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СҮПІНШ І БІЗДЕН, КӨРІМДІК СІЗДЕН

Арқа даласының қазақы ауылында кіндігім кесіліп, 
туған халқымның эдет-ғүрыпын қалаудай қалап, дэс- 
түрін жадыма жылудай жинап, асыл тілін аманаттай 
ардақтап, дінін діліме түмардай тағып, салтын санама 
сыбағадай сақтап, жэне солардың бэрін қүрандай қас- 
терлеп өсіп, ержеттім. Дүғалы ауыэдың дүғасына тап 
болдым ба, байыпты бабаның батасына кезіктім бе, әл- 
де халқьшңың асыл мүрасының киесі ме жазушы, жур
налист, этнограф, педагог атағына ие болып, он-он бес 
жинақ шығардым. Соның ішінде осы еқбегім өзіме бір 
төбе көрінеді. Үланбайтақ даламның, үлағатты -халқым- 
ның барлық салт, дәстүрін түгендеп және дэл аньщтама 
бердім деп айтпаймын. Әзірге оның 150 түрін үсынып 
отырмын. Әр жердің эртүрлі болып келетін немесе бас- 
қаша айтылатын дәстүр түрлері өте көп. Оны жазып 
үсынған азаматтарға мың алғыс.

Мақсатым — ата салтымыздың асыл мүра, алтын қа- 
зынасын жалпы көпшілікке, кейінгі жас үрпаққа ба- 
эарлық деп үсынып, оны оқып-үйренуді, өмірге енгізуді 
аманат деп тапсырсам деген оймен осы еңбегімнің тү- 
сауын кесіп, батамды беріп, ырымын жасап, бэйгеге 
қосып отырмын.

Қітапша болып шыға қалса сүйіншісі бізден, көрім- 
дігі мен байғаэысы сіздерден болсын, халқым.

Автор.3



САЛТ, ДӘ СТҮР, ӘДЕТ, ҒҰРЫП
А С

Ac (ас беру) (дәстүр). «Асқа, тойға баратұғыи, Ж аны асығып жас жігіт» (Абай). Қазақ халқының ерте- ден келе жатқан ең үлкен тойы — ас беру. Бұл — дү- ииеден өткен ең белгілі адамдардың жылы толғаңда оғаіі жасалатын ақырғы зор құрмет және ұлы жиын, бас қосу. Аста жүздеген ордалар, киіз үйлер тігіліп, үш жүзге бірдей сауын айтылады. Бұған әр елден есімі бел- гілі аксақалдар, батырлар, ақындар, палуандар, әнші, жыршылар, көкпаршылар, мергендер арнаулы шақыры- лып, жүйрік аттар келеді. Асқа өте зор қаржы, мал жұм- салған. Женімпаздарға зор бәйге тиген. «I860 жылы Ерден Сандыбайұлына «Ерден көлінде» ас берілген... 500 үй тігілген, 160 жыліқы, 200 қой сойылған. Аттың бәйгесі 100 жылқы болған... Осы Ердеиге осындай қы- лып уш рет ас берген. Үшеуіндегі шығын барлық жолы 1860 жылқы, 600 кой, ...1000 саба қымыз болған. 1861 жылы Байдәулет Құлбекұлына ас 'берген. Мұнда бас бәйгеғе 100 жылқы, 100 қой, 1 ақ отау, 10 түйе берғен... 1874 жылы Лабақ Қуат баласының асы болған. 300 жылқы, 500 қой сойылған. Жүз атқа бәйге болған. Асқа 700 үй тіғілғен (С. Шэріпов. Екі томдық шығармалар жинағы. 2-том, 295—296-беттер, А-1982 ж ). Мұның сыр- тында шақырылғандар әруаққа деп малын, сойып саба- сын және әкеледі. Аста елдің бірліғі мен байлығы, мыр- залығы, біліктілігі сынға түседі. Асты ақын I. Жансүгі- ров былай деп суреттеғен:
Осындай болып жатты улы жиын 
Жиынның мықнан бірін айту қиын.
Еті тау, қымызы көл деуге болар 
Айтцанда тартыңқырап астың сыйын.Ас беру дәулетті адамдардын, елдің ғана қолынан келғен. Абылай ханның асы, Құнанбайдын әкесі Өскен- байдық асы; Қанжығалы Шауыпкел батырдың асы, Қе- рей Сағынайдың асы, Дулат Сыпатай батырдың асы бү- кіл елғе мәлім болып, анызға айналған той болды. Бұл тойда жұмсалған шығыннын есебінде шек болмаған. Мысалы Сағынайдың асына кеткен шығын атақты Тәж- Махал мавзолейіне жұмсалған қаржымен бірдей бол- ған.Ac беру дәстүрі қазір де жалғастырылып жатқанын айта кету керек. 1991 жылғы Торғайдағы Ахмет пен



Міржакыптың асы, 1992 жылғы Қөкшетаудағы Абылай- ханнын, Ақмоладағы Бөгенбайдың, Талдықорғандағы Қабаіібайдык астары казынасы мол халыктық дәстүр- лердің тәрбиелік, ұлттық, рухани байлығымыздың кай- та оралғанының айқын көрінісі екенін де дәлелдеп бер- ді.
А С А РАсар (салт). «Ауылға асар жасататынын хабарлай- ды» («Білім және еңбек»). Бір жанұяның қолынан кел- мейтін жұмыстарды атқару үшін бір ауылдың адамда- ры «асарға» шақырылады. Мысалы: үй көтергенде, егін садғанда, шөп шабуға тағы сол сияқты көлемді, ауыр жұмыстарға шақырылады. Асарға шақырушылар еңбегі үшін ақша талап етпейді. Оның есесіне асарға шал^ыру- шы адам оларға арнаулы мал сойып, қымыз құйып, жақсы ас әзірлеп, тойғызады. Асар — қазақ елінің ұжымдық топта жұмыс істеуінің бір көрінісі Деп карау- ға болады. Мұндай жақсы дәстүр ел ішінде әлі де бар.

А С А Т УАсату (дәстүр). «Есет атам ет асатар, Ет асатса бес асатар» (Жаңылтпаш). Ет желініп болғаннан кейін төрде отырған ақсақал табақта қалған етті жас балалар мен жігіттерге асатуға тиіс. Бұрынғы кезде жас балалар «ет асаймыз»^ деп, қонақ келген үйдің манайында жү- ретін болған. Мұндай халықтық дәстүрді жазушы С. Мұ- қанов кең насихаттап, қолданып, жалғастырып отыр- ған.
А И ТАйт (діни салт).— «Айт кұтты болсын!>—«Айтсын, жақсылығы бірге болсын». (Б. Майлин). Айт мұсылман- дардың діни мерекесі. Ол ораза айты, құрбан айты деп аталады. Ораза айты отыз күн ораза біткеннен кейін болады.Құрбан айты да мүсылмандардың бас' мейрамы. Ол әр жыл зұлхижа (маусым) айының 10 күні басталып үш күнге созылады. Бұл Меккеге қажылыққа бару ке- зінің аяқталуына сәйкес келеді. (Зұлхижжа — қажы- лыкка баратын ай).Құрбаіі аГітында әр мұсылман дін кұрметіне, әруақ- тарға багыштаіі (арнап) мал сойып, яғни кұрбан шала-



ды. сБұл да мұсылманшылықтын басты бір парызы. Әрбір пенде өзінің Алла тағалаға рухани да, дүинелік те жақындығын, яғни қалткысыз адалдығын корсету үшін белгілі бір уақытта аты аталыіі шалынатын мал кұрбандық малы делінеді («Мухтасар» 147-бет). «Құр- банға жарайтын хаііуандар: қой, ешкі, сиыр және т ^ е . Бұлардан баока хайуандардан кұрбан болмайды («Ғы- 
лымхал» 97-бет. Ыстанбул — 1991 ж ). Қой, ешкі, сияқты ұсак малдарды бір адам, сиыр, түйені жеті адам бірігіп кұрбандыққа шалуына болады. Оларға «Құрбандық қа- был болсын»— дейді. Ауру, ақсак, соқыр, жаралы, қо- тыр малды кұрбандыққа ійалуға болмайды. Құрбандык еті көпшілікке беріледі.Айт күндері адамдар бір-біріне айтқа құтты болсын айтып, кұттықтайды. Ашу — араздық болса татуласады, қателігін кешіреді. Айт күні, ораза кезінде қайтыс бол- ғандар жақсы, иманды адамдар деп саналады,—«Айт күні қайтқаны тілеулері дұрьіс екен бишаралардың»... 
(Б. Майлин).

АИТТЫ Қ

Айттық (дәстүр). «Бір топ ауыл қыдырып «айттық» алып жүр». (Б. Майлин). Айт күні «айттық»— деп сура- ран адамдарға берілетіі| сыйлық. Оны ақшалай да, заттай да беруге болады. Бұл айтты да, дәстүрді де, сұраған адамды да құрметтеудің белгісі болып табы- лады.
А Й Ы ПАйып (заң жолы, салт). «Айыбына атын алып қа- лып, жаяу қайтарындар!» (Ғ. Мүсірепов). Барымта, қылмыс, ұрлығы, дәстүрді бұзғаны т. б. жағымсыз іс- әрекеті үшін қылмыскерге берілетін жаза — айып. Мы- салы: көп алдында орынсыз дау, жанжал шығарған адамдарға айып салынады. Жазаланушы адам оны сол сәтте орындауға тиіс. Айыптың түрлері көп. Жеңіл кі- нәләрі үшін тон немесе ат төленеді. Ауыр қылмыс жасағандар тоғыз төлейді. Бұл түйе бастатқа^н тоғыз мал, немесе ат бастатқан тоғыз мал, немесе өгіз бастат- кан тоғыз мал деген сөз. (Түйе бастатқан тоғыз 3 бас түйе, 3 бас сиырдан тұрады. Ат бастатқан. тоғыз 3 жыл- қы, 3 сиыр, 3 қой, t . с). Әрине бұдан басқа да түрлері бар. Айыптың әлеуметтік,Чәрбиелік мақызы зор.



А И Р Ы Л Ы С А Р  К Ө Ж ЕАйрылысар квже (салт). Қөрші қонғанда «ерулік» беріп, қыстай немесе жаздай бірге отырғаИ, сыйласқан отбасылар қоныс аударып бөліне көшкен жағдайда олар енді «айрылысар көжеге» шақырады. «Қөже» деп атаманы болмаса, сыйлы, сыбағалы табақ тартылады. Олар бір-біріне ризашылығын білдіріп, «ұрыспай айрылған ұялмай қосылар» деп тағы да аман-сау қосылуға тілек білдіреді. «Айрылысар көжені» әдетте көшетін отбасы береді.
А Й Д А РАйдар (ғұрып). «Тұлымдысын тұл қылды, Айдарлы- сын құл қылды» (€Қобыланды»). Балалардың төбе ша- шын ұзартып өсіріп, моншақ араластыра өріп қояды. Мұны —«айдар» дейді. Бұрын ел бұл ғұрыпты көп қол- данған. Мысалы Қенесарының інісі атақты Наурызбай батырдын айдары болған. Балаға Айдар деп те ат қой- ылады, ол осыдан шыққан. Бұл ғұрып ер балаға жаса- лады. Сәбилерге шаш орнына кекіл, тулым да қойы- лады.

А Қ С А Р Б А С«Ақсарбас» (Діни ырым). «Әруақтарым, қолдай гөр! Ақсарбас!— деп баланы, шақырып, айғайлай бастайды» 
(М. дуезов). Адамның қауіп-қатерге ұшырағанда, жаны қысылғанда алла атымен айтқан құдайысы. Мұндай жағдайға ұшыраған адам «Ақсарбас» деп үш рет айтуы керек. Аман калған кісі осыдан кейін ел-жұртты шақы- рып, кұдайы береді. Аксарбастың үш түрі бар. Олар боз- касқа, көкқаска және қызылқасқа. Бозқасқа десе — қой, көкқасқа десе — жылқы, қызылқасқа десе-сиыр құ- дайы береді.

А К  К Ү Й Ы П  Ш Ы Ғ А Р УАқ қуйып шығару (ырым). «Үйге кіргеп жыланға да ақ куйып шығарады» (мәтел). Қазақ халқы сүтті, кы- мызды, шубатты, айранды тағы басқа сүт тағамдарын «ак» деп атайды да оны қасиетті, киелі — деп уғады. Акты жерге төкпейді, аяққа баспайды. Алайда, кейде, ақты жерге төгетін де ырымдары бар. Мысалы, қа- өрт келгенде алдына ақ шашады. Сол сияқты жы-



лам кіріп кеткенде де онын басына ак (сүт пс айран) күГіып, үйден шығарып барып өлтіреді. Мұндай әдет халыктың өз аулына иемесе үйіне келген дос, дұшпа- нына да алдымен құрметпен қарауынан шыккан болуы керек.
А Л Т Ы БА К А НсАлтыбақан» (дәстүр, ойын).—«Бәрекелде, мына қы- зықты қараі Мынау ауыл алтыбақан теуіп жатыр» 

(М. Әуезов). Алтыбақан — ұлттық ойын болғанымен оның салт-дәстүрлік маңызы одан гөрі жоғары тұр. Кеш- кілік ауылдың қыз-жігіттері аулақтау жерге алтыбакан кұрып ойын-сауық жасайды. Бұл жастардың өнерін, ойын, көзқарасын, танымын қалыптастыруда зор тәр- биелік қызмет атқарады. Әншейінде «кызға қырьіқ уйдем тиым» дейтін қазақтың қыздарын алтыбаіқанға жі- бермеуге хакы жоқ. Алтыбақанда жастар ән салып, түрлі ойын ұйымдастырып, түн ортасына дейін сауық жасайды.
А М А Н А ТАманат (дәстүр). «Қісінің аманатынан уакытында кұтыл. Енбегіне (ақыңа) қиянат жасаған адамға сен қиянат жасама» (Мүхамбет паСГғамбардың хадистері- 

нен). Бір адамның екінші біреуге сақтауға берген баға- лы заттары. сАманат»— түбірі аман деген сөзден шыккан болуы керек. Аманатты сақтау және оны мезгілінде тапсыру зор адамгершілікке жатады. «Аманат — аман сактайды»— дейді халык. Аманатқа киянат жасамайды. Ол өте ауыр күнә деп есептеледі.Аманаттыц бұрын ел аралық катынаста да үлкен мән-маңызы болған. Қөбінесе, ол бірлік, татулык, бітім жолына кызмет еткен. Тарихымызда «ак үй аманат алып барған екен» деген деректер жиі кездеседі. Ерте кезде жауласушы екі ел татуласкан кезде аманатқа адам да калдырып кететін болған.
АН ТАнт (ғұрып). «Антпенен таркайды, Жиылса кеңеске» 

(Абай). Ант, серт, уәде — халкымыздағы сенім кепілі- ніқ көрінісі. Ант жаудан өш алу, ел аралык уәде, келі- сіи, адалдыктаи айнымау сиякты манызы жоғары жағ- дайларда ғана айтылады. «Уа, айтылған ант, серттес-



кен уәде, алысқан қол қайда?!»— деген жерде еш адам анттан аттап кете алмаған. Ел ішінде ант бұзған адам- ды —«ант атқан» деп жек көреді. Ант — ададдың сөзі. Бірақ «адал болсаң да ант ішпе»— дейді қазак.
А РА Ш ААраша (дәстүр).—«Уа, жетті, жетті ғой, ҚұнанбайІ Араша, арашаі— деп айғайлап жатты» (М. Әуезов). Екі адам жанжалдасқанда, немесе төбелескенде оның жа- нындағы адамдар «араша, араша!» деп басу айтуға ти- іс. «Араша» деген сөзді естіген адамдар араша беруге ЯҒНИ жанжалды дереу доғару керек.'

А РЫ  З Д  А С УАрыздасу (салт). «Арыздасып кетпедің, Шакырып алып халқыңды» (Әйекенің окщтауы). «Мақұлдасып, колдасып, Ахиреттік жолдасы» (Э . Оспанүлы). «Арыздасу» немесе «мақұлдасу» өмірден өтіп бара жатқан (өлім алдын,^ағы) адамның кейінгі туыс-туғандарымен, балаларымен соңғы рет тілдесіп, кешірісіп, ел-жұрты- мен қоштасуы, ақырғы сөзі.
A T Т ЕРГЕ УАт тергеу (ғұрып).—«Тентегім», сен теріс айтып жа- тырсыңі (М. Әуезов). Халық дәстурінде адамға құрмет көрсетудің жолдары көп. Соның бірі — ат тергеу.. Ұлт дәстүрі бойынша әйелдер атасыныц, қайнаға, қайынсі- цілісінің қайныінісінің атын атамай, өзіне лайықты ат қойып: «мырза қайнаға», «бай атам», «би аға», «жалқы бала», «тентегім», «еркем», әйел болса; «шебер шешей», «ақ әже», «сырғалым», «шашбаулым», «күлімкөзім»— деп атайды. Жеңгелер жағы небір күлкілі аттар да қоя береді. Мысалы: тапалды, «сұңғақтым», жайбасарды «жүйрік» дейді. Мұның бәрі шын мәніндегі сыйластық пен құрметтің ерекше белгісі болып табылады. Ер адамдар да ақсақалдар мен өзінен үлкендерді «ата», «әке», Ереке, Аха, Жәке. Сәке деп құрметтеген. Ат тергеу — біздің халқымыздьің адам сыйлау жөніндегІ ізеттілік, көргенділік, кішіпейілділік қасиеттерінің биік көрінісі. Өзінен үлкен адамның атын тура атау анайылық болып табылады.Халық аузында мынадай қызықты әнгіме бар: Бір келіншек «сарқыраманың ар жағында, сылдыраманың



бер жағында маңыраманы ұлыма жеп жатырі Білемси! жаиымаға жанып-жанып тез келіңдері— депті. Сөйтсе ол Өзенбай, Қамысбай, Қойлыбай, Қасқырбай, Қайрақ- бай, Пышақбай деген қайны, қайішағаларының атын атамай тұр екеніЖолаушылар су әкеле жатқан әйелден «бұл кімііің ауылы»— деп жөн сұрапты. Сонда келіншек «өзінде Fa- на бардай, өзгеде жоқтай атамның ауылы»— депті. Сөйт- се бұл Көтібар ауылы екен.«Ат тергеу» басқа жағдайларда да колданылады. Мысалы халык қасқырды «ит-құс» деп, қорасан сиякты ауруларды «әулие» деп атайды. Ол осындай пәле-жала бізден аулақ болсын деген ырым, жоралғы.
А УЫ ЗБ А СТ Ы РЫ К

Ауызбастырык, (ғұрып). «Кер атты беріп тұрып: -  Айта көр̂ ме, ауызбастырығы'мыз болсын,— деп аттан- дырды». (сЕл аузынан» атты жинак.тан). Біреуді сезбен жығып, ұтып оны орнынан тұрмастай етіп өлең шығар- ғанда, немесе өткір әзіл тастағанда (HCNftce ұятты іс істегенде) ұтылған адам өзінше әлгі сөзді басқа адамға таратпау үшін «ауызбастырык» береді. Ол бұл сөзді ешкімге айтпаңыз деген жалынуы, кешірім сұрауы бо- лып табылады. «Ауызбастырык» алған адам әлгі сөзді ешкімге айтпауы керек. Сонда «ауызбастырык» да серт- тің бір түрі болып табылады,
А УЫ З ТИЮАуыз тию (ғұрып).—«Қымыз әкел, ас ауыз тигіз мы- наларға!» (М. Әуезов). Алыс сапарға, емделуге шықкан адам ауылдық үлкен үйінен дәм татып аттанатын ырым бар. Бұл сол «Қара шаңырактың» қиесі колдасын деген сенімнен' шыккан Сондай-ак дастархан үстіне келген адам дәмнен ауыз тиюге тиіс. Ал таңертеңгі астан мін- детті түрде ауыз тиеді. Мұндайда әйел болса «күйеуің тастап кетеді», еркек болса «әйелің тастап кетеді»— деп әзіл айтады.Қазактын дәстүрі бойынша үйіне келген адамға дәм ауыз тигізбей шығармауы керек. Халыкта «үйге кірген жыланға да ак кұйып шығарады» деген сөз бар. Мұның бәрі конакка да, аска да ерекше ыкыласты көзкарастын белгісі, халыктың өзіне тән конакжайлылығы мен кен- пейілділігін танытатын жайт.

10



АЯҒЫ Н А Ж Ы ҒЫ Л УАяғына жығылу (ғұрып).—«Аяғына жығыл деймі- сің?» (М. Әуезов). Қешірім сұраудың ен үлкен және кі- шіреюдін ең ауыр түрі аяғына жығылу болып табыла- ды. Мұнда айыпты адам жанына беделді адамдарды ер- тіп, тиісті адамның үйіне барцп кешірім сұрайды. Егер іс қиындап кетсе айыпкер қарсы адамнын алдына жы- ғылып, аяғын құшып, жылап кешірім сұрауы керек. «Алдыңа келсе атаңның құнын кеш» дегендей мұндайда, кешірім етіледі. «Аяғына жығылу» да жазамен бірдей болып есептеледі.
Ә М Е Ң ГЕ Р Л ІКӘмеңгерлік (салт). «...Жібектің әмеңгерлікке көибе- гені үлкен ерлік» (Ғ. Мүсірепов).Халқымыздын бұрынғы салты бойынша күйеуі кай- тыс болғанда оның жесірі «ерден кетсе де елден кетпек жоқ», «аға өлсе іні мұра» деген қағидамен әмеңгерлік жолмен күйеуінің аға не інісінің біреуіне өзінін таңдауы бойынша тұрмысқа шығады. Бұл дін жолымен де негіз- делген. Күйеуі өлген жесірді баска жаққа жібермеудің бірнеше әлеуметтік маңызы бар. Біріншіден, әйел де, оның балалары да туыс-туғанынан бөлінбейді, ру, ел қауымдастығында бірге тәрбие алады. Екіншіден, же- сірдің кетуі сол елге үлкен мін саналған.

Б А ЗА РЛ Ы КБазарлық (дәстүр). Алыс сапарға, саяхатқа, сауда жолына шыккан адамдар жерлестеріне, көрші-көлемде- ріне, сыйлас адамдарына, жас балаларға ірілі-ұсақты сыйлыктар әкеледі. Оны «базарлық» деп атайды. Бұл жақсы көрудіц, сыйластықтың белгісі және ескерткіш ретінде қабылданады.
Б А И ҒА ЗЫБайғазы (дәстүр). —«Уа, сатира сарбазы, Адырнаңа байғазы!» (С . Әбілкәкімов). Байғазы — балалардың, жастардың жача киімі үшін (мысалы қамшы, шана, ер-тоқым) берілетін ақшалай, заттай сый. Байғазы сұ- раудық еш артықтығы жоқ. Гі



Б А Й Л А У

Байлау (салт). «Бері кел, байлан мынаныі» (Ғ. Мү- 
репов). Соғып алған аңды, олжаны, тауып алған зат- ты әр адам жанындағы кісілерге сыйға тарту керек. Мұны казақтар «байлау» деп айтады. Ол мәрттіктің белгісі. Бұл дәстүрді бұзған адам тәртіпті бұзған адам- мен бірдей саналған. Торғайда Жолдас атты тапқыр, шешен адам қалам тауып алыпты. Жанындағы адам «байланыз» дегенде Жөкең «байламаса да тұрады» депті. «Сөз тапқанға қолқа жоқ» деген сонда серігі.

БАУЫ РЫ Н А С А Л У

Баурына салу (ғұрып). Баласы жоқ адамдар біреу- дің баласын асырап алуы яғни «бауырына салуы» ежел- ден бар қағида. Муның да жөн-жоралары бар. МысаЛы, жаңа туған баланы асырушы анасы шаранасымен ете- гіне салып алады. Қазақтыц ежелгі заңы бойынша асы- раушы адам жаңа туған балаға атын қойып, оң қолыііа асық жілік ұстатады. Асық жілік ұстаған бала сол үй- дің баласы деп есептеледі. Кейде баланың өз әке-шеше- сі балаға таласқан жағдайда асыраушы адам «оң қо- лына асық жілік устатып едім-ғой» деп дауласады. Бұл үлкен дәлел, куәлік ессбінде жүреді, Алайда, бала кай- тыс болған жағдайда оның туғаи әке-шешесінің аты айтылып, жаназасы шығарылады. Қейде ата, әже өзінін бірінші немересін «бауырына салып» алады. Бірақ ол асырап алғанға жатпайды.
БАТАБата (бата беру, бата алу). «Батаменен ер когерер, жауынменен жер когерер» (мақал). Бата халыктык рухани куат алатын құдыретті сенім күші. Ол ел сенімін актайтын абзал азаматтарға, таланты жастарға, коптіц жүгін котерген адамдарға немесе үлкендер жақсы ісіне риза болған жағдайларда берілетін ұлы адамдар мен ел ақсақалдарының ақ тілегі, әрі омірлік жолдамасы. Мұнын бірнеше түрлері бар.1. «Сырым батыр жас кезінде батасын алайын... деп Бокен биге барыпты». Бұл ерлік, онер, омір жолына, ұзак сапарға аттанар алдында әдейі барып тілейтін бата. Қошқарұлы Жәнібек жас кезінде Қаракерей Соқыр .Лбыздан бата сұрай барғанда ол кісі былай депті:
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Бедеуің белдеуіңдегі байлаулы болсын,
Қазаның ошақтағы цайнаулы болсын.
Есігің ашық болсын,
Қабағың жазы\ болсын..
Сонда ағайының кетпес қасыңнан 
Жақыныңа бұрмай төрелікті түзу бер,
Сонда цаумалаған халқың- кетпес іщсыңнан.Мұндай баталар талапты, халық сүйген, ер-азаматтар- ға ғана берілғен.2. «Дастарханың мол болсын, Абыройың зор болсын» (*Ақ бата»), Батаның екінші түрі дастарханға ризашылықпен беріледі. Дұрыс мүшелі қонақасы беріл- месе шешен, өткір тілді адамдар бата арасына сол үй- дің сараңдығын да қосып айтып жіберетіндер болған.3. «Бақ берсін, бас берсін, Өміріңе ұзақ жас берсін» 

(Ақ бита»), Үлкен кісілер немесе кез келген адам бі- реудің қайырымдылығы мен жақсылығы, ізгі қызметі үшін де бата береді. Батаның тәрбиелік.мәні зор. «Бата- менен ер когерер, жауынменен жер когерер»— деген соз аДамды ізгілікке, парасаттылыққа, мейірімділікке бау- лиды. Ендеше бата да сол ұлы қасиеттерге бастаушы әрі тудырушы рухани мұра болып табылады. Бата коркем созбен, оленмен, тақпақпен, шешендік тілмен, әсермен кол жайып айтылады. Батаны құрметті, елге өте сыйлы адамдар береді.4. Теріс бата. Бұл «бата» деп аталғаны болмаса кар- ғыстың қатты, жазанық оте ауыр түрі. «Құнанбай қос колын созып, алақанын сырт қаратып тұр... £ ұл  теріс батаның, қарғыс батаның белгісі». (М. Әуезов). Мұн- дай бата сенімді ақтамаған, озіне қолы, тілі тиген бала- сына әкенін қолын теріс жайып берген қарғыс батасы. Батаның бұл түрі ел ішінде өте сирек қолданылған жә- не ол атадан балаға ұмытылмайтын таңба болып калган. Атаныц теріс батасын алғандарды халық та жек көрген.
Б А СТ А Ң ҒЫБастацғы (салт). «...Жастар «бастаңғы» деп атала- тыіі тамак істеп бас қосады. (К- Сегізбаев) Үйдің үл- кендері жол жүріп кеткенде ауыл жастары сол үйге жиналып, жолаушылардың жолда басы ауырмасын «бастаңгы жаса» дейді. Бастаңғының мәнісі — жастар- дың сол үйде ойын-сауық жасап бас косуы. Дәстүр бой- ынша бұгап тиым салуға болмайды. Бастаңғыны жастар жасайды. 1.І



БАРЫ М ТАБарымта (ғұрып). «Барымта — ел шулатып, жылкы қуған» (I. Жансүгіров). Ертеде дау-жанжалда есесі кеткен ел өз қарсыластарынын малын (жылқысын) күш, кару жұмсап айдап, қуып әкететін болған. Мүны «барымта» дейді. Қейде мынадай жағдай да болады. Егер карсы жақ күнға немесе айыпка мал төлейтін болып оны мерзімінде төлемейтін болса, онда даугерлер ол елдің малын барымталап алады. Барымта кейде кек кайтару, өш алу мақсатымен де жасалады. Мысалы М. Әуезовтін «Абай жолы» эпопеясында Базаралынык Тәкежан жылқысын барымталап алуы кен суреттелген. Бүл жағдай өткен ғасырларда қазақ даласында жиі кездесіп түрған.
БӘ И ГЕБэйге (дәстүр). «Тігіпті бас бәйгеге елу бие, Он отау, бір бас тоғыз, торыз түйе, Жабулы қара нарға қалы кілем, Аты озған бодады бір олжаға ие» (Н. Ахметбеков). Ұлы тойда, аста, мерекеде жыққан палуанға, озған жүйрікке, жеңген ақынға берілетін жүлде. Тойдын, ас- тыц дәрежесін, қызығын осы бәйгеге карап аныктауға болады. Бәйгенін ең үлкені әдетте бас палуан меи жүй- рік атка тағайындалады. Әсіресе ат бәйгесіне мол мал, дүние мүлік тігіледі. Бәйге алдында озып келген 10, 15, 20 атқа да беріледі. Мысалы Лабақ Қуат баласынын асында бас бәйгеге 100 жылқы, 1 отау, 9 нар, 9 ат, 9 күндыз тігілген (С . Шәріпов). Келесі атқа 75, одан кей- ін 50, одан кейінгіге -25, ссылай төмендей береді. Аты озып бәйге алғандар оның бәрін еліне айдап кетпейді. Бүл жомарттық, мәрттік, ерлік, ғүрып. Оның біраз бөлі- гін әруакка, ақсақалдарға атап, калғанын жанындағы жолдастарыиа бөліп береді. «Атығай, Қарауылға олжа салған. Бота тірсек, қыл сағак сандал керім» дегенде Ақан осыны айтқан. Палуан бәйгесі де үлкен. Оған кі- лем жабылған түйе берілген, ақындарға шапан кигізіп, ат мінгізген.Бәйге — жеңіипаздарға берілетін жүлде болғанмен кейде ат жарысының өзін де «бәйге»— деп айта береді. Бәйге казак халқының рухани, мәдени дәрежесін көте- ретін және көрсететін үлкен дәстүр.14



В Е С ІҚ К Е  С А Л УІ^есікке салу (дөстүр, ғұрып). «Әлди-әлдй ақ бөпем, Ак бесікке жат бөпем» (Бесік жыры). Бесік-қасиетті, киелі, құтты мүлік, еәбидің алтын ұясы болып есептеле- ді. Жаңа туған баланы бесікке салу да халқымыз үшін елеулі дәстүрдің бірі. Бесікке салу жолы үлкен, немесе елдід тәрбиелі, өнегелі әжелерге, әйелдерге тапсырыла- ды. Ол бесікті отпен аластап^ «тыштырма» жасап алып, баланы бесікке бөлейді: Бесік үстіне жеті түрлі қадірлі, таза заттар қойылады. Бесікке салған адамға «бесікке салар» яғни, кәделі сый беріледі. Осындай қуаныш үс- тінде «Бесік жыры» айтылады:
Айыр қалпақ киісіп,
Ақырып жауға тиісіп 
Батыр болар ма екенсің?
Бармақтарың майысып,
Турлі ою ойысып 
иіебер болар ма екенсің?
Таңдайларың тақылдап,
Свзіңді журт мақұлдап,
Шешен болар ма екенсің?..

Б О С А Ғ А  М А Й Л А УБосаға майлау (ғұрып).— Жастар жеке отау кур- ганда немесе біреу жаңа үй алғанда жақын-жуықтары келіп, жана үйдің босағасына май жағады. Бұл осы үй берекелі, майдай жұғымды, көптін үйі болсын деген ұғымды білдіреді. Босаға майлаған адамға кәде берілуі керек.
БЕ Т АШ А РБеташар (дәстүр) —«Уа, әлеуметі Енді беташар тыңдайыкі». (*Той кітабынан»). Жаңа түскен келінді «беташар» дәстүрі жасалмай ешкім көре алмайды. Оны көру үшін әдейі «беташар» жасалады. Оған тойға жи- налған туыс-туғандар тегіс қатынасады. Мұнда «Беташар» жыры айтыла отырып, келінге оның атасы, енесі, оның баска туыстары таныстырылып, келін оларға сә- лем жасайды. Сәлем жасаған адамдар «көрімдік» бере- ді. Бет ашатын жігіт ән-жырды желдірте, көңілді көтере жыр төгуі керек.

*КелІн келді, к ө р іф , 
Көрімдігін беріңіэ. 15



Анау, мынау демеңіз 
Түсін айтып қойыңыэ» . —деп бастаған әнші жігіт жас келіннін аталған жақында- рына лайық әзіл-қалжыңдарын араластыра «көрімдік» сұрап жұртты көнілді күлкіге қарық қылады. «Беташар» тойдың басы, әрі сәні, жас келінніц жака өмірге бет алғанын білдіретін қызықты, салтанатты жақсы дәс- түрлердін бірі.

Д А У Ы С  К Ы Л УДауыс қылу (әдет, ғұрып). «Әйел жылап Бөжейге барыл:— Ақ маралды құдай алды, М б а с атанды Майба- сар алды>,— деп дауыс қалыпты (Ә. Қэкітайұлы).Қатты күйзелген, өмірден соққы көрген, адамдары- нан қапыда ерте айрылған, мұвды шерлі адамдар кейде қамығып отырып өзінін зар-наласын сыртқа шығарып тәңірге, әруакка, елге шағынып жылайды, зарлайдьі. Мұны «дауыс қылу» дейді. Дауыс қылу өлеңмен айты- лады және ол әйелдерге тән әдет. Дауысты естіген адамдар, үлкендер мен әйелдер оған келіп басу, тоқтам ай- тады, балалары, туған-туыстары барын айтыр, ертеңгі күнге сендіреді. Қейде мұндай адамдар көзіне жас алып, қосыла жылайтын күндері де болады. Дауыс қылу әсі- ресе кешегі 1928 жылғы тәркілеу, колхоздастыру, 1937 жылғы кудалау, 1941— 1945 зкылғы соғыстан кейінгі жылдары ел ішінде өте көп болған.Дауыс қылу мен жоқтауды шатыстыруға болмайды. Рас екеуі де қаралы, қапалы жағдайда айтылса да екеуі екі басқа. Жоқтау өлген адамға ғана арналып айтыла- ды, ал дауыс қылу көңіл-күйін білдіретін жыр.
Д А УДау (дәстүр). «Дау бірнеше күнге созылып, екі жак та келісе алмайды» (Ел аузынан). Дау халықтың әділ- дікке жүгіну, билік, заң шешім жолдарынын шешуші кексе! және әлеуметтік макызы бар шараларының бірі. Қазақтыц үлкен дау-жанжалы көбінесе құн, жер дауы мен жесір дауына байланысты. Даугерлер биге жүгіне- ді. Ересек адамдар қатысқан жиын болады. Мұнда екі жақтан да шешен даугерлер шығып, қамшы тастап өз- дерінің дәлелдерін ұтымды сөзбен жеткізіп отырған. Дауда шешендік, тапқырлық, қарсы жақтың осал жақ- тарын дәл басатын біліктілік керек. Дауға төбе би тө- релік айтады, яғни үлкен билік, үкім шығарып, бітім
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жасайды, Би, ақсақалдар шешімі зан және ол талкылау- га жатпайды. Бұған даугерлер де тоқтайды.
Д Е Ң Г Е Н Е

Деңгене (дәстүр). Соңғы жылдарда ұмытылып бара жатқан дәстүрдің бірі — осы деңгене. Екі немесе үш жігіт басын қосып ауқатты үйге «деңгене» жеуге кел- дік»— дейді. Онын шарты мынадай: Үй иесі бір семіз кбйды сояды да әлгі екі не үш жігіттің алдына қояды. Олар бір қойдын етін сорпасымен ішіп, жеп кетуі керек. Егер олар қойды жеп кетсе, қойдың құны сұраусыз, егер етті тауыса алмаса, олар үй иесінің қойын төлеуге тиіс. Кей жерлерде мұны «сірне» деп те атайды. Тағы бір кызығы ел арасында бұрын бір қойды бір өзі жеп кете- тін мешкейлер көп болған. ХХ-ғасырдың басында Арғын ішінде Тінет руында Шінтен деген атақты мешкей бо- лыпты.
Д Ү Р Е  С А Л УДүре салу (салт, әдет).—«Сал дүреніі Артын түріп койып'сок!— деп Құнанбай қалшылдап кеп, төніп тұр». 

(М . Әуезов). Жазаның ауыр түрі, әрі масқаралау ту- pi — дүре салу. Көбінесе жазалының құйрығын жала- ңаштап қойып жазасына қарай 25, 50, 75, 100 қамшы дүре соғылады, яғнн. ұрады. Дүре үстінде өліп кеткен- дерге кұн төленбейді. Мұндай ауыр жаза ұрыларға, опасыздарга, ауыр қылмыскерлерге, қолға түскен ба- рымташыларға, өшті-қасты адамдарға беріледі, кек алу жолында да қолданылады. Дүре көп алдында соғылады және онын әлеуметтік, тәрбиелік, зац жолында. да ат- қаратын қызметтері бар. Мысалы, мұндай жазаны көр- ген адамдар қылмыска көп бара бермейді.
Е Н Ш ІЕнші (салт). «Оған бай қалың беріп, қатын әперді де, кейін енші беріп бөлек шығарды» (С . Мұқанов). Ба- лалары ержетіп, жеке үй болғанда ата-анасы оған отау тігіп, дуние-мүлік мал береді. Муну «енші» деп атайды. Қыздарға берілетін дүние-мүлік «жасау» деп аталады.

ЕН . ТАҢБА
Ен, таңба, (ғұрып). «Алаш, ^ а ш  болғанда, Алаша хан болғанда, Таңбасыз тай, енда қой болғанда» (Ау- 

ыз әдебиетінен).2 412 17



Казак дәстүрінде жакын-жуық адамдарыііын бала- сына күлыіі, тай, бота, қошақан т. б. мал төлін атап, ОНЫҢ кұлағына ен салдыратын ғұрып бар. Бұл үлкендер ушін сыйласудың, құрметтеудін белгісі болса, бала үшін үлкен куаныш. Баланың көнілі өсіп, малға, екбекке деген ынтасы, туған-туысқа деген жакындық ықыласы артады. Әр ауылдың, үйдін малға салатын өзіндік таң- балары болған. Мысалы, тілік, ойык, киық, кесік, сыр- ға, ойма ен, кез ен тағы баска.Ен танбасының шығу тарихы тым әріде жатыр. Ол атакты ғалым М. Кашғаридің «Диуаи лұғат ат-түрік» 
(*Түркі тілдерінің сөздігі») атты шығармасында да ай- тылған. Таңба сонымен бірге казак рударының өзіндік таным белгілерін де аныктайды. Мысалы: Арғыниың танбасы — көз, Қыпшактыкі — әліп, Керейдікі — аша- май, Ошактынікі — тұмар, Дулаттікі — дөңгелек, Баға- налынікі-бакан, тағы сол сиякты. Танба мен ен сол кез- дің «мөрі» десе де болады.

Е Р У Л ІКЕрулік (салт). «...екі ауыл бір-біріне ерулік беріп, шакырысып, араға аяк-табак катысып калды» (Ә. Нүр- 
пейісов). Ауыл ортасына жаңа үй көшіп келсе, коныс- танса сол ауылдың бұрынғы адамдары жаңа үйге «еру- лік» деп ас пісіріп табак тартады. Бұл жаңа адамдарды бөтенсіретпей өз ортасына тартудың, сыйласудың үлкен белгісі.

Ж АЗАЖаза (ғұрып).— Тиісті жазасын ол алады ғой, Жүр- генді кім аяйды ұрлык кылып (С. Есенбаев). Ұрлығы, тентектігі, кінә, күнәлары үшін колданылатын шаралар- дын бірі — жаза. Билер кеңесініц шешімі бойынша жа- заға ұшыраған адамға жұрт көзінше дүре соғылады, кара есекке теріс мінгізіліп ел аралатады. Арак ішіп өлген де жазаланады, яғни сүйегі баска моладан жүз кадам жерге бөлек койылады, оған намаз шығарылмай- ды. Егер жазаны алған әйел болса, бетіне күйе жағыла- ды, («карабет болады» деген осыдан шыққан) шашы кесіледі немесе ері талак етеді.
Ж А С А УЖасау (салт).—«Қөрсін деп жиылған жұрт тама- шасын, жасауын таудай қылып үйгізді енді»! (Наурыз-
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бай-Қанышайым). Ұзатылған қызға берілетін дүние мү- лік «жасау» деп аталады. Халык кыздың жасауына аса зор көніл бөліп, «жасауды алты жастан жинасаң асады, жеті жастан жинасаң жетеді» деген. Небір жақсы бұй- ым, кілем, текемет, сәукеле, ыдыс-аяқ, төсек-орын, ки- ім-кешек, әсем әшекейлі тағымдар қыздарға берілетін болған. Ауқатты адамдар ақ отау тігіп ұзатқан. Ж асауды қыздың еншісі десе де болады.
Ж А Н  Б Е Р УЖан беру (ғұрып). «Келе жатыр дегенге, Жан бер- сең де нанбаймын» (*Ер Сайын»). Қай жерлерде мұны «кепілге шығу» деп те атайды. Ауыр жазаға не өлім жазасына кесілген адамның ақтығын дәлелдеу үшін бір адам «жан беруге» шығады. Ол адам би, молдалар ал- дында кебін, яғни ақ киініп, мола басына барып (кейде мола ішіне түсіп) немесе өлікке кұрған шымылдыққа кіріп, жазаға тартылған адамның ақтығына «жанымды беремін» деп ант береді. «Жан беру» деген осы. Халық ұғымы бойынша жан беруші адам өтірік куәлік берсе, ол сол жерде өліп кетеді деп түсінген. «Жан беруден* кейін істің ақтығына күмән қалмайды. Одан әрі өқім жүрмейді» (А. Байтүрсынов).

Ж А Р А П А З А НЖаоапазан (діни салт). Жарапазан «рамазан»— деген сөзден шыккан, ораза уақытында балалар, бозба- лалар түнде үйдің тысында тұрып жарапазан өленін айтады. Ораза ұстаған адамдар сауап болады деп ж арапазан айтқіндарға құрт, май, ірімшік, бір шаршы шү- бёрек, басқа сол сияқты нәрселер береді. Жарапазанды кәсіо етіп, ораза уақытында ел аралап, күндіз жүріп айтатыіі үлкен адамдар болады. Жарапазан айтатын екеу болып жүріп айтады. Бірі жарапазан айтқанда, екіншісі қостаушысы болады» Мысалы:Айтушы:
Жарапазан айтушының сауалы бар,
Отыз кун оразаға жауабы бар.
Берсеңіз, бермесеңіз не қамым бар,
Берсеңіз, бермесеңіз не қамым бар,
Боз шүбар астымдағы, шу жануар!
Мүхамбет үмбетіне жарапазан!Костаушы:
Жарапазан. жарапазан!
Алла, қүдай би рамазан! (А . Байтүрсынов).2* J9



Ж А Р-Ж А Р

Жар-жар (ғұрып). Үзатылатыи кыз тоПында қыз- жігіттер тобы кететін қыздың көңілін аулаіі, бара жаткам жағында да осындаП жаксы жайлар болатынын өлеңменен антысады. Сонымен бірге олар кыздың ба- қытты, абыройлы, елге сыйлы болуына тілектестік біл- діреді. Мұның бәрі өлеңмен айтылатындыктан «Жар- жар» қызыкты болып естіледі. Мысалы: «Жар-жарды»— жігіт былай бастайды:
—  Алып келген базардан 
Кара насыр, жар-жар-ау.
Кара мақпал сэукеле 
иіашық басар, жар-жар-ауі 
Мүнда экем қалды деп 
Кам жемеңіз, жар-жар-ау.
Жак,сы болса қайын атаң,
Орнын басар, жар-жар-ауіҚыз былай деп жауап кайтарады:
ЕЫ/с алды қарасу 
Майдан болсын, жар-жар-ау.
А қ  жүзімді көргендей 
Айнам болсын жар-жар-ау.
Кайым атасы бар дейді-ау 
Осы і^азақ, жар-жар-ау 
Айналайын экемдей 
Кайдан болсын, жар-жар-ауі«Жар-жар»— негізінен ойын-күлкіге, әдет-ғұрыпка, тә- лім-тәрбиеге негізделген. Ауыз әдебиетінде «Жар-жар»— айтысы оның жалғасы. «Ауыл жар айтыстары» бар. Оның бәрін тәрбие, әдеп мектебі деп түсіну керек.

Ж Е Т І AT А

«Жеті ата» (ғұрыа). «Жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер» (Мэтел). Әр адам өзінің жеті атасын білуі — көргенділік пен білімділігін, ата көргенді- гін танытады. Білмесе «жеті атасын білмейтін жете- сіз»— деп сөккен. Жеті атаны үйрету әр ата-ананын бас- ты борышы. Мысалы: өзі, әкесі, атасы, бабасы және онан арғы ата-бабасының есімдерін білу жеті атаны білу деген сөз.
Ж И Е Н Қ ҮР Ы К

Жиенқүрық (салт). Қыздан туған балалар «жиен» деп аталады. Халық дәстүрі бойынша жиен нағашыларынан
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қалаған затын, яғни «жиенқұрык» алуға тиіс. Нағашы- сы жиенінін бетін қайтармай үш рет беруге міндетті. Халық жиенді ренжітпей «жиен назары жаман» деп ер- келетіп ұстаған. «Жиенді ұрғанныа колы калтырайды» деген де сөз бар. «Жиенқұрық» кейбір жерлерде «қырық серкеш»— деп те аталады.
Ж О Л Д А С УЖолдасу (жолын беру) (дәстүр). Үлкен мәжілістер- де, бас қосуда бұрынғы адамдар салт-дәстүр жолымен орын алады. Бас табакка кіруде, немесе бата беруде де ата-баба жолын негізге алады. Мұндайда тек жасы ғана емес, жүз, ру жағы да еске алынады. Мұны казак салты бойынша «Жолдасу» немесе жолын алу деп атай- ды. Бұл ежелгі казак зандарында негізделген.
Ж ҮМ А Л Ы ҚЖүмалык (дәстүр). «Окымаймын молдадан, Екі иы- ғын комдаған, бала келсе сабакка, Жем андыған дор- бадан» (Жамбыл). Бұрынғы кездерде дәріс алып жүр- ген балалар молдаға арнап жұма күндері оған арнаулы сыбаға (ет, кымыз, май, кұрт., т. б.) әкелетін болған. Мұны «жұмалык» дейді. Жамбыл айткандай молда- лардын жұма күні «жұмалык» 'дәметіп отыратындары да болған.

Ж Ы Л УЖылу (дәстүр). «Жұрт малын жылулаған аясын ба?» (I. Жансүгіров). Өртке ұшыраған, мал-мүлкі суға кеткенде тағы- баска бакытсыздык жағдайға ұшыраған жанұяға ауыд-аймақта тұратын адамдар мал, дүние, акшалай көмек көрсетіп, жәрдем беруді халык «жылу» деп атайды. Кейінгі кезде коғам мүлкін жеп мойнына акша мінгендер «жылу» жинайтын болып жүр. Қазак заңы бойынша ондайларға «жылу» берілмейді. Жылу беру — адамгершілік көрінісі.
З ІК ІР  С А Л УЗікір салу (діни салт). «Міне бүгінгі кеш зіқір сала бастамакшы». (С. Торайыров). Баксылар адам емдеген- ле кобызын тартып, жынын шакырып, ауруды айнала пнпактай жүгіреді, яғни зікір салады. Бұл баксынын21



өзіндік ерекшелік белгісі. Сөйтіп. ол осындай ерекше кұбылыс, қимылдары аркылы ауруды куып шықтым деп елді сендірген. Бақсылардын, қобызбен жын шақы- ру, зікір салу кезінде өзіндіі^ сарындары болған.
ЗЕК Е ТЗекет (діни ғұрып). «Намаз окыадар, зекет берівдер, ғибадат етушілермен бірге бас иіңдер» («Күран кэрім»). Исламнын төртінші шарты — зекет беру. Бұл малына алған өнімінен құдай, дін жолына, жетім-жесірлерге бс- рілетін улес. Зекет алтын, күміс қорынан да, акшалай табысынан да беріледі. Малдан алынатын зекет мөлше- рі мынадай: 40 қойдан бір кой, бес түйеден біреу, отыз сиырдан біреу тағы сол сияқты. Әр жыл сайын зекет бер у — эр адамның адамгершілік және мүсылмандық бо- рышы.
И ТАЯК«Итаяк» (дәстүр). Ж ас келіншек бір ауылға кыды- рып барғанда, үлкен әжелері Ъған «итаяғыца» сал деп сакина, күміс, жүзік сияқты заттар береді. «Итаяқ» деген келіншек босанып баланы алғаш шаранасын жуа- тын суға, яғни «шілде суына» әлгіндей күміс, жүзік, сакина, түйме сияқты заттарды ыдысқа^салып жіберіп, нәрестені шомылдырып жуады. Шомылдырып болған- нан кейін әлгі заттарды сол жердегі әйелдер ырым ғы- лып бөлісіп алып, мәз-мәйрам болып тарқасады.

И Т К Ө Й Л Е К«Иткөйлек» (ғұрып). Ырымшыл халқымызда баланы «қырқынан» (туғанына қырық күн толған күн) шыға- рылғаннан кейін оның көйлегіне тәтті түйіп, оны иттің мойнына байлап жіберетін дәстүр бар. Итті балалар куып жетіп, мойнындағы «ит көйлекті» шешіп алып, тәтті- сін бөліп жейді. Көйлекті баласы жок келіншектер ырым қылып алады. Иткөйлектің шығуы ит мойнына байлан- ғандығында ғана емес, оны жеті казыианың бірі деп, әрі баламыз көп болсын деген ырыммен астасып жатыр.Осы жерде «кыркы» деген сөзге мән беру керек. Қай- тыс болған адамның да «кыркы» беріледі. Бірақ баланы «кырқынан шығарылды» деп, өлген адамға «кыркы берілді» деп атайды. Мұны шатастырып алуға болмай- ды.
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К Ә Д ЕКэде (ғұрып). «Ат өлсе де, кәде өлмейді», «Қалың- сыз кыз болса да, кәдесіз күйеу болмайды» (мақал). Ойын, тойларда, айтта тағы басқа салт-дәстүрлер ке- зінде берілетін сыйды немесе алымды «кәде» деп атай- ды. Кәде — ойын-тойдың гүлі, оның сұрауға әркімнің де еркі бар. Қәде жолдары қазактарда өте көп.
Той кэде, жол-жоралары: тойбастар, шашу, мүше сұ- рау, тәбәрік т. б.Қүдалық жол-жоралғылары, кәделері мен ырымда- ры: жаущы жіберу, алдынан өту, калың мал, құда түсу, өлі-тірі, бата аяк, той малы, есік ашар, атбайлар, тойбастар,. құйрық-бауЫр, құда тарту, көрімдік, отқа кұяр, туйемұрындық, қосақбас, кұда аттандырар.
Күйеу жолы мен кғделері: •̂ рын бару, есік көру, ен- тікпе, көрімдік, күйеу табақ, қалыңдық ойнау, кызқа- шар, кұда-күйеу келгенде: сүт, ақы, ат байлар, босаға аттар, күйеу табак, жеңгетай, отау жабар, қол ұстатар, шаці сипатар, ит ырылдатар, кемпір өлді, бақан салар т. б.Бала туғанда, жүргенде жасалатын дәстүрлер мен кэделер; ІІІілдехана, казанжарыс, кіндік кесу, көтеріп алу, ат қою, бесікке салу, қыркынан ^иытару, тұсау ке- сер, шілтерге сигізу, сүндеттеу т. б.

К Е К ІЛ  ҚОЮКекіл кою (ғұрып). «Қарағым, айналайын, кекілдім- ай, Көгілдірі аққудың секілдім-ай» (халық өлеңі). Жас балалардың шашын тегіс ұстарамен алып тастайды да маңдайына бір шөкім шаш қалдырып, онык жиегін те- гістеп қиып кояды. Оны «кекіл» дейді. Кекіл балаларға жарасымды ажар береді.Кекіл жылқыда да болады. «Кекілін кескен кер лтим-ай, Титтейден өскен бекзатым-ай» (Халық өлеңі).

К Е У С Е НКеусен (дәстүр). Бұл егіншілікке байланысты айты- .іатыіі св). Әдеттс егін пісіп, мол өнім алынғанда егін- міілер туган-туысқамдары мен ауылдастарына астық бе- |)с'ді. Оны «ксусеіі» деп атаған. Бұл малшйзі^рдың «кө- гснтүіі> бсрстіиі сііяқты мырзалық дәстүрдің оір түрі. 23



К ӨЗ К Ы СУКвз қысу (ғұрып). Халық арасында ойды, айтар сөз- ді ыммен білдіретін жайлар да аз емес. Мұндайда «ым- ды білмегеи дымды — ппйпі Сонық бірі көзқысу. Мұныц екі'түрТ"бар. Біріншісі — көп ортасында тілмен айта алмайтын «айтпа», «сездірме*, «үндеме* тағы баска ұғымды білдірсе, екіншісі — ер мен әйел арасыкдағы жасырыи сүйіспеншілік жолды білдіреді.
КИ ІТКиіт (дәстүр). «Құдалық белгісі — киіт, коныс бел- гісі — бейіт> (мақал). Құдалықтың негізгі белгісі және олардың арасында жүретін, соғаи ғана лайықталган сый, сияпат. Ол құдалар дәрежесіне, дәулетінё байла- нысты әртүрлі болып келеді. Мысалы бұрын құндыз жағалы тон, қасқыр ішік, жақсы кілем тағы басқа қым- батты бүйымдар, киімдер мен заттар берілген. Киіт казір де бар.

К Ө ГЕ Н Т ҮПКөгентүп (көгендік). Бір-біріне жақыи туыс, ілік, жұрағат адамдардың баласына ескерткіш, сый ретінде берілетін мал; (козы, кой, бұзау, кұлын, тай, бота, тай- лак, ат). Бұл бала үшін сый, қуаныш болса, оның ата- аналары үшіц кұрметтеудің белгісі десе де болады. Кө- гентүп беруді малды ауылдардың әлі де пайдаланып жүрген жаксы, жарасымды салттарының бірі.
К Ө З ТИЮКвз тию (ырым). «Бір тойда диуананың көзі тиіп, кезінде кұлыншактай ол да өлді» (И. Байзақов). Қа- зактың ұғымы бойынша жаксы адамға, жас балаға, жүйрік атқа, сұлу кызға көз тиеді деген ұғым бар. Он- дай адамдарға «көзі бар» немесе «иазар керде» дейді. «Қісі еді назар керде Қенесары, көзінің карағанда өтті зәрі>, (Наурызбай-Канышайым). Ac, тойларда шыкқан палуанды, жүйрік атты көзге көп көрсетпейді. Ажары әдемі жас сәбилердің бетіне күйе жағып қоятын да ғұ- рып бар. Бұл көз күйеге тиеді деген түсініктен шыққан. Біреулер жас келінге, сәбиге сұктана караса «көзің тиеді, түкір» деп тұкіртіп алатын да ырым бар. Қөз тисе «сұқ-сұк»— деп, тіл тисе «тіфә-тіфә» деп немесе біреуді мадактағанда «тіл аузым — тасқа» деп ырымдайды.
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К Ө Р ІМ Д ІК«Көрімдік» (салт). «Содан сон көрімдік алғым да келіп кетті» (Ғ. Мүсірепов). Жаңа туған балаға, жас келінге, ботаға тағы басқа алғаш көрген сәтте көрімдік сұрау халықтың ежелгі және лайықты дәстүрі. Мұның маңызы алып, беруде ғана емес жақын-жуықтың адам- гершілігін, ниетін, ашыққолдығын да танытудың белгісі ретінде қаралады. Жоғарыда айтылған байғазы мен көріидік екеуі екі баска ұғым. Қөрімдік адамға, жанды- ға, байғазы көбінесе жансыз дүниелерге қатысты айты- лады.
К Ө Р ІС УКврісу (ғұрып). Көрісудің екі түрі бар.1. Бұрынғы дәстүр бойынша ұзатылғаи қыздар жылтолмай төркін жұртына баруына болмайды. Бұл қыз- дың жаңа кауымға алаңсыз үйренсін деген максатпен жасалған. Және келін болғаннан кейіпгі биологиялық өзгеріске ұшырауы да өзінің еліне көрінбеуге тырысқан. Елін, бауырын сағынып жүрген осындай кездерде қыз- дың аға-інісі іздеп келгенде қыз оларға өлең, жырмен көрісіп, жылап, өзінің сағынышын, өкпе-назын, куа- иышын білдіреді. Мұндай сәтте қыз туыстарына басын- дағы жаулығын көрсетуге ұялып, оны алып тастап, орамал тартып алады. Қыздың бұл көрісуі өте жарасым- ды әдет-ғұрып қатарына жатады.2. «Қімдер екенін айырып болар емеспін, кезек-кезек келіп, мені құшақтап көрісіп жатыр» (Т. Әбдіков). Ту- ыс-туғандары, ет жақындары қайтпас сапар шеккенде артта қалған ағайын, іліктері көрісіп, жылайды, дауыс қылады. Еркектер де көріседі, бірақ әйелдердей жоқтау айтып, дауыс қылмайды.

К Ө Ң ІЛ  С Ү Р А УКөділ сүрау (дәстүр). «Соңғы кездерде Базаралы науқас дегенді естіп, көңілін сұрай барысты (М. Әуе- 
зов). Ауырып жаткан адамның көцілін сұрау — адамгер- шіліктің белгісі. «Аурудың емі — саудың сәлемі» _де- гендей аталы сөз бар. Көңіл сұрай барған адамның нау- касты жұбатып, «ауырып тұрдың — аунап тұрдың», «ауру батпандап кіріп мыскалдап шығады», «дертіңізге шипа берсін» деген сөздермен онын жазылуға деген се- німін арттыра түсуге тиіс. Бұл да адамға деген кұрмет- тің бір түрі. 25



К Ү И Е УА Я К

сКүйеуаяқ» (ғұрып). Жігіт қалындығын алғаннан кейін әдеп бойында енесін қошаметпен өз үйіне апарып салалы. Ата-енесі күйеу баласына ірі мал атайды. Мұны «күйеуаяқ» дейді.
К А ЗА Н Ж А Р Ы С«Қазанжарыс» (ырым).— Әйел босанар сәтте басқа әйелдер қазанға жеңіл-желпі тамақ істеп оіш босана- тын әйелден бұрын пісірмек болып «жарысады>. Халық. үғымы бойынша туатын бала «қазан жарысқа» «қаты- сып», одан бұрын өмірге келуге тырысады деп түсінген.

К А ЗА Н  Ш Е ГЕ Л Е У«Қазан шегелеу» (салт). «Қазан шегелейік»— деп Жексен кеңкілдеді, Екі иығы селкілдеді» («Мірдің 
оғьи). Өздері жақсы танитын, әзіліқалжыңы жарасқан адамдар бір-бірінің үйіне бас қосып барып «осы үйдің қазанык шегелей келдік» дейді. Үй иесі әзілмен жауап қайырып «жақсы болды ғой, қазан шегелегіш шебер із- деп отыр едік» деп қонақжайлық танытыіі, оларға қо- накасы береді. Демек «қазан шегелеу» конақ бола кел- дік деген ұғымды білдіреді. Бұл дәстүр де қазақтың конақжайлық бейнесін танытатьін ғұрыптардың бірі.

К А Й Ы РЛ Ы  Б О Л С Ы Н  А И Т УҚайырлы болсын айту (дәстүр). «Бәрі де қайырлы болсын, карақтарым» (Т. Әбдіков). Бала туған, келііі түсірген т. б. сол сияқты қуанышқа «қайырлы болсын» айту ата салтымыз. Ол сол адамдарға деген ыстық ыкы- ластын куанышқа ортақ екендігінің белгісі. «Қайырлы болсын» айтуға келмегендерге өкпелеуге де болады.
К А Л А УҚалау (салт, дәстүр). «Құттыктап әркім келіп, ка- лау алып, Ат мінді молда дағы атын койған» (С . Торай- 

ғыров). Біреудін. жақсы малына, затына, мүлкіне көңілі кеткен адам сол үйге барып. «қалау» қалайды. Яғни үй иесіне, әйеліне, не баласына лайықты бағалы тарту жа- сап, қалауын айтады. Оыың тартуынын бағасы өзі налагай затының бағасымен сәйкес келуі шарт емес). Дәс-
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түр бойынша үй иесі калаушы адамды конақасы беріп, калағанын орындап қайтаруға тиіс. Бүл жомарттық пен мәрттіктік, іліктік жақындык, әрі сыйластықтың белгісі.
КАЛ Ж АҚалжа (рұрып). «Менің сорлы шешеме қалжа қай- да, Қой сат деп әкем шапты көрші байға> (С. Торайғы- 

ров)., Ж ас босанған әйелге арнаулы мал сойылып, бері- летін тамақ «калжа» деп аталады. Жақын адамдар да «қалжа» әкеледі. Бұл әрі сыйластық, құрмет, әрі босан- ган әйел тез сауығып кетсін деген максаттан туған ел- дік дәстүр, ғұрып.
Қ А Л Ы Ң  М А Л«Қалың мал* (дәстүр). «Мен ат-тон айыбымен қа- лыц малын қайтартпақшы болдым ғой» (С. Қөбееө). Бұрын әке-шешелер қыз, жігіттің ықтиярынсыз құда тү- сіл, қыз беретін адам алушыдан қалың мал алады. Оныц мөлшері кұдалардың дәрежесі мен дәулетіне байланыс- ты, екі жақ келісе отырып шешеді. «Бұрынғы кедейлер арасындағы қалың мал мөлшері 5—6 малмен тынса, ірі байлар арасында екі жүз, бес жүз, мыц жылқыға дейін жеткен. Би мен байлар, хан мен төрелер арасында қа- лың мал үстіне «бас жақсы* деп аталатын бес түйеге қосып бір «жетім қыз» (күн), «аяқ жақсы» деп беретін үш түйеге қосып бір «еркек жетім» (құл) бергендігі кейбір деректер арі^ылы белгілі. Қалыц малдың «қырық жеті», «отыз жетінің бүтіні», «отыз жеті», «отыз жетінің жартысы», «жақсылы отыз жеті», «жиырма жеті», «он жеті», «домалақ қалың мал», «домалақ бата» сияқты түрлері болған. (Қ С Э  6-том.) Мұның сыртында той мал, сүт ақы, күйеу апаратын ілу, өлі-тіріге апаратын, тағы басқа көптеген бағалы кәде-жоралар да болады. Қалыц мал 1920 жылы жойылды.

К А Р А Ш А Ң Ы Р А Қ«Қарашаңырақ» (дәстүр). Үлкен балалары отау ті- гіп, бөлек шыққанда ең кенже ұл (кіші ұл) әкесімен бірге қалады. Әке-шешені асырау осы кенже ұлдың мін- деті. Әкесі бар кезінде де, немесе ол_қайтыс болғаннан кейін де осы үй «қарашаңырақ» деп аталады. Бұл «үл- кен үй деген мағынаны білдіреді. Егер «қарашаңырақ»27



батыр, би, эулие, молда т. б. сыйлы кісілердін үйі болса, 
онда СОЛ ауылдын адамдары алые сапарға шыкса, неме- 
се алыстан адам келсе сол үйден ырым қылып дэм та- 
тады.

Қ А РҒЫ СҚарғыс (ғұрып). «Қарғыстан қорқушы еді улап ішім, Өлмесе қанды қанмен жумақ үшін» (Ақылбай 
Абайу.іы). Зорлық-зомбылық жасаса оны қарғау әдеті бар. Ол адамға да, малға да, дүние-мүлікке де айтыла- береді. «Жер жастанғыр>, «өлім келгір», «қарасан кел- гір», «өртенгір» деген сияқты қаргыс түрлері өте көп. «Ашыііған тәңірісін қарғайды» дегендей қарғыс ашу, ыза, кек үстінде айтылады. Қарғыстың ең ауыры — ананыц ақ сүтін көкке саууы жәііе атаиың теріс батасы болып саналады. Бұрын аса жүгенсіздік көрсеткен ба- лаларын ата-ана ссылай қарғаған. «Үш түрлі дұға бар, олар шексіз қабыл болады»: 1. Ата-ананың перзенттік хақысын өтемеген балаға арнап оқыған қарғыс дұғасы»
(Мүхамбет пайғамбар).«Қарғану» деген де бар. Ол біреу жала жапқанда, накақ күйдіргенде адалдығын дәлелдеу' үшін «жалғы- зымның қызығын көрмейін», «құран ұстайын>, «кереге- нің көгін жейін> деп қарғанады. Мұны адал адамдар ғана айта алған.

К О Н А К А СЫҚонақасы (салт). «Бермейсің қонақ келсе қонақа- сы» (Ел аузынан). Халқымыздың тарихи, әлеуметтік, тұрмыстық жаиайларындағы ерекше қымбат дәстүрі — конақжайлык. ійіне келген конақты құрметпен қарсы алып, мал сойып қонақасы беру — жомарттықтың, елдік- тіц үлкен белгісі. Қазақ семіз қойын, баска да жылы, жұмсақ тағамдарын қонаққа әдейі сақтап «қонақ ке- леді» деп күтініп отырған. «Құдайым би кылмасаң да би түсетін үй кыл» деп тілек тілеген қазақ үйіне конақ түскенді мәртебе, бакыт санаған. Қонақ та кез келген үйге түспей, конакжай, дастарханы мол, таза, көргенді ұл-қызы бар үйге түсетін боған. Қазақтың әр үйі өзінде «қонақтың ырыздығы» бар деген ұғым қалыптасқан. Халық дәстүрінде қонак шақырмау, конақты үйге түсір- меу үлкен айып болып саналады. Қонакты арнайы ко- нак, құдайы конақ деп бөледі. Қыдырма қонақ деген де бар. Бірақ ол сыйлы қонақ емес.
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К О Н А К К Ә Д ЕҚонақкәде (дәстүр). «...алдарында қонақ кәдесі үшіи ақша беріп қойшыға әлгі өлеңді айтқызып... Кө- тештің құнын алыпты» (И. Байзақов). Үй иесінің қона- ғына «конақкәде» айтыңыз деп өтініш жасауға хақы бар. Бүл «өлең айтыңыз, өнер көрсетіңіз» деғенді біл- діреді. «Қонақкәденің» шығуы көнілді отырудан, қонақ өнерін сынаудан шыққан. Сондықтан да болар, бұрын- ғы адамдар жастарды өнерғе, айтысқа, қол өнерғе, ше- шендікке, өлеңге, домбыра үйренуғе ерте баулыған.
ҚОЛ^ҮШ Ы Н Б Е Р УҚол үшын беру (дәстүр). «Бітер істің басына, жак- сы келер қасына» деғендей жұмыс істеп жатқан жерғе келген әр адам қанша асығыс болса да сәл аялдап, қол ұшын беруғе тиіс. Мысалы, үй салып жатқан жерде, ағаш, кесек әперу, егін жинап жатқан жерде екі-үш кү- рек дән тасып әкелу тағы сол сияқты көпшілік жұмыл- ған іске өз үлесін қосу азаматтық борыш, міндет болып саналады. Егер мұндайда кейбіреу еңкеймей тұрса, он- да оған «еңкей, қол ұшын бер, балаңның белі бүкір бо- лады» деғен әзіл-шыны аралас ескерту жасайды. Осын- дай көп жұмылған жерде бос тұру тәрбиесіздік, әрі бі- лімсіздік болып саналады.

К О Л К Е С Е РҚолкесер (дәстүр). «Ділдебек қолкесерім деп сан- ның шақпақ етінен пышақты салды да жаянық қырты- сынан апарып бір-ақ шығарды». (Ғ. Мүсірепов). Біреу- діц соғымын сойысқан соғымшыға үй иесі «қолкесерің» деп сыбағалы етін береді. «Қолкесер» білетіндердің ай- туынша соғым союшының байқаусызда қолын кесіп ал- са соның төлеуі ретінде шыққан көрінеді.
Қ О РЫ К Т Ы Қ  Қ¥ЮҚорықтық қүю (ем, ғұрып). «Тағы қорықтық құю ма, қара малдың өкпесімен көшіру ме...» (С. Торайғы- ров). Әлденеден қорыққан, шошынған адамға қорық- тық құйып ем жасайды. Оның жасалу жолы былай: та- баға май құйып, қорғасынды басқа ыдысқа қорытады да қорғасынды аурудың төбесіне әкеліп әлгі табаға кұйып жібереді. Халықтың ұғымы бойынша қатқан қор-29



ғасынға ауру неден қорыкса сонын бейнесі түседі. Мы- салы иттің, адамныц, жыланнын. бейнесі сияқты. Егер ауру неден қорықса, қорықтык кұйғанда соның бейнесі түссе, ол жазылады деп түсіндірілген.
КҮЦ А ТҮСУҚұда түсу (дәстүр). «Итбай Тұрлығұлға құда түсііі мал алуға даярлана бастады» (С . Квбеев). Ертеден және қазір де жалғасып келе жаткан жақсы әрі жарас- ты дәстүрлердің бірі — кұда түсу. Жігіттің әкссі иеме- се оның жақын туыстары қызы бар үйге құда түседі ярки бой жеткен қызын сұрайды. Құдалар құрметке лай- ық сыйлы адам деп саналады. Қыз әкесі келГсім бергсіі соң құдалықтың жөн-жоралғыларын жасайды. Оның түрі өте көп, мысалы: құда аттанар, құда тарту, ат бай- лар, кұйрық-бауыр тағы баска ырымдары мен кәде алымдары болады («кәдеге» қараңыз). Құдалыкты бас- қарып барған адам сбас кұда» деп аталады. Түрмыс құратын жігіт пен қалыңдыктың әкелері бір-біріне «бау- ыздау куда» деп аталады.Құда түсу — қазактың мәртебелі әрі жарасты салт- дәстүрлерінің бірі. Онда түрлі ойын-сауык, әзіл-қал- жындар айтылады. Екі жак та бір-бірін сынап отырады.

Қ ҮД А И ЫҚудайы (діни ғурып). «Құдайыға боз дөненді лай- ықтап еді» (К. Сәрсекеев). Кездейсок апаттан аман калғанда, азамат қиын сапардан оралғанДа, немесе амандык жолына берілетін діни ғұрыптык дәстүр, «Құ- дайыға» мал сойып, көпшілікт;ң батасын алады.
КҮНҚұн (заң, дәстүр).—«Мен жүз түйе кұн кестім, ердің кұны екі елу» (Ел аузынан). Ұрыс-төбелесте, барымта- да кісі өлімі болған жағдайДа айыпкерлер жағы күн төлеуге тиіс. Мұндайда екі жақтан ақсақалдар мен би- лер шығып дауды карап, кандай мөлшерде кұн төлей- тінін шешеді. Егер даугер жағы «канға-кан» дегеннен (өлімге-өлім) бас тартып «кұнға» келіссе оның шартын, уақытын белгілейді. Әз Тәукенің жасаған «Жеті жар- ғы» заңы бойынша ер адамның құны 100 жылкы не 50 түйе, немесе 1000 кой, әйелдің кұны оның жартысына тең. Екі кабат әйелді ұрып, баласын түсірсе, айыпкер бір30



ат немесе бір түйе, біреудің бас бармағын сындырған адам 100 кой кұн төлейді. Күйеуін өлтірген әйел өлім жазасына кесіледі. Егер күйеуіңің туыстары кешірім жасамаса, ол құн төлеп құтыла алмайды.
К Ү И РЫ Қ -Б АУЫ РҚүйрық-бауыр (салт).. «Құйрық-бауыр жедің бе, куда болдым дедің бе» (мдтел). Бұл құдалық дәстүр рә- сімі болғанмен үлт салт-дәстүрінде орны бөлек жай. Екі жақ келісіп құда болған жағдайда оларға құйрық- бауыр салып арнаулы сый әкеледі. Әкелуші әйел сбау- ырдай жақын, құйрықтай тәтті болыңдар» деп тілек білдіреді. Одан барлық құдалар ауыз тиеді. Құйрық- бауыр жеу қазак дәстүрінде құда болудың заңды бел- гісі — құжат болып бекітілген.

К Ү Р А Н  ҮСТАУҚүран ұстау (діни ғұрып) «...Ахметті ат-шапанымен аяғына жығып, енді ондай мінез шығармасқа құран ұс- татып, нан жегізіп, баяғы екі жүз теңгені кештіріп, ат- шапанға разы қылды» (С . Торайғыров). Орынсыз жала жабылғанда өзінің ақтығын, адалдығын дәлелдеу үшін, немесе қылмысын қайталамау үшін, адам қолына мұ- сылманның қасиетті кітабы кұран ұстап «егер осы істе мен кінәлі болсам құран ұрсын»! деп ант беріп, нан жейді. Бұл оның кінәсіздігінің, немесе сертте тұратынды- гының толық дәлелі. Қарсы жақ адамдары оған сенеді. Кейіде одан кешірім де сұрайды. Қазақтың «кұран, нан> деп қарғануы осыдан шыққан.
К.ҮРДАСТЫ Қ К А Л Ж Ы ҢҚүрдастық қалжың. (ғұрып). «Даңқты актер Кали- бек Қуанышбаев пен әйгілі күйші Әбікен Хасенов әзіл- дері жараскан түйдей кұрдас екен». Бі.р жылы туған адамдар кұрдас деп саналады. Халық ғұрпы бойынша олар бір-бірімен эрі тату, аірі катты калжьгңдасып, тіпті бірі екіншісіінің сыртынан да әзіш айта береді. Айы, күні катар кұрдастар «түйдей кұрдас» деп аталады. «Екі аяк- тыда кұрдас, төрт аяктыда бота тату» деген осыдан шык- кан. Құрдастардың әйелдері де кұрдас болып есептеледі. «Әкссі Кұрдастыц баласы кұрдас» деп, олардық балала- ры да әзілге араласып отырады. Құрдастык калжыңдар баска түркі халыктарының арасында кездесе бермейді.31



Ел аузында курдастық қалжындардын і^лкілі әре- кеттері мен сөздері көптеп кездеседі.
К Ү Р С А К  Ш А Ш УҚүрсақ шашу (дәстүр). «Қүтты болсын деді де, Кур- сак шашу жеді де, қайтадан халкы тараған» («Алпа- мыс»). Жас'келіннің екіқабат болғаны белгілі болса, оиың абысын-ажындары, енелері әйелдерді шакырып, қүрсақ тойын (кей жерде «қурсақ шашу» дейді) жасап, оныц аман-сау кол-аяғын бауырына алуына (яғни бо- сануына) тілек білдіріп шашу шашып, дастарханды тур- лі дәмге толтырып, сауық жасайды. Ғүрып бойынша бойына бала біткен келіншекті «күмәііді», «аяғы ау- ыр», «ішінде көжесі бар> деп түспалдап айтады. Бүл сөздін мәнісі жас келін қысылып, үялмасын, тіл-көзлің сүғынан сақтасын деген ойдан шыққан.Ж ас келін бала біткен соң бойына ас сіцбей күса береді. Әлдеқандай тағамға көңілі шабады. Мүны жерік болды дейді. «Бәйбіше келді алаңдап, Ж ас бөріше жа- ландап, Жерігі қанбай сандалды» («Алпамыс»). Мун- дайда әйелдер жерік ананың көцілі қалаған асын та- буға тырысады. Жерігі қанбаған әйел басы айналып, ауыра береді. Мүндайды «ит жерік» дейді. Қалаған асы табылып, жерігі қанған әйелдін қүмары тарқап, ерекше сезімге бөленіп, денсаулығы жақсара бастайды. «Жерік асын жегендей қуанды» деген сөз осындайдан шыкқан. Жеріктікті басудың тек анаға ғана емес, іштегі сәбидің де денсаулығына зор әсері бар. Мысалы жерігі қанба- ған ананың балалары әлжуаз, аурушаң, кейде кем тууы да мүмкін. Сәбидің аузынан суы шүбырып жүруі де осындайдан болады дейді халык даналығы.Халык екікабат ананы да тәрбиелеу жолын әсте үмытпаған. Оны мәпелеп, аялай білген, - ренжітпеген. Бул жөнінде жазушы Зейнеп Ахметова былай деп жаз- ған: «Қарағым, биік тауға кара-көңілің өседі, көңілің өссе-немерең кең пейілді болады. жайқалған шөпке, жай- наған гүлге кара-сәбиің шыраилы болады, бүлактың көзін аш, бала кайырымды болады» деген секілді үла- ғатты тәлімін беріп, аналарымыз жас келіншектің та- ным-талғамын үштап... баулыған». Міне бүл үлттык ұғымның үлағаты.Дәстүр^бойынша жас келін босанғаннан кейін оның анасы әдейі келіп, куанышка ортақтасады. Бүл ананың басты парыздарының бірі.32



К Ы М Ы ЗМ ҮРЫ Н Д Ы КҚымызмүрындық (дәстүр). «Қымызмұрындық>— бие байлап, алғашқы қымыз ішу тойы» (I. Қеңесбаев). Құ- лын байлап, бие сауылып оның сүті қорланып ашытыл- ған соң, екі-үш күн бойы жиналған қымызға аксакал- дар мен көріиі-көлемдер «Қымызмұрындыкка» шакыры- лады. Яғни, алғашкы кымыз адамдарға салтанатпен ұсынылып, «көпке бұйырсын» деген тілекпен кымыз бе- ріледі. Аксакалдар үй иесіне рахмет айтып, батасын береді. Халыктың бұл дәстүрі де конакжайлык, мәрттік касиеттерін арттыра түседі. Бие ағытылып, соңғы кы- мызға осы кісілер тағы да шакырылады. Оны «сірге мөлдіретер» дейді.
Қ Ы З К У УҚыз қуу (дәстүр, ойын). «Тойда ат шабу, балуан күресу, кыз куу сиякты ұлт ойындары болады> (С . Мұ- 

қанов). «Қыз куу»— дәстүрге де, ойынға да жататын казак арасына кең тараған көңілді көрініс. Оның шар- ты — кыз атпен кашады, жігіт оны куып жетсе бетінен сүйеді де, кейін кашады. Енді кыз куып жетсе, оны кам- шының астына салады. Бұл кЫзыкты дәстүр әлі де жал- ғасып келе жатыр.
КЫ З ТАН ЬІСУҚыз танысу (ғұрып). «Күйеу келтір, кыз ұзат той- ыңды кыл, кыз таныстыр-кызыкка жұрт ыржыңшыл» 

(Абай). «Қыздың ұзатыларда туған-туыстарын кыдыр- тып, т&ркііндеуі» (I. Қеңесбаев). (Қазак тілінін фраз, сөздігі 370-бет. А-77 жыл). Белгілі ғалымның бұл тү- сіндірмесінде кателік бар. Ұзатылатын кыз төркінде- мейді, халкымызда ондай ұғым жок. Ұзатылған кыз рана төркіндейді. Ұзатылған кыз өз босағасынан аттанар бұрын туған-туыстарын аралап, көрінеді. Мұны дәстүр бойынша «кыз таньі(;у» дейді. Қыздың барған үйі оған кұрмет көрсетіп, жаксы тілектер тілеп, бағалы киім, дүние мүлік, жаксы тағылымдар беріп аттандырады. Бұл бұрын халык арасында өте жарасты дәстүр болып ка- лыптаскан.
К Ы З О П Н А ҚҚызойнақ (салт). «Бір күні кызойнакка барып, таң пта келіп жатсам, ұйыіктап калған екенмін, әжем оята-3 -4 1 2 33



ды» (Б. Майлин). Әке-шеіііелері жоқ кезінде бойжст- кеи қыздар оңаша қалып, ойын-сауық ұйымдастырады. Оған (жасырын түрде) жігіттер де қатысады. Бұл мә- жіліс құпия өтеді және оны ұйымдастырушылар тек кыздар болғандықтан «қызойнақ» деп аталған. Қыз* ойнақ көп ұйымдастырылмайды, ата-ана оған өз қыз- дарының катысуына катаң тиым салған. Оның мақса- ты — қыздарды жеңілтектіктен, немесе ұят басып калу- ынан сақтандырудан шыққан.
К Ы Н А М Е Н Д ЕсҚынаменде» (дәстүр). «Қынаменде жар-жар мен беташар бар, өлеңсіз солар қызық бола ма гүл?» (Абай). Бұл да ұлттық ғұрпымыздың салтанатты да, көңілді кешінің бірі. Кұда түсіп, уәде пісіп, қалың мал төлеген соң күйеудің атастырған қалыадығын алғаш рет көру- ге келғен тойы «кынаменде» деп аталады. «Шығыс ха- лықтарында «қынаменде» кеші қыз абыройының таза- лығын білдіру үшін қалыңдықпен бірғе болған күннің ертеңіне де өткізіледі. Ән, күй, би катар жүргізілетін- діктен «кынаменде» жас жұбайлардың шаттык кешіне, жастардың махаббат мұратына жету символына айнал- ған. (К.СЭ. 7-том.) Бұл да дәстүрге бай еліміздің тәр- биелік ережесініц бір саласы.Күйеудің бұл жолы әр жерде әртүрлі аталатынын да айта кеткен жөн. Мұны кей жер «калыңдык ойнау» дей- ді, кей жерде «ұрын келу» дейді. «Бір күні күйеу байғұс урын келді, Қисайтып жаман бөркін қырын келді» 

(Н . Ахметбеков).

К Ы РҚ Ы Н А Н  Ш Ы ҒА Р УБаланы қырқынан шығару (салт). Қазак халкының ғүмырында жеті, тоғыз, кырык сандары касиетті деп есептеледі. Мысалы «Жеті жарғы», «Жеті казына», «бір тоғыз», «үш тоғыз», «қырыктың бірі-қыдыр» деген ка- ғидалар оЛі сандык ұғымнан пайда болған. Соның бірі баланы «кыркынан шығару» дәст\рі. Әдетте баланың туғанына кырық күн толған соң, баланы ыдысқа кырык бір касык су кұйып шомылдырады. Бұл ресми дәстүр. Оған үлкен әжелер, әйелдер катысады, кәде беріледі, дастархан жайылады. Сәбидің карын шашы алынып, оны сәбидің өзінің киіміне, матаға орап тігіп кояды. Мұндағы максат ертеде сурет болмағандыктан бала- ның, сәби кезінен ескерткіш ретінде сактаудан шықкан.34



М О И Н Ы Н А  БҮ РШ А К  С А Л УМойнына бүршақ салу (ырым, ғұрып): «Ұлы Қорам- садан көпке шейін бала болмаған соң, Жарқынбай бәй- бішесі, һәм тоғыз кызымен көгеннің бұршағын мойнына салып, тәңірден немере тілейді» (М. Жүмабаев). Бала- сыз адамдардың мойнына көгеннің бұршағын салып құдайдан ұрпақ тілеуі ертеден келе жатқан әдет. Бұл тағдырға мойын ұсынып, тәнірге шын беріліп, оның барлық әміріне көнудің және ақ тілеудің белгісі. Мұн- дай тілек әсіресе ертедегі жырларда жиі кездеседі. Оның соны тілек орындалып, қуанышқа кенеліп жатады. Бұр- шақ салу-тәңірден бала сұраған жағдайда ғана қолда- нылады.
*Н А У РЫ З» М Е Р Е К Е С І«Наурыз» мерекесі. «Наурыз — парсы сөзі. Бұл қа- зақша айтқанда «жана күн» — деген сөз» (А. Байтұрсы- 

нов). Қазақ халқы «Үлыстын; ұлы күні» деп аса қадір- лейтін бұл күн, яғни 22 наурыз бүкіл Шығыс халықта- рының бас мерекесі. Наурыз — жаңа жыл тойы, көктем мерекесі, күн мен түннің теңесу сәті, халықтардың ын- тымақ күні. «Наурыз — табиғаттың мейрамы» (С. Ко
жанов). Демек бұл осы мерекені тойлайтын халықтар үшін аса зор салтанат, ұлы жиын. Орта Азия мен Қа- зақстан тұрғындары бұл күнді «Самарканның көк тасы жібіген күн» деп те дәріптейді. Наурыз қазақта бірінші айдыц аты.Наурыз күні халық таза киініп, бірін-бірі құттық- тап, қуаныш дастарханын мол жаяды. «Ұлыс қ^ты бол- сын!», «Ақ мол болсьт»,_ «Төрт түлік ақты ^ л сы н !»  деген сияқты тілектер айтылады. Адамдар бір-бц)інің қатесін кешіріп, татуласады, оның аяғы ойын-сауық, ән-жырға жалғасады. Халықта бұл күнге лайық салт- дәстүрлер де бар. Олар «Наурыз тойы», «Наурыз жы- ры», «Наурыз көже», «Наурыз батасы» деп аталады. Бұл айда туған баланың аты да Наурызбай, Наурызгүл деп койылған.«Наурыз» ел мерекесі бола түрса да кешегі Кеңес өкіметі діни салт есебінде оны тойлауға 60 жыл бойы тиым салып келді. «Қазактың нэурызы — дін мейрамы емес, тұрмыс мейрамы, шаруашылық мейрамы» (М. Ж ұ- 
мабаев). Соңғы жылдары «Наурыз» күні қайта тойлана бастады және ол барлық жерде кең колдау тауып, ха- лықты рухани жағынан байытты. Наурыз жөнінде Абай,3* .35



Ә. Бөкейханов, С . Сейфуллин, С. Мұқанов, Ә. Марғұ- лан, М. Ғабдуллин тағы басқа ұлы адамдарымыз ғы- лыми еңбектер жазған. 22-наурыз Қазақстан республи- қасында ұлттық мереке, әрі демалыс күні болып белгі- ленген.
Н А У Р Ы ЗК Ө Ж ЕНаурызкөже (дәстүр). Наурыз мейрамынын ажыра- мас белгісі-наурыз көже дайындау. Наурыз көже азық- тың жеті түрінен жасалады. Жеті түрлі азық халықтық дәстүрдеи шык,қан... Қазақ тіліндегі жеті ата, жеті қа- зына, жеті кат жер, жеті қарақшы, жеті түн, Жеті жар- ғы т. б. тұракты тіркестер халықтың ежелгі наным-се- пімдерінен, мифологиялық, астрологиялық түсініктері- нен туған. Сондықтан кей жерлерде наурыз көженің құ- рамы өзгергенмен, ондағы азық түліктің жеті түрі бо- луы мұқият сакталған. («Қазақ С С Р . К,ысқаша энцик

лопедия, 4-том, 672-бет.) Көже неғізінен бидай, тары, күріш, өт, тұз, сүт, су т. б. тағамдардан жасалады да эр уй өз отбасынан дәм татырады. Бұған қыстан шыққан қазы, шұжык, сүр ет сияқты сыйлы, сыбағалы мүшелер де қоеылады. Наурыз көже ежелгі жомарттық, қонақ- жайлық сиякты бағалы дәстүрлердің бір көрінісі ре- тінде қалыптасқан.
Н АМ А З О К УНамаз оқу (діни). «Енді намаздыц аты — салауат, салауат дұға мағынасында» (Абай).Исламның екінші шарты — намаз оқу. Алла тағала- ға шексіз сену — ең биік парыз. Содан соңғы үлкен па- рыз және маңыздысы — намаз оқу. Намаз — имандылық көрінісі. Шынайы дін атаулының бәрінде де намаз дұ- ғалары бар.Намаз парызы он екі. Намаздың сыртқы парыздарын шарттар, ал ішкі парыздарын ұстын яки таған деп атай- ды. Намаз шарттары алтау: 1. һадестен тазару: 2. Нә- жістен тазару: 3. Әуретті жабу: 4. Құбылаға бет карату; 5. Уақытты өткізіп алмау: 6. Ниет ету. («Мұхтасар» 11 бет) Бес уақыт намаз: 1. Таң намазы. 2. Бесін намазы. 3. Екінді намаз. 4. Ақшам намазы. 5. Жашиық намазы. «Намазға, бір аллаға бой ұсына, содан қорқа оты- рып окындар!» («Қүран кәрім»).
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Н Е К Е  К И Я РНеке қияр (ғүрып). «Ауылнабмын қағазсыз неке қи- маймын, жаназа оқытпаймын — деп Қөдебай бір дікіл- дейді. (Б. Майлин). Бас қосқан ер мен әйелдің міндет- т| түрде некесі қиылады. Ол көпшілік алдында жасала- ды. Қосылған, бірақ некесі қиылмаған адамдарды ха- лық «некесіз» деп сөккен және оларға салқын қараған. Олардың балалары да «некесіз туған» деген жаман ат- қа қалған. сАуыз әдебиетінде» неке қияр кезінде айты- латын куәлар сөзі бар. Неке қияр сөз деп — неке қияр кезде екі арада журетін екі куәнің, жігіт пен қыздың ырзалығын сұраған уақытта айтатын сөздерін айтамыз. Бұл әнмен айтылмайды. Бірақ өлеңше ұйқасқан, дәйім бір қалыпты айтылады.Мысалы;
Куя, куэ, куэдірміз,
Кузлікке жүрғдірміз.
Мүнда халық қасында,
Таңда хақ қасында
Екі кісі хац куялік бередүрміз.пәленшеден жаралған (әкесін дйтады), пәленшеден ту- ған (шешесін айтады) пәленше қызды (қызды айтады) халал жұптылыққа қабыл көріп алдыңыз ба?Қызға айтқанда да бәрін осы қалыпта айтып, аяғын- да «пәленшеге халал жұпты болдыңыз ба?»— дейді 

(А. Байтұрсынов).Осы сөздерде келтірілгендей жігіт те, қыз да жұпты болғандығын өз аузымен мақұлдайды. Сонан кейін екеуі де неке суын ішеді. Бұдан кейін олардың некесі қиылып, еі^лі-зайып адамдар болып саналады. Үлкендер жақсы тілек тілеп, қол жайып бата береді.
Л А У  (ылау)Лау (ғұрып, дәстүр). «Атшабар келді лепілдеп, «Ояз шыіқты, сияз бар»: «ЬІлау» деп, «үй»— деп дікілдеп 

(Абай). Бұрынғы кездерде лауазымды адамдар немесе көліксіз кісілер әр ауылдан лау мініп, яғни жұрттан көлік алып жететів болған. Лауға ат, арба, түйе пайда- ланылады.
М Ү Ш Е А Л УМуше алу (салт, дәстүр). «Мүше алып кашып жең- геден, Бозбала ерке қызға апар» (Ғ. Қайырбеков). Ой-37



ын-тойда, мерекеде жас жігіттер атпен келіп, мүше сұ- райды. Жеңгелері оған орамал, сақина, айна т. о. мүше береді. Алған жігіт оны ала қашады. Басқа жігіттер оны куып, алып қалуға тырысады. Қашқан жігіт мүше- ні өзі ұнатқан қызға апарып береді.
О РА ЗА  ҮСТА УОраза устау (діни). «Ораза ұстап, намаз оқитын болындар!— деді* (Ғ Мүсрепов). Мұсылманның бас парызынын бірі. Мұны ораза ұстау немесе «ауыз бекі- ту» дейді. Оразаның шарты бойынша ауыз бекіткен адам отыз күн күндіз тамақ ішпейді, әдепсіз сөз сөйле- мейді, қиянат етпейді. Таңертең күн шыіқпастан бұрын сәресі (таңертеңгілік) күн батқан соң ауыз ашады. Ау- ыл адамдары ораза ұстаған адамдарға кұрмет көрсетіп, жақсы тағамдар дайындап «ауыз ашарға» шақырады.Ораза ұстаудың бірнеше жолдары бар. Кейбіреулер ора^аның басында, ортасында, аяғында үш күннен ораза ұстауына болады. Шариғат (дін заңы) бойынша денсаулығы жоқ, бала емізген әйелдер, жолаушылар, балалар, есі дұрыс еместер оразадан босатылады. Ора- заның алты түрі бар: 1. Парыз. 2. Уәжіп. 3. Сүннәт. 4. Мәндүп. 5. Нафила. 6. Мәкру> («Мүхтасар» 137- бет). Кәмелетке толған әр мұсылман ораза ұстауға йін- детті.
Ө СИ Е Т  А И Т УӨсиет айту (дәстүр, ғұрып). «Үзіліп барр ма, жоқ арыз, өсиет айтамын деп әлсіреді ме, білу қиын» (М. Әу- 

езов). Белгілі бір адамның жасы жеткенде немесе жан жеткенде немесе жан тәсілім алдындағы кейінгі ұрпақ- тарына, туған-туыстарына айтып кететін ақыл, кеңесі, өтініші немесе соңғы тапсырмасы. Дәстүр бойынша кей- інгі адамдар айтылған өсиетті бұлжытпай орындауға тиіс.
П ІТ ІР  Б Е Р УПітір беру (діни ғұрып). Жыл сайын ораза, айт ке- зінде мешітке арнайы апарып, әр адам ата-бабалары- на т. б. әруактарға бағыштап құран оқытып берілетін садақасының бір түрі. Пітір беру діншілдік емес, ол тірілердің әруактарға деген құрметі.
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С А Л -С Е Р ІЛ ІК

Сал-серілік (дәстүр). «Баласы Қожағұлдыц Біржан салмын» (Біржан сал). «Лақабы — әлде әулие, әлде пері, Арканың атақтысы Ақан сері» (Т. Жансүгіров). Сал- серілік — казак халкы мәдениеті мен өнерінің жаркын белгісі, биік шыңы. Акындык, сазгерлік, әншілік, орын- даушылык, адамгершілік, мәрттік, жомарттық, пәктік, зор абырой тагы баска ен ізгі қасиеттердщ бәрі осы салтты мұрат тұткандар бойынан табылған. Бұл ерек- ше екі тұлғаның бір-бірінен аз да болса ерекшеліктері бар. Осындай аса талантты, бір өзі бір театрдың кызме- тін аткаратын —-сал, ерекше, әрі кымбат, әсем киінген, жүріс-тұрысы, ісі мүлде бөлек дүние, мал-жанын осы жолда аямайтын мәрт, жомарт жан. Оның киімдері, кісі таңданарлыіктай баскаша үлгіде тігілген. Сан-салтанаты баска, ер-тұрманы да сұлу, әрі сымбаттьг, әшекейлі. Қар- жыны толған кымбат мата, бұйым. Сал сол бетімен кыз- ды ауылдың сыртына кел)п, аттан кұлап жата береді. Оны ауылдың кыз-келіншектері жиьгльіп барып, орны- нан тұрғызып, кошаметтеп үйге түсіруі кажет. Салдуң коржынындағы әлгі мол бұйымдарды кыз-келіншектер кыл үстінен бөліп алады. Оған сал бір ауыз сөз айтпай- ды. Салт солай. Сал халыктың еркесі, кызығы, думаны. Сұлу кыздың аулына келіп тілегі, арманы орындалса, яғни, сол кызды алатын болса, ол барлық асыл KuiMfH, күміс ер-токымын, астындағы атын жұртка бөріп, өзі ауылына жаяу кайтады.Сері де сал сиякты әнші, күйші, акын, өнерпаз. Оның киім киісі сұлу да сыпайы. Осындай өнердің сыртында ол сулу сүйген, жүйрік баптап, құс салатын, әрі аңшы, саятшы. әрі мерген, әрі п ал у^, әрі шешен, әрі шебер, қыскасы халык сөзімен айтканда «бір сырлы, сегіз кыр- лы» аса биік тұлғалы азамат. Мысалы атакты Сегіз сері осындай жігіт болған.Сал-серілік екінің бірінің колынан келе бермейді. Оған үлкен өнер, казына, мол байлык керек. Олардың жүрген жері той, думай, кызык, мереке болғандыктан ел-жұрт өздерінің серкесі, еркесг, мактанышын шапан жауып көтермелеген. Сал-серілерді Әз Жәнібек, АЛы- лан ісандардың өзі жоғары бағалаған, құрмет көрсет- кен. Акан сері, Біржан сал, Шерке сал, Дәурен сал, Нияз сері, Толыбай сал, Сейіткерей сері сиякты аты халык арасында мәңгі ұмытылмастай болып калған ер- азаматтар көп болған. Сал-серілер туралы Шоканнык,
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Ә. Марғұланныц, С. Мұқановтың, I. Жансүгіровтын т. б. тамаша енбектері мсн шығармалары бар.
С А Д А К А  Б Е Р УСадақа беру (діни салт). «Садақаны сауда бер» 

(мақал). Жетім-жесірғе, қаріп-қасірлерге, немесе дін жолына ақшалай, заттай берілетін құдайы. Садақа беруш! адам өзініц, үй-ішінің амандығына қол жайып ба- та тілейді және «батаңыз қабыл болсын» деп бет си- пайды. Мүсәпірлерғе қайыр садаққа беру әр мұсылман баласы үшін міндетті болып саналады. «Садақа берсең- дер — құдайға құлшылық етіп, ешқайда шықпайтын, алыстап ешқайда бара алмайтын жоқ-жітікке беріңдер». 
(«Күран кәрім»). «Садақа бергеннен пенденің малы ке- мімейді». (Мүхамбет пайғамбар).

С А Л Б У Р Ы НСалбурын (салт). Бұл аншылық термин. Аңшы, са- ятшы жіғіттердің топ болып, бірнеше күн бойы аңға шы- ғуын «салбурын» деп айтады. Мұны аңшылық мерекесі десе де болады. Мұнда алған аң бәріне бірдей тең бөлі- неді. Ауылдағы ақсақалдардың жолы бөлек есептеледі. Салбурын ақшылардың ерліғі мен ептігін, азаматтығын сынайтын жол.
С А У ҒАСауға (ғұрып). «Би кесімі тым қатал болса қасын- дағылардың біреуі «сауға, биеке!»— деп қалатын ғұрып бар». (Ғ  Мүсірепов). Ертеде өлімге, немесе ауыр жаза- ға кесілген адамға сауға, яғни кешірім, бостандық немесе жеңілдік сұрайтын дәстүр болған. Бұл негізінен адам басын өлімнен, өте ауыр жазадан аман алып қалу үшін жасалған. Мұны беделді, сөзі өтетін адамдар ғана су- рай алған, және ол көп жағдайда беріліп отырған. Qay- ға сұрап алған адам да өз жолынан жығылмай Ш)сті адамның кұнын, шығынын өтеп, екі елді бітімге *^лу жолына шақырған. Ахацның әкесі Ақтас пен Байтұр- сынды айдап апара жатқанда Арғын Жылқыайдар, Қо-* ғылбай деғен кісілер жасауылдардан сауға сұраған.Сауға — негізінен бітім, бірлік, татулық жолына қыз- мет етеді.40



с А У М А Л Ы  ксСаумалық» (ырым). Наурыз туып, жер көктеп, күн жылынғанда өлеңмен айтылатын дәстүрлі тілек. Бұл кезде әр адам, от басы мүшелері:
Саумалық, саумалық 
Ж ақа келген окақсылық 
Жаңа келген береке 
Жаііа келген мереке 
Көрмедік пе,
Көрдік пе?
Саумалық. саумалық 
Сут көп, көмір 0 3 ,
Өгйр көп влім жоц —деп тілек тілеп, бата жасайды.

С А У Ы Н  А И Т УСауын айту (ғұрып. «Мырза өз әкесі Өсекеңе ас берем деп, Көкшетауға сауын айтып елді жиды ғоРі» 
(М . дуезов). Бір елде ас, үлкен той болатын болса, ол күні бұрын (бірнеше ай, жыл) жан-жаққа хабарланып сауын айтылады. Бұл жәй шақыру емес, әр ел салт-дәс- түрмен яғни батыр, палуанымен, жүйрік атымен, ақын, жыршысымен, сойыс, сабасымен келсін дегенді білдіре- ді. Және асқа, тойға келгендер де бір-бірінен асып тү- суге тырысады. Өзінің әйгілі «Құлагер» дастанындаI. Жансүгіров былай деп толғайды:

гСан сойыс Сағынайдың, бұл асына 
Мал қайдан келіп жатыр расында?
Жан-жацтан топ-тобымен төгіліп мал,
Көтерген малый керей үй басына.
Мал айдап жан-жақтан жұрт оннан, бестен,
Көп саба келіп жатыр елдей көшкен...Сауын айтудың екінші жағы оның көптің күші мен малы арқылы аткарңлатындығында жатыр. «Жиынға кымыз әкелгендердің ыдысына сойылған малдың жілік- терін салып жіберу ырымы болған» (С. Мұқанов).

С А У Ы Н  А Л УСауын алу (салт). «Ердің күйін сұрама, Жұрттан сауын сауған соң» («Ел аузынан»). Малы жоқ адам- дар ауқатты адамдардан сүтін пайдалану үшін «сауын- ға» деп белгілі бір мерзімге сауа тұратын бие, немесе сиыр сұрап алады. Сауын алушы өз алған малының тө- лімен аман әкеліп тапсыруына кепілдік береді. 41



СӘ Л Е М  БЕ РУ. СӘ Л ЕМ  ЕТУСәлем беру .(салт). «Төле би токсан жасқа келгенде Қаз дауысты Қаэыбек сәлем бере барыпты» (Ел ау- 
зынан»). Алыс жолдан келген жолаушы, немесе сол ел- дің адамы ауыл аксақалдарына, немесе белгілі адам- дарға әдейі іздеп келіп сәлем беру, қалыптаскан ұлттық дәстүріміз. Кейде «алыстан алты жасар бала келсе, ал- пыстағы шал сәлем береді» дегендей жөн білетін үлкен дердің өзі барын сәлемдесетін де жол бар; Егер сәлем ер адамға қатысты болса «сәлем берді» деп айтылады.2. Сәлемнік баска түрі де бар. Мысалы сыйлы ата, ене, кайынағаларына кездескенде, көргенде келіні олар- ға ніліп сәлем қылады. Үлкен кісілерден табақ қайткан- да да келін сәлем ету керек. Ондайда біреу «келіндері- ңіз сәлем істеп жатыр» деп хабарлайды. Үлкендер оған риза болып, батасын береді. Келіннің сәлем етуі әдепті- лік пен сыйлаудың белгісі ретінде кабылданады. Сәлем әйел адамға катысты болса оны «сәлем етті» дейді.3. Сәлем қылудың тағы бір өзгеше түрі де бар. Егер бір адамның мойны кұяң болып, басын бұра алмай қал- са, онда ол кербез эдамның сыртынан сәлем қылуы керек. Халык ұғымы бойынша кұяң' сонда жазылып ке- теді деген сенім болған. Мұндай сәлем қылудың аяғы көңілді күлкіге жалғасып жатады.

С Ү И ІН Ш ІСүйінші (салт). «Сүйінші келініңіз келеді деп, Әдеп- пен қол қусырып сәлем берді» (Наурызбай-Қанышай- 
ым» жырынан). Қуанышты хабар жеткізуші адам «сүй- інші-сүйінші» деп келеді. Мұндайда қуанышты үй иесі «калағаныңды ал» дейді. Немесе оған риза болатындай сыйлык ұсынады. Бұл куанудың, ризалықтың белгісі. Сүйінші сұраудың да, оның сүйіншісін алудың да еш- кандай сөкеттігі жоқ.

СҮ Н Д Е Т Т Е УСүндеттеу (салт). «Һәм оның атқа мінер сүндет тойы, Тойға сойған үйінің жылқы, койы» (С . Торайғыров). Алты-жеті жаска толғаннан кейін еркек баланы сүндет- ке отырғызады. Бұл мұсылман елдерінде ғана емес баска діндегі елдерде де бар. Сүндеттеудің денсаулыкка, тазалыкка да пайдасы зор. Баланы сүндеттеу үлкен рә- сім. Ол әр ата-ананың борышы. Бұл рәсімнің «сүндет42



тойы» деген сияқты жөн-жоралары болады, «қайырлы болсын» айтылып шашу шашылады. Сүндет ыіндеті бурым кожа, молдаларға ғана тапсырылса, қазір оны дәрі- герлер де жасай береді.
СЕ Л Т  Е Т К ІЗЕ РСелт еткізер (салт). «Үйқыашар» дайындап өздеріне кызмет етіп, кұрмет еткен, көңілі қалаған қыздарға жі- гіттер жеңіл-желп} ескерткіш, сый-сияпат ұсынады. Муны «селт еткізер» деп атайды.

С Ы Ң С УСыцсу (салт). Ұзатылатын қыздың аттанар алдын- дағы ата-анасымен, жақын бауырларымен, туған-туыс- кандарымен қоштасу жыры «Сыңсу» деп аталады. Жыр- ды қыздыц өзі, немесе белгілі ақындар жазып береді. Көбіне жырдын бурынғы жаттанды түрлерін колдана- ды. Осы жыр арқылы кыз өзінің жат журтқа кеткен шерін, мұңын айтады.
Қарағай шаптым, жаңқасы-ай,
Бүлғақтап менің өскенім 
Бағлан қойдың марқасы-ай,
Әкекемнің арішсы-айі 
Жеңешем келаі к,асыма,
Орамал салды басыма 
Жеңешё деп жүргенде 
Кврсеткен сыйың осы ма?
Базардан келген көк кебіс 
Өкшесі биік теп-тегіс 
Енді айналып келгенше 
Кош есен бол теп-тегіс. жанындағыларыҚыз осылайша сыксып жатқанда оған жубату өлең айтады.
Жылама, бикем, жылама 
Көэіңнің жасын бүлама.
Үл боп тусаң ауелден 
Сені мүндай к,ылр ма?...Сыңсудың да, жубатудың да тәрбиелік маңызы өте зор. 

СЫ Р А Л ҒЫСыралғы (дәстүр). «Батырдан-сауға, аңшыдан-сы- ралғы» (мәтел). Олжалы, қанжығасы қанданып келе жатқан аңшыдан немесе саятшыдан кездескенде сура-43



латын жол. Мәрт аншылар мұндайда «сыралғы» сұ- рағаннын сөзін жерге тастамайды.
С ІР Г Е  М Ө Л Д ІР Е Т Е РСірге мөлдіретер (дәстүр). «Бие ағытар күні беріл- ген кымызды «сірге мөлдіретер»— дейді (ҚСЭ. 7-том. 100-бет). Бұған ауылдың ақсақалдары мен аналары, ел- ағалары шақырылады, олар риза болып, алғыс айтып, бата береді. Кей жерлерде мұндай дәстүрді «сірге-жи- яр» деп те атайды.

СЫ БАҒАСыбаға (дәстүр). «Үйіме конып, әкеңнің сыбағасын жеп кет,— дейді» («Ел аузынан»). Құрметті конаққа, немесе өздерінің жакын-жуығына арнап сақтаған кәде- лі ет мүшелері сыбаға деп аталады. Айталық ақсақал* дарға, кұдаларға т. б. жолы үлкен адамдарға сыбаға әдейі сақталады. Бас, жамбас, ірі малдың белдеме омыртқалары сыйлы мүшелер болып саналады. Сол сиякты құдаларға, кұдағиға жая, жамбас, қыздар мен күйеулерге төс, балаларға құлақ, бүйрек сияқты лай- ықты сыбағалары болады. Өзі келе алмайтын карт адамдардың сыбағасын беріп жібереді. Үлкен адамдар- ға жамбастын шұқыршағы (ірі малдык) жауырын, кәрі жілік асылмайды. Қыздарға кәрі жілік, өкпе берілмей- ді. Жалпы кол жіліктері кұрметті адамдарға тартыл- майды. Мысалы атакты Шернияз акынның әйелі үйде жокта конак келіп, ақынның қызы кәрі жілік асып бе- ріпті. Оған қонақ қатты ренжіпті. Сонда Шернияз
Конағым, бала білмей қол асыпты,
Асса да бала қолды мол асыпты.
Дүниеге қолдан бүрын сан келмейді;
К.ОЛ асып бала саған жол ашыпты —деп қонақка басу айтқан екен.Қазақ дәстүрі бойынша әр адам жолаушы өзі қона- тын үйде сыбағам бар деп санаған. Тиісті сыбағасын бермесе конақ ол үйді сынап, өкпесін айтып кетуге ха- кы бар.

С Ь Ш Ы Н УСыйыну (діни ұғым). «Сүйендіи абақтының шарба- ғына, сыйындым атам Қазыбек әруағына» (Мэди). Әру- аққа, тәңірге, пірге және баска да күш пен сенім иесіне44



сыйыну түркі халықтарының ежелгі дәстүрі. Мұнда әр адам жауға шапқанда, қиын сапар жолында немесе жәйшылық, тыныш өмірде де, үлкен күшке сыйына бе- реді. Әсіресе, палуандар, мергендер, мен аңшылар, карт адамдар, тағы басқа ёр іске талапкерлердің көбінесе әруакка сыйынатын әдеті бар. Малдың да, жанның да сыйынатын пірлері бар. Мысалы, аурулар дерт иесі Лұқпанға, әйелдер Бибі Фатима анасына, жас батырлар Қабанбай, Бөгенбай, әруағына сыйынады. Малшылар төрт түлік пірлері Қамібар атаға, Ойсылқараға, Зеңгі- бабаға, Шопан атаға, Шекшек атаға сыйынып, жұмысы- на кіріседі. Сыйыну адамның сенім күшін, қабілетін арттыратын құпия құбылыс.
С О Н А РСонар (дәстүр). «Қан сонарда шығады бүркітші аң- ға» (Абай). Бұл аңшылар үшін өте кызықты сәттердің бірі. Қыстың тынық күні ұлпа қар жерге түскенде жүр- ген аңның ізі тайға таңба басқандай анық көрініп жа- тады. Аңшылар бұл күнді асыға күтіп жүреді де, ізіне түскен аңды құтқармай соғып алады.
ТАЛ АКТалақ (дін жолы, ғұрып). Әйтеуір ол маған қатын болмайды. Талак болсыні ТалақІ Талақ! (М. Жүмаба- 

ев). Әдет бойынша әйелінен айрылысқан ері оны «талак» етеді. Мұндай жағдай көбінесе әйелі ерінің «көзіне шөп салса» (жеңіл жүріс жасаса) тағы баска жат іс- тер болғанда колданылады. Күйеуі «талак» деген сөзді үш рет кайталаса, неке бұзылған, яғни айрылыскан деп есептеледі. Бірак, талак болған әйелдің белгілі бір уа- қытка дейін күтуге хакы бар. «Әйел талак етілді, олар- дың күтетін мерзімі де орындалды, егер осыдан кейін ерлі-зайыптылар ойланып, шарт бойынша бірге өмір сүруге келісіп, жарасып жатса, онда оның кайта косы- луына кедергі жасамаңдар» (Күран кэрім). Шариғат заңы осындай. Егер талактан кейін екеуі кешірім жа- сап кайта косылатын болса, онда олардың некесі кайта киылады. «Ері әйелін үшінші рет талак етсе, онда әйел баска біреуге тиіп шыкпайынша, (кайта косылуға) рұхсат етілмейді». («Күран кэрім»), 45



ТАСАТТЫ КТасаттық. (Діни ғурып) Бұл арабтын «тасалдык»— кұрбан шалу деген сөзінен шыққан. Бүгін Исабай ау> ылы «Қөк моланын» басына жиналып «тасаттық» бер- ген білем» (Б. Майлин). Құрғақшылық болып жанбыр жаумай, шөп шықпаған жағдайда халық ортадан мал шығарып тәнірден жанбыр тілеп «тасаттық» жасаған. <Тасаттық> былай жасалады. Қөпшілік жииалып ортадан мал шығарып, оны қорым басына, өзен жанына апарып сойып, асып, пісіріп жеп, құран оқып, тәңірге жалбарынып жауын тілейді. Қарттардың айтуыиша осы- дан кейін көбінесе жаңбыр жауған кездер де болған. Бұл салт қазір де бар.
Т А СБ О Р А НТасборан (заң жолы, ғұрып). «Тәңірге тіл тигізген адам егер мұны жеті куә растаса, тас лақтырылып өл- тіріледі» (Әз Тэуке ханның «Жеті жарғы»— заңынан). Бір адам ел-жұртына сатқындыіқ жасаса немесе әйелі еріне опасыздық жасаса, немесе ел-жұрт естімеген, көр- меген қылмыс жасаса, айуандықпен жазықсыз адам өлтірсе т. б. өте ауыр қылмыстары үшін ол «тасборан» аркылы өлім жазасына кесіледі. Яғни өлімге бұйыры- лущының аяқ-колын байлап жұрт алдына әкеліп, оған катысқан барлық адам қолына бір-бір тас алып, кыл- мыскерді сол таспен ұрып өлтіреді. Мысалы Құнанбай Қодар мен Қамқаны өлтіргенде осы «тасборан» занын қолданған.

ТӘБӘРІКТәбәрік (ғұрып). Біреу ойын-тойда бәйге, жүлде ал- са немесе құдалық салт-дәстүрде кәде алса одан жа- нындағыларға үлес беруі керек. Мұндайда жұрт. одан «тәбәрік бер» деп сұрап алады. Олжалы адам әдет бой- ынша тәбәрік беруге міндетті, бермеуі ұят, сараңдық, дәстүр сыйламағандық болып есептеледі.
тойТой (салт). «Тайға міндік, тойға шаптық» (Абай). Той бала туғанда, келін түскенде, бгГла сүндеттегенде т. б. қуанышты кездерде жасалатын салтанат. Мұнда да жоғарыда айтылған «Ас берудегі» дәстүрлер жаса-
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лады, бірақ көлемі, шығыны жағынан шамалас, не кіші болуы мүмкін. Бұған да көп адам жиналып, өнерлілер бәсекеге тусіп, тиісті бәйгесін алады. «Той дегенде қу бас та домалайды» дегендей оған жақын жердегі адам- дар тегіс қатысуға тырысқан. Бала сүндеттеу, бала туу, келін түсіру, наурыз, айт күндері, жаңа жыл, Жеңіс кү- ні, Республика күні, Әйелдер күні, 1 мамыр той, мереке қатарына жатады.
ТОБЫ К Ж Ү Т УТобық жүту (ырым). Халыкта қоян тобығын жұту ырымы ежелден бар дәстүр. Оның шарты тобықты жұ- тушы жас адам жұтар алдында

Батыр болсам жүрегімнен шық,
Палуан болсам білегімнен шық,
Шешен болсам таңдайымнан шық 
Бақытты болсам мақдайымнан шық —деп, с^рттесіп барып жұтады. Халық ұғымында тобық қасиетіне қарай әлгі адамнын айтқан жерінен шығады деген түсінік болған.

ТОБЫ Қ ТЫ ҒУТобық тығу (дәстүр). Бұл серттесіп ойнаудың бір түрі. Мысалы, жігіт пен қыз тобық тығып алтын сағат- қа серттеседі. Бір жылдан кейін бе, бес жылдан кейін бе, тобықты тығуға алған жігіт кез келген уақытта, кез келген жерде қыз «тобығымды бер» дёген жерде қолы- на ұстата беруі керек. Егер жіғіт тобықты тауып бере алмай қалса — уәде бойыңша сағат алып беруі керек. Егер тауып берсе, қыз оған алтын сағат алып береді. Бүрын мұндай ойындар ел арасында көп болған. Бұл ойын ұқыптылыкка, бір сөзділікке тәрбиелейді.
Т О Й Б А СТ А РТойбастар (дәстүр). Тойды өлеңмен бастағаны үшін жасалатын сый. Ол өлек де «тойбастар» деп аталады. Тойдың кешкі ойынын өлеңмен бастайды. Сонда айты- латын өлең «тойбастар» деп айтылады (А. Байтүрсы- 

нов). Тойды.ң сәні «тойбастарды» әнші жігіт, не қыз бастайды. Той бастағаны үшін жігіт, (не кызға) той иесі рахмет айтып, «тойбастар» яғни сый-сияпат ұсынып, құрмет көрсетеді. «Тойбастарды» бұрын елге белгілі ақындар мен әнціілер бастаған. Мысалы, Баймағанбет47



сүлтаннык Ақыл деген қызы ұзатылғанда тойбастарды атақты Шернияз ақыи бастаған. Ауыз әдебиетінде «Той- бастардың» көптегеіғжақсы үлгілері бар.
Т О К Ы М К А ҒАРТок.ымкағар (салт, ырым). «Ертең ұлы дүбірге мені аттандырып, тоқым кағарын сен жасарсың — деді Сәкен 

(С . Талжанов). Жас жігіт алғаш жолға шыққанда жа- салатын дәстүрлі бас қосу. Мұнда арнаулы мал сойы- лып, немесе сыйлы мүшелер салынып ет асылып, кең дастархан жасалады, ойын-сауық, өлең, жыр айтылады. сАлыс сапарға кеткен жігіттің тоқымы жерде қалма- сын, ат-көлігі аман келсін деген жақсы тілек білдіруге байланысты шықса керек. (К С Э . I I  том 89-бет. 1977 ж).
Т О П Ы РА К  Ш А Ш УТопырақ шашу (ғүрып). Қатты жек көрген адамда- ры ат күйрығын кесіп кетіп бара жатқанда әбден көңі- лі калғап адамдар оның артынан топырақ шашатын әдет бар. Бұл «енді көрмейміз», қараң батсын деген қат- ты қарғыстың бір белгісі.

Т Ө Р К ІН Д Е УТөркіндеу (дәстүр). «Қыз кейде еліне төркіндеп ке- леді*. (сДна тШ» газетінен). Мұның негізі төркін деген сөзден шыққан. Ұзатылған қыздың төркін жұрты- на арнаулы (ресми) түрде баруы төркіндеу деп атала- ды. Мұндай жағдайда қыздың барлық туған-туыстары оны қонакка шақырып, құрмет көрсетіп, қалаған затын беріп риза етіп аттандыруға тиіс. Төркіндеу — әр қыз- дың парызы және ол бір-ақ рет төркіндеп баруға хакы- сы бар. Төркіндеудің халықтық, дәстүрлік маңызы зор және ол әйелдерге ғана тән ғұрып. Дәстүрімізде қыз төркіндеп, күйеу-кайындап, дкиен-нағашылап барады.
Т Ү С А У К Е С Е РТұСаукесер (дәстүр).' «Тұсауыңды кесейін, Күрмеуін- ді шешейін> (Түсаукесер жыры). Сәбиді қаз тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып, ырым. Ол үшін арнайы ала жіп дайындалады. Бұл ала жіп атгамасын деген ұғымнан шыккан. Сол жіппен ба- ланың аяғын кәдімгідей тұсап оны аяғын жылдам ба-
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сатын әйелге кидырады. Сүріншек, жайбасар адамдарға кестірмейді. Тұсауы кесілген баланы қолына ұстап тез жүгіртеді, шашу шашылады. Баланыц ата-анасы тұсау кесушіііің кәдесін береді. «Тұсаукесердің» арнаулы жы- ры бар. Мысалы:
*Қаз-і(аз балам, цаз балам,
Қадам бассаң мәз болам.
Тағы, тағы баса ғой,
Таі^ымыңды жаА, балам,
Каз баса ғой, қарағбім,
Қутты болсын цадамың!» (Тұсау кесер жыры).

ТҮМ АР ТАРУТүмар тағу (ырым). Бала, ересек адам ауырғанда молдаларға дұға жаздырып оны үшбұрыштап матаға не теріге тігіп балаңың мойнына тағып қояды. Бұл пәле- жаладан, тіл, көзден, ауру-сыріқаудан сақтайды деген діни ұғымнан туған. Тұмардың түрлері көп, оны кейде жас төлдерге, ауырған малға да тағады.
ТҮЛЫ М  Қ О ЮТұлым К.ОЮ (ғұрып).—«Сәрсеке! Көңілге солай екен дұрыс та ғой, ләкинде шариғатта балаға тұлым қою дұ- рыс емес» (М. Дулатов). Баланың (ұл, қызды) кішкен- тай кезінде шашын өсірмей екі шекесіне екі шоқ шаш қояды. Мұны «тұлым» деп атайды. Тұлым көбінесе кыз балаға қойылады және ол сәбиге лайықты ғұрып.

ТҮЙ ЕМ ҮРЫ Н Д Ы КТүйемүрындық (ғұрып). Үзатылып келе жатқан қыз- дың жолда отырған ауылдың адамдарц (жастары, әйел- дері) атының ноқтасынан, не түйесінің бұйдасынан ұс- тап тұрып сұрайтын кәдесі. Қыз оларға кәдесін жасай- ды, кәде алған риза болып, бдқыт тілеп батасын беріп, жол болсын айтады.
Т ҮС жоруТүс жору (ғұрып). «А, құдай, осының түсін мен неге жорысам, сен соған қабыл қыл...» (Мәжһүр Жүсіп). Түс нөру және оны жору түркі халықтарының ертеден келе жатқан ғұрпы, әдеті. Түс жору арқылы болашақты бол- жау және оған сендіре білетін белғілі адамдар, әулиелер



болғаіі. Түстін жаманы да, жақсысы да болады. Бірак жорушылар оны көбіне жақсылыққа жорыған. «Түсті көрушіден емес, жорушыдан» деген сөз. сТүсінде қорық- қан өнінде куанады» деген сөз де жақсы ойдан туған. Кейде «түс-түлкінің боғы» деп халық көрген түстің бә- ріне бірдей сеНе беруден де сақтандыра білген.
ТЫ М АККА С А Л УТымаққа салу (дәстүр). £л арасында «шала туып тымакка салып өсірген екен» деген сөздер жиі естіледі. Халықта әдетте шала туған сәбиді ссылай өсіретін ғұ- рып бар. Оның себебі шала туған сәби ұстауға, бесікке салуға келмейді, тымақ жылы, әрі бөлеуге ыңғайлы болады. Және сәбидің неше күні кем болса, сонша күн керегеніқ әр басына ілініп қойылатындықтан күн кере- ге басы арқылы есептеледі. Мысалы: қырық күн кем болса, керегенін қырқыншы басынан кейін бала тымак- тан алынып, әдетте жана туған балапың рәсімі жасала бастайды. Айталық, ат қою, бесікке салу т. б. (Егер бала қыста туса, онда үй қабырғасына бірнеше жерге шеге қағылып ілінеді.)

ТЫ Ш ТЫ РМАТыштырма (ырым). Сәбиді бесікке салар кезде бе- сіктің түбек тұратын тесіктен құрт, ірімшік, тәттілер өткізіп, «тышты, тышты» деп ырым жасайды және оны «тыштырма» деп атайды. «Тыштырманы» әйелдер ырым- дап бөлісіп алып, бала-шағаларына үлестіріп береді.
ТІЗЕ Б ҮГУТізе бүгу (ырым). Шаруасымеи бір үйге кірген әр адам сол үйге отыруы немесе тым асығыс болса бір ті- зесін бүгуі керек. Ертеден келе жатқан бұл ырым ша- ңырақка деген кұрметтің белгісі. Егер келген адам тү- регеп тұрып шаруасын айтып үйден шығып бара жатса, онда үй иесі «тізеңді- неге бүкпейсің, біздің үйдің сиыры түрегеп тұрып бұзауласын дейсің бе?»— деп өкпесін ай- тады.50



ҮИ Қ Ы АШ А РҮйқыашар (салт). Той, мереке (мыс: Наурыз, айт) алдындағы түііде кыз, келіншектер жігіттер ұйықтап калмасын деп жақсы тағамдардан «ұйқыашар» деп тамақ дайынаайды. «Ұйкыашар> да қыз, жігіттердіа бір-біріне деген сезімі мен махаббатын арттыра түсуге себепші болған.
ҮШ Ы ҚТАУҮшықтау (ем, ырым). «Қәрі әжем естімейді нана берсін. Берейін өлеңменен шын ұшықтап» (Абай). Та- мақтан, желден, иістен ұшынған адамдарды ұшықтау ертеден келе жатқан емдеу мен ырымның бір түрі. Мы- салы, жығылған адамның бір жері қатты ауырып қал- са, сол жерде «кет, пәлекет, кет!», «Ұшық-ұшық> деп үшықтайды. Немесе ауруды күн батар алдында «жер үшық» беріп, яғни жерге екі-үш рет жығып үшықтап, үйге әкеліп жылы жауып тастайды.
ҮШ К ІРУҮшкіру (емдеу, ырым).—«Үшкірсе кейде ашылып қалады. Үшкірген жағады» деді (М. Әуезов). Халық арасында жеңіл-желпі ауруды бұрын емшілер мен мол- даларға үшкіртетін ырым бар. Үшкіру де емдеудің бір тәсілі. Емші дұға оқып «сұф-сұф!» деп үшкіреді. Емші- ге орамал (яғни зат,' ақша, мал береді) беріледі.
Ш А РҒЫШарғы (дәстүр), Ұзатылған қыз өзіне таяу сіклісі- не басына тартатын орамалын береді. Бұл «ендігі кезек сенікі, бақытыііды тап» деген сөз. Мұны біздің ана тілі- мізде «шарғы» деп атайды. «Шарғы» салынған қызға жеңгелері, замандастары бас қосып келіп, жақсы тілек білдіріп шәй ішеді.
Ш А Ш УШашу (ғүрып). «Ханымдар Қанышайымға келген жерден, шашуға құрт орнына ділдә шашты» (Наурыз- 

бай-Қанышайым). ІІІашу-қуаныш айғағы ретінде жаса- латын өте сұлу да, салтанатты дәстүр. Келін түскенде, жақсылық күндерде, алыс сапардан жолаушы келгенде,
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кұда келгенде тағы басқа зор қуанышты күндерде әйел- дер кұрт, кәмпнттен, күміс теңгеден шашу шашады. Шашылған шашудан тойға қатысушылар теріп алып, ырым кылып балаларына апарып береді. Шашуды әй- елдер ғана шашады.
Ш А Ш Ы РА ТК ЫШашыратқы (ырым). «Әлгі бәйбіше үйіне келіп, қа- тындарға шашыратқы береді» (Ә. Диваев), Бұл күзде қошқардан күйек алынатын кезде жасалатын ырым. Қошқарды саулықтарға қосып, мал иелері жақсы тілек гілеп, оның үйіне койшылар жиналып, мәре-сәре бола- ды. Үй иесі әйел келгендерге тағам береді, ол «ша- шыратқы» деп аталады. Мұны малшы ауылдың дәстүр- лі енбек мерекесі десе де болады.

Ш ІЛ Д Е Х А Н АШілдехана (дәстүр). «Сәрсенбай зор қуанышта бО' лып, шілдеханаға қанша қыз-бозбала жиып... баланың есімін Жамал қойып еді» (М. Дулатов) .—«Аманжол Атекем аулына шілделікке кеткен) (С . Көбеев). Кей жерлерде шілделік деп те атайды. Жана' туған нәрес- тенің құрметіне жасалатын ойын-сауық, той. Мұдда *j5a- лаңыздың бауы берік болсын» дегендей кұтты болсын айтылады, жастар ^киналып ән салып, домбыра тартып, өлең ;кыр айтады. «Шілдеі^канаға» шақырумен де, ша- кырусыз да бара береді. Шілдехана — өмірге адам кел- генніц және оған қуанудың бір белгісі. .Осы жерде жаңа туған сәбидің «жЬлдасы» туралы айтпай кетуге- бөлмайды. Бұрынғы әжелер баланың «жолдасын» алып, жуып, орап оны аяқ баспайтын, ит- кұс ала алмайтын жерге қастерлеп көмген. «Жолдасты» жуған адамға кәде беріледі. Егер «жолдасы» елеусіз тасталса әйел ауруға ұшырайды деген сенім бар. Сол сияқты әйел ылғи қыз туа берсе, онда туып жатқан ба- ланың «жолдасын» алып, босанған әйелдін басынан- айналдыратын да ырым бар. Сонда келесі ұл болып туады деген сенім болған. Халықтың мұндай салт, ырым- дарынын бәрін жоққа шығара беруге болмайды.
Ш ІД Е Р Г Е  С И Г ІЗ УШідерге сигізу (ырым). «Шідерге симеген немеі» 

(сөгіс). Қазақ халкы бала 4—5 жасқа толғаннан кейін, сүндеттеу, ашамайға мінгізу, тігін тігу, жүн түту сияқ-52



ты енбекке баулып, ұлттық әдет-ғұрыптарды түсіндіріп, оны жүзеге асыра бастайды. Соның бірі еркек ‘балалар- ды шідерге сигізугБірнеше адам бас қосып балаға «сен енді азамат болдык, шаруаға ыңғайлы бол» деп бата беріп, алдына шідер тастап, оғаң сигізеді. Бүл ырым бала енбекқор, малжанды, іске бейім болсын деген ті- лекпен жасалады. Шаруаға икемсіз жігіттерді «шідерге симеген» деп күстаналайды, ұрсады.
Ш Ө П  Б А С Ы Н  СЫ Н  Д Ы Р УШөп басын сындыру (ырым). Бүл әдетте жақсылык жағдайда, іске байланысты жасалатын ырым. Мысалы сарандар жомарттық жасаса, қорқақтар батылдык жа- саса немесе жұрт өзінен күтпеген жерден біреулер жақ- сы істер жасаса, естіген адам «мынау бір шөп басын сындыратын іс екен» деп жерден шөп алып сындырады. Бұл көз, тіл тимесін деген ұғымнан шыққан.Бірақ бұл әдетті «шөп басын сындырмайды» деген фраэеологиялық тіркеспен шатастыруға мүлде болмай- ды. Бұл сөз жұмыс істемейді, бос жүреді дегенді білді- реді.

Ы РЫ МЫрым (ғұрып). «Содан әке-шешесі ырым көріп, жак- сы үмітпен қадірлі қонағының есімін қойған дейді» 
(А. Сейдімбеков). Ырым халықтың жақсы ниетінен ту- ған гұрып. Ырым жолдары мен түрлері өте көп. Мысалы шешен болсын деп аузына түкіру, отаншыл болсын ДСП туған жерге аунату, сондай болсын деп батырдың саркытын жегізу немесе оның атын қою сияқты ырым- дар бар. Мысалы Шын.ғыс Шоқанға ырымдап Сегіз серінік (Мұхамед-Канапия) атын қойған. Абай, Абы- лай , Бауыржан, Сәкен, Қаныш сияқты есімдерін казір де ата-аналары өз балаларына ырымдап койып жүр. Той, келін түсіруде балаларды осындай қуаныш- ка жетсін деп нан, бауырсақ, кәмпит алып, оны апарып береді. Ырым, Ырымкүл деген ұл, кыз аттары да осы ғұрыппен койылған. Халыкта жасы 100-ге жеткен адам- ііып кнімін, ұстаган затын осындай жас берсін деп үлес- тіріп, бөліп алу салты бар. Сол сияқты баласы тұрмай жүргсн адамдар баласына Күшік, Итбай, Итемген, Кө- тібар, Көтен, Малай, Башай, Терісаяқ дегендей қолай- сыз ат койса, өмірлі болады деп ырымдаған. Жалпы ант- каида ырым-халықтың сенімі мен ақ ниетінен, шын кө- ңілінеи туған ұлттық ерекшеліктін бір саласы. Сөйте53



тұра кейде халкымыз «Қазак ырым етеді, ырымы қырыіі кетеді» деп тс айтып жібереді. Бұл сөз-ырымның бәрі бірдей орындала бермейтінін ескертксні деп түсіну ке- рек.
ІЛ У  С А Л УІлу салу (дәстүр). Жана түскен келінді барған же- рінде үйін көрсету әр ағайыіінын міндеті. Мұндайда жас келін шакырған үйге дәстүр бойынша ілу салады. Мұ- нын магынасы көйлек, кілемше тағы басқа киім-ксшек, мата апару деген сөз. Күйеу де кайыи жүртына барған- да ілу салады.

1Ш1РТК1Ішірткі (діни ем). «Ақ шыиыаяққа ішірткі қып, мыканы жазып ішкізді» (С. Торайғыров). Халық емшілері, молдалар дұға жазып беріп, оны ауруларға суға езіп ішкізеді. Мұны ішірткі дейді. Ішірткіні емшілер адамды сендіру арқылы емдеугс пайдаланғанға ұқсайды.



ҚАЗА ҒҮРЫПТАРЫ

Е С Т ІР Т УЕстірту (салт). «Хабаршылар Ғалпдіц үйіне, Жа- малдың үйіне кісі салып естіртті» (М. Дулатов). Ата- анасы, баласы немесе жақын-жуығы қайтыс болған жағдайда оны айтып жеткізуді «естірту» дейді. Естір- гуші адам әлгі кісіге сыпайылап, тұспалдап жеткізіп, токтам айтып, оны бекем болуға шақырады. Қайғылы казаны орынсыз жерде немесе жол-жөнекей, жеңіл-жел- пі айта салуға болмайды. Халқымызда естіртудің үлкен философиялык, классикалық үлгілері бар. Мысалы «Жи- реншеге Қарашаш сұлуды естірту», «Шыңғысқа Шоқан өлімін естірту», «Абылайға Бөгембай батырдың өлімін естірту» сияқты. Естірту қазаға байланысты жерде F a - на қолданылады.
Үлы өлмеген руда жоқ,
Қызы өлмеген Кырымда жоқ,
Қатыны өлмеген халықта жоқ,
Ағасы өлмеген аймақта жоқ 
Інісі өлмбген елде жоқ 
дкесі өлмеген әлемде жоқ,
Шешесі өлмеген пенде жоқ,
Ақк,у үшып көлге кетті 
Дуадақ ұшып шөлге'кетті,
Күдай сізге бір гауһар тас беріп еді,
Оны иесі өзі зкетті.
Шоқан деген балаңыэ 
Бэріміз баратын жерге кетті...Жандос ұлы Қелдібек Шоқан өлімін Шыңғысқа ссылай естіртіпті.

КӨҢГЛ А И Т УКвңіл айту (ғұрып). «Төңіректегі халық естіген бет- терінде көңіл айтуға топырлап келіп жатыр» (Т. Әбді- 
ков). Жақын, адамы қайтыс болғанда оның жақын-жу- ығы мен таныстары, іліктері қазалы үйге әдейі барып бата жасап, көңіл айтады. Көңіл айтудың мәні-мұңды адамды жұбату, сергіту, «өлгеннің артынан өлмек жоқ» деп уайымға берілмеу жөнінде жанашырлық ақыл-ке- ңестерін айтып қайрат бёреді. Қайғыға берілген адам-55



ды кейбір өткір шешендер орі мінеп, әрі сынап, әрі ұр- сып тоқтатқан. Мысалы, Баганалы Ерденнің баласы өл- генде басын көтере алмай калғанда Таз Шоқай би бы- лай деген екен:
*Уа, ЕрденІ
Басыңды көтер жердені 
Осы балаң өлмегенде 
Кетіп едің керден 
Өзі беріп, өзі алды 
Нең бар еді қүдайға берген?! 
Балаң тугіАІ
Әкең Сандыбай да влген. 
Оны иіоқай көрген. 
Жақсының басына іс түссе 
Бойлай береді 
Жаманның басына іс түссе 
Ойлай береді 
Кокті бу көтереді,
Жүйрікті ду кетереді,'
Жүкті нар квтереді 
Өлімді ер квтереді.

Ж О К Т А УЖоқтау (дәстүр). «Сен жоктау айтқалы отырсың, мен тоқтау айтқалы отырмын> (Байдалы би). Қайтыс болған адамның жақсылығын, еліне істеген қызметін, жақсы қасиеттерін паш ететін тұрмыс-салт дәстүрі, жыры — зарлы өлең. Жоқтауды белгілі ақындар, немесе сол адамнын әйелдері мен апа-қарындастары да шыға- ра беретін болған. Жоқтаудын, дінге қатысы жоқ, ол қалыпты халықтық әдет-ғұрып, өлімнің берік салты деп ұғыну керек. «Боздағым» атты қазақтың жоқтау жыр- ларында (Алматы 1990 ж.) Бұхардың Абылай ханды жоқтауы (29-бет), Қаз Дауысты Қазыбек биді қызы Қаықаныц жоқтауы (21-бет), Абай ұлы Әбішті әйелі Мағыштың жоқтауы (125-бет) сияқты жоқтаудың көр- кем үлгілері бар. Жоқтау тәрбиелік мәні бар, мәдениет- тілік пен адамды бағалаудың бір белгісі ретінде ка- лыптасқан. Жоқтау өлғен адамның жылына дейін ай- тылады. Жоқтау өлеңі көркем сөзбен жазылып, азалы, зарлы үнмен жырланады. Оның көркем үлгілері көп. Мысалы;
Алты атасы бай өткен, 
Алты атанға оісүк артқан. 
Жеті атасы бай өткеп 
Жеті атанға окүк артцан. 
Үйде сүццар түлеткен,56



Кияда сүңі^р тілеткен 
Алтайы қызыл түлкі алған, 
Киядан барып теке атқан 
Паршаны бөздей жырттырған, 
Жібекті жүндей түттірген. 
Конақ келсе қон деген 
Қой семізін сой деген. 
Шьшжырлы жауға тарттырған, 
Кдйыңнан астау шаптырған, 
Каптатып жылқы жаптырған... 
Айналайын әкежан,
Караның болдың ханындай.

(Қеңгірбай биді жоқтау).

Карайғанды ықтаттың 
Қамысқа түскен жалындай. 
Орта жуздің көркі едің 
Коңыраулы бүйра нарындай 
Ағайынды жинадың 
Алпыс үйлі ауылдай, 
Орынды болдың орасан 
*Мықжылк,ының» і^уындай. 
Көпке пайдақ көп тиді 
Квктемдегі жауындай. 
Желінбей қалды жеқсігің 
Жаңа піскен қауындай.
Өте шықты сүм жалған 
Бәйге атының шаңындай. 
Адыра қалды ақ ордаң 
Иесіз қалған ауылдай.

(Әйекені жоқтау).

Ж А Н A3 AЖаназа (діни ғұрып). «Әбіштің жаназасына Алматы халқы көп жиналды» (М. Әуезов). Қайтыс болған кісіііі соңғы сапарға шығарып салу рәсімі. Жаназада өлгеп кісіге дәуір айналдырып, садақа беріп, құран шығарылады. Жиналған көпшіліктен «бұл кісі жақсы адам ба? деп сұрайды. Огаи «жақсы адам» деген жауап беріледі. Сол сияқты «марқұмнан ешкімнің алашағы, берешегі жоқ па?» деп тағы да сұрайды. Алашағы бар адам сұрауға да, алуға да, кешіруге де хақысы бар. Оның ешқандай айып, ерсілігі жоқ. Шариғат заңында ссылай каралған. Жаназа адамға жасалатын соңғн кұрмсттердің бірі.
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А М А Н А Т  КОЮАманат қою (гүрыл). «Әбішті жерге, лахатка Май- кан мен Өтегендер өз қолдарымен қойып жатып «Аманат», «Аманат!» десті. (М. Әуеэов). Аманат кою «әзірше жерлеу» — деген магынаны білдіреді. Маркұмды өз жері- не апаруда немесе қатты кыста, ауа-райының колайсыз жагдайына байланысты өлік аманат койылады да, кейін тиісті жеріне апарылып, қайта жерленеді. Мұндай жағ- дай казак арасында бұрын жиі болып тұрған. Мысалы, Абайдың сүйікті ұлы Әбдірахман аманат койылып, ар- тынан сүйегі еліне әкелінген.
БАТА ОКЫ РБата окыр (ғұрып). «Бата окырын калай жасасын дейді» (М. Әуезов). Қайтыс болған адамға жакын-жу- ыктары мен ілік-жұрағаттары арнайы келіп бата кыла- ды. Онын мәнісі — кайтыс болған кісінін әруағына жыл- кы, сиыр, кой сиякты сөйыс әкеледі немесе казіргі жағ- дайда акша береді. Дұға окытады. Бұл сыйласудын әрі карасудың белгісі ретінде негізделген.'Дәстүр бойынша адамы, туысы кайтыс болған адамдарға үйіне әдейі ба- рып көңіл айтады, ет жакындары бата окыр жасайды жакыны кайтыс болған адамды далада кездестіру үлкен үят саналады. Мұндайда әлгі адамның өкпе айтуға ха- кы бар. Бата кылу — сыйластык пен адамгершіліктің, жакын көнілдін белғісі ретінде калыптаскан ғүрып. Мысалы; М. Әуезов Құнанбайдың Бөжейдін бата окы- рына барғанын: «Құнанбайдың үлкен үйі үш саба, бір ту бие, бір тай сойыс апарады. Және азаға салғаным деп Зере мен Ұлжан түйе апаратын болды»-деп жазған.

Т О П Ы Р А К С А Л УТопырак салу (ғұрып). «Сен калған отыз ұлдан едің Зәуреш, Бір уыс бұйырмады топырағың («Зэуреш»). Қайтыс болған адамды жерлеу кезінде топырак салу мән-мағынасы зор ғү()ып. Егер жакын адамдары кайтыс болғанда топырак сала алмаса, ол үлкен арманда деп өкінетін болған. Дер кезінде келіп маркұмға топырак салуы, салушы адамнын көнілінің жакындығын, әруак- ка ризалығын, коштасуынын белгісі деп бағаланады. Үлкен кісілер «бала-шағаларынан, жакындарынан, ту-58



ған жерімнен топырак бүйырса» деп тілек тілеп оты- рады. Топырақ салушылар марқұмға «топырағыц тор- ка болсын» дейді. «Бөжейдей жұрт жоқтаған жанға топырак салмай калған жалғыз Құнанбай айналасы бол- ды» (М. Әуеэов).

Д Ү ҒА  (К Ұ Р А Н ) О К УДүға (күран) оқу (діни ғүрып). «Там түсынан өте бере атын аяңдатып, дүға оқып, бетін сипағаны сол еді...» (А. Нүрманов). Маркүм болған өз ата-бабала- рының, туған-туыстарының басына барып дүға оқып, еске түсіру зор адамгершілік парыз. Әр адамнык ерте ме, кеш пе сол әруақтардың қатарына қосылатыны анық. Олай болса марқүмдарға қүрметпен қарау адам- гершіліктің белгісі. Сонымен бірге әр адам сапар үстін- де келе жатқанда жол үстінде жатқан қорымдарға тоқ- тап, дүға оқып, бет сипап өтуі шарт. Егер адам асығыс болса ат үстінде бір үзеңгісін босатып, машинада болса жүрісін баяулатып қүран оқуы керек. Бүл адамгер- шілік, тірі адамның әруақтарға қүрметі.
Ә РУА К Т Ы  Е С Қ Е  А Л УҮші, жетісі, қырқы және жылын беру (дәстүр). Ере- сек адамдар қайтыс болған соң үшінші, жетінші, қыр- қыншы күні әруак еске алынып, аталып өтеді. Арнаулы мал сойылып, алыс-жақыннан ағайын, жакындары ке- ліп дұға оқиды. Мал әкеліп, бата қылады. Жоқтау ай- тылады, әруақтың жақсы істері, қасиеттері әңгіме бо- лады, Кейшгі үрпақтарына, жақындарына тілектестік білдіреді. Маркүмның басына ескерткіш белгі орнаты- лады.Адам қайтыс болған соң бір жыл толғанда оныц жылы беріледі, дүға оқылады. Бүл марқұмға көпшілік болыгі жасалатын соңғы қүрмет. (Бүдан кейін еске алу- ды отбасы өздері жасай береді). Жылынаи соң қаралы уй калыпты жанға көшіп, қызықты өмір тіршілігіне араласады.Мұндай рәсімдер сәбиге жасалмайды. Жасалған күнде де отбасы болып атап өтеді.
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КАЗАҚТЫҢ ОКШАУ СӨЗДЕРІ 
(немесе квціл-күй лебіздері)

Жпі аГітылса да зерттелмей, кағаз бетіне жүйемен түсірілмей жүрген спрек сөздердің бірі — көңіл-күйіне байланысты айтылатын сөздер тобы. Мұпы «оқшау сөз- дер» немссе «көңіл-күй лебіздері»— деп әдейі алып отырмыз. Өйткені бұл жайшылықта айтыла бермей, тек ерекше тосын жағдайда айтылатын, көбі одағай сөздер- ден тұратын, орны, қызметі жағынан шын мәнінде ерекше сөздер болгандыктаи ссылай шартты ат қойдык. Неғізінен оларды тарата, саралай келсек-алғыс, коше- мет, таңдану, сыйыну, шошыну, өтіну, ұялу, кекету; му- кату тагы баска түрлерге бөлініп кете береді. Төмендегі сөздер де осындай әдістермен беріліп отыр.
А Л ҒЫ С, Р И ЗА Л Ы К  С Ө З Д Е Р ІАлла разы болсын!Айын онынан тусыні Айналайын!Ак батамды бердімі Бар бол, калкам!Бағын жансын!Бакытты бол!Жұлдызың жансыні Жүлдызын жоғарыболсын!Екі дүниенің кызығынкөр!

Рахмет!Қатарыңның алды болі Құдай колдасыні Тәңірі жарылқасын! Тілеуіңді берсіні Тілегіц кабыл болсьіні Көсегең көгерсіні Көп жаса!Ңұр жаусын!Мерейің үстем болсын! Мұратка жет!Өркенің өссін!Алғыс, ризалык жаксылығы, мейрімділігі, игі, ізгі кызметі үшін айтылады. Ол көбіне ак батамен ұштаса- ды. «Алғыспенен ер кеғерер»,— дейді халык.
К О Ш ЕМ ЕТ. К О Ш ТА У. Т А Ң Д А Н У  С Ө З Д Е Р ІАйт де! (палуанға) Айтканың келсін! Азамат екен!Аузына май! Анаңнан айналайын!
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ӘминІӘп, бәрекелдіі Бәсе, БәсеІ Ж аса, жасаі Жарайсың ерімі Жігіт деп осыны айт! Е, уай пәлі? (ақынға) Ерім, жарадың!Е, солай десейшіі Тусаң ссылай ту! Тіл-аузым тасқа!

Өркенің өссін!Қасқыр екен!Уай, сабаз!Уай, дегені (әншіге) Уа, батырым!ИГіркін!Сок! Соқ! (палуанға) Паһ, Шіркін! Періштеніц кұлағына шалынсын!Пай-пай! т. б.Бұл кошемет кана емес, жігер, күш-кайрат беретін сөздер- болғандықтан көтеріңкі дауыспен, лепірген се- зіммен айтылады. Мұны айтушылар көтеріліп, алақан соғып, көнілді, куанышты жайда отырады.
СА ҒЫ Н Ы Ш , А Й Н А Л У -Т О Л Ғ А Н У  С Ө З Д Е Р ІАйым!Айналайын!Ақ тайлағым!Ак ботам!Ботақаным!Ботам-ай!Базарым-ай!Бауырым-ай!Жалғызым-ай!

Көз сүйгенім-ай! Көз көргенім-ай! Күнім-ай! Жалғызым-ай! Жарығым-ай! Қалқам-ай! Қарағым-ай! Қоңыр қозым-ай! Қуатым-ай! г. б.Жаксы көрудің, сүйіспеншіліктің, туыстық, мейірім- діліктің куәсі ретінде айтылатын сөздер осындай. Мұн- ааГі жағдайда үлкендер, аналар көзіне жас алып, тол* ку үстінде айтады. «Қуанған мен қорыққан бірдей»— дсғеіі сөз осындайдан шыққан болса керек.
СЫ И Ы Н У . ТАБ Ы Н У СӨ ЗД ЕР1Алла, жар бол!Әруак! Әруак!Жар бол, жасаған нем! Жаббар нем, жар бол! Демей гөр, эулием!Иэ, алла!Иэ, әруақ колда!Қыдыр ата, жебей көр!

Қасиетіңнен айналайын! Қолда пірім!Колда, бабам!Өзің сакта, әруақ!Сакта, кұдай!Тіл, көзден аулақ!Медет бер, баба! т. б.
61



Кұдайға сыйыну, әулне-әмбнеге табыну ежелгі әдет. Бүл сөздерді кол жайып, дастархан үстінде, сапарға шығарда, бейіт басында тағы басқа жерлерде тілек үстінде айтады.
Т Ә УБЕ Ш ІЛ ІК  С Ө З Д Е Р ІАллага шүкір! Бергеніңе шүкірі Тоба! Тоба!Тәубе! Тәубе!Тіл, көзден сақта!

Тіпә-тіпәіПәле, жалаңнан сақта!Шүкір-шүкірІМын шүкірі т. б.
Өзінің тағдырына қазақша айтқаида құдайдың бер- геніне рнза болған, бала-шағасы, өзіне жететін дәулеті бар адамдар соған тәубе қылып, тәубеге келіп, қана- ғаттанғандық сезімін білдіргенде осы сөздерді айтады. Бұл да адамгершіліктің, парасаттылыктыц белгісі.

Ш О Ш Ы Н ҒА Н Д А  А И ТЫ Л АТЫ Н  С Ө З Д Е РАстапыралла!Алла-айІАлла-сақтасын!Айтпа! Айтпа!Жасаған-лй!Көтек!Тек!
Құдай-ай! Сақтай ғөр! Сұмдық-ай! Не дейді?! Ойбай-ай! О,тобаі т. б.Мұндай сөздерді тосын жағдайда, шошынғанда қа- зақтар жағасын ұстап тұрып айтады. «Жағасын ұстады» деген осындай шошынудан шыққан әдет.

Ө Т ІН Ш І, Ж А Л Ы Н У -Ж А Л Б А Р Ы Н У  С Ө З Д Е Р ІАйтқанынды орындайын.. Айтқаныңнан шықпайын.. Айтканыңды екі етпейін.. Аяғыңды сүйейін... Аяғына жығылайын...Бір ашуыңды берші...Итің болайын...62

Тілеуіңді тілейін...Тәңірі жарылқағыр... Құлдығық болайын... Құлың болайын...Күңің болайын...Отыңмен кіріп, күліннен шығайын.Қөлеңкең болайын... т. б.



Біреуге id , куні түскенде жалынышты адамдар ама- лының жоктығынан осы сөздерді айтады. Бұл негізінен адамның абыройын, кұнын төмендететін сөздер болған- дықтан сирек қолданылуы мүмкін. Бірақ әлі де колда- иыста бар, көпшілігі архаизмге жатады.
ҮЯЛ У. К Ы М СЫ Н У  С Ө З Д Е Р ІБетім-ай (әйел)Бетім құрсын (әйел)Енді не бетімді айтайын... Көтек (әйел)Қоі)шы әрі...

Құрсын... әрі... Ұят-айІ Тек, ойбай... Масқара-ай... т. б.
Бұл сөздерді көбінесе эйелдер ерсі сөз, іс-әрекет ке- зінде бетін сызып айтады. Ұялу адептілііктің бір сала- сы.

А Я У . М Ү С ІР К Е У  С Ө З Д Е Р ІАлда, байғұс-айіБейбак-айІБншара-айІ^етімегім-айіСорлы-айІ
Сормаңдай-ай!Соры арылмаған-айі Соры қайнаған-ай! Обал-айІ Қайтейін-ай т. б.Бақытсыздыкка тап болған, таяк жеген, жәбірленген адамдарды аяу, мүсіркеу сөздері осындай.

К Е Ш ІР ІМ  С Ө З Д Е Р ІБолары болды... Окасы жок... Қайтер дейсің. Ештеңе етпес... Өтті-кетті...Құдай 'үшін кештш. т. б.Кешірім сөздері көбінесе кешірушінін, аузынан шы- гады. Жай, баяу айтылады, қатты сөз де, күлкі де бол- майды.
Ө К ІН У , Ж А Б Ы ҒУ . К А М Ы ҒУ с ө з д е р іАһ!Лііырым-ай!Гіорокәлді-ан! 1'іілі қантейін!

Тфу, (жерге түкіру) Не жазып едім? ойбу-у-у1 Сорладым-ау... Өзімнен де болды...
63



ҚапІҚапы кеттім... Қате болды-ауі Уһ!He істейін... Япырай-ә? т. б.Өмірде кателік, өкініш болмай тұрмайды. Мұның да өзіндік қалыптасқан скындай жайы бар. Бұл сөз- дерді айтқанда адамдардын сан соғып қалып, иығыи көтеріп, ернін тістеп немесе жерге түкіріп айтатын әдет- тері болады.Халық ішінде өшті-қастылар немесе біреуден зәбір көріп өш ала алмағандар өз дұшпандары бақытбыздық- ка ұшырағанда әдет бойынша айызы канып, отырған орнында кұйрығын жерге түйіп табалайды. Сондағы табалау сөздері жоғарыдағыдай.
К ЕК ЕТУ. М ҮҚ А ТУ С Ө З Д Е Р ІАдамсуын карашы! Албасты кұсапі Әлдекандай болып! Әдірем кал!

Жаман неме!Өл де маған! Піштіу!Шірікті қараі т. б.Бұл сөздерді айтканда әдет бойынша адамдар ернін шығарып, артын, мұрнын көрсетіп, тағы басқ^ ерсі қи- мылдар жасап, күліп мазақтап айтады.
Д Ө Ң  А Й БА Т. Ж Е К У , ТИЫМ С Ө З Д Е Р ІАузыңа ие бол! Аузыңды бак!Аспанды тастап жібер! Берғеніңді қайтып ал! Жап аузыңды!Жаман болады!Тек отыр!Тісіңнен шығарма! Қолыннан бір келсе екі қыл!

Қыларсың маған! Не істейсің маған?! Т-с-сІ Таста!Тәйт!Тек!Өшір үніңді! т. б.
Бұлар қатан кабақпен, лепті сөздермен жеки айты- лады.
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ТУЫ СТЫ Қ АТАУЛАРЫ

Қазақ халқыныц салт-дәстүрі бойынша азаматтың үш жұрты болады. Олар ағайын, яғни, өз жұрты, наға- шы жұрты және қайын жұрты. Бұл үшеуі де жанашыр, сүйеніш, корғаны болып саналады. Халыкта «ағайын жұртың — күншіл, нағашы жұртың — сыншыл, қайын жұртың— міншіл» деген сындарлы сөз бар. Тегін ай- тылмаған бұл қағиданың шындығы да бар. Осы үш жұртқа катысты айтылатын туыстык, жақындық қаты- нас «ағайын», «туыс», «ілік», «жамағайын», «жекжат», «жұрағат», «құдандалы» деп. аталады. Қазактар үш жүзге, тайпаларға, руларға бөлінгенімен бірін-бірі бө- тен санамайды. «Қарға тамырлы қазақпыз»,— деп жа- қын тартып жүрген. «Сұраса келе қарын бөле шығамыз» деп аты-жөнін, іліктік қатынасын да сұрастырып, біліп отыру дәстүрге айналған.Қазақта осындай туыстық, іліктік қатынастардың көптеген атаулары және оның соған лайық жол-жора- лары да бар. Өкінішке орай кейінгі ұрпактар ол дәс- түрді біле бермейді. Бұл еңбекте халықтың сол әдет- ғұрыптық, дәстүрлік атауларын көпшілікке таныстыру- ды жөн көрдік.Ата — әкенің әкесі, ел-жұрт «ақсақал» деп құрмет тұтады. Мұндай кісілер төрден орын алады, әрқашан күрмет көрсетіледі. Оның жолын кесіп өтуге болмайды. «Ауылыңда картың болса жазып қойған хатпен тең»— дегендей ата ел ұйтқысы, батагөйі, акылшысы, қамқо- ры болып есептеледі. Жастар атадан бата алуға тиіс. «Аталы сл баталы»— деген макал бар. Атаның айтқаны кейінгіге заң. «Ата — балаға сыншы» — дейді халык.Дәстүр бойынша сол елге, ауылға келген адамдар птага сәлем беруге тиіс.Әжр — әкерің шешесі. Ел іші, от басының бүтіндігін оГілаГпын — сл аііасы. еалт:Да^тү]ш. сактап, к е й іт  
ж;и тарга от басының, дастархан берекесінің, абысьі^ дардыц бірлігііі сақтайтын тәрбиеші әрі ақылгөйі, ті- .'кукоры деп есептеледі. Ұлы мен келіні әжесінік тап-
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сырмасы мен өтінішін сөзсіз орындауы керек. Қазақ халкынын заны бойынша әжені де, атаны да әрбір адам танысын, танымасын оған сәлем беріп, құрмет көрсету- ге тиіс. Бұл кісілер тек өз ұрпақтары ғана емес, жалпы елге ата, әже болып есептеледі.Әке-шеше, ата-ана — өзіңді өмірге әкелген ерлі-зай- ыпты адамдар. Әр ұл мен қыз ата-анаға мәңгі қарыз- дар. Үрпақтары бұл адамдарды айрықша сыйлауға, құрметтеуге тиіс. Оларға қарсы келуге, ренжітуге, айт- канын орындамауға болмайды. Мұхамбет пайғамбар- дың 368-хадисінде «ата-анасын ренжіткендерді Алла та- ғала жақсы көрмейді» деген. («иарасат» № 11. 1992 ж). Әсіресе, ананын жолы мүлде бөлек. Ананык ак сүті адам баласы үшін аса қасиетті. Ананын өз балала- рына «ақ сүтімді актады» деуі үлкен баға.Жақсы ата-ана — ер мен әйел ұрпақтың, елдің мақ- танышы.
Ацылды ердің ішінде 
Алтын ерлі ат жатар.
Ақылды яйел ішінде 
Алтыя бесікті ул жатар —деген мақалда тәрбиелік мағынасы зор көрегендік жатыр.Халық тілінде жанұя басы — ер адамды «отағасы», әйел — ананы «жұбайы», «зайыбы», «әйелі» деп сыпай- ылап атайды. Әйелдер өзі түскен жердің адамдарынын аттарын атамайды. Бұл тәрбиелік пен сыпайылықтың белгісі, әрі халық дәстүрі де солай үйретеді.Бала — ата-анадан тараған ұрпактар бала яғни «ұл», «қыз» деп аталады. Балалы үй, бақытты үй деп бағаланады. «Балалы үй базар, баласыз үй — қу ма- зар»— деген дана халқымыз. Үрпақтарын ата-бабалары- мыз «ізбасарым», «мұрагерім», «қолғанатым», «азама- тым», «көз қуанышым», «бакытым», «кызығым» деп ер- келеткен және оларды көпсінбеген. Ата-ана өз балала- рын тәрбиелі, өнегелі, өнерлі, саналы, білімді етіп өсіру- ге міндетті. Қазақта «баланды бес жаска дейін хандай көтер, он бес жасқа дейін құлдай жұмса, он бестен әрі онымен досыңдай ақылдас»—де^рн-лібрдтты қағида бзр. fewdjiap да шгарды сыйлауға, құрметтеуге тиіс. «Адамдарға біз ата-аналарына жақсылық жасауды бұй- ырдык»— деп жазылған Құран Кәрімде (344 бет, 1991 жыл).
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Ұл — шанырак иесі, ұрпак жалғасы деп есептеледі. Кыз басқа елдің болашақ келіні, анасы. «Қыз — өріс», «кыз — қонақ» деп туған-туыстары оларды аялап, мә- пелеп өсірген. Қызға қатты сөз айтылмауға тиіс. «Кім де кім үш кыз өсіріп, тәриелеп, бой жеткізіп, құтты ор- нына кондырса, оның сыйлығы жаннат»— деген (Мү- 
хамбет пайғамбар 602 хадис). «Ұл — орындағы ту, қыз — ұшатын қу» (аққу) деген сөз бар. Ырым бойынша бала туғанда ұлды «атұстар» қызды «көйлек тігер», «кырық жеті» деп тұспалдап атаған.Қыз — бір рудың ұзатылған кызы жас, кәрілігіне ка- рамастан с;ол елдін адамДары, туыс-туғандары оны «қыз» деп атап дәріптейді. Үлкендер оны «қызымыз» деп, кі- шілер «апай» деп ерекше сыйлауға, сәлем беруге тиіс. «Қыз» еліне еркелеп келіп, еркіндеп сөйлейді, туған- туыстарына базынасын айтады, назданады. Үлкен-кіші- лер оның сөзін тыңдап, құрмет көрсетеді. Қыз кейде еліне «төркіндеп» келеді. Бұл оның ерекше келуі болып саналады. Мұндайда төркіндері жолынан жығылмайды, сый-сияпат жасап, мал, қымбат заттар беріп риза етіп аттандыруы шарт. Қыз еліне бір-ақ рет төркіндеп бара- ды және бұл оііың парызы болып саналады.Арғын руының Жылқыайдар тайпасында Солтан деген кісінік әйелі, Найман қызы Ақбикеш атты анамыз 3—4 жыл бойы бала көтермепті. Сол кісі еліне төркін- деп барып, өзінін жақын сіңілісі Макпалды өз күйеуіне екінші әйелдікке сұрап қолқа салыпты. Қейін Ақбикеш те, Мақпал да көп кұрсақ көтеріпті, одан тараған ұр- пақтар күні бүгінге дейін «Ақбийеш», «Мақпал» бала- лары деп аталып келеді.Қыз ауыл аксакалдарымен, жас болса ағаларымен катар, әйелдерден жоғары отырады. Жеңгелеріне әмір бере сөйлеп, айбат көрсетуге де хақы бар. Жеңгелері оны мойындап, айтқанын көтеруге тиісті. Қыздын сыба- ғасы — төс, орны — төр, жолы үлкен деп есептеледі. Қызға кәрі жілік, өкпе тартылмайды.Түнғыш, ортаншы, кенже бала. Қазақ халқы бірін- ші туған баланы «тұңғышым», одан кейінгілерін «ортаншы», ең соңғы туғанын «кенже» деп атайды. Олар ержетіп, өскен кезде ата-ана тұңғыштары мен ортаншы- ларын үйлендіріп жеке отау тігіп, енші беріп бөлек шы- ғарады да, кенжесі өз қолында қалады. Ол әке-шешесін бағып-кағуға ^індетті. Әке мұрасы сол кенже ұлға
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калады да, онық үйі «карашаңырак» (яғнн үлксм үй деген мағынада) дсп аталады. Баска балалар ол шаны- ракты кұрметтеп, қарайласып, әке-шешесінік сыбаға- сын беруді де ұмытпауы қажет.Немере — ұлдың баласын «немере» дейді. Немере ата, әже үшін өте ыстық. Көбінесе, олар тұнғыш неме- ресін баурына салып, «өз балам» — деп өсіреді. «Немере етін жеп, сүйегін береді»— деғеи де бар.Шөбере — немеренің баласы. Қарт адамдар үшін бұл ұрпақтың орны мүлде бөлек. Олар казак дәстүрі бой- ыиша кішкентай шөберенің алаканынан су кұйып іше- дЙіЦарнғат бойынша швбереңің колынан су ішкен адажға о дүниеде жеңілдік жасалады. Шөберенін баласы «шөпшек», шөпшектің баласы «немене» деп аталады. Жеті атаның соңы неменемен аякталса керек.Аға, Апа — бір әке-шешеден туған (немесе туыстың) жасы үлкен жіғіт аға, кыз апа деп аталады. Екеуінің де жолы үлкен деп есептеледі.Жеңге — ағаның әйелі. Жасы үлкендер үшін «ке- лін», кішілер үшін «жеңғе» деп аталатын бұл адамның тәлім-тәрбие үшін орны бөлек. Ол әсіресе, өзінен кіші кайнылары мен қайынсіңлілері үшін, әзіл қалжыкы араласа жүретін сүйкімді де сыйлы. Жеңғе кайнылары мен қайынсінлілерін өз атымен атамай оларға өзінше «сырғалым», «шашбаулым», «ерке бала», «мырза жі- ғіт», «бойжеткенім», «күлім-көзім» деп ат кояды. Кейде срсі мінездеріне қарай күлкілі ат қоюы да мүмкін. Мұ- ның бәрі сыйластықтың белғісі ретінде каралады. Кайны мен сіңлі женгелерінен сыр жасырмай, онымен акыл- дасып отырған. Жеңге бұлардан төмен отырады.Женге бұрын кыз мен жіғітті таныстыру мен табыс- тыруға үлкен тәрбиелік кызмет аткарған. Оларға ма- хаббат кұпияларын үйреткен. Сол кызметі үшін олар кыз, жігіттен сыйлык та алатын болған. «Қалмады кол- да жүзік, белде белбеу, жеңгесін кызды ауылдың сый- лай-сыйлай» деғен өлең осындайдан туған.(Казақта «жеңғетай» деген де бар, бірак оны жен- гемен айырбастауға болмайды. «Жеңгетай» Арка да- ласында кәде түрі, кейде жағымсыз бейнеде айтылады).Қайын іні, қайын сінлі — жеңгелері үшіи күйеуініц кіші ұл «қайын іні», қыз «қайын сінлі» болады. Бұлар-
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ды жеңгслері әркашан еркелетіп ұстайды. Олар да жең- гесіи ерекше сыйлап, кадірлеуі керек. Оның жақсы ісін куйсуі, ата-енелері алдында мактап қойғаны жөн. Бұ- лар әзіл, калжыңы жарасқан сыйлас, сырлас болуы керек.Іні, қарындас, сіцлі — өзімен бірге туған жасы кіші ұл-агасы мен апасы үшін «іні», кыз бала «қарындас» fre «сіңлі» деп аталады. Олар аға, апаларын сыйлап, айтканын орындап, акылын тыңдап жүруге тиіс, отыр- ғаііда аға, ападан төмен отырады. Олардан бұрын аска колын салмайды. Жеңіл-желпі шаруаны да солар ат- қаруы керек.Ағайындылар — бірге туған ағалы-інілі, апа.^і:ің - лілерді бір сөзбен «ағайындылар» деп атайды. Ағаның балалары оның інісіне іні, карындас болып есептеледі, ал інінің балалары ағасына бала деп есептеліп, олар оны «әке» деп атайды.Ағайын, туыс — бір рудың адамдары бір-біріне ағай- ын, туыс деп саналады. Бұлар бір-бірімен жеті атаға дейін қыз алыспайды. «Туысы бірдің — уысы бір» деген сөз бар.Келін — інінің, баланың әйелі «келін» деп аталады. Бүкіл ауылдағы жолы кіші адам да осы келін. Дәстүр бойынша ол өзінің күйеуінен үлкендердің бәріне де ор- ныиан тұрып, иіліп сәлем жасауға тиіс. Мұндай жасты ел «ибалы», «әдепті» келін деп жақсы көрген. Жаңа түскен келінді бөтенсітпей құрметтеп-, сыйлап, жаңа ор- тага тарта білуі, тәрбиелеуі керек. Қателігіне кешірім- меп караған жөн. Қатты сөз айтып, жекуге мүлде бол- майды. Ата-ене оған жылы сөйлегені жөн. Қазақ халкы «жақсы үйге түскен келін — келін, жаман үйге түскен келін — келісап» деп мақалдаған. Бұрын жаңа түскен келін бір жылға дейін өз үйіне баруға рұхсат етілмеген. Мұның тәрбиелік, халықтық мәні бар. «Келіннін — ая- ғыанн, койшының — таяғынан» деген ырым да келін үшін үлкен сын.Қалыңдық — күйеуге атастырылған, бірақ өз үйінде отырган бойжеткенді ссылай атайды. Қазак оны «оң жақта отырған қыз» дейді.Ағке, ағаеке — өзін әкелуге құда болып барған адам- ды келін «ағаекем» деп атайды. Оны басқа қайнағала-
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рынан гөрі жакын тартып, өкпе-ііазы, өтініші, шаруасы болса соған антады. Агаекесі оны жерге калдырмай кабылдауга тиіс.Абысын — агайынды жігіттердік әйелдерін «абысын» деп атайды. Олар өзара сырлас, мұңдас болады, бірігіп, ынтымакты жұмыс істейді. Бір-бірінін өкпе, назын, әзіл- калжынын кектемеуі керек. Қазакта «Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп» деген сөздін фило- софиялык мағынасы осындайдан шықкан.Бөле — апалы, сіңлілі қыздардың баласы бір-біріне «бело болады. Бұл жақын туыс, ілік деп есептеледі. Олар да нағашы-жиенді адамДар сияқты бір-бірімен әзілДесіп ойнайды. Нағашыларына барганда скеуі бірі- гіп кетеді. Олар тату жүреді. «Екі аяқтыда бөле тату, төрт аяктыда бота тату»— деген осыдан шыккан. Ең жакын бөлелер бір жанүядан өрбіген қыздардын балала- рын «карын бөле» дейді.Бажа — апалы, сіңлілі қыздардын күйеулері бір-бі- ріне «бажа» болады. «Бажа бажаны көрсе басы кыши- ды»— дегендей олар да бірін-бірі көргенде әзілдесіп қа- лады. Олар өздерін бөтенбіз деп есептемейді, колдан келгенше көмек жасап, бірін-бірі катты сыйлайды. Алай- да қазактың «құс жаманы — шажа, ілік жаманы — бажа» деп мақалдайтыны тағы бар. Бұл сөздің де жаны бар.Қайын ата — әйелге күйеудің әкесі, күйеуге әйелдін әкесі «қайын ата» деп аталады. Бұл кісілерге өз экесін- дей құрмет кәрсеткені жөн.Қайын ене — әйелге күйеуінің шешесі, күйеуге әйелі- нің шешесі «қайын ене».Жас келіннін бұдан былайғы анасы да, тәрбиешісі де осы ене. Ол елдін үлкен-кішісі мен жакын-жуығын, ту- ыс-туғанын келінмен таныстыруға тиіс. Үй тәрбиесі, казан жабдығы, бала тәрбиелеу, халықтың салт-дәстүрін гүсіндіру де ененің міндеті. Ененің айтканы келін үшін- бұлжымас жарғы. Ене мен келін тату-тәтті, сыйласып өмір сүруі керек.Өкіл эке, екіл шеше — жас келін баска жерге түс- кеннен кейін өз әке-шешесін сағынады, мұңаяды. Жа- нында бұрынғыдай жакын-жуық, достары да жоқ. Сон-70



дықтан барғап (түскеи) жерінде жас келінге өз әке- шешесі орнына жүретін «өкіл әке» мен «өкіл шешё» бел- гілеіісді. Оған сый-сияпат усынылады. Ол жас келінге 63 кызыіідай қарап, қамқоршы болып, ақыл береді. Бұл дәстүр Қазақстаннын оңтүстігінде кездеседі.Иағашы — ананың төркін жұрты нағашы деп атала- ды. «^Иағашы жұртың сыншыл» дейтін үш жұрттың ішін- дегі еч сыйлысы осылар. Олар жиенін әрқашан еркеле- тіп, сұрағанын беріп отырады. Тек туған нағашысы ғана €мес, сол рудың барлығы да нағашы деп аталады. На- іашының жолы үлкен деп есептеледі. «Нағашымен кү- реске» жиен жығылады» деген сөз жиеннің канша ер- ке, батыл болғанымен ііағашысы алдында ізетті, әдепті болуын ескертеді.Нағашы жұрттың еркек-әйелдері «нағашы апа», «на- гашы жеңге», «нағашы қарындас», «нағашы іні», «на- гашы аға» деп аталады.Құда — кыз алып, қыз беріскен ер адамды «құда» деп атайды. Құдалық жолымен келген адамдардың үл- ксніи немесе жолы үлкенін «бас құда» деп атайды. Қыз беіі жігіттің әкелері бір-біріне «бауыздау құда» деп аталады. Бұл ертеде құда болғандар құдалыққа сойған қой- дыд бауыздау қаны^а құдалардың қол батырып бірін- бірі тануынан (серттесуінен) шыққан екен. {Қ С Э , 7-том, 18-бет. 1975 ж ). Атал^^ан құдалардың рулас туған-туыс- гары да бір-біріне «құда, құдағи» болып саналады.Құдалар қазақ арасында өте сыйлы, құрметті адам, төрде отырады. Оған арнаулы мал сойылып, бас, жам- бас тартылады. Халық «құданы құдай, досты періште қосады», «құда мың жылдық» дейді. Мұныя себебі құ- далардың өздері өмірден кетсе де, оның құдалық аты руластар арасында көп жылдар ұмытылмайды. Кейде ежелгі кұдалар бұрынғы құдалық сыйластықты жал- ғастыру үшін тағы да құда түсіп, қыз алып, қыз бері- седі. Мұны «сүйек жаңғырту» дейді.Құдалықтың басқа да түрлері бар. Құдалар әлі ту- маған іштеГі балаларына да құда түседі. Мұны «бел куда» деп, немесе кей жерлерде «қарын құда», «құрсақ к\ да» деп те айтады. Кейбіреулер бесікте жатқан ұл, кыздарын бір-біріне атастырады. Мұны «бесік кұда» дсГіді. Кейде қыз берген куда, сол құдасының қызын өз үлыііа келііі етіп алып береді. Мундай қудалық «қарсы кү.іа» ДСП аталады.
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Қүдағи — құдалардың бәйбішелері (әйслдері) япіи кыз бен жігіттің әже-шешелері «құдағи» деп аталады. Құдасына келгенде бұларға сыйлы кісілер ретінде кұр- мет көрсетілуге тиіс. «Шешесін көріп кызын ал,_ аяғын көріп асын іш»— дегендей қалыидык немесе келін ана- сына карап бағаланады. Бас қосуда немесе жол-жора кезінде жол кұдағиға тиеді. Құдағи баска қонақтардан жоғары отырады.Жиен — қыздан туған бала. Оның нағашы ауылы үшін ерке, әрі кен күкы бар. Ол нағашыларынан нені каласа да үш рет алуға хақылы, ал нағашылары қым- бат зат болса да оны сөзсіз беруге тиіс. Оны «жиенкұ- рық» деп атайды. Жиен сол елдің кемшілігін, катесін ойынды-шынды батыл айтып отырады. Оның сөзін кск- теуге, ұрсуға. болмайды. Осындай батыл сөздері үшін нағашылар «жиен ел болмас» деп мақалдайды. Соны- мен бірге «жиен мыннан үлкен» деп тағы да қатты сый- лайды. Нағашылы-жиенділер кездескен жерде бір-бірі- мен әзілдесіп, ойнап-күліп жатады. Жиен мұндайда өзін еркін сезінеді. «Балалығың ұстаса нағашыца бар» деген осыдан шыккан. Нағашы мен жиен бірін-бірі ешқашан күндемейді, керісінше олар бірін-бірі жақсы болса мак- таныш тұтады. Нағашылар «бізге тартып жаксы бол- дыц» десе, кейде «өзі жаман туған нағашысынан көреді» деп мақалдап та кояды. Халық «адамның жақсы қаси- еттері нағашыдан жұғады» дейді. Мұнда да тарихи, әлеу- меттік шындықтың көзі бар. Халық дәстүр-салты бой- ынша жиенді ренжітуге, қол жұмсауға болмайды. «Жиен Назары жаман», «жиенді ұрғанның колы калтырай- ды» деген макал содан шыккан.Жиъншар — жиеннен туған бала. Ол да әкесі сияк- ты жиендік ғұрыпты жалғастырады. Онын баласы «де- геншар», оның баласы «көгеншар» оның баласы «жүре- жат», оның баласы «туажат» деп аталады. (Бұл сөздер- ді акын Әбікай бидің баласы Ахметкан шешеннен жа- зып алдым).Кейбіреулер «жүрежат» пен «туажат», «шөпшектен» кейін тіркейді. Бұл дұрыс емес.Қүдаша — келіннен немесе жігіттен жасы кіші қыз- дар сінлісі яки карындасы мен жас келіншектер «кұда- ша» деп аталады. Дәстүр бойынша куда аулынык жас- тары кұдашалармен ойнап-күліп, әзілдесіп отыруға ти- іс. Сонымен бірге олар сыйлы, күрметті жастар деп са- налады.72



Қүдабала — жігіттің немесе келіннің інілері «кұда- бала» деп аталады. Құдалар жағы онымен де әзілдесіп, «қүда бала, куйрығы шұбар ала» деп ойнап отырады. Қүла балалар ойынға ашуланбай, оларға ұтымды сөз< бсіі жауап кайтарып отыруға тиіс.Күйеу — бір рудың кызын алған жігіт сол елге «күй» еу» болып есептеледі де, сол ел оның қайын жүрты деп аталады. Қайнылары алдында күйеудің жолы кіші бол- гаимен сыйлы адамдардын бірі. Оны көпшілік «күйеу- жүзден үлкен» деп сыйлайды, сонымен бірге елдің үл- кен-кішісі, әйел-еркегі бәрі де кажап, ойнап отырады. «Әзілін жарасса — атанмен ойна» деп, күйеу де беріс- пейді. Бірақ бұлар сыпайы әзілдеседі. Күйеу еркелей де алады, ойын арасында «осы елден тағы бір кыз аламын» деп айтуға толық хақы бар.Қүйеу әйелінін апалары «қайынбикем» деп, сіцлі- лері мен інілерін «балдызым» деп, онымен әзілдесіп ойнай береді. Қазақта «балдыз — бүтін қатын, қайын- бике — жарты қатын» деген мәтел де бар.Кейде әлғі күйеудің әйелі қайтыс болса, онда оның қайын жүртынан тағы бір кыз (әрине жас болса) алу- га, сүрауға хақы бар. Егер басқа бір елдіц қызына үй> ленсе, әлгі күйеудіц бұрынғы қайын жұрты оның жаңа .зйелін «біздіц қыздың орнына келген» деп, оны да өз- деріне жақын тартып, бұрынғы қатынасты үзбейді. «Күйеу — жүз жылдық» деген сөз осындайдан қалса керек.Қонақасы бергенде .күйеуге төс тартылады. Күйеу бас үстамайды.Күшік күйеу — күйеу қайынатасыныц қолында түрса оны ел кекетіп «күшік күйеу» деп атайды. Бұл күйеудің жамандығының белгісі. Мұндайда қазақ «қайындағы күйеуден — карғылаған тазы артық», «жаман күйеу қай* ынсақ» деп келемеждеген.Жезде — әйелдік інілері мен сінлілері оның күйеуін «жезде* деп еркелетеді, әзілдеседі. Олар тату болады. Дәстүр бойынша балдыздары жезденіц кұлағынан тартып ойнайды. Балдыздың әйелі жездеге келін болады, бірақ ол да «жезде» деп әзілдесуге хақы бар.Балдыз — әйелінік інілері мен сіклілер «балдыз» деп .ігалалы. Жезде мен балдыз бір-бірімен өте тату болады, бірін-бірі ренжітпеуге тырысады. Олардың жара-73



сымды әзіл, калжындары өле-өлгенше таусылмауга ти- іс. Мүндай әзілде апалары да туыс жағына бүрылып кетеді. Балдыз жезде үшін ең жакын және жанашыр адамдар деп есептеледі.Қүрдас — туысқандығы жөнінен алыс — жақынына Карамастан бір жылғы туған адамдар «қүрдас» деп аталады. Қүрдастар «жаны — дос, сөзі-ақ» дегендей бір- бірімен қатты қалжыңдасады. Тіпті қүрдасы сол жерде жоқ болса да сырттай отырып, калжыңдай береді. Олар ол сөзді кектемейді. «Әкесі күрдастың, баласы күрдас» деп бүлардың әйелдері де қүрдас деп есептеп, олардын атын айтпай «күрдас» деп күрметтеп отырады, әзілін де айта отырады. Қүрдастардың балалары оларды «әке» деп сыйлауы керек. Тағы бір айта кететін кызық жайт осындай күрдастық калжыц түркі халықтарыііын ішін- де қазақ халкында ғана бар еке^.Жанқурдас — жасы үлкенді-кішілі болса да, бірін- бірі қүрдастай кажап, қалжыңдасып отыратын адамдар да болады. Қазактар мүндайды «жанқүрдас» деп атайды.Тамыр — екі улттың өкілі немесе ер адамдар бір- бірімен Д О С , сыйлас болып, алыс-беріс жасаса, қүрмет түтса мүны «тамыр» деп атайды. Олардың бір-біріне сенімі мен достығы өте берік болады.Дос — екі адамның бір-бірімен сыр жасырмай, сый- ласып, киын сәтте кол ұшын беріп пікірі мен максаты, арман-мүддесі бір жерден шықса оларды «дос» дейді. Достықтың белгісі екі адамның уәделесіп, қол беріп, төс түйістіруі. Қазақта «төс түйістірген доспыз»— деген аталы сөз бар. Олар кайда жүрсе де бірін-бірі үмытпай, демеп жүреді. Адамды кейде досына қарап та бағалау- ға болады. «Басыңа күн түссе қашып күтыла алмайтын, бүлт қонса іздеп таба алмайтын» достар да болады.Жолдас — бүрын сапарлас, барар бағыты бір адам- дарды жолы бір, яғни «жолдас» деп атаған. Қазір жолдас та « Д О С »  мағынасында қолданылып жур.Ілік, жекжат — туыстығы жоқ, біраК күданың қүда- сы, нағашынын бөлесі, жиеннің балдызы тағы сол сияқ- ты баска жанама туыстык катысы бар адамдар аркылы жакындасатын адамдарды «ілік» деп атайды. Олар кү-74



да, нагашы, жнеи сиякты туыстық, жақындық хұқык- тарды талап ете алмайды.Өгей эке, егей шеше — тагдырдың жазуымен кейде ер адам екінші -рет үйленіп, эйелге екінші біреуге тур- мыска шыкканда оның балаларына екінші әкесі не ше- шесі «өгей әке», «өгей шеше» деп аталады. Балаларын да «өгей бала» дейді. Айтылуы «өгей» дегенмен бұл кі- сілердін немесе балалардың бірін-бірі жатыркамай, кейде туған әке-шешеден де артық жарасып кететіндері жиі кездеседі. Әдеп бойынша бұларға «өғей» деп айту, ес- керту нбестік болып саналады.Жоғарыда туыстык, жакып іліктік атаулары сөз бол- ды. Қазакта жакындағы жок адамдарға қатысты атау- лар да көп. Жалпы адам баласын халық жасына қарай: «бала», «сәби», «жеткіншек», «жасөспірім», кәмелетке толғаи кызды: «бойжеткен», жас жіғітті: «бозбала», «ер- жеткеіі», «жігіт», орта жастағы кісілерді: «еркек», «әй- ел», үлкен адамдарды: «карт», «кария», «кейуана» «шал», «кемпір» деп атайды. Бірақ казак халкы бірёу- лерге жолыкканда «ей, еркек», «ей, әйел» немесе «ей, шал», «ей, кемпір» деп айтпайды. Ал, жас адамдарға «бойжеткен», «жас ^кіғіт» деп жолығуға болады. Сол СИЯҚГЫ ғурпымызда үлкен кісілерді «аксакал» орта жас- тағы кісілерді «карасакал», әйелдерді «ақжаулық» деп те сыпайылып айтады. Ал ешкандай іліктіғі, туыстык катысы жок бөғде адамдарды халкымыз «каймана казак» дейді.Кіндік шеше — 'нэресте туғанда онын кіндігін кескен эйел осылай деп аталады. Кіндікті ер адамдар да кесе- Д І. Оны « К ІН Д ІК  зға» дейді. Бірақ көбіне әйелдер кеседі. Кіндік шеше баланың екінші анасы болып саналады. Кіндік шешеғе кіндік кескені үшін жылқы, сиыр тағы баска мал, қымбат бұйым беріледі. Бала үшін кіндік шеше өте кадірлі адам. Оны өз анасынан кем санауға болмайды. Академик Қ. Сәтбаев баска жакка уақыт паппаса да кіндік шешесіне жылына бір барып сәлем беріп, оның сыбағасы мен сый-сияпатын апарып беріп тұрған.Тәлім-тәрбие, дәстүрде кіндік шешенің орны бөлек екеііін ұмытпаған жөн және балаларға кіндік шешесін таныстырып кою керек.



ТУЫ С-ТУҒАНҒА БАЯЛАНЫ СТЫ  М АҚАЛ-М ӘТЕЛДЕР

Ерлі-қатынның ортасына 
Есі кеткен отырар.

Ерлі-қатын үрысар да, керісер,
Керісер де келісер.

Ерлі-і(атын тату болса 
Шырағы жанар,
Ерлі-ңатын араз болса 
Өмірден көңілі цалар.

Ата-анадаи жар жақын,
Туысқаннан мал жақын.

Өз жарыңды жаттай кут,
Жат көрсін де түңілсін.
Бір біріңді қадір түт,
Жүрт үлгі алсын, үңілсін.

Жацсы әйел жаман еркекті түзетеді.

Жақсы қатын, жарының жақсысын асырар, 
Жаманын жасырар.

Жолдас күту жарга сын,
Жалған свздік арға сын.
Ақылды ердіқ ішінде 
Алтын ерлі ат жатар.
Ақылды зйел ішінде 
Алтын бесікті үл жатар.

Төсекте жан қосылған 
Төскейде мал қосылған.

Алғаны жақсы жігіттіқ 
Әрқаишн ісін оңдайды,
Алғаны жаман жігіітің 
Ісінің сәті болмайды.

Жақсы зйел-жігітке біткен бац,
Жацсы жер, жайлы қоныс-алтын тақ.

Еркек сергек үйықтаса, ырыс бітеді,
Әйел сергек үйықтаса, жүмыс бітеді.76



Ерін бацқан қатын, 
'Елін де бағады.

Әйел жерден шыққан жоі ,̂
О  да еркектің баласы,
Ерлер көктен түскен жо>(, 
дйел онық анасы.

Атасы жаман алғанын жаліандайды, 
Туысы жаман туғанын жамандайды. 
Әйел жомарттық қылғанда,
Еркек намарттыі{ қылғаны өлім.

Алқызыл гул — жердің сзулеті 
Асыл жар — ердің свулеті.

Жаман күйеу /^йынсақ.

Жақсы қатын зейнет,
Жаман қатын бейнет.

Атаның құны,
Ананың сүті.

Күтсең ана, атаңды,
Кешірер атаң іштаңды.
Алғыс алған адам деп,
Халық алар батаңды.

Анаға баланық алалығы жоқ.

Атаңа не қылсаң 
Алдыңа сол келер.

Ата балаға сыншы.

Атадан ул туса игі,
Ата жолын і^уса игі.
Балаңды жүрт мақтаса,
Бғрінен де сол сүйгі.

Әкесі қүрдастың, баласы құрдас.

Әкенің жақсылығы жездедей-аі^.

Баланың үяты экеге,
Қыздың ұяты шешеге.

Ата даңқымен қыз втер, .
Мата даңқымен без втер.

Атадан жақсы үл туса,
Есіктееі басын төрге сүйрер. 77



Лтадан жаман үл туса,
Тлрдегі басын жерге сүйрер.

Апа-екеме жездекем сай.

Ата — бғйтерек,
Бала — жапыраі .̂

Жалғыз баласы атқа шапса,
Анасы үШндв түрып таі^ымын қысады.

Анасын сүйгеннің баласын сүй.

Ана жақсылығын 
Ауырсаң білерсщ.
Кайын жаі^сылығш 
Кыдырсаң білерсің.

Баланың өзі туғандай,
Келінніқ взі келгендей.

Анасын көріп і^ызын ал,
Аяғын квріп асын іш.

Ананың көңілі балада,
Баланың көңШ  далада.

Ата-ананың қадірін,
Балалы болғанда білерсің;^
Аныц достық цадірін,
Жалалы болғанда білерсің.

Ананың сүті:— бал 
Баланың тілі — бал.

Анақды Мекеге үш арқалап барсаң да, 
Карызынан қүтыла алмайсың.

Әдепті бала арлы бала,
Әдепсіз бала сорлы бала.

Балалы үй  — базар,
Баласыз үй — мазар.

¥л туғанға — күн туар.

Балалы үйрек көлден кетпес,
Баласы жас елден кетпес.

Балаға жанның ашуы бірдей,
Кай і̂ олыңды кессең де 
Жанға батуы бірдей.

Атасыз үлдың аузы үлкен.78



Атадан жақсы ұл туса,
Елінің қамын жейді;
Атадан жаман ұл туса,
Елінің малый жейді.

Жетім бала кекшіл.

Бала адамның бауыр еті.

Болатын елдің баласы,
Бірін  —  бірі <батыр»—  дейді,
Болмайтын елдіқ баласы 
Бірін — бірі €қатын»—  дейді.

Келіннің сөзі кетпендей,
Баланың сөэі батпандай.

Жауатын күн  — ыстық болады,
Болатын бала — пысык, болады.

Бала —  көңілдің гүМ, көздің нүры,

Ата өліп бала қалса,
Мүратына жеткені.
Бала өліп ата қалса,
Арманы іште кеткені.

Өз ұльщ, өзекке тепсең де кетпес,
Кісі баласы кісендесең де түрмас.

Басқа келген бацты:
Қырсықты келін, кесірлі бала қашырады.

Баланың өскен бесігі —
Кең дүниенің есігі.
Ананың алақаны балаға айдынды ңоныс.

Ағасы бардың жағасы бар,
Інісі бардың тынысы бар.

Ажалды ана жеңеді,

Қонағын сүймеген 
Баласын үрады 
Н е үйін сыпырады.

Жақсы бала — сүйік,
Жаман бала — күйік.

Қыз — қонаі^.

Қыз — ауылдың көркі.
Жіеіт — ауылдың еркі.
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