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«Тәуелсіздік – басты құндылық» тақырыбына арналған  

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ - 2022» атты  

ХІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция  

АБАЙ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ СӨЗДІК ҚОЛДАНЫСТАР 

                                                      Сайбек Жазира Үсенқызы, Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  

    Ақын өлеңдері ұрпақты рухтандырады, жүрекке нұр ұялатады, көңілге сәуле төгеді. 

А.Құнанбевтың ақындық жолға бет бұрғандағы алғашқы сөзі мәдениет пен білімнің маңызын 

насихаттауға арналады. Оның 1885 жылы туған «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» деген өлеңі 

осы тақырыптағы тұңғыш шығармасы болумен қатар, ақынның сөз өнері жолындағы жаңа 

ізденістерін де танытады[1.6]. Абай қазақтың жаңа реалистік жазбаша әдебиетінің негізін салды. 

Абайдың шындық дарыны аса қуатты және сан қырлы. Ол – керемет суреткер ақын және сыршыл 

лириканың сирек кездесетін шебері. Сонымен бірге ойшыл ақын. Абай шығармаларында мейлінше 

мол, әр қырынан көрінетін, әрине ақынның өз бейнесі, өз тұлғасы. Лирик ақын қоғам өмірінің 

шындығын өз көңіл-күйін білдіру арқылы, өз сезім толқыныстары, ой-толғамдары арқылы 

танытады. Ақын бейнесі ылғи бір «Тәуелсіздік – басты құндылық» тақырыбына арналған 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ - 2022» атты ХІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция 189 қалыпта, біркелкі сипатта көрінбейді, әр қырынан, әр жағынан ашылып отырады. 

Көптеген өлеңдерінде өз көңіл-күйін тікелей білдіріп, ойын тура айтады. Өлеңдері кейде сұхбат, 

сырласу, кейде насихат, кейде ойға шому, ой толғау түрінде әр алуан болып келсе, ақын бейнесі 

анық, айқын қалпында танылады. Ақынның қай-қайсысында да жеке өлең тақырыбына қатысты 

сөздерді қолдану - заңды құбылыс. Бірақ бүкіл шығармашылығынан (творчествосынан) алып 

қарайтын болсақ, Абайдың ақын ретінде айтпақ негізгі идеясына, ойшыл ретінде толғаған 

тақырыптарына, жанрлық жаңалықтарына сай бірқатар сөздерді жиі қолданып актив сөздік қорына 

айналдырғаны көзге түседі, өзгелерден айрықша тұрғанын танытады. Абай – гуманист, ол дүние 

жүзіндегі ұлы гуманистердің алдыңғы сапында. Гуманизм әділдікті жақтау, адам баласы үшін игі 

қасиеттерді уағыздау, адамды сыйлап, оған жақсылық тілеу принциптеріне негізделетін болса, 

Абайдың да жырлағаны алдымен имандылық, адамгершілік қасиеттер болды. Сондықтан ол рухани 

– мәдени дүниеге қатысты дерексіз ұғым атауларын (абстракт сөздерді) өте жиі қолданды. Мысалы, 

адамдық сөзін Абай 15 рет жұмсаса, оның бір вариантты адамшылық тұлғасын 17 рет қолданған, 

демек, «адамгершілік» мағынасындағы сөзді ақын отыздан астам рет келтірген екен[2.65]. Абайдың 

ең жиі қолданған сөздерінің бірі - иман, оны ақын өз тілінде 59 рет үйренген. Имандылық-гуманизм 

шарты. Имандылыққа шакыру, оны үгіттеу, оны таныту-гуманист суреткердің міндеті. Міне, Абай 

осы үдеден шыққан. Иман сөзі о баста «ислам дінінің бес парызының бірі» дегенді білдіргенімен, 

ал діни терминдік мағынасы, Абайдың түсіндіруімен айтсақ, «Алла табарака уа тағаланың ... 

бірлігіне, барлығына... жіберген жарлығына мойынсұнып иланбақ» болғанымен, бұл сөз қазақтың 

халық тілінде жалпы «адамгершілік», «ізгілікке деген сенім» ұғымында жиірек қолданылған. 

Абайдың өзі: Ескендір патшаға Аристотель аузымен: Ұятың мен арыңды малға сатып, Ұятсызда 

иман жоқ, түпке жетер-дегенінде, иман сөзі таза діни нанымды ғана емес, ар, ұят сияқты 

адамгершілік қасиетті атап тұр. Бұл сөздер қазақ поэзиясында бұрын да кездескенімен, дәл 

Абайдағыдай бір ақынның өлеңдерін де 30-40 реттен орын алмағандығын білеміз. Сондай-ақ Абай 

адам қасиеттерін атайтын жақсылық (33 рет) жаманшылық (18), арcыз (18) сияқты сөздерді өлең 

тілінің актив сөздігіне айналдырған. Ақын жақсыжаман мінез-қылықтар мен іс-әрекеттерді атайтын 

сөздерді жиі қолданады. Абайдың адамнан, әсіресе жастардан күтетіні талап болса, ақын осы 

идеясын білдіруде талап сөзін 45 рет қолданған екен. Ал өз тұсындағы қазақ қоғамы үшін 

сауаттылыққа, білім-ғылымға ұмтылуды, өнердің түр-түрін игеруді жырлау - Абайдың ең негізгі 

тақырыбы. Бұл - өз халқының сауаттылық жайын, өнер-білім дәрежесін ойлағанда, Абайдың 



қабырғасы қайысқан тұсы. Жарлы емеспін, зарлымын, Оны да ойла толғанып. Жұртым деуге 

арлымын, Өзге жұрттан ұялып,- «Тәуелсіздік – басты құндылық» тақырыбына арналған 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ - 2022» атты ХІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция 190 деп зарланған, арланған сәттеріде осы замани мәселелерге қатысты. Сондықтан 

оқу, білім, өнер жайын сөз еткен шығармаларында осы категориялардың өзін жиі атайды: оқу (54), 

ғылым (111), білім (31), өнер (46) сөздерін актив қолдануы осыны дәлелдейді. Бұлардың ішінде 

ғылым сөзінің ең көп кездесетіндігі өте қызық. Оның сыры мынада: Абай бұл сөзді әрдайым осы 

күнгідей «наука» мағынасында жұмсамаған. Ғылым сөзінің бұл ұғымда келуі Абайда өте сирек. Бұл 

сөзді ақын көбіне-көп «білім, оқу, сауаттылық» мағынасында жұмсаған. Мысалы атақты «Ғылым 

таппай мақтанба» деп басталатын өлеңдегі ғылым деп тұрғаны - сөздіктерде көрсетілгендей, 

«жаратылыстың, қоғамның, ойлаудың даму заңдылығын білу жүйесі және жеке білім тараулары» 

(Абай тілі сөздігі 1968.183б) емес, «сауатты болу, білім алу, оқу» деген жалпы мағынада. Мұны 

ақынның білім-ғылым деп қос сөз түрінде де келтіруі оның жалпы «білім» деген ұғымда 

жұмсалғанын айқындай түседі. Қазақ өлеңдерінде кездескенімен, жиі көрінбейтін қайғы (66), қулық 

(32), иттік (7), қорлық (19), қызық (72), мақтан (56) сияқты сөздерді Абай таңдап алып, жиі 

жұмсағанда, тағы да ақын айтпақ идеясының тілдік көрінісін танытады. Бұл қатардан қайғы мен 

қызық сөздерінің жиілігі көзге түседі. Әр адамның тіршілігінде жиі кездесетін үлкенді-кішілі 

уайым- қайғының үстіне, заманын айналасын ойлаған күйініш сезімі қосылғанын білсек «бір 

қайғыны ойласаң, жүз қайғыны қозғайды» деп шынын айтқан Абайдың бір басында қайға қасіреттің 

аз болмағанын көреміз. Сондықтан оның тілінде қайғы жеу, қайғы басу сияқты үш төрт реттен 

келген тіркестерден өзге, жеке тұрып қолданылған қайғы тұлғасын 60-тан астам рет кездестіреміз. 

Бұл - ақынның жан даусын тілмен, сөзбен, сөздің активтігімен танытуы. Көп сәтте қайғы сөзіне 

антоним болып келетін қызық сөзі де Абай қаламына 72 рет іліккен. Ол да заңды. Қайғы сияқты 

қызық та әр адам өмірінде жиі ұшырасады. Қайғыра білген ақын өмірдің тамашасын, рақатын да 

сезінген, сезіне тұрып өлең тілінде қызықтың түсін түстеп, атын атап кеткен: Құдай-ау, қайда сол 

жылдар, Махаббат, қызық мол жылдар - деп жастық шақтың әдемі кезеңін бір жырласа, құс салып, 

ит жүгіртуді «ешкімге зияны жоқ өзім көрген бір кызық ісім екен сұм жалғанда» -деп тамашалайды. 

Тегінде Абай уаймшыл емес, өмірді сүрген, тамашалай білген, әр нәрсеге үмітпен қарап білген 

суреткер. Мүмкін сондықтан да Абайда жақсы сөзі 130 рет, жаман сөзі 46 рет, жақсылық сөзі 33 рет, 

жаманшылық сөзі 18 рет, дос сөзі 60 рет, достық 28 рет қолданса, дұшпан 18 рет, өмір 113 рет өлім 

26 рет аузына үйірілген болар. Әрине, бұл – сырттай қарағанда көзге түсетін орта есеппен сандық 

өлшем бойынша томшылағанымыз. Ақынның сөзді сезіне білуі, оның негізгі мағынасы мен 

мағыналық реңктерін айырып тани білуі, сөздің беретін әсеріне (экспрессиясына) ден қоюы – 

қысқасы суреткерлік-тілдік шеберлігі айқын қөрінетін тұстардың бірі осында, сондықтан Абай 

поэзиясы тіліндегі синонимдердің қолданысын да сөз ете кетуді жөн көрдік. Абай синонимдерді 

таңдауда нағыз ұтқырлық танытқан. Тұлғалары бөлек, мағыналары жуық сөздер болып табылатын 

синонимдер – поэзия тілінің ең бір «Тәуелсіздік – басты құндылық» тақырыбына арналған 

«ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ - 2022» атты ХІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция 191 қажетті құралы. Синонимдік қатардағы сөздердің біреуін таңдап алу акынның 

айтпақ ойын дәл беру, ұсынбақ образды әсерлі етіп шығару сияқты шарттарды жүзеге асырады. 

Синонимдер бір-біріне сайма-сай мағынадағы сөздер емес, әрқайсысында өзіне тән мағыналық 

реңкі бар, ұқсас мағыналы сөздер болса, олардың колданысы көркем әдебиетте, әсіресе өлең тілінде 

ерекше орын алады. Өйткені поэзияда әрбір сөздің мағыналық та, стильдік те жүгі ауыр келеді. 

Ғылым тілімен айтсақ, әрбір ең шағын көркем контекстің экспрессивтік арқауы – сөз болса, оның 

экспрессия тудыратын күші семантикасында: мағынасы мен мағыналық реңктерінде. Демек, 

мағыналас сөздер өлең тілінде бір-біріне тең туспейді, әрқайсысының өз қолданылу орны, 

контекстік орны болу керек. Синонимдерді таңдайтын тұстар әр түрлі: ұйкас жасауда да ақын 

синонимдердің көмегіне жүгінеді, бір сөзді шағын микротексте, яғни бір сөйлемнің ішінде немесе 

қатар келген өлең жолдарында қайталамау сияқты қарапайым шеберлік үшін де синонимдер қатары 

пайдаланылады. Бұл айтылған теориялық жайттарды оқып білмесе де, Абайдың тілдік интуициясы 



синонимдерді шебер жұмсауға жол берген. Синонимдердің стильдік, үдетпелік қасиеттері бар 

десек, оларды Абай тілінен көре аламыз[3.23]. Синонимдер контексте мағыналық контраст деп 

аталатын кереғарлық мән тудырып, оның оқырманға тигізетін әсерін-экспрессиясын кушейту 

арқылы стильдік жүк арқалайды. Мысалы, Абайдың баласы Әбдрахманның өлімінде оның жұбайы 

Мағышқа шығарып берген жоқтауындағы: Қызықтың заңғар басынан Қорлыққа жеттім жығылып. 

Құдай қосқан қосақтан Жалғанда қалдым жырылып. Қайғыңда қалдым қамалып, қызығым кетті 

сырылып – деген тармақтардың үш жерінде синонимдік қатарлардан сөз таңдайды. Бірінші 

сөйлемде құлау мен жығылу деген синонимдердің Абай екіншісін алады. Сырт қарағанда ақын 

тілдің әдеттегі номасынан ауытқып кеткен сияқты, өйткені адам биіктен құлар болар, жығылу - 

көбінесе өзі аяқ басып тұрған жеріне құлағанда болатын қимыл атауы. Ақын бұл жерде Мағышқа 

«Заңғар биіктен құладым» дегізсе, ол айтпақ болған идеяны бейтарап мәнде хабарлау болар еді, ал 

қызықтың заңғар биігінен жығылдым дегенде, әрі мағыналық контраст пайда, болып бұл сөйлемнің 

экспрессиясы күшейіп тұр, әрі биік деп тұрғаны өз мағынасындағы биіктік емес, ауыспалы мәнде 

келген сөз: бұл биік – Мағыштың Әбдірахмандай асылға жар болған бақыты, демек, өзінің өмірі. 

Мағыштың қызықтың заңғар басынан жығылғаны – ең бақытты шағынан айрылғаны. Сол сияқты 

келесі сөйлемде де Мағыш құдай қосқан қосағынан айрылдым демейді, жырылып қалдым дейді, 

оның көріп келген қызығы жәй өтіп кетпейді, сырылып кетеді. Бұл жердегі Абай таңдаған 

синонимдер оқырман сезіміне қатты әсер ететін, жоқтау текстіне экспрессивтік өң беретін қатарлар. 

«Қартайдық қайғы ойладық, ұлғайды арман» деген өлеңінде «теп-тегіс аларман» замандастарын 

сынағанда: Бір атқа жүз құбылған жүзі күйгір, Өз үйіңде шертиген паңы құрсын – дейді. Мұндағы 

шертиген деген етістіктің экспрессиясы өте күшті. 1954 жылы басылымға бұл сөздің орына 

шіренген деген сөз келген. Сірә, түпнұсқада қайсысы болғанын айту қиын, дегенмен Абайдың 

стиліне салғанда, шертиген синонимы ұтымдырақ: шертию дегеннін өзі де жағымсыз бояуы қалың 

«Тәуелсіздік – басты құндылық» тақырыбына арналған «ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ - 2022» 

атты ХІІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 192 экспрессоид, ол да маңғаздану 

дегенді білдіреді, ал шертиген адам тек маңғазданбайды, тіпті шамадан тыс шіренеді, өзін мүлде 

зор санайды. Синонимдік қатарлардан экспрессивтік мәні күштілері таңдау Абайда жүйелі түрде 

келеді. Мәз болады болысың Арқаға ұлық қаққанға, Шелтірейтіп орысын Шенді шекпен жапқанға 

- деген өлең жолдарында қолпаштау, мәз ету мағынасын беретін сөздердің экспрессоид синонимі 

шелтірейтіп вариантын алады. Бұны таңдау кекесін бояуы қалың сөз болғандықтан ұтымды, бұл сөз 

өзі оңып тұрмаған болыстың портретін одан әрі мысқалдап көрсетеді. Оның үстіне шелтірейтіп 

тұлғасы келесі жолдағы шенді шекпен деген сөздермен аллитерация жасап тұр, сондықтан мәз етіп 

бір орысын немесе қолпаштап койып орысын дегені екі бірдей стильдік жүк арқалап, өлең үдесінен 

шығып тұр. Абай сөзіне баға беріп, ақынның қазақ әдебиетіндегі алатын орнын анықтау жағынан 

1913 жылы «Қазақ» газетінде жарық көрген А.Байтұрсыновтың «Қазақтың бас ақыны» мақаласын 

айрықша атауға тиіспіз[4.15]. А.Байтұрсынов Абайдың өмір жолы, ақындық шеберлігі, жалпы 

шығармашылығы жөнінде сөз қозғайды. Осы мақаласында А.Байтұрсынов: «...Онан асқан бұрынғы-

соңды заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ», - деп Абайды аса жоғары қояды. Осы 

мақаладан мына бір үзіндіні оқып көрейік: ...1903 жылы қолыма Абай сөздері жазылған дәптер 

түсті. Оқып қарасам, басқа ақындардың сөзіндей емес. Олардың сөзінен басқалығы сонша, әуелгі 

кезде жатырқап, көпке дейін тосаңсып отырасың. Сөзі аз, мағынасы көп, терең. Бұрын естімеген 

адамға шапшаң оқып шықсаң, азына түсініп, көбінің мағынасына жете алмай қалады. Кей сөздерін, 

ойланып, дағдыланған адамдар болмаса, мың қайтара оқыса да түсіне алмайды. Не мағынада 

айтылғанын біреу баяндап ұқтырғанда ғана біледі. Бұдан Абай сөздері жалпы адамның түсінуіне 

ауыр екендігін, сол сөздерінің бәрінде әр нәрсенің асылын танығанын, білгенін байқауға болады. 

Абай өлеңдерінің басқа ақындардың өлеңдерінен артықтығы сөзге шеберлігі, әр нәрсенің бергі 

жағынан алмай, арғы асылынан қарап сөйлегендігі. Абайдың көркемдік ойлау, бейнелеп айту, 

суреттеу тәсілі мүлде жаңа, лирикалық стилі еркін, икемді поэзиядағы қалыптасқан, дайын үлгілерді 

қайталамайды. Осының өзі оның поэзиясына жаңашылдық сипат дарытады.  
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