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	 КІ	РІС	ПЕ	

Кө рік ті ой дан көр кем сөз шы ға ды. Әде би ет ар қы лы қа зақ хал-
қы ның бү кіл тағ ды ры мен тұр мы сын, мә де ние ті мен ру ха ни асыл 
дү ние сін та нып бі лу ге бо ла ды. Өйт ке ні әде би шы ғар ма лар дан 
ха лық тың ұлт тық салт-дәс тү рі, та ри хы, ты ны с-тіршілігі, өне-
ге сі, әдеп-үл гі сі, мі нез-құл қы, қо ғам дық кей пі – бар лы ғы да анық 
аң ға ры ла ды. Өт кен за ман дар дан бас тап, бү гін ге дей ін сақ тал ған 
ха лық тың ру ха ни қа зы на сы тек қа на әде би ет ар қы лы көр кем сөз-
бен әр ле ніп, сәу ле ле ніп же ткен. Талан тты су рет кер дің кез кел ген 
ту ын ды сын да ғы оқи ға мен адам бей не сі көз ге елес тей ді, әсер лен-
ді ре ді, мұ ңай та ды, күл ді ре ді, ой лан ды ра ды. Қа бі лет ті қа лам гер 
ға на бас қа адам аң ға ра бер мей тін ерек ше лік тер ді кө ре ді. Сон-
дық тан да әде би ет – жан азы ғы. 

Оқу	лық	тың	құ	ры	лы	мы	қандай
Оқу лық «Да на ның сө зі – ақыл дың кө зі», «Көр кем әде би ет 

жә не эпи ка лық са рын», «Ма хаб бат жә не абы рой», «Қи ял мен 
шын дық» ат ты бө лім дер ден тұ ра ды. Әр бө лім оқу бағ дар ла ма-
сы ның маз мұ ны на сәй кес та қы рып тар ды қам ти ды.

Жаңа тақырыптарды меңгеру тапсырмалары «Бі лу», «Тү сі   ну», 
«Тал дау», «Жи нақ тау», «Қол да  ну», «Баға беру» деп атала тын қа-
дам дар дан тұ ра ды. Қа дам дар тап сыр ма ла ры ның маз мұ ны бі лім 
мен тү сі нік дең гей ін де гі, бі лім ді қол да ну жә не тал дау дең гей ін де-
гі, шы ғар ма шы лық жә не із де ну ші лік си пат та ғы тап сыр ма лар ды 
қам ти ды. Ой нап оты рып ой лау қиял да ры ңа қа нат бі ті ріп, жа ңа 
да қы зық ты жайт тар ды бі ліп алу ла ры ңа кө мек те се ді, сон дық-
тан тап сыр ма лар маз мұ ны на оқы та үй ре ту ойындары ен гі зіл ді. 
Қадамдар тапсырмаларын орын дау ар қы лы өз де рің нің ал ған бі-
лім де рің ді тек се ре сің дер, да йын дық дең гей ле рің ді кө ре сің дер, 
не бі ле мін, не біл дім, не ні біл гім ке ле ді де ген сұ рақ тар ға жау ап та 
та ба ала сың дар. 

«Ар тық бол мас біл ге нің», «Бағалы дерек» ай дар    лары мен та-
қы рып бо йын ша бі лім де рің ді ке ңей ту ге ба ғыт тал  ған ма те ри ал дар АР
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ұсы ныл ды. Он да ғы лы ми, та ри хи, мә де-
ни де рек тер мен қо са ақын-жа зу шы лар 
өмі рі не бай ла ныс ты қы зық ты мә лі мет тер 
бе ріл ді.

«Да на лық ой дан дән із де» ай да ры 
құнды пі кір лер мен қа нат ты на қыл 
сөз дер ді ес те сақ тап, ор ны мен қол да-
ну ға үй ре те ді. «Сөз мар жан» ай да ры сөз 
құ пия сын ашу ға, сөз дік қор ла рың ды 
байытуға ар нал ған. «Сөз дің көр кі – 
ма қал» ай да ры тақырыпқа байланысты 

түрлі мақал-мәтелдерді біліп, шешен де шебер сөй леп үй ре ну ле-
рі ңе ық пал етсе, «Зергер сөз» айдары ұлы тұлғалардың сөздерінен 
мол тағылым мен тәлім алуларыңа мүмкіндік береді.

8-сы нып та оқып-үй ре ну ге ар нал ған ту ын ды лар кей іп кер-
ле рі мен бір ге көп те ген қы зық ты да әсер лі, құ пия жайт тар ды 
анық тап, өз де рің ді, достарыңды жа ңа қы ры нан аша сың дар. 
Ата-ба ба ла ры мыз дың ер лік, даңқ ты іс те рі не таң да нып, олар мен 
мақ та нып, өмір ге де ген құш тар лық та ры на тән ті бо ла сың дар деп 
үміт те не міз. Мейі рім ді лік, адам гер ші лік сын ды асыл қа си ет тер ді 
бой ла ры ңа сі ңі ріп, оқи бі лу ге дағдыланасыңдар. 

Со ны мен, оқи, ой лай, тал дай бі лейік! Іс ке сәт!

Кітап аяулы досы бола 
бастаған шақтан былай 
ғана әрбір жан өзін интел-
лигент бола бастадым 
деп санауына болады.

Әрбір адамның ең 
жақсы досы, өмірлік до-
сы – кітап болуы тиіс.

М.Әуезов

Даналық	ойдан	дән	ізде
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	 І	ТАРАУ

ДАНА	НЫ 	С ЗІ	–	
АҚЫЛ	ДЫ 	К ЗІ

Адам ның бас шы сы – ақыл, 
Же тек ші сі – талап, 
Шол ғын шы сы – ой, 
Жол да сы – кә сіп, 
Қор ға ны – са быр, 
Қор ғау шы сы – мі нез.

Саққұлақ ше шен АР
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Қор қыт ата –  түр кі ха лық та ры на  ор тақ ұлы ой шыл, жы рау, 
қо быз шы, күй ші, мәң гі лік өмір ді із деу ші, өмір де ізі, ар тын да әде-
би-му зы ка лық мұ ра сы қал ған та ри хи тұл ға.

	 ҚОР	ҚЫТ	АТА

Қор қыт – ақын, жы рау, күй ші, 
қо быз шы, өз дәуі    рі нің ой шы лы. Ол 
атақ ты ба тыр, сө зі не хан дар құ лақ ас қан 
ақыл гөй да ныш пан бол ған. Аңыз-әң гі ме-
лер де Қор қыт тың ту ған жы лы мен жа сы 
туралы әр түр лі пі кірлер ай ты ла ды. Кей-
бір де рек тер Қор қыт ты 95 жыл жа са ған 
де се, кей бі рін де 195, тіп ті 400 жыл 
жа са ған де ген де бол жам дар бар. 

Қор қыт VІІI–X ға сыр лар ара лы ғында 
Сыр да рия аң ға рын да өмір сүр ген деп 
есептеледі. Қор қыт адам үшін мәң гі лік 
өмір із де ген, бі рақ ол өлім нен қа шып 
қай да бар са да, ал ды нан қа зу лы көр кү-
тіп тұ ра ды. Адам ның ажал құ ры ғы нан 

құ ты ла ал май ты ны на қа па ла нып, қай ғы кеш кен Қор қыт қа ра-
ғай дан қо быз жа сап, күй тол ғай ды. Қо быз – әлі күн ге дей ін ха лық 
өне рі нің асыл мұ ра сы.

Ел ау зын да Қор қыт ту ра лы аңыз-әң гі ме лер көп сақ тал ған. 
Ер те гі, дас тан тү рін де де кез де се ді. Олар дың қа та ры на «Қор қыт-
тың өлім ге қар сы тұ руы», «Қор қыт тың өлі мі», «Қор қыт 
күйі», «Қор қыт са ры ны», «Қор қыт жә не қы рық қыз» жә не т.б. 
жа та ды. 

Қор қыт ту ра лы аңыз дар «Қор қыт ата кі та бы» деп атала тын 
әде би мұ ра да жи нақ тал ған. Он екі жыр дан тұ ра тын «Қор қыт ата 
кі та бында» ту ған же рін, Ота нын сырт қы жау лар дан қор ғау үшін 
қан май дан ға шық қан алып тар дың ер лі гі жыр ла на ды. «Қор қыт 
ата» кі та бын да ғы он екі жыр  «Дер се ханұлы Бұ қаш ту ра лы жыр», 
«Қа зан Са лар дың ауы лын жау шап қа ны ту ра лы жыр», «Бай бө рі 
ба ла сы Бам сы Бай рақ ту ра лы жыр», «Қа зан ба ла сы Ораз дың 
жау ға тұт қын бо луы», «Ер жү рек Дом рул ба тыр», «Қаң лы оғыз 
ба ла сы Қан Тө рә лі», «Қа зы лық оғыз ба ла сы Иге нек», «Тө бе көз 

ҚОР ҚЫТ АТА 
(VІІI–X ҒА СЫРЛАР)
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дәу ді өл тір ген Би сат», «Бе кілұлы 
Әм ран», «Ұшан оғыз ба ла сы Се кі рек», 
«Қа зан Са лар дың екін ші лей жау ға тұт-
қын бо луы», «Сырт қы оғыз дар дың іш кі 
оғыз дар ға қар сы бас кө те руі» атты 
тақырыптарды қамтиды.

Кі тап тың сю жет тік-маз мұн дық же-
лі сі нен қа зақ тың эпос тық, ли ро-эпос тық 
жыр ла ры на ұқ сас эпи зод тар ды кез дес ті-
ру ге бо ла ды. «Қо бы лан ды», «Ал па мыс» 
жыр ла рын да су рет тел ген көп те ген оқи-
ға лар «Қор қыт ата кі та бын да ғы» оқи ға-
лар мен үн де се ді. Оғыз ба тыр ла ры мен қа-
зақ ба тыр ла ры мі нез де рі мен де, ер лік пен 
дәс түр, әр түр лі тү сі нік әре кет те рі мен де 
ұқсас. Олар әулие лер дің ара ла суы ар қы-
лы дү ние ге ке ле ді, алып тар ша жыл са нап 
емес, күн са нап өсе ді, ер те ерже тіп, жау-
ға бө рі дей тиеді. Тә ңі рі қол да ған дық тан, 
кез кел ген қи ын дық ты да же ңе ді. Олар-
дың бә рі – ер жү рек ба тыр, бі рақ аң ғал. 
Ба тыр лар жы рын да түс кө ру, аян бе ру, 
қош та су, жоқ тау, үй ле ну ге бай ла ныс-

ты салт пен ата жо лын сый лау си яқ ты дәс түр-жо рал ғы лар үне мі 
кез де се ді. Бас ты ке  йіп кер ле рі әр қа шан үс тем дік ке, зұлым дық қа 
қар сы кү ре се ді, мұқ таж дар ға жәр дем бе ре ді, адам гер ші лік қа дір-
қа си ет те рі мен кө рі не ді. Мәселен, «Дер се ха нұлы Бұ қаш ту ра лы 
жыр да» хан дар дың ха ны Ба ян дыр той жа сап, ел-жұр тын жи нап, 
оғыз дар дың бек те рі не сый-сия пат көр се те ді. Той ға жи нал ған дар 
үшін ол үш жер ге түс ті үй тік ті ріп, үш түс ті ту кө те ре ді. Ақ ту-
лы үй ге ұлы бар лар ды, қы зыл ту ас тын да ғы үй ге қы зы бар лар ды, 
қа ра ту лы үй ге ба ла сы жоқ тар ды кір гі зе ді. Ба ла сыз дар ды Құ дай 
қар ғы сы на ұшы ра ған дар деп са нап, олар дың ас ты на қа ра ки із тө-
се тіп, қа ра қой сой ғы за ды, ар тық құр мет көр сет пей ді. Осы жи ын-
ға Дер се хан де ген бек те ке ле ді. Оның не ұлы, не қы зы жоқ еді. Ол 
бұл қорлыққа шыдай алмай, қара отаудан шығып кетеді. Үйі не 
ке ліп, хан ша сы на ба ян дап, мұ ңын ша ға ды. Хан ша сы жұ ба тып, 
ақыл ай та ды. «Са быр тү бі са ры ал тын» де ген дей, осы дан кей ін 
бек тің ар ма ны орын да ла ды.

«Дер се ха нұлы Бұ қаш ту ра лы жыр да» Дер се хан ның жал ғыз 
ұлы Қо бы лан ды, Ал па мыс ба тыр лар сияқ ты күн са нап тез өсе ді. 

Тү бі бір түр кі ха лық-
та ры ның ор тақ ой шы лы 
са на ла тын атақ ты ақын, 
дәу лес кер күй ші, фи ло-
со фия лық маз мұ ны аса 
те рең аңыз дар дың ке йіп   -
ке рі – Қор қыт ба ба мыз 
бар ша мыз дың ру ха ни 
бол мы сы мыз дың ал тын 
ар қауы бо лып та бы ла ды. 

Еге мен дік ке қол же тіп, 
өзі нің өт ке ні не көз жі бе-
ре бас та ған қа зақ хал-
қы үшін Қор қыт ба ба мыз 
қал дыр ған гу ма нис тік ни-
ет те гі ди дак ти ка лық мұ-
ра лар дың ма ңы зы өзге-
ше зор дер едім. Өйт ке ні 
оның осы дан он ға сыр-
дан ас там уа қыт бұ рын 
айт қан өси ет-қа ғи да ла ры 
қо ға мы мыз дың бү гін гі ты-
ныс-тір ші лі гі мен де жақ сы 
үй ле сім тау ып отыр. 

Н.Назарбаев

Зергер	сөз
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Он бес жа сын да-ақ өз ге ше күш ті лі гі мен, 
ақыл ды лы ғы мен өзі тұс тас ба ла лар дан 
ерек ше ле не ді. Бо ла шақ ба тыр дың ал-
ғаш қы ер лі гі аң шы лық та, қау іп ті жырт-
қыш тар ға қар сы кү рес те кө рі не ді. Деген-
мен, жас ба тыр – аң ғал, жауы – ай ла кер, 
қа ты гез, қа тал. Бірде Бұ қаш хан ның 
ана сы түс кө ріп, ба ла сы ның ба сы на түс-
кен қа сі рет ті се зе ді. Ол қа сы на қы рық 
қыз ер тіп, ба ла сын із деп жол ға шы ға ды. 
Өлім ха лін де жат қан ұлын тауып, оны өзі 
ем деп жа зып ала ды. 

Дер се хан ның Тоқ тар бай мен 
Аналықтар си яқ ты бір ба ла ға за ры ғуы, 
сол үшін бар мал-мүл кін сарп етіп, да ла 
ке зуі, әу лие лер ге тү неуі, ақы рын да оның 
ұл кө ру мо тив те рі өте ұқ сас. Ба тыр дың 
өзі жо рық қа кет кен де елі нің ша бы луы, 
оның түс кө руі, ша был ған жұр тын кө ріп 
зар ла уы, оның ба ла сы Ораз дың тұт қын-
да луы, ел де гі жау ыз дық, әке-ше ше нің 
жоқ тауы, зар жы ла ған сүй ген жа ры ның 
әре кет те рі, ба тыр дың жа ра сын ем деу-
де гі ана сы ның әдіс те рі, қой шы лар ісі 
қа зақ жыр ла рын, әсі ре се «Қо бы лан ды», 
«Алпамыс» батыр жы рларын ес ке са ла-
ды. Құрт қа мен Қар лы ға бей не ле рі нде де 
ұқ сас тықтар көп. Ба ла сыз Бай бө рі, Боз-
мұ най лар дың ба ла ті леуі, той-ду ма ны – 
бә рі үн дес бо лып ке ле ді.

Ака де мик Әл кей Мар ғұ лан ең бе гін-
де Стам бул уни вер си те ті нің про фес со ры 
Ор хан Ша йых Го кяй дың зерт теу ле рі не 
ерек ше мән бе ріл ген. Ор хан Ша йых-
тың ең бе гін де гі Қор қыт жыр ла рын да ғы 
Бам сы Байрақ Бай бө рі ұлы ның «Ал па-
мыс та ғы» Бай бө рі ұлы Ал па мыс еке нін, 
сон дай-ақ «Ал па мыс та ғы» Ба дам ша қа-
тын мен Қор қыт жы рын да ғы Қы сыр ша 
қа тын еке уі нің бір бей не жә не екі жыр да 

Итальян ға лы мы Эт то-
ре Рос си – Қор қыт жыр ла-
ры мен қа зақ жә не қыр ғыз 
ха лық та ры ның ба тыр лық 
эпос та ры ара сын да ғы ұқ-
сас мо тив тер ді бай ла ныс-
тыр ған ал ғаш қы ға лым-
дар дың бі рі. Эт то ре Рос-
си дің дә лел деуі бо йын ша 
Қор қыт жыр ла рын да кез-
де се тін көп те ген тол ғау-
лар, Күл те гін нің ба сы на 
қо йыл ған құл пы тас та ғы 
жа зу – бұ лар дың бә рі қа-
зақ эпос та ры ның не гі зі 
бо лып са на ла ды. Ол Қор-
қыт жыр ла рын зерт теу ші 
ал ғаш қы ға лым дар дың 
бі рі тұр ғы сы нан қа зақ, қа-
ра қал пақ, баш құрт ха лық-
та ры ның ба тыр лық эпо-
сы Ал па мыс ты ал ғаш қы-
да Қор қыт жыр ла ры ның 
құ рам дас бө лі гі бол ған, 
кейін нен үл кен эпос қа ай-
нал ған ту ын ды деп дә-
лел де ді.

«Анатілі»газеті

Бағалы	дерек
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да Қо ңы рат ру ының аты атала ты ны на 
дә лел дер кел тір ге ні не тоқ та лып өте ді. 
Ал па мыс та ғы Гүл бар шын ның, Қор қыт 
жыр ла рын да ғы Ба ну-Ше шек тің Ә.Мар-
ғұ лан  одан әрі дә лел деп бер ге нін дей, 
есім де рі Сыр бо йын да ежел ден ай ты лып 
кел ген аңыз-әң гі ме лер ге не гіз бол ған. 
Гүл бар шын ның аты мен атала тын қа ла 
«Бар шын кент» те, Бар шын сұ лу ға ар нап 
са лын ған көр кем ке се не «Көк ке се не» де 
Сыр да рия өзе ні нің бо йын да еке ні та рих-
тан бел гі лі. 

«Қор қыт ата кі та бы» сол кез де гі оғыз-
қып шақ тай па ла ры ның бә рі не бір дей 
тү сі нік ті ор тақ тіл де жа зыл ды. «Қор қыт 
ата кі та бы ның» жыр ла ры оғыз тай па-
сы ның ту ған же рін, елін, үйі н сырт қы 
жау лар дан қор ғау үшін қан май дан ға 
шық қан алып ба тыр ла ры ның ер лі гі 
ту ра лы тол ғай ды. Дас тан да ер лік, 
әділ дік, ата-ана ны құр мет тұ ту, адам гер-
ші лік, уә де де тұ ру си яқ ты із гі қа сиет тер 
ай ты ла ды. Оның қа һар ман да ры қор-
қақ тық пен опа сыз дық қа, әдеп сіз дік пен 
са раң дық қа қар сы кү ре се ді. «Қор қыт ата 
кі та бы ның» қа һар ман да ры мен олар дың 
бас тан кеш кен оқи ға ла ры осы идея лар ды 
аша тү се ді. «Қор қыт ата кі та бы ның» бар-
лық жыр ла рын да оғыз дар дың бір лі гі, 
дос ты ғы, тұ тас ты ғы бас ты мә се ле бо лып 
та бы ла ды. Тарихи әрі әдеби мұра болып 
табылатын «Қорқыт ата кітабы» – көне 
оғыз-қыпшақтардың мәдени ескерткіші, 
түркітілдес халықтардың ортақ мұрасы.

«Қор қыт ата кі та бы» осы күн ге дей ін 
Дрез ден қа ла сын да он екі жыр дан (оғыз-
на ма дан) тұ ра тын қол жаз ба күйі н де жә не 
Ита лия да (Ва ти кан) ал ты жыр дан (оғыз-
на ма дан) тұ ра тын қол жаз ба күйін де сақ-
та лып ке ле ді. «Қор қыт ата кі та бы ның» 

«Қор қыт ата  
кі та бы нан» үзін ді лер

Әр бір ба тыр лық бая ны 
бір не ме се бір не ше тал-
дау ең бек тер ге ар қау бо-
лар лық бұл «Қор қыт ата 
кі та бы» жи на ғы біз дің ата-
ба ба ла ры мыз дың ұлт тық 
жаз ба әде бие ті міз ге қай-
талан бас қан ша ма жау-
һар дү ние лер ді қо сып 
кет ке нін ай ғақ та са ке рек.

Н. ркімбай

Зергер	сөз

«Қор қыт ата кі та бын-
да ғы» жыр лар маз мұ ны 
қан дай?
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не гі зін құ рай тын он екі жыр дың әр қай сы сы ба сын да же ке жыр 
ре тін де дү ние ге ке ліп, кей ін жүйелен ге ні оның бір-бі рі мен маз-
мұн дық жа ғы нан өза ра бай ла ныс пай жа туы нан, хро но ло гия лық 
бі різ ді лік тің сақ тал мауы нан кө рі не ді. «Қор қыт ата кі та бын да» 
әлі күн ге дей ін өзі нің ма ңы зы мен өзек ті лі гін жой ма ған фи ло со-
фия лық ой-тұ жы рым дар, ма қал-мә тел дер, да на лық сөз дер көп 
кез де се ді.

Н.Ке лім бе тов. «Ежел гі дәу ір әде бие ті»

1. Қор қыт ата ту ра лы не біл дің дер? Қор қыт кім?
2. «Қор қыт ата кі та бы» қан дай жыр лар дан тұ ра ды?
3. «Қор қыт ата кі та бын» зерт те ген қан дай қа зақ стан дық ға-

лым дар ды бі ле сің дер?
4. «Қор қыт ата кі та бы на» ен ген жыр лар маз мұ ны қан дай?

«Тү	сі	ну»

1. Не лік тен Қор қыт түр кі ха лық та ры на ор тақ ұлы ой шыл?
2. Қорқыт ата философиясының мәні неде?

«Тал	дау»

 Венн диаг рам ма сын қол да нып, «Қор қыт ата кі та бын-
да ғы» жыр лар маз мұ нын ба тыр лар жы ры мен са лыс ты-
рың дар. Жырлар мазмұнының қазақ эпостарымен ұқсас 
болу себептері қандай?

«Жи	нақ	тау»

Қор қыт ата ту ра лы маз мұн дау дың ті рек сыз ба сын құ-
рың дар.

Қорқыт ата

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау
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«Қол	да	ну»

1. «Қор қыт ата кі та бын да» бе ріл ген жыр лар маз мұ ны мен 
та ны сың дар. Түйінді ойын анықтаңдар.

2. «Қор қыт ата кі та бы ның» зерт те луі ту ра лы қосымша де-
ректер тауып, презентация дайындаңдар.

«Ба	ға	бе	ру»		

«Қор қыт ата кі та бы ның» мәні мен ма ңы зына, құндылығы 
мен өзек ті лі гіне баға беріңдер.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің	

Сан ға сыр лар бойы түр кітіл дес түр лі 
тай па лар дың сүй іп тың да ған жыр-дас-
та ны «Қор қыт ата кі та бы» қай та қол ға 
алы нып, бү гін гі ұр пақ тың ру ха ни қа зы-
на сы на ай на лып отыр. Стам бул уни вер-
си те ті нің про фес со ры Эр гин Му ха рем 
«Қор қыт ата кі та бы ның» то лық мә ті нін 
ла тын әр пі мен транск рип ция жа сап, 
бас ты рып шы ғар ды. Бұл кі тап қа қо сым-
ша ре тін де шы ғар ма ның Дрез ден жә не 
Ва ти кан қол жаз ба нұс қа ла ры ның кө шір-
ме ле рі де ен гі зіл ді. 

Европа тілдеріне аудару ісі ХІХ 
ғасырдың бірінші жартысында басталған 
еді. 1815 жылы немістің белгілі ғалымы 
Г.Ф.Диц бұл шығарманың бір тарауын неміс тіліне аударып, баспасөз 
бетіне жариялады. Ә.Қо ңы рат ба ев тың ау да руы мен қа зақ ті лін де 
1986 жы лы тұң ғыш рет ба сыл ды. «Қор қыт ата  кі та бын да» қа зақ эпо-
сы на тән көр кем дік кес те лер мен қа тар қа зақ та ри хы мен мә де ние ті не 
қо са тын де рек тер де мол. Сон дай-ақ, кө не әде би мұ ра да оғыз тай па-
ла ры ның эт ни ка лық те гі, эт ног ра фия сы, ме ке ні, әлеу мет тік жағ дайы, 
т.б. мә лі мет тер көп сақ тал ған. 

2015 жы лы Фран ция ас та на сы Па риж де ЮНЕС КО-ның 70 жыл дық 
ме рейт ойы ая сын да «Қор қыт ата» кі та бы ның ал ғаш жа рық қа шы ғуы-
на 200 жыл то луы атап өтіл ді.

Т.Қоңыратбаев.Қорқытжырларыныңзерттелуі
http://emirsaba.org/oritatakitabi.html

Қолдану

Баға	беру
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Қор	қыт	ата	кі	та	бы	нан

Байбөрі	баласы	–	Бам	сы	Байрақ	туралы	жыр
Қам ға нұлы Ба ян дыр хан ор ны нан тұр ды. Қа ра жер дің үс ті не 

ақ отау ын тік тір ді. Ай на ла қа лы кі лем тө сет ті. Іш Оғыз, Тыс Оғыз 
бек те рі Ба ян дыр хан ның сұх ба ты на жи нал ды. Бұл сұх бат қа Бай-
бөрі Бек те кел ді.

Ба ян дыр хан ның қар сы сын да Қа ра Кө не ұлы Қа ра Бу дақ, оң 
жа ғын да Қа за нұлы Ораз Бек, сол жа ғын да Қа зы лық Қо жа ұлы 
Бек Иге нек тұр ды. Байбөрі Бек бұ лар ды көр ген де «аһ» ұр ды, ба сы 
ай на лып кет ті, ора ма лын қо лы на алып, өк сіп-өк сіп жы ла ды.

Сол кез де қа лың оғыз дың ар қа сы, Ба ян дыр хан ның күй еу 
ба ла сы Са лар Қа зан ті зер леп оты ра ке тіп, кө зін ті гіп, Байбөрі Бек-
тің жү зі не қа ра ды да:

– Байбөрі Бек, не ге боз дап жы лай сың? – деп сұ ра ды.
– Хан Қа зан, қа лай жы лап, боз да ма йын, ұл да нә сі бім жоқ, 

қа рын дас қа қа ді рім жоқ. Ал ла Та ға ла ме ні қар ғап ты. Бек те рім, 
тә жім үшін, та ғым үшін жы лай мын. Бір кү ні мен де ке тер мін, 
өлер мін, ор ным да, ел-жұр тым да қа ла тын еш кі мім жоқ, – де ді.

– Мақ сұ тың осы ма еді? – деп сұ ра ды Қа зан.
– Иә, мақ сұ тым осы, ме нің де ұлым бол са, хан Ба ян дыр дың 

қар сы сын да тұ рып, құл дық ет се, мен де қа рап кө ңіл ден сем, 
қу ан сам, ті рек ет сем, – де ді Байбөрі Бек.

Мұ ны ес ті ген қа лың Оғыз бек те рі көк ке қа рап, қол жа йып, 
дұ ға қыл ды: «Ал ла Та ға ла са ған да бір ұл бер сін!» – деп ті ле ді олар. 

Сол кез де Бай Би жан да ор ны нан тұр ды:
– Бек те рім, ме нің де бір ті ле гім бар. Ал ла Та ға ла ма ған да бір 

қыз бер сін, – де ді. Қа лың Оғыз бек те рі қол жа йып, дұ ға қыл ды: 
«Тә ңі рім са ған да бір қыз бер сін!»

– Ал ла Та ға ла егер ма ған шы ны мен қыз бер се, куәге рі мы на 
сен дер, ме нің қы зым Байбөрі Бек тің ұлы на үкі лі Керт пе бе сік 
қа лың дық бол сын! – де ді.

Бұ дан кей ін бі раз за ман өт ті. Ал ла Та ға ла Байбөрі Бек ке бір ұл, 
Би жан Бек ке бір қыз бер ді. Оғыз Би жан ның қы зы на Ба ну-Ше шек 
деп ат қой ды. Бұл екі нә рес те ні бе сік те жат қан да атас ты рып қоя-
ды. Мұ ны ес ті ген қа лың Оғыз бек те рі қат ты қуа нып, шат бол ды. 
Байбөрі Бек кө пес те рін ша қы рып, бұй рық бер ді:

– Ей, кө пес тер, Ал ла Та ға ла ма ған пер зент сый ла ды, сол ұлым 
өс кен ше Рум елі не ба рып, ұлы ма жақ сы тар ту әке лің дер! – де ді.

Кө пес тер жол ға шық қан еді. Ыс там бұл ға ба рып, қол ға түс пей-
тін, си рек кез де се тін қым бат дү ние лер ал ды. Байбөрінің ұлы на АР
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ар нап те ңіз құ лы ны Бо зай ғыр ды ал ды, 
қа да луы қат ты са дақ ал ды. Одан бас қа 
ал ты қыр лы күр зі, өт кір қы лыш ал ды. 

Бұ лар қай та орал ған ша бір не ше жыл 
өт ті. Байбөрінің ұлы бес жас қа, одан он ға, 
одан он бес жас қа тол ды. Бек тер дің 
ішін де қы лыш қа ша лым ды, зор де не лі, 
өнер лі, жақ сы жі гіт бо лып өс ті. Ол 
за ман да ұл ба ла ға бас кес пе се, қан төк-
пе се, ат қо йыл май тын еді. Байбөрі Бек тің 
ұлы бір кү ні аң ға шық ты. Ал ды мен ол 
әке сі нің ат қо ра сы на кел ді. Ат бе гі оны 
қар сы алып, ат тан тү сі ріп, қо нақ ет ті.

Алыс тан са пар ше гіп, мақ сат-мұ рат-
та ры на же тіп ке ле жат қан кө пес тер Қа ра 
Дер бент ау зы на жа қын ке ліп қо на ды. 
Сол кез де Ев нук қа ла сы ның кә пір ле рі 
бұ лар ға ша бу ыл жа сап, бар бай лы ғын 
то най ды. Кө пес тер дің үл ке ні қол ға тү се-
ді, кі ші сі қа шып, Оғыз ға ке ле ді. Оғыз-
дар дың ше тін де ті гу лі тұр ған кө лең ке лі 
ала ша тыр лы үй де бір бек тің ұлы қы рық 
жі гі ті мен дем алып отыр екен. Оғыз дың 
сол сұ лу жі гі ті не кө пес ке ліп, ме дет 
сұ ра ды. Бұл жо лы ұғлан іш ке лі отыр ған 
ша ра бын іш пей, ал тын тос та ға нын жер ге 
қой ды да:

– Не деп тұр сың? Кә не, киі мім мен 
тұл па рым ды әке лің дер! Ей, ме ні қо ше-
мет тей тін жі гіт тер, мі нің дер ат қа! – де ді.

Кә пір лер бір жер де ақ ша бө лі сіп жа-
тыр екен. Сол ара ға жі гіт тер дің арыста-
ны, па лу ан дар дың қаб ла ны – бо зұғ лан 
ке ліп жет ті. Бір-екі де меп, кә пір лер ге 
қы лыш сер ме ді, бас кө тер ген де рін тү гел 
қы рып, сау да гер кө пес тер дің ма лын қай-
та рып әпер ді. Кө пес тер ри за бо лып:

– Бек жі гіт, сен үл кен ер лік іс те дің, 
кел, мы на мал дан ұнат қа ның ды ал, – 
де ді. Жі гіт тің кө зі бі ре се те ңіз тайы 
Бо зай ғыр ға, бі ре се ал ты қыр лы күр зі ге, 

қа	лы	кі	лем	–	түр лі 
түс ті ою-өр нек тер мен 
бе зен ді ріл ген, қым бат ба-
ға лы кі лем
сұх	бат	–	1. Екі не ме се 

одан да көп адам дар дың 
өза ра жүр гіз ген әң гі ме-
сі. 2. Әң гі ме-дү кен құ рып 
оты ра тын оты рыс, жи ын. 
3. Тіл ші та ра пы нан алы-
на тын әң гі ме-ха бар
дұ	ға	–	діни.	Аман- сау-

лық, сау-са ла мат тық ты 
ті лейт ін Құ ран аят та ры
оғыз	дар	– (ежел гі 

тү рік ше – оғуз  қа зақ ша – 
оғыз) – ор та ға сыр лар да 
Ор та лық Азия да өмір 
сүр ген тү ркі тіл дес тай-
па лар. Оғыз дар атау ын 
бір қа тар зерт теу ші лер 
ал ғаш қы да «тай па лар», 
«тай па лар бір лес ті гі» де-
ген ұғым ды біл дір ген деп 
есеп те ді. Оғыз дар жай лы 
де рек тер түр лі жаз ба ес-
ке рт кіш тер де, ше жі ре де, 
жыр, аңыз әң гі ме үл гі ле-
рін де «ғұз», «оғыз» де ген 
атау лар мен ер те де ор та 
ға сыр лар дан бас тал ға ны 
бел гі лі. Оғыз атауы ның 
ұлыс тық, тай па лық эт но-
ним ге ай на луы түр кі ха-
лық та ры на ор тақ «Оғыз-
на ма» жы рын да ғы бас ты 
кей іп кер Оғыз қа ған есі мі-
мен ті ке лей бай ла ныс ты. 
Жыр да ол бар ша түр кі 
ру-тай па ла ры ның ар ғы 
ата сы етіп көр се ті ле ді. 
Уа қыт өте ке ле оның есі-
мі эт нос тық атау ма ғы на-
сы на ай нал ған
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бі ре се ақ кі ріс ті са дақ қа, бі ре се қы лыш қа 
тү сіп, сол төр теуін де ұнат ты.

– Ей, кө пес тер, мы на бо зай ғыр ды, 
күр зі мен қы лыш ты, са дақ ты ма ған 
бе рің дер, – де ді. Бұл сөз ді ес ті ген кө пес тер 
шо шып кет ті.

– Көп пе қа ла ға ным? – де ді жі гіт.
– Не ге көп бол сын, бі рақ біз дің бе гі-

міз дің жал ғыз ұлы бар еді, бұл төрт зат 
со ған ар нап алын ған сый лық еді, – де ді.

– Бе гі ңіз дің ұлы ның аты кім еді? – 
де ді.

– Байбөрінің ұлы ның аты Бам сы 
дей тін еді, – де ді олар. Олар мы на тұр-

ған жі гіт Байбөрінің ұлы еке нін біл ме ді. Жі гіт ас тын да ғы атын 
те бі ніп, жол ға шық ты. Кө пес тер ар тын да қа рап қа ла бер ді.

Көп ұза май кө пес тер кел ді. Бас иіп, сә лем бер ді. Байбөрінің 
оң жа ғын да отыр ған бас кес кен, қан төк кен жі гіт ті көр ді де, иі ліп 
ұғлан ның қо лы нан сүй ді. Бұ лар бүйт кен де, Байбөрі Бек тің ашуы 
ұс та ды.

– Ей, жын ды ның ұлы жын ды лар, әке сі тұр ған да ұлы ның 
қо лын сүйер ме? – де ді.

– Хан ием, бұл жі гіт се нің ұлың ба еді? – де ді кө пес тер.
– Иә, ме нің ұлым.
– Хан ием, он да рен жі ме, ал ды мен оның қо лын өп ке ні міз 

дұ рыс, егер се нің ұлың бол ма са, мы на ма лы мыз Күр жіс тан ға 
ке те тін еді, бә рі міз тұт қын бо лар едік, – де ді.

– Ме нің ұлым бас кес ті ме, қан төк ті ме?
– Иә, хан ием, бас кес ті, қан төк ті, адам өл тір ді.
– Ей, бұл ұғ лан ға ат қо яр уа қыт бол ды ма? – де ді.
– Иә, сұл та ным, ат қоя тын уа қыт әл де қа шан жет ті.
Байбөрі қа лың Оғыз бек те рін ша қыр тып, қо нақ ет ті. Қор қыт 

ата ке ліп, ұғ лан ға ат қой ды.
– Үнім ді аң да, сө зім ді тың да, Байбөрі Бек!
Ал ла Та ға ла са ған бір ұл ды бер ді, ба қыт ты бол сын!
Ақ ту ын ұс тай тын мұ сыл ман дар дың ар қа сы бол сын!
Қар сы жат қан тау лар дан асар бол са,
Ал ла Та ға ла ұлы ңа өт кел ашып бер сін!
Қан ды су лар дан өтер бол са, өт кел бер сін!

күр	зі	–	көне. Сал мақ-
ты бо лу үшін бір ба сы на 
қор ға сын құй ып жа сал ған 
са бы қыс қа шоқ пар
кө	пес	–	мен ші гін де 

сау да жа сайт ын кә сі пор-
ны бар бай, сау да гер
кә	пір	–	1. Мұ сыл ман 

ді ні нен без ген бас қа дін-
де гі лер, дін сіз. 2.	ауысп.
Оң ба ған, қа ны пе зер, жек-
сұ рын. Ан тұр ған
ұғ	лан	–	ұлан, жас жі гіт
медет	– көмек
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Қа ра құ рым кә пір лер ге кір ген де,
Ал ла Та ға ла ұлы ңа ме дет бер сін!
Сен ұлың ды Бам сам деп ай ту шы едің,
Мұ ның аты Бо зай ғыр лы Бам сы Байрақ бол сын!
Ат ты мен бер дім, жа сын Хақ Та ға ла бер сін! – де ді.
Қыз бен жі гіт ер же те ді. Бір кү ні ай да ла да аң ау лап жүр ген 

Бам сы Бай рақ бұ лақ ба сын да ті гу лі тұр ған қы зыл ша тыр ды кө-
ре ді. Сөйт се, ол Ба ну-Ше шек тің ша ты ры екен. Кең жа зи ра да-
ла да «Қыз бө рі» ой ыны бас та ла ды. Ой ын шар ты бой ын ша, қыз 
қа шып, жі гіт оны қуа лай ды. Бам сы Бай рақ қыз ды қу ып же-
тіп, еке уі та ны са ды. Қыз бен жі гіт бір-бі рі не жү зік сый лай ды. 
Бам сы Бай рақ қыз ды айт ты ру ға адам жі бе рей ін де се, қыз дың 
аға сы Қа ра шар бар ған адам дар дың ба сын ке сіп, өл ті ре бе ре ді 
екен. Құ да лық қа Қор қыт ата ны жі бе ре ді. Қы лыш пен Қор қыт-
ты шап пақ бол ған да, Қа ра шар дың қо лы қа ры сып қа ла ды. Со-
дан кей ін Қа ра шар қа лың малға: мың үлек, мың ай ғыр, мың 
қош қар, мың ит, мың бүр ге сұ рай ды. Қор қыт өз ке ре ме ті мен 
бә рін тау ып бе ре ді. Үй ле ну тойы бо ла ды. Бі рақ дәл сол тү ні жау 
шауып, Бам сы Бай рақ ты тұт қын дап әке те ді. Ол көп жыл зын-
дан да жа та ды. Ақы ры қо быз тар тып, ға жай ып өне рі мен жау 
қо лы нан құ ты лып шы ға ды. Көп қи ын шы лық тар кө ріп ба рып, 
Ба ну-Ше шек ке үй ле не ді.

«Бі	лу

1. Бам сы Байрақ туралы жыр да не ту ра лы ай ты ла ды?
2. Шы ғар ма кей іп кер ле рі кім дер? Қан дай адам дар?

«Тү	сі	ну»

1. Байбөрі Бек не ге жы лай ды?
2. Байбөрі Бек кө пес те рін қан дай мақ сат пен са пар ға жі бе-

ре ді?

«Тал	дау»

1. Бам сы Байрақты Дер се ха нұлы Бұ қаш пен са лыс ты рың-
дар («Дер се ха нұлы Бұ қаш ту ра лы жыр» хрес то ма тия да 
бе ріл ген).

2. Мә тін нен аңыз ға тән қан дай ерек ше лік тер ді бай қа-
дыңдар?

Бі	лу

Түсіну

Талдау
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«Жи	нақ	тау»

Бам сы Байраққа қандай қа си ет тер тән? Топтастыру 
арқылы көрсетіңдер.

Бамсы Байрақ

«Қол	да	ну»

1. «Синквейн» стратегиясын қолданып, Бамсы Байрақ об-
разына бесжолды өлең құрастырыңдар. 

 Бірінші жол – тақырып бір сөзбен беріледі (зат есім)
 Екінші жол – тақырыпты екі сөзбен сипаттау (сын есім)
 Үшінші жол – тақырыпқа қатысты қимыл атауынан үш 

сөз жазу (етістік)
 Төртінші жол – төрт сөзден тұратын бір сөйлем.
 Бесінші жол – тақырып мәнін ашатын бір синоним сөз.
2. «Дер бес пі кір жа зу» тә сі лін қол да нып, тап сыр ма лар ды 

орын даң дар:
– өзін дік ой-пі кір ле рің ді бір сөй лем мен біл ді рің дер;
– екі сөй лем нен тұ ра тын дә лел кел ті рің дер;
– өз пі кір ле рің ді ай ғақ тайт ын мы сал ды екі сөй лем мен 

көр се тің дер;
– өз пі кір ле рі ңе қар сы бір сөй лем нен тұ ра тын дә лел 

кел ті рің дер;
– бір сөй лем мен қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы-

сал кел ті рің дер;
– екі сөй лем нен тұ ра тын қо ры тын ды шы ға рың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Жыр маз мұ ны сен дер ге қан дай ой сал ды?
2. Бам сы Байрақ об ра зы ту ра лы пі кір ле рің ді біл ді рің дер. 

Оны на ғыз ба тыр деу ге бо ла ма? Ба тыр ға тән қа си ет те рі не 
ба ға бе рің дер. 

Жинақтау

Қолдану

Баға	беру
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Қор қыт ата ту ра лы аңыз дар маз мұ ны ның біз үшін тә лім-тәр-
бие лік мә ні зор. Аңыз дар дың да ер те гі лер си яқ ты өз құ пия сы, 
те рең сы ры бар.

Қор	қыт	ту	ра	лы	аңыз	дар	дан

Қор	қыт	тың	өмір	ге	ке	луі
Қор қыт тың ту ған же рі – Қа рас пан тау ла ры. 
Қор қыт туа тын кү ні бү кіл дү ние сұм дық қи на лып, азап тан-

ған дай күй ке ше ді. Ас пан ды қа ра бұлт ба сып, күн күр кі реп, 
на жа ғай жар қыл дап, сұ ра пыл қа ра дау ыл со ға ды, тө ңі рек ас тан-
кес тен, алай-дү лей бо ла ды. Бір сұм дық тың жа қын да ға нын сез-
ген ел-жұрт ты қат ты қор қы ныш би лей ді. Осы оқи ға жа йын да ел 
ішін де мы на дай өлең жол да ры сақ тал ған:

Қор қыт туар ке зін де
Қа рас пан ды су ал ған,
Қа ра жер ді құм ал ған.
Ол туар да ел қор қып,
Ту ған соң әб ден қу ан ған!

Қор қыт туа са лы сы мен, ар қы рап соқ қан жел сая быр тау ып, 
бұлт тар қап, күн сәу ле ша ша ды, дү ние нұр-шуақ қа ма лы нып 
жү ре бе ре ді. Та би ғат қа жан бі туін жақ сы лық қа ба ла ған жұрт: 
«Бұл ба ла біз ді қор қы тып ту ыл ға ны үшін Қор қыт бол сын!» – деп 
ұй ға рып, оның есі мін Қор қыт қоя ды.

Қор қыт тың дү ние ге ке луі қан дай өз ге ше бол са, оның бү кіл 
өмі рі де сон дай ерек ше бол ды. Ба ла жа сы нан ұш қан құс, жү гір ген 
аң, соқ қан жел, жау ған жаң быр мен қо са жа рыс ты, ай на ла қор-
ша ған та би ғат пен ор тақ тіл тау ып, со ны мен бі те  қай на сып өс ті.

Жыл дар өтіп, ерже тіп, теп се те мір үзе тін жі гіт жа сы на жет-
кен де ол бір түс кө ре ді. Тү сін де оған ұзын асата яқ ты, ақ са қа лы 
бе лу ары на түс кен әулие қа рия ке ліп, бы лай деп аян бе ре ді: «Ей, 
Қор қыт, тұр ор ның нан! Ме нің айт қа ным дай саз ас па бын жа са. Бұл 
ас пап тың үл кен ді гі ал ты жа сар түйе нің асық ты жі лі гін дей бол сын. 
Ас па бың ның аты – қо быз. Осы қо быз се нің ша бы тың ды қия ға сам-
ға та ды, са пар шек сең, жо лы ңа жа рық тү сі ріп, сәу ле ша ша ды, өзің-
ді пә ле-жа ла дан сақ тай тын же леп-же беу ші се рі гің бо ла ды».

Қор қыт ояна са ла, көр ген тү сін ой лай ды. Ту ра өңін де бол ған-
дай. Осы ара да өзі нің жан-жү ре гін си қыр лы әуен кер не ге нін, ті лі-
нің ұшы на ағын да ған өлең-жыр кел ге нін аң дай ды. Ол бір ден қо-
быз жа сау ға кі рі сіп, оны ту ра тү сін де гі әулие шал дың АР
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айт қа нын дай жа сап шы ға ды. Бұ дан соң му зы ка лық ас пап ты қо-
лы на алып, құ лақ күйі н кел ті ріп, ой най жө не ле ді. Ұш қан құс, 
жү гір ген аң, соқ қан жел ты на қа лып, бар лық тір ші лік ие сі қо быз 
үні не, күй са ры ны на құ лақ тү ре ді.

Қорқыт	– күй	атасы

Қор қыт тың аты тү ркітек тес ха лық тар ара сын да әр түр лі аңыз-
дар ар қы лы жақ сы та ны мал. Қа зақ аңы зы бо йын ша Қор қыт – күй 
ата сы, аңыз-адам, қо быз кие сі. Қобыздың әуені мен күй са ры ны 
Қор қыт ата дан бас тала ды. Біз ге Қор қыт тың жи ыр ма дан ас там 
күй ле рі бел гі лі бол ға ны мен, но та ға түс ке ні – он бір. Олар: «Қор-
қыт» (үш нұс қа сы), «Қо ңыр», «Баш пай», «Әуіп бай», «Жел мая», 
«Елім-ай», «Хал қым-ай», «Са рын» (екі нұс қа сы), «Ұшар дың 
ұлуы», «Тар ғыл та на», «Бай лау лы киік тің за ры». Күй лер дің шы-
ғу се бе бі миф, аңыз тү рін де ай ты ла ды. Аңыз бо йын ша Қор қыт 
жас та йынан адам өмі рі нің сон ша қыс қа лы ғы на на лып, құ тыл мас 
ажал ға қар сы кү рес кі сі ке ле ді. Өз о йын іс ке асы ру үшін жә не мәң-
гі лік өмір ту ра лы ар ман қу ған Қор қыт адам дар ор та сы нан ке те ді, 
бі рақ, қай да бар са да, оның ал ды нан көр, өлім шы ға ды: ор ман да-
ғы құ лап, ші ріп жат қан ағаш та, да ла да ғы қу ра ған шөп те, тау да, 
тас та – бар лы ғы Қор қыт ты өлім кү тіп тұр ған ды ғы нан ха бар дар 
ете ді. Қай да бар са да ал ды нан Қор қыт тың кө рі кез де се бер ген соң, 
бұл дү ние де ажал дан қа шып, өз жа нын алып қа ла ал ма сы на кө зі АР
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же тіп, ол жер кін ді гін із дей ді. Сон да жер кін ді гі Сыр бойы екен. 
Ең ақы рын да ол: «Дү ние де ажал дың құ ры ғы жет пейт ін жер жоқ 
екен. Бәл кім, су ға ба рып отыр сам, ма ған еш кім көр қа за ал мас, 
ажал да ба тып ке ле ал мас», – деп, Жел мая сы ның үс ті не жау ып 
жүр ген, су ға сал са бат пай тын, тоз бай тын қа си ет ті кі ле мін Сыр 
суы на тө сеп, су дың бе тін де қо бы зын тар тып оты рып, «Қор қыт» 
күй ін шы ғар ған екен. «Қай да бар саң да – Қор қыт тың кө рі» де ген 
ха лық мә те лі де осы дан қал ған. Мұ ны ты ғы рық қа ті рел ген де, бір 
нәр се ге жо лы бол ма ған да қол да на ды. 

Ға сыр лар бойы талай-талай қо быз шы лар дың, да рын ие ле рі нің 
қо лы нан өт кен Қор қыт күй ле рі нің біз дің за ма ны мыз ға көп те ген 
өз ге ріс тер ге ұшы рап же туі заң ды құ бы лыс бо лып та бы ла ды. Сол 
ықы лым за ман нан бе рі Қор қыт әуені мен қо бы зы оның кө зін дей, 
кие сін дей ха лық жү ре гін де жа сап ке ле ді. 

«Ол ең ақы рын да дү ние де өз гер мейт ін еш нәр се жоқ, сын-
бас те мір жоқ, өт пес өмір жоқ деп, мәң гі лік өмір ді ха лық тың 
ән-күйі нен із дей ді», – деп пай ым дай ды ака де мик А.Жұ ба нов. 
«Жер бе тін де гі ең тұң ғыш қо быз ды шыр ғай аға шы нан жа сап, 
кү ңі ре не күй шер те ді, мұң-на ла сын ақта рып тө ге ді. Құд ірет ті 
күй са ры ны бү кіл жер-әлем ді қап тап ке те ді. Оны ес ті ген бар ша 
жұрт ба сын ала ал май тың дап, та ңыр қап қа ла ды. Со дан бе рі Қор-
қыт тың күйі де, қо бы зы да жер бе тін шар лап ке зу де. Ал Қор қыт 
есі мі қо быз дың ішін де гі, ха лық тың жү ре гін де ұмы тыл мас тай 
бо лып сақ тал ған», – деп түйіндейді М.Әуе зов.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің	

Қорқыт ата ескерткіші – сәулет өнерінің айрықша үлгісі. Қызылорда 
облысы, Қармақшы ауданының Жосалы кентінен 18 км жерде, 
Қорқыт стансысының түбінде орналасқан. Авторлары: Б.Ә.Ыбыраев, 
С.И.Исатаев. Қорқыт ата ескерткіші темір бетоннан жасалған, биіктігі – 
8 м, 4 тік стеладан тұрады. Әрбір стела әр тарапқа қаратып тұрғызылған 
құлпытастарға ұқсайды. Жоғары жағы кеңейе келіп, шөміш пішінінде 
түйісетін стелалар қобыз бейнесін де меңзейді. Түйісер түбіндегі 
орталық тесігінде 40 металл түтік бар. Олар жел соққан кезде қобыз 
сарынымен үндес дыбыс шығарады. 1997 жылы ескерткішті қалпына 
келтіру, жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2000 жылы кешен жанынан 
мұражай ашылды. Бұл ескерткіш-кешен күллі түркі халықтарына ортақ 
қасиетті зиярат орындарының бірі болып саналады.

Қазақмәдениеті.ЭнциклопедиялықанықтамалықАР
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«Қор қыт ата кі та бын да» аңыз-әң гі ме лер ден бас қа на қыл 
сөз дер де жиі кез де се ді. Бұ лар дың мә нін жой ма ға ны сон ша лық, 
әлі күн ге дей ін қол да ны лып ке ле ді. Бұл на қыл сөз дер Бер лин 
кі тап ха на сын да сақ тау лы.

Қор	қыт	тың	на	қыл	сөз	де	рі

Баят бо йын да Қор қыт ата дей тін бір ер 
тұ рып ты. Ол кі сі оғыз ішін де гі ең біл гі ші 
екен. Ға йып тан айт қан бол жам да ры ның 
бә рі тұп-ту ра ке ліп отыр ған әулие нің 
кө ңі лі не тә ңі рім нұр құй ған ғой...

Ол ал ды мен оғыз қау ымы ның мүш кіл 
ха лін айт қан. Нен дей іс бол са да, әб ден 
та ныс па йын ша, көз жет кіз бей ін ше кі ріс-
пей тін Қор қыт ата ның сө зін ха лық ақыр 
со ңы на дей ін ұй ып тың да ған.

Қор қыт ата сөй лей ді:
Ал ла де мей ін ше, іс тү зел мес, 
Тә ңі рі бер мей ін ше, ер ба йымас.

Әзел де жа зыл ма са, құл ба сы на қа за бер мес, 
Ажал уа қы ты жет пей ін ше, еш кім де өл мес. 

Өш кен кел мей ді, өл ген ті ріл мей ді.

Ер жі гіт ке қа ра құ рым мал біт се, жияр, кө бейт ер, талап етер, 
бі рақ не сі бе сі нен ар тық же мес.

Тә кап пар лық ты Тә ңі рі сүй мес. 

Кө ңі лі па сық ер де дәу лет бол мас. 

Қа ра есек ба сы на жү ген ки гіз сең де, тұл пар бол мас. 
Күң ге қам қа тон жап саң да, ха ным бол мас.
Жа па лақ-жа па лақ қар жау са да, жаз ға қал мас.

Ежел гі жау ел бол мас,
Ежел гі дұш пан дос бол мас.

Баят	– оғыз дар дың 
баят ру ла ры ме кен де-
ген жер
әулие	– сәуе гей, бай-

лық қа қы зық пай тын, 
адал, иман ды, дін жо лын 
ұс та ған ша ра па ты бар 
адам
әзел	де	жа	зыл	ма	са	– 

тағ дыр да жа зыл ма са

Сөз	мар	жан
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Ес кі қа мыс біз бол мас.
Ес кі мақ та жіп бол мас.

Мін ген атың қи нал ма йын ша, жол алын бас,
Ер ма лын қи ма йын ша, аты шық пас.

Қыз ана дан көр мей ін ше, үл гі ал мас.
Ұл ата дан көр мей ін ше үгіт ал мас.

Ана ның кө ңі лі ба ла да, 
Ба ла ның кө ңі лі да ла да.

Ие сі нің иі сін аты бі лер.

Ұяда не көр се, ұш қан да со ны ала ды.

Құ лан құ дық қа түс се, 
Құр ба қа құ ла ғын да ой най ды.

Өті рік сөз өр ге бас пай ды.

Қо на ғы жоқ қа ра ша үй ден құ ла зы ған түз ар тық.

Мың ғыр ған мал жи ғаны мен, адам жо март атан бас.

Ана – ер дің се рі гі, ба тыр дың бағ дар шы сы, ұр пақ тың ұлы ана сы.

Қан ша қа лың жау ған ымен,
Қар көк тем де қал май ды. 
Гүл жай на ған қа лың да, 
Қа ра күз ге қал май ды.

 Сау ыт тың қа сие ті қы лыш пен ұр ған да кө рі нер, 
Ат тың қа сие ті жау дан алып шық қан да кө рі нер.

Жер дің со ны шө бін киік бі лер. 

Жайы лым жер дің кө го рай шал ғы нын құ лан бі лер. 

Ай ырым-ай ырым жол сүр леуін түйе бі лер. АР
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Түн де ке ру ен көш ке нін қа ра тор ғай бі лер. 

Ер дің бат қа нын ат бі лер. 

Ау ыр жүк тің сал ма ғын тұл пар бі лер.

«Бі	лу

1. Қор қыт ту ра лы қан дай аңыз-әң гі ме лер сақ тал ған?
2. «Қор қыт ата кі та бы» ту ра лы қан дай тү сі нік ал дың дар?
3. Қо быз ас па бы ның дү ние ге ке луі ту ра лы қан дай мә лі мет 

бе ріл ген?
4. «Қор қыт тың өмірге ке луі» ту ра лы мә тін нен аңыз ға тән 

қан дай ерек ше лік тер ді бай қа дың дар?

«Тү	сі	ну»

Не лік тен аңыз да «Қор қыт тың дү ние ге ке луі қан дай өз-
ге ше бол са, оның бү кіл өмі рі де сон дай ерек ше бол ды» деп 
ай ты ла ды? 

«Тал	дау»

Қор қыт тан қал ған на қыл сөз дер ді мазмұндас ма қал-мә-
тел дер мен са лыс ты рып, талдау жасаңдар.

«Жи	нақ	тау»

Қор қыт ту ра лы аңыз дар маз мұ ны на сүй ене оты рып, «Оп-
ти мис тер», «Пес си мис тер», «Реа лис тер» топтық о йынын 
ой наң дар. «Оп ти мис тер» – «Қор қыт аң са ған мәң гі лік өмір – 
адам ның ар ты на өш пес із қал ды руы», «Пес си мис тер» – 
«Қай да бар саң – Қор қыт тың кө рі», «Реа лис тер» – «Қор қыт 
ата нақыл сөздерінің өміршеңдігі» та қы ры бы на ой қоз ғаңдар.

«Қол	да	ну»

1. Қор қыт ата ның өмірге ке лгені ту ра лы мә тін ді мазмұндап 
беріңдер.

2. Бү гін гі таң да еш бір өз ге ріс сіз қол да ны ла тын Қор қыт ата 
на қыл да ры ту ра лы ой бөлісің дер, на қыл сөз де рін жат тап 
алың дар. 

3. «Қор қыт ата на қыл сөз де рі нің тәр бие лік мә ні» та қы ры-
бы на эс се жа зың дар. 

4. Қор қыт күй ле рі нің тас па сын тау ып, тың даң дар.

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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5. «Қорқыт ата кітабының» зерттелуі, қорқыттану ілімі, 
ғылыми-зерттеу еңбектер туралы мәліметтер қорын 
жинақтаңдар.

«Ба	ға	бе	ру»			

Қор қыт ата мұ ра сы ның қа зір гі кез де гі ма ңы зы қан дай?

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Аңыз	жә	не	әп	са	на
Ау ыз әде бие ті нің бір са ла сы – аңыз. Аңыз	де	ге	ні	міз – та рих та бол-

ған әй гі лі адам дар жа йын да не ме се ел дің, ру дың шық қан те гі ту ра лы, 
не нақ ты лы бір жер де өт кен оқи ға лар жа йын да та ри хи шын дық қа не гіз-
дел ген, бі рақ уа қыт өте ке ле көр кем шы ғар ма ға ай на лып кет кен әң гі ме. 
Аңыз әң гі ме ғана емес, өлең, жыр тү рін де де бо луы мүм кін.

Аңыз дар та рих та шын мә ні сін де бол ған оқи ға лар ға құ ры ла ды әрі 
осы оқи ға лар кө бі не се нақ ты бір ме кен мен, тау-тас пен, өзен-көл мен 
бай ла ныс ты ры ла ды. Олар топонимикалық аңыздар деп атала ды. 
Се бе бі олар бел гі лі бір геог ра фия лық нүк те нің не лік тен олай атала-
ты нын тү сін ді ре ді. То по ни ми ка лық аңыз дар ға Бу ра бай, Ба янау ыл, 
Шай тан көл, Мар қа көл, Екі бас тұз жә не та ғы бас қа көп те ген жер-су 
ат та ры на бай ла ныс ты аңыз дар жа та ды. 

Қа зақ аңыз да ры ның үл кен бір то бын ғашықтардың махаббат
хикаялары құ рай ды. Бұ лар ға За ри на хан ша йым ның, Айша би бі ару-
дың, Бал қаш қыз дың бас та ры нан өт кен оқи ға ла ры жа та ды.

Қа зақ аңыз да ры ның та ғы бір то бы түр кі лер дің оғыз ұлы сы нан шық-
қан ас қан сәуе гей, бақ сы, күй ші лік, жы рау лық өнер дің ата сы Қор қыт 
аты мен бай ла ныс ты. 

Баға	беру

Қор	қыт	– VII–VIII ға сырлар аралығын да Сыр бо йын да өмір сүр ген ба тыр, атақ ты 
ақын, ас қан күй ші, аңыз кей іп ке рі. Ел ау зын да ғы аңыз дар да Қор қыт ата өзі нің жүй рік 
жел мая сы на мі ніп алып, хал қы на мәң гі өл мей тін өмір із деу ші, мәң гі лік өмір үшін 
қай сар кү рес кер си па тын да ай ты ла ды. Өмі рі нің со ңын да «өл мей тін нәр се жоқ 
екен» де ген пі кір ге кел ген Қор қыт ата мәң гі лік өмір ді қо быз са ры ны нан із дей ді. Ұлы 
күй ші, ке мең гер жы рау із де ген мәң гі лік өмір оның өне рін де. Қор қыт ата ның си қыр лы 
күй ле рі, үл гі лі сөз де рі, ма қал-мә тел ге ай на лып кет кен өлең-жыр ла ры ұр пақ тан 
ұр пақ қа ау ысып, мың жыл дан ас там уа қыт тан бе рі өмір сү ріп ке ле ді. «Қор қыт ата 
кі та бы» – түр кітілдес ха лық тар дың ежел гі та ри хын, тұр мы сын, әдет-ғұр пын, салт-
дәс тү рін та ны та тын құн ды та ри хи-мә де ни мұ ра.

Түйін
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Ата-ба ба ла ры мыз дың қа һар ман ды ғын паш ете тін батырлар
жайындағы аңыздар да ау ыз әде бие ті міз де ай рық ша орын ала-
ды. Бұ лар дың қа та ры на мас са гет тер пат ша йымы То ми рис (Тұ мар), 
тү рік тер дің ер лі гін ба ян дай тын аңыз әң гі ме лер мен Ота нын құт қа ру 
жо лын да өз өмі рін құр бан ет кен бақ та шы Шы рақ туралы, та ғы бас қа 
да батырлықты дәріптеген көп те ген аңыз әң гі ме лер ді жат қы за мыз.

Аңыз бел гі лі бір адам ның аты на, іс-әре ке ті не бай ла ныс ты туа ды. 
Кей де аңыз әң гі ме де шын дық оқи ға мен қи ял-ға жа йып оқи ға ара ла сып 
та оты ра ды. Бұл аңыз бен ер те гі ні жа қын да та ды. Ертегініңаңыздан
айырмасы–аңызәңгіметарихтаболғанадамғабайланыстытуа
ды. Ол адам ба тыр не ме се ел бас шы сы, ше шен би не ме се кү рес кер 
де бо луы мүм кін.

Аңыздар да ер те гі си яқ ты әң гі ме, жыр ре тін де ұр пақ тан ұр пақ қа жет-
кен. Қа зақ аңыз да рын да ғы Асан қай ғы, Жи рен ше ше шен, Қа ра шаш, 
Ал дар кө се, Қор қыт	 жә не та ғы бас қа ла ры қа тар да ғы қа ра па йым 
адам дар ре тін де су рет те ле ді. Қа зақ аңыз әң гі ме ле рі нің де бір не ше 
нұс қа ла ры кездеседі. 

Әп	са	на	де	ге	ні	міз –	пар сы-тә жік фольклор жан ры, пар сы әде бие-
ті нің ық па лы мен түр кітіл дес ел дер де ор нық қан сөз. Ол пар сы ті лі нен 
ау дар ған да «ер те гі» де ген ма ғы на бе ре ді. Әп са на да аңыз ға да, миф, 
ер те гі лер ге де тән жанр лық бел гі лер ұшы ра са ды. 

Қазақәдебиеті.Энциклопедиялықанықтамалық

Әп са на – қа зақ фоль кло ры ның ер те гі ге жат пай тын кө не жанр ла-
ры ның бі рі. Ол – аңыз бен ер те гі нің ара лы ғын да ғы жанр, қа ра пай ым 
ха лық про за сы ның көр кем фольклор ға ай на ла бас та ған тү рі. Сол 
се беп ті ол миф тің де, хи кая ның да, аңыз дың да жанр лық қа си ет те рін 
бой ына сі ңір ген, олар ды қо ры тып, көр кем де ген, сөйт іп ер те гі жан-
ры на жа қын да ған. Әп са на лық шы ғар ма лар әр дәу ір де ту ып оты ра ды. 
Сон дық тан олар дың ішін де өте кө не ле рі де, кей ін пай да бол ған жа ңа-
ла ры да бо ла ды. Олар әр дәу ір ге сәй кес өз ге ріп, түр ле ніп оты ра ды. 

С.Қасқабасов.«Мифпенәпсананыңтарихилығы»

Өз де рің нің тұр ған жер ле рің мен сол жер ден шық қан атақ ты 
адамдар ға бай ла ныс ты ту ған аңыз-әп са на лар ды бі ліп ке лің дер.

Тапсырма
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Ис лам мә де ние ті нің қа зақ же рін де гі ірі оша ғы Сыр бойы, 
Оты рар, Сай рам, Түр кіс тан ( асы) қа ла ла ры бол ды. Осы өңір ден 
әл-Фа ра би, Ах мет Я сауи, Ах мет Иүгі не ки, Сү лей мен Ба қыр ға ни 
сын ды ғұ ла ма ға лым дар мен ақын дар, Ақ сақ Те мір дей ата ғы әлем ге 
жа йыл ған әс кер ба сы лар шық ты. Бү кіл түр кі жұр ты ның ру ха ни 
ата сы, ис лам мә де ние тін де гі со пы лық ағым ның өкі лі Ах мет Я сауи 
– қазақ мәдениеті мен тарихында ерекше орны бар айрықша тұлға.

	 ҚО	ЖА	АХ	МЕТ	ЯСАУИ

Қо жа Ах мет Ясауи – түр кітіл дес ха-
лық тар дың аса көр нек ті ақы ны, есі мі ис-
лам әле мі не әй гі лі бол ған ой шыл, да на, 
түр кі лік со пы лық жол ды қа лып тас-
тырып, имандылық нұрын шашқан діни 
ағартушы, Ор та Азия да ғы со пы лық әде-
би ет тің ірі өкіл де рі нің бі рі. 

Ұлы ақын, пәл са па шы, ұс таз Қо жа 
Ах мет Ясауи қа зір гі Оң түс тік Қа зақ стан 
об лы сы Түр кіс тан (бұрынғы Йасы) қа ла-
сын да өмір сүр ген. Зе рек те, зер де лі Қо жа 
Ах мет ба ла жа сы нан бі лім алу ды мақ сат 
тұт қан. Ал ғыр аза мат араб ел де рі нің бі-
лім ор да ла рын ара лап шық қан. Әке сі 
Иб ра һим мен ше ше сі Қа ра шаш тың ақ ті-
лек те рімен бі лім із де ді, Мер ке қа ла сын да 
ұс таз дық ет ті. Бі лім ар қа лап, Түр кіс тан-
ға орал ды. 

Өзін атақ ты Арыс тан баб тың шә кір ті 
са нап, одан ру ха ни бі лім ал ған, хик мет те-
рін де ру ха ни ұс та зын жиі ес ке алып отыр-
ған. Қо жа Ах мет Я сауи «Хик мет те рі нің» 
бі рін де өзі нің өмір жо лын ба ян дай ке ле, 
Арыс тан баб пен кез де суі туралы:

Же ті жас та Арыс тан баб қа қыл дым са лам,
Мұс та фа ның ама на тын бер деп ма ған.
Сол ме зет те мың бір зі кір ет тім та мам,

ҚО ЖА АХ МЕТ Я САУИ  
(XI ғ.)

Ах мет Ясауи – тек дін 
на си хат шы сы ға на емес, 
со ны мен бір ге ол адам 
бо йын да ғы із гі қа си ет тер ді 
көк ке кө те ре ма дақ тау шы, 
өз оқыр ма нын са быр лы, 
жо март, кі ші пей іл бо лу ға 
ша қыр ған ой шыл ақын. 

А.Ясауи дің ең бе гін 
адам ды иман ды лық қа, 
із гі лік ке же те лей тін күш, 
ай қын бағ дар ла ма деу ге 
бо ла ды.

Н.Келімбетов

Зергер	сөз
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Нәп сім тый ып, Ал ла ға бет бұр дым, мі не.
Құр ма бе ріп, ба сым си пап, на зар сал ды,
Сол сәт те ол дү ние ге са пар сал ды.
Қош та сып бұл әлем мен ке те бар ды,
Мек теп кө ріп, қай нап то лып, тас тым, мі не, 
– дейді.

А.Я сауи 1119–1120 жыл да ры Түр-
кіс тан ға ора лады. 63 жас қа кел ген де 
Мұ хам мед пай ғам бар дың жа сы нан ар тық 
өмір сү ру ді дұ рыс көр мей, соң ғы өмі рін 
қы лует те (жер ас тын дағы мекен) өт кі-
зе ді.

Оның бү гін гі ұр пақ қа жет кен кө лем ді 
шы ғар ма сы – « Диуа ни Хик мет» («Да-
на лық кі та бы»). Бұл шы ғар ма ал ғаш 
рет 1878 жы лы же ке кі тап бо лып ба сы-
лып шы ға ды. Со дан кей ін ол Стам бул, 
Қа зан, Таш кент қа ла ла рын да бір не ше 
рет ба сы ла ды. 

Я сауи дің кі та бын та қы ры бы жа ғы нан 
екі топ та жік теп қа рас ты ру ға бо ла ды.
1. Со пы лық ілі мі нің маз мұ нын өлең 

тү рін де жыр ла ған хик мет тер то бы. 
Бұ ған үгіт, на си хат, өси ет үл гі сін де 
жа зыл ған тә лім-тәр бие си па тын да ғы 
хик мет тер жа та ды. 

2. Ақын ның өз ке зін де гі дәу ір, қо ғам 
бей не сін жа сай тын ли ри ка лық шы -
ғар ма ла ры.
Я сауи хик мет те рі нің мә ні, фи ло со-

фия сы ның өзе гі – адам. Адам «ке мел-
дік ке» же туі үшін қа жет ті бі лім ді иге руі 
ке рек. Бұл бі лім нің қай на ры – хик мет. 
Хик мет тер де адам жа ра ты лы сы – Жа рат-
қан ие нің ұлы лы ғы көр се тіл ген. Қо жа 
Ах мет Я сауи хик мет те рін де адам ның 
та би ға ты Құ ран да ай тыл ған дай, су мен 
то пы рақ қа те лі не ді. Со пы лық ма ғы на да 
«то пы рақ» – адам ның жа ра ты лыс та би ға-
ты, па ра сат ты лық пен қа ра па йым ды лық.

Со пы лық – ис лам ді нін-
де VII–VIII ға сыр да пай да 
бол ған ді ни ағым. Со пы 
де ген сөз дің шы ғу те гін-
де екі түр лі ма ғы на бар. 
Бі рін ші ден, «суф» – жүн,
мата де ген ма ғы на ны 
бе ріп, жүн ма та дан ті гіл-
ген шек пен ді со фы лар 
кие тін бол ған де се ді. Сон-
дай-ақ, «са фос» грек тің 
данышпан де ген сө зі нен 
шық қан.

Қо жа Ах мет Я сауи со-
пы ны жа ны да, тә ні де та-
за адам деп қабылдай ды.

Бағалы	дерек

Құл Қо жа Ах мет, әр бір 
сөзің дерт ке дәр мен, 
Тә ліп  тер ге (шә кі рт тер-
ге) ба ян ет сем қал мас 
ар ман.
Төрт мың төрт жүз хик мет 
айт  хақ пәр ме ні мен, 
Пәр мен бол са өл ген ше 
жыр ла сам мен. 

ҚожаАхмет сауи

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Төрт тар мақ ты өлең мен жа зыл ған бұл 
шы ғар ма сын да ақын өзі нің ба ла кү ні нен 
пай ғам бар жа сы на кел ген ге дей ін гі өмір 
жо лын ба ян дай ды, тір ші лік те тарт қан 
аза бын, көр ген қай ғы сын ай та ды, бұ қа ра 
ха лық қа үс тем дік жүр гі зу ші хан дар дың, 
бек тер дің, қа зы лар дың жі бер ген кем ші-
лік те рін, жа са ған қия нат та рын сы най ды, 
бұл фә ни дің жал ған ды ғын біл ді ре ді.

Я сауи өз хик мет те рінде әділ дік, мейі-
рім ді лік, та қуалық, шын шыл дық, ой лы-
лық, та за лық се кіл ді игі іс тер мен ай на-
лы су ға ша қы ра ды. Гу ма нист адам ретінде 
адами қа си ет тер ді қас тер леп, ис лам ді нін 
ту етіп кө те ріп, Мұ хам мед пай ғам бар дың 
өмі рін өне ге тұ тып, ғы лым, бі лім мен ай-
на лы сып, же тім дер ге қол ұшын бе ріп, 
ға ріп тер ге де меу бо лып, адам гер ші лік тің 
би ік са ты сы на кө те рі ліп, өр ке ни ет ті ел 
бо лу ды ар ман да ған.

Ахмет Ясауи адам дар бір-бі рі не қам-
қор бо лып, үл кен ді сый лау ға, кі ші ні 
де меп өсі ру ге, адал бо лу ға, мен мен, көр-
се қы зар, дү ниеқо ңыз бол мау ға, дү ние-
бай лық қа қы зық пай өмір сү ру ге ти іс, 
сон да ға на қо ғам әділ, ха лық та рих та 
ұзақ өмір ке ше ді деп ой тол ғай ды.

Мен мен дік, өр кө кі рек тік – адам ды 
аз ды ра тын қа си ет. Кей бір хик мет те рін де 
өзі нің бү кіл бол мы сы мен то пы рақ қа 
ай нал ған ды ғын біл ді ре тін сим вол дық 
ұғым дар қол да ны ла ды: «Ба сым то пы рақ, 
өзім то пы рақ, тә нім то пы рақ; Хақ қа 
қау ышар ма екем деп – ру хым муш тақ». 
Ясауи дү ни ета ны мын да әу лие – даң ғыл 
жол, өйт ке ні ол – хал қы на жақ сы мен 
жа ман ның, ақи қат пен жал ған ның ара-
сын а йыру ға жөн сіл тей тін, Ал ла рақ-
ме ті нің қо ғам да ғы кө рі ні сі бо лып та бы-
ла тын да на тұл ға.

со	пы	– дін жо лы на 
түс кен құ дай шыл адам, 
та қуа
хик	мет	– ма ғы на сы 

те рең сөз. Да на лық, 
да ныш пан дық, ке ре мет, 
сыр лы дү ние, қа си ет, 
маз мұн ды жә не ау ыр 
азап, бей нет, сұм дық де-
ген ма ғы на да кон текс ке 
қа рай қол да ны ла ды
	диуан	– кі тап. « Диуа ни 

Хик мет» – Да на лық кі та бы
ақи	қат	– шын дық
муштақ	– аса ынтызар 

болу, аңсау, құмарту

Сөз	мар	жан

Жақ сы ға жұрт ты бас та ған,
Дү ние ге құл қы қаш па ған.
Ша ра дан асып тас па ған –
Шай хы Ах мет Ясауи.

сауишәкірттерінің
өлеңі

Зергер	сөз
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Ясауи дің да на лық ой ла ры Абай ой ла ры мен үн де се ді. Ол 
адам ды бес нәр се ден сақ тан ды ра ды:
1. Ал ла ның ақ жо лын мо йын да мау дан сақ тан.
2. Мен мен тә кап пар бол ма.
3. Дү ние-мү лік үшін арың ды сат па.
4. Арам дық тан ау лақ бол.
5. Ерін шек бол ма.

Түр кі та ну шы ғалым Н.Ке лім бе тов А.Ясауи дің «Да на лық 
кі та бын да ғы» ілім ту ра лы: «Ақын ның «Да на лық кі та бы» ат-
ты жыр жи на ғы ар қы лы қа ра па йым ха лық ис лам әле мі мен, сол 
дәу ір үшін іл ге рі шіл са нал ған со пы лық ағым ның фи ло со фия лық 
ой-пі кір ле рі мен та ныс ты. Әділ дік жо лы на тү су, ақи қат ты із деп 
та бу, адам ның ру ха ни өмі рі нің та за бо луы си яқ ты құ бы лыс тар ды 
Ах мет Ясауи ис лам ді ні нің шарт та ры ар қы лы тү сін ді ру ге әре кет 
жа са ды. Со ның өзін де ақын әлеу мет тік қай шы лық тар мен тең сіз-
дік тер ді сы нап, ха лық мүд де сін ес кер гі сі кел ме ген тәк а ппар жан-
дар ды әш ке ре леп оты ра ды», – дейді. 

А.Я сауи өзі нің өмір жо лын түйі н дей ке ліп, бұл өмір де ақи-
қат тан ар тық қа си ет жоқ де ген қо ры тын ды жа сай ды:

Қо жа Ах мет, ба сың ды ел ге ие біл,
Ақи қат ты ары та за сүйе біл.
Дү ниеқор лар кет сін бық сып өзі мен, 
Ха лық қа на дү ние ге ие бұл.

Түр кіс тан қа ла сын да жер лен ген Қо жа Ах мет Я сауи «Әзі ре ті 
сұл тан» ата нып, ба сы на ХІV ға сыр  дың ая ғын да атақ ты Ақ сақ Те-
мір күм без ді са ға на сал ды ра ды. Я сауи дің дү ни ета ны мы, ілі мі нің 
мә ні мен ма ңы зы « Диуа ни Хик мет», «Ми ра тул Қу луб», «Па қыр-
на ма» си яқ ты мұ ра ла ры нан кө рі не ді. Қо жа Ах мет дү ниета ны мы-
ның мә ні – «адам ның өзін-өзі та нуы» ар қы лы «Хақ ты – ақи қат ты 
та нуы». 

Ах мет Ясауи ту ын ды ла ры – бү кіл түр кітіл дес ха лық тар ға 
ор тақ мұ ра.

	«Бі	лу»

1. Ах мет Я сауи ту ра лы не біл дің дер? Ол кім?
2. Бү гін гі күн ге жет кен шы ғар ма сы қа лай деп атала ды?

Бі	лу
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3. А.Я сауи «Да на лық кі та бын да» қан дай игі қа си ет тер мен 
іс тер ді на си хат тай ды? Қан дай жа ғым сыз қы лық тар дан 
сақ тан ды ра ды?

4. Яс ауи ке се не сі нің та ри хы ту ра лы не білесіңдер? «Артық 
болмас білгенің» айдарындағы мәліметпен танысыңдар.

«Тү	сі	ну»

Ах мет Ясауи не лік тен өмі рі нің соң ғы сәт те рін қы лует те 
өт кіз ді? Не үшін ақи қат ты ар тық көр ді?

«Тал	дау»

Венн диаг рам ма сы ар қы лы А.Я сауи ілімін Қор қыт ата 
тағылымымен са лыс ты рың дар.

Қорқыт атаА.Ясауи

«Жи	нақ	тау»

Ах мет Я сауи ту ра лы ал ған тү сі нік те рің ді ті рек сыз ба ар-
қы лы көр се тің дер.

«Қол	да	ну»

1. А.Я сауи дің со пы лық ілі мі, «Да на лық кі та бы ның» фи ло-
со фия лық мә ні ту ра лы ба ян даң дар.

2. Қо жа Ах мет Я сауи ту ра лы біл ген де рің ді «Да на үкі лер» 
тех ни ка сын пай да ла ну ар қы лы тү сін ді рің дер:
• Мә тін нен не гіз гі (жа ңа) ұғым дар ды тау ып, олар ды ал-

фа вит тік рет те жа зың дар. 
• Мә тін нен сен дер күт пе ген, сен дер дің бұ рын ғы ұғым-

да ры ңа қайшы тұр ған ақ па рат ты та бың дар.
• Сен дер үшін жа ңа лық бол ған мәліметті жа зың дар.
• Ма ңыз ды өмір лік да на лық. Мә тін нің не гіз гі о йын бір 

сөй лем мен біл ді рің дер.
• Та ныс жә не та ныс емес. Мә тін нен сен дер ге ал дын да 

та ныс бол ған жә не мүл дем та ныс емес ақ па рат ты та-
бың дар.

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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• Ил лю ст ра ция лық бей не леу. Мә тін нің не гіз гі о йын су-
рет, сыз ба ар қы лы бей не леп кө рің дер.

• Үл гі бо лар лық қо ры тын ды. Оқы ған мә тін нен ке ле шек те 
қа жет бо ла тын ма ңыз ды қо ры тын ды шы ға рыңдар.

3. «Да на лық кі та бы ның» зерт те луі ту ра лы мә лі мет тер жи-
наң дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

Қо жа Ах мет Я сауи ту ра лы біл ген де рің ді «Төрт сөй лем» 
тәсілі ар қы лы тү сін ді рің дер:

Пі кір. Мә тін бо йын ша өзін дік пі кір ле рің ді бір сөй лем мен 
жа зың дар.

Дә лел. Өз пі кір ле рің ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.
Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал 

кел ті рің дер.
Қо ры тын ды. Та қы рып бо йын ша қо ры тын ды шы ға рың-

дар.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің	

Арыс тан баб – ді ни аңыз дар бо йын ша Қо жа Ах мет Ясауиге ал ғаш-
қы ұс таз бол ған әу лие. Арыс тан баб есі мі Оты рар, Сай рам, асы өңі-
рін де гі со пы лар дың ру ха ни ұс та зы ре тін де ке ңі нен жа йыл ған. Арыс-
тан баб тың әулие лі гін ха лық мо йын да ған. Ел ара сын да «Арыс тан 
баб қа тү не, Қо жа Ах мет тен ті ле» де ген сөз бар. Ғы лы ми әде би ет те 
Арыс тан баб жай лы мағ лұ мат тар көп кез дес пе ген мен, Арыс тан баб 
есі мі Қо жа Ах мет тің « Диуа ни Хик ме тін де» жиі атала ды. Өлең жол да-
ры нан Арыс тан баб тың ұс таз дық қыз ме ті ай қын бай қа ла ды.

Арыс тан баб ке се не сі – кө не Оты рар же рін де гі сәу лет өне рі ес керт-
кі ші. Ке се не дә ліз ха на, ме шіт, құ жы ра ха на, азан ша қы ра тын мұ на ра 
си яқ ты же ке бөл ме лер ден құ рал ған. Ке шен нің ең кө не бө лі гі қа бір ха-
на бо луы ти іс. Қа зір де оның еде ні бас қа бөл ме лер мен са лыс тыр ған-
да едәу ір би ік. Қа бір үс ті не ал ғаш қы бел гі ХІІ ға сыр ша ма сын да са-
лын ған. Ма зар ХІV ға сыр да қай та жөн де лген. Қа зір гі уа қыт та Арыс тан 
баб ма за ры ның ор нын а үл кен ке се не салынып, мем ле кет қор ғауы на 
алын ған. Бұл ке се не – Ор та лық Азия да ғы кіші қа жы лық мін дет ті өтей-
тін мұ сыл мандар дың кие лі жер ле рі нің бі рі.

http://www.tarih.spring.kz/kk/history/
medie al/ gures/page1116/

Баға	беру
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Әде	би	ет	тео	рия	сы

Әде	би	ет	те	гі	со	пы	лық	поэ	зия
Со пы лық әде би ет іш кі ру ха ни тең дік ке жә не Жа рат қан ға құш тар-

лық қа бас тай тын сөз өне рі ре тін де VIII ға сыр да мұ сыл ман ел де рін де 
қа лып тас қан. Ол ис лам ның қай нар кө зі са на ла тын Құ ран мен оның 
ха дис те рі нен бас тау ала ды. Иман та қы ры бы на те рең бой ла ған 
ал ғаш қы со пы лар жа ра ты лыс тың таң ға жа йып сыр ла ры мен Құ ран ның 
іш кі мә нін жә не адам ның бол мы сын ұғы ну ға тал пы ныс жа са ды. 
Не гіз гі мақ са ты – Ал ла  ны ес ке ала оты рып, оның әсем ат та ры мен 
си пат та рын бі лу, оның әмір ле рін тү сі ну жә не оны сүю.

Қазақ жеріндегі со пы лық әде би ет Қа ра хан мем ле ке ті тұ сын да 
да мы ды. Ол Ах мет Я сауи дің «Да на лық кі та бын да» кө рі ніс тап ты. Түр кі 
тай па ла ры ара сын да ис лам ді ні нің та ра лу ына қыз мет ет ті. Ясауи 
Құ ран мен ха дис те араб ша жа зыл ған күр де лі ұғым дар ды түр кі ті лін де 
ха лық поэ зия сы не гі зін де тү сі нік ті, же ңіл етіп жет кі зе біл ді. Я сауи ден 
кей ін хик мет жа зу үр ді сін оның шә кі рт те рі Ах мет Иүгі не ки «Ха кім ата», 
«Ақи қат сыйы», Сү лей мен Ба қыр ға ни «Ба қыр ға ни кі та бы», «Ма риям 
кі та бы», т.б. ең бек те рін де жал ғас тыр ды.

Қа зақ әде бие тін де  со пы лық са рын жы рау лар поэ зия сын да ке ңі нен 
кө рі ніс тап қан. 

Қазақұлттықэнциклопедиясы

Қо	жа	Ах	мет	Ясауи	– түр кітіл дес ха лық тар дың көр нек ті ақы ны, есі мі әлем ге әй гі лі 
бол ған ой шыл, да на, Ор та Азия да ғы со пы лық әде би ет тің ірі өкі лі. Оның со пы лық 
ілім інің маз мұ ны, ғи б рат ты ой ла ры тұ жы рым дал ған хик мет тер ден тұ ра тын кө лем ді 
шы ғар ма сы – « Диуа ни Хик мет» («Да на лық кі та бы»).

Түйін

«Да на лық кі та бын да» ис лам ді ні нің төрт ал тын дің ге гі («Мағ ри пат», «Та ри хат», 
«Ха қи қат» жә не «Ша ри ғат») ма дақ тала ды. Мұн да ғы «Мағ ри пат» – ғы лым-бі лім  
«Та ри хат» – пә ни жал ған қы зы ғы нан бе зіп, о дү ние де жа рыл қа на ты ны на де ген се-
нім, Құ дай ға құл шы лық ету дің жүй есі  «Ха қи қат» – хақ шын дық, яғ ни, со пы лық ілім-
нің не гі зін ай та ды  «Ша ри ғат» – мұ сыл ман дық жо лы, за ңы, қа ғи да сы ту ра лы ай ты-
ла тын па рыз ды орын дау.

А.Ж.Жанатова.Қ. сауидің«Диуанихикмет»
дастанындағыгуманистікидеялар

Бағалы	дерек
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Со пы лық әде би ет өкіл де рі нің мақ са ты жә не осы ағым ды ен гі зу де гі 
Я сауи ең бе гі ту ра лы әң гі ме леп бе рің дер.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

1396–1399 жыл да ры 
Әмір Те мір дің бұй ры ғы мен 
Қо жа Ах мет Я сауи қа бі рі нің 
ба сы на ке се не тұр ғы зыл-
ған. Ке се не жо ба сы Ор та-
лық Азия сәу лет өне рін де 
бұ рын-соң ды ұшы рас па ған 
ша тыр жа бу тә сіл де рі қол-
да ны лу ымен ерек ше ле не-
ді. Ке се не нің ұзын ды ғы – 
65,5 метр, ені – 46,5 метр, 
мұ на ра ла рын қо са есеп те-
ген де ені – 50 метр, би ік ті гі – 40 метр. Ор та лық бөл ме сі нің тө ңі ре гін де 
түр лі мақ сат қа ар нал ған 35 бөл ме ор на лас қан, олар дың бі рі не Қо жа 
Ах мет Я сауи мүр де сі қо йыл ған. Ке се не нің ор та сын да қа зан дық ор на-
лас қан. Мұн да же ті түр лі қым бат ме талл (ал тын, кү міс, мыс, мы рыш, 
қа лайы, қор ға сын, те мір) қос па сы нан құй ыл ған тай қа зан бар.

Әй гі лі Ақ сақ Те мір жа сат қан Тай қа зан 40 құ лақ ты, сал ма ғы 2 тон на, 
іші не 3 тон на су сияды. Тай қа зан 1935 жы лы Ле ни нг рад эр ми та жы на 
жі бе рі ліп, 1989 жы лы қай та әке лін ді.

Қо жа Ах мет Я сауи ке се не сі – Түр кіс тан қа ла сын да ор на лас қан ор-
та ға сыр лық сәу лет өне рі нің ес ке рт кі ші.

Қазақұлттықэнциклопедиясы

Тапсырма
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Адам гер ші лік, иман ды лық, әділ дік, ина бат ты лық мә се ле лері 
ту ра лы ой тол ғай тын хик мет тер маз мұ ны на үңі лейік!

Хик	мет	те	р	
(«Даналықкітабынан»)

Же ті жас та Арыс тан баб кел ді ма ған,
Хақ Мұс та фа ама на тын бер ді ма ған.
Сол сә тін де-ақ кө ңі лім тау ып ба ян,
Нәп сім өліп, Тә ңі рі жо лы на түс тім мен де.
Құр ма бе ріп, мей ір ле не на зар сал ды,
Сол за мат та кеу дем де бір шы рақ жан ды.
Ер ке ле те ша қы рып қа сы на ал ды,
Мек теп ба рып, бек қуа нып тұр дым мен де.
Уа, да ри ға, ма хаб бат тың дә мін тат пай,
Жар да сүй мей, үй ді ой лап, дү ние тап пай.
Ой сыз, қам сыз, шай тан дық тан бой ды тарт пай,
Жан бе рер де жан талас қа түс тім, мі не.
Кә міл пі рім қыз ме тін де тын бай жүр дім,
Да мыл тап пай, көз іл мей, зыр лай жүр дім.
Әзә зіл дің ар бауы на қың бай жүр дім,
Со сын да мен қа нат қа ғып ұш тым, мі не.
Сө зім ді айт сам, зей ін қо яр бар ша жан ға,
Жан жы лу ын, жү рек отын аң са ған ға.
Де меу бол сын ға ріп, ба қыр, шар ша ған ға,
Ке кі рей ген кер дең дер ден қаш тым, мі не.
Қам кө ңіл дің қай ғы сы на дауа бол ған,
Жол да шар шап, ашық қан ға сая бол ған.
Мақ шар кү ні ма хаб бат ет, па на бол ған,
Мейі рі мі жоқ мен мен дер ге қас пын, мі не.
Да на лар дың ай та ры ке лер бол ды,
Қия мет тің қия на ты тө нер бол ды.
Ақы мақ тар ай қай мен же ңер бол ды,
Бұл не де ген за ма на бол ды, дос тар?
Үл кен-кі ші адам нан иба лық, әдет кет ті,
Қыз-боз ба ла, жас тар дан әдеп кет ті.
Мі нез-құ лық ты бұ за тын әлек жет ті,
Бұл не де ген за мана бол ды, дос тар?
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Өз көр кі ңе өзің мәз бо ла бер ме,
Өзі ңе-өзің сұқ тан ға ның, сі рә, жөн бе?
Ал ла ны ай тып, тәубе қыл ғын, жөн ге кел де,
Түн ұй қың ды төрт бө ліп, ал дың ды ой ла.
Кү мән сіз ғой бұл дү ние ден бар ша жан ның өте рі,
Мал-мүл кі ңе мәз бол ма ғын, бә рі қол дан ке те ді.
Ата-анаң, бау ыр лар, қай да кет ті ой лан шы,
Төрт аяқ ты ағаш ат са ған да бір күн же те ді.
«Дү ние-дү ние» дей бер ме, бір Ал ла бол сын ай та рың,
Кі сі ақы сын жей көр ме, ысырт кө пір бар, бай қа ғын.
Еш кім де са ған жол дас боп, бір ге еріп кет пей ді,
Бір ге тұр ған бауы рың мен ая лап сүй ген жан-жа рың.
Құл Қо жа Ах мет, та ғат қыл, біл мей мін ғұ мы рың не ше жыл,
Не де бол са жаз мыш тың кө рер сің бас қа сал ға нын...

Ау дар ған Ә.Жә мі шев

	«Бі	лу»

1. «Хик мет» сө зін қа лай тү сі не сің дер?
2. Ақын ның ту ған жер ге де ген сүйі с пен ші лі гі қай жол дар да 

бе ріл ген?
3. Ғұ мыр дың мәң гі емес ті гін, өмір сү ру дің мә нін қа лай су-

рет тей ді?

хик	мет	– таң ға лар лық ға жа йып, ке ре мет 
әзә	зіл	– діни: шай тан, ібі ліс тә різ ді қас көй рух, бұлжерде: аз ғы ру шы де ген ма ғы-

на да
қың	бай	– тайсалмау, мойымау, көнбеу
мақ	шар	кү	ні	– о дү ни е де гі сұ рақ кү ні
ысырт	(сират)	кө	пі	рі	– о дү ние де гі қыл кө пір
тәуба	– шү кір ші лік ету
төрт	аяқ	ты	ағаш	ат	– та быт
жаз	мыш	– әр адам ның тағ ды ры кү ні бұ рын жа зы лып қо йыла ды де ген тү сі нік

Сөз	мар	жан

Па ра са ты жең се, адам пе ріш те ден де жо ға ры, ал нәп сі сі жең се, хай уан нан да тө-
мен дә ре же ге тү се ді.

А.Қыраубаева

Даналық	ойдан	дән	ізде

Бі	лу
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«Тү	сі	ну»

«Да на лық кі та бы ның» мә ні не де?

«Тал	дау»

1. «Да на лық кі та бы ның» ғиб рат ты ой ла рын Абай дың «Отыз 
се гі зін ші»  сө зі нің, «Ғы лым тап пай мақ тан ба» өле ңі нің 
маз мұ ны мен са лыс ты рың дар. Ор тақ ой ла ры ту ра лы пі-
кір ле рің ді біл ді рің дер.

2. Оқу лық, хрес то ма тия ма те ри ал да рын пай да ла нып, «Үш 
түр лі күн де лік» тол ты рың дар. Жұ мыс нә ти же сін тал-
даң дар.

Шы ғар ма дан 
ерек ше әсер 

ет кен не ме се ой 
сал ған үзін ді, 

дәй ек сөз 

Же ке тү сі нік бе ру: бұл 
үзін ді ні не ме се дәй ек сөз ді 

таң дау ға не се беп бол-
ды? Осы ған бай ла ныс ты 
қан дай сұ рақ тар ту ды?

«Мұ ға лім ге 
хат» – 

сұ рақ тар

3. «Да на лық кі та бын да» адам бо йын да ғы қан дай із гі қасиет-
тер дә ріп те ле ді?

«Жи	нақ	тау»

Оқулық, хрестоматия материалдарын пайдаланып, хик-
мет тер дің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қол	да	ну»

1. Хик мет тер ді мә нер леп, тү сі ніп оқың дар. Әр шу мақ та ай-
тыл ған ой лар ды са ра лаң дар.

2. Топ тар ға бө лі ніп, бе ріл ген мә тін ді «Ку бизм» әді сі мен 
тал даң дар: су рет тең дер, са лыс ты рың дар, бай ла ныс ты-
рың дар, қол да ның дар, дә лел дең дер.

3. Синк вейн әді сін қол да нып, «Хик мет» сө зі не бесжол ды 
өлең құ рас ты рың дар:

 Бі рін ші жол – та қы рып тың атауы (зат есім).
 Екін ші жол – та қы рып ты си пат тай тын екі сөз (сын есім).
 Үшін ші жол – та қы рып ту ра лы қи мыл ды біл ді ре тін үш 

сөз (етіс тік).

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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 Төр тін ші жол – та қы рып қа қа тыс ты төрт сөз ден тұ ра тын 
сөз ора мы.

 Бе сін ші жол – та қы рып тың мә нін аша тын бір си но ним 
сөз.

4. «Иман ды лық – адам бо йын да ғы ең із гі қа си ет» та қы ры-
бы на эс се жа зың дар.

5. Ах мет Я сауи дің қа нат ты, ғиб рат ты сөз де рін қа лау ла рың 
бо йын ша жат тап алың дар. 

«Ба	ға	бе	ру»		

Хикметтерде ру ха ни-адам гер ші лік, иман ды лық тәр бие сі 
қа лай кө рі ніс тап қан? Шығарманың бү гін гі таң да ғы құн ды-
лы ғы на ба ға бе рің дер.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Пе	риф	ра	за
Пе	риф	ра	за – зат тың, құ бы лыс тың ту ра атын ата май, су рет теп көр-

се ту, тұс пал дап ай ту де ген ді біл ді ре ді. Он да ғы мақ сат бір сөз ді бас қа 
сөз бен ау ыс ты рып қа на қою емес, бұл ұғым ды өз аты нан бас қа ша 
етіп атау, оны бей не лі етіп си пат тау үшін жә не қан дай да бір эмо цио-
нал ды-эксп рес сив ті ба ға бе ру үшін қол да ны ла ды. Бұл, бі рін ші ден, 
стиль дік мақ сат та қол да ны ла ды, яғ ни бір сөз ді қай талап ай та бер мес 
үшін, ой ды тү сі нік ті рек ба ян дау үшін, бір ұғым ды түр лен ді ріп, әртүрлі 
атау лар мен атап, жал пы мә тін нің көр кем ді гін арт ты ра ды. Екін ші ден, 
пе риф ра за лар зат тың, кей іп кер дің қа сие тін, ерек ше лік те рін ба са 
көр се ту де, оқи ға ны су рет теу де об раз ды лық жа сап, айт ыл ған ой дың 
әсер лі лі гін арт ты ра ды, со ны мен бір ге ав тор дың суб ек тив ті се зім-
де рін біл ді ру үшін қол да ны ла тын стиль дік тә сіл бо лып та бы ла ды.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

Ясауи хик мет те рі нен пе риф ра за лар ға мы сал дар кел ті рің дер.

Баға	беру

Тапсырма
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XV ға сыр да өмір сү ріп, те рең ой лы тол ғау ла ры мен өш пес із 
қал дыр ған жы рау лар дың бі рі – Шал ки із. Іш кі те бі ре ні сін сырт қа 
сар қа шы ға рып, қо ғам да ғы құ бы лыс тар ға өзін дік ба ға бер ген 
Шал ки із жы рау дың тол ғау ла ры да өз ге ше.

	 ШАЛ	КИ	ІЗ	ЖЫ	РАУ

Қа зақ жы рау лық поэ зия сы ның өкілі 
Шал ки із Ті лен шіұлы Жа йық тың шы ғыс 
жа ға ла уын да дү ние ге кел ген. Бо ла шақ 
жы рау мұ сыл ман ша жақ сы бі лім, са ха ра 
сал ты мен тәр бие ала ды. Ұзақ уа қыт бо-
йына Но ғай лы әмір ші сі Те мір би дің қа-
дір лі ақыл шы ла ры ның бі рі бол ған. Шы-
ғар ма ла ры на қа ра ған да, жы рау би лік ке 
ара ла су мен бір ге бір де әс ке ри жо рық тар 
са пын да, бір де әмір ші нің нө ке рі қа та-
рын да Қы рым, Те ріс тік Кав каз, Дон бо-
йын те гіс ара лап шы ға ды. 

Шал ки із дің біз ге жет кен жыр-тол ғау-
ла ры нан жы рау дың ел ын ты ма ғын, та ту-
лы ғын ті леп, ха лық тың бо ла ша ғы на 
алаң дау шы лы ғын бай қай мыз. Тол ғау ла-
рын да жақ сы мен жа ман адам дар ды са ра-
лап, адам де ген ар дақ ты ат қа ла йық сыз-
дар ды мі ней ді, жал ған дү ние нің опа сыз-
ды ғын, өт кін ші елес еке нін өкі ніш пен 
біл ді ре ді.

Шал ки із ел бас қар ған хан дар мен қол 
бас та ған ба тыр лар дың ер лі гі мен асыл 
қа си ет те рін жыр лап, ел ге үл гі ете ді. 
Жы рау дың ең көп жыр ла ған ада мы – 
Те мір би. Оның Те мір ге биге ар на ған екі 
тол ғауы сақ тал ған.

«Би Те мір ге бі рін ші тол ғау ын да» 
кү ні ке ше ға на Те мір би са ра йын да шал-
қып жүр ген атақ ты жы рау дың бү гін тағ-
дыр тәл ке гі мен түз ге тен ті реуі, жы рау   ды 

ШАЛ КИ ІЗ ЖЫ РАУ  
(1465–1560)

Шал ки із но ва тор еді. 
Ол қа зақ поэ зия сын да ғы 
фи ло со фия лық ба ғыт тың 
не гі зін сал ды. Өзі нің фи-
ло со фия лық-афо рис тік 
поэ зия сы – тол ғау ла рын-
да Шал ки із ой лы лық тың, 
көр кем дік тің шы ңы на 
шық ты.

М.Мағауин

Зергер	сөз

новатор	 –	жаңашыл

Сөз	мар	жан
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кө ре ал ма ған ор да ма ңын да ғы «күй бең дес кен көп жа манның» 
жа нын дай са нап, қат ты сен ген Те мір би ді бұ ған қар сы қой ға ны 
су рет те ле ді. Жы рау би ге де ген өк пе сін, оның ма ңын да ғы екі жүз-
ді қол шоқ пар ла ры на де ген ашу- ыза сын та би ғат құ бы лыс та ры мен 
ас тас ты ра бей не лейді.

Ас пан ды бұлт құр сай ды –
Күн жау ар ға ұқ сай ды.
Көл дер де қу лар шу лай ды –
Көк ші лі ден ол ай уан
Соқ қы же ген ге ұқ сай ды,– 

деп, жау атын күн ал дын да ғы та би ғат су ре ті мен өзі нің кө ңіл 
күйі н, соқ қы же ге нін:

Көп ішін де бір жал ғыз
Көп мұ ңа йып жы лай ды –
Күй бең дес кен көп жа ман
Сө зі ти ген ге ұқ сай ды! – 

деген жолдармен су рет тей ді. 

Жақ сың нан ме ні кем көр дің,
Жа ма ның мен тең көр дің...
Сен – ал тын сың, мен – пұл мын,
Сен – жі бек сің, мен – жүн мін.
Сен – сұл тан сың, мен – құл мын,
Сен – сұң қар сың, мен – қу мын, –

деп, Те мір би дің Шал ки із ді атақ-дә ре же сі не сай құр мет көр сет пей, 
шет ке қақ қа нын бір жа ғы өк пе, бір жа ғы на ра зы лық ре тін де біл-
ді ре ді. Бі рақ өзі нің ние тін:

Сұл тан ием, сом жү ре гім ая ман,
Са ған дұс пан – ма ған жау.
Ке рек ті кү ні ал дың да
Ға зиз леген сұл тан, жа ным ая ман! –

деп, оған шын бе ріл ген ді гін, адал ды ғын біл ді ре ді. 
Сондай-ақ Те мір ді «ара бы то ры ға», «ал дас пан ға», «Қағ ба ға» 

те ңеу ар қы лы шы найы бас иген ді гін, пір тұт қан ды ғын, аса қа дір-
лей тін ді гін сез ді ре ді:

Алп, алп бас қан, алп бас қан,
Ара бы то рым өзің сің.АР
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Жа зы лы, ал тын, қол кес кен,
Ал дас па ным өзің сің!
Сұл тан ием, сен ме нің,
Бар май тап қан Қағ бам сың!

Шал ки із бұл тол ғау ын да ақыл-
ғиб рат қа то лы жол да рын Те мір би ге 
ар най оты рып, оған де ген адал ды ғын 
дә лел дей тү се ді.

Ақыл сыз дос ты дан, 
Ақыл ды дұс пан ар тық-ты,
Дұс па ның нан бір сақын.
Елі ішін де ай қа сып,
Ой нап жүр ген дос та рың нан мың са қын.
Жо ға ры қа рап оқ ат па,
Жу ық тү сер қа сы ңа.
Жа ман ға сы рың ды қо сып сөз айт па,
Күн дер дің кү ні бол ған да,
Сол жа ман ай ғақ бо лар ба сы ңа.
Жақ сы да ке лер бұ көп ке,
Жа ман да ке лер бұ көп ке,
Тү гел іс қо йып бол мас бір кеп ке.

Шал ки із өзі нің «Арық хан», «Боз үс  - 
тін де от жақ қан», «Әжі қам, сен Ман-
сұ рұлы То қу сан», «Мен ием нің кү нін-
де» ат ты өлең де рін де Те мір бей не сін то  - 
лық ты ра тү се ді. Те мір би ге де ген мақ-
та ны шын жа сыр май, Арық хан, Әзи ке, 
Ман сұр си яқ ты шон жар лар ды Те мір об-
ра зы на қа ра ма-қар сы бей не де су рет тей ді.

Шал ки із шы ғар ма ла рын да фи ло со-
фия лық тұ жы рым бо лып ке ле тін өси ет-
өне ге ге, ақыл-на қыл ға то лы шу мақ тар 
мо лы нан кез де се ді. Мы са лы:

Құс ты жи саң, бүр кіт жи,
Қыс то ның ды түл кі етер.
Бір жақ сы мен дос бол саң,
Аз бас, тоз бас мүл кі етер.

көк	ші	лі		– қыран құстың бірі, 
лашын, тұйғын
қу	– ақ қу
ға	зиз	ле	ген	– құр мет те ген 

де ген ма ғы на да
ара	бы	то	рым	– ауысп. 

Асыл тұ қым ды де ген ді біл-
ді ре ді
ал	дас	пан	– ауысп. Нар-

кес кен қы лыш
Қағ	ба	– мұ сыл ман дар дың 

құл шы лық ете тін қа си ет ті 
ор ны
кү	лік	– сәй гү лік жыл қы
кеп	ке	– бұлжерде: бас 

де ген ма ғы на да
жүмле	– барлық, барша, 

күллі
са	қын	– сақ тан

Сөз	мар	жан

Шал ки із жы рау дың шы ғар-
ма ла ры ның әр тар ма ғын да 
те рең сыр жа тыр. Жал пы 
жы рау лық поэ зи яның дәс-
түр лік си па ты – он да ғы ой-
дың ас тар ла нып, тұс пал да-
нып бе рі луін де. Жы рау өз 
тол ғау ла ры ар қы лы тұс пал-
дап та бол са өз-өзі не ба ға 
бе ріп ке те ді. Өз-өзі не ба ға 
бе ру де де те рең мән бар. 
Жы рау дың өзін біз кө бі не се 
ли ри ка лық «ме ні» ар қы лы 
та ни мыз. Осы лар дың ішін-
де жы рау дың Те мір би мен 
өзін бей не леуі нен сөз зер-
гер лі гін анық аң ға ра мыз.

«Даладаналары»

Даналық	ойдан	дән	ізде

Жа ман ту ған бар бол са,
Жа ман жол дас бар бол са,
Жа за ны со дан кө ре сің.

Шалкиіз

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Бір жа ман мен дос бол саң,
Күн дер дің кү ні бол ған да,
Жүм ле ға лам ға күл кі етер, – 

деп, жақ сы мен жа ман ның пар қын а йы ра ды.
Шал ки із ақын «Бар кү шің ді сы на май», «Қа ты на сы би ік 

көл дер ден», «То был ғы ның бе рі гі», «Бо ста ны бар ды те рек тің», 
«Ай дын ға шүй сең, тар лан шүй», «Ша ғыр мақ бұлт жай тас-
тар» ат ты тол ғау ла рын да адам бо йын да кез де се тін қа дір-қа си ет 
пен кер тарт па қы лық тар ды өмір тә жі ри бе сі не сүй ене оты рып, 
өне ге-өси ет ре тін де қо ры та ды.

Шал ки із шы ғар ма ла ры қа зақ, но ғай, қа ра қал пақ ха лық та ры 
ара сы на кең та ра ған. Де рек тер ге қа ра ған да шы ғар ма ла ры ның 
ал ғаш қа ғаз бе ті не тү суі – XIX ға сыр  дың екін ші жар ты сы. Бұ ған 
дә лел – жы рау өлең де рі нің 1874 жы лы жа зыл ған «Қа зақ өлең-
де рі мен қис са ла ры» дей тін кө не дәп тер де кез де суі. Жы рау дың 
өне ге лік мә ні зор тол ғау ла ры Ыбы рай Ал тын са рин хрес то ма тия-
сы нан да елеу лі орын ал ған.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Шал ки із дің біз ге жет кен шы ғар ма ла ры не гі зі нен жыр, тол ғау дәс тү-
рін де ке ле ді. XIX ға сыр дың жет пі сін ші жыл да ры ның өзін де орыс ға лым-
да ры Шал ки із сөз де рі не кө ңіл бө ліп, Геог ра фия қо ға мы ның Орын бор-
лық бө лім ше сі хат та рын да орыс, қа зақ тіл де рін де бас қан. М.Бек мұх-
ме дов құ рас тыр ған «Жақ сы үміт» жи на ғын да «Но ғай лы ның ба ты ры 
Шал гез дің Те мір хан ға айт қа ны» де ген та қы рып пен бе ріл ді. Ака де мик 
В.В.Рад лов Шал ки із шы ғар ма ла ры ның бір нұс қа сын тү сін дір ме сөз дер 
си яқ ты қо сым ша ла ры мен өзі нің «Об раз цы» жи на ғы ның VII то мы на ен-
гіз ген. XIX ға сырдың ая ғын да Шал гез дің кей бір шы ғар ма ла ры құ мық 
но ғай ла ры өлең де рі нің тұң ғыш жи нақ та рын да да ба сыл ды. Мы са лы, 
М.Ос па нов құ рас тыр ған «Но ғай жә не құ мық жыр ла ры» кі та бын да орын 
ал ған. С.Сей фу лин нің «Қа зақ тың ес кі әде би ет нұс қа ла ры» кі та бын да 
Шал гез дің «Жуан хан ға айт қа ны» ең бе гі ба сыл ған. Ол жы рау ту ра лы 
қыс қа мә лі мет те бер ді. Е.Ыс майы лов өзі нің «Ақын дар» кі та бын да 
Шал гез дің ірі тұл ға бол ға нын көр се те ді. М.Ма ғауин Шал гез дің төң ке-
ріс ке дей ін гі жи нақ тар да жа рия лан ған өлең де рін тү ген деп, 1973 жы лы 
«Ал дас пан» жи на ғы ар қы лы олар ды көп ші лік на за ры на ұсын ды. Ол 
өзі нің «Қо быз са ры ны» кі та бын да жы рау мұ ра ла рын ар найы зерт те ді. 
Жы рау мұ ра сы «Бес ға сыр жыр лай ды», «XV–XVIII ға сыр лар да ғы қа зақ 
поэ зия сы» жи нақ та рын да жа рық көр ді.

«Даладілмарлары»кітабыАР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



41

Шал ки із тол ғау ын да ғы Те мір би қан дай екен?

Би	Те	мір	ге	айт	қан	бі	рін	ші	тол	ғауы

Ас пан ды бұлт құр сай ды –
Күн жау ар ға ұқ сай ды.
Көл дер де қу лар шу лай ды –
Көк ші лі ден ол ай уан
Соқ қы же ген ге ұқ сай ды.
Көп ішін де бір жал ғыз
Көп мұ ңа йып жы лай ды –
Күй бең дес кен көп жа ман
Сө зі ти ген ге ұқ сай ды!
Алп, алп бас қан, алп бас қан
Ара бы то рым өзің сің,
Жа зы лы, ал тын, қол кес кен
Ал дас па ным өзің сің!
Бі лер ді біл мес не де мес,
Сұл тан ием, сен ме нің
Бар май тап қан Қағ бам сың!
Ал тын ды ке се са ры бал
Ал сам, мен са ған ұсы нар мын,
Тал мой ны ма қол арт саң,
Кү лік тен бек ұнар мын.
Кө бең се міз то рың мын,
Көп құ лың ның бі рі мін.
Жақ сың нан ме ні кем көр дің,
Жа ма ның мен тең көр дің.
Жақ сың нан ме ні кем көр сең,
Жа ма ның мен тең көр сең,
Ұялы бе рік ке қос ар тып,
Сен есен де, мен сау да
Ыры сым ды сын да йын,
Се гіз қи ыр шар та рап тан із дер мін!
Еділ ден ақ қан сы за шық
Біз көр ген де те бін гі ге
Же тер-жет пес су еді –
Те ле гей дей сай қал тып,
Жар қы ра ған бе рен ді
Те ңіз ет се, Тә ңі рі ет ті!

Те мір би – Но ғай ор   да-
сы ның би леу ші сі. Шал-
ки із ұлық тай жыр лай тын 
Те мір би 1480 жы лы Уг ре 
жоры   ғы на қа ты са ды, ХV 
ға сыр дың 90-жыл да ры 
та  рих сах на сы нан ке те ді.

Бағалы	дерек

құр	сау	–	1. Бір зат ты 
қы  сып тұ ру үшін сыр ты-
нан ай нал ды ра ұс тат қан  
те мір шең бер. 2. ауысп.
Қыс пақ қа алу, қы су
бе	рен	 – 1. Ұң ғы сы 

ұзын, ши ті мыл тық. 2. Пы-
шақ сияқ ты қа ру, қан жар. 
3. ауысп. Өжет, өт кір
сызашық	– жерден 

шығатын судың көзі

Сөз	мар	жан
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Жа ға сы на қыр шын біт кен тал еді –
Жа пы ра ғын жай қал тып,
Те рек ет се, Тә ңі рі ет ті!
Те бін гі нің ас ты нан
Ала бал та суы ры сып,
Теп сі ні сіп кел ген де
Тең ата ның ұлы едің,
Дә ре жең ді ар тық ет се, Тә ңі рі ет ті!
То был ғы ның бе ре гі
Иіл бо лып бе ріш біт се,
Ай бар бо лар те ре гі.
Ата ның ұлы жақ сы ға
Ма лыңды бер де, ба сың қос,
Бір кү ні бо лар ке ре гі.
Бо ста ны бар-ды те рек тің,
Бо ла ты бар-ды бе рек тің,
Тұ сың да ғы бол ған нар тың қор ла ма,
Тұ сың да ғы бол ған нар тың қор ла саң,
Та был мас-ты ке рек те.
Ай дын шүй сең – тар лан шүй,
Кө те ріл ген со на құ тыл мас.
Жау ға ки сең – бе рен ки,
Егеу ле ген бо лат өте ал мас.
Есен дік те ма лың ды бер де, ба тыр жи,
Ба сы ңа қыс тау іс түс се,
Дұс пан ның қо лы же те ал мас!
Бар кү шің ді сы на май,
Ба лу ан дар мен кү рес пе –
Таң бо лар сың әлем ге,
Сөз бо лар сың кү лем ге.
Ақыл сыз дос ты дан
Ақыл ды дұс пан ар тық-ты,
Дұс па ның нан бір са қын.
Елі ішін де ай қа сып,
Ой нап жүр ген дос та рың нан мың са қын.
Жо ға ры қа рап оқ ат па,
Жу ық тү сер қа сы ңа.
Жа ман ға сы рың ды қо сып сөз айт па,
Күн дер дің кү ні бол ған да,
Сол жа ман ай ғақ бо лар ба сы ңа.
Жақ сы да ке лер бұ көп ке,

Ба тыр лық ты айт , ер лік ті айт ,
Ба тыр лық ты айт , бір лік ті айт ,
Ын ты мақ қо сып, ел бо лып,
Жұрт жа са ған тір лік ті айт .

Бір лік қай да бол са, ер лік 
сон да,
Ер лік қай да бол са, ел дік 
сон да.

Жақ сы адам – ел дің ыры сы,
Жақ сы сөз – жан ның 
ты ны сы.

Жақ сы ту са, ел дің ыры сы,
Жаң быр жау са, жер дің 
ыры сы.

Жақ сы мын деп мақ тан ба, 
ха лық айт пай,
Ба тыр мын деп мақ тан ба, 
же ңіп қайт пай.

Сөздің	көркі	–	мақал
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Жа ман да ке лер бұ көп ке,
Тү гел іс қо йып бол мас бір кеп ке.
Сен – ал тын сың, мен – пұл мын,
Сен – жі бек сің, мен – жүн мін,
Сен – сұл тан сың, мен – құл мын,
Сен – сұң қар сың, мен – қу мын,
Жем сауыңа кел ген де,
Сұл тан ием, сом жү ре гім ая ман!
Са ған дұс пан – ма ған жау,
Ке рек ті кү ні ал дын да
Ға зиз лен ген сұл тан, жа ным ая ман!

	«Бі	лу»

1. Шал ки із жы рау ту ра лы не біл дің дер? 
2. Жы рау дың Те мір  биге ар на ған қан дай тол ғау ла ры бар? 
3. «Би Те мір ге айтқан бі рін ші тол ғау ын да» жы рау би ді қа-

лай сипаттайды, қандай нәрселерге теңейді? 

«Тү	сі	ну»

1. Жы рау дың Те мір би ге тол ғау ар науы ның се бе бі не де?
2. Шал ки із  поэ зия сын да ғы ой лы лық тың, ақыл ды лық тың, 

ке мең гер лік тің си па ты қан дай?

«Тал	дау»

«Би Те мір ге айтқан бі рін ші тол ғау ын ың» та қы ры бы мен 
идея сын анық таң дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Тол ғау дың не гіз гі о йын бір сөй лем мен біл ді рің дер. 
2. Тол ғау да ай тыл ған өси ет сөз дер ді жи нақ таң дар.

«Қол	да	ну»

1. Шал ки із тол ғау ла ры ның та қы ры бы ту ра лы ай тып бе рің дер.
2. «Би Те мір ге айтқан бі рін ші тол ғау ын да» қан дай өси ет 

сөз дер ай тыл ған? Ма ғы на сын тү сін ді рің дер. Бас қа тол-
ғау ла ры нан өси ет сөз дер ді тау ып жа зың дар.

3. Тол ғау дан ме та фо ра лар ды тау ып, жа са лу жо лын тү сін ді-
рің дер. Жы рау дың та ғы қан дай көр кем де гіш құ рал дар ды 
пай да лан ға нын анық таң дар.

4. Тол ғау дың бір шу ма ғын құ ры лы сы на қа рай тал даң дар.

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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5. «Би Те мір ге айтқан бі рін ші тол ғау ын да ғы» Те мір обра-
зы на си пат та ма бе рің дер. Тол ғау дың фи ло со фия лық 
мәнін тү сін ді рің дер.

6. Тол ғау маз мұ ны бо йын ша бе ріл ген кес те ні тол ты рың дар.

 Тол ғау маз мұ ны Ті лі Ой-тұ жы рым 

«Ба	ға	бе	ру»		

Тол ғау дан ке ле шек те қа жет бо ла тын қан дай қо ры тын ды 
шы ға ру ға бо ла ды? Ой-пі кір ле рің ді «Ой лан, жұп тас, пі-
кір лес» тә сі лі ар қы лы біл ді рің дер. Ол үшін әр қай сы сың өз 
ой ла рың мен пі кір ле рің ді ау ыз ша не ме се жаз ба ша дай ын-
даң дар. Со дан кей ін жұп та рың мен тал қы лап, пі кір ле сің дер. 
Ой-пі кір ле рің ді сы нып ал дын да жа рия лаң дар.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Шал ки із – ер те де гі қа зақ поэ зия сы ның өлең өр не гін ба йыт қан ақын. 
Оның шы ғар ма ла ры ХІХ ға сыр дан бе рі қа рай қа ғаз бе ті не тү се бас та-
ды. 1875 жы лы орыс жә не қа зақ тіл де рін де «Им пе ра тор лық орыс 
геог ра фия қо ға мы Орын бор бө лі мі нің жаз ба ла ры» жи на ғын да жа рия-
лан ды. Кей ін атал ған жи нақ та, «Ас тра ха нс кий вест ник» га зе тін де, 
Ы.Ал тын са рин нің «Қыр ғыз хрес то ма тия сын да» жә не бас қа да жи нақ-
тар да, ал ке ңес дәу ірін де «Ер те де гі әде би ет нұс қа ла ры», «Ал дас-
пан», «ХV–ХVІІІ ға сыр лар да ғы қа зақ поэ зия сы», «Бес ға сыр жыр лай-
ды» жи нақ та рын да жа рық көр ді. Ор та лық ғы лы ми кі тап ха на ның қол-
жаз ба қо ры на 1938 жы лы алын ған «Шәл гез жы рау дың Би Те мір хан ға 
айт қа ны» атала тын араб әр пі мен жа зыл ған 165 жол дық тол ғауы, сон-
дай-ақ, Әде би ет жә не өнер инс ти ту ты ның қол жаз ба қо рын да осы тол-
ғау дың араб әр пін де гі 86 жол дық бір жаз ба сы бар. Ах ме ди Ес қа лиев 
1961 жы лы тап сыр ған соң ғы қол жаз ба «Шәл гез Құ лын ша құ лы ның Те-
мір хан ға айт қа ны» деп атала ды. 

Қазақұлттықэнциклопедиясы

Баға	беру

Жы рау лар поэ зия сы ның көр нек ті өкі лі Шал ки із тол ғау ла ры өси ет-өне ге, ақыл-
ке ңес тү рін де түйі н дел ген ғи ба рт ты ой ла ры мен құн ды. Жы рау дың ең көп жыр ла ған 
ада мы – Те мір би. Жы рау дың Те мір  биге ар на ған екі тол ғауы сақ тал ған.

Түйін
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Ақ там бер ді жы рау – жоң ғар лар ға қар сы жо рық тар ға қа тыс қан 
ба тыр, ер лік қи мыл ды аң са ған қа һар ман дық кү рес тің жа лын ды 
жыр шы сы, за ма на қау ымы на танымал жырау, аты әйгілі ақын.

	 АҚ	ТАМ	БЕР	ДІ	ЖЫ	РАУ

Ақ там бер ді Са ры ұлы Сыр суы на 
жа қын Қа ра тау қой нау ын да дү ние ге кел-
ген. Ол ой рат-жоң ғар лар мен кү рес дәуі-
рін де өмір сүр ген дік тен, қо ны сы ау ысып, 
ба ла лық ша ғы да, бү кіл са на лы ғұ мы ры 
да қа зір гі Шы ғыс Қа зақ тан об лы сы Ая гөз 
ай ма ғын да өт кен. 

Мейі рім сіз жа қын ту ыс та ры ның түрт-
кі сін жа сы нан көп көр ген жы рау:

Жа мау лы ки ім ки ге нім,
Жар лылық, се нен кө ре мін.
Ата дан ту дым жал қы боп,
Жа қын нан көр дім тал қы көп.
Жа сым жет пей он бес ке.., – 

деп, көр ген аза бы мен қи ын шы лық та ры 
ту ра лы айт са да, жар қын бо ла шақ тан 
үмі тін үз бе ген:

Қор ғай тын жан адам жоқ...
Қа зір әл сіз бол сам да,
Үмі тім бар ақыр дан...
Он же ті ге жас жет ті,
Кө ңі лім сон да ор нық ты.
Жау ла су ға жау емес,
Жа қын ға қыл ман зор лық ты.

Жы рау дың ақын ды ғы мен қа тар 
ба  луан дық, ба тыр лық даң қы да қа тар 
шы ға ды. 1723 жы лы ба тыр-жы рау өзі-
нің бел сен ді ісі мен де, жа лын ды жы-
ры мен де жоң ғар лар ға қар сы кү рес ті 

АҚ ТАМ БЕР ДІ ЖЫ РАУ 
(1675–1768)

Ақ там бер ді жы рау эпос-
тық жанр ақы ны еді. Өзі-
нің тол ғау ла рын да ол ба-
тыр лар дың ер лі гі мен ба-
тыл ды ғын таң да на жыр-
ла ды. 

М.Әуезов

Ақ там бер ді жы рау «Ел 
аман бол сын дәйім» деп 
ту ған жер, Отан ті ле гін бі-
рін ші орын ға қоя біл ген. 
Хал қы ның ер-аза ма ты, 
тө ре-сұл тан да ры, бай-ба-
тыр, жар лы-жа қы байы – 
тү гел бір мақ сат та, бір 
ті лек те бол са деп ар ман-
дай ды.

Х.Сүйіншәлиев

Даналық	ойдан	дән	ізде
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ұй ым дас ты ру шы лар дың бі рі бо ла ды, қа зақ жа са ғы ның ал дың ғы 
са пын да шай қа са ды. Ор та Азия хан дық та ры мен, қал мақ тар мен 
ара да ғы ұрыс тар ға қа ты сып, ал ғаш қы кез де же ке ба сы ның ер лі гі-
мен, со ңы нан қол бас шы лық қа бі ле ті мен көз ге тү се ді. Са қа ба тыр-
лар са на ты на қо сыл ған кез де атақ ты «Ақ та бан шұ бы рын ды ның» 
куәге рі бо ла ды. Ш.Уәли ха нов тың «Әр қай сы сы әр та рап тан жор-
ту ыл жа са ған жоң ғар лар, Еділ қал мақ та ры, Жа йық ка зак тары 
жә не баш құрт тар қа зақ ұлыс та ры ның ұйпа-тұй па сын шы ғар ды, 
ма лын, жа нын ай дап әке те бер ді. ...қа қа ған қыс, жұт, ашар шы-
лық олар дың ха лін тіп ті ау ыр ла та түс ті» деп жаз ға нын дай, осы 
кез де қа зақ елі оң түс тік те гі қа ла лар мен ес кі мә де ни ет ошақ та-
ры нан айы ры лып, ха лық ты зар илет кен «Ақ та бан шұ бы рын ды, 
Ал қа көл сұ ла ма» оқи ға сы бас тала ды. 

Бұл ту ра лы жы рау:

Дұш пан нан көр ген қор лы ғым, 
Са ры су бол ды жү рек ке.
Он же ті де құр са нып,
Қы лыш іл дім бі лек ке.
Жау ға қа рай ат тан дым,
Жет кіз деп, Құ дай, ті лек ке, – деп жыр ла ған.

Ала са пы ран ке зең де ту ып, май дан да шың да лып өс кен Ақ там-
бер ді жыр ла ры қа зақ тар дың XVIII ға сыр да ғы жау гер ші лік ке 
то лы өмі рін шы найы бей не лей ді. Қи ын за ман ның қи лы ке зең-
де рін ба сы нан ке шір ген ақын-жы рау қо лы на най за ұс тап, жау-
мен шай қа са ды, ер лік тің үл гі сін көр се те ді. Ақ там бер ді ба сы нан 
ке шір ген сол бір қи ын кез дер ді:

Жа пан ға біт кен те рек пін,
Ең сем нен жел соқ са да тең сел мен.
Қа ра ғай ға қар сы біт кен бұ тақ пын,
Бал тала саң да айы рыл ман.
Сыр тым – құ рыш, жү зім – бо лат,
Тас қа да сал саң, ма йырыл ман! –

деп су рет тей ді. Бұл жыр жол да ры нан қай сар мі нез ді ба тыр дың өз 
бей не сін та ни мыз.

Ел дің ел ді гін сақ тар, оны сырт қы жау дан қор ғар ба тыр ұлы 
бол ған дық тан, Ақ там бер ді өз тол ғау ла рын да ер лік ті, ба тыр лық-
ты жыр ла ған. Жі гіт тің жі гіт ті гі ту ра лы:АР
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Ел ше ті не жау кел се,
Ал ды на, сі рә, дау кел се.
Ба тыр сын ған жі гіт тің,
Кү шін сон да сы на са! –

деп, жі гіт тің сы на лар ша ғы осын дай қи ын-қыс тау ке зін де де ген 
қо ры тын ды жа сай ды.

Ақ там бер ді жы рау тол ғау ла ры нан хал қы на де ген сүйі с пен ші-
лі гі ай қын кө рі не ді. Ол:

Кеу де бір жер ді жол қыл сам,
Шө лең бір жер ді көл қыл сам,
Құ рап жан ды көп жиып,
Өз ал ды на ел қыл сам! – 

деп, хал қы ның ба сын қо сып, ел ету ді ар ман да ған.
Ха лық тағ ды рын те рең ой ла ған жы рау, ел дің ел бо лу ын 

«хал қы то зып кем бол мас, әділ бол са ұлы ғы» деп, ел бас қар ған 
әкім дер дің әділ ді гі мен бай ла ныс тыр ған.

Ақ там бер ді шы ғар ма ла ры, не гі зі нен, өси ет-на қыл тү рін де ке ле-
ді. Жы рау дың «Түйе мой нын тұз ке сер», «Күл дір-күл дір кі сі не-
тіп», «Жыл қы дан ас қан мал бар ма?» ат ты тол ғау ла ры нан қа зақ 
хал қы ның мі нез-құ лық ерек ше лік те рі, бол мыс қа өзін дік көз қа-
рас та ры анық аң ға ры ла ды. Ол жыл қы ны тір ші лік кө зі, жі гіт тің 
көр кі, ба тыр дың жан се рі гі, жау ға мі нер тұл па ры деп ма дақ тай ды.

Ақ там бер ді жыр ла рын да ғы не гіз гі са рын – ер лік ке үн деу, 
жау ға қар сы кү рес ке жі гер лен ді ру. Ол жау қо лын да қал ған жер-
лер ді азат ету ді аң сай ды, бү кіл қа зақ бо лып бі рі гіп ат қа қо ну ды, 
жоң ғар лар ға күй ре те соқ қы бе ру ді ар ман дай ды. Ел қор ғау жо-
лын да өл ген ер де ар ман жоқ деп біл ді. «Күл дір-күл дір кі сі не тіп» 
өле ңін де:

Күл дір-күл дір кі сі не тіп,
Кү рең ді мі нер ме екеміз?!
Кү рек ті сін ақ си тып,
Сұ лу ды сүйер ме екеміз?!
Кү де рі ден бау та ғып,
Кі реуке тон киер ме екеміз?!
Жа ға сы ал тын, же ңі жез,
Шы ғыр шы ғы тор ғай көз,
 Сау ыт киер ме екен біз?!
Сырт тан сау ыт ки ген соң,АР
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Қо ңы рау лы най за қол ға алып,
Қо ңыр сал қын төс ке алып,
Қол қа шы рар ма екеміз?!, – 

деп өзі нің ой-ар ма нын ха лық ар ма ны мен ас тас ты ра ды.
«Күл дір-күл дір кі сі не тіп» деп бас тала тын шы ғар ма сы – ақын 

ар ма нын та ны та тын, тұл пар мі ніп ту ұс тап, ел ше ті не қор ған боп 
ер лік атын шы ға ру ды аң са ған ба тыр бей не сін ту дыр ған ту ын ды.

Жа лау лы най за қол ға алып,
Жау қа шы рар ма екен біз?!
«Ақ там бер ді қо лы» деп,
«Жа най дың сал ған жо лы» деп,
Жақ сы ата нар ма екен біз?!
...Әділ ту ған жақ сы ға,
Екі дау гер жү гі нер.
Ті зе сін қи сық бұр ма са,
Әділ ді гі бі лі нер, –

деп, ер аза мат бо йынан қа ра қыл ды қақ жар ған әділ дік ті көр гі сі 
кел ген.

Ақ там бер ді сөз де рі – ақыл-на қыл ре тін де ке ле тін ди дак ти-
ка лық са рын да ғы тол ғау лар. Ол өз жыр ла рын да құ нар лы да бай 
же рін, ор ман ды, өзен ді өл ке сін адал ең бек пен ай на лыс қан ел дер 
ме кен де ге нін аң сай ды, мал өсі ріп, жер өң де ген адам ның ел дә ре-
же сі не же ткізетінін на си хат тай ды.

Өмі рі нің со ңын да жаз ған «Ба ла ла ры ма өси ет» тол ғау ын да 
бір лік пен та ту лық қа ша қы рып, ел аман ды ғын ті лей ді:

Бір лі гің нен ай рыл ма,
Бір лік те бар қа си ет.
Та ту лық бо лар бе ре ке,
Қыл ма сын жұрт ке ле ке,
Араз бол саң ал ты ау ыз,
Елі ңе кір ген әре ке...
Ел аман бол сын ыла йым,
Ті ле гім бер ді бә рін де,
Ра зы мын, Құ да йым!
Бар ар ма ным, ай та йын,
Ба тыр лар ша жо рық та
Өл ме дім оқ тан қай тей ін!.. 
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Ақ там бер ді өмір сүр ген ке зең қа зақ 
та ри хын да жау гер ші лік ке қар сы кү рес-
тің «қа һар ман дық дәу і рі» атан ған дық-
тан, Отан үшін кес кі лес кен шай қас та 
ер лік пен қа за та бу сол кез де гі әр бір 
на ғыз ер жү рек, хас ба тыр дың ар ма ны 
бол ған. 

Жы рау тол ғау ла ры на қыл сөз дер ге, 
үл гі алар ғиб рат қа то лы бо лып ке ле ді. 
Адам ның жағымды, жа ғымсыз мі нез де рі, 
дос тық қа бе рік ті гі, аға йын ға қа йырым-
ды лы ғы ту ра лы те рең ой қоз ғай ды:

Аға йының көп бол са,
Ұлы ше рік қол мен тең.
Бі лім ді ту ған жақ сы лар,
Аз да бол са, көп пен тең.
Мі нез ді бол са жол да сың,
Күн де со нар қыз бен тең,
Жа ман бол са жол да сың,
Ас тың нан өт кен сыз бен тең...

Ақ там бер ді жы рау Жоң ғар мем ле ке ті 
тал қан да лып, жау дан бо са ған шы ғыс 
бет ке қай та қо ны ста ну ке зін де қа зақ 
ру ла рын ата ме кен ге бір жо ла ор нық ты ру 
ісі не ат са лы са ды. Өзі не қа ра ған ру лар ды 
оты рық шы етіп, арық, то ған қаз ды ра ды, 
егін ек ті ре ді.

Ақ там бер ді – та ри хи тұл ға, ой рат тар-
мен кү рес дәу ірін де атақ ты Қа ра ке рей 
Қа бан бай мен бір ге қа зақ қо лын бас қар-
ған ер лер дің бі рі. Жау гер ші лік за ман да 
жау ға қар сы ат тан ған ба тыр лар қа та рын-
да ер лік көр сет ке ні ту ра лы Үм бе тей жы-
рау да, Ду лат Ба ба тай ұлы да жыр ла ры на 
қос қан. Оның есі мі қа зақ хал қы ның та-
ри хын да ата лып, ел аңыз да рын да орын 
ал ған. 

Та рих шы Құр бан ға-
ли Ха лид 1911 жы лы Қа-
зан қа ла сы нан шық қан 
« Тау арих хам са» кі та бын-
да Ақ там бер ді жы раудың 
Қа ра ке рей Қа бан бай мен 
бір ге Най ман ның ру ба сы 
кө се мі, әс кер ба сы ба ты-
ры, аруақ ты ер ле рі нің бі-
рі бол ға ны ту ра лы мә лі-
мет бер ген. Оның көз сіз 
ба тыр, қайт пас ер, тә жі-
ри бе лі қол ба сы бол ған-
ды ғын Ду лат Ба ба тай ұлы 
«Ес пем бет» дас та нын-
да Қа бан бай мен қа тар 
алып, ке ңі нен жыр ла ған. 
Ақын Са ра Бір жан мен 
ай ты сын да Ақ тамбер ді ні 
өз елі нің атақ ты ақы ны, 
аруақ ты ба ты ры деп мақ-
тан ете ді.

https://kk.wikipedia.org/
wiki/

Бағалы	дерек
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Ақ там бер ді жы рау 1742 жы лы Ор та жүз ру бас шы ла ры ның Орын-
бор да ант бе ру жи на лы сы на өкіл бол ған. 1738–1752 жыл да ры қа зақ-
қал мақ ара сын да бол ған қан ды қақ ты ғыс тар дың бар лы ғы на дер лік 
қа тыс қан. Жы рау дың әлі де қол ға түс пе ген тол ғау ла ры ел ау зын да 
сақ та луы ық ти мал. Қа зір гі қол да ба ры 300 жол дан ас пай ды.

Ақ там бер ді тол ғау ла ры мен жыр ла ры «Қа зақ тың ХVІІІ–ХІХ ға сыр-
лар да ғы әде бие ті нің та ри хы нан очерк тер» (С.Мұ қа нов), «Ер те де гі 
әде биет нұс қа ла ры», «Ал дас пан», «ХV–ХVІІІ ға сыр да ғы қа зақ поэ-
зия сы», «Бес ға сыр жыр лай ды» жи нақ та ры на ен гі зіл ген. 

«Қазақәдебиеті»
анықтамалығы

Ақ там бер ді жы рау дың ту ған-қай тыс бол ған жыл да ры ту ра лы он том дық «Қа зақ 
әде бие ті та ри хы ның» 3-то мын да: «ХVІІІ ға сыр дың ба сын да ту ып, осы ға сыр дың со-
ңы на та ман қай тыс бол ған» де ген пі кір бол ған мен, жы рау дың 90 жас тан ас қа ны дау 
ту ғыз бай ды. Ал «Бес ға сыр жыр лай ды», «Он ға сыр жыр лай ды» де ген кі тап тар мен 
М.Ма ғауин нің «Қо быз са ры ны», бас қа да зерт теу ең бек тер де 1675–1768 жылдар 
де ген мә лі мет та ны мал бол ған дық тан, осы нұс қа қол да ны лып ке ле ді. Оның сүйе гі 
ШҚО Абай ау да ны Құн дыз ды ауы лы на қа рас ты Жү ре ка дыр де ген жо та ға жер лен-
ген. Сол ай мақ та ғы ба тыр ұр пақ та ры ба сы на күм без ор нат қан.

«Қазақәдебиеті»энциклопедиялықанықтамалығы

Бағалы	дерек

Ағай ының көп бол са,
Ұлы ше рік қол мен тең.
Бі лім ді ту ған жақ сы лар, 
Аз да бол са көп пен тең.

Жақ сы сы кет кен ау ыл дың, 
Ар ты нан жақ сы шық па са,
Өр те ніп кет кен жер мен тең. 

Ақтамбердіжырау

Зергер	сөз
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Ақын ар ма ны қан дай екен?

Күл	дір-күл	дір	кі	сі	не	тіп

Күл дір-күл дір кі сі не тіп,
Кү рең ді мі нер ме еке міз?!
Кү де рі ден бау та ғып,
Ақ кі реуке киер ме еке міз?!
Жа ға сы ал тын, же ңі жез,
Шы ғыр шы ғы тор ғай көз
 Сау ыт киер ме еке міз?!
Ор қо ян дай жү гін тіп,
Аш кү зен дей бү гіл тіп,
Жол ба рыс тай шұ бар ды
Таң дап мі нер ме еке міз?!
Сол шұ бар ға мін ген соң,
Қо ңы рау лы най за қол ға алып,
Қо ңыр сал қын төс ке алып,
Қол төң ке рер ме еке міз?!
Жа лау лы най за жан ға алып,
Жау қа шы рар ма еке міз?! 
То быр шық ты ән ді ген
Тол ты ра тар тар ма еке міз?!
То был ғы тү бі құ ра лай,
Бы ты ра тып атар ма еке міз!
Жар лау ға біт кен жа пы рақ –
Жа мыл сақ, то ңар ма еке міз?!
Жа зық қа біт кен бүл дір ген –
Сұ ғын сақ, тояр ма еке міз!
То был ғы сап ты қам шы алып,
Тұ мар мо йын ат мі ніп,
Қо ныс та қа рар ма еке міз!
Ел жа зы лып жай лау да,
Жақ сы лар ке ңес құр ған да,
Мұр ты мыз өр ге шан шы лып,
Бұ рын да сөй лер ме еке міз?!

2
От ба сар ор ны отау дай,
Қа быр ға сы ха лық ор на ған жон сау дай,

кү	рең	– қо ңыр қай-сар-
ғылт түс. Бұлжерде: «кү-
рең ат» де ген ма ғы на да. 
кү	де	рі	– жұм сақ етіп 

қол дан илен ген қа йыс 
ақ	кі	реуке	– сырт ки ім-

нің бір тү рі
то	быр	шық	ты	(то	быр	-

шық)	– көне. Са дақ тың 
оғын адыр на ға ті реп ата-
тын же рі 
ән	ді	ген	– көне.Же бе-

нің бір тү рі 
адыр	на	– са дақ аға-

шы ның екі ба сын ұс тап 
тұ ра тын же бе ні ті реп ата-
тын кер ме қа йысы 
то	был	ғы	– аға шы 

қат ты, қы зыл кү рең түс ті 
бұ та. То был ғы сап ты 
қам шы – қол ға ұс тай тын 
же рі (са бы) то был ғы дан 
жа сал ған қам шы 
қам	шы	– өрім мен сап-

тан тұ ра тын құ рал 
жон	сау	дай	– жо та лы 

жер, жай лы қо ныс 
сап	тыаяқ	тай	– сап-

тыаяқ си яқ ты. Қат ты 
ағаш тан шау ып жа сал ған 
са бы бар ыдыс 

Сөз	мар	жан
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Ор қо ян дай қа бақ ты,
Қи ған қа мыс құ лақ ты, 
Са ры мы сық тай азу лы,
Сап тыаяқ тай ерін ді,
Қи да сын кә рі жі лік ті,
Омы ра уы есік тей,
О йын ды еті бе сік тей,
Та ба ны жал пақ тар лан ды
Таң ба лап мі нер ме еке міз?!
Сол тар лан ға мін ген соң,
Өзен де өзен, өзен су,
Өр лер де жор тар ма еке міз?!
Аң ды сып жүр ген дұш пан ның
Бұлт тан шық қан ай бет ті,
Мұ нар дан шық қан күн бет ті,
Айт тыр са, бер мес сұ лу ын
Ап пақ қы лып маң да йын,
Бұ ғақ қы лып таң да йын,
Қи ыл ды рып қас та рын,
Тө гіл ді ріп шаш та рын,
Кү нін де ала ман ға
Те гін ол жа қы лар ма еке міз?!АР
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3
Күл дір-күл дір кі сі не тіп,
Кү рең ді мі нер ме еке міз?!
Кү де рі ден бау та ғып,
Қам қап ты киер ме еке міз?!
Өзен ге бие бай ла тып,
Төс кей ге ор да ор на тып,
Төрт кіл деп ошақ қаз ды рып,
Тө бел бие сой ғы зып,
Тө мен де би дің ке ңе сін
Біз де бір құ рар ма еке міз?!
Құ ла ты тау ға қол са лып,
Са дақ тың оғын мол са лып,
Бет пақ тың ен бір шө лі нен
Тө те леп жү ріп жол са лып,
Қол ды бір бас тар ма еке міз?!
Май дан да да был қақ ты рып,
Ер лер дің жо лын аш ты рып,
Ата сы бас қа қал мақ ты
Жұр ты нан шау ып бос ты рып,
Түйе де гі нар ша сын,
Әл пеш те ген хан ша сын
Ат ар ты на мін гі зіп,
Те гін бір ол жа қы лар ма еке міз?!
Кеу де бір жер ді жол қыл сам,
Шө лең бір жер ді көл қыл сам,
Құ рап жан ды көп жиып,
Өз ал ды на ел қыл сам!
Ас қар бір тау ды жай ла сам,
Же лі леп бие бай ла сам,
Күн де жи ын, күн де той,
Қыз-боз ба ла ой нат сам,
Тен те гін тү зеп, бай қа деп,
Іші нен би ді сай лат сам,
Құ лым бір ұл дай ки ін се,
Көр ке мін көр ген сүйі н се,
Атым тай жо март се кіл ді
Ата ғым жұрт қа бі лін се!
Өзім бір бө лек жай ла сам,
Жі гіт тен нө кер сай ла сам,
Ой паң жер ге он отау,

Бір лік ет кен озар, 
Бір лес пе ген то зар.

Же рі аз ған ел де тоқ-
шы лық бол май ды,
Ері ын ты мақ ты ел де 
жоқ шы лық бол май ды.

Бе ре ке лі жер ден ме ре ке 
кет пес.

Бе ре ке ні көк тен ті ле ме, 
бір лі гі мол көп тен ті ле.

Сөздің	көркі	–	мақал
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Қы раң жер ге қы рық ша тыр ті гіп,
Қо на ғым ды жай ға сам!
Пы шақ тан ма лым кет пе се,
Қа за ным от тан түс пе се,
Ау ыл дан то пыр үзіл мей,
Ошақ тың оты өш пе се!
Май же ме се қо на ғым,
Қан же ме се ба ра ғым,
Он кі сі ге жа ра са
Бір кі сі ге ар нап тарт қан та ба ғым!
Ха лық қа атым бі лі ніп,
Шү лен гір мыр за ата нар ма еке міз?!
Төс кей де ке ңес топ та нып,
Жақ сы лар үй де бап та нып, 
Нө кер лер жүр се сап тү зеп,
Қос-қо сы мен шат та нып.
 Қиуа дан ақыл ала тын,
Қи ян нан ай ла та ба тын
Ер лер ден сал сам нө кер ді
Дұш пан нан кек ті ала тын!
Жо ны бір жал пақ жо та дай,
Мой ны бір жал пақ бұ қа дай,
Ба лу ан нан нө кер бар ла тып,
Кү рес ке са лар ма еке міз?!
Ар тық ша көз ге кө рі ніп,
Ба луа ным жық са таң ла тып,
Ал ма сын ар нап суа рып,
Ақ сау ыт соқ са зер ге рім,
Тау да ғы са ла бұ ғы ны
Аң дып бір ат са мер ге нім!
Кө ко рай көк тем бол ған да
 Қай рау ық тың ащы күйі н дей
Қа йырып боз дап күй лен тіп,
Бо тала ған боз іңген
Азан-қа зан, у да шу
О да бір ал са ма зам ды-ай!
Ал ғай дың құ ба жо ны на
Жа йыл ған қо йым сый ма са,
Жүз бүр кен шек, жүз қос пен
Қа тар жү ріп жи на са!
Көк ала лы көп жыл қы

қам	қап	ты	(қам	қа)	– 
зер ара лас ты рып то қыл-
ған жі бек ма та 
шө	лең	– қуаң, шө лейт  

(жер), су сыз ал қап 
пір	– қол дау шы, қор ғау-

шы әулие атан ған қа жы , 
қа зі рет, ишан си яқ ты ірі 
дінба сы ла ры на бай ла-
ныс ты ұғым 
шіл	тен	– әу лие, ән-

бия. «Ға йып ерен, қы рық 
шіл тен» – же леп-же беп, 
қол дап жү ре тін көз ге 
кө рін бей тін кие лі бей не 
«Шіл тен нің ти іп шы-
ла уы» – же леп-же беп, 
ба та сы ти ді. Ба тыр лар 
жы рын да жиі ұшы ра са ды 
шү	лен	гір	– көне. Шү-

лен.
шү	лен	– мыр за, дар-

қан, жо март кі сі

Сөз	мар	жан

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



55

Көл ге бір түс се көз жет пей,
Са нап са нын алу ға
Есе бі не жан жет пей...
Бег ле рім мін се шұ ба рын,
Жұ лын дай қы лып жа ра тып!
Ел ден ел ді ара лап,
Тек ті ден тек ті са ра лап,
Бег лер дің қы зын айт тыр сам,
Нұс қа сын бай қап ша ма лап,
Сын ға тол са сияғы,
Әл бе ті шам ның шы ра ғы,
Мұ хит тан сү зіп шы ғар ған,
Қым бат ты гау һар ба ға сы.
Жүз нар ға кі лем жап ты рып,
Қа зақ тан сә нін арт ты рып,
Ұза тып ал сам сән ме нен,
Көң ілім ді хош тап ты рып!
Ба ла бер се те зі нен, 
Пір лер дің біт се де мі нен,
Шіл тен нің ти іп шы ла уы,
Ар ты лып ту са өзім нен!
Осын дай бер ген дәу лет ті
Кө те ріп тұ ра алар ма еке міз?!

	«Бі	лу»

1. Ақ там бер ді жырау туралы не білдіңдер?
2. Жырау «Күлдір-күлдір кі сі не тіп» толғауында елдің 

бақытты өмірін қандай күйде көреді? Толғау жолдары-
нан мысал келтіріңдер.

«Тү	сі	ну»

«Күлдір-күлдір кі сі не тіп» тол ғауы ның ерек ше лі гі не де?

«Тал	дау»

Жы рау тол ғауы ның бас ты идея сы қан дай?

«Жи	нақ	тау»

Тол ғау да ғы жы рау ар ма нын топ тас ты ру сыз ба сы ар қы лы 
көр се тің дер.

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау
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«Қол	да	ну»

1. Ақ там бер ді жыр ла ры ның маз мұ ны мен хрес то ма тия ма те-
ри ал да ры нан, «Ба ба лар сө зі» топ та ма сы нан та ны сың дар.

2. Тол ғау ды та қы ры бы мен өзек ті о йына қа рай тал даң дар.
3. Ақ там бер ді жы рау шы ғар ма шы лы ғы, «Күл дір-күл дір 

кі сі не тіп» тол ғау ының маз мұ ны бой ын ша оңай жә не қи-
ын сұ рақ тар кес те сін құ рас ты рың дар. Кес те нің сол жа-
ғы на өз тү сі нік те рің бой ын ша оңай, ал оң жа ғы на қи ын 
сұ рақ тар ды кел ті рің дер. Оңай сұ рақ тар де ге ні міз – мә-
тін де жа уа бы бар сау ал дар; ал қи ын сұ рақ тар – жа уа бы 
мә тін де жоқ, өзін дік тұр ғы дан жау ап бе ру ге ба ғыт тал ған 
сау алдар.

Оңай сұ рақ тар Қи ын сұ рақ тар

4. Ақ там бер ді жы рау бей не сі ту ра лы үзіндіні толық-
тырыңдар.

Жа пан ға біт кен те рек пін,
Ең сем нен жел соқ са да тең сел мен.
Қа ра ғай ға қар сы біт кен бұ тақ пын,
Бал тала саң да айы рыл ман.
Сыр тым – құ рыш, жү зім – бо лат,
Тас қа да сал саң майы рыл ман.

5. Жы рау шы ғар ма шы лы ғын да ғы ел дік рух пен ер лік дәс-
түр ле рі ту ра лы ай тып бе рің дер.

6. Тол ғаудың көр кем дік ерек ше лік те рі не тоқ та лың дар. 
Теңеу мен эпитеттерді теріп жазыңдар.

7. Тол ғау дың ұлт тық мақ та нышқа, ел на мы сы, ха лық ар-
ма ны на то лы жар қын тұс та рын қа рас ты рың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Жы рау тол ғау ла рын да ғы жақ сы мен жа ман ның ор ны, 
аға йын ның арақа ты на сы ту ра лы пікір білдіріңдер.

2. «Күлдір-күлдір кі сі не тіп» тол ғау ын да ғы өмір құ бы лыс-
та ры, адам бол мы сы, ел мүд де сі, ар ман-ті ле гі, ер тө зі мін 
шың дау, жі гіт ті ер лік те сы нау ту ра лы ой бө лі сің дер.

Қолдану

Баға	беру
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Ақын өсие ті қан дай?

Ба	ла	ла	ры	ма	өси	ет	

Ба ла ла ры ма өси ет:
Қыл ма ңыз дар ке пиет,
Бір лі гің нен а йырыл ма,
Бір лік те бар қа си ет.
Та ту лық бо лар бе ре ке,
Қыл ма сын жұрт ке ле ке.
Араз бол саң ал ты ау ыз,
Елі ңе кір ген әре ке.
Тал пы нып сал дым егін ді,
Іш сін деп әр кім те гін ді.
Ақы лың ба рың ұғар сың,
О йың бол са сө зім ді.
Тоқ сан ға жас кел ген соң,
Өлім жа қын кө рін ді.
Бар ар ма ным, ай та йын,
Ба тыр лар ша жо рық та,
Өл ме дім оқ тан, қай тей ін.
Ел аман бол сын ыла йым,
Ті ле гім бер ді бә рін де,
Ра зы мын, Құ да йым. 

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Өси ет – бел гі лі бір адам ның жа сы жет кен де не ме се жан тә сі лім 
ал дын да ғы кей ін гі ұр пақ та ры на, ту ған-ту ыс қан да ры на ай тып ке те тін 
ақыл, ке ңе сі, өті ні ші не ме се соң ғы тап сыр ма сы. Дәс түр бо йын ша ар-
тында қалған адам дар ай тыл ған өси ет ті бұл жыт пай орын дау ға ти іс.

https://atazholy.kz/ 010/06/siet/

	«Бі	лу»

1. «Өси ет» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
2. Жы рау дың ғиб рат тық ойы қан дай? 
3. «Бір лік» деген не? Мағынасын түсіндіріңдер.
4. Жы рау өсие ті бо йын ша ел ты ныш ты ғын сақ тау үшін не 

іс теу ке рек?
5. Жы рау дың афо ризм сөз де рі нен ер тұл ға сы қа лай та нылады?

ке	пиет	– бұлжерде: 
ке сір лік, ке се пат тық, жел-
буаз дық та ныт па де ген 
ма ғы на да
әре	ке	– бә ле лі бү лік, 

лаң 
те	гін	ді	– те гін бе ріл ген 

зат 

Сөз	мар	жан

Ал тау ала бол са,
Ау ыз да ғы ке те ді.
Төр теу тү гел бол са,
Тө бе де гі ке ле ді.
 
Тоз ған қаз ды
Топ тан ған қар ға ала ды.
 
Ын ты мақ тү бі – игі лік.

Тір лік, тір лік тү бі – бір лік.

Сөздің	көркі	–	мақал

Бі	лу
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«Тү	сі	ну»

Өлең не лік тен «Ба ла ла ры ма өси ет» деп атал ған?

«Тал	дау»

Жа ғым ды, жа ғым сыз қа си ет тер ді са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

Ақ там бер ді жы рау тол ғау ла рын ту дыр ған та ри хи ке-
зең ді, та ри хи оқи ға лар ды зер де лең дер.

«Қол	да	ну»

1. Жы рау дың өсие тін қа ра  сөз бен жа зың дар.
2. Ди дак ти ка лық на қыл сөз де рі нен мы сал дар кел ті рің дер.
3. Тол ғау ды көр кем дік ерек ше лік те рі не қа рай тал даң дар.
4. «Ел на мы сы – ер на мы сы» тақырыбында эссе жазыңдар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Жы рау дың қа зақ әде бие тін де гі ор ны мен тар ихи тұл ға сы 
ту ра лы қан дай қо ры тын ды жа сау ға бо ла ды? 

2. Жы рау тол ғау ын да ғы бір лік пен бе ре ке ту ра лы пі кір ле-
рің қан дай?

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Афо	ризм
Афо	ризм	–	қыс қа сөз бен түйі н дел ген ти янақ ты, бей не лі ой. Ақ там-

бер ді жы рау дың «Ба ла ла ры ма өси ет» өле ңі афо ри зм ге құ рыл ған. 

Ақтамберді, Шалкиіз шығармаларынан афо ри зм дер ге мы сал дар 
кел ті рің дер.

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Баға	беру

Ақ там бер ді жыр ла ры – қа зақ тар дың XVIII ға сыр да ғы жау гер ші лік ке то лы өмі рін 
шы найы бей не лей тін ту ын ды лар. Ақын-жы рау қо лы на най за ұс тап, жау мен шай қа-
са ды, ер лік тің үл гі сін көр се те ді, жыр тол ғап, ел бү тін ді гі мен бір лі гін жыр лай ды.

Түйін

Тапсырма
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	 ІІ	ТАРАУ

К Р	КЕМ	ӘДЕБИ	ЕТ	
ЖӘНЕ	ЭПИКА	ЛЫҚ	
СА	РЫН

Көр кем әде би ет – қо ғам өмі рі нің ай на сы.
Қ.Жұ ма лиев

Әде би ет – ақи қат өмір дің сыр лы су ре ті,  
ха лық тың көр кем та ри хы.
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Қо ғам да бо лып жат қан өз ге ріс тер ге өзін дік көз қа расын білдіріп, 
өт кен өмір ді аң сау са ры ны ба сым бол ған ақын дар шы ғар ма-
ла рын да за ма на шын ды ғы ай қын кө рі ніс бер ген. Сон дай кең 
ты ныс ты ақ па ақын ның бі рі – Мұ рат Мөң кеұлы.

	 МҰ	РАТ	М 	КЕҰЛЫ

Мұ рат Мөң кеұлы 1843 жы лы қа зір гі 
Аты рау об лы сы ның Қы зыл қо ға де ген 
же рін де бай-қу ат ты от ба сын да дү ние ге 
кел ген. Алайда әке сі нен ер те а йырыл ған 
Мұ рат аға сы ның тәр бие сін де бо ла ды. 
Жас та йынан өлең-жырға әуес болып, 
«ақын ба ла» атан ған.

Мұ рат Мөң кеұлы – пат ша ның 
отар лау сая са ты на қар сы лық біл дір ген 
ақын дар дың бі рі. Ақын ның «Үш қи ян», 
«Са ры ар қа», «Қаз ту ған» ат ты тол ғау-
ла рын да Ре сей дің қа зақ же рін отар лау 
сая са ты, ата ме ке ні нен ай рыл ған ел дің 
за ры мен мұ ңы ба ян да ла ды. Мысалы, 
«Үш қиян» деген өлеңінде:

Еділ ді тар тып ал ға ны –
Етек ке қол ды сал ға ны.
Жа йық ты тар тып ал ға ны –
Жа ға ға қол ды сал ға ны.
Ойыл ды тар тып ал ға ны –
Ой да ғы сы бол ға ны.
Маң ғыс тау дан үш тү бек –
Оны-да ғы ал ға ны.
Үр ге ніш пен Бұ хар ға
Ар ба сын сүй реп бар ға ны –
Қо ныс тың бар ма қал ға ны? – 

деп күй зе ле ді. 
Мұ рат ақын мұнда құ нар лы же рі нен 

а йырыл ған алаш аза мат та рын за ман ты  ны-
сын дер ке зін де аң ға ра бі лу ге үн дей ді, жер 

МҰ РАТ МӨ  КЕҰЛЫ 
(1843–1906)

Қа зақ тың та ри хын жаз-
ған адам Мұ рат се кіл ді 
ақын дар дың сө зін елеу сіз 
тас тай ал май ды. Мұ рат 
өлең де рін де пат ша хү кү-
ме ті нің қа зақ қа жұм са ған 
сая са ты ай қын бай қа-
ла ды. Хү кү мет тің жақ сы 
жер лер ді тар тып ал ға-
ны, ел қа мын же ген дер-
дің қуыл ға ны, өл ті ріл ге ні 
анық ай ты ла ды.

Х.Досмұхамедұлы

Зергер	сөз
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тағ ды ры – ел тағ ды ры еке нін ба са ай тып, «Еділ ді тар тып ал ға ны – 
етек ке қол ды сал ға ны, Жа   йық ты тар тып ал ға ны – жа ға ға қол ды 
сал ға ны, Ойыл ды тар тып ал ға ны – о йын да ғы сы бол ға ны...» – деп, 
ұлт тағ ды рын да ғы тра ге дия лық ке зең дерді шы найы су рет тей ді.

Өзі өмір сүр ген ор та ның әлеу мет тік-сая си жағ да йын же те 
тү сін ген ақын өзін ма за ла ған ой ла рын:

Әу елі же ңіп орыс Еділ ді ал ды,
Са ры тау, Аш тар хан ның же рін ал ды.
Ар ты нан Еділ ден соң На рын ды ал ды,
То ғай дың ағаш-қа мыс, та лын ал ды.
...Қуа лап Иса тай ды өл тір ген соң,
За ман ның со дан бе рі та рыл ға ны...
Бір қа зақ ер кек бол са – Ма хам бет тей,
Мұ ны да ай сыз кү ні жа за ла ды, –

деп қын жы ла жа за ды.
Өлең де рі нің маз мұ ны ақын ның шы ғыс мә де ние ті мен түр кі 

мә де ние тін же тік біл ген ді гін, қа зақ та ри хы мен қа тар тү рік, қа ра-
шай, ау ған, но ғай, орыс, та тар, баш құрт ха лық та ры ның та ри хы-
мен де та ныс екен ді гін көр се те ді.

Мұ рат Мөң кеұлы жас тар ды Мұ са би мен Асан би, Ер Еді ге, 
Қа ра сай-Қа зи, Ер Тар ғын, Қаз ту ған си яқ ты үл гі-өне ге бо лар-
лық тай адам дар дың үл гі сін де тәр бие леу мақсатында олар ту ра лы 
өлең-тол ғау лар шы ғар ған. Ру ха ни құн ды лық тар ды сақ тап қа лу 
үшін Жи де лі-Бай сын же рі не кө шу ді на си хат та ған.

Мы нау На рын де ген қо ны сың –
На рын бай бай дың қо ны сы еді.
Са ры көл, Са мар сын ды су,
Мы нау Са мар де ген суы ңыз –
Са мар бай бай дың қо ны сы еді...

Адам ның аз ған бел гі сін жырау:

Екі кі сі дау лас са,
Та ту бол деп айт пай ды.
Екі а йырып ара сын,
Ара сы нан па ра ал ған.
Мұ сыл ман ның ба ла сы,
Қа шу ды қой ды арам нан.
Ша па ғат, қа йыр қал ма ды,АР
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Жа қын-жу ық жа ран нан.
Ки ім ки се – же ңі жоқ,
Ете гі бар да, бе лі жоқ.
Бар мақ сияр же рі жоқ,
Қат па бол ған түйе дей,
Киең кі бол ған бие дей,
Ел би ле ді бір сым пыс,
Екі бұ ты та рал ған, – 

деп си пат тай ды. Ке лер за ман нан тү ңіл ген ақын:

Ады ра қал ғыр за ман ның,
Мен жа рат пай мын сү ре ңін! – 

деп қа па ла на ды. Ақын ның бұл ұзақ өле ңі нің не гіз гі маз мұн дық 
же лі сі – жер ді сақ тап қа лу мә се ле сі. «Үш қиян» өлеңі:

За ман нан за ман орал ған,
Дү ние шір кін со ны ал ған.
Ады ра қал ғыр, бұ қо ныс,
Қа йыр сыз екен азал дан, – 

деп бас тала ды да, за ма нын да Орақ, Ма май, Те ла ғыс, Асанқай ғы, 
Қаз ту ған дар өт кен атақо ныс тың «ады ра қа лып», жат жай ла ға-
нын жа ны күй зе ле жыр ете ді. Қа руы күш ті орыс пат ша лы ғы ның 
қа лың әс ке рі не тө теп бе ре ал ма ған ал мас қы лыш ты ба тыр лар за-
ма ны өтіп ба ра жат қан ды ғын айтады:

Тұл пар мі ніп ту ал ған,
Дұш па нын кө ріп қу ан ған,
Ал ма сын қан ға суар ған,
Аруақ ты ер лер дің,
Абы ро йын төк кен жер.

Мұ рат Мөң кеұлы 1906 жы лы Жа йық бо йын да Өр лік де ген 
жер де дү ние ден қай та ды. Ре сей ге қо сы лу ды қа зақ хал қы ның қай-
ғы сы деп ұқ қан Мұ рат тәу ел сіз дік ті аң са ған, ел дің еге мен ді гін 
көк се ген ұлт тық ақын дә ре же сі не кө те ріл ді.

...Қа зақ елі ел ді гі нен а йы ры лып, «штат қа» кө ніп, на ғыз бол ды рып тұр ған кез де Мұ-
рат өмір сүр ді. Мұ рат тың за ма ны – бос тан дық үшін «егес кен ер дің бә рі жер ті ре ген» 
за ман, қа зақ тың бұ рын ғы кең қо ныс тан, сүй кім ді әдет тен, ер кін салт тан а йыры ла 
бас та ған за ма ны.

Х.Досмұхамедұлы

Зергер	сөз
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За ман, қо ғам, адам ту ра лы ақын тол ға ны сы қан дай?

Үш	қи	ян

За ман нан за ман орал ған,
Дү ние шір кін со ны ал ған.
Ады ра қал ғыр бұл қо ныс,
Қа йыр сыз екен азал дан.

2
Қа йыр сыз не ге де се ңіз,
Асан қай ғы, Қаз ту ған,
Орақ, Ма май, Те ла ғыс –
Қал ған екен со лар дан.
Біз де бір сон дай бо лар мыз,
Ар тық па едік олар дан?!

3
Еділ дің бойы – қан ды қи ян,
Жа йық тың бойы – май лы қи ян,
Маң қыс тау дың бойы – шаңды қи ян,
Ады ра қал ғыр, үш қи ян!
Үш қи ян ның ара бо йынан,
Же ті жұрт ке тіп, жол сал ған.
Же ті жұрт тың кет кен жер,
Қа йыр сыз бол ған нет кен жер?
Ады ра қал ғыр, көк Жа йық,
Кө пір са лып өт кен жер.
Асан қай ғы, Қаз ту ған,
Орақ, Ма май, Те ла ғыс,
Шо ра ның шұ бап кет кен жер.

4
Тұл пар мі ніп, ту ал ған,
Дұс па нын кө ріп қу ан ған,
Ал ма сын қан ға суар ған
Аруақ ты ер лер дің,
Абы ро йын төк кен жер,

қи	ян	–	алыс жер, шал-
ғай  жер тү бі
ады	ра	қа	лу	– құ ру, 

жо ға лу

Сөз	мар	жан

Толғаудағы замана 
келбеті қандай?
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Ке ре ге сін кес кен жер,
Ер дің со ңы Иса тай,
Бар ма ғын тіс теп өт кен жер.

5
Же ті жұрт кө шіп кет кен соң,
Ата мыз қа зақ ба ла сы,
Қо нып, ме кен ет кен жер.
Мың нан-мың нан жыл қы ай дап,
Жүз ден-жүз ден нар бай лап,
Дәу ле ті қа лың біт кен жер.
Ау зы түк ті кәу ір дің,
Ба сы шоқ ты қал мақ тың,
Қа нын су дай төк кен жер.
Ал ма мо йын ару ын,
Ер ле рім ол жа ет кен жер.
Күн дер дің кү ні бол ған да,
Тар шы лық та қа лың ды,
Қа йыр сыз бол ған нет кен жер?!

6
Ады ра қал ғыр, көк Жа йық!
Са да ғың са ла бай ла нып,
Ас та на жұр тын ай на лып,
Ер ле рім ең сеп жел ген жер.
Мың нан-мың нан жыл қы ай дап,
Ақ ты  қой дың өр ген жер.
Шал қы ған дәу лет мол бі тіп,
Қы зы ғын жұр тым көр ген жер.
Емен дей бе лін бү гіл тіп,
Жі бек тей жа лын тө гіл тіп,
Ері ні тө мен са лын ған,
Құй ры ғы гүл дей ма лын ған,
Кү де рі бел, күп шек сан,
Бе деу ат қа мін ген жер.
Ау зы түк ті кәу ір ді,
Ер ле рім ай дап кел ген жер,
Қы сы рақ тай бөл ген жер.
Күн дер дің кү ні бол ған да,
Тар шы лық қа ілін дің,
Же ті жұрт ке тіп, бүл ген жер!

еңсеу	– аңсау, көксеу
кәу	ір	– көне. Жау, 

дұш пан. Мұ сыл ман дар 
Құ дай ды бар, бір деп 
біл меу ші лер ді осы лай 
ата ған. Қа зір гі қол да ныс-
та ғы ма ғы на сы – кә пір

Сөз	мар	жан
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7
Шаң дат ты рып да ла сын,
Тал қан етіп қа ла сын,
Ата мыз қа зақ бол ған да,
Әл де не ше шап қан жер.
Қо ра лап ай дап дұс пан ды,
Үр ге ніш пе нен Бұ хар ға,
Әл де не ше сат қан жер.
Ал тын ала, ақ кү міс,
Қа рық ол жа ға бат қан жер,
Ал тын нан тұр ман тақ қан жер.
Қыр ғау ыл дай қы зыл нар,
Қыз-ке лін шек жиы лып,
Қы зық пе нен арт қан жер.
А йыр өр кеш, са ры ін ген,
Кі лем жау ып үс ті не,
Қыл ар қан мен тарт қан жер.
Мың нан жыл қы ай да ған,
Жүз ден нар ды бай ла ған,
Сал та нат тү зеп мыр за лар,
Та ма ша ға бат қан жер.
Қа йыр сыз да бо лып ба ра ды-ау!
Ата мыз өт кен Асан би,
Мұ ны да құт сыз деп айт қан жер!

8
Мұ ның құт сыз ды ғы ның бел гі сі:
Ал ты ата ның ар жа ғы,
Та лөк пе нің бер жа ғы,
Сақ мар дың бо йын жай ла ған,
Сар ғая бие бай ла ған,
Ақ су да тайы ой на ған,
Ең сем ді кәу ір ба сар деп,
Еді ге би дің көш кен жер.

9
Қой ды мың нан өсір ген,
Жыл қы ны сан ға жет кіз ген.
Ар па, қау ын төк тір ген,
Же рі не же міс ек тір ген,
То ғыз жыл дай сар ға йып,АР
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Қо йына қош қар сал ма ған,
Ер ке гі қа тын ал ма ған,
Қа быр шақ ты, Қа ра су
Қа на тым ды за лым қияр деп,
Қар ға бой лы Қаз ту ған,
Қай ғы ла нып көш кен жер.

Та ба ны жер ге ти ме ген,
Маң дайы күн ге күй ме ген,
Тұл пар дан өз ге мін бе ген,
Сал қын дық қа ал қа ра кіс тон ки ген,
Сал та нат қа сал пы ерін ді нар ар тып,
Сыл қым дық қа жор ға дан өз ге мін бе ген.
Жас құс тың ар ғы тұм сы ғы –
Жәң гір дің қа ла сал дыр ған,
Не гіз етіп қал дыр ған,
Нә рік тің ұлы ер Шо ра
Ай қай ла сып, шу ла сып,
Ба ла ны кәу ір сұ рар деп,
Мұ ңа йып хан ның көш кен жер.

Са да ғын са ла бай лан ған, 
Ас та на жұр тын ай нал ған,
Жау ды көр се жай на ған,
Жай та сын дай қай на ған,
Мың қал мақ ты, кез кел се,
Ай да ры нан бай ла ған,
Кө ген деп қой дай ай да ған –
Қа ра ша, Қо бан қан ды су,
Ақ тө бе, Бо заң даң ды су,
Үш өзен, Са мар жан ды су,
Бес те рек, Еділ бе ті нен,
Бұл дар ған мен Ба да шы,
Көп ха лық тың іші нен,
Бе сеш кі тау дың ше ні нен,
Би лік ті кәу ір алар деп,
Қа ра ның ұлы Си дақ тың
Қай ғы ла нып көш кен жер.

	алқара	кіс	– бұлғын 
тәріздес жануар
сылқымдық	– 

кербездік, сәнқойлық

Сөз	мар	жан
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Ал ты жыл бал шық бас ты рып,
То ғыз жыл ке ріш соқ ты рып,
Су сы нын шай ға қан ды рып,
Хан ды ғы на жұр тын нан ды рып,
Ады ра қал ғыр Аш тар хан,
Әз Жә ні бек хан сал ды рып,
Ақы лын кәу ір ге ал ды рып,
Ай ла сы құ рып, кет кен жер.

Бір сін деп са дақ асын ған,
Бі рін деп жау ды қа шыр ған,
Қо рам сақ қа қол сал ған,
Қо зы жауы рын оқ ал ған.
Ат қан оғы зыр қы рап,
Еділ ден өтіп жо ғал ған.
Еділ де тұ рып оқ ат са,
Жа йық қа оғын жо ға лт қан,
Жа йық та тұ рып тол ға са,
Еділ ге оғын жо ға лт қан,
Аш тар хан нан ақыр са,
Ата ңа нә лет кәу ір дің
Ал тын туы жы ғыл ған,
Өгіз тау да өкір тіп,
Он екі хан ды өл тір ген,
Де ге ні не кел тір ген.
Ады ра қал ғыр ит На рын,
Орақ пе нен Ма май да,
Ой да ғы дәу рен бол мас деп,
Ой ран са лып көр ген жер.

Та ба ны жер ге ти ме ген,
Маң дайы күн ге күй ме ген,
Тұл пар дан өз ге мін бе ген,
Құр ма лас қан құ да да,
Құ дай лас қан дос та да,
Ар ты ғым кет ті де ме ген.
Жо рық жор тып жүр ген де.

керіш	– кірпіш
қорамсақ	– жебе сала-

тын арнайы қалта

Сөз	мар	жан
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Жыл қы еті бол ма са,
Өз ге азық же ме ген,
Боқ сақ тың бойы боз қа мыс,
Жаң быр шы ның ұлы Те ла ғыс,
Елім ді кәу ір алар деп,
Ты ным ал май көш кен жер.

Ба лы ғы тай дай ту ла ған,
Ба қа сы қой дай шу ла ған,
Жа йық пе нен Еділ ден,
Са ғыз бе нен Же мің нен,
Тас тан кө пір сал ды рып,
Тай сой ған мен Қа ра бау –
Ме кен ет кен жер ле рің,
Шал қып жат қан көл де рің,
Ден дер ден бер гі бау ыр дан
Қаз ту ған, Шұ бақ өт кен жер.

Ақ тө бе мен Қор ған ша
Асан қай ғы ба ба ның, 
Қы зыл тас тан үй сал ды рып, 
Он жыл тұ тас оты рып, 
Әң гі ме құ рып кет кен жер.

Қа ра құ нан Қал ды бай, 
Жаң ғы за ғаш Жақ сы бай, 
Кү лек тің ұлы Қарт қо жақ, 
Ес те ре кұлы Тар ғын ның
Та рық қан да ақыл сұ рай бар ған жер.

Қал ды ғай ты, Бұл дыр ты, 
Жер рең кін қа ра саң, 
Кө де сі нің тү бі сай ын бір жыл қы.
Қа ра қып шақ Қо бы лан ды
Тұл пар мі ніп жел ген жер.
Аузы түк ті кәу ір ді, 
Ба сы шоқ ты қал мақ ты, АР
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Ер ле рім ай дап кел ген жер, 
Қы сы рақ тай бөл ген жер!

Өлең ті нің ая ғы, 
Ші дер ті нің қос па сы, 
Аң қа ты ның ба сы тас оба, 
Он се гіз жыл аты сып, 
Ор ман бет би дің өл ген жер, 
Он сан но ғай бүл ген жер.
Ор та бой ын сыр ла ған
Оқ жаң быр дай жау ған жер, 
Мұ сыл ман ның ба сы нан
Дә ре же қай тып, ау ған жер!

Қы рық таң ба лы Қы рым ның, 
Он таң ба лы Ұрым ның, 
Он екі бау лы өз бек тің, 
Бұ рын ғы он сан но ғай дың
Ке тей ін де се жөн тап пай, 
Ады ра қал ған үш қи ян, 
Қол ұс та сып жүр ген жер!

Байе кек ме шіт сал дыр ған, 
Шың ғыр лау дың са ға сы, 
Елек пе нен Жай ық тың
Еке уі нің ра сы, 
Бе со ба ның да ла сы, 
Айса ның ұлы Әтет тің
Дұс пан ды қы рып ал ған жер.
Қы лы шын қан ға мал ған жер!

2 2
Ақ құм ды ның са ға сы, 
Есен бай дың құ ма сы, 
Қос Қоб да ның ар ғы сы, 
Ақ су дан бер гі маң да ла, 
Қа зақ та ғы Қал қа ман, 
Но ғай да ғы Мүл ка ман, АР
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Ела ман де ген биі нен
Ен ді қа лай бо лар деп, 
Та рық қан да ақыл сұ рай бар ған жер!

2 3
Те мір де қыр қып кү зе мін, 
Теп сең нен но ғай ас қан жер, 
Ас тау сал ды, Шы тыр лы, 
Көл де нең шың ның ба сы нан, 
Қа ра құм Бор сық қа сы нан
Мал суа рып ас қан жер.
Маң ғыс тау дың үш тү бек, 
Үш жүз ал пыс әу лие, 
Бес на маз дың жайы үшін
Қа дам дап аяқ бас қан жер.

2 4
Үр ге ніш пен Бұ хар дан, 
Қо ңы рат, Таш кент, Қо қан нан
Ор нық ты қо ныс та ба ал май, 
Ады ра қал ғыр, бұл қо ныс, 
Асан би шұ бап өт кен жер, 
Но ғай лы шұ бап бос қан жер!

	«Бі	лу»

1. Мұ рат Мөң кеұлы ту ра лы не біл дің дер?
2. Өле ң де ақын за ман ның бұ зыл ған се бе бін қай дан, не ден 

із дей ді?
3. Ақын: Мал мен бас ты есеп теп,

  Ба ла ның са нын ал ға ны –
  Аң ғар са ңыз, жі гіт тер,
  За ма на ны та ғы да
  Бір қыр сық тың шал ға ны! – 
деп не ні мең зей ді?

«Тү	сі	ну»

1. Өлең не лік тен «Үш қи ян» деп атал ған? Ақын қан дай үш 
қи ян ту ра лы жыр тол ғай ды?

2. «Қан ды, май лы, шаң ды қи ян» деп атау се бе бі не де?
3. Асан қай ғы, Қаз ту ған, Орақ, Ма май, Те ла ғыс есім де рі 

тол ғау да қан дай се беп пен атала ды?

Бі	лу

Түсіну

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



71

4. Не лік тен ақын:
  Ады ра қал ғыр за ман ның
  Мен жа рат пай мын сү ре ңін! – дей ді?

«Тал	дау»

Шалкиіз, Ақтамберді жыр ла ры ның та қы ры бын Мұ рат 
Мөң кеұлы толғауының та қы ры бы мен са лыс ты рып, ұқ сас-
тық та ры мен а йыр ма шы лық та рын көрсетіңдер.

«Жи	нақ	тау»

«Үш қи ян» тол ғауы ның идея сын үш сөй лем ар қы лы тұ-
жы рым дап, қо ры тын ды жа саң дар, маз мұ нын ті рек сыз ба 
ар қы лы көр се тің дер.

«Қол	да	ну»

1. Ақын шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы сұ рақ тар құ рас ты рып, 
дұ рыс жау ап тар ды ба ға лаң дар.

2. Тол ғау дан үзін ді жат таң дар.
3. М.Мөң кеұлы ның су рет теу ше бер лі гі ту ра лы ай тың дер.
4. «Үш қи ян» тол ғау ын да ғы жер атау ла ры ның геог ра фия-

лық си пат та ма сын жа зып көр се тің дер. Ерек ше лік те рі 
ту ра лы айт ып бе рің дер.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. «ПОПС фор му ла сы» ар қы лы тол ғау маз мұ ны ту ра лы ой-
ла рың мен бө лі сің дер:

 «Ме нің о йым ша …»
 «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін…»
 «Оны мен мы на мы сал дар мен, фак ті лер мен дә лел дей ала-

мын…»
 «Осы ған бай ла нысты мен мынадай шешімге келдім...»
2. Жаңа заман лебіне ақынның көзқарасы қандай? 
 Өз көзқарастарыңмен бөлісіңдер.

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Баға	беру

Мұ рат Мөң кеұлы ның «Үш қи ян», «Са ры ар қа», «Шал гез», «Қаз ту ған», «Қа ра сай-
Қа зи», «Орақ-Ма май», т.б. тол ғау ла рын да қа зақ хал қы ның бес-ал ты ға сыр лық та-
ри хы, та ри хи оқи ға лар мен тұл ға лар, жер, су, қо ныс, жайы лым, өріс, құ дық ат та ры 
ас қан ше бер лік пен ба ян да ла ды. Мұ рат шы ғар ма ла рын да 150-ге жу ық жер, су, қа ла 
ат та ры, 300-ден аса адам ат та ры кез де се ді. 

http://ehistory.kz/kz/ ontents/ iew/ 41

Бағалы	дерек
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Жер тағ ды ры – ел тағ ды ры ақын өле ңін де қа лай кө рі ніс тап қан?

Са	ры	ар	қа	

Біз көш тік Са ры ар қа дан бер мен асып, 
Көл де нең Са ғыз бе нен Жем ді ба сып.
Ат мі ніп, ки ім ки іп, тұ қым ал дық, 
Сүй ек тес жа қын жұрт деп ара ла сып. 
Сыр тым нан бір қыс та май мін та ғып сыз, 
Қо нақ қа сүйте  ме екен кел ген са сып.

Қо нақ қа сүйте ме екен са сып кел ген,
Алыс тан жа қын жұрт деп асып кел ген.
Тә ңір ай дап Маң ғыс тау ға ерік сіз қу ды,
Ісім жоқ кі сі өл ті ріп қа шып кел ген.
Жиен ді-на ға шы лы сүй ек тес жұрт,
Күн көр дік, кө шіп-қо нып кә сіп пе нен.
Сөз айт қан өз де рі ңе сын емес пе,
Ел едік Бе ріш, Адай бір ге жүр ген.

Бұл қо ныс же ті жұрт тан қал ған қо ныс,
Но ғай дың кө шіп талақ сал ған қо ныс.
Қаз ту ған, Асан қай ғы, Орақ, Ма май,
Біз тү гіл со лар дан да қал ған қо ныс.
Бұл қо ныс же ті жұрт тың кет кен қо ныс.
Но ғай дың кө шіп талақ ет кен қо ныс,
Кө мел сіз қон ған елін көп тоз дыр ған
Қа йыр сыз сол се кіл ді нет кен қо ныс?!

Әу ел де құт ты бол са не ге кет ті,
Еңі реп Қаз ту ған ның көш кен қо ныс.
Әу елі же ңіп орыс Еділ ді ал ды,
Са ры тау, Аш тар хан ның же рін де ал ды.
Ар ты нан Еділ ден соң На рын ды ал ды,
То ғай дың ағаш, қа мыс, та лын да ал ды.
Ар жақ тан Қайы бал ды, Нау ша қа шып,
Тар лық тың со нан бе рі қа бын ға ны.
Тә мә мі су мен ну ды орыс ұс тап,
Қа зақ тың со дан жұ тап ша лын ға ны.
Қуа лап Иса тай ды өл тір ген соң,

талақ	– Ис лам ді нін де гі 
не ке бұ зу шар ты. 1. Не ке 
бұ зыл ды, әй елін тас та ды 
де ген сөз. 2. Бе зу, алас-
тау – өмір қы зы ғын талақ 
ету. Бұлжерде: елі нен, 
же рі нен алас та тыл ды де-
ген ма ғы на да 
кө	мел	сіз	– бұлжерде: 

кө мей сіз де ген ау ыс па лы 
ма ғы на да, яғ ни еш те ңе 
ал май тын, дә мет пей тін 
тә	мә	мі	– бар лы ғы

Сөз	мар	жан

Са ры ар қа – қа зақ-
тың бай лы ғы ның кө зі ға-
на емес, со ны мен қа тар 
өнер мен мә де ни ет тің, та-
рих тың ке ні ші. Абы лай за-
ма нын да ғы Бұ қар жы рау, 
қаз дау ыс ты Қа зы бек би, 
Шө же, Ша шу бай, Дос кей, 
Қа сым сын ды ақын дар, 
жа зу шы С.Сей фул лин, 
ком по зи тор лар Тәт тім бет, 
Мә ди, Ұлы Отан со ғы сы-
ның қа һар ма ны Н.Әб ді-
ров, ға лым дар А. и же в-
с кий жә не Е.Бө ке тов, қа-
зақ тың тұң ғыш ға рыш ке рі 
Т.Әубә кі ров – Са ры ар қа-
ның та ны мал тұл ға ла ры. 
Бұл өңір де Ш.Уәли ха нов 
дү ние ге кел ген. Ға лым 
Қ.Сәт ба ев тың ма ңыз ды 
ғы лы ми ашы лу ла ры Са-
ры ар қа же рі мен бай ла-
ныс ты. 

https://kk.wikipedia.org/
wiki/

Бағалы	дерек

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



73

За ман ның со нан бе рі та рыл ға ны.
Ой ды ал ды – үш Ой мау ыт, то ғыз Тор ғай
Кең қо ныс мұ сыл ман ға қа лын ба ды.
Үш қи ян – же ті жұрт ты тоз дыр ған жер
Жер үшін қа йыры жоқ та рыл ма лы.
Шек ше кей, Құ тым қа шып, Әбен ді ұс тап,
Ер лер ге ере гес кен не қыл ма ды?!
Ер лі гі бір қа зақ тың Ма хам бет тей
Оны да аң сыз жер де жа зым да ды.

За ма на хау іп етем қыр лан ған нан,
Қа зақ ты ай нал дыр ды Сыр ды ал ған нан.
Ақы рып асау тай дай Орал суын
Ке ше гі Бек қо жа мен Тұр лан ды ал ған.
Ер лі гі бір жі гіт тің Өтен дей-ақ
Оны да жа зым қыл ды бұл ғаң да ған.
Бұ рын ғы кет кен жұрт тың әде тін ше
Ады ра құт сыз қо ныс кім ді ал ма ған?!
Бұл сөз ді бәйіт ет тім мұң дан ған нан,
За ман ға ту ра би лік тың дал ма ған.

Қа жы қаш ты Жал мұ хам бет, Бер кін ме нен,
Өзі нің ке тем де ген сер ті ме нен.
Кін ді гін, кі рін жу ып кес кен жер ден
Қы сыл май ер ке те ме ер кі ме нен?!
Бұ рын да ады ра қал ғыр құт сыз еді,
Егес кен ер дің бә рі жер ті ре ген.
Қо ныс қа тала са сыз бұл за ман да,
Біз тү гіл Асан қай ғы тен ті ре ген.

Бұл сөз ді бәйіт ет тім мұң дан ған нан,
За ман ға ту ра би лік тың дал ма ған.
Шұ бы рып сек сен үй мен Ал даш кет ті,
 Кәу ір дің қор лы ғы на тұл дан ған нан.
Шұ бы рып сек сен үй мен Ал даш кет ті,
Тоз дыр ды Сыр да шау ып Қа ны бек ті.
Ер лі гі бір жі гіт тің Дәуіт тей-ақ
Өл ті рт ті ол да орыс қа ер Бө лек ті.
Мақ тан са үш Ал шын ның сал ма ғын дай,
Сырт та ғы Ті леу, Қа бақ, қа лың Шек ті.
Ар ты нан көп әс кер мен Мәм бет қу ып,

аң	сыз	жер	де	– ай да-
ла да, аң дау сыз да де ген 
ма ғы на да

Сөз	мар	жан

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің
Са ры ар қа – Қа зақ-

стан ның пай да лы қаз-
ба лар ға бай, ірі фи зи-
ка лық-геог ра фия лық 
жә не та би ғи-та ри хи 
ай ма ғы ның бі рі. Са ры-
ар қа – ха лық тық атау. 
Са ры ар қа ға Қа ра ған-
ды, Ақ мо ла об лыс та-
ры ның же рі то лық тай, 
Тор ғай, Се мей, Пав ло-
дар об лы сы ның бі раз 
же рі кі ре ді. Қа ра ған ды 
об лы сы ның ау ма ғы, 
не гі зі нен, Са ры ар қа-
ның ор та бө лі гін де ор-
на лас қан. Сон дық тан 
да жер гі лік ті ха лық 
осы өңір ді ежел ден 
Са ры ар қа, Ар қа да ла-
сы деп ата ған. Са ры-
ар қа атауы «жер бе тін-
де гі өсім дік те рі күй ген-
дік тен, сар ғай ып жа та-
тын кең де үл кен жон, 
жал пақ үс тірт, сан-
сыз адыр лы қыр қа»  
ұғы мын біл ді ре ді. 
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Әкел ді Орын бор ға ер Есет ті.
Бұл сөз ді бі реу айт са нан бас едік,
Кө зі міз кө ріп ту ды сол өсек ті.

Әу елі Әлім ме нен Та бын ды ал ды,
Тоз ды рып ақ сүй ек тің та ғын да ал ды.
Әлен ді Кү сеп пе нен Сі бір ге ай дап,
Бұл жұрт тың қа ра тү гіл ха нын да ал ды.
Қа зақ тың хан – ше ге сі, жер – мұ ра сы,
Та ғы нан хан тай ған соң ба қы ры қал ды.
Ұр шық ты, Қа ра шо қы, Бә кі, Бал қы,
Ма шы рық, Те ке, Са рық, Мә рі хал қын да ал ды.
Ба ла сы мұ сыл ман ның на шар лан ды
Кең қо ныс қай дан із деп тап ты ра ды?

Бұл жер ден дін мұ сыл ман же ті кет ті,
Бі реуі екі ке ліп, екі кет ті.
Кет кен жұрт же теу емес, ал тау екен,
Бі реуін екі са нап, же ті деп ті.
Әу елі осы жер ден но ғай кет ті,
Ба ла сы мұ сыл ман ның но бай кет ті.
Қаз ту ған, Асан қай ғы, Орақ, Ма май
Әрі өтіп Те сік тау дан со лай кет ті.
Ар ты нан Те ла ғыс пен Нә рік кет ті,
Өзі не ер ген жұр тын алып кет ті.
Жер қа рап он екі жыл жел мая мен
Асан би жер дің үс тін та нып кет ті.
Ақыр да қыл жа лау лы қал мақ кет ті,
Қуа лап Дәу лет ке рей сол дат кет ті.
Су қа рап он екі жыл қа йық пе нен,
Асан би жер дің үс тін бар лап кет ті.

Жы ла ды кө ше рін де шай қы ла рым,
Қай ғы ның сон да біл дім ай ты ла рын.
Қо ныс ты жұрт тан қал ған ме ні кі деп,
Бұл күн де ие бол ған қай сы ла рың?!
Ар ты нан қа зақ жұр ты ке тем де ген,
Со ңы нан Асан би дің же тем де ген,
Айт са  да ке тем деп ол ке те ал ма ған,

шай	қы	ла	рым	(шай-
қы)	– сай қы. Дү ние қы-
зы ғы нан бе зіп, ел ке зіп 
жү ре тін еш кім ге зи яны 
жоқ әзіл қой, сы қақ шыл, 
қуа қы, дін ге бе ріл ген 
адам, диуана 

Сөз	мар	жан
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Со ңы нан Асан би дің же те ал ма ған.
Сау ран нан Те зен тау ға қай та кө шіп,
Әрі леп Те сік тау дан өте ал ма ған.

Бұл жер ге со нан қай тып қа зақ қон ған,
Әді рә талай жұрт қа азап бол ған.
Бас қо сып Кі ші жүз дің ақ са қа лы,
Бо йына үш қи ян ның қа рап қон ған.
Екі адам қа рай шық қан ауы лы нан,
Ке ңе сіп Әлі мұлы, Бай ұлы нан.
Кө зім мен көр ге нім жоқ ешбі реуін
Ес ти мін бұ рын ғы ның да бы лы нан.
Ес бо лай, Ке те Әжі бай қа рай кел ген,
Қа сы на ба тыр Жа ры Шо тан ер ген.
Әжі бай Са ры ар қа да қыс тап қа лып,
Ке рел ді Ес бо лай бай бел гі ле ген.
Қо ныс қа тала са сыз бұл за ман да
Жер еді анайы кім нің құ лы ны ем ген?

Біз дің ел қай ту шы еді Са ғыз жай лап,
Теп сең ге суы шық қан бие бай лап.
Қы зыл шай, жез са мау рын, саз дың суы
Сәс ке де пі су ші еді әзер қай нап.
Шы на яқ, ал тын ке се, кү міс қа сық,
Қы лаң дар құюшы еді кө зі жай нап.
Ша қы рып бір-бі рі не бие со йып,
Ақ са қал тар қау шы еді ке ңес ой лап.
Ат мі ніп ал ма мо йын жі бек жау ып,
Мыр за лар шы ғу шы еді бұ ла ғай лап.
Сый лас қан тө ре-хан дай бір-бі рі мен,
Жү ру ші ек аға йын мен кү ліп-ой нап.
Хал қым ның сал та на ты ес ке түс се,
Жү ре гім өр те не ді от тай жай нап.
Құ дай дың құ лы бол саң, біз ге күл ме,
Бо лар сың сен де біз дей со рың қай нап.
Ел едік же ті бау лы Бе ріш де ген,
Ау зым нан сөз шық пай ды ке ліс пе ген.
Ақ ты  қой, қы лаң жыл қы, қып-қы зыл нар,
Тең тү сіп төрт тү лік мал те гіс тел ген.

ақ	ты		– ақ тү сі ба сым. 
Ақ ты  қой 
қы	лаң	– ақ шыл түс, 

боз. Қы лаң жыл қы 
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Ел едік біз де өзің дей ша лық та ған,
Мал бі тіп қа лың қа ра қа лып та ған.
Ақ ты қой, қы лаң жыл қы, қып-қы зыл нар
Тең бі тіп төрт тү лік мал шау ыт та ған.
Жиен ді-на ға шы лы сүй ек тес жұрт,
Қал дым ба ке ле меж ге зау ық та ған.
Са ры ар қа қо ныс еді көп тен жүр ген,
То лық сып мал мен дәу лет кет пей жүр ген.
«Та яқ жер — са яқ жүр ген» де ген дей-ақ,
Осын дай сөз ге ілі нер шет теп жүр ген.

Нар шөк кен, То пы рақ шаш ты жыл қы ға жай,
Са рал жын, Маң ғыт пе нен бә рі де сай.
Сый ма ған маң да ла ға сон ша мал дан
Құ да йым тас та ма ды бір то ры тай.
Ал ла ның құ лы бол саң, біз ге күл ме,
Бо лар сың Құ дай қыл са, сен  де сон дай.
Бар еді тәу ір қо ныс Тай сой ған дай,
Ақ шө бі се мір те ді жай ған мал ды-ай.
Ша қы рып бір-бі рі не бие со йып,
Ақ са қал тар қау шы еді жа на рал дай.

Нәл етік, зер бу ын ған, мыр за ла рым,
Тә кап пар ен дәу лет ті кө те ре ал май.
Жақ қан жоқ біз дің ел ге асып-тас қан
Ой ла саң мұ ның тү бі әл де қан дай.
Күз бол са қо ну шы едік Қа ра көл ге,
Ащы лы екі жа ғы жай лы жер ге.
Көк пе гін ір ге сі нен сүй реп жа ғып,
Мол дәу лет бі тіп еді біз дің ел ге.
Шал қы ған шал қар көл дей, қай ран жұр тым,
Бы ты рап қоң сы бол ды әр кім дер ге.

Нар қо зы – құ ды ғы еді Ес бо лай дың,
Отыр ған кү нін кө ріп жар лы-бай дың.
Жыл қы ны Түз бұ лақ қа ай дап тас тап,
Суы еді жал дан дыр ған құ лын-тай дың.
Су ішіп Нар қо зы дан шық қан жыл қы
Бәй гел мен ба су шы еді Жез ді бай дың.
Сый ма ған ен да ла ға сон ша мал дан

нәл	– етік тің, ке біс-
тің өк ше сі не же лін-
бе сін деп қа ғы ла тын 
жұ қа те мір
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Тұя ғын қал дыр ма ды жал ғыз тай дың.
Ал ла ның құ лы бол саң, біз ге күл ме,
Би лі гі Адайда емес бір Құ дай дың.
Ба зар бай, Қа быр шақ ты, Ке нен, Құр мас,
Ады ра құ дық еді суы сыр лас.
Ат мі ніп ал ма мо йын, ақ үй ті гіп,
Де ме ңіз әлі де біз ді ке ңес құр мас.
Бай ұлы он екі ата жұ та са да
Сар тыл дап бұл се кіл ді біз дей қыл мас.
Сө зі ме жа ман кі сі тү сін бей ді
Анайы ер тү сі нер сөз ге мұң дас.

Қа бан бай, Қа ра қал пақ, Ма лай са ры,
Кен же ден кө рі не ді ел дің бә рі.
Су ішіп Кө ті бай дан өр ген жыл қы
Асу шы ед ба сып өтіп Мә теш бай ды.
Бұл күн де айт қан ме нен на на мы сың,
Ке ше гі өтіп кет кен біз дің жәй ді.

Тай сой ған, Орал бойы өс кен же рім,
Кір жу ып, кін ді гім ді кес кен же рім.
Құр бы мен жа ға ла сып бір ге жа тып,
Жар ты құрт та ту лық қа жес кен же рім.
Тай сой ған, Орал бойы жүр ген же рім,
Қы зы ғын дәу ле ті нің көр ген же рім.
Ат мі ніп мыр за лар дан, нар же тек теп,
Қы зы лын әуес тік ке ки ген же рім.
Қи ғаш қас, ой мақ ау ыз, бал та мақ ты
Кү нін де асау лық тың сүй ген же рім.
Қой со йып, үй ба сы на о йын қы лып,
Жиы лып жү ру ші еді қыз бен ке лін.
Шал қы ған тас қан су дай кө ңі лін ба сып,
Әркім ге қоң сы атан ды-ау кер без де рім.

Тай сой ған, Ойыл, Қи ыл, Ден де рі міз,
Қа ра бау ме кен ет кен жер ле рі міз.
Жа йық пен Қа ра бау дың тең ор та сы
Теп сең ге мал жайы лар кең же рі міз.
Нар ға ар тып то лы са ба, кі лем жау ып,
Жи ын-той, қы зық еді көр ге ні міз.

қоңсы	– кедей 
ауыл, кірме
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Ат мі ніп ар ғы мақ тан бү гіл ді ріп,
Бір оз ды Бай ұлын да өр не гі міз.
Кең маң дай, ке бе же қа рын игі жақ сы
Бар еді ар тық ту ған бе гі ле рі міз.
Ту ұс тап, қа раң ғы да жау жай ла ған
Көп еді аруақ ты ер ле рі міз.
Тың да саң құ лақ са лып, жақ сы ла рым,
Әртүр лі мұ ша қат ты сөй ле рі міз.
Са ғыз ды, То пы рақ шаш ты ба са жай лап,
Күз дік тен қай ту шы еді ел де рі міз.
Ады ра мал кет кен соң ие сіз қал ды,
Қаз қон ған бат тау ық ты көл де рі міз.

Төрт құ дық, Тұз жа ға сы, Ал да бер ген,
Қай ран ел қо ну шы еді көл де нең нен.
Бе ріш тің әр үйі не түс кен қо нақ
Жыл қы дай бо лу шы еді көл ге кел ген.
Бұл күн де елім ді ай тып за ры ға мын,
Са ғы нып қай ран жұрт ты шөл де ген нен.
Шы ңы рау құ ды ғы еді Жақ сы бай дың,
Төрт тү лік ай на ла сы мал ға жай лы.
Жыл қы ны көк ала лы ша тыр ла тып
Мәң көт пен өр гі зе тін Қу ан бай дың.
Ал ла ның құ лы бол саң, біз ге күл ме,
Би лі гі Адай да емес бір Құ дай дың.
Жоқ еді тәу ір қо ныс Қу рай лы дай,
Боз теп сең же рі жақ сы, суы шай дай.
Ал ла ның құ ді ре ті не ша раң не шік,
Құ да йым жал ғыз жыл да қыл ды мұн дай.

Жоқ еді тәу ір құ дық Бал та лы дан,
Шарт өріс ай на ла сы ал ты алу ан.
Мол дәу лет қа ра ғаш тай ел ден ке тіп,
Кі сі мен бір дей бол дық жа ңа ту ған.

Се гіз бай, Қа ра тал мен Кө шен, Ты мық,
Ал қа да сөз сөй ле дім ба зар қы лып.
Қыр мы зы қы зыл гүл дей сан құ бы лып,
Дос жан дар тұ ру шы еді үй ден шы ғып.
Ал ла ның құ ді ре ті не ша ра не шік,
Бо лад деп ой лап па едік мұн дай қы лық?!

мұшақат	– машақат, 
бейнет
баттауық		– өсімдік 
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Бай мөң ке – жер сауы ры сы, Ті леу, Құ лан,
Қай ран ел кө шу ші еді то лық сы ған.
Шай ішіп са мау рын нан сәс ке түс те
Көп еді тә каппар сып мыр за сын ған.
Ал ла ның құ лы бол саң, біз ге күл ме,
Тап бо лар тас қан ел ге мұн дай ылаң.

Дүй се мен Тоқ пақ жай лай ды Жез ді бай ды,
Төрт тү лік ай на ла сы мал ға жай лы.
Тай со йып екі кі сі ге талай бер ген,
Са раң деп ке ту ші едік Мә теш бай ды.
Адай ды се гіз арыс ара ла дым,
Көр ме дім сіз дің ел ден әлі он дай ды.

	«Бі	лу»

1. Са ры ар қа ту ра лы не бі ле сің дер? Геог ра фия дан ал ған  
бі лім де рің ді пай да ла ның дар.

2. Орыс тың отар лау сая са ты қай жол дар да ай тыл ған?
3. Тол ғау да есім де рі атал ған адам дар ту ра лы не бі ле сің дер?

«Тү	сі	ну»

1. Шы ғар ма ның «Са ры ар қа» деп ата лу се бе бін тү сін ді рің-
дер.

2. Жұрт тың Са ры ар қа дан кө шу се бе бі не де?
3. Ақын не ге қай ғы ра ды?
4. Ақын не лік тен:

Бұл күн де елім ді ай тып за ры ға мын,
Са ғы нып қай ран жұрт ты шөл де ген нен, – дей ді?

«Тал	дау»

«Үш қи ян» мен «Са ры ар қа» өлең де рі нің идея лық маз мұ-
нын са лыс ты рың дар. Қан дай үн дес тік тап тың дар?

«Жи	нақ	тау»

Өлең нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қол	да	ну»

1. Өлең де кел ті ріл ген геог ра фия лық атау лар ға тү сі нік бе-
рің дер.

2. Өз де рі ңе ұна ған үзін ді ні жат тап алың дар.

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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3. Те ңеу мен эпи те ттер ді те ріп жа зың дар.
4. Тол ғау маз мұ ны бой ын ша әр бір сұ рақ ал дың ғы жау ап тан 

ту ын дап оты ра тын «6 не лік тен?» сұ ра ғын құ рас ты рың-
дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

Ақын ке лер күн нен қан дай үміт кү те ді? Оның үміті 
ақталды ма?

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Мұ рат Мөң кеұлы май тал ман жыр шы, тер ме ші ре тін де де та ныл-
ған. Мұ рын жы рау «Мұ рат мен көр ген ақын дар дың ішін де гі ең күш ті сі 
еді» деп ба ға ла ған. «Өлім», «Қыз», «Ар ғы мақ сый лап не ке рек», «Ат-
тан сұ лу бо лар ма?», «Жал ған шы фә ни жал ған да» ат ты тер ме ле рін-
де за ман сы ры на үңі ліп, өмір мен өлім, жас тық пен кә рі лік, сұ лу лық 
ту ра лы тол ға на ды. «Оқу дан қайт қан жі гіт ке хат», «Елі не жаз ға ны», 
«Бір дос қа» ат ты хат үл гі сін де жа зыл ған үш ту ын ды сы сақ тал ған. 

Ел ішін де гі әң гі ме лер де «Са ры ар қа ның» жыр ла ну та ри хы ту ра лы бы лай ай ты-
ла ды: 1878–1879 жыл дың жұ тын да Мұ рат жал ғыз түй есін же те леп, үй ішін алып, 
Маң ғыс тау ға ке тіп, на ға шы жұр тын па на лай ды. Адай дың қыз ба, же лөк пе жі гіт те рі: 
«Мұ рат айт қыш дей ді, со ны сын бай қап кө ре лік, өзі міз дің Арал бай мен, Қа ша ған-
мен ай тыс ты ра лық. Мұ рат өз ауы лын да жүр ген де елін, же рін, Бе рі шін мақ тап дес 
бер мей ді дей ді. Ен ді не сін мақ тай ды, жұ та ған елін мақ тай ма? Қаң ғып ке ліп біз дің 
ел ден күн кө ріп жүр, ен ді ай тыс тыр сақ, ол же ңі ле ді, дан дайсуын қоя ды», – деп ел 
ара сы на сөз жү гір те ді. Мұ рат мұ ны ес тіп, бір ке зе ңі ке лер деп іш тей ши ры ғып жү-
ре ді. Осы ны сез ген үл кен дер: «Мұн дай әң гі ме ні қо йың дар, Адай-Бе ріш әрі аға йын, 
әрі мұң дас ел міз. Мұ рат – әрі қо нақ, әрі жиен. На ға шы мен жиен нің ара сын да ғы 
ай тыс на сыр ға шау ып, ар ты жақ сы лық қа апар мауы мүм кін, тек жү рің дер», – деп 
қой ғы за ды.

Сөйт іп жүр ген де Адай елі нің үл кен жи ыны бо ла ды. Ай ту шы лар дың әң гі ме сі не қа-
ра ған да 9 бо лыс ел жи на ла ды. Жи ын бас талар да үл кен дер: «Ал ды мен ақын дар ды 
сөй ле тейік», – дей ді. Сон да ел дің Мәт жан де ген атақ ты ақ са қа лы: «Ола рың дұ рыс 
бо лар. Олай бол са, ал ды мен сөз ді әрі жиен, әрі қо нақ Мұ рат қа бе ре лік. Елін, же-
рін са ғы нып жүр ген бо лар не ме се біз дің ел дің жі гіт те рі нің сө зі ти іп жүр ген бо лар, өз 
ақын да ры мыз ды кей ін кө рер міз», – дей ді. Ел мұ ны ма құл дай ды. Сон да іш тей ты-
нып ши ры ғып жүр ген Мұ рат осы «Са ры ар қа сын» жыр лай ды. Бұл тол ғау осы лай ша 
туа ды.

Х.Досмұхамедұлы

Бағалы	дерек

Баға	беру
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Ақын «Қы рым ның қы рық ба тыры» жы рын, Шал ки із, Қаз ту ған шы ғар-
ма ла рын жет кі зу ші лер дің бі рі бол ған. Әсі ре се, Ма хам бет өлең де рін 
жет кі зу де гі ең бе гі ерек ше (Ма хам бет жыр ла ры Қу ан жы рау – Мұ рат – 
Ығыл ман ақын дар ар қы лы біз дің за ма ны мыз ға жет кен). Мұ рат Мөң-
кеұлы шы ғар ма ла ры «Мұ рат ақын ның Ғұ мар Қа зи ұлы на айт қа ны», 
«Ақын», «Мұ рат ақын ның сөз де рі», «Бес ға сыр жыр лай ды», «Ал қа ла-
са әлеу мет», та ғы бас қа жи нақ тар да жа рия лан ған. Б.Қор қы тов тың құ-
рас ты руы мен ақын ның же ке жи на ғы шық қан. Шы ғар ма ла рын Х.Дос-
мұ ха медұлы, С.Сей фул лин, М.Әуе зов, С.Мұ қа нов, А.Тоқ ма ған бе тов, 
Қ.Жұ ма лиев, Б.Ома ров, Қ.Мә ді бай, та ғы бас қа ға лым дар зерт те ген. 
Кей бір шы ғар ма ла ры орыс ті лі не ау да рыл ған. 

http://www.ardaktylar.kz/debiet/item

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Эпи	тет
Эпи	тет	 (ай	қын	дау) – грек ше «си пат тау» де ген ма ғы на бе ре ді. 

Зат тың не ме се құ бы лыс тың ай рық ша си па тын, са па сын анық тай тын 
су рет ті сөз. «Сарыарқа» өлең інде гі «Қызыл шай, жез са мау рын, 
алтын ке се, күміс қа сық, алма мо йын, ақ үй, қиғаш қас, оймақ ау ыз, 
бал та мақ ты» де ген сөз дер эпи тет ке жа та ды. Ал «шал қар көлдей, 
суы шайдай» – те ңеу сөз дер. 

Эпи тет  пен теңеуге мы сал дар келтіріңдер.

Мұ рат Мөң кеұлы – пат ша ның отар лау сая са ты на қар сы лық біл дір ген ақын дар дың 
бі рі. Елі нің тәу ел сіз ді гін аң сап, хал қы ның қай ғы сы мен мұ ңын, ар ма ны мен бо ла-
ша ғын ақын өзі нің «Үш қи ян», «Са ры ар қа» ат ты өлең де рі не ар қау ет кен.

Түйін

Тапсырма
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ХІХ ға сыр дың екін ші жар ты сы мен ХХ ға сыр дың бас ке зін де 
өмір сүр ген, ұлы Абай дәс тү рін жал ғас ты ру шы, әде би ет те гі жа ңа 
тол қын ле гі нің ал дың ғы қа та ры ның өкі лі, шы ғар ма ла ры өлең, 
поэма, ән, ау дар ма, әң гі ме лер ден, сон дай-ақ фи ло со фия лық 
ту ын ды лар дан тұ ра тын Шә кә рім Құ дай бер діұлы – қа зақ тың әде би, 
мә де ни өмі рі не мол мұ ра қал дыр ған ақын. 

	 ШӘ	КӘ	РІМ	ҚҰ	ДАЙ	БЕР	ДІҰЛЫ

Шә кә рім Құ дай бер діұлы 1858 жы лы 
қа зір гі Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы 
(бұ рын ғы Се мей об лы сы) Абай ау да нын да 
дү ние ге кел ген. 

Шә кә рім – Құ нан бай дың бәй бі ше сі 
Күңке ден ту ған Құ дай бер ді нің ұлы, 
Абай дың не ме ре іні сі. Шә кә рім нің әке сі 
ер те қай тыс бол ған соң, ата сы Құ нан бай 
же тім дік көр ме сін деп, өз бауы рын да 
ер кін өсі ре ді.

Оның ерек ше зе рек ті гін аң ғар ған 
Абай Шә кә рім ді өз қам қор лы ғы на ала-
ды. Шәкәрім «мол да са ба ғы нан» бас қа 
орыс ша да үй ре не ді. Ол ғы лым-бі лім 
қуу мен қа тар, дом бы ра тар ту, гар моньда 
ой нау, ән са лу, саят шы лық құ ру, су рет 
са лу, т.б. өнер  мен де айналысады. Оның 
өне ге көр ген ор та сы Құ нан бай ауы лы ның 
зия лы то бы, ұлы Абай дың та ғы лы мы 
бол ды. Ол жас Шә кә рім нің аза мат жә не 
ақын ре тін де қа лып та суы на ерек ше 
әсер ете ді. Абай дың ке ңе сі мен әр түр лі 
кі тап тар оқу ға ма шық тан ған Шә кә рім 
ақы лы ке мел де ніп, ой-өрі сі те рең деп 
өсе ді. Ақын дық өне рін де та ны та бас-
тай ды. Ал ғаш қы өлең де рі Абай үл гі сі мен 
жа зы лып, Абай дан Шә кә рім ғы лым-
бі лім алу дың жо лын, аза мат тық мі нез ді 

ШӘ КӘ РІМ  
ҚҰ ДА  БЕР ДІҰЛЫ 

(1858–1931)

Шә кә рім – өз өмі рін өзі 
жа зып кет кен адам. 

Қ.Мұқаметханов

Зергер	сөз
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қа лып тас ты ру ды да тү сі ніп өсе ді. Кейінірек бо лыс бо лып, ел де 
бас қа ра ды. 

Шә кә рім 1905–1906 жыл да ры бас қа ел дер ді, жер лер ді кө ру, 
олар дың тұр мы сы мен, мә де ние ті мен, әде бие ті мен та ны су үшін 
Араб, Тү рік, Еуро па ел де рін ара лай ды. Мек ке ге қа жы лық қа 
ба рып, Стам бул кі тап ха на сын да бо ла ды. Бұл са пар Шә кә рім ге 
өмір, қо ғам, жа ра ты лыс қа, дү ние ге жа ңа көз қа рас пен қа рап, 
ба ға бе ру ге үй ре те ді. Кіш кен та йынан қа зақ тың бай әде бие ті нен 
нәр алып өс кен ақын ның шы ғыс, ба тыс әде бие ті мен, мә де ние-
ті мен та ны суы шы ғар ма шы лық ең бе гі не көп әсе рін ти гі зіп, жа ңа 
шы ғар ма лар ту ды ру дың се беп ке рі бо ла ды.

Шәкәрім өлеңдерінің тақырыбы, көркемдік мазмұны алуан 
түрлі. Абай өнерінен үлгі алған Шәкәрім өлеңдерінен шығыс, ба-
тыс әдебиетінің сарынын аңғаруға болады. Ол Хафиз ақынды қадір 
тұтып, бірнеше өлеңін аударып, өзінің ұстаздарының бірі санаған.

Ақын 1897 жы лы жа зыл ған өзі нің ал ғаш қы шы ғар ма ла ры ның 
бі рі «Жас тар ға» де ген өле ңін де ол өзін ұс та зы, ақыл шы сы Абай 
дәс тү рін жал ғас ты ру шы еке нін көр сет ті, ақын өзі не де, өз ге ге де 
Абай ды ба ғыт сіл теу ші, жол бас шы ре тін де ұсын ды. Өлең де жас 
ақын ның се зім тал ды ғы мен кө ре ген ді гі та ныл ды. Абай дың ке мең-
гер лі гін, да на лы ғын, па ра са тын ба ға лай бі лу дің өзі Шә кә рім нің 
осы қа си ет те рін дә лел дей тү се ді. Абай жи рен ген өсек, өті рік, мақ-
тан шақ тық, қу лық, арам дық, жал қау лық қа бі лім жо лын қар сы 
қоя ды. Шә кә рім нің Абай дан ақыл сұ рап, жо ғын Абай дан із деуі 
өз ге ше. Шә кә рім өле ңін де гі Абай – да на лық, ақыл, жақ сы лық ие-
сі. «Жас тар ға» ат ты өле ңін де ұлы ұс та зы ның өз өмі рін де ала тын 
ор ны мен мә нін, тіп ті кей ін гі бу ын жас тар ға де ген әсер-ық па лын 
орын ды ба ға лап:

Жүз айт қан мен, өз ге нің бә рі на дан,
Жа лы на лық Абай ға, жүр, ба ра лық.
Мы нау Абай – бір ға лым жол шы ғар лық,
За ман да сы бол ма ды сөз ді ұғар лық.
Ама лы жоқ, ай нал ды ен ді біз ге,
Күн ту ды ете гі не жа бы сар лық! – дей ді.

Шә кә рім мұ ра сы ның үл кен бір са ла сын оның поэма ла ры 
құ рай ды. Ақын ның «Қал қа ман-Ма мыр», «Ең лік-Ке бек» дас тан-
да ры қа зақ хал қы ның та ри хын, тұр мы сы мен сал тын, әдет-ғұр пын 
қам ти тын шы ғар ма лар бол са, «Ләй лі-Мәж нүн» дас та ны – шы ғыс АР
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аңы зы же лі сі мен жазылған туынды. Бұл 
дас тан да ры ның бар лы ғы ның ор тақ маз-
мұ ны әді лет сіз қо ғам да ғы адал ма хаб-
бат ты, та за се зім ді жыр лау ға құ рыл ған.

«Ең лік-Ке бек» дас та нын да Ма тай мен 
То бық ты ара сын да ғы жер дауы, же сір 
дауы нан Ең лік пен Ке бек ма хаб ба ты ру 
на мы сы ның, мүд де сі нің құр ба ны бо ла-
ды. Шә кә рім дас тан сю же ті не Ең лік-Ке-
бек оқи ға сын не гіз ге алып, сол кез де гі 
за ман бей не сін, жас тар ма хаб ба тын көр-
се те оты рып, орын ал ған тра ге дия ның 
се бе бін қо ғам дық-әлеу мет тік жағ дай мен 
бай ла ныс та бей не лей ді. Дас тан да «Ақ та-
бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма» оқи-
ға сы, жұт қа ұшы ра ған ел жайы, жау ла-
рын же ңіп, Шың ғыс тау ға кел ген То бық-
ты ның осы жер ді ме кен етіп отыр ған 
Най ман – Ма тай мен ара да ғы жер дауы 
су рет те ле ді. Өлім нен та за ма хаб бат ты би-
ік қоя біл ген жас тар ға ру на мы сы де ген 
жал ған мүд де ні кө тер ген «ел жақ сы ла-
ры ның» қан ды ше ші мі де тоқ тау бо ла ал-
май ды.

Дас тан да ақын Ке бекті «мық ты бол-
ған жас ба сы нан», «жа сы ба ла бол са да, 
жа ны от ты» деп су рет тей ке ле:

Он бе сін де Ке бек тің аты шық ты,
Ат ты, жаяу – бә рі не бір дей мық ты.
Кө зі өт кір, қа ра то ры жі гіт екен,
Ор та бой лы: та пал дау, кең иық ты.
Ел қа мы үшін өлу ге жа нын са лып,
Со ғыс де се тұр май ды, қой са бай лап.
Жау ға ба тыл, жа қын ға жә не әдеп ті,
Кі ші ні іні, үл кен ді аға тай лап, – 

деп ер Ке бек тің бей не сін аша ды.
Ең лік тің іш кі жан дү ние сі оның 

сө зі нен ай қын кө рі не ді. Әлеу мет тік тең-
сіз дік мә се ле сі де бой кө те ре ді:

Жа ра ты лыс ты, адам, 
қо ғам ды жа сы нан Абай-
ша та ну ға ты рыс қан, бол - 
мыс та ғы шын дық ты Абай- 
 ша ба ға ла ған бал ғын жас 
өз бе тін ше бі лім алу ға, 
өз бе тін ше өріс теп, ақын-
дық бол жам ай ту ға же дел 
ма шық тан ды. Кей іні рек 
Абай дың да на лы ғы мен 
се зім тал ды ғын да ли ри-
ка сы на ар қау ет ті. Ақыл-
ойы гу ма нис тік пен то-
лыс қан, та рих ағы мы ның 
шек сіз еке ні не қа нық қан, 
ту ған жұр тын сол ке лі сім-
ді та рих ағы мы нан орын 
алу ға ша қыр ған ірі ой шыл 
Шә кә рім ді кө ре сіз. 

Ш.Сәтбаева

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Қыз дан сор лы бо ла ма бұл жал ған да,
Кез бол ма са өзі нің сүйер те ңі? – 

де ген Ең лік сө зі нен сол за ман да ғы қыз ба ла ның ор нын бай қау ға 
бо ла ды. Өз жағ дайы ту ра лы Ең лік Ке бек ке:

...Ес біл мей тін ес кі ге кез бо лып пын,
Жай ды бі лер жақ сы ға қо сақ тал май...
...Кер кет кен ке сел ді ге ду шар бол дым,
Осы дан құ ты лар лық бар ма ла жым? – 

дей ке ле, са қал-мұрт тан ны ша ны жоқ, ұй қы дан бас кө тер мей тін, 
күн діз ес кі жұрт тан асық із дей тін, есік те гі күң ге дей ін тә жім ете-
тін атас тыр ған күй еуі ту ра лы ай та ке ле:

Мен сор лы емей, кім сор лы, ой ла, ба тыр,
Күй еуім нің бол ған соң жайы сол-ақ, – 

дей ді. Ең лік сө зін ес тіп, көп ой лан ған Ке бек қыз ға: «жақ сы әй ел 
жа ман ер ді тү зет пей ме» деп, ақыл ға са лу ын өті не ді. Бі рақ де ге-
ні нен қайт пай тын Ең лік:

Өйт іп уағ да бер ме сең, әу ре ет пе,
Тең көр ме сең, тел мір тіп, тен ті рет пе!
Қай да бар саң оба лым жі бер мей ді,
Бі рақ осы сө зім ді ұмы тып кет пе! – 

деп қа йыра ды. 
Ел та ту лы ғы мен бір лі гін ой ла ған Ке бек со ғыс қа сыл тау та ба 

ал май отыр ған Ма тай мен То бық ты ара сын бұ зып ал май мыз ба 
де ген уәжі не:

– Әй, ба тыр, бұл сен ай тар сө зің емес,
Уа йым қып сес ке нер ке зің емес.
Ке лер іс ті жал ғыз-ақ Ал ла бі лер,
Ол се нің өл шеп са тар бө зің емес.
…Шын сүй ме сең, сүй дім деп айт па ма ған,
Ша ла сүй ген бо ла ды құр ал да ған.
Ын ды ның мен ұнат саң, бер қо лың ды,
Са ған сө зім қал ма ды ен ді айт па ған, – 

де ген ке сі мін ай та ды. Бұ ған шы дап тұ ра ал ма ған Ке бек: «Сен 
өл ген жер де мен де өле мін»,– деп қо лын бе ріп, серт те се ді. Ал ты ай 
уа қыт өт кен де ел ара сы бі тім ге ке ліп, ты ныш тық ор най бас та ған 
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Еке уі тәуе кел деп ке тіп қал ды,
Таң ат пай-ақ Ор да ға же тіп бар ды.
Ағаш тан ба ла ған қып ар ша жау ып,
Бе кі ніп бір да ра да жа тып ал ды.

Қы зы жо ғал ға нын ес ті ген шал жы лап, 
қой шы ел ге ха бар бер ген соң, Ма тай 
жиы лып ке ліп, ау ыл ға ал ты ай қыс тай 
кім ке ліп жүр ге нін бі ліп ала ды. То бық-
ты ға кі сі сал са, «Қыз де ге нің не ме не, біл-
мей сіз», – деп еле мей ді. Бұ ған «Қыз ал ды 
да, жөн жау ап бер ме ді» деп, Ма тай лар 
көр ші ел дің жыл қы сын шау ып ала ды. Ел 
ара сы қай та бұ зы лып, най ман дар То бық-
ты ға кі сі са ла ды:

Ел бүл дір мей бі те лік, жөн ге кел сін,
Ең лік, Ке бек еке уін ұс тап бер сін.
Ша ри ғат тың әмі рі мен өл ті ре міз,
Мал ға бі тім қыл май мыз, оған сен сін.

Бі тім ге кел мей ті нін біл ген соң, «То-
бық ты лар Най ман ды ер тіп әкеп, Ке бек-
тің жат қан же рін ай тып бер ді». Бұл кез де 
Ке бек пен Ең лік ұл ды бо лып, «еке уі сол 
ба ла ны қы ла ды ер мек». Бі рақ жас тар ба-
қы ты ұзақ қа со зыл май ды, «қай ран жас-
тар қа пы да қол ға түс ті». 

Ең лік пен Ке бек тей адал ма хаб бат 
ие ле рі өшік кен ел мен қа тал за ман құр-
ба ны бо ла ды. Осын дай жа  уыз дық қа, 
«ді ні қат ты на дан жұрт қа» ай тар ақын 
сө зі:

Жі гіт тер! Бұл өлең ді жаз ған мә нім:
Емес қой жас тық пе нен сал ған әнім.
Қас қай сы, қа за қай сы, та за қай сы?
Алар сың, көп ғиб рат, бай қа ға ның...
Ән шей ін әң гі ме деп құ лақ сал ма,
Құр ға на қы зы ғы мен қы зын ал ма.

Шә кә рім Құ дай бер діұлы 
адам, оның ор ны мен қыз-
ме ті, ісі мен қы лы ғы, ақы лы 
мен ойы, кө ңіл мен жү рек, 
түй сік, се зі мі жа йын да, жақ-
сы мен жа ман, адал дық 
пен арам дық... си яқ ты мә-
се ле лер ту ра лы көп фи-
ло со фия лық тол ға ныс тар, 
те бі ре ніс тер жа са ған. Әсі-
ре се, қа зақ қо ға мы на, оның 
қау ым дық, ұлт тық ерек ше-
лік те рі не, оқу-бі лі мі нің аз-
ды ғы на, ұй ым шы лық тың 
жоқ ты ғы на, ке ре нау лық қа 
бай ла ныс ты жайт тар ды ба-
тыл кө тер ген. 

Абай ды көп тол ғант қан 
оқу, ғы лым ағар ту ісі, ал-
ға – бо ла шақ қа қа рау Шә-
кә рім поэ зия сын да тү гел-
ге дер лік өріс та ба ды. 

М.Базарбаев

Даналық	ойдан	дән	ізде

1988 жы лы Шә кә рім Құ-
дай бер діұлы рес ми түр де 
ақ та лып, оның өл мес, өш-
пес мұ ра сы хал қы на қай та 
орал ды. Осы жы лы ақын-
ның өлең дері, ән  жи нақ та-
ры жа рық көр ді. Се мей де-
гі бір жо ға ры оқу ор ны на, 
даң ғыл ға, мек теп ке ақын 
есі мі бе рі ліп, ес керт кі ші 
ор на тыл ды. Се мей пе-
да го ги ка инс ти ту ты мен 
Шә кә рім атын да ғы Се мей 
уни вер си те тін де шә кә рім-
та ну ғы лы ми-зерт теу ор-
та лық та ры жұ мыс іс тей ді, 
«Шә кә рім» жә не «Шә кә-
рім әле мі» ат ты екі бір дей 
жур нал жа рық кө ру де.

«Қазақәдебиеті»
анықтамалығы

Бағалы	дерек
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Ға діл, за лым, шаф қат лы – мейі рім сіз,
Со лар ды а йыра ал май, қа пы қал ма!

«Қал қа ман-Ма мыр» дас та нын да кө те ріл ген та қы рып «Ең лік-
Ке бек» шы ғар ма сын да жал ға сын та ба ды. Дас тан кей іп кер ле рі 
Қал қа ман мен Ма мыр да – бі рін-бі рі шын сүй ген ға шық тар, бі рақ 
ру лас адам дар дың ба ла ла ры бол ған дық тан, қа зақ сал ты ның құр-
бан да ры бол ған жан дар. Шы ғар ма да та рих та бол ған оқи ға лар 
орын ал ға ны мен, ақын сол оқи ға лар дың, салт-дәс түр дің түп-төр-
кі ні не үңі лу ге ша қы ра ды.

Орыс, еуро па, ше тел әде бие тін жақ сы біл ген Ш.Құ дай бер-
діұлы көр кем ау дар ма мен де ай на лыс қан. Ол орыс хал қы ның 
ақы ны А.Пуш кин романы же лі сін де өлең мен «Дуб ровс кий әң гі-
ме сі» шы ғар ма сын жаз ған. Л.Толс той дың «Ас си рия пат ша сы 
Ас ар хад дон», «Крез пат ша», «Үш сау ал» әң гі ме ле рін ау да ра ды. 
Л.Толс той дың адам зат ты сүю идея сы өз көз қа ра сы мен үн дес тік 
тап қан ақын, «Тан бай мын, шә кір ті мін Толс той дың» деу ден 
жа лық пай ды.

Шә кә рім нің бар өмі рі мен өне рі нің ны са на сы, ақын дық ар на сы 
«Адам дық бо ры шың» өле ңі нен ай қын кө рі не ді:

Өмі рің ді сарп қыл өл ге нің ше,
Жо ба тап,
Жол көр сет,
Ке ле шек қа мы үшін.
Қай та дан қай ры лып
Қау ым ға кел мей сің,
Ба рың ды,
Нә рің ді тір лік те бер гей сің,
Ғиб рат алар ар ты ңа із қал дыр саң,
Шын ба қыт,
Осы ны ұқ,
Мәң гі лік өл мей сің!

Шә кә рім Құ дай бер діұлы Қа зан төң ке рі сі нен кей ін де өмір 
сү ріп, ке ңес тік дәу ір дің ал ғаш қы ала са пы ран ке зе ңі нен өт ті. 
Ақын 73 жас қа қа ра ған ша ғын да «Елу бес жыл жи на ған қа зы-
нам ды, оңа ша да қо ры там ой ға са лып», – деп та би ғат ты ныш ты ғы 
ая сын да өмір сү ру ге бел бай лап, Шың ғыс тауы на ке те ді. Алай да 
он да да ты ныш тық та ба ал май ды. Жан ба ла сы на зи яны жоқ, АР
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тау да жал ғыз жүр ген қарт ақын ды Қы зыл әс кер жен дет те рі атып 
өл ті ріп, де не сін құ дық қа тас тай ды. Тек ел тәу ел сіз ді гі мен бір ге 
ақын есі мі елі не қай та орал ды.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Шә кә рім өзі нің «Мұ тыл ған ның өмі рі» ат ты ғұ мыр на ма лық өле ңін де 
бес жа сын да ау ыл мол да сы нан са бақ ала бас та ға нын жа за ды. Ата сы 
оның кө ңі лі не қаяу тү сір мей, бе ті нен қақ пай, ер ке ле тіп өсі ре ді, ол жө-
нін де ақын ның өзі: «Қа жы мар құм ме ні «же тім» деп аяп, қы сып оқы та 
ал май, же тім ді сыл тау етіп, о йыма не кел се, со ны іс теп, ғы лым сыз 
өс тім»,– деп өкі не ес ке ала ды. Алай да ақыл ды ба ла өсе ке ле тез ес 
жиып, же ті жа сы нан бас тап, өлең сөз ге бей ім ді лі гін та ны та ды.

«Мұтылғанныңөмірі»жинағы

Құ дай бер діұлы ның фи ло соф, та рих шы, ой шыл ре тін де та ны лу ына се беп кер бол-
ған – «Үш анық», «Мұ сыл ман дық шар ты», «Тү рік, қыр ғыз, қа зақ һәм хан дар ше жі-
ре сі» ат ты ең бек те рі. Олар дың жа зы лу ына да Шә кә рім нің ұлы ұс та зы Абай дың ық-
па лы аз бол ма ған. Шә кә рім нің боз ба ла ша ғын да оның бі лім ді лі гін сез ген Абай оған 
қа зақ тың ше жі ре сін жи нау ды тап сы ра ды. Абай дың осы тап сыр ма сын жү зе ге асы ру 
жо лын да Шә кә рім ел ішін де гі түр лі әң гі ме-аңыз дар ды жи нау мен қа тар, Ба тыс пен 
Шы ғыс тың әй гі лі ға лым да ры Әбіл ға зы ның, Жү сіп Ба ла са ғұн идың, Рад лов тың, Бе-
ре зин нің, Арис тов тың, Лев шин нің, бас қа  да қы тай, араб, пар сы зерт теу ші ле рі нің ең-
бек те рі мен та ны са ды. Олар да ай ты ла тын түр лі топ шы лау лар мен тұ жы рым дар ды 
са рап тай оты рып, ше жі ре ең бек жа зып шы ға ды. Ш.Құ дай бер діұлы – өз өлең де рі не 
ар нап ән жаз ған компoзи тор. Оның се зім ді жү ре гі нен жи ыр ма ға тар та әсем әуез ді 
ән дер ту ды. 

«Даладанасы»кітабы

Бағалы	дерек
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Ақын ның жас тар ға ұсын ған жо лы қан дай?

Жас	тар	ға

Кел, жас тар, біз бір түр лі жол та ба лық,
Арам ай ла, зор лық сыз мал та ба лық.
Өш пес өмір, тау сыл мас мал бе рер лік.
Бір бі лім ді да ныш пан жан та ба лық.

Ал ен ді, олай бол са, кім ді ала лық?
Қа зақ та қай жақ сы бар көз са лар лық?
Шын із де сек, та бар мыз шын ға лым,
Күн де күй лей бер ме лік боз ба ла лық.

Сақ бо ла лық, бір шо қып, бір қа ра лық!
Қа рау ыл дар мез гіл ғой, тұр, қа ра лық!
Жүз айт қан мен, өз ге нің бә рі на дан,
Жа лы на лық Абай ға, жүр, ба ра лық!

Бі лім ді сол кі сі ден із де не лік!
«Әдейі із деп біз кел дік сіз ге» де лік.
«Өмір зая бол мас тық өнер үй рет,
Ақы лың ды ая ма біз ге» де лік.

«Көп қу ға кө зі ңіз ді сүз бе» де лік!
«Ұқ пас деп, біз ден үміт үз бе» де лік!
«За лым дар заң үй ре тіп адас тыр ды,
Біз ді сал жөн де лер лік із ге» де лік!

Тап қан іс ке талас пай, шын кө не лік!
Жұрт қа күл кі бол ма лық, жөн де ле лік!
Арам дық пен, ал дау мен күн өт кіз бей,
Өті рік ке өл ген ше, шын ға өле лік.

…Құр бы ла сы қу лық пен ай ла бақ қан,
Олар дан ал дам шы деп кө ңі лі қайт қан.
Ен ді біз ге ақы лын көр се тіп тұр,
Алу шы жоқ па екен деп, жас тар жақ тан.

Әке міз дің бір ше ше сі-
нен ту ған Иб ра һим мыр-
за, қа зақ ішін де Абай деп 
атай ды, сол кі сі мұ сыл-
ман ша һәм орыс ша ғы-
лым ға жүй рік, һәм Ал ла-
ның бер ген ақы лы да бұл 
қа зақ тан бө лек да на кі сі 
еді, ер жет кен соң сол кі сі-
ден тағы лым алып, әртүр-
лі кі тап та рын оқып, на си-
ха тын тың дап, аз  ға на ғы-
лым ның сәу ле сін сез дім. 

Шәкәрім

Даналық	ойдан	дән	ізде

Өлеңнің идеялық 
мазмұны қандай?
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Ал ма сақ үміт үзер та ғы жас тан,
Өл сек те ұм ты ла лық осы бас тан.
Өт кі зе ал май, елі не қайт са кө шіп,
Қа ла мыз асыл тү гіл ине ал мас тан.

Қой, ой ла лық, ша ты лып, ша тас пас тан,
Оңа мыз ба Абай дан ба та ал мас тан?
Асыл ал сақ, асы лын ая май ды,
Кел ді ғой, өз елі не са та ал мас тан.

Пұлы өт се, үмі ті бар қу ан бақ тан,
Ең бе гім жан ды ғой деп жұ бан бақ тан.
Абай кет се, осы ел де кім қа ла ды,
Не та ба мыз на дан нан сұ ран бақ тан?

Қой, жі гіт тер, күн бо ла ды ой ла нар лық,
Бі лім, әдет, ақыл ды ой ға алар лық.
На дан дық тан елі ріп бос қа жүр сек,
Мы на за ман көр се тер біз ге тар лық!

Өзің бі ліп, бі реу ге қыл саң жар лық,
Асыл сол – ақыл, бі лім бой да бар лық.
Ай ла, өті рік, ар сыз дық өнер емес,
Мен де анау дай бол сам деп тала сар лық.

Үл кен дер де мі нез жоқ таң да нар лық,
Олар дың қыл ған ісі ұр лық-қар лық.
Арам ой ды ақыл деп ар дан кү сіп,
Тү бін де тарт қыз бай ма ол бір зар лық!

Мы нау Абай – бір ға лым жол шы ғар лық,
За ман да сы бол ма ды сөз ді ұғар лық.
Ама лы жоқ, ай нал ды ен ді біз ге,
Күн ту ды ете гі не жа бы сар лық.

Пұл асы лы та был са, қол ға ала лық,
Кі сі емес ес ке ру сіз бос қа лар лық.
Күн де осын дай та был мас біз ге бас шы,
Күн бол са кей ін гі де қоз ға лар лық.

Үш-ақ нәр се адам ның 
қа сие ті: ыс тық қай рат, 
нұр лы ақыл, жы лы жү рек.

Бі лім ді ден шық қан сөз – 
Та лап ты ға бол сын кез.

Абай

Даналық	ойдан	дән	ізде

Өнер лі жі гіт өр де озар,
Өнер сіз жі гіт жер со ғар.

Өнер лі өр ге жү зе ді.

Ын та бол са адам да,
Қиын іс жоқ ға лам да.

Сөздің	көркі	–	мақал
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Ақыл, бі лім осын дай ар жақ тар лық,
Ай ла сыз, өті рік сіз жан сақтар лық! 
Үзіп-жұ лып ұят сыз атан бай-ақ,
Ақыл мен жол та ба лық ел бас тар лық!

Осы ған қа зақ бар ма жа на сар лық,
Ғы лым, өнер, ақыл мен са на сар лық?
Жұрт ал ма са, ақы лын біз ала лық,
Өз ге дей на дан емес ада сар лық.

…Ой ла нар уа қыт бол ды бас қо сар лық,
Дұс пан көп ен ді біз ге жол то сар лық.
Арам дық тан кө ңіл ді арыл та лық,
Ақыл ой лап, алал ға қол бо сар лық.

Ми да ғы ой-та мыр жол са ла лық,
Жү рек ке ой мен сы нап апа ра лық!
Ақ жү рек тің ға да лат қыл ған ісін,
Қа был дау ға қы зы ғып қоз ға ла лық!..

	«Бі	лу»

1. Шә кә рім Құ дай бер діұлы кім?
 Қан дай шы ғар ма ла рын бі ле сің дер?
2. «Жас тар ға» өле ңін де ақын жас тар ды адам мі не зін де гі 

қан дай кем ші лік тер ден ау лақ бо луға шақырады?

	
Ақын	қан	дай	бай	лам		айтады 	«Тү	сі	ну»

Ақын не лік тен:
Жүз айт қан мен, өз ге нің бә рі на дан,
Жа лы на лық Абай ға, жүр, ба ра лық! – дей ді?

«Тал	дау»

Шә кә рім мен Абай ұс та ны мын да ғы ұқ сас тық пен а йыр-
ма шы лық ты Венн диаг рам ма сы ар қы лы кө рс етің дер.

Шәкәрім  
ұстанымы

Абай  
ұстанымы

ға	да	лат	– әділ

Сөз	мар	жан

Бі	лу

Түсіну

Талдау
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«Жи	нақ	тау»

1. Ақын ту ра лы бе ріл ген мә лі мет тер ді тү сі ніп оқып шы ғып, 
ба ян дау дың ті рек сыз ба сын жа саң дар.

2. Шә кә рім шығармашылығына байланысты тірек сызба 
құрыңдар.

Шәкәрім 
шығармашылығы

3. Хрес то ма тия да бе ріл ген «Жас тар ға» өлең інің то лық нұс-
қа сын пай да ла нып, ақын өле ңін де гі жас тар кел бе ті не 
клас тер құ рың дар.рың

ЖАС ТАРЖАСТАР

«Қол	да	ну»

1. Шә кә рім нің ақын бо лып қа лып та су кезеңін әң гі ме леп бе-
рің дер.

2. Шә кә рімнің Абай дәс тү рін жал ғас ты ру шы еке нін дә лел-
дең дер.

3. Ақын ның «Жас тар ға» өле ңі не са ты лай-ке шен ді тал дау 
жа саң дар.

4. Өлеңдегі жастар бейнесі қандай көркемдегіш тәсілдер 
арқылы жасалғанын анықтаңдар.

5. Өлеңдегі жастар мен қазіргі жастар келбетіне талдау 
жасаңдар. Ойларыңды «Түйін» кестесін толтыру арқылы 
тұжырымдаңдар.

Жинақтау

Қолдану
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Ме нің ой ым ша...

Се бе бін бы лай 
тү сін ді ре мін...

Мы на фак ті мен 
дә лел дей ала мын...

Бы лай қо ры та мын...

6. Өлеңде көрініс тапқан ұлттық құндылықтарға мысалдар 
келтіріңдер.

7. «Еліміздің болашағы – білімді жастар» тақырыбына эссе 
жа зыңдар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Шә кә рім шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы ойларыңмен бөлісің дер.
2. Жас тар қан дай бо лу ы ке рек деп ой лай сың дар?

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Шә кә рім нің ән де рін ал ғаш рет но та ға тү сір ген – гол лан дық А.Э.Бим-
боэс. Ол 1919–1922 жыл дар ара лы ғын да Ақ мо ла сая си бө лі мін де нұс-
қау шы лық қыз мет ат қа рып жү ріп, қа зақ ән де рін но та ға тү сі ру мен шұ ғыл-
да на ды. Со ның нә ти же сін де 1926 жы лы «Му зы ка лық эт ног ра фия» жи-
на ғын да қа зақ тың жи ыр ма бес әні нің но та сы ба сы ла ды. Осы атал ған жи-
нақ тың ішін де «№ 1 Ша ка рим», «№ 2 Ша ка рим» де ген ат пен Шә кә рім нің 
екі әні жа рық кө ре ді. Бі рақ екі ән нің де өле ңі но та ас ты на жа зыл ма ған, 
тек орыс ті лін де маз мұ ны бе ріл ген. А.Э. Бим боэс но та ға тү сір ген «№1 
Ша ка рим» әні нің екін ші тү рі А.В.За таевич тің 1925 жы лы шық қан «Қа зақ 
хал қы ның 1000 әні» жи на ғы на «Ті лек ба та» де ген ат пен ен ген. Ал Шә кә-
рім нің «Бұл ән бұ рын ғы ән нен өз ге рек» де ген әні А.В.За таевич тің 1931 
жы лы жа рық көр ген «Қа зақ хал қы ның 500 әні мен күйі» де ген жи на ғын да 
«Шәкә рім Құдай бер дин әні» де ген ат пен жа рия лан ған. Ар ты на аса бай 
мұ ра қал дыр ған, ға жай ып да рын ие сі Шә кә рім нің ән де рін но та ға тү сі рт-
кен Шә кә рім нің ұлы Ахат әке сі нің «Жас тық», «Шын сы рым», «Ажал сыз 
әс кер», «На си хат», «Жа ңа ой дан шы ғар ған бір бө лек ән», «Ке тер мін, 
ар тым да сөз, әнім қа лар», «Ты ныш тық жоқ, ты ным жоқ», «Қал қа ман – 
Ма мыр», «Дуб ровс кий» деп атала тын он үш әнін өзі нің орын дау ын да 
маг ни то фон тас па сы на да жаз дыр ған. Шә кә рім саз гер ға на емес, ол му-
зы ка лық ас пап тар дың акус ти ка сын же те бі ле тін, ән ді қа лай орын дау ке-
рек ті гін же те мең гер ген өз дәу ірі нің озық ой лы, бі лім ді аза ма ты бол ған. 

https://kazaksha.info/әдебиет
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Ең	лік-Ке	бек	
(поэмаданүзінді)

Әң	гі	ме	ал	дын	да	аз	сөз
Бұл әң гі ме – 1780 жы лы ша ма сын да осы Шың ғыс тау ын да 

Ма тай мен То бық ты ара сын да бол ған іс. Ша ри ғат та әке сі нің атас-
тыр ға ны жас қыз ға не ке есеп ті де се де, өз ге дү ние лік пай да сын 
ой ла май, жал ғыз ға на қы зы ның қа мын ой лап бе рер де ге ні. Әйт-
пе се «жас ба ла ны са тып, пай да ла нып, кем-ке тік ке бе ріп, оба лы на 
қал» де мей ді. Мен со ны ой лап, Ең лік-Ке бек ті сон ша лық жа за лы 
де мей мін. 

Өт кен адам бо ла ды көз ден та са, 
Өл ді-өш ті, оны еш кім ой ла ма са. 
Ол кет се де бел гі сі жо ғал май ды, 
Ке рек ті сін ес ке ріп, ұмыт па са. 
Ақыл де ген – де не ге егу лі дән, 
Су ға рыл са кі ре ді оған да жан. 
Ақыл дың өсіп-өніп зо рай ма ғы – 
Көр ген, біл ген нәр се ден ғиб рат ал ған. 
Есі тіп, бі ліп, көз кө ріп, ой ға сал мақ, 
Өт кен іс тен адам зат бір үл гі ал мақ. 
Қы зық пақ не жеккөр мек, жиір кен бек, 
Бас тан кеш кен әр іс тен бел гі қал мақ. 
Ақыл дың кей іс жауы, кей іс до сы, 
Бұл екі іс тен бол май ды өмір бо сы. 
До сың ды жау, дұш пан ды дос көр се тіп, 
Көз ді бай лап нәп сі нің қыл ға ны осы. 
Қал мақ же ңіп, қа зақ тан ал ған ке гін, 
Қал қа ман қис са сын да жа зып едім. 
«Мың же ті жүз жи ыр ма үшін ші жыл 
Ақ та бан шұ бы рын ды бол ды», – де дім. 
Сыр дан қал мақ қу ған соң біз дің ел ді,
Кү ні-тү ні шұ бы рып Шу ға кел ді.
Та бан ти іп жү ре ал май, ха лі құ рып,
Сұ лап жат ты ай на ла Сау мал көл ді.
Сон да Шақ шақ Жә ні бек сөз сөй леп ті:
«Ба ла лар! Осы жол ды ұмыт па, – деп ті,
«Ақ та бан шұ бы рын ды» – мұ ның аты,
Құ дай қос са, алар мыз біз де кек ті!»
Сол жер де та мам қа зақ жы ла сып ты,

нәп	сі	– құ мар лық 
се зі мі, тә бет. Нәп-
сі нің құ лы бол мау. 
Нәп сі сі не тар ту – 
тек өз ке ре гін ой-
лау 
уағ	да	– уә де
шеп	құ	рып	– қа-

тар тү зеп

Сөз	мар	жан
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Құ дай дан «ар тын бер» деп сұ ра сып ты.
Ты нық қан соң қал мақ тан кек алу ға,
Сөз бай лап уағ да мен ұна сып ты.
Ар ғын дар сол көш кен нен кө ше бер ді,
Ба тыр ла ры жер ша лып, қо ныс көр ді.
Есіл, Нұ ра, Са ры су, Қар қа ра лы,
Шал қар көл, Ұлы тау дан ал ды жер ді.
Ор ны ғып қа лың ар ғын сон да қал ды,
Же ті мо мын олар дан өте сал ды.
Ор, Елек, Ойыл, Қи ыл қыс та мақ боп,
Жаз жай лау ға Мұ ғал жар тау ын ал ды.
Кі ші жүз өте көш ті Орал жақ қа,
Әбіл қа йыр хан еді мін ген тақ қа.
Мың же ті жүз отыз бір ша ма сын да
Орыс қа уағ да бер ген қа ра мақ қа.
Со ны ес тіп, Же ті мо мын қай та ау ып ты,
Орыс тан кө ре міз деп бір қау іп ті.
Мұ ғал жар дың күн шы ғыс жа ғы на өтіп,
Ыр ғыз, Тор ғай дейтұ ғын жер тау ып ты.
Сол жер де жай лап, қыс тап жа тып ал ды,
Қал мақ тан ба рым талап жи ды мал ды.
Ұлы жүз де үл кен хан Әбіл мәм бет,
«Қал мақ пен со ғы сам» деп ха бар сал ды.
Ор та жүз ден ат тан ды Сә ме ке хан,
Үш жүз ден жиы лып ты бір талай жан.
Шеп құ рып қа ра ма-қар сы со ғыс қан да,
Қа зақ же ңіп, қал мақ тан ке гін ал ған.
Сол со ғыс – хан Абы лай кел ген ке зі,
Қал мақ тың сы ба ға сын бер ген ке зі.
Ке рек бол са, оқың дар ше жі рем нен,
Жа зыл ған сон да анық тап тү гел сө зі.
Со нан кей ін қал мақ ты қа зақ қу ған,
Жиы лып ша ба бер ді ой дан, қыр дан.
Тар ба ға тай, Шың ғыс тың жан-жа ғын да,
Көш пе лі көп қал мақ бар бұ рын тұр ған.
Қы рыл ған соң қал мақ тар жа ман сас қан,
Нұр жай саң, Шәуе шек тен өте қаш қан.
Атақо ныс – Ар қа ны бо са тып ап,
Қа зақ ке ліп, қал мақ тың ор нын бас қан.
Қал мақ ты ша бы су ға Ма май кел ген,
Бо сап қал ған Шың ғыс ты кө зі көр ген.

Кең гір бай би Жан дос   -
ұ лы 1735 жы лы Ұлы тау-
дан ағып шы ға тын Кең гір 
өзе ні нің бо йын да дү ние ге 
ке ліп, 1825 жы лы Шың-
ғыс тау да 90 жас қа ке ліп 
қайт ыс бол ған. Ол он же-
ті жа сын да уәж ді ке сім 
айт ып, Абы лай хан ның 
кө зі не тү сіп, би ата на ды. 
Ұлы Абай: «Кең гір бай би 
ел бас шы сы бол ма са, то-
бық ты әр кім ге сі ңіп, те лім 
бо лып ке тер еді», – деп 
ба ға ла ған.

Е.Сыздық

Бағалы	дерек
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Бар ған соң Же ті мо мын жақ сы сы на,
«Хан Шың ғыс бо са ды» деп ха бар бер ген.
Мо мын ның жар ты сы айт қан «ба ра мыз» деп,
«Атақо ныс Шың ғыс ты ала мыз» деп.
Аты ғай, Қа рау ыл мен Бә сен тиін,
Көш пеп ті «біз осын да қа ла мыз» деп.
Ту ыс қа нын қия ал май, «жүр, – деп, – сен де»,
Көп айт қан Кең гір бай мен Қа ра мен де.
Бос тұр ған соң Шың ғыс қа Ма тай қон ған,
Біз дің ел әне-мі не деп жүр ген де.
То бық ты, Қан жы ға лы көш кен сон да,
Өз ге Мо мын кө ше ал май қал ған он да.
«Шың ғыс ты Ма тай ал ды» де ген ді ес тіп,
Қан жы ға лы қа лып ты ор та жол да.
Кел ге ні То бық ты ның осы маң ға,
Мың же ті жүз сек сен ге та қал ған да.
Ел ді бас тап әкел ген Ма май ба тыр,
Ор да, Кө кен, Ащы су, До ға лаң ға.
Әр топ та да ба тыр бар не кен-са яқ,
Сөйт се де ба ты ры көп Жуан та яқ.
Қыр ды алып, Бөк тер ге тала сып ты,
Ма тай-Са тай де ген ді тың да май-ақ.
Қа бе кең де өр леп ті Ши дің бо йын,
Шө бі шүй гін жер ғой деп мал ға то йын.
Кей де жау боп Ма тай мен, кей де бі тіп,
Есіл-дер ті – Шың ғыс та, айт пай ды о йын.
Қал қа ман мен Ма мыр ды жаз дым бұ рын,
Оқы ған дар, бай қа дың оның сы рын.
Ен ді ай та мын Ең лік пен Ке бек сө зін,
Та ғы сы нап кө рі ңіз мұ ның тү рін.
Ту тік кен То бық ты ның қос бас шы сы –
Жуан та яқ Тоқ та мыс де ген кі сі.
Жа ма ға йын жа қы ны сол кі сі нің,
Бар екен Ке бек де ген бір іні сі.
Ол Ке бек мық ты бол ған жас ба сы нан,
То қаң да тас та май ды өз қа сы нан.
«Жа сы ба ла бол са да, жа ны от ты» деп,
Ар тық кө ріп не са баз жол да сы нан.
Он бе сін де Ке бек тің аты шық ты,
Ат ты жаяу бә рі не бір дей мық ты.

Ар	ғын,	То	бық	ты,	
Ма	тай,	Же	ті	Мо		мын,	
Жуан	та	яқ,	Аты	ғай,	
Қа	рау	ыл,	Бә	сен-
тиін	– ру ат та ры

Сөз	мар	жан

жын	– ес кі лік ті ұғым 
бо йын ша зи ян ды рух. 
Бақ сы ның жы ны қоз-
ды.

Сөз	мар	жан
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Кө зі өт кір, қа ра то ры жі гіт екен,
Ор та бой лы, та пал дау, кең иық ты.
Ел қа мы үшін өлу ге жа нын са лып,
Со ғыс де се тұр май ды қой са бай лап.
Жау ға ба тыл, жа қын ға жә не әдеп ті,
Кі ші ні іні, үл кен ді аға тай лап.
Ол кез де бал гер бол ған Ны сан абыз,
Шын дәу лес кер бақ сы ның өзі на ғыз.
Жы ны ай та ма, кім біл сін, шы ны ай та ма,
Айт қа ны ке ле ді деп қы ла ды аңыз.
Ке бек ба тыр өз ба қы тын сы на мақ қа,
Әдейі із деп ке ліп ті бал гер жақ қа.
Оңа ша да жа лын ды абыз ға кеп,
«Бал ашып бер, – де ді де, – біз дің бақ қа»:
«Ей, абыз! Аш ба лың ды, қо бы зың ды тарт,
Алар ақың бар бол са, мой ны ма арт.
Ба лы ңа не түс се де, жа сыр май айт ,
Жал ғыз-ақ сол ара сын қы ла мын шарт».
«Шы ра ғым, бал аш тым деп мал ал май мын,
Ол үшін са ған ақыл са ла ал май мын.
Жа ман айт сам жа бы ғып қа ла көр ме,
Жын ның сө зін жа сы рып қа ла ал май мын».
Со ны ай тып қо быз ал ды Ке бек ке ар нап,
Ша қыр ды жын да ры ның атын зар лап.
Қа ра қал мақ Қор қыт тың күйі н тар тып,
Қо бы зы на ән қо сып кет ті сар нап. 
Те мір ма сақ жа быр лап тұр сыл дыр лап,
Екі кө зі бақ сы ның тым бұл дыр лап.
Ын дын қо йып тың да саң сар на ға нын,
Сақ тан ба саң ал ған дай ақыл ды ұр лап.
Мұң лы қо ңыр дау ысы шық са зар лап,
Ық ти яр сыз ке те ді бой шы мыр лап.
«А» дей ді де, тың дай ды ан да-сан да,
Құ ла ғы на кет кен дей жын сы быр лап.
Екі кө зін қан жау ып, өңі қа шып,
Сұп-сұр бо лып, алар тып кө зін ашып.
Шүл дір-шүл дір сөй ле сіп жы ны ме нен,
Өзін-өзі тоқ тат ты әзер ба сып.
Ны сан абыз қы сы лып бат қан тер ге,
Қа ра ды да сөй ле ді Ке бек ер ге:АР
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«Ажа лың би ік қа бақ сұр лау қыз дан,
Ба ты рым, он дай жан ға кө ңіл бер ме.
Бұл сөз ді өз о йым нан айт пай мын құр,
Жын шір кін осы лай деп айт қы зып тұр.
Қа ра жар тас тү бін де кез ке ле ді,
Шы ра ғым, сон дай қыз дан сақ та нып жүр.
Әдейі із деп бар мас сың, кез бо лар сың,
Кез бол саң, алыс емес, тез бо лар сың.
«Сақ тық қа қор лық жүр мес» де ген бар ғой,
Сақ тан ба саң, арт қы ға сөз бо лар сың».
Оны есі тіп Ке бек кет ті өз жа йына,
Бат са да бал гер сө зі шым ба йына.
Ой лан бай, бір жо ла та кет ті ұмы тып,
Де ді де: «Жын ның сө зін тың да йым ба?»
Мұ нан кей ін азы рақ за ман өт ті,
Сал қын тү сіп, қар жау ар мез гіл жет ті.
Қа ра ша ның ал ғаш қы қа ры жау ып,
Ке бек ба тыр құс алып аң ға кет ті.
Қойт ас тан бір түл кі ал ды ін ге ты ғып,
Ой ла ды ке тей ін деп Хан ға шы ғып.
Со нар да із ге тү сіп ке ле жат са,
Бір түл кі жә не қаш ты жат қан бұ ғып.
Қам шы лап кү рең ат ты жам ба сы на,
Түл кі ден бұ рын шық ты Хан ба сы на.
Жел шы ғып, бо ран бо лып кет кен екен,
Аң қу ған аң ғал ба тыр аң да сын ба.
Құс түл кі ні көр ген соң ке тіп ті ұшып,
Бір жер ге жарқ-жұрқ етіп қал ды тү сіп.
Бо ран нан бай қай ал май өтіп кет ті,
Түл кі ні жат са-да ғы бүр кіт қы сып.
Та ба ал май олай шау ып, бұ лай шау ып,
«Құ сым нан а йырыл дым» деп қыл ды қау іп.
Құс әб ден түл кі ні жеп той ған кез де,
Алып ты күн бат қан соң әзер тау ып.
Бүр кіт ті бө леуі не бө леп ал ды,
Аяң-бұяң ет кен ше түн боп қал ды.
«Ел жат пай бір ау ыл ға қо на йын» деп,
Шың ғыс тың бөк те рі мен қай та сал ды.
Бо ран нан бай қай ал май ба рар бет ті,
Түн ішін де ада сып Ке бек кет ті.
Осы Ха қан өзен нің ая ғын да,

Бұл жыр біз ден кей ін де 
жыр ла на бе ре ді. Әр кез-
дің жа ңа ақы ны өзін ше 
өр нек тей ді. Бі рақ ке лер 
ұр пақ тың жа дын да осы 
Ең лік-Ке бек ма хаб ба ты-
ның ал ғаш қы жыр шы-
сы боп Шә кә рім тұ ра ды. 
Мұх тар аға тұ ра ды, сұр-
ла на қа рап, сұ мы рай за-
ман ға лағ нет ай тып. 

Т.Молдағалиев

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Қыс та ған бір Ма тай ға ке ліп жет ті.
Бел деу ге атын бай ла ды Ке бек се рі,
Боз қы рау бұр қы ра ған ат тың те рі.
Осы күн гі Боқ ты бай қыс тап жүр ген,
Қа ра жар тас – Ке бек тің кел ген же рі.
Сол үй ге кі ріп кел се «Кеш жа рық» деп,
Жат пақ тү гіл бол ған жоқ та ма ғын жеп.
Ол кез де шай бол май ды, су сы ны – құрт,
Ұсын ды қар сақ жон қып езіп әкеп.
Шал мен кем пір, та ғы бір мал шы ба ла,
Бар екен бір бой жет кен қы зы жә не.
Ки із үй, мал ды ай на ла шар бақ қор ған,
Там, қо ра жоқ, кі сі сі төр теу ға на.
Құрт ішіп әб ден кө ңі лі жай лан ған соң,
Бе кі тіп шар бақ қа аты сай лан ған соң,
Үй ие сі қо нақ тан жөн сұ ра ды,
Асын жеп әң гі ме ге ай лан ған соң.
Ке бек айт ты: «Аң қу ған То бық ты мыз,
Мен Ке бек пін де ген мін, бі ле мі сіз».
«Атым – Ке бек» де ген де жалт қа ра ды,
Ба ға на ғы ай тыл ған бой жет кен қыз.
Бай қай та дан сөз сұ рап қа йыр ма ды,
Әл гі қыз Ке бек тен көз а йыр ма ды.
«Қа ра ғым, қо на ғы ңа тө сек сал», – деп,
Үй ие сі жа ту ға да йын дал ды...
Түн ор та сы ау ған да шал да жат ты,
Қо рыл дап қат ты ұй қы ға әб ден бат ты.
Үй де гі лер теп-те гіс ұй ық та ған соң,
Ке бек ті кел ді-да ғы қыз оят ты:
«Ей, ба тыр, сен жа тыр сың ұй қың қан бай,
Мен жүр ген бір сор лы мын ба ғым жан бай.
Кө рін ген ге көз сүз ген көр се қы зар,
Әдеп сіз қыз дей сің ғой әл де қан дай.
Өз әлім ше сы на дым мен де се ні,
Сен қа лай деп ой ла дың, айт шы, ме ні?
Қыз дан сор лы бо ла ма бұл жал ған да,
Кез бол ма са өзі нің сүйер те ңі?
Атым – Ең лік, мы на шал – ме нің әкем,
Ма лы көп, бі рақ ер кек ба ла дан кем.
Жа сын да бұл да өзің дей ба тыр еді,
Қор бо лып, осы күн де әр кім ге жем.АР
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На ға шым – бай жі гіт те ер Қа бан бай,
Ше шем ді де бер ген жоқ бай та ба ал май.
Ес біл мей тін ес кі ге кез бо лып пын,
Жай ды бі лер жақ сы ға қо сақ тал май...
Ны ша ны жоқ бет-ау зын да са қал, мұрт тан,
Бұ рын да ес ту ші едім жа йын сырт тан.
Түн бол са ұй қы дан бас кө тер мей ді,
Күн діз асық із дей ді ес кі жұрт тан.
Бе ті не ту май тұ рып түс кен әжім,
Күң ге де есік те гі қыл ды тә жім.
Кер кет кен ке сел ді ге ду шар бол дым,
Осы дан құ ты лар лық бар ма ла жым?
Оң қо лы ның бар ма ғы та ғы шо лақ,
Бар мақ сыз қол ұс тау ға қан дай олақ.
Мен сор лы емей, кім сор лы, ой ла, ба тыр,
Күй еуім нің бол ған соң жайы сол-ақ.
Көп жі гіт жүр сыр тым нан қы лып ке ңес,
Мен ұна сам, «ал май мын се ні» де мес.
Со лар дың бі реуі мен ке тер едім,
Бай қай мын, бә рі ме нің те ңім емес.
Көр се қы зар, лап бер гіш әр ел де көп,
Атын атап не ке рек «пә лен ше» деп.
Аз күн дік әзіл із деп жүр ге нім жоқ,
Өнім сіз іс бол май ды өмір ге сеп.
Бү гін мұн да кез бол дың Құ дай ай дап,
Атың ды ес тіп жү ру ші ем сырт тан сай лап.
Та сыр бол са, тал ға май тап бе рер деп,
Тү ні бойы сы на дым сіз ді абай лап.
Мен та ты сам, жі гіт сің ма ған та тыр,
Мі не, осын дай ішім де қай ғым жа тыр.
Ой нас емес, өмір лік жол да сым деп,
Бе ре мі сің уә де, Ке бек ба тыр?»
Ке бек мұ ны есі тіп көп ой ла ды,
Асық пай бі раз ға на еп ой ла ды.
«Тү ні бойы қыз ме ні сы нап ты ғой,
Мен де мұ ны сы на йын деп ой ла ды»:
«Ей, Ең лік! Сө зің рас, нан дым са ған,
Бә рін ұқ тым, же рім жоқ бай қа ма ған.
Арт қы өмір ді әзір біз қоя тұ рып,
Ой нап-күл сек қай те ді бі раз за ман?
Қа за кел се мал ды дан мал тай май ма,

та	сыр	– бұлжерде: 
ал ды-ар тын ой ла май тын 
есер соқ де ген ма ғы на да

Сөз	мар	жан

Өт кен адам бо ла ды 
көз ден та са, 

Өл ді-өш ті, оны еш кім 
ұмыт па са. 

Ол кет се де бел гі сі 
жо ғал май ды, 

Ке рек ті сі ес ке ріп
ұмытпаса.
Шәкәрім

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Ажал жет се ба тыр дан жан тай май ма?
Азар бол са, күй еуің жас тау шы ғар,
Жар лы ба йып, жас өсіп қар тай май ма?
Жас тү зе ліп, түр ле ніп ер жет пей ме,
Бо йын да ғы ба ла лық бір кет пей ме?
Асық қан дық емес пе мы на сө зің,
Жақ сы әй ел жа ман ер ді тү зет пей ме?
Тал пын ған мен тағ дыр ды бұ ра ала ма,
Құ дай қос пай, ба сы мыз құ ра ла ма?
Аз күн қы зық кө ре лік онан-да ғы,
Бұл дәу рен бір қа лып ты тұ ра ала ма?»
Ең лік айт ты: «Таң қал дым бұл сө зі ңе,
Ұқ са май ды түн де гі мі не зі ңе.
Егер де бі реу айт са ұнар ма едің,
Талап қыл ма, тал пын ба деп өзі ңе...
Аз күн дік арам жү ріс ау жал емес,
Бер ме сең уағ даң ды мүл де ке сіп.
Өйт іп уағ да бер ме сең, әу ре ет пе,
Тең көр ме сең тел мір тіп, тен ті рет пе!
Қай да бар саң оба лым жі бер мей ді,
Бі рақ осы сө зім ді ұмы тып кет пе!».
Ең лік тің бұл жа уа бын есіт кен соң,
Ке бек ба тыр та ғы бір ой ой ла ды:
«Ей, Ең лік! Айт қан сө зің – сөз дің шы ны,
Сөйт се де бір сө зім бар, тың да мұ ны.
Со ғыс қа сыл тау тап пай отыр ған да,
Бүл дір ме лік Ма тай мен То бық ты ны.
Он сыз-да ғы бі рі не-бі рі қы рын,
«Ала ғой» деп бе ре ді кім же сі рін?
Адам тү гіл, мал үшін ел ша ба ды,
Қыз бол саң да бі ле сің ел дің тү рін.
Мен се ні алып жө нел сем осы түн де,
Жиыл май ма бар Ма тай жал ғыз күн де?
То бық ты дан жыл қы ны ти іп алып,
Бас тал май ма біт пес тей бү лік мүл де.
Ба рым та ал май бі тім ге көн се елің,
Қан ша мал ал са ая рым жоқ қой ме нің.
«Қыз ды қай тар, әйт пе се біт пей міз» деп,
Жа тып ал са, та ба мыз қайт іп жө нін?
Ма тай ал са, То бық ты тек жа та ма,
Аз бын деп, жа нын аяп ар са та ма?

ау	жал	емес	– қо рек 
емес

Сөз	мар	жан

Ұят жүр ген жер де
Абы рой тө гіл мей ді.
Абы рой бар жер де
Ар ша па ны сө гіл мей ді.

Абы рой – ар ең бе гі.

Абы ро йың ды жа сың нан 
сақ та.

Сөздің	көркі	–	мақал
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Ау ыл шау ып, мал алып, қан тө гі лер,
Ой ла! Қа лып жүр ме лік те ріс ба та ға!»
«Ей, ба тыр, бұл сен ай тар сө зің емес,
Уа йым қып сес ке нер ке зің емес.
Ке лер іс ті жал ғыз-ақ Ал ла бі лер,
Ол се нің өл шеп са тар бө зің емес.
Кім нің кө зі же те ді кү ні ер тең ге,
Те ңін тап қан се ні мен жал ғыз мен бе?
Ел ша бы сып кет ті ме со ның бә рі,
Алып қа шып ал ды ғой талай пен де!
Мал ая май пей іл ді сал саң кең ге,
Жа рас ты рар та бы лар аға-жең ге.
Жер өр теу ге же те ді бір ша ғым қу,
Кім ке піл бо ла ала ды осы екі ел ге?
Бұлт шық пай жа уа ма құ ры жел ге,
Біз сіз де тала са ды жал ғыз бел ге.
Құ дай жө нін бе рей ін де ген бол са,
Кө нер әл де, «мал алып, біт» де ген ге.
Сен ме ні бү гін алып кет де мей мін,
Осы екі ел дің тү бі не жет де мей мін.
Шын ішің сүй мей, сыр тың сүй ген бол са,
Әу ре боп, са ған уағ да ет де мей мін.
Шын сүй ме сең, сүй дім деп айт па ма ған,
Ша ла сүй ген бо ла ды құр ал да ған.
Ын ды ның мен ұнат саң, бер қо лың ды,
Са ған сө зім қал ма ды ен ді айт па ған».
Ке бек те отыр еді азар шы дап,
Сө зін ай тып бол ған ша қыз ды сы нап.
«Сен өл ген жер де мен де өле мін» деп,
Қол алы сып бір жо ла кет ті құ лап...

	«Бі	лу»

1. Шә кә рім Құ дай бер діұлы «Ең лік-Ке бек» поэма сын кім-
нің ақыл-ке ңе сі мен жаз ған?

2. Абай дың Шә кә рім шы ғар ма шы лы ғы на ти гіз ген әсе рі ту-
ра лы ай тып бе рің дер. 

3. «Ең лік-Ке бек» поэма сы ның оқи ға же лі сі қан дай? Хресто-
матияда берілген поэманың жалғасымен танысың дар.

4. Шә кә рім нің «Ең лік-Ке бек» поэма сын да қан дай мә се ле 
кө те ріл ген?

ын	ды	ныңмен	– шын 
кө ңі лің мен

Сөз	мар	жан
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«Тү	сі	ну»

1. Шың ғыс тауы на Ма тай елі нің ке лу се бе бін тү сін ді рің дер.
2. Аңға шыққан Ке бек тің ада суы на не се беп бол ды?
3. Не лік тен руба сы ла ры екі жас ты өлім ге қияды?

«Тал	дау»

1. Ең лік пен Ке бек за маны мен қа зір гі за ман ды са лыс ты-
рың дар.

2. Венн диаг рам ма сы ар қы лы Қыз Жі бек пен Ең лік, Ке бек 
пен Тө ле ген об раз да рын са лыс ты рың дар.

ЕңлікҚыз Жібек

ТөлегенКебек

«Жи	нақ	тау»

Поэма ның та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қол	да	ну»

1. Поэма ны мә нер леп, тү сі ніп оқып шы ғың дар.
2. Дас тан ға кі ріс пе ре тін де бе ріл ген та ри хи оқи ға лар ға тоқ-

та лың дар.
3. Оқулық пен хрес то ма тия дағы поэма ны біріктіре оқып 

шығып, «Ең лік-Ке бек» дас та ны ның маз мұ ны бо йын ша 
тақырыптық жос пар құ рың дар, сю жет тік-ком по зи ция-
лық құ ры лы сы на тал даң дар. 

4. Дас тан кей іп кер ле рі ту ра лы кес те тол ты рың дар:

Дас тан кей іп кер ле рі Порт ре ті Мі не зі Іс-әр еке ті

5. Дас тан маз мұ ны бо йын ша диа лог құ рас ты рың дар.

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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6. Шығармада Кебек пен Еңлік бейнесі қандай көркемдегіш 
тәсілдер арқылы жасалған? Еңлік бейнесін талдаңдар.

7. Дас тан да қа зақ хал қы ның қан дай салт-дәс түр ле рі кө рі-
ніс тап қан? 

8. Таң дау ла рың бой ын ша шы ғар ма ның кез кел ген үзін ді-
сі не өз ге ріс тер ен гі зіп, қай та өң деп жа зың дар. 

9. Поэма же лі сі бой ын ша кес те тол ты рың дар.

Поэма да су рет тел ген оқи ға  Кей іп кер лер дің іс-әре ке ті 

10. Дас тан маз мұ ны бой ын ша «Әде би шең бер» ұй ым дас ты-
рың дар:
1) Тал қы се беп ші сі – дас тан маз мұ ны бой ын ша бес сұ рақ 

құ рас ты ра ды.
2) Бел гі леу ші – шы ғар ма ның ең ма ңыз ды деп са найт ын 

бө лі мін анық тай ды, ой ын дә лел дей ді.
3) Бай ла ныс ты ру шы – орын ал ған оқи ға ны өмір мен бай-

ла ныс ты ра ды, дә лел дей ді.
4) Қо ры тын ды лау шы – дас тан да кө те ріл ген мә се ле ні қо-

ры тын ды лай ды.
11. «Саған айтар сырым бар» та қы ры бын да дос та ры ңа хат 

жа зың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Еңлік пен Кебектің өліміне себеп болған жайттар туралы 
ойларыңмен бөлісіңдер. Дас тан не лік тен тра ге дия мен 
аяқ тала ды?

2. Дас тан кей іп кер ле рі не, ав тор ға қан дай сұ рақ тар қо яр 
едің дер? Ав тор ше ші мі мен ке лі се сің дер ме? 

3. Кең гір бай дың ор нын да қан дай ше шім қа был дар едің дер?
4. Егер ав тор ор нын да бол саң дар, шы ғар ма ны қа лай аяқ та р 

едің дер? 
5. Шә кә рім   осы  поэма ар қы лы  не айт пақ болды?  Дас тан ды 

оқи оты рып, сен дер қан дай ой түй дің дер? Пі кір ле рің мен 
бө лі сің дер.

6. «Кей ін гі лер сө зім ді оқыр. Бі рі ұна тар, бі рі сы нап кү лер. 
Сон да ме нің зар ла ну мен өт ке нім ді тү сі нер. Дү ние нің 
ра ха ты на се нім жоқ еке нін тү сін ге лі ба сым ды тау ға да, 
тас қа да ұрып, ға де лет із деп ал қын ға ным ды бі лер. Қай ран 

Баға	беру
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қу дү ние, бар лық ар ма ны ма жет кіз бе сің ді біл гем. Әт тең! 
Та ғы да әт тең! Абай ағам се кіл де ніп «қо лым ды кеш сер-
меп пін». Ыр ду-дыр ду мен, ел іші нің ұсақ-түйе гі мен, ата 
жо лы деп би лік ке ара ла сып, ал тын уа қы тым ды бос қа 
өт ке ріп пін. Ен ді амал не шік. Ме нен кей ін гі лер қау лап 
өсіп кел жат қа ны ға на кө ңіл ге ме дет. Мен жет пе ген ге со-
лар же те ді деп үміт те нем. Уа қы тым тар лы ғы нан кейін гі 
жыл да ры о йыма кел ген нің бә рін, нақ сол сәт те гі кө ңіл 
күй мен қа ғаз бе ті не тү сі ре бер дім. Оным ала да, құ ла да 
шық қан бо лар. Ме нің бү гін гі жет ке нім осы бол ды. Ақ ты-
ғы ма, қа за ғы ма адал ды ғы ма, оған жар қын күн дер ті ле ге-
ні ме се нің дер, хал қым». 

 Шә кә рім ойы ту ра лы пі кір ле рің қан дай?

«Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма» – қа зақ хал қы ның та ри хын да ғы ащы қа сі-
рет, Отан ба сы на күн ту ған аса қай ғы лы ке зең. Тәуке хан қайт ыс бол ған нан кейін Үш 
жүз дің дер бес те ніп, бір-бі рі нен ал шақ та нуы Қа зақ хан ды ғы ның әс ке ри-сая си қуа тын 
әл сі рет ті. 1723 жыл дың көк те мін де жай лау ға кө шу ге қам дан ған бей қам қа зақ елі не 
жоң ғар лар дың қа лың қо лы тұт қи ыл дан ша бу ыл жа са ды. Ек пі ні қат ты шап қын шы-
лар Қа зақ стан ның оң түс тік ау дан да рын да ғы бей біт ел ді аяу сыз қыр ғын ға ұшы ра-
тып, Түр кіс тан, Сай рам, Таш кент қа ла ла рын ба сып ал ды. Жоң ғар лар дың жой қын 
ша бу ылы ның нә ти же сін де қа зақ тар шай қас да ла сын да мың да ған жау ын гер ле рі нен 
а йырыл ды, ал қор ған сыз ха лық тың шы ғы ны одан да көп бол ды. Қор ға ну ға мұр ша-
сы кел ме ген ел, әсі ре се, Та лас, Бо рал дай, Арыс, Шыр шық, Сыр да рия өзен де рі бо-
йын да көп қы рыл ды. Ті рі қал ған дар атаме ке нін тас тап шық ты. Та рих та бұ рын бо лып 
көр ме ген ала пат құ бы лыс – қа зақ хал қы ның үде ре қаш қан бос қын шы лы ғы ту ды. 
Шұ быр ған ха лық тың ба сым көп ші лі гі Сыр дан өтіп, Ал қа көл ге же тіп құ ла ды. Кей бір 
тай па-ру лар Қы зыл құм, Қа ра құм іші не сің ді. Осы тұс та ха лық тың жү ре гін де мәң гі 
сақ тал ған ащы зар мен ау ыр мұң ға то лы «Елім-ай» әні дү ние ге кел ді. Бө ген бай, Қа-
бан бай, Сау рық, Жә ні бек, Ма лай са ры, Абы лай, Әбіл қа йыр бас та ған қа лың ел жоң-
ғар лар ға қар сы май дан ашып, ұлы же ңіс ке жет ті. 

«Қазақстантарихы»кітабы

Бағалы	дерек

Шә кә рім Құ дай бер діұлы – ақын, жа зу шы , фи ло соф, та рих шы,  ком по зи тор. 
Абай мен за ман дас әрі іні сі, әрі ол не гі зін сал ған реа лис тік әде би ет дәс түр ле рін 
жал ғас ты ру шы. Құ дай бер діұлы ның қа ла мы нан те рең ой лы, сыр шыл ли ри ка лық 
өлең дер, « Қал қа ман-Ма мыр», «Ең лік-Ке бек», « Нар тай лақ-Айсұ лу» си яқ ты оқи ға лы 
дас тан дар, «Әділ-Мә рия» ро ма ны жә не бас қа да про за лық ту ын ды лар, ау дар-
ма лар, та рих қа, фи ло со фия ға қа тыс ты ең бек тер, саз ды ән дер ту ды.

Түйін
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Әде	би	ет	тео	рия	сы

Пси	хо	ло	гия	лық	па	рал	ле	лизм
Егіз	деу	 не	ме	се	 па	рал	ле	лизм	 – екі ұдай нәр се ні, құ бы лыс ты, 

ұғым ды, се зім ді қа тар қой ып, жұп тап су рет теу. Па рал ле лизм – бір-
бі рі не ұқ сас құ ры лым ды сөй лем дер мен сөз тір кес те рі нің, фор ма лас 
сөй лем мү ше ле рі нің қа бат та са қа тар қол да ны луы. Егіз деу дің екі тү рі 
бо ла ды: бі рін ші сін де – сөй лем құ ры лы сы жа ғы нан бір кел кі ке ле ді, 
екін ші сін де – пси хо ло гия лық тұ тас тық кө рі ніс та ба ды. 

Пси	хо	ло	гия	лық	 па	рал	ле	лизм – адам ның кө ңіл күй ін та би ғат 
құ бы лыс та ры мен са лыс ты ра егіз деу. Адам өзі нің ба сын да ғы қай ғы, 
мұң-ше рін та би ғат та ғы бас қа нәр се мен қа тар лас ты рып, егіз деп ба ян-
дай ды. Мы са лы: 

Көк ала бұлт сө гі ліп,
Күн жа уа ды кей шақ та.
Өне бой ың егі ліп,
Жас аға ды ау лақ та.
 Жау ған күн мен жаң ғы рып,
Жер кө ге ріп, күш алар.
Ақ қан жас қа қаң ғы рып,
Бас ауы рып, іш жа нар. 

Абай

Ақын жаз да ғы жаң быр мен адам ның көз жа сын қа тар су рет тей 
ке ліп, екі түр лі шын дық ты та ны та ды да, шы найы фи ло со фия лық 
түй ін шы ға ра ды. 

З.Қабдолов.«Сөзөнері»

Көр кем шы ғар ма лар дан пси хо ло гия лық па рал ле ли зм ге мы сал дар 
кел ті рің дер, жау ап та рың ды дә лел дең дер.

Тапсырма

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



	 ІІІ	ТАРАУ

МА	ХАБ	БАТ	 
ЖӘНЕ	АБЫ	РОЙ

Адам ның кө ңі лін же ңіл де тер, жа нын жі бі тер ма хаб бат-
тан ар тық күш жоқ... Ма хаб бат ты осын дай құ ді рет ті етіп, 
дү ние де гі ең ұлы күш – жа ра ты лыс тың өзі жа рат қан. 
Сон дық тан да ма хаб бат тың ал дын да кім бол са да әл сіз, 
амал сыз. 

І.Есен бер линАР
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Кең да ла сын да алаң сыз өмір сү ріп, мал ба ғып жат қан бей қам 
хал қын: «Кө зің ді аш, оян, қа зақ, кө тер бас ты, Өт кіз бей қа раң ғы да 
бе кер жас ты»,– деп жы ры мен жұл қы лап оя тып, олар ды бі лім ге, 
ел үшін пай да лы іс-әре кет ке ша қыр ған ақын, көр кем сөз ше бе рі, 
қо ғам қай рат ке рі нің шы ғар ма шы лық әле мі қан дай?

 МІР	ЖА	ҚЫП	ДУЛАТҰЛЫ

Мір жа қып Ду ла тұлы қа зір гі Қо ста най 
об лы сы ның Жан гел дин ау да ны на қа -
рас  ты Қыз бел ау лын да дү ние ге кел ген. 
Әке сі Ду лат ай ма ғы на аты шық қан 
ше бер, ер-тұр ман жа сап, етік, мә сі тік-
кен. Ше ше сі Дә меш о йын-той дың көр кі, 
ән ші кі сі бол ған. Әке сі ба ла ла рын жас та-
йынан оқу ға бе ре ді. Ал ғаш қы да ба ла 
Мір жа қып ау ыл мол да сы нан оқып, хат 
та ни ды. Мол да дан екі жыл оқы ған нан 
кей ін, 1897–1902 жыл да ры ау ыл мек те-
бін де орыс ша оқы та тын Мұ қан мұ ға-
лім нен дә ріс ала ды. Бұл мек теп Мір жа-
қып тың бі лі мін то лық ты ру мен қа тар, 
аза мат ре тін де қа лып та суы на да аса зор 
ық пал жа сай ды. Мұ қан мұ ға лім ұлы 
ағар ту шы Ыбы рай Ал тын са рин ір ге-
та сын қа ла ған оқу ор ны ның, дә лі рек айт-
қан да, Тор ғай қа ла сын да ғы уез дік орыс-
қа зақ мек те бі нің тү ле гі бо ла тын. Өз 
шә кі рт те рі не де ол осы рух та тә лім-
тәр бие, те рең бі лім бе ре ді.

1904 жы лы Мір жа қып Ом бы қа ла сы-
на ке ле ді. Осын да ұлт зия лы ла ры ның ұс-
та  зы Ах мет Байт ұр сын  ұлы мен кез де се ді. 
Бұ дан кей ін гі уа қыт та біpi – ұс таз, бipi – 
із ба са ры ре тін де жұп та рын жаз бай ды. 
1905 жы лы Мір жа қып А.Байтұр сы н ұлы-
мен бipгe Қар қа ра лы да ғы сая си-бұқара -
лық жұ мыс тар ға қа ты са ды. 1905 жы лы 

МІР ЖА ҚЫП ДУЛАТҰЛЫ 
(1885–1935)

Қа зақ та бұ рын ро ман 
жоқ еді. Біз дің ара мыз-
да қа зақ ша бі рін ші ро ман 
жа зып шы ғар ған Мір жа-
қып Ду ла тұлы бол ды... 
Оның «Ба қыт сыз Жа мал» 
де ген ро ма ны 1910 жы лы 
ба сы лып, жа рық қа шық-
ты. 

А.Байтұрсынұлы

Зергер	сөз
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пат ша өкі ме ті не қа зақ хал қы ның аты нан 
пе ти ция жа зу шы лар дың қа та рын да бо-
ла ды. 

М.Дулатұлы 1906 жы лы Пе тер бург ке 
ба рып қай та ды. Бұл са па ры нан ол сая си 
кү рес кер ға на емес, ша быт ты ақын бо лып 
ора ла ды. 1907 жы лы Пе тер бург те шық  - 
 қан «Сер ке» га зе ті не «Жас тар ға» атты 
өле ңін, бүр кен шік ат пен «Біз дің мақса -
ты мыз» де ген ма қа ласын жа рия лай ды. 
Ма қа ла да Мір жа қып қа зақ хал қы ның ба-
сын да ғы қи ын жағ дай дың анық се беп те рін 
са ра лап, отар лық сая сат ты әш ке ре лей ді. 

1909 жы лы Пе тер бург те М.Ду ла тұлы-
 ның «Оян, қа зақ!» ат ты өлең дер жи на ғы 
жа рық кө ре ді. 

Ха лық тағ ды ры М.Ду ла тұлы ның про-
за лық шы ғар ма ла ры на да ар қау бол ды. 
«Ба қыт сыз Жа мал» ро ма ны – қа зақ әде-
бие тін де көр кем про за лық үл гі де 
жа зыл ған тұң ғыш ро ман.

«Ба қыт сыз Жа мал» ро ма ны ның 
оқи  ға  сы на ар қау бол ған мә се ле – ес кі 
әдет-ғұ рып тың қыс па ғы на түс кен қа зақ 
қы зы ның тағ ды ры, сүй ге ні не қо сы лып, 
ба қыт ты өмір сү ру ді ар ман да ған бой жет-
кен нің тра ге дия лық жо лы. Шы ғар ма 
сол ке зең де гі қа зақ да ла сы ның шы найы 
ты ныс-тір ші лі гін көр се те тін эпи зод тан 
бас тала ды. «...Жай лау ға жа ңа кө шіп 
қон ған ау ыл. Сау мал көл ма ңы на жа ға лай 
ті гіл ген ки із үй лер. Бие бай лап, қы мыз 
са пыр ған жай ма-шуақ ау ыл адам да ры. 
Қыс тай ара ла са ал май, са ғы ныс қан жұрт 
ен ді бі рін-бі рі қо нақ қа ша қы рып мәз. Үй 
жа ға лап қы мыз іш кен жас тар... Осы лай-
ша жай ба ра қат жат қан ау ыл ға пат ша 
ұлық та ры ке ле жат қа ны ту ра лы ха бар 
та рай ды. Абыр-са быр бас тала ды. Ау ыл 
сыр ты на үй ті гі ле ді. Ар найы үй ге ке ліп 
түс кен екі ұлық ты «ләб бай, тақ сыр» деп 

Мір жа қып Ду ла тұлы – 
еуро па ла на бас та ған қа-
зақ зия лы ла ры ның ал-
ғаш қы қа та ры нан кө рін-
ген ұлы тұл ға. Ол мүл гіп 
жат қан ұлт тық на мыс-
ты ояту ды мақ сат ет кен 
«Оян, қа зақ!» жи на ғы мен 
ел-жұрт қа үл кен ой сал-
ды. Сол се беп ті «Оян, қа-
зақ!» – қа зақ әде бие ті нің 
та ри хын да бол сын, қа зақ 
хал қы ның аза мат тық та-
ри хын да бол сын би ік тен 
орын ала тын шы ғар ма.

Т.Кәкішев

1909 жы лы қа зақ да-
ла сын дүр сіл кін дір ген 
үш кі тап шық ты. Оның 
бі рі – Абай дың өлең дер 
жи на ғы, екін ші сі – Ах мет 
Бай   тұр сы нұлы ның «Қы-
рық мы са лы», үшін ші сі – 
«Оян, қа зақ!» ат ты Мір жа-
қып Ду ла тұлы ның қа зақ 
елі нің ма ни фе сі не ай нал-
ған пуб ли цис ти ка лық-ли-
ри ка лық жи на ғы. «Оян, 
қа зақ ты!» ел қа зақ та ры 
Құ ран дай жат та ды.

М.Әбсеметов

Даналық	ойдан	дән	ізде
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күт кен ау ыл най дың сө зін де де ерек ше бір мақ та ныш се зі ле ді». 
Мір жа қып Ду ла тұлы осы ша ғын кө рі ніс ті су рет теу ар қы лы өз 
за ма ны ның тұр мыс-жағ да йын, адам дар дың пси хо ло гия сын дәл-
ме-дәл бе ре ді. Ау ыл адам да ры ның өза ра әң гі ме ле рі нен, ау ыл най 
бас та ған бел сен ді лер дің іс-әре кет, мі нез-құ лық та ры нан жа зу шы 
мол сыр ұқ ты ра ды. «...Дәл осын дай абыр-са быр сәт те ау ыл қа за-
ғы Сәр сен бай дың әй елі бо са нып, дү ние ге қыз ба ла кел ге ні ту ра лы 
қуа ныш ты ха бар же те ді». Дү ние ге кел ген бұл сә би – ро ман ның бас 
кей іп ке рі Жа мал. Та би ға ты нан зе рек жа ра тыл ған Жа мал мол да-
дан ес кі ше, жа ңа ша оқып, хат та ни ды. Түр лі қис са-дас тан дар ды 
көп оқи ды. Бір қа та рын жат қа да ай та тын бо ла ды. Сөйт іп ел дің 
кө зі не тү сіп, қыз айт ты рам деу ші лер дің на за ры на ілі ге ді. Жа мал 
он бес жас қа ке ле ді, сол ел дің қы зы ның ал ды бол ды. Бұл ар тық-
шы лы ғы ның үс ті не сөз ге ұс та бо лып, өз о йынан шы ға рып, өлең де 
жа за тын бол ды. Ел ішін де «Сәр сен бай да бек көр кем бір ақын қыз 
бар» де ген сөз жа йыла бас та ды. Көр кі не ақы лы сай бо лып бой-
жет кен Жа мал ды Бай жан де ген бай ба ла сы Жұ ман ға айт ты ра ды. 
Әйелі нің қар сы лы ғы на қа ра мас тан, Сәр сен бай бо ла шақ құ да сы-
ның бай лы ғы на қы зы ғып, құ да лық қа ке лі се ді. Бі рақ бай ба ла сы 
то пас, на шар бо ла ды. Жа мал оны мен сін бей ді. Бір той да оқы ған, 
мә де ни ет ті, жа ңа ша ки ін ген, сы пайы, әдеп ті Ға ли де ген жі гіт пен 
та ны сып, кө ңіл де рі жа ра са ды. Ара да бі раз уа қыт өтіп, қыз дың 
Жұ ман ға ұза ты лар ша ғы ту ған да, Жа мал Ға ли мен қол ұс та сып, 
қа шып ке те ді. Жас тар ды қу да лау бас тала ды. Аяқ ас ты нан Ға ли 
ауы рып, қай тыс бо ла ды. Қай ғы ға бат қан Жа мал көп ұза май Жұ-
ман ға ұза ты ла ды. Адам төз гі сіз қор лық пен ұрып-со ғу дан әб ден 
қа жы ған Жа мал бір бо ран ды тү ні үй ден қа шып шы ғып, жол дан 
ада сып, үсіп өле ді. 

Ро ман тра ге дия мен аяқ тала ды. М.Ду ла тұлы бұл оқи ға ны қа-
зақ да ла сын да ғы әлеу мет тік мә се ле дә ре же сі не кө те ре ді. Сол ар-
қы лы қа зақ қыз да ры ның бас ер кі, жас тар дың өз қа ла уы мен өмір 
сү ру қа жет ті гі ту ра лы ой ұсы на ды. Жа зу шы үшін әй ел дің бас бос-
тан ды ғы, өзі нің сүй ге ні не қо сы лып, өмір сү ру ге мүм кін дік алуы 
ең бір түйі н ді мә се ле бол ды. Ол әй ел дің арын аяқ қа ба са тын ес кі 
әдет-ғұ рып қа қар сы шы ға ды. Мір жа қып Ду ла тұлы ның ро ман да-
ғы Жа мал бей не сін сом дау да ғы жа ңа лы ғы да өзі нің осы идея сы на 
не гіз де ле ді. Ро ман да ғы Ға ли – сол за ман да ғы оқы ған, мә де ни ет ті 
жас тар дың жи ын тық бей не сі. Сырт кел бе ті не ақы лы сай жі гіт – 
Ға ли дың әр бір іс-әре ке ті нен, сөй ле ген сө зі нен, жаз ған хат та ры-
нан бұл қа си ет ай қын аң ға ры ла ды. Ал шы ғар ма да ғы Бай жан бай, 
оның ба ла сы Жұ ман, Жа мал дың әке сі Сәр сен бай, үл кен ше ше сі АР
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Қа лам пыр – бас пай да сын ға на ой лай тын таяз адам дар. Олар ға із-
гі лік тен гө рі бай лық пен шен-шек пен мақ та ны шы қым ба ты рақ. 

«Ба қыт сыз Жа мал» ро ма ны – сол кез де гі та ри хи-әлеу мет тік 
шын дық ты шы найы да көр кем бей не леуі мен, ав тор лық идея ның 
ай қын ды ғы мен өзі нен кей ін гі қа зақ про за сы ның өр кен деуі не дәс-
түр лі жол көр сет кен, үл гі бол ған шы ғар ма.

Мір жа қып Ду ла тұлы 1928 жыл дың ая ғын да бip топ қа зақ зия лы-
ла ры мен бipгe қа мау ға алы на ды да, он жыл ға сот та лып, 1935 жы лы 
тұт қын да қай тыс бо ла ды. 1988 жы лы ақын есімі ақ та лып, М.Ду ла-
тұлы ның шы ғар ма ла ры хал қы мен қай та қау ыш ты.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Мір жа қып тың атын ал ты алаш қа та рат қан «Оян, қа зақ!» бо ла тын. 
«Оян, қа зақ!» жи на ғы Қы рым, Кав каз, Түр кия ға дей ін та рап ке те ді. 
Бұл жи нақ Түр кия ның бос тан ды ғы үшін кү ре сіп жүр ген қай рат кер лер-
дің қол да ры на да тү се ді. Ол Мір жа қып Ду ла тұлын ұс таз тұт қан, азат-
тық ты аң са ған аза мат тар дың қа та рын да бол ған Түр кия ның тұң ғыш 
пре зи ден ті Мұс та фа Ке мал Ата тү рік еді. Ата тү рік 1917–1918 жыл-
да ры би лік ке кел ген де до сы, про фес сор Та йыр Ша ға тай ға тап сыр-
ма бе ріп, «Оян, қа зақ!» кі та бын тү рік ті лі не ау дарт қан. Осы кі тап қа 
елік теу ден «Оян, тү рік!» де ген кі тап та шық қан. Ал Жа қаң ның «Оян, 
қа за ғы!» Ата тү рік тің үс те лі нің үс тін де тұ ра тын бол ған. 1994 жы лы 
Түр кия ға ша қыр ту мен ба рып, С там бул уни вер си те тін де Мір жа қып ту-
ра лы баян да ма оқы дым. Ба ян да ма со ңын да бір тү рік ақ са қа лы ке ліп 
қо лы ма тү рік ті лі не ау да рыл ған «Оян, қа зақ!» кі та бын ұс тат ты. Кі тап 
1930 жыл да ры Ан ка ра қа ла сын да шық қан екен...

Жа қаң дар ға (М.Ду ла тұлы на) «Сер ке» га зе ті нің екі нө мі рін шы ға ры-
су ға үл кен кө мек көр сет кен та тар бас па ге рі Әб ді ра шид Иб ра ги мов қу-
ғын ға ұшы ра ған соң Жа по ния ға қа шып ке те ді. «Сер ке» га зе ті нің бар-
лық мұ ра ға тын бір ге ала ке те ді. Сол жақ та жа пон зия лы ла ры мен ара-
ла са ды. Жа пон дар «Сер ке» га зе ті нің екі нө мі рі мен та ны са оты рып, 
Мір жа қып тың «Оян, қа зақ!» кі та бы нан қат ты әсер лен ген. Мір жа қып 
бір өле ңін де жа пон ер лі гін де жыр ла ған. Сол кез дің өзін де Жа по ния-
да Мір жа қып ту ра лы көп те ген ма қа ла лар, зерт теу лер шы ға ды. Жа қа-
ңа елік теп, «Оян, жа пон!» де ген кі тап жа рық кө ре ді.1997 жы лы ға лым 
Уямо То мо хи ко жа пон ті лін де Мір жа қып тың сая си көз қа ра сы ту ра лы 
дис сер та ция қор ға ған.

МіржақыптанушығалымМ.Әбсеметов.
«Аңызадам»журналыАР
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Қа зақ өмі рін де гі әлеу мет тік мә ні зор мә се ле лер дің бі рі – әй ел 
тең сіз ді гін ар қау ет кен, ру ха ни тең дік ке, бос тан дық қа ұм тыл ған 
қа зақ ұл ты ның кү рес кер лік бол мы сын та ны ту мен ерек ше лен ген, 
сол кез дің өмір шын ды ғын шы найы бей не ле ген ро ман маз мұ ны 
қан дай екен? 

Ба	қыт	сыз	Жа	мал 
(романнанүзінді)

Cөз	ба	сы
Мир-Якуб – тө мен дер дің ала са сы,
Сө зім нің бар ма, жоқ па та ма ша сы.
Жыл ты рап те сік мон шақ жер де қал мас,
Қа зақ ша бір ро ман жа за сал шы.
Үш жүз ге біз дің қа зақ бө лі не ді,
Осы лай ше жі ре ден кө рі не ді.
Са ны көп, са па сы жоқ һәм ме ден бос,
Ғы лым ға мо йын сұн бай ері не ді.
Шет шы ғып са ха ра дан бас пас қа дам,
Бо ла ды бүйт іп жү ріп қа шан адам?
Бей ха бар ға лам да ғы хик мат тан,
Тұт қын дай қа пас та ғы кү ні қа раң.
Бол май ды кем ші лік сіз һеш бір ха лық,
Бә рі нен кей ін қал ған қа зақ анық.
Бас қа жұрт біз се кіл ді жал қау емес,
Ғы лым мен қа раң ғы ны етер жа рық.
Шы ғып жүр һәр ха лық тың талап ты сы,
Бол май ма талап тан ған әлі-ақ кі сі.
Қа зақ та жа зыл май тын бір ау ру бар,
Кел мей ді мі нін айт саң жа рат қы сы.
Кеу де сін мыр за де сең кө те ре ді,
Бар дай-ақ құрт ау руы жө те ле ді.
Ше гі нер ха лық пай да сы де ген іс ке,
Деп айт шы осы сөз ді бе кер еді?
Оқу ға емес жұрт тың бә рі құ мар,
Оқы ға ны ро ман ды не деп ұғар?
Де мей мін жал пақ жұрт тың бә рі ке ще,
Ма ғы на сын тү сі не тін бар да шы ғар.
Сон да да жұрт тың бә рі бі ле бер мес,
Сөз бо лар жақ сы-жа ман бә рі ке кес.АР
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Мақ са ты ро ман ның – ха лық тү зет пек,
Жа зыл ған ерік кен нен ер те гі емес.
Жа мал дың жа йын жаз дық бұл кі тап та
Ба қыт сыз бір қыз екен осы шақ та.
Бі реу ге хас нәр се емес һәм бол ған іс,
Жа йыл ған бұл бір ғұ рып һәр қа зақ та.
А йыр сын оқу шы лар ма ғы на сын,
Жай ға на хи кая деп қа ра ма сын.
Көр ген кім ша ри ғат тан де ген сөз ді:
«Қор етіп әй ел хал қын ая ма сын».
Са та ды қыз ды қа зақ мал ор ны на,
Ал май ды ха лал жұп ты жар ор ны на.
Әй ел ді хай уан ға қи сап етіп,
Тұ та ды өзін ер лер хан ор ны на.
Бай қа шы өзің-өзің от чет бе ріп,
Ба қыт сыз Жа мал қыз ды оқып кө ріп.
Қа зақ тың һәр же рін де бар емес пе,
Хи сап лап уақи ға ны көр сең те ріп?
Бұл сөз ді оқып кө рер қо лы на ал ған,
Ин шал ла, ха қи қат-дүр, емес жал ған.
Тыйы лып мың нан бі рі қия нат тан,
Көр се екен ғайіб лә рін һәр кім қыл ған.
Қа зақ ша ро ман жоқ ба сыл ған көп,
Бұл күн де ха лық ішін де ша шыл ған көп.
Кә дә ри-хәл біл ге нім ше мен де жаз дым,
Ті лей мін бол са екен деп асыр ған көп.

...Оқу шы лар! Хи каямыз да ғы оқи ға-
лар жо ға ры да ай тыл мыш Сәр сен бай дың 
үй ішін де гі кі сі лер ден бас тал ға ны се беп ті, 
Сәр сен бай дың кім екен ді гін һәм нен дей 
кі сі екен ді гін жа за мын. Сәр сен бай һеш 
бір ғы лым оқы ма ған мо мын, мал бақ қан 
кі сі еді. Ата сы нан ар тық дәу лет қал ма-
са да, бе рі рек кел ген соң ма лы да жақ сы 
бо лып, жыл қы сы жүз ден асып, екі жүз, 
үш жүз ден қой да бі тіп, қа тар да ғы мал ды 
үйі нің бі рі не қо сы лып еді. Бі рақ мал жа-
ғы нан кө ңі лі хош бол са да, Сәр сен бай дың 
жа ма ға ты Қа лам пыр ғұ мы рын да ба ла кө-
тер мей, бұл еке уі ба ла ға мұқ таж еді.

һәм	ме	– әм бе, тү гел, 
бар лық. Бұлжерде: әм-
бе ге аян дү ние ден құр 
қал ған де ген ма ғы на да 
бей	ха	бар	– ха бар сыз, 

де рек сіз
хик	мат	тан	– ке ре мет-

тен
қа	пас	– тар жер 
һеш	бір,	һәм,	һәр,	һеш,	

һәр	кім,	һеш	кім	– де ген 
сөз дер дің бас қы ды бы-
сын алып оқу 

Сөз	мар	жан

қи	сап	етіп	– есе бін де 
қа рау, ұқ са ту
хи	сап	лап	– есеп теп
ха	қи	қат-дүр	– ақи қат-

асыл 
кә	дә	ри-хәл	– әлім кел-

ген ше
зе	кет	– 1. діни. Ша ри-

ғат бой ын ша жоқ-жі тік, 
кем тар, ке дей адам дар ға 
бе рі ле тін са да қа. 2. та
рихи. Қо қан хан ды ғы 
ке зін де гі мал ға са лын ған 
са лық

Сөз	мар	жан
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Сәр сен бай бір то қал алу ды ой лай тын, 
бі рақ Қа лам пыр дан аса ал май, әне-мі не 
деп жү ре тін. Бір кү ні бір құр да сы қы мыз 
ішіп қы зып оты рып, әзіл мен бол са да, 
шы ны мен бол са да: «Әй, қу бас! Сон ша 
мал ды ай дап жүр сің, дұ рыс тап зе кет бер-
мей сің, қа жы ға бар май сың, кім үшін жи-
нап жүр сің? Қа лам пыр дан қор қып, то қал 
да ал ма дың», – де ген сөз де рі жа ны на ба-
тып еді.

Ер те ңі не бір-екі аға йын да рын 
ша қы рып алып:

– Мі не, мен сіз дер ді ша қыр ға ным, 
«үміт сіз-шай тан» де ген, «мал біт пес 
жі гіт бол мас, құ ра ры на қа ра, ұл тап-
пас қа тын бол мас, тұ ра ры на қа ра» деп, 
бұл уа қыт қа дей ін са быр етіп едім. 
Жа сым бол са қы рық тың еке уі не кел ді, 
Қа лам пыр да биыл отыз үш те. Қа ты ным, 
Пай ғам бар дың сүн нә ті ғой, сен рұқ сат 

бер! Аға йыным, мен ен ді бел бай ла дым. Сіз дер осы жұ мыс ты 
қол ға алың дар, – де ді. Қа лам пыр қан ша ұнат па ған бол са да, Сәр-
сен бай мен бас қа лар бі ра уыз ды бо лып уағ да қыл ға нын кө ріп, іші 
суып, қол дан еш нәр се кел ме сін бі ліп:

– Не қыл саң дар ық ти яр. Әу елін де мен де то қал ал ма де ген 
же рім жоқ, ма ған не сін ай та сың дар?! – деп тү сі бұ зы лып, үй ден 
шы ғып кет ті.

Мұ нан кей ін көп уа қыт өт кіз бей, Сәр сен бай өз де рі не қы рық 
ша қы рым жер де Сай бо лат де ген ел де тұр ған, кей ін нен опат 
бол ған Жа рас де ген мол да ның он төрт ке же тіп тұр ған қы зын 
айт ты ра ды. Ма лын тү гел бе ріп, ке ле сі жы лы алып та қой ды. 
Мар құм Жа рас мол да ті рі уа қы тын да Шол пан ды өзі оқы тып, 
Құ ран нан екі шы ғып, хат та нып қал ған еді. Қа лам пыр әр уа-
қыт Шол пан ды күн дес тік пен сө зі мен де, қо лы мен де рен жі тіп 
жүр ді.

Шол пан он же ті жас қа кел ген де, қыз ба ла ту ды. Сәр сен бай 
қы рық бес ке кел ген де ғұ мы рын да бі рін ші көр ген ба ла сы осы еді. 
Ол зор қуа ныш та бо лып, шіл де ха на ға қан ша қыз-боз ба ла жиып, 
о йын ой нап, қыз ба ла де мей, көл ба сы на ша қы рып той қы лып, 
ба ла ның есі мін Жа мал қой ған еді.

«...Бұл кі та бы да ел ге 
тез та рап кет ті, біз ге көр-
ші лес тыл дан ке лу ші лер 
сыл тау тау ып, қа лап әке-
те тін бол ды. Жа мал дың 
өлең мен ба ян дайт ын ая-
ныш ты өмі рі нен қыз-ке-
лін шек тер өз бас та ры нан 
кеш кен қай ғы сын, мұң за-
рын көр ді. Ро ман ды оқы-
ған да олар көз жас та рын 
тыя ал май, уһі леп оты ра-
тын. Үл кен дер жа ғы кеш кі 
оты рыс тар да «Ба қыт сыз 
Жа мал дың» хи кая сын 
әң гі ме ле се, ал жас тар 
жи ын-той лар да кі тап та ғы 
өлең-жыр лар ды ән ге қо-
сып ай та тын». 

Г.Дулатова

Бағалы	дерек
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VII
Жа мал кә ме лет ке жет кен соң, күй еуі-

нің на шар еке нін бі ліп (қат та бір той да 
көр се де ке рек), кө ңі лі не күн нен күн ге 
уа йым, қай ғы тү се бас та ды...

Ата-ана сы за рық қан да көр ген ба ла сы 
еке нін де ой лап, не се беп ті жа ман күй еу-
ге бер ге ні не қай ран қа лып жүр ді. Өзі тең-
дес қыз дар дың күй еу ле рін са лыс ты рып 
қа ра ған да, Жұ ман нан на шар же рі жоқ 
еді. Бас қа шет ел дер ден күй еуі не ра зы 
бол май, екін ші жі гіт пен қа шып ке тіп ті 
де ген ді ес ті ген де, іші нен ой лап: «Олар да 
мен се кіл ді бей ша ра лар ғой», – деп аяу-
шы еді. «Олар се кіл ді бір жі гіт пен кө ңіл 
қо сып қаш сам, пә лен ше нің қы зы қа шып 
ке тіп ті де ген сөз бо лып, атам ның сүйе гін 
сын дыр ған дай бо ла мын. Ра зы бо лып, 
Жұ ман ға бар сам, ғұ мы рым ша қор бо ла-
мын ғой», – деп қай сы сын іс теу ге ақы лы 
жет пей, бағ зы уа қыт тар да түн бойы ой-
лау мен ұй ық та май да шы ғу шы еді. Әр 
уа қыт осын дай уа йым да бол ған соң, Жа-
мал жү деп те кет ті. Ата-ана сы:

– Қа ра ғым, сен не ге жү деу сің? – де-
ген де:

– Жай ба сым ау ыра ды, – деп қоюшы 
еді. Жа мал осын дай уа йым дар да бо лып 
жүр ген де, бір кү ні Бай жан нан Сәр сен-
бай ға: «Биыл ба лам ды ұрын жі бе ре-
мін», – деп сә лем кел ді.

Бұл ха бар ды ес ті ген нен кей ін Жа мал-
дың қай ғы сы бұ рын ғы дан үш есе арт ты 
деу ге ла йық бол ды. Жа мал қан ша іші нен 
қа па лан са да, бас қа бір кі сі ге ай туы ның 
ебін та ба ал май, бір кү ні қо лы на қа ғаз бен 
қа рын даш алып, «тым бол ма са кө ңі лім-
де гі қа сі ре тім нің он нан бір бө лі гі шық пас 
па екен» деп, өз ба сын да ғы ха лі не бір 
азы рақ өлең жа зып еді.

Ма хаб бат – әу елі адам-
ның адам ды ғы, ғы лым 
де ген нәр се лер мен бай-
ла ныс ты. 

Абай

Ма хаб бат сыз дү ние бос, 
хай уан ға оны қо сың дар. 

Абай

Дос тық пен ма хаб бат – 
осы екі ұлы се зім адам ды 
мүл де өз гер тіп жі бе ре ді. 

Ж.Поль

Даналық	ойдан	дән	ізде

ық	ти	яр	– әр адам ға 
тән ерік, қа лау
күн	дес	тік	– бәй бі ше 

мен то қал дар дың бі рін-
бі рі кө ре ал мауы
кә	ме	лет	–	же тіл ген, то-

лық қан кез, өсіп ер жет кен 
шақ
сүй	ек	сын	ды	ру	– ата-

ана сын ұят қа қал ды ру

Сөз	мар	жан
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Ше ше сі Жа мал дың бір қа ғаз жа зып 
оты рып, қа сы на бір хат та ни тын кі сі бар са, 
жа сы ра қо йып жүр ге нін кө ру ші еді. «Бұ-
ның жа зып жүр ге ні не ме не?» – деп, Шол-
пан азы рақ шү бә ла нып, Жа мал ға біл гіз бей, 
оңа ша да Жа мал дың қал тала рын ақ та рып, 
онан еш нәр се шық па ған соң қа ғаз, кі тап 
са ла тын сан дық ша сын қа ра са, бір кі тап тың 
ара сы нан мы нау өлең шық ты. Ма на ғы Жа-
мал дың жа зып жүр ге ні сол екен.

Ал ла ның рақ ма ты на со за мын қол,
Адас қан мен бір ға ріп та ба ал май жол.
Ашы лып біз дің бас қа түс кен тұ ман,
Шат тық пен өт кіз дей мін – ті ле гім сол.
Сыр тым сау, ішім тү тін қа па лық та,
Бұл күн де кө ңі лім жү деу, қа сі ре тім мол
Те рең ге тү сіп ке тем, ұс тар тал жоқ,
Бір Ал ла, жал ғыз өзің жәр дем ші бол!
Бақ ша да сай рап жүр ген сан ду ғаш ем,
Кез бол ды мен сор лы ға құ рыл ған тор.
Көл бо лып көз дің жа сы өт ке нім ғой,
Бол ма са арыл ма ған маң дай да cop.
Жай ла ған ақ қу едім шал қар көл ді,
Бұл кү ні кө рі ніп тұр жа ман да зор.
Орал дың ілер деу ші ем ақиы ғы,
Шы ны мен жа па лақ қа бо лам ба қор?!
Мен қай ран, атам мал ға сат қа ны на,
Бір таз ды жал пақ ел ден тап қа ны на.
Аты өшіп, ту май кет кір Жұ ман де ген!
Мал бе ріп, ме ні өзім сіп жат қа ны на.
Ата нып бай ба ла сы қа ра бас қыр,
Жұ ман ның не бе рер сің мақ та ны на?
Қа зақ тың күл лі ға йып ға де тін де,
Түс ке нім бар қас қыр дың қақ па ны на.
Ата ма мен не жаз дым қор қыл ған дай,
Бол ма са бір мі нез бен жақ па дым ба?
Жа сым нан тәр бие лі хан қы зын дай,
Қа сі рет ақы рын да тарт қа ным ба?
Әл пеш теп ұл дан ар тық қыз ба сым ды,
Өсір ген ата ма обал арт қа ным ба?

Қыз ды сүй ген жі гіт қан-
дай азап қа бол са да кө ну-
ге бар, ал ба ла сын жақ сы 
көр ген ана ба ла сы үшін 
жан қию дан та йын бай ды. 

І.Есенберлин

Даналық	ойдан	дән	ізде

ұрын	жі	бе	ру	–	күйеу-
дің той дың ал дын да 
қа лын дық қа ке луі
шү	бә	ла	ну	–	кү мән да ну, 

се зік те ну, кү дік те ну
ға	ріп	– мү сә пір, міс кін, 

бей ша ра

Сөз	мар	жан
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Бұл сөз ді оқып көр ген соң, ана сы ның кө зі нен азы рақ жас ке-
тіп, қы зы ның мұн дай қай ғы да жүр ге нін бі ліп, әл гі қа ғаз ды да 
ор ны на са лып қой ды. Ен ді Шол пан Жа мал қан ша уа йым да бол са, 
сон ша қай ғы ра бас тап, бір кү ні түн де тө сек ке жат қан соң Сәр сен-
бай ға сөй ле ді.

– Құ да ның құ ді ре ті, әу ел де сен тіл ал май, ба ла ны мұн ша қай-
ғы-қа сі рет ке сал дың, мі не, көр мей мі сің, Жа мал жан өз ді-өзі нен 
азып, жү деп кет ті. Осы қал пы мен қор бо лып кет се, екі дү ние де 
біз ге ра зы бо лар ма, біз дің ата-ана лық ха қы мыз мой ны мыз да емес 
пе? – де ді.

Сәр сен бай не ай та рын біл мей:
– Сөйт іп жүр ме, сөйт іп жүр ме? – дей бер ді. Шол пан ашу-

ла нып:
– Сөйт іп жүр мей құ ры сын, өз ба сың да ер кің жоқ, әр кім нің 

қыз дыр ған ті лі не еріп, ақы рын да Жа мал дың көз жа сы на қа лып 
отыр мыз. Ата-ба баң іс те ме ген іс ті қы ла мын деп би бол ған сып, бір 
жыл дың ішін де, қа не, шық қан мүйі зің? – де ді. (Сәр сен бай әу елі 
тала сып бол май қал ған нан кей ін, ке лер сай лау да құ да сы ның се-
бе бі мен би бол са да, бір жыл ға жет пей съезд уа қы тын да бір кі сі ні 
боқ тап, қам шы мен са лып қа ла мын деп, би лі гі нен тү сіп қал ған 
еді).

Сәр сен бай дан бе ре ке лі жау ап шық па ған соң, Шол пан та ғы да 
сұ ра ды:

– Ен ді өс тіп Жа мал ды сүй ме ген кі сі сі не бе ре міз бе? – деп. 
Сон да Сәр сен бай қай рат та нып:

– Осы ит не был шыл дап отыр? Құ дай дың жаз ға ны нан ар тық 
не қы ла мыз, екін ші кі сі ге бе ре міз де сең, Бай жан бо лыс тар мен 
қо сы лып, біз дің жа ны мыз ды қоя ма? Ма лы мыз дан құ рық, ба сы-
мыз дан сы рық тү сі ре ме? «Қа тын – дұш пан» де ген осы, бол ма са 
бұл сөз ді ай тар  ма едің, – де ді.

Сәр сен бай дың жуас, қор қақ ты ғы Шол пан ға бұ рын нан мә лім, 
әм бұл са пар да да пі кі рі та мам кө рі ніп қал ған се беп ті, ен ді бұл 
тұс та Сәр сен бай мен ақыл да сып, бас та ры на түс кен уа йым ды 
бө лі су ден үміт үзіп, сол түн нен бы лай Жа мал ха қын да Шол пан 
онымен еш нәр се сөй лес пей тін бол ды.

VIII
Бас аман, ма лы тү гел дер дің кө ңі лі шат тық та, Жа мал дың 

кө ңі лі һә мән қай ғы да бо лу мен бі раз уа қыт өтіп еді. Жа мал қан ша 
қай ғы лы бол са да, сы рын ха лық қа біл гіз бес үшін, һәм жа бық қан 
кө ңі лін кө те ру үшін, қыз-боз ба ла жи нал ған о йын-той дан АР
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қал мау шы еді. Жә не де Жа мал бол-
ма ған о йын ның қы зы ғы аз се кіл ді 
кө рі ну ші еді.

Қыс ор та сы бол ған еді. Бір кү ні сол 
ел де бір бай дың ба ла сы бол май жү ріп, 
жа ма ға ты ұл тап қан ға, қыз-боз ба ла 
үшін үл кен мә жі ліс-шіл де ха на бол-
ды. Аты ра бын да ғы ау ыл дың қыз да ры 
та мам ке ліп, Жа мал да әзір бол ды.

Ағаш үй дің кең бір бөл ме сі не тө-
рі нен есі гі не шей ін ха лық тол ған еді. 
Бұл ел де о йын- сау ық әлі қал ма ған, 
бол ған ға бір қыз, бір жі гіт тен қа тар 
отыр ғы за тын әдет бар еді. Жиыл ған-
дар бі рі өлең ай тып, екін ші ле рі қал-
жың да сып, о йын әлі қы зып бас тала 
қой ма ған уа қыт та есік тен: 

«Кеш жа рық!» – деп, бір-екі жі гіт 
кі ріп кел ді. Бағ зы боз ба ла лар:

– Мі не, бір сы пайы жі гіт тер кел ді. 
Қай жер ге отыр ғы за мыз? – деп ақыл-
да са бас тап, көп ке шік пей бі реуін 
Жа мал дың қа сы на әке ліп отыр ғыз ды.

Бұл жі гіт ті біз дің Жа мал та ны-
май тын еді. Лә кін Жа мал дың қа-
сы на отыр ғы зу дан бір тәу ір жі гіт 
екен ді гі аң лан ды. Бұл жі гіт оты рып 
бол ған сон, үй де гі лер ге қыс қа-қыс қа  
сөз бен аман да сып, со ңы нан Жа мал ға 
қа рап:

– Сіз де сә лемет сіз бе? – деп қой-
ды. Бұл жі гіт ор та бой лы, қия пат ты, 
бе тін де азы рақ қо ра сан да ғы бар, 
жа ңа мұрт шы ғып ке ле жат қан, 
сөй ле ген сө зі сы пайы, әдеп ті, киі мі 
но ғай ша лау Ға ли есім ді бір зат еді. 
Көл де нең нен қа рап са лыс тыр ған да 
бұл үй де гі жі гіт тер дің аб за лы Ға ли, 
қыз дар дың аб за лы Жа мал се кіл ді 
кө рі ніп, еке уі нің қа тар оты ру ла ры да 
бек жа ра сып кет ті.АР
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Ға ли бір бо лыс та бас қа ау ыл най ға қа-
ра ған Дүй се бек де ген кі сі нің ба ла сы еді. 
Жа сы нан талап ты бо лып, Қы зыл жар, 
Троиц кі де гі мед ре се лер де оқып жү ріп жә-
не де част ный учи тель ден оқып та орыс ша 
азы рақ сөй леп, жа зар лық тай ша ма сы бар 
еді. Мұ сыл ман ша жақ сы оқы ған бол са да, 
ел ге шы ғып мол да бол май, соң ғы уа қыт-
тар да оқу ды да қо йып, азы рақ сау да ға ай-
на лы сып еді. Ата сы бай адам бол ма са да, 

Ға ли ина бат ты жі гіт бо лып, әр да йым алыс-бе ріс іс те рін де уағ да ла-
сын да опа шыл бол ған ды ғы кө рін ген ге бай лар ша ма лап не сие бе ру-
ден тар тын бау шы еді. Әу ел гі уа қыт тар да оқу да бо лып, бұл уа қыт-
тан сау да мен жүр ген се беп ті ел де тұ ру ынан тұр мауы кө бі рек бо лып, 
өзін ха лық, ха лық ты өзі анық та ны май тын да еді. Тек сыр ты нан 
Дүй се бек тің ба ла сы талап ты, еті ті рі жі гіт, қы сы-жа зы үй де отыр-
май оқу оқып, кә сіп қы ла ды деу ші еді. Жа ңа да өт кен бір жәр мең-
ке де алыс-бе ріс те рін бі ті ріп, бір-екі жүз тең ге леп пай да қы лып, 
үйі не қай тып, аға йын ды ара лап аман дық та жүр ген де, осы о йын ға 
кез кел ген еді. Ға ли Жа мал мен қа тар отыр ған соң, бір-бі рі нің ха лін 
һәм кім екен дік те рін сұ рап-бі ліс ті. Ға ли Жа мал дың бұ рын ғы кө ріп 
жүр ген жі гіт те рі нен сөз ге ұс та рақ, сұ ра ған сө зі не то лық жау ап 
қай та рып, һәм өзі де ләз зат ты сөз дер сөй лей бас та ған ға ма ңа йын да-
ғы лар дың не іс теп, не сөй леп, не ой нап жат қа нын ес ті ме ген се кіл ді 
ұмы тып, шын ықы лас пен ке ңес пек те еді. Әр түр лі о йын бо лып, 
ақы рын да «Бұ ғы бай», «Мыр ша лай – мы рыш» де ген о йын дар та-
мам бол ған соң, бір жі гіт бір бел беу ді есіп алып:

– Ен ді, әлеу мет, өлең ай та сың дар, айт пай сың дар, ай тпа ған-
да ры ңа мі не кей, – деп, қо лын да ғы есіл ген тоқ пақ тай бел беуін 
көр се тіп, қор қы тып, ара лап жү ре бас та ды. Біл ген қал да рын ша 
Ға ли мен Жа мал дан бас қа боз ба ла лар өлең ай тып жат са да, өлең-
де рі қа шан нан бе рі ай тып ке ле жат қан ес кі өлең дер еді. Ен ді өлең 
ай ту ға рет әу елі Ға ли ға, со нан соң Жа мал ға ке ліп еді. Ға ли дом-
бы ра ны әке ліп ұс тат қан ның со ңын да: «Ме нің өлең ай ту әде тім де 
жоқ еді, біл меу ші едім», – деп кү лім сі реп оты рып:

– Қа йыр, ен ді кө ңіл де рі ңіз қал ма сын, – деп көр кем ән мен дом-
бы ра ға дау ыс қо сып сөй ле ді:

Ал сөй ле, кел ді ке зек ен ді, Ға ли,
Ке ріл мей ұс та қол ға дом бы ра ны!
Рух бер ген мә жі ліс ке, қыз мет көр сет,

һә	мән	(һа	ман)	– 
ұдайы, үне мі, әмән да
жа	ма	ғат	–	аз да ған жа-

қын дық, алыс ту ыс тық
қо	ра	сан	– 1. Ше шек ау-

ру ын тұң ғыш рет ем деп 
жаз ған әулие адам ның 
аты. 2. Сол адам аты мен 
атал ған ау ру аты

Сөз	мар	жан
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Сай ра тып тіл мен жақ ты бол са ха лі.
Өне рің бол са ішің де шы ғар сырт қа,
Бұл жер де жа сы ру дың бол мас мә ні.
Қан ды рып құ лақ құ ры шын тың дау шы ның,
Жа рай ды, мі не, жі гіт, де сін пә лі.
Се кіл ді рай хан гүл бақ ша да ғы,
Уыл жып жі гіт тік тің тұр ған ша ғы.
Та ба ал май ай тар орын жү ру ші едің,
Ес ті рт ші жас ел дер дің бол са әні.
На қыш пен сан ду ғаш тай жүз құ был тып,
Дау сың ды түр лен дір сең ке лер сә ні.
Жас тық қа сау ық-сай ран ет кен кү нің,
Емес пе жі гіт тік тің рау ша ны?
Тың дау шы асыл сөз ді та был ған да,
Ай ту шы тар ты нар ма жә не та ғы.
Қа дір лес құр бы ла рың жи нал ған да,
Тар қа сын ра зы бо лып сын бай са ғы.
Жа сым нан ел де жүр мей, өс тім шет те,
Де ме сін кә не ел ді са ғын ға ны.
Құр бы ңа жа тыр қа май аш сы рың ды,
Жүй рік тей бау ыр жа зып ба бын да ғы.
Ұмыт па мы сал ды да деп ай тыл ған,
Түл кі ні та зы ала ды та бын да ғы.
Бо ла ды не нәр се ден жә не де ес кер,
Жі гіт ке абы рой дың та был ма ғы.
Емес пе екі жү рек бір дей кел се,
Ара да ма хаб бат оты жа ғыл ма ғы.
Мі не ки, дом бы ра ңыз, тоқ та дым мен,
Сөй ле сін сұ лу Жа мал жа ным да ғы!

Ға ли бұл ара да ай тып бол дым деп, дом бы ра ны Жа мал ға ұсын-
ған да, отыр ған ха лық: «Мыр за, та ғы ай та тү сі ңіз?», – деп өті ніш 
айт қан соң, Ға ли та ғы да мы нау өлең ді ай та бас та ды:

Жақ сы қыз ба ға жет пес бір гау һар тас,
Он ал ты, он же ті ге жет кен де жас.
Жан нат тың пі сіп тұр ған ал ма сын дай,
Қол жет пес, қан дай жі гіт ләз зат ал мас.
Сұ лу қыз ра қат тың кіл ті емес пе?
Қо лы на тү сі ре ал саң, бар да ғы аш.
Ті зіл ген ме руерт тей отыз ті сі.АР
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Нұр лы жүз, жай на ған көз, қи ыл ған қас.
Ше ке де кәм шат бө рік, ки ген асыл,
Сыл дыр лап ал тын шол пы, иық та шаш
Бұ рал ған то ты құс тай мү ше ле рі,
Боз ба ла сұх бат тас қан бол май ма мас.
Қа та сыз осы айт қан дай бо лып тұр са,
Жо лын да сон дай қыз дың қияр ем бас…

Ға ли бұл өлең ді ай тып бол ған соң, отыр ған ре тін ше Жа мал 
айт ты:

Сөй ле, ті лім, ше ші ліп осын дай да,
Құр бы лар мен бір жер ге қо сыл ған да.
Отыр мас сың үне мі төр де бүйт іп,
Ерік сіз-ақ қо яр сың то сыл ған да.
Емес пе едік, япы рым-ау, ке ше ба ла,
Бі ле тұ ғын жас тық пен ес ті ша ла.
Бел гі сі жоқ екен ғой өт кен күн нің,
Қа тар тү зеп қыз бол дық, мі не, қа ра!
Қыз бай ғұс ел-жұр ты на кел ген қо нақ,
Мы са лы, қыз ғал дақ тай ғұ мы ры шо лақ.
Күн ке лер өз ба сы нан ерік ке тер,
Қа ла лық осын дай да кү ліп-ой нап…

IX
Бұл кү ні Ға ли мен Жа мал әб ден сөй ле сіп, әр қай сы сы хал-

ахуа лын бі ліс кен еді. Іш те рі нен бір-бі рі не ұна ған ды ғы бі лі ніп, 
«бір көр ген бі ліс, екі көр ген та ныс» мұ нан бы лай да кез ке ліп 
жү рер міз деп, бұл са пар да а йыры лыс қан еді. Ға ли әлі қа лың бер-
ме ген бір талап ты жі гіт бол ған ға, Жа мал дың күй еуі не на ра зы-
лы ғы на қа рай екі та рап тан да бір-бі рі не ма хаб бат бай лан ды деу ге 
ла йық бол ды.

He үшін де се ңіз, еке уі нің де сол о йын 
бол ған түн де гі сөз де рі кө ңіл де рі нен кет-
пей һә мән бі рін-бі рі ой лай тын бол ды. 
Мұ нан кей ін Ға ли Сәр сен бай дың үйі не 
бір-екі мәр те ке ліп кет кен уа қыт та, Ға ли 
мен Жа мал дың бір-бі рі не көз қа рау ла рын 
бай қап тұр ған кі сі бол са, еке уі нің де 
көз де рін де: «Мен се ні жа ным-тә нім мен 
сүйе мін» де ген жа зу ды оқы ған дай бо лар 
еді...

та	мам	бо	лу	– тү ге су, 
тау  сы лу 
жан	нат		– адал мұ-

сыл ман дар жа ны ның о 
дү ние де ра қат та бо ла тын 
ме ке ні деген түсінік
қа	та	сыз	– қа те сіз
хат	та	– әл бет те

Сөз	мар	жан
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Осы лай ша Ға ли, Жа мал дос 
бо лып, әр бір ла йық ты уа қыт тар да 
жо лы ғып, сұх бат та сып жү ріп, қыс 
өтіп, жаз да кел ді. Бұл еке уі нің кө-
ңіл де рін де бір ға на ой бар еді. Бі рақ 
бір-бі рі не бұл күн ге шей ін ай ту ға 
әр қай сы сы өз де рі не сен бе ген се-
кіл ді бо лып, үн де мей жү ру ші еді. 
Бұл о йын Жа мал сөй ле се, Ға ли 
қа был алуы, Ға ли сөй ле се, Жа мал 
қа был алуы шү бә сіз бол са да сөй-
леу ге еке уі нің о йын да ғы мақ сат-
та ры бір бол ған се кіл ді қау іп те рі 
де һәм бір еді. Жа мал мен Ға ли аз 
күн гі о йын-күл кі нің қы зы ғы мен 
өз де рін дү ние де гі ба қыт ты адам-
дар дан са нап жүр ген де, бір кү ні 
бұ лар ға үл кен қа сі рет ті ха бар ес-
тіл ді: «Бай жан мен Сәр сен бай дың 
ара сын да ғы уағ да ла ры бо лып, ен-
ді бір ай да Жұ ман күй еу ұрын ке-
ліп, қа лың дық ой най ды», – де ген 
өсек рас қа шық ты. Бұл ре ніш ті 
ха бар бұл күн ге шей ін Жа мал мен 
Ға ли дың іш те рін де сақ тап жүр ген 
сыр ла рын бір-бі рі не біл ді ру ге се-
беп бол ды. Бұл ай та ал май жүр ген 
сыр ла ры – еке уі қа лай ғұ мыр лық 
жол дас бо лып, Жұ ман нан Жа мал-
ды құт қа ру екен.

Бі рақ әр қай сы сы да өз де рі нен 
бас қа еш бір жәр дем ші бол ма ған-
ға тек ке ха лық қа мас қа ра бо лып, 
мақ сат қа же те ал май қа ла мыз ғой 
деп қо рық қан екен. Ен ді мы на-
дай «Жұ ман ке ле ді» де ген ха бар 
анық қа шық қан соң, дү ние де бі-
рі нен бі рі бө лек тұ ру дан қа пас та 
жат қан ды ар ты ғы рақ кө ріп, не 
бол са да, еке уі қо сы лу ға бір жол 
қа ра мақ шы бо лып, ен ді қай кү ні АР

МА
Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



123

бір жо лық са, бұ рын ғы іш те гі жұм бақ бо лып жат қан сыр ла рын 
тала сып сөй ле мек ші бо лып тұр ған да, Жа мал ға Ға ли дан бір хат та 
ке ліп жет ті. Оқып көр се, бұл еді:

Тұ ра ал ма дым то лық сып хат жаз бас қа,
Зы ли қа мен Жү сіп ті қос қа нын дай,
Іш кі сыр ды біл гі зіп за ман дас қа.
Екі кө ңіл бір жер де қо сыл са егер,
He қы зық бар жа һан да онан бас қа?!..

Бұл хат ты Ға ли дан Жа мал ға алып кел ген жі гіт әр уа қыт бұл 
еке уі нің ара сын да осын дай құ пия ха бар лар һәм хат тар та сып 
жү ре тін, Ға ли дың бір анық сен ген кі сі сі еді. Бү гін бұл хат ты 
Жа мал ға тап сы рып:

– Жа уа бын ер тең ге шей ін да яр лап қо яр сың, мен бір ау ыл ға 
ба рып қай та мын, – деп ке тіп қал ды. Жа мал бұл хат ты үш-төрт 
мәр те оқып шы ғып, бір қы зып, бір суып, Жұ ман ға бар са, ғұ мы-
рын ша қай ғы-қа сі рет те өте ті нін ой лап, Ға ли мен қаш са, не түр лі 
ұят-ма ша қат тар бо лып, ақы ры не шік бо ла ты ны на кө зі жет пей, аз 
дағ да рып, кө зі нен мон шақ-мон шақ жас тар ды тө гіп ал ды. Бі раз-
дан соң та ғы да қай рат та нып: « Тәуе кел, Ал ла бас қа сал ған соң, не 
де бол са кө тер дім, Ға ли мен ғұ мы рым ша қол ұс та сып жүр сем де 
ар ма ным бол мас», – деп ой ла ды.

Егер де Ға ли мен қа ша қал са, кім ті лек тес, жәр дем дес бо ла рын 
ой ла ған да, өзі нің ше ше сі Шол пан нан бас қа еш кім кө зі не кө рін бе-
ді. Ше ше сі не сиына тын се бе бі оқу шы ға да мә лім. Шол пан әу ел ден 
Жа мал ды Жұ ман ға бе ру ге ра зы бол май, Сәр сен бай ға ті лін ал ғы за 
ал май қой ған еді. Екін ші, Жа мал ержет кен соң Жұ ман ға кө ңі лі 
на ра зы бо лып жүр ге нін де се зіп,  хат та сол мез гіл де Жа мал дың 
жа зып жүр ген өле ңін де тау ып алып оқи ды деп жо ға ры да жа зып 
едік. Үшін ші, Жа мал мен Ға ли дың жа қын бо лып жүр ген де рін 
бі ліп, кө ріп жүр се де, біл ме ген сіп жү ру ші еді. Жа мал ды Ға ли ға 
ла йық көр ген се кіл ді бо лып, Ға ли ды шын ықы ла сы мен ба ла сын-
дай жақ сы кө ру ші еді. Ұзын сөз дің қыс қа сы, ақы рын да Жа мал 
Ға ли дың жаз ған сөз де рін қа был алып, қар сы жау ап та жа зып, 
ер те ңін де ма на ғы жі гіт ке тап сыр ды...

X
Ға ли бұл хат ты оқы ған нан кей ін сол кү ні өзі не се нім ді құр бы-

ла ры Жү ніс, Нұр маш де ген жі гіт тер мен күн бат қан нан түн ор та-
сы на шей ін ау ыл дан ау лақ бір оңа ша жер де ақыл дас қан еді.АР
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Ға ли:
– Мі не кей жі гіт тер, ба ла жас тан бі-

рі міз ге «сен дес пей» ой нап өс кен құр бы 
едік. Қа зір де мен мы нан дай бір қи ял ға 
тү сіп тұр мын. Айт қан сер ті не қыз же тіп, 
мен жет пей қал сам, ма ған ті рі дей өлім 
ғой деп ой лай мын. Мен тәуе кел деп бұл 
іс ке ба сым ды бай ла дым, сен дер не ақыл 
ай та сың дар? – де ді. Әл гі жі гіт тер:

– Оның біз ге не сін ай та сың, біз дің 
се нен ая нар еш нәр се міз жоқ. Бұл за ман да 
қыз дың ба сын да ерік бар ғой, азар бол са 
ма лын алар, кім қыз ды те гін бе ре ді, – 
де ген нен кей ін Ға ли дың қу ан ған нан екі 
кө зі жай нап ке тіп:

– He қыл са да осы іс ке бір өнер-қай рат ете кө  рің дер, – деп, ер-
тең та ғы да ақыл дас пақ шы бо лып тар қас ты. Бұл үшеуі ер те ңі не 
һәм бас қо сып, бұл жол ғы мәс ли хат та ры: әу елі Ға ли Жа мал ға 
ба рып, оңа ша да әб ден сөй ле сіп, қай кү ні қа ша тын да рын уағ да ла-
су ға қа рат ты.

Көп ке шік пей Ға ли да бір күн түн де, Сәр сен бай дың ау лы ның 
тұ сын да ғы бір сай да, сүйі к ті сі Жа мал мен ке ле шек те бір ге ра қат 
ғұ мыр өт кі зу ле рі нің же лі сін сөй леп тұр еді. Дү ние де бұл еке уі 
үшін бір жақ тан іс тің ақы ры не шік бо ла ды де ген үл кен қор-
қы ныш, екін ші жақ тан дұш пан ның қо лы на түс пей құ ты ла мыз ба 
де ген қуа ныш пен жү рек те рі лү піл деп, бі рі нің қо лы бі рі нің мой-
нын да бо лып, екі ға шық бір ой да еді...

Жа мал Ға ли ға айт ты:
– Анау күн гі са ған жаз ған нан кей ін ме нің өңім де бұ зы лып 

жүр се ке рек, апам оңа ша да қай та-қай та: «Қа ра ғым, не ге мұн ша 
сар ға йып кет тің, сы рың ды айт , бө тен о йың бол са, ме нен жа сыр ма, 
мен се нің бі реу ге қор мұқ таж бол ма ға ның ды ой ла ма сам, са ған 
жа ман дық ті лер дей мі сің?» де ген соң жә не апа ма сен ген соң, бар 
сы рым ды сөй леп едім: «Олай бол са, қа ра ғым, бе тің нен жа рыл-
қа сын. Ға ли ды мен жек көр мей мін, бі рақ қай тей ін, Құ дайтаға ла 
се ні бір жа ман ға бай лас ты рып қой ған соң», – деп жы лап та 
жі бе ріп, ақы рын да өзі біз ді шы ға рып жі бер мек ші бол ды, – де ді. 
Бұ ған Ға ли да би хи сап қуа нып, еке уі ен ді гі жек сен бі ге осы сай ды 
бел гі қы лып, уағ да бай лас ты.

Ға ли үйі не ке ліп, өзі нің бұл іс ха қын да ақыл дас бо лып жүр-
ген құр бы ла ры мен сөй ле сіп, ке лер жек сен бі ге ат сай лан ды ра 

Жақ сы ни ет – 
Жа рым ырыс.

Кең бол саң, 
Кем бол май сың.

Қа йырым ды лық жа са саң,
Қа йырын өзің кө ре сің.

Кі ші пей іл ді лік – 
Кі сі нің көр кі.

Адам гер ші лік бол май,
Әділ дік бол мас.

Сөздің	көркі	–	мақал
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да яр ла на бас та ды. Екі дос – Жү ніс пен Нұр маш Ға ли ды шы ға рып 
сал мақ қа бұ лар да да яр ла нып, сен бі кү ні «не бол са да ер тең бо ла-
ды» деп, жас жү рек те рі да мыл сыз со ғу да еді. Ға ли да яр лан ған да 
Жа мал да қа рап жат пай, ақыр ғы сы рын ту ған ана сы Шол пан ға 
айт қан ның со ңын да, Шол пан да ра зы бо лып, жол қа мын ой лай 
бас та ған еді.

Жек сен бі кү ні де бо лып, ел жат қан уа қыт та Ға ли, Жү ніс, Нұр-
маш үшеуі, ер ле ген бір ат же те гі бар, жо лық пақ шы бол ған сай да 
да яр бол ған еді. Бұ лар ға әр бір өт кен ми нут сүр лен ген жыл дай 
бо лып: «Қа шан ке ле ді, қа шан ке ле ді?», – деп қа рап тұр ған да, 
бүр кен ген екі әй ел кө рін ді. Кел се, Жа мал мен оның ше ше сі екен. 
Бұ лар мен Шол пан аман да сып бол ған соң:

– Шы рақ та рым, ен ді Ал лата ға ла қа йыр лы са па рын бе ріп, мақ-
сат та ры ңа жет кіз сін, қай да жүр сең дер де аман жү рің дер. Қа зір де 
еш кім көр ген жоқ, тоқ та май жө не лің дер, – деп Жа мал мен Ға ли-
дың бет те рі нен сү йі п, жы лам сы рап қош та сып, жас тар ат та ры на 
мі ніп жө нел ген де бі раз арт та ры нан қа рап тұ рып, үйі не қайтты...

Ға ли дың дос та ры мен ақыл дас қан да Жа мал ды алып ба рып, 
жат пақ шы же рі – дуан да өзі бір ге сау да лас бо лып, не сие алып жүр-
ген Фа ти хол ла бай еді. Қа зір де ау ыл дан бы лай бес-он ша қы рым 
шық қан соң, арт та ры нан қу ған еш кім нің ды бы сы жоқ ты ғы на көз 
же тіп, та ғы да ақыл да сып, сол әу ел гі пла ны бо йын ша жүз жи ыр ма 
ша қы рым жер де гі қа ла ға тарт пақ шы бол ды.

Бұл тү ні күн шық қан ша елу ша қы рым жү ріп, адам жоқ бір 
қыс тау ға ке ліп, жа сы ры нып жат ты. Күн ба тып, ымырт жа был-
ған ша бұ лар ды еш кім көр мей, ен ді тәуе кел деп, таң ат қан ша 
дуан ға жет пек ші бо лып, Ға ли мен Жа мал жү ріп ке тіп, Жү ніс пен 
Нұр маш ел ге қайт ты.

Ға ли, Жа мал қа ла ға са ла мат же тіп, Фа ти хол ла бай дың үйі не 
кел ді. Бас тан-аяқ оқи ға ны Ға ли Фа ти хол ла бай ға айт қан нан 
кейін, Фа ти хол ла бай әу елін де осын дай қа зақ тың қыз ды жас тай 
құ да бо лып, бі реу ге бе ріп қоя тын жа ман ға де тін жек көр ген ді гі 
се беп ті жә не де Ға ли ды һәм тәу ір кө ре тін ді гі нен бұл екі мү сә пір ді 
қа был ал ды. Фа ти хол ла бай өзін ше тәу ір пі кір лі ға на, өзі айт қан 
сө зін бол ды ру ды жақ сы кө ре тін бір та тар еді: «Әйдә, Ға ли! Син бір 
де қо рық ма, ал һам діл ле, біз нің қо ра ға рұқ сат сыз ешбір степ ной 
қыр қыз ла рың кі рә ал мас. Әгер де ки ліп скан дал чы ғар мақ чы бұл-
са лар, пря мо  час тьқа зая вить итіп, жил кө ле рін қа шы тар мыз», – 
деп Ға ли ды қай рат тан ды рып қой ды.

Бір қон ған нан кей ін Ға ли Фа ти хол ла бай мен ақыл да сып, құр 
мұн да ке ліп қа рап жат қан ның мә ні сі бол мас, «ұлық тан АР
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Жа мал дың ба сы на ерік ала лық», – деп 
ад во кат қа арыз жаз ды рып, крес тьянс кий 
на чальникке Жа мал ды кір гіз ді. Ары зын-
да: «Ме ні же ті жа сым да атам қа зақ ғұр-
пын ша бір қа зақ қа мал ға сат қан екен, 
бұл күн де кә міл жас қа то лып көр сем, 
күй еуім өзі ме ұна ма ған ды ғы се беп ті һәм 
ме ні атам ық ти яр сыз бер мек ші бол ған се-
беп ті, өзім нің сүй ген жі гі тім мен қа шып 
кел дім. Мар ха мәт шы лық жү зі нен мен 
маз мұ на ның көз жа сын құр ға тып, ба сы-
ма ерік бе ріп қия нат тан қор ға са ңыз 
екен», – де ген сөз дер жа зыл ған еді.

Бұл арыз ды іл ти фат қа алып, 
на чальник Жа мал дың қо лы на: «Кім ге 
бар саң да ық ти яр», – де ген қа ғаз бе ріп, 
бо лыс қа һәм бы лай ша қа ғаз шы ғар ды:

«Жа мал Сәр сен бай қы зы на еш кім қия нат, жә бір қыл ма сын! 
Сүй ген күй еуі не ба ру ға өзі не ерік бе ріл ді. Қа лың мал ха қын да дау 
бол са, во ло ст ной съез ге са лар сың», – деп.

XI
Жа мал қаш қан кү ні та ңер тең Сәр сен бай на маз ға тө сек тен 

тұ рып, түн дік аш ты рып, азан оқып бол ған нан кей ін, Жа мал дың 
жо ғын кө зі кө ріп, қа тын да ры нан:

– Жа мал қай да кет кен? – деп шү бә ла нып сұ рай бас та ды. Шол-
пан да еш нәр се біл ме ген сіп:

– Жа мал жан тыс қа шық қан шы ғар, – деп тұр ған да Сәр сен-
бай дың бәй бі ше сі:

– Ой бай, бе тім-ау бір сұм дық бол ған екен ғой, Жа мал дың ілу лі 
тұр ған ки ім де рі қай да? – деп, сол ми нут та Жа мал дың қаш қа ны 
мә лім бол ды. Үй іші са сып, рен жу де бо лып, сол са ға тын да ау ыл да 
жи на лып, ақыл да са бас та ды, бі реу ле рі:

– Өзі нің күй еуі алып кет кен шы ғар, – деп, кө бі:
– Жоқ, мұ ны Дүй се бек тің қу ба ла сы нан бас қа еш кім әкет кен 

жоқ. Өз де рің де со ны пат ша ның ба ла сын дай әл де қан дай кө ріп 
тым ер кін сі тіп жі бе ріп едің дер, ал ен ді қай тер екен сің, – деп, Сәр-
се кең нің жал ғыз ба сын даң қыл ды. Сөйт се де мәс ли хат та сып: 
«Осын дай мағ лұм сыз біз дің ба ла мыз, сіз дің ке лі ні ңіз Жа мал ды 
бі реу түн де алып ке тіп ті, ен ді не қы ла мыз?», – деп Бай жан ға кі сі 
жі бер ді. Жә не бір жа ғы нан ас тыр тын Ға ли дың ау лы на да кі сі 

Ақы лың бол са, арың ды 
сақ та,

Ар-ұят ке рек әр уа қыт та.

Ұлық бол саң, кі шік бол.

Мал сақ та ма, ар сақ та.

Жақ сы атың «мәң гі ге 
қал сын» де сең,

Сү рін ген ді сүйеп қой.

Аза мат тық жа сай 
ал ма ған адам –

Бұл өмір ге кел ме ген 
адам мен бір дей.

Сөздің	көркі	–	мақал
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жі бер ді. Кеш ке та ман Ға ли лар ға кет кен 
жі гіт бү гін түн де Ға ли, Нұр маш, Жү ніс 
үшеуі нің жақ сы ат та ры на мі ніп, үй ле-
рін де жоқ бо лып шық қан ха ба рын алып 
кел ген соң, шү бә сіз іс тің аны ғын бі ліп, 
Бай жан ға екін ші кі сі жі бер ді:

– Мі не ки, Дүй се бек тің ба ла сы алып 
ке тіп ті, ен ді гі ақы лын өз де рі ңіз бі ле-
сіз, – деп. Бұл күн осы лай ха бар лар мен 
өтіп, екін ші күн де Бай жан жи ыр ма жі гіт 
ер тіп, «бә лем нің ша ңы ра ғы на қо быз тар-
та йын» деп, Сәр сен бай дың ау лы на ке ліп 
түс ті. Бұл өт кен түн де Нұр маш пен Жү ніс 
те үй ле рі не ке ліп жет ке ні мағ лұм бо лып, 
ат та ры сү мек тей бол ға ны әр кім ге кө рі ніп 

қал ған еді. Бай жан іс тің аны ғын біл ген соң, жол дас та ры нан бес 
кі сі ні түн де ат тан ды рып, Ға ли лар дың ау лы нан жыл қы ал ды ру ға 
жі бер ді һәм бо лыс қа кі сі жі бе ріп жаз ды:

– Мі не ки, осын дай оқи ға лар бо лып қал ды, би ле рі ңіз ді алып 
мұн да ке лі ңіз! – деп, Бай жан ның ба рым та ға ат тан дыр ған жі гіт те-
рі ат, ай ғыр, ту бие ден он екі жыл қы алып һәм жол дан Сәр сен бай-
дың бір қы сы ра ғы ның үйі рін қо са ай дап ба рып та қал ды. Күл лі 
жиы лыс тың рас хо ды Сәр сен бай дың мой нын да бо лып, қо рық қан-
нан бі ра уыз сөз қар сы ай ту ға хә лі де жоқ еді, хәт тә жан-жақ қа 
шап ты рып жат қан ат тар да Сәр сен байді кі еді.

Үш-төрт күн нің ішін де бір бо лыс ел де гі ке рек ті кі сі лер 
жи на лып, бір үл кен съезд бол ды. Бай жан ды жақ сы көр ген дер 
ха лық жи нал ған жер де:

– Мі не, жұрт бұл се кіл ді тен тек ке тіз гін бе ріп жі бе ре бер се, 
жұрт тың қой нын да ғы қа ты нын да әке тер, мұн дай бол мас қа тыю 
са лып, бі реу дің ақ ба та лы же сі рін қай та рып әпе ру ке рек.

– Бі реу ге бол ған қия нат ер тең екін ші кі сі нің ба сы на кел мей 
ме, мұ ны мен ха лық ара сы бұ зы лып, жұрт тық тан шық пай мыз 
ба? – деп уа ғыз сөй лей бас та ды.

Кеш ке та ман іңір уа қы тын да Бай жан бо лыс пи сір ді, осы жиы-
лыс қа кел ген бес би ді һәм указ ной мол да Ах мет жан ды оңа ша, 
ауыл дың сыр ты на ша қы рып алып:

– Ен ді ер тең не бол са да бір іс қы лы ңыз дар, мен қа зір де мал ға 
біт пей мін. Мы на лар дың біз ге ба рып қал ған он жақ сы жыл қы сы 
бар, бұл мал ме нің жау ыма қай та ры лып бе ріл ген ше өз де рің ол жа 
қы лың дар, мен ке шік тір мей са тып жі бе ре мін. Сіз дер бір жол ға 

М.Ду ла тов «Ба қыт сыз 
Жа мал» ро ма нын жа зу 
үс тін де қа зақ тың өзі не 
дей ін гі дәс түр лі әде бие-
ті не сүй ен ген. ...Қа зақ-
тың ары дан бе рі ге дей ін гі 
фоль кло ры мен мар жан 
әде би жау һар ла ры то ғы-
сып, ро ман ның көр кем дік 
ті лі не, сти лі не, фор ма сы 
мен құ ры лы сы на қыз мет 
ет кен. Жаң ғыр тып, да мы-
тып, өзін дік із де ніс пен қа-
нат тан дыр ған.

Н.Айдархан

Даналық	ойдан	дән	ізде
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ме нің на мы сым ды жоқ тап не де ге нім ді 
іс теп бе рі ңіз дер. – де ді.

Бұ лар да «ол жа» де ген сөз дің қа ра сын 
көр ген соң, мұрт та ры нан кү ліп:

– Ен ді қа лай қыл дей сіз? – деп сұ ра-
ды. Бай жан айт ты: 

– Сіз дер әр қыз мет тің ба сын да ғы 
кі сі лер сіз, мі не ки, бо лыс пен пи сір ұлық 
жа ғы нан бұл ту ра лы нен дей іс бол са да 
дұ рыс тап тұ рар.

Би лер ер тең Сәр сен бай, Дүй се бек-
тер дің мұ нан сұ рай тын жыл қы ла рын 
от каз етіп, қыз бен жі гіт ті шы ға рып 
жі бер ген екі жі гіт ті со лар ды тау ып әке-
лу ге мін де тті қы лы ңыз дар, тау ып әкел-
ме се, түр ме ге оты ру ға бұйыры ңыз дар! Ал 
Ах мет жан мол да, сіз бұл қыз бен біз дің 
Жұ ман еке уі не алып қа шу дан он күн 
бұ рын не ке оқыл ған еді деп кни ге ңіз ге 
жа зып, біз ге куә лік бе рі ңіз, – де ді. «Сіз 

мұн дай жұ мыс ты бо лып тұр ған да өті рік ке де бол са кі ріс пей бол-
мас», – деп ра зы бо лыс ты.

Сол жер де Бай жан қал та сы нан суы рып, әр қай сы сы на елу тең-
ге леп төрт жүз тең ге ақ ша бер ді...

	«Бі	лу»

1. М.Ду ла тұлы ту ра лы не біл дің дер? Қан дай шы ғар ма лар-
дың ав то ры?

2. М.Ду ла тұлы ның аза мат тық, сая си көз қа ра сы ның қа лып-
та суы на қан дай се беп тер ық пал ет кен?

3. «Ба қыт сыз Жа мал» ро ма ны қан дай оқиғаларды суреттеу-
ден бас тала ды?

4. Шығарманың басты кейіпкерлерін атаңдар.
5. Роман оқиғасы орын алған орта туралы не білдіңдер?

«Тү	сі	ну»

1. «Ба қыт сыз Жа мал» не лік тен  қа зақ тың  тұң ғыш ро-
ма ны  бо лып са на ла ды?

2. Қа лам пыр Бай жан мен құ да бо лу ға не лік тен келісе кет ті?

маз	мұ	на	– маз лұ ма 
(маз лұм) де ген сөз өз ге-
ріс ке түс кен. Маз лұм – 
қи нал ған, жә бір лен ген, 
на шар, мү сә пір адам. 
«Мар ха бат етіп, мен маз-
лу ма ның (жә бір ле ну ші-
нің) көз жа сын құр ға тып... 
қор ға са ңыз екен» де ген 
ма ғы на да. Мір жа қып тың 
«Біз көн дік мұн дай хал ге 
құ дай сал ды, па на сыз 
маз лұм мын мен бір зар-
лы» де ген өле ңі бар 
лаң	қыл	ды	– дау шы-

ғар ды
ша	ңы	ра	ғы	на	қо	быз	

тар	ту	– бұлжерде: жын-
ой нақ жа сап, пә ле са ла-
йын де ген ма ғы на да 
писір	– писарь – хатшы

Сөз	мар	жан

Бі	лу

Түсіну
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3. Жа мал өзін қай кез де рі ба қыт ты се зін ді? Не лік тен?
4. Сәр сен бай дың бо лыс сай ла уы на тү су се бе бі не де?
5. Шы ғар ма да ғы та би ғат кө рі ніс те рі не ні біл ді ре ді? Су рет-

тел ген оқи ға лар мен үн дес тігін табыңдар.

«Тал	дау»

1. Жа мал об ра зын Ең лік бей не сі мен са лыс ты рың дар.
2. «Жа мал тра ге дия сы – бү кіл ха лық тық тра ге дия ма, әл де 

бір қыз дың бас қай ғы сы ма?» мә се ле сі не гі зін де «Т» сыз-
ба сын тол ты рың дар жә не топ та тал қы лаң дар.

Ха лық тық тра ге дия Же ке бас тың қай ғы сы

3. Роман кейіпкерлерінің іс-әрекетін теріп жазып, автор 
мінездемесімен салыстырыңдар.

«Жи	нақ	тау»

1. Әр кей іп кер ту ра лы топ тас ты ру жа саң дар: қы лы ғы, әре-
ке ті мен оның се бе бін ашу ға ты ры сың дар.

2. Шы ғар ма ның та қы ры бы мен идея сын анық таң дар. 
«Еңлік-Кебек» дастанымен салыстырып, тарихи және 
көркемдік құндылығына баға беріңдер.

3. Ро ман да ғы кей іп кер лер дің бей не ле рін Жа мал мен Ға ли 
об раз да ры тө ңі ре гін де жи нақ тап, клас тер құ рың дар. Әр 
кей іп кер дің рө лі ту ра лы топ та тал қы лап, баян даң дар.

«Қол	да	ну»

1. Ро ман ның әр бө лі мі не та қы рып қо йың дар, не лік тен осы-
лай ата ған да рың ды тү сін ді рің дер.

2. Ро ман кей іп кер ле рі ту ра лы кес те тол ты рың дар:

 кей іп  кер ле рі мі нез де ме 
порт рет тік 

си пат та ма сы 
іс-әре ке ті 

3. Ро ман да ғы ма қал дар ды жа зу шы қан дай мақ сат та қол-
дан ған? Мағынасын түсіндіріңдер.

4. Ро ман нан кей іп кер мі не зін аша тын үзін ді лер ді те ріп 
жазың дар. Тура және жанама мінездеуді жіктеңдер.

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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5. Шығарманы композициялық құрылысына қарай талдаң-
дар, сюжеттік желісін анықтаңдар.

6. Романдағы көркемдегіш құралдардың қолданысын 
талдаңдар.
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7. «Сол за ман да ғы қа зақ тұр мы сы нан ме нің тү сін ге нім», 
«Ма ған ұна ған ро ман кей іп ке рі», «Жа мал мен Ға ли – әді-
лет сіз қо ғам ның құр бан да ры» та қы рып та ры ның біріне 
эс се жа зың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Жа мал дың ба қыт сыз ды ғы на, ажа лы на кім кі нә лі деп 
ойлайсыңдар? Жағдайды өзгерту үшін сен дер қан дай ше-
шім ұсы нар едің дер? 

2. Сүй ге ні не қо сыл ған жан дар ба қыт ты бо луы ти іс. Не лік-
тен Жа мал мен Ға ли ба қыт ты бо ла ал ма ды? Пі кір ле рің ді 
біл ді рің дер.

3. Ро ман да ғы қа зақ тұр мы сы на тән мі нез, қы лық, әре кет тер 
мен салт-дәс түр лер ге өз көз қа рас та рың ды біл ді рің дер.

4. Романның «Ба қыт сыз Жа мал» деп аталу себебі туралы 
ойларыңмен бөлісіңдер.

5. «Ба қыт сыз Жа мал» ро ма ны, ро ман кей іп кер ле рі ту ра лы 
пі кір ле рің ді «ПОПС фор му ла сы» ар қы лы біл ді рің дер.

 Бі рін ші сөй лем: «Ме нің о йым ша, ...»
 Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін...»
 Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар-

мен дә лел дей ала мын...»
 Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім...»
6. Ро ман нан ал ған әсер ле рің мен, шы ғар ма ны оқу ба ры-

сын да ту ын да ған ой ла рың мен бө лі сің дер.

Баға	беру
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Әде	би	ет	тео	рия	сы

Са	ти	ра	мен	иро	ния
Са	ти	ра – қа лам гер дің су рет теп отыр ған оқи ға ны, құ бы лыс ты 

не ме се кей іп кер ді өт кір сын ға алып, әжуа ға ай нал ды ра тын көр кем дік 
бей не леу тә сі лі. Са ти ра ның мы сал, эпиг рам ма, памфлет, фельетон, 
па ро дия, шарж, ка ри ка ту ра, анек дот си яқ ты жанрла ры бар. Дра ма тур-
гия да са ти ра ко ме дия жан ры нан кө рін се, көр кем про за да са ти ра лық 
әң гі ме, по вес ть, ро ман дар жа зы ла ды. Са ти ра лық шы ғар ма лар да 
әсіре леу (гро теск), тұс пал дау (ал ле го рия), юмор (дос тық рәуіш те гі күл-
кі), иро ния (же ңіл әжуа), сар казм (ащы мыс қыл, ке ке сін) т.б. бей не леу 
тә сіл де рі ке ңі нен қол да ны ла ды. 

Иро	ния – көр кем шы ғар ма да ғы сыр ты сы пайы, іші тол ған ащы 
күл кі, мыс қыл бо лып ке ле тін өр нек теу тә сі лі. Ежел гі Гре кия да жанр 
ре тін де ту ын да ға ны мен, әде би ет тің дер бес те гі ре тін де Ежел гі Рим де 
кең қа нат жай ды. Пет ро ний дің «Са ти ри кон», Апу лей дің «Ал тын бас-
пақ» ро ман да ры осы тұс та жазылды. Орыс әде бие тін де ал ғаш қы са ти-
ра лық шы ғар ма лар ХVІІ ға сыр да дү ние ге кел ді. Қа зақ са ти ра сы ха лық 
ау ыз әде бие ті нен бас тау ала ды. Ал дар кө се ту ра лы аңыз әң гі ме лер де 
ащы мыс қыл, улы ке ке сін, сы нап-мі неу са ры ны ба сым бол са, Қо жа-
на сыр ту ра лы күл дір гі әң гі ме лер дос тық рәуіш те гі сын, ас тар лы әзіл ге 
құ ры ла ды. Таз ша ба ла ту ра лы не ме се өті рік өлең дер де әсі ре леу, 
гро теск тә сі лі мол кез де се ді. Қа зақ фолькло рын да ұлт тық ау ыз әде-
бие тін де ға на кез де се тін Шық бер мес Шы ғай бай, Қа ра бай си яқ ты са раң 
бай лар дың тип тік бей не ле рі жа сал ған. 

«Қазақәдебиеті»энциклопедиялықанықтамалығы

«Ба қыт сыз Жа мал» ро ма ны нан са ти ра мен иро ния ға мы сал дар 
кел ті рің дер. Са ти ра жан ры ның ерек ше лік те рін көр се тің дер.

Мір жа қып Дұ ла тұлы – қа зақ тың аса көр нек ті ағар ту шы сы, қо ғам қай рат ке рі, ақын, 
жа зу шы , кө сем сөз ше бе рі, әде би ет тің әр түр лі жан ры на қа лам тарт қан қа лам гер. 
М.Ду ла тұлы ның «Ба қыт сыз Жа мал» ро ма ны – қа зақ әде бие тін де көр кем про за лық 
үл гі де жа зыл ған тұң ғыш ро ман.

Түйін

Тапсырма
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«Өз елі нің ба ға сын біл ген адам ға на бас қа ел ді қа дір лей ала-
ды», – де ген сөз де рін өмі рі нің қа ғи да сы ет кен жау ын гер-жа зу шы 
әле мі қан дай?

	 	БАУ	ЫР	ЖАН	МО	МЫ	ШҰЛЫ

 Бау ыр жан Мо мы шұлы 1910 жы лы 
Жам был об лы сы, Жуалы ау да нын да қа-
ра па йым от ба сын да дү ние ге кел ген. Әке-
сі нен хат та ны ған Бау ыр жан көр ші ау ыл-
да ғы орыс мек те бін де, Жам был қа ла сын-
да ғы Аса ин тер на тын да бі лім алып, бас-
тау ыш мек теп ті бі ті ре ді. 1921 жы лы 
Шым кент те гі же ті жыл дық мек теп ке тү-
сіп, оны 1928 жы лы аяқ тай ды. Жи ыр ма 
жас тан ас қан кез де ол мін дет ті әс ке ри 
қыз мет ке ша қы ры лып, өзі нің бо ла ша ғын 
Қы зыл Ар мия мен мәң гі лік ке бай ла ныс-
ты ра ды.

Екінші дүниежүзілік со ғы с жыл дарын-
да ко ман  дир ре тін де даң қы шық қан қа-
зақ тың ба тыр ұл да ры ның бі рі Ба уыр жан 
Мо мы шұлы со ғы с бас та лы сы мен 316 
ат қыш тар, кей ін нен 8-гвар дия лық ди-
ви зия құ ра мын да май дан ға ат тан ды. 
Мәс кеу тү бін де гі кес кі лес кен ұрыс тар ға 
қа тыс ты. Ди ви зи яның ба таль он, полк 
ко ман ди рі бол ды. 1944–1945 жыл да ры 
осы ди ви зи яны бас қар ды. Күз гі, қыс қы 
ала пат шай қас тар да өз ба таль онын 27 рет 
ша бу ыл ға бас тап шық қан, бес рет жау 
қор шау ын бұ зып, жау ын гер лер құ ра мын 
аман-есен ди ви зия сы на қай та қо са біл ген 
Бау ыр жан ның ата ғы аз уа қыт тың ішін-
де-ақ шар та рап қа жайы лып үл гер ді.

Қан дай жағ дай да жүр се де ұлт жан ды-
лы ғын та ны тып, ұлт тық на мыс ты қор ғай 

 БАУ ЫР ЖАН  
МО МЫ ШҰЛЫ  
(1910–1983)

Отан ға де ген сүй іс пен-
ші лік – елі міз дің ке ле ше-
гі не, оның ке мел ұр па ғы-
на біз дің ама нат етер ең 
қа си ет ті өсие ті міз деп бі-
лейік. Ота нын Бау ыр жан 
Мо мы шұлын дай сүюді 
өне ге етіп қал дыр ған бас-
қа қа лам гер жоқ. 

Н.Назарбаев

Зергер	сөз
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біл ді. Со ғыс жү ріп жат қан кез дің өзін де аты аңыз ға ай нал ған 
Бауыр жан ның өмі рін, ер лік іс те рін ар қау ет кен А.Бек тің «Во ло-
ко ламск тас жо лы» ат ты кі та бы жа рық көр ді. Кей ін гі дәу ір де 
де ол ту ра лы Ә.Нұр ша йықов «Ақи қат пен аңыз», К.Се рік ба ев 
«Ме нің өмі рім де гі Бау ыр жан Мо мы шұлы» (орыс ті лін де) ат ты 
кі тап тар жаз ды. Оның қа һар ман дық ер лі гі жай лы «Қа зақ фильм» 
ки нос ту дия сы «Ел ба сы на күн ту са», «Бауыржан» көр кем фильм-
дерін жа рық қа шы ғар ды.

 Бау ыр жан Мо мы шұлы – әс ке ри қыз мет кер, ер жү рек ба тыр, 
даңқ ты қол бас шы ға на емес, со ны мен қа тар қа зақ әс ке ри про-
за сы ның не гі зін қа ла ған жа зу шы, Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры, 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Мем ле кет тік сый лы ғы ның лау реаты. 
Қол бас шы ре тін де гі ер лік те рі, ба тыр лы ғы аңыз ға ай нал ды. Ол 
өз шы ғар ма ла рын қа зақ, орыс тіл де рін де бір дей жаз ды. «Офи-
цер күн де лі гі», « Жау ын гер дің тұл ға сы», «Май дан», «Ге не рал 
Пан фи лов», «Тө ле ген Тоқ та ров», «Ку ба әсер ле рі», «Ұш қан 
ұя», «Ел ба сы на күн ту са», «Адам қай ра ты», «Ар ты мыз да 
Моск ва», «Қан мен жа зыл ған кі тап» атты кі тап та ры жа рық 
көр ді. Жау ын гер-жа зу шы шы ғар ма ла ры бас қа тіл дер ге ау да-
рыл ды.

 «Бау ыр жан Мо мы шұлы – өз өмір ба янын өзі жа зып кет кен 
адам, өз шы ғар ма ла рын да ту ып-өс кен ор та сы, ал ған тәр бие сі мен 
шы ғар ма шы лық жо лы ше бер лік пен ба ян дал ған. Жа зу шы ның 
ту ын ды ла рын да хал қы мыз дың әдет-ғұр пы, салт-дәс түр ле рі ұлт-
тық бол мы сы мыз бен ас та сып жа та ды. Б.Мо мы шұлы «Ұш қан 
ұя» по ве сін де ба ла лық ша ғын да кө зі мен көр ген, өзі куә бол ған, 
ес те қал ған оқи ға лар ар қы лы әлеу мет тік ке зең ді, өзі өмір сүр ген 
қо ғам дық өмір ді шын шыл дық пен су рет тей ді, ес бі ле бас та ған 
ке зі нен мек теп та бал ды ры ғын ат та ған ға дей ін гі өмі рін әсер лі 
әң гі ме лей ді. Тұл ға ре тін де қа лып та суы ның бас ты не гі зі өзі нің 
тү леп ұш қан ұя сы екен ді гін ба са көр се те ді.

По вес те қа зақ ауы лы ның кө рі ні сі бай ып ты да те рең бей не ле-
не ді. Шы ғар ма да ке ңес тік идеоло гия ның ың ғай ына бей ім дел ген, 
идея үшін бояма лан ған, қа зақ өмі рі не қи сын сыз ке ле тін, ой дан 
құ рас ты рыл ған оқи ға лар кез дес пей ді. Өт кен оқи ға лар ды әң гі ме-
лейт ін шы ғар ма ның құн ды лы ғы да, өмір шең ді гі де та ри хи шын-
дық тан, та ри хи оқи ға лар дан ал шақ кет пеуін де де сек, Бау ыр жан 
Мо мы шұлы да өзі өмір сүр ген дәу ір ді шын шыл су рет теп, бас тан 
өт кен ді ой еле гі нен өт кі зіп, өмір сый ла ған қуа ныш ты, қи ын дық-
тар ды шын шыл дық пен жа за ал ды. АР
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«Ұш қан ұя» по ве сі қам ти тын уа қыт 
ке зе ңі – Ке ңес өкі ме ті қа лып та суы ның 
ал ғаш қы жыл да ры. По вес те сол за ман-
да ғы қа зақ тар дың өмі рі, оның ерек ше лі гі 
ай қын көр се тіл ген.

Ав тор қа зақ тар дың өмі рін де гі үл кен 
бет бұ рыс тың бас та лу ын, атап айт қан да, 
егін ші лік ке, оты рық шы лық қа бір те-бір те 
кө шу ді су рет тей ді. Жа зу шы нақ ты ма те ри-
ал ар қы лы қа ра пай ым ең бек адам да ры ның 
қа рым-қа ты нас та ры нан ту ған қа зақ жә не 
орыс ха лық та ры ның дос ты ғын көр се те ді. 

«Ұш қан ұяда ғы» жы лы се зім, шуақ ты 
кө ңіл дің нұ ры нан жа рал ған об раз деп, 
Бау ыр жан Мо мы шұлы ның әже сі Қыз ту-
мас тың об ра зын ай та мыз. Бау ыр жан ның 
әже сі ай на ла ор та ның, ащы өмір дің, 
қа тал тағ дыр дың азап-зар да бы ның бә рін 
бас тан кеш се де, со ған тө теп бер ген, ақыл-
ды, қай сар, са на лы да саялы әзиз ана ның 
об ра зы бо лып шық қан дей ке ліп, ға лым-
сын шы М.Қаратаев әже сі нің не ме ре сі не 
да рыт қан асыл қа си ет те рі не бы лай 
тұ жы рым жа сай ды: «Бо ла шақ ба тыр дың 
ең ал ғаш дү ние та нуы на, ха рак те рі нің 
жас тай қа лып та сып, адал, та бан ды, 
ер жү рек боп өсуі не игі әсер ет кен осы 
әже. М.Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ма нын-
да ғы Зе ре сы қыл ды Бау ыр жан ның әже сі 
де қа зақ хал қы ның қа шан нан өмір қа за-
нын да қо ры ған ұзақ тә жі ри бе де шың-
дал ған да на лық ұғым да рын, із гі салт-
дәс түр ле рін бой ын да сақ та ған адам, 
өмір дің сұ лу лы ғын, ең бек тің поэ зия сын, 
дос тық пен бір лік тің, адам гер ші лік пен 
адал семья ның қа ді рін, қа жет ті гін 
ұғын ған жан жә не осы ұр пақ тар ды өз 
тө ңі ре гі не, әсі ре се сүй ік ті не ме ре сі нің 
жү ре гі не ба ла ке зі нен бас тап ек кен ана».   

(Г.Ерімбетова)

Бау ыр жан Мо мы ш ұлы 
өзі нің әс ке ри қыз ме тін де 
11 ай қы зыл әс кер, 14 ай 
вз вод ко ман ди рі, 9 ай ат-
қыш тар полк шта бы ның 
бас ты ғы, 6 ай рес пуб ли-
ка лық әс ке ри ко мис сия-
ның аға нұс қау шы сы, 5 ай 
ба таль он орын ба са ры, 8 
ай ат қыш тар пол кі нің ко-
ман ди рі, 3 ай ди ви зия ко-
ман ди рі нің орын ба са ры, 
6 ай ди ви зия ко ман ди рі, 5 
жыл әс ке ри ака де мия да 
қол бас шы бол ды

«Қазақстантарихы»

Бағалы	дерек

Әдеп ті ба ла өсір сең,
Ау ыл дың абы ройы.
Ақыл ды жі гіт өсір сең,
Аты ра бың ның абы ройы.

Сөздің	көркі	–	мақал
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Мен де қа зақ пын жа рал ған сүй ек-ет тен,
Мен де ар бар, мен де ой бар жан те бі ре нт кен.
Хал қым ның қа ра па йым бір ұлы мын,
Жа ным ды арым үшін құр бан ет кен, –

деген жауынгер-жазушының өмір жо лы үл гі, іс-әре ке ті та ғы-
лым ға то лы. Ал ма ты мен Ас та на қа ла ла рын да Б.Мо мы шұлы 
атын да кө ше лер, ме ке ме лер бар. Жам был об лы сын да, Ал ма ты, 
Ас та на қа ла ла рын да ба тыр ға ар на лып ес ке рт кіш қо йыл ған.

Мо	мы	шұлы	на
Бүр кіт тей сес ті,
Бу ра дай сұс ты түр-тү сің,
Жай раң дап күл мей,
Сар мой нақ би дей,
Жұр тың ның жырт тың жыр ты сын.
Ажал дай үс тем,
Қа тер лі күш тен қай мық пай.
Ба рың ды сал дың, 
Жа ның ды шал дың, 
Ұлт үшін!
Бас құр дай бе кем,
Қас қыр дай қай сар, ағам-ай!
Ата ғың қал ды,
Ма қа лың мән ді да на дай.
Өңің нен үс кін,
Кө зің нен ұш қын кө ру ші ем,
Тұл пар ға қақ қан, 
Ша ғыл да шап қан та ға дай.
Нө сер дей ой дың
Кө сем дей тол ғап түйі нін,
Шы ты нап сыр тың,
Бы ты рап мұр тың,
Ая ғын дай бүйі нің.

Адам ның бо йын да ғы құр мет теу ге тұ ра тын ең ұлы қа си ет – өз Ота ны на де ген ма-
хаб бат. 

ЙоганнВольфгангфонГёте

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Қы лыш тай өт кір,
Кү міс тей та за күйі н де,
Жа сын дай тек ті,
Ба сыл май кет ті күйі гің!.. 

Қ.Ілиясұ лы

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Екінші дүниежүзілік со ғы с бас та лы сы мен, Бау ыр жан даңқ ты ге не-
рал-май ор И.В.Пан фи лов тың бас шы лы ғы мен Ал ма ты ма ңын да жа-
ңа дан жа сақ тал ған 316 ат қыш тар ди ви зия сы ның құ ра мын да май дан-
ға ат та на ды, ба таль он, полк ко ман ди рі қыз мет те рін ат қа ра ды. Со ғыс-
тың соң ғы жыл да рын да гвар дия лық ди ви зи яны бас қа ра ды. 1941 жыл-
ғы күз гі, қыс қы кес кі лес кен шай қас тар ке зін де өз ба тальонын 27 рет 
ша бу ыл ға бас тап шық ты. 5 рет қор шау ды бұ зып, не гіз гі жау ын гер лік 
құ ра мы мен аман-есен ди ви зия сы на қо сыл ды. Жау ын гер лік іс-қи мыл-
дар ға қа тыс ты ұрыс тан шы ғу, ше гі ніс жа сау тә сіл де рі нің ар найы та рау 
бо лып әс ке ри жар ғы ға енуі, так ти ка да «ошақ ты» жә не «икем ді қор ға-
ныс» ұғым да ры ның қа лып та суы Бауыр жан Мо мы шұлы ның осын дай 
тә жі ри бе ле рі нің жи ын ты ғы бо лып та бы ла ды. Оның қол бас шы, те рең 
ой лай бі ле тін әс ке ри ма ман ре тін де гі талан ты со ғыс та полк, ди ви зия 
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бас қар ған жыл да ры ке ңі нен ашыл ды. Бау ыр жан Мо мы шұлы жау 
шеп те рі не іш кер лей еніп, ұрыс жүр гі зу тео рия сын со ғыс тә жі ри бе сін-
де ал ғаш қол да ну шы лар дың жә не оны да мы ту шы лар дың бі рі бол ды.

Бау ыр жан Мо мы шұлы – әс ке ри пе да го ги ка мен әс ке ри пси хо ло-
гия  саласында ба ға жет пес мұ ра қал дыр ған да ра тұл ға. Оның атақ, 
даң қы, ба тыр лы ғы А.Бек тің «Во ло ко ламск тас жо лы» ат ты кі та бын да 
су рет тел ді. Кі тап не міс, чех, иврит, ағыл шын, фран цуз, т.б. шетел тіл-
де рі не ауда рыл ды. Со ғыс тан кей ін Бау ыр жан Мо мы шұлы Ке ңес Ар-
мия сы Бас шта бы ның Жо ға ры әс ке ри ака де мия сын бі ті ре ді. Әс ке ри-
пе да го ги ка лық жұ мыс пен ай на лы сып, Ке ңес Ар мия сы әс ке ри ака де-
мия сын да са бақ бе ре ді. 1956 жы лы пол ков ник ата ғы мен де ма лыс қа 
шық қан Бау ыр жан Мо мы шұлы бір ыңғай шы ғар ма шы лық жұ мыс пен 
ай на лы са ды.

«Қазақстантарихы»оқулығы

Ер жү рек сар дар дың ба тыр лы ғын та ныт қан май дан дар аз емес. Со лар дың ең 
ерек ше сі – 1941 жыл дың кү зі нен бас тал ған Мәс кеу ді қор ғау шай қа сы. Ол кез де ол 
19-шы гвар дия лық ат қыш тар пол кі нің ко ман ди рі бол ған. Жа са ған ер лі гі мен ба тыр-
лы ғы, өзі не жүк тел ген мін дет тер ді абы рой мен ат қар ға ны, ше шу ші кез де жыл дам 
түр де нақ ты ше шім қа был дай біл ге ні үшін Ле нин ор де ні мен ма ра пат тала ды. 

1945 жыл дың ақ па ны мен нау ры зын да Лат вия же рін де гі Приеку ле стан сысы ма-
ңын да бол ған шай қас та ол бас қар ған ди ви зия жау дың қор ға ныс ше бін тас-тал қан 
ете ді.

1942 жыл дың қа за нын да Бау ыр жан под пол ков ник ше нін ала ды. Ал се гіз ай дан соң 
пол ков ник ше ні не кө те рі ле ді. 1945 жыл дың 21-қаң та рын да Бау ыр жан Мо мышұлы 
Бі рін ші Бал тық жа ға ла уы май да ны ның 6-шы гвар дия лық әс ке рі нің 9-шы гвар дия лық 
ат қыш тар ди ви зия сы ның ко ман ди рі бо лып та ғай ын да ла ды.

Бі рін ші дә ре же лі «Қы зыл Ту ор де ні мен» (2 рет), «Ле нин», «Отан со ғы сы», «Әс ке-
ри шай қас та ғы ең бе гі үшін» ор ден де рі мен, «Мәс кеу ді қор ға ға ны үшін» медалімен 
ма ра пат тал ған. 1990 жы лы 11-жел тоқ сан да Ел ба сы Н.На зар ба ев тың ұсы ны сы мен 
« Бау ыр жан Мо мы шұлы на Ұлы Отан Со ғы сын да ғы ер лік те рі үшін «Ке ңес Ода ғы ның 
Ба ты ры» ата ғын бе ру ту ра лы» жар лық шық ты. 

http://bm.kaznpu.kz/

Бағалы	дерек
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 Бау ыр жан Мо мы шұлы ның ба ла лық ша ғы, өс кен, тәр бие ал ған 
ор та сы су рет тел ген шы ғар ма маз мұ ны қан дай?

Ұш	қан	ұя 
(повестенүзінді)

Ме нің ба бам Имаш мың да то ғыз жүз он бі рін ші жы лы тоқ сан 
жа сын да дү ние сал ған. Ор та бой лы, орақ мұ рын, от жа нар лы сол 
шы мыр шал дың төр тін ші пер зен ті – ме нің әкем Мо мы на лы екен. 
Оны жұрт Мо мыш деп кет кен.

Әжем нің аты Қыз ту мас еді. Қар тай ған да са ры кем пір атан ған. 
Жа рық тық аса ажар лы, ақ ди дар лы кі сі екен. Он дай ару ол кез де 
ел ара сын да не кен-са яқ. «Ұл біт кен нің бә рі қа зан ның түп күй есін-
дей әке сі не тар тып қа ра бол ды, қыз жа ғы өзі ме тар тып ақ құ ба ша 
ажар лы шық ты»,– деп оты ра тын еді жа рық тық. Әжем өзі нің 
ұл да ры на өң шең ақ құ ба ша ару лар ды айт ты ру ға ын тық бол ған. 
Со ның ке сі рі нен ме нің әкем Мо мыш отыз үш жа сы на дей ін салт 
бас ты, са бау қам шы лы жү ріп ті.

...Әкем со дан ай тыс қу ып, ән де тіп жү ре-жү ре отыз үш жа сын-
да Бай та на ру ынан Әб ді рах ман ның Рә зия ат ты қы зы на үй ле ніп ті. 
Ол ме нің ше шем еді. Ол кі сі мен үш жас қа то лар-тол мас та қай тыс 
бол ған. Анам ның қан дай кі сі бол ға нын тек әжем мен әкем нің әң-
гі ме ле рі нен ға на бі ле мін.

Мо мыш әкем нің ай ту ын ша, мен мың да то ғыз жүз онын шы 
жыл дың қы сын да, ес кі ше де каб рь дің жи ыр ма төр тін де ту ып пын. 
Әкем ол кү ні Әу лиеата ша һа рын да екен. Мен ту ған соң Имаш 
ба бам жан-жақ қа кі сі шап ты рып, әке ме де ха бар шы жі бе ріп ті.

Біз дің ау ыл дың Байт оқ де ген кі сі сі ал пыс ша қы рым Әу лиеата-
ға ат са был тып же тіп, әкем жат қан үй ге кі ріп ке ліп, бір ау ыз сөз 
ай ту ға дәр ме ні кел мей, Мо мыш ты құ шақ тап, жы лай бе ріп ті. 
Әкем нің қа рын да сы ның үй-іші үр пиі сіп, бір жа ма нат ха бар жет-
кен екен деп, қор қып қа ла ды. Ақы ры бә рі Байт оқ ты жұл ма лай, 
«не боп қал ды, айт саң шы» деп та қақ та ған да ға на Байт оқ:

– Же ңе шем ұл тап ты, – деп ті.
Үрей ден үр пиіс кен жұрт ен ді мәз-мәй рам бо лып, қуа ныш та ры 

қо йын да ры на сый май, Байт оқ қа сүйі н ші сін бе ріп ат тан ды рып ты.
Әу лиеата дан әкем қай тып кел ген де, аға йын-жек жат құт ты 

бол сын ға жи на лып қал ған екен.
– О, Мо мыш, ба лаң ның бауы бе рік бол сын!
– Ақ мен тей ба ба сын дай ба тыр бол сын!АР
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– Ақ мо ла да ғы Ба тыр баба сын дай 
морт бол сын!

– Бәй ді бек ба тыр дың әруа ғы қол-
да сын!

– До ма лақ-ана мыз жар бол сын! – 
де сіп ті.

Сөйт іп, шіл де ха на той ға ұла сып ты. 
Той со ңын да Имаш атам ала қан жа йып, 
ел қа рия ла ры нан ба та сұ ра ған екен.

– Төл не ме рең – бел не ме рең ғой. Ба-
та жө ні де өзің ді кі, – де сіп ті ақ са қал дар. 
Сон да Имаш ба бам бы лай де ген екен:

Ала тау дың қы ра ны мол еді, 
Қы ра ғы бол сын, құ лы ным. 
Қой науы су ға мол еді,
Бұ ла ғы бол сын, құ лы ным. 
Елі нің ті ле гі зор еді,
Шы ра ғы бол сын, құ лы ным. 
Ата ті ле гі оң еді,
Құ ма ры бол сын, құ лы ным. 
Бұл жер ба тыр лар тө рі еді,
Сы ңа ры бол сын, құ лы ным.

Жа рық дү ние ге кел ге ні ме екі-үш 
ай бол ған да, ше шем ме ні күн кө зі не 
шы ға рып, Имаш атам ның ал ды на әке-
ліп ті. Атам ер те көк тем ал дын да ағаш 
отыр ғы зып жүр екен.

– Ата сы ның қо лын ұзар тып, қол-
қа быс бе ру ге кел ді, – деп ті ше шем 
ізет пен иі ліп.

Атам емі ре ніп, ме ні ала қа ны на 
алып ты. Қо лы ма жас бұ тақ ұс та тып:

Құ рық деп бер сем, құл бол ма,
Шы бық деп бер сем, шіл бол ма.
Бә рі нен де, шы ра ғым,
Бая ны жоқ ұл бол ма, 

– деп ке лі ні не ме ні қай та рып бер ген 
екен.

Ұяда не көрсең, 
Ұшқанда соны ілерсің

Ба ла ның бас ұс та зы –  
Ата-ана сы.

Ата сал ты де ге ні міз – 
Ха лық тың сал ты,  
Адал дық пен 

ақ тық тың сал ты.

От ба сы – ар-на мыс, қуа ныш 
пен ба қыт, 

ті лек пен үміт ұя сы.

Сөздің	көркі	–	мақал
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Ата сы мен ал ғаш қы ди дар ла суы ның құр ме ті не деп, ал ғаш қы 
өси ет өмір лік өне ге бол сын деп, әкем сол кү ні кеш ке мал со йып, 
ау ыл ақ са қал да ры ның ба сын қай та қо сып ты...

Мен ту ған да, әкем елу ді ең се ріп қал ған кі сі екен. Әжем жа-
рық тық әкем ді ба ла ла рым ның ішін де гі еті ті рі сі осы бол ды деп 
оты рар еді. Әкем өз бе тін ше тал пы нып жү ріп, ес кі ше сау атын 
ашып алып ты.

Со дан өле-өл ген ше өз бе тін ше оқып-то қы ған адам. Ол есеп-
қи сап ты тәу ір бі ле тін. Тіп ті орыс ал фа ви тін де ежік теп шы ға ра 
бе ру ші еді. Жас кү нін де ағаш ұс тасы бо лып ты, етік ші де ата нып-
ты, тәуіп шіл ді гі де бар екен. Әсі ре се, зер гер лік ті жақ сы көр ген. 
Біз дің ел де одан өт кен зер гер ұс та бол ма ған. Жі гіт кү нін де қыз-
ке лін шек тің кө ңі лін ау лау ама лы мен үй рен ген зер гер лік өне рін 
әкем қар тай ған да тас та ма ған. Мұн да ол соқ қан са қи на-бі ле зік ті 
са лып жүр ген кө зі ті рі кем пір лер бар. Ал, ол кем пір лер бір кез де 
уыл жы ған жас еді ғой.

Әкем өз жа ны нан өлең шы ға рып, жи ын-той да ай тыс қа да тү сіп 
жү ріп ті. Ес кі ақын-жы рау лар дың тер ме ле рін, қис са ла рын жақ сы 
кө ріп тың дай тын. Бі рақ жат қа ай та ал мау шы еді.

Мо мыш әкем ат жа лын тар тып мі ніп, боз ба ла хал ге жет кен де, 
Имаш ба бам ша руа би лі гін со ның қо лы на бе ріп ті. Ау ыл да ғы ке-
лін-кеп шік ті бір шы бық пен ай дай тын адуын ды Қыз ту мас әжем-
нің өзі де:

– Мо мыш тан сұ раң дар, Мо мыш бі ле ді, – деп оты ра ды екен.
Аға йын-ту ған ара сын да ғы алыс-бе ріс, кө ші-қон мә се ле сі, ас-

той, дау-да май – бә рі-бә рі Мо мыш тың ара ла су ын сыз ше шіл ме ген. 
Әл де қа лай ол жол жү ріп кет се, са пар дан қай тып кел ген ше тір лік-
ті со ған қа ра тып, жо лын кү тіп оты ра тын бол ған. Имаш ба бам ның 
кө зі нің ті рі сі нің өзін де біз дің ша ғын ау ыл ды Мо мыш ауы лы дей ді 
екен.

Ша руа мыз шап-ша ғын еді. Біз дің үй дің іші қар тай ған Имаш 
ба бам нан бас тап, есін ен ді-ен ді бі ліп ке ле жат қан ба ла сы на дей ін 
же ген на нын та бан ақы, маң дай те рі мен тап қан. Еш кім ді жал да-
ма ған, еш кім ге жал дан ба ған.

Жас ке зін де әкем ді әй ел дер жа ғы «Мол да ба ла» дей ді екен, 
кей ін «Ұс та ба ла» дей тін бо лып ты. Ал, әжем оны «Қа ра қат па» 
деу ші еді. Әкем ор та бой лы, арық қа ра кі сі еді. Маң дайы жап-
жа зық, қа сы қа лың, кө зі шүң гіл еді. Сол арық ты ғы на қа ра май, 
ке ре мет күш ті бо ла тын. Әжем оны «Та ра мыс» деп те атай тын. Сол 
күш ті лі гі не бо ла ата са ке рек.АР
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Мен бір де әже ме: 
– Не ге «Та ра мыс» дей сіз? – деп пін, әкем ді кем сіт кен екен деп.
– Не де се де ше шем нің ер кі, – деп күл ді әкем.
– Қа рай гөр, мы на жа ман ды, әке сі не бо лы сып жа тыр-ей, – деп 

әжем өті рік ашу лан ған бол ды.
Әлі есім де, бір рет әкем нің Мо мын құл дей тін іні сі әже ме:
– Қой шы, апа! – деп дау ыс кө те ріп қа лып еді, әжем тарс ке те 

жаз дап:
– Сен тұр мақ, Мо мыш ма ған осы күн ге дей ін бе ті ме тік қа рап 

сөй ле ген емес. Сен қай дан шық тың, ит тің кү ші гі! Жо ғал, кө зі ме 
кө рін бе! – деп үй ден қу ып шық ты.

– Не боп қал ды? – деп әкем кі ріп кел ді, әжем оны ай ма лап, 
ар қа сы нан қа ғып:

– Анау інің көр ген сіз деу боп ба ра жа тыр. Жөн ге сал ту ыс қа-
ның ды, – де ді.

– Ма құл, апа, са за йын тарт ты ра йын. Бі рақ ұр май-ақ қояйын, 
ма құл ма, апа, – де ді.

– Мей лің, – деп күр сін ді әжем.
Мо мын құл кө кем сол тү ні қой қо ра да тү неп шық ты.
Та ңер тең әкем оны жақ сы лап сө гіп са лып, бас қа бір ау ыл ға 

бір ап та ға ат тан ды рып жі бер ді. Сол екі ор та да әжем ен ді Мо мын-
құ лын са ғы нып:

– Әй, әл гі тен тек не ме қашан ке ле ді? – деп қай та-қай та сұ рай 
бер ге ні ғой, жа рық тық.

* * *
Ол кез де біз дің ел де хат жа зып, қа ра та ни тын адам не кен-са яқ. 

Мол да дей тін мол да лар дың өзі құ ран ның о жер, бұ же рі нен ша ла-
шар пы жат тап ал ға ны бол ма са, на ғыз дүм ше лер. Ал, Мо мыш 
бол са, өз бе тін ше тыр мы сып сау атын аш қан кі сі, со ны сы мен 
бү кіл ай мақ қа әй гі лі, сый лы адам еді. Жа ңа дан би лік құ ра бас-
та ған орыс әкім де рі алым-са лық қа ғаз да рын шы ға рып, қол қою, 
бар мақ ба су де ген әдет ке ай нал ды. Ша ғым жа зу, арыз жа зу салт 
бол ды. Ал, қа ра та ны май тын дар арыз жа зып бер деп әке ме ке ле ді. 
Әкем нің әділ ді гі не се не ді.

Ояз дың қа сын да о кез де тіл маш бо лар еді. Тіл маш де ге нің – 
ел ді би леп-төс те ген сұм па йының өзі. Со ның ау зы дуалы. Ұлық қа 
не де се – сол бо ла ды. Арыз ды тіл маш ояз ға не деп ау да рып жат-
қа нын сау ат сыз қа зақ қай дан біл сін. Әкем нің ай туы на қа ра ған да, 
тіл маш де ге нің па ра же гіш, дау лас кер, екі жақ ты бір дей со ру шы АР
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жем қор бол ған. «Се нің сө зің ді сөй лей мін» дей ді де, ұлық қа әң гі-
ме нің өңін ай нал ды рып жет кі зе бе ре ді...

Ол кез де әр бір үш жыл да ояз бо лыс тар мен би лер дің тө тен ше 
съе зін ша қы рар еді. Оның қар са  ңын да сай лау нау қа ны са пы ры-
лы сып, екі ұдай тар тыс, жік-жік ай  тыс, па ра бе ру, жа ла жа бу, 
бі рін-бі рі тір сек тен қа ғып, ор ға жы ғу, ай ла-тә сіл, қу лық-сұм дық, 
бо лыс тық қа талас өрт тей қау лай бе рер еді...

Бір жо лы өң шең ат қа мі нер пы сық тар сай лау ал дын да жи на лып 
алып, қат ты сас сын. Жан да ры ал қым ға ке ліп, қи на лып, ты ғы-
рық қа ті ре ліп ті.

– Ой бай, қа ғаз тоқ тап қал ды! Қа ғаз тоқ тап қал ды! – дей ді ғой 
бір-бі рі не қат ты са сып. Асу бер мес ас қар бел дің ал дын да ама лы 
құ ры ған дай боп тұр ған кез де рі екен. Ішін де әкем нің на ға шы сы 
Бай та на Те ке бай би де бар екен. Ол кі сі қай та сай ла ну дың са ры 
уа йымы мен аһы лап-үһі леп, бе ре ке сі ке те бе ріп ті. Ояз ға дер ке зін де 
мы на қа ғаз бар май тын бол ды деп қат ты қай ғыр ға ны сон ша, со ны 
кө ріп ме нің әкем Мо мыш:

– Не боп қал ды? Не ге қи нал ды ңыз? – деп сұ рай ды.
– «Жар ты ны» еш кім жа за ал май қой ды ғой, Құ дай-ау,– деп ті би.
«Жар ты» де ге ні 1/2 екен.
– Мен жа за ала мын, – деп ті ме нің жи ыр ма төрт жа сар әкем.
– Сен жа ман не ме, не жа зып жа ры та мын дей сің. Екі күн нің 

жү зі бол ды, ол қи ын жа зу ды мы на оқы ған мол да лар дың өзі тү сі ре 
ал май отыр, – деп Те ке бай се не қой май ды.

– Мен жа зып бер сем, қай те сіз, – деп ті әкем.
Әкем ді са лы су ға ке тіп отыр ған мол да лар дың іші не алып ба ра ды.
Сон да Мо мыш 1/2 деп жа зып, жар ты де ген нің осы еке нін 

тү сін ді ріп бе ріп ті, қан ша күн ба сы қа тып, қа ма лып отыр ған дар 
өңі кі ріп, қай та ті рі ліп, қуа нып, құн жың да сып, әке ме тән ті бо лып 
қал са ке рек...

 Әкем ді жи ыр ма се гіз жа сын да ау ыл дың стар шы ны сай лап ты. 
Он же ті жыл стар шын боп тұ рып, он се гі зін ші жыл де ген де бұл 
дә ре же сін өз ық ти яры мен құр да сы Ереш де ген кі сі ге бер ген екен. 
Әкем жа рық тық өмі рі нің ақы ры на дей ін ел ара сын да «Ту ра 
Мо мыш» ата нып кет ті. Қан ша жыл аз ау ыл дың кі ші гі рім әкі мі 
бол са да, бүйі рі том па йып, мал біт кен емес. Бар бай лы ғы жал ғыз 
ат тан арт пап ты.

Әйт се де ке дей дің қо лы жо март. Әкем нің қыз ған шақ тық, 
бақ талас тық дей тін қу мі не зі жоқ, қо лы ашық кі сі бол ған. Ба ры 
бол са, кі сі ша қы рып, той-то ма лақ өт кі зу ге құ мар боп тұ рар еді. 
Дү ние, мал жиюды жек кө ре тін...АР
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 * * *
Қай ран, ба ла лық-ай де сең ші! Алыс та қал ған арай лы адал таң-

да рым ме нің. Он да мен кіп-кіш кен тай сә би едім. Ал ай на ла тау лар 
да, үй лер де, қойт ас тар да, жыл қы лар да – бә рі-бә рі үл кен бо ла тын. 
Адам дар дың бә рі «ай на ла йын нан» бас қа сө зі жоқ, кі лең мейі рім ді 
жан дар бо лып кө рі не тін... Қа рия кі сі лер дің са қа лы нан қа си ет-
қа дір бел гі сі кө рі ніп тұ рар еді ма ған. Ер мі нез жі гіт тер дің ке сек 
тұл ға ла ры нан, шаш бау ла ры сыл ды ра ған қыз-ке лін шек тер дің 
жү ріс-тұ ры сы нан мен адам зат тың ас қақ сұ лу лы ғын түй сік сіз 
бай қа ған дай бо лар мын. Со лар дың бә рі ме ні ай ма лап, сүю үшін 
жа ра тыл ған жан дар си яқ ты се зі лу ші еді.

Ол-ол ма, анау ас қар тау лар, етек те гі еңіс ті шек сіз да ла, 
кө гіл дір ас пан, түн де жы мың да ған жұл дыз дар, то лық сып ту ған 
ай, жа сыл жай лау – бә рі-бә рі тек ма ған ға на ел жі рей қа рап, ме ні 
ға на ай ма лап әл ди лей тін си яқ ты еді. Дү ние се нің сә би ке зің мен 
көр ген де гі дей өмір бойы қа йырым ды, ас па ны – күм без, же лі – 
жі бек, әде мі ер тек бо лып тұ ра бер се, кә не.

Тек оқ та-тек те ау ыл дың үс тін, тау бөк те рін тұн жыр бұлт тор-
лай тын. Бұлт сон да үн-түн сіз ша руақор ме нің әке ме ұқ сай тын. 
Ал күн күр кі ре се, апам ның ере сек ба ла ла ры на ақы рып-зе кір ге ні 
есі ме тү сіп, жым бо ла мын. Жаң быр жау са, жас ба ла ның көз жа-
сын дай, кім ді аяйты ным ды біл мей мін, әл де кім ге жа ным ашып, 
жы ла ғым ке лер. Бие лер шұр қы рап, құ лын дар құ ты рып, ау ыл ды 
ай на ла шауып, ерік сіз елең де те ді. Ала-құй ын ай да ла ға сен де 
жү гі ре жө нел гің ке ле ді. Ен ді бір де ас пан ға аң-таң боп қа рап қа ла-
сың. Бу да-бу да бұлт тар жа лы жел бі реп шау ып ба ра жат қан асау 
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ай ғыр   лар си яқ ты. Кей де шө гіп жат қан түй елер си яқ ты. Кіш кен-
тай қол да рың ды со зып, сол ке ре мет дү ние ге ұшып ба рып, әл гі қа-
нат ты тұл пар дың жа лы нан си па ла ғың ке ле ді. Ба ла ның ба қыт ты 
ша ғы сол ке ре мет ке сен ге нін де шы ғар. Кей ін есейе ке ле әл гі бұлт-
тың су еке нін, күн нің қы зуы мен бу бо лып ұша ты нын бі лу қан дай 
қа талдық. 

Ер тек сіз өс кен ба ла – ру ха ни мү ге дек адам... Ал ме нің кә рі 
апам Қыз ту мас ма ған ер тек ті көп ай та тын, әл ди ән ді көп ай та тын. 
Ара да не ше за ман өт ті! Қыз ту мас апам ның сүйе гі әл деқашан қу рап 
кет ті, ал әл ди ән айт қан үні әлі тұр құ ла ғым да. Бөс тек ке оты рып 
алып, ба сым ды бауы ры на қы сып, кә рі ал қа ны мен ар қам нан томп-
томп қа ғып қо йып:

– Ба лам ме нің қай да екен?
– Қыз дар ме нен тау да екен.
– Тау да не ғып жүр екен?
– Ал ма те ріп жүр екен.
– Ал ма сы нан кә не ки?
– Жа ңа те ріп жүр екен.
Қы зыл ал ма қо лын да,
Қыз-боз ба ла со ңын да, – деу ші еді-ау.
Кей де қияс тық пен қың қыл дап ма за сын ала бер сем, ал ды на 

алып оты рып:

Жы ла ма, бө пем, жы ла ма,
Жі лік ша ғып бе рей ін,
Жі лі гі нің майы жоқ,
Жіп ке та ғып бе рей ін.
Көк си ыр дың сү ті нен,
Кө же жа сап бе рей ін.
Оның тұ зын кім та тар?
Жы ла май тын ұл та тар, 

– деп мә пе лей тін еді. Сол кез де 
әде мі ән ге ел тіп жа тып, бал бы рап 
ұй ық тап ке тер едім.

Қай ран сол ба ла лық, қай та 
ке лер мі сің, сен! Кей кез де сол 
бір алаң сыз ба ла лы ғың ды аң сап, 
ерік сіз са ғы на сың. Әл де қай дан 
асыр са лып, жол ша ңын бұр қы-
ра тып, тұлы мын жал бы ра тып, 
екі бе тін ал бы ра тып, дү ние ні АР
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даң ғы ра тып, сол ба ла лы ғым шы ға ке ле тін дей, ай на ла ңа жал тақ-
тай бе ре тін кез де рің жиі бо ла ды. Алай да бал ба ла лық қай дан кел-
сін?! О йыңа сол шақ тар дың өр нек те рі ға на, үзік-үзік бөл шек те рі 
ға на, са пы ры лыс қан рет сіз саз да ры ға на ора ла ды. Сен со ны тұ-
шы на сың да там са на сың. Там са на сың да ерік сіз жы мия сың. Осы 
сәт те бір шет тен ба ла лық дәуір дің бір еле сі де жы ми ып тұр ған дай 
се зі ле ді.

* * *
Әлі есім де... Әкем нің кен же іні сі ме ні оң ала қа ны на тік тұр ғы-

зып алып, ал ты қа нат үй дің ор та сын да ар лы-бер лі жү ріп ал ды. Мен 
бол сам зә ре құ тым қал май қо рық сам да, ті зем ді бүк пей қаз диып тұ-
ра бе ріп пін. Кө кем: «Қаз! Қаз!»– деп өзі мен-өзі. Атам ның ес кі түл кі 
ты ма ғы на отыр ғы зып, ме ні ке ре ге ге іліп қой ған да сол кө кем ғой. 
Өзі ки із ге жай ға сып алып, ұзақ уа қыт әуес тік пен әу ре леп еді. «Ал, 
кә не, ба ла па ным? Қа нат та нып қашан ұша сың?..»– деп қоя ды. Мен 
қың қыл дап жы лай бас та ға ным да, «дуана ке ліп қа ла ды» деп қор-
қыт қан... Со дан бас тап, кө кем нің кө зі не түс пеу ге ты ры са тын мын...

* * *
Әкем ба зар дан ке ле жат қан. Үл кен әп кем ме ні әкем нің 

ал ды нан алып шық ты. Әкем қор жын ды тү зу леп, ер ге ме ні отыр-
ғыз ды. Жал ма-жан ер дің қа сы нан шап бе ріп ұс тай ал дым. Әкем 
ат тіз гі нін же тек теп ке ле ді.

Үй ге дей ін отыз шақ ты қа дам бол са да, мен ер дің екі жа ғы на 
ал ма ке зек ау ыт қып, қор жын іші не сыр ғып тү се бер дім. Әкем 
ра хат та на кү ліп алып, қай та дан ер ге отыр ғы за ды. Әп кем бол са 
қа тар ла са жү ріп: «Қо рық па, қо рық па! Бе рік отыр!» – дей ді. Бұл 
ме нің ат жа лы на ал ғаш қы қол ар ту ым еді.

* * *
Та ғы бір жай о йыма ора ла ды... Ки із үй дің тө рін де бір топ ау-

ыл ақ са қал да ры жам бас тай жай ға сып, бап пен қы мыз ішіп отыр 
екен... Әкем дас тар қан ше тін де қы мыз құй ып отыр. Ол ме ні ым-
дап ша қыр ды да құ ла ғы ма: «Сен не ме не, атала ры ңа сә лем бе ру ді 
ұмыт па де ге нім қай да?!» – деп сы бырла ды. Мен қат ты қы за рақ-
тап, үй ден шы ға жө нел дім. Сырт та бі раз тұр дым да, нық ба сып, 
үй ге қай та кір дім. Көп ші лік ке қол қу сы рып тұ рып: «Ас ся ла ма-
лей кум, аталар»,– деп, әр сөз ді қа дап-қа дап айт тым. Бұ ған, әри-
не, бә рі кү лі сіп жа тыр. Әйт кен мен ме ні араз етіп ал мау үшін бә рі 
де бір ау ыз дан: «Әлей күм са лам!»– дес ті. Со нан соң әр қай сы сы АР
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маң да йым нан си пап мақ тай ды. Жақ сы сөз ге мәз бо лып, мен әкем-
нің ті зе сін ала жай ға са мын. Ол ба сым нан си пап оты рып: «Жа-
рай сың, ба лам! Үй ге кір ген де әрқашан үл кен дер ге сә лем бе ру ді 
ұмыт па. Әдеп ті ба ла сөйте ді», – дей тін.

* * *
Әкем ма ған ата-те гі міз дің аты-жө нін 

үй ре ту ші еді.
– Кім нің ба ла сы сың? – деп сұ рай тын ол.
– Мен Мо мыш тың ұлы мын.
– Мо мыш кім нің ба ла сы?
– Мо мыш – Имаш тың ба ла сы.
Осы лай ша же ті ата ға дей ін же те леп 

оты рып са на та ды. Ал кел ген қо нақ, ең 
ал ды мен, атым ды сұ рай тын. Со нан соң 
ме нің же ті ата жө нін де гі бі лі мім ді тек се-
ре тін. Ел та ну дың ба сы ең ал ды мен осы-
лай бас тала ты нын ол кез де кім біл ген.

* * *
Кав каз ды ара ла ған ке зім де үш күн қа та ры нан ашық ас пан 

ас тын да тү не ге нім бар. Сон да ұзақ уа қыт ұй қым кел мей елес қу ып, 
өмір өт кел де рі нің те ңі зі не жү зіп кет кен кез де рім көп бол ды...

Сол сәт те та ғы да ба ла ке зім ой ға ора лып еді...
Он да мен бес те ме, әл де ал ты жас та шы ғар мын. Әжем мен бір ге 

жа ту шы ем. Әже құ ша ғы қан дай ыс тық, қан дай мейір бан де сең-
ші. Кө зім ұй қы ға кет кен ше, әжем ай на лып-тол ға нып, ар қам нан 
қа ғып жат қа ны. Ер ке леп жа тып, қал ғып кет ке нің ді өзің де аң ғар-
май қа ла сың. Бір кү ні түн жа ры мын да оя нып кет тім. Ор ным нан 
сез дір мей тұр дым да, әжем нің тө се гі нен алыс тай бер дім. Он да ғы 
о йым қо ра ның екін ші бе тін де гі әкем жат қан үй ге ба ру еді. Екі үй-
дің ор та сын да иін ті ре сіп, мо йын да рын көк ке соз ған күйі маң ғаз 
түй елер жа тыр екен. Жүн де рі үл піл деп, түн гі са мал ға жел піл де-
ген дей се зіл ді. Түй елер дің ара сы мен жү ріп ке ле жа тып, мен ма-
мық жүн ді ақ бо та ның қа сы на ерік сіз тоқ та дым. Осы жер де оты-
рып, жұл дыз ды ас пан ға тел мі ріп ұзақ қа ра ға ным есім де. Ай ме ні 
ер ке ле те күл ген дей се зіл ді. Ал қаз ті зіл ген тү йе лер дің өр ке ші тау 
жо тала рын дай көл бең деп кө рін ген дей еді. Түн нің ты мық ты ғы 
сон ша, мен бо талар дың баяу де мін ай қын ес тіп тұр дым.

Мен әке ме ке ле жат қа ным ды ұмы тып, осы жер де та ңыр қап 
тұ ра бе ріп пін...

Же ті ата сын біл ме ген – 
же те сіз. 

Же ті ата сын біл ген ұл,
Же ті жұрт тың қа мын жер.
Өзін ға на біл ген ұл,
Құ ла ғы мен жа ғын жер.

Сөздің	көркі	–	мақал
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* * *
Кей де ме нің өне ге ал ған, тә лім үй рен ген, дә ріс оқы ған ұс таз да-

рым ды ес ке тү сі ріп, ой ға ба та ты ным бар. Сон дай шы рын шақ тар да 
ең ал ды мен ата-ана ла рым ның бей не сі елес тей ді. Со лар дың уа ғы зы 
ба сы мы рақ бо ла бе ре ді...

Өйт ке ні есейе ке ле көр ген көп ұс таз да рым талай-талай та ғы-
лым ға бой ұр ғыз ға ны мен, со лар дың бір де-бі рі нақ өзім нің әжем-
дей, әке-ше шем мен ау ыл дың қа дір лі ақ са қал да рын дай өси ет 
ай ды ны на жүз ді ре ал ған жоқ, мо лы нан құ лаш сер ме те ал ған жоқ 
де сем, ар дақ ты ұс таз да рым ның кө ңі лі не кел мес. Бұл се зім өзі ме 
қа ным ның тарт қа ны нан не ме се жа қы ны ма се зі мім нің бө лек ті-
гі нен, әл де ата-ана ға де ген па ры зым ның мол ды ғы нан ға на ту ып 
отыр ған жоқ. Өмір шын ды ғы ның өзі ақи қат қа бас ұра ры дау сыз. 
Дү ние та ри хы, жа ра ты лыс ше жі ре сі, жан-жа ну ар бол мы сы жай-
лы ал ғаш қы әң гі ме ні әжем нен ес ті ге нім ді, адам зат қау ымы ның 

қа лып та суы ту ра лы тұң ғыш мағ лұ мат ты 
әжем нен ал ға ным ды қа лай ға на ұмы тар-
мын... Иә, әлем нің пай да бо луы, тір лік 
да муы, адам зат тың шы ғуы, өмір жай лы 
шы найы се зім мен аза мат тық тұр ғы сын-
да ғы жан бау рай тын аңыз дар ды айт қан; 
не нің жақ сы, не жа ман еке нін, не ні 
сүйі п, не ден ау лақ жү ру ді үй рет кен; ар 
за ңы ның, әдет тің жи на ғы нан ал ғаш қы 
та рау лар ды та ныс тыр ған да, ең ал ды мен, 
ата-ана, аға йын-ту ған еді. Әри не, ол кез де 
мен де өз ге сә би лер си яқ ты әжем айт қан 
ер те гі мен аңыз дар дың түп кі ба  йыбы на 
ба ра бер мей тін мін, әке әң гі ме сі нің өсие-
тін ұға бер мей тін мін жә не үл кен дер дің 
талай-талай өне ге сін орын дай бер мей тін-
мін... Ол кез де ме ні қы зық ты ра ты ны ер те-
гі-аңыз дар дың ға жа йып оқи ға ла ры еді... 
Ен ді, мі не, есейіп ер аға сы бол ға ным да 
ой ла сам, мен сол әң гі ме лер ден адам зат 
өре сі нің өрі сін та ни бер ген екем ғой...

Ме нің ұс таз да рым әріп тен бас тап бу-
ын ға дей ін, со нан соң ақ қа ғаз ға қа лам-
мен өр нек жа зу ға дей ін үй рет ті. Ке ле-ке-
ле жүй елі оқып, есеп ті жүй рік шы ға ру ға 
қол жет ті... Ал өмір дің өзі ше? Осын ша 

Ата-ана ның қа ры зы – 
Ұр пақ тың өмір лік па ры зы. 

Ақ жау лы ғы ана ның –
Ақ көр пе сі ба ла ның.

Ана ала қа ны ның ая сы –
Ақ шы нар дың сая сы.

Ата дан – өси ет, 
Ана дан – қа си ет.

Ата көр ген оқ жо нар, 
Ана көр ген тон пі шер.

Әке – ба ла ға сын шы.

Әке ден – ақыл, 
Ана дан – мей ір.

Әке жү ре гі тау дан үл кен,  
Ана жү ре гі те ңіз ден те рең.

Әжем ді тың да ға ным – 
Өзім ді та ны ға ным.

Сөздің	көркі	–	мақал

Ба ла Бау ыр жан тың  - 
да ған аңыз-ер те гі лер 
маз мұ ны қан дай?

CD 04

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



148

ғұ мы рым ның ішін де түр лі-түр лі күр де лі жағ дай да; тол қы ма лы 
тоқ сан сыр лы ке зең де кез де сіп ди дар лас қан, тағ дыр лас бол ған, 
та бақ тас бол ған адам дар ше? Ма мы ра жай сәт тер ден ма за сыз май-
дан ға кө ші ріп, кө бік шаш қан өмір да рия сы ның бір тол қы ны нан 
екін ші тол қы ны на ая май лақ тыр ған уа қыт ше? Осы ның бә рі де 
ме нің тір лі гім де гі ті рек бол ған, жү рек бол ған, қол ұшын бер ген, 
қор ған көр сет кен ұс таз да рым деп бі лем. Осын дай уа қыт тал қы сы 
ға на, өмір өт кел де рі ға на, тір лік тіз бе гі ға на ме нің әжем нен үй-
рен ген «жақ сы», «жа ман», «ма құл», «не ма құл» де ген сөз дер дің 
ба йыбы на те рең бой ла та ал ды.

Әжем нің «осы лай бол ған екен» де ген сөз де рі ме ні бір де ға сыр-
лар дың шы ңы ра уы на са пар шек тір се, бір де құс қа на тын дай де меп 
іл ге рі ұм тыл дыр ды, би ік ке сам ғат ты...

Үй іші қо ңыр сал қын екен. Әжем қос са бау мен ту лақ ты ке зек-
ке зек тар сыл да тып жүн са бап отыр. Са бау ды бы сы на құ лақ тос-
саң, әл де бір әуен са зын ой на ған дай се зі ле ді. Екі әп кем мен жиен 
қы зы мыз бі реуі жүн та сып, екін ші сі ту лақ қа тө сеп, үшін ші сі 
ұр шық иі ріп кө мек те сіп жүр... Мен дү ние ні кө ші ріп жі бе рер дей 
ен те лей ке ліп, әжем нің иы ғы нан сіл кі лей бе ріп пін:

– Әже, әже, тоқ та шы! Не үй рен ге нім ді ай тып бе ре й ін ші.
– Құ лы ным-ау, са быр ет ші. Мен жү нім ді са бап бо ла йын.  

Со нан соң асық пай тың дай мын ғой, – дей ді әжем ер ке ле тіп.
Ен ді ме нің ек пі нім бә сең деп, әжем нің қа сы на оты ра кет тім де, 

жүн ша шып ой най бас та дым. Кі ші әп кем түй дек ті жұ лып алып, 
ите ріп жі бер ді. Қат ты ыза ла нып, мен оны «май мыл сың» деп ке ле-
меж де дім. Әп кем өк пе леп, жа ғым нан тар тып жі бер ді.

– Не ге май мыл дей сің?
– Өйт ке ні сен май мыл – ме шін жы лы ту ған сың.
– Ал он да сен до ңыз сың. Өйт ке ні сен до ңыз жы лы ту ған сың! – 

деп әп кем ма ған ті лін шы ға рып, ке ле ке ет ті.
Мен шы дап тұ ра йын ба, ыза ға бу лы ғып, әп кем мен жұл қы са 

кет тім. Әжем мей ір ле не кү ліп, екеу міз ді ара ша лап жүр.
– Құр ман күл қай жы лы ту ған? – деп сұ ра дық біз.
– Тау ық жы лы, – де ді әжем.
Құр ман күл тұлы мы жел бі ре ген жіп-жі ңіш ке нә зік қыз еді.

Бә рі міз ен ді оны «жү нін жұл ған 
тауық» деп ма зақ та дық.

Құр ман күл сөз та ба ал май жы лап 
жі бер ді...

Сон да ғой, әжем нің бә рі міз ді отыр-
ғы зып, ыс тық күл ше үлес тір ге ні... 

Қар лы ғаш тың құй ры ғы 
не ге ай ыр? Ма са ның 
не ге ті лі жоқ?
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...Жыл ба сы тыш қан нан бас тала ты ны со дан, құ лын да рым. 
«Түйе бо йына се ніп, жыл дан құр қа лып   ты» де ген ма қал осы дан 
шық қан ғой. Кей де «түйе дей бо йың бол са да, тыш қан дай ақы лың 
жоқ» деп не ге ұр са ды дей сің адам дар. Бұл «бо йыңа сен бе, о йыңа 
сен, мақ тан сөз ге ер ме, ма ғы на лы тір лік ке ер» де ге ні. Сон дық тан 
түйеге ұқ сап, орын сыз түк сие бер мең дер, шы рақ та рым. Ақыл ға 
жү гі нің дер, – деп кү ліп еді әжем.

Осы сәт те үй дің ша ңы ра ғы нан бір қар лы ғаш ұшып кір ді.
Мұ ны сез ген ұяда ғы ша қа лақ ба ла пан дар ау зын ашып, қо рек 

ті лей бас та ды. Бә рі міз де тө бе ге қа рап  пыз. Қар лы ғаш тө бе де гі 
ұя сы ның ше ті не жай ғас ты да, ба ла пан да рын ке зек теп жем дей 
бас та ды. Ал ғаш қы ша қа лақ тың ау зы на жем тас тап жі бер ген қар-
лы ғаш қай та ұш ты. Қар лы ғаш тың ас пан ға тік аты лып, қа нат қақ-
пай қай та дан тө мен құй ыл ға ны ша ңы рақ тан ай қын кө рі ніп тұр. 
Көп ұза май ол екін ші ба ла пан ға жем әкел ді. Осы лай ша қал қып 
ұшып, қай та кі ріп қа на ты тал ды ма, ақыр ғы ба ла па нын жем де-
ген қар лы ғаш ен ді ұя ау зын да оты рып та ра на бас та ды. Шір кін нің 
сүй кім ді сі-ай. – Фью-ю! – деп ыс қы рып жі бер дім де, әжем нің са-
бау ын ала са лып, қар лы ғаш қа сіл теп үр кіт тім.

–Е-е! Жа ман ба ла бол ма саң ет ті! Бұ за қы ның тір лі гі ғой 
мы науың, – деп әжем қо лым нан ұс тай ал ды. – Қар лы ғаш қа не ге 
тие сің? Бұның кие лі құс еке нін, адам ның до сы еке нін біл меу ші 
ме ең, сен бей бақ? Ба ла па нын емін-ер кін ұшы рып, ба қы тын 
тап қан ша, бұл құс ме нің үйім нің тө рін де гі ең қа дір лі қо на ғым 
ғой... Қо на ғы ма қол кө тер ге нің – ме ні де сый ла ма ға ның емес пе, 
шұ на ғым, – деп ұял тып тас та ды.

Қыз дар ме ні мұ қат қа ны на мәз бо лып кү лі се ді. Сон да әжем 
ме ні бауы ры на тар тып, маң да йым нан иіс кеп бы лай деп еді:

– Қоя қой, құ лы ным. Кел, ал ды ма отыр шы, мен са ған қар-
лы ғаш тың құй ры ғы не ге а йыр бол ға нын, ма са ның ті лі не ге жоқ 
еке нін ай тып бе рей ін.

Мен қуа нып кет тім. Өйт ке ні әжем нің әң гі ме сі ерек ше бау рап, 
жа ны мыз ды жай лап ала тын...

	«Бі	лу»

1.  Бау ыр жан Мо мы шұлы кім? Ол ту ра лы не біл дің дер?
2. «Ұш қан ұя» шы ғар ма сы кім нің аты нан ба ян дал ған?
3.  Бау ыр жан ның ата сы кім? Әке сі кім? Қан дай адам бол ған?
4. Ана сы ту ра лы не ай та сың дар?
5. Ба ла Бау ыр жан кіш кен тай ке зін де қан дай бол ды?
6. Ба ла Бау ыр жан ға Имаш ба ба сы қан дай ба та бер ген?

Бі	лу
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7. Әң гі ме де әже сі ту ра лы не ай тыл ған? Ол қан дай кі сі бол ған?
8. Әже сі айт қан аңыз-әң гі ме лер, ер те гі лер маз мұ ны қан дай 

еді?
9. Жа зу шы ба ла кез де рі нің қан дай елес те рін есі не тү сі ре ді?
10. «Ұш қан ұя» қан дай шы ғар ма ға жа та ды? Үзін ді ден ұлт-

тық тә лім-тәр бие нің қан дай үл гі сін бай қа дың дар?
11. Ау ыл тір ші лі гі қа лай су рет тел ген? Оқи ға лар қай ке зең ді 

қам ти ды?
12. Жа зу шы ба ла лық ша ғы ның күн де рі ту ра лы қа лай ес ке 

ала ды? Қан дай оқи ға лар есін де қал ған? Оқи ға лар тіз бе-
гін құ рың дар.

13. Әжесі айтқан қандай бесік жыры есінде сақталып қалған?

«Тү	сі	ну»

1. Шы ғар ма не лік тен «Ұш қан ұя» деп атал ған?
2. Әже сі қан дай се беп пен Бау ыр жан ның әке сін «Та ра мыс» 

деп ата ған?
3. Әке сі нің «Ту ра Мо мыш» ата ну се бе бі не де?

«Тал	дау»

1. Жа зу шы шы ғар ма сы ның ерек ше лі гі не де, әде би жанр-
дың қай тү рі не жа та ды?

2.  Бау ыр жан ның ба ла лық ша ғы мен қа зір гі за ман ба ла ла-
ры ның өмі рін са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Ба ла Бау ыр жан ға тән қа си ет тер ді топ тас ты ру сыз ба сы 
ар қы лы көр се тің дер.

2. Әң гі ме нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қол	да	ну»

1. Әс ке ри жа зу шы ту ра лы бір-бір ің мен сұх бат та сың дар. Жа-
зу шы ның қан дай қа си ет те рі не аса кө ңіл ау да рар едің дер?

2. Та ри хи де рек тер ді пай да ла на оты рып, Б.Мо мы шұлы ту-
ра лы әң гі ме леп бе рің дер.

3. Жау ын гер-жа зу шы ның на қыл сөз де рін үнтаспадан 
тыңдап, жат тап алың дар.

4. Оқулық, хрестоматияны пайдаланып, шығарманы тү сі ніп 
оқың дар. Сю жет тік жос па рын құ рып, маз мұн дап бе рің дер.

5. Повесті өз де рің не гіз гі деп са най тын бө лік тер ге бө лің дер. 
Әр бө лік ке атау бе ріп, мә тін бө лі гі нің маз мұ нын аша тын 

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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сұ рақ тар құ рас ты рың дар. Сұ рақ та рың ды бір-бір і ңе қо-
йып, қыс қа да нұс қа жау ап алың дар.

6. Қыз ту мас әже нің аңыз -әңгімелерін, ертегілерін үнтас-
падан тыңдап, өз мә нер ле рің мен мазмұндаңдар. 

7. Шығармадан тура және жанама мінездеуге мысалдар 
кел    ті   ріңдер.

8. Қазақ ұлтына тән көрініс тапқан құндылықтар туралы 
айтып беріңдер. Мысалдар келтіріңдер.

9. Шығарма эпизодтары бойынша «Үш қадам» кестесін 
толтырыңдар.

1-қа дам
Шы ғар ма эпи зод-

та рын да кө те ріл ген 
мә се ле лер ді 
анық таң дар 

2-қа дам
Шы ғар ма да ғы 

кей іп кер лер қа рым-
қа ты на сы қан дай?

Не лік тен?

3-қа дам
Қа зір гі за ман да 
бұл мә се ле лер 

өзек ті ме?
Не лік тен? 

10. «Ме нің жа нұям» та қы ры бы на эс се жа зың дар.
11. Бау ыр жан атала рың ның на қыл сөз де рін жат тап алың-

дар, ор ны мен пай да ла на бі лу ге үй ре нің дер.

«Ба	ға	бе	ру»		

1.  Бау ыр жан ту ыл ған да бер ген көп ші лік тің, ата сы ның ба-
та сы қа был бол ды ма? Ой ла рың мен бө лі сің дер.

2. «Ер тек сіз өс кен ба ла – ру ха ни мү ге дек» де ген  автор 
пікірімен келісе сің дер ме?

3. Ба ла Бау ыр жан ның ба тыр Бау ыр жан ға дей ін гі өмір жо-
лын сим вол ды түр де қа лай бей не лер едің дер?

4. Әде би ет ші Ж.Дә де ба ев тің: «Бо ла шақ ба тыр дың ең ал ғаш 
дү ни ета нуы на, ха рак те рі нің жас тай қа лып та сып, адал, 
та бан ды, ер жү рек боп өсуі не игі әсер ет кен – осы әже. 
М.Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ма нын да ғы Зе ре сы қыл ды 
Бау ыр жан ның әже сі де қа зақ хал қы ның қа шан нан өмір 
қа за нын да қо рытыл ған ұзақ тә жі ри бе де шың дал ған да-
на лық ұғым да рын, із гі салт-дәс түр ле рін бо йын да сақ та ған 
адам, өмір дің сұ лу лы ғын, ең бек тің поэ зия сын, дос тық пен 
бір лік тің, адам гер ші лік пен адал семья ның қа ді рін, қа-
жет ті гін ұғын ған жан жә не осы ұр пақ тар ды өз тө ңі ре гі не, 
әсі ре се, сүйі к ті не ме ре сі нің жү ре гі не ба ла ке зі нен бас тап 
ек кен ана», – де ген пі кі рі туралы ойларыңды білдіріңдер.

Баға	беру
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	Бау	ыр	жан	Мо	мы	шұлы	ның	 
на	қыл	сөз	де	рі

Өз ұл тын сый ла мау, оны мақ та ныш 
ет пеу – сат қын дық тың бел гі сі. 

Ел де ген де емі ре ніп, жұрт де ген де 
жү гі ніп қыз мет ет кін! 

Отан үшін от қа түс – күй мей сің. 

Опа сыз да Отан жоқ. 

Ел сіз ер бол май ды, жұрт сыз жі гіт 
бол май ды.

Өті рік тің ба лын жа лап ті рі жүр ген ше, 
шын дық тың уын ішіп өл ген ар тық! 

Ер лік – та би ғат сыйы емес, са на лы 
әс ке ри тәр бие нің же мі сі, Отан ал дын-
да ғы қа си ет ті па ры зың ды орын дау үшін 
адам зат тың ең асыл се зі мі мен жі гер-
ле ніп, өзің ді са на лы түр де қау іп-қа тер ге 
бас ті гу ге мәж бүр ету дің нә ти же сі.

Ана үшін аян ба – ант ұра ды. 
Ба ла үшін аян ба – бе тің күйеді. 
Ел үшін аян ба – ер лі гі ңе сын. 
Жұрт үшін аян ба – жі гіт ті гі ңе сын. 

Қай ра ты ңа әді сің ді жол дас ет, 
Әді сі ңе ақы лың ды жол дас ет. 

Қы ра ғы ның өзі де, кө зі де ба тыр. 

Ел де ген де езі ліп, жұрт де ген де 
жұ мы лып қыз мет ет. 

Жер ге тер тө гіп, ха лық қа қан тө гіп 
қыз мет ет. 

Са быр лық ал дын да дұш пан са са ды, 
Са быр сыз дан бе ре ке қа ша ды. 

 Бұл Бауыржанның ба-
лалық шағын баяндаған, 
өскен, тәрбие алған ор-
тасын суреттеген өмір-
баяндық шығармасы. 
«Ұшқан ұяда» Бауыржан 
Момышұлының өзіндік 
көркем суреттеуі көз-
ге түседі. Қалың халық 
ортасында, қарапайым 
семьяда туып өскен, жас-
тай шешесі өліп, ақыл-
ды ана, қарт ана, үлкен 
шешесінің қолында тәр-
биеленген Бауыржан-
ның жасынан сезімтал, 
елгезек, ойшыл болып 
өскенін көреміз. Бала ке-
зінен көрген-білгені, өмір-
ден алған әсері жүрегіне 
жазыла берген тәрізді де, 
қар суындай бойына сіңе 
берген тәрізді, енді келіп 
сол жан түкпіріне іркіл-
ген қор есейген шағында, 
өмірдің ауыр кешуінен өт-
кен шағында бұлақ суын-
дай қайнап, бұрқылдап 
сыртқа шыққан тәрізді. 
«Ұшқан ұяны» қызығып 
оқисың, сүйсініп оқисың. 
Бауыржанның жастық 
шағын өз басыңнан өт-
кергендей сезімге бөле-
несің.

Белгіліғалымсыншы
М.Қаратаев

Даналық	ойдан	дән	ізде

 Б.Мо мы шұлы ның 
на қыл сөз де рі нің тә лім-
тәр бие лік мә ні не де?
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Сын – ер ді шың дай ды, 
Қор қақ ты қи най ды. 

Ежел ден ел ті ле гі – ер ті ле гі, 
Адал ұл ер боп ту са – ел ті ре гі. 

Өмір үшін өл ген ше кү рес. 

Ба тыл дық – есеп пен қи мыл дау ды тәуе кел мен ұш тас ты ру. 
Тәуе кел есеп пен ақ та ла ды.

Ба қа ның ба ғы нан сұң қар дың со ры ар тық.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Эл	лип	сис
Эл	лип	сис	 де	ге	ні	міз – сөй лем ішін де не ме се өлең шу ма ғын да 

атап айт па са да тү сі нік ті кей бір сөз дер ді әдейі жаз бай тас тап ке ту. 
Эл лип сис кей де эв фе мизмнің де ор ны на қол да ны ла бе ре ді. Эл лип сис 
адам ның іш кі ха лін, кө ңіл күй ін, шы тыр ман пси хо ло гия лық иі рім де рін 
аң ғар ту үшін де жұм са ла ды. 

З.Қабдолов.«Сөзөнері»

Б.Мо мы шұлы ның «Ұш қан ұя» шы ғар ма сы нан эл лип сис ке мы сал-
 дар кел ті рің дер, қол да ны лу мақ са тын тү сін ді рің дер.

Бау ыр жан Мо мы шұлы – даңқ ты қол бас шы, ұл тын сүй ген пат риот, қа лам ды қа ру 
ет кен қай рат кер жа зу шы. «Қан мен жа зыл ған кі тап», «Ұш қан ұя», «Жо нар қа», 
«Тө ле ген Тоқ та ров», «Бір түн нің оқи ға сы», «Ге не рал Пан фи лов», «Моск ва үшін 
шай қас», «Олар ме нің есім де», «Ел ба сы на күн ту са» ат ты ту ын ды ла рды дү ние ге 
әкел ген қа лам гер.

Түйін

Тапсырма

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



154

«Аты рау ға бар саң да, Ар қа мен Ал тай ға бар саң да, ал дың нан 
Мұ қа ға ли шы ға ды. Мұ най шы да Мұ қа ға ли әнін са ла ды, ба лық шы 
да, мал шы да Мұ қа ға ли жыр ла ры мен ай та ал май жүр ген ой ла рын 
жұрт қа ес тір те ді... Тар ба ға тай мен Аты рау да, Ба янау ыл мен Қа зы ғұ рт та 
жүр се де, қа зақ атау лы үйі ріл ген құ лын дай Мұ қа ға ли жы ры мен та бы сып, 
шұр қы ра сып жат қа ны. На ғыз өнер құ ді ре ті де ген осы. Мұн дай ақы ны 
бол ған ха лық – ба қыт ты ха лық», – деп ақын Фа ри за Оң ғар сы но ва 
айт қан дай, біз де ақын әле мі мен қау ышу ға асы ға йық! 

 МҰҚАҒАЛИ	МАҚАТАЕВ

Қа зақ тың ақиық ақы ны Мұ қа ға ли 
Ма қа таев Ал ма ты об лы сы Ра йым бек 
ау да ны Шал кө де ауы лын да ту ған. 
Ба ла лық ша ғы Екінші дүниежүзілік 
со ғы с жыл да ры ның қи ын шы лық та-
ры мен дәл кел ген дік тен, бо ла шақ ақын 
өмір дің ащы-тұ щы сын ер те та та ды: ер те 
есей іп, ар ба ай дап, со қа са лып, тыр ма 
тар тып, шөп шау ып, ма сақ тер ді. Өзі нің 
ба ла лық ша ғын ақын:

Бә рі есім де ме кен-жай, тұ ра ғым да,
Тек ес те жоқ күл дім бе, жы ла дым ба?
Ба ла лық шақ жар ма сып жү ре тұ ғын,
Өгіз жек кен со қа ның құ ла ғын да.

Қар сы жау ға біз де шық тық тү рен мен,
Аңыз дар дан те ре жү ріп ма сақ ты.
Рас, рас, кө зі міз ден жас ақ ты,
Бі рақ, со бір дау ыл жыл дар, от жыл дар,
Бә рі міз ден бір-бір ба тыр жа сап ты, – 
деп су рет тей ді.

Өлең жа зу ға де ген құш тар лы ғы 
М.Ма қа таев ты қа лам гер лік ке же те лей ді, 
әсі ре се, га зет-жур нал са ла сын да же міс ті 
ең бек ете ді, Қа зақ стан Жа зу шы лар Ода-
ғын да жау ап ты қыз мет тер ат қа ра ды.

МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ 
(1931–1976)

Мұ қа ға ли Ма қа таев – 
біз  дің за ман да ғы ға жа-
йып ақын дар дың бі рі.

Ә.Тәжібаев

Мұ қа ға ли Ма қа таев – 
қа зақ та ри хын да ғы ең 
оқыр ма ны көп, қа лың ха-
лық тың бас ты жа на шы ры 
бол ған су рет кер. Ол – ең 
ал ды мен ақын. Қа зақ жы-
ры ның құ ді ре ті.

Ф.Оңғарсынова

Зергер	сөз
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Мұ қа ға ли ли ри ка лық өлең де рі мен бір ге 
«Ақ қа йың әні», «Ару-ана», «Мавр», «Ақ-
қу лар ұй ық та ған да», «Қы ран дар, қош бо-
лың дар», «Чи ли – шуа ғым ме нің», «Ше ка-
ра да», «Боль ше вик тер», «Өмір дас тан», 
«Ар ман», «Шол пан», «До сы ма хат», 
«Ота ным, са ған ай там», «Ра йым бек! Ра-
йым бек!», «Қаш қын», «Жер үс ті нен ре-
пор таж», «Ал тай-Аты рау», «Мо царт. 
Жан аза сы» ат ты поэма-тол ғау лар жаз ды.

М.Ма қа таев тың «Ақ қу лар ұй ық та ған да» поэма сы – адам мен 
та би ғат, мейі рім ді лік пен зұлым дық, қа си ет пен қа сі рет та қы ры-
бы на ар нал ған шы ғар ма. Ақ қу – кие лі құс. Хал қы мыз құс тө ре сі 
са на ла тын ақ қу ды ежел ден қас тер леп, пәк тік пен сұ лу лық тың 
бел гі сі деп, оған еш қа шан оқ ат па ған. Ақ қу ту ра лы ел ау зын да 
аңыз-әң гі ме лер де көп сақ тал ған, ақын-жа зу шы ла ры мыз да 
ту ын ды ла рын ар на ған. М.Ма қа таев өзі нің поэма сын да адам та би-
ғат тың пер зен ті бо ла тұ ра, өз ба ла сы үшін қа ты гез дік ке ба рып, 
қа тал дық та ны тып, қа си ет ке оқ ат қа ны ту ра лы ба ян дай ды. Ана-
ның ба ла ға де ген ұлы ма хаб ба ты ның кү шін көр се те ді. Ауру ба ла-
сы ның жа нын алып қа лу үшін тәуіп тің: «Ақ қу ме нен ба ла ны алас-
таң дар», – де ген сө зі не сен ген ана «Же тім көл ге» ке ліп, ақ қу ға оқ 
ата ды. Ақ қу ды ат қан ана ажал ға қар сы тұ ра ал май ды, өліп жат-
қан ұлын көр ген ана есі нен ада са ды, көз ал ды нан ақ қу дың жай-
ра ға ны, сы ңар ақ қу дың өлі ақ қу ды қи май ай на луы, құ ла ғы нан 
ақ қу дың ар ман-әні кет пей ді. Жа ға ла уын жа сыл жал быз жап қан 
Же тім көл же тім сі реп қа ла бе ре ді, көл ге ақ қу лар орал май ды. 

Өмір ді сүю дің ға жай ып үл гі сін көр сет кен, хал қы мыз дың 
сал ты мен дәс тү рін, на ны мы мен се ні мін қас тер леу ді, өмір мен 
өлім ді, қуа ныш пен қай ғы ны жыр ға қос қан Мұ қа ға ли Ма қа таев – 
Ә.Ке кіл ба ев сө зі мен айт қан да: «адам дар ара сын да ғы, өмір де гі, 
та би ғат та ғы жа рас тық пен ке лі сім нің жыр шы сы».

Ақынның дра ма лық ту ын ды ла ры Ра йым бек Сейт ме тов тің «Да-
ри ға жү рек», Ораз бек Бо ды қов тың «Жан аза бы», «Соң ғы ән», 
Бо лат Ата ба ев тың «Қош, ма хаб бат!» қойы лым да ры мен бел гі лі.

Ау дар ма шы лық – ақын өне рі нің бір қы ры. Орыс ті лі нен қа зақ-
ша ға көп те ген шы ғар ма лар ау дар ды: Шекс пир дің со нет те рін, 
Дан те нің «Құ ді рет ті ко ме дия сын», Уолт Уит мен нің өлең де рін 
қа зақ ша ла ды.

Мұ қа ға ли Ма қа таев – қа зақ тың ли рик ақы ны, Мем ле кет тік 
сый лық тың ие ге рі.

Ақын мын деп қа лай мен 
ай та ала мын,

Хал қым ның өз айт қа нын 
қай тала дым.

Кү пі ки ген қа зақ тың қа ра 
өле ңін,

Шек пен жау ып өзі не 
қай та ра мын. 
М.Мақатаев

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

«Со ғыс қа дей ін гі жыл дар алаң сыз өт ті. Сұр қия со ғыс бей нет пен 
ең бек тің қа мы тын мой ны мыз ға ер те ки гіз ді. Ат со қа ға екі ба ла дан 
оты ра тын быз. Таң ның аты сы нан түн нің ор та сы на дей ін төрт ат со-
қа ға мі ніп, кү ні бойы изең деп, ми тың дап, со қа құ ла ғы на жар ма сып, 
егіс тік жер ді шаң жұ тып жү ріп жырт тық. Жер жыр тып жүр ге ні міз де оқу 
бас та лып кет ті. Бри га дир біз ді мек теп ке жі бер ме ді. Со ңы мыз дан біз ді 
із деп кел ген еш кім бол ма ды. Бір кү ні Мұ қа ға ли: «Ең ал ды мен оқу ке-
рек. Шол пан жұл дыз туа бә рі міз ұй ым дас қан түр де ау ыл ға қа ша йық. 
Мек теп ке бар ған соң он да ғы лар ара тү сіп, қор ғап қа ла ды», – де ді ой-
лы пі шін мен. Ке лі сіл ген мез гіл де бұ талар дың қал қа сы мен қа шып ке-
ле міз. Ас паз кө ріп қа лып, бри га дир ге ай тып қо йып ты. Бри га дир қа ра 
бие мен қу ып же тіп, жа тар ор ны мыз ға қай та алып кел ді. Ке ле сұ рақ-
тың ас ты на ал ды: «Бас та ған қай сы ла рың? Қа не, ай тың дар!» – де ді 
қам шы сын үйі ріп. Біз үн де ме дік. Ба сы мыз сал бы рап тұ ра бер дік. Сол 
кез де Мұ қа ға ли қас қая қа рап ал ға шық ты. Бри га дир ге те сі ле қа рап: 

Бар лы ғы Отан үшін, май дан үшін,
Қы зу ең бек қар қын дап қай нау үшін... – деп бір тоқ та ды. Со сын: 

«Әри не, ең бек ет кен жақ сы, бі рақ біз оқуы мыз ке рек, бі лім сіз ел дің 
кү ні не бол мақ?» – деп сө зін жал ға ды. Бә рі міз «оқи мыз!» деп шу ете 
қал дық. Ер те сін де біз дер ді жұ мыс тан бо сат ты. «Ау ыл, қай да сың?» 
деп жаяу тарт тық. Мұ қа ға ли дың бір ау ыз өле ңі мен сө зі, қай сар мі не зі 
біз дің са бақ ты жал ғас ты руы мыз ға се беп бол ды». 

Ә.Асанов.«Мұқағали»журналы

...Ме нің қым бат ты дос та рым! Егер сіз дер шы ны мен ме нің өмір бая ным ды, твор-
чест вом ды зерт те мек бол саң ыздар, он да мен не жаз сам, со ның бә рін тү гел оқып 
шы ғу ды ұмыт па ғай сыз дар. Ме ні өз өлең де рім нен бө ліп қа ра мау ла ры ңыз ды өті нем. 
Ес те рі ңіз де бол сын, ме нің өле ңім же ке тұр ған да түк те емес. Бі рік ті ріп қа ра ған да ол 
поэма іс пет ті. Ба сы мен ая ғы бар. Ол кей де кү лім де ген, кей де тү ңіл ген жа ным ның 
құд ды дау ысын дай...

Сон дық тан мен өле ңім нің «Ме нім» ар қы лы жа сыр май, жап пай өмі рім нің ше жі ре-
сін жа сап шық тым. Жа ным ның мұ ңы мен қуа ны шы – бә рі сон да. Со лар бас қа жү рек-
тер ге өз сәу ле сін тү сі ру ге ти іс деп ой лай мын... Ес те рің де бол сын, әр бір өле ңім өз 
ор нын да тұр сын. Яғ ни, жы лы на жә не бо йына қа рай, со нан соң көз ал май оқың дар. 
Сю же ті не кө ңіл ау дар май-ақ қоюла ры ңа бо ла ды, ал ком по зи ция сы мен ар хи тек то-
ни ка сы на зер са лың дар шы. Егер ме ні со дан тап па саң дар, он да ақын бол ма ға ным!

Мұқағали.Күнделік

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Мұ қа ға ли Ма қа таев «Ақ қу лар ұй ық та ған да» поэма сын бір 
түн де жа зып, ер те ңі не Ға бит Мү сі ре пов ке ке ліп, оқып бе ріп ті. Ға бит 
Мү сі ре пов поэма ны мұ қи ят тың дап, Мұ қа ға ли дың ар қа сы нан қа ғып: 
«Өте жақ сы», – деп ба ға сын бе ріп ті, ақын ға ал тын қа лам сый лап ты. 
Қа си ет пен қа сі рет тің бел гі сі не ай нал ған поэма мен та ны са йық!

Ақ	қу	лар	ұй	ық	та	ған	да

Өзен де жоқ сый ма ған ар на сы на,
Жыл ға да жоқ да ла мен жал ға су ға.
Тас та тұн ған жаң быр дың там шы сын дай,
Қа лай біт кен мы на көл тау ба сы на?!
Мөл ді рей ді, қа рай ды қар ға, шың ға,   
Жал ғыз дық тан жа ман дық бар ма, сі рә?
Қан ша ға сыр өт ті екен, қан ша за ман?
Қан ша ұр пақ кет ті екен, қан ша ма адам?
Қан ша шыр ша өс ті екен, құ ла ды екен, 
Же тімкөл ге қа рау дан шар ша ма ған?
Же тімкөл ден су іш кен қан ша ма рал,
Қан ша киік қал ды екен сай-са ла да?

 Же тім көл не ге же тім-
сі реп қал ды?

CD 07
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Қа на ты нан үзі ліп ән-са ма лы,
Қан ша ма ақ қу кет ті екен – аң са ған ән?
Ор тай ма ған Же тімкөл тол ма ған да,
Бол ған өмір ұқ сай ды бол ма ған ға.
Сы зат та жоқ бе тін де, сы зық та жоқ,
Ай ды ны на ақ қуы қон ба ған ба?!
Қыз ғыш та ры қи қу лап, қор ға ған да,
Сор ла ған ға ұқ сай ды, сор ла ған ға, 
Шү ре гей лер ай ды нын қор ла ған да, 
Көк құ тан дар қа на тын қом да ған да... 

 Беу, дү ние-ай, ақ қу лар орал ған да, 
Ай дын көл дің ие сі жол ал ған да. 
Же ті сіп бір Же тімкөл қа лу шы еді-ау, 
Ты ну шы еді-ау, тең сел ген қа ра ор ман да. 
Таян ған да ақ қу лар қо нар маң ға, 
Ба су шы еді-ау, ба йызын бар ар ман да! 
Қа на ты нан ақ қу дың ба ла пан дап, 
Ән ұша тын сым пыл дап таң атар да. 
Сүйі н ші бер де ген дей бір то лық сып, 
Сы быр лай тын Же тімкөл Ала тау ға. 
Ты на қа лып бұл бұл да жа ға-тал да, 
Қар айтұ ғын ай дын ға, ақ отау ға. 
Таң мен күн нің ара сы таян ған да, 
Тау дың ба сы алау мен боял ған да, 
Ті рі ле тін тау да ғы бар тір ші лік, 
Қа на ты нан ақ қу дың оян ған ба?! 
Кө мей ін де тәт ті үні бы лай қа лып, 
Жа ға-тал да жас бұл бұл тұр ой ла нып. 
Жет ті ақ қу лар. 
Тү ген деп Же тімкө лін, 
Жа ға лау да ұшып жүр шыр ай на лып, 
(Бір ден көл ге қон бай ды құ лай ба рып.) 
Сон дайтұ ғын, ақ қу лар сон дайтұ ғын, 
Асы ғыс тық олар да бол майтұ ғын. 
Қо ма ғай көк құ тан дар се кіл де ніп, 
Жалп бе ріп, жа ға ға кеп қон байтұ ғын. 
Сон дайтұ ғын, ақ қу лар сон дайтұ ғын, 
Ақ мү сін ай дын ға кеп орн айтұ ғын. 
Әл ди леп ақ тө сін де, бер мей ты ным,
Ақ ай дын, ақ мү сі нін тер бейтұ ғын. 

Ақ	қу	лар	 –  қаз  тә   різ  - 
ді лер от ря ды, үй рек тұ-
қым да сы ның жа та тын 
сым бат ты  құс тар. Ақ қу-
дың ал ты-же ті тү рі бар, 
оның бе сеуі Сол түс тік 
жар ты шар ды ме кен де се, 
бі реуі эк ва тор дың оң түс-
тік бе тін қо ныс ете ді. Қа-
зақ стан ды ме кен дейт ін 
еке уі – сы быр лақ жә не 
 сұң қыл дақ ақ қу лар. 

Кі ші ақ қу  тунд ра дан 
қыс тайт ын жер ле рі не 
ұш қан кез де Қа зақ стан-
да кез де се ді. Мой ны мен 
де не сі нің ұзын ды ғы тең 
әрі иі ліп кел ген. Де не-
сі со зы лың қы, ба сы он-
ша үл кен емес, тұм сы ғы 
тік әрі жал пақ тау ке ле ді. 
Қыс қа си ра ғы де не сі нің 
арт жа ғын да ор на лас қан. 
Қа у ыр сы ны ты ғыз әрі үл-
піл дек ма мық ты шым қай 
ақ түс ті (Аус тра лия мен 
 Тас ма ния да шым қай қа-
ра). Сал ма ғы 5–10 кг, ең 
ірі сі 13 кг-ға же те ді. Қа на-
ты ның ұзын ды ғы 150–180 
см. Тір ші лі гі нің көп уа қы-
тын су да өт кі зе ді, жақ сы 
жү зе ді, бі рақ сүң ги ал май-
ды, құр лық қа си рек шы ға-
ды. Ақ қу жұп құ рып тір ші-
лік ете ді. 

«Қазақстанның
құстары»

Бағалы	дерек
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Бұл көл ге мыл тық ал ған саят шы емес, 
Ті рі жан аяқ ба сып кел мейтұ ғын. 
Ақ қу лар аман-есен қайт қа нын ша, 
Суы на Же тімкөл дің шөл дейтұ ғын. 
(Суы мен сыр қат та рын ем дейтұ ғын.) 
Ұр пақ тан-ұр пақ алып жа лық пас тан, 
Сон дай бір дәс түр бар-ды қа лып тас қан. 
За ман нан-за ман өт кен, жа ңар ған жұрт, 
Ақ қу ын ай дын көл дің на лыт пас тан 
Дәс тү рін ат та ма ған, анық бас қан. 
Сон дай бір дәс түр бар-ды жа рық шаш қан, 
Бір ұр пақ бір ұр пақ қа алып қаш қан. 
Қай сы бір қи ын-қыс тау ай, күн дер де, 
Шойы рыл тып, түс се-да ғы қай ғым бел ге, 
Алаң сыз ақ қу ым ды ат па сын деп, 
Жат қа да дас тар қан ды жай дым төр ге, 
Ақ қу лар ұй ық та ған да ай дын көл де... 
...Орал ма ды ақ қу лар осы маң ға, 
Жыл дар өт ті, бай ғұс тар шо шы ған ба? 
Же тімкөл же тім сі реп қа ла бер ді. 
Ар ман-ай, ақ қуы мен қо сы лар ма?! 

II
Ба ла жа тыр тө сек те, ал бы ра ған, 
Әке жа тыр еден де, қал жы ра ған. 
Түн кү зе тіп ана отыр, қос жа на ры 
Ша ра сыз дан шар ша ған, жау ды ра ған. 
Тү ні мы нау – та мыз дың маужы ра ған, 
 Тауың анау – шы мыл дық сал бы ра ған. 
Би ік ба рып, жа рал ған жер бе ті нен, 
Сол ба йыр ғы Же тімкөл кел бе ті мен. 
Ай ды нын да ақ қу лар ұй ық тап жа тыр, 
Сай дан соқ қан са мал мен тер бе тіл ген. 
Жер бе тін де ты ныш тық, көл бе тін де, 
 Қау ышып ты қа ра ор ман, көл де, түн де. 
Ба ла жа тыр тө сек те күйі п-жа нып, 
Ба ла сы ның ана отыр күйі н ба ғып. 
Қай да ғы бір қа ты гез, сұр қай ой лар, 
Миын қа рып ба ра ды, миын қа рып. 
«Сар қы тын дай өлім нің қал ған қар ға, 
Екеу бол са, дү ние-ай, ар ман бар ма!..» 

Махаббат бір аққу құс 
емес пе: өзі де сәнді, әні 
де сәнді. Дүниеде аққудан 
әдемі құс бар ма? Сон-
дай-ақ, махаббаттан әде-
мі, одан қымбат адамға 
сезім бар ма?

І.Есенберлин

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Ара кі дік на за рын ау да ра ды,
Төрт бүк те ліп еден де қал ған жар ға.
Қау іп те ніп түн дер ге, таң дар ға да, 
Үн шы ғар май ішқұ са, зар лау да ана. 
«Ма на, күн діз, тәуіп шал не деп кет ті?! 
Әл де өті рік, әл де шын де меп кет ті... 
«Ақ қу ме нен ба ла ны алас таң дар», – 
Де ді-да ғы жәйі мен жө неп кет ті...» 

– Тұр саң шы, таяу қал ды таң ату ға, 
Нет кен жан сың са на сыз жа ра тыл ған?! 
Ма на ғы тәуіп шал дың айт қан сө зі, 
Ұмы ты лып кет ті ме са на тың нан? 
...Ай на ла йын ақ қу дың қа на ты нан, 
Қай те міз, ол да адам ға бо ла ту ған. 
Же тімкөл ге ба рып қайт  таң жа мы лып, 
Таң ат қан ша қа лай да тау ға ілік. 
Бі реу лер дің кө зі не тү сіп қа лып, 
Дүр лік тір ме жұр тың ды, сал ма бү лік! 
Кім біл сін, мүм кін, бә рі жал ған үміт... 
– Апыр-ай, қа лай ба рам, қа лай ба рам?! 
Атар мын ақ қу құс ты қа лай ға на?! 
Ай дын ның ақ қу ла ры ұй ық та ған да, 
Өр ген мал, өс кен шыр ша абай ла ған, 
Бар лы ғы қа си ет ке қа рай ла ған 
Оқ атам қа си ет ке қа лай ға на?.. 
Бар май мын, ба ра ал май мын, қа лай ба рам?! 
Адуын ды жан екен ал ған жа ры: 
– Жал ғыз ұл дан ар тық па, жал ған бә рі! 
Ба лам өл се, ба қыт тың ке ре гі не?! 
То пан су ба сып кет сін қал ған да рын. 
Пер зент сұ рап не сі не ар ман да дың?! 
Құ ры сын он сыз се нің жан ған ба ғың! 
Мыл тық ты әкел! 
Ат ты ерт те! 
Жал ған бә рі! 

...Оя тып дү ние ні дел-сал қы лып, 
Та мыз дың та ңы да ат ты там сан ды рып, 
Сай-сай дан бо ша ла ған бо за ла таң, 
Тау да ғы тір ші лік ке ән сал ды рып, АР
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Емін ді ріп, ерік сіз қар сы ал ды рып, 
Бұл бұл ға дү ние ге жар сал ды рып, 
Та мыз дың та ңы да ат ты там сан ды рып. 

Қас қа таң. 
Бұл бұл үні. 
Көл бе тін де, 
Ақ қу лар ұй ық тап жа тыр тер бе ті ле. 
Бас ба ғып жа ға да отыр жал ғыз ана, 
Таң да нып тә кап пар құс кел бе ті не. 
Ты ғып ап тұм сық та рын ма мы ғы на, 
Ай дын – тө сек, ас пан ды жа мы лу да. 
Ар ша, шыр ша, жар тас тар жа ға да ғы, 
Сұ ғы нып, бә рі көл ге та бы ну да. 
Ала сұ рып, қан ой нап та мы рын да, 
Ана-жү рек ты пыр шып, қа бы ну да, 
He қы ла рын бі ле ал май, жа бы ғу да. 

Ас қар бел ден күн нұ ры ша шы ра ды, 
Ша шы рап, ол да көл ге бас ұра ды. 
Құс ап пақ, ай дын ап пақ, нұр да ап пақ, 
Ап пақ нұр ап пақ нұр ға қо сы ла ды. 
Көл – көк ке, көк көл ге кеп асы ла ды, 
Ұй қы сы ақ қу лар дың ашы ла ды. 
Сұ лу лық қа сұқ та нып, қа шып әлі. 
Ана-жү рек солқ етіп, ба сы ла ды. 
Қыз ға нып, қыз ғыш бай ғұс шыр ай нал ды, 
Абыр жып ана-кө ңіл мың ой лан ды. 
Ға зиз дің кө зін де емес, кө ңі лін де, 
Ай дын көл ас тан-кес тен лай лан ды. 
Дәс түр, ырым, жәйі мен Құ дай қал ды, 
Жал ғыз ұл дан бас қа сы бы лай қал ды. 
Ай дын ның ақ қуы ның оры ны нан 
Көр ген дей, кө зі тұ нып, құ май лар ды. 

...Ақ қу лар... 
Ақ қу мо йын, сүм бе қа нат, 
Алаң сыз та ра ну да күн ге қа рап. 
Ай дын ның ер ке ле рі, біл мей тұр мын, 
Етер мін тағ ды рың ды кім ге ама нат?! 
Жа ны сұ лу ақ ер кем, ары сұ лу! 

ба	йыз	– са быр, дег бір 
сар	қыт	– бұлжерде: 

жал ғыз де ген ма ғы на да
тәуіп	– ел ара сын да әр 

алу ан ем-дом жа сай тын 
ем ші, бақ сы-бал гер
адуын	ды	– азу лы, 

өжет, өт кір

Сөз	мар	жан

Ай дын да ғы ақ қу ды,
Ақыл ды мер ген ат пай ды,
Ақ ер ке сін ай дын ның,
Ату ға қо лы бат пай ды.

Ақ қу кө лін аң сай ды,
Адам ту ған же рін 

аң сай ды.

Ақ қу ды ат па, 
До сың ды сат па.

Ақ қу құс қа оқ ти се,
Қа на тын су ға ти дір мес.

Сөздің	көркі	–	мақал
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Бір ма мы ғы ма йыс са ау ыр сы нып, 
Та рақ етіп тұм сы ғын, та рай ды кеп, 
Та рай ды кеп, та рай ды қау ыр сы нын, 
Құм тұр са да бір түйі р ау ыр сы нып, 
Жа ны сұ лу ақ ер кем, ары сұ лу! 
Ақ қа на тын са ба лап, асыр са лып, 
Бір де су ға сүң ги ді ба сын ма лып.
Ой на сын шы, ой на сын ер ке құс тар,
Ты ныш ты ғын олар дың қа шыр ма лық.
Мер ген отыр жа ға да. 
Ей, ақ ша бұлт, 
Жау лы ғың мен олар ды жа сыр ба рып. 
Бас ба ға ды шыр ша ның қал қа сы нан, 
Қа ру ынан қо лын да қан са сы ған. 
...Ал, ақ қу лар, 
Ақ қу лар та ра ну да, 
Су сып тү сіп, су мон шақ ар қа сы нан. 
Қа рай ды ана шыр ша ның қал қа сы нан. 
«Сі рә, сор лы жоқ шы ғар ме нен өт кен, 
Құ лы ным ның қа сы нан не ге кет кем?! 
Ошақ қа сы, от ба сы, көр меп пін ғой, 
Дү ние-ау, сен осын дай ке ре мет пе ең?!» 
Ана отыр. Оз быр ой лар қа ма лау да, 
Қа ма лау да, әл де кім та ба лау да. 

...Ақ қу лар ақ ай дын ды қал дыр ды да, 
Тарт ты кеп, ана отыр ған жа ға лау ға. 
Шо шы май шол жаң өс кен ба тыр ла рың, 
Ана отыр ған шыр ша ға жа қын да ды. 
Кө зі тұн ған бей ба ғың, топ ақ қу ға, 
Біл мей қал ды мыл тық тың атыл ға нын. 
Көз дің ал ды көк тү тін, ақыл жа рым 
Біл мей отыр жа ңа ғы ты ныш тық тың, 
Сүт ұйы ған те ге шін са пыр ға нын!.. 
Ию-қию көл ма ңы, ас тан-кес тен, 
Жер ай на лып, тау құ лап, ас пан көш кен. 
Жаң ғы ры ғып, жар са лып, жар тас тар тұр, 
Же тімкөл дің қай ғы сын бас тан кеш кен, 
Кө ріп-бі ліп, та нып ты тас тар да ес тен. 
Алып ас пан ас ты на сыя ал май бір, АР
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Ай дын кө лін ақ қу лар қия ал май жүр. 
Мөл ді ре ген Же тімкөл көк ке қа рап, 
Мөл тіл де ген көз жа сын тыя ал май тұр, 
Ай дын кө лін ақ қу лар қия ал май жүр. 
Сан ай на лып, сұң қыл дап ұш ты-да ғы, 
Са пар жол ға мез гіл сіз түс ті-да ғы, 
Бе тін тү зеп, ба тыс қа ба ғыт алып, 
Қар ғыс ат қан ме кен нен күс ті бә рі. 
Тау жаң ғыр тып, та ма ша құс тың әні,  
Қош ай ты сып көл ме нен, ұш ты бә рі. 
Көл бе тін де көл бең деп, жа ра лы ақ қу, 
Ұша ал май ды, ұш пақ боп күш қы ла ды... 
Сы ңар қа нат сы нық құс бай лау да тұр, 
Та ғы бі рі ай дын да жай рап жа тыр. 
Қан ара лас қал қы ған ма мы ғы мен, 
Же тімкөл дің тол қы ны ой нап жа тыр. 
...Қа си ет ке оқ атып, жой ған па қыр, 
Қа лай алып ке те рін бі ле ал мас тан, 
Сү ле-со па, жа ға да ой лау да құр. 
Же тімкөл ден сән кет ті ма на тұн ған, 
Ақ қу кет ті, ән кет ті қа на тын да. 
Ас қар-ас қар тау лар дан асып әрі, 
Шың-құз дар дың үн қал ды қа ба тын да. 
Ақ қу әні ес тіл мей қа ла тын ба? 
Ала тау дан үзіл тіп, Қа ра тау ға, 
Жаң ғы ры ғып жар тас тар та ра ту да... 

III
Же тім көл дің ба сын да жыл қы жат қан, 
Дөң ге шы ғып, қарт тұр ған жыл қы бақ қан 
«...Апыр-ай, бұл кім бол ды, таң сә рі де, 
Көр ген сіз, көл ба сын да мыл тық ат қан?! 
Құс тар дың зә ре-құ тын шыр қы рат қан, 
Не ғыл ған қа ны пе зер құл қы қат қан?! 
Мыл тық ты атар лық тай көл ге ке ліп, 
Апыр-ай, жоқ еді ғой ел де же лік...» 
Мыл тық дау сы, құс тар дың шу ла ға ны – 
Шы да мын ал ды қарт тың бер ме ді ерік. 
«Бұл маң ның ада мы емес, сі рә-да ғы, 
Бі лей ін, та ба йын да бір ама лын. АР
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Қа руы бар кәз зап қа құ рық пе нен 
Ұм тыл са, қа лай қай рат қы ла ала мын?! 
Жөн бо лар алыс тұ рып сұ ра ға ным...» 

...Ақ қу үр кіп, ба тыс қа бет тү зе ген, 
Қам шы бас ты аты на, шы да ма ды. 
Алыс тұ рып, ақыр ды қыр ба сы нан: 
«Бе ре ке сін бұл жер дің кім қа шыр ған?..»
Өңім бе, тү сім бе деп таң да на ды,
Көз ал май ора мал ды ұр ға шы дан, 
Көз ал май сү ле-со па тұл ға сы нан: 
– Ей! 
Кім сің? 
Ті рі сің бе? 
Жа ның бар ма? 
Ақ қу ды не ге ата сың, арың бар ма?! 
Тас та ғын қа ру ың ды, кел гін бе рі, 
Кел гін бе рі, кеу дең де жа ның бар да! 

...Бай ғұс әй ел үн-түн сіз жы лап тұр ды, 
Қарт тың үні мең-зең ғып құ лақ қа ұр ды. 
Қо лын да ғы мыл ты ғын құ лаш тап кеп, 
Бө гел мей, Же тімкөл ге лақ тыр ды. 
Қарт қа қа рай ақы рын аяң да ды, 
Қа ру сыз ға қарт кел ді, аян ба ды. 

...Кө зі нен жас, кө ңі лі нен зар тө гі ліп, 
Бол ған жәйт ті ке лі ні ба ян да ды. 
– Әй, ба лам!.. 
Бол ма ды ғой, бол ма ды ғой... 
Қа си ет кет ті көл ден, сор ла ды ғой. 
 Тәуіп тің айт қа ны ның бә рі өті рік, 
Ат қа мін, ау ыл ға қайт , ол жа ны қой!.. 
Мін ат қа. Қайт  ау ыл ға та ғат қыл да, 
...Біл мей мін, cop ат тың ба, бақ ат тың ба?! 
Ақ қу ға ке зе нер де, ырым жа сап, 
Тым құр са, сау са ғың ды қа нат тың ба? 
– Әлек боп, ар па лы сып сор-қай ғы мен, 
Жоқ ата, жа са ма дым он дай ды мен... 
Жа сым нан ес ті ге нім бар-тын еді, 

сү	ле-со	па	– сел қос 
бей-жай, еш нәр се ге кө-
ңі лі жоқ
кәз	зап	– оң ба ған, сұр-

қия, жек сұ рын, ала яқ
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Әйт еу ір ақ қу ат қан оң бай ды деп... 
– Со лай, со лай... 
Ама нат бір Құ дай ға... 
Қай-қай да ғы тү се ді құр ғыр ой ға... 

...Ат ба сын шұ ғыл бұ рып, та йып тұр ды, 
Қарт тас тап не лер сұм дық сыр ды бой ға. 
Бә рі ұмыт: ба қы тың да, бай лы ғың да, 
Күл кі шат тық, күй зелт кен қай ғы, мұң да. 
Же тімкөл же тім сі реп қа лып қой ды, 
Бір өлі, бір ті рі ақ қу ай ды нын да... 
Бар өмір ден кө ңі лі шай лы ғу да, 
Бай ғұс ана ер кі нен ай ры лу да. 

Әл де не ден сұм жү рек сес ке не ді, 
Ара кі дік әл де не ес бе ре ді. 
Та би ғат тың, тау дың да, ақ қу дың да, 
Бай ғұс қа бол май қал ды еш ке ре гі. 
Ке ле ді ана, сез бей ді еш те ңе ні. 
Бай ұмыт, әл сіз жат қан ба ла да ұмыт, 
Қайт қан құс тай алыс тап ба ра ды үміт. 
Кө лі ме нен қош тас қан ақ қу үні, 
Құ ла ғы на ке ле ді ара кі дік. 

Өмір емес – өмі рі, қо раш тан ған, 
Бай ғұс ана тір лік тен қа лыс қал ған. 
Ке ле ді ана, қа ра бет қа рақ шы дай, 
Ел мен жер ден бір жо ла алас тал ған 
Ап пақ нұр ды кө ре ал май ақ ас пан нан, 
Түн-тү нек те бей не бір адас қан жан. 
...Абыр-са быр, үй ма ңы дүр бе лең-ді, 
Ал ғаш ана абыр жып, біл ме ген-ді. 
Ат үс ті нен тү се ал май қа тып қал ды 
Мел шиіп, біл мей тіл мен үн де ген ді 
Біл мей ді, қай да кел ді, кім ге кел ді. 
Өң бе, түс пе, әйт еу ір тала су да, 
Өлі ме нен ті рі нің ара сын да. 
Отыр ған дай Же тімкөл жа ға сын да, 
Ақ қу жа тыр кө зі нің ша ра сын да. 

ара	кі	дік	– ара-ара сын-
да, ан да-сан да
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Ау нап тү сіп аты нан, үйі не ен ді, 
Есі не алып ерін де, ба ла сын да. 
Өліп жат қан ұлы на қа ра сын да, 
Қал сын ана Же тімкөл жа ға сын да, 
Өлі ме нен ті рі нің ара сын да. 

...Ап пақ нұр мен шо мыл тып ай на ла ны, 
Ақ сәу ле мен ай дын ның ой на ға ны, 
Көз ал дын да... 
Құ лақ тан ке тер емес, 
Таң да бұл бұл та мыл жып сай ра ға ны, 
Көз ал дын да – ақ қу дың жай ра ға ны. 
Сы ңар қа нат, сы нық құс – жа ра лы ақ қу 
Өлі ақ қу дан ке те ал май ай на ла ды. 

Ақ тө сек – ап пақ ай дын, ақ қу – ба ла, 
Жа ра лы ақ қу се кіл ді жат тың ба, ана?.. 
«...Мы на жат қан Же тімкөл, мы на ақ қу ды,
Өз қо лым мен өл тір дім, ат тым жа ңа,
Жоқ! 
Мен емес... Мен ат па дым... 
Ке ше гөр, ке ші ре гөр, жа рат қа ным?!» 
Ға зиз ана, ер бең деп екі қо лы, 
Жиыл ған жұрт қа қа рап алақ та ды. 
Кү ле ді, бір де жы лап, зар ла на ды, 
Көк ке қа рап, бе кер ге қар ма на ды. 
Бір де үн сіз, мел шиіп тың тың дай ды, 
Құ ла ғын да ақ қу дың ар ман-әні. 
Ал ды мен жұрт үн-түн сіз таң да на ды, 
Қы быр-сы быр ар ты нан жал ға на ды... 
Бір де ана көк ке жа йып ала қа нын: 
«Қа зір, бо там... 
Мі не ки, таң ата ды... 
Қа зір, бо там, ақ қу мен ұшық тай мын... 
Жа зы ла сың құ лы ным... ба ла па ным! 
Қа си ет!.. 
О, қа сі рет! 
Осын дай ма ең?! 
Со рым ның қа лың ды ғы ша шым дай ма ең!.. 
Қа си ет!.. 
Қа си ет тер ұшып кет ті, АР
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Қа сі рет!.. 
Қа сым да ғы до сым дай ма ең!.. 
Қа си ет... Қа сі рет... 
Қа сі рет... қа си ет...» 

Эпи	лог
...Сол кет кен нен мол кет тім, орал ма дым, 
Жер ді аң сай мын... 
Жал ғыз-ақ сол – ар ма ным. 
Қи ын екен, қи ма сың екі бір дей, 
Көз ал дың да ға йып боп жо ғал ға ны... 
Көр дің бе бір-бі рі не дөп ке луін, 
Бір қыр сық бір қыр сық пен шек те луін? 
Ба лам-ай, мы нау өмір-да рия ның, 
Біл мей сің қай да еке нін өт ке лі нің. 
Ақ қу лар... 
Аңыз көп қой олар жай лы, 
Кө зің мен көр ге нің дей бо ла ал май ды... 
Тек қа на ты ныш тық та ұй ық тай ды олар, 
Шо шы са, екін ші рет орал май ды. 
Ор нын да екен Же тімкөл, жо ғал мап ты, 
Ор тай мап ты не ме се то ла ал мап ты. 
Жа ға ла уын жау ып ты жа сыл жал быз, 
Қа си ет ті ақ қу лар орал мап ты.

	«Бі	лу»

1. М.Ма қа таев тың өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы «Не 
бі ле мін?», «Не біл дім?», «Не біл гім ке ле ді?» сұ рақ та ры на 
жау ап бе рің дер.

2. Ақын қан дай поэма лар жаз ған?
3. Ақын сө зі не жа зыл ған қан дай ән дер ді бі ле сің дер?
4. «Ақ қу лар ұй ық та ған да» поэма сын мұ қи ят оқып шы ғың-

дар. Поэма да Же тім көл та би ға ты қа лай су рет тел ген?
5. Ба ла қан дай күй де жа тыр еді?
6. Көл жа ға сын да отыр ған ана қан дай күй ді ба сы нан ке ші-

ре ді?
7. Ақ қу ды ат қан ана қан дай қа сі рет ке ұшы ра ды?
 Ана үй ге орал ған да қан дай жағ дай ға ду шар бол ды?
8. « Кие» де ген сөз ді қа лай тү сі не сің дер?
9. Ақ қу ту ра лы қан дай өнер ту ын ды ла рын бі ле сің дер?

эпи	лог	– ав тор дың 
шы ғар ма со ңын да жаз ған 
қо ры тын ды сө зі
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«Тү	сі	ну»

1. Же тім көл не ге же тім сі реп қал ды?
2. Ана ның ақ қу ды атуы на не се беп бол ды?
3. Ақ қу ды ат қан ана кі нә лі ме? Бұл ше шім ге ана қа лай 

кел ді?
4. Поэма қан дай мә се ле ні кө те ріп отыр?
5. Жыл қы шы қарт тың: «Ақ қу ға ке зе нер де ырым жа сап, 

тым құ ры са, сау са ғың ды қа нат тың ба?» – де ген сө зі не ні 
біл ді ре ді?

6. Поэма не лік тен «Ақ қу лар ұй ық та ған да» деп атал ған?

«Тал	дау»

Поэма кей іп кер ле рі нің іс-әре кет те рін са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Поэма ның та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
2. «Фиш боун» не ме се «Ба лық қаң қа сы» әді сі ар қы лы поэма да 

кө тер ген бас ты мә се ле лер ге дә лел де ме лер кел ті ріп, қо ры-
тын ды жа саң дар. Оны жұп та, топ та тал қы лаң дар.

Қ
о

 р
ы

 ты
н

 д
ы

М
ә с

е л
е

Се беп те рі

Дә лел дер

«Қол	да	ну»

1. Поэма маз мұ нын иге руге арналған тап сыр ма лар ды орын-
даң дар:
– поэма ны бір не ше ма ғы на лық бө лік ке бө лің дер.
– әр бө лік тің не гіз гі о йын біл ді ре тін сөз тір ке сі мен сөй-

лем дер ді та бың дар.
– шы ғар ма да ғы бар лық кей іп кер лер ді атаңдар.
– поэма да ғы оқи ға орын алған жерді анықтаңдар.
– поэма ны аяқ тау дың нұс қа сын ұсы ның дар.

2. Поэма ға маз мұн дық жос пар құ рың дар.

Та қы ры бы Не гіз гі оқи ға лар 

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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3. Шығарманың сю жет тік-ком по зи ция лық құ ры лы сы н 
тал даң дар.

4. Поэма да қол да ныл ған әде би-тео рия лық ұғым дар ға тал-
дау жа саң дар:

Поэма дан 
үзін ді

Эпи тет Те ңеу Пси хо ло гия лық
па рал ле лизм

Эллипсис

5. Шы ғар ма кей іп кер ле рі не мі нез де ме бе рің дер:

Поэма кей іп кер ле рі Іс-әре кет те рі, ада ми қа си ет те рі

6. Поэма мазмұны бойынша «6 не лік тен?» та қы ры бы на сұ-
рақ құ рас ты рып, оны жұп та, топ та тал қы лаң дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Ба ла өлі мі не не се беп бол ды деп ой лай сың дар? Ба ла ны 
ем деу ге бо лар ма еді?

2. Ана ның ор нын да қан дай ше шім қа был дар едің дер?  
3. Өмір де гі қа си ет пен қа сі рет ту ра лы не бі ле сің дер?
4. Қа зір гі за ман да жыл қы шы қарт си яқ ты та би ғат жа на-

шыр ла ры бар ма? Поэма да кө те ріл ген эко ло гия лық мә-
се ле ту ра лы не ай та сың дар?

5. Топ тар ға бө лі ніп, «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі ар-
қы лы поэма идея сы бо йын ша ой ла рың ды біл ді рің дер.

 «Ақ қал пақ» → поэмада көтерілген проб ле ма ға қа тыс ты 
де рек тер ді талас сыз кел ті ре ді;

 «Са ры қал пақ» → сәт ті, жағымды ке зең дер  туралы ай-
та ды;

 «Қа ра қал пақ» → көтерілген мәселенің сәт сіз тұс та рына 
тоқталады;

 «Көк қал пақ» → тал дау жа сай ды, топ тар Не үшін? Не ге? 
Не ге бай ла ныс ты? де ген сұ рақ тар ға жау ап із дей ді;

 «Жа сыл қал пақ» → «ақыл ға сыйым сыз» идея лар мен 
бол жам дар ай та ды;

 «Қы зыл қал пақ» → оқи ға ны оқу ба ры сын да бас тан ке-
шір ген се зім де рін тұ жы рым дай ды.

Баға	беру
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Әде	би	ет	тео	рия	сы

Мо	но	лог,	диа	лог
Мо	но	лог – (грек–monoioigos,mono–бір,Iogos–сөз)дра ма лық 

шы ғар ма да ғы, сон дай-ақ бас қа әде би шы ғар ма да ғы кей іп кер дің іш кі 
кө ңіл күйі н біл ді ре тін тол ғау сө зі, ке  й іп кер ді сөй ле ту тә сі лі. Мо но лог – 
кей іп кер дің өзі мен өзі сыр лас ып, ой ла нып-тол ған ған дай бо лып 
ай та тын сө зі. Бас қа бі реу ол сөз ді ес ти тін дей бол са да, жау ап қа йыру 
де ген бол май ды, бі рың ғай бір кей іп кер дің сө зі ға на бе рі ле ді. Мо но лог  
сол адам ның іш кі сы рын, кө ңіл күйі н, пси хо ло гия сын те рең ашып көр-
се ту ге өте ың ғай лы. Мо но лог те кей іп кер дің түйі н ді ой-тұ жы рым да ры 
ай ты лып, оның тағ ды ры на бай ла ныс ты ма ңыз ды ке зең де гі жай-күйі 
ай қын аң ға ры ла ды.

Диа	лог (грек  – dialogos) – әде би шы ғар ма да екі кей іп кер дің 
не ме се бір не ше адам ның сөй ле суі, олар ды сөй лес ті ру тә сі лі. Дра-
ма лық шы ғар ма тү гел дей дер лік диа лог ке, сөй лес ті ру ге жә не же ке 
кей іп кер ді сөй ле ту ге, мо но лог ке не гіз де ліп құ ра ла ды. 

Диа лог – кей іп кер ді жай бі рі нен кей ін бі рін сөй ле те бе ру емес, ол 
сөй ле се тін адам дар дың қа рым-қа ты на сы ның қа лай шие ле ні сіп, қа лай 
өз ге ріп, өріс теп оты ра ты ны на сәй кес бе рі ле ді жә не бір кей іп кер дің айт қан 
сө зі екін ші кейіп кер дің ай та тын сө зі не түрт кі бо лып, ке ле сі сөй леу ші жау ап 
қа йыра сөй лей ді. Диа лог ар қы лы кей іп кер лер дің іш кі сы ры аң ға ры ла ды, 
яғ ни әр кей іп кер дің сөз сап тауы нан, оның ой-тол ға ны сы нан, сөй леу өз ге-
ше лі гі нен жан дү ние сі ай қын елес бе ре ді. Жа зу шы ның ше бер лі гі де оның 
әр кей іп кер ді мі нез-бі ті мі не, ой-өрі сі не орай сөй ле туі нен кө рі не ді.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

Көр кем шы ғар ма лар дан диа лог пен мо но лог ке мы сал дар кел ті-
рің дер.

Мұ қа ға ли Ма қа таев тың «Қар лы ға шым, кел дің бе?», «Да ри ға жү рек» , «Ақ қу лар 
ұй ық та ған да», «Шуа ғым ме нің», «Со ға ды жү рек», «Шол пан», «Жыр лай ды жү рек», 
«Өмір – өзен», «Өмірдас тан» жә не т.б. жыр жи нақ та ры, сон дай-ақ, «Қош, ма хаб бат!» 
ат ты про за лық кі та бы да бар. Бір ша ма өлең де рі не ән жа зыл ды. Өзін ау дар ма шы лық 
қы ры нан да сы нап көр ген Мұ қа ға ли  Дан те нің «Құ ді рет ті ко ме дия сы ның» «Та мұқ» 
бө лі мін, Шекс пир дің «Со нет те рін», Уолт Уит мен нің өлең де рін қа зақ ті лі не ау дар ды.

Түйін

Тапсырма
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Шы ғар ма ла ры на за ма на кө рі ніс те рін, қа ра па йым адам дар 
тағ ды рын ар қау еткен қа лам гер тура лы ой қоз ға йық!

 ДУ	ЛАТ	ИСАБЕ	КОВ

Ду лат Иса бе ков 1942 жы лы Оң түс тік 
Қа зақ стан об лы сы Сай рам ау да нын да дү-
ние ге кел ген. Қа зақ мем ле кет тік уни вер-
си те ті нің фи ло ло гия фа куль те тін бі тір-
ген. Ең бек жо лын қа зақ ра диосын да аға 
ре дак тор, «Жұл дыз» жур на лын да бө лім 
мең ге ру ші сі, «Жа лын» бас па сын да аға 
ре дак тор бо лу дан бас та ған. Қа зақ КСР 
Те ле ви зия жә не ра ди оха бар жө нін де гі 
мем ле кет тік ко ми те тін де аға ре дак тор, 
Қа зақ те ле ди да ры ның бас ди рек то ры, 
«Жа зу шы» бас па сы ның ди рек то ры, Қа-
зақ стан Жа зу шы лар Ода ғы ның хат шы сы 
бо лып қыз мет ат қар ған.

Жа зу шы ның ал ғаш қы әң гі ме сі 
«Шо йын құ лақ» деп атала ды. Ду лат 
Иса бе ков тің по вес те рі ішін де «Гау һар 
тас», «Сүй ек ші», «Кеш ту ған жұл дыз», 
«Тір ші лік», «Дер ме не» се кіл ді шы ғар-
ма ла рын ерек ше атау ға бо ла ды. 

Ду лат Иса бе ков «Рек тор дың қа-
был дау ын да», «Ана сын аң са ған қыз», 
«Әп ке», «Ер тең ді кү ту», «Ес ке рт кіш 
опе ра ция сы» ко ме дия сы, «Ес кі үй де гі 
екі кез де су», «Кіш кен тай ау ыл» се кіл ді 
пьеса ла ры ар қы лы қа зақ дра ма тур гия-
сы ның да муы на үл кен үлес қос ты. 

«Әп ке» пьеса сын да ше ше сі қай тыс 
бол ған Қа ма жай дың іні ле рін, сің лі ле рін 
ба ғып-қа ғып жет кі зуі ту ра лы ба ян да-
ла ды. Ду лат Иса бе ков – Мем ле кет тік 
сый лық тың, «Құр мет» ор де ні нің ие ге рі.

ДУ ЛАТ ИСАБЕ КОВ  
(1942 жы лы ту ған)

ХХ ға сыр дың 60-жыл-
да ры нан қа зақ про за сы-
ның да муы на өз үле сін 
қос қан қа лам гер лер қа та-
рын да ерек ше ор ны бар 
жа зу шы ның бі рі – Ду лат 
Иса бе ков. Д.Иса бе ков 
про за сы қа зақ әде бие-
ті не со ны кей іп кер лер, 
қай талан бас тип тер мен 
ха рак тер лер, әсі ре се, қа-
ра па йым ау ыл адам да-
ры об раз да ры ның тұ тас-
тай га ле рея сын әкел ді. 

А.Таңжарықова

Зергер	сөз
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Қа зақ қы зы ның бау ыр мал дық ние ті мен пейі лі нің сим во лы 
бол ған «Әп ке» пьеса сы ның маз мұ ны қан дай?

Әп	ке 
(драмаданүзінді)

ҚАТЫСУШЫ ЛАР:
 Қа ма жай – басты кейіпкер
 Омар – тете іні сі
 Ти мур (Тим) – ортаншы іні сі
 Ер мек – ең кіші іні сі
 Нә зи ла (Наз) – сің лі сі
 Гау һар – Нә зи ла ның құр бы сы
 Кә ми ла (Кама) – Ти мур дың сүй ген қы зы, кей ін нен әй елі
 Сұл тан – Ти мур дың до сы
 Сұ лу хан (Свет ла на) – Сұл тан ның қа сын да ғы қыз
 Қа бен – Қамажайды ұнататын жігіт
 Көрші әйел

Бі	рін	ші	акт
(Сах на тө рі нен Қа ма жай мен Қа бен нің тұл ға ла ры кө рі не ді. 

Қа раң ғы дан шы ғып, олар бе рі жа қын дай ды).
Қа бен нің дау ысы.

«Мен се ні үш күн бойы күт тім. Адам ды осы лай қор лау ға бо ла 
ма? Ба ла лар оя нып ке те ді деп те ле фон соқ тыр май тын өзің. Сон-
дық тан бір па рақ қа ғаз жа зып отыр мын. Қым бат тым-ау, кү ту дің 
де, шы дам ның да ше гі бо ла ды ғой. Не ге кел мей сің? Ме ні ұнат-
пай тын бол саң, күн діз те ле фон мен сөй лес кен де оның ды ашып 
айт . Кі сі ні әу ре-сар саң ға са лып қой ға ның не? Бү гін та ғы да кү тем. 
Екеу міз әу ел гі ке ліс кен жер де. Өті не мін, жүз де сіп кет. Бү гін, сөз 
жоқ, кел гей сің. Өті не, асы ға кү тем. Соң ғы рет».

Қа ма жай. 
Бір ала пат се зім кі ріп кеу де ме,
Жұл қын ған да ай та ал ма дым деп «не ге»?
Өмір де ген жал ғыз се нің үйің бе?
Ха лат тас тап, да ла ға жүр, ки ін де, –
Де ді ма ған ыдыс жу ып жат қан да.
Ән ес тіл ді,
Көк тем кет кен жақ тан ба?..
Да ла кез ген са мал бо лып кет тім мен,АР
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Орал дым ба бая ғы бір шақ тар ға,
Тол қын бо лып ту лап шық тым да ла ға.

(Еке уі қол ұс та са ды. Бі рақ ұс тас қан қол да ры ерік сіз ажы рай 
бе ре ді.)

(Қа ма жай дың үйі. Ша шыл ған, бей-бе ре кет кө рі ніс. Қа ма жай, 
Омар, Ти мур, Нә зи ла, кіш кен тай Ер мек. Ор та да Ти мур отыр. Ол 
іш кен ге ұқ сай ды. Ал дын да бө тел ке.)

Ти мур. Ке тің дер. Бә рің де ке тің дер. Ма ған еш кім нің де қа же ті 
жоқ. Өйт ке ні мен де еш кім ге қа жет емес пін. Анам бол са, бүйт пес 
едің дер!

Қа ма жай. Са ған не бол ған? Не ай тып тұр ға ның ды бі ле мі сің өзің?
Нә зи ла. Біл мей ді. Ол бү гін тұң ғыш рет аза мат бо лып, арақ 

ішіп ке ліп отыр. Аза мат бол ға ны ңыз құт ты бол сын!
Ти мур. Ба тыр қа раң ды, сай ра май! Әзі лің ді кө те рер жа йым 

жоқ. Ба ға на жұ мыс тан шар шап кел ге нім де бі рің ді тап па дым. 
Құ дай сен дер ге тек тіл бер ген.

Қа ма жай. Те мір-ау, үй де бол ма сақ, қы ды рып жүр ген жоқ пыз 
ғой.

Ти мур. Қы ды рып жүр сің дер. Парк те. Жі гіт пен. Осы үй дің 
қа мын ой лай тын жал ғыз мен бе?

(Әке ле рі кі ре ді. Бә рі тұр ған орын-орын да рын да қи мыл сыз 
қа ла ды).

Ти мур. Мм. Наз... Қы дыр ара лап жүр екен де сем, әке міз 
екен сіз ғой.

(Әке ле рі үй ор та сы на кеп, бә рі не үн сіз көз тас тай ды).
Ти мур. Жы ла ған ба ла ның үні не қа рай ла мап еді ңіз, ен ді не 

із деп жүр сіз? Құ дай ға шү кір, ержет тік. Дау сы мыз да шық ты, 
дау ла сып та жа тыр мыз. Кө зі ңіз өтіп ке тер, сұқ тан бай тез ке ті ңіз. 
Ке ті ңіз, ке ті ңіз!...

Қа ма жай. Ти мур...
(Ол жай лап ба сып шы ғып ке те ді. Оның со ңы нан әп ке сі жү гі-

ре ді).
Ти мур. Әп ке-е! Әп ке!
(Ер мек оя нып ке те ді де, сырт қа жү гі ре ді).
Ер мек. Әп ке. Әп ке.
Қа ма жай. Ер мек жан, әп ке де ге нің қа лай? Мен се нің ма маң мын. 
Ер мек. Жоқ, сен ме нің әп кем екен сің. Ме нің ма мам өліп қал-

ған. Сен әп кем екен сің, әп кем екен сің!
Қа ма жай. Жоқ. Мен се нің ма маң мын. Әп ке де ме, ма ма де, 

ма ма де...АР
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(Стол ба сын да Қа ма жай, сің лі сі, сің лі сі нің құр бы сы та мақ 
ішіп отыр).

Нә зи ла. Илан саң бар ғой, әп ке, та ңер тең нен бе рі Гау һар 
екеу міз дым сыз ған жоқ пыз.

Қа ма жай. Не ме не, ақ ша ла рың бол май қал ды ма?
Нә зи ла. Жоқ, өзің бер ген бір сом ақ шам да бол ды. Гау һар да 

құрала қан емес. Уа қыт жоқ. Атель еге ба рып едік, қыр ғын, адам 
көп екен, шар шап өле жаз да дық. Так что, әп кеш ка, бү гін ал ды-
мыз ға күн жа ра қой саң да жей бе ре міз.

Қа ма жай. Ақ ша ла рың бол ма са, атель еге не ге ба рып жүр-
сің дер?

Нә зи ла. Бұ рын ғы, ақ ша лы кез де рім ес ке тү сіп... Атель еге 
ақ ша лы адам ның ба руы жа ңа лық емес. Қо лың нан кел се, ақ ша сыз 
ба рып көр (Кү ліп). Жай айт қа ным ғой. Әп ке дей мін, атель еге мар-
ки зет тү сіп ті. Гау һар да азын-ау лақ ақ ша бар екен, мен одан қа рыз 
ала тұр мақ едім. Же те ал ма дық. Же те ал ма ға ны мыз да дұ рыс бол-
ды. Әйт пе се, кей ін қай дан тау ып бе рер едік.

Қа ма жай. Не ге? Тау ып бе ре міз... Ти мур ер тең ай лық ала ды.
Нә зи ла. Оның ай лы ғы өзі нен ар тыл май тын бол ды ғой. Өт кен 

жо лы мен оны парк те бір қыз бен көр гем. Ме нің ше, фи нанс жа ғын 
сол кі сі бас қа ра тын бо луы ке рек. Ал, ен ді, іс ке кі рі се лік.

(Екі құр бы сы қы лық тай кү ліп, та мақ тан қар бы тып жеу ге 
кі рі се ді).

Қа ма жай. Ой бай-ау, сен дер дің қа рын да рың ның аш еке нін 
біл мей қал дым ғой, та мақ ты мол жа сай тын едім. Әл гі Те мір  бір 
жол да сым ды ер тіп ке лем деп еді. Сол еке уі нің... Жа рай ды, сол 
еке уі нің сы ба ға сын са лып бе рей ін.

Гау һар. Жо-оқ, апа, ке рек емес. Біз ге осы да же те ді.
Қа ма жай. Азан нан бе рі дым сыз ба саң дар, қай дан жет сін. 

Олар ға кот лет қу ырып бе ре са лар мын. Әке лің дер ыдыс та рың ды.
Нә зи ла. Біз дің әп кеш ка ба ла си яқ ты. 

Не айт саң, со ған се не бе ре ді.
(Үй ге Те мір бек жә не ги та ра ұс та ған 

бір жі гіт пен екі қыз сау етіп кі ріп ке ле-
ді. Бә рі кө ңіл ді. Қа ма жай та мақ қа мын 
ой лап, аңы рып тұ рып қа ла ды).

Нә зи ла. Әп кеш ка, кот лет ті кө бі рек 
қу ыр.

Тимур. О-о, біз дің үй де той боп жат-
қан-ау ша ма сы. Ма му ля, мен біл мей тін 
бұл қан дай той?

дым	сыз	бау	–	та мақ 
іш пеу
күн	жа	ра	– май лы да қыл-

дар дың ма йын ал ған нан 
кей ін гі мал азы ғы ре тін де 
пай да ла на тын қал ды ғы
мар	ки	зет	– жұ қа, ба ға-

лы кез де ме
фи	нанс	– қар жы, қа-

ра жат
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Қа ма жай. Ә-ә... той емес... Жай, өзі міз. Жі гіт тер, қыз дар, 
жо ға ры шы ғың дар. Ер мек жан, сен өз бөл ме ңе ба ра ғой, кә не. (Ол 
ке те ді) Ал, төр ле тің дер.

Тимур. Ма-му ля, біз дің үй де той жоқ дей сің, не ге той жоқ? Той 
бар. Ен ді бо ла ды. Бү гін екі жыл дан бе рі бір за вод та іс теп ке ле жат-
қан ме нің ең жақ сы до сым Сұл тан ның ту ған кү ні. Жә не ол біз дің 
бо са ға ны бі рін ші рет ат тап отыр. Де мек, біз дің үй де бір емес, екі 
той өтуі ти іс. Ал, Кә ми ла, шы ғар сум ка да ғы лар ды.

Кә ми ла. Құп бо ла ды.
Қа ма жай. Тимур-ау, мы на ла рың... Кү ні бұ рын не ге айт па дың? 

Ұят боп қал ды-ау, ә? Ыл ғи да асы ғыс. Тым бол ма са, те ле фон мен 
бір ау ыз ай та сал саң ет ті.

Тимур. Ни че го, ни че го, ма му ля. Қуа ныш атау лы ның ой да 
жоқ та бол ға ны жақ сы. Кү ні  бұ рын біл ген қуа ныш – қуа ныш емес. 
Эф фек ті сі аз бо ла ды. Ал Сұл тан, бұл кі сі – ме нің әп кем, өзім 
ма му ля деп атап кет кем. Мы на қыз – қа рын да сым, оның қа сын да-
ғы сы – под руж ка сы. Еке уі инс ти тут та бір ге оқи ды. Ал мы на екі 
қыз – Кә ми ла жә не Свет ла на. Қа зақ ша аты – Сұ лу хан. Аты не 
очень удач ный ат. Сон дық тан Свет ла на деп кет кен біз. Все, мы уже 
зна ко мые, моя мис сия окон че на, те перь про шу за стол. 

Қа ма жай. Ал, ту ған кү нің құт ты бол сын, іні шек. Қуа ныш-
ты мыз. Те мір бек жан ның до сы бол саң, ме нің де ту ған інім сің. 
Ал, өз де рің оты ра тұ рың дар, мен ба рып кот лет... імм... та мақ 
да йын дап жі бе рей ін.

(Шы ғып ке те ді).
Тимур. Наз, сен де осы үй дің қо на ғы мы сың? Ма му ля ға ба рып, 

кө мек бер мей сің бе?
Нә зи ла. У-у нет кен бай лық. Ал, біз Гау һар екеу міз ақ ша ның 

жоқ ты ғы нан кү ні бойы та мақ та іше ал ма дық.
Тимур. Бай лық еш уа қыт та жұрт қа бір дей бө лін бей ді.
Нә зи ла. 
Та ба ал май жүр ген асың ның
Ит же ге нін кө ре сің...
Рет сіз бөл ген дү ние нің
Айт шы, Құ дай, тө ре сін...

Тимур. Тоқ тат, ті лің ді ке сіп, 
от вар ной язык жа сай мын.

Нә зи ла. Тап тыр май тын де ли ка тес. 
Ме нің ті лім, мі не (Ті лін көр се те ді). 
Кіш кен тай-ақ. Төр теуіңе же те қо яр 
ма екен? Жа рай ды. Өзі ңе за кус ка 

эф	фект	– нә ти же, сал дар
мис	сия	–	мін дет
от	вар	ной	язык	–	пі сі ріл-

ген тіл
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бол ған ша, ас үй ге ба рып бір де ңе әзір ле сей ін, жо ға ры мәр те бе лі 
тақ сыр... (Иі ліп тағ зым ете ді).

Тимур. Жо ғалт кө зің ді.
Нә зи ла. Құп бо ла ды, құп бо ла ды. Кө зім ді жо ғал та йын (Лып 

етіп шы ға жө не ле ді).
Тимур. Сен дер оның сө зін кө ңіл де рі ңе ал май-ақ қо йың дар. Ол 

бы лай... аз дап... не нор маль ный лау.
Свет ла на. Де ген мен, біз ді ұнат пай қал ға ны анық. Ті лі нің уы 

бар қыз екен.
Кә ми ла. Қа зір гі за ман да жұрт тың бә рі не ұнай бе ру шарт емес. 

XX ға сыр – ғы лы ми-тех ни ка лық прог рес тің ға сы ры ға на емес, 
субъек  тив ті пі кір дің ға сы ры. Бі реу ге ұнау үшін әре кет жа сау бе-
кер ші лік.

Сұл тан. Бі реу ге ұна мау ды мақ сат ету де адам ды ру ха ни тұйық-
тық қа итер мей ме?

Кә ми ла. Сен ме ні тү сін бей қа лып сың. Бі реу дің қас-қа ба ғы на қа-
рап, со ның ақы лы мен өмір сү ру, қайт  кен күн де де өзі жай лы жа ман 
пі кір қал дыр мау ға ты ры су – адам ды ой бос тан ды ғы нан а йыра ды. 
Ал, ой бос тан ды ғы бол ма ған жер де... ай та лық, сен қо лы ңа ги та ра 
ұс тап, ту ған кү нің ді ду ман да тып, ма ған қар сы дау ай тып отыр ға ны-
ңа қа ра мас тан, тіп ті он екі мү ше сі сау, қа ла ның ор та сы нан ал ған үш 
бөл ме лі пә те рі ңе, жер гі лік ті ко ми тет тің мү ше сі еке ні ңе де қа ра мас-
тан, мы на сен... сыр тын те рі мен қап тай сал ған тұлып бо лар едің.

Сұл тан. I-імм. С-со лай де. Ашу ла ну ға тұ рар лық нәр се екен. 
Бі рақ жа қын до сым ның үйі не бі рін ші рет ке ліп отыр ған дық тан, 

ша ңы рақ тың шыр қын бұз ғым кел мей 
отыр. Де ген мен, ай та қой шы, жұрт тың 
бә рі не бір дей ұна мау ды мақ сат ет кен 
адам ға на ой бос тан ды ғы ның ие сі са на ла 
ма? Объек  тив ті пі кір де ген бар ғой.

Свет ла на. Жоқ.
Сұл тан. Қа лай ша? Объ ек тив ті пі кір ді 

жоқ қа шы ғар ғың ке ле ме?
Свет ла на. Жоқ қа шы ғар ғым кел-

мей ді. Өйт ке ні ол бол ған емес. Объ ек-
тив ті пі кір де ген – субъ ек тив ті пі кір-
лер дің жи ын ты ғы.

Сұл тан. Ал, әйт пе се, XX ға сыр дың 
жой қын ни ги ли сі ара мыз да жүр екен 
ғой. (Гау хар ға қа рап). Бұ ған сіз қа лай 
қа рай сыз, қа рын дас?

де	ли	ка	тес	– таң дау лы 
та ғам, жең сік ас
за	кус	ка	–	ба сыт қы, же-

ңіл та ғам
прог	ресс	– өр леу, іл ге-

рі леу, ал ға ба су
субъ	ек	тив	ті	 – сырт қы 

дү ние ні та нып бі ле тін, оған 
әсер ете ала тын неме се 
шын дық ты мо йын да май-
тын, та би ғат пен қо ғам дық 
өмір де гі заң ды лық ты жоқ-
қа шы ға ра тын көз қа рас
объ	ек	тив	ті	– әділ ақи-

қат, шын дық көз қа рас
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Гау һар. Мен бей та ныс адам дар дың ал дын да пі кір айт пай мын.
Сұл тан. Бұл да өзін ше жа ңа лық екен. Қа лыс қа лу дың сә ті 

та бы ла кет кен тү рі ғой.
Тимур. Жол дас тар, ай тыс ты тоқ та ту ла рың ды өті не мін.
Свет ла на. Жо-оқ, жал ғас ты ра бер сін. Мен үшін өте қы зық. 

Ме нің ше, дас тар хан ба сын да ғы адам дар дың сө зі нен-ақ бү тін бір 
қо ғам мә де ние ті нің да му дең гейі кө рі не ді. Бі лім ді жас тар дың 
ай ты сы да, тар ты сы да әлеу мет тік би ік тен бас та луы ке рек. Объ ек-
тив ті жә не субъ ек тив ті пі кір де ген ді мен де күн де ес тіп, сол сөз ді 
өзім қол да нып жүр сем де, аны ғы на же те ал май мын. Сұл тан, ол 
жө нін де се нің о йың қа лай?

Сұл тан. Сен өз сұ ра ғы ңа өзің жау ап бе ріп отыр сың ғой. Мен 
өз пі кі рім ді айт сам, де мек ол субъ ек тив ті пі кі рім, ал көп ші лік ке 
ұнай тын о йым ды айт сам, ол объ ек тив ті пі кір.

Кә ми ла. Бұл – слиш ком ариф ме ти ка лық жау ап. Екі ні екі ге 
қос қан да төрт бо ла ды де ген си яқ ты. Бұ лай бас тау ыш мек теп тің 
оқу шы сы на ға на тү сін ді ру ке рек. Айт пақ шы, жа қын да бір ба ла 
мұ ға лім нің: «Екі ал ма ға үш өрік ті қос қан да қан ша бо ла ды?» – 
де ген сұ ра ғы на ой лан бас тан: «Ком пот бо ла ды», – деп жау ап 
бе ріп ті. Мен се нің жа уа бы ңа то лық қа на ғат та на ал ма дым. Әл гі 
ба ла ның жа уа бы си яқ ты жа ңа мо ти ви ров ка жоқ.

Сұл тан. (ги та ра сын қа ғып-қа ғып жі бе ріп) Мен үшін бұл сон-
ша лық ма ңыз ды мә се ле емес.

Кә ми ла. Не ге? Біз дің әр бір құ бы лыс қа де ген өз пі кі рі міз бо луы 
ке рек. Он сыз адам бо лу дан қа ла мыз. Өз пі кі рі, өз ойы бол ма ған 
адам ал ды на еш қа шан мақ сат қоя ал май ды. Де мек, ол өз ба қы ты 
үшін қа лай кү ре су ді, өз ғұ мы рын қа лай құ ру ды да біл мей ді.

(Нә зи ла үс тел үс ті не ыдыс тар ды қоя ды)
Сұл тан. Ал, сен өзің, сен өзің бі ле сің бе? 
Кә ми ла. Бі ле мін. О-о, мен жақ сы бі ле мін. Мен өз ба қы тым 

үшін кү ре се ала мын.
Сұл тан. Ал сен сол «ба қыт» де ген нің не еке нін бі ле мі сің?

Кә ми ла. Оны да бі ле мін. Ба қыт 
де ген.... Ба қыт де ген мы на сен дер тү сі не-
тін дей ыл ғи қу аныш, ыл ғи сәт ті лік емес. 
Ба қыт де ген – азап.

Те мір бек. Аз-ап (Кү ле ді).
Кә ми ла. Иә, азап. Бі рақ ол – бос сер-

гел дең, күй бең тір ші лік тің аза бы емес, 
үл кен мақ сат қа ба рар жол да ғы азап. 
Циал ко вс кий, Дос тоевс кий, Ко ро лев... 

ни	ги	лист	–	жал пы 
қа был дан ған бар лық 
құн ды лық тар ға кү мән мен 
қа райт ын адам 
мо	ти	ви	ров	ка	–	ын та-

лан ды ру
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Қа лай ой лай сың дар, олар дың бар лы ғы ра қат тұр мыс кеш ті дей-
сің дер ме? Олар дың бү кіл ғұ мы ры азап пен өт ті. Адам зат үшін, 
ғы лым үшін азап шек ті. Мі не, ба қыт де ген – сол.

Сұл тан. Дұр-ыс. Олар дың бар лы ғы ұлы жа ңа лық аш ты. Ал сен 
ше? Сен қан дай жа ңа лық аша сың?

Кә ми ла. Мен еш қан дай жа ңа лық аш пай мын.
Сұл тан. Сон да ғы се нің айт па ғың не? Жа ңа лық аш пай сың, 

дис сер та ция қор ға май сың, де мек, азап тан бай сың. Сөйте тұ рып, 
«өз ба қы тым үшін кү ре се ала мын» дей сің. Ол қан дай ба қыт, қан-
дай кү рес?

Кә ми ла. Ол – өз де ге ні міз ше өмір сү ру. Адам адам бо лып жа рал-
ға лы сол үшін кү ре сіп ке ле ді. Олар не үшін кү рес ті, не үшін құр бан 
бол ды? Сол кү рес атау лы ны қа ру лы сы бар, қа ру сы зы бар, бә рін 
жиып-те ріп ке ліп, ке ле сі ұр пақ қа қал ды ру үшін ға на ма? Жо-жоқ. 
Сол кү рес тер мен же ңіс атау лы ның же мі сі – мы на біз біз. Ал дың ғы 
ұр пақ соң ғы ұр пақ тың ба қы ты үшін мәң гі кү ре сіп ке ле ді ғой, 
со лар дың ты ныш ұй қы сы үшін, со лар дың бей біт тір ші лі гі үшін, 
ке рек бол са, со лар дың бей ғам өмі рі үшін кү рес ті ғой. Сол ба қыт ты 
ұр пақ – мы на біз дер міз. Біз қа ла уы мыз ша өмір сү ру ге ти іс піз. 

Сұл тан. Тыр нақ тап жи ға ны мыз ды етек теп тө гіп ал май мыз ба?
Кә ми ла. Төк пей міз.
Нә зи ла. Өмір көр се тер оны. Жал пы, жа лын ды сөй ле ген 

адам нан кү дік те не мін. Өйт ке ні, олар көп рет те жал ған ай та ды. 
Ме нің ше, ба қыт де ген – сөз бен іс тің бір лі гі, де мек, жал ған сөй-
ле меу. Біз дас тар қан ба сын да ға на ақыл ды мыз, дас тар қан ба сын да 
сұ лу сөй леу ді әб ден мең гер ген біз. Ал өмір де сол айт қа ны мыз дың 
бір де бі реуін орын дай ал май мыз. Сө зі міз бен ісі міз ал шақ. Бұл – 
ба қыт емес, сор.

Свет ла на. Бұл сіз дің өмір ден түй ген фи ло со фия ңыз дан гө рі 
біз ге де ген кү ді гі ңіз ге кө бі рек ұқ сайт ын си яқ ты. Ка ма дұ рыс ай та-
ды. Әң гі ме жа ңа лық ашу да емес. Ме нің атам 1918 жы лы Ақ тө бе де 
ақ тар мен шай қас та қа за тау ып ты. «Ба лам ның ба қы ты үшін» деп-
ті. Ба ла сы, яғ ни ме нің әкем Отан со ғы сын да Ста ли нг рад тү бін де 
бел гі сіз төм пе шік бол ды. «Ба ла ла рым ның ба қы ты үшін» деп мерт 
бо лып ты. Ен ді... ен ді біз не ге ба қыт ты тұр мыс құр май мыз? Бү гін 
бір, екі ұр пақ ғұ мы рын қи ған да кел мейт ін ол не де ген ба қыт?..

(Осы кез де Қа ма жай та мақ әке ліп үс тел ге қоя ды).

(Қа ма жай еден жу ып жүр. Үй ге Ти мур кі ріп ке ле ді. Әлі рен-
жу лі. Шкаф ты ашып, ақ көй ле гін, кос тю мін киеді).

Қа ма жай. Қай да жи нал дың? Та мақ іш пей сің бе?АР
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Ти мур. Жа ңа ас ха на дан іш кен мін (галс ту гін бай лай ды).
Қа ма жай. Жұ мыс тан шар шап ке ле ді деп...
Ти мур. Рах мет.
Қа ма жай. Омар Ле ни нг рад қа ұша ды екен. Же тек ші сі ша қыр-

тып ты.
Ти мур. Та ғы да ақ ша құр та ды де сең ші.
Қа ма жай. Өз сти пен дия сы өзі не же те ді ғой...
Ти мур. Жо лы на же тер. Одан соң не іс те мек?
Қа ма жай. Ен ді... бір мә ні сі та бы лар. Дис сер та ция ны абы-

рой мен қор ғап шық са...
Ти мур. Әй, қай дам. Көп бол ды сан дал ға ны на. Пла тон бо лам 

деп жүр ме екен?
Қа ма жай. Пла тон бол ма са да, аза мат бо лар. Ағаң ғой, әйт еу ір.
Ти мур. Бір жол да сым ның үйі не ба ру ым ке рек еді. Қо лың ти се, 

мы на кос тюм ді үтік теп қой шы.
Қа ма жай. О йым нан шы ғып ке тіп ті ғой...
(Ти мур бә тең ке сін қо лы на алып, әрі-бе рі қа рай ды).
Ти мур. Жұрт қа көр се те тін жөн ді бә тең кем де жоқ екен ғой, өзі.
Қа ма жай. Ер тең гі ай лы ғы ңа ала йық. Өзің таң да... Не сі бар?
Ти мур. Ер тең гі жа ла қым ды қа ры зы ма бе рем.
Қа ма жай (селт етіп). Қа рыз. Қа ры зы не сі? Оны не ге алып 

жүр сің?
Ти мур. Ә-ә... Бір ша руа ға қа жет боп қа лып еді...
Қа ма жай. Бір ша руа ға... Омар Ле ни нг рад қа жү ре тін еді...
Ти мур. Жүр се қайт пек пін? Ес ті дім ғой, ес ті дім ғой, не ме не-

сі не қай талай бе ре сің? Бар сын.
Қа ма жай. Ба ра ды ғой, ба ра ды... Не ге зір кіл дей сің? Не боп кет-

кен са ған, бұ рын мұн дай мі не зің жоқ еді ғой. (Нә зи ла мен Гау һар 
кі ре ді. Еке уі де кө ңіл ді. Ти мур ды кө ріп, күл кі ле рін тыя қоя ды).

Нә зи ла. Ә, сен үй де ме едің? Жұ мыс  тан қа шып жүр сің бе?
Ти мур. Иә, қа шып жүр мін.
Нә зи ла. Сырт та әнеу күн гі бас ау руы 

бар қыз кү тіп отыр.
Ти мур. Ме ні кім кү тіп тұр ға нын да 

ша ру аң бол ма сын.
Нә зи ла. Үс тін де гі көй ле гі ға жап екен. 

Біз дің аты мыз дан құт ты бол сын ай та бар. 
Гау һар екеу міз мар ки зет ке же те ал май 
жүр сек, ол ши фон нан тік ті ріп ті. «Бай-
лық не де гіз бей ді, жоқ шы лық не жет кіз-
бей ді», – де ген осы ғой.

сти	пен	дия	–	оқу орын-
да рын да ғы сту де нт тер ге 
ақ ша лай бе рі ле тін жәр дем 
дис	сер	та	ция	–	ғы лы ми 

дә ре же алу үшін көп ші лік 
ал дын да қор ғайт ын ғы-
лы ми-зерт теу жұ мы сы
ши	фон	–	жұ қа, жұм сақ, 

жі бек ма та

Сөз	мар	жан
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Ти мур. Иә, со лай.
(Есік ке бет тей ді. Нә зи ла сы қы лық тай кү ліп, оған сі рің ке 

ұсы на ды.)
Нә зи ла. Мә, сі рің ке ала кет (лақ ты ра ды).
Ти мур. Оны қай тем?
Нә зи ла. Біз ді әу ел гі де та ны май қа лып, те ме кі тұ та ту үшін 

сі рің ке сұ ра ған.
Ти мур (Ти мур ой ла нып тұ рып, жер де гі сі рің ке ні ала ды). Қыр-

шаң қы (Шы ғып ке те ді).
Нә зи ла. Бү гін күн қан дай та ма ша. Әп ке, біз бен бір ге қы дыр саң 

қай те ді? Инс ти тут тың қы рық жыл ды ғын ата ға лы жа тыр мыз. 
Ал ма ты те лес ту дия сы ар найы ха бар жүр гі зе ді. Бү гін ре пе ти ция 
бо ла ды. Со лар дың ішін де бір ком мен та тор жі гіт бар екен. Сол 
жі гіт біз дің Гау һар ға ға шық бо лып қа лып ты.

Қа ма жай. Бір-ақ күн де ме?
Нә зи ла. Жо-жоқ он бес ми нут тың ішін де.
Гау һар. Рас, рас. Ме нің ад ре сім ді сұ ра ды. Ол, ол ма, ха бар жүр-

гіз ген де ме ні кө бі рек көр се ту ге уә де бер ді. Біз бен бір ге бол са ңыз, 
ком мен та тор дың ма ған де ген ықы ла сы ның ар қа сын да бү кіл рес-
пуб ли ка ға кө рі не сіз. Рас ай там.

Қа ма жай. Со лай дең дер (Қыз дар ға қо сы лып, ол да кү ле ді). 
Одан қа шан қай та сың дар?

Гау һар. Түн гі са ғат он нан қал май мыз.
Қа ма жай. Мен бар май-ақ қояйын шы. Ком мен та тор ла ры ңа 

ұна май қал сам, сен дер ді де көр сет пей қо яр.Үй де бо ла йын.
Нә зи ла. Шы ны мен, бар май сың ба?
Қа ма жай. Жоқ, өз де рің-ақ ба ра бе рің дер.
Нә зи ла. Олай бол са... (Шкаф қа ба рып, көй ле гін ала ды). 

Мы на ны бар ғой, ә, бүр ме сін ұзар тып, біл дір мей қай та ті ге са лы-
ңыз шы. Ер тең театр ға осы ны ки ме сем, бас қа көй ле гім жоқ қой.

Қа ма жай. Жа рай ды, жа рай ды.
Нә зи ла. Әп ке де се, сен рен жіп тұр ған жоқ сың ба?
Қа ма жай. Мен бе? Мен не деп рен жи мін? Де нің сау ма?
Нә зи ла. Ал тын әп ке сі нен сол (Бе ті нен сүйі п, екі қыз шы ғып 

ке те ді).
Қа ма жай шкаф тан Ти мур дың кос тю мін алып, та за лай 

бас тай ды. Үтік ті қыз ды рып, дә ке ні су лап жүр гі зе бер ген де, 
сырт тан Ер мек жы лап кі ре ді. Ол үтік ті тас тай са лып, іні сі не 
жү гі ре ді.

Қа ма жай. Құ лы ным, не бол ды, кім ти ді са ған, ә?
Ер мек. Мұ рат ұр ды.АР
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Қа ма жай. Ол се ні не ге ұра ды?
Ер мек. Ол ай та ды, ме нің па пам әс ке ри ұш қыш дейді.
Қа ма жай. Не сі бар, оның па па сы ның әс ке ри ұш қыш еке ні рас.
Ер мек. Мен айт тым, ме нің де па пам ұш қыш де дім.
Қа ма жай. Иә, ол да ұш қыш. Бі рақ ол... Ма рат тың па па сын дай 

әс ке ри ұш қыш емес.
Ер мек. Не ге?
Қа ма жай. Құ лы ным-ау, жұрт тың бә рі әс ке ри ұш қыш бо ла 

бе ре ме? Жа рай ды, ше ші ніп, ты ны ғып ал. Да ла да күн шы жып 
тұр. Са ған қа зір сал қын ком пот бе рей ін.

Ер мек. Жоқ, іш пей мін.
Қа ма жай. Не ге?
Ер мек. Сен шы ның ды айт па саң, еш те ңе де іш пей мін.
Қа ма жай. Ер мек жан, сен не деп отыр сың? Ме нің са ған не ні 

ай туым ке рек?
Ер мек. Ма рат ай та ды, па паң сен дер ді тас тап кет кен дей ді. Ол 

еш қан дай да ұш қыш емес дей ді. Ол өті рік ай та ды ғой, ә?..
Қа ма жай. Кей ін, кей ін тү сі не сің, құ лы ным. Кей ін, кей ін...
(Оны құ шақ та ған күйі бас қа бөл ме ге алып ке те ді).

(Үй де Омар, Нә зи ла, Гау һар. Қа ма жай кі ріп кел ген де, Нә зи ла 
ор ны на ұшып тұ ра ды). 

Нә зи ла. Жол дас тар! (Қа ма жай аңы рып тұ рып қа ла ды). Біз-
дің әп кей дің же ке мә се ле сін қа рау ға ар нал ған үй жи на лы сын 
ашық деп жа рия лай мын. Түр лі се беп тер мен жи на лы сы мыз ға екі 
адам қа ты са ал май отыр. Ти мур қыз бен кез де су ге кет ті. Ер мек 
түн гі са ғат он бір бол ған дық тан, жи на лыс қа қа ты са ал майт ын-
ды ғын мә лім деп, ұй ық тау ға кет ті. Жи на лыс ашық де ген де рі ңіз 
қол кө те рі ңіз дер! (Өзі бас тап, бә рі қол кө те ре ді.)

Қа ма жай. Ой бай-ау, сен дер дің бұ ла рың не? Мен... сәл ке ші гіп 
қал ға ным...

Нә зи ла. Жол дас Ос па но ва, оты ры ңыз.
Қа ма жай. Мы на лар дың де ні сау ма? «Ос па но ва сы» не сі? «Әп-

ке» не ме се әл гі «ма му ля» де меу ші ме едің дер?
Нә зи ла. Сіз бұл жай ын да өзі ңіз ге сөз бе ріл ген де ай та сыз. 

Со ны мен, іс ке кі рі се лік. Осы ша ңы рақ тың бел ді мү ше сі, әрі бас-
шы сы Ос па но ва Қа ма жай дың өз ге от ба сы мү ше ле рі мен ақыл-
дас пай, өз бе тін ше жұ мыс қа ор на лас қа ны бә рі міз дің ашуы мыз ды 
қоз дыр ға ны бел гі лі. Бұл мә се ле жө нін де кім нің қан дай ойы бар? 

Гау һар. Мен Қа ма жай апай ды ер тең гі жұ мыс кү ні мен құт тық-
тай мын. Бі рақ біз ге айт па ға ны на өк пе лі мін.АР
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Омар. Ғы лы ми тұр ғы дан қа ра ған да, әр бір адам өз қо ға мы на 
қай жа ғы нан бол са да пай да лы бо лу ға ти іс. Өйт ке ні қо ғам – адам 
ой ының же мі сі. Қол ең бе гі мен ой ең бе гі нің ара сын да ай ыр ма-
шы лық жойы лып, ең бек ті твор чест во деп қа рау ға қа лып та сып 
ке ле жат қан жа ңа пси хо ло гия ның тұ сын да...

Нә зи ла. Сіз ха лық уни вер си те тін де лек ция оқып тұр ған жоқ-
сыз, сон дық тан нақ ты сөй ле ңіз.

Омар. Ғы лым ға не гіз дел ме ген дә лел әл сіз бо ла ды, сон дық тан 
сіз дер ге тү сі нік ті рек бол сын деп...

Нә зи ла. Иә, әйт еу ір, тез айт ып бол шы. 
Омар. Бұл кі сі нің жұ мыс қа ор на ла суы заң ды, бі рақ біз үшін 

тым күт пе ген жай. Де мек, біз дің от ба сы мыз да шы ғын көп те, 
кі ріс аз де ген сөз. Бұл кі сі фи нанс тап шы лы ғын ес ке ріп, ұлт тық 
та быс қа өз үле сін қо су ды ой ла ған. Өзі міз дің әл сіз ді гі міз ді, фи нанс 
тап шы лы ғын се зі ну – біз ге ру ха ни соқ қы. Ал бұл кі сі нің әйт еу ір 
бір кез де қо ғам өмі рі не ара ла суы ке рек еке нін ес ке ріп, кә сіп таң-
дау жа ғы на өз ба сым қар сы еке нім ді біл ді ре мін. Бұл мә се ле ні өз 
қа быр ға мыз бен ке ңі рек ой ла сып, же дел ше шім қа рас ты ру ке рек. 

Нә зи ла. Бол дың ба әйт еу ір?
Омар. Бол дым.
Нә зи ла. Он да те зі рек оты ры ңыз. 
Қа ма жай. Е-е, мі не, гәп қай да? Сен дер ме нің жұ мыс қа ор на-

ла су ым ды на мыс кө ріп отыр екен сің дер ғой. Бұ ла рың дұ рыс емес. 
Сон да мен үй де қол қу сы рып оты ра бер мек пін бе? 

Нә зи ла. Жоқ, сіз дің «кон дук тор бо ла мын» де ге ні ңіз ұна май ды.
Гау һар. Иә, иә.
Омар. Иә, иә.
Қа ма жай. Бұ ла рың дұ рыс емес. Жұ мыс тың жа ма ны жоқ, оның 

үс ті не әжеп тәу ір жа ла қы алып тұр сам, біз үшін тым ар тық бо ла 
ма? Ер мек жан есей ді. Үй де өзі қа ла тұ ра ды. Кей де өзім мен бір ге 
алып ке тер мін. Биыл мек теп ке ба ра ды. «Ұзар тыл ған күн» де ген 
бар екен ғой, со ған бе рер міз. (Үйге Ти мур мен Сұл тан кі реді.)

Сұл тан. Сә ле мет сіз дер ме?
Бар лы ғы: Сә ле мет сіз бе?
Қа ма жай. Түн жа рым да қай да жүр сің дер? Түр ле рің қа ту ғой. 

Ты ныш тық па?
Сұл тан. Ты ныш тық. Өт кен жо лы ұят ты боп қа лып пыз. Сіз-

дер ден ке ші рім өті не мін.
Қа ма жай. Иә, ай ып біз де де бар. Үйге кел ген қо нақ ты қу ып 

шық қан дай бол дық. Қа рын да сың ба ла лық жа са са, ке ші рер сің. 
Оты рың дар, не ге сос ти ып қал ған сың дар? Қа зір шай қоя мыз.АР
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Нә зи ла. Сіз дің ер те тұ рып жұ мыс қа ба руыңыз ке рек қой. 
Ұй ық та май сыз ба?

Қа ма жай. Жұ мыс сыз-ақ ер те тұ ру ға үй рен ген мін ғой.
Ти мур. Жұ мыс? Ол не жұ мыс?
Нә зи ла. Сіз дің ма му ля ңыз, құр мет ті тақ сыр, ер тең нен бас тап, 

жұ мыс қа шы ға ды. Ав то бус тың кон дук то ры. Айлы ғы әжеп тәу ір. 
Тоқ сан сай ын тө ле не тін сый лық ақ ша сы та ғы бар. 

Ти мур. Ма му ля, рас па?
Қа ма жай. Рас, рас.
Ти мур. Ал біз ше?
Қа ма жай. Бі зі не сі? Он да не бо лу шы еді?
Ти мур. Біз де ге нім... ім-ім...
Қа ма жай. Әй, сен дер ге не бол ған? Сөз де рің де бе ре ке жоқ қой. 

Бір нәр се ні бүл дір ген нен сау сың дар ма?
Ти мур. Ма му ля, біз... мен үй ле не мін.
Қа ма жай. Үй ле не мін?
Сұл тан. Иә, үй ле не ді.
Нә зи ла. Осы ған же тіп тын дым де. «Про щай, ору жие».
Қа ма жай. Кім ге?
Ти мур. Ка ма ға.
Қа ма жай. Мен, мен...не дей ін.... Ба қыт ты бо лың дар. Бі рақ...
Ти мур. Ма му ля, Ом, Наз, Гау һар, сен де. Сен дер не ме не, 

ме нің үй лен ге ні ме қу ан бай сың дар ма? Бә рің құ шақ тап, бы лай... 
бе тім нен сүй іп, құт тық тайт ын шы ғар деп алып-ұшып кел сем... 
Қай ғы лы ха бар ес ті ген дей, тұн жы ра дың дар да қал дың дар. Мен 
сен дер ге бө тен мін бе? (Бі ле гі не маң дай ын қой ып, қа быр ға ға 
сүйене ді).

Қа ма жай. (Кө зі не жас алып) Те мір жан, қой, қа ра ғым! (Ке ліп, 
оны құ шақ тап маң дай ынан сүйеді.) Сен... се ні бө тен деп... Той ды 
жа сай мыз, дү ріл де тіп тұ рып жа сай мыз. Ақ ша де ген та бы ла ды...

Ти мур. (Ба сын кө тер мей). Ме нің Госст рах та ақ шам бар...
Қа ма жай. Госст рах?
Нә зи ла. Вот ст ра хов щик. Зә лі мін қа ра шы өзі нің.
Қа ма жай. Те мір жан, кө тер ба сың ды. Иә, жөн де ліп тұр. Тоқ-

та тың дар күл кі ні. Ен ді ағаң ның ал ды на бар. Ең әу елі со ның рұқ-
са тын алу ың ке рек.

Ти мур. Мен өзім де со лай етей ін деп едім. Ба ты лым жет пе ді. 
(Омар ға жа қын дай ды). Ом, рұқ сат бе ре сің бе?

Омар. (Галс тү гін тү зеп). От ба сы – кі ші гі рім мем ле кет. Оны 
бас қа ру үшін жал ғыз ма хаб бат жет кі лік сіз. От ба сы бас шы сы ның 
бо  йын да ұс там ды лық, кө ре ген дік, ке ші рім ді лік, мей ір бан дық АР
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си яқ ты көп те ген ком по не нт тер жи нақ та луы ти іс. Оған қо сым ша, 
от ба сы бас шы сы нә зік дип ло мат бол ға ны да жөн. Егер осы қа си ет-
тер...

Ти мур. Ом, бұл се нің рұқ сат бер мей мін де ген сө зің емес пе?
Омар. Егер осы қа си ет тер адам бой ын да қа лып тас қан бол са....
Ти мур. Қа лып тас қан.
Сұл тан. Қа лып тас қан, қа лып тас қан. Үш ай дан ас ты.
Омар. А?... Мұн дай жағ дай да мен өз та ра пым нан інім нің үй ле-

нуі не рұқ са тым ды бе ре мін.
Сұл тан. Ура, жол дас тар!
Нә зи ла. Гип-гип, ура!
Қа ма жай. Сұл тан-ау, сон да той қа шан бол мақ шы? Асы ғыс 

емес пе, әйт еу ір?
Сұл тан. Асы ғыс емес. Дай ын да лу ға уа қыт та ры ңыз бар. Үш 

күн нен соң.
Қа ма жай. Үш күн нен соң? Ой бай-ау, асы ғыс бол ған да қан дай 

бол мақ шы сон да? Ен ді қайт тім? Дай ын да лу ке рек, оны-мұ ны 
са тып алу ке рек... Ер тең жұ мыс қа шы ға тын едім...

Нә зи ла. Бір күн ге сұ ра на сыз да.
Қа ма жай. Шық пай жа тып па? Қы зық бол ды-ау өзі. Те ле фон 

со ғып ес кер тей ін де сем, әлі еш қай сы сын да та ны май мын. Ер тең 
ер те тұ рып, ба рып ай тар мын ен ді.

Сұл тан. Со ны мен, ер тең ав то бус тар кон дук тор сыз жұ мыс 
іс тей ді.

(Түн. Бақ ішін де гі сә кі де Қа бен отыр. Са ға ты на қа рай ды. 
Те ме кі тұ та та ды. Ор ны нан тұ рып, әрі-бе рі жү ре ді. Қа ма жай 
Қа бен ге ке ле ді).

Қа бен. Япыр-ай, сен, шы ны мен, кел дің бе?
Қа ма жай. Кө ріп тұр сың ғой.
Қа бен. Кей де өз кө зі ңе сен бей тін кез де рің бо ла ды екен. Се ні 

көр ме ге лі қа шан. Осы күн дер дің бә рін де де ме ні мен бір ге бол дың, 
Қа ма жай. Айт шы, сен ме ні ой ла дың ба?

Қа ма жай. Қо лым ти ме ді.
Қа бен. Та ма ша. Ай та бер, сен қан дай сөз айт саң да, тың дай 

бе ру ге да йын мын. Мұн да ке ліп отыр шы. Қа ма жай, мен бар ғой, 
мен... қа лай айт сам екен... «Жақ сы кө ре мін» де сем, оны қа зір 
екі нің бі рі ай та тын бол ды. Се нің... се нің жұл ды зың ме ні мен егіз 
жа рал ған си яқ ты. Сен бол ма саң, мен өзім ді жал ғыз қал ған же тім 
ба ла дай се зі не мін. Се не сің бе осы ған?

Қа ма жай. Е-е-е. Бол май ды. Сен ме ні адас ты рып ба ра сың ғой.АР
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Қа бен. Бо ла ды. Бо ла ды, Қа ма жай. Айт шы, сен бес ми нут тып-
ты ныш оты ра ала сың ба? Жа рай ды, үш ми нут.

Қа ма жай. Әри не.
(Осы лай ұзақ оты ра ды. Жа рық сө не ді. Қа бен мен Қа ма жай 

есік ал ды на ке ліп тоқ тай ды).
Қа ма жай. Мі не, ен ді үй ге де кел дік. Ен ді қош та са йық.
Қа бен. Бір не ше күн бойы жо лың ды тос қа ным да ма ған ар на-

ға ның осы бір-ақ са ғат бол ға ны ма? Бі раз жү ре тұр сақ қай те ді?
Қа ма жай. Жоқ. Мен бол ма сам, кіш кен та йымыз ұй ық та-

май ды.
Қа бен. Ал... ме нің... әл гі сө зі ме сол күйі жау ап бер ме дің ғой.
Қа ма жай. Қа бен... ол... ол қи ын си яқ ты. Бір са ғат қа қи ып тас-

тап ке те ал май тұр ған іні ле рім ді өмір ба қи қа лай қия мын. Мен... 
мен олар дың әп ке сі емес пін, анам көз жұм ған сәт тен бас тап, мен 
олар ға ана бол ған мын. Са ған үй ле ну ке рек... Ал, ма ған іні ле рім 
мен сің лім ді тәр бие леу ке рек.

Қа бен. Қа ма жай, сен уа йым шыл сың. Қой шы, осын дай сөз де рің-
ді. Екеу міз үй бол ған соң кіш кен тай Ер мек ті қо лы мыз ға ала мыз.

Қа ма жай. Ма ған қал ған да ры да кіш кен тай.
Қа бен. Он да бә рін де қол ға ала мыз.
Қа ма жай (кү ліп). Жо-жоқ. Ол бол май ды. Мүл де қи сын сыз.
Қа бен. Сен жа сы ңа жет пей ег де лік ке бас ұр ма саң шы. Кә рі лік 

қай да қа ша ды дей сің?
Қа ма жай. Мен се ні тү сі не мін. Бі рақ, ама лым не? Үй де гі төр теуі 

төрт аза мат бол май, өз ба сым ның қа мын ой лау ға ха қым жоқ. Өз 
жө нін тау ып, әке кет ті, тал қа ны тау сы лып, ше ше бай ғұс ар ман да 
ол кет ті. Тағ дыр дың соқ қы сы нан есең гі ре ген ес те рін жи нап, кө кі-
рек те рі нен қай ғы ұмыт бо ла бас та ған да: «Не бол саң, о бол», – деп 
өз жө ні ме мен кет сем, олар дың кү ні не бол мақ? Жо-жоқ, Қа бен, ке-
шір ме ні. Ба қы ты ңа ке дер гі бол ғым кел мей ді. Се нің жо лың бас қа. 
Іні ле рім нің бі реуі шы ғып қал са, ұят бо лар. Та ңер тең ер те жұ мыс қа 
ба ру ым ке рек. Өмі рім де бі рін ші рет (кү ле ді). Ба ла лар дың та ма ғы 
бар, жуа тын киі мі бар. О-о, тір лік де ген бас тан асып жа тыр.

Қа бен. Жұ мыс қа өзім-ақ ор на лас ты ра тын едім ғой.
Қа ма жай. Егер жұ мыс қа сен ор на лас тыр саң, мен са ған бо -

рыш ты бо ла мын. Тұр мыс қа шық пай мын деп ай ту қи ын боп 
қа лады.

Қа бен. Мүм кін, әлі де ой ла нар сың?
Қа ма жай. Ой ла нып бол ға ным осы.
Қа бен. Та ғы да кү те тұ ра йын.
Қа ма жай. Жоқ, күт пей-ақ қой. Ал, сау бол. Қош. Қош.АР
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	«Бі	лу»

1. Ду лат Иса бе ков ту ра лы не біл дің дер?
2. «Әп ке» дра ма сы ның кей іп кер ле рін атаңдар.
3. Қа ма жай іні-сің лі ле рін ба ғып-қа ғу да қан дай қи ын дық-

тар дан өт ті?
4. Қа ма жай ана сы ның ама на тын орын да ды ма, ар ма ны 

орын дал ды ма?
5. Қа ма жай бау ыр ла ры на ана лық жы лу бе ре ал ды ма?

«Тү	сі	ну»

1. Қа ма жай өзі нің іні ле рі мен сің лі сі нің бо ла ша ғы үшін ба-
сын бей нет ке ті гіп, бар қи ын дық қа тө зе ді. Мұ ның сы ры 
не де?

2. Шы ғар ма не ге «Әп ке» деп атал ған?
3. Қа ма жай бей не сі сен дер ге қан дай ой сал ды?

«Тал	дау»

Пьеса кей іп кер ле рі не тән қа си ет тер ді топ тас ты ру сыз-
ба сы ар қы лы көр се тің дер.

«Жи	нақ	тау»

Пьеса ның та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қол	да	ну»

1. Пьеса ны рөл дер ге бө лініп оқып шы ғың дар.
2. Хрестоматия материалдарын да пайдаланып, пьеса кейіп-

кер ле рі не мі нез де ме бе рің дер.
3. «Синк вейн» әді сін қол да нып, «Әп ке» сө зі мен бес жол ды 

өлең құ рас ты рың дар:
 Бі рін ші жол – та қы рып тың атауы (зат есім).
 Екін ші жол – та қы рып ты си пат тай тын екі сөз (сын есім).
 Үшін ші жол – та қы рып ту ра лы қи мыл ды біл ді ре тін үш 

сөз (етіс тік).
 Төр тін ші жол – та қы рып қа қа тыс ты төрт сөз ден тұ ра тын 

сөз ора мы.
 Бе сін ші жол – бір сөз – та қы рып тың мә нін аша тын си но-

ним сөз.
4. «Дер бес пі кір жа зу» тә сі лін қол да нып, пьеса маз мұ ны 

бой ын ша тап сыр ма лар ды орын даң дар:
– өзін дік ой-пі кір ді бір сөй лем мен біл ді рің дер;

Бі	лу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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– екі сөй лем нен тұ ра тын дә лел кел ті рің дер;
– өз пі кір ле рің ді ай ғақ тайт ын мы сал ды екі сөй лем мен 

көр се тің дер;
– өз пі кір ле рі ңе қар сы бір сөй лем нен тұ ра тын дә лел 

кел ті рің дер;
– бір сөй лем мен қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы-

сал кел ті рің дер;
– екі сөй лем нен тұ ра тын қо ры тын ды шы ға рың дар.

5. Шы ғар ма ға дра ма лық ту ын ды лар ға тән си пат тар бо-
йын ша әде би тал дау жа саң дар.

6. «Ата-ананың қадірі» тақырыбына эссе жазыңдар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Пьеса кей іп кер ле рі ту ра лы қан дай ой түй дің дер? Пьеса-
да ғы қай кейіп кер ерек ше ұна ды? Се бе бін тү сін ді рің дер.

2. Адам ның ба қы ты де ге н ді қа лай тү сі не сің дер?
3. «Қа зақ ша аты – Сұ лу хан. Аты не очень удач ный ат. Сон-

дық тан Свет ла на деп кет кен біз» де ген пі кір ге қо сы ла-
сың дар ма?

4. Егер ав тор бол саң дар, пьеса ны қа лай аяқ тар едің дер?
5. Шы ғар ма да ғы ма те ри ал дық жә не ру ха ни құн ды лық тар 

ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.
 

Баға	беру

Ал ма ты дағы Ұлт тық кі тап ха на да көр нек ті  жа зу шы-дра ма тург, ҚР Мем ле кет тік 
сый лы ғы ның лау реаты, ха лы қа ра лық ПЕН-клуб сый лы ғы ның лау реаты Ду лат Иса-
бе ков тің Ре сей дің «Ху до же ст вен ная ли те ра ту ра» бас па сы нан шық қан 4 том дық таң-
да ма лы шы ғар ма лар жи на ғы ның тұ сауке се рі өт ті. Атал мыш 4 том дық қа Д.Иса бе-
ков тің оқыр ман ға ке ңі нен та ныс жә не ТМД ел де рі мен әлем ге  та ра лып үл гер ген 
таң дау лы про за лық жә не дра ма лық шы ғар ма ла ры ен ген. КСРО Мем ле кет тік сый-
лы ғы ның лау реаты Ә.Нұр пейі сов тің ал ғы сө зі мен бас тал ған атал мыш ту ын ды ға жа-
зу шы ның про за лық жә не дра ма лық шы ғар ма ла ры нан өз ге ше тел сын шы ла ры ның 
да пі кір ле рі еніп отыр.

qazaquni.kz

Бағалы	дерек

Жа зу шы үшін шы ғар ма ла ры ның ха лық ықы ла сы на бө ле ніп, өз оқыр ма нын тап-
қа ны нан ас қан ба қыт бол ма са ке рек. Бі рақ, ол ба қыт тек шы найы та ла нт тар ға ға на 
бұй ыр ған. Олар дың ішін де сөз жоқ Ду лат Иса бе ков те бар. 

Х.Есаман

Зергер	сөз
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Әде	би	ет	тео	рия	сы

Дра	ма	лық	ту	ын	ды	лар	
Дра ма лық ту ын ды лар – көр кем шы ғар ма лар дың бір тү рі. Дра	ма – 

сах на да ой на ла тын, диа лог ке құ рыл ған көр кем шы ғар ма ның тү рі, 
әде би жанр. Дра ма лық ту ын ды лар ға пьеса, ко ме дия, тра ге дия жа та-
ды. Дра ма лық ту ын ды лар, яғ ни пьеса лар театр сах на сы на қоюға 
ар нап жа зы ла ды. Ко	ме	дия – дра ма лық жанр дың не гіз гі бір тү рі, 
өмір де гі ке лең сіз, жа ғым сыз құ бы лыс тар ды күл кі лі етіп бей не лей тін 
сах на лық шы ғар ма. Пьеса – театр да көр се ту ге ар нал ған дра ма лық 
шы ғар ма. Тра	ге	дия	– со ңы қай ғы лы оқи ға мен ше шім та ба тын дра-
ма лық шы ғар ма.

Дра ма лық ту ын ды құ ры лы сын да ғы ерек ше лік – оның кей іп кер-
лер дің диало гі мен мо но ло гі не құ ры луы. Диа лог те, мо но лог те пьеса-
да ғы тар тыс қа қа ты су шы адам дар дың алу ан мі не зін, көз қа рас-мақ-
са тын ай қын та ны та тын дай бо луы ке рек. Қыс қа тү сін дір ме тү рін де 
ке ле тін ав тор сө зі ре	мар	ка	деп атала ды.

Пьеса ның та ғы бір ерек ше лі гі – оқи ға ны, тар тыс ты сах на лық 
қойы лым ба ры сын да ак тер лер дің о йыны ар қы лы кө рер мен нің көз 
ал дын да дәл қа зір, осы сәт те өтіп жат қан дай етіп та ны туы.

Дра ма лық шы ғар ма лар да кол ли зия де ген ұғым бар. Кол	ли	зия	
де	ге	ні	міз – тағ дыр дың құр бан дық ты талап етуі. «Әп ке» дра ма сын да 
Қа ма жай бау ыр ла ры ның қа мы үшін же ке ба сы ның ба қы ты нан бас 
тар та ды, жар сүю, ма хаб бат се зі мін құр бан ете ді.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

1. Дра ма лық шы ғар ма лар ға мы сал дар кел ті рің дер. 
2. Драма, коллизия, тартыс сөз де рі мен бес тар мақ құ рас ты рып, 

жұп та, топ та тал қы лаң дар.

Ду лат Иса бе ков	–	жа зу шы, дра ма тург, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Мем ле кет тік сый-
лы ғы ның, пла ти на лы «Тар лан» сый лы ғы ның лау реаты. Ал ғаш қы әң гі ме сі «Жол да» 
деп ата ла ды. «Бе кет», «Ащы бал», «Ма за сыз күн дер», «Қа ра ша ңы рақ», «Тір ші лік» 
по вес тер мен әң гі ме лер дің, «Қар ғын» ат ты ро ман ның, «Рек тор дың қа был дау күн-
де рі», «Әп ке», «Ер тең гі кү ту», «Мұ ра гер лер», «Алыс тан кел ген ана нас», «Кіш кен тай 
ау ыл», т.б. пьеса ла ры ның ав то ры. 

Түйін

Тапсырмалар
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	 ІV	ТАРАУ

ҚИ	ЯЛ	МЕН	 
ШЫН	ДЫҚ

Қы ран жетпеген жерге қиял жетеді.
Халық даналығы

Шындық – суреткердің ұлы міндеті.
Бауыржан Момышұлы
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Қан май дан да Ота нын ер лік пен қор ғап, қа зақ тың жау ын гер лік 
ру хын әлем ге паш ет кен, сол ер лік ті ақ қа ғаз ға қа ра сия мен 
ай ғақ та ған, әде бие ті міз дің та ри хын да өзіндік із қал дыр ған Та хауи 
Ах та нов – есі мі елі міз ге бел гі лі қа лам гер лер дің бі рі.

 ТАХАУИ	АХТА	НОВ

Та хауи Ах та нов Ақ тө бе об лы сы Шал-
қар ау да ны Ше тыр ғыз ауы лын да дү ние ге 
кел ген. 1940 жы лы Абай атын да ғы 
Ал ма ты пе да го ги ка лық инс ти ту ты на 
оқу ға тү се ді. Екін ші курс та оқып жүр-
ген де, өзі сұ ра нып май дан ға ат та на ды. 
Бо ла шақ жа зу шы ның ал ғаш қы әде би 
көр кем шы ғар ма ла ры өлең, очерк тү рін де 
май дан га зет те рі бет те рін де жа рия лан ды.

1948 жы лы әс кер қа та ры нан бо са-
ған нан кей ін әде би ең бек пен ай на лы-
са ды. Ал ғаш қы өлең де рі «Жас тар дау-
сы» де ген жи нақ та жа рық көр ді.

Жа зу шы ның өнім ді де же міс ті ең бек 
ет кен жанр ла ры – про за мен дра ма тур гия. 
Қа лам гер дің «Сәу ле», «Ант», «Әке мен 
ба ла», «Ма хаб бат мұ ңы», «Күт пе ген 
кез де су», «Арыс тан ның сы ба ға сы», 
«Кү шік күй еу» сын ды дра ма лық ту ын-
ды ла ры, «Шы ра ғың сөн бе сін» атты 
ро ма ны бар.

1956 жы лы Екінші дүниежүзілік 
со ғы с та қы ры бы на ар нал ған «Қа һар лы 
күн дер» ро ма ны жа рық көр ді. 1966 
жы лы «Да ла сы ры» по ве сі үшін ав тор ға 
Абай атын да ғы Мем ле кет тік сый лық 
бе ріл ді. Бұл шы ғар ма кей ін то лық ты-
ры лып, «Бо ран» ро ма ны атауы мен қай та 
жа рық қа шық ты.

Л.Н.Толс той дың «Азап ты са пар да» 
три ло гия сын, М.Горь кий дің әң гі ме ле рін, 

ТАХАУИ АХТА НОВ 
(1923–1994)

Талант де ген қы ран се-
кіл ді, қа нат ты нәр се! Та-
хауида да қос қа нат бар: 
бі рі – реа лизм, бі рі – пси-
хо ло гизм. Та хауи өзі нің 
сөз өне рін де гі қа зір гі биігі-
не осы нау қос қа на ты мен 
пар лап, сам ғап шық ты.

З.Қабдолов

Зергер	сөз
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А.С.Пуш кин нің «Ал тын әтеш ту ра лы ер те гі сін», С.Ба баев-
ский дің «Ал тын жұл дыз ды жі гіт» ро ман ын қа зақ ті лі не  
ау дар ды.

Та хауи Ах та нов тың «Күй аңы зы» – бас па сөз бе тін де жа рық 
көр ген ал ғаш қы әң гі ме сі. Әң гі ме нің не гіз гі та қы ры бы – өнер құ ді-
ре ті, Ес те мес күй ші нің ау ыр тағ ды ры. Шығармада күй ші Ес те мес 
пен жас жі гіт Ора зым бет тің жол да ғы әң гі ме сі мен бас тан кеш кен 
оқи ға сы ту ра лы баяндалады. Күй ші Ес те мес пен оның жа нын да 
жүр ген жас жі гіт Ора зым бет еке уі жол жү ріп ба ра жа тып жо лау-
шы лап, Ипан тауы ның бау рай ын да ғы жал ғыз қа ра ша үй ге тоқ-
тай ды. Үй ие сі бо та сы нан ай ыры лып, суа лып кет кен нар дың 
жағ дай ын, өз де рі нің ау ыр күй ле рін ай та ды. Сол үй де гі жас қыз 
Жа ңыл ға ға шық бол ған Ес те мес шал дың ті ле гін орын дап, өзі-
нің мұң лы да зар лы күйі ар қы лы бо та сы өл ген нардың та қыр дай 
қа тып қал ған қай ыс жо нын жұм сар тып, тір ші лік ке нәр бер ген дей 
бо ла ды. Күй со ңын да күй ші қа тып қал ған нарды идір се де, қыз 
оған за ма ны ның өт кен ді гін біл ді ре ді. Осы күй осы дан кей ін 
«На ри дір ген» деп ата лып кет кен. 

Та хауи Ах та нов – XX ға сыр дың екін ші жар ты сын да ғы қа зақ 
сөз өне рі та ри хы на про за лық, дра ма тур гия лық ту ын ды ла ры мен 
елеу лі үлес қос қан көр нек ті қа лам гер, жа зу шы-дра ма тург, 
шы ғар ма шы лы ғы ай рық ша да ра тұл ға. 

Қа зақ хал қы ның да рын ды ұл да ры ның бі рі, ке ше гі қан май дан да Ота нын қор ғап, 
за ман дас та ры мен қа тар қа зақ тың жау ын гер лік ру хын кө тер ген, сол ер лік ті қа рым ды 
қа ла мы ның кү ші мен ақ қа ғаз ға ай ғақ та ған, әде бие ті міз дің та ри хын да ай тар лық тай 
із қал дыр ған Та хауи Ах та нов есі мі елі міз ге, алыс-жа қын шет жұрт қа көп теп әй гі лі. 

Ш.Елеукенов

Та хауи Ах та нов тың әде би мұ ра сы – қа зір гі Тәу ел сіз Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
жа ңа та ри хын да да мың да ған, мил лион да ған оқыр ман да ры үшін ес кір мейт ін ру ха-
ни құн ды лық қа зы на сы. Көр нек ті қа лам гер дің про за, дра ма тур гия, әде би сын са ла-
ла рын да ғы ту ын ды ла ры – әлем өр ке ние ті ке ңіс ті гін де гі кең та ны мал ды лық дең гейі-
не кө те рі ле бас та ған ұлт тық сөз өне рі нің құн ды қа зы на сы.

Т.Тебегенов

Даналық	ойдан	дән	ізде

Та хауи Ах та нов тың қо ғам дық жә не шы ғар ма шы лық ең бе гі жо ға ры ба ға ла нып, 
II дә ре же лі Отан со ғы сы, Қы зыл Жұл дыз (екі рет), Ең бек Қы зыл Ту, Құр мет Бел гі сі 
ор ден де рі мен жә не бір не ше ме даль дар мен ма ра пат тал ған. Қа лам гер ге Қа зақ стан-
ның Ха лық жа зу шы сы ата ғы бе ріл ген. 

http://ikaz.info

Бағалы	дерек
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Бо та сы өл ген аруананың та ра мыс бол ған те рі сі не жан бе ріп, 
суа лып біт кен же лі нін сүт ке тол тыр ған өнер қа сие ті, күй құ ді ре ті 
қан дай? 

Күй	аңы	зы

Екі салт ат ты адыр дың ба сы на же ле-
жор тып шық ты да, ат та ры ның ба сын ір-
кіп, ала қан ас ты нан алыс ты шол ды. Тө-
мен қа рай көл беп ба ра жат қан кең жа-
зық тың ше тін де мұ нар тып, оқ шау тұр ған 
жа ла ңаш тау кө рін ді.

– Анау Ипан тауы ғой, – де ді жас жі гіт 
қам шы мен нұс қап.

Жас жі гіт тің дау сы аң са ға нын көр ген-
дей қуа ныш ты шық ты. Оның ас тын да жа-
лын өр ген қы лаң бес ті, үс тін де өңі рі не зер 
ұс та ған көк мақ пал қам зол, тал дыр маш 
бе лін қы зыл күде рі бел беу мен қы най бу-
ған, ба сын да тө бе сін көк мақ пал мен тыс-
та ған құн дыз бө рік. Тек ер-тұр ма ны ға на 
жұ пы ны лау. Бір кез де көк са  уыр лап, жез 
ше ге ні ті зіл те қақ қан ері бас қа бі реу дің 
ас ты нан ау ыс қан си яқ ты, әб ден то зып, 
бояуы оңып, жар ғақ та нып кет кен. Ер-
дің ар тын да ғы ұзын қы зыл қор жын нан 
шек пен қап ки гіз ген дом бы ра ның мой ны 
шы ғып тұр. Оның қа сын да ғы кү рең ат-
ты – жа сы елу ді ал қым да ған, әде мі дөң-
ге лек қа ра са қал ды, би ік дө ңес мұ рын ды, 
кі ші леу, өт кір қо ңыр кө зі би ік қа ба ғы ның 
ас тын да те рең ұя ла ған қа ғы лез кі сі. Бұл – 
осы өңір ге аты кең жа йыл ған Ес те мес күй-
ші еді. Ол маң да йына тос қан қо лын тү сі ре 
бер ді де, ет сіз са ла лы сау са ғы мен қам шы-
сы ның ұшын қа ғып ал ды.

– Бұл маң да ғы ау ыл кө шіп кет-
кен-ау, – де ді Ес те мес ой лан ған дай бо лып.

– Не ге? Ау ыл ыл ди да. Ипан ның ете-
гін де гі қай нар да бо лар, – де ді жас жі гіт.

Өнер лі жігіт өр де озар, 
Өнер сіз жі гіт жер со ғар. 

Өнер лі өр ге жү зер. 

Ақыл көп ке жет кі зер, 
Өнер көк ке жет кі зер.

Сөздің	көркі	–	мақал
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– Қы быр ет кен бір қа ра кө рін бей ді. 
Бұл ау ыл дың ма лы әрі Ипан ас пай, бер гі 
осы боз да жа йыла тын еді ғой.

Жа ңа ға на Ипан ды көр ген де ба ла-
пан дай тал пы нып сер гі ген жас жі гіт ен ді 
ба сы лып қал ды.

– Иә, мал кө рін бей ді, – де ді ол дау сы 
со лып.

Ес те мес жас жі гіт ке өңі жы лып, 
есір кей қа ра ды.

– Шар ша дың бі лем, ә? Оқа сы жоқ, 
ел бол ма са да, қай нар да ат шал ды рып, 
ты ңа йып алар мыз. Ол сәл күр сін ген дей 
бол ды. – Күй ші нің өмі рі – осы. Қам шы ны 
тас тай бе ріп, дом бы ра ұс тай сың. Дом бы-
ра дан бо сап кет се, қо лың та ғы да тіз гін де 
бо ла ды, со лай, Ора зым бет шы ра ғым. Ал, 
ат тың те рін ба са йық.

Ен ді еке уі асық пай аяң мен ке ле ді. 
Ес те мес қай та дан сөз бас та ды.

– Қа ра ғым Ора зым бет, ма ған ер ге ні-
ңе жыл бо лып қал ды. Құ ла ғың сақ, қо-
лың жүй рік жі гіт сің. Тү бі жақ сы күй ші 

Ха лық күй ші ле рі өз шы-
ғар ма ла рын да адам дар-
ды («Құ да ша», «Ай жан 
қыз», т.б.), жа ну ар лар ды 
(«Ақ сақ құ лан», «Боз ай-
ғыр», т.б.), құс тар ды («Ақ-
қу», «Қо ңыр қаз», т.б.), та-
би ғат құ бы лыс та рын («Ақ 
бо ран», «Кө бік шаш қан», 
«Са ры өзен», т.б.) су рет-
тей ді. Бұ дан бас қа күй лер 
маз мұ ны на, ха рак те рі не 
қа рай та ри хи күй лер («Ел 
айы рыл ған», «Но ғай лы-
ның бос қа ны», т.б.), ли ри-
ка лық күй лер («Ақже лең», 
«Бай жұ ма»), аңыз күй-
лер («Наридір ген», «Қор-
қыт», т.б.), қа ра лы күй лер 
(«Са лық өл ген», «Бо зін-
ген», т.б.), ар нау күй лер 
(«Абыл», «Дай ра бай», 
«Ға зиз», т.б.) си яқ ты та қы-
рып тар ға бө лі не ді.

«Анатілі»газеті

Бағалы	дерек
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сен бо лар сың. Бі рақ күйім ді үл гі ет сең 
де, ме нің өмі рім ді үл гі ет пе. Жас елу ге 
кел ді. Ме нің өмі рім тұр лау сыз бо лып ба-
ра ды. Қан ша ел көр сем де, жер көр сем де, 
қай тып ора лар бір қа зы ғым жоқ. Жар 
сүй мей, ба ла сүй мей ке тіп ба рам. Ен ді бір 
ай нал ған ша қарт тық ке ле ді. На ғыз от ба-
сы ның жы лу ын аң сай тын кез сон да бо-
лар.

Ес те мес ау ыр күр сі ніп қой ды. Ора-
зым бет ұс та зын аяп кет ті. Қа ба ғы кір-
бің сіз, кө ңі лі ашық кө рін ген ұс та зын 
іш тей ке мір ген зор уа йым бар екен.

– Сіз ге қарт тық қай да, Есе ке? Әлі де 
бі реу ді айт ты ру ға бо ла ды ғой. Ал пыс та ғы 
Түл кі бай да был тыр қыз ал ған жоқ  па? – 
де ді ол ұс та зы ның кө ңі лін ау лап.

Ес те мес ащы мырс ет ті:
– Аң ғы рт сың-ау. Нем ді кө ріп, құ да 

тү сем? Күй ге қыз бер ген қа зақ ты әлі көр-
ге нім жоқ.

Осы әң гі ме ден кей ін еке уі нің де кө ңі лі 
жү деп, үн сіз ке ле жат ты. Ке нет суа лып 
қал ған жы ра дан жал ғыз нар кө рін ді. 
Жо лау шы лар үй рен шік ті мал емес, 
жа пан да жал ғыз қал ған адам көр ген дей 
әл де не ден ті тір ке ніп, ат та ры ның ба сын 
те жеп, ір кі ліп қал ды.

Нар дың тү рі жү деу, бүйі рі со лып, 
өр ке ші қам шы лар жа ғы на қи сая бас-
та ған. Та мы ры қу ра ған ағаш тай се міп, 
кі ші рей іп ба ра жат қан ірі тұл ға сы, күйі с 
қа йыр май, қы быр ет пей тұр ған мү сә пір 
бей не сі, әсі ре се, тел мі ре қа ра ған жас қа 
то лы үл кен мөл дір кө зі екі күй ші ге қат ты 
әсер ет ті.

Ора зым бет үр пиіп нар ға қа да лып қал-
ған Ес те мес ке бұ рыл ды.

– Есе ке, дұ ға оқып жі бе рі ңіз ші. Ел сіз 
да ла да мал кей пін де жын-шай тан жү ре ді 
деу ші еді.

Өнер лі ге өлім жоқ. 

Өнер лі нің қо лы ал тын, 
Өлең ші нің сөз ал тын. 

Өнер лі ба ла сүй кім ді.

Сөздің	көркі	–	мақал

тіз	гін	– ат тың ба сын 
те жеу, иге ру үшін пай-
да ла ны ла тын, ұш та ры 
жү ген нің ау ыз дық шы ғыр-
шы ғы на екі жа ғы нан бай-
лан ған шы жым қа йыс
ін	ген	– қос өр кеш ті 

түйе нің ұр ға шы сы
ару	ана	– сыңар өр кеш-

ті ұр ға шы  сүтті түйе
шыл	быр	– жү ген нің 

шы ғыр шы ғы на бір жа ғы-
нан та ғыл ған жіп

Сөз	мар	жан

нар – дромедар – бір өр-
кешті түйе

Бағалы	дерек
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Өз сө зі нің со ңын кө міп, нар боз дап қоя бер ген де, Ора зым бет 
«ас та пы рал ла» деп кү бір леп, кеу де сін ұс та ды. Іші нен дұ ға 
оқып тұр ма, әл де ай уан мен үн сіз тіл де сіп тұр ма, Ес те мес бұ ған 
бұ рыл ған жоқ. Нар ая ғы жер ге кі ріп кет кен дей ыр ға ла ау ыр қоз-
ға лып бұ рыл ды да, тең се ле аяң дап ке те бер ді. Тө бе құй қаң ды 
шы мыр ла тып, зар лап, боз дап ба ра ды.

– Бо та сы өл ген бозін ген, – деп кү бір ле ді Ес те мес атын те бі ніп 
қоз ға ла бе ріп. О йынан ен ді ға на сер гіп, Ора зым бет ке бұ рыл ды. – 
Көр мей сің бе, бо та сы өл ген ғой ару ана ның. За ры қан дай ащы еді. 
Түйе де ген жа ну ар ба ла сын адам нан ар тық жоқ тай ды.

– Мен қор қып қал дым, – деп Ора зым бет шы нын айт ты. – Кие лі 
шы ғар жа ну ар.

Ес те мес аз уа қыт үн шы ғар май, іш тей ыңыл дап, тол қып ке ле 
жат ты. Ке нет аты ның шыл бы рын Ора зым бет ке тас тай бе ріп, 
қо лын кей ін со зып, қы зыл қор жын да ғы дом бы ра сын суы рып 
ал ды.

Ес те мес дом бы ра ның құ ла ғын бұ рап, күй ге кел ті ріп алып, ма-
шық ты әуен мен қа ғып-қа ғып жі бер ді. Еп ті ұзын сау сақ тар пер не ні 
жо ға ры дан тө мен бір не ше қай та ра жү гі ріп өт ті. Бі рақ мұ ның бә рі 
жат тан ды са рын еді. Аз дан кей ін күй ші қо лы күр ме ліп қал ған дай 
бір пер не ні ба сып, жал ғыз ішек ті шер те бер ді. Бел гі сіз тың әуен 
дү ние нің та бал ды ры ғы нан ат тап өте ал май, қи нал ған тү рі бар. 
Ора зым бет те де мін іші не тар тып, ұс та зы ның ди да ры на ын ты ға 
қа рап қал ған: жа ңа бір күйі са ра йының есі гін аш қан ша асық қан 
са быр сыз дық бар өңін де. Ат жа лы на ең кейің кі реп ба рып, Ес те мес 
ыр ға лып, кеу де сін кө те ре бе ріп, тың күй ді бас тап кет ті. Май да 
ыр ғақ ты, жұм сақ әуен бояуы оңып кет кен шү бе рек тей күз гі да-
ла ның үс тін де қа лық тай бер ді. Сәл бә сең деп ба рып, дом бы ра ның 
кеу де сі нен екі-үш ыр ға лып, әрең суы ры лып кө те ріл ді де, ар жа ғы 
мұң ды саз ға, май да ыр ғақ қа ау ыс ты. Кө ңі лі жү деу бей ша ра ны 
жұм сақ ала қан мен маң да йын си пап, алыс та ғы бір бол ма шы үміт-
ті нұс қа ған дай елес бер ді. Күй шым-шым дап іш ке кі ріп, кө ңіл ді 
бо са тып, қа бақ ас тын да қа тып қал ған жас ты жі бі тіп, ен ді бір кез 
май да ра қат са мал мен жел піп, сер гіт кен дей бол ды.

Ора зым бет та ра мыс де не лі, қат қыл өң ді, ег де кі сі ден дәл 
осын дай жү рек қы лын шер те тін нә зік күй шы ға ды деп ой ла мап 
еді. Ол ұс та зы ның бе ті не қа рап, оны жа ңа көр ген дей бол ды. Те рең 
әжім ді, ашаң жү зі не жас тық, бал ғын нұр жү гі ріп, кі ші леу өт кір 
кө зі дым қыл тар тып, Ес те мес бал қып тұр екен. Са ла лы ұзын сау-
са ғы бу ын сыз бо лып кет кен дей, жі бек тей майы сып, жы пыл дап 
ба ра ды. Жа ңа ғы бір се зім тал май да әуен ді қай талап ке ліп, ен ді АР
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кө те рі ле бер ген де, өр ге шы ға ал ма ған дай тай ға нақ тап, күй са зы 
қай та ше гін ді. Та ғы да бір-екі рет тал пы нып ба рып, бу лы ғып 
қал ды. Ес те мес ыза бол ған дай, дом бы ра ны қат ты бір қақ ты да, 
бұ ры лып, ар тын да ғы қор жын ға са лып қой ды. Күй ге елік кен Ора-
зым бет ұс та зы ның қо лы нан ұс тап алып:

– Есе ке, ар жа ғын... – де ді дау ыс тап. Ес те мес ең кей іп, аты ның 
тіз гі нін қо лы на ал ды.

– Ай, шы ра ғым-ай, ме ні қи най тын да сол ар жа ғы ғой. Бұл 
өзі көп тен кө ңіл ді тер беп жүр ген бір күй еді. Дәл осы ара дан аса 
ал май-ақ қой дым. Қа шан ке ме лі не кел тір ген ше, күй ді көп ал ды на 
сал ма ған жөн. Ха лық тың құ ла ғын қа жа ған күй ші күй ден са да ға 
кет сін. Қа шан нан әде тім: күйім ді әб ден на қыш тап ал ған ша, 
жан ға ес ті рт пеу ші едім. Ең ая ғы қа сым да ғы жол да сым се нен де 
бү гіп, осы күй ді оңа ша тол ғап жүр едім. Жа ңа ғы бір оқи ға ның 
қоз ғап жі бер ге ні ғой. Ар жа ғын алып ке тем бе деп едім... Әлі де 
бір түрт кі жет пей жа тыр-ау.  Ес те мес кө ңіл тол қуын ба са ал май, 
аз бө ге ліп, қай та дан сөй леп кет ті: 

– Күй де ген де ой дан туа ды. Қо лың қан ша жы пыл да ған мен, 
кө ңі лің қу ыс бол са, күй шық пай ды. Жа ңа ғы жар ты күй осы жас-
қа кел ген ше ой ла нып-тол ға нып, түй ге нім си яқ ты кө рі не ді өзі ме. 
Қам кө ңіл ді жұ бат сам де ген бір ар ман еді. Ес те мес ауыр бір күр-
сі ніп, о йынан қалт сер гі ді. – На ры мыз ұзап кет ті ғой, кә не. Сол 
ой сыл қа ра ның со ңы нан ере лік, бір қа ра ға жет кі зер, – күй ші атын 
те бін ді.

Нар со ңы нан әу демжер еріп отыр ған екі ат ты Ипан тауы нан 
бер гі ыл ди да ғы қай нар да жұ пы ны ға на жал ғыз қа ра ша үй ді 
көр ді. Нар үй ге жет кен де, ба сы на үкі лі та қия ки ген тал дыр маш 
де не лі қыз шы ғып, бұй да сын ше шіп, есік ал дын да ғы қа зық қа 
бай ла ды. Екі ат ты да сау етіп ке ліп, «Хаба рлас-ау» деп, ат тан түс-
ті. Қыз ба ла қай мық пай, жо лау шы лар дың қа сы на ке ліп, ізет пен 
үй ге ша қы рып, бел деу ге өзі бай ла ды.

– Әкем нің ұлы жоқ, а йып ет пе ңіз дер, – де ді дау сы сың ғыр лап.
« Дау ысы ның әсе мін-ай, құ лақ ты қы тық тап ба ра ды. Әрі ер кін, 

әрі иба лы, мі не зі де оң ды екен», – де ді Ес те мес іші нен.
Түн ді гі бүр кеу лі қа ракө лең ке үй дің ішін де жал ғыз шал дан 

бас қа адам жоқ екен. Ол ор ны нан тұ рып, қо нақ тар дың сә ле мін 
алып, екі күй ші ні төр ге отыр ғыз ды.

– Жа ңыл-ай, қал қам, түн дік ті аш шы, – деп дау ыс та ды. – Ал, 
жол бол сын, шы рақ та рым?

– Әлей бол сын. Біз ел ара лап жүр ген күй ші бо ла мыз. Ме нің 
есі мім – Ес те мес. Мы на жі гіт – Ора зым бет күй ші.АР
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– Өзім де шы ра мы тып отыр едім. Ана жы лы ел осы қай нар да 
отыр ған да, екі күй тар тып, құ лақ құ ры шын бір қан ды рып ке тіп 
ең-ау!

Осы кез де үй ге Жа ңыл кі ріп, тө мен гі жақ қа ке ліп отыр ды. 
Ес те мес қа бақ ас ты мен қыз дың тұл ға сын шо лып өт ті. Жа сы он 
ал ты-он же ті лер ша ма сын да бо лар. Қою қа ра қас ты, мөл ді ре ген 
қа ра көз ді, дөң ге лек жүз ді, қа ра то ры ның сұ луы екен. Үс тін де гі 
жа лаң көк көй ле гі тоз ған. Шын та ғын да ғы біл дірт пей сал ған 
жа мау ын да күй ші кө зі ша лып қал ды. «Әт тең, үл де мен бүл де ге 
ора са, жа нып-ақ ке тер едің-ау», – деп қоя ды Ес те мес іші нен. Шал 
ар ғы-бер гі ел дің ха ба рын сұ рас ты рып отыр ған да да, күй ші пейі лі 
тү сіп, сөз ара сын да қыз ға қа рай бер ді. Тіп ті бұл үй дің жо лау шы-
лар ға су сын ұсы нып, қа зан ас ты на от жа ғу ды ұмы тып кет ке ні де 
есі не кел ме ді.

Шал аз уа қыт тұй ық та лып, тө мен қа рап отыр ды да, бір кез де 
ба сын кө те ріп алып:

– Ес те мес шы ра ғым, – де ді. – Өлім нен ұят күш ті. Сен кел-
ген де, бір тос та ған су сын тау ып бе ре ал май жер ге қа рап отыр мыз.

– Жоқ, ақ са қал, сіз қи нал ма ңыз.
– Не ге қи нал ма йын, қа ра ғым. Биыл ғы жұт ел ді ти тық та тып 

кет ті ғой. Ар қа лай тын да, асы рай тын да жал ғыз на ры мыз анау 
жат қан. Ау ыл кө шер де бо ша лап ке тіп, бо та сыз қайт ты. Суа лып 
қал ды. Қаң сы тып, таң дай ды кеп ті ріп отыр, – деп шал ау ыр күр-
сін ді. Со дан кей ін қы зы на бұ рыл ды. – Жа ңыл қал қам, қай нар дан 
су әке ліп бер. Қо нақ тар шөл де ген шы ғар.

Жа ңыл иі ліп, тос та ған мен су ұсын ған да, Ес те мес та ғы да ұза-
ғы рақ қа ра ды. Қыз кө зі не кө зі тү сіп кет кен де, жү ре гі бүлк ете 
қал ды. «Са қал ды ба сым мен са быр дан а йырыл ға ным қа лай?» деп 
кейіді өзі не. Бі рақ кө ңі лі құр ғы ры әл де не ге тал пы нып алып ба ра-

ды. Со нау бір жас тық ша ғы қай тып орал-
ған дай елі ге құ мар та ды. Талай дан аң са-
ға нын көр ген дей көз жаз ғы сы кел мей ді. 
«Атас тыр ған ада мы бол мас, өйт се, шал ды 
жұрт қа тас тап кет пей ді ғой. Жә не ұза-
ты лар уа қы ты да жет кен ғой», – деп 
ой ла ды іші нен. Күй ші осы күн ге дей ін 
ау ма лы-төк пе лі хал ге тү сіп, қыл үс тін де 
тұр ған дай қал ты рай ды. «Кім бі ле ді, жер 
ор та сы нан ас қан да, тә ңі рі нің сар ғай тып 
ба рып бұй ырт қа ны осы бо лар», – де ген де 
ой ға ті ре ліп, қай та ау ыт қи ды. Кө ңіл 

түн	дік	– ки із үй дің ша-
ңы ра ғы на жа бы ла тын 
төрт бау лы ки із
үл	де	мен	бүл	де	– қым-

бат ма та, ыл ғи асыл 
ки ім дер
пейі	лі	тү	сіп	– ықы ла-

сы, на за ры ау ды
жұт	– аш тық тан, су ық-

тан мал дың қы ры луы, 
мал өлі мі, ін дет
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ап ты ғын ба су үшін, Ес те мес дом бы ра сын 
алып, ақы рын шер те бер ді.

Ой ла нып қал ған шал ба сын кө те ріп 
алып, та ғы да тіл қат ты.

– Апы рым-ай, осы мал жа рық тық тың 
күй ге елі ге ті ні бо ла ды деу ші еді. Ес те мес 
шы ра ғым, өне рің ді са лып көр сең қай-
те ді? Хақ та ға ла көз жа сы мыз ды көр се, 
кім бі ле ді, на ры мыз иіп ке тер. Сал шы 
өне рің ді, қа ра ғым. Қо лым нан кел се, не 
сұ ра саң да бе рей ін.

– Не сұ ра сам да бе ре сіз бе? – деп, 
Ес те мес жалт етіп, Жа ңыл ға көз тас та ды.

– Бе ре мін, қа ра ғым.
Жа ңыл сы ты лып, үй ден шы ғып кет ті.
– Ақ са қал, сіз де ел де жоқ қол қа 

са лып отыр сыз. Мен де ел де жоқ қол қа 
са ла йын. Осы күн ге дей ін жар сүй мей 
ке ле жа тыр едім...

Шал Ес те мес тің қол қа сын тү сі ніп, 
тө мен қа рап, ой ла нып қал ды.

– Апы рым-ай, мы науың, шы нын да 
да, ел де жоқ қол қа екен, – де ді ол сәл ден 
кей ін. – Ай, бі рақ сен де бір аза мат сың 
ғой. Ба лам ды қор қыл мас сың. Сө зім – сөз. 
Өне рің жет се, ті ле гің ді бер дім, қа ра ғым.

Сол кез де Жа ңыл есік тен қа рап:
– Екі күй ші өнер ле рің ді бір дей 

са лың дар, – де ді.
– Мей лі, бол сын. Кә не, Жа ңыл, 

қа ра ғым, на рың ды тұр ғы зып, ше ле гің ді 
то са бер, – деп, Ес те мес дом бы ра сын 
ұс тап, ор ны нан тұр ды.

Жа ңыл нар ды үй ге жа қы ны рақ әке-
ліп бай ла ды. Шал ту лақ алып шы ғып, 
нар дың ал ды на тө се ді. Ес те мес «кеп кен 
шан ды рың ды жі бі тіп алар ма екем» деп 
сы на ған дай, нар ды шо лып өт ті. Түйе нің 
ен ді гі тү рі ма на ғы көр ген нен бө лек. 
Бал шық тан құй ған дай де не сін де қы быр 
ет кен тір лік бел гі сі жоқ. Ба сын ма на ғы 

Өнер біл сең – өл мей сің. 

Өнер лі нің өзе гі тол мас. 

Өнер – тау сыл мас азық. 
Жұ та мас бай лық.

Сөздің	көркі	–	мақал

қол	қа	са	лу	– дос, жол-
дас адам дар дың бір-бі рі-
нен бір нәр се ні қа ла уы, 
сұ ра уы
ту	лақ	– үс ті не жүн са-

бау үшін не ме се тө се у 
үшін жү ні алын бай қа ты-
рыл ған ши кі те рі
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кел ген жа ғы на бұ рып, со нау алыс адыр ға құр ғақ, жан сыз кө зін 
қа дап, қа тып қал ған. «Апы рым-ай, мы на жа ну ар ды жі бі ту қи ын 
бо лар» деп, се кем алып қал ды Ес те мес. Осы кез де Жа ңыл ке ліп, 
түйе нің мой ны нан құ шақ тап, ба сы нан си па ды. Нар сон да ға на 
селт ет кен дей бол ды. Ес те мес тің кө зі та ғы да Жа ңыл ға түс ті. «Мал 
ба ла сы на осы лай пейі лің түс ке ні... жас та бол саң, аса мейір бан 
бо лар сың» деп ой лап, күй ші нің іші жы лып кет ті. Жа ңыл қа рын-
да ғы ше ле гін алып, түйе нің же лі ні не то сып, саууға ың ғай лан ды. 
Күй ші нің жі ті кө зі қыз дың әр қи мы лын қа пы сыз ба ға ды. Бай 
ау ыл да күң, сау ын шы атала тын ең бек әй елі нің әр қи мы лын да 
жа ра сым ды ши рақ тық, әсем еп ті лік ба ры на сүй сі не қа рай ды. 
Жа ңыл бұ рыл ған да бай қа ды, қыз жү зін ай бе тін де гі мұ на ра дай 
бір мұң ша лып тұр екен. Ес те мес іші нен: «Қа сым да тұр саң да, 
алыс та ғы ар ма ным екен сің, күй қа на ты мен қу ып кө рей ін», – деп 
Жа ңыл ға тел мі ре қа рап сәл тұр ды.

Күй ші жү гі не бе ріп, «я, сәт» деп, дом бы ра ны қа ғып-қа ғып 
жі бер ді.

Жа сы ұл ға йып, қи мы лы ау ыр лап кет кен ұс та зы ның жас жі-
гіт тей құл шы нып шы ға кел ге ні не, Ора зым бет та ңыр қай қа ра ды. 
«Бір жыл дан бе рі мен аң да ма ған мі не зін осы бү гін көр сет ті-ау» 
деп ой ла ды. Ән шей ін де жай ға сып, мал да сын құ рып, тіп ті шын та-
ғы на жас тық қой ды рып тар та тын күй ші, қа зір бір ті зер леп, ту лақ 
үс ті не жү гі ніп оты ра ке тіп, сіл тей жө нел ді. Дом бы ра ны қат ты 
қа ғып, нар ды бір елең ет кі зіп ал ды да, күй ді бас тап кет ті. Ал ғаш-
қы ыр ға ғы нан-ақ, Ора зым бет бұл жол үс тін де гі өзі тың да ған күй 
еке нін та нып, «Есе ке-ай, ма на ғы ті рел ген же рін де та ғы да та йып, 
ту ла ма саң не қыл сын», – деп сес ке ніп қал ды. Бі рақ Ора зым бет 
бұл кү ді гін тез ұмыт ты. Ол ен ді ал ғаш қы рет то сын күй орын да-
ған дай көз ша ра сы үл кей іп, ер ні тү рі ліп, ел тіп қал ған. Күй ші нің 
мы на тар ты сы бө лек еді. Ен ді ма на ғы мұң ды әуен нің ма ғы на сы 
ар тып, ая ғы ар ман ға ұла сып ба ра ды. Жі бек саз ды ыр ғақ тың ара-
сын да дом бы ра ақы рын ға на күр сі ніп ал ған дай бо ла ды да, қай та-

дан сер гіп, ба ла пан дай тал пы на ды. Ора-
зым бет лы пыл да ған қа нат су сы лын ес ті-
ген дей де бол ды. Ді ріл қақ қан күй та рау-
ға, май да қо ңыр саз ды са рын ға ау ыс ты 
да, ақы рын дап, кө те рі ле бер ді. Күй ші нің 
сау са ғы дом бы ра ның са ға ғы на та ман ке-
ліп, бе зек қа ғып, күй аз бұл қы нып, жо ға-
ры өр ле ді де, суы ры лып ба рып, ас қақ тап 
жү ре бер ді. Күй ші нің қи нал ған жер ден 

жо	ны	– ар қа сы, ту 
сыр ты 
мая	– сыңар өр кеш ті 

түйе нің ұрғашысы
қа	ра	нар	– түйе нің күш-

ті сі, мық ты сы
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өтіп кет ке нін се зіп, Ора зым бет: «Аһ, са ба зың, шы ңы рау дан суы-
рып шы ғар ды-ау», – деп сүй сін ді. Ал ды нан кең өріс, алыс қи ян 
ашыл ған дай оның да бойы сер гіп қал ды...

Ес те мес күй ге елі гіп, өз ге дү ние ні ұмы тып кет ті. Талай дан бе рі 
ар қа ны құ рыс ты рып, кеу де ні кер неп, бу лық ты рып жүр ген нәр се 
түйі ні ше ші ліп, қыр ты сы та ры лып, жа нын сер гі тіп, әсем саз ды 
күй бо лып дү ние ге ке ле жа тыр. Са рыл тып із де ге ні оңай та бы лып, 
шие ле ні сіп қи на ға ны тез ше ші ліп, күй ші кө ңі лі де күй қа на ты на 
іле сіп, алыс қа сам ға ды. Сәл иі ліп, тал дыр маш тұл ға сы әсем ма-
йыс қан қыз бұл ды рап, алыс тап, би ік теп ке те ді. Со нау көк жиек-
тен, са ғым ара сы нан сың ғыр лап кү ліп, елік ті ре ша қыр ған дай 
бо ла ды. Күй ші кө ңі лі со ған тал пы на ды.

Ес те мес қия лы нан сер гіп, нар ға қа ра ды. Нар дың та қыр дай 
қа тып қал ған қа йыс жо ны жұм са рып, қан жү гір ген дей. Де не сі не 
тір ші лік ді рі лі еніп, бір-екі рет қоз ға лып, тең сел ген дей де бол ды. 
Жа ңа ғы қа дал ған қыр қа дан ба сын бе рі бұ рып, үл кен кө зі жас қа 
то лып, жау ды рап тұр екен. Күй ші осы кез де күй ыр ға ғын баяу-
ла тып ке ліп, ақы рын ді ріл де тіп кө тер ді де, бо та дай боз да тып жі-
бер ді. Ана дан ай рыл ған жас бо та ның ал ғаш қы зар лы үні үзі ліп-
үзі ліп шы ға ды. Ару ана осы тұс та бір ыңы ран ды. Ес те мес оны да 
дом бы ра ның ше гі не іліп әкет ті. Күй ші нің кө зі Жа ңыл ға түс ті... 
Қыз нар дың ем ше гін қы сып ұс тап, қа тып қа лып ты. «Апыр-ау, бұл 
не ге сау май тұр», – деп ой ла ды Ес те мес. Нар дың же лі ні тыр сиып 
ба ра ды. Ес те мес қыз дың әдейі сау май тұр ға нын бай қа ды. «Екі АР
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күй ші, өнер ле рің ді бір дей са лың дар» де ген қыз сө зі нің ас та ры ен-
ді ашы лып, есі не қай та түс ті. Дір етіп, бір шо шы нып қал ған күй 
әл гі тап қан жай ма шуақ биігі нен тө мен деп, қай та дан мұң лы саз ға 
ау ысып, кү ңі ре ніп ба ра ды. Сәл ден кей ін жалт ет кен ар ма ны нан 
а йыры лып қал ған дай күй та ғы бір тал пын ды. Ес те мес Жа ңыл ға 
ен ді бір қа ра ған да, сы ғым дап қыс қан сүй рік тей ақ сау сақ тың ара-
сы нан шым-шым дап сүт та мып тұр ды. Күй ші нің де кө зі нен жас 
та мып кет ті: «За ма ным өт кен екен ғой»,– деп аһ ұрып, жалт бұ-
рыл ды да:

– Ар жа ғын сен тарт, – деп саңқ етіп, дом бы ра ны Ора зым бет ке 
тас тай бер ді.

Ора зым бет дом бы ра ны алып, жал ғас ты рып тар та жө нел ген де, 
нар дың сү ті де ше лек ке сау ыл дап құй ыла бер ді.

Біз қай дан бі лейік, ел: «На ри дір ген» күйі осы лай ту ып ты 
де се ді.

	«Бі	лу»

1. Аңыз ға ай нал ған қан дай күй лер ді бі ле сің дер?
2. «Күй аңы зы» әң гі ме сін де гі бо та сы өл ген ару ана Ес те мес 

күй ші ге қа лай әсер ет ті?
3. Ес те мес күй ші нің күй өне рі ту ра лы пі кі рі қан дай?
4. Ора зым бет кім? Қан дай адам?
5. Жа ңыл ту ра лы не ай та ал асың дар?
6. Әң гі ме де гі қа рия қан дай адам?
7. Ес те местің жү ре гін бүлк ет кі зіп, кө ңі лін әл де не ге тал-

пынт қан не?
8. «Екі күй ші, өнер ле рің ді бір ге са лың дар» де ген қыз сө зі-

нің ас та рын да не жа тыр?
9. Күй ші Ес те мес тің «За ма ным өт кен екен ғой» деп аһ ұруы 

не ні біл ді ре ді?

«Тү	сі	ну»

1. Әң гі менің «Күй аңы зы» деп аталу себебі неде?
2. Не лік тен Ора зым бет ұс та зы ның құл шы ны сы на таң 

қал ды?
3. Қыз не ге түйенің иіп тұр ға нын біл дір ме ді?

«Тал	дау»

1. Ес те мес пен Ора зым бетті са лыс ты рың дар.

Бі	лу

Түсіну

Талдау
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2. Шығарма кейіпкерлерінің іс-әрекеті мен портреттік 
мінездемесін салыстырыңдар.

«Жи	нақ	тау»

 Жа зу шы ның өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы бі лім де-
рің ді жи нақ тай оты рып, тө мен де гі кес те ні тол ты рың дар:

Бі ле мін Біл гім ке ле ді Үй рен дім

«Қол	да	ну»

1. Шығарманы мазмұндаудың жос па рын құ рың дар.
2. Кей іп кер лер ге тура және жанама мі нез де ме бе рің дер. 
3. «Наридірген» күйін өз беттеріңмен тауып, тыңдаңдар.
4. «Әде би ет ло то сын» өт кі зің дер:
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5. Топ тар ға не ме се жұп тар ға бө лі ніп, «Күй аңы зы» әң гі ме-
сі не ке шен ді тал дау жа саң дар.

 Та қы ры бы:
 Идея сы:
 Ком по зи ция сы:

 – оқи ға ның бас та луы
 – сю жет тік бай ла ны сы
 – ша рық тау ше гі
 – ше ші мі

 Поэти ка лық ті лі:
 Кей іп кер ле рі:
 Об раз сом дау ше бер лі гі:

Жинақтау

Қолдану
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6. Әң гі ме эпи зод та ры бой ын ша «Үш қа дам» кес те сін тол ты-
рың дар.

1-қа дам
Әң гі ме эпи зод та-
рын да кө те ріл ген 

мә се ле лер ді 
анық таң дар

2-қа дам
Кей іп кер лер 
қа рым-қа ты-
на сы қан дай?

3-қа дам
Қа зір гі өмір де 
бұл мә се ле лер 

өзек ті ме?
Не лік тен? 

«Ба	ға	бе	ру»		

1. Кей іп кер лер іс-әре ке ті не көз қа рас та рың қан дай?
2. Оқи ға ше ші мі сен дер ді қан дай ой лар ға же те лей ді?
3. Күй дің нар идір ген құ ді ре ті ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің-

дер.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Бел гі лі зерт теу ші Хай рол ла Жүз ба сов тың пі кі рін ше, дом бы ра сө-
зі «дөп бұ ра», «дәл бұ ра», «дем бұ ра» де ген сөз дер дің тіз бе гі ар қы лы 
жа сал ған. Бұл – бел гі лі бір ло ги ка ға ба ғын ды рыл ған қыз ғы лық ты жо-
ра мал. Та ғы бір бол жам ды эт ног раф Ерік Кө кеев ең бек те рі нен та бу ға 
бо ла ды. Ға лым ның пі кі рін ше, «том» деп түюлі жұ ды рық не ме се қол-
дың са ла сы ай ты ла ды. Кей ін нен бұл тү бір ұяң да нып, «дом ға» ай нал-
ған, «бы ра» тір ке сі бір нәр се ні шер ту, тар ту, ды быс шы ға ру, яғ ни дом-
бы ра сө зі «қол дың са ла сы мен не ме се бес сау сақ пен ішек ті шер ту» 
де ген ма ғы на бе ре ді.

«Күй» сө зі тү рік тіл де рі нің де рек те рін де XI ға сыр дан бе рі бел гі лі. 
Мах мұд Қаш қа ри дың әй гі лі « Диуа ни лұ ғат ат-тү рік» ат ты сөз ді гін де гі 
«көк» (қа зақ та күй бо лып ай ты ла ды) де ген атау ас пап ты му зы ка ны 
да, ән ді де біл ді ре ді. Осы күн гі та тар ті лін де де «күй» сө зі ас пап ты 
му зы ка мен во кал дық му зы ка ға ор тақ қол да ны ла ды. XVI ға сыр дан 
бер мен қа рай «күй» сө зі тек ас пап ты му зы ка ны ға на біл ді ре тін ма ғы-
на ға ие бол ды. Ен да ла да күн кеш кен ел дің ау зы нан шық қан «күй» 
де ген сөз дің ас пап тық му зы ка ға тән атау еке ні, оның түп-та мы ры одан 
да ар ғы за ман дар да жат қа ны ХІV ға сыр дан бе рі бел гі лі. Осы ған дә лел 
ба йыр ғы за ман да 600 жыл бұ рын тас қа са лын ған су рет тің та бы луы. 
Сон дай-ақ, «күй» сө зі нің кө не лі гін біл ді ре тін та ғы бір де рек – қа зақ та 
«Ақ сақ құ лан» ат ты күй дің бо луы.

«Халыққазынасы»кітабы

Баға	беру
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Әде	би	ет	тео	рия	сы

Гро	теск
Гро	теск – шы найы, нақ ты лы өмір мен фан тас ти ка ның шар пы-

суы нан, әдеп кі жә не таң ға жай ып оқи ға лар дың, кей іп кер лер дің то ғы-
суы нан тұ ра тын, жақ сы мен жа ман ды, қай ғы мен күл кі ні, т.б. шен-
дес ті ру ге құ ры ла тын, әжуа, күл кі ге ерек ше мән бе рі ле тін көр кем дік 
бей не леу тә сі лі. Гро теск тә сіл ре тін де әр түр лі жанрда ғы шы ғар ма-
лар да орын алып, жан-жақ ты да мып, өріс тей түс ті. Ту ра ма ғы на сын да 
ақи қат тан ал шақ ке ту бол ға ны мен, өмір де гі бо ла тын не ме се бол ған 
шын дық жағ дай ды ай рық ша тап қыр лық пен, ес те қа лар лық тай әсер лі 
етіп жет кі зе ді.

Мысалы: «Жұ ман – Ал тай-Қар пық қа мә лім та пал адам. Бі рақ 
де не сі төрт бақ, сом жа рал ған. Көл де не ңі кү рек тей мұ қыл тыр нақ ты 
сау сақ та ры – кел сап тың са бын дай жұп-жу ан. Қыл та нақ шы ғып көр-
ме ген қас қа ие гі нен ат тай ып жы ғыл ған дай. Сал бы рай бас та ған 
ұр ты на дей ін та би ғи тәр тіп ті бұз бай-ақ кел ген бу рыл са қал қас қа иек-
тен тай ып кет кен дей, ал қым ға ба рып ұйлы ғып қа лып ты да, са қал дан 
гө рі ұйы сып қал ған көк шу лан жүн ге кө бі рек ұқ сап тұ ра ды. Жү зі нің 
бас қа мө рі тү гел өшу ге жа қын дап, ес кі тең ге лік тей кө мес кі тарт қан. 
Бар мі не зі – көз де рін жар ты сы нан асы ра жау ып алып, ен ді ете гін 
кө тер мес тей бір жо ла түйіл ген қа бақ та ға на қал ған си яқ ты». 

Ғ.Мүсірепов.«Оянғанөлке»

З.Қабдолов.«Сөзөнері»

Гро теск тә сі лі не мы сал дар кел ті рің дер. 

Ақын, жазушы, драматург, мем ле кет тік сый лық тың ие ге рі Т.Ах та нов – «Күй аңы-
зы», «Қа һар лы күн дер», «Да ла сы ры», «Сәу ле», «Бо ран», «Ант», «Әке мен ба ла», 
«Ма хаб бат мұ ңы», «Күт пе ген кез де су», «Арыс тан ның сы ба ға сы», «Кү шік күй еу» 
шы ғар ма ла ры ның ав то ры. «Күй аңы зы» – өнер құ ді ре ті ту ра лы әң гі ме.

Түйін

Тапсырма
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Адам ба ла сы өз өмі рін де дү ние құ пия сы ның тыл сым сыр ла рын 
ашып кө ру ге ты ры сып бақ ты. Олар ой ша да бай қау лар жа са ды. 
Оның не гіз гі әді сі – фан та зия. Сол фан та зия, яғ ни қи ял әле мі мен 
ға рыш қа да сам ғап бақ ты. Сон дай қи сын ды қия лы мен қия лар ға 
сам ға ған жа зу шы лар дың бі рі – Жү ніс Са хиев біз ге фан тас ти ка 
әле мі нің есі гін аша ды.

 ЖҮ	НІС	САХИЕВ

Қа зақ стан да топ та ма лы ғы лы ми-фан-
тас ти ка лық шы ғар ма лар жа зу ға жол сал-
ған, Қазақстанның «Жюль Верні» 
атанған фан таст жа зу шы – Жү ніс Са хиев 
1950 жы лы Оң түс тік Қа зақ стан об лы-
сын да дү ние ге кел ген. 

Бала кезінен ас пан де не ле рі нің құ-
пия ла ры на қы зы ға қа рап, тү ні мен 
жы мың да ған жұл дыз дар дан көз ал май-
тын Жү ніс тің фан тас ти ка ға ке луі не 
тех ни ка лық қыз мет ат қа руы әсер етті. 
Жазған-сыз ғандарын телеграфтағы теле-
тайп ленталарына бастырып, қиып алып 
қағазға жапсырып: «Шіркін-ай, менің 
осы жазғандарым кітап болып шығатын 
болса, мен жаза берер едім, жаза берер 
едім...», – деп армандаған. Жазушының 
ғылыми-фантастикалық романдар топ-
тамасын жазу туралы идеясы осылай 
туындаған. Осылайша ғы лы ми ор та лық-
тар дан алыс жат қан, пла не та рийі мен 
об сер ва то рия сы жоқ со нау шал ғай да ғы 
ау ыл да ең бек ете жү ріп, ал ғаш қы ро ма-
нын жаз ды. 

21 жас та ғы Жү ніс топтамалы ғы лы-
ми-фан тас ти ка лық шы ғар ма ла рын «Ке-
ңіс тік көш пен ді ле рі» деп, ал оның бі рін-
ші ро ма нын «Тір ші лік ұя сы» деп ата ды. 
Үл кен шы ғар ма шы лық қа осы лай ша 

ЖҮ НІС САХИЕВ 
(1950 жы лы ту ған)

Жү ніс ті қа зақ хал қы ның 
адам дық ру ха ни қа сие ті 
мен озық ой ын ха лы қа ра-
лық аре на да та ны та тын 
жа зу шы-фан таст деп бі-
ле мін. 

А.Машанов

Жү ніс Са хиев тің әр бір 
ғы лы ми-фан тас ти ка лық 
ро ман-кі та бы жұл дыз дар-
ға қа рай кө те рі ліп ба ра 
жат қан бір-бір бас пал дақ 
се кіл ді. 

М.Гумеров

Зергер	сөз
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қа дам жа са ған Жү ніс Са хиев 1972 жы лы 
С.М.Ки ров атын да ғы Қа зақ мем ле кет тік 
уни вер си те ті нің фи ло ло гия фа куль те ті не 
оқу ға тү сіп, 1977 жы лы бі ті ріп шы ға ды. 
Уни вер си тетте оқып жүргенде 1974 жы-
лы «Ат лан ти да жаң ғы ры ғы» ұжым-
дық ғы лы ми-фан тас ти ка лық шығар-
масының үшін ші бө лі мі «Тұң ғи ық та» 
де ген ат пен «Қа зақ стан пио не рі» га зе тін-
де ал ғаш рет жа рық көр ді. Ай дың 1975 
жыл ғы шіл де де гі тұ ты лу ына жа са ған 
ғы лы ми зерт теуі н Мәс кеу ден шы ға тын 
«Зем ля и Все лен ная» ғы лы ми-көп ші лік 
жур на лын да 1976 жы лы жа рия лап, Мәс-
кеу ға лым да ры ның на за ры на ілін е ді. 

Жа зу шы ның «Жаң быр жау ған да» 
ғы лы ми-фан тас ти ка лық ро ма нын да ғы 
ке мемен ауа ра йын өз гер те алу идея сы 
қа зір гі кез де шын дық қа ай нал ды. 
Мә се лен, қа зір әуе ке ме ле рі ар қы лы 
бұлт тар ды ыды ра ту ға бо ла ты ны белгілі.

«Шол пан ға көш кен ау ыл» ро ма нын-
да ғы не гіз гі маз мұн жандыны да, зат ты 
да жа рық сәу ле сі мен өз ге орын ға кө ші-
ру ге бо ла ты ны ту ра лы еді. Бұл идеяны 
кейінірек Аус тра лия уни вер си те ті нің 
ға лым да ры қан дай да бір зат ты ла зер сәу-
ле сі мен бөл шек теп жі бе ріп, се ку нд      тың бір 
бө лі гін дей ға на уа қыт тың ішін де екін ші 
жер ге кө ші ріп, қай та қал пы на кел ті ру ге 
бо ла ты нын тә жі ри бе мен жү зе ге асыр ды. 

Жү ніс Са хиев 1989 жы лы Лат вия ның 
ас та на сы Ри га да өт кен фан таст-жа зу шы-

лар дың се ми на рын да бі рін ші бо лып КСРО Жа зу шы лар Ода ғы на 
мү ше лік ке өту ге се ми нар аты нан ке піл де ме ал ған. 

«Қи май тын әлем» ғы лы ми-фан тас ти ка лық ро ма ны ның 
жур нал дық нұс қа сы чех жә не ағыл шын тіл де рін де жа рық көр ді. 
Ол ға лым ре тін де 1988 жы лы Марс қа жа са ған ғы лы ми-зер ттеу 
ең бек те рі үшін КСРО Ғы лым Ака де мия сы құ ра мын да ғы Бү кіл-
о дақ тық Ас  тро но мия-геоде зия қо ға мы на то лық мү ше бо лып 
қа был дан ды.

Фан	тас	ти	ка (грек. 
Phantastike – көз ге елес-
те ту өне рі) – әде би ет тің 
өмір шын ды ғын қи ял тұр-
ғы сын да әсі ре леп бей не-
лей тін жан ры. Ғы лы ми 
тү сі нік жоқ кез де фан тас-
ти ка ми фо ло гия лық жә-
не ді ни шы ғар ма лар да 
(Го мер . «Одис сея», Ови-
дий . «Ме та мор фо за ла р», 
шы ғыстың «Мың бір тү ні» 
т.б.) орын ал ған ғы лым-
ның да муы на бай ла ныс-
ты ха лық қия лы нан шық-
қан ту ын ды лар жа рық кө-
ре бас та ды.

ХІХ–ХХ ға сыр лар да 
Г.Уэллс тің «Уа қыт ма-
ши на сы» (1895), «Әлем-
дер со ғы сы» (1898), 
А.Х.Дойл дың «Жо ғал ған 
әлем» (1912), т.б. фан тас-
ти ка лық ро ман да ры жа-
рия лан ды. Р.Брэд бе ри дің 
«Марс хро ни ка ла ры» жи-
на ғы на ен ген «Фа рен гейт  
бо йын ша 451» ро ма ны, 
по ляк жа зу шы сы С.Лем 
кос мос ке ңіс ті гі не жау ап-
кер ші лік пен қа рау жөнін-
де гі фи ло со фия лық ой-
тол ғам да ры ар қы лы әлем 
жұрт шы лы ғы на та ныл ды.

«Қазақәдебиеті»
энциклопедиялық
анықтамалығы
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Жү ніс Са хиев ға лым ре тін де 1988 жы лы Марс қа жа са ған ғы лы-
ми-зерт теу ең бек те рі үшін КСРО Ғы лым Ака де мия сы құ ра мын да ғы 
Бүкілодақ тық Аст ро но мия-геоде зия қо ға мы на то лық мү ше бо лып қа был-
дан ды. Фан таст-жа зу шы Жү ніс Са хиев «Шең бер дің түйі суі» кі та бы үшін 
Қа зақ стан Жа зу шы лар Ода ғы ның О.Жан дос атын да ғы әде би сый лы ғы-
ның лау реаты атан ды. Ол 1971 жы лы өзі «Ке ңіс тік көш пен ді ле рі» деп 
ата ған жал пы ай дар мен қа зақ ғы лы ми фан тас ти ка сы жан рын да тұң ғыш 
бас тап жаз ған ро ман да рын же ке-же ке кі тап етіп шы ға ра бас тай ды. 1983 
жы лы жа зу шы-фан таст топ та ма сы ның «Ма ңыз ды мақ сат», «Ұр пақ тар-
мен ұшы рас қан да», «Қай тар жол да», «Тір ші лік ұя сы» деп атала тын төрт 
ірі бө лім нен тұ ра тын «Тір ші лік ұя сы» ғы лы ми-фан тас ти ка лық ро ма ны 
жа рық көр ді. Ав тор мұн да «Жер ға лам ша ры мыз са на лы адам ба ла сы 
өсіп-же ті ліп, жұл дыз ды әлем ді иге ріп, жа ңа ға лам шар тау ып, кө шіп ке тіп 
оты ра тын тір ші лік ұя сы емес пе екен?» де ген ғы лы ми не гіз ді ой түйеді. 

1987 жы лы «Ар ман са па рын да», «Адам зат үшін ар па лыс та», «Ба қыт-
ты жол да», «Бо рыш» бө лім де рі нен тұ ра тын то пы рақ тан өсіп-өне тін күл лі 
тір ші лік ие ле рі нің бү гін гі ұр пақ тың өмі рі не ға на емес, ке ле шек ұр пақ өмі рі-
не де зар дап бе ре тін, қа ру атау лы дан аулақ болуға баули тын екін ші – «Бо-
рыш» ғы лы ми-фан тас ти ка лық ро ма нын, 1991 жы лы «Шең бер лі арал да», 
«Даңқ шең бе рін де», «Шең бер ши ре гін де» жә не «Шең бер дің түйі суі» де-
ген бө лім дер ден тұ ра тын, ғы лым же тіс ті гін же ке ман сап қор лық қа ай нал-
ды ру дың адам зат тағ ды ры на зиянын көр кем тіл мен су рет теп, ғы лым ға 
абай бо лу ға ша қы ра тын топ та ма ның үшін ші сі – «Шең бер дің түйі суі» ғы-
лы ми-фан тас ти ка лық ро ман да рын же ке-же ке кі тап етіп шы ғар ды. Жү ніс 
Са хиев өз шы ғар ма ла рын да дү ниежү зін ме кен ет кен ха лық тар ға қа зақ 
хал қы ның да на лы ғын та ны тып, салт-дәс тү рі міз ді үл гі-өне ге ете ді.

http://www.iref.kz

Жас та йым нан жұл дыз ды әлем мен тех ни ка са ла сы на қат ты қы зы ғып, қыр-сы ры-
на үңіл дім. Анам Құл ха ныс тан, әкем Сә дуақас (Са хы) пен өз ге де зер де лі кі сі лер-
ден ес тіп, есін де сақ тап айт қан, жаз ғы шіл де нің ап тап ты тәу лік те рін де түн де үй ау-
ла сын да ғы сы па де лі не тін кең ағаш тө сек үс тін де жа тып, ас пан да ғы жұл дыз дар ды 
көр се те айт қан қы зық ты аңыз-әң гі ме ле рі қия лы ма қа нат бі тір ді. Сол кез де ұш қыш 
бо лу ды ар ман дай тын мын. Ар ма ным ме ні ас пан ның қыр-сы рын бі лу ге құ мар қыл ды. 
1960 жыл ғы ма мыр а йын да мен оқы ған Қа ныш Сәт баев атын да ғы қа зақ ор та мек те-
бі не ұлы жа зу шы Мұх тар Әуе зов  ке ліп кет ті. Ол кез де мен он жас та ғы оқу шы едім. 
Со дан бас тап, мен қо лы ма қа лам ұс тап, ал ғаш қы ой-ар ман да рым ды ақ қа ғаз бе ті не 
тү сі ру ге тал пы на бас та дым. 

Ж.Сахиев
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Ай ға са пар дың құ пия сы не де?

Ай	да	ғы	жа	сы	рын	бақ

Жа ңа оқу жы лы ның ал ғаш қы қо ңы-
ра уы... Ай на дай та за, кең де жа рық класс 
бөл ме сі кө ңі лі міз ді сер гі тіп жі бер ді. 
Жаз ғы ұзақ ка ни кул дан кей ін бір-бі рі-
міз ді кә дім гі дей-ақ са ғы нып қа лып пыз.

Бір кез де есік ашы лып, Гү ләйім апай 
кі ріп кел ді.

– Сә ле мет сіз дер ме, оқу шы лар!
– Сә ле мет сіз бе, Гү ләйім апай!
Гү ләйім апай орын ды ғы на жай ға сып, 

ала бұ рт қан жү зі міз ге бір көз тас тап қой-
ды.

– Ал, жағ дай ла рың қа лай? Жаз ғы 
де ма лыс ты қа лай өт кіз дің дер?

– Жақ сы! – де дік біз кө ңіл ді үн мен.
– Ен де ше, ал ғаш қы са ба ғы мыз ды 

со ған ар най мыз. Кім қай да бол ды, не көр-
ді, не түй ді?

Біз бір-бі рі міз ге қа рап, жы миысып 
қоя мыз. Сол кез де Жан те мір дің:

– Апай, жаз ғы ка ни кул да Мер ген 
пла не то лог әке сі Ер ті лес пен бір ге Ай да 
бо лып қай тып ты. Олар мен бір ге Сар тай 
да бо лып ты. Со лар ай тып бер сін, не көр-
ген де рін! – де ген дау ысы саңқ ете қал ды.

– Бұл жақ сы жа ңа лық екен, – де ді 
апай елең етіп, – қа не, Мер ген, Сар тай, 
Ай дан не қы зық кө ріп қайт тың дар?

– Он да пә лендей еш те ңе көр ген жоқ-
пыз, – де ді Сар тай жақ тыр ма ған дай 
Жан те мір ге бір қа рап қо йып, – Ай да біз 
жа сы рын бақ ой на дық!

Бә рі ду күл ді! Гү ләйім апай да сәл 
жы ми ып ал ды. Класс іші ты ныш тал ған 
кез де мен апай ға:

Ай ( лат. luna) —  Жер дің 
та би ғи се рі гі, өзі нен жа-
рық шы ғар май тын Жер ге 
ең жа қын ас пан де не сі. 
Ол Жер ді эл лип   с тік ор би-
та бо йымен (1,02 км/сек 
жыл дам дық пен) ай на ла-
ды. Жер мен Ай ара сын-
да ғы ор та ша қа шық тық 
384500 км. Жал пы көр-
сет кіш те рі: 
• Мас са сы Жер дің сал-

ма ғы ның 1/81 тең, яғ ни 
7,35*1022 кг. 

• Ты ғыз ды ғы 3344 kg/m3. 
• Ай диа мет рі 3476 км 

(Жер диа мет рі нен 4 
есе дей аз), яғ ни ра-
диусы 1738 км. 

• Ай дың өз ат мос фе ра-
сы  жоқ. Бе тін де гі тем-
пе ра ту ра сы −173°C-ден 
127°C-ге дей ін жетеді. 
Ай дың қа лың ды ғы 60–
120 км фелд шпат жо-
та дай қа бы ғы си ли кат 
ман ти яның үс тін де жа-
тыр. Ба зальт ла ва ла ры 
Ай бе ті нің 17%-ын жа-
ба ды. Ра диусы 300–400 
ша ғын (Ай кө ле мі нің 
2–3%-ын құ рай тын) те-
мір яд ро сы ның бо луы 
ық ти мал.

«Астрономия»
оқулығы
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– Жа сы рын бақ ой на ға ны мыз рас. 
Бі рақ ол Жер де гі жа сы рын бақ емес. Мен 
бә рін ай тып бе рей ін ші,– де дім...

– Біз Ай ға ға лым дар дың ар найы ке ме-
сі мен бар дық,– деп бас та дым мен әң гі-
мем ді,– Жер мен екі ара да ғы геосин-
хрон ды, геос та цио нар лы деп атала тын 
ай на лым жол дар ды арт қа тас та ған соң 
қо ну ға да йын дал дық. Отыр ған орын ды-
ғы мыз ды ті кей тіп, бел ді гі міз ді бай-
ла дық. Со ны күт кен дей ға рыш ке ме сі нің 
дү рі лі кү шей іп, бей та ныс ға лам шар та би-
ға ты на қа рай құл ди лай бер ді. Ай бе ті не 
та бан ті реу ге жа қын қал ға ны мыз да 
қа раң ғы дү ние ден де не міз түр шік ті. Өзі-
міз та ни бі ле тін Дау ыл мұ хи ты, Жаң-
быр лар те ңі зі, Дағ да рыс те ңі зі де лі не тін 
су сыз ой пат тар мен ат та ры есім де жоқ 
жы пыр ла ған қа зан шұң қыр лар қа ра йып 
көз ге ша лын ды. Қа ла шам да ры жы мың-
да ма ды. Қол шам тә різ де ніп, көз қа рық-
тыр ды да тұр ды.

Жер – Күн жүй есін де гі 
үшін ші ға лам шар, Күн тө-
ңі ре гін де гі жол мен (ор би-
та мен) ай на ла қоз ға ла ды. 
Күн жүй есі не 8 ға лам шар 
кі ре ді. Ға лам шар лар жер 
то бын да ғы ға лам шар лар 
жә не алып ға лам шар лар 
бо лып екі ге бө лі не ді. Ға-
лам шар лар дың ма ңын да 
ай на лып жүр ген ас пан де-
не ле рі ға лам шар дың та-
би ғи се рік те рі деп атала-
ды. Жер дің жал ғыз та би ғи 
се рі гі бар. Ол – Ай. Ай мен 
Жер дің ара сын да ғы ара-
қа шық тық 384 мың ша қы-
рым. Ай Жер та би ға ты на 
ай тар лық тай әсер ете ді.

«География
жәнегеодезия»сөздігі

Бағалы	дерек
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Көп ке шік пей ке ме міз Ай бе ті мен жа нас ты. Бі раз жыл жып 
ба рып, ға рыш ай ла ғы ның ал ды на тоқ та ды. Сырт та біз ді ар найы 
кө лік кү тіп тұр екен. Со ған мі ніп, «Ға лым дар үйі не» жет тік. Кө-
кем, Сар тай жә не мен үшеу міз бір пә тер ге ор на лас тық. Сол бір сәт 
Сартай екеу міз үшін әлі қор қы ныш ты. Өзі міз жат қан бөл ме нің 
үл кен те ре зе сі сыр тын да ғы Ай тер мо мет рі 200 гра дус су ық ты көр-
сет іп тұр ды. Сар тай екеу міз көп ке дей ін көз іле ал ма дық. Жер де гі 
қа раң ғы лық жай екен. Ай ас па нын да ғы жұл дыз дар да жы мың да-
май ды. Ай на ла ның бә рі бей не бір күл ша ңы ның ас тын да қал ған-
дай кө ңіл құ ла зы та ды. Тір ші лік сіз дік тің на ғыз көр ме сі де сонда 
екен. «Пә тер де гі жы лу жүй есі сөн се, әп-сәт те мұз бо лып қа тып 
қа ла мыз-ау» деп те қо рық тық.

Ай да ғы таң ның атуы, Күн нің кө те рі луі ұзақ қа со зыл ды. Күн 
өзі міз Жер де жү ріп қа ра ған да ба тыс жа ғы дей тін оң жақ ше ті нен 
Дағ да рыс те ңі зі жақ тан шы ға ды екен. Ай да ол – шы ғыс. Он да ғы 
жар ты күн Жер де гі екі ап та ға тең. Оны бә рі міз де бі ле міз. Біз 
Жер ден өліара қар са ңын да ат тан ған быз. Сөйт іп, ол Күн мен қа бат 
шы ғып, бір ге ба та ды. Ал бі рер күн нен соң Ай Күн нің сол жа ғы на 
өтіп, Жер дің ба тыс жа ғы нан қияқ та нып кө рі не ді. Біз оны Жа ңа 
Ай ту ды дей міз. Ал сол кез де Ай да шын мә нін де таң атып, Күн 
шы ға ды екен. Сар тай екеу міз қа зақ хал қы ның оны ежел ден-ақ 
дәл біл ге ні не қай ран қал дық.

Жер есе бі мен екі тәу лік өт кен де қа ла шық ор на лас қан ай мақ 
жа рық тан ды. Бі рақ Жер де гі дей емес. Тас қа раң ғы ға рыш та ғы 
Күн ге ша ғы лыс қан бір до ма лақ де не нің бе ті не сәу ле түс кен дей 
ға на кө рі ніс. Не кө гіл дір көк жи ек жоқ, не ас пан ды шар пы ған 
әсем бұлт жоқ. Күн нің сәу ле сі де ша шы ра май ба жы рая қал ған. 
Көз қа рық ты ра ды.АР
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Күн сәу ле сі Дағ да рыс те ңі зін жар ты лай жа рық тан дыр ған 
кез де Сар тай екеу міз ге сырт қа шы ғу ға рұқ сат бе ріл ді. Ал кө кем 
бас та ған ға лым дар зерт теу жұ мы сы на әл де қа шан кі рі сіп кет-
кен. На за ры мыз ды Ай бе тін ді ріл де те баяу жыл жып ба ра жат қан 
зау ыт бөл ді. Кө кем нің тү сін ді руін ше, олар Ай то пы ра ғы нан от те гі 
жә не та ғы бас қа Ай ба за сы на қа жет ті тех но ло гия лық зат тар ды 
өн ді ру ге ар нал ған.

Жер біз ге қа ра ас пан ға іліп қой ған шы ны шар тә різ де ніп 
кө рі ніп тұр ды.

Оның бі рін ші ши ре гі, то луы, соң ғы ши ре гі әр бір жи ыр ма төрт 
са ғат са йын ай на лып ке ліп жат ты. Ал ғаш қы кез де оған қа рай 
бе ре тін біз, бі рақ кей ін нен кө зі міз үй ре ніп кет ті.

Сөйт іп, ар найы же ңіл ком би не зон, ая ғы мыз ға сал мақ ау ыр лат-
қыш бә тең ке ки ген біз се ру ен ге шық тық. Ай дың ыл ғал да ған құм 
си яқ ты то пы ра ғы на ізі міз ба ды ра йып тү сіп жат ты. Кей де ба ла лы-
ғы мыз ұс тап, әрі-бе рі жү ріп, ізі міз бен су рет са ла мыз, аты мыз ды 
жа за мыз. Әйт еу ір бір ес ке рт кіш жа зып қал ды ру ға ты ры са мыз.

Күн мей лін ше баяу кө те ріл ген са йын қа зан шұң қыр лар да ғы 
кө лең ке лер қыс қар ған дай бо ла ды. Бі рақ он да кө лең ке мен Күн 
сәу ле сі бі реу ақ, қа ра бояу мен бояп бө ліп тас та ған дай екі бө лік-
те ніп тұ ра ды. Ай бе ті баяу бол са да қа ра бояу дан жуыл ған дай 
елеу сіз өз ге ре ді. Әл гі жыл жы ма лы зау ыт-ав то мат тар ал ды мыз да 
ап-анық кө рі не ді. Аяқ ас ты мыз қу ыс шар дың үс тін де тұр ған дай 
қат ты ді ріл қа ға ды. Талай-талай шар шы метр алаң дар ды алып 
жат қан жал пақ Күн ба та реяла ры ның па нель де рі Күн сәу ле сі не 
ша ғы лы сып, жа рық қо са түс кен дей бо ла ды.

Ай бе тін де қа зан шұң қыр лар дың көп еке ні бә рі міз ге бел гі лі. Біз 
қа ла шық ор на лас қан Дағ да рыс те ңі зі нің те гіс де ген жер ле рі мен АР
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жүр дік. Сөйт іп ша ғын бір шұң қыр ға тап бол дық. Ол он ша лық ты 
те рең емес екен. Қа рай ған кө лең ке сі әлі де бол са бір жа ғы на жан-
та йып, қа ра ту шы тө гіл ген сау ыт тай бо лып жа тыр. Сол кез де ме ні 
«Шұң қыр ға тү сіп бір бай қа сам қай те ді?» де ген әуес тік би ле ді.

Со дан абай лап, шұң қыр ер неуін де гі тас тар ға ая ғым ды ті реп, 
қол мен де ұс тап, жа йымен іші не түс тім. Сар тай сырт та, ма ған бір 
жағ дай бол ған да қол ұшын бе ру ге әзір. Шұң қыр дың іші әжеп-
теуір үл кен, кең әрі те гіс еді. Мен кө лең ке ге ен дім. Сол-ақ екен, 
ком би не зо ным ның сол же ңін де гі тер мо ме тр дің тү тік ше сін де гі 
қы зыл түс ті сы нап тө мен қа рай жыл жи жө нел ді. Де нем ді су ық 
ал ған дай күй ке шіп, сәл кі бір тік теп қал дым. Бі рақ қай та шы ғу ға 
на мыс тан дым. Сөйт іп, қап-қа раң ғы дү ние ге тап бол дым. Ай дың 
Күн сәу ле сі тү сіп тұр ған жа ғы өзін ше бір бө лек дү ние си яқ ты. 
Төбем де әл гін де ға на кө мес кі кө рін ген жұл дыз дар жа пыр лай ды.

– Мер ген! Ей, Мер ген! – де ген ха бар жет ті шы ны ду лы ға ішін-
де гі ды быс қа был да ғыш тан.

Мен жалт бұ ры лып, жо ға ры қа ра дым. О йыма «Сар тай бір де ме ге 
ұшы ра ды ма?» де ген кү дік кел ген еді. Қа ра сам, ол көз ал дын оң ала-
қа ны мен қал қа лап, әл де кім ді із деп тұр. Ме ні көр мей тін тә різ ді.
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– Не бол ды, са ған Сар тай? Кім ді із деп тұр сың? Әл де кө зі ңе 
ұша тын бей мә лім бір де ме елес те ді ме?

– Жоқ! – де ді Сар тай іліп ал ған дай, – кө зі ме еш те ңе де елес-
те ген жоқ! Мен се ні тап пай тұр мын!

– Тап па ға ның қа лай? Мен еш қай да кет кен жоқ пын!
– Кө лең ке ге ен ген бой да зым-зия бол дың! – де ді ол тол қып.
– Ал сен ме нің көз ал дым да сың!
– Кө лең ке ден шық шы! – де ді ен ді Сар тай дег бір сіз де ніп.
– Жа рай ды. Қа зір.
Мен кө лең ке ден шық тым. Сар тай ме ні жо ғал тып тап қан дай 

қат ты қу ан ды. Шұң қыр ер неуі не шы ға бер ге нім де қо лым нан 
тар тып алып, құ шақ тай ал ды. Ре ңі нің бо зар ға ны да шы ны ду лы-
ға ның іші нен ап-анық кө рі ніп тұр.

– Ен ді сен тү сіп көр ші! – де дім мен.
– Одан да Жер де гі си яқ ты жа сы рын бақ ой на сақ қай те ді? – де ді 

Сар тай.
– Қа лай ша?
– Не қа лай ша сы бар? Сен із деу ші, мен жа сы ры ну шы бо ла мын. 

Кө зің ді жұ мып, елу ге дей ін са най сың. Со дан соң із дей бер!
– Жа рай ды, ой на сақ ой на йық,– де дім мен.
Са нап бол ған соң кө зім ді ашып із дей бас та дым. Жым-жырт. 

Ма на жүр ген жыл жы ма лы зау ыт-ав то мат ты жүй елер де алыс тап 
кет кен. Шұң қыр ішін әрі-бе рі қа рап, Сар тай ды кө ре ал ма дым.

– Сар тай! А, Сар тай! Қай да сың, кө ріп тұр ған жоқ пын! – де дім 
ен ді өзім де үрей ле ніп.

– Мұн да тұр мын ғой! – де ді ол мәз бо лып. 
Ар тын ша кеңк-кеңк күл ге ні де мик ро фон ды қы рыл да тып 

жі бер ді. Мен де күл дім. Бі рақ сон да да сы ры бей мә лім та би ғат қа 
сен бей жү рек сі не мін. «Ай да се ру ен дей міз деп жү ріп, бір-бі рі міз ді 
жо ғал тып ал сақ» де ген үрей лі ой би лей бас та ды. Әрі-бе рі қа рап:

– О йын біт ті, Сар тай! Мен же ңіл дім! Шы ға бер! – де дім.
– Қа зір! – де ді ол.
Бір ме зет те Сар тай кө лең ке нің ше ті не шы ға кел ді. Ол шұң қыр-

дың ер неуі не жет кен де қай та жо ғал тып алар дай қо лы нан шап бе-
ріп ұс тай алып, өзі ме қа рай тарт  тым. Сөйт іп, еш қа шан о йымыз ға 
кел ме ген жа сы рын бақ о йынын ой на дық. Ке шік пей Ай та би ға тын 
зерт теу жұ мы  сын аяқ тап, кө кем кел ді. Та мақ та нып бол ған нан 
кей ін пә тер де оты рып, екеу міз жа ңа ғы көр ген қы зық та ры мыз ды 
ай тып күл дік.

– Бұл – күл кілі емес,– де ді әкем те ре зе ден тір ші лік сіз Ай та би-
ға ты на қа рап оты рып,– кө лең ке нің қоюлы ғы Ай да ғы АР
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ат мос фе ра ның жоқ ты ғы нан. Күн жүйесі 
ал ғаш ға рыш шаң-то за ңы нан пай да бол-
ған нан кей ін ға лам шар лар дың тір ші лік ті 
жағ дай ға кө шу ке зең де рі бір дей өт кен. 
Ай дың да ат мос фе ра сы мен гид рос фе ра сы 
бол ған. Мұн да да бір за ман да тір ші лік 
қай нап жат қан. Мә де ни да муы жо ға ры 
ше гі не жет кен Ай дың са на лы тір ші лік 
ие ле рі ат мос фе ра ны лас та ған, оның ыды-
ра уы на әке ліп соқ тыр ған. Озон дық ойық-
тың ұл ғаюы нә ти же сін де Күн ра диация-
сы ның электр маг нит тік ағы мы, оған қо-
са қыс қа тол қын ды диапа зон да ғы рент-
ген дік жә не ультра күл гін сәу ле лер ға-
лам шар бе тін де гі тір ші лік ті жо йып жі-
бер ген. Ай бе ті жа ла ңаш та нып, шек тен 
тыс қы зып, жа сыл же лек біт кен қу рап, 
бұ лақ, көл, те ңіз бен мұ хит бу ла нып, ға-
рыш қа ұшып кет кен. Қи ыр ға рыш тан 
қаң ғып кел ген ас пан тас та ры ға лам шар-
дың бе тін әжім ге тол ты ра бер ді. Ай бе ті 
жы пыр ла ған қа зан шұң қыр лар ға тол ды. 
Ға лам шар дың күн гей жа ғы құр ғап, түн гі 
жа ғын да ғы іш кі суы мәң гі лік мұз бо лып 
қа тып қал ды. Ай өз осі нен ай на лу ын мей-
лін ше баяу лат ты. Біз дің ғы лы ми зерт-
теуі міз осы ны дә лел де ді...

Әкем мән-жай ды Сар тай екеу міз ге 
тү сін ді ріп бол ған соң өзін ше ой ға ба тып, 
үн сіз қал ды. Біз үл кен те ре зе ден сырт қа 
көз тас та дық. Жие гі қа ра пер де мен 
тұ тыл ған дай қап-қа раң ғы Ай ас па нын да 
мен мұн да лап әсем Же рі міз кө рі ніп тұр-
ды. Бір кез де Сар тай:

– Ен ді мұн да жа сы рын бақ ой на ма-
йық шы,– де ді.

– Жа рай ды, ен ді ой на май мыз,– де дім 
мен іле қос тап,– онан да ана кө рі ніп тұр-
ған Же рі міз де гі ат мос фе ра мыз дың, гид-
рос фе ра мен биос фе ра мыз дың та за лы ғын 
ой ла йық шы.

Та	би	ғат	ты	қор	ғау	– 
та би ғи жер жә не су ре-
сурс та рын ұтым ды пай-
да ла нып, сақ тау ды жә не 
ұдайы өсі ру ді қам та ма-
сыз ету ге ба ғыт тал ған 
мем ле кет тік, қо ғам дық, 
әкім ші лік-ша ру ашы лық, 
тех ни ка лық-өн ді ріс тік, 
эко но ми ка лық жә не заң-
ды ша ра лар жүй есі.

Сөз	мар	жан

«Апол лон» бағ дар ла-
ма сы – 1961 жы лы жы лы 
іс ке қо сыл ған АҚШ-та ғы 
НАСА ға рыш агент ті гі нің 
бас қа ры ла тын ға рыш-
тық са пар бағ дар ла ма сы. 
Мақ са ты – Ай ға бас қа-
ры ла тын, яғ ни ішін де ға-
рыш кер ле рі бар, ға рыш 
ап па ра тын қон ды ру. Бағ-
дар ла ма 1975 жы лы аяқ-
тал ды. «Апол лон» бағ-
дар ла ма сы ая сын да Ай ға 
қо ну бо йын ша 6 мис сия 
(соң ғы сы – 1972 жы лы) 
сәт ті жү зе ге ас ты.  Бұл 
ал ты са пар дан кей ін 
адам зат әлі күн ге дей ін 
аст ро но мия лық нысанға 
қон ған жоқ. 

Д.Омаров

Бағалы	дерек
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– Та би ғат тың бо ла шақ та за лы ғы сен дер дің қол да рын да,– де ді 
сол кез де кө кем Сар тай екеу міз дің сө зі міз ді тың дап бо лып,– дос-
та ры ңа да тү сін ді рің дер мұ ны... 

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Бай қо ңыр – ір ге сі 1955 жы лы қа лан ған Қы зы лор да об лы сы Қар-
мақ шы ау да ны ның ау ма ғын да ор на лас қан ға рыш ала ңы. Ға рыш ала-
ңын са лу үшін Бай қо ңыр ды таң дап алу ке зін де бұл жер дің ел ді ме-
кен дер ден қа шық бо луы, эк ва тор жа зық ты ғы на жа қын ды ғы, зы мы ран 
ұшы ру дың қау іп сіз ді гі, қайт ып ора ла тын ға рыш тық ны сан дар үшін 
қо лай лы қо ну ай мақ та ры ның бо луы, т.б. фак тор лар ес ке ріл ді. Бай-
қо ңыр дың бас ты жә не кө мек ші ны сан да ры мен қыз мет ету орын да ры 
кең ай мақ қа ор на лас қан, олар бір-бі рі мен ав то мо биль жол да ры жә не 
те мір жол ар қы лы бай ла ныс қан. Бай қо ңыр да зы мы ран та сы ғыш тың 
әр бір тү рі не сәй кес бір не бір не ше тех ни ка лық тұ ғыр лар жә не олар-
дың әр қай сы сы на ар на лып, бір не ше старт тық ке шен дер са лын ған. 
Бай қо ңыр дың ұшу трас са сы Арал те ңі зі нен Кам чат ка тү бе гі не дей ін 
со зы лып жа тыр. 1957 жы лы 4 қа зан да Бай қо ңыр ға рыш ала ңы нан 
тұң ғыш ға рыш зы мы ра ны сәт ті ұшы рыл ды. Ол дү ниежү зін де гі ең бі-
рін ші Жер дің жа сан ды се рі гін ор би та ға шы ғар ды. 

Бай қо ңыр әлем де гі ең ірі жер бе ті ғы лы ми ға рыш по ли го ны бо лып 
та бы ла ды, оның бас ты жә не кө мек ші ны сан да ры ның жал пы ау да ны 

Ға	лам	шар де ген сөз грек ті лі нен ау дар ған да «кез бе жұл дыз» де ген ма ғы на бе ре-
ді. Се бе бі, олар бір орын да тұр май ды. Күн ді ай на лып ке зіп жү ре ді. Күн ге ең жа қын 
ға лам шар – Мер ку рий. Ол Ор би та бо йымен өте жыл дам зы мы рай ды. 88 тәу лік те 
Күн ді бір ай на лып шы ға ды. Шол пан, Жер, Марс та – ға лам шар лар. Ал Юпи тер – Күн 
жүй есін де гі диа мет рі 142 мың км- ге жу ық, түн ке зін де жы пыр ла ған көп жұл дыз дың 
ара сы нан жап-жа рық бо лып ерек ше кө рі не тін ең ірі ға лам шар. Юпи тер де гі бір жыл 
жер де гі 12 жыл ға тең ке ле ді. Оның ай на ла сын да 12 се рі гі ай на лып жү ре ді. Юпи тер-
ден әрі Са турн ға лам ша ры бар. Са ту рн да ғы бір жыл дың ұзақ ты ғы – жер де гі жер де гі 
30 жыл ға жу ық ке ле ді, оның 10 се рі гі бар. Юпи тер мен Са турн – алып ға лам шар лар. 
Олар не гі зі нен су те гі мен ге лий ден тұ ра ды. Уран ға лам ша ры 1781 жы лы ға на бел гі-
лі бо ла ды. Ал мұн да ғы бір жыл жер бе тін де гі 84 жыл мен па ра пар. Марс – Шол пан-
нан кей ін гі ең жа қын ға лам шар. Шол пан – Күн нің Жер тә різ дес се рі гі. Жер ге қа ра-
ған да Шол пан Күн ге жа қын. Ол 225 Жер тәу лі гі ішін де Күн ді бір ай на лып шы ға ды. 
Бас қа ға лам шар лар дан ерек ше лі гі ол өз осі нен Жер си яқ ты ба тыс тан шы ғыс қа қа-
рай емес, шы ғыс тан ба тыс қа қа рай ай на ла ды.

http://bilimsite.kz/
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6717 шар шы ша қы рым. Бай қо ңыр дан 1961 жы лы 12 сәу ір де адам-
зат та ри хын да тұң ғыш рет Юрий Га га рин «Вос ток» ға рыш ке ме сі мен 
ға рыш қа ат тан ды. Бай қо ңыр дан  Күн нің, Айдың, Шол пан ның ал ғаш-
қы жа сан ды се рік те рі, «Вос ток», «Вос ход», «Союз», «Прог ресс» ға-
рыш ке ме ле рі, «Са лют», «Мир» ор би та лық стан сы ла ры, жұ мыс тар 
жүр гі зу ге ар нал ған «Про тон», «Зонд», «Прог ноз», бай ла ныс мақ са ты 
үшін пай да ла ны ла тын жә не ме те оро ло гия лық ба қы лау лар жүр гі зу ге 
ар нал ған жер дің жа сан ды се рік те рі ұшы рыл ды. Айды, Марс ты жә не 
Шол пан ды зерт теу ге ар нал ған ға рыш ап па рат та ры да Бай қо ңыр дан 
ат тан ды рыл ды. 1991 жы лы 2 қа зан да тұң ғыш қа зақ ға рыш ке рі Тоқ тар 
Әубә кі ров «Союз Т-13» ға рыш ке ме сі мен Бай қо ңыр дан ға рыш қа кө-
те ріл ді. Ре сей мен бір лес кен бағ дар ла ма бой ын ша қа зақ ға рыш ке рі 
Тал ғат Мұ са ба ев ға рыш та үш рет (1994, 1998, 2001) бо лып, зерт теу 
жұ мыс та ры мен ай на лыс ты. Ға рыш кер Ай дын Айым бе тов 2015 жыл-
дың 2 қыр күйе гін де «Союз ТМА-18М» ке ме сін де Ха лы қа ра лық ға рыш 
стан сы сын да бол ды.

https://kk.wikipedia.org/wiki/

	«Бі	лу»

1. Фан таст-жа зу шы Жү ніс Са хиев ту ра лы не біл дің дер?
2. Қазақтың қандай фантаст-жазушыларын білесіңдер?
3. Фан тас ти ка жан ры на жа та тын қан дай шы ғар ма лар оқы-

дың дар, ки но фильм дер көр дің дер?
4. Күн жүй есін де гі ға лам шар лар ды атаң дар.
5. Ға лам шар не үшін ке рек?
6. «Ай да ғы жа сы рын бақ» әң гі ме сі нің кей іп кер ле рі кім дер?
7. Пла не то лог де ген кім?
8. Ай да ғы құ бы лыс тар ту ра лы не біл дің дер?
9. Өліа ра де ген ге қан дай тү сі нік бе ріл ген?

«Тү	сі	ну»

1. Мер ген мен Сар тай  не себепті Ай ға са пар ше кті?
2. Сы нып тас та ры не лік тен олар дың жа уа бы на күл ді?
3. Мер ген не  үшін шұң қыр ға түс ті?
4. Не лік тен Сар тай шұң қыр ға түс кен Мер ген ді тап пай 

қал ды?
5. Ба ла лар дың бір-бі рін кө ре ал мау құ бы лы сы ның сы ры не-

де еке нін әке сі қа лай тү сін дір ді?

Бі	лу

Түсіну
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«Тал	дау»

Әңгіме бойынша Жер де гі және Ай да ғы тір ші лік ті са лыс-
ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Әң гі ме нің идея сын үш сөй лем мен тұ жы рым даң дар. Шы-
ғар ма түйі ні қан дай?

2. Ай ға лам ша рын да ғы құ бы лыс тар ды топ тас ты рың дар.

«Қол	да	ну»

1. Ай ға са пар ла ры ту ра лы ба ла лар әң гі ме сін үшін ші жақ-
тан маз мұн дап бе рің дер.

2. «Борт ты жур нал» кес те сі ар қы лы ой-тұ жы рым жа саң дар.

Бол жам Жа ңа ақ па рат 
Та қы рып бо йын ша бұ рын нан 
не бі ле мін? Бұл ту ра лы не 
бі луім ке рек?

 Бұл ту ра лы ен ді не біл дім? 
Қан дай ма ңыз ды сәт тер ді мен 
ен ді анық та дым?

3. Тү сі нік сіз сөз дер сөз ді гін құ рас ты рың дар.
4. Топ тар ға бө лі ніп, «Егер ке нет тен күн жоқ бол са, не бо лар 

еді?», «Бас қа ға лам шар адам да ры мен бет пе-бет кез дес-
сек, не іс тер едік?», «Күн мен түн ау ыс са, не бо лар еді?», 
«Жер ден ас пан әле мі не ба рып тір ші лік ет сек қа лай бо-
ла ды?» си яқ ты та қы рып тар дың бі рі не қы зық ты оқи ға-
лар  құ рас ты рып кө рің дер.

5. Жа зу шы ның хрес то ма тия да бе ріл ген шы ғар ма ла рын да 
оқып алың дар. Ай ды зерт теу ту ра лы мә лі мет тер жи наң-
дар.

6. Та би ғат ты қор ғау ту ра лы жо ба ұсы ның дар.
7. «Та би ғат ты сақ тау – кез кел ген адам ның па ры зы» жә не 

«Та би ғат ты қор ғау – үкі мет тің мін де ті» та қы рып та ры 
бой ын ша қа ра ма-қар сы пі кір лер та ла сын ұй ым дас ты-
рың дар. Қа ра ма-қар сы пі кір лер ді қол да на оты рып, ақи-
қат қа же ту ге ты ры сың дар. «Пі кір та лас кес те сін» тол ты-
рың дар.

8. Ав тор өмі рі не қа тыс ты мә лі мет тер ді пай да ла на оты рып, 
ша ғын топ тар да «Ми  ша бу ылы» сұ рақ та рын құ рас ты-
рың дар.

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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9. «Синквейн» әдісімен «Қи ял» сө зі не бесжол ды өлең 
жазыңдар.

 Бі рін ші жол – та қы рып тың атауы (әдет те зат есім алы на ды).
 Екін ші жол – та қы рып ты си пат тай тын екі сөз (әдет те сын 

есім алы на ды).
 Үшін ші жол – та қы рып ту ра лы қи мыл ды біл ді ре тін үш сөз 

(әдет те етіс тік).
 Төр тін ші жол – та қы рып қа қа тыс ты төрт сөз ден тұ ра тын 

сөз ора мы.
 Бе сін ші жол – бір сөз – та қы рып тың мә нін аша тын си но ним 

сөз.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. «Та би ғат тың бо ла шақ та за лы ғы сен дер дің қол да рын да» 
де ген Мер ген әке сі нің сө зі сен дер ді қан дай ой лар ға же те-
лей ді?

2. Та би ғат ты сақ тау, оны қор ғау де ген ді қа лай тү сі не сің-
дер?

3. Қор ша ған ор та ны сақтау ісіне қо сып жүр ген үлестерің-
мен, тә жі ри бе ле рің мен бө лі сің дер.

4. Осы әңгімедегі фантастикалық идея шындыққа айналуы 
мүмкін бе?

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

1971 жы лы «Ке ңіс тік көш пен ді ле рін» жа зу ды бас та ған соң, ана ті-
лім нен тоқы рап ба ра жат қа ным ды се  зі ніп, тех ни ка са ла сы нан әде  би 
ор та ға кел дім. Бі рақ, әде би ет са ла сын да жүр сем де, жұл дыз ды әлем-
ді ба қы лап-зерт теуім ді, тех ни ка ға де ген әуес ті гім ді тоқ тат қан емес пін.

Ғы лы ми фантас ти ка – өте күрделі жанр. Жа уап кер ші лі гі үл кен. 
Өйт ке ні мұн дай шы ғар ма лар құр қи ял ға ға на құ рыл май ды, көп ең бек-
те ніп, ғы лы ми не гіз ге сү йе не оты рып жа зу қа жет. Өз шы ғар ма ла ры ма 
ар қау ет кен бір не ше ғы лы ми иде ям өмір де жү зе ге асып, адам зат тың 
кә де сі не жа ра ды.

Бү гін гі күн ге де йін 300-ден ас там ғы лы ми-фан тас ти ка лық ма қа лам 
мен жа зы лып қо йыл ған 78 ғы лы ми-фан тас ти ка лық ро   ман ды айт па ған-
ның өзін  де атал мыш се рия мен «Тір ші лік ұя сы», «Бо рыш», «Шең бер дің 
тү йі суі», «Көк тен кел ген көш пен ді лер», «Марс тан шық қан жаң ғы рық», 
«Қи май тын әлем», «Шол пан ға көш кен ауыл», т.б. ғы лы ми-фан тас ти ка-
лық ро ман да рым жа рық қа шы ғып, оқыр ман қа уы м мен қа уыш ты.

Ж.Сахиев

Баға	беру
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Ғы лы ми фан тас ти ка жан рын да жа зыл ған жа зу шы ту ын ды-
сы ның маз мұ ны қан дай?

Да	был

Ға рыш тан ке ліп, Жер ат мос фе ра-
сы на ілік кен со зы лың қы там шы пі шін ді 
үл кен тас таң сә рі де гі шырт ұй қы да жат-
қан ау ыл үс ті нен ыс қы ра ағып өтіп, тау 
аң ға рын жа най ұшып, жо лын да ғы ны 
күй ді ріп-сы ды рып ба рып, қа ра жер ге 
жан тая қа дал ды...

...Ау ыл ор та сын қақ жа рып өте тін 
үл кен кө ше нің оң түс тік-шы ғыс жа ғын-
да ғы екі қа бат үй дің ша мы бү гін ер те 
жан ды. Он да ғы лар ке ше кеш ке ертеңгісін 
Ақ тау бау ра йын да ғы кең сай ға се ру ен 
құ рып қайт пақ бо лып ке ліс кен. Оның 

бас ты се бе бі – осы үй дің ие сі Тө лен нің ту ған іні сі Жа са ған ның 
алыс ас та на дан ке луі еді. Жа са ған – жа сы елу ден ас қан, ор та бой-
лы, ша шы си ре ген, қыр мұ рын ды, қой көз ді кі сі. Қа зақ қа бел гі лі 
түр ко лог. Ғы лым док то ры. Жұ мы сы әр кез қау ырт өтіп жат қа ны. 
Қа зақ хал қы ның қо ныс теп кен ата же рі нің талай-талай құ пия 
сыр ла рын аш қан ол. Жа ңа лық тың ше гі бол ған ба? Жа са ған 
уа қы тын бос жі бер ген жан емес. Қай кез де де ой үс тін де жүр ге ні.

Ол ең бе гі елен бей қал ған жоқ. Хал қы ның сүйі к ті аза мат та ры-
ның бі рі бол ды. Осы ау ыл да оны аға сы Тө лен ға на емес, күл лі ел 
бо лып, құр мет тұ тып қар сы ала ды. Ал Жа са ған бол са, оны тә кап-
пар лық көр ген дей ың ғай сыз да нып: «Осы ау ыл да ту ып өс тім. Ен ді 
оған мей ман бол ға ным ұят. Құр мет атау лы бұл жер де ма ған ар тық. 
Ба ла ке зім де гі дей саф ауа ны ер кін жұ тып, ер кін жү ріп-тұр ғым 
ке ле ді», – деп қаш қа лақ тай ды. Тө лен де мұ ны сын тү сі не ді. Жү зі-
не қа рап еш те ңе айт пай ды. Бі рақ бә рі бір ол кел ген де қуа ны шын 
қай да қо яр ға біл мей ты пыр ши ды. Әйт еу ір бір де ме ні ой лас ты рып 
қоя ды.

Бұл жо лы да сон дай бір әре кет жа са ған еді. Тө лен бү гін та ң 
а ла ке уім нен тұр ған. Ма лын қа рап, өзен ді аң ғар ға апа ра тын жол 
зат та рын тү ген де ген. Жұ байы Пе ру зат та қа рап жүр ген жоқ. 
Та мақ жа ғын рет теу де. Мұ ны сез ген Жа са ған да, әй елі Ба ла йым 
да қа рап жа та ал ма ды. «Ты ныш ұй ық та сын» деп, үй дің екін ші 

Адам гер ші лік бол май, 
Әділ дік бол мас. 

Адам ның ұяты бе тін де, 
Адам гер ші лі гі ние тін де. 

Қай ырым ды лық жа са саң,
Қай ырын өзің кө ре сің.

Кі ші пей іл ді лік – 
кі сі нің көр кі.

Абай

Сөздің	көркі	–	мақал
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қа ба тын да ғы де ма лыс бөл ме сі не тө сек 
са лып бер се де, еке уі еп пен ба сып, теп ке-
шек пен тө мен тү сіп, аға сы мен жең ге сі не 
кө мек ке кі ріс кен.

Ау ыл дың саф ауа сы мен таң сә рі ден 
сай рай тын түр лі құс та ры ның құй қыл-
жы ған дау ыс та ры, ма ңы ра ған қой, мө-

ңі ре ген си ыр қа ла дан кел ген адам ға өз ге ше әсер бе ре ді. Қа ла ның 
шуы мен газ-тү ті ні нен жа лық қан Жа са ған атшап ты рым бақ тың 
ішін ара лап жү ріп те ал ды. Со дан соң Тө лен мен бір ге қо ра ға ба-
рып, союға да йын да ған қой ды алы сып шық ты. Со ның ар тын ша 
гүр еткен ды быс ес ті ліп, Тө лен нің құр да сы Қа зы кен ар найы тау ға 
ың ғай лан ған, дөң ге лек пен де, адым дап та жү ре ала тын бе сас пап 
кө лі гі мен жет ті. Тө лен қақ па ны аша тын түй ме ні нұ қи қой ды. Ол 
ашы ла бе ре Қа зы кен кө лік ті үй ау ла сы на қа рай ту ра ла ды.

Тө лен кө лік тің іш ке қа рай дұ рыс енуін қа да ға лап тұр ды. Ол 
де ген же рі не же тіп, кілт тоқ тап, ды бы сын сөн дір ді. Ар тын ша есі гі 
ашы лып, іш тен бір не ше адам түс ті. Бас тау шы сы – бой шаң, арық, 
ша шын сол жа ғы на жан тай та қа йыр ған, кө зіл ді рік тақ қан са ры 
кі сі Әбен мен оның жол да сы, ор та бой лы, мұрт ты, қыр мұ рын ды, 
дау сы гү ріл діп шы ға тын Та ңа тар. Онан кей ін түс кен дер – осы үш 
ер кек тің әй ел де рі. Бі рі – дөң ге лек жүз ді, тәм піш мұ рын, арық 
кел ген Ай гүл, екін ші сі – ор та бой лы, арық, бі рақ жү зі рең ді, бе-
тін де ша ма лы сек пі лі бар Ұл дай, үшін ші сі – дөң ге лек жүз ді то лық 
бет, ба лық ау ыз, бо та көз Әсел. Ай гүл Әбен нің, Ұл дай Қа зы кен нің, 
Әсел Та ңа тар дың жұ байы. Бұ лар – бір-бі рі мен жиі ара ла са тын 
туыс тар. Бү гін де абыр-са быр бас қо сып, сен, мен де мей, әр қай-
сы сы ебі не кел ген іс те рі не кі рі сіп кет кен. Жо лау шы лар кө лі гі не 
ұқ сап ке ле тін са лон ның арт қы жа ғын да ғы ар найы бө лім ге қой 
жай ғас ты рыл ды. Со дан кей ін та бақ-аяқ, құ рал дар қо йыл ды. Кө-
лік тің екін ші қа ба тын да ғы ашыл ма лы-жа был ма лы тор қо рап тың 
іші не ал ты қа нат ки із үй бе кі тіл ді. Осын дай ау ыз бір лік пен ын ты-
мақ тың ар қа сын да ту ыс тар уа қыт өт кіз бей, жол ға шық ты.

Кө лік Ақ тау ға қа рай бет ал ды. Іш те отыр ған дар кө ңіл ді еді. 
Әй ел жа ғы ән де тіп те қоя бер ген. Кө лік шы ны ла ры нан кө рі ніп 
тұр ған та би ғат ая сы кім-кім нің де кө ңі лін сер гі тер еді. Ән мен 
та би ғат ас та сып, алыс тан, әсем ас та на дан кел ген Жа са ған ның жан 
дү ние сін тер бе ді. Ол ой ға шо мып, ай на ла тө ңі рек ті кө зі мен шо лып 
өт ті. Өзі нің ба ла лық ша ғын ес ке ал ды. Талай-талай шар ла ған 
тау шат қал да рын, сай лар да ғы бұ талар ды, жа байы ал ма, ал мұрт 
тер ген алыс та ғы күн де рін ой ла ды. Одан бе рі қан ша ма жыл дар 

Үш-ақ нәр се адам ның 
қа сие ті: ыс тық қай рат, 
нұр лы ақыл, жы лы жү рек. 

Абай

Даналық	ойдан	дән	ізде
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өт се де, Жа са ған үшін бұл тау дың бар лық сы ры ашыл ған емес. 
Әр бір тас өзі нің қой нын да бір-бір сыр ды жа сы рып жат қан дай. Өзі 
де тау құ мар еді-ау. Сол тау мен тас ен ді өзі нің хал қы ның өт кен 
та ри хын, жаз ба ес ке рт кіш те рін ал ды на жа йып бер ген жоқ па? 
Иә, со нау бір за ман да ғы ата-ба ба ның на қыл сөз де рін, жыр ла рын, 
әдет-ғұр пы жө нін де гі мә лі мет те рін қой нын да сақ тап, «Мі не, оқып 
ал» де ген дей еді.

Ба ла лық шақ тан та ныс үл кен сай аң ға ры на қа рай бұ рыл ған да, 
Жа са ған кө лік те ре зе сі нің бі рі нен Ақ тау  дың ұшар ба сы на қа ра ды. 
Ол да мұ ның ке ле жат қа нын жы лы қа был да ған дай, күн сәу ле сі не 
ша ғы лы сып, әсем де не, тә кап пар ла на түс кен дей. Жа са ған шы дап 
оты ра ал ма ды. Иы ғын да ғы фо то ки но бей не ка ме ра сын алып, тау 
та би ға тын тү сі ріп ал ды. Кө лік қия жол мен жыл жып, үл кен иек-
тен аса бе ре ка ме ра те ті гін та ғы бас ты. Ар ғы жақ тан та ныс та би ғат 
мен мұн да лап шы ға кел ген. Аң ғар ор та сын да гү ріл деп өзен ағып 
жа тыр. Оның екі жа ға ла уы на топ та на өс кен қа ра ғай ағаш тар тау-
дың со нау бас талар тұ сы на қа рай кет кен. Өзен жа ға сын да жыл-
қы лар жүр. Алыс тан тал бас та ры на қо нып, қай та ұшып ке тіп 
жат қан тор ғай лар да көз ге ша лы на ды. Оның кей бі рі жел мен 
ой на ған дай, қал ба лақ тап-қал ба лақ тап ба рып, аң ғар ға қа рай құл-
ди лай жө не ле ді.
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Кө лік иек тен асып, өзен ге қа рай құ ла ған бет те мана дан бе рі 
тыйы лып қал ған ән де жал ға сып кет ті. Ен ді бір кез де ән тоқ тап, 
әң гі ме-дү кен бас тал ды. Сөй леуін сөй леп отыр са да, бә рі нің көз-
де рі аң ғар та би ға тын да. Осы кез де Әбен:

– Өзен нің ар ғы жа ғын да ғы те гіс ке тоқ та лық, – де ді Қа зы кен ге 
бұ ры лып, – мы на жер мен дөң ге лек ті кө лік өте ал май ды. Адым-
да ғыш ая ғын қос.

Ор та бой лы, де не сі мы ғым, дөң ге лек жүз ді, қыр мұ рын ды, 
қы сың қы көз ді Қа зы кен «Мән-жай ды тү сін дім» де ген дей, ба сын 
шұл ғып қой ды. Кө лік өзен жа ға сы на же тіп, кілт тоқ тап, сәл 
кі дір ді де, аяқ та рын тү сі ріп, адым дап ба са жө нел ді. Су оның си ра-
ғы нан да кел ген жоқ. Бі рақ өзен ары ны қат ты, қойтас тар көп еді. 
Кө лік аяқ та ры қойт ас тар дың ара сы на гүмп-гүмп тү сіп, түйеше 
тең сел ді. 

– Мі не, за ма ны мыз дың на ғыз түй есі! – деп ра хат та на күл ді 
Та ңа тар.

– Әйт еу ір бә рі те мір ге ай нал ды ғой! – деп қой ды Әсел.
– Қай нәр се нің де бір ар тық шы лы ғы, бір кем ші лі гі бар. Қай-

те міз, за ман осы. Бұл – ме нің күн де лік ті нан тау ып отыр ған 
кө лі гім, – деп Қа зы кен су ға бір қа рап қой ды.

Кө лік тең се ле-тең се ле ар ғы бет ке өт ті. Қа зы кен бір те тік ті бас-
қан да ол түйеше шө гіп ба рып, дөң ге лек те рі не жат ты. Ен ді жұм-
сақ жыл жып, Әбен көр сет кен те гіс алаң ға тоқ та ды. Бұл – ау ыл 
тұр ғын да ры ның жиі-жиі де ма лыс өт кі зе тін ор ны.

Іш те гі лер бір-бір леп сырт қа шық ты. Жол дан мін ген қа сап шы 
Бө рі бай қой ды құ шақ тай кө те ріп ал ды да, өзен жа ға сы на апа рып, 
аяқ та рын жі ңіш ке ар қан мен бай ла ды. Ай гүл мен Ұл дай оған 
кө мек ке кет ті. Қал ған да ры кө лік тің екін ші қа ба тын да ғы ал ты 
қа нат ақ үй ді тү сі ріп, ті гу ге кі ріс ті. Жа са ған өзі нің ки із үй ті гу ді 
ұмы та бас та ға нын біл дір гі сі кел мей, аң дап сөй лей ді. Ті гу ші лер 
әу елі тор көз ал ты қа нат ты тұр ғыз ды, сы қыр ла уық ты ор на тып, 
бел ар қан мен бай ла ды. Со дан соң бі рі ша ңы рақ тың күл ді реу іші не 
а йыр қа дап, жо ға ры кө те ріп ұс тап тұ рып, қал ған да ры уық шан-
шу ға кі ріс ті. Әр бір қа нат он екі бас тан тұ ра тын дық тан, уық қа дау 
көп уа қыт ал ма ды. Ши орау мен ки із жа бу да ежел гі дей же дел 
орын дал ды. Бұл кез де өзен жа ға сын да ғы лар да бі раз жұ мыс 
тын дыр ған-ды. Қа сап шы Бө рі бай қой ды әп-сәт те со йып, те рі сін 
іреп сы пыр ды. Екі ке лін шек қой дың ішек-қар нын үл кен ша ра ға 
са лып, өзен суы на жу ды. Со дан соң еті нен, бауы ры нан ке сіп, 
қу ыр дақ да йын да ды. Үй ді ті гіп бол ған дар бұл кез де іш ке көр пе 
тө сеп, жай ға сып та үл гер ген еді.АР
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Қу ыр дақ кел ген ше үй-іші мұн да бұ рын нан қо ныс тан ған адам-
дар отыр ған дай, кү бір-кү бір әң гі ме-дү кен ге, емен-жар қын әзіл-
ге тол ды. Жа са ған алыс тан кел ген мей ман ре тін де төр ден орын 
ал ған. Қал ған да ры ай на ла жай ға сып, на зар ды со ған ау дар ған. 
Ар тын ша екі иі ні нен де ма лған үл кен са мау ырды, иі сі мүң ки та-
бақ та қы жыл да ған қу ыр дақты Ай гүл мен Ұдай  іш ке алып кір ді. 
Отыр ған дар қу ыр дақ пен шай дан ала оты рып, әр түр лі та қы рып қа 
әң гі ме қоз ға ды. Әр кім нің қа ла ған өз ма ман ды ғы, кә сі бі бар. Ма-
ман дар өз тұр ғы ла ры нан айт ты. Бі рі өзі нің кө лі гін айт са, екін ші сі 
есеп-қи са бын, үшін ші сі мал жа йын сөз ет ті. Жа са ған ға на іл ти пат 
сақ тап, отыр ған дар дың әң гі ме ле рі не құ лақ тү ріп қал ған еді. Бір 
кез де Та ңа тар Жа са ған ға бұ ры лып:

– Ал, Жә ке, ен ді гі сөз өзі ңіз де. Әйт пе се мы на тү рі міз бен сөз 
қал ды рар емес піз. Ау ыл әң гі ме сі бі тер ме? – деп кү ліп қой ды.

– Жа са ған жа сы нан тау құ мар,– деп ки лік ті сөз ге аға ре тін де 
Тө лен, – мы на тау да бұл кез бе ген жер қал ма ған шы ғар-ау, ақы ры 
сол мақ са ты на жет ті. Ға лым бол ды. Ру-тай па мыз дың со нау арғы 
жа ғын да ғы жаз ба ес ке рт кіш те рін зерт те ді. Ал ен ді гі сін өзі айт сын...

Жа са ған аты шық қан үл кен ға лым бол са да, аға ал дын да іні ше 
ұс там ды лық жа сап, отыр ған дар ды кө зі мен бір шо лып өт ті. Со дан 
соң өзі не ұсы ныл ған ке се сін еп пен қо йып, кей ін қа рай бір кө сі ліп 
ал ды да, сө зін бас та ды.

– Ағам ме ні асы рың қы рап жі бер ді, – де ді ол Тө лен ге көз тас-
тап, – шы ным ды айт сам, осы ғы лым ға бір жо ла та бет бұ ру ыма бас ты 
се беп бол ған өзі еді. Аға ақы лы де ген осы бол са ке рек-ті. Жа рай ды, 
аға йын ды екеу міз бір-бі рі міз ді мақ тай бер мейік. Жа ңа өз де рі ңіз 
де қа ла ған ма ман дық та ры ңыз дың же тіс тік те рі жай лы ай тып өт ті-
ңіз дер. Мен де өзім нің өмір лік кә сі бім де гі же тіс тік те рі ме кө шей ін. 
Түр ко ло гия ның оңай ғы лым емес еке нін өз де рі ңіз де бі ле сіз дер. Мен 
Талас жаз ба ес ке рт кіш те рін мұ қи ят зерт теп ке ле мін. Әри не, өз де рі-
ңіз ге бұ рын нан бел гі лі Ор хон-Ени сей, Талас жаз ба ес ке рт кіш те рін де 
VI–VIII ға сыр тұ сын да ғы түр кі қа ған да ры мен бек те рі нің, алып 
ба тыр ла ры ның бас тан кеш кен ер лік жо рық та ры сөз еті ле ді. Ал біз дің 
о бас тан із деп ке ле жат қа ны мыз жал пы түр кі мә де ние ті не ор тақ осы 
асыл мұ ра лар ті лі нің қо ры қа зақ ті лін де қан ша лық ты сақ тал ға нын 
анық тау бо ла тын. Бұл мақ сат бұ рын нан бар-ды. Ал бі рақ осы жа зу-
лар ды ға лым дар түр лі сақ қа жү гі рт ті. Тіп ті кей бі рі бұл жа зу лар ды 
сырт тан кел ген деп те қа шы рт ты. Ал бү гін де біз оның хал қы мыз дың 
төл жаз ба таң ба сы бол ға ны на көз жет кіз дік...

– Мен бір нәр се ні тү сін бей мін, – деп сөз ге ара лас ты осы кез де 
Жа са ған ның мү дір ген сә тін пай да лан ған Та ңа тар, – сіз дер талай АР
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уа қыт тан бе рі тас та ғы таң ба лар дың нен дей сыр шер те ті нін ашу-
мен ке ле сіз дер. Оның қа зақ хал қы на да көп қа ты сы бар еке ні 
анық та лып отыр екен. Тіп ті, ол, ме нің тү сі нуім ше, біз дің түп нұс-
қа лы жа зу әр пі міз.

Жа са ған мы на пі кір дің түп-төр кі нін ұға қо йып, сәл қоз ға лып 
ал ды. Со дан соң ша йынан бір ұрт тап алып, сө зін жал ға ды. 

– Тә ке, о йыңыз дұ рыс, – де ді оған қа рап, – біз ата-ба ба мыз дың 
тас қа са лып, «Кө рің дер», «Бі лің дер», «Әрі қа рай жал ғас ты рың-
дар» де ген өси ет те рін орын дай ал ма дық. За ман ағы мы шы нын да 
да дәс түр-сал ты мыз ға көп-ақ ке се лін ти гіз ді. Ме нің тү сі нуім ше, сіз 
осы кез ге дей ін не ге өз ал фа ви ті міз жоқ де ген ге кел ті ріп отыр  сыз?

– Иә, иә. – Та ңа тар өз сұ ра ғы нан өзі ың ғай сыз дан ған дай, сәл 
қы сы лып жал ға ды, – біз ен ді қан ша де ген мен ау ыл ада мы...

– Олай де ме ңіз, – де ді Жа са ған отыр ған дар ды да кө зі мен шо-
лып өтіп, – біз дің та ри хы мыз дың, жаз ба мә де ние ті міз дің қал ған 
тұс та ры осы – ау ыл, мы на сіз дер. Жаз ба та ри хы мыз ды зерт те ге-
нім мен, мен қа ла да тұ ра мын. Ау ыл дың әдет-ғұр пы нан шет теп 
қа ла бе ре мін.

Бұ дан соң еш кім сөй ле ме ді. Бір сәт үн сіз дік ба сып, ал да рын-
да ғы қу ыр дақ тан алып, шай ла рын ішіс ті. Бұл ты ныш тық ты тек 
Ай гүл мен Ұл дай дың шы ғып-кір ген жү ріс те рі ға на бұ зып тұр ды. 
Олар шы ғып кет кен де шай құю мен ке се жал ғау ды Әсел, Ба ла йым 
мен Пе ру зат қол ға алып отыр ды.

Бі раз қу ыр дақ же лі ніп, шай ішіл ген соң үй іші та ғы да әң гі ме-
дү кен ге ау ыс ты. Әң гі ме нің төр кі ні әл гін де ға на ай тыл ған ежел гі 
жаз ба ес ке рт кіш тер ден көп ау ыт қып ке те қой ған жоқ еді. Отыр-

ған дар дың кө бі сі нің іш тей гі сұ ра ныс-
та ры да ен ді со ған ау ған. Қай-қай-
сы сы да алыс тан кел ген ға лым ның 
кө кей ін де гі бар нәр се ні бі ліп ал ғы сы 
ке ле ді. Осы ны сез ген дей, Жа са ған да 
сө зін со дан бас та ды.

– Ежел гі қа зақ таң ба сын қай-қай-
сы мыз да бі лу ге мін дет ті міз, – де ді ол 
кіш ке не сер пі ліп, – біз дің әу ле ті міз 
тү гел оқи ала ды. Оқып қа на қой май-
ды, жа за ды, сөй лей ді. Ал жу ық ара да 
оның не гі зін де қа зақ ал фа ви тін шы-
ғар сақ, нұр үс ті не нұр бо лар еді. Мұ-
ны жа сау ме нің о йым да әу ел ден бар. 
Тек кей бі реу лер дің «Со ның не қа же ті АР
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бар. Бү гін гі әр пі міз жет пей ме?» деп қа ла ты ны бар. Ал әріп тік 
таң ба сы жоқ ұлт қан дай ұлт бол мақ?

Үй-іші сіл ті дей ты нып, Жа са ған ға қа рап қал ған. Мы на ай ты-
лып жат қан сөз сөз емес, кө кей ге қо ным ды на қыл-өси ет тә різ ді. 
Тек ай та бер се екен дей тін дей бә рі де. Ата-ба ба ның ең бек етіп, 
тас қа қа шап жаз ған таң ба ла рын қай та ті ріл тіп, күн де лік ті жа зу 
кә сі бі міз ге қол да ну қай қа зақ тың да кө кей ін де гі нәр се емес пе? 
Тау аң ға рын да ғы, гү ріл дей ақ қан өзен жа ға сын да ғы осы бір ал ты 
қа нат ақ үй дәл қа зір қай та ай на лып, өз ға сы ры на кел ген дей еді.

– Ежел гі таң ба ла ры мыз ды Тө лен де жақ сы бі ле ді, – де ді бір 
кез де Қа зы кен оған қа рап, – дау ыс тап оқы ға нын, сыр ғы тып жаз-
ға нын көр сең.

– Бұл таң ға лар лық жа ңа лық емес, – деп ың ғай сыз дан ған 
сы ңай та ныт ты Тө лен бұл сөз ге, – та ри хы мыз ды біл ме сек, кім 
еке ні міз ді қай дан ұға мыз? Ме нің кө ке й ім ді кег жей тін нәр се, ана 
ха лық тың ал фа ви ті не бір, мы на ха лық тың ал фа ви ті не бір жа бы-
са мыз. Ай на ла йын дар-ау, со нау за ман нан бе рі тас қа қа ша лып 
өзі міз ге жет кен таң ба мыз ды не ге ес кер мей міз? Не ге біз сол таң ба-
лар дың не гі зін де төл ал фа ви ті міз ді жа са май мыз деп, Жа са ған ға 
ма за бер мей ке ле жат қан мы на мен мін.

– Бұл са ған мақ та ныш емес! – Та ңа тар қы зу ла нып кет ті. – Ал 
бі рақ се нің осы мә се ле ні қоз ға ға ны ңа, мы на күл лі ау ыл тұр ғын-
да ры, қа ла бер ді күл лі қа зақ ба ла сы, біз мақ та нуымыз ке рек. 
Жа са сын. Біз тек ті лек тес піз...

– Рах мет, – де ді сол кез де Жа са ған қо ңыр үн мен, – ни ет те-
рі ңіз ге көп рах мет! Ме нің бұ ған дей ін гі отыз жыл дық ғұ мы рым 
осы таң ба ны зерт теу жо лын да өт ті. Ен ді гі қал ған өмі рім ал фа вит 
жа сау ға ар на ла ды. Мы на дәм үс тін де уә де бе ре мін.

– Мақ са ты ңа жет! – де ді оған Әбен жа сы ның үл кен ді гін біл-
ді ріп, – қа не, әу мин де лік!

– Әу мин! – дес ті отыр ған дар.
– Ал ен ді бы лай шы ғып, бой жаз сақ қай те ді ет піс кен ше. Мы на 

тау та би ға тын та ма ша ла йық. Жо ға ры рақ та әл гі мың қой емін-
ер кін сый ып ке те тін ала пат үң гір бар емес пе? Со ны кө ре лік, – деп 
Жа са ған тұ ру ға ың ғай бер ді.

Бә рі ба та бе рі сіп, орын да ры нан тү ре гел ді. Ке лін шек тер ер кі сі-
лер ге жол бер ді. Бұ лар бір-бір леп сырт қа шық ты. Үй ма ңын да қой-
дың бас-си ра ғын үйіту ші лер мен ет асу шы лар ға на қал ды. Әбен, 
Тө лен, Жа са ған, Та ңа тар мен Қа зы кен жар тас қа қа рай бет ал ды.

Олар бі раз жер өр ле ген соң ай на ла ның кө рі ні сі ке ңей іп, иек тің 
ар ғы жа ғын да ғы ау ыл мұ нар тып кө рін ді. Сай аң ға рын да ғы, өзен АР
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жа ға лау ла рын да ғы жайы лып жүр ген жыл қы лар күн кө те ріл ген 
соң аз дап шы бын дай бас та ған. Бас та рын тө мен са лып, құй рық-
та рын ан да-сан да жел піп тұр. Ма на ғы ты ным сыз ұшып-қон ған 
тор ғай лар да тым-ты рыс. Са мал жел де ты на қал ған. Бә рі де тау ға 
өр леу ші лер дің кө ңіл күй ле рі не ке сел кел тір гі ле рі кел ме ген дей 
ты ныш. Тө лен өзі бас тап ке ле ді. Ол бұл үң гір ді жиі кө ре ді. Оның 
отар лар ға ба ра тын жо лы нан қа шық емес. Сон дық тан ол же ңіл 
кө лі гі мен жүйт кіп өтіп ба ра жа тып, қа рап қоя тын. Ен ді оның 
қа рай ған ала пат ау зы на жа қын дап ке ле ді. Қал ған дар да тас-
тас ты си па лай ұс тап іле су де. Бір кез де Та ңа тар дың сол жа ғын-
да ғы кіш ке не бұ та ның тү бі нен бір де ме ире лең ете қал ды. Селк 
ете түс кен ол ыт қып, до ма лақ тас үс ті не шы ғып кет ті. Бұл оқыс 
қоз ға лыс қа қал ған дар да бұ ры лып қа ра ған еді. Қау ды рап қал ған 
шөп жа пы рақ та рын сы тыр ла тып, бір қа ра шұ бар жы лан су ыл дап 
ке тіп ба ра ды екен. Та ңа тар бір қа тер ден аман қал ға ны на қуа нып, 
жы лан ұзап кет кен ше кү тіп тұр ды. Со дан соң «Та ғы да жоқ па?» 
де ген дей, ай на ла сын жі ті ба қы лап алып, іл ге рі қоз ғал ды.

Бұ дан кей ін де ма лу шы лар үл кен бір та сиек ті ай на лып өтіп, ала-
пат үң гір дің ау зы на жет ті. Оның іші шы нын да да кең еді. Мың қой 
емін-ер кін сый ып ке те ді. Іші жа рық. Жа рық бо ла тын се бе бі, оның 
іш кі жа ғы ның тө бе сі те сік. Онан ауа кі ре ді. Сон дық тан қат ты бо ран 
бол са, мұн да мың қой жан сау ға лап шы ға ала ды. Жа са ған үң гір дің 
іш кі қа быр ға сын, тө бе сін ай на ла қа рап, кө зі мен мұ қи ят шо лып шық-
ты. Бұ ры ны рақ кел ге нін де бұ лай ша мән бер ме ген бо ла тын. Ен ді ел, 
жер та ри хы на де ген ға лым дық көз қа рас әр бір кер тік ке дей ін аң ғар-
та ды. Тіп ті бір кез де ол осы үң гір дің бір же рін де ес кі жа зу лар жоқ па 
екен де ген ой мен үңі ле қа рап шық ты. Он дай еш те ме кө рін бе ді. Жа зу 
бол са, бұл кез ге дей ін жа сы рын қа луы мүм кін емес.

Бә рі үң гір дің тө рі не дей ін өр ле ді. Ол тұс та ғы үл кен ді гі ки із үй 
ша ңы ра ғын да ғы дай те сік тен сырт қа қа ра ды. Онан кө гіл дір ас пан 
кө рі не ді. «Мы на үң гір өзі алып ошақ ты көз ге елес те те ді екен» деп 
қой ды іші нен Жа са ған. Со ны ой лап бол ма йын ша, үң гір ден қай-
тып шы ғып кет кен Қа зы кен:

– Бе рі шы ғы ңыз дар шы! – деп дау ыс тап қал ды.
«Та ғы да қа ра шұ бар жы лан ба?» деп қал ған бұ лар асы ға ба-

сып, май да тас тар ды сы қыр ла та сырт қа шық ты. Онан оң ға бұ рыл-
ды. Қа зы кен үң гір дің сол қап та лын ала қа ра жер ге жан тая қа дал-
ған бір үл кен тас тың ал дын да тұр. Тас қан дай да бір жа лын ның 
ыс ты ғы нан қа ра йып күй ген. Бір қа ра ған да-ақ жер та сы на ұқ са-
май тын си яқ ты. «Бұл не ғыл ған тас бол ды екен?» де ген ой бә рі нің 
де ми қыр тыс та рын шар лап өт ті. Ен ді қай-қай сы сы да не ше АР
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қа ра шұ бар жы лан кел се де қор қа тын 
емес. Бар есіл-дерт те рі әл гі алып қа ра 
тас та. Мы на үң гір дің оң жақ тұ сы нан 
ке ліп іші не кі ріп кет кен дік тен, оны 
еш қай сы сы көр ме ген еді. Ен ді қай-
ран бо лып тұр. Бі реу әдейі әке ліп, тап 
осы жер ге қа дап кет кен дей. Жа са ған 
қо лын да ғы фо то бей не ка ме ра сы мен 
ға жа йып тас ты бір не ше рет сы рыл да-
тып тү сі ріп ал ды. Сөйт ті де, сәл ой ла-
нып:

– Ме нің пі кі рім ше, бұл тас ас пан-
нан түскен, – де ді оның ол жақ, бұл 
жа ғын қа рай лап, – үл кен жыл дам-
дық пен ке ліп қа дал ға ны кө рі ніп тұр. 
Ас пан да, ат мос фе ра да ғы ауа үй ке лі-
сі нен ла пыл дап жан ған дық тан, тө ңі-
ре гі қа ра йып күйі п кет кен.

– Бе рі рек ке лі ңіз дер ші, – де ді сол 
кез де тас бе тін кө зі мен жі ті шо лып 
шық қан Тө лен, – мы на таң ба ны қа ра-
ңыз дар?

Қа рай ған тас тың бір бе тін де гі 
ирек-ирек бір де ме лер ге кө зі тү сіп 
кет кен Жа са ған ал тын тап қан дай, 
ал қы на іл ге рі ұм тыл ды. Қал ған дары 
да жет ті. Бұ ған дей ін Тө лен мен Қа-
зы кен қа ра күйе ні сау сақ та ры мен 
үй кеп-үй кеп жі бер ген еді. Әл гі ирек 
таң ба лар сәл де бол са анық тал ды. 
Жа са ған та ғы шы дап тұ ра ал ма ды. 
Қал та сы нан бет ора ма лын ал ды да, 
оның та за лы ғы на қа ра мас тан, жа зу-
лар ды үй кеп сүр тіп, олар дың өзі не 
та ныс әріп тер ден құ рал ға нын көр-
ген де жү зі бал-бұл жан ды.

– Мы нау Талас жа зуы ғой! Қай сы-
сы ңыз да та ғы бет ора мал бар? Сүр ті ңіз-
дер ші те зі рек! – де ді шы дам сыз да нып.

Әр кім қал та сын да ба рын шы ға-
 рып, сүр тіп жат ты. Ора ма лы жо ғы АР
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жер ден кіш ке не та яқ ша алып, кү  йелер ді кеті ре бас та ды. Жа са ған 
ен ді қал та сын да үне мі жү ре тін кіш ке не бә кі сін алып, таң ба лар дың 
ізін қаз ды. Олар ал ғаш қы дан да анық тала түс ті. Жа зу лар дың бә рі 
сүр ті ліп біт кен кез де Жа са ған кей ін ше гі ніп ба рып, тас та ғы жа зу-
лар ды бір не ше рет фо то ға, бей не филь мге тү сір ді. Со дан соң қай та 
жа қын дап, он да ғы жа зу лар ға үңіл ді. Ірі-ірі таң ба әріп тер мен 
қа ша лып жа зыл ған жа зу лар ды оқып шық қаннан кей ін ол бы лай 
деп ау дар ды: «Жұл ды за ра лық жо лы мыз да ғы то ғыз ға лам шар дан 
құ рал ған осы бір жұл дыз жүй есін де гі кө гіл дір кез бе шар на за ры-
мыз ды ай рық ша ау дар ды. Оның өзі міз аял да ған жал ғыз та би ғи 
се рі гі нен мұ қи ят ба қы лау жүр гіз ге ні міз де тір ші лік ие ле рі – 
адам дар мен қа тар олар дың тас қа о йып жаз ған жа зу ла рын да 
кез дес тір дік. Ол жа зу лар ар қы лы Талас де лі не тін өзен бо йын 
ме кен ет кен ха лық тың та ри хын біл дік. Ен ді бір кел ге ні міз ше 
олар жо ға ры мә де ни ет дә ре же сі не же те ді. Сон да біз олар мен осы 
тіл де сөй ле се тін бо ла мыз. Ал оған дей ін олар осы се рік ке ұшып 
ке ле қал са, бұл ес ке рт кі ші міз ді оқып, біз дің осын да кел ге ні-
міз ді бі ле ді. Бұл тас ты сол мақ сат та қал ды рып отыр мыз. Күн гей 
ға лам ша ры ның ға рыш кер ле рі». Жа са ған соң ғы сөз ді оқып-ау-
да рып бол ған соң жа нын да ғы лар ға қа ра ды. Бұ лар үн қат қан жоқ. 
Жа са ған ға мән-жай тү сі нік сіз бол са, қал ған дар не айт сын. Ға лым 
ә де ген де мұн дай жа зу шы ға ды деп ой ла ма ған-ды. Ен ді қа ра-
са, мә се ле Жер ден тыс жағ дай ға көш кен си яқ ты. «Сон да мұ ның 
қа лай бол ға ны?» де ген ой ма за лай бас та ды Жа са ған ды. Тас тың 
жы лы лы ғы на қа ра ған да, ол я түн де, я бол ма са таң ата құ ла ған. 
Мұ ны әзір ге еш кім нің бай қа мауы да со дан бол са ке рек-ті.

Бә рі оның ай на ла сын қа рай бас та ды. Тас тың ас пан нан ке ліп 
түс ке ні не жа ңа ғы сөз дер ден бас қа да бұл тарт пай тын дә лел дер бар 
екен. Ұшу траек то рия сы осы сай қия сы ның көл беу лі гі не па рал-
лель кел ген. Сон дық тан ол қыр көл беуін жа най ұш қан да, же лі мен 
де, оты мен де талай тас тар мен шөп бас та рын күй ді ріп ба тып, 
осы жер ден да мыл тап қан. Қи ғаш та ған бойы қа ра жер ге най-
за ша қа да ла кет кен. Жа зуы бар бе ті де тұ п-ту ра «Ме ні кө рің дер, 
жа зуым ды оқың дар» де ген дей, ау ыл жақ қа қа рап ты.

– Бұл жө нін де тез де тіп ас та на ға ха бар лау ке рек! – де ді аз үн сіз-
дік тен соң Жа са ған қол са ға ты на көз са лып, – та мақ жеп бол ған 
соң осы іс ке кі рі суі міз ке рек!

– Сон да мұ ның не бол ға ны? Тү сін сем бұй ыр ма сын?! – де ді 
Қа зы кен тас бе тін ала қа ны мен си пап қо йып.

– Ға рыш тан кел ге ні анық. Ал не жа зыл ға нын өз де рі ңіз тың да-
ды ңыз дар.АР
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– Сон да біз дің ата-ба ба ла ры мыз дың жа зу ла ры со нау қи ыр 
ке ңіс тік те гі ға лам шар тұр ғын да ры на да мә лім бол ға ны ма? – деп 
тас қа бір, Жа са ған ға бір қа ра ды Та ңа тар.

– Со ны мең зеп тұр. – Тө лен тас қа жа қын ба рып, жа зу лар ды бір 
шо лып шық ты.

– Ал, ен де ше, ки із үй ге ба ра лық, – де ді сол кез де дег бір сіз де не 
бас та ған Жа са ған.

Жа зуы бар тас қа та ғы бір-бір көз тас тап алып, тө мен қа рай 
тү се бас та ды. Үл кен бір бұ та ның оң жа ғын ай на лып өтіп, ки із 
үй кө рі не тін би ік ке шық қан да тө мен нен ен ті ге ба сып ке ле жат-
қан Бө рі бай кө рін ді. Ша ма сы ет піс се ке рек-ті. Тас жағ да йымен 
ай на лы сып, зыр ғып өте шық қан са ғат жа рым уа қыт ты бұ лар 
бай қа ма ған. Ал үй де гі лер бол са, «бұ лар бір де ме ге ұшы ра ды ма?» 
де ген үрей лі ой мен Бө рі бай ды жі бер ген. Ол бұ лар ды кө рі сі мен, 
ба сын да ғы қал па ғын алып, қо лын бұл ға ды. Тө лен оған оң қо лын 
кө те ріп, ке ле жат қа нын біл дір ді.

Ки із үй ал ды на кел ген де, әй ел қау ымы қол да ры на ұс та ған 
құм ған да ры мен сүл гі ле рін ың ғай лай бер ген. Әуелі Жа са ған қол 
жу ды. Со дан соң Та ңа тар, Қа зы кен, Әбен, ең со ңын да Тө лен. Бұ лар 
қол жуысы мен Бө рі бай өзі нің кө мек ші лік қыз ме ті не кі рі сіп кет ті. 
Тау дан түс кен дер қа шан дас тар хан ға жай ға сып, дәм нен ал ған ша 
жа ңа лық ты айт қан жоқ. Бас Жа са ған ның ал ды на қой ыл ды. 
«Ас та на дан кел ген мей ман» деп құр мет етіп жат қа нын тү сін ген 
бұл қо лын да ғы пы ша ғы мен оның құй қа сын ке сіп алып дәм тат ты 
да, жа нын да ғы Та ңа тар ға бұр ды. Ол да осы ны қай талап, әрі қа рай 
жыл жыт ты. Отыр ған дар та мақ жеу мен қа тар жа ңа ға на көр ген 
жа ңа лық та ры жай лы ай та бас та ды. Мұ ны ес ті ген әй ел қау ымы 
қай ран бо лыс ты. Шы нын да да, мұ ның қай ға лам шар дан ке ліп түс-
ке нін тү сі ніп бі лу қи ын еді. Жаз ба ес ке рт кіш тер ді түр лі ай мақ тан 
тау ып, текс те рін оқып-біл ге ні бол ма са, еш қай сы сы да ас пан нан 
дәл өс тіп жа зуы бар тас түс кен ді көр мек тү гі лі ес ті ген емес-ті.

Ет же лі ніп бол ған соң, де ма лу шы лар сор па іш ті. Онан кей ін гі 
ке зек шай ді кі еді. Ма на дан бе рі та мақ ты асы ғыс тау жеп, іші нен 
дег бір сіз де ніп, бі рақ мә де ни ет ті лік сақ тап отыр ған Жа са ған шай 
жө нін де ай тыл ған да:

– Шай қой ыла бер сін. Қар сы лық жоқ. Бі рақ біз оған дей ін 
же дел іс тын ды ра лық, – де ді тұ ру ға ың ғай бе ріп, – мы на жа ңа-
лық ты ас та на ға ха бар ла уымыз ке рек. Бе сас пап әуе ке ме сін 
жі бер сін. Қол ды да ла да жуар мыз.

– Ол жақ қа тіп ті, жа ңа ға на өзі ңіз тү сір ген су рет тер дің кө шір-
ме сін де жі бер мей міз бе, Жә ке?! – де ді сол кез де Қа зы кен.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



230

– Те ле фа кс пен бе?
– Иә, кө лік те қа ла ға ны ңыз дың бә рі бар.
– Ен де ше, тұ ра лық.
Ба та бе ріл ген соң бә рі сырт қа шы ғып, өзен ге ке ліп, қол да рын 

жу ды, ау ыз да рын шай ды. Жа са ған фо то бей не-ка ме ра сы ның 
кіш ке не са ңы ла уынан бір не ше фо то су рет ті суы рып алып, іші нен 
жақ сы сын таң дап, Қа зы кен нің кө лі гі не қа рай бет те ді. Бұл кез де 
Қа зы кен кө лі гі нің бас қа ру пуль тін де гі ау ыл ор та лы ғы мен бай ла-
ныс ты ра тын бей не те ле фон ды қо сып үл гер ген еді. Жұм сақ орын-
дық қа Жа са ған жай ғас ты.

– Қа ра ғым, бұл Жа са ған ағаң еді, – де ді ол кіш ке не эк ран нан 
кө рі ніп тұр ған жас қа зақ қы зы на, – ме ні ас та на мен жал ғас ты ра 
қой шы.

– Қа зір, – де ді қыз.
Жа са ған қо лын да ғы ап-анық тү сі ріл ген су рет ке бір қа рап 

қой ды. Қа зы кен бол са, бей не то рап тың жұ мы сын ба қы лап, үзі ліп 
қал мау жа ғын қа да ға лап отыр. Қал ған да ры кө лік тің сыр тын да. 
Кей бі рі бі реу әке тіп қа ла тын дай қыр жақ қа, жаз ба ес ке рт кіш бар 
тас жат қан үң гір жақ қа көз тас тап қоя ды.

Мұн да тек әй ел дер жа ғы ға на үй ішін жи нау, та бақ-аяқ жуу, 
шай қою мен әлек.

– Ағай, ас та на мен сөй ле сі ңіз, – де ді бір кез де тал дыр маш са ры 
қыз ұзын кір пік те рін қоз ғал та сөй леп, – эк ран да!

– Рақ мет, қа ра ғым! – Жа са ған ың ғай ла на отыр ды, – мен Жа са-
ған Қай да рұлы мын ғой. Ме ні ака де мия бас шысы мен қо сы ңыз шы.

– Кү те тұ ры ңыз, – ор та лық бей нес тан ция ның ке зек ші қы зы 
эк ран нан бір сәт ке ғай ып бол ды да, қай та пай да бол ды, – сөй ле-
сі ңіз.

– Аман сыз ба, Жан қу ат Па зы лұлы! – де ді Жа са ған са быр лы 
үн мен, – ту ған ау ылым ның тау бөк тер ле рі нің бі рін де тұр мын. 
Бел гі лі Ақ тау ғой. Де ма лыс та едім.

– Иә, бі ле мін. Ха лің қа лай, Жа са ған? Ден сау лы ғың жақ сы 
ма? – деп бас шы жы лы шы рай та ны та сөй леп кет ті, – ба ла-ша-
ға лар аман ба? Де ма лы сың қа лай өту де?

– Рақ мет, Жан қу ат Па зы лұлы! Бә рі ой да ғы дай. Де ма лып 
жа тыр мын. Бү гін бір жа қын ағай ын дар бі рі гіп, мы на тау ға де ма-
лу ға шы ғып едік...

– Әри не, ау ыл та би ға ты на не жет сін. Біз ғой, мы на қа ла шуы-
мен ар па лы сып… Иә, не жағ дай, Жа са ған? Жай ма?

– Мен мы на өзі ңіз эк ран нан шет жа ға сын кө ріп тұр ған та би ғат 
ор та сын да бір жа ңа лық тың куәге рі бо лып тұр мын.АР
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– Иә, ол не жа ңа лық?– деп елең ет ті Жан қу ат, – та ғы да жаз ба 
ес ке рт кіш тап тың ба?

– Жаз ба ес ке рт кіш. Бі рақ оның жө ні бас қа. Жер ді кі емес. 
– Жер ді кі еме сі қа лай?
– Ға рыш тан ке ліп құ лап ты.
– Ға рыш тан?
– Иә. Тас та ғы жа зу со ны дә лел деп тұр.
– Сон да ол қа шан бол ған нәр се?
– Жо ба ла уым ша, осы бү гін таң ата түс кен. Біз ұс та ған кез де, 

ол әлі жы лы еді.
– Жа зу ла рын оқи ал дың ба?
– Оқы дым.
– Қай тіл де екен? Не жа зы лып ты?
– Мұ ның ең ға жа бы, Талас таң ба жа зуы бо лып шық ты.
– Не дей сің?
– Дәл со лай бо лып тұр, Жан қу ат Па зы лұлы!
– Мұ ның қы зық екен!
– Көр гі ңіз кел се, мен қа зір…
Жа са ған бей не пуль тте гі кіш ке не қақ пақ ты ашып, іші не тас тың 

су ре тін сал ды да, қай та жау ып, түй ме лер дің бі рін бас ты. Бұл кез де 
ға лым да те ле фак сын қо сып, бей не кү тіп отыр ған еді. Бір кез де 
тіл дей жал пақ, са ңы лау дан су етіп су рет түс ті. Жан қу ат оны еп пен 
қо лы на ал ған да, ол жы лы еді. Үл кен ға лым тас пі ші ні не, он да ғы 
қым-қу ат жа зу лар ға үңі ле қа рап ал ды. Су рет тің эмуль ция лық 
бе тін шам жақ қа қар сы қа ра тып та бар ла ды. Ал бұл кө рі ніс тің 
бә рін Жа са ған кө лік те гі бей не те ле фон ның кіш кен тай эк ра ны нан 
ап-анық кө ріп отыр ды. Бі рер ми нут қа екі жақ та да ты ныш тық 
ор на ған еді, әл ден соң бас шы эк ран ға қай та бұ рыл ды да:

– Мы науың ға жап жа ңа лық, Жа са ған! Құт тық тай мын! Алаң 
бол ма, ай на ла сы са ғат жа рым уа қыт тың ішін де бе сас пап жүк 
та су шы әуе ке ме сі сон да бо ла ды! Кү те тұ рың дар. Сол ке ме мен өзің 
де бір ге ке лер сің. Қал ған мә се ле ні осын да ше ше міз, – де ді.

– Рақ мет, Жан қу ат Па зы лұлы! – деп Жа са ған іле жау ап қат ты.
– Кө ріс кен ше сау бол! – деп Жан қу ат бей не те ле фо нын сөн дір ді.
– Сау бо лы ңыз!
Жа са ған ұзақ уа қыт қа қош тас қан дай осы ны ай тып, бей не те-

ле фон ды сөн дір ді де, кө лік тен түс ті. Қа зы кен бей не то ра бы ның 
анау-мы нау ын жи нас ты рып жат ты. Сырт та ғы лар Жа са ған ды 
жан-жақ тан қау ма лап, «не бол ды ға» көш кен. Ға лым не бә рі екі 
са ғат ішін де ас та на ға жү ріп ке те ті нін айт қан да, ағай ын да ры сәл 
қи на лың қы рап қал ды. Мы на тас бүкіл де ма лыс ра ха тын бұ зып-ақ АР
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жі бер ді, бі рақ қай-қай сы сы ның кө кей ле рін де мұн дай жа ңа-
лық тың өз ау лын да бол ға нын мақ та на ай тып жү ре тін рет те рі бар 
еке ні сырт қа сәл-ақ шық пай тұр еді.

Ха бар лау шы лар ки із үй ге қа рай бет те ген де, шай дай ын дап 
қой ған ке лін шек тер мән-жай ды біл мек ке асық қан. Жа са ған ның 
бет-әл пе ті бал-бұл жа нып, тас жат қан үң гір жақ қа қа рай лай бе-
ре ді. Тұ ла бой ын үл кен бір ой тол ға ны сы қы сып, бір жер де тұ рақ 
тап пай, әрі-бе рі жү ру ге көш кен. Бұл соз ға лақ тық қа шы да ма ған 
Ай гүл:

– А, шы рақ, шай суып қа ла тын бол ды. Кү тіп отыр мыз. Қал ған 
әң гі ме ні шай үс тін де ай ты ңыз дар, – деп Жа са ған ға жа қын да ды. 

– Қа зір, же ңе ше! – де ді Жа са ған ой тұң ғиы ғы нан оян ған дай 
ба сын кө те ріп, – іше лік. Бір жа рым са ғат де ген көп уа қыт емес. 
Оған дей ін ас та на лық тар да ке ліп же тер!

Шай үс тін де гі әң гі ме қы зып, бір жа рым са ғат бел гі сін бер-
мей өте шық ты. Ен ді бір кез де дүр ете қал ған алып бе сас пап жүк 
ке ме сі нің дау ысы да ес тіл ді. Бә рі үй ден шы ғып, жо ға ры қа рас ты. 
Әуе ке ме сі дү ріл дей тү сіп, өзен жа ға сын да ғы жа зық қа тө мен дей 
бер ді. Оның ала пат бір не ше пә ре сі нен құй ын да ған жел ай на ла ны 
жел піп, анау-мы нау же ңіл нәр се лер ді ұшы рып әкет ті. Жа са-
ған ның бі рер тал бұй ра ша шы ол жел ге жел бі реп тұр. Қал ған дары 
бет те рін оң қол да ры мен қал қа лап ал ған.

Ке ме жер ге та бан ті реп, ды бы сы сөн ген кез де, қар сы алу шы лар 
оған жа қын дай бер ді. Одан үш адам түс ті. Бі реуі – ке ме ні бас қа-
ру шы. Екін ші сі – Жан қу ат Па зы лұлы ның кө мек ші сі Ба ла мұ рат 
Ең се рұлы, ал үшін ші сі – жүк ті әуе ке ме сі не тір кеу ге кө мек те су ші. 
Жа са ған үшеуін де ар қа дан қа ғып, ежел ден бі ле тін ту ыс та рын дай 
қар сы ал ды. Қал ған дары да емен-жар қын аман да сып жа тыр. 
Ба ла мұ рат Ең се рұлы аман дық тан соң тас қа қа рай ба ру ды ұсы-
нып еді, оған Жа са ған көн бе ді. Шай ішіп, дәм тат пай бұл жер ден 
ат та ну ға бол май ты нын, оның қа зақ салт-дәс тү рі не сый май ты нын 
ай тып, ки із үй ге қа рай бас та ды...

	«Бі	лу»

1. Ға рыш тан жер бе ті не қан дай зат ке ліп түс ті?
2. Жа са ған де ген кім? Порт рет тік си пат та ма сы қан дай?
3. Жа са ған ту ыс та ры мен қай да жи нал ды?
4. Қа зы кен нің кө лі гі ту ра лы не ай та сың дар?
5. Әң гі ме кей іп кер ле рі қа лай си пат тал ған? 
6. Ау ыл та би ға ты қа лай су рет тел ген?

Бі	лу

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



233

7. Жа са ған ғы лы ми жа ңа лы ғы ту ра лы қан дай әң гі ме 
айт ты?

8. Ежел гі жаз ба ес ке рт кіш те рі ту ра лы сен дер не бі ле сің дер?
9. Жа са ған жаз ба ес ке рт кіш те рі ту ра лы не айт ты?
 Жа са ған ның мақ са ты қан дай?
10. Қо нақ тар бар ған үң гір ді си пат таң дар. 
11. Қа зы кен үң гір жа ны нан не тап ты?
12. Тас та ғы жа зу дың ау дар ма сы қан дай?
13. Тас тың қай дан кел ге ні анық тал ды? Жау ап та рың ды дә-

лел дең дер.

«Тү	сі	ну»

1. Әң гі ме не лік тен «Да был» деп атал ған?
2. Ау ыл тұр ғын да ры не лік тен Жа са ған ды құр мет тұ та ды?
3. Та ңа тар ма ши на ны не ге за ма ны мыз дың на ғыз түй есі 

дей ді?
4. Жа са ған тасты көргенде не лік тен қуанып кетті?

«Тал	дау»

Әң гі ме кей іп кер ле рін са лыс ты рып, қо ры тын ды шы ға-
рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Әң гі ме нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
2. Жа са ған ға тән қа си ет тер ді топтастыру сыз басы ар қы лы 

көр се тің дер.

«Қол	да	ну»

1. Ға рыш тан кел ген қа ра тас тың су ре тін си па ты на сүйе ніп 
са лып кө рің дер.

2. Хрес то ма тия дан әң гі ме нің жал ға сын оқып, жа зу шы кө-
тер ген мә се ле тө ңі ре гін де пі кір талас ұй ым дас ты рың дар.

3. Топ тар ға бө лі ніп, «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі ар-
қы лы әң гі ме идея сы бо йын ша ой ла рың ды біл ді рің дер.

 «Ақ қал пақ» → проб ле ма ға қа тыс ты де рек тер ді талас сыз 
кел ті ре ді;

 «Cа ры қал пақ» → сәт ті ке зең дер ді ай та ды;
 «Қа ра қал пақ» → проб ле ма ның сәт сіз тұс та рына 

тоқталады;
 «Көк қал пақ» → тал дау жа сай ды, топ тар Не үшін? Не ге? 

Не ге бай ла ныс ты? де ген сұ рақ тар ға жау ап із дей ді;

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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 «Жа сыл қал пақ» → «ақыл ға сыйым сыз» идея лар мен 
бол жам дарды ортаға салады;

 «Қы зыл қал пақ» → оқи ға ны оқу ба ры сын да бас тан ке-
шір ген се зім де рін тұ жы рым дай ды.

4. Шы ғар ма ны тү сі ніп оқып шы ғып, тап сыр ма лар ды орын-
даң дар:
– мә тін маз мұ ны на сәй кес та қы рып ты анық таң дар;
– мә тін ді бір не ше ма ғы на лық бө лік ке бө лің дер;
– әр бө лік ке атау бе рің дер;
– әр бө лік тің не гіз гі ой ын біл ді ре тін сөй лем дер ді та бың-

дар;
– мә тін де гі бар лық кей іп кер лер ді ке зе гі мен атап 

шығыңдар;
– кей іп кер лер ді си пат тайт ын сөз, сөз тір ке сі, сөй лем-

дер ді анық таң дар;
– кей іп кер лер дің ой тол ға мын біл ді ре тін сөй лемдер ді 

көр се тің дер;
– шы ғар ма да ғы оқи ға орын ал ған жер лер ді атаң дар;
– шы ғар ма ны аяқ тау дың нұс қа сын ұсы ның дар.

5. Өз де рің ді тол ған дыр ған та қы рып қа фан тас ти ка лық әң-
гі ме жа зыңдар.

6. Ру ни ка лық жа зу лар, олар дың зерт те луі ту ра лы мә лі мет-
тер қо рын жи наң дар, тұ сау ке сер дай ын дап, топ та тал қы-
лаң дар.

7. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пар ла мен ті нің ше ші мі мен 
2014 жыл дан бе рі 18 ма мыр «Түр кі жа зуы кү ні» бо лып 
бел гі лен ген. Атал ған іс-ша ра ға қа ты су шы ре тін де түр кі 
жа зуы ның қан дай мә се ле ле рі не кө ңіл бө лер едің дер? 
Ойла рың ды ор та ға са лың дар, қо ғам да орын ал ған ой-пі-
кір лер ді де пай да ла нып, пос тер құ рың дар.

«Ба	ға	бе	ру»		

1. «Та ри хы мыз ды біл ме сек, кім еке ні міз ді қай дан ұға мыз? 
Ме нің кө кей ім ді кег жей тін нәр се, ана ха лық тың ал фа-
ви ті не бір, мы на ха лық тың ал фа ви ті не бір жа бы са мыз. 
Ай на ла йын дар-ау, со нау за ман нан бе рі тас қа қа ша лып 
өзі міз ге жет кен таң ба мыз ды не ге ес кер мей міз? Не ге біз 
сол таң ба лар дың не гі зін де төл ал фа ви ті міз ді жа са май-
мыз?»– де ген Тө лен сө зін қа лай тү сі не сің дер?

2. Әң гі ме де кө те ріл ген мә се ле ту ра лы пікірлеріңді білдірің-
дер.

Баға	беру
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3. Еліміздің латын алфавитіне көшуіне байланысты 
ойларыңмен бөлісіңдер. Қазақ жазуының болашағы 
қандай деп ойлайсыңдар?

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Фан	тас	ти	ка	лық	жанр
Фан	тас	ти	ка – әде би ет тің өмір шын ды ғын қи ял тұр ғы сын да әсі-

ре леп бей не лей тін жан ры. Фан тас ти ка ғы	лы	ми-фан	тас	ти	ка,	фан-
тас	ти	ка	лық	 скетч,	 фан	тас	ти	ка	лық	 юмор бо лып бө лі не ді. Қа зақ 
әде бие тін де фан тас ти ка ха лық қия лы нан ту ған хай уа нат тар жай лы 
қи ял-ға жа йып, тұр мыс-салт ер те гі ле рі нен бас тау ала ды. Мы са лы: 
«Ер Төс тік те», «Кер құ ла ат ты Кен де бай да», «Қы рық өті рік те» фан-
тас ти ка жан ры ның не гіз гі эле ме нт те рі кез де се ді.

Ғы лы ми-фан тас ти ка жан ры қа зақ әде бие тін де ХХ ға сыр дың ал пы-
сын шы жыл да ры қа лып тас ты. Әде бие ті міз де гі ғы лы ми-фан тас ти ка 
жан ры бү гін гі кү ні М.Сәр се ке нің «Ға жай ып сәу ле», Т.Сұл тан бе ков тің 
«Көш пе лі ал тын», Ш.Әлім ба ев тың «Да ныш пан дық альфа сы», Т.Сү -
лей ме нов тің «Әл-Фа ра би кө пі рі», «Жұл дыз ада мы», Ә.Мар ха баев тың 
«Ға рыш та ғы қы мыз», Н.Кен же ғұ ло ва ның «Қиын ше шім», М.Гу ме-
ров тің «Жұм бақ сәу ле», С.Ғаб ба сов тың «Кәу сар», Р.Бек ті ба ев тың 
«Ио нос фе ра да ғы алаң» ат ты по вес те рі мен ро ман да ры, Ж.Са хиев тің 
бір ға на се рия мен жа зыл ған 11 том дық шы ғар ма ла ры ар қы лы бел гі лі.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

Қосымша деректерге сүйеніп, фан тас ти калық жанр түрлеріне 
мысал келтіріңдер.

Жү ніс Са хиев – ғы лы ми фан тас ти ка жан ры на қа лам тер бе ген қа зақ жа зу шы сы. 
Ол 1971 жыл дан бас тап, «Ке ңіс тік көш пен ді ле рі» де ген жал пы ай дар мен се рия лы 
ғы лы ми-фан тас ти ка лық ро ман дар жа зып жүр. Он ро ман – «Тір ші лік ұя сы», «Бо-
рыш», «Шең бер дің түйі суі», «Көк тен кел ген көш пен ді лер», «Марс тан шық қан жаң-
ғы рық», «Қи май тын әлем», «Шол пан ға көш кен ау ыл», «Кос мо та рих куәсі», «Су 
әле мі нің саз да ры», «Жа сам паз дық қи ырын да» оқыр ман қо лы на ти ді.

Түйін

Тапсырма
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Қазақ әдебиетінде өзіндік қолтаңбасымен ерекшеленетін 
қаламгер туралы білуге асығайық!

 РО	ЗА	МҰ	ҚА	НО	ВА	

Та ны мал қа зақ жа зу шы сы Ро за 
Мұ қа но ва 1964 жы лы Шы ғыс Қа зақ стан 
об лы сы Үр жар ау да ны Көл де нең ауы-
лын да дү ние ге кел ген.

Р.Мұ қа но ва ның «Жа рық дү ние», 
«Дү ние ке зек» әң гі ме лер жи на ғы, «Құ ді-
рет- Кие» әң гі ме ле рі мен дра ма лық 
хи каят та ры жа рық көр ді. 2001 жы лы 
Раб ғұ зи дің «Қис са-сүл-Ән бий-я» кі та бын 
ал ғаш рет қа зақ ті лі не тәр жі ма ла ды. 

Ро за Мұ қа но ва – Қа зақ стан Жа зу-
шы лар Ода ғы сый лы ғы ның, «Жа лын» 
жур на лы ның, Т.Ай бер ге нов атын да ғы 
сый лы қтың, Ха лы қа ра лық «Алаш» әде-
би сый лы ғы ның лау реаты. 2011 жы лы 
Еуро па лық қо ғам дас тық тың ұй ға ры мы-
мен Пра га қа ла сын да әде би ет ке сі ңір ген 
ең бе гі үшін Франц Каф ка атын да ғы ме да-
лі мен ма ра пат тал ды.

Р.Мұ қа но ва ның «Мәң гі лік ба ла бей не» 
әң гі ме сі нің кей іп ке рі Се мей по ли го ны нан 
зар дап шек кен қыз – Ләй лә. Про то ти пі – 
Ең лік ат ты Се мей қа ла сы ның тұр ғы ны. 
Адам қо лы нан жа са лып, жа ны на біт пес 
жа ра сал ған осы нау қа сі рет тен зар дап ше-
гу ші та ғы да – адам. Әң гі ме де жа ны жа-
ра лы Ләй лә кө бін де ай мен сыр ла сып, бар 
мұң-за рын, қай ғы-қа сі ре тін со ған ай тумен 
бо ла ды. «О, жа рық Ай, мү сір ке ме сен ме ні. 
Мен кү нә сіз қыз ба ла мын. Се зі мім бү тін, 
ақы лым дұ рыс. Бі рақ мы нау тір ші лік дү-
ние сі нен бе зін ген жұ ды рық тай жү ре гім 
кек пен қа сі рет ке то лы», – деп қа мы ға ды. 

РО ЗА МҰ ҚА НО ВА 
(1964 жы лы ту ған)

Ро за Мұ қа но ва шы-
ғар ма ла рын адам ның 
жа ны на үңі лу ден ту ын-
да та ды. Адам ның жа ны 
үл кен қа сі рет те ба рын ша 
ашы ла ды. Ро за адам қо-
лы мен жа сал ған хай уа ни 
қа сі рет тен ада ми ма ғы-
на із дей ді. Се зім ге тие-
тін де таль дар та ба ды. 

Ж.Қорғасбек

Зергер	сөз
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Сы нақ тан зар дап шек кен жұрт қа та ры күн са нап си реу де. Қа-
ра  уыл дың ба сын да аза лы үн то лас тар емес. Күн са йын көз жұ мып, 
дү ние ден кө шіп жат қан ау ыл дас та ры ның қа за сы ау ыл-ай мақ тың 
ең се сін езіп жі бер ген дей. Осын дай уа қыт та «Қа ти ра ның оқу да-
ғы ба ла сы ке лін әке ле ді екен», «Той бо ла ды!» де ген ха бар бү кіл 
ау ыл ға бір қуа ныш тың бас тауы си яқ ты, өз ге ше бір сіл кі ніс әкел-
ген дей. Ал Ләй лә нің тір ші лі гі мүл де бө лек. Ол күн ба ты сы мен сұ-
ға нақ көз дер ден ау лақ қа, Те рең сай ға жа сы ры нып, көк те гі ай мен 
сыр ла су ды әдет қыл ған. Мү ге дек ті гі нен, же тім ді гі нен жуа сып, 
жа сып қал ған ша ра сыз қыз үне мі жұрт тан жы рақ жү ре ді. Оның 
іш кі за рын, мұң-на ла сын Ай ға на құ лақ асып тыңдап, ұғып тұр ған 
тә різ ді кө рі не ді. Ру ха ни, фи зи оло гия лық тұр ғы да бойже тіп ке ле 
жат қан қыз дың іш кі дү ние сі ар ман ға то лы. Ер те ден қа ра кеш ке 
дей ін ке ке тіп, мұ қат қан жұрт тың сө зі мен кө зі нен әб ден қа жы-
ған бойжет кен те рең сай ға ке ліп, мүл де бас қа ша тір ші лік ке ше ді. 
Мұн да ол өзін ба қыт ты, үріп ау ыз ға сал ған дай сұ лу деп са най ды. 
Се бе бі мұн да оның сырт қы ме шел ді гі не кө зін са тып, сұқ та на қа-
рай тын адам дар жоқ, жа ны сұ лу да та за жас қыз өзін осы жер де 
ға на ер кін се зі не ді. Сю жет тік оқи ға же лі сі ұзақ емес. Ав тор дың 
көз де ге ні – же ке ле ген адам дар дың өмір лік құн ды лық та ры ту ра-
лы өзін дік көз қа рас тұрғысынан қо ғам ға зер са лу. Сондай-ақ адам 
жасаған антропогендік әсердің салдарынан мүгедек болғандардың 
қасіретіне қоғам назарын аудару.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Се мей по ли го ны – КСРО яд ро лық сы нақ по ли гон да ры ның аса 
маңызды ст ра те гия лық нысаны бол ды. КСРО за ма нын да Қа зақ стан 
ау ма ғын да атом бом ба ла ры сы нақ тан өт ті. Ол үшін ар найы 18 млн. 
га жер бө лі ніп, Се мей яд ро лық по ли го ны ашыл ды. Бас тап қы сын да 
адам дар ға, жа ну ар лар мен та би ғат қа ті ке лей зар да бын ти гіз ген ашық 
сы нақ тар жа сал ды. Со сын олар ды жер ас ты на жа сай бас та ды. Атом 
бом ба ла ры ның жа ры лыс та р зардабы сұм дық ау ыр бол ды. Се мей 

ант	ро	по	ген	дік	әсер	– та би ғат құ рам да ры на (өсім дік тер, жа ну ар лар, өзен-көл-
дер, т.б.) адам ның ша ру ашы лық әре кет те рі нен ту ын дайт ын фак тор лар то бы
мешелдік	– 1. Ағзада қажетті дәрумендердің жетіспеуінен болатын сүйек ауруы. 

2. Артта қалу, дамымау

Сөз	мар	жан
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ма ңын да ғы ра диация лық әсер ай ма ғын да тұ ра тын 500 мың дай адам 
осы сы нақ тан азап шек ті. Се мей яд ро лық по ли го нын да ғы сы нақ тар-
дың жал пы са ны 456 яд ро лық жә не тер мояд ро лық жа ры лыс ты құ-
ра ды. Олар дың 116-сы ашық бол ды, яғ ни жер бе тін де  не ме се әуе 
ке ңіс ті гін де жа сал ды. Се мей по ли го нын да әуеде жә не жер бе тін де 
сы нақ тан өт кі зіл ген яд ро лық за ряд тар дың жал пы қу аты 1945 жы лы 
Хи ро си ма ға тас тал ған атом бом ба сы ның қу аты нан 2,5 мың есе көп 
бол ды. 1949 жыл ғы 29 та мыз да таң ғы са ғат же ті де көз ілес пес жыл-
дам дық пен ұл ға йып ба ра жат қан от ты доп ке нет тен Жер де не сі не қа-
да лып, оны шар пып өтіп, ас пан ға кө те ріл ген. От ты шар дан соң, сұ-
ра пыл қу ат пен көз қа рық ты рар сәу ле бас ай нал ды рып жі бер ген дей 
бір сәт те жер қа бы ғы ның ыс тық кү лі мен иі сі көк ке кө те ріл ген. Жер 
лы па сы ның өр тең иі сі қол қа атар тү тін нің ащы иі сін қол дан жа сал ған 
жел әп-сәт те жан-жақ қа та рат ты. Таяу жер лер де гі си рек ауыл дар да 
тұ ра тын адам дар дір ете түс кен жер мен жар ты ас пан ды алып кет кен 
от-жа лын ға та ңыр қап, үй ле рі нен қа рап тұр ған. Жал ғыз түп шөп қал-
ма ған, тү ті гіп қа ра йып кет кен да ла ның тұл жа мыл ғы сы. Жантә сі лім 
ал дын да жан талас қан тыш қан дар дың, қар сақ тар дың, ке сі рт ке лер дің 
өлі де не лері та был ған. Жа ңа дан кел ген дер бұл то зақ ты Се мей яд-
ро лық сы нақ по ли го ны ре тін де бел гі лі № 2 оқу по ли го нын да РДС-1 
(зы мы ран дық көр сет кіш сна ря ды) плу то ний за ря дын жер бе тін де сы-
нақ тан өт кі зу жа ры лы сы деп ата ды. Бұл КСРО-да тұң ғыш атом бом-
ба сы ның жа ры луы еді.

Яд ро лық жа ры лыс тан кей ін пай да бо ла тын «са ңы рауқұ лақ»
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Атом сы нақ та ры нан зар дап шек кен по ли гон құр бан да ры ның 
өмі рін ға на емес, күл лі адам зат қа сі ре тін бей не лей тін шы ғар ма 
маз мұ ны қан дай?

Мәң	гі	лік	ба	ла	бей	не

Ме ңі реу қал пы, дел-сал бо лып мүл гі-
ген жым-жырт түн ді бет ке алып, те рең 
сай ға шық қан Ләй лә-қыз дың жо лын да 
қа ра жа мыл ған әл де бір бей не қа раң дап, 
су сып ба ра ды. «Жа пан түз де жүр ген 
не ғыл ған жан?» – дей ді қыз-кө ңіл ала-
бұр тып. «Мен адам дар әу ле ті нің ру хы-
мын», – дей ді бей та ныс үрей лі үн со нау 
алыс бір жақ тан дау ыс са лып. Те рең 
сай ға бет ал ған Ләй лә-қыз бұл сәт те бей-
мез гіл рух тұр мақ, адам зат қа сие ті нің 
өзі не де се ну ден қал ған. Тек қа на осын-
дай ме ңі реу түн ді, сол түн мен ай ма ла-
сып, то лықсып тұ ра тын қияқ тай әде мі 
Ай ды сыр лас ет кен. Кө кі ре гін кеу ле ген 
мұң-ары зын осы ара да, те рең сай да сы-
быр лай тын. Дөп-дөң ге лек Ай то лық сып, 
сүт тей ап пақ көр кі мен қа ра жа мыл ған 
Қа рау ыл ға сән бе ре тін. Кей де үңі ліп 
қа рап қал ған кіп-кіш кен тай Ләй лә-қыз-
бен, быт-шыт бо лып а йыры лып жат қан 
Қа рау ыл дың же рі не есір кей қа да ла тын. 
Бі ре се осы түн ді де, кіш кен тай ау ыл ды да 
мен сін бей, қи ғаш тай шал қа йып ке рі ліп 
жа тып ала тын. Бәл кім, сон да үңі рей іп, 
ойы лып жат қан жа ра лы жер ге қа рап: 
«Апыр-ай, сен де шы ны мен-ақ қа си ет 
қал ма ған ба? Тоз ған шү бе рек тей осын ша 
жы рым-жы рым бол ып, не күн ту ды? Түн 
ішін де сай ға ке ліп, жа сы рын ған мы нау 
не ғыл ған жан? Он ал ты да ғы бой жет кен 
қыз дың кей пі ме? Сор лы-ау, мәң гі ба қи 
ба ла кей іп те қа лу ыңа не се беп бол ған, 
бұл азап тың қай тү рі?» – деп бұ лар дың 

Ләй лә қыз дың ай мен 
сыр ла су ын да қан дай 
құ пия бар?

CD 08

Қа	рау	ыл	– Шы ғыс 
Қа зақ стан об лы сы Абай 
ау да нын да ғы  ау ыл
есір	кеу	– аяу, жа ны 

ашу
тәуба	ға	ке	лу	(тү	сі-

ру)	– ас там шы лық ет пеу, 
шү кір ші лік қы лу

Сөз	мар	жан
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өз де рі не кі нә ар тып тұ ра ма? Әл де 
Қа рау ыл дың же рін де гі бар сой қан ды 
се зіп, әл де кім дер ге көк тен аңы рап, 
қар ғыс ай та ма, әйт еу ір, жа нын да-
ғы жұ қал таң бұлт тар ға екі бүй ре гін 
ке зек ті реп алып, зар лап тұр ған дай 
кө рі не ді. Ләй лә Ай ға қа ра ған қал пы 
қал ғып ба ра жа тыр екен, селт етіп, кө-
зін аш ты. Жа на ры нан үзіл ген бір там-
шы жас дір етіп, ие гі не құ ла ды. «О, 
жа рық Ай, мү сір ке ме сен ме ні. Мен 
кү нә сіз қыз бо ла мын. Се зі мім бү тін, 
ақы лым дұ рыс. Бі рақ мы нау тір ші лік 
дү ние сі нен бе зін ген жұ ды рық тай жү-
ре гім кек пен қа сі рет ке то лы. Мен өзі-
ме адам си яқ ты мын, бас қа лар ға адам 
емес, адам пейі лін тәуба ға тү сі ре тін 
мү ге дек пін. Қа рауыл дың адам да ры 
ме ні көр ген са йын: «Мұ ны Ал ла та ға-
ла адам дар тәуба сы на кел сін, қол-ая-
ғы ның сау лы ғы на, он екі мү ше сі нің 
дін аман ды ғы на шү кір ет сін деп жа-
рат қан», – дей ді. Со лай ма, жа рық 
Ай? Мен са ған ға на, се нің өзі ңе ға на 
се не мін. Тым бол ма ған да үмі тім ді сен 
ақ тар сың. Сон да, бұл жұрт не ні ай та-
ды? Мен кім мін, осы? Мәң гі лік пе? 
Шы ны мен-ақ мәң гі лік өс пей қал ған 
ба ла кей іп пе?». Ләй лә-қыз сөй леп 
отыр. Мыл қау Ай дөң ге леп алыс тап 
ба ра ды. Ләй лә ні да, жер ді де ай ма лап 
ба ра ды. «Өз жа сы ма ла йық қыз бол-
ғым ке ле ді. Иә... иә... Ме нің де әп-әде-
мі, нәп-нә зік қыз бол ғым ке...л...е...
ді...», – Ләй лә, жа ңа ғы өзі жа сы-
ры нып отыр ған қап-қа раң ғы те рең 
сай дан жү гі ріп шық ты. Жа сау рап, 
үкі дей қа дал ған қыз кө зі не сұп-сұ лу, 
ап пақ Ай үр ке қа шып ба ра жат қан дай 
кө рін ді. Сол се гіз жа сар мәң гі лік ба ла АР
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бей не де, өс пей қа тып қал ған Ләй лә, та мы ры ады рай ған ег де қол-
да рын сер меп, көк ке кө  терді.

– Е...е...е...ей... Қаш па, ме нен, қаш па! Бә рі бір, се ні тау ып 
ала мын. Жас қан дың ба, сен де ме нен жиір ке не мі сің, сен де ме нен 
қор қа мы сың, жа рық Ай?!

Ай бар ған са йын алыс тап, сыр ғып ба ра ды... Мү ге дек қыз ды да, 
жы рым-жы рым бо лып а йырыл ған жер бе тін де мен сін бей, қап-қа-
раң ғы түн се рі гін қол тық тап, то лық сып, кер гіп ба ра ды, ұзап ба ра-
ды. Ләй лә-қыз одан са йын дау ыс тап, қол бұл ғап ай ғай лап тұр.

– Ер тең де қай та орал шы. Ер тең де те рең сай да кез де сейік. Мен 
се ні сон да кү те мін. Те рең сай дан кү те мін, жа рық Ай! 

Ең соң ғы сөз дер ді айт қан да ие гі кем сең деп, жү ре гі құр ғыр 
алай-дү лей со ғып, езі ліп кет ті. Бұл жо лы Қа рау ыл ға бет ал ған 
Ләй лә-қыз ға Шың ғыс тауы ның ең се лі би ік шы ңы бар ған са йын 
шө гіп ба ра жат қан дай кө рін ді. Бұл жо лы қыз түн қой нын да ғы 
ер биіп кө рін ген тау бе лес те рі нен бір түр лі сес ке ніп, үрей ле ніп 
ке ле ді. Әл гі  бір «адам ру хы мын» дей тін түн ие сі ме, қар тай ған тау 
ете гі нен па на із деп жүр ген қа ра лы ки ім ді лер ме, кө зі бұл дыр лап 
кет ті. 

Өзі тұ ра тын Қа ти ра тә те сі нің үйі не жа қын дай бе ре ты ны сы 
та ры лып, де мі қал ты рай шық ты. Есік тің тұт қа сы нан қо лын 
со за бе ріп, қай та тар тып ала қой ды. Үй ішін де гі өзі не то сы рая 
қа рай тын, ішіп-жеп қа да ла тын көз дер ді көр гі сі кел ме ді. «Жұрт 
ұй қы ға бат қан ша оты ра тұр сам да бо лар», – деп есік ал дын да 
кі ді ріп қал ды. Сол сәт то сын шық қан дау ыс тан шо шып ке тіп, баж 
ете түс ті. Қа ти ра екен.

– Әй, қас қа рай са жын қу ған дай осы сен қай да ке те сің? Не 
пә лең бар, а?

Ләй лә үн сіз тө мен қа ра ды. Ісі ніп, қы зар ған жа на рын да, әб ден 
сі ле сі қа тып шар ша ған күйі н де тә те сі не сез дір гі сі кел ме ді. «Ме-
нің мұ ңым ды бө лі сер Қа ти ра ма, онан да үн сіз тұр ға ным ның өзі 
жақ сы», – де ген дей ләм-мим деп тіс жар ма ды.

– Қай да жүр сің дей мін мен са ған?
Ләй лә та ғы да үн қат па ды. «Жоқ, жоқ. Те рең сай да оты ра ты-

ным ды еш кім ге, еш бір жан ға айт пай мын. Мен Ай мен кез де су ге, 
со ны мен сыр ла су ға ба ра мын. Жа рық Ай дан бас қа жа ным ды 
тү сі нер жан тап па ған соң те рең сай ға жү гі ре мін. Ол сәт те ме ні 
із де мең дер, ме нен сұ ра маң дар, ме ні көр мең дер!»

– Е, ен ді са ған жет пей жүр ге ні ме ңі реу лік пе еді? Оған да 
же тер сің, ме ңі реу де ата нар сың.АР
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Қыз дың кө зі жарқ ет ті. Қа ти ра мырс 
етіп, а йызы қан ған дай қыз дың аяқ-қо-
лы на сұқ та на қа ра ды. Ләй лә-қыз 
мү ге дек де не сі не са быр лы лық жи най ал-
май, ыза ға бу лы ғып, қал шыл дап ба ра ды. 
Қо лы мен ая ғы на әл де кім нің кө зі тү се 
қал са, қу жа нын қо яр ға жер та ба ал май 
на мыс та нып, есі шы ға тын. Мы нау 
ша ма дан тыс үл кей іп ба ра жат қан ег де 
қол дар мен же тіл мей қал ған ая ғы на 
еш кім нің кө зі түс пе се екен, бай қа ма са 
екен деп зар қа ға тын. Ал, Қа ти ра бол са 
әдейі қақ шиып, шо шы на име ніп, мұ ның 
жан ды же рі не тиі се түс кі сі кел ген дей 
сұқ та на, жиір ке не көз тас та ды. Осын-
дай да Ләй лә-қыз дың жа ны шыр қы рап, 
жа сы ры нар жер тап пай аласұра ды.

– Қай да бол дың дей мін? Мал қо ра ға 
қай тып, қол жет пей у-шу бо лып жат-
қан да, қай да қа шып ке те сің? Айт  дей мін 
ен ді, ой бай!

Ләй лә кө зін жер ден ал ма ған қал пы:
– Адам емес піз бе? – деп ақы рын 

кү бір ет ті.
Сол-ақ екен Қа ти ра ыр шып түс ті.
– Сөз ді қа ра! «Адам емес піз бе», – дей-

ді. Адам си қы жоқ кей пі ңе не ге қа ра май-
сың, а? Қа ти ра ның ащы ті лі су маң дап, 
Ләй лә нің ба ла жү ре гін қып-қы зыл қан-
жо са етіп тіл гі леп, па ра-па ра сын шы ға-
рып, тү тіп жа тыр, тү тіп жа тыр. Бұ рын 
осын дай да жа ны на тиер сөз ді ес ті ген де 
шыр-пыр бо лып, зар қа ғып, жы лап еңі-
рей тін қыз, бұл жо лы бе ді рей іп қат қан 
қал пы, өңі қуа рып, Қа ти ра дан кө зін 
ал ма ды. «Се зім сіз, жү рек сіз, қа ты гез 
адам ның төрт тү лі гі қа шан да сай бо ла-
ды. Та ба лай сың ғой, та ба лай бер, та ба ла! 
Мен осы қа сі рет ті Құ дай дан сұ рап ал ған-
мын! Иә, иә, се нің ше сұ рап ал ған тағ ды-
рым осы, осы! Отың мен кі ріп, кү лің мен 

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің
Мү	ге	дек	тік – нау-

қаста ну, жа ра қат, апат-
қа ұшы рау, кем тар бо-
лып туу сал да ры нан 
адам ның мүл дем не 
уа қыт ша ең бек ету қа-
бі ле ті нен ай ы ры луы. 
Мү ге дек тік ме	ди	ци	на-
лық,	әлеу	мет	тік жә не 
құ	қық	тық бо лып бө лі-
не ді. 

Қазақ
энциклопедиясы

Де ге лең тауы Еура зия 
құр лы ғы ның кін дік ор та-
сын да, Шы ғыс Қа зақ стан 
об лы сы ау ма ғын да ор на-
лас қан. Аб со лют тік би ік ті гі 
1084 м. Дөң ге ле не кел ген 
тау ды Ұзын бұ лақ өзе ні екі-
ге бө ле ді.

Тау дың сол түс тік бө лі гі 
(Үл кен Де ге лең) сол түс тік-
ба тыс тан оң түс тік-шы ғыс-
қа қа рай 15 км-ге со зы лып 
жа тыр, ені 10 км.

Тау дың екін ші бө лі гі – 
Кі ші Де ге лең қа тар ла са 
со зыл ған, ені 5 км. Екі бө-
лі гі де ке зең дер мен (Қа-
лы бай асуы), бел дер мен 
бө лін ген үш кіл шо қы лар-
дан тұ ра ды.

Айбын.Энциклопедия

Бағалы	дерек
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шы ғып жүр мін емес пе, не жа зып едім са ған?». Же тіл мей қал ған 
сә би бе тін жап-жал пақ  ала қа ны мен ба сып алып, жү ре сі нен оты ра 
кет ті. Сол қал пы пы сыл дап бас тап, тө зі мі тау сы лып, көз жа сы на 
ерік бер ді. Мұн дай да бүк шиіп, бо са ға да жы лап отыр ған Ләй лә-
қыз ға бір де-бір жан: «Әй, мы на ған не бол ды, ти іс кен кім?» – деп 
сұ ра май ды да. Бәл кім, осы лай бей ша ра күй ке шіп, жы лап оты-
руы заң ды лық деп ой лай ма? «Ей бай ғұс, көз жа сың ды біз емес, 
Құ дай көр сін. Со ның іл ти па тын күт, пейі лін көр!» – дей ме, те ріс 
қа рап кү бір леп өте шы ға тын. Ләй лә мұ ны да се зе тін. Түн ішін де 
жар қы рап, то лық сып шы ға тын мыл қау Ай ды есі не алып, те рең 
сай ға қа рай жү гі ре жө нел гі сі ке ле ті ні де сон дық тан. 

...Те рең сай ға түс кен Ай сәу ле сі бұ рын ғы сы нан да жап-жа рық. 
Жер бе тін ке зіп, жыл жы ған қал пы Ләй лә-қыз ды із деп жүр. 
Қа рау ыл дың суы нан да, же рі нен де, тауы нан да сұ рап, беу-беу леп 
із деу са ла ды. «Қай да кет тің? Не ғып бү гін те рең сай да жоқ сың?» 
деп, ана- дау ыс жып-жы лы ала қа ны мен қо лын жа йып, сай ішін де 
қа лық тап жүр ген дей. Түн жа мыл ған сай іші жап-жа рық Ай таң 
ат қан дай ағар тып ба ра ды. «Құ лы ным-ай!» – де ген ана- дау ыс 
емі ре ніп ке ліп, сай ішін жа ға лап кет ті. Сол-ақ екен тып-ты ныш 
бір әлем ор на ды да, кө кі ре гі қарс а йыры лып, ана-бей не дау ыс 
сал ды. «Сен құр сақ та жат қан да Де ге лең тауы ның тү бі нен жер 
ас тын дүм піл де тіп, жа ры лыс бо лып жа ту шы еді, сол ба сыл ды ма? 
Ің гә ләп, бе сік те жат қан сен талай рет сол жа ры лыс тан қор қып, 
шыр етіп, қол ды-аяқ қа тұр май бе зіл деп ке ту ші едің. Сол әде тің ес 
біл ген ше қал мап еді... Сен Шың ғыс тауы ның ете гі нен кө те ріл ген 
ауада ғы қып-қы зыл, са ңы рауқұ лақ іс пет ті лау лап тұр ған алау ға 
қы зы ғып, жү гі ре жө не ле тін едің, қа зір ше? «Апа, тау жақ та ғы 
әуеде қа лық тап тұ ра тын са ңы рауқұ лақ бү гін та ғы да тү сі ме кір-
ді», – дей тін ең. Сон да әжең жа рық тық: «О, қар ға та йым-ау! Сен 
де, Құ дай жет кіз се, сол са ңы рауқұ лақ си яқ ты, жұрт тың кө зі нің 
жау ын алып, лау лап тұ ра тын бо ла сың», – деп ме  йір ле ніп, маң да-
йың нан сүюші еді. «Қа зір қай да сың? Қай да ке тіп қал ған сың?». 
Сай ішін де гі дау ыс әл сі реп сө ніп, Ай кө те рі ліп, би ік теп ба ра жат-
қан дай бол ды. Сол қал пы, те рең сай да ғы әр то был ғы ның тү бі нен 
Ләй лә-қыз ды із деп, ке зіп ба ра ды. Бі рақ бұл жо лы Ай бе ті не емі-
ре ніп қа рай тын те рең сай да ғы қыз бей не сі кө рін бе ді. Адам дар 
қа ра құ рым бо лып, көп жи нал ған жер ден бо йын ау лақ са лып, 
көз ге түс пеу ге ты ры сып жү ру ші еді. Қа ти ра қо яр да қой май, бұ ған 
жік-жа пар бо лып, жа бы сып ал ды.

– Жүр, Қа рау ыл да той бар. Сон да ба ра йық. Сен сор лы да бір 
сейі ліп қайт .АР
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Ләй лә не ай та рын біл мей, ке зер ген жұ қал таң ер нін тісте лей 
бер ген: «Ел дің кө зі-ақ... Жұрт тың сө зі...» Бұл о йын Қа ти ра ға сез-
ді ріп, мү сә пір күй та ныт қы сы кел ме ді. Сыл тау ра тып: «Шар шап 
отыр мын», – де ген.

– Қой-ей, жүр ен ді, жүр! – деп, әй ел қыз ды жұл ма лай бер ді де, 
көн бей тін бол ға сын, қо лын әр жер ден бір су маң да тып, қы тық тай 
бас та ды. Қыз қар қыл дап кеп, қыс ты ғып кү ле ор ны нан кө те ріл ді 
де, үп-үл кен ала қа ны мен әй ел ді кеу де сі нен ите ріп қал ды. Сол сәт, 
Қа ти ра ның өңі құп-қу бо лып кет ті.

– Бар ма саң қой әрі!
– Ба ра мын! – ке нет Ләй лә әл де кім ге ере гіс кен дей,– ба ра мын!–

де ді.
«Шір кін-ай, шір кін-ай де сей ші! Ме нен бас қа ның бә рі де ба-

қыт ты, бә рі де кө ңіл ді. Бұл дү ние нің бар ба қы ты – он екі мү шең-
нің сау лы ғын да екен ғой. Көп ке қи ған ба қыт тың өзі не зар бол ған 
қан дай сор маң дай едім». Ләй лә той өтіп жат қан үй дің кө ңіл ді 
адам да ры на қы зы ға қа ра ды. Бұр шақ-бұр шақ бо лып тө гіл ген көз 
жа сын әл сін-әл сін ел кө зі нен жа сы рып сүр те бер ді. «Бі ле мін, өс-
пей мін. Құ ді рет-ау, бас қа ма за ғың жет пе ген дей, әлі көр се тер қа-
сі ре тің көп пе? Онан да бір жо ла жоқ етіп не ге жі бер мей сің. Heгe, 
не ге? Са ған да ке ре гім жоқ па, ме нің қа си ет сіз бей не ме ыр жа лаң-
дап күл гің ке ле ме? Кө ңі лі ңе бас қа ер мек тап пай, мәң гі өс пей тін 
қыз тағ ды рын қы зық та йын де дің бе?»

– Ләй лә, Ләй лек! Ақ Ләй лә!
Қыз жып-жы лы жі гіт дау сы на елең ет ті. Қап та ған жұрт тың 

ара сы нан әл де кім жы ры лып қо лын со зып, бұ ған қа рай жа қын дай 
түс ті.  

«Ой..й», – деп таң дан ды қыз. – Құ мар ды қа ра, Құ мар! Қан дай 
әде мі бо лып өсіп кет кен сің. Ға жап! Өзім мен бір пар та да отыр ған 
Құ ма рым ғой, көр шім ғой. Құ мар... иә, сен ме ні үне мі «Ләй лек, 
Ақ Ләй лек» дей тін сің. «Ләй лек де ген құс тың аты. Ол сон дай 
нә зік, сүй кім ді құс дей тін сің!». Қыз бір түр лі есі нен адас қан дай 
есең гі реп тұ рып қал ды.

– Та ны дың ба? – де ді жі гіт ақы рын жы ми ып.
– Та ны дым. Heгe та ны мау ым ке рек? Сен сон дай өз ге ріп, әде мі 

бо лып ке тіп сің. Ба қыт ты сың ғой... Ке шір ме ні, рен жі ме...
– Сен де... сен де ба қыт ты сың, Ләй лек. Құ мар қыз дың мәң гі лік 

құ ры сып қа тып қал ған ба ла бей не сі не мән бер ме ді, көр ме ген сі ді, 
біл ме ген сі ді. Қыз дың он сыз да өзі не қа дал ған мұң лы жа на ры на 
жа ра сал ғы сы кел ме ді. Оның іш кі дү ние сі нің ой сы рап тұр ға нын 
да сез бе ген дей, қыз дың кіп-кіш кен тай иы ғы на қо лын са лып:АР
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– Ләй лек, жүр би лейік. Мен се ні би ге ша қы ру ға кел дім.
Сол сәт, жәу ді реп қа ра ған Ләй лә-қыз ды жер ден кө те ріп алып, 

маң да йынан сүй ді. Қыз жү ре гі езі ліп кет ті. Жі гіт қыз ды кө тер-
ген қал пы, қап та ған көп ші лік тің дәл ор та сы на еніп ба ра ды. Еке уі 
де бү кіл дү ние ні бір сәт ұмытып кет кен дей, ай на лып би леп жүр. 
Ләй лә-қыз кө зін жұм ды. Ба сы ай на лып кет ті ме, әл де ұмыт бол-
ған қыз се зім селт етіп, мұ ның әл сіз де не сі нің ты ны шын ал ды ма, 
кө зін аша ал ма ды. Сол қал пы Құ мар дың мой ны нан қап сы ра құ-
шақ тап, қа тып қа лып ты. Жі гіт сәл сы быр етіп:

– Ләй лек! Ақ Ләй лә, – де ді. Қыз есең гі реп ба рып, кө зін аш ты.
– Той ға ке ліп едік. Ау ыл да еш кім де қал мау ға ай нал ған ба, 

қа лай? Се ні кө ріп, қуа нып кет тім...
Қыз жү зі не қыз ғылт рең пай да бол ды. Бір түр лі қы сы лып, 

ұя лып тұр. Үс ті не ки ген қып-қыс қа шыт көй ле гі нен де, Қа ти-
ра ның қо яр да-қой май мұ ны ба ла си яқ ты етіп, дәл тө бе сі не қып-
қы зыл бан тик та ғып бер ге ні не де на мы ста нып, күйі п ба ра ды. Бі рі 
ба ла лық тан қол үзіп, боз ба ла ның күйі н ке шіп жүр. Бі рі, ке рі-
сін ше, бо ла шақ тан қол үзіп, мәң гі лік, мәң гі ба қи өс пей, же тіл мей 
мү ге дек кей іп те қал ған. Әл де тағ дыр де ген нің өзі осы ма? Өзі не 
сөй леп тұр ған жі гіт тің дау сы бұл жо лы әсер сіз бол ды ма, әл де та ғы 
бір сү рең сіз, сұр ғылт ой дың шыр мауы на тү сіп кет ті ме, әйт еу ір, 
Құ мар дың бір де-бір сө зі не құ лақ ас па ды. Ме ңі реу адам ша сі лей іп 
қа тып қа лып ты. Қыз ег де леніп кет кен қо лын жа сы ра қой ды. 
Ұй қы дан оян ған дай есін жиып, жан-жа ғы на қа ра ды. Жал ғыз өзі.

– Құ мар, Құ мар! Қай да сың?..
Қыз жан-жа ғы на жал тақ тай қа ра ды. Ығы-жы ғы ха лық тың 

ара сы нан жі гіт ті із де ген қыз, ала сұ рып, адам дар ға тік сі не қа рап:
– Құ мар қай да? Қай да жі бер дің дер, қай да кет ті? Қай да... Қай-

да?! – деп сұ рас ты ра бер ген. Өмі рін де ал ғаш рет адам дар мен қа тар-
ла сып, ар ман дү ние сі нің жа лы нын мық тап бір ұс та ған дай еді, ол 
да су сып, қо лы нан шы ғып кет ті. Жа ңа ға на бар қа сі рет атау лы дан 
бір жо ла ары лып, әуеде қа лық тап жүр еді, топ етіп, қа ра жер ге 
қай та түс ті. Қыз та ғы да жа нұ шы ра: «Құ мар!» деп дау ыс тап қа лып 
еді, әл де кім дердің мырс-мырс етіп күл ге нін, пыш-пыш етіп сөй-
ле ге нін сез ді. «Азап тан, осы бір азап тан құт қа рың дар шы ме ні», – 
деп қыз шың ғы рып жі бер гі сі кел ген. Сон да ға на, сон да ға на әл гі 
бір мейі рі мі мол, жап-жа рық Ай ды із де ген. Со ған қа рай ен те леп 
ұшып, то был ғы сы сі рес кен те рең сай ға бет те ген. Ләй лә-қыз көк ке 
қа да лып, жас ір кіл ген жа на ры мен жа ла ңаш Ай ды ай ма лап, ие гін 
кө те ріп, ға рыш та ғы жа рық Ай ға бе тін тос ты. Бұл кез де Қа рау ыл 
қа ра лы күй де еді. Қарт тар жа ғы кү ңі реніп, тая ғы на сүйе ніп, АР
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күр сі ніп тұр ған. Қа ра жа мыл ған әй ел дер бір-бі рі мен дау ыс са лып 
кө рі сіп, сай-сүйе гің ді сыр қы ра тып зар лап жүр ген. Бас та рын әрең 
кө те ріп: «А йырыл дық қой!» – дей ді. «Бо ла шақ тан үміті жоқ бей-
бақ бол дық қой. Ұр пақ сыз тұл қал дық қой. Ата-ба ба же рі еді, 
кү лін көк ке ұшыр ды ғой». Әл сі ре ген әй ел дер бі рі нің иы ғы на бі рі 
ба сын сүйеп, еңі реп жы лау лы. Есі шық қан Ләй лә Қа ти ра ны із деп 
та ба ал ма ды. Қа рау ыл ға не бол ға нын, не ге осын ша аңы рап, зар-
лап жат қа нын ұқпа ды. Кө зі атыз дай бо лып, ша ра сы нан шы ғып 
ке те жаз дап тұр. «Ой пыр-ай, не күн ту ған? He бол ған адам дар ға?!» 
Қыз дың қол-ая ғы қалш-қалш етіп, кө зі жұ мы лып ба ра жат ты. 
Қа рау ыл дың тұр ғын да ры сол кү ні қақ а йыры лып, үңі рей іп жат-
қан жер ді көр ді. Тар тыл ған су мен тұ тыл ған Ай ды көр ді.

Сол күн гі еңі ре ген қа лың жұрт тың дау ысы әл де кім дер дің 
құ ла ғы на жет кен бе, ақ ки ім ки ген бей та ныс жан дар түн ішін де 
ке ліп, же тіл мей қал ған, мәң гі лік ба ла бей не атаулының бә рін 
жи нап, бі теу қа ра ма ши на ға тиеп жат ты. Іші нен шық қан ба ла сы 
емес пе, қи мас тық пен боз да ған ата-ана зар лап қа ла бер ді. Бұл 
сәт те Ләй лә те рең сай да еді. Оны із де ген дер де, із дес кен дер де та ба 
ал ма ды. Әдет те гі дей ел кө зі нен жа сы ры нып кел ген Ләй лә-қыз 
те рең сай ға же тіп, жа рық  Ай мен кез дес кен. Ұзақ үн сіз дік тен 
кей ін, ба ла лық бар ар ман ті ле гін, Құ мар ға де ген қыз се зі мі нің бой 
кө тер ге нін, жа сыр май ағы нан жа ры лып, түн гі сай ішін де жал ғыз 
өзі кү бір-кү бір ет кен. Сон да Ай жа рық тық қыз се зі мі нің тір ші-
лі гі не сүй сі ніп, ді ріл деп, жы лап тұр ған дай кө рін ген. Сол түн нің 
су ық ыз ға рын да ұмы тып, екі ті зе сін ебе дей сіз өсіп кет кен екі 
қо лы мен құ шақ тап алып, Ләй лә ұзақ отыр ды. Ор ны нан тұ ра бе ре, 
бұ рын ғы дай емес, де не сі нің ау ыр лы ғын сез ді. Бо йын күз дің қа ра 
суы ғы алып қал ды ма, әл де ыс ты ғы кө те рі ліп тұр ма, ег де қол-
да ры ның кү ші қай тып, қай ра ты тау сы лып, Қа ти ра үйі нің есі гін 
зор ға аш ты. Әй ел дің ша ты на ған көз де рі қа да лып, мұ ның он сыз да 
жа ра лы жа нын онан әрі жа ныш тап жі бер ді.

– Айт па ды де ме, ен ді ке ші ге ді екен сің, күз бол мақ тү гі лі, қыс 
бол са да үй ден қу ып шы ға мын, біл дің бе?

Қа ти ра екі ле ніп алып ты. Қыз дың құ ла ғы на алыс тан та лып 
қас қыр дың ұлы ға ны ес тіл ді.

– Қу ма шы! – де ді жа лы на қа рап ие гі ді ріл деп, кө зі  бо за рып 
ке тіп ті.

...Ләй лә кө зін аша ал ма ды. Мұп-мұз дай қо лы мен ая ғы на 
әл де не ти іп кет се бол ды-ақ, ерін де рі қы быр лап: «Құ мар, Құ мар-
мы сың... Сен қай дан жүр сің? Мен се ні сол кү ні ұзақ із де дім емес 
пе. Кел, өт кен де гі дей ме ні би ік ке кө те ріп, ай на лып би ле. Кел... АР
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Құ мар!» – деп сан ды рақ тай ды. Қыз дың 
ау ыр ха лі не еш кім де алаң дап кө ңіл бөл-
ме ген дік тен, оның не ай тып, не сөй леп 
жат қа ны үй де гі лер ге бей мә лім еді. Тек 
сол кү ні түн де дә рі гер ке ліп кет кен нен 
кей ін ға на қыз әл сі реп ба сын кө тер ді. Бас 
жа ғын да ғы өзін ба ғып отыр ған дар ға көз 
сал ды. Еке уі де көр ші ау дан ның бас шы 
аза мат та ры си яқ ты.

– Өзің нің кө ңі лің ді де сұ рай кел дік, – 
де ген де рі не Ләй лә ма сай рап, өңі қаш қан 
жү зі не қыз ғылт рең жү гі ріп, кө зін жер ге 
сал ды. Осы ке ліп отыр ған екеу ден қыз 
жақ сы лық тың ны ша нын кү тіп, сөз дің 
ая ғын бақ ты.

– Қа ра ғым Ләй лә, се нің де көр ген 
қа сі ре тің аз емес. – Жа ңа ғы сөз бас та ған 
кү міл жіп оты рып қал ды да: – Ер тең біз-
дің ау дан да қа ра лы жи ын өт пек. Өзің 
си яқ ты ба ла лар ды өт кен де қа ла жақ қа 
алып кет кен. Со дан әлі күн ге дей ін ха бар 
жоқ. Ен ді, мі не, көз ге кө рі нер өзің қал-
ған екен сің. Ер тең өте тін қа ра лы жи ын ға 
өзің ді қол ға ұс тап кө те ріп шық сақ, де ген 
ой ке ліп еді. Сол-ақ екен, қыз дың құ ла ғы 
шу лап, ба сы ай на лып кет ті.

– Ала пат күн нің бел гі сі ре тін де, 
ел ба сы на қа тер тұн ған күн нің бел гі сі 
ре тін де. «Иә... иә, әйт еу ір жақ сы лық тың 
емес, жа ман дық тың, тек жа ман дық тың 
бел гі сі мін. О, Құ дай...».

– Ал, Ләй лә, жол ға жи нал сақ...
Қыз та лық сып ба рып кө зін аш ты. Бұл 

жо лы әл гі бір ағыл-те гіл бо лып, жа на-
ры на то лып ке те тін жас кө рін бе ді. Бі рақ 
әл сін-әл сін өк си бер ді. 

– Жа ман дық тың бел гі сі бол ғым кел-
мей ді. Ме ні аяң дар шы. Мен ел кө зі не 
оғаш, мү ге дек бол ға ным мен, жақ сы-
лық ты ға на аң сай мын. Мен тек жақ-
сы лық ты... Отыр ған дар тү не ріп, үн сіз 

Шы ғар ма ав то ры Ро-
за Мұ қа но ва ның ай туы 
бо йын ша, Ләй лә бей не-
сі өмір ден алын ған. Ол – 
Се мей по ли го ны ның құр-
ба ны бол ған жан. 

Бір кү ні Се мей өл ке сін-
де ту ылып, мү ге дек бол-
ған жан дар дың су рет те-
рі қо йыл ған фо то көр ме ні 
ара лап жү ре ді. Қа сі рет 
пен мұң ға то лы ана лар 
мен ба ла лар бей не сі нің 
ара сы нан Ро за Мұ қа но-
ва ның на за ры бір кіш кен-
тай қыз дың су ре ті не тү-
се ді. Ша ма мен, 5–6 жас-
та ғы бүл дір шін қыз дың 
кө зі нен үл кен қа сі рет ті 
кө ру ге бо ла тын дай. Су-
рет тің астындағы «Ең лік. 
Оның жа сы 14-те» де ген 
жа зу ды оқи ды. Түр-әл пе-
ті жас ба ла дай, ал қо лы 
ғана өс кен қыз жү зі мәң-
гі лік ба ла бей не ні сақ тап 
қал ған. Мү ге дек қыз дың 
жа на ры қат ты әсер ет ке-
ні сон ша лық ты, Ро за Мұ-
қа но ва үл кен шы ғар ма ны 
дү ние ге әкел ді. 

https://massaget.kz/
layfstayl/madeniet/

teatr/1340/

Бағалы	дерек
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қал ды. Қыз дың он сыз да үзіл ге лі тұр ған нә зік жа нын еш кім 
тү сі не ал ма ды.

– На мыс қо йын қа рай гөр! Жа ман не ме нің! – деп, Қа ти ра күңк-
күңк ет ті. Ләй лә кө зін қай та ашып, отыр ған адам дар ға ұзақ тел-
мі ріп жат ты. Со сын олар ға сы быр лап:

– Құ мар да бо ла ма? Ол да сол қа ра лы жи ын ға қа ты са ма? – 
де ді, әрең жұ ты нып. Отыр ған дар еш нәр се тү сін бе ді. Ләй лә кө зін 
қай та жұ мып, ұзақ жат ты да, бір уа қыт та ап-анық етіп:

– Бар май мын, ба ра ал май мын. Кі дір мей жү ре бе рі ңіз дер, – 
де ді.

– Тұң ғы шым ның да қы зы ғын кө ру ге жет кіз ді. Осы ған да 
тәуба, осы да же те ді, – деп сам пыл да ған Қа ти ра ның дау ысы тө сек 
тар тып жат қан Ләй лә ға ап-анық ес тіл ді.  «Өмір қан дай ар зан. Бір 
ға на ыс ты ғы ба сыл ма ған қуа ныш үс тін де жа ның ды қия са лу қия-
нат емес пе. Өй, бай ғұс, тоқ тат сай шы. Тоқ тат!» – деп, Ләй лә нің 
дау ыс та ғы сы кел ген. Бі рақ үні шық па ды. Қа ти ра үйі не кел ген 
бі реу ге дау ры ғып, сөй леп жат са ке рек.

– Той өт кен нен кей ін-ақ Қа рау ыл дан ке те мін.
«Қа си ет ті жер еді, қа дір ден әб ден жұр дай бол ды. «Жақ сы ның 

ар ты жын» деу ші еді. Шы ны мен-ақ адам ес тіп, көз көр ме ген 
қа сі рет тің бә рі Абай ата бас қан то пы рақ тан шы ғып жат қан жоқ 
па? Ал ла ның әмі рі де ген осы да!»– деп ой ла ды Ләй лә-қыз. Тө сек 
тар тып жат қан қыз бе ті не Ай сәу ле сі түс ті. Қа рау ыл дың бар-
лық те ре зе сі нен сы ға лап, із деп, тін тіп жү ріп, Ләй лә-қыз ды әрең 
тау ып ал ған си яқ ты. Әп пақ бо лып, дөң ге ле ніп, ерек ше бір нұр мен 
қыз бе ті не тө ніп тұр. Нау қас қыз Ай ға қа рап ал ғаш рет жы ми ған. 
Көп тен күт кен жа на шы рын, сыр ла сын те ре зе сыр ты нан бай қап 
қа лып, қыз-жү ре гі ел жі реп са ла бер ген. Өз тағ ды ры на, адам дар ға 
де ген өк пе сі сол күн гі ағыл-те гіл көз жа сы на ай нал ды. Сол сәт 
жап-жа рық Ай дан мәң гі лік ада сып қа ла тын дай та ғат сыз да на 
сүй сі ніп та ғы да қа ра ды.

– Қа сі рет шек кен жан ие сі нің жал ғыз ға на сыр ла сы өзің еке-
нің ді ұмыт па! – де ді.

Ай да, қыз да бір-бі рі мен ажы ра са ал май, бі рін-бі рі қи май ұзақ 
ай ма лас ты. Жа рық Ай Ләй лә-қыз ды қа ра жер ге қи ма ды. Ләй лә 
да ал ғаш рет Ай ды түн қой ны на қи ма ған. Ұзақ кі ді ріс тен кей ін, 
еке уі нің бір-бі рі не де ген тар ты лыс се зі мі әл сі рей бер ді. Еке уі екі 
тір ші лік тің ел ші сін дей елең деп, ал шақ тап қа шып ба ра жат ты. 
Жап-жа рық Ай қыз бен жер ді ай на лып, алыс тап ба ра ды. Ләй лә-
қыз дың жа на ры Ай ға қа дал ған қал пы ай рыл ғы сы кел ме ді. Сон-
ша лық қи на лып жа тып ты ры сып еді, жі ге рі же те тін емес. Бо йына АР
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біт кен күш-қай рат мүл дем аза йып ба ра-
ды, бі тіп ба ра ды. Қыз бе ті не түс кен Ай 
сәу ле сі нен са ма йына қа рай құ лап, жол 
са лып, дөң ге леп жат қан көз жа сы анық 
кө рі не ді. Жа на рын да ғы көл кіл де ген 
жас тың әсе рі ме, қыз кө зі нің сәу ле сі аза-
йып кет кен дей бол ды. Жан тала сып, ег де 
қол да ры мен көз жа сын сүр тіп тас тау ға 
ты ры сып еді, қоз ғалт па ды. Ләй лә-қыз 
мұ ңа йып, жа на рын бір жұ мып, дем алып 
та ғы аша мын де ген, бі рақ... 

Жан тап сыр ған тө сек те гі қыз су ре тін 
ұзақ ай ма ла ған Ай би ік теп, жыл жып 
кет ті. Мәң гі лік қош та сып кет ті. Екі тір-
ші лік: бі рі – жер ба ла сы, бі рі – түн ба ла-
сы. Қа ти ра той ға да йын да лып жү ріп, 
әдет тен тыс ұза рып, сұ лап жат қан Ләй-
лә нің қа сы на ен те леп же тіп ба ра ды да, 
үңі ле қа ра ды:

– Ой бай, мы на бей бақ өліп қал ған нан 
сау ма? Құ дай-ау, өліп қа лып ты. Ен ді 
қайт тім? Қыр сық ты не ме нің дәл той кү ні 
өле ті нін кім біл ген. Қа ти ра өзі нен-өзі 
сөй леп, әр лі-бе рі жү ріп, сен де ліп қал ды.

«Қап, дәл той кү ні қыл жия қал ға нын 
көр мей мі сің. Қа си ет сіз не ме. Той үс тін де 
кім ге ба рып, ат үс ті өлім ді ха бар лай сың. 
Жат сын ен ді, ме нен бас қа мұ ны әзір се зе 
қой ған еш кім жоқ», – де ген әй ел дің су ма-
қай жүй рік ойы бір сәт те ше шім қа был-
дап, ке зе ріп жат қан қыз жү зін ора мал мен 
жа сы рып жа ба сал ған. Сол бойы үй ден 
жү гі ріп шық қан Қа ти ра са сып қал ды. 
Алыс тан, өзі не та ныс зар лы әуен та лып 
ес тіл ді. Қа ра жа мыл ған Қа рауыл дың 
топ-топ адам да ры аңы рап, та ғы да кө рі-
сіп жүр. Айт қан сөз де рі нен тө бе құй қаң 
шы мыр лап, сай-сүйе гің сыр қы рай ды.

– Ой пыр-ау, өл ті ре ме, қай те ді. Түн де 
та ғы... та ғы да... жа ры лы сы бол ды... 
Қа ти ра дір-дір ет ті.

Тұ нық дем ді дү ние, 
ал қын ба ған,

Ты ныш де мін түн нің мен 
жай тың да ғам...

Сұ лық түс кен со нау Ай 
жа на рын да

Су ық мұң бар сап-са ры... 
ай тыл ма ған.

Ай тыл ма ған,
Еш ас пап та күй бо лып 

тар тыл ма ған,
Ай лы түн де ару дың 

көз де рі нен
Ал тын түс тес жас бо лып 

жар қыл да ған
Са ры мұң бар.
Өл шеуі жоқ шек сіз бір 

са ғы ну бар,
Жа лы ғу бар, ша ғы ну, 

қа мы ғу бар,
Жа лын – у бар...
Уың ды ішіп, дә мін дей ән 

мен тұз дың,
Жа лы ны ңа күйі п,
а йырыл ған әл ден біз 
кім?!
Қа рау ыл дың үс ті нен 

қа рау ытып,
Ләй лә нің лағ не ті не куә 

бол ған
Ла ғыл түс ті Ай,
Қа ра ма!
Дәр-мен-сіз-бін...

Н.Бердалы

Даналық	ойдан	дән	ізде
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«Әл гі нің өлі мі не сол жа ры лыс тың әсе рі бол ма сын...», – де ді 
іш тей сы быр лап. Еңі реп жат қан со нау қа ра лы топ ты той бо ла тын 
үйі не жа қын дат қы сы кел ме ді.

– Ау лақ! Ау лақ! Тұң ғы шым ның қы зы ғын той ла ту ға да мұр ша 
бер ме дің дер ме? Өл ген де бір көр ген қы зы ғым ды қи саң дар шы, 
тым бол ма ған да! Со сын әлі үйі нен шық па ған Ләй лә нің сүйе гі 
есі не түс кен де әл сі реп, өңі қуа рып, бүк тү сіп, оты ра кет ті. Қа-
рауыл дың қа ра лы то бы ры осы лай қа рай бет алып ты, шу лап ке-
ле ді. Қа ти ра ның ды бы сы шық па ды... Бі ре се ала қа нын жа йып, 
көп тен жәр дем сұ рай ды. Бі ре се екі қо лын тө бе сі не қо йып, аңы-
рап, бо са ға сы на қа рай тең се ліп құ лай бе ре ді. Қа лық тап жыл жы-
ған Ай сәу ле сі қа раң ғы да қа лып ба ра жат қан Қа ти ра ның жү зі не 
со нау алыс та ғы қал пы жіп-жі ңіш ке бо лып түс ті. Өзі шал қа йып 
жа тыр. Қа ти ра ның кө зі не Ай жа ры лып, екі ге бө лін ген дей кө-
рінді.

– Ой пыр-ай, – де ді ол сы быр-сы быр етіп: – Ен ді гі жер де 
Қа рауыл дың Айы бұ рын ғы дай то лық сып сән бер мей ді де сең ші. 
Сүт тей ап пақ бо лып, қап-қа раң ғы түн нің кө зін аш пай ды де сең ші! 
Сау сақ та ры дір-дір етіп, кеу де сін қы сып ба ра жат қан беш пе ті нің 
түй ме ле рін ағы та бер ді, ағы та бер ді...

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

«Мәң гі лік ба ла бей не» шы ғар ма сы не гі зін дегі пьеса Бо лат Ата-
ба ев тың ре жис сер лі гі мен 1996 жы лы ал ғаш рет қа зақ тың М.Әуе зов 
атын да ғы ака де мия лық дра ма теат ры ның сах на сын да қо йыл ды. 
2002 жы лы бел гі лі ре жис сер Са ты бал ды На рым бе тов эк ран ға «Қыз-
жы ла ған» филь мін шы ға ра ды.

	«Бі	лу»

1. Ләй лә-қыз ту ра лы не біл дің дер?
2. Қа рау ыл ауы лы ның ты ныс-тір ші лі гі қа лай су рет тел ген?
3. Ләй лә той да кім ді кез дес ті ре ді? Қан дай се зім ді ба сы нан 

ке ші ре ді?

«Тү	сі	ну»

1. Ләй лә-қыз дың ме ңі реу түн де сай ға ба ру се бе бі не де?
2. Не лік тен әң гі ме «Мәң гі лік ба ла бей не» деп атал ған?
3. Ләй лә не ге Ай мен сыр ла са ды? 

Бі	лу

Түсіну
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4. Мү ге дек қыз мо но ло гі нені білдіреді?
5. Қа ра лы жи ын ның мақ са ты не?

«Тал	дау»

Әң гі ме де су рет те ле тін кей іп кер лер дің са лыс тыр ма лы мі-
нез де ме сін жа саң дар.

Әң гі ме кей іп ке рі Мі нез-құл қы, іс-әре ке ті Ме нің пі кі рім 

«Жи	нақ	тау»

Әң гі ме нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қол	да	ну»

1. Шы ғар ма маз мұ нын «DEAL» әді сі ар қы лы мең ге ру ге 
ты ры сың дар. Мұн да ғы D – describe – ба ян дау, су рет теу 
(оқы ған да рың ды, көр ген де рің ді си пат таң дар, сы наң дар), 
E – explain – тү сін ді ру (оқи ға бо йын ша не бі ле тін де рің ді, 
не біл ген де рің ді, не тү сін ген де рің ді су рет тең дер), A – 
annalise – тал дау (ақ па рат ты тал даң дар, се беп те рін анық-
таң дар, қо ры тын ды жа саң дар), 

 L – links – бай ла ныс (бол жам дар не ме се қо ры тын ды жа-
сау үшін өз де рің де бар бі лім мен бай ла ныс ты рың дар).

2. Әң гі ме ге са ты лай-ке шен ді тал дау жа саң дар:
 Жан ры
 Та қы ры бы
 Идея сы
 Ком по зи ция лық құ ры лы мы: оқи ға ның бас та луы, бай ла-

ны суы, шие ле ні суі, ша рық тау ше гі, ше ші мі.
 Көр кем дік ерек ше лік те рі: те ңеу, эпи тет, фра зе оло гизм.
3. Се мей яд ро лық по ли го нын да ғы сы нақ тар дың адам дар ға, 

қор ша ған ор та ға әсе рі ту ра лы мә лі мет тер, де рек тер жи-
наң дар.

4. Әң гі ме маз мұ ны бой ын ша «Үш қа дам» кес те сін тол ты-
рың дар.

1-қа дам
Әң гі ме де кө те-

ріл ген мә се ле ні 
анық таң дар 

2-қа дам
Ләй лә-қыз дың 

тра ге дия лық тағ-
ды ры ның се бе бі...

3-қа дам
Қа зір гі за ман да бұл 

мә се ле өзек ті ме? 
Не лік тен? 

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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«Ба	ға	бе	ру»		

1. Ай ға ар нал ған қыз мо но ло гін қа лай тү сін ді рер едің дер?
2. Ләй лә бей не сін де бү кіл адам ба ла сы на тән қан дай қа си ет-

тер бар?
3. Ләй лә-қыз дың тра ге дия лық тағ ды ры ту ра лы ой бө лі сің-

дер.
4. Қалай ойлайсыңдар, «Айдағы жасырынбақ» әңгімесінің 

бір бөлімі ретінде Ләйлә-қыздың тағдырын қуанышты 
аяқталатын фантастикалық әңгіме түрінде жазуға 
бола ма?

Баға	беру

1989 жыл дың ақ па нын да Се мей де гі атом по ли го нын жа бу үшін кү рес ті бас тау ға 
ұй ғар ған «Не ва да – Се мей» қоз ға лы сы ның ал ғаш қы ми тин гі сі өт кі зіл ді. Оны бас қар-
ған – бел гі лі қо ғам қай рат ке рі, ақын Ол жас Сү лей ме нов. Сол жыл дың 6 та мы зын да 
Се мей об лы сы ның Қа ра  уыл ауы лын да яд ро лық қа ру ды сы нау ға мо ра то рий жа рия-
лау жө нін де гі ұсы ныс  айтуға үн деу қа был дан ды. Үндеуде бы лай де лін ген бо ла тын: 
«Са йын да ла мыз яд ро лық жа ры лыс тар дан қал ты рап біт ті, сон дық тан да одан әрі 
қа рай үн сіз қа лу мүм кін емес. 40 жыл ішін де бұл ара да мың да ған Хи ро си ма лар жа-
рыл ды. Біз ке ле шек ті қау іп пен кү ту де міз. Уа йым сыз оты рып, су мен та мақ ішу, өмір-
ге нә рес те әке лу мүм кін емес бо лып ба ра ды. Қа зақ стан да ғы яд ро лық қа ру ды тоқ та-
ту үшін, өз үйі міз де бей біт ші лік пен ты ныш тық ор на ту үшін, өз құ қық та ры мыз үшін 
кү ре су мақ са тын да біз «Не ва да – Се мей» қоз ға лы сын құр дық». Осы уа қыт қа дей ін 
үн сіз ты ғы лып кел ген ха лық бір дау ыс тан: «Яд ро лық қа ру ға жол жоқ!», «Сы нақ тар 
тоқ та тыл сын!» – деп мә лім де ді. Яд ро лық сы нақ тар дың қа те рі жө нін де бар лық бұ-
қа ра лық ақ па рат та ры құ рал да рын да, те ле ди дар мен га зет тер де әң гі ме бо ла бас та-
ды. Түр лі ел дер дің пар ла ме нт те рі өз сес сия ла рын да қоз ға лыс ұран да рын тал қы лап 
жат ты. Ра ди ация лық сәу ле лер дің зар дап та ры жай лы дә рі гер лер мен ға лым дар дың 
ашық әң гі ме қоз ғау ға ба тыл да ры жет ті. Бұ қа ра ның қы сы мы мен Се мей по ли го нын-
да ғы сы нақ тар са ны азая бас та ған еді. Ха лық тың бас та ма сы мен тұң ғыш рет КСРО 
Үкі ме ті яд ро лық қа ру ды сы нау ға тый ым са лу – мо ра то рий жа сау ту ра лы ше шім шы-
ғар ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның еге мен ді гі ту ра лы Дек ла ра ция да ел ау ма ғы яд-
ролық қару сыз ай мақ деп жа рия лан ды. Қа зақ стан Пре зи ден ті Н.Ә.На зар ба ев Се-
мей по ли го нын жа бу ту ра лы 1991 жыл дың 28 та мы зын да Жар лық шы ғар ды. Қа зақ 
хал қы өз мақ са ты на жет ті: ең үл кен по ли гон жа бы лып, атом қа ру ынан бас тар ту 
әре ке ті жа сал ды. 1991 жыл дың 29 та мы зын да Се мей яд ро лық по ли го ны жа бы лып, 
1992 жыл дың ма мы рын да оның ба за сын да Кур ча тов қа ла сын да ғы Ұлт тық яд ро лық 
ор та лық құ рыл ды.. Се мей по ли го ны жа был ған нан кей ін Ре сей дің, АҚШ пен Фран-
ция ның по ли гон да рын да яд ро лық қа ру ды сы нау ға мо ра то рий жа рия лан ды.

groupglobal.org/.../53699semeyyadrolykpoligonynyn

Бағалы	дерек
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Теруге 29.07.17 берілді. Басуға 13.06.18 қол қойылды. Пішімі 70 х 1001/
16

. Қағазы 
офсеттік. Қаріп түрі «MM Mekteptik». Офсеттік басылыс. Шартты баспа табағы 20,64.  

Таралымы 30000 дана.
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Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217




