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АІ-ҒАКАВІ КА2АК М ІШ  0МІУЕК$ІТЕ5І ҒІЮЮІІ ҒАКйИЕЗІ

А1-ҒагаЬі Кагак МіШ Опіуег8І1:е8І Ғііоіо^і Ғакйкезі «6Б020700 -  
Іегсйшапһк» Ьоійтй йокіога о§гепсІ8І Ау§й1 А1різЬауеуа’п т  ҒеІзеҒе Вііітіегіп 
(РҺБ) ёокіога сіегесезіпі аітак ідіп Һа2іг1асіі§і иМа§сап ІитаЬауеу'іп §ііг1егіпіп О9 
ЭіЫе Үарііап О о у і г і з і п і п  (Тйгкре, К и з д а ,  Іп^ііігсе) Ьіп^уо-Кйһйгеі Үопіегі” асііі іег 
9аһ§тазта  уаЬапсі Ьііітзеі ё а т ^ т а т п т

Аі^иі АІрізЬауеуаҮт Іегіпіп копизи деуігі даһ§та1ап, есіеЬі реұігі іеогізі уе 
ргаіі§і адізтсіап оЫикда опетііёіг. Бокіога о§гепсізі Насі Ваугат Уеіі 
ОпіуегзіІезіЫсіе уарһ§і ага^һгта з1а)і зігазтёа Ьи кописіа кйійрһапе іопи ііе Ьа§апһ 
Ьіг §екіИе даһ§ті§ уе сііі кигзіапт Ьа§апу1а §едті§һг.

Ойпйтйгсіе деуігі уе кйһйг копизи оіап деуігі кйһйгй, ^еуігіЬіІіт ёйпуазтсіа 
еп док іагіі^ііап уе рогііте ка\оі§1:ит1атауап копиіагйап Ьігісііг.Үакт уе ихак, Ғагкһ 
еһіік ^ тр іагт , Ьепгегі §огй1теті§ Ьіг һігіа ЬігЬігІегіуІе іагкһ кйһйгеі уе зозуаі 
І1і§кі1ег ідіпе §іппе8І;ЬігЬіг1егіпіп §е1епек §6гепек1егіпі, ёй^йпсе зізіетіегіпі, иіизаі 
ййпуа §огй§1егіпі уе 6е§ег1егіпі Ітһйгіегагазі І1і§кі1ег Ьа§1аттйа ага§һгтауі §егек1і 
кі1ті§һг. Ви іһһуаст каг^ііаптазтйа деуігіпіп охеі Ьіг уегі уагйіг. Негһап§і Ьіг запаі 
езегі, уагаһ1сіі§і сіопет уе Іоріитип, іагіһі уе тапеуі һауаһ һакктёа Ьі1§і уегіг.ЕйеЬі 
деуігі, ййпуа һаікіаптп таёйі уе тапеуі кйіһігйпй Сатһг. Апсак кйіһдгеі Ьі1§і һег 
гатап теусиі йе§і1сііг.Нег тіііеһп кепйіпе аіі огеііікіегі уагйіг уе Ьи һагкһһк, де§Ші 
йіі огеіһкіегі уагсһтіуіа іпзапіагт йіііпе уапзіг. Випіага кйһйгеі кеіітеіег, е§іі 
оітауап кеііте йа§агсі§і, §егдек1ег бепіг. Кйһйгеі кеіітеіег, Ш т иіизип сііізеі 
§6гйпһізйпй оіи^йішгіаг уе ек Ьіг 9а§п§ітза1 апіата заһірһгіег. Ви пеёепіе кйһйгеі 
Ьі1§і1егіп, кйһйгеі 802 үагһ§іпіп деұігізі сеуігтеп ідіп Ьйуйк гогіикіаг 
0Іи§іигтак1:ас1іг. Ви ійг Ьі1§і1егіп пазіі Іегсйте ейі1есе§і копизипйакі Іагһ§та1аг, 
деуігі зоуіетіпсіе һаіа йеуат еітекіейіг.

А га§һгтастт Іегіпіп атасі, йпій §аіг Ма§сап ІитаЬауеуһп §іігіпіп йд йіііі 
деуігііегі Іетеііпйе Ъи Ійг кйіһдгеі Ьі1§і1егіп деуігізіпіп уеге11е§һгі1тезі уе опсесіеп 
іаһтіп ейіітезі ідіп зһаіеіііегіп іпсеІетезійіг.Тйт Тйгк һаікіапшп огіак §ишш оіап 
§аіг Ма§сап5іп ^іігіпіп, уепііік ұе зетһоіігтіе Ьігіікіе т іһ і  шһ уе Іагіһіе (Зоіи оИи§и 
Ьіііптекіесііг.^аігіп сііізеі кі§і1і§і е§зіг уе 2еп§іпсііг. Ви пейепіе §аігіп §ііг1егіпіп йі§ег 
йіһеге йгсйтезі зізіетаһк ага§һгта §егек1ігтекі:еШг. ЕйеЬі §іігзе1 деуігіпіп Ш т 
пйапзіапт Іек Ьіг даһзтасіа Іа т т а к  іткапзігсііг. А йаут §аігіп ^іігіпсіекі 1і п § у о -  

кйһйгеі 802 уаг1і§тт деуігізіпе об ак іап тазтт  уе догйтіетезіпіп иу§ип о1ёи§ипи 
6й§йпйуошт.Ага§һгташп іеогік іетеіі оЫикда 2еп§іп6іг.ҮаЬапсі деуігі Іеогізіпіп 
іетеі езегіегіпйеп уагагіашһг. Ви ^екіісіе, ага§һппасітп еікііі ага§һгта уопіетіегіпі 
киііапагак еікііі Ьіг §екіЫе даһ§һ§і §6т1тек1:еШг. §аігіп §іігі, пііеі уе пісеі ШІЬіІітзеІ 
догйтіетеіегіп уагйітіуіа, йд ШПі деуігЫекі уеге11е§те ййгеуіпі, деуігі йгегіпсіекі 
еікізіпі, 02§йп кйһйгеі Ьіг1і§іпіп 6опй§йт уоііапш адікда §6зіегтекі:е6іг. Віг езегіп 
і1§ізІ2 ШПегсіекі деуігііегіпіп каг§і1а§һг?паһ апаіігі уоіиуіа, Ьи һаікіагт ёй§йпсезі, <Ш 
огеііікіегі, ййпуа §огй§й, Ыіізеі іта)і һакктсіа йе§ег1і зопидіаг дікапІті^һг.АпаІіг 
зописипсіа о1и§1иш1ап йд Ш11і адікіауісі зо2Ій§йп ргаһк опеті оЫикда уйкзекгіг.

ІЬМІ ООКй§й



Аупса, ісгсіітапіапп сеч ігі зіігесіпе ііізкіп сііізііпсеіегі \е  деүііі зіігесіпсіекі 
гог апіаг езегіп сіе«егіпі сіаһа сіа агіітизііг.Ви іегіп сеіесекіе заіг МайсаіГт зіігіпсіекі 
<іі§ег кііІШгеІ Ьіі§і каупакіаппт - аіазбгіегі, беуітіег, тесагіаг, зетЬоІІегіп ^еүігііегі 
- бокіога б§гепсізі Іагактсіап Ье1іі1і1с1і§і §іЬі зізіетаіік Ьіг 9аһ§та ііе сіеуат ес1есе§іпі 
итиуогит.

Зопи? оіагак, А. Е. АІрізЬауеуаШт ага§іігта 9аһ§тазі, бокіога Іегіпіп 
§егекзіпіт1егіпі каг^ііатакіасііг, бокгога б§гепсізіпіп Іегіпсіе зипс1и§и зопи^іаг 
Ьііітзеі іетеііісііг. Ви пебепіе, Ьи Іегі заүиптауа сіе§ег Ьиіиуогит.

АНВУ ЕОЕВІҮАТ ҒАКОЬТЕЗІ 

Миіегсіш Тегсіітапһк Воійтй
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Хаджы Байрам Вели Университеті Анкара
Әдебиет факультеті 

Ауызша жэне жазбаша аударма бөлімі

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология
факультетінің «60020700 -  Аударма ісі» мамандығының докторанты 
Алпысбаева Айгүлдің философия ғылымдарының (РҺО) докторы дәрежесін 
алу үшін дайындалған «Мағжан Жүмабаев поэзиясының үш тілдегі (түрік, 
орыс, ағылшын) аудармаларының лингвомэдени аспектісі» атты 
диссертациялық жүмысына шетелдік ғылыми кеңесшінің

ПІКІРІ

Алпысбаева Айгүлдің диссертациялық жүмысының тақырыбы 
аударматану ғылымы, көркем аударма теориясы мен практикасы түрғысынан 
өте өзекті болып табылады. Докторант Хаджы Байрам Вели университетінде 
ғылыми тағылымдамадан өту барысында осы тақырып айналасында 
кітапхана қорымен тиімді жұмыс жасап, тілдік курстардан сәтті өтті.

Қазіргі таңда аударма мен мәдениет, аудармадағы мәдениет мәселелері 
әлемдік аударматану ғылымының ең жиі талқыланатын дискурсы, әрі әлі 
біржақты шешімін таба алмай келе жатқан сұрақтардың бірі. Алыс-жақын, әр 
түрлі этностардың бір-бірімен бүрын-соңды болмаған қарқынмен түрлі 
мәдени, элеуметтік қарым-қатынастарға түсуі - мәдениетаралық қарым- 
қатынас мәнмәтініндегі зерттеулердің, бір-бірінің әдет-ғұрпын, салт-санасын, 
ойлау жүйесі, үлттық дүниетанымы мен қүндылықтарын танып-білуге зор 
қажеттілік тудырып отыр. Бүл қажеттілікті өтеуде аударманың алатын орны 
ерекше. Кез келген көркем туынды сол туынды жазылған уақыт пен қоғам, 
тарих, халқының рухани өмірі жайында ақпарат береді. Ал, көркем аударма 
әлем халықтарының материалдық, рухани мэдениетімен таныстырады. Бірақ 
мәдени ақпарат үнемі қолжетімді бола бермейді. Әр халықтың, үлттың өзіне 
ғана тэн ерекшеліктері бар. Жэне сол ерекшелік аталып отырған халықтың 
тілінде эр түрлі тілдік атрибуттардың көмегімен көрініс табады. Оларды 
мәдени сөздер, эквивалентсіз лексика, реалийлер деп атайды. Олар бүтіндей 
үлттың әлемінің тілдік бейнесін күрайды жэне қосымша коннотациялық 
мағынаға ие болып келеді. Сол себепті мәдени ақпаратты, мәдени лексиканы 
тәржімалау аудармашыға аса зор қиындықтар туғызады. Мүндай ақпарат 
қалай аударылуы тиіс деген дискуссия аударма дискурсында элі де жалғасып 
келеді.

Ізденушінің диссертациялық жүмысының обьектісі осындай мәдени 
ақпаратты аударудың доместикациялану жэне форенизациялану 
стратегияларын талдауды атақты ақын Мағжан Жұмабаевтың поэзиясының 
үш тілдегі аудармаларының негізінде жасайды. Барлық түркі халықтарының 
ортақ мақтанышы Мағжан ақынның поэзиясы жаңашылдық, символизммен 
қатар үлттық рух пен тарихқа тұнып түрғаны белгілі. Ақынның тілдік 
тұлғасы ерекше эрі бай. Сондықтан ақын поэзиясының өзге тілдерге 
аударылуы жүйелі зерттеулерді қажет етеді. Бір зерттеу жұмысында көркем



поэтикалық аударманың барлық қыр-сырын тану мүмкін емес. Ізденушінің 
ақын поэзиясындағы лингвомәдени лексиканың аударылуына жеке тоқталуы, 
талдауы орынды деп санаймын. Зерттеу жүмысының теориялық негізі де өте 
бай. Шетелдік аударма теориясының фундаментальді еңбектері қолданыс 

" тапқан. Сол арқылы ізденуші тиімді зерттеу әдістерін қолдана отырып 
мақсатқа сай жүмыс атқарган. Сапалық жэне сандық лингвистикалық 
талдаудың көмегімен ақын поэзиясындағы реалийлердің үш тілдегі 
аудармадагы форенизациялану жэне доместикациялану деңгейін нақты 
көрсетіп, аудармага эсерін, түпнүсқадагы мэдени бірліктің
трансформациялану жолдарын көрсетеді. Бір туындының туыс емес 
тілдердегі аудармалар арасындағы салыстырмалы талдау арқылы, сол 
халықтардың ойлау, тілдік ерекшелігі, дүниетанымы, тілдік бейнесі жайында 
құнды тұжырымдар жасалган. Талдаулар нәтижесінде құрылган үш тілді 
иллюстративті түсіндірмелі сөздіктің практикалық маңыздылығы өте 
жогары. Әрі зерттеу жұмысында аудармашылардың аударма процесі 
жайында, аударма барысында қиындық тудырган сәттерімен бөліскен ойлары 
жүмыстың құндылыгын одан эрі арттыра түскен. Аталмыш диссертациялық 
жүмыс болашақта докторант өзі де жүмысында атап өткендей, Магжан ақын 
поэзиясындағы басқа да мәдени ақпараттың қайнар көздері - мақал-мэтелдер, 
фразеологизмдер, метафора, символдардың аудармаларының жүйелі 
зерттеулерімен жалғасын табады деп сенемін.

Қорыта келе, А. Е. Алпысбаеваның зерттеу жүмысы РЫЭ докторлық 
диссератция талаптарына сай келеді, докторанттың ұсыныс-пікірлер 
көрсетілген, түжырымдары ғылыми негізделген. Сондықтан аталмыш 
диссертациялық жүмысты қоргауга үсынылуга толық лайық деп санаймын.

/қолы/
Профессор Доктор Н. Гюльсун МЕХМЕТ 
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Перевод с турецкого языка на казахский язык выполнен переводчиком гражданкой 
Аргымбаевой Асель Темировной двадцать третье ноября две тысячи двадцать первого года, 
город Алматы, Республика Казахстан.

Республика Казахстан. Город Алматы. двадцать третье ноября две тысячи двадцать 
первого года. Я, нотариус города Алматы, Егембердиев Сункар Турегельдиевич, 
осуществляющий нотариальную деятельность на основании государственной лицензии № 
14014874 от 06 октября 2014 года, выданной Комитетом регистрационной службы и 
оказания правовой помощи Министерства Юстиции Республики Казахстан, 
свидетельствую подлинность подписи переводчика Аргымбаевой Асель Темировны. 
Личность переводчика установлена, дееспособность и полномочия проверены. V
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