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түйіні. 1985 -86 жылдарда жазылған «Интернатта оқыгі жүр», «Ғылым тапп н мақтанба», «Жасымда 
ғылым бар деп ескермедім» өлеңдері өз заманының, қоғамының озық ойлы іқынының елін, жұртын 
білім-ғылымға үндеуі, адамзат өркениетінің көшінен қалмауға шақыруы - лттық мүрат, халықтық 
мақсат жолындағы ізгілікті күресінің идеялық түғыры. «Алыста болса, іздеп тап, Кореннойға 
кіруге»-деген көкейіндегі арманын да аңдатады. Осы өлеңдегі «коренноі русизмі бүл арада «өз 
елің», «туған жүртың, түрғылықты жерің» деген мәністі меңзейді [3]. А.Шәріп). Біз бүдан, 
ақынның «Счетың тура»- «есебің түгел» болсын десең өз еліңе, туған жг >тыңа, халқыңа қызмет 
қыл деген аңсарлы ойын оқимыз. М. Әуезовтің сөзімен айтсақ: «Абайдың ісіресе көп ой қорытып 
айтқан мағыналы жэне програмдык бір өлеңі» болатын-ды. Абайдың «Ад< і болам десеңіз» тезисі 
бойынша көтерген көкейкесті мэселесі, басты мақсаты-үлт болашағы жаста дың бойында эділеттік, 
адамдық, имандылық қасиеггердің қалыптасуындағы білім-ғылымның аңызын терең таныту 
болды.

Асан қайғыдан Бүхарға дейінгі дэуір жаугершілік, шапқыншылық к іеңі болды, сондықтан 
импровизациялық кеңістікте туған жыр-толғаулардың мазмүнының тереңді і мен деректілігі толғау 
жанрының бар талабына сай болғанмен қүрылымы ерікті үйқасқа құрылп ідықтан кемшін соғып 
жатқан түстары да болды.

Абайға ықпал етіп, оның ақындық өсу жолына игі әсерін тигізген жыра лардан тек Асан қайғы 
мен Ақтамберді жырауды ерекше бөліп қарастырдық. Абайдың нағыз ақь: болып қалыптасуына
сол заманның сөзге үста биі мен шешені, өлеңге жақын жыршысы айт элықтай демеу болды 
дегенімізбен, негізгі нэр, өлеңге деген қүмарлық Абаймен тікелей қа ым-қатынаста болған 
ақындардан келетіні дау тудырмаса керек. «Бала Абайдың санасына ақын ықтың алғашқы дэнін 
еккен өз ауылының ақыны Байкөкше, көрші елден Дулат, Сабырбайла кейіннен замандасы 
Қуандық сынды ақындармен рухани селбесулер Абайдың ақындық жоль [да айтарлықтай азық 
болды» [4]. Жалпы ақын ортасы туралы ғылыми ой-пікірлер төңкеріске д шн көрініс берсе, бүл 
тақырыпты Абайдың тікелей айналасымен байланыстырып, ақынның өзгеде алған нэрі мен өзгеге 
берген нэрі деп екі салаға бөліп қарастырған М.Әуезов болды. Ақынға ықпа еткен рухани көздер - 
ауыз эдебиетімен қатар, көне түркі әдебиеті мен орта ғасыр, Алтын орда д уірі мен хандық дэуір 
әдебиеті, би-шешендер мен айтыс ақындары, сонымен бірге өз ортасы мен ту ісы. Ақынды бесіктен 
тэрбиелеген өз эулетінен бастап, маңайындағы үлкенді-кішілі ақындар м і би-шешендер оның 
ақындық өнер жолына белгілі бір дәрежеде бағыт-бағдар, үлгі-өнеге болды. I з шағын мақаламызда 
ақынның тек жыраулық поэзия өкілдері Асан қайғы мен Ақтамберді жырау т< тғауларымен үндестік 
сарынын сөз еттік.
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азаттығы мен кемелдігі жолында еңбектерін сарп етті. Сөзсіз екі баі іттың өкілдері де қазақ 
тарихында өз орындарын тапты. Дегенмен олардың өміршең идеяларі : мен асқақ армандарын 
жүзеге асыру бүгінгі үрпаққа аманат. Өзінің бастамашыл идеяларі иен қазаққа ғана емес, 
элемге мэшһүр болған бабамыздың бірі -  адамзаттың Абайы.

Биылғы жыл Хакім Абайдың мүрасын үлықтап, бүгінгі жетк' і биіктерімізді бағалау 
түрғысынан мерейлі болмақ. Дана бабамыздың 175 жылдық мер атойының атап өтуіне 
мемлекеттік түрғыдан мэн берілуі мерейтойдың маңыздылығын о, ін эрі арттырып отыр. 
Әрине Абай Қүнанбаевтың осы мерейтойын лайықты атап өту үл тық болмысты сақтап, 
жаһандану дәуіріндегі рухани қүндылықтарымызды үрпақ жадына сіі руде айрықша рөлге ие 
екенін атап өтуіміз керек. Мерейтойдың еліміздің эр аймағында аталь і өтілуі де ортақ түсінік 
пен үлттық идеологияның қалыптасуына әсер етері сөзсіз. Тл )ихи сабақтастығынан 
жаңылмаған еліміздің бүл игі шараны өз деңгейінде өткізуі өзі ің халықаралық саяси 
аренадағы орнын нақты белгілей алған Қазақстанның бүгінгі қарк інды дамуымен қатар, 
рухани мүрасына деген ыждаһаттылығын барша әлемге тағы бір тан тары анық. Сондықтан 
30 іргелі елдің қатарына енуді болжап отырған еліміздің Абай Қүн нбаевтың 175 жылдық 
мерейтойын атап өтуі аса маңызды деп айтуға толық негіз бар. Бүл тә; шсіздігіміздің іргесінің 
беріктігінің ғана емес, бірлігі бекем, даму қарқыны алға арындаға еліміздің ата-бабалар 
аманатына деген адалдығы мен қүрметтінің белгісі деп түсіну қажет.

Абай Қүнанбаев XIX ғасырдағы Қазақстанның ірі орталықтарьп >щ бірі саналған Семей 
қаласына жақын Шыңғыс тауының баурайында 1845 жылы дүниеге елген. Әкесі Қүнанбай 
елге сыйлы, болыс болып ел басқарып, қара қылды қақ жарып әділ иешім шығарған түлға 
ретінде тарихта қалған жан. Ең бастысы әкесі Қүнанбай оз бойындағы :емеңгерлік пен рухани 
қүндылықтарды Абайдың бойына сіңірді. Абай сол қасиеттерд заман ағымына сай 
түсініктермен үштастырып, қазақ болмысы мен болашақ бас імдылықтары туралы 
бастамашыл идеяларын өмірге әкелді деп айтуға толық негіз бар. А< ійдың кемеңгер болып 
қалыптасуының бір ерекшелігі оны қоршаған адамдардың да көпті кө| гендігі деп айтсақ қате 
болмас. Әжесі Зере мен анасы Үлжан да Абайдың қалыптасуына з< ) ықпал еткен ақылды 
жандар болган. Оған қоса Семейде білім нэрімен сусындаған Абай уак іт оте бүгінгі үрпақтың 
баға жетпес байлығына айналған мол мүрасын өмірге әкелді [1 ,5  б.] Шығыс тілдерін жетік 
үйреніп, орыс тілін де бір адамдай меңгерген. Осының арқасында іш ғыс дүниетанымы мен 
батыс өркениетін үштастыра алған. Бүл бабамыздың дүниетаным ін кеңейтіп, білімінің 
шыңдалуына көп әсер етті. Семей жерінде айдауда жүрген орыс дем' сраттарымен танысуы, 
пікір алмасуы да оның жан-жақты болыгі қалыптасуына оң әсер еткен. өз қадірін біліп, өзінен 
кейін өлмейтүғын сөз қалдыруының сыры да осы терең ізденістер м і тынбай еңбек етудің 
нәтижесі. Абайдың даналық сөздері мен өміршең ойлары оскелең } >пақтың азамат болып 
қалыптасуының негізгі бағдарына айналуы тиіс. Әрине Аб; ідың шығармаларын 
философиялық, ақындық, тарихи дерек ретіндегі түрлі сипатта қа астырып, баға беруге 
болады.

XXI ғасырдағы еліміздің ғана емес, әлемнің ден қойған саласы эі мемлекет дамуында 
жетекші орын алатын маңызды факторлардың қатарына сөзсіз біл і жэне білім беру ісі 
жатады. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының түңғыш Президен і Н.Ә. Назарбаевтың 
«Жастардың жэне еліміздің басты капиталы -  сапалы білім» деген қа іатты сөздері бәсекеге 
қабілетті білімге ие болу -  жетістіктің басты қағидасы екендігін үғынд руы тиіс. Сол білімнің 
қайнар бүлағы мен білім жолындағы алғашқы қадам мектептен бастал< і, оның шыңдалуы мен 
дамуы созсіз түлғаның жеке ізденістері мен мсмлекет қамқорлығыменг .іғыз байланысты. Осы 
ретте дана Абайдың білім туралы ой-толғамдары мен бастамашь: идеяларының мэнін
айқындап, оны өскелең үрпақтың санасына сіңіру жэне болашақ ;аму бағдары ретінде 
үсынудың маңыздылығы арта түспек.

Білімнің адам әміріндегі алар орнын Хакім Абай терең үғ нған жан. Олай деп 
айтуымызга бабамыздың өлеңдері мен қара сөздерінде жастар және і :астық шақ, білім мен 
ғылым турасында мэселелердің орынды котерілуі дэлел бола алады.

Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
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Пайдасын көре тұра тексермедім -  деп келетін жыр жолдарын ін білім алудың ең бір 
қауырт кезеңін ұғындыргандай [2, 26 б.]. Рас «Жас кезіңде алған біл л тасқа басқан мөрмен 
тең» демей ме дана халкымыз?! Сол себепті еліміз егемендікке кол : еткізген тұстан бастап 
жастар және білім мәселесіне толыққанды көңіл бөліп, мемлекетіміз ің басты стратегиялық 
бағдарына айналды. Жастар -  қогамның қозғаушы күші. Жастар - еліміздің ертеңі жэне 
баянды болашағымыздың басты кепілі. Жастарды қолдауды түрлі мемлекеттік 
бағдарламалары қабылданып, жастардың әлемнің озық универс геттерінде білімдерін 
шыңдауына жағдай жасалды.

Сөзсіз білім мен ғылымды кез-келген жаста игеруге болады. Алп іда жастардың білімге 
ұмтылысы мен оның нәтижелілігі кез-келген жастан артығырақ кендігі түсінікті. Ол 
турасында Абай:

Бір дәурен кемді күнге -  бозбалалық,
Қартаймастай көрмелік, ойланалық.
Жастықта көкірек зор, уайым жоқ,
Дейміз бе ешнәрседен құр қалалық, -  деп ой қорытады [2, 3 б.]. Сонымен қатар,

«Жастықтың оты қайдасың» атты өлеңінде:
Жастықтың оты, қайдасың,
Жүректі түртіп қозғамай?
Ғылымның біліп пайдасын,
Дүниенің көркін болжамай, - деп жастық шақ білім алып, гылыі жолын багындыруга 

арналуы тиістігін көрсетеді [4, 54 б.]. Мұндай ой Абайдың тәрбиесі көрген Шэкәрімнің 
шыгармаларынан да кездестіруге болады. Мысалы Шәкәрім жастық ш қ туралы кеңінен сөз 
ете келе,

...Қапы өткізбе сол кездің бір сағатын,
Өкініш қалмайды кетсе ағатың.
Күні-түні дей көрме, ғылым ізде,
Қалсын десең артыңда адам атың, -  деген болатын.

Абай адамдарды бір-бірінен ажыратудың басты факторы ретінде (і лім, ғылымды алга 
тартады. Өзінің он үшінші қара созінде «...Тегінде, адам баласы адам бат сынан акыл, гылым, 
ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нэрсеменен оздым ғо демектің бәрі де -  
ақымақтық» деп нақты корсетеді [3, 36 б.]. Сонымен қатар «Біреуден -  5іреу артылса» атты 
олеңінде:

Біреуден-біреу артылса,
Онер олшеніп тартылса,
Оқыған, білген -  білген-ақ,
Надан -  надан-ақ сан қылса.
Оқыған білер эр сөзді,
Надандай болмас ақ көзді.
Надан жөндіге жөн келмей,
Білер қайдағы шэргезді, - деп өзінің ойын ортаға салады [2, 87 б. | Абай түсінігіндегі 

білімді адамның корсеткіші эр созге мэн беріп, создің сарасын сезін алушылық болып 
табылады. Сонымен катар «...Бөтен сөзбен былғанса соз арасы, оі ақынның білімсіз 
бейшарасы» деген өлең жолдары да орынсыз сөз саптау, артық сөйлеу ( аімсіздіктің белгісі 
екендігін ұгындырады. Демек білімді адамның басты қасиеті орынды эр коңілге қонымды, 
бағдар беруге қаукарлы соз айта білу. Ойткені озінің олеңдерінің бірінде:

Білімдіден шыққан соз,
Талагітыға болсын кез.
Нұрын сырын коруге,
Кокірегінде болсын коз, -  деген. Демек білімді адамнан шықкан ілімі ? толы созді түсіну 

үшін де тыңдаушыға талаптар кояды. Әрине білімді адамды тыңдағанн ң барлығы бірдей 
даналық пен білімділіктің шыңына шыга беруі заңдылық емес. Білімді адаі зың айтар ойы мен 
мағынасын көңіліне тоқитын тыңдаушының кокірек козі ашық бол^ .і шарт екендігін
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ұғындырады. Білімді адамның айтқан сөзінің түп мағынасы мен нұ|: ін сезіну үшін кеудеде 
сэуле немесе көкірек көзі ояу болуы шарт. Бұл ретте кеудедегі эуле мен көкірек көз 
тыңдаушыға дұрыс бағдар сілтейтін ішкі түйсік деп қабылдауға болад л.

Абай Құнанбаев өзінің он тоғызыншы қара сөзінде білімді ада болудың құпиясымен 
бөлісіп, «Адам ата-анадан туғанда есі болмайды: естіп, көріп, ұстап, т  тып ескерсе, дүниедегі 
жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болғг і адам білімді болады. 
Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады» деп орытады [3, 45 б.]. Бұл 
дегеніміз білімді адамның айтқанын ыждаһаттылықпен ойға түйігі, ке ;ілге ұялату арқылы да 
адам баласы білімділіктің кемелдігіне ие болуға мүмкіндігі бар.

Бүгінгі технологиясы дамыған қоғамның кез-келген саласынығ алға жылжуы сөз жоқ 
білімді адамдардың нәтижелі қызметтерімен тығыз байланысты. N гмлекеттің де баянды 
болашағы алдымен білімді азаматтарының өсуіне жэне олардың қоғамі і тигізген пайдасының 
деңгейімен өлшенеді. «Білгенге маржан, білмеске арзан, Надандар ( і  іхра ала алмас» деген 
Абай атамыздың жыр жолдары да бүгін қанатты сөзге айналды. Атаг өтетін бір жайт Хакім 
Абай білім мағынасына адамзат баласы үшін асыл болған даналық пеі парасатгылық, пайым 
мен зиялы болу үғымдарын да жатқызады. Ал сол үғымдар адам бс ына оның элеуметтік 
тегіне қарап емес, керісінше адам бойындағы талап, ізденіс пен ынта с шды үғымдар арқылы 
орнығатындығын атап өтеді. Ал білімді болуға кері әсер ететін фактор ар қатарына білгеннің 
тілін алмау, жалқаулық, немқүрайлылық сынды надандыққа бастар Ж' ідарды айрықша атап 
өтеді. Мысалы «Сегіз аяқ» өлеңінде:

Білгенге жол бос,
Болсайшы қол бос,
Талаптың дәмін татуға.
Білмеген соқыр,
Қайғысыз отыр,
Тамағы тойса жатуға.
Не ол емес, бүл емес,
Менің де күнім күн емес.
Ғылымды іздеп,
Дүниені көздеп,
Екі жаққа үңілдім.
Қүлағын салмас,
Тіліңді алмас,
Көп наданнан түңілдім, - деп толғаған. Осы өлең жолдары арқыль адам баласына білім 

шыңын бағындыруға септігін тигізетін талап үғымын атап өтеді. Ал біл у іс із  адамды соқырға 
балаған. Әрине соқыр үғымы тікелей мағынасында емес, көкірек көзі шіық адам үғымына 
қайшы үғым ретінде түсіндірген. Тіпті Абай көкірек көзі ашылмаған, к> /десінде сәулесі жок 
адамды соқыр емес, өлген адамға теңеген. Мысалы «Сәулең болса кеудс ;де» деген өлеңінде: 

Сәулең болса кеудеңде,
Мына сөзге көңіл бөл.
Егер сэулең болмаса,
Мейлі тіріл, мейлі өл, - деп қайырады. Білімсіз адамның бір сипать: эетінде ізденіс емес, 

керісінше қарын тойдыруды көздеген жалқаулықты атап өтеді. Рас А( й заманында өзекті 
болған мәселелер күні бүгінге дейін өз маңыздылығын жоя қойған жок.

Бүгінгі таңда интернеттегі дайын мәліметтер жағдайында білім ілушылардың білім 
алуға деген ізденісі меы кітап оқуға деген кұлшынысы азайып бара жатқ, ідығы шындық. Рас 
білімге қүмартып, оның бастауы болған кітап оқуға қүмарту -  біл іді болудың басты 
алғышарты. Ол турасында ақын өзінің жүмбақ өлеңінде:

Сыналар, ей, жігіттер, келді жерің,
Сәулең болса, бермен кел талапты ерің.
Жан қүмары дүниеде немене екен,
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Соны білсең, әрнені білгендерің, - деп адам баласы үшін осы іүниедегі жан құмары 
болған дүниені жүмбактап, оның шешімін жоғарыда атап өткен зденімпаздық, білімге 
қүмарту деп табады. Осы өлең жолдары арқылы ақын жастарды галапты болыгі, білім 
жолында үнемі ізденімпаздық танытуға шақырады [4, 82 б.].

Ізденімпаздық мәселесі ақынның отыз екінші кара сөзінде де жа сы айшықталады. Осы 
қара сөзінде адамның өзіне бейтаныс болған дүниені білуге деген қ  ̂ нтарлықты білмек деп 
атап өның сипаттары мен шарттарын «Білім-ғылым үйренбекке тат іп қылушыларға әуелі 
білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек к< >ек, білмей іздегенмен 
табылмас. Әуелі - білім-ғылым табылса, ондай-мүндай іске жаратар ;дім деп, дүниенің бір 
қызықты нэрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін ( лім - ғылымның өзіне 
ғана қүмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең жән әр білмегеніңді білген 
уақытта көңілде бір рахат хүзур хасил болады. Сол рахат білгеніңді б' )ік үстап, білмегеніңді 
тағы да сондай білсем екен деп үміттенген қүмар, махаббат пайд болады. Сонда эрбір 
естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы үғып, анық өз суретімен ішке жя іғастырып алады» деп 
ой түжырымдаған. Рас адам бойында білімге деген кызығушылык бол /іаса ізденімпаздықтан 
нэтиже шығару қиын-ақ.

Абайдың өлеңдерінде адам баласы білім алып, сауатын ашудағ басты мақсаты үлтқа 
қызмет ету мүддесімен байланысты болуы керек деп санаған. Өйткені ол түста көп қазақтың 
арасында «шен алу» мақсатын көздеген жандардың болғаны да рас. )лар турасында өзінің 
өлеңінде:

Аз білгенін көпсінсе,
Көп қазаққа епсінсе,
Кімге тиер пайдасы?
Ойында жоқ бірінің 
Салтыков пен Толстой,
Я тілмаш, я адвокат 
Болсам деген бәрінде ой,
Көңілінде жоқ санасы, - деп ой қорытады. Мүндай теріс пиғ лды жандардың ішкі 

мақсатының дүрыс болмауының басты себебі ретінде ата-бабадаі келе жатқан дәстүр 
жалғастығының бүзылуынан деп табады. Рас ақын өмір сүрген уақ :т қазақ даласындағы 
патшаның отарлық саясатының күшейіп түрған шағы болып табылад [. Отарлық саясат тек 
қазақтың шүрайлы жерлерін тартып алу ғана емес, рухани өмірді де қа тыған. Орыстандыру, 
христиандандыру саясаты қатар жүріп, қазақтың қадірін қашыру л жүйелі жүргізілді. 
Мысалы сол жоғарыда келтірген «Интернатта оқып жүр» атты өлеңінд :

Интернатта оқып жүр,
Талай қазақ баласы -  
Жаңа өспірім, көкөрім 
Бейне қолдың саласы.
Балам закон білді деп,
Қуанар ата-анасы,
Ойфнда жоқ олардың
Шариғатқа шаласы, - деп күйінеді [5, 17 б.]. Рас қазақтың дәст^ »і мен салты шариғат 

талаптарымен біте қайнасқандығын ескерсек, бүл тізбектің бүзылуы сө  ̂ коқ халықтың рухани 
өміріне де теріс әсер етті. Мүндай үрдіс еліміздің егемендік алуьну н сап тиылды десек 
асығыстық болар. Жаһандану жағдайында әлемнің озық технологиялар .ін меңгерумен қатар, 
біз өзге елдердің мэдениетімен де етене бола түсіп, үлттық дүниеті! іымызға өзгерістерді 
енгізудеміз. ¥лттың үлт болып сақталуының басты құпиясы Абг і айтқандай үлттық 
қүндылықтарға мэн беріп, олардың насихатталуына жағдай жасау боліү қ.

XIX ғасырда дүниеге келіп, артынан өлмес даналық сөздеріғ жазып кеткен Абай 
атамыздың өлеңдсріндегі білім турасындағы ой-пікірлері күні бүгінп дейін өзекті эрі бір 
мақаланың қамту аясына сыймасы анық. Ең басты данышпан бабамызді ң айтқан ойларын тек

143



жатқа айту емес, өмірлік бағдар мен ұлттық идеологияның өзегіне айналд ірған жағдайда ғана 
жетістікке жететінімізді білетін уақыт келді.
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АЙТЫС ӨЛЕҢДЕРІНДЕГТ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ БАЙЛАН [СУ ТҮРЛЕРІ

Құсмапова К.А.
Д.Серікба\ з атындагы ШҚМТУ 

Өскем 'н қаласы, Қазақсіпан

Түркітануда зат есімдердің өзара тіркесіп, анықтауыш қатына гы білдіру изфет деп 
танылып, оның үш түрлі типі болатыны белгілі: 1) Ілік жалғаулы зат есіммен тәуелдік 
жалғаудың тіркесі. 2)Ілік жалғаусыз зат есімен тәуелдік жалғаулғ зат есімнің тіркесі. 
3)Жалғаусыз байланысқан зат есімдердің тіркесі.

Изафет II туралы ғалым С.М. Исаев «Қазақ әдеби тілін туралы ға; ым С.М. Исаев «Қазақ 
әдеби тілінің совет дэуірінде дамуында» деген еңбегінде жартылай ма асу деп атап, мынадай 
анықтама береді: «Мерзімді баспасөз тілінде ілік жалғаусыз қүралған і зафет II деп аталатын 
тіркестердің қолданылуы жанадана түсті. Біз ондай тіркестерді ( зік септік жалғаусыз 
сөз+тэуелдік жалғаулы сөз) жартылац матасу деп атадық. Өйткі ні матасу мен оның 
генетикалық байланысы сөзсіз. Олар: кеңестер үйі, қосшы үйымдар... б». [1; 167]. 
Лингвистикалық түсіндірме сөздікте изафет терминіне төмендегі іей анықтама береді. 
Изафет(араб.аль-идафату-қосымша) -  кейбір иран жэне түркі ті деріндегі атрибутивті 
ісүрылымдардың типін белгілейтін термин. Иранистикада изафет терк іні анықталатын сөздің 
жэне анықтауыштың эклетикалық көрсеткіш арқылы қосылуын білді еді. Парсы, тәжік жэне 
тағы басқа тілдерде бүл көрсеткіш өзгермейді, мысалы, тәжік тілінд* -и: «китоби -и  хуб» - 
«жақсы кітап». Түркологияда изафет термині қатар келген екі зат есім арқылы берілетін 
анықтауыштық қатынастағы сөз тіркесі дегенді білдіреді. Түрік тіх гің изафет қүбылысын 
зерттеген ғалым С.С.Майзель зат есімнен басқа да сөз таптарі , зат есімге айналып 
субстантивтенсе, изафет бола алатынын айтады. Яғни зат есіммен бі ге жасайтын кез келген 
сөз не изафетке дейін есім болады, не изафеттен кейін зат есімге айи шады. Түркі изафетінің 
үш түрі бар. Бірінші, мүшелердің ешқандай корсеткішсіз байланысы Мысалы, «Темір қақпа, 
алтын сақа, күміс қасық».Екінші, анықталатын создің тәуелдік жалғ /ының үшінші жағында 
келуі. Мысалы, «Қазақ тілі, университет студенті, оқу жүйесі».Үшін іі анықтаушы мүше ілік 
септігінде, анықталушы мүше тәуелдік жалғауының үшінші ж; ғында келуі. Мысалы, 
«Студенттің кітабы, баланың күнделігі, ағаштың жапырағы» жэне т. і  .
Изафет түрлері түлғалық жағынан ғана емес, семантикалық-синтакс стік ерекшелігі жағынан 
да эр алуан. Бірінші изафет анықталатын создің түлғасын, қасиетін, ;ызметін т.б. анықтайды. 
Екінші изафет мағынасы -  белгінің сапаның затқа қатысы. Үшін іі изафет -  меншіктілік 
қатынасты білдіреді, валентілікке тікелей байланысты болады. [2; 4 |.

Біз айтыс ақындарының тіліндегі изафет I I I , изафет I қарасть імаймыз. Тілдік жағынан 
озіндік ерекшеліктері бар жэне ақындардың айтысында ең көп колд нылғаны изафет II. 
Айтыс өлеңдерінде матаса байланысқан сөзтіркестері жиі байқалады Ақындардың тілінде ілік 
септік түлғасымен тэуелдік жалғауының байланысынан түратын, яғ и, ілік септігінің жалғауы 
түсірілмейтін түрінде де, ілік септігінің түлғысынсыз тэуелдік калғаумен тіркес үлгесі 
ретіндеде кездеседі. Мысалы, Біржан сал:
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