше 
көмек жасап, бірін-бірі қатты сыйлайды. Алайда 
қазақтың “қүс жаманы — шажа, ілік жаманы
— бажа” деп мақалдайтыны тағы бар. Бүл 
сөздің  де жаны бар.

Қайын ата — әйелге күйеудің әкесі, күйе- 
уге әйелдің әкесі “қайын ата” деп аталады. 
Бүл кіеілерге өз әкесіндей қүрмет көрсеткені 

жөн.
Қайын ене — әйелге күйеуінің шешесі, 

күйеуге әйелінің шешесі “қайын ене”,
Жас келіннің бүдан былайғы анасы да, 

тәрбиешісі де осы ене. Ол елдің үлкен-кішісі 
мен жақын-жуығын, туыс-туғанын келінмен 
таныстыруға тиіс. Үй тәрбиесі, қазан жабдығы, 
бала тәрбиелеу, халықтың салт-дәстүрін түсін- 
діру де ененің міндеті. Ененің айтқаны келін 
үшін-бүлжымас жарғы. Ене мен келін тату- 
тәтті, сыйласып өмір сүруі керек.

Өкіл әке, өкіл шеше — жас келін басқа жер- 
ге түскеннен кейін өз әке-шешесін сағынады, 
мүңаяды. Жанында бүрынғыдай жақын-жуық, 
достары да жоқ. Сондықтан барған (түскен) 
жерінде жас келінге өз әке-шешесі орнына 
жүретін “өкіл әке” мен “өкіл шеше” белгіленеді. 
Оған сый-сияпат үсынылады. Ол жас келінге 
ез қызындай қарап, қамқоршы болып, ақыл 
береді. Бүл дәстүр Қазақстанның оңтүстігінде 

кездеседі.
Нағашы — ананың төркін жүрты нағашы деп 

аталады. “Нағашы жүртың сыншыл” дейтін үш 
жүрттың ішіндегі ең сыйлысы осылар. Олар 
жиенін әрқашан еркелетіп, сүрағанын беріп оты- 
рады. Тек туған нағашысы ғана емес, сол рудың 
барлығы да нағашы деп аталады. Нағашының 
жолы үлкен деп есептеледі. “Нағашымен күрес- 
кен жиен жығылады” деген сөз жиеннің қанша 
ерке, батыл болғанымен нағашысы алдында 
ізетті, әдепті болуын ескертеді.

Нағашы жүрттың еркек-әйелдері “нағашы 
апа”, “нағашы жеңге”, “нағашы қарындас”, 
“нағашы іні”, “нағашы аға” деп аталады.

Сейіт КЕНЖЕАХМЕТҰЛЫНЫҢ 
“Қазақтың салт дәстүрлері 

мен әдет-ғүрыптары” кітабынан


