
Эштең  актуаллеге: 

         Башҡорт халыҡ ҽкиҽттҽрендҽ, шул иҫҽптҽн “Урал батыр” эпосында ла 

һандар символикаһы аҙ тикшерелгҽн. Шуға күрҽ һандарҙың ябай ғына 

ҽҫҽрҙҽрҙҽ лҽ ҡулланылыуын яҡтыртҡан  темалар бҿгҿнгҿ кҿндҽ бик актуаль.  

 

Эштең маҡсаты: 

        Башҡорт халыҡ ҽкиҽттҽрендҽ,  «Урал батыр» эпосында йыш 

ҡулланылған һандарҙың  килеп сығыуын ,  мҽғҽнҽһен һҽм ҡулланылыуын 

асыҡларға 

 

Бурыстары: 

    - Ҽкиҽттҽрҙҽ һҽм “Урал батыр” эпосында йыш ҡулланылған һандарҙы 

табырға; 

   - Һандарҙың ниндҽй йолаларҙа, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽрҙҽ , ышаныуҙарҙа осрауын 

асыҡларға; 

  -Тема буйынса ҿҫтҽлмҽ ҽҙҽбиҽт эҙлҽргҽ; 

   -Тупланған материалды ҡулланып яҙма эш яҙырға, һығымта яһарға. 

 

Тикшереү эшенең предметы: 

Башҡорт халыҡ ҽкиҽттҽрендҽ һҽм “Урал батыр” эпосында осраған һандар 

 

Тикшереү объекты: 

         Башҡорт халыҡ ҽкиҽттҽре һҽм “Урал батыр” эпосы 

Методтары: 

Эҙлҽнеү, сағыштырыу, анализлау, ижади эш. 

 

Ҽһҽмиҽте: 

     Беҙ   халыҡ ижадын белергҽ,ҿйрҽнергҽ, һаҡларға һҽм килҽсҽк 

быуындарға еткерергҽ тейешбеҙ. Шул уҡ ваҡытта  мҽғлүмҽттҽрҙе ҿйрҽнеп 

кенҽ ҡалмай, үҙебеҙ ҙҽ тикшеренеп,эҙлҽнеп тейешле һығымталар яһарға 

тейешбеҙ. 

         Эшебеҙҙе ҽҙҽбиҽт, тарих дҽрестҽрендҽ ҿҫтҽлмҽ материал итеп 

ҡулланырға ла мҿмкин. 

Эштең этаптары: 

 

- Башҡорт халыҡ ҽкиҽттҽре менҽн таныштыҡ; 

- Мҽшһүр “Урал батыр” эпосының ҡыҫҡартылған ҿлҿштҽрен уҡып 

сыҡтыҡ; 

- Һандар һҽм уларҙың мҽғҽнҽүи үҙенсҽлектҽрен ҿйрҽндек; 

- Ҿҫтҽлмҽ ҽҙҽбиҽт материалдары йыйҙыҡ; 

- Һандарға бҽйле тҿшҿнсҽлҽрҙе ауылыбыҙҙың оло кешелҽренҽн һорашып 

белдек; 

- Һығымталар менҽн тикшеренеү эше яҙҙыҡ һҽм мҽктҽп  Кесе Фҽндҽр 

академияһы сиктҽрендҽ эшебеҙҙе  тҽҡдим иттек. 

 



                                            Инеш 

 

         Донъяла ғҽжҽп серле нҽмҽлҽр күп. Шулар араһында һан, иҫҽп- хисап 

тҿшҿнсҽһе мҿһим урын алып тора. Һандар матурлыҡ,тҿҙҿклҿк, камиллыҡ, 

гармонияны белдерҽ. Ябай ғына иҫҽп-хисап тҿшҿнсҽһе лҽ кеше нигеҙендҽ 

ята.  Бҿгҿнгҿ кҿн кешелҽре ҿсҿн дҽ ҡыҙыҡлы фҽн ул һандар донъяһы.  

Мҽҫҽлҽн , кеше үҙе лҽ аңламаҫтан ҿс һанының йыш ҡабатланырға 

тейешлеген:  “ҿскҽ тиклем һанау”, “ҿс шарт” һ.б. аңы менҽн ҡабул итҽ, серле 

кҿсҿнҽ ышана , лҽкин мҽғҽнҽһенҽ тҿшҿнҽ, аңлатма бирҽ алмай. 

        Башҡорттар  ҙа һандар ниндҽйҙер кѳскҽ эйҽ тип һанаған. Хҽҙерге 

заманда ла  быға ҡыҙыҡһыныу бѳтмҽгҽн, ҽ киреһенсҽ арта ғына бара. 

Халҡыбыҙҙың донъяға ҡарашында, шул иҫҽптҽн халыҡ ижадында, һандар 

бик үҙенсҽлекле роль уйнай. Был бигерҽк тҽ ҽкиҽт жанрында асыҡ сағылыш 

таба . 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                           Төп өлөш 

           Башҡорт халыҡ ҽкиҽттҽрендҽ  һандарҙың ҡулланылыуы фантастик 

уйҙырма ҡороуҙың бер сараһы ул. Һандар  халыҡтың ышаныуҙары,ғҿрҿф-

ғҽҙҽттҽре, йолалары ерлегендҽ барлыҡҡа килгҽн. Ғҽҙҽттҽ, ҽкиҽт сюжетында 

геройҙың үҙ маҡсатына ирешеү ҿсҿн тҿрлҿ һынауҙар үтеүе, теге йҽки был 

хҽл-ваҡиғаның ҡатмарлана, үҫҽ барыуы тҿрлҿ һандарға бҽйлҽнгҽн була.   

      Шулай итеп,      башҡорт халыҡ ҽкиҽттҽрендҽ йыш ҡулланылған ҿс, ете, 

ҡырҡ һандарын ҡарап үтҽйек. 

 

       1.Ғҽжҽп тҽ, серле лҽ “өс һаны”хаҡында ҽкиҽттҽрҙҽн ҿҙҿктҽр тыңлап 

ҡарайыҡ: 

          ...Урал менҽн Ҡарағаш, ирле-ҡатынлы булып, донъя кҿтҽ 

башланылар, ти. Уларҙың ҿс улы булды,ти. Ҿлкҽне-Иҙел , уртансыһы-

Яйыҡ, кинйҽ улдары- Һаҡмар...”  (“Урал батыр” ҽкиҽтенҽн) 

           ...Тауҙан Ҡаһарман батыр ҿс кҿн, ҿс тҿн тҿшкҽн, шул тиклем 

ҡурҡыныс, ти  ... (“Ҡаһарман батыр” ҽкиҽтенҽн) 

           ...Ҡатыны йылғаға килеп, ҡайғыһын һҿйлҽп ултыра икҽн, бер балыҡ 

килеп сыҡҡан да телгҽ килеп: 

- Һин ҡайғырма, бына һиңҽ ҿс балыҡ . Шуларҙы бешереп аша, тик 

баштарын аш бешереүсегҽ ашатырһың,-тигҽн...” (“Таң батыр” 

ҽкиҽтенҽн). 

Миҫалдарҙан күренеүенсҽ, ҿс һаны ҽкиҽттҽрҙҽ киң ҡулланыла. Тимҽк, ҿс 

һаны эпик ара, ваҡытты аңлата.  Ул кешелҽрҙең ҿс башлы образдар, ҿс 

мҿмкинселек- һынау, ҿс донъя- ер аҫты, ер ҿҫтҿ, һауа тураһындағы 

ышаныуҙарына бҽйлҽнгҽн. Ҽммҽ ҿс – ул ыңғай энергетикалы һан. Шуға күрҽ 

ул яҡшы, яҡты уйҙарға уңыш вҽғҽҙҽ итҽ тип уйлағандар.  

 

2.Ете һаны.  

          “Ете – ғҽжҽйеп хикмҽтле һандарҙың береһе. Ул – боронғо 

замандарҙан иң күп тигҽнде аңлатҡан. Хатта боронғо башҡорт 

ҽкиҽттҽрендҽ бик алыҫ ерҙе һүрҽтлҽргҽ телҽһҽлҽр, ете диңгеҙ артында тип 

яҙғандар. Ете һаны – яҡты һан. Ҽҙҽмде донъяла шул етелек уратып тора 

кеүек: ҿҫтҽ – ете ҡат күк, аҫта – ете ҡат ер. Күктҽ – ете йондоҙ, ерҙҽ – ете 

мҽғдҽн. Аҙнаның ете кҿнҿ, айҙың сирек берҽмеге, йҽйғорҙоң ете тҿҫҿ, 

моңдоң ете ҿнҿ, ете ырыу, ҡурайҙың ете тажы һҽм башҡалар. Ете һанының 

мҽғҽнҽ биҙҽктҽре халыҡ ижадында киң ҡулланыла һҽм күмҽк булыу, 

ныҡлыҡ, ойошҡанлыҡ, берҙҽмлек билдҽһе тип ҡабул ителҽ. Ул – 

тылсымлы һан”-тип аңлата үҙенең сығышында Башҡорт дҽүлҽт 

университетының Сибай институты уҡытыусыһы Ғҽҙилҽ Мҿҙҽрис ҡыҙы   



Бүлҽкова  .  Ошоларға ҿҫтҽп  был серле   һан тураһында тағы ла ололарҙан 

белештем һҽм түбҽндҽгелҽрҙе асыҡланым: 

       Кешелҽ ете һиҙемлҽү һҽлҽте бар.Теүҽлдҽр етегҽ бҿклҽп 

һалғандар.Кеше үлер алдынан ете ясин сығалар,үлгҽс, етеһен уҡыталар. 

Ете ятты ят бауыр тип ҡарағандар.Яза итеп ете ҡат тирене тунағандар. 

Кешенең ғүмере серле етелектҽн тора кеүек һ.б. 

         Ошо серле ете һанын ҽкиҽттҽрҙҽ ҡарап үтҽйек. 

      ... Бабай ете юлдың береһен күрһҽткҽс, Урал батыр: “Ҽ ул бынан 

алыҫмы?”-тип һораған (“Урал батыр” ҽкиҽтенҽн). 

     ... Уралтауҙың аръяғына сығып, ете аҙым атлаған да туҡтаған... (“Алп 

батыр” ҽкиҽтенҽн). 

     ....Ошо күлдҽ ете башлы аждаһа йҽшҽй икҽн... (“Тимерхан” ҽкиҽтенҽн) 

     ... Уларҙың алты улы булған. Һис кҿтмҽгҽндҽ етенсе улдары донъяға 

килгҽн. Уға Етегҽн тип исем ҡушҡандар, ти (“Етегҽн батыр” ҽкиҽтенҽн) 

    Ҽбей менҽн бабайҙың ете улы була. Улар ете диңгеҙ аръяғына эшкҽ 

сығып китҽлҽр (“Ел, ел, арбам”). 

        Эйе,миҫалдарҙан күренеүенсҽ , “ете” һанының мҽғҽнҽһе тылсым 

кҿсҿнҽ , күплек тҿшҿнсҽһенҽ эйҽ,  ныҡлыҡ,   берҙҽмлек билдҽһен  

белдереүсе  лҽ булып тора икҽн .Мосолман кешелҽре ҿсҿн ете – 

бҽхет һаны. 

 

        3. “Ҡырҡ һаны”ның үҙенсҽлектҽренҽ туҡталып үтҽйек.  
              Профессор ,ҽҙип ,башҡорт теле ғилеме буйынса арҙаҡлы ғалимыбыҙ 

Жҽлил Кейекбаев: «Элек 40 һаны халҡыбыҙҙа сик булған», - ти,    был һанға 

аңлатма биреп. 

Ысынлап та, боронғо ата-бабаларыбыҙ ҿсҿн һандарҙың шунан артығы 

кҽрҽкмҽгҽндер ҙҽ, исеме лҽ булмағандыр. Ошо ҡыҙыҡ күренешкҽ бҽйле 

башҡорт халыҡ ауыҙ тел-ижадында ҽллҽ күпме мҽҡҽл, ҽйтем, һынамыштар 

бар. Түбҽндҽ шуларҙың ҡайһы берҙҽрен килтереп китҽм.   

           

           1940 йылғы Биккинина Фирҙҽүес   өлҽсҽй                    

һөйлҽгҽндҽренҽн: 
1. Тҽүге ҡарҙан һуң 40 кҿн үткҽс, ҡыш башлана. 

2. Оло юлға сыҡҡан кеше 40 аҙым китмҽйенсҽ, бер эш тҽ эшлҽмҽҫкҽ. 

3. Ҽүҽле ҡатыны 40-ҡа етһҽ, икенсе ҡатын алғандар, ҡартайыуҙың сиге. 

4. Урыҫтарҙа ла бар: «Старухе 40 лет, никакого толка нет». 

5. Ҡырҡҡа етте, һаман аҡыл ултырмай. 

6. 40 ямаулы күлдҽк кейеп үҫтек. 

7. Ҡылды ҡырҡҡа ярыр саҡ (Кҿҙ). 

8. Ҡырҡмыш (Һаран). 

9. Бер минут эсендҽ ҡырҡ тҿрлҿгҽ ҽйлҽнҽ (Холоҡһоҙ). 

10. Ҡырылмаһа ҡырҡ тҿрлҿ иҫкҽрттек. 

11. Ҡырҡыһы ҡырҡ ярыу (Тҿрлҿ яҡҡа таралған). 

12. Ҡырҡһаң, ҡаны сыҡмаҫ (Һаран). 

13. Мҽйетте оҙатып 40 аҙым киткҽс, мҽрхүмдҽн һорау ала башлайҙар. 



14. Мҽйет сыҡҡас, ҿйҙҽ 40 кҿн ут янып торорға тейеш (Йҽне ҿйҙҽн сыҡмаған 

ҽле). 

15. Мҽрхүмдең 40-ын уҡыталар. 

16. Мҽйет сыҡҡас та, 40 аҙым китмҽйенсҽ, йыйыштырырға ярамай. 

17. Яҡын кешең үлгҽндҽ, йҿрҽккҽ 40 шырпы ҡаҙала, кҿн һайын берҽмлҽп 

тҿшҽ бара, 40-сыһы һынып ҡала. 

 

 

               Ҽкиҽттҽрҙҽн ҿҙҿктҽрҙе тыңлап ҡарайыҡ: 

       ... Ҡырҡ йыл буйы мин уҙғынсыларға Тереһыу юлын күрһҽтеп торам, 

иллҽ-мҽгҽр ошо ғүмер эсендҽ унан ҽйлҽнеп ҡайтҡан бер кешене лҽ 

күргҽнем юҡ ҽле,- тигҽн, ти (“Урал батыр” ҽкиҽтенҽн). 

       ...Ҡаһарман батырҙың буйы ҡырҡ аршын булған,ти .( “Ҡаһарман 

батыр” ҽкиҽтенҽн). 

        ... Борон-борон заманда бер ҽбей менҽн бабай йҽшҽгҽн. Уларҙың 

булған ти ҡырҡ улы. Иң бҽлҽкҽйе- Яҡуп исемле, ти (“Бҽлҽкҽй Яҡуп” 

ҽкиҽтенҽн) 

        ... Икмҽкбай, батшаға килеп, ҡырҡ күнҽк дегет, ҡырҡ ҡуй, ҡырҡ 

икмҽк, ҡырҡ кҿрҽк алып юлға сыҡҡан, ти (“Икмҽкбай ”ҽкиҽтенҽн)  

  

          Шулай итеп , был һанды  бигерҽк тҽ тыуым , үлем  тҿшҿнсҽлҽренҽ 

бҽйле ышаныуҙарҙа күрергҽ мҿмкин. Кешегҽ йҽн инеү, йҽн сығыу сиктҽре 

лҽ ошо ҡырҡ һанына бҽйлҽнгҽн. 

 

     

            Халыҡ ижадының башҡа жанрҙарында ла  һандар символикаһы күп 

осрай. Боронғо эпик ҽҫҽр “Урал батыр” эпосында осраған һандарға 

иғтибар итҽйек: 

         1. Эпос өс ҿлҿшкҽ бүленгҽн, тимҽк, ул ҿс быуын кешелҽре тормошон 

сағылдыра. 

          Ҡатил батшаның яуызлыҡтары ҿс тапҡыр һүрҽтлҽнҽ. Һҽр йыл һайын 

ҿс тапҡыр ҡорбан килтерҽ: ата-ҽсҽһе, үҙе тыуған кҿндҽр һҽм үҙен 

ҡойондорған аллалар хҿрмҽтенҽ. 

  

2. Урал батырҙың дүрт улы  таҙа һыулы йылғалар булып, халыҡты һыу 

менҽн тҽьмин итер ҿсҿн дүрт тарфҡа китҽлҽр. 

3. Яуыз Ҽзрҽҡҽ ете дейеүен Аҡбуҙатты урларға ебҽрҽ. Улар Етегҽн 

йондоҙона ҽйлҽнҽлҽр. Етенең мҽғҽнҽһе күплек тҿшҿнсҽһе, йыһан 

хаҡындағы ҡараштар менҽн бҽйле. Был осраҡта ете һаны ныҡлыҡ, 

ойошҡанлыҡ , Берҙҽмлек билдҽһе тип ҡабул ителҽ. 

 4. Йылан Зҽрҡүм ун ике тарбаҡлы боланды йоторға маташа. Ун ике- йыл 

миҙгеле айҙары. 

             

 

 



 

 

                                           Һығымта:   

              

           1.Башҡпст халыҡ әкиәттәсен, “Усал батыс” эрптын һәм 

һандасға ҡағылышлы халыҡ ижадыныо башҡа жансҙасын өйсәнер,   

мин пшпндай һығымтаға килдем:  3, 7, 40 һандасыныо күбеһентә 

әкиәт жансында   ҡулланылған һандас икәнлеген белдем. Улас 

батысҙыо көтөн һүсәтләгәндә, ваҡытты, юлды-асаны, күрлекте, 

һынау-кәстәләсҙе һүсәтләгәндә ҡулланыла. Был таса әкиәтте 

күскәмесәк, тылтымлысаҡ итер тә ебәсә. 

 

          2.Һандасҙыо мәғәнәһенә килгәндә 1,2,3,4- башҡа бѳтә һандасҙыо 

нигеҙе, йыһандыо ҡпсплпшпн пйпштпспуты һандас. Өт- мәғәнәне 

кѳтәйтә; дүст- тәбиғәттео дүст миҙгелен, дпнъяныо дүст тасафын 

белдесә. Һандас тесле лә, аолашылмаутан да, ләкин һан бик күр 

птсаҡта ыоғай ҡиәфәттә тағылыш таба. 
 

          3.Әкиәттәсҙә һәм эрптта күсенеүентә, һандас әкиәттәсҙә 

батысҙыо көтөн һүсәтләгәндә, ваҡытты, юлды-асаны, күрлекте, 

һынау-кәстәләсҙе һүсәтләгәндә ҡулланыла. Был таса әкиәтте 

күскәмесәк, тылтымлысаҡ итер ебәсә . 

           4.  Тикшесеү басышында һандасҙыо әкиәттәс, эрпттасҙан тыш 

халыҡ ижадыныо башҡа жансҙасында ла птсауына ла иғтибас иттем . 

Шуға ла тикшесеү эшен дауам итесгә кәсәк тигән һығымтаға килдем. 

 

Иғуибарығыҙ өсөн рәхмәу! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Бөрйән райпны Итке Спбханғпл  фруа дөйөм белем биреү мәкуәбе Яоы 

Мөсәу филиалы 

 

 

 

 

 

 

                   Тикшеренеү эшенео  

                       уемаһы: 
 

 
      «Серле һандар донъяһы» 
 
(Башҡорт халыҡ ҽкиҽттҽрендҽ  һҽм “Урал батыр” 

эпосында осраған һандар һҽм уларҙың үҙенсҽлектҽре) 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                     Эште башҡарҙы: Яңы Мҿсҽт филиалының 7 класс  

                                                                    уҡыусыһы  Дҽүлҽтшина Айһылыу   

                                     Етҽксеһе: башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте уҡытыусыһы  

                                                         Ҽхмҽтова Нҽфисҽ Абдулла ҡыҙы    
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