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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ ПОВТОРЕНИЯ В СТИХАХ СЫРБАЯ МАУЛЕНОВА 
Повторение – это способ многократного использования одного слова или словосочетания для 

усиления значения слова и высказывания. В статье анализируется стилистическая функция пов-
торов в стихах С. Мауленова. Поэт использовал слова «Повторение» в своих стихах, чтобы пока-
зать своим читателям силу слова. 
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USE OF REPETITION UNITS IN VERSES OF SYRBAY MAULENOV 
Repetition is a way to reuse the same word or phrase to enhance the meaning of a word and 

utterance. The article analyzes the stylistic function of repetitions in verses of S. Maulenov. The poet used the 
word «repetition» on his poems to show his readers the power of the word.  
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АҚЫЛБЕК ШАЯХМЕТ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ  
МАҚАЛ-МƏТЕЛДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫСЫ 

 
Түйін 

Мақал-мəтелдер – халық даналығының қайнар көзі. Олар ғасырлар бойы 
қалыптасып, сол халықпен бірге жасап, біте қайнасып кеткен дүние. Мақалада 
Ақылбек Шаяхметов туындыларындағы мақал-мəтелдердің стильдік қызметі 
талданады. 

Кілт сөздер: мақал-мəтел, бейнелілік, тұжырымды ой, стильдік ерек-
шелік, халық даналығы. 

 
1 Кіріспе 
Халық өнерінің бірі де бірегейі – мақал-мəтелдердің көркемдік қуаты сан алуан. «Сөз-

дің көркі – мақал», – деп халқымыз мақал-мəтелдің құдіретіне аса жоғары баға берген. 
Мақал-мəтелдердің көкжиегі өте кең, əрі тақырыптар мазмұны ауқымды. Олар адамды жақ-
сылық пен ізгілікке жетелеп, мəнді, мазмұнды ойлар арқылы тəрбиелейді. 
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Атадан балаға мұра ретінде қалдырып келе жатқан асыл байлықтың бірі, ұзақ за-
мандар бойы тырнақтап жиып, шаң жуытпай сақтап келген қасиетті мұраның қайнар көзі – 
мақал мен мəтел. Мақал мен мəтел жай сөз емес, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні. Ол – 
сөз көркі, сөз атасы, қысқа болса да, нұсқа сөз. Жазу тілінде болсын, ауызекі тілде болсын, 
мазмұнға бай мақал-мəтелдей ешбір шығарма түрі жоқ. Сонымен қатар, таң қаларлықтай 
шешендік қасиеттерін өз бойында жинақтаған, халқымыздың асқан даналықтарын мол жəне 
əр жақты жинап сақтаған дəл мақал мен мəтелдей шығарма жанры болған емес. Əр халық-
тыңмақал-мəтелдері – сол халықтың өзі құрастырған ережесі, логикалық формуласы. Ол кез 
келген мəселенің тұсында еске түседі, тілге оралады. Сөйтіп, ұзақ баяндауды, көп ойлануды 
керек ететін оп-оңай оқиғаны бір-ақ ауыз сөзбен түсіндіреді, ұғындырады. 

А. Байтұрсынұлы «қара сөз бен дарынды сөз жүйесіне» тоқтай келіп, оларды іштей 
өрнекті сөйлемдер, өлеңді сөйлемдер, шешен сөз, дарынды сөз, ділмəр сөз деп бөледі де, 
əрқайсысына жеке зерттеу жүргізеді. Осылардың ішінде мақал-мəтелге айрықша орын бе-
ріледі. «Мəтел дегеніміз – кезіне келгенде кесегімен айтылатын белгілі сөздер. Мəтел мақал-
ға жақын болады, бірақ мақал тəжірибеден шыққан шындық түрінде айтылады» [1]. 

Осы тұжырымдама арқылы, мақал жəне мəтел түсінігінің ара-жігін ажырату, олардың 
айырмашылығын түсінуге мүмкіндік бар, яғни біз бұл екеуін жеке қарастыру барысында, 
мақалдың көбінесе шындық сипатында болатындығын айтса, ал мəтел сөйлеушінің шешен-
дігін, тапқырлығын танытатын халық даналығының мұрасы екендігін танытады. Сонымен, 
мақал-мəтелде айтылатын ой, əсіресе, мəтелде толық аяқталмаған болжау, ишарат түрінде 
қалып қояды. Бірақ, сөйлеу тілінің ерекшеліктерін əрқашан мақал-мəтел құрылысымен са-
лыстыруға болмайды. Өйткені, мақал-мəтел құрылысында кездесетін эллипсистік құбылыс 
олардың мағына жағына ешбір зиян келтірмей, тек құрамындағы сөздердің мағыналық 
ұқсастығы жағынан саралана келіп, кейбір жанама, қосымша мағынаға ие болып тұрған сөз-
дердің ұғымын, соның жанында тұрған сөздер толық бере алуына байланысты жасалады. 

Ғ. Қалиев пен Ə. Болғанбаев: «Мақал дегеніміз – халықтың ғасырлар бойғы дүниета-
нымы, тəжірибесі жинақталып берілген, мазмұны жағынан ғибрат, өсиет сияқты, ізгі қасиет-
терді уағыздайтын, құрылымы жағынан əрі көркем, əрі ырғақты, ықшам нақыл сөз. Мақал 
формасы жағынан аяқталған сөйлем іспеттес. Мақалдардың көпшілігі екі компонентті, яғни 
құрмалас сөйлем типтес болып келеді. 

Ал, мəтелге келсек, мақалға берілген анықтаманы оған да беруге болады. Мəтел де ха-
лық даналығынан туған, мағынасы уағыз, өсиетке негізделген, ырғақты, əрі ықшам сөз үлгісі. 
Мəтелдің мақалдан айырмасы – мəтелде айтылатын ой-пікір мақалдағыдай емес, негізінен 
жанама түрде астарлау, меңзеу түрінде берілетіндігінде», – дейді [2]. 

Ə. Қайдар мақал-мəтелдердің пайда болып қалыптасуы ішкі жəне сыртқы факторға 
байланысты: «Ішкі фактор əрбір этникалық қауымның халық болып қалыптасуының ұзақ 
тарихи процесіне, өзіндік дүние танымына байланысты. Ал, сыртқы фактор сол этникалық 
қауымның бір табиғи ортада, басқа халықтармен араласуынан, бір-біріне тигізген мəдени 
əсеріне байланысты.Мақалдар негізінен екі бөлімді болып келеді де, алдыңғысында іс-əре-
кеттің шарты мен жағдайы айтылып, соңынан сол пікірді түйіндеп қорытындылайды. Я бол-
маса, екі нəрсені бір-біріне қарсы қойып салыстырады», – деп тұжырымдаған [3]. 

С.К. Кенжемұратова мақал-мəтелдердің пайда болуы жайлы: «Қазақтың кейбір мақал-
мəтелінің халық ертегілерінен, хикая, өлең, жырлардан пайда болғанын аңғарамыз. Мəселен, 
қазіргі мақал ретінде айтылып жүрген: «Түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты»; «Алтау 
ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді»; «Өз үйім – өлең төсегім» – 
деген мақалдар ертегілерден қалған жұрнақтар. 

Мақал-мəтелдердің кейбіреуі көрнекті ақын-жазушылардың қолтума нақыл сөздері-
нен де пайда болады. Қазақтың ұлы ақыны Абайдың өлеңдері мен қарасөздерінің көбі халық 
арасына кең тарап, мақал-мəтелдік сипатқа ие болып кетті. Мысалы, «Атаңның баласы бол-
ғанша, адамның баласы бол» деген сияқты даналық өсиеттері», – деп көрсетеді [4]. 
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С.Ғ. Қанапина мақал-мəтелдердің көркем мəтіндегі қолданысын, тілдік-стильдік, ұлт-
тық танымдық қызметін көрсетіп: «Мақал-мəтелдер жазушы тілін жандандырып, өткірлік си-
пат, ұлттық ажар беретін стильдік мəні ерекше құрал болып табылады. Мақал-мəтелдер кім-
де-кімнің болсын сөз мəдениетін арттырып, шеберлікке үйрететін əсем өрнек. Мақалдардың 
негізгі ерекшеліктеріне: мақалдар объективтік дүниені көркемдік тұрғыдан жалпылай қоры-
тады; мақалдардың тура жəне ауыспалы, ишарат, бейнелі мағыналарының қатынасын қатаң 
еске алып, олардың біріншісінен екіншісіне ауысу процесін белгілі мəселеге халықтық көзқа-
растың өзгеру құбылысымен байланысты қарау керек; мақалдар дүниені көркемдік тұрғыдан 
бейнелегенде өзіне тəн логикалық заңдылықтар арқылы бейнелейді», – деп ажыратқан [5]. 

Ш.П. Қарсыбекова: «Əрбір мақал-мəтелдердің бойына этнос болмысына тəн, оның ру-
хани, заттық (материалдық) мəдениетіне, дүниетанымына, салт-дəстүр, əдет-ғұрып, наным-
сеніміне, т.б. ерекшеліктеріне бай ақпарат жиналғанын көреміз», – дейді. Бұл тұжырым 
арқылы мақал мен мəтелдердің ата-бабамыздан қалған мұра екендігін жəне қалыптасу этимо-
логиясын көреміз. 

Ғалым мақал-мəтелдердің логикалық жəне семантикалық топтардың өз ішінде макро 
жəне микро топтарға жіктеген:  

1. Заттардың сəйкес жəне сəйкессіз сапалы əрекеттері; 
2. Заттардың табиғи сапалы сəйкестігі мен сəйкессіздігі; 
3. Табиғи сапалы заттардың сəйкесті жəне сəйкессіз əрекеті; 
4. Көлеміне қарай болатын сəйкесті жəне сəйкессіздік; 
5. Мерзім сəйкестігі мен сəйкессіздігі; 
6. Сандық сəйкестік пен сəйкессіздік; 
7. Орнына, жағдайға, əрекетке, қимылға, қалпына жəне де т.б. қасиеттеріне байланыс-

ты болатын сəйкестік пен сəйкессіздік; 
8. Бағыт сəйкестігі мен сəйкессіздігі; 
9. Уақыт сəйкестігі мен сəйкессіздігі [6]. 
2 Материалдар мен əдістер 
Бұл мақаланы жазу барысында жалпы теориялық əдіс, яғни мақал-мəтелдер жайлы 

жинақталған тарихи дереккөздері мен шығу этимологиясы жайында, қалыптасуы мен дамуы 
сараланып, теориялық тұрғыда зерттелуі, оның ішінде баяндау, бұл əдісі арқылы қажет ма-
териалдарды рет-ретімен жүйелеу жасалды. Сəйкесінше, бұл мағлұматтарды талдау əдісі 
арқылы мазмұны мен пішіні жағынан ерекшеліктері анықталды. Салыстыру əдісі арқылы 
мақал-мəтелдердің тақырыптық қолдану аясының кеңдігі мен əртүрлілігі ажыратылды. Бұл 
əдіс арқылы тақырыптардың көп еместігін, оның белгілі ортақ мəселені ғана қамтитындығын 
зерделеуге көмектеседі. Ақылбек Шаяхметов өлеңдеріндегі мақал-мəтелдер жан-жақты зерт-
телініп, халық ауыз əдебиетінде алатын орны жоғарыда аталған əдістер бойынша талданды.. 
Ақылбек Шаяхметов поэзиясындағы мақал-мəтелдер қолданысы жинақталып, жіктеу əдісі 
арқылы көрініс тапты. 

3, 4 Нəтижелер мен талқылау 
Ақын-жазушылар тіліндегі ерекше көріктеу құралы – мақалдар мен мəтелдер. Мақал-

мəтелдердің көбі игі қасиеттерге үндеу мен уағыздау сипатында келеді. Мақал-мəтелдердің 
өзіне тəн өміршеңдігі – мазмұнының тереңдігінде, тілінің айшықтығы, көпшілігі өлең сөзге 
құрылғандықтан еске сақтауға қолайлы аз сөзбен ауқымды мағына беретіндігінде. 

Ақылбек Шаяхмет өлеңдерінде мақал-мəтелдерді синтаксистік, морфологиялық жағы-
нан, өз қалпында өзгетпей, ешбір құбылтусыз қолдану аясы көп кездеседі. Мақал-мəтелдер-
дің түпнұсқасы сақталған мысалдар келтірейік: 

Бар ниетің болса дұрыс, 
Шыға аласың жылымнан. 
Жақсы сөз – жарым ырыс 
Деген сөз бар бұрыннан («Үй артында кісілер бар»). 
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Адамға не туралы болса да жақсы-жағымды сөз айтып, оң пікірін білдіру – жартылай 
бақыт, зор қуаныш сыйлаумен барабар емес пе? 

Өнер алды – қызыл тіл, 
Өзеуресең, өзің біл. 
Айтқан сөзден қалған із 
Бірде гүл де, бірде күл(«Өнер алды – қызыл тіл»). 
 

Есімде он сегізден асқан кезім, 
Ағынды тау суындай тасқан кезім. 
Ақылым басымдағы шаштан ұзын, 
«Алды жөн, арты соқпақ» басқан ізім («Есімде он сегізден асқан кезім»). 
Осы мысалдар арқылы, біз ақынның ата-бабамыздан қалған, жинақтарға енген, терең 

мазмұны мен тəрбиелік мəні мол мұралардың тек қана бір жинақтар не болмаса шаң басып 
жатқан кітап беттерімен шектелген мақал-мəтелдерді, өз еңбектеріне енгізу арқылы қолда-
нысы азайған мақалдарды жаңғыртып, оқырманға терең ой салады. 

Ақылбек Шаяхметов мақал-мəтелдерді қолданудануда оларды авторлық өңдеуден 
өткізіп, бір сыңарын антоним не синоним сөздерімен ауыстырып немесе мағынасын басқа 
сөзбен алмастырып жеткізеді. Яғни, ақын халықтың бай тілдік қазынасын меңгере отырып, 
оларды орнымен орайластыра қолданып, олардың бір мүшесін түсіріп, орнын ауыстырып 
немесе өлең жолының ұйқасына қарай басқа сөз пайдалана отырып, жаңа тіркес құраған. 

Мысалы, «Кесе алмайсың тілімді» деген өлеңінде: 
Дауыстары қарлыққан 
Шешендерге болдық таң. 
Қызық тілде сүйек жоқ, 
Аңдап сөйле, сондықтан («Кесе алмайсың тілімді»). 
Бұл шумақта халқымыздың «Тіл – сүйексіз» деген мақал-мəтелін автор өз ыңғайына 

қарай өңдендіріп, жаңа тіркес жасағанын байқаймыз. Тіпті, өлең атауының өзі инверсияға 
ұшырағаны көзге анық көрінеді. 

Біреу тонып секірсе, біреу тойып мəз болар, 
Алғыс айтқан ауыздан қарғыс шығар кез болар («Сөз»). 
«Сөз» атты өлеңінде қатар келген қос мақал екі құбылысты бір-біріне қарама-қарсы 

кою арқылы, яғни антонимдік жұп құрау арқылы жасалған. 
Жалпы Ақылбек Шаяхметов өлеңдерінде сөз үнемдеу, мақал-мəтелдердің жұптарын 

ықшамдап қолдану – жиі кездесетін құбылыс. Кейбір мақал-мəтелдерді туынды тармағында 
икемдеп алып инверсиялаған. 

Ғалым Р. Сыздықова: «Өлең синтаксисінің проза синтаксисінен негізгі ерекшеліктері-
нің бірі – ауыстыруға (инверсия) байланысты. Сөйлем мүшелерінің қазақ тіліне тəн класси-
калық тəртібі: бастауыштан баяндауыштың бұрын орналасуы, тұрлаусыз мүшелердің өздері 
қатысты мүшелерден бұрын орналасуы, құрмалас сөйлемдегі басыңқы мүшесінің бағының-
қыдан кейін келуі – өлеңде жиі жəне оңай бұзылып, инверсия жасайды», – деп көрсетеді [7]. 

Пайда болған тұңғыш сөз нұр төккенде жарық күн, 
Құдіретті жарықтық мысын басып алыптың. 
Биік-биік шыңына алып шыққан даңқтың, 
Артын бақсақ əліптің, сөз – байлығы халықтың («Сөз»). 
 

Сүйексіз дейсің тіл неге, 
Айтайын оның қайбірін? 
Іздейтін күндіз, түнде де, 
Өлеңім менің – Ай, Күнім («Қызыл тілім»). 
 

Тілден – басқа пəле деп, 
Мылқау болып жүргем жоқ 
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Қызыл тілдің қадірін 
Көп жұрт əлі білген жоқ («Тіл – елшісі сор, бақтың»). 
 

Таңба салып кеткен тіл, 
Сүйектен де өткен тіл. 
Талайлардың түбіне 
Оқжыландай жеткен тіл («Кесе алмайсың тілімді»). 
Жоғарыдағы мысалдардан Ақылбек Шаяхметтің тілінде мақал-мəтелдердің дағдылы 

орындарын ауыстыру, яғни инверсияға ұшырауы, сөз қосып, мағынасын толықтырып, 
жаңғыртып қолдану жəне бұрынғы тіркестің негізінде жаңа тіркес жасау сияқты өзгерістерді 
байқауға болады. Сонымен, мақал-мəтел құрамы көркем əдебиеттің басқа жанрларына 
қарағанда сөзге өте сараң, сөйлемдері ықшам болып келетін, себебі жоғарыда айтылған 
теорияларға байланысты. Ықшамдалу дəл мағынасында сөйлегенде немесе жазғанда түсінуге 
нұқсан келтірмейтін сөздерді тастап кету деген мағынаны білдіреді.  

Мақалдардың өзгеріске түсуі жəне ерекше лепке ие болуы стильдік қолданыста сөз 
зергерлерінің сөз саптау шеберлігіне қарай құрылған. Бірақ мұндай өзгерістер мақал-мə-
телдердің жалпы мазмұнына, мəн-мағынасына, бүкіл тіркеске негіз болып тұрған бейнеге еш 
əсерін тигізбейді. «Мақал-мəтелдердің осылайша əртүрлі өзгерістерге ұшырауы салдарынан 
пайда болған, тіл практикасында бір-ақ рет қолданыс табатын түрлерін инварианттар дейміз. 
Инварианттық өзгерістер көркемдік өрнегін, образы мен бейнелеушілік əсерін, эмоция-
экспрессивті қуатын бойында сақтай отыра, пайдаланатын талантына байланысты», – деп 
саралайды Ə. Қайдар [8]. 

Тақырыптық тұрғысынан қарастырғанда, автор қолданысындағы мақал-мəтелдердің 
көпшілігі – сөз құдіреті мен тіл қасиеті секілді негізгі идеяға құрылған. Төмендегі мысал-
дарды оқи отыра, Ақылбек Шаяхметтің тілге, сөзге деген сүйіспеншілігін анық көре аламыз: 

Екі жақтың ортасында жатқан тіл, 
Ащыны да, тұщыны да татқан тіл, 
Осы тілмен достарымды күлдірсем, 
Осы тілмен дүниені бүлдірем («Неге, неге жақсы көрем тілді мен?»). 
 

Қысын көрсең өмірдің, əрине, оның жазы бар, 
Киім шіріп, тəн тозар, өшпей жалғыз сөз қалар («Сөз»). 
 

Жылы-жылы сөйлесең, іннен шығар жылан да, 
Қатты-қатты сөйлесең, қаймығады қыран да («Сөз саптасы саналы көпке жетіп, 

артылған»). 
Мақал-мəтелдердің əдеби тілге қатысын айта келе, əрбір мақалдың сөз саптауын, 

сөйлем құрылысын, ұйқасты, үйлесімді сөз орамдарын, сырт тұлғасының ғана емес, бір сөз-
бен бір сөз туындап, сыңғырлап ұқсас келуі, аз сөзбен көп мəнді аңғартуы, тəлімдік, тəрбие-
лік мəні – барлығы айшықты да айқын, ұшқыр да ұтымды екені көрсетеді. Əдеби тілдің сұ-
рыпталған, сымбатты сипатын сақтап қана тұрған жоқ, сонымен қатар, əдеби тілдің икем-
ділігін арттырып, дəлдігін айқындап, дамыта түседі. 

5 Қорытынды 
Сонымен, Ақылбек Шаяхмет қолданысындағы мақал-мəтелдер өлеңдердің көркемдік 

бояуын қалыңдатып, ширықтырып, тілдің эстетикалық қызметін күшейтіп, оның айшықтау 
тəсілдері арқылы, яғни мақал-мəтелдердегі қайталау, теңеу, ұлғайту, кішірейту сияқты ды-
быс үндестігінің ұштасуы, олардың ұйқастығын күшейтілуі көркемдігін арттыра түседі. Сон-
дықтан, мақал-мəтелдер терең ой толғанысы мен сөз маржандарының бірігуі арқылы үйлесім 
табады. Оның негізінде бір ой түйіні жататындығы, сол оралымды ой түйіні таңдап алынған-
дығын көреміз. 

Мақал-мəтелдерді зерттеп, зерделеудің теориялық та, практикалық та маңызы өте жо-
ғары. Мақал-мəтелді лингвистикалық тұрғыдан қарау, бір жағынан, ауыз əдебиетінің факті-
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лерін қазіргі қазақ тілінің фактілерімен салыстыруға мүмкіндік берсе, екінші жағынан, қазақ 
тілінің əрбір кезеңдегі даму үрдісін айқындауға да тарихи материал бола алады. 

Ақын шығармаларында мақал-мəтелдердің құрылымы өлең сипаттас болып келеді. 
Белгілі дəрежеде дыбыс қайталауларына, рифмаға, ұйқасқа, олардың тармақтарының бас-
тапқы жəне соңғы дыбыс үндестігіне негізделеді. Осылардың нəтижесінде мақал-мəтелдер-
дің ішкі мазмұнының бірлігі сақталып, сыртқы сұлулығы мен тыңдаушының көңілінен шық-
қандығын байқаймыз. 

Жалпы алғанда, жинақталған мақал-мəтелдердің ішінде көптеп кездесетіні – жай 
сөйлемдер. Сөйтіп, мақал мен мəтел – қазақ ауыз əдебиетінің мол қазынасы, көлемі ең шағын 
халық шығармасы, қазақ халқының тұрмысын, кəсібін, салтын, ой-парасаты мен дүниеге 
көзқарасын көрсететін поэтикалық жанр деп білеміз. Мақал-мəтелдердің ауыз əдебиетінің 
басқа түрлерінен өзгешелігі бар: ол мақал-мəтелдердің өмір талабына үйлесіп, жаңарып, 
толығып отыратын өміршеңдігінде, жасампаздығында.  

Қазіргі таңда поэзиялық туындыларына мақал-мəтелдерді қосып, оларды орынды қол-
дана білудің маңызы өте зор. Себебі, мақал-мəтелдер өз оқырманына терең ой салып, дана-
лық пен ізгілікке шақырады. Егер Ақылбек Шаяхмет секілді мақалдарды молынан қосып 
өлең шығаратын болсақ, болашақ жастарымыз ата-бабамыздан қалған бұл мұраны ешқашан 
ұмытпасы анық. 
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БЕКБОСЫНОВА, А.Х., КАЛИЕВА, А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В СТИХАХ АКЫЛБЕКА ШАЯХМЕТОВА 
Пословицы и поговорки – источники народной мудрости. Они формировались на протяжении 

веков, существовали вместе с этим народом и развивались. В статье анализируется стилисти-
ческая функция пословиц и поговорокв стихах А.Шаяхметова. 

Ключевые слова:пословицы, образность, концептуальная мысль, стилистические особен-
ности, народная мудрость. 

 
BEKBOSSYNOVA, А.KH., KALIYEVA, A.A. 
THE USE OF PROVERBS IN AKYLBEK SHAYAKHMETOV’S POEMS 
Proverbs and sayings – sources of national wisdom. They were formed over the centuries, existed 

together with this people and developed The article analyzes the stylistic function of proverbs in A. 
Shayakhmetov's poems. 

Key words: proverb, figurativeness, conceptual thought, stylistic features, folk wisdom. 
 
 
 
 
 




