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КІРІСПЕ

• Зерттеу тақырыбының өзектілігі. 

• Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінде діннің алатын орны ерекше. Өйткені, дін өткен тарихи дәуірлерде мәдениеттің 
барлық салаларын қамтиды. Ислам дінінің қазақ xалқының ауыз әдебиетіне тигізген әсері айтыскер ақындардың 
шығармаларында көрініс табады. Қазақтың айтыс өнерінде дін тақырыбы кеңінен қозғалған. «Діни айтыс» деп аталатын 
жанрдың болуы оның айқын дәлелі. Айтыскер ақындар дін тақырыбын жырларына арқау етіп, елге дінді 
насиxаттағанын олардың өлеңдерінен анық аңғара аламыз. Жыраулар мен жыршылардың, айтыс ақындарының бәрі де, 
алғашқы сөздерін «Алланың атымен», «бисмиллә» деп бастап, содан соң ғана негізгі тақырыпқа кіріскен. 
Әдебиеттанушы М.Мағауин қазақ әдебиеттану мен әдебиет тарихына қатысты ой-тұжырымы туралы: «Классикалық 
Шығыс әдебиетінде әр бір сөз Алла атынан басталатын. Бүкіл әлемге аян атақты дастандардың барлығында ең алдымен 
Хақ тағалаға мадақ айтылады. Содан соң жүз ныспылы, бір кейіпті пайғамбарға салауат айту шарт», – деп жазғанындай, 
ақындар өлеңдерін «бисмилләсіз» бастамайтын болған. Тәуелсіздік алған жылдардан кейінгі айтыс ақындары да дін 
тақырыбын өз өлеңдеріне арқау етті. Қазіргі айтыстың жалпы сипаты, дамуы жекелеген ғалымдардың еңбектерінде 
қарастырылғаны болмаса, рухани-мәдени мәні дінтанулық тұрғыдан әлі күнге дейін зерттелмей келеді. Айтыс сынды 
баба өнерінің жалпы қалыптасу һәм дамуы тәрізді тараптары оқырманға таныс та, ол саладағы дәстүр жалғастығы мен 
діни сарындар жеткілікті деңгейде қарастырылмаған. Сондықтан да атадан балаға мұра боп келе жатқан төл 
өнеріміздегі «дін» тақырыбын дінтанулық тұрғыдан талдау жасау бұл мәселенің өзектілігін арттыра түсері анық.



• Қазақтың айтыс өнеріндегі діннің алатын орнын анықтау.  

• Зерттеу міндеттері:

• айтыстың жалпы даму тарихына көз жүгірту, оның ішінде тарихи дамудың айтыстың 
көркемдік-идеялық сипатына өзіндік ерекшелігін тигізетінін анықтау;

• айтыстың идеология құралы екенін таныту және оның рухани өмірде алатын орнын саралау; 

• тәуелсіздік жылдарынан кейінгі айтыстардағы дін тақырыбының орнын көрсету;

• айтыстың рухани байлықты дамытудағы орнына талдау жасау, сол арқылы жетістігі мен 
кемшілігін көрсету; 

• қазіргі айтыстағы діннің насихатталу деңгейін анықтау және баба өнері ретіндегі рухани 
құндылықтардан бөлек өзіндік орнын көрсету.

Зерттеудің мақсаты:



• Зерттеу объектісі. Ең басты нысаны ретінде тәуелсіздік жылдарынан 
кейінгі айтыстар алынды. Айтыстың даму сипатын қарастыру 
барысында көне айтыстар салыстырылу мақсатында алынып, 
кеңестік дәуірдің айтыстары да зерттеу нысанына алынды. жалпы 
айтыстың өткені мен бүгіні назарда болды. 

• Зерттеу пәні. Қазақтың айтыс өнеріндегі «дін» тақыбы, рухани 
құндылықтар мен уағыз-насихаттық сарындар.



• Зерттеу әдістері. Диссертациялық жұмысының әдіснамалық негізін – жүйелік, 
салыстырмалы синергетикалық, құрылымдық және қызметтік, мәдени-философиялық 
әдістерге – феноменологиялық, семиотикалық, лингвистикалық, мәдени-тарихи 
реконструкция әдісі, мәдени-талдау әдісі, идеалды үлгілер әдіс сияқты жалпы ғылыми 
зерттеу әдістері құрайды. 

• Зерттеудің теориялық және практикалық мәні. Зерттеу тақырыбының алынған 
нәтижелері ЖОО-да мәдениеттану, филология және қазақ әдебиеті мамандықтарында 
оқитын «Шешендік өнер», «Айтыс өнері», «Қазақ халқының рухани мәдениеті» секілді 
арнайы курстар бойынша дәріс оқуға қолдануға болады. Зерттеу жұмысын «қазақ тілі 
мен әдебиеті» мамандығы бойынша арнаулы семинар сабақтарында, «Айтыс өнері» 
таңдаулы пәнінде көмекші құрал ретінде пайдалануға болады. 



• Қазақ ауыз әдебиетіндегі өзіндік ерекшелігі мол, қызғылықты жанрлардың бірі – 
айтыс. Тақырыбының сан қилылығы, көтерген мәселесінің молдығы, шыншылдық 
қуатының күштілігі, көркемдік тартымдылығы жағынан алғанда, айтыс халықтық 
рухани қазынамыздың құнды бөлігі болып табылады. 



• Театр өнері қалыптаспаған елде айтыстың жұрт көңілін көтеретін, ел жиналған 
жерде зейін қоя тыңдайтын, құлақ құрышын қандырар сауықшыл сипаты 
болған. Көп елдерде ерте заманда айтыс болған.

• Әзірбайжан ізденушісі Ә.Мирахмедов «Әдәбиjjатшүнаслыг енсиклопедик 
лүғат» кітабында Германияда мейстензингерлер, Францияда трубадурлар және 
басқа да ұлттарда орта ғасырларда айтыс сияқты өнер жарыстары болғандығын 
жазады. 

• Көшпелі моңғол, түрікмен, араб тәрізді елдерде айтыс жанрының мол 
болғанын кезінде С.Мұқанов та тап басып айтқан еді.



• Сонымен қатар М.Әуезов өзінің «Айтыс өлеңдері» атты зерттеуінде Батыс Еуропада Орта 
ғасырында өмір сүрген келттерде – фильдердің, терістік Францияда – труверлердің, Орталық 
Еуропадағы – мейстензингерлердің, Скандинавия еліндегі – скальділердің, орыс еліндегі 
скоморохтардың, ертегі Иран, Үнді елдеріндегі «Мүшайра» мен Аравиядағы «Мұғаллақатқа» 
қатысқан ақындардың бәрінің де суырыпсалма айтысқа ерендігін, бұл өнердің қазақтағы 
айтысқа барынша ұқсас екенін атап көрсеткен.

• Зерттеуші ғалым Е.Тұрсынов «Айтыс қазаққа ғана емес, сонымен қатар біршама өзге 
халықтардың рухани тіршілігінің тарихынан орын тауып отыр. Алайда оны нағыз өнер биігіне 
көтере алған және қазіргі күнге дейін сақтап келе жатқан тек қазақ халқы мен қырғыздар, таилер 
ғана»деп пайым жасаған. Олардың бірі – қазақ халқы болса, екіншісі – Тайландтың негізгі 
халқы таилер. Таилердің айтыстарында қазақ айтыстарына тән көп ерекшеліктер анық 
байқалады». 



• Белгілі айтыстанушы ғалым М.Жармұхамедұлы былайша 
кең пікір өрбітеді: «Шынында, қазақ айтыстарына өзінің 
түрі, мазмұн-сипаты жағынан өте жақын қарақалпақ, 
қырғыз еліндегі айтыс жанрын әзірге былай қоя тұрғанда, 
басқа ел әдебиетіндегі суырыпсалма айтыс өнерінен бізге 
үндес, ұқсас келетіні сол арабтағы «Мұғаллақат» деп 
аталатын өлеңдер».



Айтыстың 
түрлері

Қайым  Жұмбақ Түре Сүре Қыз бен 
жігіт Діни 



• Қазақта айтыскерлер бір-бірін сөзден тосу үшін айтыс шарықтай түскенде 
қарсы жағына сұрақ қойып, оның пәлсапалық ой-пікірін, діни білімі мен 
білігін тексеретіні бар. Бұл жайында М.Жармұхамедұлы былай деп 
жазады: «Шөже айтыста әбден шыңдалып жырынды болған Кемпірбайды 
тосыннан мүдіртіп тоқтатудың жалғыз ғана амалы – діни аят-хадистен 
сұрақ беру деп санап, оған ең алдымен дүниенің жаратылуы және Мұса 
пайғамбар туралы бір аңызды құран аятынан айтып, шешіп беруді 
ұсынады. Кемпірбай алғашқы сұрақты долбарлап, өзінше шешкенімен, 
қалған екінші сауалға жауап таба алмай, еріксіз жеңіліп тоқталады».



•Шөже:

•Кемпірбай жерде не бар, көкте не бар,

•Жаратқан неше мақұлық қадір Жаппар?

•Алланың достысы кім, дұшпаны кім,

•Өзіңнен сұрайтұғын әр сөзім бар.

•Қай күні ғарасатта майдан болып,

•Қай күні өлім қошқар бауыздалар?

•Артылып бақ-дәреже, бағы асып,

•Махшарда қандай адам мансап алар?

•Бұл сөзге ақын болсаң ақылың жетер,

•Ойланып бата алмасаң, есің кетер!
•  

•  

•  

•  

•  

•  

Кемпірбай: 
Болғанда жерде Мәди, көкте Айса,
Алтын күнде жаралды екі дүние.
Жеті қат жер астында көк өгіз бар,
Дүние бұзылғанша өлмей тұрар.
Қай күні ғарасатта майдан болса,
Сол күні өлім қошқар бауыздалар...
Артылып бақ-дәреже, бақыты асып,
Арысылан сүріндіріп жолын алар.
Қаһарман тіленсе де жібермейді,
Алладан рұқсат жоқ деп періштелер.



• Берер тағылымы ұшан-теңіз Құран қағидаларының бір ғана парасы адамзат зердесіне осындай ой салса, 
оның біз сіңіре алмай жатқан басқа да тағылымдары қаншама. Ел тәуелсіздігін алған тұстан бастап қазақ 
қоғамында көтерілген өткір, зәрі мәселенің бірі осы дін жағдайы еді. Халықты исламның иманды 
жолына шақырып, оның қоғам үшін қаншалықты қажет екендігін түсіндіруде ақындар айтысы өте 
ықпалды насихат жүргізді деп айтуға толық негіз бар. Әрине, елді имандылыққа шақыруда жалғыз айтыс 
өнері ғана жұмыс жүргізді деп айту ақиқат бола қоймас. Теле-радиодағы, газет-журналдағы үгіт-насихат 
ғылыми танымдық пікір көзқарастар да, бұқара халық санасын оята білу деп түсінген жөн. Айтыстағы 
дін мәселесінің өзектілігі айтысушы ақынның осы тақырыпты терең білуімен өлшенсе керек. Айтысушы 
ақындардың біразы ислам діні туралы біршама білімі бар азаматтар еді. Атап айтқанда, айтыс өнеріне 
дін тақырыбын әкелген және оны тартымды насихаттай білген ақындардың көш басында Мұхамеджан 
Тазабеков болды. Айтыс өнерінің айтулы өкілдері Шорабек Айдаров, Серік Қалиев, Балғынбек Имашев, 
Айбек Қалиев, Айтбай Жұмағұлов, Тілеген Әділов, сондай-ақ кейінгі толқында Дидар Қамиев, 
Жандарбек Бұлғақов сынды жастардың имандылық жолын ұстануы, діннің тағылымдық-тәрбиелік мәнін 
біршама тереңдете түсті. Ақынның діни сауаты болуы тақырыптың өзектілігін һәм насихатшылдық 
сипатын барынша айқындай түсті. 



Мәселен, Мұхамеджан Тазабеков пен Мэлс Қосымбаев арасында өткен 
діни көзқарас сипатындағы пікірталас аталмыш мәселе жөнінде қажетті 
бағыт-бағдар берері сөзсіз.

• Мұхамеджан:     

•   «Мэлс-ау айтқан сөзің нықталады,

• Иманмен орындалсын ұлт талабы.

• Жеңіл сөзден сүрінер деп ойлап пе ең,

• Мұндайға мұсылмандар мұрт қағады.

• Білген жанға сауалың өте оңай,

• Қиын боп көрінгенмен сырт талабы.

• Әуелі Мұса пайғамбар үшке бөлген,

• Жәннатқа қайта тірілген құс барады.

• Содан кейін Құранда атын айтқан,

• Үңгірде бірге ұйықтаған ит барады...»

Мэлс:
 «...Екі жансыз  дегенім:
Біреуі – Мұсаның таяғы,
Біреуі – Ыдырыстың киген кебісі.
Екі арам дегенім...
Біреуі – Айсаның мінген есегі,
Біреуі – Қытымыр деген қызыл ит...».



• Екі ақынның да сөз саптасынан аңғарғанымыз, дін жөніндегі таным-біліктерінің 
біршама бар екендігі. Ислам – жалаң ой, жадағай насихаттың құралы емес. 
Исламды, дінді насихаттау, жырлау үшін ақын белгілі дәрежеде сол тақырыпты 
білуі шарт. Жоғарыда келтірілген Мұхамеджан мен Мэлс ақындардың жыр 
үзінділерінен біз осы жайтты аңғардық. Екі ақын да ойларын абстрактылы түрде 
емес, нақты мысалдар арқылы өрбітеді. Мұның өзі айтыс ақындарына осы 
тақырыпқа қатысты проблемалық ойларды қозғау барысында көп көмегін тигізері 
анық. Публицистика теориясында мынадай уәж бар: «Публицист объективтілікті 
сақтау үшін іске кіріспес бұрын белгілі объектіні барлық жағынан да қарастырып, 
ондағы жағдайлардың бәрін де өз көзімен көріп, зерттеп алғаны жөн...»



• 2001 жылы Алматы қаласында өткен «Отанды сүю – иманнан» атты 
республикалық ақындар айтысы да, аталмыш тақырыптың қоғамдық маңызы мен 
өзектілігін айқындаған шараның бірі болды. Қазіргі айтыстағы дін тақырыбы 
намаз, қажылық, зекет, ораза, иман сияқты мұсылманның басты бес парызын 
уағыздаумен емес, имандылықтың негізгі төркіні адалдық, адамгершілік, ізгілік, 
тазалық, ақиқат сияқты адам бойындағы асыл қасиеттерде екендігін көрсетумен, 
соған шақырумен ерекшеленеді деп айтуға болады. Әрі бұл насихат жалаң үлгіде 
емес, күнделікті тұрмыс-тіршілікпен, қазіргі қоғам проблемаларымен астаса 
өрілуімен құнды болып табылады.



• Мәселен, Мұхамеджан Тазабековпен айтысқан ақын Дәулеткерей Кәпұлының мына бір 
толғамдары дін мен қоғам арасындағы ымырасыздықты әшкерелейді.

• «...«Көпұлтты» деп мақтаған Қазақстан,

• Көпдінді боп жүрмесін, көпқұдайлы?!

• Тыйылмай құмар істен, кінәлі істен,

• Жылытар жүрегіңді жұбаныш кем.

• Құлқынның құлы болған қазақ аз ба,

• Кәпірден асып түсер құлап ішкен?

• Қаладағы қаптаған казиноңның,

• Мешітіңнен мерейі тұрады үстем...»



• Дәулеткерей ақын сегіз жолға сыйдырған қоғамның осындай күрделі проблемасы 
өзінің салыстырмалы сипатымен тыңдарманын бірден баурап алады. Газет 
журналистерінің тілімен айтсақ, сегіз жүз жолдық проблемалық мақалаға жүк 
болар мәселе салмағы сегіз жолға сыйып тұр. Ақынның осы жыр шумақтарында: 
«Көпұлтты» Қазақстанның көпдінді ұлт өкілдерінің бүгіні мен болашағы , нәпсіге 
құл болушылық сияқты қазақ қоғамындағы орын алып отырған ең дертті мәселелер 
қамтылады. Және жай қарапайым баяндау үлгісінде емес, ақындық қуатпен әсерлі 
кейіпте жырланып тұр. Белгілі ғалым М. Базарбаев саяси-әлеуметтік өлең-
жырларға былай деп анықтам береді: «Саяси-әлеуметтік өлең-жырлар – кезеңдік 
поэзиядағы саяси-әлеуметтік мәселелерді көтеріп, әлеуметтік мақсат-мүдделерді 
паш ететін саласы. Қоғам өзгеріс алдында, бұқара толғаныс үстінде тұрған 
алмағайып кезеңде, саяси-әлеуметтік өлеңдердің белсенділігі арта түсетіні белгілі».



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!
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