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Нәзір Төреқұловтың публицистикалық очерктері 
 

Нәзір Тӛреқұловтың 1920 жылдары жазған очерктері қазақ халқының 

ӛмірінде болып жатқан сан қилы оқиғалар, заманның рухани кӛркі туралы 

болып келеді. 

Н.Тӛреқұлов публицист ретінде ӛз кезеңіндегі ӛмірдің ӛзекті 

мәселелеріне үн қосып қана қоймай, журналистиканың күрделі жанрларының 

бірі – очерк жазуда да ӛзінің білімділігін, әдеби әзірлігін байқата алған 

талант иесі. 

Нәзір Тӛреқұловтың кӛзін кӛзген Ж.Арыстанов ӛзінің естелігінде 

публицистің әр қыры  туралы былай дейді: “Нәзір Тӛреқұлов неше алуан 

саяси, ғылыми мақалалармен қатар очерктер, памфлеттер, әдеби сын мен 

фельетондар, әр түрлі маңызды хабарлар оның дарынды қаламынан 

тынымсыз туындып жатты” [1,57]. Саяси қайраткер қыруар қоғамдық 

жұмыстармен қатар публицистикалық еңбектер жазып қана қоймай 

редакторлық, баспагерлік жұмыстарды да қоса атқарған. 

Нәзір Тӛреқұловтың журналистік шығармашылығындағы назар 

аударатын, рухани мұра ретінде қабылдап, қызығып оқитын бір саласы -  

оның тарихи-әлеуметтік мәселелерге байланысты жазған публицисткалық  

очерктері дер едік. Нәзірдің публицистикалық очерктерінде алған 

тақырыбын терең зерттеп, кӛрген, білген, кӛкейіне түйгендерін оқушысына 

ұсынып отырған. 

Нәзір Тӛреқұловтың журналистік шығармашылығына филология 

ғылымдарының докторы, профессор Т.Қожакеев былай деп баға баға береді: 

“...Нәзір негізінен сыни материалдар жазған. Оларын ерекше екпінмен, 

адуынды арынмен, сын объектісін ықтыра, бұқтыра жазған. Нысанаға алып, 

діттеген адамдарын сілкілеп, шаңын қаға, есін кетіре, сауырлап-сауырлап 

тастайтын болған”2. 

Ӛз кезеңінде автор әрбір тарихи оқиғаларға байланысты жеке 

кӛзқарасын білдіріп, қазақ халқының ұлттық мүддесін әр қырына алып, ХХ 

ғасыр басындағы тӛңкерістердің шиеленісу, қазақ халқына тигізіп отырған 

әсерін нақты ғылыми тұрғыдан дәлелдеп береді. 1918 жылы жазған “Екі 

ӛзгеріс” деген публицистикалық очеркінде Нәзір Тӛреқұлов уақытша үкімет, 

оның қол қойып отырған талаптары, Ресейдегі саяси күштер мен 

Қазақстандағы саяси ағымдардың құрамы, мақсат-мүддесіне кеңінен 

тоқталады. Осы публицистикалық очеркі шыққан “Қазақ мұңы” газетінің 

жауапты редакторы Нәзірдің ӛзі болған.  Газеттің бірінші санында 

редактордың “Торғай сьезі” атты публицистикалық очеркі басылады. Нәзір 

Тӛреқұловтың шығармашылығын зерттеуші ғалым Жолтай Әлмешов бұл 

мақала туралы пікірін былай түйіндейді: “Бұл материал ӛзінің тілімен, 

маңыздылығымен ерекшеленеді. Қазақ еңбекшілерінің мұң-мұқтажын баса 



сӛз еткен бұл мақала ресми мақаладан гӛрі толғанысқа кӛбірек ұқсайды. 

Әрбір сӛйлемнің астарында Нәзірдің ащы тілі, “мақтамен” бауыздайтын 

тапқыр теңеуі байқалып отырады” 3,40. Біздің ойымызша, Нәзір 

Тӛреқұловтың “Торғай сьезі” публицистикалық очеркке жататын сияқты. 

Себебі, онда әлеуметтік-саяси құбылыстарға, қазақ халқының түйінді 

мәселелеріне байланысты ой қозғау, пікір айту, қарапайым халықпен сыр 

шертісу формасын таңдаған. Публицист ӛз ойы мен сезімі арқылы ӛз 

дәуірінің тынысын, сол кездегі ӛмір картинасын кӛз алдыңызға елестетеді. 

“Қазақ не істесең, соны біреу істе деп айтты деп, құр селқос істей салма, осы 

істі істегенде тұрмысыма пайда бар-ау деп, ӛз ырқыңмен сүйсініп істе” 

3,43,- деп оқушымен шын сыр бӛлісіп, шүйіркелеседі. Бұл 

публицистикалық очерктің ерекшелігі автор кӛкейіндегі ойды ӛз атынан 

баяндап, ой-ӛріс диапазонын, ақыл-парасатын, әр қилы мағлұмат-бағдардың 

молдығын байқата білген. 

“Съезде бір күдікті мәселе – жер мәселесі еді. Осы кәмәсияда жүз елу 

шақты адам қосылып әр мәселені қырық ӛлшеп, бір кесте ережесі бойынша іс 

атқарғандықтан жақсы шықты. Жер кәмәсиясының докладшысы бұрыннан іс 

басында тұрып ысылған Т.Таврилов болуы кәмәсияға ӛзгеше бір ажар берді” 

3,43, - деп сол кездің де, бүгінгі күннің тәртібінен түспей отырған жер 

мәселесіне ӛз пікірін білдіреді. Мұнда публицистикалық очерктің 

компоненттері молынан пайдаланылып, фактілерді іріктеп, шығармашылық 

електен ӛткізіп, әлеуметтік мәні бар мәселелерді қозғай білген деуге болады. 

“Үміт етеміз, Торғай облысындағы қазақ пен орыс тату тұрса, қолда барды 

әділдікпен бӛліп тұтынса, облыстың байлығы екеуіне де жетерлік” 3, 43 

деген жолдардан публицист сол кездегі замандастарының рухани кӛркі мен 

сыр-сипатын жақсартуға шақырып, уағыздайды. Бұл очеркте әскери ӛнер, 

салық, жаңа келген үкімет, сайлау, советтендіру туралы да айта келе, 

нәтижелі үгіт-насихат жүргізгенін де айқын кӛруге болады. Сонымен Нәзір 

Тӛреқұловтың “Торғай съезі” ХХ ғасыр басындағы қазақ тұрмысындағы 

оқиғалар мен құбылыстарды батыл, терең талдап, тартымды тілмен жазған 

тегеурінді публицистикалық очеркі. 

Қазақ әдебиетінде публицистикалық очерк туралы келелі пікір айтып, 

оның ӛзіндік ерекшелігін Т.Ыдырысов былай түсіндіреді: “Публицистикалық 

очеркте автор әлдеқайда кеңірек кӛсіле алады, ӛз кӛрген-білгендерін кірістіре 

алады, оқушының санасы мен сезіміне бірдей әсер етуге тырысады, 

оқушымен тікелей әңгімелесіп, шүйіркелесуі, ӛзі суреттеген картина 

турасында ойласуға шақырады” 4, 91. 

Нәзір Тӛреқұлов та ӛзінің публицистикалық қарымын тіл мәселесіне 

бұрған тұста оқырмандармен тікелей әңгімелесіп, ӛзі әңгіме етіп отырған 

мәселе турасында халықпен ойласуға шақырады. 1925 жылдың 28 

қарашасында “Қашан болады” атты публицистикалық сарындағы, кең 

философиялық түйіндермен құнды мәселе тӛңірегінде әңгіме қозғайды. 

“Қазақ тілінің үкімет тілі, мемлекет тілі жарияланғанына талай уақыт ӛтті. 

Сӛйтсе де әлі қазақтың “дара әліппесі жоқ”, жазба машинкасы жоқ. Тіл деген 



кабинетте жасалмайды. Қазақ секілді бұрын езіліп келген ұлттық тілі 

кеңсесіне кіріп, күн сайын жұмсауда болса ғана, бел, буыны қатады” 3, 62. 

Бұдан бір ғасыр бұрын айтылған бұл пікір бүгінгі күн тәртібіндегі ӛзекті 

мәселе екенінде дау жоқ. Автор ауқымды мәселені жеріне жеткізе жазып, 

қазақ тілінің зәру проблемаларын публицист кӛзімен кӛре білген. Сол кездегі 

тіл саясатын бағалай отырып, қорытындылары мен тұжырымдарын әрі 

нанымды, әрі дәлелді бейнелейді. 

“Екі ӛзгеріс” деген публицистикалық очеркінде Нәзір нақты ӛмір 

шындығын кӛркем публицистикалық тұрғыдан ашып кӛрсетуге 

бағындырған. Келтірілген фактілердің бәріне дерлік кӛркем 

публицистикалық тұрғыда талдау жасауға, ӛз қабылдауындағы, түйсігіндегі 

бейнені суреттеуіндегі факті туралы әңгімелейді. Мысалы: ӛткен 

жылдардағы ӛзгерістерге тоқтай келе, тӛңкеріске дейінгі және одан кейінгі 

халық жайын әңгімеге ӛзек ете келе, бұл ӛзгерістердің соғыс, аштық пен 

жалаңаштық арқасында келгендігіне оқушының кӛзін жеткізеді. Уақытша 

үкіметтің кемшілігін, кеңес үкіметінің  артықшылығын түйіндей келе, екі 

ӛзгерістің де халық үшін алға басушылыққа алып келе жатқанын кӛрсетеді. 

“Екі ӛзгеріс” Нәзір Тӛреқұловтың заман тарихын суреттеген, сол 

кездегі ӛмір құбылыстарының шежіресін жасауға қол жеткізген, саяси 

ұстамдылық таныта отырып, сол кезеңдегі тұрмыс пен мораль мәселелері 

жӛнінде салиқалы ой-толғанысын ортаға салған шығармасы. 

Нәзір Тӛреқұловтың публицистикалық мұрасынан байқайтынымыз қай 

туындысын алсақ та ӛз кезеңінің желпінісін, келелі істердің әуенін, дәуір 

үнін, сол оқиғалардың лебін сезініп отыруға мүмкіндік бар.  

Нәзір ұлт мәселесіне арнаған “Ұлт мәселесі 3-ші Интернационалдың 4-

ші конгресінде” 3, 47 атты публицистикалық мақаласында ұлттық қарым-

қатынастардағы бұрын ашып айтылмаған жайларға талдау жасап, ұлттар 

мүдделерінің тең құқықтығы туралы кӛп сырлар жатыр.  

Бұл мақаладан автордың саяси ӛресі мен білім кӛкжиегін кӛрсете 

білгеніне куә боламыз. Еуропадағы пролетариат, буржуазия дүниесіне 

кеңінен түсінік бере келе, күншығыс халықтары мен Еуропа 

пролетариатының  да жауы бар екенін таратып түсіндіреді: “Ұлт мәселесі 

жайынан” 3, 48  мақаласында да Ресейдің отарлау саясатын, бӛтен ұлттарды 

билеп үйреніп қалған әдетін әшкерелей отырып,  зардап шегіп отырған 

ұлттарға іш тартып, ұсақ ұлттардың бӛтен ұлттарға сенімсіздігінің түбін 

ашып кӛрсетуі публицисттің саяси сауаттылығын дәлелдейтін тұсы деуге 

толық мүмкіндік бар. Публицисттің қай мақаласын алсақ та қарапайым 

халықтың саяси сауатын ашу, кӛкірек кӛзін ояту мақсатын ұстанғанын 

байқаймыз. 

Нәзір Тӛреқұлов ӛмір кешкен дәуір мен орта ӛзінің күрделілігімен 

ерекшеленеді. Публицистің ӛз заманында атқарған ісі мен журналистік 

мұрасы баспасӛз тарихындағы тұтас жүйе болып саналады. Ол қазақ елінің 

ұлт мәселесіне, тіл, әдеби-сын мәселесіне үн қосып, бірнеше дүркін 

мақалалар жазып, қоғамдық-саяси мәселелер тӛңірегінде публицистік 

қарымын танытқан қоғам қайреткері.  



Қорыта айтқанда, Нәзір Тӛреқұлов мемлекет қайраткері, мұсылман 

халықтары арасынан шыққан тұңғыш елші ғана емес, қаламы қарымды 

журналист ретінде де қазақ баспасӛзі тарихында ӛзіндік орны бар тұлға 

демекпіз. 
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Утанова Айзада 

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 
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Көркем прозадағы қайталама элементтер 
 

Кӛркем прозадағы қайталамалар туралы айтпас бұрын, жалпы 

қайталаулар, олардың түрлері туралы ертеректе айтылған пікірлер мен қазіргі 

тіл білімі тұрғысынан қарастырылатын мәліметтерге назар аудару керек. Осы 

уақытқа дейін қайталама “қайталау”  деген терминмен әдебиеттану 

ғылымында қарастырылып келді.  

Мұнде ең алдымен А.Байтұрсынұлының зерттеуіне тоқтала кеткен жӛн. 

Ұлы ғалым “қайталау”, “қайталақтау” деген термин ұсынады да, мынадай 

пікір айтады:  



“Бір сӛзді, яки бір лебізді қайта-қайта айту қайталақтау деп аталады. 

Ондай қайта-қайта айту нәрсенің ӛзіне, яки ғамалына кӛбірек назар салғызу 

үшін істеледі. “Кітапты әпер деймін, кітапты” дегенде кітапқа назар салғызу 

үшін кітапты қайта-қайта айтамыз. “Бар деген соң бар” дегенде “барды” 

қайта-қайта айтамыз. Бару ғамалына назар салғызу үшін. “Қарай-қарай кӛзім 

талды” дегенде, яки “сұрай-сұрай мезі қылды” дегенде кӛздің талуының, 

мезілеудің себебіне кӛбірек назар түсіру үшін “қарау” мен “сұрау” қайта-

қайта айтылып тұр. Сол сияқты бір сӛзді қайта-қайта айту шығарма сӛздерде 

де болады. Шығарушы бірдеңеге кӛбірек назар салғысы келгенде  соны 

қайта-қайта айтады... 

...Қазақ тілінде біреуге арнай сӛйлегенде де бір сӛз қайта-қайта 

айтылады /1,365/. Бұл тұжырым қайталаманың барлық түрлерін талдап, 

ажыратып бермесе де, қазақ тіліндегі алғашқы талдау болуымен ӛз құнын 

жоғалтпайды. 

Осыдан кейінгі кӛңіл аударарлықтай пікірді Е.Жанпейісовтің “Абай 

жолы” эпопеясын талдаған еңбегінен кездестіреміз. “Илтизом сияқты 

таносуб, иштиқоқ тәрізді тәсілдердің де ізін “АЖ-дан айқын аңғаруға болады. 

Мысалы, таносубты  бір-бірімен мағыналас ӛзара ұғымы жақын сӛздерді 

қосарлап, шоғырлап қолдану әдісін, сондай-ақ әлгі иштиқоқты, яғни түбірлес 

сӛздерді қатарлап жарыстыра жұмсау тәсілін Навои да пайдаланған”/2,55/. 

Ғалымның таносуб, иштиқоқ деген терминдерін қазіргі тілге “аударсақ”, 

таносуб - қосарлы синонимдерге плеоназмге сай келеді де, иштиқоқ – 

паронимикалық аттракция, яғни түбірлес сӛздердің қайталануын білдіреді. 

Қазіргі қазақ тілі біліміндегі қайталама терминін Е. Жанпейісов аталған 

еңбегінде илтизом деп атайды: “Негізгі ойды ұстап тұрған сӛзді екі не одан 

да кӛп қайталап қолдану дағдысы – шығыс әдебиетінде әріден келе жатқан 

дағдылы құбылыс. Мұны, яғни сӛз қолданыстағы мұндай тәсілді, әдетте, 

илтизом деп атайды”/2,52/.  

Қазақ  фольклорының белгілі маманы, ғалым С.Қасқабасов ертегі 

жанрының  қыр-сыры туралы айта келіп, оның тіліндегі кейбір белгілерге 

тоқталады. Онда ғалым қайталау терминін қолданады: “Ертегі поэтикасын 

құрайтын компоненттердің бірі – кӛркемдеу құралдары мен тіл ӛрнегі. Олар 

ертегіні кӛркемдеп қана қоймайды, оның эстетикалық функциясын  да 

күшейтеді. Ӛйткені халық идеялы-қаһарманды бейнелеуге қызмет етеді.  

Кейіпкерді айрықша даралап кӛрсетуде ертегінің стилі мен әр түрлі 

кӛркемдік әдістердің ролі зор. Басқа халықтардың ертегілеріндегідей 

қазақтың ертегілерінде де ӛте-мӛте тұрақты және кең тараған әдістер  - 

әсірелеу, қайталау /Курсив біздікі. – А.У./ және контраст болып табылады 

/3,250/,” - деп жазады. С.Қасқабасов “Қазақтың халық прозасы”  кітабында  

қайталаманың түрлеріне, мәтіндегі атқарар қызметіне, оқиғаның сюжетін 

дамытудағы орнына тоқталып, оларды әдебиеттану тұрғысынан  түсіндіреді:  

“Ертегі жанрына тән кӛркем әдістердің бірі – қайталау. Қайталау тәсілі 

ертегіде үш түрлі мақсатпен қолданылады. Біріншісі – қаһарман кездесетін 

қиыншылықтарды күрделілендіре түсу, сол арқылы образдың батырлық 

тұлғасын кӛтеру үшін, екіншісі – ретардация, яғни оқиғаны баяулату үшін, 



үшіншісі – ертегінің ауызша таралуына байлаысты оның ұмытылмастай 

болып жақсы ұғылып, есте қалуы үшін пайдаланады” /3,253/,- дейді.  

Кӛне түркі әдебиетінде Орхон жазуларының орны ерекше. Күлтегін, 

Тоң-ұқық  мәтіндерінде қайталама элементтер кӛп кездеседі. Оған  орыстың 

белгілі ғалымы М.Стеблеваның зерттеуінен де кӛз жеткізуге болады. Кӛне 

дәуір жәдігерлерінің мәтіндері кӛркем прозадан гӛрі, поэзияға кӛбірек 

ұқсайтынын, онда түрлі бейнелеу- кӛріктеу амалдарына жататын тілдік 

элементтер молынан қолданылғанын кӛреміз. Қайталамалардың дыбыстық, 

морфологиялық түрлеріне қарағанда лексикалық түрі, соның ішінде 

дистантты қайталамалар жиі ұшырасады. Мысалы: 

“Екін ара іді оқсыз кӛк түрк Анча олурыр ерміс. 

Білге қаған ерміс. 

Алып қаған ерміс. 

Бұйуруқы йеме білге ерміс ерінч, 

Алп ерміс ерінч”.  

Мағынасы:  

Екі аралықта жүрген иесіз кӛк түріктерді осылай қоныстандырған екен.  

Білге қағандар екен. 

Әміршілері де бірге болған екен.  

Алып болған екен...” /8,10/ 

Р.Сыздықова дыбыстық қайталама түрлеріне жататын аллитерация, 

ассонанс, анафора, эпифора, паронимикалық аттракция терминдерін сипаттап 

мысалдар келтіреді: “Ӛлең жолдарының соңында қайталанып келетін жеке 

сӛздерді немесе сӛз тіркестерін қолдану эпифора деп аталатын болса, ол да 

поэтикалық кӛріктеу амалдарының бірі” /4,14/. 

Эпифораның ең бір қарапайым түрі - ӛлең жолдарының соңғы сӛзінің 

қайталанып келуі, бірақ ол ұйқасқа қатыспайды, ұйқасты оның алдындағы 

сӛздер жасайды. Эпифораға қазақтың ауыз әдебиеті мен ХҮ-ХҮІІ 

ғасырлардағы ақын-жыраулар жиі барған. Мысалы, Бұхар жыраудың бірнеше 

толғауы тармақтың соңы етіп бір сӛзді сан рет қайталаумен жасалған. 

“Айналасын жер тұтқан” деп басталатын толғауының әрбір екінші жолы 

демеңіз деген сӛзге аяқталып отырады: 

Айналасын жер тұтқан, 

Айды батпас демеңіз. 

Айнала  ішке таусылмас, 

Кӛл суалмас демеңіз. 

Құрсағы құшақ байлардан, 

Дәулет таймас демеңіз... 

Әрі қарай бұл 23 жолдық толғаудың тағы 15 жолын демеңіз сӛзі аяқтап 

тұрады /5,104/.  

Әрине, эпифора тек жыраулар мектебіне тән жанрлық-тілдік тәсіл деуге 

болмайды. Оны ретіне қарай қазақ поэзиясының қай кезеңі де, қай түрі де 

(ауызша, жазбаша) еркін пайдалана берді. Жазба поэзияда ол жанрлық белгі 

емес, стильдік мақсат кӛздегенін аңғаруға болады. Мысалы, Мағжан 



Жұмабаев 1911 жылы жазған “Жатыр” деп аталатын ӛлеңін былайша 

кестелейді: 

Басқа жұрт аспан-кӛкке асып жатыр,  

Кілтін ӛнер, білім ашып жатыр. 

Бірі – Ай, бірі – Жұлдыз, бірі – Күн боп,  

Жарқырап кӛктен нұрын шашып жатыр... 

...Азырақ кӛз жүгіртіп қарап тұрсаң,  

Қазағың таң қаларлық кепте жатыр.../6,10./. 

Мұнда да “жатыр” сӛзі ӛлең ұйқасына тәуелді емес. Ӛлең ұйқасын 

оның алдындағы  асып-ашып - шашып-қарап-кепте деген сӛздер, әсіресе, 

ондағы а, ы, п дыбыстарының жиі қайталануы жасап тұр. Жатыр сӛзі 

кӛмекші етістік қызметін атқарумен бірге, іс-оқиғаның нақты болып 

жатқандығын, бұл процестің созылыңқылығын танытады. Эпифораға 

қарағанда анафоралық қайталау поэзияда аса жиі кездесе бермейді. 

М.Жұмабаевтың  “Жатыр” атты ӛлеңіндегі жатыр сӛзі қайталаудың 

эпифоралық  түріне жатады. Сонымен қайталама сияқты күрделі әрі кӛріктеу 

қызметі әсерлі  тәсілдер кӛркем прозаның ырғағы мен мәнеріне де тікелей 

ықпал етеді. 
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